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 ػػةػػػالمقػػػػػػػدمػػػ

 : مقدمة البحث : أولا 

كميػػر    يةلسػػ مت بهػػا اليػػريعة اإاو مػػييعػػد الػػزكاج مػػف موػػـ المكتػػك ات ال ػػ  
ه محػػػد ا  بػػػار امػػػان بال ػػػان ل عمقهػػػا بحيػػػاة اإ لسػػػاف كيػػػر    باو مقػػػكا يف ااحػػػكاؿ الي صػػػية 

الكل  ممر مبايػرة  قػد  ية  مى حفظ   لذلؾ مككمتلس مالمقاصد ال   حثت اليريعة اإ
بعادوػا  ػف مم تػرر  زكاج مكلي ً  ب فلسً   مى مف ي جلسػد دكر الػكل  لمصػمحة مكلي ػ  كاد

بعد مف د ع الحرج  ف المرمة مف مبايرة  قػد زكاجهػا ب فلسػها  أن مف ذلػؾ   قد يمحؽ بها
ً  وػػػذا الحػػػؽ ليظممهػػػا كيلذيهػػػا كعتػػػمً   ػػػف السػػػ عمالميػػػركط بعػػػدـ  علسػػػؼ الػػػكل  لهػػػا ك 

قة     ػزكي  مكلي ػً  البال ػة العاقمػة أذا مػا رتػيت الػزكاج برجػؿ كػؼو م هػا يكػكف المكا 
 مكتع   ر لها كلكليها.

 : أهمية البحث : ثانياا 

مكتػػػكع بحػػػث الكنيػػػة  ػػػ  الػػػزكاج لمػػػا لػػػ  مػػػف ال صكصػػػية كااوميػػػة  ا  يػػػارأف 
 ا  يارحؽ  كلمصمة الكثيقة ال    ربط الكنية بعقد الزكاج ك ؤثر  ي   كال     درج تمف
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المرمة لزكج الملس قبؿ الكػؼو قبػؿ اإقػداـ  مػى أ مػاـ  قػد الػزكاج بي همػا ممػا يلسػاوـ وػذا 
   ػػ   كثيػػؽ الصػػمة الزكجيػػة بػػيف الطػػر يف ل كػػكف الحيػػاة اايلسػػرية بي همػػا ملسػػ قرة   يػػاران

 .وذا المكتكع ا  يارمما كاف لسببان    

 : مشكمة البحث : ثالثاا 

يرع العراق  لـ ي  اكؿ مكتكع الكنية كلـ ي ظمهػا  ػ   كمف ميكمة البحث مف الم
 مػػى الػػرنـ مػػف موميػػة الكنيػػة  ػػ  موػػـ 8959للسػػ ة  888قػػا كف ااحػػكاؿ الي صػػية رقػػـ 

اليػػػريعة  مبػػػاد ألػػػى   قػػػد يلسػػػعى اإ لسػػػاف إبرامػػػ   ػػػ  حيا ػػػ   أ مػػػا محػػػاؿ وػػػذه الملسػػػللة
مكتػع كاحػد كوػك  ػػزكي  ية  أن مف الميػرع العراقػ  قػػد   ػاكؿ مكا قػة الػكل   ػػ  لسػ ماإ

لػذلؾ كػاف مػف التػركرم البحػث  ػ  وػذا   القاصر لمػف مكمػؿ ال املسػة  يػر مػف  مػره
المكتػػػكع كاق ػػػراح ال صػػػكص القا ك يػػػة بيػػػكؿ ي فػػػـ كاقػػػع الحيػػػاة  ػػػ  الكقػػػت الحاتػػػر  

يػة   اصػة كمف الميػرع ج ما كمعالجة الميك ت ال   قد  ظهر   يجة  طػكر الحيػاة ان
 كبات جزافية  مى الكل  العاتؿ  ف زكاج مكلي  .العراق  قد ر ب  ق

 : فرضية البحث: رابعاا 

 :  كمف  رتية البحث مف   ؿ اإجابة  مى االسفمة اآل ية

 ما المقصكد بالكنية كما و  مقلسامها?-8
 وؿ  فرض الكنية  مى المرمة البكر مـ الثيب? ص يرة كا ت مـ بال ة مـ ااث يف معان?-2
ف كاف دكف لسػبب وؿ مف مف حؽ ا-3 لكل   تؿ زكاج مكلي      كؿ ااحكاؿ ح ى كاد

 ميركع ?
مػػػاذا لػػػك نػػػاب الػػػكل  القريػػػب ككػػػاف  ػػػ  نيابػػػ   فكيػػػت لمصػػػمحة المػػػكلى  ميهػػػا  ػػػ  -4

 الزكاج?
البعيػػد  ػػ   زكيجهػػا   ػػدما  مجػػل مك  وػػؿ يمكػػف لمقاتػػ  مف يحػػؿ محػػؿ الػػكل  القريػػب-5

التػػػػرر   هػػػػا حلسػػػػب مك  لظمػػػػـأليػػػػ  المػػػػكلى  ميهػػػػا ك طمػػػػب م ػػػػ   زكيجهػػػػا كر ػػػػع ا
 د افها? ا



 (والقانون يةساماإل الشريعة بين مقارنة دراسة) الزواج في الوالية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

044 

 : منهجية البحث: خامساا 

  الح يػػؼ لسػػ م بػػاع المػػ ه  المقػػارف بػػيف الفقػػ  اإالسػػ مـز درالسػػة وػػذا المكتػػكع ا
الح فيػة كالمالكيػة كاليػا عية كالح ابمػة كانلسػ ف اس  ااربعػةكما لسطره مػف محكػاـ بمذاوبػً  

كالقكا يف محؿ الدرالسة العراق  كاارد   بآراو المذوبيف الجعفرم كالظاورم   د الحاجة  
 ػػػ  أطػػػار قػػػا كف ااحػػػكاؿ الي صػػػية كمػػػا قيػػػؿ بيػػػلف مكتػػػكع الكنيػػػة مػػػف  راو  قهيػػػة 

ـ و ا مف ال صكص القا ك يػة بمػا يػ  ك صكص    القكا يف المقار ة  كاق راح ما ي يلسر ل
 مف الدرالسة. ككاقع مصمحة الكل  كالمكلى  ميها   د ابراـ  قد الزكاج    وذا المجاؿ

  : خطة البحث: سادساا 

لسي ـ   اكؿ مكتكع الكنية    الػزكاج ددرالسػة مقار ػةم تػمف  طػة البحػث ك ػؽ  
 : اليكؿ اآل  

 ماهية الولية ومشروعيتها أقسامها وشروطها: األول المبحث
 مفهـك الكنية كميرك ي ها: ااكؿالمطمب 

 مقلساـ الكنية كيركطها: المطمب الثاف
 ياء وغيبتهم وعضمهم في عقد الزواج األولترتيب : ثانيالمبحث ال
 ياو    الكنيةااكل ر يب : ااكؿالمطمب 

  نيبة الكل  ك تم      قد الزكاج: المطمب الثا  
 الخاتمة 

 النتائج والتوصيات
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 األولاملبحث 
 هاهية الىالية وهشروعيتها أقساهها وشروطها

ألػى   ها كيركطها ن بػد مػف  قلسػيـ المبحػثلبياف ماوية الكنية كميرك ي ها كم كا
  كمػػف ثػػـ مقلسػػاـ الكنيػػة ااكؿمطمبػػيف     ػػاكؿ مفهػػـك الكنيػػة كميػػرك ي ها  ػػ  المطمػػب 

 كيركطها    المطمب الثا  .

 األولاملطلب 
  هفهىم الىالية وهشروعيتها 

ألى  أف درالسة مم مكتكع    مجاؿ البحث الير   كالقا ك   ي طمب م ا الرجكع
وػػذا مػػا   صػػط حان كقا ك ػػان اجا ػػب مع اوػػا   ألػػى جػػـ العربػػ  لبيػػاف مع ػػى الكنيػػة ل ػػةن المع

   كمف ثـ ميرك ية الكنية ير ان كقا ك ان    الفرع الثا  .ااكؿ   اكل     الفرع 
 تعريؼ الولية لغة واصطالحاا وقانوناا : األولالفرع 

رجػؿ يميػ  ككلػ   ميػً  كذلػؾ بفػ   الػكاك ككلسػروا مصػدر كلػ  ال: الولية لغة: أولا  
 : قاـ بلمرًه ك كلى يؤك     الكل     الم ة مع يافمك  أذا  صره كم ا  

 .م8دكالثا   القافـ بلمر الي ص كالم كل  ليؤك  ً   ال اصر كالمعيف ااكؿ
 :  قد كردت بيل ها  عريفات كثيرة م ها : صطالحاا اتعريؼ الولية : ثانياا 

   بل هػا   فيػذ القػكؿ  مػى ال يػر يػاو مـ مبػى م2دالح فيػة ر ها الكالسا   مف  قهػاو 
وػػػ   بػػػارة  ػػػف لسػػػمطة  جعػػػؿ لمػػػف  ثبػػػت لػػػ  القػػػدرة  مػػػى أ يػػػاو ال صػػػر ات كالعقػػػكد مك 

 .م8دك  فيذوا
                                                           

 ان ريق  ان صارم م ظكر بف الديف جماؿ الفتؿ ابك  م  بف مكـر بف محمدابف م ظكر   م8د
 .409ص  85ج  ـ8956  بيركت  لم ير صادر دار  كل  مادة  العرب للساف  المصرم

     يرح  الح ف  الهماـ ابف اللسيكالس  الكاحد  بد بف محمد الديف كماؿ  اللسيكالس  الهماـ ابفم2د
 =زيف الديف بف ابراويـ بف  ؛ ابف  جيـ868  ص3ج  ق8365  بيركت  لم ير الفكر دار  القدير
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 الكنية كآصرة مكجبة لػررث   قػد جػاو نبػف جػزم م2د قهاو المالكية الس عمؿبي ما 
كن يكرث بها أن مع  ػدـ نيروػا   لس ـاإكنية : ال ر اط  قكلً  دمف الكنية  ملسة م كاع

ككنيػػة القرابػػة    ثػػـ  لسػػ  لسػػ ـككػػاف ي ػػكارث بهػػا مكؿ اإ  ككنيػػة الهجػػرة  ككنيػػة الحمػػؼ
 .م3د)كالميراث بهما ثابت  ككنية الع ؽ

  با هػػا حػػؽ الػػكل   ػػ  مف ي ػػكلى  قػػد  كػػاح المػػرمة م4دك ر هػػا  قهػػاو مػػف اليػػا عية
 ال    حت كني  . 

بل هػا  فػاذ  صػرؼ الػكل   ػ  حػؽ مكلي ػ  يػاوت مـ   م5دقهاو مف الح ابمةك ر ها  
 مبت.

  بل ها لسمطة ير ية يم مػؾ بهػا صػاحبها م8دك ر ت الكنية مف الفقهاو المعاصريف
مف وػػػذه اللسػػػمطة مب يػػػة  مػػػى مف  قػػػد الػػػزكاج  ا  بػػػارحػػػؽ ال صػػػرؼ  ػػػ  يػػػؤكف نيػػػره  ب

                                                                                                                                                      

  3ج  دكف لس ة  ير  دار المعر ة لم ير  يرح ك ز الدقافؽ البحر الرافؽ   جيـ الح ف = 
 الدر  مى المح ار رد حايية  الح ف   ابديف  مر بف  ابديف مميف محمد   ابديف ابف ؛892ص

 .55ص  6ج  ـ2000 بيركت  لم ير الفكر دار  انبصار   كير يرح الم  ار
  العرب  الك اب دار  الص افع بدافع  الكالسا   الح ف  الديف   و الكالسا    م8د

 .240ص  2ج ـ8982 بيركت
  دار الفكر لم ير  حايية الدلسكق   مى اليرح الكبير  محمد  ر ة الدلسكق  المالك  ابف  ر ة  م2د

  اهلل  بد مبك الم رب  الرحمف  بد بف محمد  لحطابا ؛230ص  2ج  دكف لس ة  ير  بيركت
ابف  ؛ 426ص  2ج  ق8398  بيركت  الفكر لم ير دار  مكاوب الجميؿ ليرح م  صر  ميؿ

لس ة مك  القكا يف الفقهية  دكف مكاف  ال ر اط  الكمب  جزم بف احمد بف محمد القالسـ ابك جزم 
 .248  ص8 ير  ج

 .248  ص8 جمصدر لسابؽ يف الفقهية  القكا  ابف جزم م3د
  الم هاج ملفاظ معا   معر ةألى  المح اج م     محمد اليربي   ال طيب اليا ع  اليربي    م4د

 .855ص  3ج  ق8343   بيركت  العرب  ال راث محياو دار
محمد بف الم        ق  اإماـ  بد اهلل بف احمد بف محمد بف قدامة المقدلس  الح بم  ,ابف قدامة م5د

 .23  ص7وػ  ج8405بيركت    دار الفكر لم ير  ح بؿ الييبا  
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يها  يكػكف مػف اإحلسػاف اإ  ػراؼ لهػـ يي رؾ    مفا رًه كمعايب  جميع ملسرة المكلى  م
 . بالكنية    الزكاج

بي مػػا  ر هػػا   ػػركف با هػػا لسػػمطة   ػػكؿ لمػػف  ثبػػت لػػ  القػػدرة  مػػى أ يػػاو العقػػكد 
م ها   فيذ القكؿ  مى مك   م2دكال صر ات بحيث  ر ب  ثاروا الير ية بمجرد صدكروا م  

يػؤك ً   ػ  العقػد مػف طػرؼ  القاصر كمف    حكمً     الػزكاج كاإيػراؼ  مػىمك  أمرمة
 .م3دي ص ل  المقدرة  مى ذلؾ

مما  قدـ يمكػف  عريػؼ الكنيػة بيػكؿ  ػاـ بل هػا لسػمطة مبايػرة لم صػرؼ مػف نيػر 
ية ايػ اص تػمف يػركط لسػ موا حؽ م ح   اليريعة اإا  بار  كقؼ  مى أجازة محد ب

 معي ة يك لسب لمف  ثبت ل  حؽ   فيذه  مى نيره.
لػػـ يػػكرد ميػػر   قػػكا يف ااحػػكاؿ : ة فػػي القػػوانين المقارنػػةتعريػػؼ الوليػػ: ثالثػػاا 

ية ااكثػر لسػ ممق تػى مبػاد  اليػريعة اإألػى  الي صية  عريفان لمكنية أ مػا محػالكا ذلػؾ
 .م4دم فمة ل صكص قا كف ااحكاؿ الي صية

م مف الفصػؿ الثالػث 7لذلؾ  ق رح لمميرع العراق  مف ي صص  قرات    المادة د
قػػا كف ااحػػكاؿ الي صػػية ي  ػػاكؿ  يػػ  مكتػػكع الكنيػػة بعػػد  عريفهػػا ليكػػكف دااوميػػةم  ػػ  

 : ال ص باليكؿ اآل  

                                                                                                                                                      

د.احمد الكبيلس   يرح قا كف انحكاؿ الي صية  طبعة كزارة ال عميـ العال  كالبحث  م8د
 .54  صـ8992العمم  

  2لس ة  ير جمك  حلسف م صكر  المحيط    يرح ملسافؿ انحكاؿ الي صية  دكف مكاف م2د
 .407ص

 .898  ص8جـ 2000  . القاورةلم ير ال طبة كالزكاج  دار اليهاب  دةمحمد مح م3د
 8959للس ة  888م مف قا كف انحكاؿ الي صية العراق  رقـ8د م مف المادة2د الفقرة: ي ظر م4د

 الي صية اؿك م مف قا كف انح325  كالمادة د8978للس ة  م28دبالقا كف رقـ  المعدؿ
 59رقـ الي صية اللسكرم انحكاؿ قا كف مف م305دمادة كال  المعدؿ 4444لسنة 83رقمانرد  
 .المعدؿ8953 للس ة
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داللسػػػمطة ال ػػػ   ثبػػػت ليػػػ ص بيػػػركط معي ػػػة   كلػػػ  مف ي ػػػكلى  قػػػد : الكنيػػػة-8
 أجازة محدم.ألى  ل يرًه مف دكف حاجةمك  الزكاج ل فلس ً 

 مشروعية الولية شرعاا وقانوناا : الفرع الثاني

 : روعية الولية شرعاا مش -أولا 

كردت ميػػرك ية الكنيػػة  ػػ  القػػر ف الكػػريـ كاللسػػ ة ال بكيػػة ال ػػ   ػػدؿ  ميهػػا ك مػػى 
 : ال حك اآل  

 اآليػة صػريحة   م8د َّ نن من زن ُّٱ: قكلً   عػالى: فمن القرآن الكريم
 جم يل ىل مل خل ُّٱ: كقكلػػ   عػػالى  طمػػب أذف ااوػػؿ  ػػ  ال كػػاح ايػػ راطب

  كظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاور م2د َّ يه ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم ىم ممخم حم
اف ؛ اامػر الكجػكب  مػى مػػا بي ػاه مػراران  يػػدؿ  مػى مف الػكل  يجػػب  ميػ   ػزكي  مكلي ػػ 

ال لسػاو لػذكروفى ألػى  اهلل  عالى    وذه اآليػة لػـ ي اطػب أن الرجػاؿ كلػك كػاف وػذا اامػر
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ:   كقكلػػػػ   عػػػػالىم3د ػػػػ  اآليػػػػة

 حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض مص خصحص مس

 .م4د َّ حك جك مق

 الكل  كن حظ لممرمةألى  كقاؿ القرطب  مف    وذه اآلية دليؿ  مى اف ال كاح

                                                           

 .م25ية دآللسكرة ال لساو ا م8د
 .م32ية داآل ال كر لسكرة م2د
دار الك ب   ال فلسير الكبير  اليا ع  الرازم ال ميم   مر بف محمد الديف   ر  الرازم اليا ع  م3د

 . 883ص  23ج ق  8428 بيركت العممية 
 .م27ية دآلالقصص ا لسكرة م4د
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   ػػػل بر اهلل  عػػػالى مف لمرجػػػػاؿ م2د َّ يل ىل مل خل ُّٱ:   كقكلػػػ   عػػػػالىم8د يػػػ 
.  حؽ القكامة  مى ال لساو كمف القكامة الكنية  ميهفى

(ِنَكا َل د: قاؿ ما ركل  ف الرلسكؿ: ومن السنة النبوية   كوك مف م3دَح إل ِبَوِليٍّ
 .م4دالكل      قد ال كاح ايراطالدالة  مى مصرح ااحاديث 

ل نكػػاح إل بػػ ربط خاطػػب د: قػػاؿ ك ػػف مبػػ   بػػاس رتػػ  اهلل   ػػ   ػػف ال بػػ 
 .م6د  كالحديث  ي   بر بلف كؿ  كاح لـ يحتره مربعة  هك لسفاحم5دموشاهدين وولي

دن  ػ ك  المػرمة المػرمة : قػاؿ مف ال بػ   كما ركل  ف مبػ  وريػرة رتػ  اهلل   ػ 
قػػاؿ الحلسػػف ,وم7دكقػػاؿ مبػػك وريػػرة ككػػاف يقػػاؿ الزا يػػة  ػػ ك   فلسػػهام كن  ػػ ك  المػػرمة  فلسػػها
 .م8د    لسران الز ا ككصم 

                                                           

دار اليعب   القر ف احكاـ الجامع  القرطب  اا صارم محمد بف محمد اهلل  بد مبك القرطب   م8د
 .272  ص83 جدكف لس ة  ير  القاورة  لم ير

 .م34ية دآللسكرة ال لساو ا م2د
 محمد ؽ حقي  داؤد مبك لس ف  اازدم اللسجلس ا   داؤد مبك اايعث بف لسميماف بك داؤد م ركاه م3د

رقـ   باب    الكل    ير لس ة دكف  بيركت  لم ير الفكر دار  الحميد  بد الديف محي 
 .229ص  2جم 2085دالحديث

  المك بة ال جارية الكبرل  يض القدير يرح الجامع الص ير  الم اكم الرؤكؼ  بد الم اكم  م4د
 .437ص 6ج  ق8357 مصر

  لس ف البيهق  الكبرل  البيهق  بكر مبك مكلسى فب  م  بف الحلسيف بف محمد  هق يركاه الب م5د
باب ن يزكج   ق8484  المكرمة مكة  الباز لم ير دار مك بة   طا القادر  بد محمد  حقيؽ

  7ج  م83593درقـ الحديث   فلس  امرمة وك كليها كما ن يي رم مف  فلس  ييفا وك كل  بيع  
 .843ص

 .863ص  3 جمصدر لسابؽ م    المح اج   اليربي  م6د
دار المعر ة   م  بف  مر مبك الحلسف الدارقط   الب دادم  لس ف الدارقط    ركاه الدارقط    م7د

 .228ص  3م  ج38ق  رقـ الحديثد8386  لم ير  بيركت



 (والقانون يةساماإل الشريعة بين مقارنة دراسة) الزواج في الوالية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

043 

ػتر ًب ىيرػًر  د: قػاؿ )دكركل  ف  افيػة رتػ  اهلل   هػا  ػف ال بػ  ػرىمىةو  ىكىحى ػا امر مىيُّمى
ًليِّهىػػا  ىً كىاحي  ًف كى ػػا ًأذر هىػػا بىاًطػػؿه  ىػػًَفر د ػػؿ بهػػا  ىمىهىػػا الرمىهرػػري ًبمى هىػػا بىاًطػػؿه  ىً كىاحي هىػػا بىاًطػػؿه  ىً كىاحي

ًل َّ  ًل ُّ مف نى كى كا  ىاللسُّمرطىافي كى ري ًجهىا  ىًَفر اير ىجى ؿَّ مف  ىرر  . م2د ل م السر ىحى

 ممػػا  قػػدـ مػػف مدلػػة لميػػرك ية الكنيػػة مجػػد مف الػػزكاج  قػػد كميثػػاؽ نمػػيظ كمومي ػػ 
اليػاوديف  يػ  مػف بػيف لسػافر  ايػ راطكبيرة كمقاصػده يػريفة كلهػذا مظهػر اليػرع مومي ػ  ب

  قكد المعاكتات  لذلؾ جعؿ مباير   بمكا قة الكل  صاحب الرمم اللسديد مف الرجاؿ.
أف الميػػرع العراقػػ   ػػ  قػػا كف : مشػػروعية الوليػػة فػػي القػػوانين المقارنػػة: ثالثػػاا 

ة حتػػكر الػػكل   ػػ   قػػد زكاج مكلي ػػ  مػػا دامػػػت ااحػػكاؿ الي صػػية لػػـ ييػػ رط صػػراح
 .م3د اقمة كمكممت الثام ة  يرة مف  مروا

كممػػا الميػػرع اارد ػػ   ػػ  قػػا كف ااحػػكاؿ الي صػػية  قػػد م طػػى وػػك اآل ػػر الحػػؽ 
كلكػػف برجػػؿ كػػؼو ك بمهػػر   لممػػرمة ال ػػ  مكممػػت الثام ػػة  يػػر مػػف  مروػػا  ػػزكي   فلسػػها

بلقػؿ مك   كل  لها كزكجت  فلسها برجؿ نيػر كػؼوالمثؿ  أن مف المرمة أذا أد ت بل   ن
مف مهر المثؿ  يككف لكليها الحػؽ  ػ  مراجعػة محكمػة ااحػكاؿ الي صػية كطمػب  لسػ  

ك   حػاؿ  تػؿ الػكل  ب ػزكي  البكػر لمػف م مػت ال املسػة  يػرة بػ     قد زكاج مكلي  
ر  ػػذر ميػػركع مذف القاتػػ  ب زكيجهػػا كلكػػف ذلػػؾ ميػػركط بػػلف ن يقػػؿ المهػػر  ػػف مهػػ

 َفجاكزت الثام ة  يرة مف  مروا    ب  ؼ المرمة الثيب أذا كا ت  اقمة ك م4دالمثؿ

                                                                                                                                                      

 احاديث   ري     الدراية  الفتؿ مبك العلسق    حجر بف  م  بف محمد  العلسق    حجر ابف م8د
 الحديث رقـ  بيركت  لم ير المعر ة دار  المد   اليما   وايـ اهلل  بد اللسيد  حقيؽ  الهداية

  .80ص  2ج  م597د
  ال رمذم لس ف الصحي  الجامع  اللسمم  ال رمذم  يلسى مبك  يلسى بف محمد  ال رمذم ركاه م2د

 ً كىاحى  نى  جاو ما بىاب بيركت  لم ير العرب  ال راث أحياو دار  ك  ركف ياكر محمد محمد  حقيؽ
ًل   بً  أن  .408ص  3جم  8802دالحديث رقـ  كى

  .العراق  الي صية ااحكاؿ قا كف مفم 7د المادة مفم 8د الفقرة ي ظر م3د
 .انرد   الي صية ااحكاؿ قا كف مفم 20د المادة ي ظر م4د
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 .م8دالميرع اارد   لـ يي رط مكا قة كليها كحتكره  قد زكاجها

 املطلب الثاني
 أقسام الىالية وشروطها

  كاف ااكؿوذا ما    اكل  ير ان كقا ك ان  ػ  الفػرع   مقلساـ  ديدةألى   قلسـ الكنية 
اليػػػ ص ليكػػػكف مكليػػػان ن بػػػد مػػػف مف ي ػػػك ر  يػػػ  يػػػركط معي ػػػة  كوػػػذا مػػػا    اكلػػػ  يػػػر ان 

 كقا ك ان    الفرع الثا  .
 أقسام الولية شرعاا وقانوناا : األولالفرع 

 : أقسام الولية شرعاا : مكنن 

 : قلسميفألى   قلسـ الكنية مف حيث مداوا
ً  يػر ان  مػى أ يػاو ال صػرؼ كو  كنية اليػ ص كقدر ػ: الولية القاصرة: ىاألول

 .م2دالصحي  ال ا ذ  مى  فلس 

كوػػ  قػػدرة اليػػػ ص  مػػى أ يػػػاو ال صػػرؼ الصػػػحي  : الوليػػػة المتعديػػػة: الثانيػػة
 : ث ثة مقلساـألى  ك  قلسـ وذه الكنية بدكروا م3دال ا ذ ل يره

كو  قدرة  مى ا ياو العقكد ال اصة الم عمقة بالماؿ ك كػكف : ولية عمى المال: أ
  ذة بحق  ككنية الكص   مى المكص . ا

كوػػػ  مػػػا  كػػػكف م عمقػػػة بيػػػ ص المػػػكلى  ميػػػ  ككنيػػػة : وليػػػة عمػػػى الػػػنفس: ب
ككنيػػة    ػػالكل   ػػ  وػػذه الكنيػػة لػػ  حػػؽ أ يػػاو  قػػد زكاج المػػكلى  ميػػ  ك  فيػػذه  ال ػػزكي 

                                                           

 .انرد   الي صية ااحكاؿ قا كف مفم 89دالمادة  ي ظر م8د
 بدافع  الكالسا   ؛883ص  8ج لسابؽ مصدر  ارالم   الدر  مى المح ار رد   ابديف ابفم2د

 . 355ص  2ج  لسابؽ مصدر  الص افع
 الرلسالة مؤلسلسة  يةلس ماإ اليريعة    الملسمـ كالبيت المرمة احكاـ    المفصؿ  زيداف الكريـ  بدم3د

 . 339ص  6ج  ق8487  بيركت  لم ير
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  اقص ها    ال زكي     حالػة  ػدـ كجػكد اابمك  ااخ اليقيؽ  مى ا     اقدة ااومية
 كجد محدوما مع  دـ مومي   لمكنية.مك  الجد مك 

مك  ككنيػػة ااب  مػػى مكنده  اقػػدم ااوميػػة: الوليػػة عمػػى الػػنفس والمػػال معػػا: ج
 . م8د اقصيها

كما يهم ا    وذا المقاـ مكتكع بحث ا الكنية  مى الػ فس ال ػ   جعػؿ مػف الػكل  
 أجازة محد.ألى  حاجة قادران  مى أ ياو  قد الزكاج  ا ذان  مى ال ير مف دكف

 : قلسميفألى  ك قلسـ الكنية حلسب حاؿ المكلى  مي 

كوػػ  ال ػػ   ثبػػت لصػػاحبها جبػػران  ميػػً  ك  كلػػ  الحػػؽ  ػػ  : وليػػة ابجبػػار: ىاألولػػ
كالكنيػػػػة  مػػػػى الصػػػػ ير   ها  يػػػػار  ػػػػزكي  المػػػػكلى  ميػػػػ  مػػػػف نيػػػػر  كقػػػػؼ  مػػػػى رتػػػػاه ك 

كم ػػػع   مػػػى محالسػػػف العػػػاداتكالمج ػػػكف مػػػف بػػػاب المصػػػمحة المرجػػػكة م ػػػ   كالمحا ظػػػة  
المػػػرمة مػػػف حتػػػكر وػػػذا العقػػػد بمحتػػػر مػػػف الرجػػػاؿ كحػػػدوا حفاظػػػان  مػػػى حيػػػاو المػػػرمة 

 .م2دكصيا  ها
كوػػ  ال ػػ    ػػكؿ صػػاحبها ال ظػػر  ػػ  : نػػدبأو  شػػراكةاختيػػار أو وليػػة : الثانيػػة

ه كرنب ً  كمياركة الكل  كمكلي      الرتػا بػالزكاج ا  يار يؤكف المكلى  مي  ب او  مى 
 .م 3د اف الكل  ن ي فرد كيلس بد ب زكي  مكلي   ككني       زكي  المرمة الحرة البال ة

ت مقكاؿ الفقهاو ا  مفكاللسؤاؿ و ا ما و  ملسباب كنية اإجبار  ف  فس اا ثى ? 
 :  دة  راو ك مى ال حك اآل  ألى  الملسمميف بيلف وذه الملسللة

 النكاح هو الصغرسبب ولية إجبار األنثى في : األولالرأي 

                                                           

لس ة  ير  مك  العرب   دكف مكافدار الفكر   ثاره محاترات     قد الزكاج ك   محمد ابك زورة م8د
 .854ص

 .857ص  3 جمصدر لسابؽ     القدير  يرح  هماـالابف  م2د
 .248ص  2ج الكالسا    بدافع الص افع  مصدر لسابؽ  م3د
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 ر اا ثػى  ػػ  ال كػاح وػك الصػ ر كمػػف مف لسػػبب كنيػة أجبػام8ديػرل  قهػاو الح فيػة 
 البػػاكر البال ػػة   الثيػػب  ػػ  ذلػػؾمك   ػػ  حكمػػً  كػػالج كف كالع ػػ  كن د ػػؿ لر ثػػى البػػاكر

العاقمػػة ن  ثبػػت  ميهػػا الكنيػػة إ  فػػاو صػػ روا كج ك هػػا  كلكػػف  ثبػػت الكنيػػة  مػػى الثيػػب 
 حقػػػؽ لسػػػبب ثبػػػكت الكنيػػػة  ميهػػػا كميتػػػا المج ك ػػػة كالمع كوػػػة بلسػػػبب قصػػػكر الصػػػ يرة ل

 قمهمػػا لمػػا  يػػ  مػػف تػػعؼ أح ياطػػان لهػػفى مػػف  ػػكات مصػػمح هفى  كممػػا اا ثػػى الكبيػػرة ن 
مف يػرط زكاج اا ثػى  ا  بػارالجد مف ي كحها ب ير رتػاوا بمك  كنية  ميها كليس لرب

ن كػػاف  قػػد  كاحهػػا أكراوػػان نيػػر صػػحي   االبال ػػة بكػػران كا ػػت مـ ثيبػػان يكػػكف برتػػاو   كاد
لىػى د: قاؿ كا    ذلؾ ما ركل  ف ابف  باس رت  اهلل      ف ال ب  الس دلك  ـي مىكر ىيِّػ اار

ا يهىا ػػمى ذر يهىػػا صي ػػ ىلرمىري  ػػ   ىفرلًسػػهىا كىاًد ػػةي  يلسر ًروىػػا كىالريىً يمى كيػػدؿ الحػػديث بػػرميهـ مف الي يمػػة   م2دمًبلىمر
 ميها أجباروا  مى الزكاج دكف رتاوا.البال ة ليس لممكلى  

 سبب ولية إجبار األنثى في النكاح هو بكارتها: الرأي الثاني

ف ألػػػى   م3ديػػػذوب  قهػػػاو المالكيػػػة  مف لسػػػبب كنيػػػة أجبػػػار اا ثػػػى بكار هػػػا ح ػػػى كاد
ف كا ػػت بال ػػة لعػػدـ  مييزوػػا أن م هػػا   كا ػػت  ا لسػػة ككػػذلؾ الثيػػب الصػػ يرة كالمج ك ػػة كاد

كا  ػ  السػ دلاق هػا  كلسػبب كنيػة اإجبػار  مػيهفى وػك د ػع التػرر  ػ هفى  ك  لس لذف   ػد أ 
ػ ىلرذىفى قػالكا د: قاؿ ذلؾ  ف الرلسكؿ ػري ح ػى  يلسر ـي ح ى  يلسر ىلرمىرى كن  يػ ركى ي الرًبكر ىيِّ نى  ي ركى ي اار

كىيرؼى ًأذر يهىا قاؿ  .م4د(مىفر  ىلسركيتى : يا رىلسيكؿى المًَّ  كى
                                                           

  2جمصدر لسابؽ  الكلسا   بدافع الص افع  ؛868ص  3مصدر لسابؽ ج ابف الهماـ  يرح     القدير م8د
 .242ص

 مك ب  مالمج ب دلس ف ال لساف    ال لساف  الرحمف  بد مبك يعيب بف محمد  ركاه ال لساف  م2د
ًر     ىفرلًسهىاباب   ق8406  حمب  يةلس ماإ المطبك ات ً فرذىافي الرًبكر   م3262درقـ الحديث  السر

 .84ص  6ج
 .855ص  2ق  ج8323ماـ مالؾ ا س بف مالؾ  المدك ة الكبرل  دار صادر لم ير  مصر إا م3د
 حقيؽ محمد  ؤاد  بد   ملسمـ  صحي  بف الحجاج مبك الحلسيف القييرم ال يلسابكرم  ملسمـا رج   م4د

ً فرذىاًف الثَّيًِّب    ال ِّكىاًح ًبال ُّطرًؽ   دكف لس ة  ير  بيركت  الباق   دار أحياو ال راث العرب  بىاب السر
ًر ًباللسُّكيكتً   .8036ص  2م  ج8489د الحديث   رقـكىالرًبكر
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 البكارة والثيوبة  ية إجبار األنثى في النكاح هوسبب ول: الرأي الثالث

 ا  بػػار  يػػركف مف لسػػبب كنيػػة اإجبػػار بكػػارة اا ثػػى كن م8دكممػػا  قهػػاو اليػػا عية 
كا  ػػ  ذلػػؾ مػػا ركل السػػ دلك   يكػػكف لمبكػػارة كالثيكبػػة  قػػط   بػػارلمصػػ ير   ػػدوـ  أ مػػا ان

ػػاًريًَّة مىفَّ مىبى   ى رلسىػػاوى  فد ى رصى ػػ ى ثىيِّػػبه  ىكىًروىػػتر ذلػػؾ  ىلى ىػػتر رىلسيػػكؿى ًب رػػًت ً ػػذىاـو اار هىػػا كىور كَّجى اوىػػا زى
ػػػػ ي   المَّػػػػ ً  دَّ ً كىاحى  ا  بػػػػاركوػػػػذا يػػػػدؿ بػػػػرميهـ  مػػػػى مف كنيػػػػة اإجبػػػػار لمبكػػػػارة كن   م2دم ىػػػػرى

 لمص ير  يها.

 سبب ولية إجبار األنثى في النكاح هو بموغ سن معينة: الرأي الرابط

ف كنية أجبار  ثبت  مى اا ثى الصػ يرة بكػران كا ػت م م3دبي ما يرل  قهاو الح ابمة
مـ ثيػػب مػػف كا ػػت دكف ال السػػعة مػػف  مروػػا  ممػػا أذا بم ػػت ال السػػعة ككا ػػت ثيػػب  مػػيس 
 ميها كنية أجبػار  اف أذ هػا  ػ  الػزكاج ميع بػر  كلمػكل  أجبػار البػاكر البال ػة المج ك ػة 

 يػب يجعػؿ لهػا  يػار  لسػ  العقػد  مى  زكيجها دكف أذ ها ما لـ يكف زكاجها برجؿ  ي  
 ب فلسها   د أ اق ها. 

 يةلس ممما  قدـ مجد مف كنية اإجبار  مى  فس اا ثى مكا قان لميريعة اإ

                                                           

    كفاية اا يار  بكر بف محمد الحلسي   الحصي   الدميق  اليا ع  كديف مب ق  ال  الحصي   م8د
  لم ير  حقيؽ  م   بد الحميد بمطج  كمحمد كوب  لسميماف  دار ال ير  حؿ ناية اإ  صار

يمس الديف محمد بف مب  العباس محمد بف حمزة  الرمم   ؛33ص 2ج  ق8484    دميؽ8ط
دار الفكر   يرح الم هاجألى   هاية المح اج  اليا ع  الص يرابف يهاب الديف الرمم  اليهير ب

 .229ص  6ج  ق8404  بيركت   يرلم
  الجامع الصحي  الم  صر  مبك  بداهلل الب ارم الجعف  ألسما يؿمحمد بف   ا رج  الب ارمم2د

ىبي كى  ق  8407 حقيؽ د. مصطفى ديب الب ا  دار أبف كثير  بيركت   رى بىاب نى يي رًك ي اار نىيرريهي الرًبكر
اوىا  . 8974ص  5جم 4845درقـ الحديث  كىالثَّيِّبى أن ًبًرتى

  دار الفكر لم ير الم      بداهلل بف احمد بف محمد بف قدامة المقدلس  الح بم ابف قدامة  م3د
ألسحاؽ برواف الديف ابراويـ بف محمد بف مفم   كمب ؛ ابف مفم  889ص  9ج  وػ8405  بيركت
 .27ص  7ج  ق8400  بيركت   لس ملميبدع يرح الميق ع  المك ب اإا  الح بم 
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  م8د َّ يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: نن بقكلػػػً   عػػػالىالسػػػ دن
ذننن بػاا ثى   بػارا أ مػا وػ  حمايػة كر ايػة لهػا ب  كوذه القكامة ليلست قهػران كن  حكمػان كاد

مف ان ثى بطبيع ها  ككف  رتة لكثير مػف   ػات رجػاؿ المج مػع  كمػف مجػؿ المحا ظػة 
 مى لسمع ها كير ها كاف ن بد مف يككف لها يريؾ    كني ها  مػى  فلسػها كمػف ملسػر ها 

ف د ػت د ػت   ال     لثر مف المؤكد بزكاجها  َف  مت بزكاجها  مت كصا ت السػر ها كاد
ف كا ت بال ة  اقمة     بد مف معها ملسر ها لسكاو كا ت اا  ثى ص يرة مـ كبيرة ح ى كاد

  كال يػرة كاإن ػرار   يػاركاف المػرمة لسػريعة ان  ألس فذاف كمياكرة كليهػا  ػ  ممػر زكاجهػا
كبيػػاف مصػػمح ها كن يػػؾ مف كلػػ     يػػارمػػف يلسػػا دوا  ػػ  الػػرمم كانألػػى  لػػذلؾ  ح ػػاج

  ها .اامر مف مكثر ال اس حرصان    الرمم لبياف مصمح
 جػد مف : الندب عمى نفػس األنثػى فػي القػوانين المقارنػةأو  ولية ابجبار: ثانياا 

الميػػر يف العراقػػ  كاارد ػػ   ػػ  قػػا كف ااحػػكاؿ الي صػػية لػػـ ي صػػا  مػػى أجبػػار اا ثػػى 
الباكر ككجكب  زكيجها مف كليها مػا دامػت  اقمػة كبم ػت مػف العمػر  مػاـ الثام ػة  يػرة 

ميػرع اارد ػ  مكا قػة الػكل   ػ  زكاج اا ثػى الثيػب العاقمػة مػا مف  مروا  كلـ يي رط ال
  ب  ؼ ما أذا كا ت المػرمة قاصػرة كبم ػت م2ددامت قد  جاكزت الثام ة  ير مف  مروا

ال املسة  ير مف  مروا  َف زكاجها ي طمػب مكا قػة كليهػا بعػد الحصػكؿ  مػى أذف مػف 
 .م3دبزكاجها قات  محكمة ااحكاؿ الي صية

م مف قا كف ااحكاؿ الي صية 7ح لمميرع العراق  مف ي ص    المادة دلذلؾ  ق ر 
ف كا ػػت  مف  كػػكف و ػػاؾ  قػػرة  اصػػة  مػػـز اا ثػػى   ػػد  زكيجهػػا بحتػػكر كليهػػا ح ػػى كاد

مف الكنيػػػة كجػػػدت ملسالسػػػان لمصػػػمحة المػػػكلى  ميػػػ  ليكػػػكف الػػػ ص باليػػػكؿ  ا  بػػػاربال ػػػة ب
 : اآل  

                                                           

 م.34ية دآللسكرة ال لساو  ا م8د
 رد  .احكاؿ الي صية اام مف قا كف ا89المادة د: ي ظر م2د
حكاؿ ام مف قا كف ا88المادة دك   العراق  حكاؿ الي صيةام مف قا كف ا8المادة د: ي ظر م3د

 رد  . االي صية ا
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يصػػػ   ػػػزكي  المػػػرمة البال ػػػة العاقمػػػة  مػػػارس الكنيػػػة لصػػػال  المػػػكلى  ميػػػ   كن -2
ذف البكر صما ها.  بدكف رتاوا كن مف   زكج بدكف أذف كليها  كاد

 شروط الولية شرعاا وقانوناا : الفرع الثاني

 : شروط الولية شرعاا : أولا 

أف الػػػكل  إثبػػػات حقػػػ   ػػػ  الكنيػػػة ن بػػػد مف   ػػػك ر  يػػػ  مػػػف اليػػػركط ال ػػػ  أ فػػػؽ 
كال ػ  يمكػف أيجازوػا  مػػى   كا  ػ  الػبعض اآل ػػرا  مفػها  ك الفقهػاو الملسػمميف  مػى بعتػػ

 : ال حك اآل  

 : الشروط المتفؽ عميها بثبات الولية: أ

إثبػػات   مػػى مف اليػػركط ال ػػ  يمػػـز  كا روػػا  ػػ  الػػكل م8دي فػػؽ الفقهػػاو الملسػػمميف 
 : حق     الكنية و 

يف بػػالبمكغ كالعقػػؿ حيػػث  ك مػػؿ ااوميػػة   ػػد الفقهػػاو الملسػػمم: كمػػال األهميػػة: أولا 
اف    ػػ  كنيػػة لمصػػػ ير كالمج ػػكف كالمع ػػكه كمػػف  ػػػ  حكمهػػـ لقصػػكر  قمهػػػـ  كالحريػػة

 . وؤنو ن كنية لهـ  مى م فلسهـ  ميس لهـ كنية  مى نيروـ

الػػػديف بػػػيف الػػػكل   ا حػػػادييػػػ رط إثبػػػات الحػػػؽ  ػػػ  الكنيػػػة : الػػػدين اتحػػػاد: ثانيػػػاا 
: كا  ػػػ  ذلػػػؾ لقكلػػػً   عػػػالىالسػػػ دل مػػػى الملسػػػمـ  ك  كالمػػػكلى  ميػػػ    ػػػ  كنيػػػة ل يػػػر الملسػػػمـ

                                                           

 ؛الكالسا   بدافع الص افع 832ص  3ج  مصدر لسابؽ جيـ البحر الرافؽ يرح ك ز الدقافؽ ابف   م8د
 المج هد بداية  القرطب  ريد بف محمد بف محمد بف محمد  ريد ابف ؛355  ص2جمصدر لسابؽ 

اب  البركات احمد بف محمد  ؛ الدردير 223  ص4ج بيركت  لم ير الفكر دار  المق صد ك هاية
مذوب انماـ مالؾ  دار الك ب العممية  بيركت ألى  الص ير  مى اقرب الملسالؾالمالك   اليرح 

حايية القيمكب  ك ميرة  المك بة  ليا ع  ا؛ القيمكب   يهاب الديف 369  ص2ج ق 8487 
  9الم     مصدر لسابؽ  ج  ؛ ابف قدامة225  ص3جمكاف  ير مك  ال ك يقية  دكف لس ة

 .848ص
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 جب  هئ  ُّٱ:  كقكلػػػػػػػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػػػػػػػالى م8) َّ ىلمل يك  ىك مك لكُّٱ

لػػبط ف زكاج  لسػػ ـر ػػد  ػػف اإاكن كنيػػة احػػد  ػػ   ػػزكي  مػػف   م2د َّ هبمب خب حب
 .م3دالمر د

 : الشروط المختمؼ عميها بثبات الولية: ب

وػػا  ػػ  الػػكل  إثبػػات حقػػ  الفقهػػاو الملسػػمميف  مػػى  كا ر  ا  مػػؼكممػػا اليػػركط ال ػػ  
 :    الكنية كو 

 : العدالة والرشد في الولي: أاولا  

العدالػػػػة كالريػػػػد إثبػػػػات الحػػػػؽ  ػػػػ   ايػػػ راط ػػػػدـ ألػػػػى   م4ديػػػذوب  قهػػػػاو الح فيػػػػة 
  م5د َّ ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: كا بقكلػػً   عػػالىالسػػ دلك   الكنيػػة

يػاو بصػكرة  امػػة دكف مف كلااألػى  ك ػدؿ اآليػة بػرميهـ مف  طػاب اهلل  عػالى كػاف مكجهػان 
 العدالة    الكل . اي راطيفرؽ بيف مف كاف  ادنن م هـ كنير العادؿ  دؿ  مى  دـ 

هـ العدالػػػة ايػػػ راط الػػػى م8د  كالح ابمػػػةم7د  كاليػػػا عيةم6دبي مػػػا يػػػذوب  قهػػػاو المالكيػػػة
كا لمػػا ركل  ػػف ابػػف  بػػاس رتػػ  اهلل   ػػ   ػػف السػػ دللمػػف يثبػػت لػػ  الحػػؽ  ػػ  الكنيػػة  ك 
                                                           

 م .78يةدآللسكرة ال كبة  ا م8د
 . م73د يةآللسكرة ان فاؿ  ا م2د
 لس ة دكف  بيركت لم ير المعر ة دار المبلسكط  الح ف  اللسر لس  الديف يمس اللسر لس   م3د

 .48ص  5 ج ير
؛ اللسر لس   المبلسكط  مصدر لسابؽ  358  ص2الكلسا    بدافع الص افع  مصدر لسابؽ ج م4د

 .48  ص5ج
 .م32ية دآللسكرة ال كر  ا م5د
 ابف ريد القرطب   بداية المج هد  ؛378ص  2ج  مصدر لسابؽ  الص ير يرحال  الدردير م6د

 .223  ص4ج مصدر لسابؽ 
؛ القيمكب   854  ص3ج معر ة الفاظ الم هاج  مصدر لسابؽ ألى  اليربي    م    المح اج م7د

 .227  ص3ج حايية القيمكب  ك ميرة  مصدر لسابؽ 
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  كيػػػػدؿ الحػػػػديث بػػػػرميهـ مف م2ددن  كػػػػاح أن بػػػػكل  كيػػػػاودم  ػػػػدؿم: م ػػػػ  قػػػػاؿ بػػػػ  ال 
 ايػ راطقد  فى حقيقػة ال كػاح اليػر ية كجعمػ  بػاط ن بػدكف حتػكر الػكل  كمف  الرلسكؿ

اف مػػػػف  قػػػػد ريػػػػده يفقػػػػد  دال ػػػػ  كحقػػػػ   ػػػػ  أثبػػػػات   صػػػػفة الريػػػػد  ػػػػ  الػػػػكل  تػػػػركرم
 .م3دالكنية

 لسؽ الكل   مػف ألى    وذه الملسللة وك ال ظرمما  قدـ ي بيف مف لسبب ال  ؼ  
الفلسػؽ  مػى م ػ  يقمػؿ مػف قػدرة الػكل   ػ  الحفػاظ  مػى مصػال  مكلي ػ  أيػ رط ألػى   ظر

مف الفلسؽ بل   ن يقمؿ مف حرص الكل   مى مصال  مكلي   ألى   ي  العدالة  كمف  ظر
االسػؼ مف  لـ يي رط    الكل  العدالة  كمف كجهة  ظػرم م ػ   ػ  الكقػت الحاتػر كمػع
 ا  بػارب  الفالسؽ ييعػد مػف موػؿ الكنيػة  مػى  فلسػً  كبال ػال  يكػكف موػ ن لمكنيػة  مػى نيػره

 يػػاوااكلمف  لسػق  ن يم عػػ  مػػف الميػػراث  كػػذلؾ ن يم عػػ  مػػف الكنيػػة  كو ػػاؾ الكثيػػر مػػف 
امهـ مػػا او مػػكوػػـ نيػػر  ػػدكؿ يزكجػػكف مػػف وػػفى  حػػت كنيػػ هـ برجػػؿ نيػػر كػػؼو دكف 

  ملسر هـ العار مف زكاج مكلي هـ.لسيمحؽ بل فلسهـ ك 

 : الذكورة في الولي: ثانياا 

كيككف لممرمة مف  ػ ك    الذككرة    كنية ال كاح اي راط  دـ م4ديرل  قهاو الح فية
 فلسػػها كب ا هػػا قيالسػػان  مػػى  كليهػػا البيػػع كال جػػارة كمػػا  ػػ  مع ػػاه مػػف ال صػػر ات الماليػػة  

                                                                                                                                                      

البهك    م صكر بف يك س بف ادريس البهك   ؛ 842  ص9جقدامة  الم     مصدر لسابؽ  فاب م8د
  5ج ق 8394الح بم   كياؼ الق اع  ف م ف انق اع  دار الك ب انزورية  مكة المكرمة  

 .854ص
  7محمد بف الحلسيف بف  م  بف مكلسى مبك بكر البيهق   لس ف البيهق  الكبرل ج البيهق   ركاه م2د

  م83423ن بكل   حديث رقـ دأ  باب ن  كاح ق8484  مك بة دار الباز لم ير  مكة المكرمة
 .888  ص7ج

 .855  ص3ج اليربي    م    المح اج  مصدر لسابؽ  م3د
 الك ب دار   بيف الحقافؽ يرح ك ز الدقافؽ    ر الديف  ثماف بف  م  الزيمع  الح ف   الزيمع  م4د

 .99ص  2ج  ق8383 القاورة   لس ماإ
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 ان ػت مػف ال لسػاو أذا لػـ يكػف و ػاؾكب ت انبف ك ا هـ مثب كا كنية اإجبار لرـ كالب ت 
 مف الكنية  ثبت لعامة ااقارب ذككران كاد اثان. ا  بارب  ياو الرجاؿااكل صبة مف 

ا   ييعد    مف الذككرة يرط    كنية ال كاحم8دبي ما يرل جمهكر الفقهاو الملسمميف
ت لهػفى الكنيػة  مػى م فلسػهفى اف ال لسػاو ن يثبػ   يها  كع مف الكماؿ لمرجػاؿ دكف ال لسػاو

 كبال ال  ن  ثبت لهفى الكنية  مى نيروفى مف باب مكلى.

 : عمرةأو  أن ل يكون محرما بحج: ثالثاا 

   مػػرةمك   مػػك كلػ  ال كػػاح مػػف اإحػراـ بحػػ  ايػػ راط   ػدـ م2ديػرل  قهػػاو الح فيػػة
كَّ د كا    ذلؾ ما ركل  ف ابف  بػاس رتػ  اهلل   ػ  مف ال بػ الس دلك  يرميك ىػةى جى  ىػزى  ػ   مى

اوً  رىًة الرقىتى   كيدؿ الحػديث  مػى مف المحػـر بعمػرة يجػكز لػ  مف ي ػكلى مبايػرة  قػد م3د( يمر
 دليؿ  مى جكاز ذلؾ. اف  عؿ ال ب    ال كاح

 مػػك كلػػ  ال كػػاح مػػف  ايػػ راطألػػى   م4دبي مػػا يػػذوب جمهػػكر مػػف الفقهػػاو الملسػػمميف
 ػػػف  ثمػػػاف بػػػف  فػػػاف رتػػػ  اهلل   ػػػ   ػػػف كا لمػػػا ركل السػػػ دلك    مػػػرةمك  اإحػػػراـ بحػػػ 

طيبي يى رًك ي نى د: قاؿ الرلسكؿ ًرـي كن يي ركى ي كن يى ر   كيػدؿ الحػديث بػرميهـ  مػى مف م5دمالرميحر

                                                           

يحيى   ال ككم ؛ 465ص  4ج مصدر لسابؽ   مى اليرح الكبيرحايية الدلسكق    ابف  ر ة  م8د
  بيركت   لس مدار المك ب اإ  م هاج الطالبيف ك مدة المف يف  بف يرؼ ال ككم اليا ع 

 .848  ص9جابف قدامة  الم     مصدر لسابؽ ؛ 9ص  8ج ق 8405
  مصدر لسابؽ  كا  الفكاك  الد  ال فراكم ؛378ص  2ج  مصدر لسابؽ  اليرح الص ير  الدردير م2د

  الم     ابف قدامة ؛228ص  3ج  مصدر لسابؽ   حايية قيمكب   قيمكب  ؛29ص  2ج
 . 448ص  2ج  مصدر لسابؽ  كياؼ الق اع  البهك   ؛463ص  4ج  مصدر لسابؽ

  4ج م 4088درقـ الحديث   باب  مرة القتاو  مصدر لسابؽ  صحي  الب ارم  ا رج  الب ارمم3د
 .8553ص

 898  ص4جمصدر لسابؽ   المبلسكطاللسر لس   م4د
كىرىاوىًة ً طربىً ً    مصدر لسابؽ  صحي  ملسمـ  ا رج  ملسمـ م5د ًرـً كى ًريـً ً كىاًح الرميحر رقـ  بىاب  ىحر

  .8030ص  2ج م 8409دالحديث
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ك ف  الحػؿ   ً طب    مك  زكي   فلس   مك لـ يجيز لممحـر مف ي كلى  زكي  نيره ال ب 
مك  مك الكل  مف اإحػراـ بحػ كوذا يدؿ بصراحة  مى تركرة    دليؿ  مى حرمة الفعؿ

 .  مرة كيرط نـز

 مػػرة مك   مػػك الػػكل  مػػف اإحػػراـ بحػػ  ايػػ راطألػػى  ممػػا  قػػدـ م فػػؽ مػػع مػػف ذوػػب
المع مر اف يككف مهيان لعبادة  ظيمة   لسؿ ما  قدـ مك  مف اإحراـ ييرع لمحاج ا  بارب

ره بممػذات الػد يا  لػذلؾ  ميػ  مف يب عػد  ػف كػؿ مػا ييػذك  ل  كما  ل ر مف ذ كب  ك طايػاه
مف الػزكاج كمػا ييػ مؿ  ميػ  مػف جمػاع كنيػره   يعػد مػف بػيف وػذه الممػذات ا هػا  ا  بارب

 العمرة.مك   ي م   ف  بادة اهلل   ؿ   رة أحرام  بالح 
لػـ يػ ص الميػرع العراقػ   ػ  : فػي القػوانين المقارنػةيػة شروط إثبػات الػول: ثانياا 

إثبػات حقػ   ػ  الكنيػة  كط يمـز  كا روا    الػكل قا كف ااحكاؿ الي صية  مى مية ير 
 . م8ديةلس ممق تى مبادلو اليريعة اإألى  كمحاؿ وذه الملسللة

بي مػػا أيػػ رط الميػػرع اارد ػػ   ػػ  قػػا كف ااحػػكاؿ الي صػػية إمكػػاف أثبػػات الحػػؽ 
   الكنية لمرجؿ مف يككف  اق ن نير مصاب بج كف  كمف يككف بال ان نير صػ ير كلػك 

مميزان  اف المج كف كالص ير ن كنية لهما  مى  فلسهما     ككف لهمػا كنيػة  مػى كاف 
 . م2د ت ن  ف مف يككف الكل  ملسممان أذا كاف المكلى  مي  ملسمـ  نيرًوما

   ػَذا كػاف م3دكلكف ن كنية لمملسمـ  مى نير الملسمـ كن ل ير الملسػمـ  مػى الملسػمـ
كالكنيػة    الكنيػة لمملسػمـ أذا كا ػت ملسػممة  يح ا ثى يقيقاف محػدوما ملسػمـ كاآل ػر ملسػ

القاتػ    ا يها الملسيح  أذا كا ت ملسيحية  كيلس ث ى مػف ذلػؾ صػاحب الكنيػة العامػة
 ف وـ    دافرة لسمط   ملسمميف كنيرم ى  عي ت كني    مى م  الذم ل  الكنية العامة

                                                           

 حكاؿ الي صية العراق . ام مف قا كف ا8د م مف المادة2الفقرة د:  ظري م8د
 رد  .احكاؿ الي صية ااا م مف قا كف224د المادة:  ظري م2د
للس ة  59رقـ لـ يي رط الميرع اللسكرم مف بيف ال يريعات العربية    قا كف ااحكاؿ الي صية م3د

يي رط د مى مف م22د مادةل كل  الي ص الكنية  قد  ص    ال لس ـ مى يرط اإ المعدؿ8953
  م.يككف الكل   اق ن بال ان  مف
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 .م8دملسمميف

باليركط ال ػ  يمػـز  كا روػا  لذلؾ  ق رح لمميرع العراق  مف ي ص  مى  قرة  اصة
 : م المق رحة ليككف ال ص باليكؿ اآل  7   الكل     المادة د

ييػػ رط لمػػف  ثبػػت لػػ  الكنيػػة  ػػ  الػػزكاج مف يكػػكف ذكػػران  ػػاق ن بال ػػان ملسػػممان أذا -3
  مرة.مك  كمف يككف الكل  نير محـر بح   كا ت المكلى  مي  ملسمـ

 املبحث الثاني
 هن وعضلهن يف عقد الزواجياء وغيبتاألولترتيب 
يػػػاو  ػػػ  مرا ػػػب الكنيػػػة كمػػػدل صػػػحة  قػػػد الػػػزكاج  ػػػ  حتػػػكر ااكللبيػػػاف  ر يػػػب 

مطمبػػػيف     ػػػاكؿ  ػػػ  ألػػػى  ن بػػػد مػػػف  قلسػػػيـ المبحػػػث  نيػػػابهـمك   تػػػمهـمك  يػػػاوااكل
  كنيبػػػة الػػػكل  كحتػػػكره ااكؿيػػػاو  ػػػ  الكنيػػػة  ػػػ  المطمػػػب ااكل ر يػػػب  ااكؿالمطمػػػب 

 ج    المطمب الثا  .ك تم      قد الزكا

 األولاملطلب 
 ياء يف الىاليةاألولترتيب 

ياو  يها يككف لرقرب ااكلالكنو  ك ر يب مك  أف أثبات الكنية يككف بلسبب القرابة
مك    كمػػػف ثػػػـ كنيػػػة اللسػػػمطافااكؿ ػػػااقرب  وػػػذا مػػػا    اكلػػػ  يػػػر ان كقا ك ػػػان  ػػػ  الفػػػرع 

   اكل  ير ان كقا ك ان    الفرع الثا  .كوذا ما     ياو  يهاااكلالقات  ك ر يب 
 ياء شرعاا وقانوناا األولولية القرابة وترتيب : األولالفرع 

 : ياء شرعاا األولولية القرابة وترتيب : أولا 

 مك الكنومك   مى مف الكنية يككف لسببها القرابةم2دي فؽ جمهكر الفقهاو الملسمميف
                                                           

 .55ص  لسابؽ مصدر  الكبيلس  احمد.د م8د
م     محمد  ميش ؛  ميش 827ص  3مصدر لسابؽ  ج  يرح ك ز الدقافؽ ابف  جيـ البحر الرافؽ م2د

  = ؛ ال ككم396  ص3  جق8409  بيركت  دار الفكر لم ير    صر لسيدم  ميؿم  مى يرحالجميؿ 
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 م2دكمػف الفقهػاو الملسػمميف    ثـ كنيػة اللسػمطافم8دواللسمطاف كيقدمكف كنية القرابة ثـ الكن
كا ا  مف  أن ا هـ م3دمف يرل بل   يككف  ر يب كنية القرابة  مى  فس  ر يبها    الميراث

ياو     قد ال كاح كاد حصر    هـ    وذه الملسللة  ػ  مم ااكل    ر يب ااقرب مف 
 : ياو يقدـ  مى اآل ر ك مى ال حك اآل  ااكلمف 

 : البن في ولية النكاحأو  تقديم األب: ىاألولالمس لة 

 انبػػف  ػػ  كنيػػة ال كػػاحمك   ػػ   قػػديـ الػػكل  ااب ت مقػػكاؿ الفقهػػاو الملسػػمميفا  مفػػ
 :  دة  راو ك مى ال حك اآل  ألى 

 : تقديم البن عمى األب في الولية: األولالرأي 

كا  ػ  ذلػؾ السػ دلك    ػ  الكنيػة  قديـ ااب  مى انبفألى  م4ديذوب  قهاو الح فية 
 : كاللس ة ال بكية كالمعقكؿ القر ف الكريـ مف

:   كقكلػػػ   عػػػالىم5د َّ مس خس حس ُّٱ: قكلػػػً   عػػػالى: فمػػػن القػػػرآن الكػػػريم

 حج  مث هت مت خت حت ٱُّٱ:كقكلػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػالى  م8د َّ منخن  حن جن يم ىم مم خم حمٱُّٱ

                                                                                                                                                      

الم     مصدر لسابؽ    ؛ ابف قدامة60-59  ص7ج  مصدر لسابؽ  ك مدة المف يف ركتة الطالبيف =
 .87  ص7ج

  .ك درة كجكدوا    الكقت الحاتررج  الحديث  ف كنية الكنو لعدـ كاقعي ها للس م8د
مصدر لسابؽ   ؛ابف  جيـ البحر الرافؽ373ص  2مصدر لسابؽ ج الكالسا   بدافع الص افع م2د

 .827  ص3 ج
وـ الب كة العصبية ال لسبية كوك كؿ قريب ذكر ن   فرد ا ثى بالكلسط بي   كبيف قريب  كوؤنو  م3د

 صبة مك  ف يككف  صبة بال يرلكانبكة كان كة كالعمكمة كانقارب مف نير العصبة ال لسبية ك
  6ج مصدر لسابؽ   رد المح ار  مى الدر الم  ار  ابف  ابدف: ي ظر رحاـ.امف امك  مع ال ير

 .822ص
مصدر  ؛ابف  جيـ البحر الرافؽ 373  ص2الكالسا    بدافع الص افع  مصدر لسابؽ جم4د

  .827  ص3جلسابؽ 
  .م90ية دآل بياو  االسكرة ا م5د
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 ك دؿ اآليات الكريمة برميهـ  مى مف اهلل لسبحا   ك عالى  م2د َّ جخمح جح مج
ثبػػات الكنيػػة لممكوػػكب لػػ   مػػى الهبػػة مكلػػى مػػف العكػػس   قػد جعػػؿ انبػػف مكوػػكب ابيػػ  كاد

 كبذلؾ يككف ااب مكلى بكنية  كاح المرمة مف انبف.
اًبًر بف  بد المًَّ  مىفَّ رىجي ن قاؿ: ومن السنة النبوية ديا رىلسيكؿى المَّػً  : ما ركل  ف جى

فَّ مبػػػ   لىػػػدنا كىاًد كى ػػػانن كى مًأفَّ لػػػ  مى اليػػػؾى ًاىًبيػػػؾى مى ػػػاًل   قػػػاؿ م ػػػت كى ييًريػػػدي مىفر يىجر ىػػػاحى مى
  كيػػػدؿ م3د

 كن يقدـ انبف  مى ااب    كنية ال كاح.  الحديث  مى اف انبف وك وبة ابي 
مم مف صمة القرابة ال    جمعهػـ   ياو يدلكف باابااكلأف منمب : ومن المعقول

 تػ ن  ػف مف ااب مكمػؿ  ظػران   هـ جميعػان ى  يقػدـ  مػيااكلػكا ت بلسبب ااب بالدرجة 
 .م4دكميد يفقة  مى كلدًه مف نيره  كجب  قديم     الكنية

 : تقديم ولية البن في النكاح عمى ولية األب: الرأي الثاني

  بػػػلف  قػػػدـ كنيػػػة انبػػػف  ػػػ  ال كػػػاح  مػػػى كنيػػػة م5ديػػػرل  قهػػػاو المالكيػػػة كالح ابمػػػة 
كانبػف مقػكل مػف   الكنيػة بال لسػب كال عصػيب  ػ  الميػراثكا بػرايهـ مػف مف الس دلااب  ك 

 ااب  عصيبا  ا   يحجب ااب  قصان كبذلؾ يقدـ انبف  مى ااب    كنية ال كاح.

 
                                                                                                                                                      

  . م38ية دآلؿ  مراف  ا لسكرة  م8د
 . م39ية دآللسكرة ابراويـ  ا م2د
دكف لس ة   بيركت  دار الفكر لم ير  لس ف ابف ماج   محمد بف يزيد القزكي  ه ابف ماج   ركا م3د

 .769ص  2م  ج2298رقـ الحديث د    باب ما لمرجؿ ماؿ كلده ير
 .827ص  3ج  مصدر لسابؽ  البحر الراثؽ  ابف  جيـ م4د
 مى رلسالة بف مب  زيد    الفكاك  الدكا  محمد بف ن يـ بف لسالـ ال فراكم المالك   ال فراكم م5د

يرح  مى  الجميؿ  ؛  ميش  م 9ص  2 جق8485  بيركت  دار الفكر لم ير  القيركا  
م صكر بف يك س بف ادريس   البهك   ؛278  ص3لسابؽ ج   مصدرم  صر لسيدم  ميؿ

 ؛875ص  3ج ـ 8996 بيركت    الـ الك ب لم ير انرادات  م  هىى يرح  البهك   الح بم 
 .88ص  7ج لسابؽ مصدر  الم     قدامة ابف
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 : تقديم ولية األب والبن ل ولية له مطمقاا : الرأي الثالث

مػػى ميمػػً  بػػلف الكنيػػة لػػرب كمف انبػف ن كنيػػة  كػػاح لػػ     م8ديػرل  قهػػاو اليػػا عية 
كا بػرمفيهـ السػ دلك   لسمطاف  يميػ  بػذلؾ ن بػالب كةمك  أن مف يككف انبف أبف  ـ لها  مطمقان 

  كوػذا ن ي حقػؽ مػع انبػف  بلف كنية ال كاح أ ما ير ت اجػؿ ر ايػة لممػرمة كمصػالحها
كوػك   كالكنيػة ثبػت لػد ع العػار  ػف ال لسػب  ا   يع قد م   ب زكي  ممػ  يكػكف  ػار  ميػ 

 لذا ن يلس حؽ الكنية.   أذا رنبت  زكيجها بكؼو  ؾ لف يلسعى ل حقيؽ مصالحهابذل

مػػف يػػرل بػػلف ااب كانبػػف لسػػكاو كميهمػػا  ػػكلى  قػػد  كػػاح  م2دكمػػف  قهػػاو الح فيػػة
ح ػػرازان مػػف اج ما ك  ػػد   مكلي ػػ  جػػاز ح رامػػان لػػ  كاد همػػا يقػػدـ ااب  مػػى انبػػف  عظيمػػان كاد

 مكتع ال  ؼ.

ذلػػؾ مف    قػػديـ كنيػػة ااب  ػػ  ال كػػاح  مػػى انبػػف مكلػػى ممػػا  قػػدـ ي بػػيف لػػ  مف
  ااب مكمؿ  ظران كريدان  مى كلدًه مف نيره  كجب  قديم     الكنية ك قديم   مى الجد

بي مػػا انبػػف ن  ثبػػت لػػ     تػػ   ػػف مف ااب  ثبػػت لػػ  الكنيػػة  مػػى الػػ فس كالمػػاؿ معػػان 
 كاـ كحكـ ااصؿ  مى  ر ً  مكلى. مف الكنية أح  ا  بارب  الكنية أن  مى ال فس

 : الجد في ولية النكاحأو  تقديم البن: لة الثانية المس

 الجػػد  ػػ  كنيػػة ال كػػاحمك  ت مقػػكاؿ الفقهػػاو الملسػػمميف  ػػ   قػػديـ الػػكل  انبػػفا  مفػػ
 :  دة  راو ك مى ال حك اآل  ألى 

 : تقديم البن عمى الجد في الولية: األولالرأي  

مف  ا  بػارب  بلف انبػف يقػدـ  ػ  الكنيػة  مػى الجػد م8دفية كالمالكيةيرل  قهاو الح 
ا ػػػ    الكنيػػػة بال لسػػػب كال عصػػػيب  ػػػ  الميػػػراث كانبػػػف مقػػػكل مػػػف ااب كالجػػػد  عصػػػيبان 

 لذلؾ يقدـ انبف  مى ااب كالجد    كنية ال كاح.   يحجب ااب كالجد  قصان 
                                                           

محمد بف محمد ال زال  ابك  ؛ ال زال  858ص  3م    المح اج  مصدر لسابؽ ج  اليربي   م8د
 .68  ص5  جق8487  القاورة  دار اللس ـ لم ير لمذوب   الكلسيط    احامد اليا ع 

 . 373ص  2 ج مصدر لسابؽ الكالسا    بدافع الص افع  م2د
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 : تقديم الجد عمى البن في الولية: الرأي الثاني

  مف الجػػػد يقػػػدـ  مػػػى انبػػػف  ػػػ  الكنيػػػةألػػػى  م2ديػػػذوب  قهػػػاو اليػػػا عية كالح ابمػػػة 
مف الجػػد ي ػػزؿ م زلػػة ااب بمر ب ػػً   ػػ   صػػبة الميػػراث بعػػد ااب كيػػكرث بػػ فس  ا  بػػارب

 . م3د الكنية لمجد    ال كاح مكلى مف انبف  طريقة ااب

اصػػؿ كوػػك الجػػد  ػػ  كنيػػة كمف  قػػديـ ا  ممػا  قػػدـ مجػػد مف الجػػد مصػػؿ كانبػػف  ػرع
ا ػ  ي ػزؿ م زلػة ااب  ػػ  الر ايػة كالحفػاظ  مػى مصػػال    ال كػاح مكلػى مػف الفػرع انبػػف

 المكلى  مي .
 : األخ في ولية النكاحأو  لة الثالثة تقديم الجد المس

ألى  ااخ    كنية ال كاحمك  ت مقكاؿ الفقهاو الملسمميف     قديـ الكل  الجدا  مف
 : مى ال حك اآل   دة  راو ك 
 : يقدم الجد عمى األخ في ولية النكاح: األولالرأي 

  بػلف الجػد يقػدـ  مػى ااخ  ػ  كنيػة م4ديرل  قهاو مف الح فية كاليا عية كالح ابمة
مف بػػػيف الجػػػد كحفيػػػده انبػػػف كندة ك عصػػػيب  يقػػػدـ  مػػػى ااخ كػػػااب  ا  بػػػارال كػػػاح  ب

                                                                                                                                                      

لسابؽ  الفكاك  الدكا    مصدر  ؛ ال فراكم892ص  3ج مصدر لسابؽ   ابف  جيـ  البحر الرافؽ م8د
  3  مصدر لسابؽ  ج ميؿ لسيدم م  صر  مى يرح الجميؿ م  ؛  ميش   9  ص2 ج
 .278ص

دكف   انق اع    الفق  اليا ع   مبك الحلسف  م  بف محمد البصرم الب دادم اليا ع   الماكردمم2د
 .358ص  8ج مصدر لسابؽ   كياؼ الق اع  ؛ البهك  835-834ص  8ج لس ة  يرمك  مكاف

 .390  ص5  جمصدر لسابؽ  بداية المج هد  ابف ريد القرطب  م3د
 أدريس بف محمد الديف يهاب ؛ القرا    372  ص2ر لسابؽ جالكالسا    بدافع الص افع  مصد م4د

؛ 248  ص4 جـ8994  بيركت  لم ير ال رب دار  حج  محمد  حقيؽ  الذ يرة  القرا  
  3ج  مصدر لسابؽ  الكا    ؛ ابف قدامة860  ص3مصدر لسابؽ  ج  اليربي    م    المح اج

 .88ص
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لػذلؾ كجػب  قػديـ الجػد   لسػرقة مالهػا  ممػا الجػد  ػ كاف ااخ يقاد بَ  ػً  كيقطػع ب   مامان 
    كنية ال كاح  مى ااخ .

 : تقديم األخ عمى الجد في الولية: الرأي الثاني

ا هػػـ م ػػذكا     مف ااخ مكلػػى مػػف الجػػد  ػػ  كنيػػة ال كػػاحم8ديػػرل  قهػػاو المالكيػػة 
يقػدـ ااخ  ػ  الػكنو بقياس كنية ااخ    ال كػاح  مػى كني ػ   ػ  الػكنو كالصػ ة   كمػا 

 كمف العمة الجامعة بي هما و  ان كة .  كالص ة يقدـ    ال كاح

ًه مصػ  لػرخ كن يقػدـ ا  بػار ب  مما  قدـ مجد بلف الجػد يقػدـ  ػ  الكنيػة  مػى ااخ
كاف الجد مكمؿ  ظران كمك ر يفقة كمكلسػع  بػرة  يكػكف مكلػى مػف    مي  أح رامان ك قديران ل 

  كاح مكلي  .ااخ    كنية 

يػػاو  ػػ  المر بػػة ميهمػػا يقػػدـ مػػف بيػػ هـ  ػػ  ااكلكلكػػف اللسػػؤاؿ و ػػا مػػاذا لػػك  لسػػاكل 
  كل   كاح مكلي  ?

أف المػػرمة اذا كػػاف لهػػا كلػػ  كاحػػد يكػػكف وػػك كليهػػا  ػػ  ال كػػاح كلػػـ ي از ػػ  محػػد  ػػ  
 يػػاو ككػػا كا  ػػ  مر بػػة كاحػػدة  ا ػػ  يلسػػ حب مػػ هـااكلكني ػػً   كممػػا أذا كػػاف لهػػا  ػػدد مػػف 

ليبػدم : قػاؿمك  كىبِّػرر الركيبرػرى د: قػاؿ   لما جاو  ف الرلسػكؿم2دااكبر لس ان كم ممهـ كمكر هـ
ػػرً  ػػا  ػػ  مىمر بىػػري  ى ىكىمَّمى ىكر ا اار ػػاًحًبًهمى   يػػاوااكل  كيػػدؿ الحػػديث  مػػى  تػػيمة اللسػػف مػػف م3دمصى

 .م4دأجابة الد او كم ظـ   د اهلل قدراألى  ا   مقرب  يقدـ الكل  االسف 

                                                           

حايية   ابف  ر ة الدلسكق ؛ 868ص  4ج مصدر لسابؽ   المدك ة الكبرل  اإماـ مالؾ م8د
  .232ص  2ج  مصدر لسابؽ  الدلسكق 

 ال راث احياو دار  ملسمـ صحي   مى ال ككم يرح  ال ككم يرؼ بف يحيى زكريا ابك  ال ككم م2د
  .846ص  88ج ق8392 بيركت  العرب 

  3ج م 8669ا رج  ملسمـ  صحي  ملسمـ  مصدر لسابؽ  باب القلسامة  رقـ الحديث د م3د
 .8292ص

 .852ص  88ج  مصدر لسابؽ   ملسمـ صحي  يرح  ل ككما م4د
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ذ  الػػى مف م8ديػػذوب الح فيػػة كالمالكيػػة  يػػاو  ػػ   قػػد  كػػاح مػػكلي هـااكلا  يػػاحكا كاد
 ييقرع بي هـ   د  دـ كجكده.   مك الكنية  ككف لمف يعي   اللسمطاف

بػػلف الكنيػػة  ػػ  ال كػػاح  كػػكف لمػػف  عي ػػ  المػػكلى  م2دبي مػػا يػػرل اليػػا عية كالح ابمػػة
 ياو جميعان    حؽ الكنية.ااكلككا  ميها  َف مذ ت لهـ جميعان مقرعى بي هـ أذا  لسا

لػػـ ي طػػرؽ الميػػرع : يػػاء فػػي القػػوانين المقارنػػةاألولوليػػة القرابػػة وترتيػػب : ثانيػػاا 
أ مػا   يػاو  يهػاااكلملسللة كنية القرابة ك ر يػب ألى  العراق     قا كف ااحكاؿ الي صية

كثػػػػر م فمػػػػة ية االسػػػػ ماليػػػػريعة اإ مبػػػػاد مق تػػػػى ألػػػػى  أك فػػػػى بَحالػػػػة وػػػػذه الملسػػػػللة
 .م3دل صكص وذا القا كف

بي مػػا أ  مػػد الميػػرع اارد ػػ  ل ر يػػب مكليػػاو ال كػػاح  ػػ  قػػا كف ااحػػكاؿ الي صػػية 
يػاو ااكلمم يكػكف  ر يػب   م4د مى العصبة بال فس  ػ  الػرمم الػراج  مػف مػذوب الح فيػة

ميػػػرع ى بالااكلػػكمػػف كجهػػة  ظػػرم كػػاف   الب ػػكة كاابػػكة كاا ػػكة كالعمكمػػػة   ػػ  ال كػػاح
كممػا أذا   يػاو  ػ  الػزكاجااكلاارد   مف يقدـ كنية ااب ثـ الجد  مى انبف  ػ   ر يػب 

 ياو  ليهما  كلى مبايرة زكاج مكلي   بيرافطً  جاز.ااكلألس كل 

م  مػػى  قػػرة  اصػػة ب ر يػػب 7لػػذلؾ  ق ػػرح لمميػػرع العراقػػ  مف يػػ ص  ػػ  المػػادة د
 : مكلياو الزكاج ليككف ال ص باليكؿ اآل  

ثػػـ    ػػااخ اليػػقيؽ   ػػانبف   الجػػد العاصػػب  الػػكل   ػػ  الػػزكاج العاصػػب ااب -8
 ثـ القات .   ثـ اب   العـ اليقيؽ  اب

                                                           

ابف ريد القرطب  بداية المج هد مصدر  ؛286 ص4مصدرلسابؽ ج المبلسكط   اللسر لس  م8د
 .488  ص5لسابؽ ج

 مصدر يرح المق ع بف مفم  المبدع ؛858 ص3لسابؽ ج اليربي   م    المح اج مصدرم2د
 .32  ص7لسابؽ ج

 حكاؿ الي صية العراق .ام مف قا كف ا8د المادة م مف2الفقرة د:  ظري م3د
  .مف قا كف ااحكاؿ الي صية اارد  م 9دالمادة : ي ظر م4د



 (والقانون يةساماإل الشريعة بين مقارنة دراسة) الزواج في الوالية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

040 

 ياو    القرب  ليهما  كلى الزكاج بيرافطً  جاز.ااكلأذا ألس كل  -2
 ياء شرعاا وقانوناا األولولية القاضي وترتيب : الفرع الثاني

 : ياء شرعاا ولاأل ولية السمطان وترتيب : أولا 

بي مػػا    بػػلف الكنيػػة    قػػؿ لكػػؿ مػػف يػػرث كلػػذكم اارحػػاـم8ديػػرل  قهػػاو مػػف الح فيػػة
اللسػمطاف  ػ  حػاؿ  ػدـ ألػى   بلف كنية ال كاح    قؿم2ديرل جمهكر مف الفقهاو الملسمميف
ألػى  كا جمهكر الفقهاو  مى جكاز أ  قاؿ كنية ال كاحالس دلكجكد العصبات مف الرجاؿ  ك 

داللسمطاف كلػ  مػف : قاؿ لما ركل  ف  افية رت  اهلل   ها مف رلسكؿ اهلل اللسمطاف 
  مك  دـ كجكد لسمطاف  مك أن م      حاؿ  دـ كجكد العصبات الرجاؿ  م3دن كنية ل م

أن م   بعيد ي عذر الكصكؿ أليػ   ا ػ  يجػكز مف ي ػكلى العقػد مم رجػؿ مػف  امػة   كجكده
وا  ػػ   ػػكلى العامػػة  قػػد  كاحهػػا كيػػد ؿ  ػػ   امػػة الملسػػمميف بعػػد ألسػػ فذاف المػػرمة كرتػػا

 .م4دالملسمميف ال اؿ كالجد مف جهة ااـ كنيروـ
أف الميػرع العراقػ  : يػاء فػي القػوانين المقارنػةاألولولية القاضي وترتيب : ياا ثان

مق تػى محكػاـ ألػى  ياو  قد محاؿ وػذه الملسػالةااكل مى الرنـ مف مومية الكنية ك ر يب 
ألػى    أن م ػ  بػالرجكعم5دية   ػد  ػدـ كجػكد  ػص  يػريع  يمكػف  طبيقػ  ملساليريعة اإ

القػػا كف المػػد    جػػد مف الميػػرع العراقػػ  قػػد  ػػػص  مػػى مف دكلػػ  الصػػ ير وػػك مبػػكه ثػػػـ 
الكصػػػ  الػػػذم  صػػػب   مك  كصػػػ  مبيػػػ  ثػػػـ جػػػده الصػػػحي  ثػػػـ كصػػػ  الجػػػد ثػػػـ المحكمػػػة

                                                           

 .372ص  2ج لسابؽ مصدر  الص افع بدافع  الكالسا   م8د
؛ انماـ مالؾ  98ص  3ج لسابؽ مصدر  الم  ار الدر  مى المح ار رد حايية  ابف  ابديفم2د

  2ج لسابؽ مصدر  م    المح اج  ؛ اليربي  862ص  4ج ابؽلس مصدر  المدك ة الكبرل 
 .38ص  6ج مصدر لسابؽ  الم      ؛ ابف قدامة873ص

  3جم  8803دالحديث رقـ  بكل  ان  كاح ن باب  لسابؽ مصدر  ال رمذم لس ف  ال رمذم ركاه م3د
  .407ص

 .837ص  9ج لسابؽ مصدر  قدامة ابف ؛240ص  4ج  مصدر لسابؽ  الذ يرة  القرا   م4د
 .العراق  الي صية ااحكاؿ قا كف مف م8دالمادة  مفم 2د الفقرة ي ظر م5د
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القاصػريف  مػى مفد ثبػت   ػ  حػيف  ػص الميػرع العراقػ   ػ  قػا كف ر ايػة  م8دالمحكمةم
  مم م ػػ  ألسػ بعد كنيػة الجػد الصػػحي  ال ػ   ػص  ميهػا  ػػ  م2دالكنيػة لػرب ثػـ لممحكمػةم

القػػػا كف المػػػد    كوػػػذا يع ػػػ  م ػػػ   ػػػ  مجػػػاؿ  طبيػػػؽ أثبػػػات الكنيػػػة يكػػػكف لقػػػا كف ر ايػػػة 
 مف المبدم القا ك   ي ص  مى مف القا كف ال اص يقيد العاـ.  ا  بارالقاصريف  ب

ال ص  ػاف الكنيػة  ثبػت لػرب ك ػ  حػاؿ  ػدـ كجػكده  كػكف لممحكمػة ا هػا  كبهذا
ألى  كقد  طرؽ قا كف ر اية القاصريف  صاحبة الكنية العامة  مى جميع مف    دافر ها

م هػػػا  ثبػػػت مكن لمػػػف ي  ػػػاره ااب كيطمػػػؽ  ميػػػ  دالكصػػػ  ألػػػى  احكػػػاـ الكصػػػاية  ليػػػار
ثػـ مكرد وػذا القػا كف    دالكص  الم صػبمثـ مف   صب  المحكمة كيطمؽ  مي  الم  ارم

كيػة  ػ  الكصػاية ال ػػ  ااكلكوػػذا يع ػ  مف لػرـ    بػارة د مػى مف  قػدـ ااـ  مػى نيروػام
 .م3دي ـ   صيبها مف قبؿ المحكمة

كمػػف  ا مػػة القػػكؿ مف الػػكل  ن يجػػكز لػػ  مبايػػرة حقػػ   ػػ  الكنيػػة أن اذا كػػاف موػػ ن 
 .م4دلمبايرة وذا الحؽ    مال ً 

                                                           

 .المعدؿ 8958 للس ة 40 رقـ العراق  المد   القا كف مفم 802د المادة ي ظر م8د
 .المعدؿ  8980للس ة  م78دالعراق  رقـ  القاصريف ر اية قا كف مفم 27د المادة: ي ظر م2د
 .العراق  القاصريف ر اية قا كف مفم 34د المادة: ي ظر م3د

 .نيره يؤكف    ال صرؼ حؽ صاحبها   كؿ قا ك ية لسمطة  هالب الكصاية كقد  ر ت
 م هما كؿ اف    كالكصاية الكنية ك  ياب  بالكل  ال اصة اليركط ذات الكص     كيي رط

: م ها   بعض اامكر  ي  مفاف ا هما أن  نيره يؤكف    ال صرؼ حؽ صاحبها   كؿ لسمطة
 لها  ككف الكنية-2 المحكمة  م حها قا ك ية لسمطة الكصاية كمما  ير ية لسمطة و  الكنية اف-8

 نريبان مك  قريبان  الكص  يككف قد الكصاية بي ما  كانبف كالجد لرب   ثبت كال لسب بالقرابة   قة
 بي ما  نمباا  مى اللسف بلسبب ااومية  اقص الكنية     مي  المكلى-3 ااقرباو نير مف

  الكالسا  : ي ظر. ااومية  كارض محد بلسبب ااومية  اقص وك الكصاية     مي  المكصى
 .333ص  7ج  لسابؽ مصدر  الص افع بدافع

 مدب ك اب  الم  ار ل عميؿ   ياران  الح ف  المكصم  مكدكد بف محمكد بف  بداهلل  المكصم  م4د
 .96  ص3ج  ق8488  بيركت  ال ير دار  ال ير مبك الحميد  بد  م   حقيؽ  القات 
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 طلب الثانيامل
 يف عقد الزواج م8دغيبة الىيل وعضله

مما ي يى  كات الػزكاج بكػؼو   ي طمب  قد الزكاج حتكر الكل  أن م   قد ي  يب
  كقػد يحتػر الػكل  أن م ػ  ااكؿ  وذا ما    اكل  ير ان كقا ك ان  ػ  الفػرع   ظار   حاؿ ان

 ك ان    الفرع الثا  .يعتؿ  ف مبايرة  قد الزكاج  كوذا ما    اكل  ير ان كقا 
 غيبة الولي في عقد الزواج شرعاا وقانوناا : األولالفرع 

 : غيبة الولي في مباشرة عقد النكاح شرعاا : أولا  
اف الكل  القريب    حالة نياب  نيبة ي يى معها  كات  زكي  المكلى  ميها بكؼو 

ت ا  مفػػة  ػػ  ال كػػاح ? لمػػف    قػػؿ الكنيػػ   لسػػاوؿطػػكي   فػػ  مثػػؿ وػػذه الحالػػة  ا  ظػػرتأذا 
 :  دة  راو ك مى ال حك اآل  ألى  مقكاؿ الفقهاو الملسمميف

 : الولي األبعدإلى  تنتقل الولية من الولي األقرب: األولي أالر 
الػػكل  اابعػػد أذا ألػػى   بػػلف الكنيػػة    قػػؿ مػػف الػػكل  ااقػػربم2ديػػرل  قهػػاو الح فيػػة 

ك كػػػكف الكنيػػػة لمػػػف يميػػػ  مػػػف   ونػػػاب نيبػػػة م قطعػػػة ي يػػػى معهػػػا  ػػػكات ال كػػػاح بكػػػؼ
اف الكنيػػػة  ثبػػػت لمصػػػمحة المػػػكلى   العصػػػبات الرجػػػاؿ  ك ػػػزكؿ كنيػػػة القريػػػب ال افػػػب

  ميها  ك   حاؿ نياب الكل  القريب  ككف و اؾ  يية مف نياب مصمحة مكلي  .
 : السمطانإلى  تنقطط ولية القريب وتنتقل: الرأي الثاني

 لكنية    ال كاح   د نيبة الكل   مف ام3د ابمةبي ما يرل  قهاو اليا عية كالح

                                                           

 ام  عتي  امره     مي  ك تؿ كالم ع الحبس كالعتؿ  ت  يعتؿ  تؿ مف الم ة    العتؿ م8د
  88ج لسابؽ  مصدر  العرب للساف  م ظكر ابف: ي ظر. يريد ما كبيف بي   كحاؿ امره     مي  تيؽ
 أ كاحها مف البال ة الحرة م ع وك اصط حا كالعتؿ. 65ص  2ج الم ير المصباح  الفيكم  ؛539ص

  376ص  2ج  لسابؽ مصدر  الص افع بدافع  الكالسا  : ي ظر. طمب   بكؼو
 .863  ص2انماـ مالؾ  المدك ة الكبرل  مصدر لسابؽ  ج م2د
  اليا عية  ق  ك ركع قكا د    كال ظافر انيباه  اليا ع  اللسيكط  الرحمف  بد الديف ج ؿ  اللسيكط  م3د

 .858ص  9ج  لسابؽ مصدر  الم     قدامة ابف ؛388ص  8ج  ق8403 بيركت  العممية  بالك دار
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 َذا  عذر حتكره   اللسمطاف  اف كنية ال افب القريب حؽ ل ألى  القريب   قطع ك   قؿ
كن يجػكز لػ  ال ػزكي  كمػا    اب     اللسمطاف  اف الكل  اابعد محجكب بكنية ااقػرب

 . لك كاف قاصران 

 : جبر وغير المجبرالتفريؽ بين الولي الم: الرأي الثالث

كجػػكب ال فريػػؽ بػػيف الػػكل  المجبػػر كنيػػر المجبػػر  ألػػى   م8ديػػذوب  قهػػاو المالكيػػة 
كممػا أذا   كيركف م   أذا ناب الكل  المجبر ككا ػت نيب ػ  قريبػة بقيػت كني ػ  ح ػى يعػكد

كا ػػػػت نيب ػػػػ  بعيػػػػدة  أن م ػػػػ  يرجػػػػى حتػػػػكره  ػػػػ   ػػػػزكج المػػػػكلى  ميهػػػػا مػػػػا لػػػػـ يحتػػػػر 
ا ػػت المػػرمة بال ػػة  اقمػػة  ػػكلى أ كاحهػػا اللسػػمطاف  كممػػا أذا كا ػػت قاصػػرة ل زكيجهػػا   ػػَذا ك
أن أذا  ػػاؼ  ميهػػا الفلسػػاد  كممػػا أذا نػػاب الػػكل  القريػػب نيػػر المجبػػر   يي  ظػػر حتػػكره

نيبة قريبة ك قدـ أليها رجؿ كؼو كمثب ت المكلى  ميها ما  د ي  مف كؼو ال اطب مع 
هػػػا اللسػػػمطاف ح ػػػى مػػػف دكف حتػػػكر الػػػكل  زكج  نيبػػػة الػػػكل  القريػػػب كحاج هػػػا لم كػػػاح

أن م ػػ  أذا بايػػر الػػكل  اابعػػد  قػػد   ككػػذلؾ أذا نػػاب الػػكل  القريػػب نيبػػة بعيػػدة  اابعػػد
  كاحها جاز ذلؾ.

مكا قػػػة ألػػػى  كلكػػػف اللسػػػؤاؿ و ػػػا وػػػؿ مف المػػػرمة يمك هػػػا  ػػػزكي   فلسػػػها دكف الحاجػػػة
 ػدة ألػى  مى وذه الملسػللةت مقكاؿ الفقهاو الملسمميف    اإجابة  ا  مفكحتكر كليها ? 

 :  راو ك مى ال حك اآل  
 : مباشرة الولي لعقد النكاح اشتراطعدم : األولالرأي 

  مبايػػػرة الػػػكل   قػػػد ال كػػػاح ايػػػ راط   ػػػدـ م8دكالجعفريػػػة م2ديػػػرل  قهػػػاو الح فيػػػة 
كلكػػف بيػػرط لػػزـك   لسػػكاو كا ػػت بكػػران مـ ثيبػػان   كيكػػكف لممػػرمة البال ػػة العاقمػػة  ػػزكي   فلسػػها

 لركلياوجاز    كاحها  بلف يككف مف رجؿ كؼو كبمهر المثؿ   َذا لـ يكف كذلؾ  قد
                                                           

 .863  ص2  مصدر لسابؽ  جالمدك ة الكبرل  اإماـ مالؾ م8د
؛ اللسر لس   المبلسكط  مصدر 369  ص2مصدر لسابؽ ج  الكالسا    بدافع الص افع م2د

 . 80ص  5لسابؽ ج
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وػػذا الحػػؽ م2دبي مػػا لػػـ يجيػػز  قهػػاو الجعفريػػة    ػػد  قهػػاو الح فيػػة حػػؽ طمػػب  لسػػ  العقػػد
 ػَف   مف الكفاوة كالمهر حقاف  اصاف لممرمة دكف مكلياؤوا ا  بارلركلياو بفلس  العقد  ب
 اي راطكا     دـ الس دلك    مى  قد  كاحها   راضاؤوا حؽ ان  ازلت   هما ليس اكلي

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:مبايػػػػػػرة الػػػػػػكل   قػػػػػػد ال كػػػػػػاح بقكلػػػػػػً   عػػػػػػالى
 جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جنيم ىم مم  خم

  ك دؿ اآلية برميهـ بل   ما كػاف محػـر  مػى المػرمة م3د َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خيحي
يبػاح لهػا ذلػؾ بعػد أ قتػاو   كػاحكال   كال طيػب  كالزي ػة     مدة  د ها مف ك اة زكجهػا

 .م4دم ها مبايرة  قد  كاحها ب فلسها   د ها

 : مباشرة الولي لعقد النكاح اشتراط: الرأي الثاني 

  تػركرة مبايػرة الػكل   قػد م5ديرل  قهاو المالكية كاليػا عية كالح ابمػة كالظاوريػة 
كا السػ دلك   ران مـ ثيبػان كن يجػكز لممػرمة  ػزكي   فلسػها لسػكاو كا ػت بكػ  ال كاح كيػرط لصػح  ً 

  م6د َّ ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: بػػػػذلؾ مػػػػػا جػػػػاو بقكلػػػػػً   عػػػػػالى

                                                                                                                                                      

  بيركت   دار ال عارؼ انحكاـ    يرح المق عة الطكلس   ابك جعفر محمد بف الحلسف   هذيب  م8د
 الع مة االسدم المطهر بف يكلسؼ بف الحلسف م صكر مب   الحم  ؛337ص  7ج  8992
 . ق8488  قـ  لم ير  لس ماإ ال ير مؤلسلسة  7ج الييعة م  مؼ  الحم 

  بيركت   ةالمك بة المر تكي  المبلسكط     ق  انماميةالطكلس  ابك جعفر محمد بف الحلسف  م2د
 .87ص  8ج  ق8404

 .م234ية دآللسكرة البقرة  ا م3د
 .88  ص5اللسر لس   مصدر لسابؽ  ج  المبلسكط م4د
مصدر  ؛ ابف جزم  القكا يف الفقهية 284  ص4 ج ابف ريد  بداية المج هد  مصدر لسابؽ م5د

 دار  ااـ  القري  م اؼ بف المطمب  بد بف ادريس بف محمد اليا ع  ؛834ص 8ج لسابؽ 
 مصدر لسابؽ  يرح المق ع المبدع  ابف مفم  ؛32ص  5ج  ق8480  بيركت  لم ير المعر ة

 .889ص  9ج  لسابؽ مصدر  ابف قدامة  الم    ؛27ص  7 ج
 م.32ية دآللسكرة ال كر  ا م6د
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يػػاو ب ػػزكي  اايػػامى مػػف ن زكج لهػػـ ااكلك ػػدؿ اآليػػة  مػػى مف اهلل لسػػبحا   ك عػػالى ممػػر 
 .م8دالكل  مبايرة  قد  كاح مكلي   اي راطكوذا يدؿ  مى 

 ػػزكج المػػرمة المػػرمة كن دن : قػػاؿ ك ػػف مبػػ  وريػػرة رتػػ  اهلل   ػػ  مف رلسػػكؿ اهلل
كيػػدؿ الحػػديث  مػػى مف المػػرمة   م2د ػػزكج المػػرمة  فلسػػها  ػػاف الزا يػػة وػػ  ال ػػ   ػػزكج  فلسػػهام

ف  عمػػت ذلػػؾ كا ػػت زا يػػة  كوػػذا دليػػؿ  مػػى مف مبايػػرة  لػػيس لهػػا  ػػزكي   فلسػػها كنيروػػا كاد
 .م3دالكل   قد  كاح مكلي   يرط لصح  ً 

الكل  مبايػرة  قػد  كػاح البكػر دكف  اي راطألى   م4دبي ما يذوب بف حـز الظاورم
ػػؽُّ د: قػػاؿ لمػػا ركل  ػػف ابػػف  بػػاس رتػػ  اهلل   ػػ  مف ال بػػ  السػػ دؿالثيػػب  ك  ـي مىحى ىيِّػػ اار

ذر يهىا  ًليِّهىا كىالرًبكرري  يلسر ىلرذىفي     ىفرلًسهىا كىاًد ا يهىاًب ىفرلًسهىا مف كى مى كيدؿ الحديث مف   م5د(قاؿ  عـ صي
ػػ مف ال بػػ  ػػ ىلرًمريوىا مىبيكوىػػا كالبكػػر  لسػػ لذف جعػػؿ الثَّيِّػػبي مىحى ػػري يىلسر ًليِّهىػػا كىالرًبكر ؽُّ ًب ىفرلًسػػهىا مػػف كى

 .م6دكيككف ممر  كاحها بيد كليها

ممػػا  قػػدـ ي بػػيف لػػ  مف ال ظػػر  ػػ  مدلػػة مػػا ذوػػب اليػػ  الفقهػػاو الملسػػمميف مج معػػة 
كليهػا  جعم ا مف  ل ذ برمم كلسط كوك مف  قد الػزكاج مػف الحقػكؽ الميػ ركة بػيف المػرمة ك 

                                                           

  دار اليعب مبك  بد اهلل محمد بف محمد اا صارم القرطب  الجامع نحكاـ القراف  القرطب   م8د
 .527ص  6  جف لس ة  يردك   القاورة

  باب ن  كاح ان بكل   رقـ مصدر لسابؽ  ماجة ابف لس ف ابف ماج   ركاه م2د
 .606 ص8جم 8882الحديثد

  ااحكاـ مدلة مف المراـ بمكغ يرح اللس ـ لسبؿ  اامير الص عا   ألسما يؿ بف محمد الص عا    م3د
 .8386  ص3ج  ق8379 بيركت   دار احياو ال راث العرب 

 .33  ص9ابف حـز الظاورم  المحمى  مصدر لسابؽ  ج م4د
  2جم 8428فذاف الثيب  رقـ الحديثد   باب السمصدر لسابؽ  ا رج  ملسمـ  صحي  ملسمـ م5د

 .8037ص
 صحي  يرح البارم    ، الشافعي العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد  ابف حجر العلسق    م6د

 .892ص  9ج دكف لس ة  ير  بيركت  لم ير المعر ة دار  الب ارم صحي 
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ذف كليهػػػا  ك مػػػى الػػػكل  مف يقبػػػؿ بالرجػػػؿ الػػػذم ي قػػػدـ ألػػػى  ن بػػػد  يػػػ  مػػػف رتػػػا المػػػرمة كاد
 اللسمطاف.ألى      قؿ الكنية  مكلي   أذا كاف كففان  َذا أم  ع  يد الكل   ات ن 

لػػـ ييػػ رط : غيبػػة الػػولي فػػي مباشػػرة عقػػد الػػزواج فػػي القػػوانين المقارنػػة: ثانيػػاا 
ااحػكاؿ الي صػية مبايػرة الػكل   قػد زكاج مكلي ػ  أذا كا ػت الميرع العراقػ   ػ  قػا كف 

 اقمة بال ة  كمما أذا كا ت ص يرة كقد م مػت ال املسػة  يػرة مػف  مروػا  يكػكف زكاجهػا 
ذف القاتػػػ  لهػػػا  أذا ثبػػػتى لػػػ  مومي هػػػا كقابمي هػػػا البد يػػػة    ػػػاذا  تػػػؿ م8دبمكا قػػػة كليهػػػا كاد

   ػَف لػـ يع ػرض  ؿ مػدة يحػددوا لػ الكل   ف  زكيجها طمب القاتػ  م ػ  مكا ق ػ   ػ 
 . م2دمذف القات  لها بالزكاج   بار  نير جدير بانا  راتكاف مك 

بي مػػا  ػػص الميػػرع اارد ػػ   ػػ  قػػا كف ااحػػكاؿ الي صػػية صػػراحةن م ػػ   ػػ  حػػاؿ 
ألػى  حؽ الكنيػة ا  قؿ  ه  فكيت لمصمحة الم طكبةا  ظار نياب الكل  ااقرب ككاف    

حػػؽ  ا  قػؿ   ػ  حػػاؿ  ػدـ كجػػكده  مك م ػػذ رمم مػف يميػػً   ػ  الحػػاؿ  ػػَذا  عػذر  مػف يميػ 
 .م3دالقات ألى  الكنية

م ػػ   ػػ  حػػاؿ نيػػاب الػػكل  ااقػػرب ألػػى  كالم حػػظ مف الميػػرع اارد ػػ  قػػد ذوػػب
ي ػكلى   ل كل   قد الزكاج ك ك ان مف  كات مصمحة المكلى  ميها بالزكاج ك دـ  تػرروا

كممػػا  ػػ  حالػػة  ػػدـ كجػػكد مم م همػػا    او  ػػ  المر بػػةيػػااكلممػػر  زكيجهػػا لمػػف يميػػ  مػػف 
 . القات  كل  مف ن كل  ل 

مما  قدـ ي بػيف م ػ   ػ  حػاؿ نيػاب كلػ  المػرمة ااقػرب ك ػكلى  قػد زكاجهػا الػكل  
مػػػا لػػػـ يكػػػف الػػػكل  ااقػػػرب مب لممػػػكلى  ميهػػػا   اابعػػػد جػػػاز ذلػػػؾ كيكػػػكف العقػػػد صػػػحيحان 

ة يككف مكقكؼ  مى أجاز   كل  الحؽ    طمب  العقد    مثؿ وذه الحال  كمكجكد  ع ن 

                                                           

 .مف قا كف ااحكاؿ الي صية العراق  م8دمف المادة  م8دالفقرة : ي ظر م8د
 كالط ؽ الزكاج  ك عدي    الي صية ااحكاؿ قا كف يرح    الكجيز  الكبيلس  محمد.دم. م2د

  .48ص  8ج  ـ8990  ب داد جامعة  العمم  كالبحث العال  ال عميـ كزارة طبعة  ك ثاروما
 .مف قا كف ااحكاؿ الي صية اارد    م87دالمادة : ي ظر م3د
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ألػى  كذلؾ مػف الممكػف مف    قػؿ كنيػة الػزكاج مػف الػكل  ااقػرب  ػ  حػاؿ نيابػ    لس  
ًه  فكيت لمصمحة المكلى  ميها  كلكػف بيػرط مف ن يزكجهػا ا  ظار أذا كاف      القات 

المق رحػة بعػض  م7لذلؾ  ق رح لمميرع العراق  مف ي ص    المػادة د  القات  مف  فلس 
 : الفقرات ليككف ال ص باليكؿ اآل  

أذا  كلى  قد الزكاج الكل  اابعد مع كجكد الكل  ااقرب أ عقد الزكاج  ا ذان ما لػـ  -8
 َف لـ يجزه كاف ل    يكف الكل  ااقرب مب لممكلى  مي   ي عقد مكقك ان  مى أجاز  

 طمب  لس  .
رميػػ   ػػكات لمصػػمحة زكاج  ا  ظػػارأذا نػػاب الػػكل  ااقػػرب كرمل القاتػػ  م ػػ   ػػ   -2

 ياو.ااكلمف يمي  مف ألى  ت الكنيةا  قمالمكلى  مي  
 عضل الولي مباشرة عقد الزواج شرعاا وقانوناا : الفرع الثاني

 : عضل الولي مباشرة عقد النكاح شرعاا : أولا 

ألػػى  ت مقػػكاؿ الفقهػػاو الملسػػمميف  ػػ  مػػف لػػ  الحػػؽ مػػف مكليػػاو ال كػػاح العتػػؿا  مفػػ
 :  راو ك مى ال حك اآل   دة 

 : عضل الولي يكون مط الصغيرة: األولالرأي 

  مف العتػػؿ ن ي صػػػكر أن  ػػ  الصػػػ يرة ال ػػػ  م8ديػػرل  قهػػػاو الح فيػػة كالجعفريػػػة 
يجكز لرب أجباروا  مما المرمة البال ة العاقمة  مها الحؽ  ػ  مبايػرة  قػد  كاحهػا ب فلسػها 

 أجباروا.مك  مبايرة الكل   كاحهاألى  مف دكف حاجة
 : عضل الولي يكون مط البالغة مراراا وتكراراا : الرأي الثاني

                                                           

  مصدر 4؛ اللسر لس   المبلسكط ج 373  مصدر لسابؽ  ص2 ج الكالسا    بدفع الص افع م8د
 حقيؽ  اللسيد  الطكلس  ااماـ ابى جعفر محمد بف الحلسف الطكلسى  ال  ؼ  ؛ 286لسابؽ  ص

  لم ير  لس مكف  مؤلسلسة ال ير اإاليهرلس ا   ك  ر   م  ال رالسا   كاللسيد جكاد
  ق.8484ال جؼ 
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مف العتؿ يكػكف مػف الػكل  نيػر المجبػر   ألػى م2دكاليا عية م8دذوب  قهاو المالكية 
اكثر مف مرة  مما الػكل  المجبػر  مػ  مف يعتػؿ مكلي ػ  لمػا لػ   ميهػا مػف لسػمطة الكنيػة 

مف العتػػؿ مػػع العاقمػػة البال ػػة ن ي حقػػؽ مػػا لػػـ يعتػػؿ كلػػ  ال كػػاح  ا  بػػارإجباروػػا  ب
 اكثر.مك  مر يف

مك  مرميت البكػػر أذا رد ااب   هػػا  اطبػػان كاحػػدان كقػػد جػػاو  ػػف اإمػػاـ مالػػؾ قكلػػً د
 اطبيف كقالت الجارية  ػ  مكؿ مػف  طبهػا لػرب زكج ػ   ػل   مريػد الرجػاؿ  ػلبى ااب 

مرل م ػػ  لػػيس يكػػره اآلبػػاو  مػػى :  اتػػ ن لهػػا قػػاؿميكػػكف ااب  ػػ  مكؿ  اطػػب رد   هػػا 
 ػػَف  ػػرؼ ذلػػؾ  ك كػػرارا ان  اتػػ ن لهػػا مػػرار مك  أ كػػاح ب ػػا هـ اإبكػػار أن مف يكػػكف متػػاران 

م ػػػػػ  كمرادت الجاريػػػػػة ال كػػػػػاح  ػػػػػَف اللسػػػػػمطاف يقػػػػػكؿ لػػػػػ  ممػػػػػا مف  يػػػػػزكج كامػػػػػا مف مزكجهػػػػػا 
 .م3دم ميؾ

 ػػػَف كػػػاف ثػػػ ث مػػػرات كيػػػرل الدلسػػػكق  م ػػػ دأذا  كػػػرر العتػػػؿ  ػػػ  الػػػكل  ااقػػػرب 
ػػا ً  رػػدى  ت الكنيػػة لمػػكل  اابعػػدا  قمػػ يرػػًر الرعىاًتػػًؿ كىمىمَّ ًل ِّ نى ػػدىـً الرػػكى ـي ً  رػػدى  ى ػػاًك هىػػا الرحى كِّجي كييزى

ىبرعىػػًد ًاىفَّ  ػػؽُّ ًلرر ػػكًدًه  ىيى ر ىًقػػؿي الرحى ػػؿى كيجي ػػيَّرىهي ًبمى رًزلىػػ  ىتر ً  ىػػاًع صى رىارىهي  مػػى اًنمر ػػً مر ىقرػػرىًب كىالسر ًة اار
ًكػػي ن لػػ  أنَّ أذىا لػػـ يىظرهىػػرر  ـي  ىػػ ى يىظرهىػػري كىكر يػػ ي كى ػػاًك ػػا الرحى ىبرعىػػًد  كىمىمَّ ػػؽُّ ًلرر م ػػ  الرعىػػدىـً  ىيى ر ىًقػػؿي الرحى

اًفبنام ً  ىاعه كما لك كاف نى امر
 .م4د

 : عضل الولي يكون مط الصغيرة والبالغة: الرأي الثالث

الػكل  المجبػر كنيػر ؿ يمكػف مف يكػكف مػف مف العتػ  م5دبي ما يرل  قهاو الح ابمػة
ك لسػػػقط كني ػػػ    م  ػػػع الػػػكل  المجبػػػر مػػػف  ػػػزكي  مػػػف  ي  ػػػ   هػػػك  تػػػؿاالمجبػػػر   ػػػَذا 

                                                           

  . 844ص  2ج  لسابؽ مصدر  الكبرل المدك ة  مالؾ انماـ م8د
  .853ص  3ج  لسابؽ مصدر  المح اج م     اليربي   م2د
  .864ص  4ج  لسابؽ مصدر  الكبرل المدك ة  مالؾ اإماـ م3د
 لسابؽ مصدر  الق اع كياؼ  لبهك  ا 232ص  2ج لسابؽ مصدر  الدلسكق  حايية   ر ة ابف م4د

  .44ص 5ج 
 . 44ص  5ج  لسابؽ مصدر  الق اع كياؼ  البهك   م5د
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ف  كرر  تم  يكػكف قػد  لسػؽ بحقهػا  اف العتػؿ أذا كقػع مػف الػكل  المجبػر   لفلسق  كاد
  يككف كقكع العتؿ مف الػكل  ال يػر  المكصكؼ بالعطؼ كاليفقة  مى مكلي   الص يرة

 زث رث يت ىت ُّٱ: كا بقكلػً   عػالىالسػ دلك  مجبر  مى مكلي   الكبيرة العاقمة مكلػى.
  ك ػػػػدؿ اآليػػػػة  مػػػػى م8د َّ مكلك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث

:   كقكلػػ   عػػالىم2ديػػاو الػػذيف يعتػػمكف مػػف وػػـ  حػػت كنيػػ هـااكلألػػى  مف ال طػػاب مكجػػ 
  ك ػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ م3د َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جضُّٱ

  أذا كػاف كاروػان لصػحب ها امرم ػ   ك عالى  هػى الرجػؿ مػف قهػر اآلية  مى مف اهلل لسبحا 
 . م4د يتروا ل ف دم بً  ك  لل ب فلسها  كلها مف المهر  مى زكجها

أذا     ا ً   ف  زكي  مكلي  امات ن بل  ال كاح ااقرب ييعد  مما  قدـ مجد مف ك 
ييػػ رؾ  يػػ   مف  قػػد ال كػػاح حػػؽ ا  بػػارب  كػػاف رجػػؿ كػػؼو كبمهػػر المثػػؿ قػػد رنبػػت بػػ ً 

يعػػػػار مػػػػف وػػػػذا ال كػػػػاح الػػػػكل  مك  الػػػػكل  كمكلي ػػػػ  مػػػػا داـ ال اطػػػػب كػػػػؼو كلػػػػـ ي تػػػػرر
 كمكلي  .

لـ يلس عمؿ الميرع : في القوانين المقارنة عضل الولي مباشرة عقد الزواج: ثانياا 
لفػػظ يػػدؿ  مػػى مع ػػاه  السػػ عمؿأ مػػا   العراقػػ   ػػ  قػػا كف ااحػػكاؿ الي صػػية لفػػظ العتػػؿ

كمػا ن يحػؽ ام  م م ػ   مػى مفد...9م مػف المػادة د8 ػ  الفقػرة د  قػد  ػص  كوك الم ع
ب محكػػػاـ وػػػذا القػػػا كف مػػػف اانيػػػار م ػػػع مػػػف كػػػاف موػػػ ن لمػػػزكاج بمكجػػػمك  مػػػف ااقػػػارب

كوذا يع ػ  مف الميػرع العراقػ  لػـ يجيػز  تػؿ الػكل  زكاج مكلي ػً  م ػى كا ػت   الزكاجم
  بعػػد مف ر ػػب الميػػرع م5دمػػف  مروػػا اقمػػة كم مػػت موميػػة الػػزكاج بَكمالهػػا الثام ػػة  يػػرة 

                                                           

 م. 232د اآلية  البقرة لسكرة م8د
 . 805ص  3ج مصدر لسابؽ  القراف نحكاـ الجامع  القرطب م2د
 م.89د اآلية  ال لساو لسكرة م3د
  العممية الك ب دار  العظيـ القراف فلسير    مر بف ألسما يؿ الفداو ابك الديف  ماد  كثير ابف م4د

  .280ص  2ج  ق8489  بيركت
  .لعراق حكاؿ الي صية اامف قا كف ا م7المادة د م8دالفقرة : ي ظر م5د
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أن مف  تؿ الكل  يمكف   م8دالعراق   مى م الفة محكاـ وذا ال ص جممة مف العقكبات
م ػػى كا ػػت المػػكلى  ميهػػا قػػد م مػػت ال املسػػة  يػػر    بػػارمف يكػػكف ميػػرك ان كجػػدير بان

ذف القاتػ  بزكاج هػا مف  مروا ك رنب    الزكاج  كيكػكف لهػا ذلػؾ بعػد مكا قػة كليهػا كاد
 . م2دم ى ثبت ل  مومي ها كقابمي ها البد ية

كممػػػا الميػػػرع اارد ػػػ   ػػػ  قػػػا كف ااحػػػكاؿ الي صػػػية  قػػػد جعػػػؿ مػػػف رتػػػا محػػػد 
أذا كػػا كا م لسػػاكيف  ػػ    يػػاوااكلاآل ػػريف مػػف  ا  ػػراضيػػاو بال اطػػب ألسػػقاط لحػػؽ ااكل

مثابػة الدرجة  كجعؿ الميرع اارد ػ  مػف رتػا الػكل  اابعػد   ػد نيػاب الػكل  ااقػرب ب
كمػػا ييعػػد رتػػا الػػكل   ػػ     مػػى  قػػد الػػزكاج   ػػراضألسػػقاط لحػػؽ الػػكل  ال افػػب  ػػ  ان
 .م3دزكاج مكلي   دنلةن كرتاه صراحةن 

كالم حػػظ مف الميػػرع اارد ػػ  قػػد مػػ   قاتػػ  ااحػػكاؿ الي صػػية لسػػمطة  قديريػػة 
 بعػػد مف م طػػى القاتػػ  حػػؽ  ػػزكي  البكػػر مػػف   يمػػا ي عمػػؽ بملسػػافؿ الكنيػػة  ػػ  الػػزكاج

رجػػؿ كػػؼو م ػػى م مػػت ال املسػػة  يػػرة مػػف  مروػػا   ػػد الطمػػب  ػػ  حالػػة  تػػؿ الػػكل  
  الجػدمك  كلكف أذا كاف العتؿ مف الػكل  ااب  الجد بدكف لسبب ميركعمك  نير ااب

  أن بمكا قػة كليهػا   َف المحكمة الم  صة ن   ظر    طمبها مػا دامػت  اقصػة ااوميػة
 ف  مثػؿ   ككاف  تؿ كليها بدكف لسبب ميركع كمما أذا م مت الثام ة  ير مف  مروا

كي ػػكلى القاتػػ  ممػػر  زكيجهػػا   وػػذه الحالػػة يمكػػف لمحكمػػة المكتػػكع ال ظػػر  ػػ  طمبهػػا

                                                           

 ي الؼ مف يعاقبدمف مف قا كف ااحكاؿ الي صية العراق   مىم 9دالمادة  مفم 2دالفقرة   صت م8د
 وا يف بَحدلمك  كبال رامة لس كات ث ث  مى  زيد ن مدة بالحبس المادة وذه مفم 8د الفقرة احكاـ

 العقكبة   ككف وؤنو نير مف كاف الم الؼ اذا مما  ىااكل الدرجة مف قريبان  كاف أذا العقكب يف
الفقرة  ك صت  ملس كات ث ث  ف  قؿ ن مدة الحبسمك  لس كات  ير  مى  زيد ن مدة اللسجف

 اإيعار الي صية المكاد محكمةمك  الي صية ااحكاؿ ة مى محكمد مى مف م9د المادة مفم 3د
  مالفقرة اكنن  احكاـ الم الؼ بحؽ القا ك ية ال عقيبات إ  اذ ال حقيؽ لسمطاتألى 

  .لعراق حكاؿ الي صية اامف قا كف ا م8المادة د م8دالفقرة : ي ظر م2د
  .ارد حكاؿ الي صية اامف قا كف ا م86المادة د: ي ظر م3د
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قيالسػػان  مػػى البػػاكر ال ػػ  م مػػت ال املسػػة  يػػرة مػػف  مروػػا اذا  تػػؿ كليهػػا دكف لسػػبب 
 .م8دكلكف بيرط مف يككف مهروا ن يقؿ  ف مهر مثمها  ميركع

مف نير الصافب أ طاو الميرع لسمطة  قديرية كالسػعة لمقاتػ   مما  قدـ مجد م  
 ػػ  ملسػػافؿ الكنيػػة  ػػ  الػػزكاج مػػا داـ مكليػػاو المػػرمة مكجػػكديف ااقػػرب  ػػااقرب  أن  ػػ  

يمكػف لمقاتػ  مف   حالة  تؿ الكل  دكف لسػبب ميػركع كنيابػ    فػ  مثػؿ وػذه الحالػة
 امػة  مػى مػف وػـ  ػ  دافر ػً  مف كني ػ   ا  بػارب  ي د ؿ ل حقيؽ مصمحة المكلى  ميهػا

  كلكػف ن يجػكز لمقاتػ  مف يػزكج المػكلى  ميهػا مػف  فلسػ ً   لي كلى ممػر  زكيجهػا ب فلسػ ً 
م المق رحػػػػة  ػػػػ  قػػػػا كف ااحػػػػكاؿ 7لػػػػذلؾ  ق ػػػػرح لمميػػػػرع العراقػػػػ  مف يػػػػ ص  ػػػػ  المػػػػادة د

نيػػاب كلػػ  مك  القاتػػ   ػػ  حالػػة  تػػؿألػػى  الي صػػية  مػػى  قػػرة  اصػػة ب قػػؿ الكنيػػة
 : ككف ال ص باليكؿ اآل  الزكاج لي

ناب كرمل القات  بعد المجكو أليػ  مك  اذا  تؿ الكل  ااقرب بلسبب نير ميركع -8
ت ا  قمػ  ه  فكيػت لمصػمحة الػزكاجا  ظػار مف قبؿ المكلى  مي  مف  ػ   تػؿ الػكل  ك 

 القات .ألى  الكنية
 القات  كل  مف ن كل  ل .-2
 حت كني   مف ال لساو .ن يجكز لمقات  مف يزكج  فلس  ممف وفى  -3

                                                           

  .اارد   الي صية ااحكاؿ قا كف مفم 20د المادة: ي ظر م8د
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 الخاتمة

ألػػػى   كصػػػم ا مػػػف  ػػػ ؿ البحػػػث  ػػػ  مكتػػػكع الكنيػػػة  ػػػ  الػػػزكاج درالسػػػة مقار ػػػة 
 : ال  اف  كال كصيات اآل ية

 : النتائج: اولا 

الكنية بصكرة  امة قاصرة كم عدية   الكنية القاصرة  و  ال    ثبت لمي ص  مى -8
قػػدرة اليػػ ص  مػػى أ يػػاو العقػػد  يابػػةن  ػػف  كممػػا الكنيػػة الم عديػػة  هػػ    فلسػػً  كمالػػ 

نيره بحكـ اليرع ك ثبت لمكل  بال صرؼ كاإيراؼ    يؤكف ماؿ القاصػر  ككنيػة 
  مى ال فس ك   ص بيؤكف القاصر ال اصة بال زكي .

يػػػ رط الفقهػػػاو الملسػػػمميف كالػػػبعض مػػػف ميػػػر   قػػػكا يف ااحػػػكاؿ الي صػػػية محػػػؿ  -2
 مػف    ك روا بالي ص ليككف مكليػان  مػى نيػره الدرالسة جممة مف اليركط ال   يمـز

كمػػف اليػػركط مػػا وػػك م  مػػؼ   لسػػ ـكاإ  كالبمػػكغ  كالعقػػؿ  اليػػركط م فػػؽ  ميهػػا 
حراـ الكل  بح   كالذككرة   ميها   مرة. مك  كاد

 ليس لمكل  أجبار مكلي   اا ثى العاقمة البال ة لسكاو كا ت بكران مـ ثيبان دكف رتاوا .-3
ل   ػػػ   كػػػاح مكلي ػػػ  أذا كػػػاف بلسػػػبب ميػػػركع كلمصػػػمحة المػػػكلى يجػػػكز  تػػػؿ الػػػك  -4

  ميها.
لمػػكل  أجبػػار مكلي ػػ  الصػػ يرة  مػػى الػػزكاج اف كػػاف الػػزكاج  ػػ  مصػػمح ها مػػف رجػػؿ  -5

اإبقػاو  مػى حيا هػا الزكجيػة   ػد مك  كلها ال يار     لس  العقػد  كفؤ كبمهر المثؿ
 البمكغ.

احػكاؿ الي صػية محػؿ الدرالسػة  مػى م ػ  ي فػؽ الفقهػاو الملسػمميف كميػر   قػكا يف ا -5
المج ك ػػػة مبايػػػرة  قػػػد زكاجهػػػا ب فلسػػػها أن بػػػَذف القاتػػػ  مك  لػػػيس لر ثػػػى الصػػػ يرة

 ككليها.
 مػػػف الفقهػػػاو الملسػػػمميف مػػػف مجػػػازكا مبايػػػرة ممػػػر   ممػػػا أذا كا ػػػت المػػػرمة  اقمػػػة بال ػػػة-6

  درالسػػة زكيجهػا ب فلسػها كميػدوـ  ػ  ذلػؾ ميػر   قػكا يف ااحػكاؿ الي صػية محػؿ ال
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مػا لػـ   بػلف  قػد ال كػاح ن يعػد صػحيحا  بي ما مصػر   ػركف مػف الفقهػاو الملسػمميف
 يكف بمكا قة الكل  كمباير   العقد ب فلس .

 : التوصيات: ثانيا

م مػػػػف الفصػػػػؿ الثالػػػػث 7 ق ػػػػرح لمميػػػػرع العراقػػػػ    صػػػػيص  قػػػػرات  ػػػػ  المػػػػادة د
 : ليكؿ اآل  دااوميةم ي  اكؿ مكتكع الكنية بعد  عريفها ليككف ال ص با

مك  وػػ  داللسػػمطة ال ػػ   ثبػػت لميػػ ص ك  كلػػ  مف ي ػػكلى  قػػد الػػزكاج ل فلسػػ ً : الكنيػػة -8
 أجازة محدم.ألى  ل يرًه مف دكف حاجة

كن يصػػػ   ػػػزكي  المػػػرمة البال ػػػة العاقمػػػة بػػػدكف    مػػػارس الكنيػػػة لصػػػال  المػػػكلى  ميػػػ -2
 ها.كيككف أذف البكر صما   رتاوا كن مف   زكج بدكف أذف كليها

يي رط لمػف  ثبػت لػ  كنيػة الػزكاج مف يكػكف ذكػران  ػاق ن بال ػان ملسػممان أذا كػاف المػكلى -3
  مرة.مك  كمف يككف الكل  نير محـر بح    مي  ملسمـ

   ػػااخ اليػػقيؽ ثػػـ اب   ػػانبف   الجػػد العاصػػب  الػػكل   ػػ  الػػزكاج العاصػػب ااب-4
 ثـ القات .    العـ اليقيؽ ثـ اب

  ليهما  كلى الزكاج بيرافطً  جاز .  ياو    القربكلااأذا الس كل -5
 عقػد الػزكاج  ا ػذان  مػا لػـ ال  اابعد مػع كجػكد الػكل  ااقػرب أذا  كلى  قد الزكاج الك -6

يكف الكل  ااقرب مب لممكلى  مي   ي عقد مكقك ان  مى أجاز    َف لػـ يجػزه كػاف لػ  
 طمب  لس  .

زكاج  رميػػػ   ػػػكات لمصػػػمحة ا  ظػػػارم ػػػ   ػػػ  أذا نػػػاب الػػػكل  ااقػػػرب كرمل القاتػػػ  -7
 ياو.ااكلمف يمي  مف ألى  ت الكنيةا  قم المكلى  مي 

كرمل القاتػ  بعػد المجػكو أليػ   نػابمك  اذا  تؿ الكل  ااقرب بلسبب نير ميػركع-8
ت ا  قمػه  فكيػت لمصػمحة الػزكاج ا  ظػار مف قبؿ المكلى  ميػ  مف  ػ   تػؿ الػكل  ك 

 القات .ألى  الكنية
 قات  كل  مف ن كل  ل .ال-9
 وفى  حت كني   مف ال لساو. ن يجكز لمقات  مف يزكج  فلس  ممف -80
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 المصادر
 القرآن الكريم **
 : كتب التفسير: أولا 

حكػػاـ القػػر ف  محمػػد اا صػػارم القرطبػػ   الجػػامع االقرطبػػ   مبػػك  بػػداهلل محمػػد بػػف -8
 دار اليعب لم ير  القاورة  دكف لس ة  ير.

بػػف  مػػر بػػف كثيػػر الدميػػق    فلسػػير القػػر ف العظػػيـ  دار الفكػػر  ألسػػما يؿر  ابػػف كثيػػ-2
 ق.8408لم ير  بيركت  

ال فلسػػػير     ػػػر الػػػديف محمػػػد بػػػف  مػػػر ال ميمػػػ  الػػػرازم اليػػػا ع   الػػػرازم اليػػػا ع  -3
  ق . 8428الكبير  دار الك ب العممية  بيركت 

 : كتب األحاديث والشروح والصول: ثانياا 

مبػك  بػداهلل الب ػارم  صػحي  الب ػارم  دار أبػف كثيػػر  ألسػما يؿد بػف الب ػارم  محمػ-8
 ق.8407لم ير  بيركت  

مبػػػك داؤد  لسػػػميماف بػػػف اايػػػعث مبػػػك داؤد اللسجلسػػػ ا   اازدم  لسػػػ ف ابػػػك داؤد  دار -2
 بيركت  دكف لس ة  ير.  الفكر لم ير

قػػػ  لسػػػ ف البيه  البيهقػػػ   محمػػػد بػػػف الحلسػػػيف بػػػف  مػػػ  بػػػف مكلسػػػى مبػػػك بكػػػر البيهقػػػ -3
 حقيػػؽ محمػػد  بػػد القػػادر  طػػا  مك بػػة دار البػػاز لم يػػر  مكػػة المكرمػػة    الكبػػرل
 ـ.8994

الصػػ عا   ااميػػر  لسػػبؿ اللسػػ ـ  دار احيػػاو ال ػػراث  ألسػػما يؿالصػػ عا    محمػػد بػػف -4
 ق.8379العرب  لم ير  بيركت  

ؤاد لسػ ف ابػف ماجػة   حقيػؽ محمػد  ػ  ابف ماجة  محمد بف يزيد مبػك  بػداهلل القزكي ػ -5
 دار الفكر لم ير  بيركت  دكف لس ة  ير.   بد الباق 

لسػ ف الػدارقط     حقيػؽ   الدارقط     م  بف  مر مبػك الحلسػف الػدارقط   الب ػدادم-6
 ـ.8966بيركت    دار المعر ة لم ير  اللسيد  بد اهلل وايـ يما   المد  
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  دالمج بػػػ مال لسػػػاف   محمػػػد بػػػف يػػػعيب مبػػػك  بػػػد الػػػرحمف ال لسػػػاف   لسػػػ ف ال لسػػػاف   -7
 ق .8406حمب    يةلس ممك ب المطبك ات اإ

ال رمػػذم  محمػػد بػػف  يلسػػى مبػػك  يلسػػى ال رمػػذم اللسػػمم   لسػػ ف ال رمػػذم  دار أحيػػاو -8
 ال راث العرب  لم ير  بيركت  دكف لس ة  ير. 

ابػػف حجػػر العلسػػق     محمػػد بػػف  مػػ  بػػف حجػػر العلسػػق    مبػػك الفتػػؿ  الدرايػػة  ػػ  -9
   حقيػؽ اللسػيد  بػد اهلل وايػـ اليمػا   المػد    دار المعر ػة   ري  احاديث الهداية

 لم ير  بيركت.
______      البارم يرح صحي  الب ارم  دار المعر ة لم ير  بيركت  دكف لس ة 80

  ير
دار   ال ككم  ابك زكريا يحيى بػف يػرؼ ال ػككم  يػرح ال ػككم  مػى صػحي  ملسػمـ -88

 ق. 8392احياو ال راث العرب   بيركت 
المك بػػػػة   ػػػػيض القػػػػدير يػػػػرح الجػػػػامع الصػػػػ ير   الم ػػػػاكم   بػػػػد الػػػػرؤكؼ الم ػػػػاكم-82

 ق.8357ال جارية الكبرل  مصر 
ملسمـ  بف الحجاج مبك الحلسيف القييرم ال يلسابكرم  صػحي  ملسػمـ   حقيػؽ محمػد  -83

 دكف لس ة  ير.   بيركت   ؤاد  بد الباق   دار أحياو ال راث العرب 
 : يسالمالفقه اب: ثالثاا 

 : الفقه الحنفي

محمػػػد ممػػػيف بػػػف  مػػػر بػػػف  بػػػد العزيػػػز  ابػػػديف الدميػػػق  الح فػػػ   رد   ابػػػف  ابػػػديف-8
 يرح   كير انبصار  دار الفكر لم ير  بيركت . المح ار  مى الدر الم  ار

ابف  جيـ  زيف الػديف بػف ابػراويـ بػف  جػيـ الح فػ   البحػر الرافػؽ يػرح ك ػز الػدقافؽ  -2
 ف لس ة  ير.دار المعر ة لم ير  دك 

الزيمعػػ     ػػر الػػديف  ثمػػاف بػػف  مػػ  الزيمعػػ  الح فػػ    بيػػيف الحقػػافؽ  دار الك ػػب -3
 ق.8383  لم ير القاورة  لس ماإ
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محمد بف  بد الكاحد اللسيكالس  ابف الهماـ الح ف   يرح     القدير  دار   اللسيكالس -4
 ق.8365الفكر  بيركت  

  مبلسػكط   دار المعر ػة لم يػر  بيػركتاللسر لس   يمس الديف اللسر لسػ  الح فػ   ال-5
 دكف لس ة  ير.

بػػدافع الصػػ افع   الكالسػا     ػػ و الػػديف مبػػك بكػػر ملسػػعكد بػػف احمػػد الكالسػػا   الح فػػ -6
 ق.8402  بيركت   دار الك اب العرب  لم ير      ر يب اليرافع

ل عميػػػػؿ    يػػػػارالمكصػػػػم    بػػػػداهلل بػػػػف محمػػػػكد بػػػػف مػػػػكدكد المكصػػػػم  الح فػػػػ   ان -7
  ق.8488  بيركت   ار  دار ال يرالم  

 : الفقه المالكي

 دكف لس ة  ير.  بيركت  انماـ مالؾ  مالؾ بف م س  المدك ة الكبرل  دار صادر-8
ألى  الدردير  ابك البركات احمد الدردير المالك   اليرح الص ير  مى اقرب الملسالؾ-2

 ق .8487مذوب انماـ مالؾ  دار الك ب العممية  بيركت  
  حطػػػاب  يػػػمس الػػػديف ابػػػك  بػػػد اهلل محمػػػد بػػػف  بػػػد الػػػرحمف الطرابملسػػػ  المػػػالك ال-3

 ـ. 8992بيركت    مكاوب الجميؿ    يرح م  صر ال ميؿ  دار الفكر لم ير
ابػػػف  ر ػػػة الدلسػػػكق  المػػػالك   حايػػػية الدلسػػػكق   مػػػى اليػػػرح الكبيػػػر   حقيػػػؽ محمػػػد -4

  ميش  دار الفكر لم ير  بيركت  دكف لس ة  ير.
م  ابك القالسـ محمد بػف احمػد بػف جػزم الكمبػ  ال ر ػاط   القػكا يف الفقهيػة  ابف جز  -5

   لس ة  ير.مك  دكف مكاف
بدايػػػة المج هػػػد ك هايػػػة   محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف ريػػػد القرطبػػػ   ابػػػف ريػػػد -6

 . 4ج بيركت  لم ير الفكر المق صد  دار
ر الفكػػػر  مػػػيش  محمػػػد  مػػػيش  مػػػ   الجميػػػؿ يػػػرح  مػػػى م  صػػػر لسػػػيدم  ميػػػؿ  دا-7

  ق.8409لم ير  بيركت 
ال فػراكم  محمػد بػػف ن ػيـ بػػف لسػالـ ال فػػراكم المػالك   الفكاكػػ  الػدكا    مػػى رلسػالة بػػف -8

 ق.8485مب  زيد القيركا    دار الفكر لم ير  بيركت  
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 حقيػػؽ محمػػد حجػػ   دار  الػػذ يرة   يػػهاب الػػديف محمػػد بػػف أدريػػس القرا ػػ  القرا ػػ  -9
  ـ.8994ال رب لم ير  بيركت  

 : الفقه الشافعي

اليػػا ع   محمػػد بػػف ادريػػس بػػف  بػػد المطمػػب بػػف م ػػاؼ القريػػ   ااـ  دار المعر ػػة -8
 ق.8480لم ير  بيركت  

  الدميػػق  اليػػا ع   قػػ  الػػديف مبػػك بكػػر بػػف محمػػد الحلسػػي   الحصػػي    . الحصػػي  2
   حؿ ناية اإ  صػار   حقيػؽ  مػ   بػد الحميػد بمطجػ  كمحمػد  كفاية اا يار

 ق.8484دميؽ  ب  لسميماف  دار ال ير لم ير كو
القيمػػػكب   يػػػهاب الػػػديف اليػػػا ع   حايػػػية القيمػػػكب  ك ميػػػرة  المك بػػػة ال ك يقيػػػة  دكف -3

 لس ة  ير.مك  مكاف
الرممػػ   يػػمس الػػديف محمػػد بػػف مبػػ  العبػػاس يػػهاب الػػديف الرممػػ  اليػػا ع    هايػػة -4

 ق.8404يرح الم هاج  دار الفكر لم ير  بيركت  ألى  المح اج
 اليربي    يمس الديف محمػد بػف احمػد ال طيػب اليػربي   اليػا ع   م  ػ  المح ػاج-5

 ـ. 8994معر ة الفاظ الم هاج  دار الك ب العممية لم ير  القاورة  ألى 
المػػاكردم  مبػػك الحلسػػف  مػػ  بػػف محمػػد البصػػرم الب ػػدادم المػػاكردم  الحػػاكم الكبيػػر -7

م  صػػر المز ػػ    حقيػػؽ اليػػي   مػػ   ػػ   قػػ  مػػذوب اإمػػاـ اليػػا ع  كوػػك يػػرح 
 ـ.8999بيركت    محمد معكض كا ركف  دار الك ب العممية لم ير

 ـ. 2000دار أحلساف لم ير  ايراف    انق اع    الفق  اليا ع ______  -8
ال زالػػػ   محمػػػد بػػػف محمػػػد ال زالػػػ  ابػػػك حامػػػد اليػػػا ع   الكلسػػػيط  ػػػ  المػػػذوب  دار -9

 ق.8487القاورة    اللس ـ لم ير
ال ككم  مبك زكريا محي  الديف يحيى بػف يػرؼ ال ػككم اليػا ع   م هػاج الطػالبيف  -80

 مػػػػػاف      لم يػػػػػر لسػػػػػ مك مػػػػػدة المف ػػػػػيف   حقيػػػػػؽ زويػػػػػر اليػػػػػاكيش  المك ػػػػػب اإ
  وػ.8482
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اللسيكط   ج ؿ الديف  بد الرحمف اللسيكط  اليا ع   انيباه كال ظافر    قكا د -88
 ق.8403بيركت    ب العمميةك ركع  ق  اليا عية  دار الك 

 : الفقه الحنبمي

ابػػػف قدامػػػة  مك ػػػؽ الػػػديف  بػػػد اهلل بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد المقدلسػػػ  الح بمػػػ   الم  ػػػ   -8
  ك  ػػركف   ػػالـ الك ػػب لم يػػر   حقيػػؽ الػػدك كر  بػػد اهلل بػػف  بػػد المحلسػػف ال ركػػ 

 وػ .8487  الرياض
الكػػا    ػػ   قػػ    بمػػ _____ بػػد اهلل بػػف احمػػد بػػف محمػػد بػػف قدامػػة المقدلسػػ  الح -2

 ق.8408  بيركت     لم يرلس مالمك ب اإ  اإماـ المبجؿ محمد بف ح بؿ
ابف قيـ الجكزية  يمس الديف محمد بف مب  بكر بف ميكب الزر   الح بم  الدميق  -3

ية لم يػر  بيػركت لسػ ممك بػة الم ػار اإ  الح بم   زاد المعاد    ودل  يػر العبػاد
 وػ .8407 

م صػػكر ابػػف يػػك س بػػف ادريػػس البهػػك   الح بمػػ   كيػػاؼ الق ػػاع  ػػف مػػ ف  البهػػك   -4
   حقيؽ وػ ؿ مصػمح  مصػطفى وػ ؿ  دار ال يػر لمفكػر  بيػركت  5انق اع  ج
 ق.8402

 ـ.8996  _____  يرح م  هى انرادات   الـ الك ب لم ير  بيركت-5
 ػػػ  معر ػػػة  اإ صػػػاؼ  المػػػرداكم   مػػػ  بػػػف لسػػػميماف المػػػرداكم مبػػػك الحلسػػػف الح بمػػػ -6

 حقيؽ محمد حامد الفق     الراج  مف ال  ؼ  مى مذوب اإماـ محمد بف ح بؿ
 دكف لس ة  ير.  دار أحياو ال راث العرب  لم ير  بيركت

الميبػدع يػرح   ابف مفم   مبك ألسحاؽ برواف الديف ابراويـ بف محمد بف مفم  الح بمػ -7
 ق.8400  بيركت   لس مالميق ع  المك ب اإ

 : الظاهري الفقه 

دار   ابػػف حػػـز الظػػاورم   مػػ  بػػف محمػػد بػػف لسػػعيد بػػف حػػـز اا دللسػػ   المحمػػى -
 دكف لس ة  ير.  الفكر لم ير  بيركت
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 : الفقه الجعفري

الطكلس  ااماـ ابى جعفر محمد بف الحلسف الطكلسى  ال ػ ؼ   حقيػؽ  اللسػيد  مػ  -8
  لم يػػػر   ملسػػػال رالسػػا   كاللسػػػيد جػػكاد اليهرلسػػػ ا   ك  ػػركف  مؤلسلسػػػة ال يػػر اإ

 ق.8484ال جؼ 
 ـ.8992_____   هذيب انحكاـ    يرح المق عة  دار ال عارؼ لم ير  بيركت  -2
مب  م صكر الحلسف بف يكلسؼ بف المطهر االسػدم الع مػة الحمػ   م  مػؼ   الحم -3

 ق .8488  لم ير  قـ  لس م  مؤلسلسة ال ير اإ7ج  الييعة
 : كتب المعاجم المغوية: رابعاا 

م ظكر  محمد بف مكـر بف  م  ابك الفتؿ جماؿ الديف بػف م ظػكر ان صػارم ابف -8
 ـ.8956للساف العرب  دار صادر لم ير  بيركت    ان ريق  المصرم

المصباح الم ير    نريب اليرح   الفيكم   حمد بف محمد بف  م  المقرم الفيكم -2
 الكبير  المك بة العممية لم ير  بيركت  دكف لس ة  ير .

م  ػػػار الصػػػحاح  دار الك ػػػاب   رازم  محمػػػد بػػػف مبػػػ  بكػػػر بػػػف  بػػػدالقادر الػػػرازمالػػػ-3
 ـ.8995العرب  لم ير  

 : كتب الفقه المعاصر والقانون الحديث: خامساا  

الػػػزكاج   د.محمػػػد الكبيلسػػػ   الػػػكجيز  ػػػ  يػػػرح قػػػا كف انحػػػكاؿ الي صػػػية ك عدي  ػػػ  -8
جامعػػػػة ب ػػػػداد   ث العممػػػػ كالطػػػػ ؽ ك ثارومػػػػا  طبعػػػػة كزارة ال عمػػػػيـ العػػػػال  كالبحػػػػ

 ـ.8990 
ية  لسػ م بد الكريـ زيػداف  المفصػؿ  ػ  احكػاـ المػراة كالبيػت الملسػمـ  ػ  اليػريعة اإ-2

 ـ. 2000مؤلسلسة الرلسالة  بيركت  
لسػػ ة مك  حلسػػف م صػػكر  المحػػيط  ػػ  يػػرح ملسػػافؿ انحػػكاؿ الي صػػية  دكف مكػػاف -3

   ير.
نحكاؿ الي صية العراق   دكف مكاف  اركؽ  بد اهلل كريـ  الكلسيط    يرح قا كف ا-4

 ـ.2004 ير  
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  المقػارف  درالسػة لسػ ممصطفى ابراويـ الزلم   محكاـ الزكاج كالط ؽ  ػ  الفقػ  اإ-5
 ـ.2082مقار ة بالقا كف  اربيؿ  

 ـ.8997دميؽ    4  كادل    دار الفكر لم ير  طلس مكوبة الزحيم   الفق  اإ-6
مك  قد الزكاج ك ثػاره  دار الفكػر العربػ   دكف مكػافمحمد ابك زورة  محاترات     -7

 لس ة  ير. 
 ـ .2000  ال طبة كالزكاج  دار اليهاب لم ير. القاورة  محمد محدة-8

 : القوانين المقارنة: سادساا 

م 28المعدؿ بالقػا كف رقػـ د 8959للس ة  888رقـ  قا كف ااحكاؿ الي صية العراق -8
 .8978 ةللس 

 المعدؿ.  8958للس ة  40ق  رقـ قا كف المد   العرا-2
 المعدؿ. 8980م للس ة 78قا كف ر اية القاصريف العراق  رقـ د-3
م 82المعػػػدؿ بالقػػػا كف رقػػػـ د8976للسػػػ ة 68قػػػا كف انحػػػكاؿ الي صػػػية انرد ػػػ  رقػػػـ-4

 . 2008للس ة 
للس ة  م34دا كف رقـ بالق المعدؿ8959للس ة 59قا كف انحكاؿ الي صية اللسكرم رقـ-5

8975.  
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 : ػمخػػػػصػػػالم
 ككرام هػػػا المػػػرمة حقػػػكؽ صػػػيا ة مجػػػؿ مػػػف كجػػػدت ال ػػػ  الملسػػػافؿ مػػػف الكنيػػػة  يعػػػد
 الرجػػاؿ مجػػالس  ػػف المػػرمة مبعػػدت مف بعػػد  بهػػا أذننن مك   حكمػػان  كلػػيس   ميهػػا كالحفػػاظ

 مػف الرجػاؿ بمجػالس المػرمة أ ػ  ط  ػ  لمػا  الحكػيـ اليارع يب  يها ل اية ك صكصيا هـ
 يػل  ً  مػف مػا كػؿ   هػا ل ػد ع الكنيػة ميها  رتػت لػذلؾ  يػل ها مػف يؿك قم لكرام ها ودر
ف  الكنية  يعكروا يجرحمك  بها يتر مف  أن  لسػ ـاإ قبػؿ العػرب   ػد معرك ة كا ت كاد
  ظم هػػػا بعػػػدوا مػػػف الي صػػػية ااحػػػكاؿ قػػػكا يف ميػػػر   كبعػػػض يةلسػػػ ماإ اليػػػريعة مف

 المػػػرمة  مػػػى لملسػػػيطرة كرافهػػػا مػػػف مةالمػػػر  كلػػػ  يلسػػػعى ك حكػػػـ ألسػػػ بداد كنيػػػة مػػػف كجعم هػػػا
 مف بعػػػد  لهػػػا ألسػػػ حباب كنيػػػة  ألػػػى بهػػػا كفػػػؤ برجػػػؿ الػػػزكاج كحرما هػػػا بمصػػػيروا كالػػػ حكـ
 تػػيقة حػػدكد  ػػ  أن  زكاجهػػا  تػػؿ الػػكل  كم ػػع قىػػدروا كم طاوػػا المػػرمة لسػػ ـاإ صػػاف
 كمػا اللسػمطافألػى  المجكو لها مجاز بؿ بذلؾ يك ف  كلـ  لمصمح ها  حقيقان  ميركع بلسبب
 الي صػػػية ااحػػػكاؿ قػػػكا يف ميػػػر   يلسػػػمي  كمػػػا القاتػػػ مك   الملسػػػمميف الفقهػػػاو يلسػػػمي 
 . زكيجها ممر ب فلس ً  القات  كي كلى   ها الظمـ لير ع
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ABSTRACT :  

Guardianship is one of the matters found to seceure woman’s 

rights and dignity rather than to be in control of her or humiliate 

her after she has been keep away from men’s gatherings and 

privacy the purpose of which is known by the legislature, since a 

woman’s mingling with men’s gatherings leads to loss of her 

dignity and her degradation . Therefore‚ guardianship is imposed 

on her to protect her from what harms her or her feeling .though it 

was knoun to Arabs before the coming of Islam‚ Islamic law and 

then some legislators of personal status law regulated 

guardianship and changed it from a guardianship of despotism 

seeking to be in control of a woman and her desting in that she is 

deprived of being married to whom she is suitable to a 

guardianship of recommendation and desirability for her aftaer 

that Islam protects her and gives her the status she deserves and 

forbids the suitable to save in narrow limits for her interest 

.Moreover‚ it permits her ro resort to the sultan as called by 

muslim jurists or judge as called by law-makers to do justice with 

her and the sultan or judge himself undertakes the task of 

marrying her . 


