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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

الحمد هلل رب العالميف، والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد خاتـ المرسميف، وعمى الحمد هلل رب العالميف، والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد خاتـ المرسميف، وعمى 
 آلو وأصحابو ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف، وبعد:آلو وأصحابو ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف، وبعد:

 مدخل تعريفي بموضوع البحث:مدخل تعريفي بموضوع البحث:  ::أوًل أوًل 

لقد شرع اهلل تعالى حؽ الوالية في التزويج حتى يشترؾ الولي مع المرأة في إنشاء لقد شرع اهلل تعالى حؽ الوالية في التزويج حتى يشترؾ الولي مع المرأة في إنشاء 
عقد النكاح وال تستبد بو لوحدىا؛ نظًرا لما ليذا العقد مف أىمية كبيرة عند الشارع؛ وذلػؾ عقد النكاح وال تستبد بو لوحدىا؛ نظًرا لما ليذا العقد مف أىمية كبيرة عند الشارع؛ وذلػؾ 
ألف الػػولي أكمػػؿ نظػػًرا مػػف المػػرأة، األمػػر الػػذي يجػػمف أيػػاـ الػػزواج عمػػى أسػػس سػػميمة ألف الػػولي أكمػػؿ نظػػًرا مػػف المػػرأة، األمػػر الػػذي يجػػمف أيػػاـ الػػزواج عمػػى أسػػس سػػميمة 
ومتينة، وىذه ىي أىـ الغايػات التشػريعية لحػؽ الواليػة فػي التػزويج، فػإذا حػاد الػولي عػف ومتينة، وىذه ىي أىـ الغايػات التشػريعية لحػؽ الواليػة فػي التػزويج، فػإذا حػاد الػولي عػف 

تعمالو لحقػػو ىػػذا وامتنػػع مػػف تػػزويج موليتػػو دوف مسػػوٍغ مقبػػوؿ فإنػػو تعمالو لحقػػو ىػػذا وامتنػػع مػػف تػػزويج موليتػػو دوف مسػػوٍغ مقبػػوؿ فإنػػو ىػػذه الغايػػة عنػػد اسػػىػػذه الغايػػة عنػػد اسػػ
 يصبح في ىذه الحالة عاجاًل؛ أي أنو يكوف متعسًفا في استعماؿ حقو المذكور. يصبح في ىذه الحالة عاجاًل؛ أي أنو يكوف متعسًفا في استعماؿ حقو المذكور. 

 

http://basiceducation.uomosul.edu.iq/
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 أهمية موضوع البحث:أهمية موضوع البحث:  ::ثانًياثانًيا

 تكمف أىمية موجوع البحث في عدة أمور أىميا ما يأتي:تكمف أىمية موجوع البحث في عدة أمور أىميا ما يأتي:  

تنػاع عػف تػزويج موليتػو فػي تنػاع عػف تػزويج موليتػو فػي إف ىذا البحث سيكشؼ عف مدى أحقيػة الػولي فػي االمإف ىذا البحث سيكشؼ عف مدى أحقيػة الػولي فػي االم -ٔٔ
 الفقو اإلسالمي والقانوف الوجعي.الفقو اإلسالمي والقانوف الوجعي.

يكشػػؼ ىػػذا البحػػث عػػف تطبيػػؽ ميػػـ مػػف تطبيقػػات نظريػػة التعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ يكشػػؼ ىػػذا البحػػث عػػف تطبيػػؽ ميػػـ مػػف تطبيقػػات نظريػػة التعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ سس -ٕٕ
 الحؽ في مسائؿ األحواؿ الشخصية.الحؽ في مسائؿ األحواؿ الشخصية.

إف ىػػػػذا البحػػػػث سػػػػيعيف المشػػػػرع العراأػػػػي عمػػػػى الوأػػػػوؼ عمػػػػى و ػػػػوه التعسػػػػؼ فػػػػي إف ىػػػػذا البحػػػػث سػػػػيعيف المشػػػػرع العراأػػػػي عمػػػػى الوأػػػػوؼ عمػػػػى و ػػػػوه التعسػػػػؼ فػػػػي  -ٖٖ
عجػػػػؿ الػػػػولي، وبالتػػػػالي تشػػػػريع عجػػػػؿ الػػػػولي، وبالتػػػػالي تشػػػػريع اسػػػػتعماؿ واليػػػػة التػػػػزويج؛ أي و ػػػػوه التعسػػػػؼ فػػػػي اسػػػػتعماؿ واليػػػػة التػػػػزويج؛ أي و ػػػػوه التعسػػػػؼ فػػػػي 

 النصوص الكفيمة بمنعو وفرض ال زاء المناسب عميو.النصوص الكفيمة بمنعو وفرض ال زاء المناسب عميو.
 أسباب اختيار موضوع البحث:أسباب اختيار موضوع البحث:  ::ثالثًاثالثًا

ثمة أسباب عممية عديدة تكمف وراء اختيار موجوع البحث، يمكف إي ػاز أىميػا ثمة أسباب عممية عديدة تكمف وراء اختيار موجوع البحث، يمكف إي ػاز أىميػا   
 بالنقاط اآلتية:بالنقاط اآلتية:

مي والقػػانوف مي والقػػانوف معرفػػة مػػدى أحقيػػة الػػولي فػػي منػػع المػػرأة مػػف التػػزوج وفقػػا لمفقػػو االسػػالمعرفػػة مػػدى أحقيػػة الػػولي فػػي منػػع المػػرأة مػػف التػػزوج وفقػػا لمفقػػو االسػػال -ٔٔ
 الوجعي.الوجعي.

التعرؼ عمى مدى امكانية تطبيؽ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحػؽ عمػى موجػوع التعرؼ عمى مدى امكانية تطبيؽ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحػؽ عمػى موجػوع  -ٕٕ
عجؿ الولي عمى الرغـ مف خصوصية ىذا الموجوع باعتباره مف مسػائؿ األحػواؿ عجؿ الولي عمى الرغـ مف خصوصية ىذا الموجوع باعتباره مف مسػائؿ األحػواؿ 

 الشخصية.الشخصية.
معرفػػػػة فيمػػػػا اذا كػػػػاف المشػػػػرع العراأػػػػي موفقًػػػػا فػػػػي تشػػػػريع النصػػػػوص النافػػػػذة حالًيػػػػا معرفػػػػة فيمػػػػا اذا كػػػػاف المشػػػػرع العراأػػػػي موفقًػػػػا فػػػػي تشػػػػريع النصػػػػوص النافػػػػذة حالًيػػػػا  -ٖٖ

والية وعجػؿ الػولي أـ الو وكػذلؾ معرفػة فيمػا إذا كػاف المشػرع والية وعجػؿ الػولي أـ الو وكػذلؾ معرفػة فيمػا إذا كػاف المشػرع والمتعمقة بموجوع الوالمتعمقة بموجوع ال
المػػذكور أػػد اسػػتفاد مػػف نظريػػة التعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ الحػػؽ وطبقيػػا عمػػى موجػػوع المػػذكور أػػد اسػػتفاد مػػف نظريػػة التعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ الحػػؽ وطبقيػػا عمػػى موجػػوع 

 عجؿ الولي بشكؿ صحيح أـ أنو كاف غير موفؽ في ىذا الخصوصوعجؿ الولي بشكؿ صحيح أـ أنو كاف غير موفؽ في ىذا الخصوصو
 مشكمة البحث:مشكمة البحث:  ::رابًعارابًعا

 ؿ ىذا البحثؿ ىذا البحثخالخالىناؾ العديد مف المشكالت الفقيية والقانونية التي نحاوؿ مف ىناؾ العديد مف المشكالت الفقيية والقانونية التي نحاوؿ مف 
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 تشخيصيا والوأوؼ عمى حموؿ ليا، والتي يمكف إ ماليا واختصارىا بما يأتي:تشخيصيا والوأوؼ عمى حموؿ ليا، والتي يمكف إ ماليا واختصارىا بما يأتي:

اختالؼ المذاىب الفقيية في مدى احقية المػرأة فػي تػزويج نفسػيا ومػدى حػؽ الػولي اختالؼ المذاىب الفقيية في مدى احقية المػرأة فػي تػزويج نفسػيا ومػدى حػؽ الػولي  -ٔٔ
فػػػػي ا بارىػػػػا عمػػػػى الػػػػزواج أو المنػػػػع منػػػػو، وكػػػػذلؾ اخػػػػتالؼ القػػػػوانيف المقارنػػػػة فػػػػي فػػػػي ا بارىػػػػا عمػػػػى الػػػػزواج أو المنػػػػع منػػػػو، وكػػػػذلؾ اخػػػػتالؼ القػػػػوانيف المقارنػػػػة فػػػػي 

ىػػي: القػػانوف العراأػػي والقػػانوف المصػػري والقػػػانوف ىػػي: القػػانوف العراأػػي والقػػانوف المصػػري والقػػػانوف   المسػػائؿ المػػذكورة وىػػذه القػػوانيفالمسػػائؿ المػػذكورة وىػػذه القػػوانيف
 اإلماراتي والقانوف ال زائري.اإلماراتي والقانوف ال زائري.

محاولػػػة تطبيػػػؽ نظريػػػة التعسػػػؼ فػػػي اسػػػتعماؿ الحػػػؽ عمػػػى موجػػػوع عجػػػؿ الػػػولي محاولػػػة تطبيػػػؽ نظريػػػة التعسػػػؼ فػػػي اسػػػتعماؿ الحػػػؽ عمػػػى موجػػػوع عجػػػؿ الػػػولي  -ٕٕ
 باعتبارىا نظرية مستقمة عف نظرية الخطأ مف حيث الطبيعة والمعايير وال زاء.باعتبارىا نظرية مستقمة عف نظرية الخطأ مف حيث الطبيعة والمعايير وال زاء.

انوف األحػػواؿ الشخصػػية انوف األحػػواؿ الشخصػػية تشػػخيص أىػػـ النػػواأص والعيػػوب التشػػريعية التػػي تشػػوب أػػتشػػخيص أىػػـ النػػواأص والعيػػوب التشػػريعية التػػي تشػػوب أػػ -ٖٖ
بموجوعي الوالية وعجؿ الػولي واأتػراح النصػوص الكفيمػة بسػد بموجوعي الوالية وعجؿ الػولي واأتػراح النصػوص الكفيمػة بسػد   العراأي فيما يتعمؽالعراأي فيما يتعمؽ

 ومعال ة تمؾ النواأص والعيوب. ومعال ة تمؾ النواأص والعيوب. 
 منهجية البحث:منهجية البحث:  ::خامًساخامًسا

يقػػـو ىػػذا البحػػث عمػػى مػػنيج الدراسػػة المقارنػػة فػػي كػػؿ موجػػوع مػػف الموجػػوعات يقػػـو ىػػذا البحػػث عمػػى مػػنيج الدراسػػة المقارنػػة فػػي كػػؿ موجػػوع مػػف الموجػػوعات 
 الفقرات اآلتية:الفقرات اآلتية:التي سيتناوليا، ووفًقا لمشكؿ الذي سنوجحو في التي سيتناوليا، ووفًقا لمشكؿ الذي سنوجحو في 

مواأػػؼ المػػذاىب الفقييػػة، والسػػيما المػػذاىب األربعػػة، وتػػر يح مػػا نػػراه مواأػػؼ المػػذاىب الفقييػػة، والسػػيما المػػذاىب األربعػػة، وتػػر يح مػػا نػػراه المقارنػػة بػػيف المقارنػػة بػػيف  -ٔٔ
 را ًحا، استناًدا إلى ما يظير لدينا مف أدلة شرعية أو ح ج أوية.را ًحا، استناًدا إلى ما يظير لدينا مف أدلة شرعية أو ح ج أوية.

المقارنػػػة بػػػيف الفقػػػو اإلسػػػالمي الػػػذي يتمثػػػؿ فػػػي المػػػذاىب الفقييػػػة مػػػف  يػػػة، وبػػػيف المقارنػػػة بػػػيف الفقػػػو اإلسػػػالمي الػػػذي يتمثػػػؿ فػػػي المػػػذاىب الفقييػػػة مػػػف  يػػػة، وبػػػيف  -ٕٕ
نوف العراأػػي والقػػوانيف المػػذكورة سػػابًقا، مػػف  يػػة نوف العراأػػي والقػػوانيف المػػذكورة سػػابًقا، مػػف  يػػة القػػانوف الوجػػعي الػػذي يتمثػػؿ بالقػػاالقػػانوف الوجػػعي الػػذي يتمثػػؿ بالقػػا

 ثانية.ثانية.
المقارنػػة بػػيف القػػوانيف المػػذكورة آنفًػػا، لموأػػوؼ عمػػى القػػانوف الموفػػؽ منيػػا، وفقًػػا لمػػا المقارنػػة بػػيف القػػوانيف المػػذكورة آنفًػػا، لموأػػوؼ عمػػى القػػانوف الموفػػؽ منيػػا، وفقًػػا لمػػا  -ٖٖ

، مع اإلشارة إلػى موأػؼ القجػاء فػي بمػداف تمػؾ القػوانيف ، مع اإلشارة إلػى موأػؼ القجػاء فػي بمػداف تمػؾ القػوانيف ر حناه في الفقو اإلسالمير حناه في الفقو اإلسالمي
 السيما موأؼ القجاء العراأي.السيما موأؼ القجاء العراأي.

 ::هيكمية البحثهيكمية البحث  ::سادًساسادًسا

 يقوـ ىيكؿ ىذا البحث عمى مبحثيف وكما يمي: 
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 والية تزويج المرأة الرشيدة. :المبحث األوؿ 
 المطمب األوؿ: التعريؼ بالوالية. 
 المطمب الثاني: شروط الولي. 
 المطمب الثالث: والية تزويج المرأة الرشيدة. 
 المطمب الرابع: موأؼ القانوف العراأي. 
 ؼ في عجؿ الولي.و وه التعس :المبحث الثاني 
 المطمب األوؿ: التعريؼ بالعجؿ. 
 المطمب الثاني: حقيقة العجؿ وشروطو وصوره. 
 المطمب الثالث: تمييز العجؿ عف التح ير. 
 المطمب الرابع: و وه التعسؼ في عجؿ الولي. 
 المطمب الخامس: حكـ العجؿ. 
 المطمب السادس: مواأؼ القوانيف المقارنة مف عجؿ الولي.  
 خاتمة.ال 
 المصادر والمرا ع. 

وبعػػد، فإننػػا سػػنبذؿ فػػي ىػػذا العمػػؿ وسػػعنا وأصػػارى  يػػدنا، ونحػػاوؿ فيػػو تقصػػي وبعػػد، فإننػػا سػػنبذؿ فػػي ىػػذا العمػػؿ وسػػعنا وأصػػارى  يػػدنا، ونحػػاوؿ فيػػو تقصػػي 
ف أخطأنػػا  ف أخطأنػػا الحقيقػػة، مالزمػػوف مراأبػػة اهلل عػػز و ػػؿ، فػػإف أصػػبنا فبتوفيػػٍؽ مػػف الػػرحمف، وا  الحقيقػػة، مالزمػػوف مراأبػػة اهلل عػػز و ػػؿ، فػػإف أصػػبنا فبتوفيػػٍؽ مػػف الػػرحمف، وا 
فمػػف أنفسػػنا والشػػيطاف، ونسػػأؿ اهلل أف يسػػدد خطانػػا، ويتقّبػػؿ منػػا، وييػػدينا سػػواَء السػػبيؿ، فمػػف أنفسػػنا والشػػيطاف، ونسػػأؿ اهلل أف يسػػدد خطانػػا، ويتقّبػػؿ منػػا، وييػػدينا سػػواَء السػػبيؿ، 

 نعـ المولى ونعـ الوكيؿ، وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف.نعـ المولى ونعـ الوكيؿ، وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف.  إنوإنو

 املبحث األول
 واليت تزويج املرأة انرشيدة

  -إف البحػػث فػػي مػػدى تحقػػؽ تعسػػؼ الػػولي فػػي اسػػتعماؿ حقػػو فػػي واليػػة التػػزويجإف البحػػث فػػي مػػدى تحقػػؽ تعسػػؼ الػػولي فػػي اسػػتعماؿ حقػػو فػػي واليػػة التػػزويج  
يتطمػػب منػػا أف نبحػػث ابتػػداًء فػػي يتطمػػب منػػا أف نبحػػث ابتػػداًء فػػي   -وذلػػؾ مػػف خػػالؿ البحػػث فػػي موجػػوع عجػػؿ الػػوليوذلػػؾ مػػف خػػالؿ البحػػث فػػي موجػػوع عجػػؿ الػػولي

لمػػرأة الرشػػيدة، ألف ىػػذا البحػػث سيسػػاعد عمػػى تبيػػيف مػػدى أحقيػػة لمػػرأة الرشػػيدة، ألف ىػػذا البحػػث سيسػػاعد عمػػى تبيػػيف مػػدى أحقيػػة موجػػوع واليػػة تػػزويج اموجػػوع واليػػة تػػزويج ا
في منع المرأة مف الزواج، فثمة فرؽ بيف أف تكػوف مباشػرة في منع المرأة مف الزواج، فثمة فرؽ بيف أف تكػوف مباشػرة   -وبحسب كؿ مذىبوبحسب كؿ مذىب  -الوليالولي



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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الػػولي لعقػػد الػػزواج حقػػًا مػػف حقوأػػو، ووا بػػة لصػػحة العقػػد، وبػػيف أف تكػػوف تمػػؾ المباشػػرة الػػولي لعقػػد الػػزواج حقػػًا مػػف حقوأػػو، ووا بػػة لصػػحة العقػػد، وبػػيف أف تكػػوف تمػػؾ المباشػػرة 
 مستحبة فقط ال وا بة.مستحبة فقط ال وا بة.

ج المػػػرأة الرشػػػػيدة يمػػػـز أف يسػػػػبقو أواًل التعريػػػػؼ ج المػػػرأة الرشػػػػيدة يمػػػـز أف يسػػػػبقو أواًل التعريػػػػؼ والبحػػػث فػػػػي موجػػػوع واليػػػػة تػػػػزويوالبحػػػث فػػػػي موجػػػوع واليػػػػة تػػػػزوي
بالواليػػة، وثانًيػػا بيػػاف شػػروط الػػولي، ثػػـ نبحػػث بعػػد ذلػػؾ واليػػة تػػزويج المػػرأة الرشػػيدة فػػي بالواليػػة، وثانًيػػا بيػػاف شػػروط الػػولي، ثػػـ نبحػػث بعػػد ذلػػؾ واليػػة تػػزويج المػػرأة الرشػػيدة فػػي 
الفقو اإلسالمي، ونعقبو ببياف موأؼ القانوف العراأي منيا، ونخصص لكؿ موجػوع ممػا الفقو اإلسالمي، ونعقبو ببياف موأؼ القانوف العراأي منيا، ونخصص لكؿ موجػوع ممػا 

 يمي:يمي:سبؽ مطمًبا مستقاًل، وعمى ذلؾ ستكوف خطة ىذا المبحث كما سبؽ مطمًبا مستقاًل، وعمى ذلؾ ستكوف خطة ىذا المبحث كما 
 األول لطه امل

 بانواليت انتعريف
سػػنعرؼ الواليػػة أواًل فػػي المغػػة، ثػػـ نمػػي ذلػػؾ بتعريفيػػا فػػي االصػػطالح، وذلػػؾ فػػي سػػنعرؼ الواليػػة أواًل فػػي المغػػة، ثػػـ نمػػي ذلػػؾ بتعريفيػػا فػػي االصػػطالح، وذلػػؾ فػػي 

 الفقرتيف اآلتيتيف:الفقرتيف اآلتيتيف:

 الولية لغة : :أول  

بكسػػر الػػواو بكسػػر الػػواو -ىػػي الخطػػة واإلمػػارة والسػػمطاف، والواليػػة ىػػي الخطػػة واإلمػػارة والسػػمطاف، والواليػػة   -بكسػػر الػػواوبكسػػر الػػواو-الواليػػة لغػػًة الواليػػة لغػػًة 
 لوالية في المغة تعني السمطة التي يمتمكيا اإلنساف.لوالية في المغة تعني السمطة التي يمتمكيا اإلنساف.، وعمى ىذا فإف ا، وعمى ىذا فإف ا((ٔ))وفتحيا، النُّصرةوفتحيا، النُّصرة

، والػػولي: جػػد ، والػػولي: جػػد ((ٕ))أمػػا الػػَوليُّ لغػػًة فيػػو اسػػـ مػػف أسػػماء اهلل تعػػالى، ويعنػػي: الناصػػرأمػػا الػػَوليُّ لغػػًة فيػػو اسػػـ مػػف أسػػماء اهلل تعػػالى، ويعنػػي: الناصػػر
، ، ((٘))، وكػػؿ مػف ولػػي أمػر واحػػد فيػو وليػػو، وكػػؿ مػف ولػػي أمػر واحػػد فيػو وليػػو((ٗ(، والػػولي: المحػب والصػػديؽ والنصػير، والػػولي: المحػب والصػػديؽ والنصػير((ٖ))العػدوالعػدو

 ..((ٙ))د بعقد النكاح دونود بعقد النكاح دونووولي المرأة: الذي يمي عقد النكاح عمييا وال يدعيا تستبوولي المرأة: الذي يمي عقد النكاح عمييا وال يدعيا تستب

ا: :ثاني ا  الولية اصطالح 
 سمطة شرعية يممؾسمطة شرعية يممؾلـ يعرؼ الفقياء الوالية، لذلؾ عرفيا أحد المختصيف بأنيا: "لـ يعرؼ الفقياء الوالية، لذلؾ عرفيا أحد المختصيف بأنيا: "  

                                                           
. اٌف١سٚش آتادٞ، اٌمااِٛض . اٌف١سٚش آتادٞ، اٌمااِٛض 4ٗٓ4ٓٗ، ص، ص٘ٔ٘ٔ( ٠ٕظس: اتٓ ِٕظٛز، ٌعاْ اٌعسب، داز طادز، ت١سٚخ، ض( ٠ٕظس: اتٓ ِٕظٛز، ٌعاْ اٌعسب، داز طادز، ت١سٚخ، ضٔ))

 ..ٖٖٓ٘ٔٓ٘ٔ، ص، صٖٕٖٕٔٓٔٓ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ،، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ،ٗٗاٌّؽ١ؾ، ؽاٌّؽ١ؾ، ؽ

 ..ٙٓٗٙٓٗ( ٠ٕظس: اتٓ ِٕظٛز، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اتٓ ِٕظٛز، اٌّظدز اٌعاتك، صٕ))

ااااؽاغ ذااااض اٌٍحاااح ٚطااااؽاغ اٌعست١اااح، داز اٌؽاااد٠( ٠ٕظاااس: اٌعاااٛ٘سٞ، ( ٠ٕظاااس: اٌعاااٛ٘سٞ، ٖ)) ااااؽاغ ذااااض اٌٍحاااح ٚطااااؽاغ اٌعست١اااح، داز اٌؽاااد٠اٌظِّ ، ، 2ٕٓٓ2ٕٓٓس، اٌمااااا٘سج، س، اٌمااااا٘سج، اٌظِّ

 ..4ٕٓٔ4ٕٓٔصص

 ..ٖٖٓ٘ٔٓ٘ٔ( ٠ٕظس: اٌف١سٚش آتادٞ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اٌف١سٚش آتادٞ، اٌّظدز اٌعاتك، صٗ))

 ..4ٕٓٔ4ٕٓٔ( ٠ٕظس: اٌعٛ٘سٞ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اٌعٛ٘سٞ، اٌّظدز اٌعاتك، ص٘))

 ..4ٗٓ4ٓٗ( ٠ٕظس: اتٓ ِٕظٛز، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اتٓ ِٕظٛز، اٌّظدز اٌعاتك، صٙ))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 . . ((ٔ))بيا القادر عمى التصرؼ رعاية شؤوف غيره"بيا القادر عمى التصرؼ رعاية شؤوف غيره"

وتتنوع الوالية إلى عدة أنواع باعتبػارات مختمفػة: فتتنػوع أواًل مػف حيػث ذاتيػا إلػى وتتنوع الوالية إلى عدة أنواع باعتبػارات مختمفػة: فتتنػوع أواًل مػف حيػث ذاتيػا إلػى   
وواليػػػة خاصػػػة؛ فالعامػػػة كواليػػػة القاجػػػي، والخاصػػػة كواليػػػة األب وال ػػػد. وواليػػػة خاصػػػة؛ فالعامػػػة كواليػػػة القاجػػػي، والخاصػػػة كواليػػػة األب وال ػػػد.   واليػػػة عامػػػة،واليػػػة عامػػػة،

وتتنوع ثانًيا مف حيث ثبوتيا لإلنساف عمى نفسػو أو غيػره إلػى واليػة أاصػرة، وواليػة تامػة وتتنوع ثانًيا مف حيث ثبوتيا لإلنساف عمى نفسػو أو غيػره إلػى واليػة أاصػرة، وواليػة تامػة 
)متعديػػة(؛ فالقاصػػرة: ىػػي واليػػة الشػػخص عمػػى نفسػػو، وىػػي ال تنفػػؾ عػػف أىميػػة األداء. )متعديػػة(؛ فالقاصػػرة: ىػػي واليػػة الشػػخص عمػػى نفسػػو، وىػػي ال تنفػػؾ عػػف أىميػػة األداء. 

  -فجػػػال عػػػف التصػػػرؼ فػػػي شػػػؤوف نفسػػػوفجػػػال عػػػف التصػػػرؼ فػػػي شػػػؤوف نفسػػػو  –والواليػػػة التامػػػة: ىػػػي التػػػي تخػػػوؿ الشػػػخص والواليػػػة التامػػػة: ىػػػي التػػػي تخػػػوؿ الشػػػخص 
. والواليػػة الخاصػػة تتنػػوع بػػدورىا . والواليػػة الخاصػػة تتنػػوع بػػدورىا ((ٕ))التصػػرؼ فػػي شػػؤوف غيػػره ولػػو  بػػًرا عمػػى ذلػػؾ الغيػػرالتصػػرؼ فػػي شػػؤوف غيػػره ولػػو  بػػًرا عمػػى ذلػػؾ الغيػػر

. والػػذي . والػػذي ((ٖ))الػػى: واليػػة عمػػى الػػنفس، وواليػػة عمػػى المػػاؿ، وواليػػة عمػػى الػػنفس والمػػاؿ مًعػػاالػػى: واليػػة عمػػى الػػنفس، وواليػػة عمػػى المػػاؿ، وواليػػة عمػػى الػػنفس والمػػاؿ مًعػػا
النكػاح، النكػاح، ييمنا في ىذا البحػث ىػي الواليػة عمػى الػنفس، وعمػى األخػص واليػة التػزويج أو ييمنا في ىذا البحػث ىػي الواليػة عمػى الػنفس، وعمػى األخػص واليػة التػزويج أو 

والتػػي لػػـ أأػػؼ عمػػى تعريػػؼ ليػػا عنػػد الفقيػػاء يمكػػف االعتمػػاد عميػػو، وكػػؿ مػػا و دتػػو ىػػو والتػػي لػػـ أأػػؼ عمػػى تعريػػؼ ليػػا عنػػد الفقيػػاء يمكػػف االعتمػػاد عميػػو، وكػػؿ مػػا و دتػػو ىػػو 
تعريػػؼ صػػاحب الػػدر المختػػار مػػف الحنفيػػة مػػف أنيػػا: "تنفيػػذ القػػوؿ عمػػى الغيػػر شػػاء أو تعريػػؼ صػػاحب الػػدر المختػػار مػػف الحنفيػػة مػػف أنيػػا: "تنفيػػذ القػػوؿ عمػػى الغيػػر شػػاء أو 

 . . ((ٗ))أبى"أبى"

وأد اعترض عمػى ىػذا التعريػؼ كونػو أاصػًرا عمػى أحػد نػوعي الواليػة، وىػي واليػة وأد اعترض عمػى ىػذا التعريػؼ كونػو أاصػًرا عمػى أحػد نػوعي الواليػة، وىػي واليػة 
د بواليػػػة اإل بػػػار ىػػػي التػػػي يممػػػؾ فييػػػا الػػػولي مباشػػػرة عقػػػد نكػػػاح د بواليػػػة اإل بػػػار ىػػػي التػػػي يممػػػؾ فييػػػا الػػػولي مباشػػػرة عقػػػد نكػػػاح ، والمقصػػػو ، والمقصػػػو ((٘))اإل بػػػاراإل بػػػار

المػػػولى عميػػػو دوف توأػػػؼ عمػػػى إذنػػػو ورجػػػاه، ويقػػػاؿ لصػػػاحبيا ولػػػي ُم بِػػػر. أمػػػا واليػػػة المػػػولى عميػػػو دوف توأػػػؼ عمػػػى إذنػػػو ورجػػػاه، ويقػػػاؿ لصػػػاحبيا ولػػػي ُم بِػػػر. أمػػػا واليػػػة 
االختيار أو الشركة فيي التي يمتمؾ فييا الولي مباشرة عقد نكػاح المػرأة الرشػيدة، بإذنيػا االختيار أو الشركة فيي التي يمتمؾ فييا الولي مباشرة عقد نكػاح المػرأة الرشػيدة، بإذنيػا 

. وتعريؼ والية . وتعريؼ والية ((ٙ))ولي ُمَخيِّر )غير م بر(ولي ُمَخيِّر )غير م بر(  ورجاىا، بكًرا كانت أو ثيًبا، ويقاؿ لصاحبياورجاىا، بكًرا كانت أو ثيًبا، ويقاؿ لصاحبيا
                                                           

ااٛ ٟ، اٌٛك٠ااح  ااٟ إٌىاااغ، ضٔ)) ااٛع تاآ زظاااي اٌعض ااٛ ٟ، اٌٛك٠ااح  ااٟ إٌىاااغ، ض( ٠ٕظااس: د. وض ااٛع تاآ زظاااي اٌعض ، اٌعاِعااح االظاا،١ِح، اٌّد٠ٕااح ، اٌعاِعااح االظاا،١ِح، اٌّد٠ٕااح ٔٔ، ؽ، ؽٔٔ( ٠ٕظااس: د. وض

 ..ٕٕ٘٘، ص، صٕٕٕٕٓٓٓٓإٌّٛزج، إٌّٛزج، 

-2ٔٔ( ٠ٕظس: د. أؼّد  ساض ؼع١ٓ، أؼىاَ اٌصٚاض  ٟ اٌشس٠عح االظ،١ِح، اٌداز اٌعاِع١ح، صٕ)

، 224ٔ، داز اٌفىس، دِشك، ٗ، ؽٓٔ. د. ٚ٘ثح اٌصؼ١ٍٟ، اٌفمٗ االظ،ِٟ ٚأدٌرٗ، ض2ٕٔ

 .2ٔٙٙص

سغ ذٕا٠ٛس سغ ذٕا٠ٛس وٍاٝ اٌادز اٌّارااز ٌٍؽظاىفٟ شاوٍاٝ اٌادز اٌّارااز ٌٍؽظاىفٟ شا  -( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، زد اٌّؽراز" ؼاش١ح اتٓ واتد٠ٓ"( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، زد اٌّؽراز" ؼاش١ح اتٓ واتد٠ٓ"ٖ))

 ..2ٔٗ2ٗٔ، ص، صٕٕٓٓٓٓٓٓ، داز اٌّعس ح، ت١سٚخ، ، داز اٌّعس ح، ت١سٚخ، ٔٔ، ؽ، ؽٗٗاألتظاز ٌٍرّسذاشٟ، ضاألتظاز ٌٍرّسذاشٟ، ض

-1ٔٗ1ٗٔ، ص، صٗٗ( ٠ٕظس: اٌؽظىفٟ، اٌدز اٌّارااز تالوٍٝ زد اٌّؽرااز كتآ واتاد٠ٓ، ِظادز ظااتك، ض( ٠ٕظس: اٌؽظىفٟ، اٌدز اٌّارااز تالوٍٝ زد اٌّؽرااز كتآ واتاد٠ٓ، ِظادز ظااتك، ضٗ))

ٔٗ2ٔٗ2.. 

 ..1ٔٗ1ٗٔ( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، اٌّظدز اٌعاتك، ص٘))

 ..2ٕٔ2ٕٔ( ٠ٕظس: د. أؼّد  ساض، ِظدز ظاتك، ص( ٠ٕظس: د. أؼّد  ساض، ِظدز ظاتك، صٙ))



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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والية االختيار ىذا  اء بحسب مذىب  ميور الفقياء، خالًفا لمحنفية الذيف سموىا والية والية االختيار ىذا  اء بحسب مذىب  ميور الفقياء، خالًفا لمحنفية الذيف سموىا والية 
االستحباب. كما اعترض عمى تعريػؼ الواليػة السػابؽ ذكػره كونػو غيػر مػانع ايًجػا، فيػو االستحباب. كما اعترض عمى تعريػؼ الواليػة السػابؽ ذكػره كونػو غيػر مػانع ايًجػا، فيػو 

، وأف ، وأف ((ٔ))اؿ مًعػػػااؿ مًعػػػاشػػػامؿ لمواليػػػة عموًمػػػا؛ أي يشػػػمؿ الواليػػػة عمػػػى الػػػنفس والواليػػػة عمػػػى المػػػشػػػامؿ لمواليػػػة عموًمػػػا؛ أي يشػػػمؿ الواليػػػة عمػػػى الػػػنفس والواليػػػة عمػػػى المػػػ
وأػػػد اعتمػػد تعريػػػؼ وأػػػد اعتمػػد تعريػػػؼ   ،،((ٕ))الواليػػة صػػفة تقػػػـو فػػي الشػػخص أمػػػا التنفيػػذ المػػػذكور فيػػو أثرىػػاالواليػػة صػػفة تقػػػـو فػػي الشػػخص أمػػػا التنفيػػذ المػػػذكور فيػػو أثرىػػا

، وذلػؾ إمػا ألف المقصػود ، وذلػؾ إمػا ألف المقصػود ((ٖ))الحنفية المػذكور آنفًػا أغمػب المختصػيف بػاألحواؿ الشخصػيةالحنفية المػذكور آنفًػا أغمػب المختصػيف بػاألحواؿ الشخصػية
مػػا ألنػػو -وىػػو الظػػاىروىػػو الظػػاىر  –بيػػاف الواليػػة عمػػى المشػػيور مػػف مػػذىب اإلمػػاـ أبػػي حنيفػػة بيػػاف الواليػػة عمػػى المشػػيور مػػف مػػذىب اإلمػػاـ أبػػي حنيفػػة  مػػا ألنػػو ، وا  ، وا 

ظرىـ. في حيف أف الوالية في المذىب الحنفي ىػي فػي الحقيقػة واليػة إ بػار ظرىـ. في حيف أف الوالية في المذىب الحنفي ىػي فػي الحقيقػة واليػة إ بػار الرا ح في نالرا ح في ن
 ى القاصريف لصغر أو  نوف أو عتو.ى القاصريف لصغر أو  نوف أو عتو.فقط، والتي تثبت عمفقط، والتي تثبت عم

فييػػػا إذف المػػولى عميػػو فيػػي تسػػػمى واليػػة نػػدب واسػػتحباب، وىػػػي فييػػػا إذف المػػولى عميػػو فيػػي تسػػػمى واليػػة نػػدب واسػػتحباب، وىػػػي   يعػػديعػػدوأمػػا التػػي وأمػػا التػػي 
المػػػرأة المػػػرأة   تقابػػػؿ واليػػػة االختيػػػار المشػػػار إلييػػػا آنفًػػػا عنػػػد  ميػػػور الفقيػػػاء، وىػػػي تثبػػػت عمػػػىتقابػػػؿ واليػػػة االختيػػػار المشػػػار إلييػػػا آنفًػػػا عنػػػد  ميػػػور الفقيػػػاء، وىػػػي تثبػػػت عمػػػى

نمػػا سػػمي ولًيػػا لمػػا لػػو مػػف القرابػػة نمػػا سػػمي ولًيػػا لمػػا لػػو مػػف القرابػػةالرشػػيدة، وىػػي فػػي حقيقتيػػا وكالػػة وليسػػت واليػػة، وا  ؛ ؛ ((ٗ))الرشػػيدة، وىػػي فػػي حقيقتيػػا وكالػػة وليسػػت واليػػة، وا 
ليا حػؽ تػزويج نفسػيا، وىػذا بخػالؼ مػذىب  ميػور ليا حػؽ تػزويج نفسػيا، وىػذا بخػالؼ مػذىب  ميػور   –عندىـعندىـ-وذلؾ ألف المرأة الرشيدة وذلؾ ألف المرأة الرشيدة 

فإف الوالية تثبت عمى المرأة مطمًقا وال تالـز بيف الوالية واإل بار، فإف الوالية تثبت عمى المرأة مطمًقا وال تالـز بيف الوالية واإل بار،   -كما سيأتيكما سيأتي-الفقياء الفقياء 
ف التعريؼ المذكور غير  امع، فيػو ال يشػمؿ معنػى الواليػة عنػد ال ميػور، وعمػى ف التعريؼ المذكور غير  امع، فيػو ال يشػمؿ معنػى الواليػة عنػد ال ميػور، وعمػى لذا فإلذا فإ

ذلػػؾ فػػإف التعريػػؼ الػػذي نعتمػػده ىػػو تعريػػؼ أحػػد المختصػػيف، وىػػو أف الواليػػة " سػػمطة ذلػػؾ فػػإف التعريػػؼ الػػذي نعتمػػده ىػػو تعريػػؼ أحػػد المختصػػيف، وىػػو أف الواليػػة " سػػمطة 
  وأػػػؼ عمييػػػا تػػػزويج مػػػف لػػػـ يكػػػف أىػػػاًل وأػػػؼ عمييػػػا تػػػزويج مػػػف لػػػـ يكػػػف أىػػػاًل شػػػرعية، لعصػػػبة نسػػػب، أو مػػػف يقػػػـو مقػػػاميـ، يتشػػػرعية، لعصػػػبة نسػػػب، أو مػػػف يقػػػـو مقػػػاميـ، يت

 ..((٘))لعقده"لعقده"
                                                           

 ..1ٔٗ1ٗٔد٠ٓ، اٌّظدز اٌعاتك، صد٠ٓ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اتٓ وات( ٠ٕظس: اتٓ واتٔ))

 ..1ٔٗ1ٗٔ( ٠ٕظس: اٌسا عٟ، ذمس٠ساذٗ، تٙاِش زد اٌّؽراز كتٓ واتد٠ٓ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اٌسا عٟ، ذمس٠ساذٗ، تٙاِش زد اٌّؽراز كتٓ واتد٠ٓ، اٌّظدز اٌعاتك، صٕ))
. أؼّد  ساض، ٕٕٔ، ص2٘4ٔ، ِطثعح اٌععادج، اٌما٘سج، ٖ( ٠ٕظس: أتٛ ش٘سج، األؼٛاي اٌشاظ١ح، ؽٖ)

، ِٕشٛزاخ ٙاٌشاظ١ح، ؽ. شوٟ اٌد٠ٓ شعثاْ، األؼىاَ اٌشسو١ح ٌألؼٛاي 2ٔٔص اٌّظدز اٌعاتك،

. ٔظاَ اٌد٠ٓ وثد اٌؽ١ّد، أؼىاَ األظسج  ٟ اٌفمٗ االظ،ِٟ، ٕ٘ٓ، ص22ٖٔظاِعح لاز٠ٛٔط، تٕحاشٞ، 

. د. أؼّد اٌىث١عٟ، األؼٛاي اٌشاظ١ح  ٟ اٌفمٗ ٚاٌمؼاي 4ٖ، ص21ٙٔ، ِطثعح ظاِعح تحداد، ٔ، ؽٔض

لاظُ، ؼمٛق األظسج  ٟ اٌفمٗ  ٠ٛظف.. د4٘، ص24ٕٔ، ِطثعح االزشاد، تحداد، ٕ، ؽٔٚاٌمأْٛ، ض

. د. ظّعح ِؽّد تساض، اٌٛك٠ح  ٟ ومد إٌىاغ، 4ٙٔ، ص22ٕٔاالظ،ِٟ، داز إٌٙؼح اٌعست١ح، ت١سٚخ، 

(، اٌعٕح اٌااِعح، ظاِعح اٌى٠ٛد، ٔٔتؽس ِٕشٛز  ٟ ِعٍح اٌشس٠عح ٚاٌدزاظاخ االظ،١ِح، اٌعدد )

 .4ٓ، ص211ٔ
 ..ٕٕٕٕٔٔ. شوٟ اٌد٠ٓ شعثاْ، اٌّظدز اٌعاتك، ص. شوٟ اٌد٠ٓ شعثاْ، اٌّظدز اٌعاتك، ص2ٔٗ2ٗٔ( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، اٌّظدز اٌعاتك، صٗ))
 ..2ٕ2ٕ( ٠ٕظس: د. وٛع تٓ زظاي اٌعٛ ٟ، ِظدز ظاتك، ص( ٠ٕظس: د. وٛع تٓ زظاي اٌعٛ ٟ، ِظدز ظاتك، ص٘))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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نػػػػو: "البػػػػال  العاأػػػػؿ الػػػػوارث ولػػػػو فاسػػػػًقا عمػػػػى نػػػػو: "البػػػػال  العاأػػػػؿ الػػػػوارث ولػػػػو فاسػػػػًقا عمػػػػى أمػػػػا الػػػػولي فقػػػػد عرفػػػػو الحنفيػػػػة بأأمػػػػا الػػػػولي فقػػػػد عرفػػػػو الحنفيػػػػة بأ  
. ويالحػظ عمػى تعريػؼ الحنفيػة أنػو يػوحي إلػى أف مفيػـو الػولي يقتصػر فقػط . ويالحػظ عمػى تعريػؼ الحنفيػة أنػو يػوحي إلػى أف مفيػـو الػولي يقتصػر فقػط ((ٔ))المذىب"المذىب"

عمػػى ذي القرابػػة. وعرفػػو ابػػف عرفػػة المػػالكي بأنػػو: "مػػف لػػو عمػػى المػػرأة ممػػؾ أو أبػػوة أو عمػػى ذي القرابػػة. وعرفػػو ابػػف عرفػػة المػػالكي بأنػػو: "مػػف لػػو عمػػى المػػرأة ممػػؾ أو أبػػوة أو 
الشػػافعية الػػولي، الشػػافعية الػػولي، . ولػػـ يعػػرؼ . ولػػـ يعػػرؼ ((ٖ))أو إيصػػاء أو كفالػػة أو سػػمطنة أو ذو إسػػالـ"أو إيصػػاء أو كفالػػة أو سػػمطنة أو ذو إسػػالـ"  ((ٕ))تعصػػيبتعصػػيب

إنيػـ يريػدوف بػالولي: مػف إنيػـ يريػدوف بػالولي: مػف   –وباالستناد الى أسػباب الواليػة عنػدىـوباالستناد الى أسػباب الواليػة عنػدىـ  –ومع ذلؾ يمكف القوؿومع ذلؾ يمكف القوؿ
. . ((ٗ))لػػػو واليػػػة عمػػػى المػػػرأة بسػػػبب أبػػػوة أو تعصػػػيب أو ممػػػؾ أو والء )إعتػػػاؽ( أو سػػػمطافلػػػو واليػػػة عمػػػى المػػػرأة بسػػػبب أبػػػوة أو تعصػػػيب أو ممػػػؾ أو والء )إعتػػػاؽ( أو سػػػمطاف

ف كاف ابف ((٘))وذات المفيوـ أاؿ بو الحنابمة باالستناد إلى أسباب الوالية عندىـ أيًجاوذات المفيوـ أاؿ بو الحنابمة باالستناد إلى أسباب الوالية عندىـ أيًجا ف كاف ابف ، وا  ، وا 
، إال أنػػو تعريػػؼ ، إال أنػػو تعريػػؼ ((ٙ))لَمْبػػرد الحنبمػػي أػػد عػػرؼ الػػولي بأنػػو: "مػػف لػػو واليػػة عمػػى المػػرأة"لَمْبػػرد الحنبمػػي أػػد عػػرؼ الػػولي بأنػػو: "مػػف لػػو واليػػة عمػػى المػػرأة"ابػػف اابػػف ا

 غير كاؼ، فيو تعريؼ الشيء بالشيء ذاتو. غير كاؼ، فيو تعريؼ الشيء بالشيء ذاتو. 

 انثاني لطه امل
 شروط انويل

لػػيس كػػؿ ولػػي يحػػؽ لػػو مباشػػرة واليتػػو عمػػى موليتػػو، بػػؿ البػػد مػػف تػػوافر شػػروط لػػيس كػػؿ ولػػي يحػػؽ لػػو مباشػػرة واليتػػو عمػػى موليتػػو، بػػؿ البػػد مػػف تػػوافر شػػروط   
ا متفقًػا عمييػا، وشػروًطا مختمفًػا فييػا، ا متفقًػا عمييػا، وشػروًطا مختمفًػا فييػا، ، إال أف ىنػاؾ شػروطً ، إال أف ىنػاؾ شػروطً ((ٚ))معينة فيو اشترطيا الفقياءمعينة فيو اشترطيا الفقياء

 نتناوليا بإي اٍز شديد فيما يمي:نتناوليا بإي اٍز شديد فيما يمي:

                                                           

، ، ٗٗ( ٚ٘اارا ذعس٠ااف طاااؼة اٌاادز اٌّاراااز ٚ٘ااٛ اٌؽظااىفٟ. ٠ٕظااس: اتاآ واتااد٠ٓ، ِظاادز ظاااتك، ض( ٚ٘اارا ذعس٠ااف طاااؼة اٌاادز اٌّاراااز ٚ٘ااٛ اٌؽظااىفٟ. ٠ٕظااس: اتاآ واتااد٠ٓ، ِظاادز ظاااتك، ضٔ))

 ..4ٔٗ4ٗٔصص

ٔع١ُ، اٌثؽس ( اٌعظثح )تإٌفط(: ٘ٛ وً ذوس ٠رظً تـ )اٌٌّٛٝ و١ٍٙا( ت، ذٛظؾ أٔصٝ. ٠ٕظس: اتٓ ٕ)

، داز ٔ، ؽِٖٚعٗ ِٕؽح اٌااٌك وٍٝ اٌثؽس اٌسائك كتٓ واتد٠ٓ، ض -اٌسائك شسغ وٕص اٌدلائك

 .ٕٓٔ، ص224ٔاٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، 

اا،، شاسغ ؼادٚد اتآ وس اح اٌّٛظاَٛ اٌٙدا٠اح اٌىا ١اح اٌشاا ١ح ٌث١ااْ ٖ)) اا،، شاسغ ؼادٚد اتآ وس اح اٌّٛظاَٛ اٌٙدا٠اح اٌىا ١اح اٌشاا ١ح ٌث١ااْ ( ٠ٕظس: ِؽّد األٔظازٞ اٌسطض ( ٠ٕظس: ِؽّد األٔظازٞ اٌسطض

 ..ٕٕٔٗٔٗ، ص، ص22ٖٔ22ٖٔ، داز اٌحسب االظ،ِٟ، ، داز اٌحسب االظ،ِٟ، ٔٔألٚي، ؽألٚي، ؽؼمائك االِاَ اتٓ وس ح اٌٛا ١ح، اٌمعُ اؼمائك االِاَ اتٓ وس ح اٌٛا ١ح، اٌمعُ ا

، داز اؼ١اي اٌرساز ٔ، ؽٖ( ٠ٕظس: أتٛ تىس اٌد١ِاؽٟ، إوأح اٌطاٌث١ٓ وٍٝ ؼً أٌفاظ  رػ اٌّع١ٓ، ضٗ)

 .ٓٔ٘،1ٙٗ،1٘ٗ،1ٔٗ، صٕٔٓٓاٌعستٟ، ت١سٚخ، 

، داز اٌىراب ، داز اٌىراب ، ؽثعح ظد٠دج، ؽثعح ظد٠دج١ٍ٠ٚ44ٗ اٌشسغ اٌىث١س كتٓ لداِح اٌّمدظٟ، ض١ٍ٠ٚٗ اٌشسغ اٌىث١س كتٓ لداِح اٌّمدظٟ، ض  -اٌّحٕٟاٌّحٕٟ( ٠ٕظس: اتٓ لداِح، ( ٠ٕظس: اتٓ لداِح، ٘))

 ..ٖٖٓٙٓٙ، ، ٖٖٓ٘ٓ٘-ٖٖٙٗٙٗ، ص، ص24ٕٔ24ٕٔاٌىراب اٌعستٟ، ت١سٚخ، اٌىراب اٌعستٟ، ت١سٚخ، 

ثاااْسد، اٌاااّدز إٌماااٟ  اااٟ شاااسغ أٌفااااظ اٌاسلاااٟ، ؽٙ)) ّض ثاااْسد، اٌاااّدز إٌماااٟ  اااٟ شاااسغ أٌفااااظ اٌاسلاااٟ، ؽ( ٠ٕظاااس: اتااآ اٌ ّض ، ، 22ٔٔ22ٔٔ، داز اٌّعرّاااج، ظااادج، ، داز اٌّعرّاااج، ظااادج، ٔٔ( ٠ٕظاااس: اتااآ اٌ

 ..ٙٔٗٙٔٗصص

، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ٔ، ؽٖ( ٠ٕظس: اٌىاظأٟ، تدائج اٌظٕائج  ٟ ذسذ١ة اٌشسائج، ض4)

=           وٍٝ اٌٙدا٠ح شسغ تدا٠ح اٌّثردئ  -غ  رػ اٌمد٠سشس. اتٓ اٌّٙاَ، ٕٖ٘-ٖٙٗ، صٖٕٓٓ



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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 الشروط المتفؽ عمييا: وىي ما يأتي:الشروط المتفؽ عمييا: وىي ما يأتي:  ::أواًل أواًل 

األىميػػػة: وذلػػػؾ بػػػالبموغ، والعقػػػؿ، والحريػػػة. عمػػػى أف شػػػرط الحريػػػة لػػػـ يعػػػد لػػػو األىميػػػة: وذلػػػؾ بػػػالبموغ، والعقػػػؿ، والحريػػػة. عمػػػى أف شػػػرط الحريػػػة لػػػـ يعػػػد لػػػو كمػػػاؿ كمػػػاؿ   -ٔٔ
 تطبيؽ حالًيا.تطبيؽ حالًيا.

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممة لقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممة لقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال واليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال واليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ:اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ:  -ٕٕ
  ََّّ  نئنئ  َُِّّّّٰرئزئمئَُِّّّّٰرئزئمئُّٱُّٱ

((ٔ)).. 
 الشروط المختمؼ فييا: وىي ما يأتي:الشروط المختمؼ فييا: وىي ما يأتي:  ::ثانًياثانًيا

 : وىو شرط عند  ميور الفقياء.: وىو شرط عند  ميور الفقياء.الذكورةالذكورة  -ٔٔ
وروايػة عػف اإلمػاـ أحمػد، والمػراد وروايػة عػف اإلمػاـ أحمػد، والمػراد   -عمػى المػذىبعمػى المػذىب-ىي شرط عند الشػافعية ىي شرط عند الشػافعية   العدالة:العدالة:  -ٕٕ

بالعدالػة فػػي حػػؽ الػػولي عػدـ الفسػػؽ فقػػط، بخالفيػػا فػػي الشػاىد فػػإف المػػراد بيػػا ممكػػة بالعدالػة فػػي حػػؽ الػػولي عػدـ الفسػػؽ فقػػط، بخالفيػػا فػػي الشػاىد فػػإف المػػراد بيػػا ممكػػة 
تمنػػع اأتػػراؼ الػػذنوب الكبػػائر والصػػغائر ومػػف الرذائػػؿ المباحػػة. كمػػا يػػراد تمنػػع اأتػػراؼ الػػذنوب الكبػػائر والصػػغائر ومػػف الرذائػػؿ المباحػػة. كمػػا يػػراد   فػػي الػػنفسفػػي الػػنفس

بالعدالػػػة ىنػػػا العدالػػػة الظػػػاىرة، فيكفػػػي مسػػػتور الحػػػاؿ الظػػػاىر العدالػػػة؛ ألف اشػػػتراط بالعدالػػػة ىنػػػا العدالػػػة الظػػػاىرة، فيكفػػػي مسػػػتور الحػػػاؿ الظػػػاىر العدالػػػة؛ ألف اشػػػتراط 
والفسػؽ ال والفسػؽ ال   ،،األنكحػةاألنكحػةالعدالة ظاىًرا وباطًنا حرج ومشقة، ويفجػي إلػى بطػالف غالػب العدالة ظاىًرا وباطًنا حرج ومشقة، ويفجػي إلػى بطػالف غالػب 

ة والمالكيػػػة، وفػػػي أػػػوؿ لمشػػػافعي، ة والمالكيػػػة، وفػػػي أػػػوؿ لمشػػػافعي، يسػػػمب الواليػػػة عمػػػى المشػػػيور فػػػي مػػػذىبي الحنفيػػػيسػػػمب الواليػػػة عمػػػى المشػػػيور فػػػي مػػػذىبي الحنفيػػػ
 لألدلة التي اعتمدوا عمييا.لألدلة التي اعتمدوا عمييا.  -واهلل أعمـواهلل أعمـ-ورواية عف اإلماـ أحمد، وىو الرا ح ورواية عف اإلماـ أحمد، وىو الرا ح 

الرشػػد: وىػػو شػػرط عنػػد الشػػافعية والحنابمػػة فقػػط، ومعنػػاه لػػيس واحػػًدا فػػي المػػذىبيف، الرشػػد: وىػػو شػػرط عنػػد الشػػافعية والحنابمػػة فقػػط، ومعنػػاه لػػيس واحػػًدا فػػي المػػذىبيف،   -ٖٖ
، ، فالشافعية حمموه عمى معناه التقميدي وىو عدـ تبذير الماؿ، وعكس الرشيد: السفيوفالشافعية حمموه عمى معناه التقميدي وىو عدـ تبذير الماؿ، وعكس الرشيد: السفيو

بػػأف يكػػوف السػػفيو مح ػػوًرا عميػػو. أمػػا معنػػاه عنػػد الحنبميػػة فيػػو معرفػػة بػػأف يكػػوف السػػفيو مح ػػوًرا عميػػو. أمػػا معنػػاه عنػػد الحنبميػػة فيػػو معرفػػة وأيػػدوا ذلػػؾ وأيػػدوا ذلػػؾ 
                                                                                                                                                      

ِٚعٗ اٌعٕا٠ح شسغ اٌٙدا٠ح ألوًّ اٌد٠ٓ اٌثاتسذٟ ٚؼاش١را ظعدٞ ظٍثٟ ٚظعدٞ  -ٌٍّسغ١ٕأٟ= 

-ٕٕٕ، صٖٕٓٓ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ٔ، ؽٖأ ٕدٞ وٍٝ شسغ اٌعٕا٠ح ٚوٍٝ اٌٙدا٠ح، ض

، اٌّىرثح ٔ، ؽٕإزشاد اٌعاٌه، ض. أتٛ تىس اٌىشٕاٚٞ، أظًٙ اٌّدازن شسغ 4ٕ٘-4ٕٗ، ٖٕٕ

وٍٝ اٌشسغ اٌىث١س –ؼاش١ح اٌدظٛلٟ . اٌدظٛلٟ، 1٘، صٖٕٓٓت١سٚخ، -اٌعظس٠ح، ط١دا

ٔٙا٠ح اٌّؽراض إٌٝ . اٌسٍِٟ، ٖٓ-1ٕ، صٖٕٓٓ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ٔ، ؽٌٍٖدزد٠س، ض

ز اٌىرة ، داٖ، ؽِٙٚعٗ ؼاش١ح اٌشثساٍِعٟ ٚؼاش١ح اٌّحستٟ اٌسش١دٞ، ض –شسغ إٌّٙاض 

. 1ٓٗ-4ٙٗ، صٖ. أتٛ تىس اٌد١ِاؽٟ، ِظدز ظاتك، ضٕٔٗ-ٖٕٙ، صٖٕٓٓاٌع١ٍّح، ت١سٚخ، 

، ، داز واٌُ اٌىرة، اٌس٠اع4وشاف اٌمٕا، وٓ ِرٓ االلٕا، ألتٟ إٌعا اٌّمدظٟ، ضاٌثٙٛذٟ، 

داز تٓ ؼصَ، ت١سٚخ،  –، اٌّىرة االظ،ِٟ ٔ. اتٓ لداِح اٌّمدظٟ، اٌىا ٟ، ؽ2ٕٓٗ-4ٕٓٗص

ز، ضٔٓٙ-ٓٓٙ، صٖٕٓٓ ّ ؽس   .٘ٔ، ٚشازج األٚلاف اٌععٛد٠ح، صٕ. اتٓ ذ١ّ١ح، اٌ
 ..ٔٗٔٔٗٔ( ظٛزج إٌعاي، ِٓ ا٠٢ح: ( ظٛزج إٌعاي، ِٓ ا٠٢ح: ٔ))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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الكؼء ومصالح النكاح. ولػيس ىػو حفػظ المػاؿ؛ ألف رشػد كػؿ مقػاـ بحسػبو، ولػيس الكؼء ومصالح النكاح. ولػيس ىػو حفػظ المػاؿ؛ ألف رشػد كػؿ مقػاـ بحسػبو، ولػيس 
الرشػػد بمعنػػى حسػػف التصػػرؼ بالمػػاؿ شػػرًطا فػػي ثبػػوت الواليػػة عنػػد الحنفيػػة وعمػػى الرشػػد بمعنػػى حسػػف التصػػرؼ بالمػػاؿ شػػرًطا فػػي ثبػػوت الواليػػة عنػػد الحنفيػػة وعمػػى 

 الرا ح عند المالكية.الرا ح عند المالكية.
أو عمرة: وىػو شػرط عنػد المالكيػة والشػافعية والحنبميػة، عمًمػا أو عمرة: وىػو شػرط عنػد المالكيػة والشػافعية والحنبميػة، عمًمػا   عدـ إحراـ الولي بحجعدـ إحراـ الولي بحج  -ٗٗ

نمػػا يمنػػع صػػحة النكػػاح. بينمػػا  نمػػا يمنػػع صػػحة النكػػاح. بينمػػا أف اإلحػػراـ ال يسػػمب الواليػػة لبقػػاء الرشػػد والنظػػر، وا  أف اإلحػػراـ ال يسػػمب الواليػػة لبقػػاء الرشػػد والنظػػر، وا 
 موليتو وىو ُمحِرـ.موليتو وىو ُمحِرـ.  أ از الحنفية لمولي تزويجأ از الحنفية لمولي تزويج

 انثانث لطه امل
 انرشيدة واليت تزويج املرأة

الػػولي يعتمػػد أساًسػا عمػػى معرفػػة الػػولي يعتمػػد أساًسػا عمػػى معرفػػة أشػرنا فيمػػا سػػمؼ إلػى أف بحػػث موجػػوع عجػؿ أشػرنا فيمػػا سػػمؼ إلػى أف بحػػث موجػػوع عجػؿ   
ىػػؿ أف مباشػػرة عقػػد النكػػاح ىػػي حػػؽ لمػػولي أـ أنيػػا مسػػتحبة فقػػطو ويمكػػف حصػػر آراء ىػػؿ أف مباشػػرة عقػػد النكػػاح ىػػي حػػؽ لمػػولي أـ أنيػػا مسػػتحبة فقػػطو ويمكػػف حصػػر آراء 

فػي سػبعة فػي سػبعة   -ميما كانت در تيا مف العمػـ والرشػدميما كانت در تيا مف العمػـ والرشػد-الفقياء في والية تزويج المرأة الرشيدة الفقياء في والية تزويج المرأة الرشيدة 
 ، نعرجيا فيما يمي مع الشرح المو ز لكؿ رأي:، نعرجيا فيما يمي مع الشرح المو ز لكؿ رأي:((ٔ))آراءآراء

 ية في عقد النكاح مطمًقا:ية في عقد النكاح مطمًقا:اشتراط الولاشتراط الول  ::الرأي األولالرأي األول

يعد الولي وفًقا ليذا الرأي شرًطا فػي نكػاح المػرأة الرشػيدة، ال يصػح العقػد بدونػو، يعد الولي وفًقا ليذا الرأي شرًطا فػي نكػاح المػرأة الرشػيدة، ال يصػح العقػد بدونػو،   
ف أِذف ليا ولييا، فال عبػارة ليػا فػي النكػاح  ف أِذف ليا ولييا، فال عبػارة ليػا فػي النكػاح وليس ليا أف تنفرد بالعقد عمى نفسيا حتى وا  وليس ليا أف تنفرد بالعقد عمى نفسيا حتى وا 

ي، وىذا ي، وىذا مطمًقا. وعميو فإف مباشرة عقد النكاح بمو ب ىذا الرأي ىي حؽ مف حقوؽ الولمطمًقا. وعميو فإف مباشرة عقد النكاح بمو ب ىذا الرأي ىي حؽ مف حقوؽ الول
، وىػو رأي  ميػور الفقيػاء ، وىػو رأي  ميػور الفقيػاء ((ٕ))والتػابعيفوالتػابعيف  (())ىو مذىب  ميور أىؿ العمـ مف الصػحابة ىو مذىب  ميور أىؿ العمـ مف الصػحابة 

، وىو أوؿ ألبػي يوسػؼ صػاحب ، وىو أوؿ ألبػي يوسػؼ صػاحب ((ٖ))، والظاىرية، والظاىرية((ٕ))، والحنبمية، والحنبمية((ٔ))، والشافعية، والشافعية((ٖ))مف المالكيةمف المالكية
                                                           

، اٌثٕا٠ح شسغ اٌٙدا٠ح، . تدز اٌد٠ٓ اٌع4ٟٕٙ١ٖ-2ٖٙ، صٖ( ٠ٕظس: اٌىاظأٟ، ِظدز ظاتك، ضٔ)

. اتٓ زشد اٌمسؽثٟ، تدا٠ح اٌّعرٙد 1ٓ-4ٓص، ٕٓٓٓ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ٔ، ؽ٘ض

اٌؽاٚٞ اٌىث١س، . اٌّاٚزدٞ، ٕٔ-1، ص21ٕٔ، داز اٌّعس ح، ت١سٚخ، ٙ، ؽٕٚٔٙا٠ح اٌّمرظد، ض

، 4. اتٓ لداِح، ِظدز ظاتك، ض1ٗ-1ٖ، ص22ٗٔ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ٔ، ؽ2ض

 .ٖٓٗ-4ٖٖص

. ٗٔ، صٕ٘ٓٓ، ِىرثح ِىح اٌصما ١ح، ٔ، ؽ٘( ٠ٕظس: اتٓ إٌّرز، االشساف وٍٝ ِرا٘ة اٌعٍّاي، ضٕ)

 ،21ٙٔ، داز اٌس٠اْ ٌٍرساز، اٌما٘سج، ٔ، ؽ2ععم،ٟٔ،  رػ اٌثازٞ تشسغ طؽ١ػ اٌثاازٞ، ضاٌ

 .2ٗص

، اٌمٛا١ٔٓ اٌفم١ٙح، خ: ِؽّد تٓ ظ١دٞ، صٖ)) ّٞ ، اٌمٛا١ٔٓ اٌفم١ٙح، خ: ِؽّد تٓ ظ١دٞ، ص( ٠ٕظس: اتٓ ظص ّٞ  ..ٖٖٖٖٖٖ-ٕٖٖٕٖٖ( ٠ٕظس: اتٓ ظص
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واهلل واهلل -. وأػػد ظيػػر لػػي أف ىػػذا الػػرأي ىػػو الػػرا ح . وأػػد ظيػػر لػػي أف ىػػذا الػػرأي ىػػو الػػرا ح ((ٗ))أبػػي حنيفػػة فػػي غيػػر ظػػاىر الروايػػةأبػػي حنيفػػة فػػي غيػػر ظػػاىر الروايػػة
ليػػو مػػف أدلػػة أويػػة وواجػػحة وصػػحيحة وغيػػر مؤولػػة ال يتسػػع المقػػاـ ليػػو مػػف أدلػػة أويػػة وواجػػحة وصػػحيحة وغيػػر مؤولػػة ال يتسػػع المقػػاـ لمػػا أسػػتند إلمػػا أسػػتند إ  -أعمػػـأعمػػـ

، وأبرزىػػػػا حػػػػديث:)) أيمػػػػا امػػػػرأة نكحػػػػت بغيػػػػر إذف ولييػػػػا، فنكاحيػػػػا باطػػػػؿ، ، وأبرزىػػػػا حػػػػديث:)) أيمػػػػا امػػػػرأة نكحػػػػت بغيػػػػر إذف ولييػػػػا، فنكاحيػػػػا باطػػػػؿ، ((٘))لعرجػػػػيالعرجػػػػيا
فميػا الميػر بمػا اسػتحؿ مػف فر يػا، فػػإف فميػا الميػر بمػا اسػتحؿ مػف فر يػا، فػػإف   ، فػإف دخػؿ بيػػا؛، فػإف دخػؿ بيػػا؛فنكاحيػا باطػؿ، فنكاحيػا باطػؿفنكاحيػا باطػؿ، فنكاحيػا باطػؿ

وثانًيػػا ألنػػو مػػذىب  ميػػور أىػػؿ وثانًيػػا ألنػػو مػػذىب  ميػػور أىػػؿ   ، ىػػذا أواًل،، ىػػذا أواًل،((ٙ))((((اشػػت روا فالسػػمطاف ولػػي مػػف ال ولػػي لػػواشػػت روا فالسػػمطاف ولػػي مػػف ال ولػػي لػػو
 والتابعيف والفقياء. والتابعيف والفقياء.   (())العمـ مف الصحابة العمـ مف الصحابة 
 عدم اشتراط الولية في النكاح مطمًقا:عدم اشتراط الولية في النكاح مطمًقا:  ::الرأي الثانيالرأي الثاني

ي وز لممرأة الرشيدة مباشرة عقد نكاحيا ونكاح غيرىا مطمًقا، بكًرا كانت أو ثيًبػا، ي وز لممرأة الرشيدة مباشرة عقد نكاحيا ونكاح غيرىا مطمًقا، بكًرا كانت أو ثيًبػا،   
وليست وا بة، ولمولي حؽ وليست وا بة، ولمولي حؽ إال أنو خالؼ المستحب؛ أي: أف الوالية في نكاحيا مستحبة إال أنو خالؼ المستحب؛ أي: أف الوالية في نكاحيا مستحبة 

االعتراض في غير الكؼء وطمب فسخ العقػد. وىػذا ىػو المعتمػد عنػد اإلمػاـ أبػي حنيفػة االعتراض في غير الكؼء وطمب فسخ العقػد. وىػذا ىػو المعتمػد عنػد اإلمػاـ أبػي حنيفػة 
 ..((ٛ))  ، وىو رواية عف اإلماـ أحمد، وىو رواية عف اإلماـ أحمد((ٚ))وأصحابووأصحابو

 اشتراط الولية باعتبار كفاءة الزوج أو عدمها:اشتراط الولية باعتبار كفاءة الزوج أو عدمها:  ::الرأي الثالثالرأي الثالث

 يس لو االعتراضيس لو االعتراضفإف كاف الزوج كفًؤا ليا صّح عقد النكاح ونفذ بدوف ولي، ولفإف كاف الزوج كفًؤا ليا صّح عقد النكاح ونفذ بدوف ولي، ول  

                                                                                                                                                      
، ، ٕٕٓٓٓٓٓٓ، داز اٌفىاس، ت١اسٚخ، ، داز اٌفىاس، ت١اسٚخ، 4ٔ4ٔ( ٠ٕظس: د. ِؽّٛد ِطسظٟ، اٌّعّٛ، شسغ اٌّٙارب ٌٍٕاٛٚٞ، ض( ٠ٕظس: د. ِؽّٛد ِطسظٟ، اٌّعّٛ، شسغ اٌّٙارب ٌٍٕاٛٚٞ، ضٔ))

 ..ٖٖٗٓٗٓصص

، ت١اد األ ىااز اٌد١ٌٚاح، ٌثٕااْ، ، ت١اد األ ىااز اٌد١ٌٚاح، ٌثٕااْ، ٕٕٞ، االٔظااف  اٟ ِعس اح اٌاساظػ ِآ اٌاا،ف، ضٞ، االٔظااف  اٟ ِعس اح اٌاساظػ ِآ اٌاا،ف، ض( ٠ٕظس: اٌّسداٚ( ٠ٕظس: اٌّسدإٚ))

 ..ٖٖٗ٘ٔٗ٘ٔ، ص، صٕٕٗٓٓٗٓٓ

 ..2ٗٙ2ٙٗ، ، ٔ٘ٗٔ٘ٗصص  ،،2ٕٙٔ2ٕٙٔ، إدازج اٌطثاوح ا١ٌّٕس٠ح، ِظس، ، إدازج اٌطثاوح ا١ٌّٕس٠ح، ِظس، 22اٌّؽٍٝ، ضاٌّؽٍٝ، ض( ٠ٕظس: اتٓ ؼصَ، ( ٠ٕظس: اتٓ ؼصَ، ٖ))

 ..4ٓ4ٓ( ٠ٕظس: تدز اٌد٠ٓ اٌع١ٕٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: تدز اٌد٠ٓ اٌع١ٕٟ، اٌّظدز اٌعاتك، صٗ))

. د. ِؽّد ظّعح تساض، 4ٕٗ-1ٙص، ٔ( ٠ٕظس: د. وٛع تٓ زظاي اٌعٛ ٟ، ِظدز ظاتك، ض٘)

  .2ٙ-1ِٔظدز ظاتك، ص

( وٓ 1ٓٔٔ( تاب ِا ظاي ك ٔىاغ إك تٌٟٛ، ؼد٠س زلُ )ٗٔ( أخسظٗ اٌرسِرٞ  ٟ اتٛاب إٌىاغ )ٙ)

وائشح )زػٟ هللا وٕٙا(، ٚلاي اٌرسِرٞ  ١ٗ: ؼد٠س ؼعٓ. ٠ٕظس اٌّثازوفٛزٞ، ذؽفح األؼٛذٞ 

 .1ٕٕ -4ٕٕ، داز اٌفىس، صٗتشسغ ظاِج اٌرسِرٞ، ض

. ٓٔ، صٕٔٓٓ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ٔ، ؽ٘( ٠ٕظس: اٌعسخعٟ، اٌّثعٛؽ، ض4)

، ٕٓٓٓ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ٔ، ؽٔاٌٙدا٠ح شسغ تدا٠ح اٌّثردئ، ض اٌّسغ١ٕأٟ،

، ٖ. اٌىاظأٟ، ِظدز ظاتك، ض4ٕٗ-ٕٙٗ، صٖ. اتٓ اٌّٙاَ، ِظدز ظاتك، ضٖٕٔص

 .4ٖٓ-2ٖٙص

 ..ٖٖٗ٘ٔٗ٘ٔ، ص، صِٕٕظدز ظاتك، ضِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اٌّسداٚٞ، ( ٠ٕظس: اٌّسداٚٞ، 1))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ف لـ يكف كفًؤا ليا فالنكاح غير صحيح أصاًل  ف لـ يكف كفًؤا ليا فالنكاح غير صحيح أصاًل عميو، وا    . وىذا القوؿ ىو رواية عف اإلماـ. وىذا القوؿ ىو رواية عف اإلماـعميو، وا 
أبي حنيفة وأبي يوسؼ، وىو المختار لمفتوى لفساد الزمػاف، ودفػع الجػرر عػف األوليػاء، أبي حنيفة وأبي يوسؼ، وىو المختار لمفتوى لفساد الزمػاف، ودفػع الجػرر عػف األوليػاء، 

 ..((ٔ))فكاف األحوط سد باب التزويج عمييا مف غير كؼء، ألنو كـ مف واأع ال يرفعفكاف األحوط سد باب التزويج عمييا مف غير كؼء، ألنو كـ مف واأع ال يرفع
 انعقاد نكاح المرأة عمى نفسها موقوًفا عمى إجازة الولي:انعقاد نكاح المرأة عمى نفسها موقوًفا عمى إجازة الولي:  ::ابعابعالرأي الر الرأي الر 

يػػرى أصػػحاب ىػػذا الػػرأي صػػحة عقػػد نكػػاح المػػرأة عمػػى نفسػػيا بػػدوف إذف ولييػػا، يػػرى أصػػحاب ىػػذا الػػرأي صػػحة عقػػد نكػػاح المػػرأة عمػػى نفسػػيا بػػدوف إذف ولييػػا،   
ولكنػػو ينعقػػد موأوفًػػا عمػػى إ ازتػػو، سػػواء كػػاف الػػزوج كفػػًؤا أو ال. وىػػذا الػػرأي ىػػو الروايػػة ولكنػػو ينعقػػد موأوفًػػا عمػػى إ ازتػػو، سػػواء كػػاف الػػزوج كفػػًؤا أو ال. وىػػذا الػػرأي ىػػو الروايػػة 

ات عػف أبػي يوسػؼ، وأػد أيػؿ ات عػف أبػي يوسػؼ، وأػد أيػؿ المشيورة عػف محمػد بػف الحسػف، وىػو أيًجػا إحػدى الروايػالمشيورة عػف محمػد بػف الحسػف، وىػو أيًجػا إحػدى الروايػ
 ..((ٕ))بر وعيما عمى رواية ظاىر المذىببر وعيما عمى رواية ظاىر المذىب

 صحة عقد المرأة عمى نفسها بإذن وليها:صحة عقد المرأة عمى نفسها بإذن وليها:  ::الرأي الخامسالرأي الخامس

يفػػرؽ ىػػذا الػػرأي بػػيف المػػرأة التػػي أذف ليػػا ولييػػا فػػي عقػػد نكاحيػػا، وبػػيف التػػي لػػـ يفػػرؽ ىػػذا الػػرأي بػػيف المػػرأة التػػي أذف ليػػا ولييػػا فػػي عقػػد نكاحيػػا، وبػػيف التػػي لػػـ   
ال فال. وأد ذىب إلى ذلػؾ اإل ال فال. وأد ذىب إلى ذلػؾ اإليأذف ليا؛ فإف أذف ليا صح تولييا عقد نكاحيا، وا  مػاـ أبػو مػاـ أبػو يأذف ليا؛ فإف أذف ليا صح تولييا عقد نكاحيا، وا 

 ..((ٖ))ثورثور

 اشتراط الولية في النكاح عمى البكر دون الثَّيّب:اشتراط الولية في النكاح عمى البكر دون الثَّيّب:  ::الرأي السادسالرأي السادس

يفرؽ ىػذا الػرأي بػيف البكػر والثيػب؛ فػإف كانػت بكػًرا فػال نكػاح ليػا إال بػولي، واف يفرؽ ىػذا الػرأي بػيف البكػر والثيػب؛ فػإف كانػت بكػًرا فػال نكػاح ليػا إال بػولي، واف   
كانت ثيًبا صح ليا أف تولي أمر نكاحيا ر اًل مف المسػمميف فيزّو يػا، ولػيس لمػولي فػي كانت ثيًبا صح ليا أف تولي أمر نكاحيا ر اًل مف المسػمميف فيزّو يػا، ولػيس لمػولي فػي 

 ..((ٗ))داؤد الظاىريداؤد الظاىريذلؾ اعتراض. وىذا رأي ذلؾ اعتراض. وىذا رأي 

 

                                                           

. تدز اٌد٠ٓ ٕٙٗ. اتٓ اٌّٙاَ، اٌّظدز اٌعاتك، صٖٔ( ٠ٕظس: اٌعسخعٟ، اٌّظدز اٌعاتك، صٔ)

وٍٝ اٌدز اٌّاراز شسغ ذ٠ٕٛس  -. اتٓ واتد٠ٓ، زد اٌّؽراز1ٓ-42، ص٘اٌع١ٕٟ، ِظدز ظاتك، ض

 .4٘ٔ-ٙ٘ٔ، صٖٕٓٓ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ،ٕ، ؽٗاألتظاز، ظـ

. اٌىاظأٟ، ٕٙٗ. اتٓ اٌّٙاَ، اٌّظدز اٌعاتك، صٌّٖٕٔسغ١ٕأٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: إ)

 .1ٓ-4ٓ. تدز اٌد٠ٓ اٌع١ٕٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص4ٖٓ-2ٖٙاٌىاظأٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص

. اٌّاٚزدٞ، اٌؽاٚٞ، ِظدز ٖ٘ٓ-ٖٗٓ، ص4ٔ( ٠ٕظس: د. ِؽّٛد ِطسظٟ، ِظدز ظاتك، ضٖ)

 .٘ٗ، 1ٖ، ص2ظاتك، ض

 ..٘ٓٗ٘ٓٗ، ص، ص22دز ظاتك، ضدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اتٓ ؼصَ، ِظ( ٠ٕظس: اتٓ ؼصَ، ِظٗ))
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 اشتراط الولية في النكاح عمى الشريفة دون الدنيئة:اشتراط الولية في النكاح عمى الشريفة دون الدنيئة:  ::الرأي السابعالرأي السابع

 والمرأة الدنيئة أو الوجيعة؛ فإفيقوؿ ىذا الرأي بالتفريؽ بيف المرأة الشريفة  
، وتعذر عمييا رفع أمرىا الى الحاكـ، صح  (ٔ)كانت دنيئة ولـ يكف ليا ولي خاص م بر

ة؛ بأف تول ي ر ال  مف المسمميف فيعقد نكاحيا، ويصح نكاحيا ولو نكاحيا بالوالية العام
، إال أنيا منكرة عند (ٕ)تولى الزوج العقد بنفسو، وىذه رواية مشيورة عف اإلماـ مالؾ

. والمراد بالدنيئة ىي التي ال ي رغب فييا لعدـ ماليا و ماليا (ٖ)بعض المالكية
يكوف لممرأة ولي خاص م بر، بمعنى أف  . ولمعمؿ بيذه الرواية يشترط أال  (ٗ)وحسبيا

عقد نكاحيا يصح بالوالية العامة حتى لو كاف ليا ولي خاص غير م بر كاألخ، والعـ 
. وفي رواية عف اإلماـ مالؾ أف الدنيئة ىي التي ليس ليا ولي بقرابة وال (٘)مثال  
مد ىو القوؿ األوؿ ؛ أي ليس ليا ولي بقرابة مطمقا ، م بر ا أو غير م بر، والمعت(ٙ)والية

 األوؿ المشيور.

انرابع لطه ملا  
 انقانون انعراقي موقف

عمػػى الػػرغـ مػػف أىميػػة الواليػػة فػػي عقػػد النكػػاح، فػػإف أػػانوف األحػػواؿ الشخصػػية عمػػى الػػرغـ مػػف أىميػػة الواليػػة فػػي عقػػد النكػػاح، فػػإف أػػانوف األحػػواؿ الشخصػػية   
( مػف المػادة ( مػف المػادة ٕٕالعراأي  اء خالًيا مف اإلشارة إلى أحكاميا، سوى مػا نصػت عميػو الفقػرة )العراأي  اء خالًيا مف اإلشارة إلى أحكاميا، سوى مػا نصػت عميػو الفقػرة )

                                                           
( اٌّساد تاٌٌٟٛ اٌااص وٕد اٌّاٌى١ح اٌعظثح تٕعة، أٚ ٚكي، ٚاٌىا ً، ٚاٌعٍطاْ، ٚ٘ٛ ٠ماتً اٌٌٟٛ ٔ)

اٌعاَ، ٚ٘ٛ ِٓ ٠عرؽك اٌٛك٠ح تاالظ،َ ٚؼدٖ. ٚاٌّعثس ٠ماتً غ١س اٌّعثس، ٚاٌّساد تاٌٌٟٛ اٌااص 

ٚط١ٗ. ٠ٕظس: اٌدظٛلٟ، ِظدز ظاتك،  اٌّعثس: األب وٍٝ اتٕرٗ اٌثىس أٚ اٌظح١سج ِطٍم ا، ٚورٌه

 .ٕٕ-ٕٓ، ٙٔ، صٖض

. إٌفساٚٞ، 4ٓٔ، ص2ٓٙٔ، ِطثعح اٌععادج، ِظس، ٗض( ٠ٕظس: االِاَ ِاٌه، اٌّدٚٔح اٌىثسٜ، ٕ)

، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ٔ، ؽٕاٌفٛاوٗ اٌدٚأٟ وٍٝ زظاٌح اتٓ أتٟ ش٠د اٌم١سٚأٟ، ض

، داز اٌسػٛاْ، ٔ، ؽِٗارظس خ١ًٍ، ض . اٌؽط اب، ِٛا٘ة اٌع١ًٍ  ٟ شسغٔٔ، ص224ٔ

 .ٕٗٗ، صٕٓٔٓٔٛاوشٛؽ، 

 .4ٕٓص ،2ٔ2ٔ، ِطثعح اٌععادج، ِظس، ٔ، ؽٖإٌّرمٝ شسغ اٌّٛؽل، ض( ٠ٕظس: اٌثاظٟ، ٖ)

 ..ٔٔٔٔ( ٠ٕظس: إٌفساٚٞ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: إٌفساٚٞ، اٌّظدز اٌعاتك، صٗ))

وٍٝ ِارظس ظا١دٞ خ١ٍاً وٍٝ ِارظس ظا١دٞ خ١ٍاً   -ؼاش١ح اٌُاسشٟؼاش١ح اٌُاسشٟ. اٌاسشٟ، . اٌاسشٟ، ٕٕٕٕ( ٠ٕظس: اٌدظٛلٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اٌدظٛلٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص٘))

 ..٘٘ٔ٘٘ٔ-ٗ٘ٔٗ٘ٔصص  ،،224ٔ224ٔ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ٔٔ، ؽ، ؽٗٗٚتلظفٍٗ ؼاش١ح وٍٟ اٌعدٚٞ، ضٚتلظفٍٗ ؼاش١ح وٍٟ اٌعدٚٞ، ض  –

 ..4ٕٓ4ٕٓ( ٠ٕظس: اٌثاظٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اٌثاظٟ، اٌّظدز اٌعاتك، صٙ))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

441 

أكمػؿ الخامسػة عشػرة مػف العمػر، أكمػؿ الخامسػة عشػرة مػف العمػر،   ( مف اشتراط موافقة الولي الشػرعي عمػى زواج مػف( مف اشتراط موافقة الولي الشػرعي عمػى زواج مػفٛٛ))
لذا ليس أمػاـ القاجػي والحػاؿ ىػذه سػوى الر ػوع الػى أحكػاـ الشػريعة اإلسػالمية فػي ىػذا لذا ليس أمػاـ القاجػي والحػاؿ ىػذه سػوى الر ػوع الػى أحكػاـ الشػريعة اإلسػالمية فػي ىػذا 

( مػػف القػػانوف المػػذكور، والتػػي نصػػت:" إذا لػػـ ( مػػف القػػانوف المػػذكور، والتػػي نصػػت:" إذا لػػـ ٔٔ( مػػف المػػادة )( مػػف المػػادة )ٕٕالموجػػوع وفقًػػا لمفقػػرة )الموجػػوع وفقًػػا لمفقػػرة )
يو ػػػد نػػػص تشػػػريعي يمكػػػف تطبيقػػػو فػػػيحكـ بمقتجػػػى مبػػػادئ الشػػػريعة اإلسػػػالمية األكثػػػر يو ػػػد نػػػص تشػػػريعي يمكػػػف تطبيقػػػو فػػػيحكـ بمقتجػػػى مبػػػادئ الشػػػريعة اإلسػػػالمية األكثػػػر 

ف كانت ىذه اإلحالة مم ف كانت ىذه اإلحالة الئمة لنصوص ىذا القانوف". وذلؾ سًدا ليذا النقص التشريعي، وا  الئمة لنصوص ىذا القانوف". وذلؾ سًدا ليذا النقص التشريعي، وا 
غيػر دأيقػػة؛ ألف األدؽ ىػو أف يحيػػؿ الػى الفقػػو اإلسػالمي. وخالفًػػا لمقػانوف العراأػػي، فقػػد غيػر دأيقػػة؛ ألف األدؽ ىػو أف يحيػػؿ الػى الفقػػو اإلسػالمي. وخالفًػػا لمقػانوف العراأػػي، فقػػد 
اىتمت أوانيف أغمب البالد العربية بموجوع الوالية، وأفردت مواًدا خاصة عال ت العديد اىتمت أوانيف أغمب البالد العربية بموجوع الوالية، وأفردت مواًدا خاصة عال ت العديد 

الولي ركًنا مف أركاف عقد الولي ركًنا مف أركاف عقد   ((ٔ))اعتبر أانوف األحواؿ الشخصية اإلماراتياعتبر أانوف األحواؿ الشخصية اإلماراتيمف مسائميا؛ فقد مف مسائميا؛ فقد 
، وعرفػػػو بأنػػػو: األب ثػػػـ العاصػػػب بنفسػػػو عمػػػى ترتيػػػب اإلرث ابًنػػػا ثػػػـ أًخػػػا ثػػػـ ، وعرفػػػو بأنػػػو: األب ثػػػـ العاصػػػب بنفسػػػو عمػػػى ترتيػػػب اإلرث ابًنػػػا ثػػػـ أًخػػػا ثػػػـ ((ٕ))الػػػزواجالػػػزواج

، أخًذا برأي الحنابمة في ترتيب األوليػاء بالنسػبة لتػزويج المػرأة، وتقػديـ األب عمػى ، أخًذا برأي الحنابمة في ترتيب األوليػاء بالنسػبة لتػزويج المػرأة، وتقػديـ األب عمػى ((ٖ))عًماعًما
، واشترط في الولي أف يكوف ذكػًرا عػاأاًل بالًغػا، غيػر ، واشترط في الولي أف يكوف ذكػًرا عػاأاًل بالًغػا، غيػر ((ٗ))شفقةشفقةاالبف ألنو أكمؿ نظًرا واشد االبف ألنو أكمؿ نظًرا واشد 

، موافًقا بذلؾ مذىب ال ميػور ، موافًقا بذلؾ مذىب ال ميػور ((٘))محـر بحج أو عمرة، مسمًما إف كانت الوالية عمى مسمـمحـر بحج أو عمرة، مسمًما إف كانت الوالية عمى مسمـ
فػي عػدـ أخػذه فػي عػدـ أخػذه   -الػذي ر حنػاهالػذي ر حنػاه-ال ميػور فػي الشػروط المػذكورة، ورأي الحنفيػة والمالكيػة ال ميػور فػي الشػروط المػذكورة، ورأي الحنفيػة والمالكيػة 

راط الواليػػة فػػي نكػػاح المػػػرأة راط الواليػػة فػػي نكػػاح المػػػرأة بشػػرط العدالػػة، كمػػا اعتمػػد مػػذىب ال ميػػور أيًجػػا فػػي اشػػتبشػػرط العدالػػة، كمػػا اعتمػػد مػػذىب ال ميػػور أيًجػػا فػػي اشػػت
، و عػؿ ، و عػؿ ((ٙ))الرشيدة، وأو ب رجاىا بأف توأع عمى العقػد، واعتبػر العقػد بػاطاًل بغيػر ولػيالرشيدة، وأو ب رجاىا بأف توأع عمى العقػد، واعتبػر العقػد بػاطاًل بغيػر ولػي

. ىػػذا، وال يعنػػي خمػػو القػػانوف العراأػػي مػػف اإلشػػارة الػػى . ىػػذا، وال يعنػػي خمػػو القػػانوف العراأػػي مػػف اإلشػػارة الػػى ((ٚ))القاجػػي ولًيػػا لمػػف ال ولػػي لػػوالقاجػػي ولًيػػا لمػػف ال ولػػي لػػو
ىػػػػػو ىػػػػػو   أحكػػػػػاـ الواليػػػػػة أف القجػػػػػاء العراأػػػػػي ال يحفػػػػػؿ بالواليػػػػػة وال يشػػػػػترطيا، بػػػػػؿ العكػػػػػسأحكػػػػػاـ الواليػػػػػة أف القجػػػػػاء العراأػػػػػي ال يحفػػػػػؿ بالواليػػػػػة وال يشػػػػػترطيا، بػػػػػؿ العكػػػػػس

( المتقػػدـ ذكرىػػا، إذ  ػػاء فػػي أػػرار لمحكمػػة ( المتقػػدـ ذكرىػػا، إذ  ػػاء فػػي أػػرار لمحكمػػة ٔٔ( مػػف المػػادة )( مػػف المػػادة )ٕٕالصػػحيح، تطبيقًػػا لمفقػػرة )الصػػحيح، تطبيقًػػا لمفقػػرة )
التمييز:" و د أف المحكمة أصدرت حكميػا بػبطالف العقػد ال ػاري بػيف الطػرفيف ألسػباب التمييز:" و د أف المحكمة أصدرت حكميػا بػبطالف العقػد ال ػاري بػيف الطػرفيف ألسػباب 

                                                           

، ِٕٚشٛز  ٟ اٌعس٠دج اٌسظ١ّح ٌدٌٚح االِازاخ ٕ٘ٓٓ/ ٔٔ/2ٔ، طادز  ٟ ٌٕ٘ٓٓعٕح  1ٕ( زلُ ٔ)

 .ٕ٘ٓٓ/ٔٔ/ٖٓ،  2ٟٖٗاٌعست١ح اٌّرؽدج، اٌعدد 

 ( ِٓ لأْٛ األؼٛاي اٌشاظ١ح االِازاذٟ.( ِٓ لأْٛ األؼٛاي اٌشاظ١ح االِازاذٟ.1ٖ1ٖ( ِٓ اٌّادج )( ِٓ اٌّادج )ٌٔٔفمسج )ٌفمسج )( ٠ٕظس: ٔض ا( ٠ٕظس: ٔض إ))

 ( ِٓ اٌمأْٛ ٔفعٗ.( ِٓ اٌمأْٛ ٔفعٗ.ٕٖٕٖ( ٠ٕظس: ٔض اٌّادج )( ٠ٕظس: ٔض اٌّادج )ٖ))

، ، 22ٙٔ22ٙٔت١اسٚخ، ت١اسٚخ، -، داز اٌا١س، دِشاك، داز اٌا١س، دِشاكٕٕ( ٠ٕظس: د. وٍٟ أتٛ اٌا١س، اٌٛاػػ  ٟ  مٗ االِاَ أؼّد، ؽ( ٠ٕظس: د. وٍٟ أتٛ اٌا١س، اٌٛاػػ  ٟ  مٗ االِاَ أؼّد، ؽٗ))

 ..11ٖ11ٖ-41ٖ41ٖ، ص، ص22ٙٔ22ٙٔ

 زاذٟ.زاذٟ.( ِٓ لأْٛ األؼٛاي اٌشاظ١ح االِا( ِٓ لأْٛ األؼٛاي اٌشاظ١ح االِاٖٖٖٖ( ٠ٕظس: ٔض اٌّادج )( ٠ٕظس: ٔض اٌّادج )٘))

 ( ِٓ اٌمأْٛ ذاذٗ.( ِٓ اٌمأْٛ ذاذٗ.2ٖ2ٖ( ٠ٕظس: ٔض اٌّادج )( ٠ٕظس: ٔض اٌّادج )ٙ))

 ( ِٓ اٌمأْٛ ٔفعٗ.( ِٓ اٌمأْٛ ٔفعٗ.ٖٖ٘٘( ٠ٕظس: ٔض اٌّادج )( ٠ٕظس: ٔض اٌّادج )4))



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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ذكرتيػػا فييػػا دوف أف تالحػػظ أف أب المدعيػػة ىػػو الػػذي عقػػد نكاحيػػا عمػػى المػػدعى عميػػو ذكرتيػػا فييػػا دوف أف تالحػػظ أف أب المدعيػػة ىػػو الػػذي عقػػد نكاحيػػا عمػػى المػػدعى عميػػو 
لمدعيػػػة عمػػػى ىػػػذا العقػػػد وال سػػػكوتيا عػػػف رده مكرىػػػة. وأف لمدعيػػػة عمػػػى ىػػػذا العقػػػد وال سػػػكوتيا عػػػف رده مكرىػػػة. وأف ولػػػـ يثبػػػت لممحكمػػػة إ بػػػار اولػػػـ يثبػػػت لممحكمػػػة إ بػػػار ا

المدعى عميو دخؿ بيا. لذا يكوف الحكـ بالبطالف أبؿ ثبوت ما يو بو غير صحيح. لذا المدعى عميو دخؿ بيا. لذا يكوف الحكـ بالبطالف أبؿ ثبوت ما يو بو غير صحيح. لذا 
. يتبػػيف مػػف القػػرار المػػذكور أف القجػػاء العراأػػي يتفػػؽ مػػع المػػذىب . يتبػػيف مػػف القػػرار المػػذكور أف القجػػاء العراأػػي يتفػػؽ مػػع المػػذىب ((ٔ))أػػرر نقػػض الحكػػـ"أػػرر نقػػض الحكػػـ"

؛ إذ يفيػـ مػف القػرار ؛ إذ يفيػـ مػف القػرار ((ٕ))يػة نػدبيػة نػدبالحنفي في أف والية األب عمى ابنتو الرشيدة إنمػا ىػي والالحنفي في أف والية األب عمى ابنتو الرشيدة إنمػا ىػي وال
ات اه محكمة التمييز الى إبطاؿ عقد الزواج فيما لو ثبت إ بار )المدعية( عميو. ويمكف ات اه محكمة التمييز الى إبطاؿ عقد الزواج فيما لو ثبت إ بار )المدعية( عميو. ويمكف 

( ( ٙٙ( مػف المػادة )( مػف المػادة )ٕٕ( والفقػرة )( والفقػرة )ٗٗأف نستخمص ذلؾ أيًجا مف ال مع بيف مفيػومي المػادة )أف نستخمص ذلؾ أيًجا مف ال مع بيف مفيػومي المػادة )
يػده لغػًة يػده لغػًة يفيف  -(:" ينعقػد الػزواج بإي ػاب(:" ينعقػد الػزواج بإي ػابٗٗمف أانوف األحػواؿ الشخصػية، إذ نصػت المػادة )مف أانوف األحػواؿ الشخصػية، إذ نصػت المػادة )

مف أحػد العاأػديف وأبػوؿ مػف اآلخػر ويقػـو الوكيػؿ مقامػو". والوكيػؿ ىػو الػولي مف أحػد العاأػديف وأبػوؿ مػف اآلخػر ويقػـو الوكيػؿ مقامػو". والوكيػؿ ىػو الػولي   -أو عرًفاأو عرًفا
( ( ٕٕبالنسبة لممرأة؛ ألنو يسمى ولًيا لمػا لػو مػف القرابػة كمػا يقػوؿ الحنفيػة. ونصػت الفقػرة )بالنسبة لممرأة؛ ألنو يسمى ولًيا لمػا لػو مػف القرابػة كمػا يقػوؿ الحنفيػة. ونصػت الفقػرة )

(: "ينعقػد الػزواج بالكتابػة مػف الغائػب لمػف يريػد أف يتزو يػا بشػرط أف تقػرأ (: "ينعقػد الػزواج بالكتابػة مػف الغائػب لمػف يريػد أف يتزو يػا بشػرط أف تقػرأ ٙٙمف المػادة )مف المػادة )
تػػاب أو تُقػػِرؤه عمػػى الشػػاىديف وتسػػمعيما عبارتػػو وتشػػيدىما عمػػى أنيػػا أبمػػت الػػزواج تػػاب أو تُقػػِرؤه عمػػى الشػػاىديف وتسػػمعيما عبارتػػو وتشػػيدىما عمػػى أنيػػا أبمػػت الػػزواج الكالك

 ..((ٖ))منو". وىذا ما يؤيده بعض الشراح أيًجامنو". وىذا ما يؤيده بعض الشراح أيًجا

 املبحث انثاني
 وجوه انتعضف يف عضم انويل

إف بحث و وه التعسؼ فػي عجػؿ الػولي يسػتو ب بػادئ األمػر التعريػؼ بػو فػي إف بحث و وه التعسؼ فػي عجػؿ الػولي يسػتو ب بػادئ األمػر التعريػؼ بػو فػي   
قيقتػػػو وشػػػروطو وصػػػوره فػػػي مطمػػػٍب ثػػػاٍف، قيقتػػػو وشػػػروطو وصػػػوره فػػػي مطمػػػٍب ثػػػاٍف، المغػػػة واالصػػػطالح فػػػي مطمػػػٍب أوؿ، وبيػػػاف حالمغػػػة واالصػػػطالح فػػػي مطمػػػٍب أوؿ، وبيػػػاف ح

وتمييزه عػف التح يػر فػي مطمػٍب ثالػث، ثػـ بعػد ذلػؾ نشػرع ببيػاف و ػوه التعسػؼ فيػو فػي وتمييزه عػف التح يػر فػي مطمػٍب ثالػث، ثػـ بعػد ذلػؾ نشػرع ببيػاف و ػوه التعسػؼ فيػو فػي 
مطمٍب رابع، ليبقى بعد ذلؾ تبييف حكـ العجؿ في مطمٍب خامس، خاتميف ىذا المبحػث مطمٍب رابع، ليبقى بعد ذلؾ تبييف حكـ العجؿ في مطمٍب خامس، خاتميف ىذا المبحػث 

                                                           

. ٔم،ا وآ: د. أؼّاد اٌىث١عاٟ، ِظادز ظااتك، . ٔم،ا وآ: د. أؼّاد اٌىث١عاٟ، ِظادز ظااتك، 2ٙٗٔ2ٙٗٔ//ٙٙ//1ٕ1ٕ ٟ  ٟ   2ٙٗٔ2ٙٗٔ/شسو١ح//شسو١ح/  ٖٖٗٗٗٗ( اٌمساز زلُ ( اٌمساز زلُ ٔ))

 ..1ٖ1ٖ-1ٕ1ٕصص

 ..1ٕ1ٕ( ٠ٕظس: د. أؼّد اٌىث١عٟ، ِظدز ظاتك، ص( ٠ٕظس: د. أؼّد اٌىث١عٟ، ِظدز ظاتك، صٕ))

ؼّد وث١د اٌىث١عٟ، د. ِؽّد وثاض اٌعاِسائٟ، شسغ لأْٛ  ( ٠ٕظس: د. أؼّد وٍٟ اٌاط١ة، د.ٖ)

، 21ٓٔ، ٚشازج اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ ٚاٌثؽس اٌعٍّٟ، تحداد، ٔاألؼٛاي اٌشاظ١ح، اٌمعُ األٚي، ؽ

 .ٖٖص
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لػػؾ لػػؾ بمطمػػب سػػادس نتنػػاوؿ فيػػو مواأػػؼ القػػوانيف المقارنػػة مػػف عجػػؿ الػػولي، وبنػػاًء عمػػى ذبمطمػػب سػػادس نتنػػاوؿ فيػػو مواأػػؼ القػػوانيف المقارنػػة مػػف عجػػؿ الػػولي، وبنػػاًء عمػػى ذ
 ستكوف ىيكمية ىذا المبحث بالشكؿ اآلتي:ستكوف ىيكمية ىذا المبحث بالشكؿ اآلتي:

 امللطه  األول
 انتعريف بانعضم

 وسنبدأ بتعريفو كالمعتاد في المغة أواًل، ثـ بعد ذلؾ في االصطالح، وكما يأتي:وسنبدأ بتعريفو كالمعتاد في المغة أواًل، ثـ بعد ذلؾ في االصطالح، وكما يأتي:  

 العجؿ لغًة:العجؿ لغًة:  ::أواًل أواًل 

، ، ((ٔ))صػػحيح يػػدؿ عمػػى شػػدة والتػػواء فػػي األمػػرصػػحيح يػػدؿ عمػػى شػػدة والتػػواء فػػي األمػػر  العػػيف والجػػاد والػػالـ أصػػؿ واحػػدالعػػيف والجػػاد والػػالـ أصػػؿ واحػػد  
، يقػػػػاؿ عجػػػػؿ الر ػػػػؿ أيَمػػػػُو إذا منعيػػػػا مػػػػف ، يقػػػػاؿ عجػػػػؿ الر ػػػػؿ أيَمػػػػُو إذا منعيػػػػا مػػػػف ((ٕ))والتجػػػػييؽوالتجػػػػييؽوأصػػػػؿ العجػػػػؿ المنػػػػع والشػػػػدة وأصػػػػؿ العجػػػػؿ المنػػػػع والشػػػػدة 

، وعجػػؿ المػػػرأة عػػف الػػػزواج حبسػػيا وعجػػػؿ الر ػػؿ أيَمػػػُو يعُجػػُميا ويعِجػػػميا ، وعجػػؿ المػػػرأة عػػف الػػػزواج حبسػػيا وعجػػػؿ الر ػػؿ أيَمػػػُو يعُجػػُميا ويعِجػػػميا ((ٖ))التػػزويجالتػػزويج
ػػػػميا منعيػػػػا الػػػػزوج ظمًمػػػػا ػػػػميا منعيػػػػا الػػػػزوج ظمًمػػػػاعجػػػػاًل، وعج  ، وَعَجػػػػمت تعجػػػػياًل، إذا منعتيػػػػا مػػػػف التػػػػزوج ، وَعَجػػػػمت تعجػػػػياًل، إذا منعتيػػػػا مػػػػف التػػػػزوج ((ٗ))عجػػػػاًل، وعج 

ع المػػرأة مػػف التػػزوج ع المػػرأة مػػف التػػزوج . يتجػػح ممػػا سػػبؽ أف المعنػػى المغػػوي لعجػػؿ الػػولي ىػػو منػػ. يتجػػح ممػػا سػػبؽ أف المعنػػى المغػػوي لعجػػؿ الػػولي ىػػو منػػ((٘))ظمًمػػاظمًمػػا
ظمًما، وأد ورد ىذا المعنى في أغمب المرا ع المغوية، ولكف الفراىيدي خالؼ ذلؾ فقاؿ: ظمًما، وأد ورد ىذا المعنى في أغمب المرا ع المغوية، ولكف الفراىيدي خالؼ ذلؾ فقاؿ: 

 ..((ٙ))"وُعِجمت المرأة بالتخفيؼ إذا لـ تطم ؽ، ولـ تترؾ، وال يكوف العجؿ إال بعد التزويج""وُعِجمت المرأة بالتخفيؼ إذا لـ تطم ؽ، ولـ تترؾ، وال يكوف العجؿ إال بعد التزويج"

 عجؿ الولي اصطالًحا:عجؿ الولي اصطالًحا:  ::ثانًياثانًيا

نفيػػػػة، وال عنػػػػد المالكيػػػػة نفيػػػػة، وال عنػػػػد المالكيػػػػة لػػػػـ أعثػػػػر عمػػػػى تعريػػػػؼ صػػػػريح لعجػػػػؿ الػػػػولي عنػػػػد الحلػػػػـ أعثػػػػر عمػػػػى تعريػػػػؼ صػػػػريح لعجػػػػؿ الػػػػولي عنػػػػد الح  
والشافعية، ولكف يفيـ مف كتب الحنفية أنيـ يقصدوف بو: امتناع الولي عف التزويج مف والشافعية، ولكف يفيـ مف كتب الحنفية أنيـ يقصدوف بو: امتناع الولي عف التزويج مف 

. ويسػػتخمص أيًجػػا مػػف كتػػب المالكيػػة أنيػػـ يريػػدوف بػػو: امتنػػاع . ويسػػتخمص أيًجػػا مػػف كتػػب المالكيػػة أنيػػـ يريػػدوف بػػو: امتنػػاع ((ٛ))بميػػر المثػػؿبميػػر المثػػؿ( ( ٚ))كػػؼءكػػؼء
                                                           

 ..ٖٖ٘ٗ٘ٗ، ص، ص242ٔ242ٔ، داز اٌفىس، ، داز اٌفىس، ٗٗ( ٠ٕظس: اتٓ  ازض، ِععُ ِما١٠ط اٌٍحح، ض( ٠ٕظس: اتٓ  ازض، ِععُ ِما١٠ط اٌٍحح، ضٔ))

 ..ٕٕ٘ٗ٘ٗ، ص، صٔٔٔٔ( ٠ٕظس: اتٓ ِٕظٛز، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اتٓ ِٕظٛز، ِظدز ظاتك، ضٕ))

 ..41ٓ41ٓظس: اٌعٛ٘سٞ، ِظدز ظاتك، صظس: اٌعٛ٘سٞ، ِظدز ظاتك، ص( ٠ٕ( ٠ٕٖ))

 ..ٔ٘ٗٔ٘ٗ( ٠ٕظس: اتٓ ِٕظٛز، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اتٓ ِٕظٛز، اٌّظدز اٌعاتك، صٗ))

 ..ٖٖٙٗٙٗ( ٠ٕظس: اتٓ  ازض، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اتٓ  ازض، اٌّظدز اٌعاتك، ص٘))

 ..41ٔ41ٔ، ص، صٖٕٖٕٓٓٓٓ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ٔٔ، ؽ، ؽٖٖ( ٠ٕظس: اٌفسا١٘دٞ، وراب اٌع١ٓ، ض( ٠ٕظس: اٌفسا١٘دٞ، وراب اٌع١ٓ، ضٙ))

أدٔٝ، ٟٚ٘ ِعرثسج  ٟ  ( اٌىفايج: ٟ٘ اٌّّاشٍح ت١ٓ اٌصٚظ١ٓ  ٟ خظٛص أِٛز، أٚ وْٛ اٌّسأج4)

 .ٕٕ٘، صِٖظدز ظاتك، ض إٌىاغ. ٠ٕظس: اتٓ ٔع١ُ،

 ..ٕٕٔٓٔٓ، ص، صٗٗ( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، ؽ. اٌع١ٍّح، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، ؽ. اٌع١ٍّح، ِظدز ظاتك، ض1))



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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  الولي )الُم ِبر( مف تزويج المرأة بكؼء رغبت التزوج منو، أو دعت إليو ولو بدوف ميرالولي )الُم ِبر( مف تزويج المرأة بكؼء رغبت التزوج منو، أو دعت إليو ولو بدوف مير
. . ((ٕ)). وعرفػوا العاجػؿ بأنػو:" الػراد لألكفػاء مػرة بعػد مػرة". وعرفػوا العاجػؿ بأنػو:" الػراد لألكفػاء مػرة بعػد مػرة"((ٔ))المثؿ، مع تحقؽ اإلجػرار بيػاالمثؿ، مع تحقؽ اإلجػرار بيػا

أما الشافعية فيؤخذ منيـ أنيـ يقصدوف بو: منع الولي )ولو م بًرا( امرأة بالغة عاأمة مف أما الشافعية فيؤخذ منيـ أنيـ يقصدوف بو: منع الولي )ولو م بًرا( امرأة بالغة عاأمة مف 
. والحنابمة فقػط ىػـ مػف عػرؼ العجػؿ . والحنابمة فقػط ىػـ مػف عػرؼ العجػؿ ((ٖ))التزويج بكؼٍء دعت اليو ولو بدوف مير المثؿالتزويج بكؼٍء دعت اليو ولو بدوف مير المثؿ

نو: منع المرأة مػف التػزويج بكفئيػا إذا طمبػت ذلػؾ ورغػب كػؿ واحػد منيمػا نو: منع المرأة مػف التػزويج بكفئيػا إذا طمبػت ذلػؾ ورغػب كػؿ واحػد منيمػا صراحًة عمى أصراحًة عمى أ
 . . ((ٗ))في صاحبو، سواء كاف ذلؾ بمير مثميا أو دونوفي صاحبو، سواء كاف ذلؾ بمير مثميا أو دونو

يالحػػظ ممػػا تقػػدـ أف القػػدر المتفػػؽ عميػػو عنػػد  ميػػع المػػذاىب المػػذكورة آنفًػػا فػػي يالحػػظ ممػػا تقػػدـ أف القػػدر المتفػػؽ عميػػو عنػػد  ميػػع المػػذاىب المػػذكورة آنفًػػا فػػي   
فاًأا فاًأا معنى عجؿ الولي أو حقيقتو، ىو المنع مف التزويج بكؼء، كما يالحظ أف ىناؾ اتمعنى عجؿ الولي أو حقيقتو، ىو المنع مف التزويج بكؼء، كما يالحظ أف ىناؾ ات

بيف الشافعية والحنابمة عمى معنى العجؿ بشكؿ عاـ، ويتبيف أيًجا أف ىناؾ اتفاأًػا بػيف بيف الشافعية والحنابمة عمى معنى العجؿ بشكؿ عاـ، ويتبيف أيًجا أف ىناؾ اتفاأًػا بػيف 
المالكيػػة والشػػافعية والحنابمػػة عمػػى عػػدـ اشػػتراط ميػػر المثػػؿ مػػف الكػػؼء المتقػػدـ لمػػزواج، المالكيػػة والشػػافعية والحنابمػػة عمػػى عػػدـ اشػػتراط ميػػر المثػػؿ مػػف الكػػؼء المتقػػدـ لمػػزواج، 
خالفًػػا لمحنفيػػة، وفيمػػا عػػدا ذلػػؾ ن ػػد أف المالكيػػة يختمفػػوف عػػف بقيػػة فقيػػاء المػػذاىب فػػي خالفًػػا لمحنفيػػة، وفيمػػا عػػدا ذلػػؾ ن ػػد أف المالكيػػة يختمفػػوف عػػف بقيػػة فقيػػاء المػػذاىب فػػي 

   معنى العجؿ.معنى العجؿ.

 انثاني لطه امل
 روطه وصوره حقيقت انعضم وش

ذكرنا سابًقا أف المعنػى المتفػؽ عميػو لمعجػؿ عنػد الفقيػاء ىػو المنػع مػف التػزويج ذكرنا سابًقا أف المعنػى المتفػؽ عميػو لمعجػؿ عنػد الفقيػاء ىػو المنػع مػف التػزويج   
بكؼء، وىذا ما يثير تسػاؤاًل مفػاده: ىػؿ أف كػؿ منػع مػف التػزويج يأخػذ وصػؼ العجػؿ، بكؼء، وىذا ما يثير تسػاؤاًل مفػاده: ىػؿ أف كػؿ منػع مػف التػزويج يأخػذ وصػؼ العجػؿ، 

منػع مػف منػع مػف   وتترتب عميو األحكاـ الخاصة بالعجؿ التػي سػياتي ذكرىػاو أـ أف العجػؿ ىػووتترتب عميو األحكاـ الخاصة بالعجؿ التػي سػياتي ذكرىػاو أـ أف العجػؿ ىػو
نػػوع خػػاصو وىػػذا بػػدوره يثيػػر تسػػاؤاًل آخػػر وىػػو: متػػى يكػػوف امتنػػاع الػػولي مػػف التػػزويج نػػوع خػػاصو وىػػذا بػػدوره يثيػػر تسػػاؤاًل آخػػر وىػػو: متػػى يكػػوف امتنػػاع الػػولي مػػف التػػزويج 
مشروًعا، أي بحؽ، ومتى ال يكوف كذلؾو وىذا أيًجا يقودنا إلى تسػاؤؿ آخػر وىػو: ىػؿ مشروًعا، أي بحؽ، ومتى ال يكوف كذلؾو وىذا أيًجا يقودنا إلى تسػاؤؿ آخػر وىػو: ىػؿ 
أف ىػػػذا المنػػػع يختمػػػؼ بػػػاختالؼ نػػػوع الػػػولي أو الواليػػػة، أـ أنػػػو منػػػع واحػػػد يأخػػػذ وصػػػؼ أف ىػػػذا المنػػػع يختمػػػؼ بػػػاختالؼ نػػػوع الػػػولي أو الواليػػػة، أـ أنػػػو منػػػع واحػػػد يأخػػػذ وصػػػؼ 

يو لػذلؾ فػػإف األمػػر كمػا يبػػدو يتعمػػؽ بشػروط تحقػػؽ العجػػؿ يو لػذلؾ فػػإف األمػػر كمػا يبػػدو يتعمػػؽ بشػروط تحقػػؽ العجػػؿ العجػؿ ميمػػا كػاف نػػوع الػػولالعجػؿ ميمػػا كػاف نػػوع الػػول
                                                           

 ..ٖٖ٘،2ٖٖٖٖ٘،2ٖٖ. اتٓ ظصٞ، ِظدز ظاتك، ص. اتٓ ظصٞ، ِظدز ظاتك، صٕٖٕٖ-ٖٖٔٔ، ص، صٖٖ( ٠ٕظس: اٌدظٛلٟ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اٌدظٛلٟ، ِظدز ظاتك، ضٔ))

ا،، ِظدز ظاتك، صٕ)) ا،، ِظدز ظاتك، ص( ٠ٕظس: اٌسطَّ  ..ٕٕٙٗٙٗ( ٠ٕظس: اٌسطَّ

 ..2ٗٗ2ٗٗ، ص، صٖٖ، ِظدز ظاتك، ض، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: أتٛ تىس اٌد١ِاؽٟ( ٠ٕظس: أتٛ تىس اٌد١ِاؽٟٖ))

 ..1ٖٔ٘1ٖ٘ٔ، ص، صٕٕ. اٌّسداٚٞ، ِظدز ظاتك، ض. اٌّسداٚٞ، ِظدز ظاتك، ض1ٖٙ1ٖٙ، ص، ص44( ٠ٕظس: اتٓ لداِح، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اتٓ لداِح، ِظدز ظاتك، ضٗ))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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تثيػر تثيػر   -سػالفة الػذكرسػالفة الػذكر  -في كؿ مذىب، يجاؼ إلى ذلؾ أف معاني العجػؿ عنػد المػذاىبفي كؿ مذىب، يجاؼ إلى ذلؾ أف معاني العجػؿ عنػد المػذاىب
فروًجػػا أو تسػػاؤالت ىػػي: ىػػؿ أف حكػػـ المنػػع يختمػػؼ بػػيف مػػا إذا تقػػدـ الخاطػػب الكفػػؤ فروًجػػا أو تسػػاؤالت ىػػي: ىػػؿ أف حكػػـ المنػػع يختمػػؼ بػػيف مػػا إذا تقػػدـ الخاطػػب الكفػػؤ 

ا الػػى كػػؼء ا الػػى كػػؼء ورغبػػت المػػرأة الػػزواج منػػو، وبػػيف مػػا إذا دعػػت ىػػي إلػػى كػػؼء، ودعػػا ولييػػورغبػػت المػػرأة الػػزواج منػػو، وبػػيف مػػا إذا دعػػت ىػػي إلػػى كػػؼء، ودعػػا ولييػػ
آخػػػرو وىػػػذا األمػػػر كمػػػا يظيػػػر يتعمػػػؽ بصػػػور عجػػػؿ الػػػولي، وفػػػي كػػػؿ مػػػذىب ايًجػػػا. آخػػػرو وىػػػذا األمػػػر كمػػػا يظيػػػر يتعمػػػؽ بصػػػور عجػػػؿ الػػػولي، وفػػػي كػػػؿ مػػػذىب ايًجػػػا. 
ولإل ابػػػة عمػػػى تمػػػؾ التسػػػاؤالت، وبيػػػاف تمػػػؾ الشػػػروط والفػػػروض أو الصػػػور، ال بػػػد مػػػف ولإل ابػػػة عمػػػى تمػػػؾ التسػػػاؤالت، وبيػػػاف تمػػػؾ الشػػػروط والفػػػروض أو الصػػػور، ال بػػػد مػػػف 

 عرض المذاىب الفقيية في ىذا الخصوص تباًعا، وكما يأتي:عرض المذاىب الفقيية في ىذا الخصوص تباًعا، وكما يأتي:

 المذىب الحنفي:المذىب الحنفي:  ::أواًل أواًل 

إما أف يكوف وليا ُم ِبًرا؛ أي عمػى الصػغيرة إما أف يكوف وليا ُم ِبًرا؛ أي عمػى الصػغيرة   –  كما رأيناكما رأينا  –إف الولي عند الحنفية إف الولي عند الحنفية   
ما أف يكوف غير م بر؛ أي ذا والية مستحبة عمػى الرشػيدة. وىػذا تفريػؽ  ما أف يكوف غير م بر؛ أي ذا والية مستحبة عمػى الرشػيدة. وىػذا تفريػؽ أو الم نونة، وا  أو الم نونة، وا 

 لو أثره في اختالؼ عجؿ الرشيدة عف عجؿ الصغيرة .لو أثره في اختالؼ عجؿ الرشيدة عف عجؿ الصغيرة .

فالصورة األولى لمعجؿ في ىذا المذىب تتحقؽ إذا منع الولي المرأة الرشيدة مف فالصورة األولى لمعجؿ في ىذا المذىب تتحقؽ إذا منع الولي المرأة الرشيدة مف   
مػػف إ ػػازة التػػزّوج إذا مػػا تزو ػػت فعػػاًل مػػف كػػؼء رغبػػت بػػو، وبميػػر المثػػؿ، مػػف إ ػػازة التػػزّوج إذا مػػا تزو ػػت فعػػاًل مػػف كػػؼء رغبػػت بػػو، وبميػػر المثػػؿ، التػػزويج أو التػػزويج أو 

؛ أي كمػا لػو ؛ أي كمػا لػو ((ٔ))؛ أي بعد العجؿ، بمنزلة عقده بنفسػو؛ أي بعد العجؿ، بمنزلة عقده بنفسػو-والحاؿ ىذهوالحاؿ ىذه  –وىنا يصير عقدىا وىنا يصير عقدىا 
تولى ىو عقد نكاحيا. أما اذا تخمؼ أحد ىذيف الشرطيف؛ أي الكفاءة ومير المثؿ، فإنػو تولى ىو عقد نكاحيا. أما اذا تخمؼ أحد ىذيف الشرطيف؛ أي الكفاءة ومير المثؿ، فإنػو 

، ، ((ٕ))ف األوليػػاء يتعيػػروف بنسػػبة مػػف ال يكػػافئيـف األوليػػاء يتعيػػروف بنسػػبة مػػف ال يكػػافئيـال يصػػير عاجػػاًل؛ لثبػػوت حقػػو فييمػػا؛ ألال يصػػير عاجػػاًل؛ لثبػػوت حقػػو فييمػػا؛ أل
كما أنيـ يتعيروف بنقصاف ميرىا عف مير المثؿ كما لو زو ت نفسيا مػف غيػر كػؼء، كما أنيـ يتعيروف بنقصاف ميرىا عف مير المثؿ كما لو زو ت نفسيا مػف غيػر كػؼء، 
وفيػػو إلحػػاؽ الجػػرر بنسػػاء العشػػيرة أيًجػػا؛ فػػإف ميرىػػا سيصػػبح مقياًسػػا لتقػػدير ميػػر مػػف وفيػػو إلحػػاؽ الجػػرر بنسػػاء العشػػيرة أيًجػػا؛ فػػإف ميرىػػا سيصػػبح مقياًسػػا لتقػػدير ميػػر مػػف 

االمتنػاع عػف االمتنػاع عػف . وعند أبي يوسؼ ومحمػد ال يحػؽ لمػولي . وعند أبي يوسؼ ومحمػد ال يحػؽ لمػولي ((ٖ))تتزوج بعدىا بغير تسمية ميرتتزوج بعدىا بغير تسمية مير
. وال يشػػػترط . وال يشػػػترط ((ٗ))التػػزويج لنقصػػػاف الميػػر عػػػف ميػػػر المثػػؿ؛ ألف الميػػػر مػػػف خػػالص حقيػػػاالتػػزويج لنقصػػػاف الميػػر عػػػف ميػػػر المثػػؿ؛ ألف الميػػػر مػػػف خػػالص حقيػػػا

تكػػرار المنػػع مػػف التػػزويج حتػػى يتحقػػؽ العجػػؿ، بػػؿ يكفػػي مػػرة واحػػدة فقػػط . أمػػا الصػػورة تكػػرار المنػػع مػػف التػػزويج حتػػى يتحقػػؽ العجػػؿ، بػػؿ يكفػػي مػػرة واحػػدة فقػػط . أمػػا الصػػورة 
                                                           

، ، ٗٗ. اتاآ واتااد٠ٓ، ؽ. اٌع١ٍّااح، ِظاادز ظاااتك، ض. اتاآ واتااد٠ٓ، ؽ. اٌع١ٍّااح، ِظاادز ظاااتك، ض4ٕٖ4ٕٖ، ص، صٖٖ( ٠ٕظااس: اٌىاظااأٟ، ِظاادز ظاااتك ض( ٠ٕظااس: اٌىاظااأٟ، ِظاادز ظاااتك ضٔ))
 ..ٕٕٔٓٔٓصص

اظااأٟ، اظااأٟ، . اٌى. اٌىٕٕٕٕٓٓ-ٕٕٔٓٔٓ، ص، صٗٗ( ٠ٕظااس: اتاآ واتااد٠ٓ، زد اٌّؽراااز، ؽ. اٌع١ٍّااح، ِظاادز ظاااتك، ض( ٠ٕظااس: اتاآ واتااد٠ٓ، زد اٌّؽراااز، ؽ. اٌع١ٍّااح، ِظاادز ظاااتك، ضٕ))
 ..4ٕٖ4ٕٖ، ص، صِٖٖظدز ظاتك، ضِظدز ظاتك، ض

 ..ٗٔٗٔ، ص، ص٘٘( ٠ٕظس: اٌعسخعٟ، ِظدز ظاتك، ض ( ٠ٕظس: اٌعسخعٟ، ِظدز ظاتك، ض ٖ))
 ..ٗٔٗٔ( ٠ٕظس: اٌّظدز ٔفعٗ، ص( ٠ٕظس: اٌّظدز ٔفعٗ، صٗ))



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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الثانيػػة لمعجػػؿ فػػي المػػذىب، فيػػي تتحقػػؽ إذا امتنػػع الػػولي مػػف تػػزويج المػػرأة مػػف الكػػؼء الثانيػػة لمعجػػؿ فػػي المػػذىب، فيػػي تتحقػػؽ إذا امتنػػع الػػولي مػػف تػػزويج المػػرأة مػػف الكػػؼء 
يػػػػره، ولكػػػػف ىنػػػػا ي ػػػػب التفريػػػػؽ بػػػػيف الصػػػػغيرة والكبيػػػػرة أي يػػػػره، ولكػػػػف ىنػػػػا ي ػػػػب التفريػػػػؽ بػػػػيف الصػػػػغيرة والكبيػػػػرة أي الحاجػػػػر ليزو يػػػػا بكػػػػؼء غالحاجػػػػر ليزو يػػػػا بكػػػػؼء غ

الرشيدة. أما الصغيرة فيناؾ أوالف فػي منعيػا؛ األوؿ: أف الػولي يكػوف عاجػاًل إذا امتنػع الرشيدة. أما الصغيرة فيناؾ أوالف فػي منعيػا؛ األوؿ: أف الػولي يكػوف عاجػاًل إذا امتنػع 
. . ((ٔ))مف تزوي يا مف الخاطب الكؼء الحاجر الذي رجيت بو ليزو يػا مػف كػؼء غيػرهمف تزوي يا مف الخاطب الكؼء الحاجر الذي رجيت بو ليزو يػا مػف كػؼء غيػره

تنتقػؿ إلػى القاجػي نيابػة لػدفع تنتقػؿ إلػى القاجػي نيابػة لػدفع والقوؿ الثاني : أنػو ال يعػد عاجػاًل؛ الف الواليػة بالعجػؿ والقوؿ الثاني : أنػو ال يعػد عاجػاًل؛ الف الواليػة بالعجػؿ 
. وأػػد تعقػػب . وأػػد تعقػػب ((ٕ))مػػع إرادة التػػزويج بكػػؼء غيػػرهمػػع إرادة التػػزويج بكػػؼء غيػػره  –أي اإلجػػرار أي اإلجػػرار   –اإلجػػرار بيػػا، وال يو ػػد اإلجػػرار بيػػا، وال يو ػػد 

ابف عابديف القوؿ األخير وأاؿ: "وفيو نظر؛ ألنو متى حجر الكؼء الخاطب ال ينتظر ابف عابديف القوؿ األخير وأاؿ: "وفيو نظر؛ ألنو متى حجر الكؼء الخاطب ال ينتظر 
تنػػع تنػػع . لػػذا أيػػده بػػأف يكػػوف الكػػؼء اآلخػػر حاجػػًرا أيًجػػا، فػػإذا ام. لػػذا أيػػده بػػأف يكػػوف الكػػؼء اآلخػػر حاجػػًرا أيًجػػا، فػػإذا ام((ٖ))غيػػره خوفًػػا مػػف فوتػػو"غيػػره خوفًػػا مػػف فوتػػو"

الولي األأرب مف تزوي يػا مػف الكػؼء األوؿ ال يكػوف عاجػاًل؛ ألف الظػاىر مػف شػفقتو الولي األأرب مف تزوي يػا مػف الكػؼء األوؿ ال يكػوف عاجػاًل؛ ألف الظػاىر مػف شػفقتو 
. وىػػػذا ىػػػو . وىػػػذا ىػػػو ((ٗ))عمػػػى الصػػػغيرة أنػػػو اختػػػار ليػػػا األنفػػػع؛ لتفػػػاوت األكفػػػاء أخالأًػػػا وأوصػػػاًفاعمػػػى الصػػػغيرة أنػػػو اختػػػار ليػػػا األنفػػػع؛ لتفػػػاوت األكفػػػاء أخالأًػػػا وأوصػػػاًفا

الػػػرا ح. أمػػػا الكبيػػػرة، فيبػػػدو أف مػػػا ُذكػػػر فػػػي الصػػػغيرة ال ينطبػػػؽ عمييػػػا؛ الخػػػتالؼ نػػػوع الػػػرا ح. أمػػػا الكبيػػػرة، فيبػػػدو أف مػػػا ُذكػػػر فػػػي الصػػػغيرة ال ينطبػػػؽ عمييػػػا؛ الخػػػتالؼ نػػػوع 
فاختيػػػار الكبيػػػػرة مقػػػدـ عمػػػػى اختيػػػار ولييػػػػا بخػػػالؼ الصػػػػغيرة فاختيػػػار الكبيػػػػرة مقػػػدـ عمػػػػى اختيػػػار ولييػػػػا بخػػػالؼ الصػػػػغيرة الواليػػػة عمػػػػى كػػػؿ منيمػػػػا، الواليػػػة عمػػػػى كػػػؿ منيمػػػػا، 

الم برة، لذا فإف الولي إذا امتنع مف تزويج المرأة الكبيرة مف الكؼء الػذي عينتػو وبميػر الم برة، لذا فإف الولي إذا امتنع مف تزويج المرأة الكبيرة مف الكؼء الػذي عينتػو وبميػر 
أػػواًل واحػػًدا، وىػػذا يشػػبو القػػوؿ األوؿ المر ػػوح فػػي الصػػغيرة، أػػواًل واحػػًدا، وىػػذا يشػػبو القػػوؿ األوؿ المر ػػوح فػػي الصػػغيرة،   المثػػؿ، فإنػػو يصػػير عاجػػاًل المثػػؿ، فإنػػو يصػػير عاجػػاًل 

ة، ولػػـ يصػػرح بػػو الحنفيػػة، وأػػد لػػوحظ أف ة، ولػػـ يصػػرح بػػو الحنفيػػة، وأػػد لػػوحظ أف وأػػد استخمصػػناه مػػف أحكػػاـ الواليػػة عمػػى الكبيػػر وأػػد استخمصػػناه مػػف أحكػػاـ الواليػػة عمػػى الكبيػػر 
فػي موجػوع الواليػة أو عجػؿ الػولي أػد فػي موجػوع الواليػة أو عجػؿ الػولي أػد   كثيًرا ممف كتب في األحواؿ الشخصية أو بحثكثيًرا ممف كتب في األحواؿ الشخصية أو بحث

، بػػؿ إف مػػنيـ مػػف أخػػذ الكػػالـ المػػذكور فػػي حػػؽ ، بػػؿ إف مػػنيـ مػػف أخػػذ الكػػالـ المػػذكور فػػي حػػؽ ((٘))غفػػؿ عػػف ىػػذا الفػػرؽ، أو لػػـ يتبينػػوغفػػؿ عػػف ىػػذا الفػػرؽ، أو لػػـ يتبينػػو
 ..((ٙ))الصغيرة عمى أنو لمكبيرة، خالًطا بيف حاؿ االثنتيفالصغيرة عمى أنو لمكبيرة، خالًطا بيف حاؿ االثنتيف

                                                           
 ..ٖٕٕٖٕٕ، ص، صٖٖ( ٠ٕظس: اتٓ ٔع١ُ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اتٓ ٔع١ُ، ِظدز ظاتك، ضٔ))
 ..ٕٕٕٕٗٗ( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، ِٕؽح اٌااٌك تٙاِش اٌثؽس اٌسائك كتٓ ٔع١ُ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، ِٕؽح اٌااٌك تٙاِش اٌثؽس اٌسائك كتٓ ٔع١ُ، اٌّظدز اٌعاتك، صٕ))
 ..ٕٕٕٕٓٓاٌّظدز اٌعاتك، صاٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، زد اٌّؽراز، ( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، زد اٌّؽراز، ٖ))
 ..ٕٕٕٕٓٓ( ٠ٕظس: اٌّظدز ٔفعٗ، ص( ٠ٕظس: اٌّظدز ٔفعٗ، صٗ))
. د. أؼّد  ساض، ِظدز ظاتك، 4ٕٕٙ-4ٕٔٙ، صٓٔ( ٠ٕظس: د. ٚ٘ثح اٌصؼ١ٍٟ، ِظدز ظاتك، ض٘)

د. وٛع تٓ زظاي اٌعٛ ٟ، ِظدز  .1٘. ٔظاَ اٌد٠ٓ وثد اٌؽ١ّد، ِظدز ظاتك، ص4ٕٓص
 .ٕٕٔ-1ٔٔ. د. ظّعح ِؽّد تساض، ِظدز ظاتك، صٓٗٔ-1ٖٔ، صٕظاتك، ض

اْ، ٔ( ٠ٕظس: د. ِؽّٛد وٍٟ اٌعسؽاٚٞ،  مٗ األؼٛاي اٌشاظ١ح، ؽٙ) ، 1ٕٓٓ، داز اٌفىس، وّ 
، داز ٔ. وث١س زتؽٟ شاوس اٌمدِٟٚ، اٌرععف  ٟ اظرعّاي اٌؽك  ٟ األؼٛاي اٌشاظ١ح، ؽ4ٔص

 .2ٔ، ص4ٕٓٓاٌفىس، وّ اْ، 
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 لكي:لكي:المذىب الماالمذىب الما  ::ثانًياثانًيا

يفرؽ المالكية في مسألة العجؿ بيف الولي الم بر، والولي غير الم بر. والولي يفرؽ المالكية في مسألة العجؿ بيف الولي الم بر، والولي غير الم بر. والولي   
الم بر ينحصر في األب أو وصيو عند عدمو، والحاكـ عند الحا ة والسيما عند غياب الم بر ينحصر في األب أو وصيو عند عدمو، والحاكـ عند الحا ة والسيما عند غياب 

 ..((ٔ))األباألب

ف سػػفؿ ثػػـ  ف سػػفؿ ثػػـ أمػػا الػػولي غيػػر الم بػػر فيشػػمؿ العصػػبة؛ وىػػي تبتػػدأ عنػػدىـ بػػاالبف وا  أمػػا الػػولي غيػػر الم بػػر فيشػػمؿ العصػػبة؛ وىػػي تبتػػدأ عنػػدىـ بػػاالبف وا 
ـ ال د، ثـ العـ، ثـ ابنو، ثـ المولى ثػـ عصػبتو، ثػـ الكافػؿ، ثػـ ـ ال د، ثـ العـ، ثـ ابنو، ثـ المولى ثػـ عصػبتو، ثػـ الكافػؿ، ثػـ األب، ثـ األخ ثـ ابنو، ثاألب، ثـ األخ ثـ ابنو، ث

الحاكـ، ثـ والية عامة المسمميف. وتثبت والية اإل بار بأسباب ثالثة: البكػارة، والصػغر، الحاكـ، ثـ والية عامة المسمميف. وتثبت والية اإل بار بأسباب ثالثة: البكػارة، والصػغر، 
ف كانػت بالًغػا، بػؿ  ف كانػت بالًغػا، بػؿ وال نوف؛ فمألب إ بار البكر وما في حكميػا؛ أي الثيػب بػال وطء، وا  وال نوف؛ فمألب إ بار البكر وما في حكميػا؛ أي الثيػب بػال وطء، وا 

ف كانػػت وعانًسػػا عمػػى المشػػيور، ولكػػف يسػػتحب اسػػوعانًسػػا عمػػى المشػػيور، ولكػػف يسػػتحب اسػػ ف كانػػت تئذانيا. وكػػذلؾ لػػو إ بػػار الصػػغيرة وا  تئذانيا. وكػػذلؾ لػػو إ بػػار الصػػغيرة وا 
ثيًبػػػا، ويسػػػتحب اسػػػتئمارىا، وكػػػذلؾ الم نونػػػة ولػػػو كانػػػت بالًغػػػا ثيًبػػػا. أمػػػا واليػػػة االختيػػػار ثيًبػػػا، ويسػػػتحب اسػػػتئمارىا، وكػػػذلؾ الم نونػػػة ولػػػو كانػػػت بالًغػػػا ثيًبػػػا. أمػػػا واليػػػة االختيػػػار 
فتثبػػت عمػػى غيػػر ىػػؤالء، كػػالبكر المرشػػدة؛ أي التػػي أرشػػدىا أبوىػػا، بػػأف أػػاؿ ليػػا مػػثاًل: فتثبػػت عمػػى غيػػر ىػػؤالء، كػػالبكر المرشػػدة؛ أي التػػي أرشػػدىا أبوىػػا، بػػأف أػػاؿ ليػػا مػػثاًل: 

 ..((ٕ))أرشدتؾ، أو أطمقت يدؾ .. وكذلؾ الثيب الكبيرة، وغيرىفأرشدتؾ، أو أطمقت يدؾ .. وكذلؾ الثيب الكبيرة، وغيرىف

أما فيما يتعمؽ بالصورة األولى لمعجؿ في ىذا المذىب؛ فيكوف األب عاجال  إذا 
تحقؽ الجرر بمنعو البنتو؛ بأف يمنعيا مف التزوج ولو لمرة مف كؼء رجيت بو ولو 
ف لـ يحصؿ  كاف بدوف مير المثؿ، بؿ إنو يكوف عاجال  بم رد تحقؽ اإلجرار بيا، وا 

، كمف عمـ مف حالو من عو إياىا مف النكاح، تكرر خاطبيا أو ال. أما إذا منو منع أصال 
لـ يتحقؽ إجراره باالمتناع فإنو ال يكوف عاجال  ولو كاف امتناعو متكرر ا، سواء تعدد 

وو و ىذا القوؿ ىو لما  بؿ عميو األب مف  ا،الخاطب أو اتحد، ولكنو رده رد ا متكرر  
ربما عمـ األب مف حاليا أو مف الحناف والشفقة عمى ابنتو، ول يميا بمصالح نفسيا؛ ف

حاؿ الخاطب عدـ توافقيما، وأد روي عف اإلماـ مالؾ أنو منع بناتو وأد رغب فييف 

                                                           
 ..4ٕ4ٕ، ص، صٖٖ( ٠ٕظس: اٌدظٛلٟ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اٌدظٛلٟ، ِظدز ظاتك، ضٔ))
، ٗ. اٌاسشٟ، ِظدز ظاتك، ضٔٙ – 2٘، صٕٕاٚٞ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: أتٛ تىس اٌىشٕ)

، ِظدز ظاتك، 4ٕ،ٕٗ-ٙٔ. اٌدظٛلٟ، اٌّظدز اٌعاتك، صٓٙٔ–ٖٗٔص  ٞ . اتٓ ظص
 .ٖٖٗ-ٖٖٖص



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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. أما وصي (ٔ)خيار الر اؿ، وفعمو العمماء أبمو وبعده، وحاشاىـ أف يقصدوا بو الجرر
األب فإنو يكوف عاجال  برد أوؿ كؼء فميس ىو كاألب، وفي بعض الشروح ىو في 

. أما الولي غير الم بر كاألب في ابنتو الثيب البال  أو البكر المرشدة، (ٕ)األبحكـ 
فإنو يعد عاجال  إذا امتنع مف تزوي يا وبدوف و و صحيح مف أوؿ خاطب كؼء 
رجيت بو؛ سواء طمبت التزويج بو أو خطبيا ىو فرجيت بو، ومثمو األب الم بر 

االست ابة إلى رغبتيا مع كونيا  المتحقؽ عجمو. أما و و ىذا القوؿ فيو إف عدـ
. وأما فيما يتعمؽ بالصورة الثانية لمعجؿ في ىذا (ٖ)مجطرة إلى عقده يعد اجرار ا بيا

المذىب؛ وىي إذا ما دعت المرأة الى كؼء ودعا ولييا إلى كؼء آخر، فإف األمر 
ا باختالؼ نوع الولي؛ فاذا كاف الولي م بر ا )أي األب( فإنو ال ي  ب عميو يختمؼ أيج 

اإل ابة لكفئيا؛ ألنو ي برىا في األصؿ إال لذي عاىة أو عيب، مالـ يتحقؽ عجمو أي 
، أما الولي غير الم بر فإنو إذا  ال كاف عاجال  جرره، فإنو ممـز باإل ابة الى كفئيا وا 
؛ ألف كفأىا أولى؛ وذلؾ  امتنع مف اإل ابة إلى كفئيا بدوف و و صحيح، صار عاجال 

بحيث ال  –. وأد اعتبر المالكية غيبة الولي الم بر غيبة بعيدة (ٗ)ةألنو أدوـ لمعشر 
 –ير ى أدومو بسرعة غالبا ، بأف تكوف مسافتيا عشرة أياـ فأكثر مف بمد العقد أو المرأة 

في حكـ العجؿ، وكذلؾ الحكـ إذا غاب غيبة أريبة دوف عشرة أياـ وتبيف جرره 
ما لخوفيا عمى نفسيا بالمرأة، لغيبتو؛ بأف  عمتيا بحا ة الى ا لنكاح إما لعدـ النفقة، وا 

مف عدـ الصوف، وكذلؾ غيبة الولي غير الم بر مسافة ثالثة أياـ فأكثر مف بمد 
. وىناؾ مف أفاد بأف ىذه المسألة ال تعتبر في ىذا العصر لسيولة (٘)المرأة

                                                           
. اٌدظاااٛلٟ، اٌّظااادز اٌعااااتك، . اٌدظاااٛلٟ، اٌّظااادز اٌعااااتك، 4ٓٔ4ٓٔ  –2ٔٙ2ٙٔ( ٠ٕظاااس: اٌاسشاااٟ ٚاٌعااادٚٞ، اٌّظااادز اٌعااااتك، ص( ٠ٕظاااس: اٌاسشاااٟ ٚاٌعااادٚٞ، اٌّظااادز اٌعااااتك، صٔ))

 ..ٕٖٕٖ-ٖٖٔٔصص

 ..ٕٖٕٖ-ٖٖٔٔح اٌدظٛلٟ، اٌّظدز اٌعاتك، صح اٌدظٛلٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اٌدزد٠س، اٌشسغ اٌىث١س تٙاِش ؼاش١( ٠ٕظس: اٌدزد٠س، اٌشسغ اٌىث١س تٙاِش ؼاش١ٕ))

. . 1ٕٔٔ1ٕٔٔ، ص، صٕٕٔٓٓٔٓٓ، داز اتٓ اٌؽاصَ، ت١اسٚخ،، داز اتٓ اٌؽاصَ، ت١اسٚخ،ٕٕ، ؽ، ؽٗٗ( ٠ٕظس: ِثازن تٓ وٍٟ اٌر١ّّٟ، اٌرع١ًٙ، ض( ٠ٕظس: ِثازن تٓ وٍٟ اٌر١ّّٟ، اٌرع١ًٙ، ضٖ))

 ..2ٔٙ2ٙٔاٌعدٚٞ، ؼاش١رٗ تلظفً ؼاش١ح اٌاسشٟ، اٌّظدز اٌعاتك، صاٌعدٚٞ، ؼاش١رٗ تلظفً ؼاش١ح اٌاسشٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص

، ، ٗٗ. اٌاسشاٟ ٚاٌعادٚٞ، ِظادز ظااتك، ض. اٌاسشاٟ ٚاٌعادٚٞ، ِظادز ظااتك، ضٖٖٔٔ، ص، صٖٖ( ٠ٕظس: اٌدظٛلٟ ٚاٌدزد٠س، ِظادز ظااتك، ض( ٠ٕظس: اٌدظٛلٟ ٚاٌدزد٠س، ِظادز ظااتك، ضٗ))

 ..2ٔٙ2ٙٔصص

 ..ٗٙٔٗٙٔ-ٖٖٙٔٙٔ( ٠ٕظس: اٌاسشٟ ٚاٌعدٚٞ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اٌاسشٟ ٚاٌعدٚٞ، اٌّظدز اٌعاتك، ص٘))
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مع تمؾ  ، ونؤيده في ذلؾ، إال إذا تعذر أدوـ الولي بالسرعة المطموبة(ٔ)المواصالت
 السيولة، واهلل أعمـ.

 المذىب الشافعي:المذىب الشافعي:  ::ثالثًاثالثًا

ابتػػداًء ي ػػب بيػػاف الػػولي الم بػػر وغيػػر الم بػػر، وتحديػػد مػػف تثبػػت عمييػػا واليػػة ابتػػداًء ي ػػب بيػػاف الػػولي الم بػػر وغيػػر الم بػػر، وتحديػػد مػػف تثبػػت عمييػػا واليػػة   
اإل بار ووالية االختيار في المذىب؛ وذلؾ الختالؼ الحكـ باختالؼ نوع الوالية، فوالية اإل بار ووالية االختيار في المذىب؛ وذلؾ الختالؼ الحكـ باختالؼ نوع الوالية، فوالية 

ف عػػال  ف عػػال اإل بػػار تثبػػت لػػألب وا  لحا ػػة والمصػػمحة، كمػػا فػػي لحا ػػة والمصػػمحة، كمػػا فػػي والحػػاكـ عنػػد اوالحػػاكـ عنػػد ا  –أي ال ػػدأي ال ػػد  –اإل بػػار تثبػػت لػػألب وا 
تزويج الم نونة، ولسببيف: البكارة وما في حكميا؛ أي الثيوبة بال وطء، وكذلؾ ال نوف؛ تزويج الم نونة، ولسببيف: البكارة وما في حكميا؛ أي الثيوبة بال وطء، وكذلؾ ال نوف؛ 
ف كػػػاف  ف كػػػاف فمػػػألب وال ػػػد عنػػػد عػػػدـ األب تػػػزويج البكػػػر أو الثيػػػب بػػػال وطء، بغيػػػر إذنيػػػا، وا  فمػػػألب وال ػػػد عنػػػد عػػػدـ األب تػػػزويج البكػػػر أو الثيػػػب بػػػال وطء، بغيػػػر إذنيػػػا، وا 
مسػػػتحًبا، بالغػػػة كانػػػت أو صػػػغيرة، عاأمػػػة أو م نونػػػة. أمػػػا واليػػػة االختيػػػار فإنيػػػا تثبػػػت مسػػػتحًبا، بالغػػػة كانػػػت أو صػػػغيرة، عاأمػػػة أو م نونػػػة. أمػػػا واليػػػة االختيػػػار فإنيػػػا تثبػػػت 
لمعصبات؛ وىي تُبتدأ باألبوة ثـ األخوة ثـ العمومة، وال والية بسبب البنوة، ثـ لممعتؽ ثػـ لمعصبات؛ وىي تُبتدأ باألبوة ثـ األخوة ثـ العمومة، وال والية بسبب البنوة، ثـ لممعتؽ ثػـ 
عصبتو، ثـ السػمطاف، ثػـ محكػـ عػدؿ، وذلػؾ عمػى الثيػب بػوطء والبالغػة العاأمػة بالنسػبة عصبتو، ثـ السػمطاف، ثػـ محكػـ عػدؿ، وذلػؾ عمػى الثيػب بػوطء والبالغػة العاأمػة بالنسػبة 
ل ميع األولياء المذكوريف، وعمى البكر البالغة العاأمة بالنسػبة ل مػيعيـ ايًجػا عػدا األب ل ميع األولياء المذكوريف، وعمى البكر البالغة العاأمة بالنسػبة ل مػيعيـ ايًجػا عػدا األب 

 ..((ٕ))وال دوال د

فالصػػورة األولػػى لمعجػػؿ فػػي المػػذىب ىػػي منػػع الػػولي تػػزويج موليتػػو مػػف كػػؼء فالصػػورة األولػػى لمعجػػؿ فػػي المػػذىب ىػػي منػػع الػػولي تػػزويج موليتػػو مػػف كػػؼء   
دعت إليو، م بًرا كػاف الػولي أو غيػر م بػر، ولػو كػاف بػدوف ميػر المثػؿ، أو لكونػو مػف دعت إليو، م بًرا كػاف الػولي أو غيػر م بػر، ولػو كػاف بػدوف ميػر المثػؿ، أو لكونػو مػف 

؛ إذ ؛ إذ ((ٗ))، أو م بوًبػػا، أو م بوًبػػا((ٖ))غيػػر نقػػد البمػػد؛ ألف الميػػر محػػض حقيػػا، أو كػػاف الخاطػػب عنيًنػػاغيػػر نقػػد البمػػد؛ ألف الميػػر محػػض حقيػػا، أو كػػاف الخاطػػب عنيًنػػا
ا إذا دعتػػو الػى أ ػػذـ أو أبػػرص أو م نػػوف ا إذا دعتػػو الػى أ ػػذـ أو أبػػرص أو م نػػوف فػػي المنػع، بخػػالؼ مػػفػػي المنػع، بخػػالؼ مػػ  -أي الػػوليأي الػػولي  –الحػؽ لػػوالحػؽ لػػو

ف كػاف ال  ذا امتنع مف نكاحيا في تزويج التحميؿ فإنػو ُيعػد عاجػاًل وا  ف كػاف ال ألنو ُيعيِّر بذلؾ، وا  ذا امتنع مف نكاحيا في تزويج التحميؿ فإنػو ُيعػد عاجػاًل وا  ألنو ُيعيِّر بذلؾ، وا 

                                                           

 ..44ٔٔ44ٔٔ، ص، صٗٗ( ٠ٕظس: ِثازن اٌر١ّّٟ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: ِثازن اٌر١ّّٟ، ِظدز ظاتك، ضٔ))

، ٖ( ٠ٕظس: ظ١ٍّاْ اٌث ع١سِٟ، ؼاش١ح اٌث ع١سِٟ وٍٝ شسغ ِٕٙط اٌط،ب ٌصوس٠ا األٔظازٞ، ضٕ)

، ٖتك، ض. أتٛ تىس اٌد١ِاؽٟ، ِظدز ظإٓٗ-ٓٓٗ، صٕٓٓٓ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ٔؽ

 .ٕٙٗ، صٙ. اٌسٍِٟ، ِظدز ظاتك، ض24ٗ-2ٙٗ، 2ٓٗ، 14ٗ-1ٗٗ، 1ٔٗص

 ..2ٕٔ2ٕٔ، ص، صٖٖٔٔ( اٌع١ٕٓ: ٘ٛ اٌرٞ ك ٠لذٟ إٌعاي ٚك ٠س٠د٘ٓ. ٠ٕظس: اتٓ ِٕظٛز، ِظدز ظاتك، ض( اٌع١ٕٓ: ٘ٛ اٌرٞ ك ٠لذٟ إٌعاي ٚك ٠س٠د٘ٓ. ٠ٕظس: اتٓ ِٕظٛز، ِظدز ظاتك، ضٖ))

 ..2ٖٗ2ٖٗ، ص، صٔٔ( اٌّعثٛب: ٘ٛ اٌاظٟ اٌرٞ اظرؤطً ذوسٖ ٚخظ١اٖ. ٠ٕظس: اٌّظدز ٔفعٗ، ض( اٌّعثٛب: ٘ٛ اٌاظٟ اٌرٞ اظرؤطً ذوسٖ ٚخظ١اٖ. ٠ٕظس: اٌّظدز ٔفعٗ، ضٗ))



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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واهلل واهلل   -. وىػػو الػػرا ح. وىػػو الػػرا ح((ٔ))يػػؤثـ عمػػى ذلػػؾ، عمػػى المعتمػػد، وأػػاؿ بعجػػيـ ال يكػػوف عاجػػاًل يػػؤثـ عمػػى ذلػػؾ، عمػػى المعتمػػد، وأػػاؿ بعجػػيـ ال يكػػوف عاجػػاًل 
عنػد  ميػور أىػؿ عنػد  ميػور أىػؿ   ألنو مػف غيػر المقبػوؿ أف يػزج بموليتػو فػي زواج محػـر وباطػؿألنو مػف غيػر المقبػوؿ أف يػزج بموليتػو فػي زواج محػـر وباطػؿ  -أعمـأعمـ
. وأػػد اعتبػػر الشػػافعية الػػولي عاجػػاًل أيًجػػا إذا امتنػػع مػػف تػػزويج الم نونػػة التػػي . وأػػد اعتبػػر الشػػافعية الػػولي عاجػػاًل أيًجػػا إذا امتنػػع مػػف تػػزويج الم نونػػة التػػي ((ٕ))العمػػـالعمػػـ

بظيػػور عالمػػة شػػيوتيا أو توأػػع شػػفائيا بقػػوؿ عػػدليف مػػف بظيػػور عالمػػة شػػيوتيا أو توأػػع شػػفائيا بقػػوؿ عػػدليف مػػف   -ظيػػرت حا تيػػا إلػػى النكػػاحظيػػرت حا تيػػا إلػػى النكػػاح
. أمػػا الصػػورة الثانيػػة لمعجػػؿ، فػػالحكـ فييػػا يختمػػؼ بػػاختالؼ نػػوع الػػولي؛ فمػػو . أمػػا الصػػورة الثانيػػة لمعجػػؿ، فػػالحكـ فييػػا يختمػػؼ بػػاختالؼ نػػوع الػػولي؛ فمػػو ((ٖ))األطبػػاءاألطبػػاء

ي الم بر كفًؤا وعيف ىو ليا كفًؤا غيره، فمو ذلػؾ فػي األصػح، وال يكػوف بػذلؾ ي الم بر كفًؤا وعيف ىو ليا كفًؤا غيره، فمو ذلػؾ فػي األصػح، وال يكػوف بػذلؾ عينت لمولعينت لمول
عاجػػاًل، ولػػو كػػاف ُمعي َنيػػا يبػػذؿ أكثػػر مػػف ميػػر المثػػؿ؛ ألف نظػػره أعمػػى مػػف نظرىػػا، فقػػد عاجػػاًل، ولػػو كػػاف ُمعي َنيػػا يبػػذؿ أكثػػر مػػف ميػػر المثػػؿ؛ ألف نظػػره أعمػػى مػػف نظرىػػا، فقػػد 
يكوف معينو أصمح مف معينيا، وألف لو حًقا في الكفاءة. وفي أوؿ بعض الشافعية يكوف يكوف معينو أصمح مف معينيا، وألف لو حًقا في الكفاءة. وفي أوؿ بعض الشافعية يكوف 

عفافًػػا ليػػا. أمػػا الػػولي غيػػر الم بػػر فػػال يزو يػػا إال ممػػف عفافًػػا ليػػا. أمػػا الػػولي غيػػر الم بػػر فػػال يزو يػػا إال ممػػف عاجػػاًل؛ ألنػػو ممػػـز بإ ابتيػػا اعاجػػاًل؛ ألنػػو ممػػـز بإ ابتيػػا ا
ال صار عاجاًل، ألف أصؿ تزوي يا متوأؼ عمى إذنيا ال صار عاجاًل، ألف أصؿ تزوي يا متوأؼ عمى إذنياعينتو، وا  وأػد ذكػر الشػافعية وأػد ذكػر الشػافعية ، ، ((ٗ))عينتو، وا 

صوًرا أخرى لممنع مف التزويج تأخذ حكـ العجػؿ، ويمكػف القػوؿ باعتبارىػا صػوًرا أخػرى صوًرا أخرى لممنع مف التزويج تأخذ حكـ العجػؿ، ويمكػف القػوؿ باعتبارىػا صػوًرا أخػرى 
ِزه، وحبسػو، بحيػث ال ِزه، وحبسػو، بحيػث اللمعجؿ، وىي: تواري الولي، وتعزُّ يمكػف اال تمػاع بػو، أو وصػوؿ يمكػف اال تمػاع بػو، أو وصػوؿ   لمعجؿ، وىي: تواري الولي، وتعزُّ

ز أف  ال وك ػػؿ غيػػره فػػي التػػزويج. والفػػرؽ بػػيف التػػواري والتعػػزُّ ز أف النػػاس إليػػو بمنػػع الحػػابس، وا  ال وك ػػؿ غيػػره فػػي التػػزويج. والفػػرؽ بػػيف التػػواري والتعػػزُّ النػػاس إليػػو بمنػػع الحػػابس، وا 
ز ىػو االمتنػاع مػع الظيػور والقػوة؛  ز ىػو االمتنػاع مػع الظيػور والقػوة؛ التواري ىو االمتناع مع االختفاء أو اليػروب، والتعػزُّ التواري ىو االمتناع مع االختفاء أو اليػروب، والتعػزُّ

د طمػػب التػػزويج د طمػػب التػػزويج بػػأف يمتنػػع مػػف غيػػر تػػواٍر معتمػػدًا عمػػى الغمبػػة، ومػػف ذلػػؾ كػػأف يقػػوؿ عنػػبػػأف يمتنػػع مػػف غيػػر تػػواٍر معتمػػدًا عمػػى الغمبػػة، ومػػف ذلػػؾ كػػأف يقػػوؿ عنػػ
 ..((٘))منو: أزو يا غدًا، وىكذا فكمما ُيسأؿ في ذلؾ يوعدمنو: أزو يا غدًا، وىكذا فكمما ُيسأؿ في ذلؾ يوعد

                                                           
، داز اٌىرااة اٌع١ٍّااح، ، داز اٌىرااة اٌع١ٍّااح، ٗٗحٕااٟ اٌّؽراااض اٌااٝ ِعس ااح اٌفاااظ إٌّٙاااض، ضحٕااٟ اٌّؽراااض اٌااٝ ِعس ااح اٌفاااظ إٌّٙاااض، ض( ٠ٕظااس: اٌاط١ااة اٌشااست١ٕٟ، ِ( ٠ٕظااس: اٌاط١ااة اٌشااست١ٕٟ، ِٔ))

. اٌسٍِاااٟ، . اٌسٍِاااٟ، 2ٗٗ2ٗٗ، ص، صٖٖ. أتاااٛ تىاااس اٌاااد١ِاؽٟ، ِظااادز ظااااتك، ض. أتاااٛ تىاااس اٌاااد١ِاؽٟ، ِظااادز ظااااتك، ضٖٕٖٕ٘٘  -ٕٕٕٕ٘٘، ص، صٕٕٓٓٓٓٓٓت١اااسٚخ،ت١اااسٚخ،

 ..ٖٕٖٕٙٙ-ٖٕٖٕ٘٘، ص، صِٙٙظدز ظاتك، ضِظدز ظاتك، ض

. د. ِؽّد ٔع١ُ ِؽّد، ِٛظٛوح ِعائً اٌعّٙٛز  ٟ 4ٗ، ص4( ٠ٕظس: اتٓ لداِح، ِظدز ظاتك، ضٕ)

 .2ٓٙ، ص4ٕٓٓ، داز اٌع،َ، ِظس، ٕ، ؽٕاٌفمٗ االظ،ِٟ، ض

 ..42ٕ42ٕ، ، ٖٕٖٕ٘٘( ٠ٕظس: اٌشست١ٕٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اٌشست١ٕٟ، اٌّظدز اٌعاتك، صٖ))

. ٖٕٙ. اٌسٍِٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص2٘ٗ -2ٗٗ( ٠ٕظس: أتٛ تىس اٌد١ِاؽٟ، اٌّظدز اٌعاتك، صٗ)

 .ٖٕ٘اٌشست١ٕٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص

. ٖٕ٘-ٖٕٗظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اٌشثساٍِعٟ، ؼاش١رٗ تلظفً ٔٙا٠ح اٌّؽراض ٌٍسٍِٟ، اٌّ٘)

اٌعاٚٞ، لٛخ اٌؽث١ة اٌحس٠ة ذٛش١ػ وٍٝ  رػ اٌمس٠ة اٌّع١ة كتٓ اٌماظُ اٌحصٞ شسغ غا٠ح 

. ظ١ٍّاْ ٖٗٔ، ص221ٔ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ،ٔاٌرمس٠ة ألتٟ شعا، األطفٙأٟ، ؽ

ٌّعسٚف اٌث ع١سِٟ، ؼاش١ح اٌث ع١سِٟ وٍٝ اٌاط١ة اٌّعّاج "ذؽفح اٌؽث١ة" وٍٝ شسغ اٌاط١ة ا

    =             ، 22ٙٔ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ٔ، ؽٗتااللٕا،  ٟ ؼً اٌفاظ أتٟ شعا،، ض



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 المذىب الحنبمي:المذىب الحنبمي:  ::رابًعارابًعا

إف المذىب الحنبمي ال يفرؽ في مسألة العجؿ بيف الولي الم بر وغير الم بر، إف المذىب الحنبمي ال يفرؽ في مسألة العجؿ بيف الولي الم بر وغير الم بر،   
ومػػع ذلػػؾ سػػنبينيما بشػػيء مػػف اإلي ػػاز لمفائػػدة، وأسػػوة بمػػا صػػنعناه فػػي بقيػػة المػػذاىب. ومػػع ذلػػؾ سػػنبينيما بشػػيء مػػف اإلي ػػاز لمفائػػدة، وأسػػوة بمػػا صػػنعناه فػػي بقيػػة المػػذاىب. 

ألب ووصػػػي األب عنػػد عدمػػو، والحػػاكـ عنػػػد الحا ػػة والسػػيما فػػػي ألب ووصػػػي األب عنػػد عدمػػو، والحػػاكـ عنػػػد الحا ػػة والسػػيما فػػػي فػػالولي الم بػػر ىػػو افػػالولي الم بػػر ىػػو ا
تػػزويج الم نونػػة، واإل بػػار إنمػػا يكػػوف بسػػببيف: البكػػارة )ومػػا فػػي حكميػػا( والصػػغر مًعػػا، تػػزويج الم نونػػة، واإل بػػار إنمػػا يكػػوف بسػػببيف: البكػػارة )ومػػا فػػي حكميػػا( والصػػغر مًعػػا، 
وال نػػوف، وكػػذلؾ البمػػوغ فػػي روايػػة. فمػػألب أو وصػػيو تػػزويج البكػػر الصػػغيرة  بػػًرا بغيػػر وال نػػوف، وكػػذلؾ البمػػوغ فػػي روايػػة. فمػػألب أو وصػػيو تػػزويج البكػػر الصػػغيرة  بػػًرا بغيػػر 

وىػي الصػحيح وىػي الصػحيح   –يػة عػف اإلمػاـ أحمػديػة عػف اإلمػاـ أحمػدإذنيا بال خالؼ، وكذلؾ الم نونة مطمًقا، وفػي رواإذنيا بال خالؼ، وكذلؾ الم نونة مطمًقا، وفػي روا
أف لػألب إ بػار البكػر )ومػا فػي حكميػا أي الثيػب بػال وطء( البالغػة عمػى أف لػألب إ بػار البكػر )ومػا فػي حكميػا أي الثيػب بػال وطء( البالغػة عمػى   -مف المذىبمف المذىب

النكػػػاح ولكػػػف يسػػػتحب اسػػػتئذانيا تطييًبػػػا لخاطرىػػػا وخروً ػػػا مػػػف الخػػػالؼ. ولػػػألب أيًجػػػا النكػػػاح ولكػػػف يسػػػتحب اسػػػتئذانيا تطييًبػػػا لخاطرىػػػا وخروً ػػػا مػػػف الخػػػالؼ. ولػػػألب أيًجػػػا 
؛ ؛ تزويج ثيب دوف تسع سنوات  بًرا؛ ألنيػا صػغيرة. أمػا واليػة االختيػار فتكػوف لمعصػباتتزويج ثيب دوف تسع سنوات  بًرا؛ ألنيػا صػغيرة. أمػا واليػة االختيػار فتكػوف لمعصػبات

وىي تبدأ باألبوة ثـ البنوة ثـ األخوة ثـ العمومة، ثـ لممعتؽ ثـ عصبتو، ثـ لمسػمطاف، ثػـ وىي تبدأ باألبوة ثـ البنوة ثـ األخوة ثـ العمومة، ثـ لممعتؽ ثـ عصبتو، ثـ لمسػمطاف، ثػـ 
لر ؿ عدؿ إف ُعدـ مػا سػبؽ، وذلػؾ فػي تػزويج المػرأة البالغػة الثيػب بالنسػبة لػألب، وفػي لر ؿ عدؿ إف ُعدـ مػا سػبؽ، وذلػؾ فػي تػزويج المػرأة البالغػة الثيػب بالنسػبة لػألب، وفػي 

 ..((ٔ))تزويج المرأة البالغة العاأمة بكًرا او ثيًبا بالنسبة لسائر األولياءتزويج المرأة البالغة العاأمة بكًرا او ثيًبا بالنسبة لسائر األولياء

األولػى لمعجػؿ، يعػد الػولي عاجػاًل إذا منػع المػرأة مػف األولػى لمعجػؿ، يعػد الػولي عاجػاًل إذا منػع المػرأة مػف   أما فيمػا يخػص الفرجػيةأما فيمػا يخػص الفرجػية  
التزويج بكؼء، إذا طمبػت ذلػؾ ورغػب كػؿ منيمػا فػي صػاحبو بمػا صػح ميػرًا، ولػو كػاف التزويج بكؼء، إذا طمبػت ذلػؾ ورغػب كػؿ منيمػا فػي صػاحبو بمػا صػح ميػرًا، ولػو كػاف 

. وأمػػا فػػي الصػػػورة . وأمػػا فػػي الصػػػورة ((ٕ))بػػدوف ميػػر مثميػػا؛ ألف الميػػر خػػالص حقيػػا وعػػوض يخػػتص بيػػابػػدوف ميػػر مثميػػا؛ ألف الميػػر خػػالص حقيػػا وعػػوض يخػػتص بيػػا
ُاِخػَذ بتعيػيف المػرأة ال ُاِخػَذ بتعيػيف المػرأة ال   الثانية، فإنو إذا عينت المرأة كفًؤا، وعيف الػولي الم بػر كفػًؤا آخػر،الثانية، فإنو إذا عينت المرأة كفًؤا، وعيف الػولي الم بػر كفػًؤا آخػر،

بتعييف الم بر، فإف امتنع الم بر مف تػزويج مػف عينتػو، فيػو عاجػؿ؛ ألف النكػاح يػراد بتعييف الم بر، فإف امتنع الم بر مف تػزويج مػف عينتػو، فيػو عاجػؿ؛ ألف النكػاح يػراد 

                                                                                                                                                      

، ٕإتسا١ُ٘ اٌثاظٛزٞ، ؼاش١ح اٌثاظٛزٞ وٍٝ شسغ اتٓ لاظُ اٌحصٞ، ض ،2ٗٔ-1ٗٔص= 

 .٘ٔٔ، ص22ٙٔ،داز إؼ١اي اٌرساز اٌعستٟ، ت١سٚخ، ٔؽ

، ، 44ٓ لداِح، ِظدز ظااتك، ضٓ لداِح، ِظدز ظااتك، ض. ات. اتٙٓٙٙٓٙ-٘ٓٙ٘ٓٙ( ٠ٕظس: اتٓ لداِح اٌّمدظٟ، اٌىا ٟ، ِظدز ظاتك، ص( ٠ٕظس: اتٓ لداِح اٌّمدظٟ، اٌىا ٟ، ِظدز ظاتك، صٔ))

-2ٕٖٙ2ٖٕٙ، ص، ص44. اٌثٙٛذٟ، ِظدز ظاتك، ض. اٌثٙٛذٟ، ِظدز ظاتك، ض2ٖٓ2ٖٓ-11ٖ11ٖ، ، 1ٖٙ1ٖٙ-1ٖٗ1ٖٗ، ، 1ٕٖ1ٕٖ-42ٖ42ٖ، ، ٕٖٕٖ٘٘-ٖٖٙٗٙٗصص

ٕٖ24ٕٖ24 ، ،ٕٖ22ٕٖ22 ، ،ٕٕٗٓٗٗٓٗ-ٕٗٓ4ٕٗٓ4 . . 

-ٖٖٓ٘ٔٓ٘ٔ، ص، صٕٕ. اٌّااسداٚٞ، ِظاادز ظاااتك، ض. اٌّااسداٚٞ، ِظاادز ظاااتك، ض11ٖ11ٖ-1ٖ٘1ٖ٘د. وٍااٟ أتااٛ اٌا١ااس، ِظاادز ظاااتك، صد. وٍااٟ أتااٛ اٌا١ااس، ِظاادز ظاااتك، ص

ٖٕٖٕٔ٘ٔ٘.. 

 ..2ٕٗٓ2ٕٓٗاتك، صاتك، ص. اٌثٙٛذٟ، اٌّظدز اٌع. اٌثٙٛذٟ، اٌّظدز اٌع2ٖٙ2ٖٙ-1ٖٙ1ٖٙ( ٠ٕظس: اتٓ لداِح، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اتٓ لداِح، اٌّظدز اٌعاتك، صٕ))



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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. واذا كاف ىذا الحكـ في الولي الم بػر، فإنػو . واذا كاف ىذا الحكـ في الولي الم بػر، فإنػو ((ٔ))لمرغبة، فال ت بر عمى مف ال ترغب فيولمرغبة، فال ت بر عمى مف ال ترغب فيو
ا ا في الولي غير الم بر أولى. وىنػاؾ صػورة ثالثػة لمعجػؿ نػص عمييػا الحنابمػة، وىػي مػفي الولي غير الم بر أولى. وىنػاؾ صػورة ثالثػة لمعجػؿ نػص عمييػا الحنابمػة، وىػي مػ

لو امتنع الخّطاب مف خطبة المرأة لشدة الػولي، غيػر أنػو ال حرمػة عمػى الػولي ىنػا ألنػو لو امتنع الخّطاب مف خطبة المرأة لشدة الػولي، غيػر أنػو ال حرمػة عمػى الػولي ىنػا ألنػو 
 ..((ٕ))ليس لو فعؿ في ذلؾليس لو فعؿ في ذلؾ

 خالصة وترجيح:خالصة وترجيح:

يتبػػيف ممػػا سػػمؼ أف عجػػؿ الػػولي لػػو صػػورتاف فػػي الفقػػو اإلسػػالمي، كمػػا أف لػػو يتبػػيف ممػػا سػػمؼ أف عجػػؿ الػػولي لػػو صػػورتاف فػػي الفقػػو اإلسػػالمي، كمػػا أف لػػو   
ف كػػاف ىنػػاؾ بعػػض الشػػروط المتفػػؽ عمييػػا بػػيف  ف كػػاف ىنػػاؾ بعػػض الشػػروط المتفػػؽ عمييػػا بػػيف شػػروًطا تختمػػؼ بػػاختالؼ المػػذاىب، وا  شػػروًطا تختمػػؼ بػػاختالؼ المػػذاىب، وا 

ميػػع المػػذاىب أو بعجػػيا، بالنسػػبة لمصػػورتيف مًعػػا، أو بالنسػػبة لكػػؿ صػػورة عمػػى حػػدة، ميػػع المػػذاىب أو بعجػػيا، بالنسػػبة لمصػػورتيف مًعػػا، أو بالنسػػبة لكػػؿ صػػورة عمػػى حػػدة،   
 ونمخص ذلؾ في النقاط اآلتية ثـ نبيف الرا ح في كؿ صورة:ونمخص ذلؾ في النقاط اآلتية ثـ نبيف الرا ح في كؿ صورة:

إف  ميػػع المػػذاىب اشػػترطت الكفػػاءة فػػي التػػزويج، و عمتيػػا سػػبًبا أو عػػذًرا مشػػروًعا إف  ميػػع المػػذاىب اشػػترطت الكفػػاءة فػػي التػػزويج، و عمتيػػا سػػبًبا أو عػػذًرا مشػػروًعا  ..ٔٔ
كاف ذلؾ فػي الصػورة كاف ذلؾ فػي الصػورة   الولي مف التزويج وعدـ اكتسابو صفة العجؿ، سواءٌ الولي مف التزويج وعدـ اكتسابو صفة العجؿ، سواءٌ المتناع المتناع 

 األولى أـ الثانية.األولى أـ الثانية.
انفػػراد المػػذىب الحنفػػي فػػي اشػػتراط ميػػر المثػػؿ فػػي التػػزويج إجػػافة لمكفػػاءة و عمػػو انفػػراد المػػذىب الحنفػػي فػػي اشػػتراط ميػػر المثػػؿ فػػي التػػزويج إجػػافة لمكفػػاءة و عمػػو  ..ٕٕ

أيًجا عذًرا مشروًعا المتناع الولي مف التزويج وعدـ اكتسابو وصػؼ العجػؿ، وفػي أيًجا عذًرا مشروًعا المتناع الولي مف التزويج وعدـ اكتسابو وصػؼ العجػؿ، وفػي 
 الصورتيف مًعا.الصورتيف مًعا.

ؿ فػػػي التػػػػزويج، ؿ فػػػي التػػػػزويج، اتفػػػاؽ المالكيػػػة والشػػػافعية والحنابمػػػة عمػػػى عػػػػدـ اشػػػتراط ميػػػر المثػػػاتفػػػاؽ المالكيػػػة والشػػػافعية والحنابمػػػة عمػػػى عػػػػدـ اشػػػتراط ميػػػر المثػػػ ..ٖٖ
وبالتػػالي عػػػدـ اعتبػػاره عػػػذًرا مقبػػواًل المتنػػػاع الػػولي، وصػػػيرورتو عاجػػاًل، وفػػػي كمتػػػا وبالتػػالي عػػػدـ اعتبػػاره عػػػذًرا مقبػػواًل المتنػػػاع الػػولي، وصػػػيرورتو عاجػػاًل، وفػػػي كمتػػػا 

 الصورتيف أيًجا.الصورتيف أيًجا.
تفػػرد المالكيػػػة فػػػي اشػػػتراط تحقػػػؽ اإلجػػػرار مػػف الػػػولي الم بػػػر عنػػػد المنػػػع كػػػي يعػػػد تفػػرد المالكيػػػة فػػػي اشػػػتراط تحقػػػؽ اإلجػػػرار مػػف الػػػولي الم بػػػر عنػػػد المنػػػع كػػػي يعػػػد  ..ٗٗ

ولى، بؿ وحتى لو لـ يصدر منو منع أصاًل؛ أي أنيـ ربطػوا ولى، بؿ وحتى لو لـ يصدر منو منع أصاًل؛ أي أنيـ ربطػوا عاجاًل في الصورة األعاجاًل في الصورة األ
تحقػػؽ الجػػرر، فػػإذا لػػـ يتحقػػؽ ىػػذا الجػػرر فإنػػو ال يعػػد عاجػػاًل حتػػى لػػو تحقػػؽ الجػػرر، فػػإذا لػػـ يتحقػػؽ ىػػذا الجػػرر فإنػػو ال يعػػد عاجػػاًل حتػػى لػػو العجػػؿ بالعجػػؿ ب

منع مف التزويج مراًرا وتكراًرا. أما الولي غير الم بر فإنو يعد عاجاًل مف أوؿ منع منع مف التزويج مراًرا وتكراًرا. أما الولي غير الم بر فإنو يعد عاجاًل مف أوؿ منع 
                                                           

 ..21ٕٖ21ٖٕ( ٠ٕظس: اٌثٙٛذٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اٌثٙٛذٟ، اٌّظدز اٌعاتك، صٔ))

 ..1ٖٔ٘1ٖ٘ٔ. اٌّسداٚٞ، اٌّظدز اٌعاتك، ص. اٌّسداٚٞ، اٌّظدز اٌعاتك، ص2ٕٗٓ2ٕٓٗ( ٠ٕظس: اٌّظدز ٔفعٗ، ص( ٠ٕظس: اٌّظدز ٔفعٗ، صٕ))
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إذا لـ ُيبد و يًا صحيًحا المتناعو. إذف فإف حقيقػة العجػؿ عنػد المالكيػة تقػوـ عمػى إذا لـ ُيبد و يًا صحيًحا المتناعو. إذف فإف حقيقػة العجػؿ عنػد المالكيػة تقػوـ عمػى 
ى معيػػار ميػػـ مػػف معػػايير التعسػػؼ أال ى معيػػار ميػػـ مػػف معػػايير التعسػػؼ أال تحقػػؽ اإلجػػرار؛ أي أنيػػـ أأػػاموا العجػػؿ عمػػتحقػػؽ اإلجػػرار؛ أي أنيػػـ أأػػاموا العجػػؿ عمػػ

وىػػو معيػػار أصػػد اإلجػػرار. فػػي حػػيف أف حقيقػػة العجػػؿ عنػػد  ميػػور الفقيػػاء تقػػـو وىػػو معيػػار أصػػد اإلجػػرار. فػػي حػػيف أف حقيقػػة العجػػؿ عنػػد  ميػػور الفقيػػاء تقػػـو 
عمػػى م ػػرد االمتنػػاع مػػف التػػزويج بكػػؼء عمػػى أسػػاس أف ذلػػؾ بحػػد ذاتػػو إجػػرار، عمػػى م ػػرد االمتنػػاع مػػف التػػزويج بكػػؼء عمػػى أسػػاس أف ذلػػؾ بحػػد ذاتػػو إجػػرار، 
وبػػذلؾ نكػػوف أمػػاـ ات ػػاىيف فػػي الفقػػو اإلسػػالمي فيمػػا يتعمػػؽ بحقيقػػة العجػػؿ، وىػػذه وبػػذلؾ نكػػوف أمػػاـ ات ػػاىيف فػػي الفقػػو اإلسػػالمي فيمػػا يتعمػػؽ بحقيقػػة العجػػؿ، وىػػذه 

 ىي أىـ النتائج.ىي أىـ النتائج.
تفػػػاؽ الشػػػافعية والحنابمػػػة عمػػػى عػػػدـ اشػػػتراطيـ فػػػي الصػػػورة األولػػػى والثانيػػػة سػػػوى تفػػػاؽ الشػػػافعية والحنابمػػػة عمػػػى عػػػدـ اشػػػتراطيـ فػػػي الصػػػورة األولػػػى والثانيػػػة سػػػوى اا ..٘٘

الشافعية ألزموا الولي بتزويج المرأة مف كؼء ولو كػاف الشافعية ألزموا الولي بتزويج المرأة مف كؼء ولو كػاف الكفاءة في الخاطب، بؿ إف الكفاءة في الخاطب، بؿ إف 
ال عػػد عاجػػاًل؛ ألنػػو ال حػػؽ لػػو فػػي التمتػػع، وىػػذا فػػي الصػػورة  ال عػػد عاجػػاًل؛ ألنػػو ال حػػؽ لػػو فػػي التمتػػع، وىػػذا فػػي الصػػورة عنيًنػػا أو م بوًبػػا، وا  عنيًنػػا أو م بوًبػػا، وا 

 األولى.األولى.
عػػػض الشػػػافعية فػػػي الصػػػورة الثانيػػػة لمعجػػػؿ عمػػػى تقػػػديـ عػػػض الشػػػافعية فػػػي الصػػػورة الثانيػػػة لمعجػػػؿ عمػػػى تقػػػديـ اتفػػػاؽ الحنفيػػػة والحنابمػػػة وباتفػػػاؽ الحنفيػػػة والحنابمػػػة وب ..ٙٙ

ُمَعي ف المرأة عمى ُمَعي ف الولي، واعتبار امتناعو مف تزوي يػا ممػف اختارتػو عجػاًل، ُمَعي ف المرأة عمى ُمَعي ف الولي، واعتبار امتناعو مف تزوي يػا ممػف اختارتػو عجػاًل، 
أما المالكية فإنيـ أالوا بذلؾ فقط في حؽ الولي غير الم بر الذي امتنع بدوف و و أما المالكية فإنيـ أالوا بذلؾ فقط في حؽ الولي غير الم بر الذي امتنع بدوف و و 

 صحيح، أو الولي الم بر الذي تحقؽ منو الجرر.صحيح، أو الولي الم بر الذي تحقؽ منو الجرر.
مالكيػػة والشػػافعية فػػي الصػػورة الثانيػػة عمػػى األخػػذ بتعيػػيف الػػولي دوف تعيػػيف مالكيػػة والشػػافعية فػػي الصػػورة الثانيػػة عمػػى األخػػذ بتعيػػيف الػػولي دوف تعيػػيف اتفػػاؽ الاتفػػاؽ ال ..44

المرأة، وبالتالي عدـ اعتبار الولي عاجاًل إذا امتنع مف تزوي يا ممف عينتػو، وىػذا المرأة، وبالتالي عدـ اعتبار الولي عاجاًل إذا امتنع مف تزوي يا ممف عينتػو، وىػذا 
 بالنسبة لمولي الم بر فقط عند المذىبيف.بالنسبة لمولي الم بر فقط عند المذىبيف.

دعػت دعػت   انفراد الشافعية في اعتبار الولي عاجػاًل إذا امتنػع مػف تػزويج الم نونػة التػيانفراد الشافعية في اعتبار الولي عاجػاًل إذا امتنػع مػف تػزويج الم نونػة التػي ..11
 حا تيا أو مصمحتيا إليو. حا تيا أو مصمحتيا إليو. 

أجػػاؼ الحنابمػػة صػػورة أخػػرى إلػػى صػػور العجػػؿ؛ وىػػي مػػا إذا امتنػػع الخطػػاب مػػف أجػػاؼ الحنابمػػة صػػورة أخػػرى إلػػى صػػور العجػػؿ؛ وىػػي مػػا إذا امتنػػع الخطػػاب مػػف  ..22
خطبػػػة المػػػرأة لشػػػدة الػػػولي، واعتبػػػروه عاجػػػاًل بػػػذلؾ أجػػػاًء ال ديانػػػًة؛ ألنػػػو ال دخػػػؿ خطبػػػة المػػػرأة لشػػػدة الػػػولي، واعتبػػػروه عاجػػػاًل بػػػذلؾ أجػػػاًء ال ديانػػػًة؛ ألنػػػو ال دخػػػؿ 

الم بػر غيبػة بعيػدة بحيػث ال الم بػر غيبػة بعيػدة بحيػث ال   إلرادتو في ذلؾ. أما المالكية فقػد اعتبػروا غيبػة الػوليإلرادتو في ذلؾ. أما المالكية فقػد اعتبػروا غيبػة الػولي
مو بسرعة غالبًا، في حكـ العجػؿ، وأػدروىا بمسػافة أو مسػيرة عشػرة أيػاـ مو بسرعة غالبًا، في حكـ العجػؿ، وأػدروىا بمسػافة أو مسػيرة عشػرة أيػاـ ير ى أدو ير ى أدو 

فػػأكثر مػػف بمػػد المػػرأة والعقػػد، وكػػذلؾ غيبتػػو غيبػػة أريبػػة دوف مسػػافة عشػػرة أيػػاـ إذا فػػأكثر مػػف بمػػد المػػرأة والعقػػد، وكػػذلؾ غيبتػػو غيبػػة أريبػػة دوف مسػػافة عشػػرة أيػػاـ إذا 



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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تبػيف جػػرره بػػالمرأة بسػػبب غيبتػو. وكػػذا الحكػػـ فػػي غيبػة الػػولي غيػػر الم بػػر مسػػافة تبػيف جػػرره بػػالمرأة بسػػبب غيبتػو. وكػػذا الحكػػـ فػػي غيبػة الػػولي غيػػر الم بػػر مسػػافة 
لمسػػافة ال يمكػػف األخػػذ بيػػا فػػي ىػػذا لمسػػافة ال يمكػػف األخػػذ بيػػا فػػي ىػػذا ثالثػػة أيػػاـ فػػأكثر مػػف بمػػد المػػرأة، إال أف ىػػذه اثالثػػة أيػػاـ فػػأكثر مػػف بمػػد المػػرأة، إال أف ىػػذه ا

العصر لسيولة المواصػالت إال إذا تعػذر أػدـو الػولي بسػرعة مػع تمػؾ السػيولة. فػي العصر لسيولة المواصػالت إال إذا تعػذر أػدـو الػولي بسػرعة مػع تمػؾ السػيولة. فػي 
حيف ذكر الشافعية صوًرا لممنع مف التزويج تأخذ حكـ العجؿ؛ وىي: تواري الولي، حيف ذكر الشافعية صوًرا لممنع مف التزويج تأخذ حكـ العجؿ؛ وىي: تواري الولي، 
ِزه، وحبسػػو بحيػػث ال يمكػػف الوصػػوؿ إليػػو ولقػػاؤه. إال أنػػو إف كػػاف حبسػػو ظمًمػػا  ِزه، وحبسػػو بحيػػث ال يمكػػف الوصػػوؿ إليػػو ولقػػاؤه. إال أنػػو إف كػػاف حبسػػو ظمًمػػا وتعػػزُّ وتعػػزُّ

نبغي أال يعد في حكـ العجػؿ وذلػؾ ألنػو ال دخػؿ إلرادتػو فػي ىػذا االمتنػاع، واهلل نبغي أال يعد في حكـ العجػؿ وذلػؾ ألنػو ال دخػؿ إلرادتػو فػي ىػذا االمتنػاع، واهلل فيفي
أعمـ. وبذلؾ، وبال مع بيف صػور العجػؿ التػي ذكرناىػا فػي المػذاىب، يمكػف القػوؿ أعمـ. وبذلؾ، وبال مع بيف صػور العجػؿ التػي ذكرناىػا فػي المػذاىب، يمكػف القػوؿ 
إف العجؿ لو نوعػاف: عجػؿ صػريح مباشػر؛ وىػو يشػمؿ الصػورتيف او الفرجػيتيف إف العجؿ لو نوعػاف: عجػؿ صػريح مباشػر؛ وىػو يشػمؿ الصػورتيف او الفرجػيتيف 

مػػف التػػزويج بكػػؼء، وامتناعػػو مػػف التػػزويج بكػػؼء، وامتناعػػو المػػذكورتيف فػػي  ميػػع المػػذاىب، وىػػي امتنػػاع الػػولي المػػذكورتيف فػػي  ميػػع المػػذاىب، وىػػي امتنػػاع الػػولي 
مػػػف تزوي يػػػا بػػػالكؼء الػػػذي عينتػػػو. وعجػػػؿ جػػػمني غيػػػر مباشػػػر، وينػػػدرج تحتػػػو مػػػف تزوي يػػػا بػػػالكؼء الػػػذي عينتػػػو. وعجػػػؿ جػػػمني غيػػػر مباشػػػر، وينػػػدرج تحتػػػو 
الصورة التي أشار إلييا الحنابمة؛ وىي امتناع الخطاب لشدة الولي، وكػذلؾ الصػورة الصورة التي أشار إلييا الحنابمة؛ وىي امتناع الخطاب لشدة الولي، وكػذلؾ الصػورة 

ة؛ وىػػي ة؛ وىػػي التػػي ذكرىػػا المالكيػػة؛ وىػػي غيبػػة الػػولي، والصػػور التػػي نػػص عمييػػا الشػػافعيالتػػي ذكرىػػا المالكيػػة؛ وىػػي غيبػػة الػػولي، والصػػور التػػي نػػص عمييػػا الشػػافعي
ففػػي  ميػػع ىػػذه الصػػور الخمسػػة ن ػػد امتناعػػا جػػمنيا ففػػي  ميػػع ىػػذه الصػػور الخمسػػة ن ػػد امتناعػػا جػػمنيا   وحبسػػو،وحبسػػو،تػػواري الػػولي وتعػػززه تػػواري الػػولي وتعػػززه 

غيػػر مباشػػر مػػف التػػزويج؛ ففػػي صػػورة الحنابمػػة امتنػػاع بسػػبب طبيعػػة الػػولي، وفػػي غيػػر مباشػػر مػػف التػػزويج؛ ففػػي صػػورة الحنابمػػة امتنػػاع بسػػبب طبيعػػة الػػولي، وفػػي 
صػػورة المالكيػػة امتنػػاع مػػف التػػزويج بالغيبػػة، وفػػي صػػور الشػػافعية امتنػػاع باالختفػػاء صػػورة المالكيػػة امتنػػاع مػػف التػػزويج بالغيبػػة، وفػػي صػػور الشػػافعية امتنػػاع باالختفػػاء 

ال تمػػاع بػػالولي ال تمػػاع بػػالولي وىػػو التػػواري، وامتنػػاع بالمماطمػػة وىػػو التعػػزز، وامتنػػاع باسػػتحالة اوىػػو التػػواري، وامتنػػاع بالمماطمػػة وىػػو التعػػزز، وامتنػػاع باسػػتحالة ا
 وىو الحبس.وىو الحبس.

ىػػو المػػذىب المػػالكي وذلػػؾ لألسػػباب ىػػو المػػذىب المػػالكي وذلػػؾ لألسػػباب   -واهلل اعمػػـواهلل اعمػػـ  -والػػرا ح فػػي الصػػورة األولػػىوالػػرا ح فػػي الصػػورة األولػػى  
 اآلتية:اآلتية:

العجػػؿ بتحقػػؽ اإلجػػرار مػػف الػػولي، فحيثمػػا تحقػػؽ ىػػذا اإلجػػرار تحقػػؽ العجػػؿ بتحقػػؽ اإلجػػرار مػػف الػػولي، فحيثمػػا تحقػػؽ ىػػذا اإلجػػرار تحقػػؽ إنيػـ ربطػػوا إنيػـ ربطػػوا   -ٔٔ
 العجؿ.العجؿ.

أعطػوه أعطػوه   إنيـ لـ يمغوا دور الولي )األب خاصة( في تزويج ابنتو وفًقا لمصمحتيا، بػؿإنيـ لـ يمغوا دور الولي )األب خاصة( في تزويج ابنتو وفًقا لمصمحتيا، بػؿ  -ٕٕ
مسػاحة كافيػة فػػي ذلػؾ ألنػػو أخبػُر منيػػا وأعمػـ بمػػف يتوافػؽ معيػػا مػف الخطػػاب، وأف مسػاحة كافيػة فػػي ذلػؾ ألنػػو أخبػُر منيػػا وأعمػـ بمػػف يتوافػؽ معيػػا مػف الخطػػاب، وأف 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

414 

منػػع بناتػػو مػػف خيػػار الر ػػاؿ وفعػػؿ ذلػػؾ العممػػاء أبمػػو منػػع بناتػػو مػػف خيػػار الر ػػاؿ وفعػػؿ ذلػػؾ العممػػاء أبمػػو   اإلمػػاـ مالػػؾ )رحمػػو اهلل( أػػداإلمػػاـ مالػػؾ )رحمػػو اهلل( أػػد
 وبعده، فيؿ كانوا يقصدوف الجرر بذلؾ المنعووبعده، فيؿ كانوا يقصدوف الجرر بذلؾ المنعو

تنػع مػف تػزويج موليتػو تنػع مػف تػزويج موليتػو كالشػافعية، حػيف اعتبػروا الػولي عاجػاًل إذا امكالشػافعية، حػيف اعتبػروا الػولي عاجػاًل إذا امإنيـ لـ يبػالغوا إنيـ لـ يبػالغوا   -ٖٖ
. ألػػيس فػػي ىػػذا منافػػاة . ألػػيس فػػي ىػػذا منافػػاة ((ٔ))حتػػى مػػف العنػػيف والم بػػوب، وذلػػؾ لتحقػػؽ جػػررىا بػػذلؾحتػػى مػػف العنػػيف والم بػػوب، وذلػػؾ لتحقػػؽ جػػررىا بػػذلؾ

 لمقاصد الزواجولمقاصد الزواجو
محكػـو بالجػوابط اآلتيػة وىػي: محكػـو بالجػوابط اآلتيػة وىػي:   -واهلل أعمػـواهلل أعمػـ  –أما الرا ح في الصورة الثانية فيو أما الرا ح في الصورة الثانية فيو   

رت رت خبرة الولي بالر اؿ ومعرفتيـ، وشفقتو عمى ابنتو، وعػدـ تحقػؽ إجػراره بيػا. فػإذا تػوفخبرة الولي بالر اؿ ومعرفتيـ، وشفقتو عمى ابنتو، وعػدـ تحقػؽ إجػراره بيػا. فػإذا تػوف
ىذه الجوابط  ميعيا مًعا أرى األخذ بمذىب المالكيػة والشػافعية فػي تقػديـ الكػؼء الػذي ىذه الجوابط  ميعيا مًعا أرى األخذ بمذىب المالكيػة والشػافعية فػي تقػديـ الكػؼء الػذي 
عينػػو الػػولي عمػػى الػػذي عينتػػو المػػرأة، وأمػػا إذا لػػـ تتػػوافر ىػػذه األمػػور فإنػػو يصػػار إلػػى عينػػو الػػولي عمػػى الػػذي عينتػػو المػػرأة، وأمػػا إذا لػػـ تتػػوافر ىػػذه األمػػور فإنػػو يصػػار إلػػى 

وىػو مػذىب المالكيػة أيًجػا إذا وىػو مػذىب المالكيػة أيًجػا إذا   -العمؿ بمذىب الحنفية والحنابمة بتقديـ مػف عينتػو المػرأةالعمؿ بمذىب الحنفية والحنابمة بتقديـ مػف عينتػو المػرأة
، لذلؾ فإف األمر ىنا يختمؼ مف حالة إلػى أخػرى ، لذلؾ فإف األمر ىنا يختمؼ مف حالة إلػى أخػرى -ر مف الولي الم برر مف الولي الم برما تحقؽ اإلجراما تحقؽ اإلجرا

 بحسب توافر األمور المشار إلييا مف عدمو، واهلل تعالى أعمـ.بحسب توافر األمور المشار إلييا مف عدمو، واهلل تعالى أعمـ.

 انثانث لطه امل
 عن انتحجري متييز انعضم

ثمة مصطمح حديث ظير في اآلونة األخيػرة يقتػرب مػف العجػؿ ويشػتبو بػو، أال ثمة مصطمح حديث ظير في اآلونة األخيػرة يقتػرب مػف العجػؿ ويشػتبو بػو، أال   
ح، والذي يسمى بالمي ة العراأية بػ "النيوة"، نػرى لزاًمػا ح، والذي يسمى بالمي ة العراأية بػ "النيوة"، نػرى لزاًمػا وىو التح ير عمى المرأة في النكاوىو التح ير عمى المرأة في النكا

 عمينا تمييز العجؿ عنو وتفريقو عنو.عمينا تمييز العجؿ عنو وتفريقو عنو.

-، أمػا التح يػر فػي االصػطالح فيػو، أمػا التح يػر فػي االصػطالح فيػو((ٕ))فالتح ير لغة ىو مف الح ر وىػو المنػعفالتح ير لغة ىو مف الح ر وىػو المنػع  
:"إ بػار :"إ بػار   -ىيئػة كبػار العممػاء فػي السػعوديةىيئػة كبػار العممػاء فػي السػعودية  ((ٖ))كما ورد في الفقرة األولى مف أرار م مسكما ورد في الفقرة األولى مف أرار م مس

                                                           

ٚتٙاِشااٗ ؼاشاا١رٗ ذعاا١ًٙ ِاإػ ٚتٙاِشااٗ ؼاشاا١رٗ ذعاا١ًٙ ِاإػ   –شااسغ ِاإػ اٌع١ٍااً وٍااٝ ِارظااس اٌع،ِااح خ١ٍااً شااسغ ِاإػ اٌع١ٍااً وٍااٝ ِارظااس اٌع،ِااح خ١ٍااً ( ٠ٕظااس: وٍاا١ش، ( ٠ٕظااس: وٍاا١ش، ٔ))

 ..٘ٔ٘ٔ، ص، صٕٕاٌع١ًٍ، ضاٌع١ًٍ، ض

 ..4ٕٕ4ٕٕ( ٠ٕظس: اٌعٛ٘سٞ، ِظدز ظاتك، ص( ٠ٕظس: اٌعٛ٘سٞ، ِظدز ظاتك، صٕ))

َ. ٠ٕظس: إٌعاح االٌىرس١ٔٚح ِٓ َ. ٠ٕظس: إٌعاح االٌىرس١ٔٚح ِٓ 212ٔ212ٔ//ٖٖ//ٕٕٕٕ٘ـ اٌّٛا ك ٘ـ اٌّٛا ك 2ٔٗٓ2ٓٗٔ//11//٘ٔ٘ٔ ٟ  ٟ   ٖٖ٘ٔ٘ٔاٌمساز زلُ اٌمساز زلُ   ( ٚ٘ٛ( ٖٚ٘ٛ))

َ. َ.   ٕٕ٘ٓٓ٘ٓٓ//ٗٗ//ٖٖٔٔ٘اـ اٌّٛا اك ٘اـ اٌّٛا اك   ٕٕٙٗٔٙٗٔزت١اج األٚي زت١اج األٚي   ٗٗ اٟ  اٟ   ٕٖٕٖٗٗٔٗٗٔطؽ١فح اٌس٠ااع ا١ِٛ١ٌاح، اٌعادد طؽ١فح اٌس٠ااع ا١ِٛ١ٌاح، اٌعادد 

 ..ٕٕ٘ٔٓ٘ٔٓ//ٓٔٓٔ//ٔٔ، ذاز٠خ اٌص٠ازج ، ذاز٠خ اٌص٠ازج   www.alriyadh.comِٛلج وٍٝ اكٔرسٔد: ِٛلج وٍٝ اكٔرسٔد: 

http://www.alriyadh.com/
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ممف ال توافؽ عميو ومنعيا مػف الػزواج بمػف رجػيت ىػي وولػي أمرىػا ممف ال توافؽ عميو ومنعيا مػف الػزواج بمػف رجػيت ىػي وولػي أمرىػا المرأة عمى الزواج المرأة عمى الزواج 
بػػو ممػػف تتػػوافر فيػػو الشػػروط المعتبػػرة شػػرًعا..". ويبػػدو مػػف التعريػػؼ أف الػػولي مشػػموؿ بػػو ممػػف تتػػوافر فيػػو الشػػروط المعتبػػرة شػػرًعا..". ويبػػدو مػػف التعريػػؼ أف الػػولي مشػػموؿ 
أيًجا مع موليتو بالتح ير والمنع، وىذا يعني أف التح ير ىنا ال يقع مػف الػولي بػؿ مػف أيًجا مع موليتو بالتح ير والمنع، وىذا يعني أف التح ير ىنا ال يقع مػف الػولي بػؿ مػف 

وع أف الم مػس المػذكور إنمػا أراد بيػاف وع أف الم مػس المػذكور إنمػا أراد بيػاف غيره، والظاىر ومػف خػالؿ اسػتقرائي ليػذا الموجػغيره، والظاىر ومػف خػالؿ اسػتقرائي ليػذا الموجػ
الحاؿ الغالبة في التح ير، أي أف التح ير أد يقػع أيًجػا مػف الػولي ذاتػو، كمػا  ػاء فػي الحاؿ الغالبة في التح ير، أي أف التح ير أد يقػع أيًجػا مػف الػولي ذاتػو، كمػا  ػاء فػي 

 الفقرة الثانية مف القرار المذكور التي سنوردىا الحقًا.الفقرة الثانية مف القرار المذكور التي سنوردىا الحقًا.

وبذلؾ يتجح الفرؽ بػيف العجػؿ والتح يػر، فبينمػا يقػـو العجػؿ عمػى المنػع مػف وبذلؾ يتجح الفرؽ بػيف العجػؿ والتح يػر، فبينمػا يقػـو العجػؿ عمػى المنػع مػف   
التح ير عمى المنػع واإل بػار مًعػا؛ المنػع مػف تزوي يػا ممػف رجػيت التح ير عمى المنػع واإل بػار مًعػا؛ المنػع مػف تزوي يػا ممػف رجػيت التزويج فقط، يقوـ التزويج فقط، يقوـ 

بو، وا  بارىا عمى التزوج بمف ال ترغب بو كابف عميا، أو أريبيا. أما الفرؽ اآلخر فيػو بو، وا  بارىا عمى التزوج بمف ال ترغب بو كابف عميا، أو أريبيا. أما الفرؽ اآلخر فيػو 
أف العجؿ يكوف فقط مف ولي المػرأة، فػي حػيف ال يشػترط ذلػؾ فػي التح يػر؛ فقػد يكػوف أف العجؿ يكوف فقط مف ولي المػرأة، فػي حػيف ال يشػترط ذلػؾ فػي التح يػر؛ فقػد يكػوف 

القػػػرار المػػػذكور آنفػػػا الػػػذي عػػػرؼ القػػػرار المػػػذكور آنفػػػا الػػػذي عػػػرؼ مػػػف الػػػولي وأػػػد يكػػػوف مػػػف غيػػػره وىػػػذا مػػػا يتجػػػح مػػػف مػػػف الػػػولي وأػػػد يكػػػوف مػػػف غيػػػره وىػػػذا مػػػا يتجػػػح مػػػف 
التح ير في فقرتو األولى، وأكػد عمػى نيػي النصػوص الشػرعية عنػو، ثػـ نػص فػي فقرتػو التح ير في فقرتو األولى، وأكػد عمػى نيػي النصػوص الشػرعية عنػو، ثػـ نػص فػي فقرتػو 
الثانيػة عمػى أنػو:" مػف يصػر عمػى تح يػر األنثػى ويريػد أف يقيرىػا ويتزو يػا أو يزو يػا الثانيػة عمػى أنػو:" مػف يصػر عمػى تح يػر األنثػى ويريػد أف يقيرىػا ويتزو يػا أو يزو يػا 
ا ا بغير رجاىا فإنو عاص هلل ولرسولو ومف لـ ينتػو عػف ىػذه العػادة ال اىميػة التػي أبطميػبغير رجاىا فإنو عاص هلل ولرسولو ومف لـ ينتػو عػف ىػذه العػادة ال اىميػة التػي أبطميػ

اإلسػػالـ ت ػػب معاأبتػػو بالسػػ ف وعػػدـ اإلفػػراج عنػػو إال بعػػد تخميػػو عػػف مطمبػػو المخػػالؼ اإلسػػالـ ت ػػب معاأبتػػو بالسػػ ف وعػػدـ اإلفػػراج عنػػو إال بعػػد تخميػػو عػػف مطمبػػو المخػػالؼ 
ألحكاـ الشرع المطير والتزامو بعدـ االعتداء عمػى المػرأة أو ولػي أمرىػا أو مػف يتزو يػا ألحكاـ الشرع المطير والتزامو بعدـ االعتداء عمػى المػرأة أو ولػي أمرىػا أو مػف يتزو يػا 

. ومػػع . ومػػع ((ٔ))وبعػػد كفالتػػو مػػف شػػيخ أبيمتػػو أو أحػػد ذوي النفػػوذ فييػػا بػػااللتزاـ وعػػدـ االعتػػداء"وبعػػد كفالتػػو مػػف شػػيخ أبيمتػػو أو أحػػد ذوي النفػػوذ فييػػا بػػااللتزاـ وعػػدـ االعتػػداء"
ف التح يػػػر نػػػوع خػػػاص أو صػػػورة خاصػػػة مػػػف العجػػػؿ؛ وذلػػػؾ ألف ف التح يػػػر نػػػوع خػػػاص أو صػػػورة خاصػػػة مػػػف العجػػػؿ؛ وذلػػػؾ ألف ذلػػػؾ يمكػػػف القػػػوؿ إذلػػػؾ يمكػػػف القػػػوؿ إ

التح يػػر أخػػص مػػف العجػػؿ؛ فكػػؿ تح يػػر عجػػؿ ولكػػف لػػيس كػػؿ عجػػؿ تح يػػًرا. كمػػا التح يػػر أخػػص مػػف العجػػؿ؛ فكػػؿ تح يػػر عجػػؿ ولكػػف لػػيس كػػؿ عجػػؿ تح يػػًرا. كمػػا 
يمكػػف اعتبػػار التح يػػر سػػبًبا مػػف أسػػباب العجػػؿ، فػػالتح ير كمػػا أيػػؿ عجػػؿ مػػف نػػوع يمكػػف اعتبػػار التح يػػر سػػبًبا مػػف أسػػباب العجػػؿ، فػػالتح ير كمػػا أيػػؿ عجػػؿ مػػف نػػوع 

 ..((ٕ))آخرآخر

                                                           

 ( ٠ٕظس: اٌّظدز اكٌىرسٟٚٔ اٌعاتك.( ٠ٕظس: اٌّظدز اكٌىرسٟٚٔ اٌعاتك.ٔ))

( ٠ٕظس: ت،ي تٓ وثد اٌظاتس لد٠سٞ، وؼً إٌعاي ٚأد ِرعدد، ِماي ِٕشٛز وٍٝ اٌّٛلج ٕ)

  .ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٔذاز٠خ اٌص٠ازج:  www.alukah.netاكٌىرسٟٚٔ: 

http://www.alukah.net/
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 انرابعامللطه  
 انويل ه انتعضف يف عضمووج

ؿ في الفقو االسالمي، وتبيف لنا األحواؿ التي يحؽ أو ؿ في الفقو االسالمي، وتبيف لنا األحواؿ التي يحؽ أو بعد أف بحثنا حقيقة العجبعد أف بحثنا حقيقة العج  
ال يحؽ لمولي فييا االمتناع مػف التػزويج، وبحسػب اخػتالؼ المػذاىب فػي ذلػؾ، وتػر يح ال يحؽ لمولي فييا االمتناع مػف التػزويج، وبحسػب اخػتالؼ المػذاىب فػي ذلػؾ، وتػر يح 
ما رأيناه را ًحا مف تمؾ المػذاىب فػي صػور العجػؿ، سنتقصػى اآلف و ػوه التعسػؼ فػي ما رأيناه را ًحا مف تمؾ المػذاىب فػي صػور العجػؿ، سنتقصػى اآلف و ػوه التعسػؼ فػي 

طبيؽ معػايير التعسػؼ طبيؽ معػايير التعسػؼ عجؿ الولي استناًدا الى ذلؾ البحث والتر يح، وذلؾ مف خالؿ تعجؿ الولي استناًدا الى ذلؾ البحث والتر يح، وذلؾ مف خالؿ ت
 الشرعية التي درسناىا فيما سبؽ، وكما يمي:الشرعية التي درسناىا فيما سبؽ، وكما يمي:

 المعيار الغرضي او مناقضة قصد الشارع )المصمحة غير المشروعة(: :أول  

إذا كاف منع الولي لموليتو مف الزواج لسبب مشروع كانعداـ الكفػاءة، أو نقصػاف إذا كاف منع الولي لموليتو مف الزواج لسبب مشروع كانعداـ الكفػاءة، أو نقصػاف   
كػػاف ىػػذا االمتنػػاع كػػاف ىػػذا االمتنػػاع   -اًل اًل إذا افترجػػنا األخػػذ بالمػػذىب الحنفػػي مػػثإذا افترجػػنا األخػػذ بالمػػذىب الحنفػػي مػػث  -الميػػر عػػف ميػػر المثػػؿالميػػر عػػف ميػػر المثػػؿ

موافقػػػًا لقصػػػد الشػػػارع، ومػػػف ثػػػـ ال يمكػػػف اعتبػػػاره عجػػػاًل، وخػػػال بالتػػػالي مػػػف أي و ػػػو موافقػػػًا لقصػػػد الشػػػارع، ومػػػف ثػػػـ ال يمكػػػف اعتبػػػاره عجػػػاًل، وخػػػال بالتػػػالي مػػػف أي و ػػػو 
لمتعسؼ. أمػا إذا كػاف المنػع لغػرض غيػر مشػروع كػأف يمتنػع لسػبب شخصػي بينػو وبػيف لمتعسؼ. أمػا إذا كػاف المنػع لغػرض غيػر مشػروع كػأف يمتنػع لسػبب شخصػي بينػو وبػيف 

  ((ٔ))الخاطػػػب، أو تكػػػػوف البنػػػت موظفػػػػة يأخػػػذ راتبيػػػػا عمػػػى أسػػػػاس: أنػػػت ومالػػػػؾ ألبيػػػػؾ  الخاطػػػب، أو تكػػػػوف البنػػػت موظفػػػػة يأخػػػذ راتبيػػػػا عمػػػى أسػػػػاس: أنػػػت ومالػػػػؾ ألبيػػػػؾ  
الراتب لو تزو ػت، أو أف تكػوف أائمػة بخدمتػو، فيريػد إبقاءىػا عمػى الراتب لو تزو ػت، أو أف تكػوف أائمػة بخدمتػو، فيريػد إبقاءىػا عمػى ويخشى أف يفقد ىذا ويخشى أف يفقد ىذا 

. ففػػي مثػػؿ ىػػذه األحػػواؿ ونظائرىػػا يظيػػر مػػف الػػولي أصػػٌد منػػاأٌض لقصػػد الشػػارع . ففػػي مثػػؿ ىػػذه األحػػواؿ ونظائرىػػا يظيػػر مػػف الػػولي أصػػٌد منػػاأٌض لقصػػد الشػػارع ((ٕ))ذلػؾذلػؾ
في منحو حؽ الوالية، فيكوف بذلؾ متعسفًا في استعماؿ حقو في والية التزويج لمناأجتو في منحو حؽ الوالية، فيكوف بذلؾ متعسفًا في استعماؿ حقو في والية التزويج لمناأجتو 

 أصد الشارع.أصد الشارع.
 مصالح المتعارضة:انعدام التوازن بين ال :ثاني ا

 ثانية مف صور العجؿ المباشر، وىيثانية مف صور العجؿ المباشر، وىييظير تطبيؽ ىذا المعيار في الصورة اليظير تطبيؽ ىذا المعيار في الصورة ال  

                                                           

( 2ٕٕٔب ِا ٌٍسظً ِٓ ِاي ٌٚدٖ، ؼد٠س زلُ )( تاٗٙ( أخسظٗ اتٓ ِاظٗ  ٟ وراب اٌرعازاخ )ٔ)

ؼىُ وٍٝ أؼاد٠صٗ ٚآشازٖ  -ظٕٓ اتٓ ِاظٗظاتس، ٚلاي  ١ٗ األٌثأٟ: طؽ١ػ. ٠ٕظس: اتٓ ِاظٗ، 

 .2ٕٖص ،224ٔٚوٍك و١ٍٗ األٌثأٟ، ؽثعح ظد٠دج، ِىرثح اٌّعازف، اٌس٠اع، 

، ٕٙٓٓداز اتٓ اٌعٛشٞ، ، ٔ، ؽٕٔ( ٠ٕظس: اتٓ وص١ّ١ٓ، اٌشسغ اٌّّرج وٍٝ شاد اٌّعرمٕج، ضٕ)

 .1ٕٕ. شوٟ اٌد٠ٓ شعثاْ، ِظدز ظاتك، ص11ص
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  ر األب أو ال ػػػد( كفػػػًؤا غيػػػره، فػػػإفر األب أو ال ػػػد( كفػػػًؤا غيػػػره، فػػػإفإذا مػػػا عينػػػت كفػػػًؤا رغبػػػت بػػػو، وعػػػيف ليػػػا ولييػػػا )غيػػػإذا مػػػا عينػػػت كفػػػًؤا رغبػػػت بػػػو، وعػػػيف ليػػػا ولييػػػا )غيػػػ
مصمحتيا في الزواج ممف عينتو ورغبت بػو أر ػح مػف مصػمحتيا فػي الػزواج ممػف عينػو مصمحتيا في الزواج ممف عينتو ورغبت بػو أر ػح مػف مصػمحتيا فػي الػزواج ممػف عينػو 

فػال يمكػف  برىػا عمػى فػال يمكػف  برىػا عمػى   إنما يراد لمرغبةإنما يراد لمرغبة  -كما يقوؿ الفقياءكما يقوؿ الفقياء  -نكاحنكاحالولي ليا. وذلؾ ألف الالولي ليا. وذلؾ ألف ال
مػػف ال ترغػػب فيػػو، كمػػا أف فػػي ذلػػؾ اعفافًػػا ليػػا بسػػبب تمػػؾ الرغبػػة، وىػػو أأػػرب إلػػى دواـ مػػف ال ترغػػب فيػػو، كمػػا أف فػػي ذلػػؾ اعفافًػػا ليػػا بسػػبب تمػػؾ الرغبػػة، وىػػو أأػػرب إلػػى دواـ 
نما أمنا غير األب؛ نظًرا لما  بؿ عميو األب مف الحناف والشفقة ولكونو أكمؿ  نما أمنا غير األب؛ نظًرا لما  بؿ عميو األب مف الحناف والشفقة ولكونو أكمؿ العشرة، وا  العشرة، وا 

 نظًرا منيا.نظًرا منيا.
 ر:معيار قصد اإلضرا :ثالث ا

يظير تطبيؽ ىذا عندما يتحقؽ أصد اإلجرار عند الولي بموليتو، فيتحقؽ أصد يظير تطبيؽ ىذا عندما يتحقؽ أصد اإلجرار عند الولي بموليتو، فيتحقؽ أصد   
  ر ػػؿر ػػؿيػػا كيػػؼ يخطبيػػا مثػػؿ ىػػذا اليػػا كيػػؼ يخطبيػػا مثػػؿ ىػػذا الاإلجػػرار بيػػا مػػثاًل عنػػدما يمتنػػع مػػف تزوي يػػا حسػػًدا لاإلجػػرار بيػػا مػػثاًل عنػػدما يمتنػػع مػػف تزوي يػػا حسػػًدا ل

 وأد صرح المالكية بيذا المعيار كما تقدـ.وأد صرح المالكية بيذا المعيار كما تقدـ.  ،،((ٔ))الفاجؿو الفاجؿو 
 معيار الضرر الفاحش: :رابع ا

ا، وتكػػػرر بالمقابػػػؿ المنػػػع مػػػف ولييػػػا مػػػف دوف و ػػػو ا، وتكػػػرر بالمقابػػػؿ المنػػػع مػػػف ولييػػػا مػػػف دوف و ػػػو إف المػػرأة اذا تكػػػررت خطبتيػػػإف المػػرأة اذا تكػػػررت خطبتيػػػ  
صحيح مشروع، وكانت ىي راغبة في الػزواج ممػف تقػدـ، فػإف ذلػؾ أػد يمحػؽ بيػا جػرًرا صحيح مشروع، وكانت ىي راغبة في الػزواج ممػف تقػدـ، فػإف ذلػؾ أػد يمحػؽ بيػا جػرًرا 
فاحًشا عندما يستمر ذلػؾ المنػع وتكبػر فتقػؿ الرغبػة فييػا وأػد ُتعػدـ، بػؿ وأػد تعػنس وىػي فاحًشا عندما يستمر ذلػؾ المنػع وتكبػر فتقػؿ الرغبػة فييػا وأػد ُتعػدـ، بػؿ وأػد تعػنس وىػي 

بيػا جػرًرا فاحًشػا، بيػا جػرًرا فاحًشػا، عمى ىذه الحاؿ، فيكوف المنع أد عطػؿ مصػالحيا فػي النكػاح وأَجػر  عمى ىذه الحاؿ، فيكوف المنع أد عطػؿ مصػالحيا فػي النكػاح وأَجػر  
نمػا  نمػا وىذا ىو التعسؼ بعينو. وال يقتصر تطبيؽ ىػذا المعيػار عمػى حالػة المػرأة العاأمػة، وا  وىذا ىو التعسؼ بعينو. وال يقتصر تطبيؽ ىػذا المعيػار عمػى حالػة المػرأة العاأمػة، وا 
يمكػف تطبيقػػو أيًجػا عمػػى المػرأة الم نونػػة، فػإذا مػػا دعػت حا تيػػا الػى النكػػاح؛ بػأف كػػاف يمكػف تطبيقػػو أيًجػا عمػػى المػرأة الم نونػػة، فػإذا مػػا دعػت حا تيػػا الػى النكػػاح؛ بػأف كػػاف 
ىػػذا النكػػاح اعفافًػػا ليػػا، أو دعػػت مصػػمحتيا اليػػو بػػأف كػػاف ىػػذا النكػػاح سػػبًبا فػػي شػػفائيا ىػػذا النكػػاح اعفافًػػا ليػػا، أو دعػػت مصػػمحتيا اليػػو بػػأف كػػاف ىػػذا النكػػاح سػػبًبا فػػي شػػفائيا 
وبرئيػػا مػػف ال نػػوف؛ بػػأف ظيػػرت عمييػػا أمػػارات التوأػػاف إليػػو، وتوأػػع الشػػفاء بػػو، بشػػيادة وبرئيػػا مػػف ال نػػوف؛ بػػأف ظيػػرت عمييػػا أمػػارات التوأػػاف إليػػو، وتوأػػع الشػػفاء بػػو، بشػػيادة 
ذا ما امتنع فإنػو يصػير  ذا ما امتنع فإنػو يصػير أىؿ الطب، فإنو ي ب عمى الولي ىنا تزوي يا عند الشافعية، وا  أىؿ الطب، فإنو ي ب عمى الولي ىنا تزوي يا عند الشافعية، وا 

                                                           

 ..1111، ص، صٕٕٔٔ( ٠ٕظس: اتٓ وص١ّ١ٓ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اتٓ وص١ّ١ٓ، ِظدز ظاتك، ضٔ))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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تزوي يػا لمحا ػة أو تزوي يػا لمحا ػة أو   -لمحػاكـ عنػد عػدـ الػوليلمحػاكـ عنػد عػدـ الػولي  -. كما أ ػاز الحنابمػة لمػولي أو. كما أ ػاز الحنابمػة لمػولي أو((ٔ))عاجاًل عاجاًل 
. وال يخفى أف الجرر المترتب عمى امتناعػو سػيكوف أشػد ُفحًشػا . وال يخفى أف الجرر المترتب عمى امتناعػو سػيكوف أشػد ُفحًشػا ((ٕ))المصمحة المذكورتيفالمصمحة المذكورتيف

عمػػػى المػػػرأة إذا ا تمعػػػت فػػػي حاليػػػا الحا ػػػة والمصػػػمحة المػػػذكورتيف مًعػػػا، فيكػػػوف بػػػذلؾ عمػػػى المػػػرأة إذا ا تمعػػػت فػػػي حاليػػػا الحا ػػػة والمصػػػمحة المػػػذكورتيف مًعػػػا، فيكػػػوف بػػػذلؾ 
متعسًفا في استعماؿ واليتو، ولذلؾ أو ب الشافعية عمى الحاكـ تزوي يا عند عدـ الولي متعسًفا في استعماؿ واليتو، ولذلؾ أو ب الشافعية عمى الحاكـ تزوي يا عند عدـ الولي 

 ..((ٖ))أو امتناعوأو امتناعو

اخلامش لطه امل  
 حكم انعضم 

العجػػؿ كوصػػؼ شػػرعي لػػو حكمػػاف؛ حكػػـ تكميفػػي، وحكػػـ وجػػعي، وكالىمػػا العجػػؿ كوصػػؼ شػػرعي لػػو حكمػػاف؛ حكػػـ تكميفػػي، وحكػػـ وجػػعي، وكالىمػػا إف إف 
يعتبر في ذات الوأت  زاًء عمى عجؿ الػولي؛ أي تعسػفو فػي اسػتعماؿ حػؽ الواليػة فػي يعتبر في ذات الوأت  زاًء عمى عجؿ الػولي؛ أي تعسػفو فػي اسػتعماؿ حػؽ الواليػة فػي 

وفيمػػػػا يمػػػػي توجػػػػيح ليػػػػذيف الحكمػػػػيف، ثػػػػـ نعقبيمػػػػا بتشػػػػخيص أنػػػػواع ال ػػػػزاء وفيمػػػػا يمػػػػي توجػػػػيح ليػػػػذيف الحكمػػػػيف، ثػػػػـ نعقبيمػػػػا بتشػػػػخيص أنػػػػواع ال ػػػػزاء التػػػػزويج، التػػػػزويج، 
 المذكور، وكما يأتي:المذكور، وكما يأتي:

 الحكم التكميفي لمعضل:الحكم التكميفي لمعضل:  ::أوًل أوًل 

 ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتُّٱ لى:تعاأاؿ  

 َّمكلك اك يق

حكم ا بتحريـ العجؿ أي المنع مف  الكريمة أفادت اآلية. (ٗ)
. ويعد العجؿ في حكـ الكبيرة، (ٙ)؛ ألف النيي في معناه الحقيقي ىو التحريـ(٘)الزواج

                                                           

. ظاا١ٍّاْ اٌثع١سِااٟ . ظاا١ٍّاْ اٌثع١سِااٟ 42ٕ42ٕ-41ٕ41ٕ، ، ٕٕٗٙٗٙ، ، ٖٕٖٕ٘٘، ص، صِٗٗظاادز ظاااتك، ضِظاادز ظاااتك، ضِحٕااٟ، ِحٕااٟ، ( ٠ٕظااس: اٌشااست١ٕٟ، ( ٠ٕظااس: اٌشااست١ٕٟ، ٔ))

، ، 22. اٌّاٚزدٞ، اٌؽاٚٞ، ِظدز ظااتك، ض. اٌّاٚزدٞ، اٌؽاٚٞ، ِظدز ظااتك، ضٓٔٗٓٔٗ-2ٗٓ2ٓٗ، ص، صٖٖٚشوس٠ا األٔظازٞ، ِظدز ظاتك، ضٚشوس٠ا األٔظازٞ، ِظدز ظاتك، ض

 ..4ٙ4ٙصص

 ..2ٖٓ2ٖٓ، ص، ص44. اتٓ لداِح، ِظدز ظاتك، ض. اتٓ لداِح، ِظدز ظاتك، ض22ٕٖ22ٖٕ، ص ، ص 44( ٠ٕظس: اٌثٙٛذٟ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اٌثٙٛذٟ، ِظدز ظاتك، ضٕ))

 ..2ٗٓ2ٓٗ( ٠ٕظس: اٌثُع١سِٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اٌثُع١سِٟ، اٌّظدز اٌعاتك، صٖ))

 ..ٕٖٕٕٖٕ( ظٛزج اٌثمسج، ِٓ ا٠٢ح: ( ظٛزج اٌثمسج، ِٓ ا٠٢ح: ٗ))

 ..ٔٓٗٔٓٗ، ص، ص2ٖٕٔ2ٖٕٔ، ِطثعح إٌّاز، ِظس، ، ِطثعح إٌّاز، ِظس، ٕٕ، ؽ، ؽٕٕ( ٠ٕظس: ِؽّد زش١د زػا، ذفع١س إٌّاز، ض( ٠ٕظس: ِؽّد زش١د زػا، ذفع١س إٌّاز، ض٘))

، داز اٌفؼ١ٍح، ٔ، ؽٔاٌفؽٛي اٌٝ ذؽم١ك اٌؽك ِٓ وٍُ األطٛي، ض ( ٠ٕظس: اٌشٛوأٟ، إزشادٙ)

، إؼعاْ ٖٕ. د. ِظطفٝ اٌصٌّٟ، أطٛي اٌفمٗ  ٟ ٔع١عٗ اٌعد٠د، ؽ2ٙٗ، صٕٓٓٓاٌس٠اع، 

 .4ٖ٘، صٌٍٕٕٗٔٓشس ٚاٌرٛش٠ج، وسدظراْ اٌعساق، 
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، (ٔ)وذلؾ إذا أصر  عميو الولي وتكرر منو ثالث مرات مع غمبة معاصيو عمى طاعاتو
، وبتكراره مطمق ا عند (ٕ)لولي يفسؽ بتكرار العجؿ منو ثالث مرات عند الشافعيةألف ا

ذا فسؽ الولي ترتبت عميو األحكاـ المترتبة عمى الفسؽ؛ فال تقبؿ شيادتو (ٖ)الحنابمة . وا 
، وال واليتو في النكاح عند بعض المذاىب كالشافعية والحنابمة (ٗ)العمـ عند  ميور أىؿ

، وال تصح (ٙ)عند بعض المذاىب كالمالكية والحنابمة انو، وال آذ(٘)والحنابمة كما سمؼ
اإلماـ مالؾ، وىو المذىب  الصالة خمفو كإماـ في غير ال معة والعيديف في رواية عف

 .(ٛ)، وال يقبؿ منو أي عمؿ تشترط فيو العدالة(ٚ)عند الحنابمة

 الحكم الوضعي:الحكم الوضعي:  ::ثانًياثانًيا

و سػػمب الواليػػة مػػف و سػػمب الواليػػة مػػف إف الحكػػـ الوجػػعي لمعجػػؿ ىػػو أف العجػػؿ سػػبب لسػػقوط أإف الحكػػـ الوجػػعي لمعجػػؿ ىػػو أف العجػػؿ سػػبب لسػػقوط أ  
العاجػػؿ؛ فقػػد اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أف الحكػػـ المترتػػب عمػػى عجػػؿ الػػولي ىػػو سػػقوط حقػػو العاجػػؿ؛ فقػػد اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أف الحكػػـ المترتػػب عمػػى عجػػؿ الػػولي ىػػو سػػقوط حقػػو 
فػػي الواليػػة إذا ثبػػت عجػػمو، وانتقاليػػا الػػى غيػػره، ثػػـ اختمفػػوا بعػػد ذلػػؾ فػػيمف تنتقػػؿ إليػػو، فػػي الواليػػة إذا ثبػػت عجػػمو، وانتقاليػػا الػػى غيػػره، ثػػـ اختمفػػوا بعػػد ذلػػؾ فػػيمف تنتقػػؿ إليػػو، 

 عمى أوليف:عمى أوليف:

 أف الوالية تنتقؿ إلى الولي األبعد:أف الوالية تنتقؿ إلى الولي األبعد:  ::القوؿ األوؿالقوؿ األوؿ

                                                           
، ، 1ٙ1ٔ1ٙ1ٔكق، كق، ، اٌّطثعح اٌّظس٠ح تثاٛ، اٌّطثعح اٌّظس٠ح تثإٕٛ( ٠ٕظس: اتٓ ؼعس ا١ٌٙرّٟ، اٌصٚاظس وٓ الرساف اٌىثائس، ض( ٠ٕظس: اتٓ ؼعس ا١ٌٙرّٟ، اٌصٚاظس وٓ الرساف اٌىثائس، ضٔ))

. اٌثُع١سِٟ، ذؽفح اٌؽث١ة، ِظدز ظاتك، . اٌثُع١سِٟ، ذؽفح اٌؽث١ة، ِظدز ظاتك، 2ٗٗ2ٗٗ، ص، صٖٖ. أتٛ تىس اٌد١ِاؽٟ، ِظدز ظاتك، ض. أتٛ تىس اٌد١ِاؽٟ، ِظدز ظاتك، ض1ٕ1ٕصص

 ..4ٔٗ4ٗٔ، ص، صٗٗضض

 ..2ٗٗ2ٗٗ( ٠ٕظس: أتٛ تىس اٌد١ِاؽٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: أتٛ تىس اٌد١ِاؽٟ، اٌّظدز اٌعاتك، صٕ))

 ..2ٕٗٓ2ٕٓٗ، ص، ص44( ٠ٕظس: اٌثٙٛذٟ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اٌثٙٛذٟ، ِظدز ظاتك، ضٖ))

ألش٘سٞ، ظٛا٘س . طاٌػ وثد اٌع١ّج األتٟ ا2ٕٙ، صٗ( ٠ٕظس: اتٓ إٌّرز، ِظدز ظاتك، ضٗ)

. اٌثع١سِٟ، وٍٝ شسغ ٕٖٕ، اٌّىرثح اٌصما ١ح، ت١سٚخ، صٕاالو١ًٍ شسغ ِارظس خ١ًٍ، ض

. ظساض اٌد٠ٓ اٌدظ١ٍٟ، اٌٛظ١ص  ٟ اٌفمٗ وٍٝ ِر٘ة االِاَ ٙٓٗ، صٖإٌّٙط، ِظدز ظاتك، ض

 .1ٙ٘، صٕٗٓٓ، ِىرثح اٌسشد، اٌس٠اع، ٔأؼّد، ؽ

 ( ٠ساظج ِا ظثك ِٓ شسٚؽ اٌٌٟٛ.( ٠ساظج ِا ظثك ِٓ شسٚؽ اٌٌٟٛ.٘))

، داز اٌحاسب االظا،ِٟ، ، داز اٌحاسب االظا،ِٟ، ٔٔ، ؽ، ؽٔٔاتٓ شاض، ومد اٌعٛا٘س اٌص١ّٕح  ٟ ِر٘ة واٌُِ اٌّد٠ٕاح، ضاتٓ شاض، ومد اٌعٛا٘س اٌص١ّٕح  ٟ ِر٘ة واٌُِ اٌّد٠ٕاح، ض  ( ٠ٕظس:( ٠ٕظس:ٙ))

 ..1ٖٔ1ٖٔ، ص، صٔٔ. اٌّسداٚٞ، ِظدز ظاتك، ض. اٌّسداٚٞ، ِظدز ظاتك، ضٕٕٔٓٔٓ، ص، ص22٘ٔ22٘ٔاالظ،ِٟ، اٌععٛد٠ح، االظ،ِٟ، اٌععٛد٠ح، 

. ٖٖٓ-ٕٖٓ، صٕ. اٌّسداٚٞ، اٌّظدز اٌعاتك، ضٖٕٙ، صٔ( ٠ٕظس: اٌثاظٟ، ِظدز ظاتك، ض4)

 .ٕٙ-ٕٗ، صٕ. اتٓ لداِح، ِظدز ظاتك، ضٖٖٓ

.  ٛ أا آدَ، األؼىاَ اٌّرسذثح وٍٝ اٌفعك، 11، صٕٔاتٓ وص١ّ١ٓ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: 1)

 ، ِىرثح داز إٌّٙاض، اٌس٠اع.ٕض،ٔض
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، وبػػو أػػاؿ الشػػافعية إذا تكػػرر العجػػؿ منػػو ، وبػػو أػػاؿ الشػػافعية إذا تكػػرر العجػػؿ منػػو ((ٔ))ةةوىػػو الصػػحيح مػػف مػػذىب الحنابمػػوىػػو الصػػحيح مػػف مػػذىب الحنابمػػ  
ثالث مرات فأكثر وكانت معاصيو غالبة عمػى طاعاتػو؛ الف الػولي يفسػؽ بيػذه الشػروط ثالث مرات فأكثر وكانت معاصيو غالبة عمػى طاعاتػو؛ الف الػولي يفسػؽ بيػذه الشػروط 

. وتبريػر ذلػؾ أف عجػؿ . وتبريػر ذلػؾ أف عجػؿ ((ٖ))، وأد  ّوز ىذا القوؿ بعض المالكية أيجاً ، وأد  ّوز ىذا القوؿ بعض المالكية أيجاً ((ٕ))وال والية لمفاسؽوال والية لمفاسؽ
. وألف . وألف ((ٗ))الحػؽ لألبعػدالحػؽ لألبعػدعجؿ األأرب واستمراره عمى االمتناع صي رُه بمنزلة العدـ، فينتقػؿ عجؿ األأرب واستمراره عمى االمتناع صي رُه بمنزلة العدـ، فينتقػؿ 

  -بعجػػمو الػػذي صػػيره بمنزلػػة العػػدـ كمػػا لػػو ُ ػػف  بعجػػمو الػػذي صػػيره بمنزلػػة العػػدـ كمػػا لػػو ُ ػػف    -وألف التػػزويج تعػػّذر مػػف  يػػة األأػػربوألف التػػزويج تعػػّذر مػػف  يػػة األأػػرب
 . . ((٘))فممكو األبعد؛ ألنو يفسؽ بالعجؿ فتنتقؿ الوالية عنو كما لو شرب الخمرفممكو األبعد؛ ألنو يفسؽ بالعجؿ فتنتقؿ الوالية عنو كما لو شرب الخمر

 أف الوالية تنتقؿ إلى القاجي أو الحاكـ:أف الوالية تنتقؿ إلى القاجي أو الحاكـ:  ::القوؿ الثانيالقوؿ الثاني

، والشػافعية إف كػاف العجػؿ دوف ثػالث ، والشػافعية إف كػاف العجػؿ دوف ثػالث وبو أاؿ الحنفية، والمالكية عمى المػذىبوبو أاؿ الحنفية، والمالكية عمى المػذىب  
 ، وسند ىذا القوؿ ما يمي:، وسند ىذا القوؿ ما يمي:((ٙ))مرات، والحنابمة في رواية عف اإلماـ أحمدمرات، والحنابمة في رواية عف اإلماـ أحمد

 ..((ٚ))فإف اشت روا فالسمطاف ولي مف ال ولي لو"فإف اشت روا فالسمطاف ولي مف ال ولي لو"  حديث: "حديث: "  -ٔٔ
إف  النكػػاح حػػؽ لممػػرأة، وحػػؽ عمػػى الػػولي، فػػإف امتنػػع عػػف أدائػػو أػػاـ الحػػاكـ مقامػػو إف  النكػػاح حػػؽ لممػػرأة، وحػػؽ عمػػى الػػولي، فػػإف امتنػػع عػػف أدائػػو أػػاـ الحػػاكـ مقامػػو   -ٕٕ

 ..((ٛ))و ديف وامتنع عف أجائوو ديف وامتنع عف أجائوووفاه عنو كما لو كاف عميووفاه عنو كما لو كاف عمي
 ..((ٜ))ظالـ باالمتناع فقاـ السمطاف مقامو في دفع الظمـظالـ باالمتناع فقاـ السمطاف مقامو في دفع الظمـ  إف  العاجؿإف  العاجؿ  -ٖٖ

وأػػػػد اعتػػػػرض ابػػػػف أدامػػػػة عمػػػػى االحت ػػػػاج بالحػػػػديث المػػػػذكور النتقػػػػاؿ الواليػػػػة وأػػػػد اعتػػػػرض ابػػػػف أدامػػػػة عمػػػػى االحت ػػػػاج بالحػػػػديث المػػػػذكور النتقػػػػاؿ الواليػػػػة   
لمسمطاف واعتبره ح ة لمذىبو، ألف الحديث يقوؿ: "السمطاف ولي مف ال ولػي لػو". وىػذه لمسمطاف واعتبره ح ة لمذىبو، ألف الحديث يقوؿ: "السمطاف ولي مف ال ولػي لػو". وىػذه 

                                                           

 ..4ٖٔ٘4ٖ٘ٔ( ٠ٕظس: اٌّسداٚٞ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اٌّسداٚٞ، اٌّظدز اٌعاتك، صٔ))

 ..ٕٕٕٕ٘٘، ص، صٗٗ( ٠ٕظس: اٌشست١ٕٟ، ِحٕٟ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اٌشست١ٕٟ، ِحٕٟ، ِظدز ظاتك، ضٕ))

 ..2ٔٙ2ٙٔصص، ، ٗٗ( ٠ٕظس: اٌعدٚٞ، ؼاش١رٗ تلظفً ؼاش١ح اٌاسشٟ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اٌعدٚٞ، ؼاش١رٗ تلظفً ؼاش١ح اٌاسشٟ، ِظدز ظاتك، ضٖ))

 ..ٖٖٔٔ، ص، صٖٖ( ٠ٕظس: اٌدزد٠س، اٌشسغ اٌىث١س تلظفً ؼاش١ح اٌدظٛلٟ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اٌدزد٠س، اٌشسغ اٌىث١س تلظفً ؼاش١ح اٌدظٛلٟ، ِظدز ظاتك، ضٗ))

 ..1ٖٙ1ٖٙ، ص، ص44. اتٓ لداِح، ِظدز ظاتك، ض. اتٓ لداِح، ِظدز ظاتك، ض2ٕٗٓ2ٕٓٗ، ص، ص44( ٠ٕظس: اٌثٙٛذٟ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اٌثٙٛذٟ، ِظدز ظاتك، ض٘))

. اٌدظاٛلٟ، اٌّظادز . اٌدظاٛلٟ، اٌّظادز ٕٕٔٓٔٓ، ص، صٗٗ( ٠ٕظس: اتآ واتاد٠ٓ، زد اٌّؽرااز، ؽ. اٌع١ٍّاح، ِظادز ظااتك، ض( ٠ٕظس: اتآ واتاد٠ٓ، زد اٌّؽرااز، ؽ. اٌع١ٍّاح، ِظادز ظااتك، ضٙ))

. اٌّاسداٚٞ، . اٌّاسداٚٞ، ٗٓٗٗٓٗ-ٖٖٓٗٓٗ، ص، صٖٖ، وٍاٝ شاسغ اٌّإٙط، ِظادز ظااتك، ض، وٍاٝ شاسغ اٌّإٙط، ِظادز ظااتك، ض. اٌثع١سِٟ. اٌثع١سِٟٖٖٔٔاٌعاتك، صاٌعاتك، ص

 ..1ٖٔ٘1ٖ٘ٔاٌّظدز اٌعاتك، صاٌّظدز اٌعاتك، ص

 ..1ٙ1ٙ( ظثك ذاس٠عٗ، ٠ٕظس: ص( ظثك ذاس٠عٗ، ٠ٕظس: ص4))

. . ٕٕٕٕ٘٘، ص، صٗٗ. اٌشست١ٕٟ، ِحٕٟ، ِظادز ظااتك، ض. اٌشست١ٕٟ، ِحٕٟ، ِظادز ظااتك، ض1ٖٙ1ٖٙ، ص، ص44( ٠ٕظس: اتٓ لداِح، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اتٓ لداِح، ِظدز ظاتك، ض1))

  -، داز إٌّٙااض، ت١اسٚخ، داز إٌّٙااض، ت١اسٚخٔٔ، ؽ، ؽ44. وّاي اٌد٠ٓ اٌد١ِسٞ، إٌعُ اٌٛ٘اض  ٟ شسغ إٌّٙااض، ض. وّاي اٌد٠ٓ اٌد١ِسٞ، إٌعُ اٌٛ٘اض  ٟ شسغ إٌّٙااض، ضٕٕٕٕ٘٘صص

 ..1ٕ1ٕ، ص، صٕٕٗٓٓٗٓٓظدج، ظدج، 

. اٌثع١سِٟ، وٍٝ شسغ ٕٔٓ، صٗ( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، زد اٌّؽراز، ؽ. اٌع١ٍّح، ِظدز ظاتك، ض2)

 .ٗٓٗ، صٖشسغ إٌّٙط، ِظدز ظاتك، ض



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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عمى ما إذا عجؿ الُكؿ؛ ألف أولو "اشت روا" جمير  مع يتناوؿ عمى ما إذا عجؿ الُكؿ؛ ألف أولو "اشت روا" جمير  مع يتناوؿ ليا ولي، ويمكف حممو ليا ولي، ويمكف حممو 
. وكػػذلؾ اعتػػرض عمػػى أيػػاس الواليػػة عمػػى الػػد يف؛ ألف الواليػػة تخػػالؼ الػػّديف مػػف . وكػػذلؾ اعتػػرض عمػػى أيػػاس الواليػػة عمػػى الػػد يف؛ ألف الواليػػة تخػػالؼ الػػّديف مػػف ((ٔ))الكػػؿالكػػؿ

و وه ثالثة )أحػدىا( أنيػا حػؽ لمػولي والػديف حػؽ عميػو. )الثػاني( أف الػديف ال ينتقػؿ عنػو و وه ثالثة )أحػدىا( أنيػا حػؽ لمػولي والػديف حػؽ عميػو. )الثػاني( أف الػديف ال ينتقػؿ عنػو 
وموتػػو. )الثالػػث( أف الػػديف ال يعتبػػر فػػي وموتػػو. )الثالػػث( أف الػػديف ال يعتبػػر فػػي   والواليػػة تنتقػػؿ لعػػارض مػػف  نػػوف الػػولي وفسػػقووالواليػػة تنتقػػؿ لعػػارض مػػف  نػػوف الػػولي وفسػػقو

. إال أف الفػػرؽ الثالػػث غيػػر الـز لمػػف ال يشػػترط . إال أف الفػػرؽ الثالػػث غيػػر الـز لمػػف ال يشػػترط ((ٕ))بقائػػو العدالػػة، والواليػػة يعتبػػر ليػػا ذلػػؾبقائػػو العدالػػة، والواليػػة يعتبػػر ليػػا ذلػػؾ
 عدالة الولي.عدالة الولي.

ذا فرجنا األخذ بالقوؿ الثاني، فيؿ أف القاجي يزوج بالوالية العامة أـ بالنيابة    ذا فرجنا األخذ بالقوؿ الثاني، فيؿ أف القاجي يزوج بالوالية العامة أـ بالنيابة وا  وا 
بالنيابػة ال بالواليػة، وذلػؾ لبقػاء الػولي عمػى بالنيابػة ال بالواليػة، وذلػؾ لبقػاء الػولي عمػى الشرعية عف الػوليو أفػاد الشػافعية أنػو يػزوج الشرعية عف الػوليو أفػاد الشػافعية أنػو يػزوج 

واليتػػػو، وألف التػػػزويج حػػػؽ عميػػػو فػػػاذا امتنػػػع منػػػو َوف ػػػاُه الحػػػاكـ. وعميػػػو لػػػو ثبػػػت العجػػػؿ واليتػػػو، وألف التػػػزويج حػػػؽ عميػػػو فػػػاذا امتنػػػع منػػػو َوف ػػػاُه الحػػػاكـ. وعميػػػو لػػػو ثبػػػت العجػػػؿ 
بالبينة، ثـ أامت بينة بر وع الػولي عػف العجػؿ أبػؿ تػزويج الحػاكـ، كػاف انعػزاؿ الحػاكـ بالبينة، ثـ أامت بينة بر وع الػولي عػف العجػؿ أبػؿ تػزويج الحػاكـ، كػاف انعػزاؿ الحػاكـ 

عمػى العجػؿ، فػإف ر ػع عنػو عمػى العجػؿ، فػإف ر ػع عنػو كانعزاؿ الوكيػؿ؛ ألف واليتػو ال تسػتمر إال حيػث داـ الػولي كانعزاؿ الوكيػؿ؛ ألف واليتػو ال تسػتمر إال حيػث داـ الػولي 
. ومف ال دير بالػذكر ىػو أنػو . ومف ال دير بالػذكر ىػو أنػو ((ٗ))، ونحو ذلؾ أاؿ الحنفية، والمالكية، ونحو ذلؾ أاؿ الحنفية، والمالكية((ٖ))كاف التزويج لموليكاف التزويج لمولي

أنػػو البػػد مػػف ثبػػوت العجػػؿ وتحققػػو عنػػد الحػػاكـ حتػػى يػػزوج المػػرأة، وال يتحقػػؽ العجػػؿ أنػػو البػػد مػػف ثبػػوت العجػػؿ وتحققػػو عنػػد الحػػاكـ حتػػى يػػزوج المػػرأة، وال يتحقػػؽ العجػػؿ 
حتى يمتنع الولي بيف يدي القاجػي؛ وذلػؾ بػأف يحجػر الخاطػب والمػرأة والػولي، ويػأمره حتى يمتنع الولي بيف يدي القاجػي؛ وذلػؾ بػأف يحجػر الخاطػب والمػرأة والػولي، ويػأمره 

جي بالتزويج فيمتنع صراحًة، أو جػمًنا بػأف يسػكت، فحينئػٍذ يزو يػا القاجػي، وىػذا جي بالتزويج فيمتنع صراحًة، أو جػمًنا بػأف يسػكت، فحينئػٍذ يزو يػا القاجػي، وىػذا القاالقا
فيما إذا تيسر إحجاره عند القاجي، فأما إذا تعذر، في وز إثبات امتناعو بالبينة كسائر فيما إذا تيسر إحجاره عند القاجي، فأما إذا تعذر، في وز إثبات امتناعو بالبينة كسائر 

، وال يشػػترط ، وال يشػػترط ((ٙ))، فػػإف زو يػػا القاجػػي أبػػؿ تحقػػؽ العجػػؿ أو ثبوتػػو ُفسػػخ العقػػد، فػػإف زو يػػا القاجػػي أبػػؿ تحقػػؽ العجػػؿ أو ثبوتػػو ُفسػػخ العقػػد((٘))الحقػػوؽالحقػػوؽ
قاجػي بنفسػو بػالتزويج بػؿ ي ػوز لػو أف يػرد العقػد لغيػر العاجػؿ قاجػي بنفسػو بػالتزويج بػؿ ي ػوز لػو أف يػرد العقػد لغيػر العاجػؿ عند المالكية أف يقوـ العند المالكية أف يقوـ ال

 ..((ٚ))مف األولياءمف األولياء
                                                           

 ..1ٖٙ1ٖٙ( ٠ٕظس: اتٓ لداِح، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اتٓ لداِح، اٌّظدز اٌعاتك، صٔ))

 ..1ٖٙ1ٖٙ( ٠ٕظس: اٌّظدز ٔفعٗ، ص( ٠ٕظس: اٌّظدز ٔفعٗ، صٕ))

اي اٌد٠ٓ اٌد١ِسٞ، اٌّظدز اٌعاتك، اي اٌد٠ٓ اٌد١ِسٞ، اٌّظدز اٌعاتك، . وّ. وّٗٓٗٗٓٗ( ٠ٕظس: اٌثع١سِٟ ٚاألٔظازٞ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اٌثع١سِٟ ٚاألٔظازٞ، اٌّظدز اٌعاتك، صٖ))

 ..1ٖ1ٖاٌعاتك، صاٌعاتك، ص

 ..1ٕٔٔ1ٕٔٔ، ص، صٗٗ. ِثازن اٌر١ّّٟ، ِظدز ظاتك، ض. ِثازن اٌر١ّّٟ، ِظدز ظاتك، ضٕٕٔٓٔٓ( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: اتٓ واتد٠ٓ، اٌّظدز اٌعاتك، صٗ))

 ..٘ٓٗ٘ٓٗص ص   ،،ٕٕٓٓٓٓٓٓ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ، داز اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١سٚخ، ٔٔ، ؽ، ؽ٘٘زٚػح اٌطاٌث١ٓ، ضزٚػح اٌطاٌث١ٓ، ض( ٠ٕظس: إٌٛٚٞ، ( ٠ٕظس: إٌٛٚٞ، ٘))

 ..1ٕٔٔ1ٕٔٔ( ٠ٕظس: ِثازن اٌر١ّّٟ، اٌّظدز اٌعاتك، ص( ٠ٕظس: ِثازن اٌر١ّّٟ، اٌّظدز اٌعاتك، صٙ))

 ..2ٔٙ2ٙٔ، ص، صٌٗٗاسشٟ، ِظدز ظاتك، ضٌاسشٟ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: ا( ٠ٕظس: ا4))
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 الترجيح:الترجيح:

إف القوؿ بانتقاؿ الوالية مف الولي العاجػؿ إلػى مػف يميػو مػف األوليػاء فيػو أػوة ال إف القوؿ بانتقاؿ الوالية مف الولي العاجػؿ إلػى مػف يميػو مػف األوليػاء فيػو أػوة ال   
تخفى متى أمكف تزوي يا مف طريؽ أوليائيا، كأخييا أو عميا أو ابف أخييا، وذلؾ ألنو تخفى متى أمكف تزوي يا مف طريؽ أوليائيا، كأخييا أو عميا أو ابف أخييا، وذلؾ ألنو 

متى أمكف التزويج مف طريقيـ، إذ إف السػمطاف لػيس بػولي لمػف متى أمكف التزويج مف طريقيـ، إذ إف السػمطاف لػيس بػولي لمػف   ال مو ب لمعدوؿ عنيـال مو ب لمعدوؿ عنيـ
ليا ولي كما ىو صريح الحديث. وأما إذا لـ يمكػف تزوي يػا مػف طريػؽ أوليائيػا؛ بػأف لػـ ليا ولي كما ىو صريح الحديث. وأما إذا لـ يمكػف تزوي يػا مػف طريػؽ أوليائيػا؛ بػأف لػـ 
يسػػػػتطيعوا تعػػػػدي األب أدبػػػػًا أو خوفػػػػًا، أو خشػػػػية وأػػػػوع فتنػػػػة، فحينئػػػػذ يرفػػػػع األمػػػػر إلػػػػى يسػػػػتطيعوا تعػػػػدي األب أدبػػػػًا أو خوفػػػػًا، أو خشػػػػية وأػػػػوع فتنػػػػة، فحينئػػػػذ يرفػػػػع األمػػػػر إلػػػػى 

كمػػا يقػػوؿ كمػػا يقػػوؿ   -ويعينػػو عمػػى اسػػتعمالياويعينػػو عمػػى اسػػتعماليا  القاجػػي لػػيحكـ بالواليػػة لمػػف يسػػتحقيا مػػف األوليػػاء،القاجػػي لػػيحكـ بالواليػػة لمػػف يسػػتحقيا مػػف األوليػػاء،
. . ((ٔ))، فإف تعذر ذلؾ إال مػع خػوؼ الفتنػة والعػداوة بػيف األوليػاء زو يػا القاجػي، فإف تعذر ذلؾ إال مػع خػوؼ الفتنػة والعػداوة بػيف األوليػاء زو يػا القاجػي-المالكيةالمالكية

وأػػد راؽ لػػي مػػا تفجػػؿ بػػػو الشػػيخ ابػػف عثيمػػيف مػػف أف: "مشػػػكمتنا ىػػي أنػػو ال أحػػد مػػػف وأػػد راؽ لػػي مػػا تفجػػؿ بػػػو الشػػيخ ابػػف عثيمػػيف مػػف أف: "مشػػػكمتنا ىػػي أنػػو ال أحػػد مػػػف 
ًمػػػا ليػػػػذه ًمػػػا ليػػػػذه األأػػػارب ي ػػػرؤ أف يزو يػػػا وأبوىػػػا أو أخوىػػػا مو ػػػػود، وىػػػذا غمػػػط، ويعتبػػػر ظماألأػػػارب ي ػػػرؤ أف يزو يػػػا وأبوىػػػا أو أخوىػػػا مو ػػػػود، وىػػػذا غمػػػط، ويعتبػػػر ظم

المسكينة، وفي ىذه الحاؿ لو أف أباىا أبى، وكؿ العصبة، وكذلؾ القاجي صار  باًنػا، المسكينة، وفي ىذه الحاؿ لو أف أباىا أبى، وكؿ العصبة، وكذلؾ القاجي صار  باًنػا، 
فحينئػػٍذ نقػػوؿ بػػالقوؿ الثػػاني، وىػػو مػػذىب أبػػي حنيفػػة )رحمػػو اهلل(، تػػزوج نفسػػيا وينتيػػي فحينئػػٍذ نقػػوؿ بػػالقوؿ الثػػاني، وىػػو مػػذىب أبػػي حنيفػػة )رحمػػو اهلل(، تػػزوج نفسػػيا وينتيػػي 

 ..((ٕ))اإلشكاؿ، مع أف ىذا سيكوف أندر مف الكبريت األحمر"اإلشكاؿ، مع أف ىذا سيكوف أندر مف الكبريت األحمر"
 ثالثًا: أنواع الجزاء عمى تعسف الولي:ثالثًا: أنواع الجزاء عمى تعسف الولي:

يتجػػػح لنػػػا بعػػػد عػػػرض حكمػػػي العجػػػؿ، التكميفػػػي والوجػػػعي، أف أنػػػواع ال ػػػزاء يتجػػػح لنػػػا بعػػػد عػػػرض حكمػػػي العجػػػؿ، التكميفػػػي والوجػػػعي، أف أنػػػواع ال ػػػزاء   
 المفروجة عمى تعسؼ الولي في استعماؿ والية التزويج) العجؿ( ىي ما يأتي:المفروجة عمى تعسؼ الولي في استعماؿ والية التزويج) العجؿ( ىي ما يأتي:

 ال زاء األخروي:ال زاء األخروي: ..ٔٔ
وىػػػػو اعتبػػػػار الػػػػولي العاجػػػػؿ آثًمػػػػا وفاسػػػػًقا، ومرتكًبػػػػا لكبيػػػػرة إذا مػػػػا أصػػػػر  عمػػػػى وىػػػػو اعتبػػػػار الػػػػولي العاجػػػػؿ آثًمػػػػا وفاسػػػػًقا، ومرتكًبػػػػا لكبيػػػػرة إذا مػػػػا أصػػػػر  عمػػػػى   
 عجمو.عجمو.

 (: (: التعزيري )الدنيويالتعزيري )الدنيويال زاء ال زاء  ..ٕٕ
ويتمثؿ في عدـ أبوؿ شيادة الولي العاجؿ عند  ميػور أىػؿ العمػـ، وعػدـ أبػوؿ ويتمثؿ في عدـ أبوؿ شيادة الولي العاجؿ عند  ميػور أىػؿ العمػـ، وعػدـ أبػوؿ   

 آذانو أو إمامتو في الصالة في غير ال معة والعيديف عند بعض المذاىب كما سبؽ.آذانو أو إمامتو في الصالة في غير ال معة والعيديف عند بعض المذاىب كما سبؽ.
                                                           

 ..1414، ص، صٕٕٔٔ( ٠ٕظس: اتٓ وص١ّ١ٓ، ِظدز ظاتك، ض( ٠ٕظس: اتٓ وص١ّ١ٓ، ِظدز ظاتك، ضٔ))

 ..1414( ٠ٕظس: اٌّظدز ٔفعٗ، ص( ٠ٕظس: اٌّظدز ٔفعٗ، صٕ))



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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 الدنيوي(:الدنيوي(:  ال زاء العيني)ال زاء العيني) ..ٖٖ
ويكمف في سمب الوالية مف الولي العاجؿ ونقميا إلى الػولي األبعػد منػو، أو إلػى ويكمف في سمب الوالية مف الولي العاجؿ ونقميا إلى الػولي األبعػد منػو، أو إلػى   

 الؼ الذي تقدـ.الؼ الذي تقدـ.القاجي عمى الخالقاجي عمى الخ
 انضادس لطه امل

 انويل مواقف انقوانني املقارنت من عضم
لقد تباينت مواأؼ القوانيف المقارنة مف مسألة عجؿ الولي، ولتوجػيح ذلػؾ البػد لقد تباينت مواأؼ القوانيف المقارنة مف مسألة عجؿ الولي، ولتوجػيح ذلػؾ البػد   

 مف تناوؿ ىذه القوانيف تباعًا، و نبدأىا بالقانوف العراأي.مف تناوؿ ىذه القوانيف تباعًا، و نبدأىا بالقانوف العراأي.
 القانون العراقي: :أول  

راأي مقتجبة فيمػا يتعمػؽ بموجػوع راأي مقتجبة فيمػا يتعمػؽ بموجػوع  اءت نصوص أانوف األحواؿ الشخصية الع اءت نصوص أانوف األحواؿ الشخصية الع  
الوالية وأحكاميا كما رأينا، وكذلؾ الحػاؿ بالنسػبة لموجػوع عجػؿ الػولي، و ػؿ مػا نػص الوالية وأحكاميا كما رأينا، وكذلؾ الحػاؿ بالنسػبة لموجػوع عجػؿ الػولي، و ػؿ مػا نػص 

( مػػف القػػانوف المػػذكور. ( مػػف القػػانوف المػػذكور. ٜٜعميػػو المشػػرع العراأػػي فيمػػا يخػػص العجػػؿ ن ػػده فػػي المػػادة )عميػػو المشػػرع العراأػػي فيمػػا يخػػص العجػػؿ ن ػػده فػػي المػػادة )
ال يحؽ ألي مف األأارب أو األغيار اكراه اي شػخص، ذكػًرا ال يحؽ ألي مف األأارب أو األغيار اكراه اي شػخص، ذكػًرا   -ٔٔحيث نصت عمى أنو:"حيث نصت عمى أنو:"

أو انثػػى عمػػى الػػزواج دوف رجػػاه، ويعتبػػر عقػػد الػػزواج بػػاإلكراه بػػاطاًل، إذا لػػـ يػػتـ أو انثػػى عمػػى الػػزواج دوف رجػػاه، ويعتبػػر عقػػد الػػزواج بػػاإلكراه بػػاطاًل، إذا لػػـ يػػتـ   كػػافكػػاف
الدخوؿ، كمػا ال يحػؽ ألي مػف األأػارب أو األغيػار منػع مػف كػاف أىػاًل لمػزواج، بمو ػب الدخوؿ، كمػا ال يحػؽ ألي مػف األأػارب أو األغيػار منػع مػف كػاف أىػاًل لمػزواج، بمو ػب 

( مػف ىػذه المػادة ( مػف ىػذه المػادة ٔٔيعاأب مف يخالؼ احكاـ الفقرة )يعاأب مف يخالؼ احكاـ الفقرة )  -ٕٕأحكاـ ىذا القانوف، مف الزواج. أحكاـ ىذا القانوف، مف الزواج. 
ث سػنوات وبالغرامػة او بإحػػدى ىػاتيف العقػوبتيف، إذا كػػاف ث سػنوات وبالغرامػة او بإحػػدى ىػاتيف العقػوبتيف، إذا كػػاف بػالحبس مػدة ال تزيػد عمػػى ثػالبػالحبس مػدة ال تزيػد عمػػى ثػال

أريًبػػا مػػف الدر ػػة األولػػى. أمػػا إذا كػػاف المخػػالؼ مػػف غيػػر ىػػؤالء فتكػػوف العقوبػػة السػػ ف أريًبػػا مػػف الدر ػػة األولػػى. أمػػا إذا كػػاف المخػػالؼ مػػف غيػػر ىػػؤالء فتكػػوف العقوبػػة السػػ ف 
عمػػػى عمػػػى   -ٖٖمػػػدة ال تزيػػػد عمػػػى عشػػػر سػػػنوات او الحػػػبس مػػػدة ال تقػػػؿ عػػػف ثػػػالث سػػػنوات. مػػػدة ال تزيػػػد عمػػػى عشػػػر سػػػنوات او الحػػػبس مػػػدة ال تقػػػؿ عػػػف ثػػػالث سػػػنوات. 

التحقيػػػؽ التخػػػاذ التحقيػػػؽ التخػػػاذ   المحكمػػػة الشػػػرعية او محكمػػػة المػػػواد الشخصػػػية اإلشػػػعار إلػػػى سػػػمطاتالمحكمػػػة الشػػػرعية او محكمػػػة المػػػواد الشخصػػػية اإلشػػػعار إلػػػى سػػػمطات
( مف ىذه المادة، وليا توأيفو لجماف ( مف ىذه المادة، وليا توأيفو لجماف ٔٔالتعقيبات القانونية بحؽ المخالؼ ألحكاـ الفقرة )التعقيبات القانونية بحؽ المخالؼ ألحكاـ الفقرة )

حجوره أمػاـ السػمطات المػذكورة، ويحػؽ لمػف تعػرض لإلكػراه أو المنػع، مرا عػة سػمطات حجوره أمػاـ السػمطات المػذكورة، ويحػؽ لمػف تعػرض لإلكػراه أو المنػع، مرا عػة سػمطات 
 التحقيؽ مباشرًة بيذا الخصوص".التحقيؽ مباشرًة بيذا الخصوص".
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بػػاإلكراه أو المنػػع منػػو بػػاإلكراه أو المنػػع منػػو أف يعػػالج حػػاالت الػػزواج أف يعػػالج حػػاالت الػػزواج   -بيػػذه المػػادةبيػػذه المػػادة  -لقػػد أراد المشػػرعلقػػد أراد المشػػرع  
العتبارات أبميػة أو عصػبية أو ماديػة غيػر مشػروعة، لكنػو لػـ يوفػؽ فػي ذلػؾ، إذ  ػاءت العتبارات أبميػة أو عصػبية أو ماديػة غيػر مشػروعة، لكنػو لػـ يوفػؽ فػي ذلػؾ، إذ  ػاءت 
ىذه المادة في صياغتيا تتجمف الغموض والتناأض واالجطراب والركاكة، السيما فيما ىذه المادة في صياغتيا تتجمف الغموض والتناأض واالجطراب والركاكة، السيما فيما 

 يتعمؽ بالمنع مف الزواج، وبياف ذلؾ في المالحظات اآلتية:يتعمؽ بالمنع مف الزواج، وبياف ذلؾ في المالحظات اآلتية:

ف الػػزواج  ريمػػة يعاأػػب عمييػػا الشػػخص سػػواء ف الػػزواج  ريمػػة يعاأػػب عمييػػا الشػػخص سػػواء لقػػد  عػػؿ المشػػرع مػػف المنػػع مػػلقػػد  عػػؿ المشػػرع مػػف المنػػع مػػ  -ٔٔ
كػػاف أريًبػػا أـ بعيػػًدا، ولػػـ يفػػرؽ بػػيف القريػػب والغريػػب، ولػػـ يقػػؼ عمػػى حػػؽ األأػػارب مػػف كػػاف أريًبػػا أـ بعيػػًدا، ولػػـ يفػػرؽ بػػيف القريػػب والغريػػب، ولػػـ يقػػؼ عمػػى حػػؽ األأػػارب مػػف 
الدر ػػة األولػػى أو الثانيػػة فػػي المنػػع إذا مػػا كػػاف الخاطػػب غيػػر كػػؼء، أو كػػاف معروفػػًا الدر ػػة األولػػى أو الثانيػػة فػػي المنػػع إذا مػػا كػػاف الخاطػػب غيػػر كػػؼء، أو كػػاف معروفػػًا 

 بفسقو، وتردي أخالأو، كما أشار الفقياء المسمموف.بفسقو، وتردي أخالأو، كما أشار الفقياء المسمموف.

في ىذه المادة يؤدي الى تقويض الترابط األسري والقطيعػة في ىذه المادة يؤدي الى تقويض الترابط األسري والقطيعػة   إف صنيع المشرعإف صنيع المشرع  -ٕٕ
بػػػيف األرحػػػاـ بإطالأػػػو إبطػػػاؿ حػػػؽ االعتػػػراض والمنػػػع فػػػي مسػػػائؿ الػػػزواج؛ فػػػاالعتراض بػػػيف األرحػػػاـ بإطالأػػػو إبطػػػاؿ حػػػؽ االعتػػػراض والمنػػػع فػػػي مسػػػائؿ الػػػزواج؛ فػػػاالعتراض 
والمنع إذا كاف يستند إلى أسباب سػميمة موجػوعية فػأيف المصػمحة مػف منعػو أو العقػاب والمنع إذا كاف يستند إلى أسباب سػميمة موجػوعية فػأيف المصػمحة مػف منعػو أو العقػاب 

داىما إلى األأػارب بػالنفع أو داىما إلى األأػارب بػالنفع أو عميوو ما داـ أف أثر الزواج ال يقؼ عند طرفيو فقط بؿ يتععميوو ما داـ أف أثر الزواج ال يقؼ عند طرفيو فقط بؿ يتع
، فالكفػػاءة وال سػػيما فػػي الػػديف معتبػػرة لػػدى  ميػػع المػػذاىب، لػػذا كػػاف األ ػػدر ، فالكفػػاءة وال سػػيما فػػي الػػديف معتبػػرة لػػدى  ميػػع المػػذاىب، لػػذا كػػاف األ ػػدر ((ٔ))الجػػررالجػػرر

بالمشػػرع أف يقيػػد المنػػع بػػالمنع التعسػػفي الػػذي لػػيس لػػو و ػػو صػػحيح كمػػا رأينػػا فػػي الفقػػو بالمشػػرع أف يقيػػد المنػػع بػػالمنع التعسػػفي الػػذي لػػيس لػػو و ػػو صػػحيح كمػػا رأينػػا فػػي الفقػػو 
 اإلسالمي.اإلسالمي.

 القانون المصري:القانون المصري:  ::ثانًياثانًيا

خاليػػة مػػف اإلشػػارة إلػػى واليػػة خاليػػة مػػف اإلشػػارة إلػػى واليػػة   ((ٕ))لقػػد  ػػاءت أػػوانيف األحػػواؿ الشخصػػية المصػػريةلقػػد  ػػاءت أػػوانيف األحػػواؿ الشخصػػية المصػػرية  
  ٕٕٓٓٓٓٓٓ( لسػػنة ( لسػػنة ٔٔمػػف القػانوف رأػػـ )مػػف القػانوف رأػػـ )  ٖٖالتػزويج، وعجػػؿ الػولي، لػػذا ينبغػي العمػػؿ بالمػادة التػزويج، وعجػػؿ الػولي، لػػذا ينبغػي العمػػؿ بالمػادة 

بشػػػأف تنظػػػيـ بعػػػض أوجػػػاع وا  ػػػراءات التقاجػػػي فػػػي مسػػػائؿ األحػػػواؿ الشخصػػػية التػػػي بشػػػأف تنظػػػيـ بعػػػض أوجػػػاع وا  ػػػراءات التقاجػػػي فػػػي مسػػػائؿ األحػػػواؿ الشخصػػػية التػػػي 

                                                           

( ٠ٕظس: د. اؼّد وٍٟ اٌاط١ة، د. ؼّد وث١د اٌىث١عاٟ، د. ِؽّاد وثااض اٌعااِسائٟ، ِظادز ظااتك، ( ٠ٕظس: د. اؼّد وٍٟ اٌاط١ة، د. ؼّد وث١د اٌىث١عاٟ، د. ِؽّاد وثااض اٌعااِسائٟ، ِظادز ظااتك، ٔ))

 ..ٙٗٙٗ-٘ٗ٘ٗصص

مح ٚتعغ ِعائً األؼٛاي اٌّظسٞ اٌااص تلؼىاَ إٌف 2ٌٕٓٔعٕح  ٕ٘( ٟٚ٘ وً ِٓ اٌمأْٛ زلُ ٕ)

اٌّظسٞ  2ٕ2ٌٔعٕح  ٕ٘، ٚاٌمأْٛ زلُ 21ٌ٘ٔعٕح  ٓٓٔاٌشاظ١ح اٌّعدي تاٌمأْٛ زلُ 

 .21ٌ٘ٔعٕح  ٓٓٔاٌااص تثعغ أؼىاَ األؼٛاي اٌشاظ١ح اٌّعدي تاٌمأْٛ زلُ 



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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نصت عمى أنو: "تصدر األحكاـ طبًقا لقوانيف األحواؿ الشخصية والوأؼ المعمػوؿ بيػا، نصت عمى أنو: "تصدر األحكاـ طبًقا لقوانيف األحواؿ الشخصية والوأؼ المعمػوؿ بيػا، 
 ؿ فيما لـ يرد بشأنو نص في تمؾ القوانيف بأر ح األأواؿ مف مذىب أبي حنيفة".ؿ فيما لـ يرد بشأنو نص في تمؾ القوانيف بأر ح األأواؿ مف مذىب أبي حنيفة".ويعمويعم

وبناًء عمى ذلؾ فإف ما ذكرناه آنفا في المذىب الحنفي بخصوص والية التزويج، وبناًء عمى ذلؾ فإف ما ذكرناه آنفا في المذىب الحنفي بخصوص والية التزويج،   
وعجؿ الولي، ىو الذي يمثؿ موأػؼ القػانوف المصػري فػي المسػائؿ المػذكورة، لػذا نحيػؿ وعجؿ الولي، ىو الذي يمثؿ موأػؼ القػانوف المصػري فػي المسػائؿ المػذكورة، لػذا نحيػؿ 

فعػػػاًل، فقػػػد  ػػػاء فػػػي أػػػرار لمحكمػػػة الػػػنقض فعػػػاًل، فقػػػد  ػػػاء فػػػي أػػػرار لمحكمػػػة الػػػنقض   إلػػػى ذلػػػؾ. وىػػػذا مػػػا فعمػػػو القجػػػاء المصػػػريإلػػػى ذلػػػؾ. وىػػػذا مػػػا فعمػػػو القجػػػاء المصػػػري
المصػػرية: "أف عقػػػد زواج المػػػرأة البالغػػػة العاأمػػػة بكػػًرا أـ ثيًبػػػا بػػػدوف إذف ولييػػػا، صػػػحيح، المصػػرية: "أف عقػػػد زواج المػػػرأة البالغػػػة العاأمػػػة بكػػًرا أـ ثيًبػػػا بػػػدوف إذف ولييػػػا، صػػػحيح، 

 ..((ٔ))شرطو أف يكوف بكؼء عمى صداؽ مثميا أو أكثر دوف لزـو رجا ولييا.."شرطو أف يكوف بكؼء عمى صداؽ مثميا أو أكثر دوف لزـو رجا ولييا.."

 القانون اإلماراتي:القانون اإلماراتي:  ::ثالثًاثالثًا

( منػػو عمػػى أنػػو: ( منػػو عمػػى أنػػو: ٖٖٓٓالمػػادة )المػػادة )لقػػد نػػص أػػانوف األحػػواؿ الشخصػػية اإلمػػاراتي فػػي لقػػد نػػص أػػانوف األحػػواؿ الشخصػػية اإلمػػاراتي فػػي   
إذا طمب مف أكمؿ الثامنة عشرة مف عمره الزواج وامتنع وليو عف تزوي و  ػاز لػو إذا طمب مف أكمؿ الثامنة عشرة مف عمره الزواج وامتنع وليو عف تزوي و  ػاز لػو   -ٖٖ""

يحػدد القاجػي مػدة لحجػور الػولي بعػد إعالنػو يبػيف خالليػا يحػدد القاجػي مػدة لحجػور الػولي بعػد إعالنػو يبػيف خالليػا   -ٗٗرفع األمػر الػى القاجػيرفع األمػر الػى القاجػي
 أأوالو، فإف لـ يحجر أصاًل أو كاف اعتراجو غير سائ  زّو و القاجي".أأوالو، فإف لـ يحجر أصاًل أو كاف اعتراجو غير سائ  زّو و القاجي".

ذكرة اإليجاحية ليذه المادة أنو: "نظًرا لمحا ة التي أد تطرأ لمػف ذكرة اإليجاحية ليذه المادة أنو: "نظًرا لمحا ة التي أد تطرأ لمػف وأد  اء في الموأد  اء في الم  
أكمػػؿ الثامنػػة عشػػرة مػػف عمػػره فػػي الػػزواج فػػإف القػػانوف أػػرر فػػي الفقػػرة الثالثػػة مػػف ىػػذه أكمػػؿ الثامنػػة عشػػرة مػػف عمػػره فػػي الػػزواج فػػإف القػػانوف أػػرر فػػي الفقػػرة الثالثػػة مػػف ىػػذه 
المػػػادة أنػػػو إذا طمػػػب مػػػف أكمػػػؿ ىػػػذه السػػػف الػػػزواج فػػػإف مػػػف حػػػؽ القاجػػػي الػػػذي يقػػػدر المػػػادة أنػػػو إذا طمػػػب مػػػف أكمػػػؿ ىػػػذه السػػػف الػػػزواج فػػػإف مػػػف حػػػؽ القاجػػػي الػػػذي يقػػػدر 

النجػػج ال سػػمي لػػدى الفتػػى أو النجػػج ال سػػمي لػػدى الفتػػى أو   الظػػروؼ، ويػػرى الصػػالح، أف يػػأذف بػػو، طالمػػا تبػػيف لػػوالظػػروؼ، ويػػرى الصػػالح، أف يػػأذف بػػو، طالمػػا تبػػيف لػػو
الفتػػاة، بعػػد موافقػػة الػػولي. ولكػػف الواأػػع يشػػيد أف ىنالػػؾ حػػاالت يقػػؼ فييػػا الػػولي موأفًػػا الفتػػاة، بعػػد موافقػػة الػػولي. ولكػػف الواأػػع يشػػيد أف ىنالػػؾ حػػاالت يقػػؼ فييػػا الػػولي موأفًػػا 
سػػمبًيا مػػف التػػزويج تحػػت واليتػػو دوف أف يقػػدر الظػػروؼ حػػؽ أػػدرىا، فيمتنػػع عػػف اإلدالء سػػمبًيا مػػف التػػزويج تحػػت واليتػػو دوف أف يقػػدر الظػػروؼ حػػؽ أػػدرىا، فيمتنػػع عػػف اإلدالء 

ؿ، وىنا ؿ، وىنا برأيو مطمًقا أو يتذرع بما ال طائؿ تحتو، وأد نيت الشريعة اإلسالمية عف العجبرأيو مطمًقا أو يتذرع بما ال طائؿ تحتو، وأد نيت الشريعة اإلسالمية عف العج
أ از القانوف في الفقرة الثالثة لمف ىذا حالو أف يرفع أمره الػى القاجػي لينظػر فػي أمػره. أ از القانوف في الفقرة الثالثة لمف ىذا حالو أف يرفع أمره الػى القاجػي لينظػر فػي أمػره. 
وأػػػرر القػػػانوف فػػػي الفقػػػرة الرابعػػػة أف عمػػػى القاجػػػي أف يطمػػػب مػػػف الػػػولي الحجػػػور إلػػػى وأػػػرر القػػػانوف فػػػي الفقػػػرة الرابعػػػة أف عمػػػى القاجػػػي أف يطمػػػب مػػػف الػػػولي الحجػػػور إلػػػى 

                                                           

. ٔم،  وٓ: شس٠ف ؽٗ ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٖٕظٍعح  -لؼائ١ح، أؼٛاي شاظ١ح 4ٌٖعٕح  ٖٙٗ( اٌطعٓ زلُ ٔ)

١ُ، أؼىاَ ٔمغ  ٟ األؼٛاي اٌشاظ١ح، ِٛلج وٍٝ األٔرسٔد: ؼا ع اٌؽى

http://kenanaonline.com  ذاز٠خ اٌص٠ازج ،ٔ٘/ٔٓ/ٕٓٔ٘. 

http://kenanaonline.com/
http://kenanaonline.com/
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م مس القجاء ليبيف و ية نظره وسبب امتناعو مف تزويج مف ىػو تحػت واليتػو ويميمػو م مس القجاء ليبيف و ية نظره وسبب امتناعو مف تزويج مف ىػو تحػت واليتػو ويميمػو 
يحجر خػالؿ تمػؾ المػدة بعػد التأكػد مػف إعالنػو، أو حجػر ولػـ تكػف يحجر خػالؿ تمػؾ المػدة بعػد التأكػد مػف إعالنػو، أو حجػر ولػـ تكػف   مدة معينة، فإذا لـمدة معينة، فإذا لـ

المبػػررات التػػي يسػػتند الييػػا فػػي المنػػع سػػائغة، ومقبولػػة، فػػإف إذف القاجػػي وحػػده بػػالزواج المبػػررات التػػي يسػػتند الييػػا فػػي المنػػع سػػائغة، ومقبولػػة، فػػإف إذف القاجػػي وحػػده بػػالزواج 
 ..((ٔ))يكوف كافًيا في ىذه الحالة"يكوف كافًيا في ىذه الحالة"

فالقػانوف اإلمػػاراتي صػػريح فػػي منػػع التعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ حػػؽ الواليػػة وذلػػؾ مػػف فالقػانوف اإلمػػاراتي صػػريح فػػي منػػع التعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ حػػؽ الواليػػة وذلػػؾ مػػف   
ي، وسػمبو الواليػة منػو عنػد العجػؿ، متػى مػا كػاف الخاطػب كفػؤًا ي، وسػمبو الواليػة منػو عنػد العجػؿ، متػى مػا كػاف الخاطػب كفػؤًا خالؿ منعػو لعجػؿ الػولخالؿ منعػو لعجػؿ الػول
مػػف القػػانوف المػػذكور، حتػػى لػػو كػػاف الميػػر يقػػؿ عػػف ميػػر مػػف القػػانوف المػػذكور، حتػػى لػػو كػػاف الميػػر يقػػؿ عػػف ميػػر   ((ٕ))((ٕٕٔٔوفقػػا لمفيػػـو المػػادة )وفقػػا لمفيػػـو المػػادة )

مػػػف القػػػانوف نفسػػػو، أخػػػذًا بمػػػذىب  ميػػػور الفقيػػػاء، مػػػف القػػػانوف نفسػػػو، أخػػػذًا بمػػػذىب  ميػػػور الفقيػػػاء،   ((ٖ))((ٕٕٙٙالمثػػػؿ طبقػػػا لمفيػػػـو المػػػادة )المثػػػؿ طبقػػػا لمفيػػػـو المػػػادة )
مر في حالة العجؿ إلى القاجػي مر في حالة العجؿ إلى القاجػي كما سبؽ. وأد وكؿ القانوف األكما سبؽ. وأد وكؿ القانوف األ( ( ٗ))وصاحبي أبي حنيفةوصاحبي أبي حنيفة

بواليتو العامة ليأذف بالزواج أو ال عمى جوء ما يظير لو مف المصمحة، أخذًا بما نػص بواليتو العامة ليأذف بالزواج أو ال عمى جوء ما يظير لو مف المصمحة، أخذًا بما نػص 
، كمػا ، كمػا ((٘))عميو  ميور الفقيػاء مػف انتقػاؿ الواليػة حينئػذ إلػى القاجػي ال إلػى الػولي األبعػدعميو  ميور الفقيػاء مػف انتقػاؿ الواليػة حينئػذ إلػى القاجػي ال إلػى الػولي األبعػد

العجػؿ العجػؿ ( مف القانوف المذكور عمػى أنػو: "... وفػي حالػة ( مف القانوف المذكور عمػى أنػو: "... وفػي حالػة ٖٖٗٗسمؼ، حيث نصت المادة )سمؼ، حيث نصت المادة )
 تنتقؿ)أي الوالية( إلى القاجي".تنتقؿ)أي الوالية( إلى القاجي".

 القانون الجزائري:القانون الجزائري:  ::رابًعارابًعا

أما القانوف ال زائري فإف لػو مػوأفيف مػف عجػؿ الػولي؛ موأفػو أبػؿ تعػديؿ أػانوف أما القانوف ال زائري فإف لػو مػوأفيف مػف عجػؿ الػولي؛ موأفػو أبػؿ تعػديؿ أػانوف   
 األسرة، وموأفو بعد تعديمو، نتناوليما عمى التوالي:األسرة، وموأفو بعد تعديمو، نتناوليما عمى التوالي:

 أبؿ التعديؿ: أبؿ التعديؿ:   -أأ

 عمىعمى  ((ٙ))معدؿمعدؿالال  ٜٜٗٛٔٗٛٔلسنة لسنة   ٔٔٔٔ  -ٗٛٗٛرأـ رأـ   مف أانوف األسرةمف أانوف األسرة  ٔٔٔٔنصت المادة نصت المادة   

                                                           

 ( ٠ٕظس: اٌّروسج اك٠ؼاؼ١ح ٌمأْٛ األؼٛاي اٌشاظ١ح االِازاذٟ.( ٠ٕظس: اٌّروسج اك٠ؼاؼ١ح ٌمأْٛ األؼٛاي اٌشاظ١ح االِازاذٟ.ٔ))

 االِازاذٟ.االِازاذٟ.  ( ِٓ لأْٛ األؼٛاي اٌشاظ١ح( ِٓ لأْٛ األؼٛاي اٌشاظ١حٕٕٔٔ( ٠ٕظس: ٔض اٌّادج )( ٠ٕظس: ٔض اٌّادج )ٕ))

 ( ِٓ اٌمأْٛ ٔفعٗ.( ِٓ اٌمأْٛ ٔفعٗ.ٕٕٙٙ( ٠ٕظس: ٔض اٌّادج )( ٠ٕظس: ٔض اٌّادج )ٖ))

 ( ٠ٕظس: اٌّروسج اك٠ؼاؼ١ح ٌمأْٛ األؼٛاي اٌشاظ١ح االِازاذٟ.( ٠ٕظس: اٌّروسج اك٠ؼاؼ١ح ٌمأْٛ األؼٛاي اٌشاظ١ح االِازاذٟ.ٗ))

 ( ٠ٕظس: اٌّروسج اك٠ؼاؼ١ح ٌمأْٛ األؼٛاي اٌشاظ١ح االِازاذٟ.( ٠ٕظس: اٌّروسج اك٠ؼاؼ١ح ٌمأْٛ األؼٛاي اٌشاظ١ح االِازاذٟ.٘))

ّٙٛز٠ح ، ٚإٌّشٛز  ٟ اٌعس٠دج اٌسظ١ّح ٌٍع21ٗٔ/ٙ/2 ٟ  ٔٔ -1ٗ( اٌظادز تّٛظة األِس زلُ ٙ)

 .21ٗٔ/ٙ/ٕٔ، اٌعٕح اٌؽاد٠ح ٚاٌعشسْٚ،  ٟ ٕٗاٌعصائس٠ح، اٌعدد 
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أنػو: "يتػػولى زواج المػػرأة ولييػػا، وىػػو أبوىػػا، فأحػػد أأاربيػػا األولػػيف، والقاجػػي ولػػي مػػف ال أنػو: "يتػػولى زواج المػػرأة ولييػػا، وىػػو أبوىػػا، فأحػػد أأاربيػػا األولػػيف، والقاجػػي ولػػي مػػف ال 
( منو عمى أنو: "ال ي وز لمولي أف يمنع مف في واليتو مف ( منو عمى أنو: "ال ي وز لمولي أف يمنع مف في واليتو مف ٕٕٔٔولي لو"، ونصت المادة )ولي لو"، ونصت المادة )

ذا وأػع المنػع فممقاجػي أف يػأذف بػو مػع مراعػاة  ذا وأػع المنػع فممقاجػي أف يػأذف بػو مػع مراعػاة الزواج إذا رغبت فيو وكاف أصمح ليػا، وا  الزواج إذا رغبت فيو وكاف أصمح ليػا، وا 
مف ىذا القانوف، غيػر أف لػألب أف يمنػع بنتػو البكػر مػف الػزواج إذا كػاف مف ىذا القانوف، غيػر أف لػألب أف يمنػع بنتػو البكػر مػف الػزواج إذا كػاف   ٜٜالمادة المادة   احكاـاحكاـ

"يػتـ عقػد "يػتـ عقػد   ( أبػؿ تعػديميا تػنص عمػى أنػو:( أبػؿ تعػديميا تػنص عمػى أنػو:ٜٜفي المنع مصمحة لمبنت". وأد كانػت المػادة )في المنع مصمحة لمبنت". وأد كانػت المػادة )
 الزواج برجا الزو يف، وبولي الزو ة، وشاىديف وصداؽ".الزواج برجا الزو يف، وبولي الزو ة، وشاىديف وصداؽ".

لي فػي عقػد الػزواج باعتبػاره لي فػي عقػد الػزواج باعتبػاره ( المذكورة آنًفا أىمية الػو ( المذكورة آنًفا أىمية الػو ٔٔٔٔلقد أكد المشرع بالمادة )لقد أكد المشرع بالمادة )  
(، والولي ىو األب عنػد و ػوده، وعنػد غيابػو (، والولي ىو األب عنػد و ػوده، وعنػد غيابػو ٜٜركًنا مف أركانو، تماشًيا مع نص المادة )ركًنا مف أركانو، تماشًيا مع نص المادة )

حقيقًة أو حكًما تنتقؿ الوالية إلى الولي األأرب، كما أف المشرع لـ ُيميِّز بشأف المرأة بيف حقيقًة أو حكًما تنتقؿ الوالية إلى الولي األأرب، كما أف المشرع لـ ُيميِّز بشأف المرأة بيف 
 ..((ٔ))أف تكوف بكًرا أو ثيًبا، راشدة أو غير راشدةأف تكوف بكًرا أو ثيًبا، راشدة أو غير راشدة

( أف القانوف منع صراحًة عجؿ الولي لموليتو مف الزواج ( أف القانوف منع صراحًة عجؿ الولي لموليتو مف الزواج ٕٕٔٔة )ة )ويتجح مف المادويتجح مف الماد
متى رغبت فيو وكاف في مصمحتيا، وأرر بأنػو إذا وأػع العجػؿ مػف الػولي فمنػع موليتػو متى رغبت فيو وكاف في مصمحتيا، وأرر بأنػو إذا وأػع العجػؿ مػف الػولي فمنػع موليتػو 
مػػػف الػػػزواج بمػػػف رجػػػيت وكػػػاف كفػػػًؤا ليػػػا، يكػػػوف بػػػذلؾ ظالًمػػػا )متعسػػػًفا(، وعندئػػػذ يحػػػؽ مػػػف الػػػزواج بمػػػف رجػػػيت وكػػػاف كفػػػًؤا ليػػػا، يكػػػوف بػػػذلؾ ظالًمػػػا )متعسػػػًفا(، وعندئػػػذ يحػػػؽ 

عنيػا. فػإذا ثبػت لمقاجػي عجػؿ عنيػا. فػإذا ثبػت لمقاجػي عجػؿ لممولى عمييػا أف ترفػع أمرىػا الػى القاجػي ليرفػع الظمػـ لممولى عمييػا أف ترفػع أمرىػا الػى القاجػي ليرفػع الظمػـ 
الولي؛ بأف ع ز عف تقديـ أي مبرر مقنع المتناعو فإنو يأمره بأف يتولى تػزويج موليتػو الولي؛ بأف ع ز عف تقديـ أي مبرر مقنع المتناعو فإنو يأمره بأف يتولى تػزويج موليتػو 
مػػػف كفئيػػػا باعتبػػػاره ولييػػػا الخػػػاص، فػػػإف رفػػػض، تػػػولى القاجػػػي أمػػػر تزوي يػػػا. إال أف مػػػف كفئيػػػا باعتبػػػاره ولييػػػا الخػػػاص، فػػػإف رفػػػض، تػػػولى القاجػػػي أمػػػر تزوي يػػػا. إال أف 
القانوف في الوأت ذاتو خص األب بحؽ منػع ابنتػو البكػر مػف الػزواج مػف شػخص معػيف القانوف في الوأت ذاتو خص األب بحؽ منػع ابنتػو البكػر مػف الػزواج مػف شػخص معػيف 

ف في ىذا المنع مصمحة لمبنت؛ بأف كاف الخاطب ال يناسبيا مػثاًل، وال يكػوف ىػذا ف في ىذا المنع مصمحة لمبنت؛ بأف كاف الخاطب ال يناسبيا مػثاًل، وال يكػوف ىػذا إذا كاإذا كا
المنػػع عجػػاًل، ولثبػػوت ىػػذا الحػػؽ لػػألب يمػػـز تػػوافر الشػػرطيف اآلتيػػيف: أف تكػػوف المكمفػػة المنػػع عجػػاًل، ولثبػػوت ىػػذا الحػػؽ لػػألب يمػػـز تػػوافر الشػػرطيف اآلتيػػيف: أف تكػػوف المكمفػػة 
بكًرا ال ثيًبا، وأف يثبت األب أف في منعو مصمحة لمبنت، فإذا انتفى أحد ىذيف الشرطيف بكًرا ال ثيًبا، وأف يثبت األب أف في منعو مصمحة لمبنت، فإذا انتفى أحد ىذيف الشرطيف 

ي ػػب دفعػػو ومنعػػو. كمػػا أكػػد القػػانوف فػػي الشػػؽ األخيػػر مػػف ي ػػب دفعػػو ومنعػػو. كمػػا أكػػد القػػانوف فػػي الشػػؽ األخيػػر مػػف كػػاف اعتػػراض األب عجػػاًل كػػاف اعتػػراض األب عجػػاًل 
( المػػذكورة آنفًػػا عمػػى المبػػدأ الشػػرعي: "السػػمطاف ولػػي مػػف ال ولػػي لػػو". فكػػؿ ( المػػذكورة آنفًػػا عمػػى المبػػدأ الشػػرعي: "السػػمطاف ولػػي مػػف ال ولػػي لػػو". فكػػؿ ٔٔٔٔالمػػادة )المػػادة )

                                                           

( ٠ٕظس: ظع١د لاػٟ، زػا اٌّىٍفح  اٟ أشااي وماد اٌاصٚاض  اٟ اٌشاس٠عح اكظا،١ِح ٚلاأْٛ األظاسج ( ٠ٕظس: ظع١د لاػٟ، زػا اٌّىٍفح  اٟ أشااي وماد اٌاصٚاض  اٟ اٌشاس٠عح اكظا،١ِح ٚلاأْٛ األظاسج ٔ))

اٌعصائسٞ، زظاٌح ِاظعر١س ِمدِاح اٌاٝ لعاُ اٌشاس٠عح ٚاٌماأْٛ  اٟ و١ٍاح اٌعٍاَٛ اكظا،١ِح/ ظاِعاح اٌعصائسٞ، زظاٌح ِاظعر١س ِمدِاح اٌاٝ لعاُ اٌشاس٠عح ٚاٌماأْٛ  اٟ و١ٍاح اٌعٍاَٛ اكظا،١ِح/ ظاِعاح 

 ..4ٖٔ4ٖٔ، ص، صٕٕٔٔٓٔٔٓ  -ٕٕٓٔٓٓٔٓاٌعصائس،اٌعصائس،



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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امػرأة أيػػًا كانػت صػػفتيا وأعػػت تحػت طائمػػة عجػػؿ الػولي، فػػإف القاجػػي ىػو الػػذي يتػػولى امػرأة أيػػًا كانػت صػػفتيا وأعػػت تحػت طائمػػة عجػػؿ الػولي، فػػإف القاجػػي ىػو الػػذي يتػػولى 
( سػػػػالفة ( سػػػػالفة ٕٕٔٔة )ة )أمػػػػر تزوي يػػػػا مػػػػف كفئيػػػػا وفػػػػؽ الجػػػػوابط المنصػػػػوص عمييػػػػا فػػػػي المػػػػادأمػػػػر تزوي يػػػػا مػػػػف كفئيػػػػا وفػػػػؽ الجػػػػوابط المنصػػػػوص عمييػػػػا فػػػػي المػػػػاد

 ..((ٔ))الذكرالذكر

يتبػػيف  مًيػػا ممػػا سػػبؽ أف موأػػؼ القػػانوف ال زائػػري مػػف عجػػؿ الػػولي أبػػؿ تعديمػػو يتبػػيف  مًيػػا ممػػا سػػبؽ أف موأػػؼ القػػانوف ال زائػػري مػػف عجػػؿ الػػولي أبػػؿ تعديمػػو 
 متوافؽ مع موأؼ الفقو اإلسالمي في ىذا الخصوص وال سيما الفقو المالكي.متوافؽ مع موأؼ الفقو اإلسالمي في ىذا الخصوص وال سيما الفقو المالكي.

 ب. بعد التعديؿ:

، (ٕ)ٕ٘ٓٓ/ٕ/ٕٚ( الصادر في ٕٓ -٘ٓرأـ ) لقد ع د ؿ أانوف األسرة باألمر 
، ومف (ٖ)األمر إحدى وأربعيف مادة ما بيف اإللغاء والتعديؿ واإلجافةوأد مس ىذا 

 .ٕٔو ٔٔو ٜجمف المواد التي طاليا التعديؿ، المواد: 

( أصبحت بعد تعديميا تنص عمى أنو:" ينعقد الزواج بتبادؿ رجا ٜفالمادة ) 
رجا  الزو يف". وبذلؾ فقد اختزؿ المشرع أركاف عقد الزواج في ركف واحد ىو:" تبادؿ

نما أصبح مف شروطو وفق ا لممادة  الزو يف"، ولـ يعد الولي ركن ا مف أركاف الزواج، وا 
( مكرر، المجافة بالتعديؿ ال ديد، والتي نصت عمى أنو: "ي ب أف تتوافر في عقد ٜ)

انعداـ الموانع  -شاىداف -الولي -الصداؽ -الزواج الشروط اآلتية: أىمية الزواج
 الشرعية لمزواج".

( المعدلة المذكورة، ما  اء فػي أػرار لممحكمػة العميػا فػي ( المعدلة المذكورة، ما  اء فػي أػرار لممحكمػة العميػا فػي ٜٜتطبيقات المادة )تطبيقات المادة )  ومفومف  
ال زائر، ونصو: "حيث إف عقد الزواج بصفة عامة مبني أساًسا عمى الرجا، وىػو ركػف ال زائر، ونصو: "حيث إف عقد الزواج بصفة عامة مبني أساًسا عمى الرجا، وىػو ركػف 

( ( ٗٗ( مػػف ؽ.أ، إجػػافة إلػػى ذلػػؾ فالمػػادة )( مػػف ؽ.أ، إجػػافة إلػػى ذلػػؾ فالمػػادة )ٜٜٓٓمػػف أركانػػو المنصػػوص عمييػػا فػػي المػػادة )مػػف أركانػػو المنصػػوص عمييػػا فػػي المػػادة )
جػػائي.. وحيػػث بنػػاء عمػػى المػػادتيف المشػػار جػػائي.. وحيػػث بنػػاء عمػػى المػػادتيف المشػػار مػػف نفػػس القػػانوف تعػػرؼ الػػزواج بأنػػو عقػػد ر مػػف نفػػس القػػانوف تعػػرؼ الػػزواج بأنػػو عقػػد ر 

                                                           

 ..4ٗٔ4ٗٔ-4ٖٔ4ٖٔ( ٠ٕظس: اٌّظدز ٔفعٗ، ص( ٠ٕظس: اٌّظدز ٔفعٗ، صٔ))

(، اٌعإح اٌصا١ٔاح ٚاألزتعاْٛ،  اٟ (، اٌعإح اٌصا١ٔاح ٚاألزتعاْٛ،  اٟ ٘ٔ٘ٔ( ِٕشٛز  اٟ اٌعس٠ادج اٌسظا١ّح ٌٍعّٙٛز٠اح اٌعصائس٠اح، اٌعادد )( ِٕشٛز  اٟ اٌعس٠ادج اٌسظا١ّح ٌٍعّٙٛز٠اح اٌعصائس٠اح، اٌعادد )ٕ))

ٕ4ٕ4//ٕٕ//ٕٕٓٓ٘ٓٓ٘.. 

دزاظح -( ٠ٕظس: ِععٛدج ٔع١ّح ا١ٌاض، اٌرع٠ٛغ وٓ اٌؼسز  ٟ تعغ ِعائً اٌصٚاض ٚاٌط،قٖ)

ذٍّعاْ،  -ٝ و١ٍح اٌؽمٛق ٚاٌعٍَٛ اٌع١اظ١ح/ ظاِعح اتٟ تىس تٍمائدزظاٌح دورٛزاٖ ِمدِح اٌ -ِمازٔح

 .ٕٓٔٓ -2ٕٓٓاٌعصائس، 



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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إلييما ال يمكف لقجاة الموجوع إ بار زو ة ما عمى الدخوؿ بيا رغـ معارجػتيا لػو أو إلييما ال يمكف لقجاة الموجوع إ بار زو ة ما عمى الدخوؿ بيا رغـ معارجػتيا لػو أو 
 ..((ٔ))عدـ رجاىا بو.."عدـ رجاىا بو.."

( فقػػد اجػػحت بعػػد تعػػديميا تػػنص عمػػى أنػػو: "تعقػػد المػػرأة الراشػػدة ( فقػػد اجػػحت بعػػد تعػػديميا تػػنص عمػػى أنػػو: "تعقػػد المػػرأة الراشػػدة ٔٔٔٔأمػػا المػػادة )أمػػا المػػادة )  
شػػػػخص آخػػػػر تختػػػػاره. دوف شػػػػخص آخػػػػر تختػػػػاره. دوف زوا يػػػػا بحجػػػػور ولييػػػػا وىػػػػو أبوىػػػػا أو أحػػػػد اأاربيػػػػا أو أي زوا يػػػػا بحجػػػػور ولييػػػػا وىػػػػو أبوىػػػػا أو أحػػػػد اأاربيػػػػا أو أي 

مف ىذا القانوف، يتولى زواج القّصر أولياؤىـ، وىو األب فأحد مف ىذا القانوف، يتولى زواج القّصر أولياؤىـ، وىو األب فأحد   ٚٚاإلخالؿ بأحكاـ المادة اإلخالؿ بأحكاـ المادة 
 األأارب األوليف، والقاجي ولي مف ال ولي لو".األأارب األوليف، والقاجي ولي مف ال ولي لو".

يتجح مف ىذه المادة أنيا أد أسندت عقد الزواج إلى المرأة الراشػدة نفسػيا ال إلػى يتجح مف ىذه المادة أنيا أد أسندت عقد الزواج إلى المرأة الراشػدة نفسػيا ال إلػى 
( المتعمقة بأركاف الزواج في ( المتعمقة بأركاف الزواج في ٜٜفي تعديؿ المادة )في تعديؿ المادة )  ولييا، فيي بذلؾ  اءت مؤكدة لما وردولييا، فيي بذلؾ  اءت مؤكدة لما ورد

ركػػف واحػػد فقػػط ىػػو: "تبػػادؿ رجػػا الػػزو يف" وبالتػػالي صػػارت بقيػػة األركػػاف شػػروًطا لعقػػد ركػػف واحػػد فقػػط ىػػو: "تبػػادؿ رجػػا الػػزو يف" وبالتػػالي صػػارت بقيػػة األركػػاف شػػروًطا لعقػػد 
( ىػػو: أبوىػػا او أحػػد أأاربيػػا أو أي ( ىػػو: أبوىػػا او أحػػد أأاربيػػا أو أي ٔٔٔٔالػػزواج بمػػا فييػػا الػػولي، وىػػذا الػػولي وفقػػا لممػػادة )الػػزواج بمػػا فييػػا الػػولي، وىػػذا الػػولي وفقػػا لممػػادة )

ف تقدمػػو ولًيػػا فػػي زوا يػػا، ف تقدمػػو ولًيػػا فػػي زوا يػػا، شػػخص آخػػر تختػػاره، وىػػذا يعنػػي أف المػػرأة الراشػػدة تختػػار مػػشػػخص آخػػر تختػػاره، وىػػذا يعنػػي أف المػػرأة الراشػػدة تختػػار مػػ
فحػػرؼ )أو( يفيػػد التخييػػر ال الو ػػوب، وبػػذلؾ أػػد يكػػوف ىػػذا الػػولي شخًصػػا أ نبًيػػا عػػف فحػػرؼ )أو( يفيػػد التخييػػر ال الو ػػوب، وبػػذلؾ أػػد يكػػوف ىػػذا الػػولي شخًصػػا أ نبًيػػا عػػف 

( المػػػذكورة اكتفػػػت باشػػػتراط ( المػػػذكورة اكتفػػػت باشػػػتراط ٔٔٔٔاألسػػػرة، تختػػػاره المػػػرأة الراشػػػدة بنفسػػػيا، كمػػػا أف المػػػادة )األسػػػرة، تختػػػاره المػػػرأة الراشػػػدة بنفسػػػيا، كمػػػا أف المػػػادة )
حجػػور الػػولي عنػػد عقػػد زواج المػػرأة الراشػػدة دوف أف يكػػوف لػػو دور معمػػوـ، وأكثػػر مػػف حجػػور الػػولي عنػػد عقػػد زواج المػػرأة الراشػػدة دوف أف يكػػوف لػػو دور معمػػوـ، وأكثػػر مػػف 

ؾ، فإف تخمُّؼ شرط الولي في عقد زواج المرأة الراشدة ال يترتػب عميػو أي أثػر، خالفػا ؾ، فإف تخمُّؼ شرط الولي في عقد زواج المرأة الراشدة ال يترتػب عميػو أي أثػر، خالفػا ذلذل
( مكرر، وليس لصنيع المشرع ىذا مػف ( مكرر، وليس لصنيع المشرع ىذا مػف ٜٜلمشروط األخرى المنصوص عمييا في المادة )لمشروط األخرى المنصوص عمييا في المادة )

داللػػػة سػػػوى ت ريػػػد الػػػولي مػػػف كافػػػة السػػػمطات الفعميػػػة، وفػػػي مقػػػدمتيا سػػػمطة اإل بػػػار، داللػػػة سػػػوى ت ريػػػد الػػػولي مػػػف كافػػػة السػػػمطات الفعميػػػة، وفػػػي مقػػػدمتيا سػػػمطة اإل بػػػار، 
( ىػو م ػاؿ ( ىػو م ػاؿ ٔٔٔٔأىػـ مػا مسػو التعػديؿ فػي المػادة )أىػـ مػا مسػو التعػديؿ فػي المػادة )  وسمطة االعتراض عمى الزواج. ولعػؿوسمطة االعتراض عمى الزواج. ولعػؿ

إعماؿ مبدأ " القاجي ولي مف ال ولي لو" حيث كاف م اؿ تطبيقو أبؿ التعديؿ ىػو كػؿ إعماؿ مبدأ " القاجي ولي مف ال ولي لو" حيث كاف م اؿ تطبيقو أبؿ التعديؿ ىػو كػؿ 
أما بعد التعديؿ فقد تـ تقمػص ىػذا أما بعد التعديؿ فقد تـ تقمػص ىػذا   امرأة، بكًرا كانت أو ثيًبا، راشدة كانت أو غير راشدة.امرأة، بكًرا كانت أو ثيًبا، راشدة كانت أو غير راشدة.

  سػػػػف اىميػػػػة الػػػػزواج   سػػػػف اىميػػػػة الػػػػزواج الم ػػػػاؿ، وانحصػػػػر فػػػػي حػػػػؽ القاصػػػػرة، اي الصػػػػغيرة التػػػػي لػػػػـ تبمػػػػالم ػػػػاؿ، وانحصػػػػر فػػػػي حػػػػؽ القاصػػػػرة، اي الصػػػػغيرة التػػػػي لػػػػـ تبمػػػػ
( سنة كاممة، والتي ليس ليا ولي أمر يتولى ( سنة كاممة، والتي ليس ليا ولي أمر يتولى ٜٜٔٔ( وىي )( وىي )ٚٚالمنصوص عمييا في المادة )المنصوص عمييا في المادة )

                                                           

. ٔم،  وٓ: 1ٕٓٓ/ٖٓ/ٕٔ ٟ  ٖٕٔ٘ٔٗزلُ  -غس ح األؼٛاي اٌشاظ١ح -( لساز اٌّؽىّح اٌع١ٍأ)

، ٔ، ؽٖلسازاخ اٌّؽىّح اٌع١ٍا، ض -ظّاي ظا٠ط، اكظرٙاد اٌعصائسٞ  ٟ ِادج األؼٛاي اٌشاظ١ح

 .ٔ٘ٗٔ-2ٗٗٔ، صِٖٕٕٔٓشٛزاخ و١ٍه، اٌعصائس،  اطداز



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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( فػػػػػإف المشػػػػػرع ( فػػػػػإف المشػػػػػرع ٕٕٔٔأمػػػػػر تزوي يػػػػػا، دوف المػػػػػرأة المكمفػػػػػة الراشػػػػػدة   . وبالنسػػػػػبة لممػػػػػادة )أمػػػػػر تزوي يػػػػػا، دوف المػػػػػرأة المكمفػػػػػة الراشػػػػػدة   . وبالنسػػػػػبة لممػػػػػادة )
ال زائػػري أػػد كفػػى نفسػػو عنػػاء تعػػديميا، واختصػػر الطريػػؽ، واكتفػػى بإلغائيػػا الغػػاًء كػػاماًل  ال زائػػري أػػد كفػػى نفسػػو عنػػاء تعػػديميا، واختصػػر الطريػػؽ، واكتفػػى بإلغائيػػا الغػػاًء كػػاماًل  

الي لػػػـ يبػػػؽ فػػػي أػػػانوف األسػػػرة ال زائػػػري، اليػػػوـ، أيػػػة مػػػادة تعػػػالج مشػػػكمة "عجػػػؿ الي لػػػـ يبػػػؽ فػػػي أػػػانوف األسػػػرة ال زائػػػري، اليػػػوـ، أيػػػة مػػػادة تعػػػالج مشػػػكمة "عجػػػؿ وبالتػػػوبالتػػػ
 ؛ النعداـ دوره تقريًبا في إبراـ عقد الزواج. ؛ النعداـ دوره تقريًبا في إبراـ عقد الزواج. ((ٔ))الولي"الولي"

وأد انتقد موأؼ القػانوف ال زائػري مػف عجػؿ الػولي بعػد التعػديؿ المػذكور، عمػى وأد انتقد موأؼ القػانوف ال زائػري مػف عجػؿ الػولي بعػد التعػديؿ المػذكور، عمػى   
ابة لجػػغوط ابة لجػػغوط أسػػاس أنػػو تأكيػػد لمسػػعى إجػػعاؼ دور الػػولي فػػي عقػػد الػػزواج، وذلػػؾ اسػػت أسػػاس أنػػو تأكيػػد لمسػػعى إجػػعاؼ دور الػػولي فػػي عقػػد الػػزواج، وذلػػؾ اسػػت 

رجػػاء المنظمػػات الدوليػػة وال معيػػات التػػي تػػدعو الػػى تحريػػر أكبػػر لممػػرأة رجػػاء المنظمػػات الدوليػػة وال معيػػات التػػي تػػدعو الػػى تحريػػر أكبػػر لممػػرأةالعولمػػة وا  ، ، ((ٕ))العولمػػة وا 
( بصػياغتيما أبػؿ التعػديؿ تعتبػراف خيػر عػالج ( بصػياغتيما أبػؿ التعػديؿ تعتبػراف خيػر عػالج ٕٕٔٔوؤٔٔٔوىو انتقاد و يو؛ ألف المادتيف )وىو انتقاد و يو؛ ألف المادتيف )

أػػانوني لمشػػكؿ العجػػؿ، وتعبػػراف عػػف موأػػؼ دأيػػؽ ومتطػػور لممشػػرع ال زائػػري فػػي ىػػذا أػػانوني لمشػػكؿ العجػػؿ، وتعبػػراف عػػف موأػػؼ دأيػػؽ ومتطػػور لممشػػرع ال زائػػري فػػي ىػػذا 
فقػػو اإلسػػالمي، وىػػو بموأفػػو األخيػػر ىػػذا يكػػوف أػػد خطػػا خطػػوة فقػػو اإلسػػالمي، وىػػو بموأفػػو األخيػػر ىػػذا يكػػوف أػػد خطػػا خطػػوة الخصػػوص السػػتعانتو بالالخصػػوص السػػتعانتو بال
 إلى الوراء ال إلى األماـ.إلى الوراء ال إلى األماـ.

وخاتمػػػة بحػػػث موجػػػوع عجػػػؿ الػػػولي تكػػػوف بػػػدعوة المشػػػرع العراأػػػي إلػػػى إعػػػادة وخاتمػػػة بحػػػث موجػػػوع عجػػػؿ الػػػولي تكػػػوف بػػػدعوة المشػػػرع العراأػػػي إلػػػى إعػػػادة   
النظر في موأفػو الحػالي مػف الواليػة وعجػؿ الػولي، وذلػؾ بػأف يتػدارؾ الػنقص والقصػور النظر في موأفػو الحػالي مػف الواليػة وعجػؿ الػولي، وذلػؾ بػأف يتػدارؾ الػنقص والقصػور 

ؿ الشخصػػية فػػػي ىػػذا الخصػػػوص، مػػف خػػػالؿ ؿ الشخصػػية فػػػي ىػػذا الخصػػػوص، مػػف خػػػالؿ التشػػريعييف المػػذيف يعتريػػػاف أػػانوف األحػػػواالتشػػريعييف المػػذيف يعتريػػػاف أػػانوف األحػػػوا
جافة نصوص  ديدة معتمًدا في ذلػؾ عمػى الفقػو اإلسػالمي،  جافة نصوص  ديدة معتمًدا في ذلػؾ عمػى الفقػو اإلسػالمي، تعديؿ النصوص القائمة وا  تعديؿ النصوص القائمة وا 

 ومستأنًسا بنصوص القانوف اإلماراتي.ومستأنًسا بنصوص القانوف اإلماراتي.

                                                           

 ..4٘ٔ4٘ٔ، ، ٕٕ٘ٔ٘ٔ-ٔ٘ٔٔ٘ٔ( ٠ٕظس: ظع١د لاػٟ، ِظدز ظاتك، ص( ٠ٕظس: ظع١د لاػٟ، ِظدز ظاتك، صٔ))

 ..4ٙٔ4ٙٔ( ٠ٕظس: ظع١د لاػٟ، ِظدز ظاتك، ص( ٠ٕظس: ظع١د لاػٟ، ِظدز ظاتك، صٕ))
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 الخاتمة
 إف خاتمة ىذا البحث تتجمف أىـ النتائج والتوصيات، وكما يأتي:إف خاتمة ىذا البحث تتجمف أىـ النتائج والتوصيات، وكما يأتي:  

 : : النتائجالنتائج  ::أوًل أوًل 

د نكاح المرأة الرشيدة، ال يصح العقد بدونو، وىذا ىو يعد الولي ركن ا ميم ا النعقا -ٔ
الفقياء، وىو الرا ح، والذي أخذ بو القانوف اإلماراتي، خالف ا لمحنفية رأي  ميور 

ف استحبوا في الوأت نفسو مباشرة الولي  الذيف أ ازوا لممرأة تولي عقد نكاحيا، وا 
 لعقد النكاح، وىو الذي أخذ بو القانوف العراأي. 

جػػؿ الػػولي ىػػو أبػػرز تطبيػػؽ لمتعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ حػػؽ الواليػػة فػػي التػػزويج، جػػؿ الػػولي ىػػو أبػػرز تطبيػػؽ لمتعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ حػػؽ الواليػػة فػػي التػػزويج، إف عإف ع -ٕٕ
ولػػو صػػورتاف رئيسػػتاف فػػي الفقػػو اإلسػػالمي: األولػػى ىػػي المنػػع مػػف التػػزويج بكػػؼء ولػػو صػػورتاف رئيسػػتاف فػػي الفقػػو اإلسػػالمي: األولػػى ىػػي المنػػع مػػف التػػزويج بكػػؼء 
وبميػػر المثػػؿ، وىػػذا عنػػد  ميػػع المػػذاىب. أو المنػػع مػػف التػػزويج بكػػؼء ولػػو دوف وبميػػر المثػػؿ، وىػػذا عنػػد  ميػػع المػػذاىب. أو المنػػع مػػف التػػزويج بكػػؼء ولػػو دوف 

ًفا لمحنفية. غير أف المالكيػة ًفا لمحنفية. غير أف المالكيػة مير المثؿ، وىذا عند المالكية والشافعية والحنابمة، خالمير المثؿ، وىذا عند المالكية والشافعية والحنابمة، خال
اشػػػترطوا لتحقػػػؽ العجػػػؿ مػػػف الػػػولي تحقػػػؽ اإلجػػػرار منػػػو بموليتػػػو؛ أي أنيػػػـ اأػػػاموا اشػػػترطوا لتحقػػػؽ العجػػػؿ مػػػف الػػػولي تحقػػػؽ اإلجػػػرار منػػػو بموليتػػػو؛ أي أنيػػػـ اأػػػاموا 
العجؿ عمى معيار ميػـ مػف معػايير التعسػؼ، أال وىػو معيػار أصػد اإلجػرار. أمػا العجؿ عمى معيار ميػـ مػف معػايير التعسػؼ، أال وىػو معيػار أصػد اإلجػرار. أمػا 
العجػػػؿ عنػػػد  ميػػػور الفقيػػػاء فيػػػو يقػػػـو عمػػػى م ػػػرد االمتنػػػاع مػػػف التػػػزويج، عمػػػى العجػػػؿ عنػػػد  ميػػػور الفقيػػػاء فيػػػو يقػػػـو عمػػػى م ػػػرد االمتنػػػاع مػػػف التػػػزويج، عمػػػى 

إجػػرار، والػػرا ح ىػػو مػػذىب المالكيػػة. أمػػا الصػػورة الثانيػػة إجػػرار، والػػرا ح ىػػو مػػذىب المالكيػػة. أمػػا الصػػورة الثانيػػة أسػػاس أف ذلػػؾ بحػػد ذاتػػو أسػػاس أف ذلػػؾ بحػػد ذاتػػو 
لمعجؿ فيي امتناع الولي مف تزوي يا مف الكؼء الذي عينتو ليزو يا مف الكؼء لمعجؿ فيي امتناع الولي مف تزوي يا مف الكؼء الذي عينتو ليزو يا مف الكؼء 
الػػػذي عّينػػػو ىػػػو، وىػػػذا عنػػػد الحنفيػػػة والحنابمػػػة وبعػػػض الشػػػافعية، وكػػػذلؾ المالكيػػػة الػػػذي عّينػػػو ىػػػو، وىػػػذا عنػػػد الحنفيػػػة والحنابمػػػة وبعػػػض الشػػػافعية، وكػػػذلؾ المالكيػػػة 

ي الُم بػػر ي الُم بػػر بالنسػػبة لمػػولي غيػػر الم بػػر الػػذي امتنػػع بػػدوف و ػػو صػػحيح، وكػػذلؾ الػػولبالنسػػبة لمػػولي غيػػر الم بػػر الػػذي امتنػػع بػػدوف و ػػو صػػحيح، وكػػذلؾ الػػول
الػػذي تحقػػؽ إجػػراره. فػػي حػػيف اتفػػؽ المالكيػػة والشػػافعية عمػػى األخػػذ بتعيػػيف الػػولي الػػذي تحقػػؽ إجػػراره. فػػي حػػيف اتفػػؽ المالكيػػة والشػػافعية عمػػى األخػػذ بتعيػػيف الػػولي 

دوف تعيػيف المػرأة؛ ألنػو دوف تعيػيف المػرأة؛ ألنػو   -األب عند المالكية، واألب او ال د عند الشػافعيةاألب عند المالكية، واألب او ال د عند الشػافعية-الُم برالُم بر
أكمػػػؿ نظػػػًرا منيػػػا، وألنػػػو م بػػػوؿ عمػػػى الشػػػفقة كمػػػا يقػػػوؿ المالكيػػػة، إال أف المالكيػػػة أكمػػػؿ نظػػػًرا منيػػػا، وألنػػػو م بػػػوؿ عمػػػى الشػػػفقة كمػػػا يقػػػوؿ المالكيػػػة، إال أف المالكيػػػة 

ال فإنو يصير عاجاًل   اشترطوا ىنا أيًجا عدـاشترطوا ىنا أيًجا عدـ ال فإنو يصير عاجاًل تحقؽ اإلجرار منو، وا  ، ، -كمػا تقػدـكمػا تقػدـ–تحقؽ اإلجرار منو، وا 
والرا ح في ىذه الصورة محكـو بالجوابط أو الشػروط المتقدمػة، فػإذا تػوافرت أخػذنا والرا ح في ىذه الصورة محكـو بالجوابط أو الشػروط المتقدمػة، فػإذا تػوافرت أخػذنا 
ال فإنو ي ب العمؿ بالرأي الذي سبقو. ىذا ويمكف تحديد  ال فإنو ي ب العمؿ بالرأي الذي سبقو. ىذا ويمكف تحديد برأي المالكية والشافعية، وا  برأي المالكية والشافعية، وا 
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ف معػايير التعسػؼ، ف معػايير التعسػؼ، و وه التعسؼ في عجػؿ الػولي مػف خػالؿ تطبيػؽ أي معيػار مػو وه التعسؼ في عجػؿ الػولي مػف خػالؿ تطبيػؽ أي معيػار مػ
 وحسب كؿ حالة عمى حدة.وحسب كؿ حالة عمى حدة.

أما مواأؼ القوانيف المقارنة مف مسألة عجؿ الولي فقد  اءت متباينة؛ فالقانوف  -ٖ
العراأي  اءت نصوصو أاصرة ومقتجبة فيما يتعمؽ بأحكاـ الوالية، وعجؿ 
الولي، وكؿ ما نص عميو ىو اعتبار المنع مف الزواج  ريمة يعاأب عمييا 

سواء  كاف أريب ا أـ بعيد ا. أما القانوف المصري فقد  اء خالي ا مف  الشخص المانع
اإلشارة إلى أحكاـ والية التزويج، وعجؿ الولي، لذا و ب العمؿ بأر ح األحواؿ 
مف مذىب أبي حنيفة في ىذا الصدد وفق ا لإلحالة المقررة بالقانوف. أما القانوف 

ؽ الوالية، وذلؾ بمنعو العجؿ، اإلماراتي فقد صرح بمنع التعسؼ في استعماؿ ح
الخاطب كفؤ ا، حتى لو كاف المير  وسمبو الوالية مف الولي العاجؿ، متى كاف

المقدـ دوف مير المثؿ، أخذ ا بمذىب ال ميور، كما وكؿ األمر في حالة العجؿ 
إلى القاجي بواليتو العامة ليأذف بالزواج أو ال عمى جوء ما يظير مف المصمحة، 

ا مف انتقاؿ الوالية حينئذ  إلى القاجي ال  اعتماد ا عمى مذىب  ميور الفقياء أيج 
إلى الولي األبعد. أما القانوف ال زائري فمـ يبؽ فيو أية مادة تعالج عجؿ الولي 
بعد التعديؿ األخير؛ ألنو أعطى لممرأة حؽ تزويج نفسيا بحجور مف تختاره ولي ا 

ا أ نبي ا عف األسر  ا.في زوا يا، ولو كاف شخص   ة، وىو موأؼ منتقد أيج 
 التوصيات: :ثاني ا

( مف القانوف المذكور التي تحيؿ إلى مبادئ ٕ/ؼٔأف يقوـ بتعديؿ المادة ) -ٔ
الشريعة اإلسالمية عند خمو القانوف المذكور مف نص يعالج مسألة معينة، بأف 

 يحيؿ القاجي الى الفقو اإلسالمي بدال  مف الشريعة اإلسالمية. 
ية نقترح عمى المشرع أف يجيؼ مادة تحدد الولي وشروطو الوال فيما يخص -ٕ

وترتيب األولياء وي عؿ الولي ركن ا مف أركاف عقد الزواج ال يصح العقد بدونو، 
 ويعتبر القاجي ولي ا لمف ال ولي لو.
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فيما يتعمؽ بالعجؿ فنوصي المشرع بأف يجيؼ مادة تقرر منع العجؿ وسمب أما  -ٖ
إذا كاف المنع مف الزواج لمصمحة المرأة، وال بأس أف  الوالية مف الولي العاجؿ إال

( مف أانوف األحواؿ ٖٓ( مف المادة )ٗ،ٖقتبس ىذه المادة مف الفقرتيف )ي
( عمى أنو:" إذا طمب مف أكمؿ الثامنة ٖالشخصية اإلماراتي، إذ نصت الفقرة )

جي". عشرة مف عمره الزواج وامتنع وليو عف تزوي و  از لو رفع األمر الى القا
( عمى أنو:" يحدد القاجي مدة لحجور الولي بعد إعالنو يبيف ٗونصت الفقرة )

خالليا أأوالو، فإف لـ يحجر أصال  أو كاف اعتراجو غير سائ  زو و القاجي". 
( مف أانوف األحواؿ ٜ( مف المادة )ٔكما نقترح أف يقـو المشرع بتعديؿ الفقرة )
ال يحؽ ألي مف األأارب أو األغيار  -ٔالشخصية، وي عميا عمى النحو اآلتي:" 

إكراه شخص ذكر ا كاف أو أنثى عمى الزواج دوف رجاه، ويعتبر عقد الزواج باطال  
إذا لـ يتـ الدخوؿ، كما ال يحؽ ألي مف األأارب أو األغيار منع مف كاف أىال  
لمزواج بمو ب أحكاـ ىذا القانوف، مف الزواج، إال إذا كاف المنع مف الولي 

 محة المولى عمييا".ولمص
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 المصادر
 كتب التفسير:كتب التفسير:  ::أوًل أوًل 

 ..ٕٖٜٕٖٜٔٔ، مطبعة المنار، مصر، ، مطبعة المنار، مصر، ٕٕ، ط، طٕٕمحمد رشيد رجا، تفسير المنار، جمحمد رشيد رجا، تفسير المنار، ج -
 كتب الحديث وشروحه:كتب الحديث وشروحه:  ::ثانًياثانًيا

حكػػـ عمػى أحاديثػػو وآثػاره وعمػػؽ عميػو األلبػػاني، طبعػة  ديػػدة، مكتبػػة حكػػـ عمػى أحاديثػػو وآثػاره وعمػػؽ عميػو األلبػػاني، طبعػة  ديػػدة، مكتبػػة   ،،ابػف ما ػػو، سػنف ابػػف ما ػوابػف ما ػػو، سػنف ابػػف ما ػو -ٔٔ
 ..ٜٜٜٜٚٔٚٔالمعارؼ، الرياض، المعارؼ، الرياض، 

 ..ٜٜٜٜٔٔٔٔ، مطبعة السعادة، مصر، ، مطبعة السعادة، مصر، ٔٔ(، ط(، طٖٖ، ج، جٔٔالمنتقى شرح الموطأ، )جالمنتقى شرح الموطأ، )ج  البا ي،البا ي، -ٕٕ
 ٜٜٙٛٔٙٛٔ، دار الرياف لمتراث، القاىرة، ، دار الرياف لمتراث، القاىرة، ٔٔ، ط، طٜٜالعسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جالعسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج -ٖٖ
 ، دار الفكر.، دار الفكر.ٗٗالمباركفوري، تحفة األحوذي بشرح  امع الترمذي، جالمباركفوري، تحفة األحوذي بشرح  امع الترمذي، ج -ٗٗ

 كتب المغة:كتب المغة:  ::ثالثًاثالثًا

 ..ٜٜٜٜٚٔٚٔار الفكر، ار الفكر، ، د، دٗٗابف فارس، مع ـ مقاييس المغة، جابف فارس، مع ـ مقاييس المغة، ج -ٔٔ
 (، دار صادر، بيروت.(، دار صادر، بيروت.٘ٔ٘ٔ، ج، جٖٖٔٔ، ج، جٔٔٔٔ، ج، جٔٔابف منظور، لساف العرب، )جابف منظور، لساف العرب، )ج -ٕٕ
 ..ٜٕٜٕٓٓٓٓال وىري، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، دار الحديث، القاىرة، ال وىري، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، دار الحديث، القاىرة،  -ٖٖ
 ..ٖٕٖٕٓٓٓٓ، دار الكتب العممية، بيروت، ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔٔ، ط، طٖٖالفراىيدي، كتاب العيف، جالفراىيدي، كتاب العيف، ج -ٗٗ
 ..ٖٕٖٕٔٓٔٓممية، بيروت، ممية، بيروت، ، دار الكتب الع، دار الكتب العٗٗالفيروز آبادي، القاموس المحيط، طالفيروز آبادي، القاموس المحيط، ط -٘٘

 كتب أصول الفقه:كتب أصول الفقه:  ::رابًعارابًعا

، دار الفجػيمة، الريػاض، ، دار الفجػيمة، الريػاض، ٔٔ، ط، طٔٔالشوكاني، إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مػف عمػـ األصػوؿ، جالشوكاني، إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مػف عمػـ األصػوؿ، ج -ٔٔ
ٕٕٓٓٓٓٓٓ.. 

، إحسػػػاف لمنشػػػر والتوزيػػػع، كردسػػػتاف ، إحسػػػاف لمنشػػػر والتوزيػػػع، كردسػػػتاف ٖٕٖٕمصػػػطفى الزلمػػػي، أصػػػوؿ الفقػػػو فػػػي نسػػػي و ال ديػػػد، طمصػػػطفى الزلمػػػي، أصػػػوؿ الفقػػػو فػػػي نسػػػي و ال ديػػػد، ط -ٕٕ
 ..ٕٕٗٔٓٗٔٓالعرؽ، العرؽ، 
 كتب الفقه اإلسالمي:كتب الفقه اإلسالمي:  ::خامًساخامًسا

 ذهب الحنفي:ذهب الحنفي:كتب المكتب الم ..  أأ
ومعػػو العنايػػة شػػرح ومعػػو العنايػػة شػػرح   ،،عمػػى اليدايػػة شػػرح بدايػػة المبتػػدئ لممرغينػػانيعمػػى اليدايػػة شػػرح بدايػػة المبتػػدئ لممرغينػػاني  ،،ابػػف اليمػػاـ، شػػرح فػػتح القػػديرابػػف اليمػػاـ، شػػرح فػػتح القػػدير -ٔٔ

اليدايػػػة ألكمػػػؿ الػػػديف البػػػابرتي وحاشػػػيتا سػػػعدي  مبػػػي وسػػػعدي أفنػػػدي عمػػػى شػػػرح العنايػػػة وعمػػػى اليدايػػػة ألكمػػػؿ الػػػديف البػػػابرتي وحاشػػػيتا سػػػعدي  مبػػػي وسػػػعدي أفنػػػدي عمػػػى شػػػرح العنايػػػة وعمػػػى 
 ..ٖٕٖٕٓٓٓٓ، دار الكتب العممية، بيروت، ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔٔ، ط، طٖٖاليداية، جاليداية، ج
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ة ابف عابديف" عمى الدر المختار لمحصػكفي شػرح تنػوير األبصػار ة ابف عابديف" عمى الدر المختار لمحصػكفي شػرح تنػوير األبصػار ابف عابديف، رد المحتار "حاشيابف عابديف، رد المحتار "حاشي -ٕٕ
 ..ٕٕٓٓٓٓٓٓ، دار المعرفة، بيروت، ، دار المعرفة، بيروت، ٔٔ، ، ط، ، طٗٗلمتمرتاشي، جلمتمرتاشي، ج

، دار الكتػب العمميػة، ، دار الكتػب العمميػة، ٕٕ، ط، طٗٗابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار، جابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار، ج -ٖٖ
 ..ٖٕٖٕٓٓٓٓبيروت، بيروت، 

الؽ عمػى البحػر الرائػؽ البػف عابػديف، الؽ عمػى البحػر الرائػؽ البػف عابػديف، ومعػو منحػة الخػومعػو منحػة الخػ  ،،ابف ن يـ، البحر الرائػؽ شػرح كنػز الػدأائؽابف ن يـ، البحر الرائػؽ شػرح كنػز الػدأائؽ -ٗٗ
 ..ٜٜٜٜٚٔٚٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔٔ، ط، طٖٖجج

 ..ٕٕٓٓٓٓٓٓ، دار الكتب العممية، بيروت، ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔٔ، ط، ط٘٘بدر الديف العيني، البناية شرح اليداية، جبدر الديف العيني، البناية شرح اليداية، ج -٘٘
 ..ٕٕٔٓٓٔٓٓ، دار الكتب العممية، بيروت، ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔٔ، ط، ط٘٘السرخسي، المبسوط، جالسرخسي، المبسوط، ج -ٙٙ
 ..ٖٕٖٕٓٓٓٓ، دار الكتب العممية، بيروت، ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔٔطط  ،،ٖٖالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج -44
 ..ٕٕٓٓٓٓٓٓ، دار الكتب العممية، بيروت، ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔٔ، ط، طٔٔالمرغيناني، اليداية شرح بداية المبتدئ، جالمرغيناني، اليداية شرح بداية المبتدئ، ج -11

 كتب المذهب المالكي:كتب المذهب المالكي: ..  بب
 ابف ُ زّي، القوانيف الفقيية، ت: محمد بف سيدي.ابف ُ زّي، القوانيف الفقيية، ت: محمد بف سيدي. -ٔٔ
مي، مي، ، دار الغػػػرب اإلسػػػال، دار الغػػػرب اإلسػػػالٔٔ، ط، طٔٔابػػػف شػػػاس، عقػػػد ال ػػػواىر الثمينػػػة فػػػي مػػػذىب عػػػالـ المدينػػػة، جابػػػف شػػػاس، عقػػػد ال ػػػواىر الثمينػػػة فػػػي مػػػذىب عػػػالـ المدينػػػة، ج -ٕٕ

 ..ٜٜٜٜ٘ٔ٘ٔالسعودية، السعودية، 
  ،،، المكتبػػة العصػػرية، صػػيدا، المكتبػػة العصػػرية، صػػيدأٔ، ط، طٕٕأبػػو بكػػر الكشػػناوي، أسػػيؿ المػػدارؾ شػػرح إرشػػاد المسػػالؾ، جأبػػو بكػػر الكشػػناوي، أسػػيؿ المػػدارؾ شػػرح إرشػػاد المسػػالؾ، ج -ٖٖ

 ..ٖٕٖٕٓٓٓٓبيروت، بيروت، 
 ..ٜٜٙٓٔٙٓٔ، مطبعة السعادة، مصر، ، مطبعة السعادة، مصر، ٗٗاإلماـ مالؾ، المدونة الكبرى، جاإلماـ مالؾ، المدونة الكبرى، ج -ٗٗ
 ..ٕٕٓٔٓٓٔٓ، دار الرجواف، نواكشوط، ، دار الرجواف، نواكشوط، ٔٔ، ط، طٗٗالحّطاب، مواىب ال ميؿ في شرح مختصر خميؿ، جالحّطاب، مواىب ال ميؿ في شرح مختصر خميؿ، ج -٘٘
، ، ٔٔ، ط، طٗٗوبأسػفمو حاشػية عمػي العػدوي، جوبأسػفمو حاشػية عمػي العػدوي، ج  –شي، حاشية الُخرشي عمى مختصر سيدي خميؿ شي، حاشية الُخرشي عمى مختصر سيدي خميؿ الُخر الُخر  -ٙٙ

 ..ٜٜٜٜٚٔٚٔدار الكتب العممية، بيروت، دار الكتب العممية، بيروت، 
، دار الكتػب العمميػة، بيػروت، ، دار الكتػب العمميػة، بيػروت، ٔٔ، ط، طٖٖعمػى الشػرح الكبيػر لمػدردير، جعمػى الشػرح الكبيػر لمػدردير، ج–الدسوأي، حاشية الدسوأي الدسوأي، حاشية الدسوأي  -ٚٚ

ٕٖٕٖٓٓٓٓ.. 
، المكتبػػة الثقافيػػة، ، المكتبػػة الثقافيػػة، ٕٕجج  صػػالح عبػػد السػػميع األبػػي األزىػػري،  ػػواىر اإلكميػػؿ شػػرح مختصػػر خميػػؿ،صػػالح عبػػد السػػميع األبػػي األزىػػري،  ػػواىر اإلكميػػؿ شػػرح مختصػػر خميػػؿ، -ٛٛ

 بيروت.بيروت.
وبيامشػػو حاشػػيتو تسػػييؿ مػػنح ال ميػػؿ، وبيامشػػو حاشػػيتو تسػػييؿ مػػنح ال ميػػؿ، –ُعمػػيش، شػػرح مػػنح ال ميػػؿ عمػػى مختصػػر العالمػػة خميػػؿ ُعمػػيش، شػػرح مػػنح ال ميػػؿ عمػػى مختصػػر العالمػػة خميػػؿ  -ٜٜ

 ..ٕٕجج
، بيروت، ٕٕ، ط، طٗٗمبارؾ بف عمي التميمي، التسييؿ، جمبارؾ بف عمي التميمي، التسييؿ، ج -ٓٔٓٔ ، بيروت، ، دار ابف حـز  ..ٕٕٔٓٓٔٓٓ، دار ابف حـز
ف حقػائؽ ف حقػائؽ محمد األنصاري الرّصاع، شرح حدود ابف عرفػة الموسػـو "اليدايػة الكافيػة الشػافية لبيػامحمد األنصاري الرّصاع، شرح حدود ابف عرفػة الموسػـو "اليدايػة الكافيػة الشػافية لبيػا -ٔٔٔٔ

 ..ٖٜٜٖٜٜٔٔ، دار الغرب اإلسالمي، ، دار الغرب اإلسالمي، ٔٔاإلماـ ابف عرفة الوافية"، طاإلماـ ابف عرفة الوافية"، ط
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، دار الكتػػب العمميػػة، ، دار الكتػػب العمميػػة، ٔٔ، ط، طٕٕالنفػػراوي، الفواكػػو الػػدواني عمػػى رسػػالة ابػػف أبػػي زيػػد القيروانػػي، جالنفػػراوي، الفواكػػو الػػدواني عمػػى رسػػالة ابػػف أبػػي زيػػد القيروانػػي، ج -ٕٕٔٔ
 ..ٜٜٜٜٚٔٚٔبيروت، بيروت، 

 كتب المذهب الشافعي:كتب المذهب الشافعي:  ..جج
إحيػػػاء التػػػراث إحيػػػاء التػػػراث ، دار ، دار ٔٔ، ط، طٕٕإبػػػراىيـ البػػػا وري، حاشػػػية البػػػا وري عمػػػى شػػػرح ابػػػف أاسػػػـ الغػػػّزي، جإبػػػراىيـ البػػػا وري، حاشػػػية البػػػا وري عمػػػى شػػػرح ابػػػف أاسػػػـ الغػػػّزي، ج -ٔٔ

 ..ٜٜٜٜٙٔٙٔالعربي، بيروت، العربي، بيروت، 
 ..ٛٙٛٔٛٙٛٔ، المطبعة المصرية ببوالؽ، ، المطبعة المصرية ببوالؽ، ٕٕابف ح ر الييتمي، الزواج عف اأتراؼ الكبائر، جابف ح ر الييتمي، الزواج عف اأتراؼ الكبائر، ج -ٕٕ
، دار إحياء التراث العربي، ، دار إحياء التراث العربي، ٔٔ، ط، طٖٖأبو بكر الدمياطي، إعانة الطالبيف عمى ألفاظ فتح المعيف، )جأبو بكر الدمياطي، إعانة الطالبيف عمى ألفاظ فتح المعيف، )ج -ٖٖ

 ..ٕٕٔٓٓٔٓٓبيروت، بيروت، 
قريب البف أاسـ الغّزي شرح غاية التقريب ألبي قريب البف أاسـ الغّزي شرح غاية التقريب ألبي توشيح عمى فتح التوشيح عمى فتح ال  ،،ال اوي، أوت الحبيب الغريبال اوي، أوت الحبيب الغريب -ٗٗ

 ..ٜٜٜٜٛٔٛٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔٔش اع األصفياني، طش اع األصفياني، ط
 ومعو حاشية الشبراممسي وحاشية المغربي الرشيدي،–الرممي، نياية المحتاج إلى شرح المنياج  -٘

 .ٖٕٓٓ، دار الكتب العممية، بيروت، ٖ، طٙج
مػػى الخطيػػب المسػػماة "تحفػػة الحبيػػب عمػػى شػػرح الخطيػػب" مػػى الخطيػػب المسػػماة "تحفػػة الحبيػػب عمػػى شػػرح الخطيػػب" سػػميماف الُب يرمػػي، حاشػػية الُب يرمػػي عسػػميماف الُب يرمػػي، حاشػػية الُب يرمػػي ع -ٙٙ

 ..ٜٜٜٜٙٔٙٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔٔ، ط، طٗٗالمعروؼ باإلأناع في حؿ ألفاظ أبي ش اع، جالمعروؼ باإلأناع في حؿ ألفاظ أبي ش اع، ج
، دار ، دار ٔٔ، ط، طٖٖسميماف الُب يرمي، حاشػية الُب يرمػي عمػى شػرح مػنيج الطػالب لزكريػا األنصػاري، جسميماف الُب يرمي، حاشػية الُب يرمػي عمػى شػرح مػنيج الطػالب لزكريػا األنصػاري، ج -ٚٚ

 ..ٕٕٓٓٓٓٓٓالكتب العممية، بيروت، الكتب العممية، بيروت، 
 ..ٕٕٓٓٓٓٓٓ، دار الكتب العممية، بيروت، ، دار الكتب العممية، بيروت، ٗٗتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج، جتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج، جالشربيني، مغني المحالشربيني، مغني المح -ٛٛ
، دار المنيػػاج، بيػػروت،  ػػدة، ، دار المنيػػاج، بيػػروت،  ػػدة، ٔٔ، ط، طٚٚكمػػاؿ الػػديف الػػدميري، الػػن ـ الوّىػػاج فػػي شػػرح المنيػػاج، جكمػػاؿ الػػديف الػػدميري، الػػن ـ الوّىػػاج فػػي شػػرح المنيػػاج، ج -ٜٜ

ٕٕٓٓٗٓٓٗ.. 
 ..ٜٜٜٜٗٔٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔٔ، ط، طٜٜالماوردي، الحاوي الكبير، جالماوردي، الحاوي الكبير، ج -ٓٔٓٔ
 ..ٕٕٓٓٓٓٓٓ، دار الفكر، بيروت، ، دار الفكر، بيروت، ٚٔٚٔي، جي، جمحمود مطر ي، الم موع شرح الميذب لمنوو محمود مطر ي، الم موع شرح الميذب لمنوو  -ٔٔٔٔ
 ..ٕٕٓٓٓٓٓٓ، دار الكتب العممية، بيروت، ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔٔ، ط، ط٘٘النووي، روجة الطالبيف، جالنووي، روجة الطالبيف، ج -ٕٕٔٔ

 كتب المذهب الحنبمي:كتب المذهب الحنبمي:  ..دد
 ..ٜٜٜٜٔٔٔٔ، دار الم تمع،  دة، ، دار الم تمع،  دة، ٔٔابف المَبْرد، الّدر النقي في شرح ألفاظ الخرأي، طابف المَبْرد، الّدر النقي في شرح ألفاظ الخرأي، ط -ٔٔ
ر، ج -ٕٕ ر، جابف تيمية، الُمحر   ، وزارة األوأاؼ السعودية.، وزارة األوأاؼ السعودية.ٕٕابف تيمية، الُمحر 
 ..ٕٕٙٓٓٙٓٓ، دار ابف ال وزي، ، دار ابف ال وزي، ٔٔ، ط، طٕٕٔٔلشرح الممتع عمى زاد المستقنع، جلشرح الممتع عمى زاد المستقنع، جابف عثيميف، اابف عثيميف، ا -ٖٖ
، بيروت، ٔٔابف أدامة المقدسي، الكافي، طابف أدامة المقدسي، الكافي، ط -ٗٗ ، بيروت، ، المكتب اإلسالمي، دار ابف حـز  ..ٖٕٖٕٓٓٓٓ، المكتب اإلسالمي، دار ابف حـز
(، طبعػػة  ديػػدة، دار (، طبعػػة  ديػػدة، دار ٚٚ، ج، جٕٕويميػػو الشػػرح الكبيػػر البػػف أدامػػة المقدسػػي، )جويميػػو الشػػرح الكبيػػر البػػف أدامػػة المقدسػػي، )ج  ،،ابػػف أدامػػة، المغنػػيابػػف أدامػػة، المغنػػي -٘٘

 ..ٕٜٕٜٚٔٚٔالكتاب العربي، بيروت، الكتاب العربي، بيروت، 
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 ، دار عالـ الكتب، الرياض.، دار عالـ الكتب، الرياض.ٚٚكشاؼ القناع عف متف اإلأناع ألبي الن ا المقدسي، جكشاؼ القناع عف متف اإلأناع ألبي الن ا المقدسي، جالبيوتي، البيوتي،  -ٙٙ
، مكتبػػة الرشػػد، الريػػاض، ، مكتبػػة الرشػػد، الريػػاض، ٔٔسػػراج الػػديف الػػد يمي، الػػو يز فػػي الفقػػو عمػػى مػػذىب اإلمػػاـ أحمػػد، طسػػراج الػػديف الػػد يمي، الػػو يز فػػي الفقػػو عمػػى مػػذىب اإلمػػاـ أحمػػد، ط -ٚٚ

ٕٕٓٓٗٓٓٗ.. 
 ..ٜٜٜٜٙٔٙٔبيروت، بيروت،   ،،، دار الخير، دمشؽ، دار الخير، دمشؽٕٕعمي أبو الخير، الواجح في فقو اإلماـ أحمد، طعمي أبو الخير، الواجح في فقو اإلماـ أحمد، ط -ٛٛ
(، بيػت األفكػار الدوليػة، بيػروت، (، بيػت األفكػار الدوليػة، بيػروت، ٕٕ، ج، جٔٔؼ فػي معرفػة الػرا ح مػف الخػالؼ، )جؼ فػي معرفػة الػرا ح مػف الخػالؼ، )جالمرداوي، اإلنصاالمرداوي، اإلنصا -ٜٜ

ٕٕٓٓٗٓٓٗ.. 
 كتب المذهب الظاهري:كتب المذهب الظاهري:  ..هـهـ
، المحمى، ج - ، المحمى، جابف حـز  ..ٕٜٕٜٙٔٙٔ، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، ، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، ٜٜابف حـز

 كتب الفقه اإلسالمي المقارن:كتب الفقه اإلسالمي المقارن:  ::سادًساسادًسا

 ..ٕٕ٘ٓٓ٘ٓٓافية، افية، ، مكتبة مكة الثق، مكتبة مكة الثقٔٔ(، ط(، ط٘٘، ج، جٗٗابف المنذر، اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء، )جابف المنذر، اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء، )ج -ٔٔ
 ..ٕٜٕٜٛٔٛٔ، دار المعرفة، بيروت، ، دار المعرفة، بيروت، ٙٙ، ط، طٕٕابف رشد القرطبي، بداية الم تيد ونياية المقتصد، جابف رشد القرطبي، بداية الم تيد ونياية المقتصد، ج -ٕٕ
 ..ٜٜٜٜٚٔٚٔ، دار الفكر، دمشؽ، ، دار الفكر، دمشؽ، ٗٗ، ط، طٓٔٓٔوىبة الزحيمي، الفقو اإلسالمي وأدلتو، جوىبة الزحيمي، الفقو اإلسالمي وأدلتو، ج -ٖٖ

  الكتب الفقهية والقانونية:الكتب الفقهية والقانونية:  ::سابًعاسابًعا

 ..ٜٜٚ٘ٔٚ٘ٔ، مطبعة السعادة، القاىرة، ، مطبعة السعادة، القاىرة، ٖٖأبو زىرة، األحواؿ الشخصية، طأبو زىرة، األحواؿ الشخصية، ط -ٔٔ
، مطبعة اإلرشاد، بغداد، ، مطبعة اإلرشاد، بغداد، ٕٕ، ط، طٔٔأحمد الكبيسي، األحواؿ الشخصية في الفقو والقجاء والقانوف، جأحمد الكبيسي، األحواؿ الشخصية في الفقو والقجاء والقانوف، ج -ٕٕ

ٜٕٜٕٔٚٔٚ.. 
أحمػػد عمػػي الخطيػػب، د. حمػػد عبيػػد الكبيسػػي، د. محمػػد عبػػاس السػػامرائي، شػػرح أػػانوف األحػػواؿ أحمػػد عمػػي الخطيػػب، د. حمػػد عبيػػد الكبيسػػي، د. محمػػد عبػػاس السػػامرائي، شػػرح أػػانوف األحػػواؿ  -ٖٖ

 ..ٜٜٓٛٔٓٛٔ، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، بغداد،، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، بغداد،ٔٔالشخصية، القسـ األوؿ، طالشخصية، القسـ األوؿ، ط
 اج حسيف، أحكاـ الزواج في الشريعة اإلسالمية، الدار ال امعية.اج حسيف، أحكاـ الزواج في الشريعة اإلسالمية، الدار ال امعية.أحمد فر أحمد فر  -ٗٗ
، ، ٔٔ، ط، طٖٖأػرارات المحكمػة العميػا، جأػرارات المحكمػة العميػا، ج  ،، ماؿ سايس، اال تياد ال زائري في مادة األحواؿ الشخصػية ماؿ سايس، اال تياد ال زائري في مادة األحواؿ الشخصػية -٘٘

 ..ٖٕٖٕٔٓٔٓاصدار منشورات كميؾ، ال زائر، اصدار منشورات كميؾ، ال زائر، 
  ، منشػػػورات  امعػػػة أػػػاريونس،، منشػػػورات  امعػػػة أػػػاريونس،ٙٙزكػػػي الػػػديف شػػػعباف، األحكػػػاـ الشػػػرعية لألحػػػواؿ الشخصػػػية، طزكػػػي الػػػديف شػػػعباف، األحكػػػاـ الشػػػرعية لألحػػػواؿ الشخصػػػية، ط -ٙٙ

 ٖٜٜٖٜٜٔٔبنغازي، بنغازي، 
، دار ، دار ٔٔعبيػػر ربحػػي شػػاكر القػػدومي، التعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ الحػػؽ فػػي األحػػواؿ الشخصػػية، طعبيػػر ربحػػي شػػاكر القػػدومي، التعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ الحػػؽ فػػي األحػػواؿ الشخصػػية، ط -ٚٚ

 ..ٕٕٚٓٓٚٓٓالفكر، عماف، الفكر، عماف، 
، ال امعػة اإلسػالمية، المدينػة المنػورة، ، ال امعػة اإلسػالمية، المدينػة المنػورة، ٔٔ، ط، طَٔٔعوض بف ر اء الَعوجي، الواليػة فػي النكػاح، جَعوض بف ر اء الَعوجي، الواليػة فػي النكػاح، ج -ٛٛ

ٕٕٕٕٓٓٓٓ.. 
 المنياج، الرياض.المنياج، الرياض.  ، مكتبة دار، مكتبة دارٕٕ، ج، جٔٔـ، األحكاـ المترتبة عمى الفسؽ، جـ، األحكاـ المترتبة عمى الفسؽ، جفونانا آدفونانا آد -ٜٜ
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، دار السػػػالـ، ، دار السػػػالـ، ٕٕ، ط، طٕٕمحمػػػد نعػػػيـ محمػػػد، موسػػػوعة مسػػػائؿ ال ميػػػور فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي، جمحمػػػد نعػػػيـ محمػػػد، موسػػػوعة مسػػػائؿ ال ميػػػور فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي، ج -ٓٔٓٔ
 ..ٕٕٚٓٓٚٓٓمصر، مصر، 

 ..ٕٕٛٓٓٛٓٓ، دار الفكر، عم اف، ، دار الفكر، عم اف، ٔٔمحمود عمي السرطاوي، فقو األحواؿ الشخصية، طمحمود عمي السرطاوي، فقو األحواؿ الشخصية، ط -ٔٔٔٔ
  ، مطبعػػة  امعػػة بغػػداد،، مطبعػػة  امعػػة بغػػداد،ٔٔ، ط، طٔٔنظػػاـ الػػديف عبػػد الحميػػد، أحكػػاـ األسػػرة فػػي الفقػػو اإلسػػالمي، جنظػػاـ الػػديف عبػػد الحميػػد، أحكػػاـ األسػػرة فػػي الفقػػو اإلسػػالمي، ج -ٕٕٔٔ

ٜٜٔٛٙٔٛٙ.. 
 ..ٕٜٜٕٜٜٔٔيوسؼ أاسـ، حقوؽ األسرة في الفقو اإلسالمي، دار النيجة العربية، بيروت، يوسؼ أاسـ، حقوؽ األسرة في الفقو اإلسالمي، دار النيجة العربية، بيروت،  -ٖٖٔٔ

 الدراسات والبحوث:الدراسات والبحوث:  ::ثامًناثامًنا

 معة محمد براج، الوالية في عقد النكاح، بحث منشور فػي م مػة الشػريعة والدراسػات اإلسػالمية،  معة محمد براج، الوالية في عقد النكاح، بحث منشور فػي م مػة الشػريعة والدراسػات اإلسػالمية،  -ٔٔ
 ..ٜٜٛٛٔٛٛٔ(، السنة الخامسة،  امعة الكويت، (، السنة الخامسة،  امعة الكويت، ٔٔٔٔالعدد )العدد )

المكمفة في أنشاء عقد الزواج في الشريعة اإلسالمية وأانوف األسرة ال زائػري، المكمفة في أنشاء عقد الزواج في الشريعة اإلسالمية وأانوف األسرة ال زائػري، سعيد أاجي، رجا سعيد أاجي، رجا  -ٕٕ
رسػػالة ما سػػتير مقدمػػة إلػػى أسػػـ الشػػريعة والقػػانوف فػػي كميػػة العمػػـو اإلسػػالمية/  امعػػة ال زائػػر، رسػػالة ما سػػتير مقدمػػة إلػػى أسػػـ الشػػريعة والقػػانوف فػػي كميػػة العمػػـو اإلسػػالمية/  امعػػة ال زائػػر، 

ٕٕٓٔٓٓٔٓ-ٕٕٓٔٔٓٔٔ.. 
دراسػة مقارنػة، دراسػة مقارنػة، –مسعودة نعيمة الياس، التعويض عف الجػرر فػي بعػض مسػائؿ الػزواج والطػالؽ مسعودة نعيمة الياس، التعويض عف الجػرر فػي بعػض مسػائؿ الػزواج والطػالؽ  -ٖٖ

تممسػػػاف، تممسػػػاف،   ،، امعػػػة أبػػػي بكػػػر بمقائػػػد امعػػػة أبػػػي بكػػػر بمقائػػػد  ،،لػػػى كميػػػة الحقػػػوؽ والعمػػػـو السياسػػػيةلػػػى كميػػػة الحقػػػوؽ والعمػػػـو السياسػػػيةدكتػػػوراه مقدمػػػة إدكتػػػوراه مقدمػػػة إرسػػػالة رسػػػالة 
 ..ٕٕٓٔٓٓٔٓ-ٜٕٜٕٓٓٓٓال زائر، ال زائر، 

 الدوريات:الدوريات:  ::تاسًعاتاسًعا

 ..ٜٜٜٜ٘ٔ٘ٔ//ٕٕٔٔ//ٖٖٓٓ، في ، في ٕٕٓٛٓٛالعدد العدد    ريدة الوأائع العراأية: ريدة الوأائع العراأية: -ٔٔ
 ..ٕٕ٘ٓٓ٘ٓٓ//ٔٔٔٔ//ٖٖٓٓ، في ، في ٜٖٜٖٗٗالعدد العدد   ال ريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة:ال ريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة: -ٕٕ
 لم ميورية ال زائرية:لم ميورية ال زائرية:ال ريدة الرسمية ال ريدة الرسمية  -ٖٖ

 ..ٜٜٗٛٔٗٛٔ//ٙٙ//ٕٕٔٔ، السنة الحادية والعشروف، في ، السنة الحادية والعشروف، في ٕٕٗٗالعدد العدد  -
 ..ٕٕ٘ٓٓ٘ٓٓ//ٕٕ//ٕٕٚٚ، السنة الثانية واألربعوف، في ، السنة الثانية واألربعوف، في ٘ٔ٘ٔالعدد العدد  -

 القوانين:القوانين:  ::عاشًراعاشًرا

 المعدؿ.المعدؿ.  ٜٜٜٜ٘ٔ٘ٔلسنة لسنة   ٛٛٔٛٛٔأانوف األحواؿ الشخصية العراأي رأـ أانوف األحواؿ الشخصية العراأي رأـ  -ٔٔ
 ..ٕٕ٘ٓٓ٘ٓٓلسنة لسنة   ٕٕٛٛأانوف األحواؿ الشخصية اإلماراتي رأـ أانوف األحواؿ الشخصية اإلماراتي رأـ  -ٕٕ
المصػري بشػأف تنظػيـ بعػض أوجػاع وا ػراءات التقاجػي فػي مسػائؿ المصػري بشػأف تنظػيـ بعػض أوجػاع وا ػراءات التقاجػي فػي مسػائؿ   ٕٕٓٓٓٓٓٓلسػنة لسػنة   ٔٔالقانوف رأـ القانوف رأـ  -ٖٖ

 األحواؿ الشخصية.األحواؿ الشخصية.



 (مقارنة دراسة) التزويج والية في التعسف
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المصػري الخػاص بأحكػاـ النفقػة وبعػض مسػائؿ األحػواؿ الشخصػية المصػري الخػاص بأحكػاـ النفقػة وبعػض مسػائؿ األحػواؿ الشخصػية   ٕٜٕٜٓٔٓٔلسػنة لسػنة   ٕٕ٘٘القانوف رأػـ القانوف رأػـ  -ٗٗ
 ..ٜٜ٘ٛٔ٘ٛٔلسنة لسنة   ٓٓٔٓٓٔالمعدؿ بالقانوف رأـ المعدؿ بالقانوف رأـ 

صػية المعػدؿ بالقػانوف صػية المعػدؿ بالقػانوف المصري الخاص ببعض أحكاـ األحواؿ الشخالمصري الخاص ببعض أحكاـ األحواؿ الشخ  ٜٕٜٜٕٜٔٔلسنة لسنة   ٕٕ٘٘القانوف رأـ القانوف رأـ  -٘٘
 ..ٜٜ٘ٛٔ٘ٛٔلسنة لسنة   ٓٓٔٓٓٔرأـ رأـ 

( لسػػػػنة ( لسػػػػنة ٕٕٓٓ-٘ٓ٘ٓالمعػػػػدؿ والُمػػػػتم ـ بػػػػاألمر )المعػػػػدؿ والُمػػػػتم ـ بػػػػاألمر )  ٜٜٗٛٔٗٛٔلسػػػػنة لسػػػػنة   ٔٔٔٔ-ٗٛٗٛأػػػػانوف األسػػػػرة ال زائػػػػري رأػػػػـ أػػػػانوف األسػػػػرة ال زائػػػػري رأػػػػـ  -ٙٙ
ٕٕٓٓ٘ٓٓ٘.. 

 مواقع النترنت:مواقع النترنت:  ::عشرعشر  أحدأحد

1- www.alriyadh.com 
2- www.alukah.net 
3- http://kenanaonline.com 

http://www.alriyadh.com/
http://www.alukah.net/
http://kenanaonline.com/
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 :ـمخــــصــالمـ
  التػػزويجالتػػزويج  فػػيفػػي  الواليػػةالواليػػة  حػػؽحػػؽ  اسػػتعماؿاسػػتعماؿ  فػػيفػػي  لمتعسػػؼلمتعسػػؼ  تطبيػػؽتطبيػػؽ  أبػػرزأبػػرز  ىػػوىػػو  الػػوليالػػولي  عجػػؿعجػػؿ  إفإف

  االسػػالمياالسػػالمي  الفقػػوالفقػػو  فػػيفػػي  وأحكامػػووأحكامػػو  وصػػورهوصػػوره  وشػػروطووشػػروطو  حقيقتػػوحقيقتػػو  بحثنػػابحثنػػا  وأػػدوأػػد  اإلسػػالمي،اإلسػػالمي،  الفقػػوالفقػػو  فػػيفػػي
  الػوليالػولي  عجػؿعجػؿ  أفأف  إالإال  المسػائؿ،المسػائؿ،  ىػذهىػذه  فػيفػي  الفقييػةالفقييػة  المػذاىبالمػذاىب  بػيفبػيف  تالؼتالؼاالخاالخ  مفمف  شيًئاشيًئا  وو دناوو دنا

  فػػيفػػي  المقارنػػةالمقارنػػة  القػػوانيفالقػػوانيف  اختمفػػتاختمفػػت  وأػػدوأػػد. . اإلسػػالمياإلسػػالمي  الفقػػوالفقػػو  فػػيفػػي  رئيسػػتافرئيسػػتاف  صػػورتافصػػورتاف  لػػولػػو  ذلػػؾذلػػؾ  مػػعمػػع
  والمصػػػريوالمصػػػري  والقصػػػور،والقصػػػور،  الػػػنقصالػػػنقص  مػػػفمػػػف  نصوصػػػونصوصػػػو  تعػػػانيتعػػػاني  فػػػالعراأيفػػػالعراأي  الموجػػػوع؛الموجػػػوع؛  ليػػػذهليػػػذه  معال تيػػػامعال تيػػػا

  العجؿالعجؿ  بمنعبمنع  صرحصرح  إذإذ  عموًماعموًما  ًقاًقاموفموف  كافكاف  واإلماراتيواإلماراتي  الحنفي،الحنفي،  المذىبالمذىب  إلىإلى  باإلحالةباإلحالة  اكتفىاكتفى
  تعػػػالجتعػػػالج  مػػػادةمػػػادة  أيػػةأيػػة  فيػػػوفيػػػو  يبػػػؽيبػػػؽ  فمػػـفمػػـ  ال زائػػػريال زائػػػري  القػػػانوفالقػػػانوف  أمػػاأمػػا  العاجػػػؿ،العاجػػػؿ،  الػػػوليالػػػولي  مػػفمػػف  الواليػػػةالواليػػػة  وسػػمبوسػػمب
 ..األخيراألخير  التعديؿالتعديؿ  بعدبعد  الوليالولي  عجؿعجؿ
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ABSTRACT : 

 The guardian's prevention is the most prominent application 

for the arbitrariness which is used to marry by guardianship in 

Islamic jurisprudence . We have discussed its concept conditions, 

images and its rulings in the Islamic jurisprudence, and we found 

some difference between the doctrines of jurisprudence in these 

matters, but the guardian prevention nevertheless has two main 

images in Islamic jurisprudence. Whereas, the comparative laws 

have different situations. For instance, the Iraqi law texts are 

suffering from shortcomings and deficiencies while the Egyptian 

law has depended completely to the Hanafi school. However, the 

UAE law texts were good in general, the UAE law expressly 

forbids the guardian prevention and decided to withdraw this 

authority from the guardian. In contrast, the Algerian law does not 

leave any material to treat the guardian prevention after the last 

amendment. 


