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الحمد هلل الذيي أرلذر رلذ لا بال ذدي وديذن الحذ  

لذا ووأزذ ل عليذا كهابذا ال ذريم ليظ ره على الدين ك

تبيازا للحذ  ودذدي الذى الطذرام المسذهقيم ووأمذره 

ببيازذذذا وتذهيذذذيه أح امذذذا بعق الذذذا وأعمالذذذا لي ذذذ   

لالمذذة مذذن ذلذذر دلذذه ر  كامذذر   يوذذادر مذذن أمذذ ر 

معاشذذذ م ومعذذذاددم وذذذويرة و  كبيذذذرة ا  و ذذذ  

ر أوذ ل ا  وأ ذار مريذ  ال وذ ل  ق اعددا ووقذرر

 1الى الح  في ا

الشريعة السمحة المهطذهة بحريذة الهعبيذر عمذا ا  

يريد الهرد قد يظن الرائذ  الذى تعاليم ذا مذن زاحيذة 

اخهيذذذار المذذذرأة شذذذرير حيات ذذذا واز ذذذا   تسذذذه ي  

اخهيار ال وج المذالب ل ا ا  بعد ا  يهذدخر الذ ل  

وحسذذذب در هذذذا فذذذ  الم اريذذذ و قذ المذذذرأة تبقذذذى 

 قاوذذرة م مذذا بلوذذل مذذن العمذذر وم مذذا تذذدر ل فذذ 

ذي  علي ذا و  يجعذر  ّر مجا ت الحياة أ  اإللذال  ي

ل ذذا حريذذة الهعبيذذر أو ا خهيذذار فذذ  الذذ وج ال ذذ رو 

حسذذب مذذا يذذري مذذن األدلذذة وول ذذن الشذذريعة  علذذل 

للمرأة البالوة العاقلة الرشيدة ل ا الح  فذ  اخهيذار 

ال وج المذالب ل ا وت كر الحاكم فذ  عقذد ز اح ذا 

ثلمذا وردت أدلذة وكاز ا مل ذل عقذددا بذهسذ ا و وم

تمذ  و ية المرأة لذهس ا وردت ادلة تجي  ل ا ذلر 

وف  معايير و  ابط تجعر مذ ذا فذ  عذد  تعذر  

األوليار ل ا وبالهال  فسخ عقددا وف ازل الّذ ابط 

والشذذروم الثقذذر ا لذذاق يهعلذذ  بذذال ل  والمذذرأة 

 ووقد ي    ال وج ف  قمار خارج المعادلة باعهبار 

 

 

 

  غير كذ ر أو قذدرر ل ذا م ذرا  دو  أزا فقط اذا كا

 1م ر المثر

لقذذد اعهمذذدت فذذ  بحثذذ  دذذيا علذذى مبحثذذين واألول  

ت لمذذذل فيذذذا عذذذن ماديذذذة ال  يذذذة و ذذذمذها  ال ذذذة 

م الذذذذب واألول تعريذذذذ  ال  يذذذذة لوذذذذة واوذذذذ الحا 

ووالثذذاز  أدلذذة مشذذروعية ال  يذذة فذذ  عقذذد الذ ذذا  

والثال  ت لمل فيذا عذن شذروم ال  يذة ووالمبحذ  

ز  احهذذ ي علذذى أربعذذة م الذذب األول كذذا  عذذن الثذذا

أز اع ال  ية والثاز  عن ألباب ال  ية  المهعديذة 

والثالذذذ  آرار الهق ذذذار فذذذيمن تثبذذذل عليذذذا و يذذذة 

اإل بذذار والرابذذ  فذذيمن تثبذذل لذذا و يذذة اإل بذذار   ذذم 

الخاتمة بيذل في ذا الذهذائا الهذ  ت وذلل قلي ذا مذن 

وذ  ا  يذظذر حي  ا  المرأة ف  عالمذا الحا ر يذب

ل ذذا بذظذذرة شذذم لية  ذذم تليهذذا به ذذرق ال ذذ ام  

وف رق المطادر والمرا   ؛ألز  اعهمدت ف  ديا 

البحذذذ  علذذذى المطذذذادر الهذذذ  تعذذذ د الذذذى أوذذذحاب 

الميادب أزهسذ م فالبحذ    درالذة مقارزذة فذ  كذر 

  1  ئية من ز احيا 

 

 مادية ال  ية :المبح  األول
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 واو الحا  تعري  ال  ية لوة:   الم لب األول

 

   1ال  ية من ال ل  

د  الذاور والسل ا  وود  معخ ذ مذن :ال ل  لوة 

       3الدز  والقرب وفيقال أوليها األمر ولريها اياه

فعير بمعذى الهاعر و ود  من ت الل : فال ل        

ماعهذذا مذذن غيذذر أ  يهخلل ذذا عطذذيا  و أو بمعذذذى 

 1 االيه الى عيا قحسا  هللا وأفّ و منالمهع ل

دذذ  قيذذا  شذذخ  كبيذذر : أمذذا فذذ  أوذذ ال  الهق ذذار

راشذذذد علذذذى شذذذخ  قاوذذذر فذذذ  تذذذدبير شذذذ وزا 

  1الشخطية والمالية   

ف ذذ  اذا  مذذن ته قذذ  عليذذا وذذحة العقذذد فذذال       

يطذذذذو بدوزذذذذا و ودذذذذ  األب أو ووذذذذيرا والقريذذذذب 

  1 1العاوب والسل ا  والمالر 

ف   لل ة شرعية تم ن واحب ا من مباشذرة      

قذذذ د ووترتذذذب آ اردذذذا علي ذذذا دو  ت قذذذ  علذذذى الع

  1ق ازة أحد 

فاذا كازل السل ة مهعلقة بشع  من ش و  العاقذد و 

  .و يها قاورةكه ويجا زهسا و بيعا مالا و كازل 

 

أدلذذة مشذذروعية ال  يذذة فذذ  عقذذد :الم لذذب الثذذاز  

 الذ ا 

لقذذد وردت آيذذات اعهبذذرت شذذرم ال  يذذة علذذى        

لم تشهرم ال  ية باعهبار على البذات ووردت آيات 

أ  ال  يذذذة فذذذ  عقذذذد الذ ذذذا  مسذذذعلة خالفيذذذة بذذذين 

  1االهق 

 : من كهاب هللا ع  و ر   

فإذا بلون أ ل ذن فذال تعّذل دن أ  )قال تعالى 1 3

يذ حن أزوا  ن قذا ترا  ا بيذ م بذالمعرو  ذلذر 

يذ ع  بذا مذذن كذا  مذذذ م يذ من بذذاهلل واليذ   األخذذر 

( ر وهللا يعلم وأزذهم   تعلمذ   ذل م أزكى ل م وأم 

  111:البقرة 

و  تذ حذذذ ا المشذذذركين حهذذذى ) وقذذذال تعذذذالى  1 1

  113:البقرة (ي مذ ا 

واز ح ا ا يذامى مذذ م والطذالحين )وقال تعالى  1 

من عبادكم وقمائ م أ  ي  ز ا فقرار يوذذ م هللا مذن 

   11:الذ ر ( فّلا وهللا وال  عليم 

زذذ  أريذذد أ  أز حذذر قحذذدي قذذال ق)وقذذال تعذذالى  1 4

 12: القط  ( 11ابذه  داتين 

 :أدلة و  ب مشروعية ال  ية من السذة الذب ية 

أيمذا )قال رل ل هللا ولى هللا عليا وآلذا ولذلم ( 3

قال ا  1امرأة  ز حل بوير قذ  ولي ا فذ اح ا بامر 

 الث مرات و وا  دخر ب ذا فذالم ر ل ذا بمذا أوذاب 

سذل ا  ولذ   مذن   ولذ  مذ ا و فذا  أشذهجروا  فال

  1 5(لا 

  ز ذا  ق  ) وق لا ولى هللا عليذا وآلذا ولذلم ( 1

  1 6(ب ل  

  تذذ وج )وق لذذا وذذلى هللا عليذذا وآلذذا ولذذلم ( 1

المذذذرأة  المذذذرأة وو  تذذذ وج المذذذراة زهسذذذ ا و فذذذا  

  1 2(ال ازية د  اله  ت وج زهس ا 

أ  الذبذذذ  وذذذلى هللا عليذذذا وآلذذذا ولذذذلم خ ذذذب ( 4

قزمذذا أزذذا : أبذذ  ب ذذر وفقذذال لذذا أبذذ  ب ذذر  عائشذذة قلذذى

أزذذل أخذذ   فذذ  ديذذن هللا وكهابذذا و : أخذذ ، و فقذذال 

  1ود  ل  حالل 

لقد أورد الحاف  ابن حجر العسذقالز   أ  مذدار      

الحذذذدي   كيذذذ  حذذذدث دذذذذا، تهطذذذير األخذذذ ة  فذذذ  

الذسب غير األخ ة فذ  الذدين ف ذيا   يمذذ  وحذدث 

 عذذذا  الذبذذ  بعذذد ذلذذر أ  از ذذو أبذذ  ب ذذر ر ذذ  هللا

  1 8ولى هللا عليا والا وللم 

فالحذذدي   وا  كذذا  فيذذا د لذذة علذذى مشذذروعية      

األب فذذذ  ال  يذذذة  ق  ازذذذا يذذذدل علذذذى مشذذذروعية 

  1ال  ية 

  1 مشروعية و ية السل اوف  الحدي  اآلت  يبين 

 ارت امذرأة الذى )عن ل ر بن لعد ألساعدي قال 

يذا رلذ ل : فقالذل رل ل هللا ولى هللا عليا ولذلم 

أهلل  ئل أدذب لذر زهسذ  و قذال فذظذر قلي ذا رلذ ل 

وذذذلى هللا عليذذذا والذذذا ولذذذلم فطذذذعرد الذظذذذر في ذذذا 

با و  م معمع رلذ ل هللا وذلى هللا عليذا والذا  وو ر

وللم رألذا و فلمذا رأت المذرأة ازذا لذم يقذ  في ذا 

يذذا : شذذيئا  لسذذل وفقذذا  ر ذذر مذذن أوذذحابا فقذذال 

 1حا ذذة ف ور ذي ذذا  رلذذ ل هللا أ  لذذم ي ذذن لذذر ب ذذا

 ودر عذد، من ش ر ؟ : فقال 

قال   يا رلذ ل هللا و فقذال اذدذب قلذى ادلذر فذازظر 

  وهللا مذا : در تجد شيئا و فذيدب و  ذم ر ذ  فقذال 

و دت  شيئا فقذال رلذ ل هللا وذلى هللا عليذا والذا 

الذذى آخذذر  111ازظذذر ولذذ  خاتمذذا مذذن حديذذد :ولذذلم 

 الحدي  

    10معر من القرا   اذدب فقد مل ه ا بما:قال 

 

 أق ال الهق ار ف  ال  ية :الم لب الثال 

اخهل  العلمار در ال  ية شرم مذن شذروم وذحة 

لقذد اخهلذ  الهق ذار فذ     1الذ ا  ا  ليسل بشذرم

 ديه المسعلة على ق لين 

/ األحذذذا  واألماميذذة قلذذى عذذد  اشذذهرم الذذ ل   ( 3

أ   فقذذال ا   تعهبذذر ال  يذذة شذذرم بذذر يجذذ ز للمذذرأة

ت وج زهس ا وغيردا  قذا كازل بالوة عاقلة رشيدة 
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فعلذى دذيا المذيدب يجذ ز  1وكا  ال وج كهذ ا  ذاز

للمرأة ا  تعمر غير ال ل  أ  ي و  ا ف و  ا  از 

الذ ا  لدلير ازا ورد عن عل  بن أب  مالب ر ذ  

هللا عذذذا و ا  امذذرأة زو ذذل ابذه ذذا بر ذذادا فجذذار 

هللا عذا فع از أولياؤدا فخاوم دا قلى عل  ر   

  31الذ ا  ف يا دلير على ذلر 

وقذذذد وافذذذ  األماميذذذة األحذذذذا  وقذذذ ل لل يديذذذة       

 :                          فيما ذدب ا قليا فقال ا

  يشهرم ف  ز ا  الرشيدة حّذ ر الذ ل  و  مذن 

ا ز حة حّ ر الشذاددين ولذ  أوقعذا ال و ذا  أو 

ا  از ول  تآمرا بال  33لم يب ر  هما  األوليار لرر

  1وقد احهج ا لق ل م الهذادا لل هاب والسذة   

 فمن ال هاب 

فذذال  ذذذا  علذذي م فيمذذا فعلذذن فذذ  )قذذال تعذذالى ( 3

 114:البقرة ( أزهس ن بالمعرو 

ودذذيا دليذذر علذذى  ذذ از تطذذرف ا فذذ  العقذذد : قذذال ا 

على زهسذ ا وقذد ورد فذ  م  ذ  آخذر مذن القذرا  

 د لة وحة فعل ن 

البقذذذذرة ( أ  يذذذذذ حن أزوا  ذذذذن ) ى قذذذذال تعذذذذال( 1

:111 

البقذذذرة ( حهذذذى تذذذذ و زو ذذذا غيذذذره)قذذال تعذذذالى ( 1

:111 

 

 :أما من السذة الذب ية   

ا يذذم أحذذ  )ق لذذا وذذلى هللا عليذذا وآلذذا ولذذلم (  3

بذهسذذ ا مذذن ولي ذذا و والب ذذر تسذذهع مذذر فذذ  زهسذذ ا 

 31( وأذز ا ومات ا 

ة وذدذب المال يذة والشذافعية والحذابلذة وال يديذ( 1

قلذذى ازذذا   ز ذذا  ق  بذذ ل  مذذن ال هذذاب : وغيذذردم 

 والسذة 

  بد من و  د ال ل  إل ازة الذ ذا   :فقال المال ية 

ق بيذ ما    31وق  فرر

وقذذال الشذذافعية  بذذد مذذن و ذذ د الذذ ل  إل ذذرار      

الذ ا  وفبذيرن أ  الذ ل  ر ذر    امذرأة و فذال ت ذ   

 ذذذن وليذذذا المذذرأة وليذذذا لويردذذذا و كالذذهد ل قذا لذذذم ت

  1 34لذهس ا كازل ابعد من أ  ت    وليا لويردا 

كيلر قال الحذابلة اشهرم ا لطحة عقد الذ ذا  مذن 

  1 35و  د ال ل  فبدوزا يعهبر العقد بامال 

  1 36وق ل لل يدية وافق ا فيا الجم  ر 

 :وقد الهدل ا بال هاب والسذة 

فذإذا بلوذن أ ل ذن فذال تعّذل دن أ  )قال تعالى ( 3

 111: البقرة ( حن أزوا  نيذ 

قال ا وديا خ اب لألوليار و ولذ  لذم ي ذن ل ذم حذ  

 ف  ال  ية لما ز  ا عن العّر 

و  تذ حذذذ ا المشذذذركين حهذذذى ) وق لذذذا تعذذذالى ( 1

 113:البقرة ( ي مذ ا 

ومذذذن  111ودذذذيا خ ذذذاب لألوليذذذار أيّذذذا : قذذذال ا 

 أش ر ما احها با الهري  الثاز  

لمذ مذين السذيدة عائشذة الحدي  اليي ورد عن أ  ا

قذذال رلذذ ل هللا وذذلى هللا : ر ذذ  هللا عذ ذذا قالذذل 

أيما امرأة ز حل بوير أذ  ولي ا ) عليا وآلا وللم 

فذ اح ا بامذر و قال ذا  ذالث مذرات و وا  دخذر ب ذا 

فذذذالم ر ل ذذذا بمذذذا أوذذذاب مذ ذذذا و فذذذا  اشذذذهجروا 

 32(فالسل ا  ول  من   ول  لا 

الهق ذذار  وزظذذرت م ود ذذيا قذذد تبذذين مذذن أقذذ ال       

قلى م ازة ال ل  ف  ق ذرار العقذد وازذا وا ذب عذذد 

الذذذبع  والذذذذبع  اآلخذذذذر لذذذي  ب ا ذذذذب في ههذذذذ  

  1بالمرأة أ  ت    مه  ة أمردا قلى غيردا 

وعليذذا اشذذهرم المال يذذة أ  ي ذذ   الذذ ل  فذذ        

عقذذد الذذ واج ذكذذرا و    األزثذذى   تلذذ  أمذذر زهسذذ ا 

ري الشذذذافعية ف يذذذ  تلذذذ  أمذذذر غيردذذذا ووكذذذيلر يذذذ

والحذابلذذة وأمذذا الحذهيذذة والجعهريذذة فذذال يشذذهرم   

فذذ  الذذ ل  أ  ي ذذ   ذكذذرا كذذيلر فذذ  قذذ ل لل يديذذة  

فللمرأة أ  تلذ  زواج الطذوير و والطذويرة و ومذن 

فذذ  ح م ذذا وعذذذد عذذد  و ذذ د األوليذذار مذذن الر ذذال 

فالشذذافعية والمال يذذة اوذذ لح ا علذذى عذذد  الذذ ل  

  عقذد الذ ذا  بدوزذا ركذا من أركا  الذ ا    يهحق

واوذذ لو الحذابلذذة والحذهيذذة علذذى عذذدره شذذرما   

ركذا وقطروا الركن على اإليجذاب والقبذ ل وق  أ  

الحذهيذذذة قذذذال ا ازذذذا شذذذرم لطذذذحة زواج الطذذذوير 

والطويرة والمجذ   والمجذ زة أما البالوة العاقلذة 

ل ار كازل ب را  أو  يبذا فلذي  ألحذد علي ذا و يذة 

  تباشذذر عقذذد زواج ممذذن تحذذب الذ ذذا  وبذذر ل ذذا أ

بشذذذذرم أ  ي ذذذذ   كهذذذذ ا و وق  كذذذذا  للذذذذ ل  حذذذذ  

 1  38ا عهرا  وفسخ العقد 

 

 شروم ال ل  :الم لب الراب 

أ  شروم الذ ل  كازذل محذر اخذهال  بذين الهق ذار 

فبع  الشذروم مههذ  علي ذا وكذا  مذن ورار ذلذر 

لذذببا مذذن ألذذباب كذذ   العقذذد بذذامال عذذذد الجم ذذ ر 

  1ية وفالدا عذد الحذه

فقد اتهق ا على شذروم فذ  الذ ل  ل ذ  يهذ لى عقذد 

وبذدي   ( اإللال  والبل غ و اليك رة )و ية الذ ا  

ال هذذذذذر والطذذذذذور )السذذذذذالبة  ذذذذذد دذذذذذيه الطذذذذذهات 

  1(واألز  ة
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  1(العبد والهال  والسهيا)واخهله ا ف   ال ة 

 :يق ل ابن رشد 

 1فاألكثر مذ  و يها و  زدا أب  حذيهة :العبد ( 3

فالمشذذ  ر عذذذد أكثذذر أوذذحاب مالذذر أ  : لرشذذدا(1

وبا قال أبذ  حذيهذة (ال  ية )ذلر لي  من شرم ا 

  1ووقال الشافع  ذلر من شرم ا 

ب  يذذذة ولذذذبب دذذذيا الخذذذال  تشذذذبيا دذذذيه ال  يذذذة 

  .المال

فمن رأي ازا قد ي  ذب الرشذد فذ  دذيه ال  يذة _ أ

م  عدما ف  المال قذال لذي  مذن شذرما أ  ي ذ   

  1المال رشيدا ف  

 بذذد مذذن :ومذذن أ  ذلذذر ممهذذذ  ال  ذذ د قذذال _ ب

الرشذذد فذذ  المذذال ودمذذا قسذذما  فالرشذذد فذذ  المذذال 

  1غير الرشد ف  اخهيار ال هارة ل ا 

 :وقما العدالة 

فإز م اخهله ا في ا من   ة أز ذا زظذر للمعذذى       

اعذ  ديه ال  ية فذال يذ من مذ  عذد  العدالذة أ    

قذذد يم ذذن أ  يقذذال أ  الحالذذة يخهذذار ل ذذا ال هذذارة وو

الهذذ  ب ذذا يخهذذار األوليذذار لم ليذذات م ال ذذ ر ؛ غيذذر 

حالة العدالذة ودذ  خذ   لحذ ق العذار ب ذم وودذيه 

د  م   دة بال ب  وتلر العدالذة األخذري م هسذبة 

  30  و يها كما يدخر ف  عدالها وولذق  العبد 

ولوذذذر  و ذذذ  شذذذروم الذذذ ل  محذذذر ت بيذذذ        

لهق ذذار وحهذذى يذذري القذذار  عملذذ  مذ جذذ  بذذين ا

اإللذال  )مدي ا خهال  وا تهاق ف  شروم ال ل  

 : ف ازل كاألت   ( و البل غ والعدالة

أ  ي    بالوا عاقال ؛   ال  ية قزما تثبل لمذن (3

يقدر على تحقي  مطذالو المذ لى عليذا و وكذر مذن 

الطذذذوير والمجذذذذ   والمعهذذذ ه لذذذي  لذذذا لذذذالمة 

فذذال يطذذو ق  يلذذ  أمذذر  الهه يذذر مذذا يلذذ  أمذذر زهسذذا

غيذره و فال  يذذة يعهبذر ل ذذا كمذال الحذذال ألز ذا تهيذذد 

  1 11الهطر  ف  ح  غيره 

أ  ي ذذذ   مسذذذلما فذذذ  ال  يذذذة  علذذذى مسذذذلم أو (1

مسذذلمة وفذذال يذذ وج ال ذذافر المسذذلمة لق لذذا تعذذالى 

ولذذذن يجعذذذر هللا لل ذذذافرين علذذذى المذذذ مذين لذذذبيال )

  313:الذسار (

 مذذذ   ال ذذافرين أوليذذار   يهخذذي الم)وق لذذا تعذذالى 

 1 18:آل عمرا  (من دو  الم مذين

   غيذذر المسذذلم   يذذ تمن علذذى مطذذالو المسذذذلم 

ووكذذيا وفذذال و يذذة لويذذر لمسذذلم علذذى   مسذذلم لق لذذا 

 11والذذذيين كهذذذروا بعّذذذ م أوليذذذار بعذذذ )تعذذذالى 

  21:األزهال(

فاتهذذذاق الذذذدين للذذذ ل  والمذذذ لى علي ذذذا وا ذذذب فذذذال 

ج كافر مسلمة و  ع    1سا ي ور

أما اإلمذا  وز ابذا وفهثبذل و يذه م علذى المسذلمين 

وغيردم ألزا واحب ال  ية العامة الهذ    تهحقذ  

  1مطالو الذاق ق  ب ا 

فذذال الشذذافعية و  ي ذذ   المسذذلم وليذذا ل ذذافرة وا  

كازل بذها و  و ية لا على كافرة ا  أمهذا فذا  مذا 

  1 13وار ل ا بالذ ا  ملر لا 

  وودذذيا عذذد الشذذافعية واحمذد بذذن أ  ي ذ   عذد(1

حذبذذذر فذذذ  روايذذذة وفالهسذذذ  يمذذذذ  و يذذذة الذذذ واج 

عذددم ولمذا روي مذن ازذا   ز ذا  ق  بذ ل  مرشذد 

ووشاددي عدل و ولي  الهالذ  مرشذدا فذال ي ذ   

 1وليا 

وعذذذد ال يديذذة مذذثال يجذذ ز ولذذ  كذذا  فالذذقا وفعذذذد 

اإلمذذذا  مالذذذر أ  الهسذذذ    يذذذذاف  ال  يذذذة ويجذذذ ز 

 1 11عقده 

فالعدالذذذة شذذذرم كمذذذال : وقذذذال ا أيّذذذا أي المال يذذذة 

فيسهحب و  ددا كما يسهحب ك زذا رشذيدا وفيعقذد 

السهيا ذو الرأي ألبذها ويسهحب لا الذهئيا  وليذا 

فا  عقد من غير الهئيا  لم يهسذخ عقذده وبخذال  

 ذذعي  الذذرأي يعقذذد لذحذذ  ابذهذذا فازذذا يهسذذخ عقذذده 

11 1  

رب وكعمذذذين و أو وقذا ألذذه ي وليذذا  فذذذ  القذذ      

اخذذذ ين قذذذدر  ألذذذذر ما ووذلذذذر مذذذعخ ذ مذذذن مذذذيدب 

الحذابلذذة ووفذذ  قذذ ل للحذابلذذة أيّذذا ت ذذ   لذذألول 

وديا حسب قذ ل الذبذ  وذلى هللا عليذا والذا ولذلم 

   14(أيما امرأة زو  ا وليا  ف   لألول مذ ما)

ولذذيعت  تهطذذير دذذيا فذذ  المبحذذ  الثذذاز  الم لذذب 

 1الراب  ق  شار هللا تعالى

 

رأي الهق ذار فذيمن يثبذل لذا عقذد : بح  الثذاز  الم

 و ية الذ ا  

 بد قبر الدخ ل فذ  آرار الهق ذار أ  زعذر  أزذ اع 

ال  يذذة حهذذى يم ذذن معرفذذة زذذ ع ال  يذذة الهذذ  ب ذذا 

  1عقد الذ ا  

 أز اع ال  ية  : الم لب األول 

 :ال  ية ز عا 

ودذذ  لذذل ة الهطذذر  فذذ  :و يذذة علذذى المذذال (3

أكازذذل قاوذذرة أ  مهعديذذة مذذن عقذذ د المذذال ولذذ ار 

وتطذذرفات وحهذذ  وأزهذذاق وف ذذ  ليسذذل م  ذذ ع 

  1البح  اآل  

ود  لل ة ت ويا اإلزسذا  :و ية على الذه   (1

 1زهسا ودو  ت ق  على ر ا أحد 
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 ل ن من د  ال ل  ؟

ق  ال  يذذذذذة ذات ارتبذذذذذام و يذذذذذ  بذظذذذذذا  األلذذذذذرة 

ومطذذذالح ا ووا  عماددذذذا حذذذرق الذذذ ل  وقدرتذذذا 

ة القاوذذر ووذذيازة حق قذذا وفيجذذب أ  علذذى رعايذذ

ي    ال ل  ممن يه افر فيا دذيا الحذرق والقذدرة 

ف  العذادة وولذيا كذا  األوذر فذ  ال  يذة شذرعا أ  

يه  دا من األلرة أقرب الذذاق زسذبا قلذى القاوذر 

 1وكعب الطوير وابن المجذ   

وقذا كذذذذا  األب رب ألذذذذرتا وودذذذذ  أحذذذذرق       

هقبل م وويليذذا الجذذد الذذذاق عذذادة علذذى أو ده ومسذذ

أبذذ  ا ب فذذ  دذذيه العامهذذة وأقذذر الشذذرع األب ومذذن 

و يذذة تامذذة تشذذمر (أبذذ  األب )بعذذده للجذذد العطذذب  

 15السل هين الشخطية والمالية 

ودذذ  الهذذ  أدت )ال  يذذة القاوذذرة علذذى الذذذه (3 

قلذذى أ  ت ذذ   الخذذال  الهق ذذ  بذذين أدلذذة الجم ذذ ر 

 1وأدلة الذافين لل  ية

ق ار علذى  ب ت ذا للر ذر البذالع العاقذر لقد أته  اله

فذذإذا زوج زهسذذا ممذذن يشذذار كذذا  زوا ذذا وذذحيحا 

غيذذر م قذذ   علذذى ق ذذازة احذذد وولذذي  لويذذره حذذ  

 16ا عهرا  عليا

أمذذا المذذرأة البذذالع العاقلذذة فقذذد أخهلذذ  الهق ذذار فذذ  

 1 ب ت ديه ال  ية ل ا 

فيدب المال ية والشذافعية والحذابلذة وكثيذر مذن _ أ

ى ازذا لذي  للمذرأة أ  تذ وج زهسذ ا وو   العلمار ال

 1ا  ت وج غيردا ووازما اليي ي و  ذا دذ  ولي ذا 

12 

 :وقد الهدل ا بما يعت  

واز حذ ا ا يذامى مذذ م مذن عبذادكم )ق لا تعالى (3

وقمائ م ق  ي  ز ا فقرار يوذ م هللا مذن فّذلا وهللا 

 11:الذ ر(وال  عليم

ذ و زهسذ ا وديا دلير على أ  المرأة لي  ل ا أ  تذ

 1بوير ول  

و  تذ ح ا المشركات حهى يذ من )وق لا تعالى (1

وألمذذة م مذذذة خيذذر مذذن مشذذركة ولذذ  أعجذذب م و  

تذ ح ا المشذركين حهذى ي مذذ ا ولعبذد مذ من خيذر 

مذذن مشذذر، ولذذ  أعجذذب م أولئذذر يذذدع   قلذذى الذذذار 

وهللا يدع ا قلى الجذة والموهذرة بإذزذا ويبذين آياتذا 

 113:البقرة ( للذاق لعل م يهيكرو 

وديا دلير أيّا ق  هللا تعالى لم يخامب بالذ ذا      

 1غير الر ال ؛ ول  كا  الى الذسار ليكردن 

قال قز  أريد أ  أز حر قحدي ابذه  )وقال تعالى (1

دذذاتين علذذى ا  تذذع رز   مذذاز  حجذذا فذذا  أتممذذل 

عشرا فمن عذد، وما أريد أ  أش  علير لذهجدز  

 12:القط (ن ق  شار هللا من الطالحي

ق  زبذ  هللا شذعيب عليذا وعلذى  (أز حر)الدلير ف  

زبيذذذذا أفّذذذر الطذذذالة وأتذذذم الهسذذذليم بذذذين أ  عقذذذدة 

اله ويا بيد ال ل  ود  األب وقد رأت البذل ما فيا 

مذذن القذذ ة واألمازذذة مذذا ق  حهذذى لذذ  زو ذذل زهسذذ ا 

مذا لما اعهر  ال ل  ول ن أخيت با    يذهم ذلذر 

 ا  بعمر والددا  

ما ما ورد ف  السذة الذب ية من أحاديذ  كثيذرة أ(ب

 :ف  ديا الم   ع مذ ا

  ز ذذذذا  ا  )ليذذذذا وآلذذذذا ولذذذذلم ق لذذذذا وذذذذلى هللا ع

 18(ب ل 

ودذذ  وذذريو فذذ  ا  الذذ واج   يطذذو بذذدو  :قذذال ا 

  1ول  

وعن عائشذة ر ذ  هللا عذ ذا عذن الذبذ  وذلى هللا 

أيمذا امذرأة ز حذل بويذر قذ  )عليا والذا ولذلم قذال 

ذ اح ا بامر وفذ اح ا بامر وفذ اح ذا بامذر ولي ا ف

وفا  دخر ب ا دخر ب ا وفل ا الم ر بما الهحر مذن 

فر  ذذا وفذذا  اشذذهجروا فالسذذل ا  ولذذ  مذذن   ولذذ  

 10( لا

  ) ودلير آخر ورد عن الذب  ولى هللا عليا وللم 

تذذ وج المذذرأة المذذرأة و  تذذ وج المذذرأة زهسذذ ا فذذا  

 11(ال ازية د  اله  ت وج زهس ا 

وذدب أب  حذيهةووزفر وأب  ي ل  فذ  اذادر _ب

الرواية قلى ق بات دذيا الحذ  ل ذا وكذيلر األماميذة و 

فللمذذذرأة البالوذذذة العاقلذذذة الرشذذذيدة ا  تهذذذ لى عقذذذد 

زوا  ا بذهس ا مهى كا  ال وج كهئا ووالم ر م ذر 

المثر وما لم تلد وأو مذا لذم يظ ذر علي ذا الحمذر و  

أ  تذذذذ وج  اعهذذذذرا  ألحذذذذد علي ذذذذا كمذذذذا أ  ل ذذذذا

 13غيردا

فذذال يه ذذم أ  المذذرأة علذذى قذذ ل األحذذذا  ل ذذا       

م ل  الحرية وأز ا تعب  بح  ورد ل ا من ال هذاب 

أو السذذذة بذذر قذا كذذا  الذذ وج غيذذر كذذ ر فلألوليذذار 

 11الح  ف  فسخ العقد 

فل ف  خال  حق ا ود     ف  ا الج از أز ا تطرر

طذر  من أدلا ل  ز ا  عاقلة ممي ة ول يا كا  اله

ف  المال ول ا اخهيذار األزواج وقزمذا ي الذب الذ ل  

 11باله ويا ك    تذسب قلى ال قاحة 

 وق ل األمامية م اب  لق ل الحذهية 

 :وقد ألهدل الذاف   ل  ية الذ ا  

فا  ملق ا فال تحر لا مذن بعذد حهذى )قال تعالى _3

تذ و زو ا غيذره فذا  ملق ذا فذال  ذذا  علي مذا أ  
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ا أ  يقيمذا حذدود هللا وتلذر حذدود هللا يهرا عا أ  اذ

 111:البقرة (يبيذ ا لق   يعلم   

 :قد ح ي الد لة من و  ين 

ق افها عقذد الذ ذا  قلي ذا فذ  ق لذا تعذالى /أحددما 

 111:البقرة(حهى تذ و زو ا غيره)

فذذذال  ذذذذا  علي مذذذا أ  )فذذذ  ق لذذذا تعذذذالى /والثذذذاز 

 111:البقرة (يهرا عا 

و  ذكر الذ ل  ومذن د ئذر فذسب الهرا   قلي ما بد

 القرآ  على ذلر 

فإذا بلون أ ل ن فال  ذا  علذي م فيمذا )ق لا تعالى 

 110:البقرة(فعلن ف  أزهس ن بالمعرو  

فجاز فعل ا ف  زهس ا شرم ال ل  وف  ق بات شرم 

ال ل  وحة العقد زه  الم  ب اآلية فذا  قيذر ازمذا 

علي ذا أراد بيلر اخهيار األزواج وا    يج ز العقد 

 :ق  بإذز ا قير ديا غلط من و  ين 

 عم   الله  ف  اخهيار األزواج وف  غيره /أحددما 

ق  اخهيذذار األزواج   يحطذذر بذذا فعذذر فذذ  /الثذذاز  

زهسذذ ا وقزمذذا يحطذذر ذلذذر بالعقذذد الذذيي يهعلذذ  بذذا 

 1أح ا  الذ ا 

وقذا ملقهم الذسذار فذبلون ا ل ذن فذال )وق لا تعالى 

 ذذن قذا ترا ذذ ا بيذذذ م تعّذذل دن أ  يذذذ حن أزوا 

بالمعرو  ذلر ي ع  با من كذا  مذذ م يذ من بذاهلل 

والي   اآلخر ذل م أزكى ل م وأم ر وهللا يعلم وأزهم 

 111:البقرة (  تعلم   

يق ل الحذهية وديا عذدزا على األمة  تذ وج زهسذ ا 

بوير قذ  م  دا وق لا ولى هللا عليذا وآلذا ولذلم 

علذى م  ذ  الخذال    ز ا  ق  ب ل    يعهذر  )

   دذيا عذذذدزا ز ذذا  بذ ل     المذذرأة ولذذ  زهسذذ ا 

كمذذذا ق  الر ذذذر ولذذذ  زهذذذ  ؛   الذذذ ل  دذذذ  الذذذيي 

يسهح  ال  ية على من يلذ  عليذا المذرأة تسذهح  

ال  ية والهطر  على زهس ا ف  مال ا ف ذيلر فذ  

 14بعّ ا

 : م أ  اإلما  الشافع  ر   هللا عذا يق ل

لذ ل هللا وذلى هللا عليذا وآلذا ودلل أح ا  هللا  م ر

ولذذذلم  علذذذى ا    ملذذذر لالوليذذذار آبذذذار كذذذاز ا أو 

 15غيردم على أيام م الثيبات   

بعد مذاقشة األدلة من ال هاب تهم مذاقشة األدلة من 

 :السذة

 

مذا رواه ابذذن عبذذاق وعذذن الرلذذ ل وذذلى هللا عليذذا 

الثيذب أحذ  بذهسذ ا مذن ولري ذا )وآلا وللم ازذا قذال

 16(عذ  ف  زهس ا وأذز ا ومات اووالب ر تسه

ف يا الحدي  الطحيو يدل على أ  المرأة أح  مذن 

 1ال ل  ف  مباشرة عقد زوا  ا 

وأيّذا مذذا ورد فذذ  تذذ وج الرلذذ ل وذذلى هللا عليذذا 

لمذا بعذ  قلي ذا يخ ب ذا قلذى ( أ  للمة )وآلا وللم 

زهسذذ ا وقالذذل لذذي  أحذذد مذذن أوليذذائ  شذذاددا وفقذذال 

 12( غائب ي ره ذلرلي  أحد من أوليائر و )

فقد دل ديا الحدي  على أ  العقد   ته قذ  وذحها 

على مباشرة ال ل  ووأزا لي  لألوليار ا عهرا  

 1وحي  تهحق  ال هارة 

وقد أحها بع  الذاق ف  أ ازة الذ ا  بويذر ولذ  

ب يا الحدي  ولي  ف  ديا الحدي  ما احهج ا ألزا 

وذلى  قد روي بوير و ا عن ابن عباق عن الذب 

ود ذذيا (   ز ذذا  ق  بذذ ل   )هللا عليذذا وآلذذا ولذذلم 

أفهى با ابن عباق بعذد الذبذ  وذلى هللا عليذا وآلذا 

وقزمذذا معذذذى قذذ ل (  ز ذذا  ق  بذذ ل  )ولذذلم فقذذال 

ا يم أح  بذهس ا )الذب  ولى هللا عليا وآلا وللم 

 18(من ولي ا 

 م أكثر أدر العلذم أ  الذ ل    ي و  ذا ق  بر ذادا 

ا فذا  زور  ذا  فالذ ذا  مهسذ ى علذى حذدي  وأمرد

خذسذذار بذذذل خذذيا  حيذذ  زو  ذذا أب دذذا ودذذ   يذذب 

ف ردل ذلر فذرد الذبذ  وذلى هللا عليذا وآلذا ولذلم 

 10ز احا 

ا يم )ف لمة الرل ل ولى هللا عليا وآلا وللم دذا 

لهظذة أحذ  للمشذاركة أي  (أح  بذهس ا من ولي ذا 

ا وحق ذذا ا  ل ذا فذذ  زهسذ ا فذذ  الذ ذا  حقذذا ول لي ذ

آكد من حقا قالا الذ وي وقذال عيذا  يحهمذر مذن 

حي  الله  أ  المذراد أحذ  فذ  كذر شذ ر مذن عقذد 

وغيذذره ويحهمذذر أز ذذا أحذذ  بالر ذذا أ    تهذذ وج 

حهى تذ   باإلذ  بخال  الب ر ل ن لمذا وذو ق لذا 

 (  ز ا  ق  ب ل  )ولى هللا عليا وآلا وللم 

م الذ ل  م  غيره مذن األحاديذ  الدالذة علذى اشذهرا

 تعين ا حهمال الثاز  ا  المراد أح  بالر ا دو  

العقد وأ  ح  الذ ل  فذ  العقذد ودل أفعذر الههّذير 

المقهّ  المشاركة ا  ل لي ا حقا آكد وحق ا أ    

 (ا يذذم )يذذهم ذلذذر ق  بر ذذادا و وأخهلذذ  فذذ  معذذذى 

دذا م  أتهاق أدر اللوة على أمالقا على كر امذرأة 

أو كبيذرة ب ذرا أو  يبذا والمذراد   زوج ل ا وذويرة 

بالثيذذب المهذذ ف  عذ ذذا زو  ذذا أو الم لقذذة ؛ ألزذذا 

أكثر الهعما  و    ماعذة مذن الثقذات رووه بلهذ  

الثيذذذب ولمقابلهذذذا بذذذالب ر وقذذذال ال  فيذذذ   وزفذذذر 

دذا على معذاه اللو ي ((ا يم))والشعب  وال دري 

 يبا أو ب را بالوة فعقددا علذى زهسذ ا  ذائ  ولذي  
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ل  من أركا  وحة العقد بذر مذن تمامذا وتعقذب ال 

 1بعزا ل  كا  المراد ذلر لم ي ن لعّر ا يم معذى 

 1فع ذذا  الذ ذذا  قلذذى الذسذذار وز ذذى عذذن مذذذع ن 

41  

  

 

 :قال المبار، ف ري  

ق  ا لذذهئمار دذذ  شذذرم فذذ  وذذحة العقذذد   علذذى 

مري  ا له ابة يدل عليا حدي  ابن عباق ر   

 ذرا أتذل الذبذ  وذلى هللا عليذا هللا عذا ا   اريذة ب

فذيكرت أ  أبادذا زو  ذا ودذ  كاردذة :وآلا ولذلم 

 43(فخيردا رل ل هللا ولى هللا عل  وآلا وللم 

قال الحاف  ف  الههو و  معذذى لل عذن فذ  الحذدي  

 41فا  اإلشارة تق ي بع  

 ذذارت فهذاة قلذذى :وعذن عبذذد هللا بذن بريذذدة قذال      

لم فقالذذل ا   ابذذ  الذبذذ  وذذلى هللا عليذذا وآلذذا ولذذ

زو ذ  من ابن أخيا ليرف  ب  خسيسها قال فجعر 

األمر ألي ذا فقالذل قذد أ ذ ت مذا وذذ  أبذ  وول ذذ  

 1أردت أ  تعلذذم الذسذذار أزذذا لذذي  مذذن األمذذر شذذ ر

41 

أ  المذذرأة حذذين تباشذذر عقذذد زوا  ذذا بذهسذذ ا       

وقزما تهطر  ف  ح  خال  ل ا وود  زهسذ ا و  

ذلذذر ومذذا دامذذل بالوذذة اعهذذرا  ألحذذد علي ذذا فذذ  

وعاقلذذة ووت و ذذل ب ذذذ ر ووبم ذذر المثذذر ووقزمذذذا 

ي الذذذب الذذذ ل  بمباشذذذرة العقذذذد الذذذهحبابا ووذذذ زا 

للمذذذرأة مذذذن حّذذذ ردا مجذذذال  الر ذذذال األ ازذذذب 

 44عذ ا

 :يق ل ابن القيم

أ  الب ر البالوة العاقلذة الرشذيدة   يهطذر  أب دذا 

فذذ  أقذذر شذذ ر مذذن مل  ذذا ق  بر ذذادا و  يجبردذذا 

خراج اليسير مذذا بذدو  قذز ذا وف يذ  يجذ ز على أ

أ  يخذذرج زهسذذذ ا مذ ذذذا بويذذذر ر ذذذادا ومعلذذذ   أ  

قخذذراج مال ذذا كلذذا بويذذر ر ذذادا ألذذ ر علي ذذا مذذن 

 45ت ويج ا بمن   تخهاره 

من خذالل مذا ذكذر مذن األدلذة للهذريقين المهذذازعين 

 :أ  األمر   يخل  من مذاقشة

هذدوا فالمال ية ومذن وافق ذم حسذب األدلذة الهذ  الذ

ألي ذا تذدل أ  المذرأة لذي  ل ذا الحذ  فذ  أ  تسذذهبد 

بعمر زوا  ا وفهه لى عقد زوا  ا بدو  قذ  ولي ا 

والهريذذذ  الثذذذاز  مذذذن األحذذذذا  ومذذذن وافق ذذذم مذذذن 

األماميذذة يذذري أ  المذذرأة  البالوذذة العاقلذذة الرشذذيدة 

ل ا الح  فذ  أ  تعقذد لذهسذ ا وأ  الذ ل    يسذهبد 

ة  بذذد مذذذا فذذ  عقذذد برأيذذا مذذن دوز ذذا فر ذذا المذذرأ

ال واج وولي ذا ب ذرا كازذل أو  يبذا و   الذ واج    

يربط بين زو ين فقط بر يربط بين ألذرتين بربذام 

األلهذذذة  والمحبذذذة ويّذذذي  قلذذذى األلذذذرة ال و يذذذة 

عّذذ ا  ديذذدا يخذذهلط ب ذذا ووي رلذذ  علذذى ألذذراردا و 

فذذال يطذذو فذذ  عقذذد دذذيا شذذعزا أ  ي مذذر فيذذا رأي 

رأي المذذذرأة ووبذذذيلر  الذذذ ل  أو يهوا ذذذى فيذذذا عذذذن

تذذذهظم العالقذذات األلذذرية ل ذذن دائمذذا يجذذب أ  تقذذ   

 1على مبدأ    رر و   رار

فذذذإذا مذذذا تحقذذذ  الر ذذذا وذذذو الذذذ واج ولذذذ ار      

باشرتا المرأة أو ولي ذا وفلذي  ألحذددما أ  يذهذرد 

با ودو  ر ا اآلخذر فاألز  ذة لذم تع ذد فذ  الشذرع 

تهطر  كما مب لة للعق د ووأ  المرأة ف  اإللال  

يهطر  الر ذر وغيذر أزذا يسذهحب أ  يقذ   الذ ل  

بمباشذذرة العقذذذد وذذذيازة ل ذذذا عذذذن ا بهذذذيال وحهظذذذا 

لحيائ ذذذا وحشذذذمه ا فذذذالذظرة الذذذى مذذذن يذذذرو  حذذذ  

المرأة ف  عقد ز اح ا لي  علذى أمالقذا ف ذيا أحذد 

 تالمية اإلما  أب  حذيهة 

 :محمد بن الحسن الشيباز  يري

يه قذذذ  ز ذذذا  المذذذرأة علذذذى ق ذذذازة الذذذ ل  لذذذ ار 

زور ذذل زهسذذ ا مذذن كذذ ر أو غيذذر كذذ ر فذذا  أ ذذاز 

الذذ ل   ذذاز وا  أب لذذا ب ذذر ا  أزذذا اذا كذذا  الذذ وج 

كهذذ ا ل ذذا يذبوذذ  للقا ذذ  ا  يجذذدد العقذذد اذا أبذذى 

 46 1ال ل  أ  ي و  ا مذا

دذيا وحذذ  المذذرأة أقذذ ي مذذن حذذ  الذذ ل  وأل         

أو  يبذذذا ولذذذي  للذذذ ل  أ  األمذذذر ل ذذذا ب ذذذرا كازذذذل 

يجبردذذذا علذذذى الذذذ واج بمذذذن   تر ذذذى عذذذذا ووقذا 

أمهذ  ال ل  من ت ويج ا أو اإلذ  ل ذا بويذر حذ  و 

فل ذذا الهر ذذائا بالحسذذذى أو أ  ترفذذ  أمردذذا قلذذى 

القا   لي و  ا أو يعذ  ل ا ف  ال واج وأل  رفذ  

الظلم قليا ووليلر  ار ف  الحدي  الذب ي الشذري  

 42(  فالسل ا  ول  من   ول  لافا  أشهجروا )

 :ال  ية المهعدية على الذه  (1 

د  لذل ة تذ ويا اإلزسذا  غيذره  بذرا عذذا ودذ  

 :ز عا  

ودذذذ  الهذذذ  يسذذذهبد الذذذ ل  في ذذذا :و يذذذة ق بذذذار -3

بهذذ ويا مذذن تحذذل و يهذذا وبويذذر ر ذذاهوود  الهذذ  

 1تعهبر و ية كاملة 

 ودذذ  الهذذ   :  و يذذة اخهيذذار أو و يذذة شذذراكة-1

يسه ي  ال ل  أ  يسهبد به ويا المذ لى عليذا وبذر 

 بد من مشاركة ال و ذة ولي ذا فذ  اخهيذار الذ وج 

 48ويه لى ال ل  عقد ال واج 

 40ألباب ال  ية المهعدية:الم لب الثاز 

 1اخهلهل ألباب ال  ية بين الحذهية والمال ية
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 :فعذد الحذهية أربعة د 

وذكذرا كذا  ود  أ  يذ وج السذيد ممل كذا :الملر-3

 1أو أزثى 

ودذذ  الطذذلة الهذذ  تذذربط بذذين :القرابذذة الذسذذبية -1

الشذذخ  وأقاربذذا مذذن الذسذذب وك  يذذة األب علذذى 

 أخيا الطوار ابذا أو ابذها ووو ية األى على أو د 

ودذ  الطذلة بذين السذيد ومذن :القرابة الح ميذة -1

 1أعهقا  من عبيده  ك  ية المعه  على من أعهقا

و ية الحاكم وأو زائبا على أفذراد ود  : اإلمامة-4

رعيها وفلا تذ ويا الطذوير والطذويرة و ومذن فذ  

ح م مذذا بال  يذذة العامذذة و ولذذ  أ  يذيذذب مذذن عذذذا 

من يشذار مذن ز ابذا كالقّذاة وكمذا لذا أو زائبذا أ  

يذذ وج المذذرأة  الهذذ  أمهذذذ  أولياؤدذذا عذذن ت ويج ذذا 

 1ال  ر من  بل عّل م 

 خاوة وعامة:أما عذد المال ية ف   ز عا 

دذذذذ  األبذذذذ ة ووالهعطذذذذيبوو ا يطذذذذار :فالخاوذذذذة

 51وال هالة والحاكم

 د  اإللال :والعامة

فلذذ  عقذذد الذ ذذا  بال  يذذة العامذذة مذذ  و ذذ د الذذ ل  

الخذذاق وودذذ  مجبذذر كذذاألب فذذ  ابذهذذا والسذذيد فذذ  

 1أمها وال و  ف  الب ر 

على ما تقد  فا  الذ ا    يطو و و بد من فسذخا 

المجبذذر ووأمذذا المذذرأة الشذذريهة قذا  أبذذدا ولذذ  أ ذذازه

عقد ز اح ا بال  ية العامة م  و  د الخاق ود  

غير مجبذر فذا  لذم يعثذر علذى ذلذر ق  بعذد أ  دخذر 

ب ذا زو  ذذا و ومذذال كذذثالث لذذذين أو ولذذدت ولذذدين 

ذذة  وغير ت أمين فعكثر وفا  ز اح ذا   يهسذخ وفالسر

 والسذها    ي  زا  مذ   والذ ل  األقذرب حذئذي رد

 153الذ ا  أو أ ازتا

 

رأي الهق ار فيمن تثبل عليا و ية :الم لب الثال 

 اإل بار

لقذذد اخهلذذ  الهق ذذار فذذ  مذذذام  بذذ ت دذذيه ال  يذذة 

 : فيمن تثبل عليا 

فمذذذذ م مذذذن قذذذال أ  مذذذذام  ب ت ذذذا الحا ذذذة قلذذذى -3

ال واج  م  العج  عن اخهيذار الذ وج وفهثبذل علذى 

عه دذذذذذة  المجذذذذذذ   ووالمجذ زذذذذذة ووالمعهذذذذذ ه والم

ال بيذذذرين  لحذذذا ه م قلذذذى الذذذ واج  و  تثبذذذل علذذذى 

الطوير والطويرة  لعد  تحق  الحا ة الذى الذ واج 

وفا  الحا ة اليا ت ذ   بعذد البلذ غ وفذ  ت ويج ذا 

 51قبلا ق رار ب ا 

وذدب  م  ر الهق ار قلى  ب ت ذا علذى كذر مذن -1

يحهذذذاج قلذذذى الذذذ واج ويعجذذذ  عذذذن اخهيذذذار الذذذ وج 

 1أو أزثى المالئم ذكرا كا  

واتهقذ ا علذذى  ب ت ذا فذذ  الذذيكر الطذوير و ومذذا فذذ  

معذذذذاه و فذذذإذا بلذذذع الطذذذوير أو أفذذذاق المجذذذذ   أو 

 51المعه ه فال و ية ألحد علي م 

 :أما األزثى فقد اخهل  ف  علة  ب ت ال  ية علي ا

قلى أ  علذة  ب ت ذا الطذور وأو :فيدب المال ية  (3

القذدرة علذى  الب ارة ووما فذ  معذذاه للعجذ  ووعذد 

اخهيار ال وج الطالو فهثبل و ية  اإل بذار عذذددم 

 :على 

 1الطويرة ب را كازل أو  يبا-3

الب ر البالوة و ول  كازذل عازسذا علذى المشذ  ر -1

ف  الميدب المال   ووقيذر   تجبذر وألز ذا  وذارت 

كالثيذذب  وأخهلذذ  فذذ  بدايذذة العذذاز  وفقيذذر  ال ذذ   

 1وقير غير ذلر 

   54العاز  اتهاقا  البالوة غير-1

الثيب البالوة وأ   يربل بعذار  و أو ب زذى علذى -4

 1الرأي المش  ر 

الثيذذب البالوذذة وقذا ا ذذر فسذذاددا ووعجذذ  ولي ذذا -5

 عن و ز ا 

المجذ زة  ذ زذا م بقذا وولذ  ولذدت األو د وأمذا -6

 1من تهي  فيذهظر قفاقه ا وحي  كازل  يبا بالوة 

 1يجا مطلحة ا بن الطويروأ  كا  ف  ت و-2

و  تثبذذل علذذى الثيذذب ال بيذذرة وبذذر ت ذذ   شذذري ة 

ل لي ا ف  الرأي وعلى أ  يقذ   الذ ل  بهذ ل  عقذد 

ال واج فقد ورد عن اب  للمة أ  امرأة أتل الذبذ  

وذذذلى هللا عليذذذا وألذذذا ولذذذلم فقالذذذل  ذذذم ا   أبذذذ  

زو ذ  وأزا كاردة وأزا أريذد أ  أتذ وج عذم ولذدير 

عليذا وآلذا ولذلم ز احذذا وقذال فذردر الذبذ  وذلى هللا 

55 

ودذ  تريذد :ف يه المرأة كازل  يبا أل  الراوي قذال 

عم وبياز ا  وديا دلير علذى  أ  ز ذا  األب الثيذب 

 56  يذهي بدو  ر ادا وود  مجم  عليا 

 :يق ل ابن تيمية 

ول ن قذا زور ل بوير قذز ذا  ذم أ ذازت العقذد و ذاز 

فذذ  فذذ  مذذيدب أبذذ  حذيهذذة وومالذذر وواإلمذذا  أحمذذد 

أحذذدي الذذروايهين وولذذم يجذذ  فذذ  مذذيدب الشذذافع  

 52وأحمد ف  راية 

وذدبل الشافعية وأحمد ف  رواية  قلذى أ  علذة (1

 ب ت ا الب ارة و    المذرأة الب ذر وذويرة كازذل أو 

كبيرة  ادلة بذعمر الذ واج ولعذد  الهجربذة وعذا  ة 

عذذن اخهيذذار الذذ وج المالئذذم وومثذذر الب ذذر المجذ زذذة 
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ي ذذذم  فذذذ  الثيذذذب ال بيذذذرة كذذذرأي والمعه دذذذة وورأ

 58المال ية 

وذدبل الحذهية قلى أ  علة  ب ت ا الطور وومذا -1

ف  معذاه و مذن  ذذ   أو عهذا و ودذ  الذرا و مذن 

ميدب الحذابلة و فهذ  الحذدي  أ  رلذ ل هللا وذلى 

ت وج عائشة ر   هللا عذ ا :هللا عليا وآلا وللم 

ود  وويرة بذل لب  وبذى ب ذا  ودذ  بذذل تسذ  

 50لذين وكازل عذده تسعا 

فهذذ  الحذذدي  دليذذر  ذذ از ز ذذا  الطذذوير والطذذويرة 

 61به ويا اآلبار و

ل ذ  أري ا  المحاكم وبالخط ق الهذ  تعذذى      

بذذاألح ال الشخطذذية عذذذدما و ذذعل الحذذد القذذاز ز  

لبلذذ غ الههذذاة بعمذذر الثمازيذذة عشذذرة لذذذة  دذذ  فذذ  

  ال اقذذ  لسذذالمة البذذذل بذذدزيا وزهسذذيا وكذذر الذذذ اح

فذذذالمرأة بعذذذد دذذذيا السذذذن ت ذذذ   مسذذذهعدة للذذذ واج 

واإلزجذذاب وتربيذذة األبذذذار و بوذذ  الذظذذر للمسذذ غ 

الشذذرع  وحسذذب مذ ذذ ق الحذذدي  ف ذذم مذذن فهذذاة 

زو  ا ولي ا ود  وويرة كا  مطيردا ال الق أو 

 1الهشر ف  تدبير ش وز ا ال و ية

ج الطذذذوير        فعذذذذدما قذذذال الذذذبع  بعزذذذا    يذذذ ور

لوذذا ودذذ  فذذ  ال اقذذ  قذذ ل ابذذن والطذذويرة حهذذى يب

شبرمة وأب  ب ر األوم و حهذى لقربذ ه باألوذم لعذد  

لذذماعا األدلذذة الهذذ  تجيذذ  زواج الطذذوير والويذذرة 

 6:الذسار (حهى قذا بلو ا الذ ا )لق لا تعالى 

  ي ذذذ   كذذذال  بذذذدو  معذذذذى أو لذذذي  فيذذذا  ازذذذب 

المطذذلحة حهذذى در ذذل وشذذاع عذذن الظادريذذة أز ذذم 

 1فقط يعخيو  بظادر األدلة

فهثبذذذذل ال  يذذذذة علذذذذى الطذذذذوير والطذذذذويرة و      

والمجذذذذذذ   والمجذ زذذذذذة ووالمعهذذذذذ ه والمعه دذذذذذة 

ول ار ف  ذلر الب ر والثيب وو  تثبل على البالوة 

العاقلة ب را كازل أو  يبا ولعذد  تحقذ  علذة ال  يذة 

وأل   بذذ ت ال  يذذة علذذى الطذذويرة لحا ذذة المذذ لى 

الحا ذة   تثبذل  عليا  حهذى ا  فيمذا   تهحقذ  فيذا

ال  يذذة كالهبرعذذات و و  حا ذذة ب مذذا قلذذى الذ ذذا  ؛ 

أل  مقط د الذ ا  مبعا د  قّار الش  ة وشرعا 

الذسر والطوير يذافي ما و  م ديا العقد يعقذد للعمذر  

وتل م مذذا أح امذذا بعذذد البلذذ غ  فذذال ي ذذ   ألحذذد ا  

يل م ما ذلر قذ   و يذة  ألحذد علي مذا بعذد البلذ غ 

63 

 :لة من ال هاب والسذة والعقرلألد

 4:ال الق( والالئ  لم يحّن )قال تعالى -3

بين هللا تعالى عدة الطويرة ولبب العدة شرعا د  

 الذ ا  

 6:الذسار(حهى اذا بلو ا الذ ا )وق لا تعالى -1

 1فالمراد با ا حهال  

 :ومن السذة 

ق رلذذ ل هللا  عذذن ع ذذار بذذن أبذذ  ربذذا  قذذال  ذذم فذذرر

وآلا وللم بين امرأة وزو  ا ود   ولى هللا عليا

    61ب ر أز ح ا أب دا ود  كاردة 

والحدي  اليي رواه ابذن عبذاق أ   اريذة ب ذرا -1

 ذذارت قلذذى الرلذذ ل وذذلى هللا عليذذا وآلذذا ولذذلم 

فذذيكرت أ  أبادذذا زو  ذذا ودذذ  كاردذذة وفخيردذذا )

  رغبذذة )الذبذذ  وذذلى هللا عليذذا وآلذذا ولذذلم فقالذذل 

ردت أ  اعلذم الذسذار أ  ل  بما وذ  أب  وول ذ  أ

 61 1لي  لآلبار من أم ر بذات م ش ر

يه م من الحدي  أ  العلة  د  اإلكراه بذ واج غيذر 

ك ر  م أ  له  الذسار عا  للثيب والب ر وقد قالل 

ديه عذده ولى هللا عليذا وآلذا ولذلم فعقردذا عليذا 

و م در المراد بذه  األمر مذن اآلبذار فهذ  الهذ ويا 

  1سياق ف  ذلر فال يقال د  عا لل اردة  أل  ال

عن أب  للما قال  م أز و ر ر من بذ  المذير  -4

ابذها ود  كاردة فعتى الذبذ  وذلى هللا عليذا وآلذا 

 64وللم فرد ز اح ا

عذذن عبذذد الذذرحمن بذذن ي يذذد ومجمذذ  بذذن ي يذذد  -5

األزطذذاريين أخبذذراه ا  ر ذذال مذذذ م يذذدعى خذذياما 

لذذ ل هللا أز ذو ابذذذة لذا ف ردذذل ز ذا  أبي ذذا فعتذل ر

وذذلى هللا عليذذا وآلذذا ولذذلم فذذيكرت لذذا فذذرد علي ذذا 

ز ا  أبي ذا فذ حذل أبذا لبابذة بذن عبذد المذذير وذكذر 

 65يحيى أز ا كازل  يبا

قذا يهبين أ  اللهذ  كمذا ورد أعذاله الخ ذاب للذسذار 

عا  للب ر والثيب على حد ل ار فاألح ا  تدور م  

 1علل ا 

الذ ل  لذي  فا  األئمذة مههقذ   علذى ا  :أما العقر

لذذا أ  يهطذذر  فذذ  مذذال الب ذذر البالوذذة ا  بعذز ذذاو 

و ياع مال ا أد   علي ا من ت ويج ا  برا عذ ذا 

بمن   تر اه وفمذ  ال ل  من الهطر  ف  زهس ا 

بوير قذز ا أح  وأولى باعهبار أ  الذه  أعظم من 

 1المال 

 من تثبل لا و ية اإل بار :الم لب الراب  

 

قلى  ب ت ذا لذألب فقذط  زعقذاد ذدب مالر وأحمد -3

اإل مذذاع  علذذى تذذ ويا األب أبذهذذا الطذذويرة ووأل  

المعذذذاز  الم  ذذذ دة فذذذ  األب مذذذن كمذذذال الشذذذهقة  

والحرق على مطلحة الم لى عليا غير م  ذ دة 

 1ف  غيره من ا وليار
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ويق   مقا  األب عذد مالر وأحمد وكيلا ف  الحيذاة 

 و ووويا باله ويا بعد ال فاة 

مذذا  مالذذر  و  يملذذر ق باردذذا  ذذدر و  غيذذره قذذال األ

 66من األوليار  ق  األب وحده 

وأشذذهرم اإلمذذا  أحمذذد لطذذحة ال وذذية بذذال واج أ  

يذذذعمره األب المجبذذذذر وذذذراحة أو  ذذذذمذا و كق لذذذذا 

أ بردا و أو زو  ا قبذر البلذ غ أو بعذده و أو يعذين 

األب ال وج  مذا و كمذا يشذهرم أ  ي و  ذا بم ذر 

 62    ال وج فالقا المثر وق   ي

فيسههاد من و ية الذ ا  بال وية قذا ز  لا على 

اله ويا مجبرا كا  ال ل  كعب أو غير  مجبذر كذعى 

لويذذر أ   وكذذيا ي ذذ   زائبذذا قائمذذا مقامذذا فجذذاز أ  

 68يسهمد مذ ا بعد م تا 

و م  ر الهق ذار   يذرو  ا يطذار  فذ  الذ واج و 

 1أل  ا ز ا  الى العطبات 

لشافع  قلى  ب ت ا قلى األب  والجد فقط وذدب ا-1

و لما ورد من ت ويا أب  ب ر عائشة لسيدزا محمذد 

عليذذا الطذذالة والسذذال  ووالجذذد كذذاألب فذذ  الشذذهقة 

 1والحرق على مطلحة الم لى عليا 

و  و يذذة ألحذذد مذذ  أب فذذإذا مذذات :قذذال الشذذافع  

فالجد أب  األب فذإذا مذات فالجذد أبذ  الجذد أل  كل ذم 

 60أب 

أما غيردما فذال تثبذل لذا دذيه ال  يذة لقطذ ر       

الشذذهقة ووبعذذد القرابذذة ووألزذذا   تثبذذل لذذا ال  يذذة 

على المال  وفعد   ب ت ا علذى الذذه  و ودذ  أعذ  

 21من المال أح  وأولى 

وذدب الحذهية الى  ب ت ا لألب والجد وغيردمذا -1

مذذن العطذذبات ولمذذا روي عذذن علذذ  ر ذذ  هللا عذذذا 

وأ مذ  (  ز ا  الى العطبات و)ا  م ق فا ومرف ع

 23الطحابة على ذلر

أز ال و ية  ا  لذألب والجذد :ويري الجعهرية        

والحذذاكم فذذ  بعذذ  األحذذ ال و فه ذذ   1أبذذ  األب 

و يه مذذا علذذى الطذذوير والطذذويرة وعلذذى مذذن بلذذع 

مجذ زذا وأو لذهي ا وأمذا لذ  مذرأ الجذذ   أو السذها 

 1ية للحاكم بعد بل غ ما رشيدين فه    ال  

ويشذذهرم   لذهذذاذ عهذذ  الذذ ل  ق  ي ذذ   فيذذا  ذذرر 

على الم لى عليا وفإذا و ذد الّذرر يخيذر المذ لى 

 1عليا بعد البل غ والرشد بين فسخ العقد وبقائا 

فذذ  تعيذذين (ودذذ  مذذن فقذذار األماميذذة )يقذذ ل الحلذذ  

 :األوليار 

  و ية ف  عقد الذ ا  لوير األب والجد لذألب       

 21و والم ل  والم و  والحاكم  وا  عال

وول  عقد الذ ا  فذ  الحذرة األقذرب :وقال ال يدية 

فاألقرب و فال و ية لألبعد م  و  د األقذرب كذاألى 

ج  م  ا بن ولذ  مذن ززذى حيذ  يعقذد ألمذا فذإذا زور

المرأة فّ ل  ول ذا وليذا  وذوير وكبيذر أو قريذب 

وبعيذذذد  ذذذم مذذذات ال بيذذذر أو القريذذذب وفلذذذي  لألبعذذذد 

 ذازة بذر يب ذذر العقذد ألز ذذا ليسذل لذذا حذال العقذذد اإل

21 

مذذن خذذالل مذذا تقذذد  أ  أحذذ  الذذذاق بالذ ذذا  أب دذذا 

المذذرأة والحذذرة و  و يذذة ألحذذد معذذا ؛ ألزذذا أكمذذر 

زظذرا وأشذد شذهقة ف  ذب تقديمذا فذ  ال  يذة و  ذذم 

أبذذ  األب أي الجذذد وا  عذذال و ذذم ابذ ذذا  وأبذذ ه وا  

 1لهر

 الخاتمة

مذن الهجذارب فذ  دذيه الحيذاة  ا  المرأة م ما بلول

وم ما تعلمل من دروق وعبر ومعرفة ا لخاق 

يبقى ول  األمر لا ال لمذة العليذا واليذد ال ذ لى فذ  

زطذذو وقرشذذاد وت  يذذا المذذرأة   قطذذ رأ وتقليذذر 

لشذعز ا أو مطذادرة حريه ذا  ؛ بذر ل  زذا الحذرق 

علي ذذا مذذن غيذذره ومذذن زهسذذ ا وزعذذم قذذد ي ذذ   ا ب 

ل ا زو ا غيذر كذ ر فذ  زظردذا  االما ف  اخهياره

وك ر ف  زظذره  عذر ل ذا الشذرع حذ  ا عهذرا  

وتقذذذديم ملبذذذا للقا ذذذ  أ  الحذذذاكم حذذذ ل األلذذذباب 

الم  بذذذة  للهسذذذخ  ل ذذذن األدلذذذة الهذذذ  وردت مذذذن 

الذذذافين ل  يذذة المذذرأة زهسذذا  واألدلذذة المثبهذذة ل ذذا 

الح  كل ا وذحيحة و ابهذة وفذا مر  يجذري بذدو  

لباب ورار ذلر فاألح ا  تذدور ا  تعر  العلر واأل

مذذذ  علل ذذذا وبمعذذذذى ا  الشذذذروم والّذذذ ابط الهذذذ  

و عل لل ل  والمرأة د  اله  و  ذل تلذر األدلذة 

زحذذ  اإل بذذات أو الذهذذ  و فذذالمرأة دذذ  ليسذذل دائمذذا 

عاقلة رشيدة وتسه ي  ا  تل  زهس ا وغيردا  و  

الذذ ل  وحسذذب در هذذا دذذ  يعمذذر  ذذمن مطذذلحه ا  

للذ ل  دذ   ذ در المسذعلة  فالشروم الهذ  و ذعل

ومذام الخال  بذين الجم ذ ر وبذين األحذذا  ومذن 

 1وافق م من األمامية 

فمسذذعلة عقذذد المذذرأة لذهسذذ ا يجذذب ا    يهخذذي       

ذريعة ومدي شرعية ذلر األمر باعهبذار ا  عالمذذا 

الشرق  اإللالم   يجب ا  يحهه   بقيما وأعرافا 

اق الهذذرابط وا   ت ذذ    و يذذة األب لذذل  ية  فعلذذ

بذذذذين الر ذذذذر والمذذذذرأة   بذذذذد فيذذذذا مذذذذن الهرا ذذذذ   

والحريذذة وفذذاذا  فقذذد  فقذذد الذذهالؤ  والهذذرابط وودذذيا 

 1ير   ف  ملب المش رة 

لقذد أوذذبحل المذذرأة فذذ  بالدزذذا وزيذذرة ولذذهيرة بذذر 

ذرعة فذ  مجلذ  الذذ اب ووتبذ أت أعلذى  وحهى مشر
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المذاوب و ا  ا  و يه ا على زهس ا تبقى قاوذرة 

ر  من م ا  ألخر وباعهبذار ا  الشذريعة حسب الع

اإللذذالمية وتحذذهم علي ذذا الر ذذ ع الذذى ولذذ  أمردذذا 

ف   اليي يع   ا ذ  بالذ ا  أي العقد لل وج ومذا 

القا ذذ  اليذذ   فذذ   محذذاكم ا حذذ ال الشخطذذية  ا  

و يهذذا وكالذذة فللذذ ل  الهقذذد  وفسذذخ العقذذد اذا كذذا  

                                                                                               1غير ك ر
 د ام  البح 

 3411والقذذذذام ق المحذذذذيط  35/416لسذذذذا  العذذذذربو-3

 116/ 3ومخهار الطحا  

  112الهعريهات -1 

والمذذدخر الهق ذذ   1/55رد المحهذذار علذذى الذذدر المخهذذار -1

 4/11والهقا على الميادب األربعة 1/832العا  

 6/350ألح ا  القرآ  الجام -4

  15115مسذد اإلما  أحمد -5

 3111الهرمذذذذذذذذذيي 3860مسذذذذذذذذذذد ا مذذذذذذذذذا  أحمذذذذذذذذذد -6

   3821وابذذذذن ما ذذذذة 3284وأبذذذذ  داود  1111والذسذذذذائ 

 1182ولذن الدرام  

 3821لذن أبن ما ة -2

 0/314فهو الباري بشر  وحيو  -8

 0/313المطدر الساب  -0

  شذذر  وتبيذذين الحقذذائ1/138والبذذدائ 5/33المبسذذ م-31

 1/332كذ  الدقائ  

  1/341الهاج الميدب ألح ا  الميدب -33

والمسهدر، على الطحيحين 0/184وحيو ابن حبا   -31

1/381 

 1/50وحاشية العدوي1/310المدوزة -31

وألذذذذذى الم الذذذذب شذذذذر  رو  الم الذذذذب 5/11األ   -34

 1/111وحاشية قلي ب  وعميرة 1/316

لقذذذاع عذذن وكشذذ  ا8/62واإلزطذذا و5/325الهذذروع -35

وم الذذب أولذذ  الذ ذذى فذذ  شذذر  غايذذة 5/40مذذهن اإلقذذذاعو

 5/50المذه ى 

 4/46الهقا على الميادب األربعة -36 

والبحذذذر 1/141بذذذدائ  الطذذذذائ  فذذذ  ترتيذذذب الشذذذرائ  -32

وم ادذذب الجليذذر فذذ  شذذر  مخهطذذر خليذذر 1/315الرائذذ  

1/410 

  5/36وق   5/54كش  القذاع عن مهن اإلقذاع -38

  31و0/مجه د دبداية ال -30

واالهذاج وا كليذر  1/11الهاج المذيدب ألح ذا  المذيدب -11

  1/4واله كا الدواز  5/21لمخهطر خلير 

 1/311وألذى الم الب5/36ا   -13

وشذذذر  مخهطذذذر خليذذذر للخ شذذذ  4/16البحذذذر ال خذذذار-11

1/388 

 5/21والهاج و كلير1/124المذهقى شر  الم مع-11

علذذذى الطذذذحيحين  المسذذذهدر، 1/438لذذذذن الهرمذذذيي -14

 و  1/43

 1/811المدخر الهق   العا  -15

والهذذذاج وا كليذذذر 3/116درر الح ذذذا  شذذذر  ا ح ذذذا  -16

وا زطذذا  2/310و حاشذذية الجمذذر 5/21لمخهطذذر خليذذر 

 11/311وولائر الشيعة4/118

وم الذذب أولذذ  لذ ذذى فذذ  5/11وا   1/331المدوزذذة -12

مذذيدب والهذذاج المذذيدب ألح ذذا  ال5/65شذذر  غايذذة المذه ذذى

1/11 

 1/412وولذن الهرميي 0/180وحيو ابن حبا   -18

والمذهقذذى   1/412لذذذن الهرمذذيي 6/66مسذذذد أحمذذد  -10

 3/325ألبن الجارود

ولذذذذذن الذذذذدارق ذ  2/331لذذذذذن البي قذذذذ  ال بذذذذري  -11

 3/616ولذن ابن ما ة 1/112

وبذذذدائ  الطذذذذائعه  ترتيذذذب الشذذذرائ  5/33المبسذذذ م -13

 1/313ذ  الدقائ  وتبيين الحقائ  شر  ك1/141

 1/2والج درة الذيرة 1/152العذاية شر  ال داية  -11

شذذذذذرائ  ا لذذذذذال  فذذذذذ  مسذذذذذائر الحذذذذذالل والحذذذذذرا   -11

  5/35والرو ة الب ية ف  شر  اللمعة الدمشقية 1/130

 1/313اح ا  القرآ  للجطاق -14

 3/325اح ا  القرآ  للشافع   -15

 1/311المطدر زهسا -16

ووذذذذذذذذحيو مسذذذذذذذذلم 6/1556وذذذذذذذذحيو البخذذذذذذذذاري  -12

 0/105ووحيو ابن حبا  1/3112

 1/186والسذن ال بري 2/131وحيو ابن حبا   -18

 0/102ووحيو  ابن حبا  1/3112وحيو مسلم -10

و شذر  6/23وعذ   المعبذ د 1/364شر  ال رقاز   -41

 3/314لذن ابن ما ة 

 2/332لذن البي ق  ال بري  -43

 4/114تحهة ا ح ذي  -41

 1/311 ا ة مطبا  ال  -41

 1/130شرائ  ا لال   ف  مسائر الحالل والحرا   -44

 133و 3/131اعال  الم قعين  -45

 5/33المبس م  -46

ولذذذذذذذذن الهرمذذذذذذذيي 0/186وذذذذذذذحيو ابذذذذذذذن حبذذذذذذذا   -42

 و   1/381المسهدر، على الطحيحين 1/412

بهطر  من الباح  تبيين الحقائ  شر  كذذ  الذدقائ   -48

1/332 

ورد المخهار على الذدر المخهذار 1/332المطدر زهسا  -40

1/56 

 1/166المذهقى شر  الم مع -51

وحاشذية الدلذ ق  علذى الشذر  1/48حاشية العدوي  -53

حاشذذذذية الطذذذذاوي علذذذذى الشذذذذر  الطذذذذوير  1/116ال بيذذذذر

1/161 

 0/10المحلى با  ار-51

 و45 /0والمحلذذذذى با  ذذذذار5/11وا   1/00المدوزذذذذة  -51

 4/50والبحر ال خار0/5135الموذ  

 1/124المذهقى شر  الم ما  -54

ولذذذذذذذذذن الذذذذذذذذدارم  5/3024وذذذذذذذذحيو البخذذذذذذذذاري  -55

 3/611ولذن ابن ما ة 2/336ولذن البي ق  1/382

 5/56والهاج وا كلير لمخهطر خلير 5/31المبس م-56

 1/88الههاوي ال بري  -52
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والمذهقذذذذذذذذذذى شذذذذذذذذذذر  2/13والموذذذذذذذذذذذ  2/365ا    -58

 1/121الم مع

 36/56وحيو ابن حبا  و5/3021وحيو البخاري  -50

 4/131المبس م  -61

 4/131المطدر زهسا  -63

 لذن  -61

ولذذذذذن ابذذذذ  داود 2/332لذذذذذن البي قذذذذ   ال بذذذذري  -61

1/111 

 1/184السذن ال بري  -64

 3/611لذن ابن ما ة -65

 1/165المذهقى شر  الم مع -66

 8/82ا زطا   -62

 5/50كش  القذاع  -68

وحاشذذذية الجمذذذر 1/312والذذذذى الم الذذذب  5/35ا    -60

4/353 

 1/311تبيين الحقائ  شر  كذ  الدقائ   -21

 1/60رد المحهار على الدر المخهار  -23

 1/111شرائ  ا لال  ف  مسائر الحالل والحرا   -21

 1/343الهاج الميدب ألح ا  الميدب  -21

  

 ف رق المطادر والمرا  

 

 1القرآ  ال ريم-3

لذذب وزكريذذا بذذن محمذذد ألذذذى الم الذذب شذذر  رو  ال ا -1
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 Abstract  

The  woman  and  placed in the  Law  to 

them and to  them  so that  women  have  

the  right  to  direct  contracts  of  finance 

and  of   its  own  , but  in the case  of the   

marriage  contract,  the  views  of scholars 

was divided into two parts as  an evidence 

mounted  of  the  state have  to have  the 

right to initiate contract  itself  and  

GerhaoKsm    

Galo  do  not  prove  its  mandate  but  the  

likes  of aguardian,  even  if  the  woman  

was  very  intelligent,  and  rational  

woman,  no  matter  how  minor  it  can  

not  be  followed  is  the  same  or  other  of  

the  palaces  and  is  not  Bouliha0 
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