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 الممخص :

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تبياف مفيكـ كلي النكاح كأنكاعو كشركط صحتو، كمايتعمؽ بو مف أحكاـ، كذلؾ    
بالرجكع إلى أىـ المصادر في الفقو المالكي، حيث إّف الكالية شرط مف شركط صحة النكاح في المشيكر عند 

كجكب، كمنيا مايككف تقديمو عمى سبيؿ المالكية، كلكلّي النكاح أنكاع منيا ماىك مقّدـ عمى غيره عمى سبيؿ ال
كتختمؼ األحكاـ المتعّمقة بغياب الكلي كفقده باختالؼ نكعو كنكع الغياب، كحاجة المرأة إلى النكاح، االستحباب ، 

 ىذا فضالن عف اختالؼ ما يتحقؽ بو العضؿ مف الكلي المجبر عنو مف غير المجبر .
 الكلي المجبر _ الكلي غير المجبر _ العضؿ .كلي النكػاح _   الكممات المفتاحيــة :

The abstract  
This researsh study purpose to showing the concept of the guardian of the marriage 
, his kinds , conditions of his validity, and the jurisprudence rulings what are related 
to him .  All that by referring ro the most  important sources of the Maliki 
jurisprudence .  wherease the guardian ship of the marriage is candition of validity of 
it , and guardian of marriage has kinds , some of them are submitted over others as 
amatter of obligation or as desirable , the mlings what are related to absence and 
lost of guardian of marriage different a ccordingly the kind of guardian , absence , 
and amaunt needed to marriage , in addition difference of compulsive preuent and 

noncompulsive prevent . 
Key word : 

 Guardian of marriage – compulsive guardian – non compulsive guardian – the 
prohibition . 
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 : المقدمة
الحمد هلل رب العالميف، عمى ما أعاننا عميو ككفقنا إليو بعد إذ جعمنا مسمميف، كصالتو كسالمو عمى رسكلو 

 كبعد ... كصحبو كمف تبع سنتو بإحساف إلى يـك الديف. إلى الخمؽ أجمعيف، كعمى آلو
ّف تعّممو كتعميمو مف أفضؿ األعماؿ،  فإف عمـ  الفقو مف أجؿ العمـك الشرعية كأسماىا درجة كأكثرىا فائدة، كا 

كحمقة  ،ىك العمـ الذم ُيعّد تطبيقان لشرع اهللك  ، (1)يقكؿ: ))مف يرد اهلل بو خيرا يفقيو في الديف((  فإف النبي 
 الكصؿ بيف نصكص الشريعة كالجكانب المختمفة لمحياة مف عبادات كمعامالت كمكاريث كغيرىا.

يحظى بيا غيره مف العقكد عمى  َكُيَعدُّ عقد النكاح مف العقكد التي أكالىا اإلسالـ أىمية كاضحة ال يكاد
اإلسالـ ييتـ بتكريـ المرأة كتشريفيا كصكف حقكقيا، كمف مظاىر ذلؾ أنو اشترط  ُأعطيت مف أىمية، كما أفّ ما

 الكالية عمييا في النكاح لغرض الحفاظ عمى حقكقيا المادية كالمعنكية المترتبة عمى ىذا العقد العظيـ.
ب بككنو مف ليبيا، إضافة إلى ما يتميز بو ىذا المذى لمالكي ىك المذىب المعتمد فيا لككف المذىب اكنظرن 

كلي النكاح في الفقو المالكي"، أحكاـ أكضح المذاىب مف الناحية التطبيقية، اخترت أف يككف مكضكع ىذا البحث "
 محاِكلةن دراسة مدل الكالية عمى النكاح كمضمكنيا كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ.

 : كقد قسمت البحث إلى ثالثة مباحث، عمى النحك التالي
 مطمباف: فيوتو، ك كلي النكاح كدليؿ مشركعيتو كشركط صحالمبحث األكؿ/ تعريؼ 

 المطمب الثاني/ شركط صحة كلي النكاح.ك  المطمب األكؿ/ تعريؼ كلي النكاح كدليؿ مشركعيتو.
 مطمباف: فيومف األكلياء في عقد النكاح، ك المبحث الثاني/ أنكاع الكلي كحكـ تقدـ مف حقو التأخير 

 لمطمب الثاني/ حكـ تقدـ مف حقو التأخير مف األكلياء في عقد النكاح.اك  المطمب األكؿ/ أنكاع الكلي.
 و مطمباف:فيى غياب الكلي كفقده، كعضُمو، ك المبحث الثالث/ األحكاـ المترتبة عم

 المطمب الثاني/ عضُؿ الكلي.ك  المطمب األكؿ/ األحكاـ المترتبة عمى غياب الكلي كفقده.

                                                           

 .2/718(، 1036صحٌح مسلم، كتاب الزكاة، باب النهً عن المسألة، برقم: )( 1)
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 ودليل مشروعيتو وشروط صحتو:المبحث األول/ تعريف ولي النكاح 
 المطمب األول/ تعريف ولي النكاح ودليل مشروعيتو.

 أكالن/ تعريؼ كلي النكاح:
أك سمطنة أك  (5)أك كفالة (4)أك إيصاء (3)بأنو: "مف لو عمى المرأة ممؾ أك أبكة أك تعصيب (2)عرفو ابف عرفة

 (7)بؿ مف لو كالية النكاح كلك تكلى العقد غيُره بإذنو.كليس المراد بالكلي مف يباشر عقد النكاح؛ ، (6)ذك إسالـ".
فالكلي ىك )مف يتكلى العقَد نيابةن عف الزكجة لككنو أباىا أك كصيا عمييا أك كافالن إياىا أك قريبان عاصبان أك 

                                                           

، من كتبه: )المختصر الفقهً( فً فقه المالكٌة، أخذ عن: عرفة الورؼمً، إمام تونس وعالمهاأبو عبد هللا، محمد بن محمد ابن  (2)

الدٌباج المذهب، هـ(. ٌنظر:  803، أجاز للسخاوي وابن حجر، ت: )االهواري، وابن سالمة األنصاري، وؼٌرهمابن عبد السالم 

، 2/331 القاهرة،-محمد األحمدي أبو النور، دار التراث : هـ(، تحقٌق799الٌعمري )المتوفى:  إبراهٌم بن علً، ابن فرحون،

، 624، 9/240 ،هـ1412لجٌل ، بٌروت، ط: االولى، دار ا هـ(،902ت: ، محمد بن عبد الرحمن السخاوي )الضوء الالمع، 723

، خٌر الدٌن ، واألعالم2/255 د. ط،بٌروت،  -هـ(، دار المعرفة1250، محمد بن علً بن محمد الشوكانً )ت:البدر الطالع

 .7/43: م،1986، 7بٌروت، ط:  -الزركلً، دار العلم للمالٌٌن 

الرجل بنوه وقرابته ألبٌه أو قومه الذٌن ٌتعصبون له وٌنصرونه. ٌنظر: تقرٌب مصطلحات التعصٌب: من عصب، وعصبة ( 3)

 .45، 2007، 1بٌروت، ط:  -الفقه المالكً، عبد هللا معصر، دار الكتب العلمٌة

الموصً من  : من أوصى، وهو إقامة الؽٌر مقام النفس بعد الموت فً استحقاق المال، أو اإلشراؾ على شأن من ٌخلفهاإلٌصاء( 4)

 .1/98هـ،  1408، 2األهل والمال. ٌنظر: معجم لؽة الفقهاء، محمد قلعجً وحامد قنٌبً، دار النفائس، ط: 

الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة فً حق المطالبة، وكافل الٌتٌم: ضام الٌتٌم إلى نفسه. ٌنظر: أنٌس الفقهاء فً تعرٌفات األلفاظ ( 5)

، 1/81هـ،  1424هـ(، تحقٌق: ٌحً مراد، دار الكتب العلمٌة، ط:  978بد هللا القونوي، ت: )المتداولة بٌن الفقهاء، قاسم بن ع

 .1/382ومعجم لؽة الفقهاء، 

م(، تحقٌق: محمد أبو األجفان، الطاهر  894عبد هللا، محمد األنصاري الرصاع، )ت: أبوٌنظر: شرح حدود ابن عرفة،  (6)

، وحاشٌة العدوي على شرح كفاٌة الطالب الربانً، أبو 242-241م،1993لبنان،  -بٌروت المعموري، دار الؽرب اإلسالمً، 

هـ، والثمر الدانً شرح رسالة أبً زٌد  1414بٌروت، ط:  -هـ(، تحقٌق: ٌوسؾ البقاعً، دار الفكر 1189الحسن العدوي، ت: )

 .1/43بٌروت، د. ط،  –هـ(، المكتبة الثقافٌة  1335القٌروانً، صالح عبد السمٌع اآلبً األزهري، ت: )

 –هـ(، ومعه حاشٌة العدوي، دار الفكر  1101ٌنظر: شرح الخرشً على مختصر خلٌل، محمد بن عبد هللا الخرشً، ت: )( 7)

هـ(، دار المعارؾ، ط. ط،  1241، بلؽة السالك ألقرب المسالك، أبو العباس أحمد الخلوتً الصاوي، ت: )3/168بٌروت، د. ط، 

2/335. 
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 .(8) رجالن مف عامة المسمميف أك حاكمػػان(

 ثانيا/ دليؿ مشركعيتو:
ككجو ، (10)﴾َحتَّيَٰ ُيْؤِمُنكاْ  ْلُمْشِرِكيفَ َكاَل تُنِكُحكْا اُ ﴿تعالى:  كقاؿ ،(9)﴾ِمنُكـْ  أْلَيَََٰميَٰ َكَأنِكُحكْا اُ ﴿قاؿ تعالى: 

إلى  : "كىذا الخطاب متكجو إلى األكلياء. فمما كاف الخطاب متكجيان في إنكاحيف(11)االستدالؿ كما ذكر ابف رشد
غيرىف كلـ يكف متكجيا إلييف بأف يقكؿ: كلُينكح األيامى منكـ كأف يقكؿ: كال ُينكحكا المشركيف حتى يؤمنكا، دّؿ 

 .(12)عمى أنو ليس ألحد مف المخاطب فييف أف يزكج نفسو"
إلػػى أنػػو ال يكػػكف  كاختمػػؼ العممػػاء ىػػؿ الكاليػػة شػػرط مػػف شػػركط صػػحة النكػػاح أك ليسػػت بشػػرط  فػػذىب مالػػؾ

أف اشػتراطيا سػنة  (14)عنو، كفي ركايػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ابػف القاسػـ (13)إال بكلي، كأنيا شرط في الصحة في ركاية أشيب النكاح

                                                           

 .23هـ،  1433، 1لٌبٌا، ط: –األسرة أحكام وأدلة، الصادق بن عبد الرحمن الؽرٌانً، دار ابن حمودة ( 8)

 .32سورة النور، اآلٌة: ( 9)

 .219سورة البقرة، اآلٌة: ( 10)

ن رزق، وأبً أبو الولٌد، محمد بن أحمد ابن رشد القرطبً، قاضً الجماعة بقرطبة، من أعٌان المالكٌة، أخذ عن أبً جعفر أحمد ب( 11)

البٌان )، من تصانٌفه: )المقدمات الممهدات(، وا، وأخذ عنه: أبو الولٌد ابن الدباغ، والقاضً عٌاض وؼٌرهمامروان ابن سراج وؼٌرهم

 ، ه 1427القاهرة، د.ط،  -هـ(، دار الحدٌث 774محمد بن أحمد الذهبً، ت: )عالم النبالء، أهـ(. ٌنظر: سٌر  520والتحصٌل(، ت: )

شجرة النور الزكٌة فً طبقات المالكٌة، محمد و، 4/61، شذرات الذهب لعبد الحً العكري: 2/359، الدٌباج المذهب: 14/358

، واألعالم: 1/6129، هـ 1424، 1: بٌروت، ط – دار الكتب العلمٌة، علق علٌه: عبد المجٌد خٌالًهـ(،  1360مخلوؾ، ت: )

5/316. 

 .1/471هـ،  1408، 1بٌروت، ط:  –هـ(، تحقٌق: محمد حجً، دار الؽرب اإلسالمً  520شد، ت: )المقدمات الممهدات، البن ر( 12)

أبو عمر، أشهب بن عبد العزٌز بن داود القٌسً العامري الجعدي، عالم من أهل مصر من الطبقة الوسطى من أصحاب مالك، روى ( 13)

مالك والمدنٌٌن، والمصرٌٌن، ت: على ، تفقه اوسحنون، وؼٌرهم، وروى عنه بنو عبد الكرٌم، اعن مالك واللٌث بن سعد، وؼٌرهم

 .1/333، األعالم ،2/11، شذرات الذهب، 1/307، الدٌباج المذهب، 8/186: هـ(. ٌنظر: سٌر أعالم النبالء 204)

رٌن سنة، وتفقه به أبو عبد هللا، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقً المصري، من أصحاب اإلمام مالك، صحبه عش( 14)

، الدٌباج المذهب، 3/244هـ(. ٌنظر: ترتٌب المدارك،   191وبُنظرائه، وروى عنه المدونة، أخذ عنه سحنون وأصبػ وؼٌرهما، ت: )

 .1/88، شجرة النور الزكٌة، 1/465
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 .(15)ال فرض
: "كىك (18)في التكضيح (17)، قاؿ الشيخ خميؿ(16)كالمشيكر مف مذىب المالكية ككف الكلي ركنان مف أركاف النكاح

كصححو أنو  (19)الدارقطنيالركف الثاني، كدليمنا ما ركاه   قاؿ: ))ال تزكج المرأُة المرأَة كال تزكج المرأُة نفَسيا،  
ػػػ أيضاػػػػ ما يفيد ذلؾ،  (23)، كذكر ابف جزم(22)، ككذا ذكر في المختصر(21()20) فإف الزانية ىي التي تزكج نفسيا((

(24)ة(فقاؿ في أركاف النكاح: )كىي خمسة: الزكج كالزكجة كالكلي كالصداؽ كالصيغ  

                                                           

القاهرة، د.  -هـ(، دار الحدٌث 595ٌنظر: بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد، أبو الولٌد، محمد بن أحمد ابن رشد القرطبً، ت: )( 15)

 .3/42هـ،  1425ط، 

 1397ٌنظر: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك فً مذهب إمام األئمة مالك، أبو بكر بن حسن بن عبد هللا الكشناوي، ت: )( 16)

 .2/69، 2بٌروت، ط:  –هـ( دار الفكر 

تفقه باإلمام عبد هللا المنوفً، وابن الحاج هل مصر، سحاق بن موسى الجندي، فقٌه مالكً، من أإأبو الضٌاء، خلٌل بن  (17)

هـ(.  776وؼٌرهما، وعنه أخذ ابن فرحون، واألفقهسً، وؼٌرهما، من تصانٌفه: )التوضٌح(، و)المختصر( فً الفقه المالكً، ت: )

 .1/223، شجرة النور الزكٌة، 2/274ٌنظر: الدٌباج المذهب: 

، 1/358هـ(. ٌنظر : الدٌباج المذهب، 776حاجب، خلٌل بن إسحاق الجندي، ت: )التوضٌح شرح جامع األمهات، البن ال( 18)

 .2/315األعالم، 

أبو الحسن، علً بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطنً، الشافعً، إمام عصره فً الحدٌث، سمع من أبً القاسم البؽوي، ( 19)

هـ(. ٌنظر:  385و)العلل الواردة فً األحادٌث النبوٌة(، ت: )وٌحً بن محمد بن صاعد، وؼٌرهم، من تصانٌفه: كتاب )السنن(، 

 .4/314، األعالم، 12/414سٌر أعالم النبالء، 

، والدارقطنً فً سننه، كتاب: 1/606(، 1842رواه ابن ماجه فً سننه، كتاب: النكاح، باب: ال نكاح إال بولً، برقم: )( 20)

 .4/325(، 3535النكاح، برقم: )

هـ(، تحقٌق: أحمد عبد الكرٌم نجٌب،  776ح فً شرح مختصر ابن الحاجب، خلٌل بن إسحاق الجندي، ت: )ٌنظر: التوضٌ( 21)

 .3/509هـ،  1429، 1مركز نجٌبوٌه، ط: 

، شجرة النور الزكٌة، 2/274هـ(. ٌنظر: الدٌباج المذهب،  776مختصر الشٌخ خلٌل، خلٌل بن إسحاق الجندي، ت: )( 22)

1/223 . 
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المطمب الثاني/ شروط صحة الولي:    

 أواًل/ ذكر شروط صحة الولي:
 :(25) كىي ستػػػة

: ))ال تزكج المرأُة المرأَة كال تزكج المرأُة نفسيا، ، لحديث النبي (26)الذككرة، فال يصح مف أنثى كلك مالكة -1
 . (27)فإف الزانية ىي التي تزكج نفسيا((

 .( 28)البمكغ، فال يصح العقد مف الصبي -2
 .(29) مف عبدالكالية  الحرية، فال تصح -3

                                                                                                                                                                                                   

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا الكلبً الؽرناطً، فقٌه من العلماء باألصول واللؽة، أخذ عن ابن الخطٌب، أبو القاسم، ( 23)

 741وأبً جعفر بن الزبٌر، وأخذ عنه أبناؤه محمد وأحمد وؼٌرهما، من كتبه: )القوانٌن الفقهٌة فً تلخٌص مذهب المالكٌة(، ت: )

 .1/306ة النور الزكٌة، ، وشجر2/274هـ(. ٌنظر: الدٌباج المذهب، 

بن أحمد بن امحمد  ،القاسم ووالتنبٌه على مذهب الشافعٌة والحنفٌة والحنبلٌة، أب القوانٌن الفقهٌة فً تلخٌص مذهب المالكٌة،( 24)

 .1/131، هـ(، تحقٌق: د. محمد بن سٌدي موالي، بال: ط، بال: ت 741الكلبً، الؽرناطً المالكً، )ت:  ُجَزي

خالفاً البن رشد، فإنه لم ٌعّد شرط عدم اإلحرام ضمنها. ٌنظر: البٌان والتحصٌل والشرح والتوجٌه والتعلٌل، أبو الولٌد محمد ( 25)

 .5/108هـ،  1408، 2بٌروت، ط:  –هـ(، تحقٌق: محمد حجً وآخرون، دار الؽرب اإلسالمً  520بن أحمد بن رشد، ت: )

، بلؽة السالك 2/230، حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر للدردٌر، 2/46الب الربانً: ٌنظر: حاشٌة العدوي على كفاٌة الط( 26)

 .73، األسرة أحكام وأدلة، ص:2/370ألقرب المسالك: 

 .4سبق تخرٌجه، ص: ( 27)

على  ، حاشٌة الدسوق2/28ًهـ،  1415هـ( دار الفكر، د. ط،  1126ٌنظر: الفواكه الدوانً، أحمد بن ؼانم النفراوي، ت: )( 28)

، بلؽة السالك ألقرب المسالك: 2/230هـ(، دار الفكر، د. ط،  1230الشرح الكبٌر للدردٌر، محمد بن أحمد الدسوقً، ت: )

 .73، األسرة أحكام وأدلة، ص:1/436، الثمر الدانً، 2/369

، الثمر 2/369ألقرب المسالك، ، بلؽة السالك 2/230، حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر، 2/28ٌنظر: الفواكه الدوانً، ( 29)

 .73، األسرة أحكام وأدلة، ص:1/436الدانً، 
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 .(30) العقؿ، فال يصح مف مجنكف كمعتكه كسكراف -4
؛ بؿ يجب أف يككؿ  ، فال يصح أف يتكلى الكافر العقد البنتو أك قريبتو المسممة(31) اإلسالـ في المرأة المسممة -5

ِفِريفَ  لمَّوُ َكَلْف يَّْجَعَؿ اَ ﴿:  تعالى لقكلو مسممان،  َاْلُمْؤِمِنيفَ  َعَمي ِلْمكََٰ
 .(33()32)﴾ۖ  َسِبيالن 

ف زكجيا لكافر أساء  ككذلؾ ال يككف المسمـ كلياِّ لقريبتو الكافرة، فإف كقع كزكجيا لمسمـ ُفسخ النكاح، كا 
ـْ َأْكِلَيٓاُء َبْعض  ﴿المسمـ بصنيعو، لقكلو تعالى:   (35).(34)﴾ ۖ  َكالِذيَف َكَفُركْا َبْعُضُي

البنتو أك قريبتو الكافرة يتزكجيا المسمـ؛ ألف الكافر ليس مسمكب الكالية كيجكز لمكافر أف يتكلى العقَد 
 (36) عمى اإلطالؽ.

: )ال َيْنِكُح المحرـُ كال ُينكح كال يخطب(، لما جاء عف النبي (37)عدـ اإلحراـ بحج أك عمرة -6
(38). 

                                                           

، 2/370، بلؽة السالك: 2/230، حاشٌة العدوي على الشرح الكبٌر: 2/46ٌنظر: حاشٌة العدوي على كفاٌة الطالب الربانً: ( 30)

 .74األسرة أحكام وأدلة: ص: 

، 2/370، بلؽة السالك: 2/230، حاشٌة العدوي على الشرح الكبٌر: 2/46: ٌنظر: حاشٌة العدوي على كفاٌة الطالب الربانً( 31)

 .74األسرة أحكام وأدلة: ص: 

 .140سورة النساء، اآلٌة:  (32)

 .74ٌنظر: األسرة أحكام وأدلة: ( 33)

 .74سورة األنفال، اآلٌة:  (34)

 .74، األسرة أحكام وأدلة: 2/230ٌنظر: حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر:  (35)

 .74األسرة أحكام وأدلة:  (36)

، بلؽة السالك ألقرب 2/230، حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر: 2/46ٌنظر: حاشٌة العدوي على كفاٌة الطالب الربانً:  (37)

 ..74، األسرة أحكام وأدلة: 2/370المسالك: 

بٌروت،  –باقً، دار إحٌاء التراث العربً هـ(، تحقٌق: محمد عبد ال 261صحٌح مسلم، مسلم بن الحجاج النٌسابوري، ت: ) (38)

 303(، وسنن النسائً، أحمد الخرسانً النسائً، ت: )1409، باب: تحرٌم نكاح المحرم وكراهة خطبته، برقم: )2/1030د. ط، 

برقم:  ، باب: النهً عن نكاح المحرم،6/88هـ،  1406حلب، ط:  -هـ(، تحقٌق: عبد الفتاح أبو ؼدة، مكتب المطبوعات اإلسالمٌة

(3275.) 
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لى العقد كال فال يصح أف يككف كاحد مف الزكجيف أك الكلي محرمان كقت العقد، كال يككمكف مف يتك 
عمى أحدىـ، فإف كقع كعقد النكاح مف ُمحـر ُفسخ العقُد كلك بعد الدخكؿ كفسخو (39)يجيزكف النكاح إذا افتيت
 .(40)بغير طالؽ، كقيؿ بطالؽ

 ثانيا/ ما يتعمق بشرطي العدالة والرشــد:
في الماؿ بشرط في صحة الكالية، فإف زكج الفاسُؽ كالسفيُو  (42)كالرشد (41)قاؿ ابف رشد: كليست العدالة

 .(43)مضى النكاح
كجاء في بداية المجتيد: كأما الرشد فالمشيكر في المذىب أّف ذلؾ ليس مف شرطيا؛ كسبب الخالؼ تشبيُو 

س مف شرطو أف ىذه الكالية بكالية الماؿ؛ فمف رأل أنو قد يكجب الرشد في ىذه الكالية مع عدمو في الماؿ قاؿ: لي
يككف رشيدان، كمف رأل أف ذلؾ ممتنع الكجكد قاؿ: البد مف الرشد في الماؿ، كأما العدالة فإنما اختمفكا فييا مف 
جية أنيا نظر لممعنى، أعني: ىذه الكالية، فال يؤمف مع عدـ العدالة أف ال يختار ليا الكفاءة، كيمكف أف يقاؿ إف 

مكلياتيـ الكؼء غير حالة العدالة، كىي خكؼ لحكؽ العار بيـ، كىذه مكجكدة الحالة التي بيا يختار األكلياء ل
 .(44)بالطبع، كتمؾ العدالة األخرل مكتسبة

                                                           

هـ(، دار  711االفتٌات من )فوت(، وهو السبق إلى الشًء دون ائتمار من ٌؤتمر. ٌنظر: لسان العرب البن منظور، ت: ) (39)

 ..5/34هـ(،  1205، تاج العروس من جواهر القاموس للزبٌدي، ت: )2/69هـ،  1414، 3بٌروت، ط:  -صادر

 .1/132ٌنظر: القوانٌن الفقهٌة:  (40)

العدالة، مصدر )َعْدل( وهو من اجتنب الكبائر، ولم ٌصر على الصؽائر، وؼلب صوابه، واجتنب األفعال الخسٌسة. ٌنظر:   (41)

هـ،  1403، 1بٌروت، ط:  -هـ(، تحقٌق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمً 816التعرٌفات، علً بن محمد الجرجانً، ت: )

 .1/306، معجم لؽة الفقهاء، 1/147

وفً قول للمالكٌة قد  تثمٌر المال وإصالحه وحفظه وتنمٌته، والتحرز من تبدٌده وإضاعته، وإنفاقه على وجوهه.الرشد: هو   (42)

ٌنظر: القاموس الفقهً، لؽة  ٌطلق على حفظ المال المصاحب للبلوغ، وٌطلق على حفظ المال إن لم ٌكن ٌصاحبه بلوغ.

، تقرٌب معجم 1/122، معجم لؽة الفقهاء: 1/148هـ، 1408، 2ٌروت، ط: ب –واصطالحاً، سعدي أبو حبٌب، دار الفكر 

 .72م، 2007، 1بٌروت، ط:  –مصطلحات الفقه المالكً، د. عبد هللا معصر، دار الكتب العلمٌة 

 .5/108ٌنظر: البٌان والتحصٌل:   (43)

 .3/36ٌنظر: بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد:   (44)
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 .(47)كغيره (46( )45)كمثؿ ىذا القكؿ جاء عف ابف الحاجب
العدالَة كالرشَد مف شركط صحة الكلي، حيث جاء فييا: "كىي  (49)في شرحو (48)بينما عد الشيخ محمد عميش

ثمانية؛ الذككرة كالحرية كالعقؿ كالبمكغ، كعدـ اإلحراـ، كعدـ الكفر لممسممة، كعدـ السفو مع عدـ الرأم، كعدـ 
 (50)الفسؽ".

 المبحث الثاني/ أنواع الولي، وحكم تقدم من حقو التأخير في عقد النكاح.
 أنواع الولي:المطمب األول/ 

 أكالن/ الكلي المجبر:

ىك مف يحؽ لو أف يزكج مف كاف في رعايتو مف البنات مف غير إذنيف كلك مف أعمى، أك بأقؿ مف مير 
كاألب يجبر ابنتو عمى النكاح إذا اتصفت  (51)المثؿ، ما لـ يتحقؽ أنو يريد اإلضرار بيا، كىك األب كالكصي

                                                           

من كبار العلماء، أخذ عن أبً المنصور األبٌاري والشاطبً الروٌنً المصري، بن أبً بكر  أبو عمر، عثمان بن عمر(  45)

وؼٌرهما،  وأخذ عنه ابن أبً العالء، وٌاقوت الحموي، وؼٌرهما، من أهم مصنفاته فً الفقه المالكً كتاب )جامع األمهات(، ، ت: 

، 1/67شجرة النور الزكٌة، ، 5/233، شذرات الذهب، 2/86 ، الدٌباج المذهب،16/430، ٌنظر: سٌر أعالم النبالءه(.  646)

 .4/211 ،األعالم

، 2هـ(، تحقٌق: أبو عبد الرحمن األخضر، دار الٌمامة، ط:  646ٌنظر: جامع األمهات، عثمان بن عمر ابن الحاجب، ت: )  (46)

 .1/259هـ،  1421

 .2/70، 2ٌنظر: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، ط:   (47)

أبو عبد هللا، محمد بن أحمد بن محمد علٌش، من أعٌان المالكٌة، مؽربً األصل، من تصانٌفه: )منح الجلٌل على مختصر  (48)

 1408، معجم المؤلفٌن، عمر رضا كحالة، ت: )5/19، األعالم، 2/397هـ(. ٌنظر: شجرة النور الزكٌة،  1299خلٌل(، ت: )

 .9/12ط، بٌروت، د.  –هـ(، دار إحٌاء التراث العربً 

، ومعجم المؤلفٌن، 6/19هـ(. ٌنظر: األعالم للزركلً:  1299منح الجلٌل شرح مختصر خلٌل، محمد بن أحمد علٌش، ت: )  (49)

9/12. 

 .3/288هـ،  1409، 1بٌروت، ط:  –منح الجلٌل شرح مختصر خلٌل، محمد بن أحمد علٌش، دار الفكر   (50)

 .75ٌنظر: األسرة أحكام وأدلة، ص:   (51)
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ا البف كىك المشيكر خالفن  ،، فاألب يجبر ابنتو البكر كلك كانت عانسان (52)بكاحدة مف الصفتيف: البكارة كالصغر
 .(54)، كالقكالف لمالؾ(53)كىب

 .(55)كالعانس ىي المباشرة العارفة بالمصالح، قاؿ ابف القاسـ: كسنيا أربعكف، كقاؿ ابف كىب: ثالثكف

ح النساء  فالمشيكر ناظر كمنشأ الخالؼ في جبر العانس ىؿ العمة في الجبر البكارُة أك الجيُؿ بمصال
 .(56)لألكؿ، كابف كىب ناظر لمثاني

 كلجبر البكر قيكد ثالثة:

مف المذىب، كىذا ىك المشيػػػػػػػػػػػػػػكر  : عدـ ترشيد أبييا ليا، أم كالحاؿ أنيا بالغة، إذ الصغيرة ال ُترّشد،األول
 .(58)القكَؿ بجبرىا (57) كصّكب ابف عبد البر

                                                           

هـ(، تحقٌق: أبو أوٌس محمد التطوانً، دار  422ٌنظر: التلقٌن فً الفقه المالكً، عبد الوهاب علً بن نصر البؽدادي، ت: )  (52)

، أسهل المدارك شرح إرشاد 3/174، شرح الخرشً على مختصر خلٌل: 1/112هـ،  1425، 1بٌروت، ط:  –الكتب العلمٌة 

 .76، األسرة أحكام وأدلة، ص: 2/70السالك: 

أبو محمد ، عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشً، فقٌه من أصحاب مالك، روى عن أربعمائة عالم منهم مالك، وروى عنه   (53)

، 1/340، شذرات الذهب،1/413، الدٌباج المذهب، 8/13هـ(. ٌنظر: سٌر أعالم النبالء،  197أصبػ وسحنون وؼٌرهما، ت: )

 .4/144األعالم، 

 .3/517، التوضٌح: 1/133، القوانٌن الفقهٌة: 1/256ٌنظر: جامع األمهات:   (54)

 .3/517، التوضٌح: 1/256ٌنظر: جامع األمهات:   (55)

 .2/353ٌنظر: بلؽة السالك:   (56)

حمد ، من شٌوخه: إبراهٌم القرطبً، وأشٌخ علماء األندلسبو عمر، ٌوسؾ بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر القرطبً، أ( 57)

: ٌنظرهـ(.  364: )ت، محمد بن حزمو، الجٌانً، من تالمٌذه: الحسٌن (الكافً فً فقه أهل المدٌنة)االشبٌلً، من مصنفاته: 

، مكتبة الخانجً، ط: هـ(، تحقٌق: السٌد عزت العطار 578الصلة فً تارٌخ أئمة األندلس، خلؾ بن عبد الملك بن بشكوال )ت:

 .4/476، الزكٌة ، شجرة النور468-2/467المذهب، ، الدٌباج 634-636هـ،  4473، 2

هـ(، تحقٌق: حافظ عبد الرحمن  803، المختصر الفقهً، محمد بن محمد بن عرفة الورؼمً، ت: )3/517ٌنظر: التوضٌح:   (58)

الفاسً المعروؾ  ، شرح زروق على متن الرسالة، أحمد بن أحمد البرنس3/199ًهـ،  1435، 1خٌر، مؤسسة خلؾ الخبتور، ط: 

 .2/637هـ،  1427، 1بٌروت، ط:  –هـ(، اعتنى به: أحمد المزٌدي، دار الكتب العلمٌة  899بزروق، ت: )
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نظران  (60)، كالقكؿ بالجبر البف عبد الحكـ(59)سنة فأكثر مع زكج، كىك مذىب المدكنة: عدـ إقامتيا الثاني
ركاية  (62)، كذكر عبد الكىاب(61)لمبكارة، كتحديد المدة بالسنة فأكثر ىك المشيكر؛ ألنيا بيا عرفت مصالح نفسيا

 .(63)بالرجكع في ذلؾ إلى العرؼ
 .(64): ككف الزكج كفؤان الثالث

البكر البالغ غير المعنسة.مسألة: استئذان   
في  (67): حكى المخمي(66): اختمؼ في البكر البالغ غير المعنسة، قاؿ ابف بشير(65)جاء في التكضيح

                                                           

 .3/519ٌنظر: التوضٌح:   (59)

أبو محمد، عبد هللا بن عبد الحكم بن أعٌن بن لٌث، فقٌه مصري، من أجلة أصحاب مالك، سمع مالكاً وأشهب وؼٌرهما،   (60)

، الدٌباج المذهب: 8/347هـ(. ٌنظر: سٌر أعالم النبالء:  214بنوه األئمة: محمد وسعد وعبد الرحمن، وؼٌرهم، ت: )حّدث عنه: 

 .4/95، األعالم: 1/419

 .3/519، التوضٌح: 256ٌنظر: جامع األمهات:   (61)

ألبهري وؼٌره، وتفقه بابن عروس أبو محمد، عبد الوهاب علً بن نصر البؽدادي، الفقٌه الحافظ الحجة القاضً، أخذ عن ا  (62)

هـ(. ٌنظر: ترتٌب المدارك،  422وابن القصار وابن الجالب وؼٌرهم، من مؤلفاته: )المعونة بمذهب عالم المدٌنة(، وؼٌرها، ت: )

، سٌر أعالم النبالء: 7/220، 1المؽرب، ط:  –هـ(، تحقٌق: مجموعة من العلماء، مطبعة فضالة  544القاضً عٌاض، ت: )

 .4/184، األعالم: 1/154، شجرة النور الزكٌة: 2/26، الدٌباج المذهب: 17/485

ٌنظر: المعونة على مذهب عالم المدٌنة، القاضً عبد الوهاب بن نصر البؽدادي، تحقٌق: حمٌش عبد الحق، المكتبة التجارٌة،   (63)

 .1/721بال: ط، بال: ت، 

 .77ٌنظر: األسرة أحكام وأدلة:   (64)

 .3/515ٌنظر:   (65)

على مبادئ التوجٌه(،  التنبٌه): ، اإلمام العالم المفتً الجلٌل، من مؤلفاتهإبراهٌم بن عبد الصمد بن بشٌر التنوخًأبو الطاهر،   (66)

: بالدٌباج المذه :نظرهـ(. ٌ 526قال ابن فرحون: لم أقؾ على تارٌخ وفاته، ؼٌر أنه ذكر فً تألٌفه المختصر أنه أكمله فً سنة: )

  .1/126، شجرة النور الزكٌة: 1/265

أبو الحسن، علً بن محمد الربعً اللخمً، اإلمام المفتً الحافظ، تفقه بابن محرز وؼٌره، وبه تفقه المازري وؼٌره، له تعلٌق على   (67)

، الفكر 1/117ور الزكٌة: ، شجرة الن8/31، الدٌباج المذهب: 8/109هـ(. ٌنظر: ترتٌب المدارك:  478المدونة سماه )التبصرة(، ت: )
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المذىب عمى قكؿ كاحد في االستحباب لمخركج مف الخالؼ. ابف  استحباب استئذانيا قكليف، كالظاىر أفّ 
الثيب أحؽ بنفسيا مف كلييا كالبكر ُتستأمر  : )): كاستدؿ القائؿ بعدـ الجبر بما جاء عف النبي (68)عبدالسالـ

ذنيا صماتيا(( اليتيمة ُتستأمر في نفسيا فإف  : ))، كجكابو أف المراد بالبكر اليتيمة، لما جاء عف النبي (69)كا 
ف أبت فال جكاز ليا(( في تعميؿ الجبر: كألنو ال يتيـ عمييا، كلقكلو  (71)، قاؿ في االستذكار(70)سكتت فيك إذنيا كا 

))انتيى(73). فدؿ عمى أف ذات األب تُنكح بغير إذنيا(72): ))ال تنكح اليتيمة إال بإذنيا . 

 جبار؟مسألة: من تتبع البكر في اإل
 كيتبع البكر في اإلجبار مف أزيمت بكارتيا بعارض، ككثبة أك ضربة كغيرىما، فال خالؼ في جبرىا، كفي

، كاختمؼ في تعميؿ جبرىا مع (74)الثيب بحراـ قكالف: القكؿ بالجبر مذىب المدكنة، كالقكؿ بعدمو البف الجالب
                                                                                                                                                                                                   

بٌروت،  –هـ(، تحقٌق: أٌمن صالح شعبان، دار الكتب العلمٌة  1376السامً فً تارٌخ الفقه اإلسالمً، محمد بن الحسن الثعالبً، ت: )

 .2/250هـ،  1416، 1ط: 

أخذ عن أبً العباس البطرٌنً، قاضً الجماعة بتونس،  محمد بن عبد السالم بن ٌوسؾ بن كثٌر الهواري، ،أبو عبد هللا  (68)

وؼٌره، وتخرج بٌن ٌدٌه جماعة من العلماء كابن عرفة، من مؤلفاته: تنبٌه الطالب لفهم ألفاظ جامع األمهات البن الحاجب، ت: 

، 4بٌروت، ط:  –هـ(، تحقٌق: عادل نوٌهض، دار اآلفاق الجدٌدة  810هـ(. ٌنظر: الوفٌات، ابن قنفذ القسنٌطً، ت: ) 749)

 .2/329، الدٌباج المذهب: 57هـ،  1403

(، مسلم بن الحجاج أخرجه مسلم فً صحٌحه) المسند الجامع الصحٌح المختصر بنقل العدل من العدل من رسول هللا   (69)

بٌروت، كتاب: النكاح، باب: استئذان  –هـ(، تحقٌق: محمد فؤاد عبد الباقً، دار إحٌاء التراث العربً  261النٌسابوري، ت: )

 .2/1037(، 1421ثٌب فً النكاح بالنطق، ر. ح: )ال

 (، بلفظ: "الٌتٌمة تستأمر فً نفسها، وصمتها رضاها".3580أخرجه الدار قطنً فً سننه، كتاب النكاح، برقم: )  (70)

عبد هللا فٌما تضمنه الموطأ من معانً الرأي واآلثار. أبو عمر، ٌوسؾ بن  كتاب االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار  (71)

 .2/368، الدٌباج المذهب: 8/129ه(. ٌنظر: ترتٌب المدارك:  463بن عبد البر النمري القرطبً، ت: )

 ، بلفظ: "هً ٌتٌمة وال ُتنكح إال بإذنها".3550أخرجه الدار قطنً فً سننه، كتاب: النكاح، برقم:   (72)

هـ(، تحقٌق: سالم  463االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار. أبو عمر، ٌوسؾ بن عبد هللا بن عبد البر النمري، ت: )  (73)

 .5/401هـ،  1420، 1بٌروت، ط:  –محمد علً معوض، دار الكتب العلمٌة  –محمد عطا 

هـ(، تحقٌق: سٌد كسوري، دار الكتب العلمٌة  378ت: )ٌنظر: التفرٌع فً فقه اإلمام مالك. عبٌد هللا بن الحسن ابن الجالب   (74)

 .1/362هـ،  1428، 1بٌروت، ط:  –
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زكاؿ البكارة؛ فقيؿ: ألف ذلؾ ال يزيدىا إال حياءن، كقيؿ: ألف الزانية لما قصدت بالزنا زكاؿ اإلجبار عكقبت بنقيض 
 .(76)فاع الجبر في حؽ مف زكجت نفسيا قاصدة لذلؾباتفاؽ المذىب عمى ارت (75)مقصكدىا، كرّد ابف محرز

المخمي: كلك كاف  (77)قاؿ ابُف عرفة: الثيكبة الرافعة لمجبر ما كانت بممؾ أك نكاح كلك كاف فاسدان كقاؿ
ال فمو (78)مجمعان عمى فساده فحكمو في ترؾ الجبر حكـ النكاح الصحيح ، كقّيده غيره بككنو يدرأ الحد لشبية كا 

 .(79)جبرىػا
صي األب ككصي كصيو كاألب، كقيؿ: إال في اإلجبار، كقيؿ: إال أف يفيـ اإلجبار، كقيؿ: إال في البكر كك 

، كالراجح أف لو الجبر كالتزكيج قبؿ البمكغ كبعده إف جعؿ لو (80)البالغ، كقيؿ: ىك كالكلي سكاء، كقيؿ: الكلي أكلى
مو األب مقامو في حياتو، أك بعد كفاتو إذا عّيف ، قاؿ المخمي: اإلجبار يختص بو اآلباء كبمف أقا(81)األب ذلؾ

نكاحيا  .(82)األب الزكج الذم يزكج ابنتو منو فإذا لـ يعّيف األب فالمعركؼ مف قكؿ مالؾ أف لمُمقاـ إجبارىا كا 
كذكر بعضيـ أف الكصي ينزؿ منزلة األب في اإلجبار عمى سبيؿ البدؿ؛ أحدىما أف ُيعيف الزكج، كاآلخر 
                                                                                                                                                                                                   

وابن الجالب هو: أبو القاسم، عبٌد هللا بن الحسن بن الجالب، شٌخ المالكٌة بالعراق، تفقه باألبهري وؼٌره، وبه القاضً  

، 1/461، الدٌباج المذهب: 7/76. ٌنظر: ترتٌب المدارك: هـ( 378عٌاض وؼٌره، من مصنفاته: )التفرٌع( فً الفقه المالكً، ت: )

 . 1/92، شجرة النور الزكٌة: 12/372سٌر أعالم النبالء: 

المقرئ الفقٌه، أخذ عن أبً بكر الخوالنً وأبً عمران الفاسً وؼٌرهما، أخذ عبد الرحمن بن محرز القٌروانً،  بو القاسم،أ  (75)

، الدٌباج 8/68هما، من مصنفاته: )التبصرة(، و)القصد واإلٌجاز(. ٌنظر: ترتٌب المدارك: عنه عبد الحمٌد الصائػ واللخمً وؼٌر

، 2بٌروت، ط:  -، تراجم المؤلفٌن التونسٌٌن، محمد محفوظ، دار الؽرب اإلسالم1/163ً، شجرة النور الزكٌة: 2/153المذهب: 

 .5/253هـ،  1414

 .3/516ٌنظر: التوضٌح:   (76)

 .3/199ٌنظر: المختصر الفقهً:   (77)

 .4/1798ٌنظر: التبصرة. للخمً،   (78)

 .2/354ٌنظر: بلؽة السالك ألقرب المسالك:   (79)

 .3/511ٌنظر: التوضٌح:   (80)

 .2/43، حاشٌة العدوي: 2/223ٌنظر: حاشٌة الدسوقً علً الشرح الكبٌر:   (81)

التاج واإلكلٌل لمختصر خلٌل، محمد بن ٌوسؾ بن أبً القاسم ، أبو عبد هللا  ،3/69، التوضٌح: 4/1799ٌنظر: التبصرة. للخمً،  (82)

 .5/55 ،هـ1416، 1بٌروت، ط:  -هـ(، دار الكتب العلمٌة897المواق المالكً ت:)
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 (84).(83)باإلجبار كىك مقتضى الرسالةأف يأمره األب 
، (86)كابػػػػف حبيػػػػب (85)قػػػػاؿ ابػػػػف رشػػػػد: فمػػػػك قػػػػاؿ: أنػػػػت كصػػػػيي عمػػػػى نكػػػػاح بنػػػػاتي فػػػػي جبػػػػرىف قػػػػكالف، محمػػػػد

 (.87)كلك قاؿ: أنت كصيي فقط فال جبر
اسػػػػػػتثنى عممػػػػػػاء المالكيػػػػػػة مػػػػػػف قاعػػػػػػدة: )إذف البكػػػػػػر صػػػػػػماتيا( عػػػػػػددان مػػػػػػف األبكػػػػػػار البػػػػػػد أف يكػػػػػػكف إذنيػػػػػػف 

الُمفتػػػػػات عمييػػػػػا، كالبكػػػػػر التػػػػػي رشػػػػػدىا أبكىػػػػػا أك كصػػػػػّيو، كالبكػػػػػر التػػػػػي تػػػػػكلى القاضػػػػػي تزكيجيػػػػػا بػػػػػالقكؿ، كىػػػػػف: 
 كىي مف قـك ال يزكجكف بو كليست مجبرة. (88)بعرض

 أما الصغيرة فيجبرىا األب إذا كانت بكران بال خالؼ، كأما الثيب ففييا ثالثة أقكاؿ:
: ال يجبرىا؛ ألف عمة (91)، قاؿ أبك تماـ(90)لعدـ: يجبرىا، ألف الثيكبة في حاؿ الصغر كا(89)قاؿ سحنكف

                                                           

، أعالم النبالء، سٌر 1/89: هـ(. ٌنظر: الدٌباج المذهب 386الرسالة. أبو محمد، عبد هللا بن عبد الرحمن أبً زٌد القٌروانً، ت: )  (83)

: "وللوصً أن ٌزوج الطفل فً والٌته وال ٌزوج الصؽٌرة إال أن ٌأمره األب 1/89، وفٌها: 1/96: ر الزكٌة، شجرة النو12/490

 بإنكاحها".

 .1/438، الثمر الدانً: 2/43ٌنظر: حاشٌة العدوي:   (84)

مالك، روى عن مالك وتفقه عنه، وروى عن الضحاك أبو هشام، محمد بن مسلمة بن محمد، أحد فقهاء المدٌنة، من أصحاب  (85)

 .2/156، الدٌباج المذهب البن فرحون: 3/131هـ(. ترتٌب المدارك للقاضً عٌاض:  276وؼٌره، له كتب أخذت عنه، ت: )

واضحة( أبو مروان، عبد الملك بن حبٌب بن سلٌمان السلمً، روى عن صعصعة بن سالم وسمع ابن الماجشون، من مصنفاته: )ال  (86)

 .1/111، شجرة النور الزكٌة: 2/8، الدٌباج المذهب: 4/122هـ(. ٌنظر: ترتٌب المدارك:  238فً الفقه المالكً، ت: )

 ، 2/228، حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر: 5/64، التاج واالكلٌل: 1/97ٌنظر: مختصر خلٌل:   (87)

 .1/247انٌر فإنهما عٌن، ٌنظر: القاموس الفقهً: العرض: هو المتاع، وكل شًء عرض إال الدراهم والدن  (88)

أبو سعٌد، عبد السالم بن سعٌد بن سحنون بن سعٌد التنوخً، اإلمام العالم المتفق على فضله، أخذ عن مشاٌخ القٌروان كأبً   (89)

 ،2/30 :الدٌباج المذهب :نظرهـ(. ٌ 240خارجة، وابن القاسم وابن وهب وأشهب وؼٌرهم، روى )المدونة( فً فروع المالكٌة، ت: )

 .1/103: شجرة النور الزكٌة

 .3/315ٌنظر: التوضٌح:   (90)

أبو تمام، عبد العزٌز بن أبً حازم سلمة بن دٌنار، من فقهاء المالكٌة، تفقه مع مالك على ابن هرمز، وسمع أباه وزٌد بن أسلم  (91)

تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد  ،3/9هـ(. ٌنظر: ترتٌب المدارك:  184ومالكاً وؼٌرهم، روى عنه ابن وهب وابن مهدي وؼٌرهم، ت: )

 .4/18، األعالم: 2/23، الدٌباج المذهب: 1/196: هـ. 1419، 1بٌروت، ط:  -ةهـ(، دار الكتب العلمٌ 948بن عثمان الذهبً، ت: )
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الجبر البكارة كقد زالت، كقاؿ ابف القاسـ كأشيب: يجبرىا إف كاف زّكجيا قبؿ البمكغ كال يجبرىا بعده؛ ألنيا صارت 
إف كانت قد ثيبت  ، كالقكؿ بجبرىا(94)كاستصكبو غيره (93). قاؿ المخمي: "كقكؿ أشيب في ىذا أحسف" (92)ثّيبان بالغان 

 .(95)قبؿ البمكغ ىك ما رجع إليو مالؾ

 ثانيان/ الكلي غير المجبر:
كىك مف عدا األب في ابنتو البكر أك الصغيرة، كالكصي بشرطو، ممف ال جبر ليـ، كليس عمييـ كالية إال 

 .(97)كُشكِكَر القاضي، ما عدا الصغيرة اليتيمة إذا خيؼ فسادىا كبمغت عشران (96)عمى البالغ فقط بكران أك ثيبان 
 كالكلي غير المجبر نكعاف؛ خاص كعاـ.

، كعند اجتماعيـ يقدـ لمعقد عمى المرأة ابُنيا، ثـ (100)، كالقاضي(99)، كالكافؿ(98)الكلي الخاص: كىك العصبة -1
 ابُف ابِنيا، ثـ أبكىا، ثـ أخكىا، ثـ ابف أخييا، ثـ جدىا ثـ عميا.
كقدـ االبف ألنو أقكل العصبة، كىك المشيكر، كرأم في الركاية األخرل أف في األب مزيد شفقة، كابف االبف 
كاالبف، فالخالؼ في األخ مبني عمى ىذا الخالؼ، فعمى المشيكر يقدـ األخ كابنو عمى الجد إلدالئيا بالبنكة، 

                                                           

 .3/513ٌنظر: التوضٌح:   (92)

 .4/1795التبصرة:   (93)

 .3/513ٌنظر: التوضٌح:   (94)

 .2/44ٌنظر: حاشٌة العدوي:   (95)

 .3/179ٌنظر: شرح الخرشً على مختصر خلٌل:   (96)

 .2/357، بلؽة السالك: 2/224، حاشٌة الدسوقً: 2/43، حاشٌة العدوي: 5/56ٌنظر:  التاج واالكلٌل:   (97)

العصبة: البنون وقرابة الرجل ألبٌه، من عصبوا به إذا أحاطوا  حوله، والعصبة كل ذكر ال ٌدخل فً نسبته أنثى. ٌنظر:  (98)

 -هـ(، تحقٌق: ٌحً مراد، دار الكتب العلمٌة 978بد هللا الرومً، ت: )، أنٌس الفقهاء، قاسم بن ع1/150التعرٌفات للجرجانً: 

 . 1/113هـ،  1424بٌروت، د. ط، 

الكافل: القائم بأمر الٌتٌم المربً له. ٌنظر: النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، أبو السعادات مبارك الجزري)ابن األثٌر(، د. ط،  (99)

 .4/192هـ،  1399

 .80، األسرة أحكام وأدلة: 1/442، الثمر الدانً: 8/225ٌنظر: حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر:   (100)
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 .(101)كعمى الركاية األخرل يقدـ الجد عمى األخ

 لشقيق عمى غيره:مسألة: تقديم ا
كفي تقديـ الشقيؽ مف األخ كالعـ كابنو عمى اآلخر ركايتاف البف القاسـ كالمدكنة، الركايتاف إنما ىما 
منصكصاف في األخ؛ ففي التبصرة: اخُتمؼ في األخكيف أحدىما شقيؽ كاآلخر ألب فقاؿ مالؾ كابف القاسـ 

العّمْيِف أحدىما شقيؽ كاآلخر لألب، كفي أبنائيما عمى  كغيرىما: الشقيؽ أكلى، كيجرم الجكاب في أبنائيما، كفي
انتيى، ككذلؾ اختار ابف القاسـ كسحنكف كغيرىما مف أصحاب مالؾ ىذه (. 102)نحك ذلؾ، كتقديـ الشقيؽ أكلى

 (.103)الركاية قياسان عمى اإلرث كالكالء كالصالة عمييا

 مسألة: والية الكافل:
كىي التي ال  –كالدنّية  -كىي ذات الحسب كالماؿ -في الشريفة  المشيكر في الكافؿ أنو كلي، كىؿ مطمقان 

، (106)، أك في الدنّية فقط كىك ظاىر المدكنة كمختصر الشيخ(105)كىك قكؿ ابف عطاء -(104)حسب ليا كال ماؿ
كالكصي ال يزكج إال بعد  (108)، كجعمو ابف يكنس(107)قكالف، كجعؿ ابف رشد الكافؿ كالككيؿ ُيزكُِّج بحضرة األب

                                                           

 .2/70، ٍأهل المدارك: 2/46، حاشٌة العدوي: 3/509ٌنظر: التوضٌح:   (101)

 .4/1782ٌنظر: التبصرة:   (102)

 .2/360، بلؽة السالك: 3/510، التوضٌح: 1/255ٌنظر: جامع األمهات:   (103)

 .5/399ٌنظر: االستذكار:   (104)

، وابن عطاء هو: رشٌد الدٌن، أبو محمد، عبد الكرٌم بن عطاء هللا السكندري، 2/642ٌنظر: شرح زروق على الرسالة:   (105)

كان إماماً فً الفقه واألصول، تفقه على أبً الحسن األبٌاري وؼٌره، وأخذ عنه ابن أبً الدنٌا الطرابلسً وؼٌره، من تصانٌفه: 

 .1/240، شجرة النور الزكٌة: 2/43هـ(.  ٌنظر: الدٌباج المذهب:  612البٌان والتقرٌب فً شرح التهذٌب(، ت: ))

 .2/642ٌنظر: شرح زروق على الرسالة:   (106)

 .4/362ٌنظر: البٌان والتحصٌل:   (107)

مالزماً للجهاد، أخذ عن أبً الحسن  أبو بكر، محمد بن عبد هللا بن ٌونس الصقلً، الفقٌه المالكً، كان فرضٌاً إماماً   (108)

هـ(. ٌنظر: ترتٌب  451الحصائري وعتٌق بن الفرضً وؼٌرهما، من تصانٌفه: كتاب فً الفرائض، وكتاب جامع للمدونة، ت: )

 .2/240، الدٌباج المذهب: 8/114المدارك: 
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 .(109)كفاة اآلباء باإلذف كالرضا
 الكلي العاـ: -2

، كال خالؼ في أف الخاصة مف النسب أك الحكـ مقدمة (111)، كسببيا اإلسالـ(110)كالمراد بو الكلي كالية ديف
عمييا، كأنيا مع عدميا صحيحة، كاختمؼ مع كجكد الخاصة؛ فيؿ تككف العامة كالية يصح بيا العقد أك ال  عمى 

المشيكر أنيا كالية في الشريفة مف دكف الدنّية، كىك مذىب ابف القاسـ كركايتو، الثاني: أنيا غير ثالثة أقكاؿ: 
كالية فييا، كىي ركاية أشيب كقكؿ ابف حبيب، كالثالث: أنيا كالية فييما، حكاه عبد الكىاب، كىك ظاىر ركاية ابف 

 .(112)كىب عف محمد
 تأخير من األولياء في العقد.المطمب الثاني/ ما يترتب عمى تقديم من حقو ال

 أكالن/ عقد الكلي العاـ مع كجكد الخاص المجبر
إذا ُعقد النكاح بالكالية العامة مع كجكد الكلي الخاص المجبر كاف النكاح فاسدان كُيفسخ أبدان كلك أجازه 

 .(113)الُمجبر

 ثانيان/ عقد الكلي العاـ مع كجكد الخاص غير المجبر:
اختمؼ إذا تزكجت المرأة بكالية اإلسالـ مع كجكد كالية النسب عمى خمسة أقكاؿ: فذكر القاضي أبك محمد 
عبد الكىاب عف مالؾ أنو قاؿ: النكاح ماض  بالعقد، كقاؿ الكلي بالخيار بيف أف يمضيو أك يرده، كبو قاؿ بف 

ف أجازه الكلي، كقاؿ القاسـ، كركم عنو أنو كقؼ في إجازتو إذا أجازه الكلي، كقاؿ غير  ابف القاسـ: يفسخ كا 
                                                           

أبو الفضل  :اعتنى بههـ(،  451الجامع لمسائل المدونة، أبو بكر محمد بن عبد هللا بن ٌونس التمٌمً الصقلً ت:)ٌنظر:   (109)

 .2/642، شرح زروق على الرسالة: 4/186هـ،  1433، ط: األولى، بٌروت -الكتب العلمٌة دار  الدمٌاطً، أحمد بن علً،

 .1/113ٌنظر: التلقٌن:   (110)

هـ(، تحقٌق: محمد حجً، سعٌد أعراب،  684، الذخٌرة، أحمد بن ادرٌس القرافً، ت: )1/742لممهدات: ٌنظر: المقدمات ا (111)

 .4/240هـ،  1/1415بٌروت، ط:  –محمد أبو خبزة، دار الؽرب اإلسالمً 

لكً من الطبقة ، ومحمد هو: أبو عبد هللا بن إبراهٌم الجهٌنً، فقٌه ما3/560، التوضٌح: 1/134ٌنظر: القوانٌن الفقهٌة:   (112)

األولى من أصحاب مالك، روى عن موسى بن عقبة وٌزٌد بن أبً عبٌد وؼٌرهما، روى = =عنه ابن وهب وأبو مصعب الزهري 

 .2/155، الدٌباج المذهب: 3/18هـ(. ٌنظر: ترتٌب المدارك:  182وؼٌرهما. ت: )

، حاشٌة الدسوقً على 2/47ة العدوي: ، حاش3/182ٌ، شرح الخرشً على مختصر خلٌل: 3/551ٌنظر: التوضٌح:   (113)

 .2/361، بلؽة السالك: 2/226الشرح الكبٌر: 
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سحنكف: يفسخ أبدان، كجميع ىذا االختالؼ راجع إلى ثالثة أقكاؿ؛ ىؿ تقدـ كالية النسب عمى كالية اإلسالـ مف 
، فعمى ما ذكره أبك محمد عبد الكىاب كلي -سبحانو كتعالى-باب أكلى أك ذلؾ حؽ آلدمي أك حؽ هلل      

فأمضاه، كمرة رآه حقان لو فيقكـ بحقو في ذلؾ فيفسخو أك يسقط حقو فيمضي النكاح،  النسب مقدـ مف باب أكلى
 .(114)فإف ُعقد عمى غير ذلؾ كاف فاسدان  -تعالى  –كرأل مرة أف ذلؾ حؽ هلل 

 ثالثان/ عقد الكلي الخاص األبعد مع كجكد األقرب:
فإنو اختمؼ فيو عمى أربعة أقكاؿ: فقاؿ إذا كاف لممرأة أكثر مف كلي خاص مع اختالؼ منزلتيـ، فعقد األبعُد 

( 116)كقاؿ ابف القاسـ: يجكز تزكيج ذم الرأم مف أىميا، (115)مالؾ في المدكنة: النكاح باطؿ كال مقاؿ لألقرب فيو

مع كجكد األخ كابف األخ كالجد، كقاؿ سحنكف: قاؿ بعض الركاة: ينظر السمطاف في ذلؾ، كقاؿ آخركف: لألقرب 
 (117أو ميضيه مامل ينب) أف يطكؿ األمر كتمد األكالد، كقاؿ عبد الممؾ بف حبيب: لألقرب أف يفسخوأف يجيز أك يرد إال 

كسبب االختالؼ راجع إلى قكليف: ىؿ تقديـ األقرب مف باب بػػيا، فإف بنى بيا كاطمع عمى عكرتيا لـ يفسخ، 
نما االختالؼ ىؿ يتعمؽ بو حؽ أكلى أك أف ذلؾ حؽ  كلـ يختمفكا في أف النكاح جائز ال يتعمؽ بو فساد، كا  

 .(118)آلدمي أك ال 

 مسألة: تعدد األكلياء المتساكيف في المنزلة.
إذا كاف لممرأة أكلياء ىـ في المنزلة سكاء، إخكة أك بنك إخكة أك أعماـ أك بنك أعماـ فاختمفكا أييـ يتكلى 

في الفضؿ فأسّنيـ، فإف استككا فييما العقد  فقيؿ: ينظر السمطاف في ذلؾ، كقيؿ: ُينظر في أفضميـ فإف استككا 
 .(119)فذلؾ إلى جميعيـ يجتمعكف عمى العقد عمييا

                                                           

، حاشٌة الدسوقً على 2/47، حاشٌة العدوي: 3/182، شرح الخرشً على مختصر خلٌل: 3/551ٌنظر: التوضٌح:   (114)

 .2/361، بلؽة السالك: 2/226الشرح الكبٌر: 

 .3/539، التوضٌح: 4/1786ٌنظر: التبصرة:   (115)

ٌُرجع له فً األمور.   (116) اختلؾ فً معنى ذي الرأي: فقٌل هو الرجل له الصالح والفضل، وقٌل: الوجٌه الذي له رأي، والذي 

 .4/1784ٌنظر: التبصرة: 

بة لٌدخل بها فٌها. ٌنظر: النهاٌة فً ؼرٌب البناء: الدخول بالزوجة، واألصل فٌه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى علٌها ق  (117)

 .37/234، تاج العروس: 1/158الحدٌث واألثر: 

 .3/539، التوضٌح: 4/1786ٌنظر: التبصرة:   (118)

 .4/1786ٌنظر: التبصرة:   (119)
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 المبحث الثالث/ األحكام المترتبة عمى غياب الولي وفقده وعضِمو:

 المطمب األول/ ما يترتب عمى غياب الولي وفقده:

 أكال/ غياب الكلي المجبر:
البكر فإف في المذىب فييا تفصيالن كاختالفان؛ كذلؾ راجع ذكر ابف رشد الحفيد: كأما غيبة األب عمى ابنتو 

إلى بعد المكاف، كطكؿ الغيبة، كالجيؿ بمكانو أك العمـ بو، كحاجة البنت إلى النكاح؛ فاتفؽ المذىب عمى أنو إذا 
كانت الغيبة بعيدة أك كاف األب مجيكؿ الكضع اك أسيران ككانت في صكف كتحت نفقة أنيا إف لـ تدع إلى 

ف دعت فُتزّكج في األسر كعند الجيؿ بمكانو، كاختمفكا ىؿ تزكج مع العمـ بمكانو أك ال  فقيؿ: الت زكيج ال ُتزّكج كا 
ُتزّكج كىك قكؿ مالؾ، كقيؿ: ال ُتزّكج كىك قكؿ عبد الممؾ كابف كىب، كأما إف ُعدمت النفقة أك كانت في عدـ 

ذ ف لـ ُتدع إلى ذلؾصكف فإنيا ُتزّكج أيضان في ىذه األحكاؿ الثالثة، كا   .(120)ا كانت في عدـ صكف ُتزّكج كا 
كُسئؿ ابف كىب عف البكر يغيب عنيا أبكىا الغيبة البعيدة كتريد النكاح أُينكحيا السمطاف أك الكلي  أـ ال 
يجكز ذلؾ لغير األب  أما إذا قطع األب عنيا نفقتو، كأطاؿ عنيا غيبتو فإف إنكاح الكلي أك اإلماـ إياىا برضاىا 

 .(121)جائز ثـ ال يككف لألب أف يفسخ ذلؾ أك يرّده
أما في الغيبة القريبة المعمكمة فمـ ُيختمؼ أنيا ال تزكج إلمكاف مخاطبتو كليس يبُعد أف يقاؿ: إف ضاؽ 

ف كاف المكضع قريبان   .(122)الكقت كخشي السمطاف عمييا الفساد ُزّكجت كا 

 ثانيان/ غياب الكلي غير المجبر:
ذا غاب الكلي األقرب زّكج الحاكـُ، كقيؿ: أك األبعد، كىذا الكالـ يحتمؿ كجييف؛ جاء في التكضيح: إ

، قالو ابف رشد، كذكر فيو قكؿ (123)أحدىما: أف يككف في األقرب مطمقا، كالثاني: أف يككف في غير األب المجبر
 .(124)مالؾ: إذا غاب الكلي األقرب انتقمت الكالية إلى األبعد

جاء في حاشية الدسكقي: إذا غاب الكلي غير المجبر غيبة مسافتيا ثالثة أياـ كنحكىا كدعت لكؼء كاثبتت 
                                                           

 .3/41ٌنظر: بداٌة المجتهد:   (120)

 .5/36ٌنظر: البٌان والتحصٌل:   (121)

 .3/41ٌنظر: بداٌة المجتهد:   (122)

 .3/548ٌنظر: التوضٌح:   (123)

 .3/40ٌنظر: بداٌة المجتهد:   (124)



ٌّة مجلّة"علَّمه الَبٌان"                الفطيسيسالم أ.آمنة   أحكام ولي النكاح في الفقو المالكي  1)  )    محّكمة علم

 

 

   
 (20الصفحة )   م2202 مايو / هـ2441 / رمضان العدد الثـاني

ف زّكج األبعد صحّ   .(125)الغيبة كالمسافة كالكفاءة فإنو يزكجيا الحاكـ ال األبعد، كا 
 المطمب الثاني/ ما يترتب عمى عضل الولي:

 أكال/ تعريؼ العضؿ كحكمو:
التػػػػزكيج، يقػػػػاؿ: عضػػػػؿ يعضػػػػؿ عضػػػػالن، أم منػػػػع الػػػػكلي المػػػػرأة التػػػػي تحػػػػت كاليتػػػػو مػػػػف العضػػػػؿ ىػػػػك المنػػػػع مػػػػف 

فَػػػػػاَل ﴿كقػػػػػد حػػػػػـر اهلل تعػػػػػالى ذلػػػػػؾ فقػػػػػاؿ مخاطبػػػػػان األكليػػػػػاء:  (126)النكػػػػػاح تعنتػػػػػان كظممػػػػػان مػػػػػف غيػػػػػر كجػػػػػو مصػػػػػمحة
َجُيفَّ   .(127) ﴾َتْعُضُمكُىفَّ َأْف يَّنِكْحَف َأْزكََٰ

  ثانيان/ بـ يتحقؽ العضؿ 
المذىب عمى أنو ليس لمكلي أف يعضؿ كليتو إذا دعت إلى كؼء كبصداؽ مثميا، كأنيا ترفع اتفؽ عمماء 

؛ جاء في التبصرة: اختمؼ في عضؿ األب ابنتو البكر (128)أمرىا لمقاضي فيزكجيا، ما عدا األب، فإنو اختمؼ فيو
َؿ: لو منعيا، كليس فقيؿ: ليس لو كيزكجيا السمطاف كليس لألب إذا كاف الذم رضيت بو كفؤا منُعيا، كقي

ف طمبت ذلؾ منو، كقد منع مالؾ بناتو مف النكاح كقد رغب فييف خيار  لمسمطاف أف يتسّكر عميو في ابنتو كا 
 .(129)الرجاؿ، كفعؿ ذلؾ أىؿ العمـ قبمو كبعده

: كعضؿ األب في البكر ال يتحقؽ برّد خاطب أك خاطبيف حتى يتبيف ضرره، كنحكه (130)كجاء في التكضيح
 نة، كُخص الكالد بيذا الحكـ لما ُجبؿ عميو مف الحناف كالشفقة كلجيميا بمصالح نفسيا.في المدك 

ف لـ يكف ُسئؿ الجيراف فإف لـ يكف لو  قاؿ المخمي: إف كاف األب مف أىؿ العمـ كالصالح لـ يعرض لو، كا 
 .(131)عذر ُزّكجت

                                                           

 .2/23ٌنظر: حاشٌة الدسوقً:   (125)

 .83، األسرة أحكام وأدلة: 3/537ٌنظر: التوضٌح:   (126)

 .230سورة البقرة، اآلٌة:   (127)

 .1/134، القوانٌن الفقهٌة: 3/42ٌنظر: بداٌة المجتهد:   (128)

 .4/1818ٌنظر:   (129)

 .3/537ٌنظر:   (130)

 هـ(، تحقٌق: أحمد عبد الكرٌم نجٌب، وزارة األوقاؾ والشؤون 428التبصرة، علً بن محمد الربعً اللخمً، ت: )ٌنظر:   (131)

 .3/537، التوضٌح: 4/1818، هـ 1432، 1قطر، ط:  –اإلسالمٌة 
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كلي؛ فقيؿ: ىك مثؿ األب ال كأما الكصي المجِبر فقد اخُتمؼ في ككنو مثؿ األب في العضؿ أـ مثؿ ال
 .(132)يتحقؽ منو العضؿ كلك تكرر الرد إال لضرر، كقيؿ: إف الكصي المجبر ُيعد عاضالن برّد أكؿ كؼء

 133)كأما الكلي غير المجبر فإنو يتحقؽ العضؿ منو برد أكؿ كؼء بصداؽ المثؿ

العضؿ يتحقؽ مف الكلي غير المجبر برّده لزكج رضيتو الزكجة ككجدت فيو شركط الكفاءة مف  كاعتمد حديثان أفّ 
أكؿ مرة، أما مف الكلي المجبر كاألب كغيره فإنو يتحقؽ برّد الكؼء ثالث مرات ما لـ يتحقؽ قصد اإلضرار فإنو 

 .(134)ُيعد عاضالن مف أّكؿ ردّ 

 كلي مسألة: مف يتكلى تزكيج المرأة إذا ثبت عضؿ ال
قاؿ ابف القاسـ: إذا كاف لممرأة كلي كرفعت أمرىا إلى القاضي فال يزكجيا حتى يسأؿ: ىؿ ليا كلي ، فإذا 
ف امتنع مف نكاحيا كسألو عف  ف كاف ليا كلّي فال يزكجيا حتى يدعكه، كا  ثبت عنده أنيا ال كلي ليا زّكجيا، كا 

ف ، قيؿ: كىذا ما جرل بو (135)رآه ضرران كّكؿ مف يزكجيا كجو امتناعو، فإف رآه صكابان رّدىا إليو كلـ يجبره، كا 
 .(136)العمؿ كاستمر الحكـ

كخالؼ في ذلؾ ابف عبد السالـ؛ فقاؿ: إنما يزكجيا الحاكـ عند عدـ الكلي غير العاضؿ، كأما عند كجكده 
استصكبو فينتقؿ الحؽ لألبعد، ألف عضؿ األقرب كاستمراره في االمتناع صّيره بمنزلة العدـ، كىك ما 

 .(137)الخرشي
  

                                                           

 .2/375، بلؽة السالك: 2/232ٌنظر: حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر:   (132)

 .1/131، القوانٌن الفقهٌة: 3/42ٌنظر: بداٌة المجتهد:   (133)

ٌنظر: ملخص األحكام الشرعٌة على المعتمد من مذهب المالكٌة، محمد محمد بن عامر، قدم له وخّرج أحادٌثه وعلق علٌه:   (134)

 .142هـ، ص:  1357، 1محمد األمٌن، ط: 

 .3/537ٌنظر: التوضٌح:   (135)

 ٌنظر: المصدر نفسه.  (136)

، والخرشً هو: أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن علً الخرشً، فقٌه 2/232ٌنظر: حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر:   (137)

مالكً، أول من تولى مشٌخة األزهر، أخذ عن البرهان اللقانً، والزم بعده األجهوري، من تصانٌفه: )الشرح الكبٌر( و)الشرح 

ـ(. ٌنظر: سلك الدرر فً أعٌان القرن الثامن عشر، محمد خلٌل الحسٌنً، ت: ه 1101الصؽٌر( على مختصر خلٌل، ت: )

 .6/240، األعالم للزركلً: 4/62هـ،  1408، 3هـ(، دار البشائر اإلسالمٌة، ط:  1206)
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 الخاتمة

فأحمده حمدان كثيران طيبان مباركان فيو  عدد خمقو كرضا نفسو كزنة  (138)﴾َكَما َتْكِفيِقَي ِإالَّ ِبالمَّوِ ـ﴿قاؿ تعالى: 
 كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كبعد... عرشو كمداد كمماتو، كأصمي كأسمـ عمى رسكلو محمد 

ألخص  ،المحطة األخيرة الدراسة كرجاء األجر مف اهلل تعالى أصؿ إلى بعد رحمة قصيرة اقترف تعُبيا بمتعة
 . فييا أىـ ما كصمت إليو مف نتائج كتكصيات في نقاط معدكدة

 أكال/ النتائج:
 تعد الكالية عمى النكاح شرطان مف شركط صحتو عند المالكية. -1
ما تقديمو عمى سبيؿ  لكلي النكاح أنكاع منيا ما ىك مقدـ عمى غيره عمى سبيؿ الكجكب، كمنيا -2

 االستحباب.
 لكلي النكاح شركط يجب تكافرىا ليصح النكاح. -3
أنو في حاؿ تقدـ كلي أبعد مع كجكد األقرب منو، فإف الحكـ يختمؼ باختالؼ حكـ تقدـ األبعد عمى  -4

 األقرب منو.
المرأة إلى النكاح أف األحكاـ المتعمقة بغياب الكلي كفقده تختمؼ باختالؼ نكع الكلي كنكع الغيبة كحاجة  -5

 كدعكتيا إليو.
 أف عضؿ الكلي غير جائز، كأنو يختمؼ تحققو مف الكلي المجبر عنو مف الكلي غير المجبر. -6

 ثانيا/ التكصيات:
أف يتصدل طالب العمـ لالىتماـ باألحكاـ الشرعية كباألخص ما يالمس الكاقع المعيش كما يستجد فيو  -1

 مف أحداث.
 عمكـ الشرعية كترغيبيـ فييا، فإف مف أىـ أسباب نجاح األعماؿ الّرفَؽ فييا.تيسير الطريؽ أماـ طالب ال -2
دراسة األحكاـ الشرعية كفيـ مقتضياتيا كاستخراج تطبيقاتيا كالحكمة منيا لمتسمح بما يزيؿ الشبو، كينفي  -3

 التيـ التي يرمييا أعداء اإلسالـ كشبية تحيز اإلسالـ لمرجؿ ضد المرأة كتحقيره ليا.
اـ بما يتعمؽ بعقد النكاح فعالنكتركان، لما ليذا العقد مف أىمية عظيمة، طمبان لرضا اهلل كالتماسان االلتز  -4

 .لمتكفيؽ في تككيف أسرة صالحة كما أرادىا رب الخمؽ كنبيو 
 

                                                           

 (.88سورة هود، من اآلٌة: )( 138)
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 فهرس األعالم  

 رقم الصفحة اسم الَعمـــــــم ر م
أبك بكر، محمد بف عبد اهلل بف يكنس الصقمي، الفقيو المالكي،   .1

 ىػ(.  451ت: )
15 

أبك تماـ، عبد العزيز بف أبي حاـز سممة بف دينار، ت:   .2
 ىػ(184)

13 

أبك الحسف، عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم الدار قطني،   .3
 ( ىػ 385الشافعي، ت: )

4 

 11 ىػ(. 478ت: )أبك الحسف، عمي بف محمد الربعي المخمي،   .4
رشيد الديف، أبك محمد، عبد الكريـ بف عطاء اهلل السكندرم، ت:   .5

 ىػ(. 612)
15 

أبك سعيد، عبد السالـ بف سعيد بف سحنكف بف سعيد التنكخي،   .6
 ىػ(.  240ت: )

13 

 4 ىػ(.  776أبك الضياء، خميؿ بف اسحاؽ بف مكسى الجندم، ت:)  .7
أبك الطاىر، إبراىيـ بف عبد الصمد بف بشير التنكخي، ت:   .8

 ىػ(. 526)
11 

أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عمي الخرشي، ت:   .9
 ىػ(. 1101)

20 

أبك عبد اهلل، عبد الرحمف بف القاسـ بف خالد بف جنادة العتقي ،   .10
 ىػ(. 191ت: )

4 

 3 ىػ(.  179أبك عبد اهلل، مالؾ بف أنس بف مالؾ األصبحي، ت: )  .11
 8 ىػ(. 1299أبك عبد اهلل، محمد بف أحمد بف محمد عميش، ت: )  .12
أبك عبد اهلل، محمد بف عبد السالـ بف يكسؼ بف كثير اليكارم،   .13

 ىػ(.  749ت: )
11 

 2 ىػ(.  803أبك عبد اهلل، محمد بف محمد ابف عرفة الكرغمي، ت:)  .14
 4 ىػ(. 204أبك عمر، أشيب بف عبد العزيز بف داكد القيسي، ت: )  .15
 8أبك عمر، عثماف بف عمر بف أبي بكر الركيني المصرم )ابف   .16
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 رقم الصفحة اسم الَعمـــــــم ر م
 ى(.  646الحاجب(، ت: )

عمر، يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر النمرم أبك   .17
 ىػ(. 463القرطبي، ت: )

10 

 12 القيركاني.أبك القاسـ، عبد الرحمف بف محرز   .18
 12 ىػ(.  378أبك القاسـ، عبيد اهلل بف الحسف بف الجالب، ت: )  .19
أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل الكمبي   .20

 ىػ(.  741الغرناطي، ت: )
5 

 9 ىػ(.  197أبك محمد ، عبد اهلل بف كىب بف مسمـ القرشي، ت: )  .21
أعيف بف ليث، ت: أبك محمد، عبد اهلل بف عبد الحكـ بف   .22

 ىػ(.214)
10 

 10 ىػ(. 422أبك محمد، عبد الكىاب عمي بف نصر البغدادم، ت: )  .23
أبك مركاف، عبد الممؾ بف حبيب بف سميماف السممي، ت:   .24

 ىػ(. 238)
13 

 13 ىػ(.  276أبك ىشاـ، محمد بف مسممة بف محمد، ت: )  .25
 3 ىػ(. 520أبك الكليد، محمد بف أحمد ابف رشد القرطبي، ت: )  .26
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 فهرس المصادر والمراجع

 مصحؼ المدينة النبكية. -القرآف الكريـ بركاية اإلماـ قالكف عف نافع.
االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار. أبك عمر، يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر النمرم القرطبي،  .1

، 1بيركت، ط:  –العممية محمد عمي معكض، دار الكتب  –ىػ(، تحقيؽ: سالـ محمد عطا  463ت: )
 ىػ. 1420

 ىػ. 1433، 1ليبيا، ط: –األسرة أحكاـ كأدلة، الصادؽ بف عبد الرحمف الغرياني، دار بف حمكدة  .2
ىػ(،  1397أسيؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ في مذىب اإلماـ مالؾ، أبك بكر حسف الكشناكم، ت: ) .3

 ، د.ت.2بيركت، ط:  –دار الفكر 
ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف، خير الديف الزركمي،  األعالـ، قامكس تراجـ .4

 ـ.1986، 7بيركت، ط:  -دار العمـ لممالييف 
ىػ(،  978أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء، قاسـ بف عبد اهلل القكنكم، ت: ) .5

 . ىػ 1424تحقيؽ: يحي مراد، دار الكتب العممية، ط: 
ىػ(، دار  595بداية المجتيد كنياية المقتصد، أبك الكليد، محمد بف أحمد ابف رشد القرطبي، ت:    ) .6

 ىػ. 1425القاىرة، د. ط،  -الحديث
البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني  .7

 ىػ(، دار المعرفة، بيركت، د. ط.1250)ت:
 ىػ(، دار المعارؼ، د. ط.  1241غة السالؾ ألقرب المسالؾ، أبك العباس أحمد الخمكتي الصاكم، ت: )بم .8
ىػ(، تحقيؽ:  520البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ، أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد، ت: ) .9

 ىػ. 1408، 2بيركت، ط:  –محمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسالمي 
 ىػ(، مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية، د . ط. 1205مف جكاىر القامكس لمزبيدم، ت: )تاج العركس  .10
التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ ، أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي  .11

 ىػ .1416، 1بيركت، ط:  -ىػ(، دار الكتب العممية897ت:)
ىػ(، تحقيؽ: أحمد عبد الكريـ نجيب، كزارة األكقاؼ  428)التبصرة، عمي بف محمد الربعي المخمي، ت:  .12

 ىػ. 1432، 1قطر، ط:  –كالشؤكف اإلسالمية 
، 1بيركت، ط:  -ىػ(، دار الكتب العممية 948تذكرة الحفاظ، محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي، ت: ) .13

 ىػ.1419
 ق.2،1414: بيركت، ط -تراجـ المؤلفيف التكنسييف، محمد محفكظ، دار الغرب اإلسالمي .14
ىػ(، تحقيؽ: مجمكعة مف العمماء، مطبعة  544ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمقاضي عياض، ت: ) .15
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 .1المغرب، ط:  –فضالة 
 -ىػ(، تحقيؽ: جماعة مف العمماء، دار الكتب العممي 816التعريفات، عمي بف محمد الجرجاني، ت: ) .16

 ىػ. 1403، 1بيركت، ط: 
ىػ(، تحقيؽ: سيد كسكرم، دار  378ؾ. عبيد اهلل بف الحسف ابف الجالب ت: )التفريع في فقو اإلماـ مال .17

 ىػ. 1428، 1بيركت، ط:  –الكتب العممية 
 ـ. 2007، 1بيركت، ط:  -تقريب مصطمحات الفقو المالكي، عبد اهلل معصر، دار الكتب العممية .18
أبك أكيس محمد التطكاني، دار ىػ(، تحقيؽ:  422التمقيف في الفقو المالكي، عبد الكىاب الثعمبي، ت: ) .19

 ىػ. 1425، 1بيركت، ط:  –الكتب العممية 
 1326، 1اليند ط:  -ىػ(، مطبعة دائرة المعارؼ 852تيذيب التيذيب، أحمد بف عمي ابف حجر، ت: ) .20

 ىػػ. 
ىػ(، تحقيؽ: أحمد عبد  776التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب، خميؿ بف إسحاؽ الجندم، ت: ) .21

 ىػ. 1429، 1مركز نجبكيو، ط: الكريـ نجيب، 
ىػ(، المكتبة  1335الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيركاني، صالح عبد السميع اآلبي األزىرم، ت: ) .22

 بيركت، د. ط. –الثقافية 
ىػ(، تحقيؽ: أبك عبد الرحمف األخضر، دار  646جامع األميات، عثماف بف عمر ابف الحاجب، ت: ) .23

 ق. 1421، 2اليمامة، ط: 
ىػ(، اعتنى بو: 451الجامع لمسائؿ المدكنة، أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف يكنس التميمي الصقمي ت: ) .24

 ىػ. 1433بيركت، ط: األكلى،  -أبك الفضؿ الدمياطي، أحمد بف عمي، دار الكتب العممية 
كر، د. ىػ(، دار الف 1230حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير لمدردير، محمد بف أحمد الدسكقي، ت: ) .25

 ط. 
ىػ(، تحقيؽ: يكسؼ  1189حاشية العدكم عمى شرح كفاية الطالب الرباني، أبك الحسف العدكم، ت: ) .26

 ىػ. 1414بيركت، ط:  -البقاعي، دار الفكر
الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب، إبراىيـ بف عمي بف محمد، ابف فرحكف، برىاف الديف  .27

قيؽ كتعميؽ: الدكتكر محمد األحمدم أبك النكر، دار التراث لمطبع ىػ(، تح799اليعمرم )المتكفى: 
 القاىرة.-كالنشر
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ىػ(، تحقيؽ: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد أبك خبزة،  684الذخيرة، أحمد بف ادريس القرافي، ت: ) .28
 ىػ. 1/1415بيركت، ط:  –دار الغرب اإلسالمي 

 ىػ(، دار الفكر، د. ط. 386)الرسالة، عبد اهلل بف أبي زيد القيركانيف ت:  .29
ىػ(، دار البشائر  1206سمؾ الدرر في أعياف القرف الثامف عشر، محمد خميؿ الحسيني، ت: ) .30

 ىػ. 1408، 3اإلسالمية، ط: 
ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب  273سنف ابف ماجو، محمد بف يزيد القزكيني، ت: ) .31

 العممية، د. ط.
ىػ(، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط  335عمي بف عمر البغدادم الدار قطني، ت: )سنف الدار قطني،  .32

 ىػ. 1429، 1بيركت، ط: –كآخركف، مؤسسة الرسالة 
ىػ(، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، مكتب المطبكعات  303سنف النسائي، أحمد الخرساني النسائي، ت: ) .33

 ىػ. 1406حمب، ط:  -اإلسالمية
 ىػ.  1427القاىرة، د.ط،  -ىػ(، دار الحديث 774ف أحمد الذىبي، ت: )سير أعالـ النبالء، محمد ب .34
ىػ(، عمؽ عميو: عبد المجيد خيالي،  1360شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية، محمد مخمكؼ، ت: ) .35

 ق. 1424، 1بيركت، ط:  –دار الكتب العممية 
ىػ(، دار الكتب العممية،  1089شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، عبد الحي العكرم الدمشقي، ت: ) .36

 د. ط.
ىػ(، كمعو حاشية العدكم،  1101شرح الخرشي عمى مختصر خميؿ، محمد بف عبد اهلل الخرشي، ت: ) .37

 بيركت، د. ط. –دار الفكر 
شرح حدكد ابف عرفة المكسكـ بػػػ: اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية، أبك عبد  .38

ـ(، تحقيؽ: محمد أبك األجفاف، الطاىر المعمكرم، دار الغرب  894ألنصارم الرصاع، )ت:اهلل، محمد ا
 ـ.1993لبناف،  -اإلسالمي، بيركت 

شرح زركؽ عمى متف الرسالة البف زيد القيركاني، أحمد بف أحمد البرنسي الفاسي المعركؼ بزركؽ، ت:  .39
 ق. 1427، 1بيركت، ط:  –ىػ(، اعتنى بو: أحمد المزيدم، دار الكتب العممية  899)

ىػ(، تحقيؽ: السيد  578الصمة في تاريخ أئمة األندلس، أبك القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ بف بشككاؿ )ت: .40
 ىػ،  1374، 2عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، ط: 

الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع، شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر  .41
 ىػ.1412ىػ(،منشكرات دار الجيؿ ، بيركت، ط: االكلى، 902عثماف بف محمد السخاكم )ت:  بف

ىػ(، تحقيؽ: أيمف  1376الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسالمي، لمحمد بف الحسف الثعالبي، ت: ) .42
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 ق. 1416، 1بيركت، ط:  –صالح شعباف، دار الكتب العممية 
 ىػ. 1415ىػ( دار الفكر، د. ط،  1126راكم، ت: )الفكاكو الدكاني، أحمد بف غانـ النف .43
 ىػ.1408، 2بيركت، ط:  –القامكس الفقيي، لغة كاصطالحان، سعدم أبك حبيب، دار الفكر  .44
القكانيف الفقيية في تمخيص مذىب المالكية، كالتنبيو عمى مذىب الشافعية كالحنفية كالحنبمية، أبك القاسـ،  .45

ىػ(، تحقيؽ: د. محمد بف سيدم مكالم،  741لغرناطي المالكي، )ت: محمد بف أحمد بف ُجَزْم الكمبي، ا
 بال: ط، بال: ت.

 ىػ. 1414، 3بيركت، ط:  -ىػ(، دار صادر 711لساف العرب البف منظكر، ت: ) .46
ىػ(، تحقيؽ: أحمد جاد، دار  776مختصر العالمة خميؿ، خميؿ بف إسحاؽ الجندم المالكي، ت: ) .47

 ىػ. 1426، 1القاىرة، ط:  –الحديث 
ىػ(، تحقيؽ: حافظ عبد  803المختصر الفقيي، محمد بف محمد بف عرفة الكرغمي التكنسي، ت: ) .48

 ىػ. 1435، 1الرحمف خير، مؤسسة خمؼ الخبتكر، ط: 
(، مسمـ بف الحجاج المسند الجامع الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ مف العدؿ مف رسكؿ اهلل  .49

 بيركت. –عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي  ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد 261النيسابكرم، ت: )
 بيركت، د. ط. –ىػ(، دار إحياء التراث العربي  1408معجـ المؤلفيف، عمر رضا كحالة، ت: ) .50
 ىػ. 1408، 2معجـ لغة الفقيا، محمد قمعجي كحامد قنيبي، دار النفائس، ط:  .51
تحقيؽ: محمد حجي، دار الغرب ىػ(،  520المقدمات المميدات، محمد بف أحمد بف رشد، ت: ) .52

 ىػ. 1408، 1بيركت، ط:  –اإلسالمي 
ممخص األحكاـ الشرعية عمى المعتمد مف مذىب المالكية، محمد محمد بف عامر، قدـ لو كخّرج أحاديثو  .53

 ىػ. 1357، 1كعمؽ عميو: محمد األميف، ط: 
، 1بيركت، ط:  –فكر ىػ(، دار ال 1299منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، محمد بف أحمد عميش، ت: ) .54

 ىػ 1409
 606النياية في غريب الحديث كاألثر، مجد الديف أبك السعادات الشيباني الجزرم، )ابف األثير(، ت: ) .55

 ىػػ. 1399بيركت،  –ىػ(، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم، محمكد الطناحي، المكتبة العممية 
ىػ(، تحقيؽ:  618كر بف خمكاف، ت: )كفيات األعياف كأبناء أبناء الزماف، أحمد بف محمد بف أبي ب .56

 بيركت، د. ط. –إحساف عباس، دار صادر 
بيركت، ط:  –ىػ(، تحقيؽ: عادؿ نكييض، دار اآلفاؽ الجديدة  810الكفيات البف قنفذ القسنطيني، ت: ) .57

 ىػ. 1403، 4
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 فهرس المحتويات

 
 1 ................................................................................. المقدمة

 3 ...................... المبحث األكؿ/ تعريؼ كلي النكاح كدليؿ مشركعيتو كشركط صحتو:
 3 ................................. المطمب األكؿ/ تعريؼ كلي النكاح كدليؿ مشركعيتو.

 3 ........................................................ أكالن/ تعريؼ كلي النكاح:
 4 ........................................................... ثانيا/ دليؿ مشركعيتو:

 6 ................................................. المطمب الثاني/ شركط صحة الكلي:
 6 ................................................... أكالن/ ذكر شركط صحة الكلي:

 8 ........................................... ثانيا/ ما يتعمؽ بشرطي العدالة كالرشػػد:
 9 .................. المبحث الثاني/ أنكاع الكلي، كحكـ تقدـ مف حقو التأخير في عقد النكاح.

 9 ......................................................... المطمب األكؿ/ أنكاع الكلي:
 9 .............................................................. أكالن/ الكلي المجبر:

 15 ...................................................... ثانيان/ الكلي غير المجبر:
 17 ......... المطمب الثاني/ ما يترتب عمى تقديـ مف حقو التأخير مف األكلياء في العقد.

 17 ................................. أكالن/ عقد الكلي العاـ مع كجكد الخاص المجبر
 17 .......................... ثانيان/ عقد الكلي العاـ مع كجكد الخاص غير المجبر:

 18 .............................. ثالثان/ عقد الكلي الخاص األبعد مع كجكد األقرب:
 19 ....................... المبحث الثالث/ األحكاـ المترتبة عمى غياب الكلي كفقده كعضِمو:

 19 .................................. المطمب األكؿ/ ما يترتب عمى غياب الكلي كفقده:
 19 ..................................................... أكال/ غياب الكلي المجبر:

 19 ................................................ ثانيان/ غياب الكلي غير المجبر:
 20 ...................................................... المطمب الثاني/ عضؿ الكلي:

 20 ................................................... أكال/ تعريؼ العضؿ كحكمو:
 20 ....................................................... ثانيان/ بـ يتحقؽ العضؿ 

 22 ............................................................................... الخاتمة
 23 ......................................................................... فيرس األعالـ
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 25 .............................................................. كالمراجع المصادر فيرس
 29 ...................................................................... المحتكيات فيرس

 


