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 امللخص 
تناولت هذه الدراسة موضوع فقه األقليات المسلمة في مسائل األحوال الشخصية )الزووا  المزدني   
وقزززد هزززدفت الدراسزززة ثلزززأ الحزززدل  ألزززل الزززرو مسزززائل األحزززوال الشخصزززية المو زززود  فزززي م تمززز  األقليزززات 

ي دراسزة مسزائل اليزروع فز يالمسلمة في واق  الدول الغربية  وذلز  وفزا المزنال اليقازي ارسزتقرائي التحلللز
 اليقاية م  مراألا  خصوصية واق  األقليات المسلمة والظروف المحيطة بأفرادها.

 وقد تناولت في هذا المبح  المطالب التالية: 

 المطلب األول: الصيغة في ألقد الووا  المدني. 

 المطلب الثاني: ارستشااد في ألقد الووا  المدني.

 الووا  المدني.المطلب الثال : الولي في ألقد 

 المطلب الراب : المار في ألقد الووا  المدني. 

 المطلب الخامس: القول المحتار.

ل اصلت فمنه سبحانه.   وفي النااية اقول ثل اخطأت فمل نيسي  وا 

 

Abstract 

This study dealt with the legal ruling, which concern the Muslim 

minorities in the personal status issues with the aim to studying the 

most important cases existing in the society of Muslim minorities in 

the Western countries, in accordance with the analytical juristic, 

inductive methodology in studying juristic disciplines issues taking 

into consideration the true state of affairs of Muslim minorities and 

the circumstances involving its individuals and consequently, 

perceive it within its special framework with in the general 

jurisprudence domain for the sake of achieving the aims of legislation 

represented in preponderances and judgments it reaches.  
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 الزواج املدني
 متهيد: 

يقصد بعقد الووا  المدني: ذل  العقد الذي لتم ث راؤه ألند ال ازات الحووميزة المختصزة فزي الدولزة 
 . 1)للخض  بطريقة ث رائه وشروطه وآثاره للقانول المدني المعمول به" -وفي الغالب الللدية–

ال الدول الغربية تشترط أللأ مواطنلاا ممل يحملول ال نسية ث راء ألقود ووا ام بالطريقة  ومعلوم
المدنية وتس للاا وتوثيقاا ألند ال ازات المختصزة حتزأ لزتم ارألتزراف لازا سزواء سزبقه او تبعزه ألقزد ووا  

لل او و همززا   ثر انززه فززي الناايززة لتعززلل ثذا وززال احززد الززوو   2)فززي دولززة اخززرف  ام فززي مروززو ثسزز مي"
ممززل يحملززول ال نسززية ال لززتم ث ززراء ألقززد ووا  مززدني  ور يمتنزز  ايضززاد ث ززراء ألقززد ووا  مززدني للمقيمززلل 

 . 3) ثقامة قانونية في الدولة"

ل واقزز  األقليززات المسززلمة فززي الغززرب ومززل خزز ل و ززود شززريحة مناززا مززل خزز  –وبالتززالي نسززتطي  
ثدرا  انام ملومول حسب القانول لإ راء  -سية هذه الل دممل هم مواطنول اصللول او ممل ت نسوا ل ن

 ألقد ووا  مدني يضمل حقوق طرفي العقد ويحيظاا مل اثر ألدم التوثلا وارألتراف لاا.

مززا وززال منززه لززلل مسززلم ومسززلمة او لززلل مسززلم ووتاليززة  وأحززد  -وززأمر لززدهي –ويعنلنززا بالبحزز  فيززه 
 اط األقليات المسلمة في الغرب.انواع ألقود الووا  الرئيسة المو ود  في اوس

ولدراسززة هززذا العقززد ومعرفززة حومززه مززل الصززحة او الززبط ل  نحتززا  لمعرفززة ال يييززة التززي لززتم لاززا  
 وتلمس ما احتواه او فقده مل مقومات ألقد الووا  الشرألي".

داريزة هزي فزي وثلزر م نازا ثل السلطة المدنية المختصة بعقد الووا  المدني تتبز  ث زراءات قانونيزة وا 
ث راءات شولية تصاحب ث راء اي ألقد آخر  وليس فقط ألقد الووا  وهذه قزد تتشزابه او تتبزالل مزل دولزة 
ثبزززات موزززال ا قامزززة وشزززااد   ألخزززرف  ثر انازززا فزززي م موألازززا تطلزززب مزززل المتعاقزززدلل األوراق الثلوتيزززة  وا 

 ألووبية  واألوراق الخاصة بمستوف الدخل وما شابه مل ا  راءات الشولية.

 عد التأ د مل صحة هذه األوراق واألتمادها  لتم تحدلد موألد   راء ألقد الووا  المدني.وب

يحضززر طرفززاه: الر ززل والمززرا   مزز  شززاهدلل اثنززلل قززد يوززول احززدهما مززل   4) وفززي م لززس العقززد 
 طرف الوو  واآلخر مل طرف الوو ة  ور يشترط ال يوول الشاهدال مل معارف طرفي العقد.

لمسؤول بالتأ زد مزل األوراق الثلوتيزة لل ميز   ومخاطبزة الر زل والمزرا   والتأ زد مزل ويقوم الموظف ا
حضورهما لرغبة ا قدام أللأ هذا العقزد  ثزم يقزرا ألللامزا القزوانلل التزي تتعلزا بحقزوق الزوو لل ووا باتامزا 

 ت اه بعضاما وت اه النائاما  وما للوماما مل ث راءات قانونية بالنسبة لسول اسرتاما.

ثززم لو ززه سززؤاله للر ززل: هززل ترغززب بززالووا  مززل ... )ويسززمي المززرا   فل لززب لززز: نعززم  وقززد يقززول:  
 نعم اوافا أللأ الووا  مناا.
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ثم لو ه سؤاله للمرا : هل ترغللل بالووا  مل ... )ويسمي الر ل  فت لب لزز: نعزم  وقزد تقزول: نعزم 
 اوافا أللأ الووا  منه.

 المدني المعمول به  ويس ل ويوثا هذا العقد.فيعلناما وو اد ووو ة وفا القانول 

 وبعد هذا العرض المبسط ل ييية ث راء ألقد الووا  المدني اشرع في دراسته في المطالب الخمسة التالية:

 المطلب األول: الصيغة في ألقد الووا  المدني. 

 المطلب الثاني: ا شااد في ألقد الووا  المدني. 

 الووا  المدني.المطلب الثال : الولي في ألقد  

 المطلب الراب : المار في ألقد الووا  المدني. 

 المطلب الخامس: القول المختار في حوم ألقد الووا  المدني 

 

 وهللا ولي التوفيق
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 لصيغة يف عقد الزواج املدني: املطلب األول: ا

سزألة الثانيزة: واتناولاا بالبحز  فزي مسزألتلل: المسزألة األولزأ: الصزيغة ثذا  زاءت بغلزر العربيزة. الم
 الصيغة ثذا  اءت استياامية.

 يغة إذا جاءت بغير اللغة العربية: الفرع األول: الص

ذهب  ماور اليقازاء ثلزأ انعقزاد الزووا  بغلزر العربيزة  ثذا وزال احزد المتعاقزدلل او و همزا ر ييازم 
اللغززة العربيززة حززلل   فيصززم ممززل ر يحسززل العربيززة ألقززد الززووا  للسززانه  رألتبززار أل ززوه ألززل   5) العربيززة

 . 6)العقد مل  اة  و موانية ثتيانه بالمعنأ الذي لدل ألليه الليظ العربي مل  اة اخرف 

 اما ثذا وال العاقد ييام اللغة العربية ويستطي  العقد لاا  فيي المسألة قورل رئيسال:

 القول األول: انعقاد النكاح بغير العربية:

  واختيززززار الززززل تيميززززة مززززل   8)   والمعتمززززد ألنززززد الشززززافعية  7) وهززززو مززززذهب ال ماززززور مززززل الحنييززززة
 . 9)الحناللة

ل وززال بغلززر العربيززة  ثر انززه ومعنززاه  فيقززوم  ودللززل هززذا القززول انززه قززد اتززأ لليززظ خززاا بززالووا  وا 
 مقامه  وينعقد الووا  به.

 القول الثاني: عدم انعقاد النكاح بغير العربية.

 . 11)واحد األقوال ألند الشافعية    10)وهو الصحيم في مذهب الحناللة

ودللزززل القزززول الثزززاني انزززه ألزززدول ألزززل الليزززظ الخزززاا بزززالووا  الزززوارد فزززي القزززرآل ال زززريم الزززدال أللزززأ 
 . 12)انعقاده  م  القدر  ألليه  ف  يقلل منه وما ر يقلل الت للر في الص   ثر باللغة العربية

 مناقشة القولين وبيان القول المختار:

اظ الزززووا  أللزززأ اليزززاظ الت للزززر فزززي الصززز   غلزززر مت زززه  ذلززز  ال الثزززاني يقصزززد منزززه ثل قيزززاس اليززز
العبززاد   فززاختا بأليززاظ معلنززة للغززة واحززد  هززي اللغززة العربيززة  لخزز ف األليززاظ الدالززة أللززأ ألقززد الززووا   
ل وردت فززي القززرآل ال ززريم وليززظ الززووا   وا نوززاا  ل ززل لززم يوززل القصززد مناززا فززي العقززد ا أل ززاو  فاززي وا 

لل قصزد منازا التعللزر ألزل ثراد  هزذا العقزد والرضزا بزه  بمعنزأ يصزم بزه  –الذي لختا به القرآل ال ريم 
وهذا تستوي فيه العربية وغلرها  ثضافة ثلأ ال ثراد  التعلد بألياظ ألقد الزووا    -الدرلة أللأ ألقد الووا 

لززد فيززه مززل  اززة الليززظ  لززدللل بحا ززة ثلززأ دللززل شززرألي  ومعلززوم ال ألقززد الززووا  وغلززره مززل العقززود ر تع
 . 13)صحته مل ال افر وغلره
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ل وانت الياظاد غلزر ألربيزة ثر ال مزل  وبالتالي فإل األلياظ الوارد  في صيغة ألقد الووا  المدني وا 
شزأناا ال لنعقززد الززووا  لاززا ألناززا تزدل بمعناهززا أللززأ مززا لززدل ألليزه الليززظ العربززي مززل ا نوززاا او التززوويل  

 . 15)س المتعاقدلل مل ثراد  هذا الووا  والرضا بهوتعلر ألما في ني

وهو ما لتيا م  قول ال ماور بانعقزاد الزووا  بغلزر اللغزة العربيزة خاصزة مز  ألزدم و زود نزا مزل 
 ال تاب او السنة أللأ اشتراط اللغة العربية في انعقاد الووا .

م نيسززه ووزز م الطززرف ور لززد مززل التنليززه فززي هززذا المقززام  أللززأ ضززرور  فاززم وززل مززل العاقززدلل وزز 
حتززأ يقزز  الرضززا وارتيززاق لززلل الطززرفلل حززول ثراد  هززذا   16)اآلخززر  سززواء ألقززد الززووا  بالعربيززة ام بغلرهززا

العقد  وبالتالي تحقا الرول األول فيه وهو الرضا مل المتعاقزدلل المعلزر ألنزه بالصزيغة  لزذل  و زدنا مزل 
 . 17)حلل العقد ثذا لم ييام احدهما لغة اآلخراليقااء مل يقول بضرور  و ود متر م للل العاقدلل 

 :الفرع الثاني: الصيغة إذا جاءت استفهامية

ال صززيغته اسززتياامية  وذلزز   -ومززا تمززت ا شززار  ثليززه مسززبقاد  –يظاززر فززي ألقززد الززووا  المززدني  
ألنزززدما لو زززه الموظزززف المسزززؤول السزززؤال ل ززز  الطزززرفلل: هزززل ترغزززب بزززالووا  مزززل فززز ل )ف نزززة   فل لزززب 

:نعم  فازل هززذا لخزالف اشززتراط درلزة ا ل ززاب والقلزول أللززأ ثنشزاء العقززد ثذ ثلي الصزيغة ثنمززا هزي تعللززر لزز
ألززل ا راد  ال امنززة فززي نيززس وززل مززل المتعاقززدلل. ولززذل  اختلززرت صززيغة الماضززي  فززاد  ثنشززاء العقززد  

   فت زززول ادل أللزززأ لززدرلتاا أللزززأ ثلزززوت ثراد  العقزززد وتحققازززا ألنزززد وزززل مزززل المتعاقزززدلل قلزززل ا خبزززار لزززذل
الو ززززود  خبارهززززا ألززززل دخززززول المعنززززأ المززززراد وتحققززززه بشززززول تنززززدف  بززززه الحا ززززة ألززززل ثراد  سززززواه او مززززا 

 . 18)لخاليه

ولتاهمززا   19)فقززول الززولي للخاطززب: وو تزز  النتززي  ورده ألليززه لززز: قللززت او رضززلت او نحززو ذلزز  
تازا ألنزدهما بشزول تنزدف  بزه الحا زة بصيغة الماضزي  تزدل درلزة واضزحة أللزأ تحقزا ثرادتامزا للعقزد وثلو 

 ألل ثراد  معنأ آخر  وبذل  ت ول صيغة الماضي دالة أللأ ثنشاء العقد.

 وورد خ ف للل اليقااء حول انعقاد الووا  بالصيغة ارستياامية أللأ النحو التالي:

 القول األول: 

و زت   فقزال: نعزم  انعقاد الزووا  بالصزيغة ثذا  زاءت اسزتياامية  وزأل يقزول الخاطزب للزولي: او  
  20)وقزززززال للزززززوو : اقللزززززت  قزززززال: نعزززززم  فقزززززد انعقزززززد النوزززززاا ثذا حضزززززره شزززززاهدال. وهزززززو مزززززذهب الحنييزززززة

 . 21)والحناللة
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 القول الثاني: 

  ويقزول الزوو : قللزت  هزذا   22)ألدم انعقاد الووا  لازذه الصزيغة حتزأ يقزول معزه: وو تز  النتزي 
 . 22)التوويل وهو المذهب ألند الشافعية

 دلة القول األول:أ

 استدل مل قال بانعقاد الووا  لاذه الصيغة بعد  ادلة:

قالوا: ثل "نعم"  واب لقوله: اوو زت  واقللزت فالسزؤال يوزول مضزمراد فزي ال زواب معزاداد  .1
فيه  فيوول نعم )مل الولي  وو ت النتي  ومعنأ "نعم" مل المتوو : قللت هزذا التزوويل ور احتمزال 

 . 23)بهفيه  فل ب ال لنعقد 

األتبار فام الحال بما تقتضيه طليعة الم لس  فزإل صزيغة ارسزتياام السزابقة الزذور ثل  .2
ل وال الم لس للعقد فاو ألقد ووا   . 24)وانت في م لس للوألد  فاو وألد  وا 

ثل المعنأ المراد مل صزيغة ألقزد الزووا  هزو ثراد  ثنشزاء هزذا العقزد وانزدفاع شزلاة ثراد   .3
  وهذه العلة قد تتحقا بأصل وض  الليزظ ومزا   25)حوم معلل وليس تعلدياد  المساومة او الوألد  فاو

هو األمزر فزي صزيغة الماضزي  وقزد يوزول بمزا اقتزرل مزل القزرائل ودرلزة الحالزة بزالليظ المشزار ثللازا 
مززل ال لززوس فززي م لززس العقززد ونحززوه  ثذ ثل الغالززب والمعتززاد ال المتعاقززدلل ر  -فززي الززدللل السززالا

  لس ألقد الووا  ثر بعد ارتياق مسبقاد أللأ تياصلل الووا .ل لسال في م

 دليل القول الثاني:

األتلززر اصززحاب هززذا القززول ال أللززأ العاقززدلل ارلتززوام بصززيغة ا ل ززاب والقلززول مززل قززول الززولي  -
للخاطزززب: وو تززز  النتزززي  وقزززول الخاطزززب: قللزززت او وافقزززت  ومزززا وافقازززا مزززل صزززي  فزززي ألقزززد 

ظ خاصززة با ل ززاب والقلززول اللززذلل يمززث ل رونززي العقززد الززذي ر لنعقززد ألل هززذه األليززا -الززووا 
 . 26)لدوناما

 القول المختار:

مززل خزز ل التأمززل فززي األدلززة السززابقة  وبززالنظر فززي صززيغة ألقززد الززووا  المززدني  ألنززدما لو ززه واتززب 
ة  فل لزب لزز: نعزم  األحوال المدنية  السؤال ل ل مل الر ل والمرا   بقوله: هل توافا أللأ الووا  مل ف ن

وهل توافقلل أللأ الووا  مل ف ل  فت لب لز: نعم  ندر  انه يموزل القزول لزدرلتاا أللزأ ثنشزاء العقزد مزل 
 ا ثر مل و ه.

: فزنل قزول وزل مزل المتعاقزدلل نعززم  ثنمزا هزو  زواب لصزيغة اسزتياامية وردت تلقلنزاد مززل األولامزا 
ل الموظززف المخززتا   ززراء ألقززد الززووا  فززي م لززس وموزز ال مخصصززلل لاززذا األمززر  فاززذه الصززيغة  وا 

وانزززت بأصزززل وضزززعاا ر تسزززتخدم  نشزززاء العقزززد ثري ال القصزززد مزززل اسزززتعمالاا هنزززا ثثبزززات رضزززا الطزززرفلل 
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رادتاما لعقد الووا  في م لس مختا لاذا األمر  فلندف  لذل  احتمال ثراد  غلر ا نشاء  وتقوم قرينة  وا 
 ء  وهذا هو المراد.الحالة بالدرلة أللأ ثراد  ا نشا

ثزززم لمزززا أللمنزززا ال الم حزززظ مزززل  ازززة الشزززرع فزززي ثلزززوت "… رحمزززه ع تعزززالأ: –يقزززول الزززل الامزززام 
ِإَّلا َأْن َتُكوووَن ِتَجوواَرةن َعووْن َتووَرا   ارنعقززاد ولززووم حومززه  انززب الرضززا ومززا نززا ألليززه فززي قولززه تعززالأ: 

م حوزم العقزد ثلزأ وزل ليزظ ييلزد ذلز  لز  احتمزال ألزددنا ثلزوت ارنعقزاد ولزوو    29)سزور  النسزاء   ْ  ِمْنُكم
ر باألتبززار وضززعه لءنشززاء لززل باألتبززار اسززتعماله فززي غززرض تحقيقززه واسززتياد  … مسززاوياد للطززرف اآلخززر

الرضا منه  حتأ قلنا لو صرا بارستياام  األتلر فام الحال في شرا الطحاوي  لو قال: هزل األطلتنلازا  
ل وال للعقد فنواا"فقال: األطلت  ثل وال الم لس للوألد  . 27)  فوألد  وا 

: ال ال واب لنعم يضمر فيزه صزيغة السزؤال معزاد  وم ابزاد ألللازا. فوأنزه يقزول: نعزم الوجه الثانيو
اوافا أللأ الووا  مل ف نة  وهي تقول: نعزم اوافزا أللزأ الزووا  مزل فز ل وقريزب منزه مزا  زاء فزي قولزه 

ا َقواُلوا َنَعومْ َفَهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُّكُ تعزالأ:  وزال ثقزراراد مزنام لو زدال ذلز  ألنازم    44)األألزراف:  ْم َحقًّ
راد  ثنشاء العقد.  28)قد و دوا فع د ما وألدهم ربام    فاذا لدل ل  احتمال أللأ الرضا وا 

: ثل الم حززظ ال الموظززف المتززولي   ززراء ألقززد الززووا  المززدني  لو ززه السززؤال ل زز  الوجووه الثالوو 
رادتاما  نشاء العقد  وليس ليوول هو طرفاد الطرفلل ر ستنطاقاما حتأ يأتيا بصيغة تدل أللأ رضاهما وا 

فززي ألقززد الززووا   ف ززواب وززل مززل المتعاقززدلل لززز: نعززم  ر يمتنزز  ا ضززافة ثليززه مززل وززل مززل المتعاقززدلل: 
ي الدالزة رضلت  او وافقت أللأ الزووا  مزل فز ل او ف نزة... فيوزول  مز  ثلزأ قولزه نعزم  صزيغة الماضز

 أللأ ثنشاء العقد  ل  خ ف.

ثبززات رضززا  ومززل وززل مززا تقززدم نززدر  ال أللززة الحوززم أللززأ الصززيغة مززل تحقيقاززا  راد  ثنشززاء العقززد وا 
وزز  الطززرفلل لاززذا األمززر  قززد و ززدت هنززا فززي صززيغة ألقززد الززووا  المززدني مزز  انتيززاء احتمززال غلرهززا  ممززا 

 تعالأ األلم.يعني ثموانية القول بانعقاد الووا  لاا  وع 

 ب الثاني: اإلشهاد يف عقد الزواج:املطل

يظار مل خ ل ال ييية التي لتم لازا ث زراء ألقزد الزووا  المزدني ضزرور  و زود شزاهدلل اثنزلل أللزأ 
فما موق  ا شااد أللأ ألقد الووا  في الشريعة ا س مية  وما هي الشروط الوا ب توافرهزا فزي   29)العقد

 الشاود 
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 ألتلل اثنتلل:وابح  هذا في مس

 حكم اشتراط الشهود في عقد الزواج: الفرع األول: 

 القول األول: 

ر وزال فاسزداد. وهزو   اشتراط ا شااد لصحة ألقد الووا   ف  لنعقد النواا ثر بحضور شاهدلل وا 
 وفزززززززززززززي المشزززززززززززززاور ألزززززززززززززل ا مزززززززززززززام   31)والشزززززززززززززافعية  30)مزززززززززززززذهب  مازززززززززززززور العلمزززززززززززززاء مزززززززززززززل الحنييزززززززززززززة

 ألزززدد مزززل الصزززحابة ال زززرام مزززنام ألمزززر لزززل الخطزززاب وأللزززي  وهزززو قزززول الزززل   وروي ذلززز  ألزززل  32)احمزززد
 . 35)وغلرهم  34)والنخعي والثوري   33)  وسعلد لل المسلبألباس 

  القول الثاني:

ل وززال لنززدب ألنززده  ثر انززه ل ززب ألنززد  ألززدم اشززتراط ا شززااد وأحززد شززروط صززحة ألقززد الززووا   وا 
 . 36)لمال يةالدخول باألتباره وا باد مستق د وهو مذهب ا

فإل توو  ولم يشزاد فنواحزه صزحيم ألنزد المال يزة  ويشزاد أللزأ العقزد فيمزا يسزتقلل  ل زل ثل قصزدا 
مما يعنزي اشزتراطام ألزدم ارستسزرار بالعقزد  حتزأ مز  قزولام بعزدم اشزتراط   37)ارستسرار بالعقد ف  يصم
 ا شااد وشرط صحة العقد.

ل لزم يحصزل ألنزد العقزد وأللأ ذل  "ثل حصل ا شااد ألند العقزد فقزد ح صزل الوا زب والمنزدوب  وا 
 . 38)وال وا باد ألند اللناء"

  القول الثال :

لعقززد الززووا   ر شززرط تمززام  وار تيززاء بززا أل ل  خززرا    39)ألززدم اشززتراط ا شززااد وشززرط صززحة 
 . 41)مل الشافعية  40) الووا  مل حلو ارستسرار  وهو رواية ألل ا مام احمد وقول الي ثور

 دلة الجمهور:أ

استدل  ماور العلماء أللأ اشتراط ا شااد لصحة ألقد الووا  بعدد مل األحادل  النلويزة الشزريية 
 ومل المعقول.

 .  42)قال: "ر نواا ثر لولي وشاهدي ألدل" ألل رسول  روي ما  -1

هر : ال نيي الصحة يستلوم وول ا شااد شرطاد لصحة ألقد الووا   وما هزو ظزاووجه الدَّللة من
 مل ألبار  الحدل .

: "ر لززد فززي النوززاا مززل ألززل رسززول ع  -رضززي ع ألناززا –واسززتدلوا ايضززاد بحززدل  ألائشززة  -2
 . 43)اربعة: الولي والوو  والشاهدلل"
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منه ظاهر لإثبات الشاهدلل م  الولي والوو  مل ضزمل مزا يسزتلومه ألقزد النوزاا   ووجه الدَّللة 
 مما لدل أللأ اشتراطاما لصحته.

 . 44)قال: "البغايا ال تي لنوحل انيسال بغلر للنة" ال النلي  وحدل  الل ألباس  -3

الوصف القليم الدال أللأ الوقوع في المعصية لمل تنوم نيساا بغلر للنة التي هي  ووجه الدَّللة:
بمعنأ ا شااد  مما لدل أللأ ال هذا اليعل قد حمل معه معصزية تعزود بالتزأثلر أللزأ ألقزد الزووا  

  ه ألل الصحة  فاستلوم ذل  و ود الللنة للخرو  مل المعصية و ثبات صحة ألقد الووا .وتخر 

 -رضززي ع ألناززا–  ثر ال حززدل  ألائشززة   45)ومزز  مززا  ززاء فززي اسززانلد هززذه األحادلزز  مززل قززول
وقززال    46)قززد اخر ززه الززل حبززانيي صززحيحه…" : "ر نوززاا ثري لززولي وشززاهدي ألززدلالمرفززوع ثلززأ النلززي 

ر يصزم فزي هزذا "…   وبنحوه قال الل حزوم:   47)ور يصم في ذور الشاهدلل غلر هذا الخلر" "…فيه: 
  . 48)الباب شيء غلر هذا السند"

 ول:ومن المعق

استدل ال ماور رشتراط ا شااد بما ارتبط به مزل تحقلزا مقصزد حيزظ الحقزوق المترتبزة أللزأ ألقزد 
ا شزااد أللزأ ألقزد الزووا  يحزول دول ثسزقاط حقزه بحيزظ الووا   وقدموا بالذور حيظ حا الولزد  فاشزتراط 

ثباته  . 49)نسبه وا 

يعضززززده ارحتيززززاط فززززي الشززززرع فززززي امززززور النوززززاا خاصززززة لمززززا فلاززززا مززززل ثخززززرا  مززززل التحززززريم ثلززززأ 
  ور لخيزززأ مززا فزززي ا شززااد مزززل احتيززاط لصزززيانة ألقززد الزززووا  وحيظززه  ممزززا  عززل   مزززاهلر   50)ا باحززة

 . 51) رام حتأ ايامنا هذه يحرصول أللأ ث راء ألقود الوو  لو ود الشاودالمسلملل مل لدل الصحابة ال

نما يكفي اإلعالن عن  ه: أدلة القول: بعدم اشتراط اإلشهاد لصحة إنشاء العقد، وا 

 -رضزززي ع ألنازززا –بصزززيية لنزززت حلزززي  منازززا مزززا  زززاء فزززي الصزززحيحلل مزززل قصزززة ووا  النلزززي 
قال: وقزال النزاس  ر "… ول انس لل مال   رضي ع ألنه: ألندما األتقاا وتوو اا  فيي رواية القصة يق

ل لزم يح لازا فازي ام ولزد  فلمزا اراد ال  ندري اتوو اا ام اتخذها ام ولزد  قزالوا: ثل ح لازا فازي امراتزه  وا 
 . 52)…"لروب ح لاا  فقعدت أللأ أل و البعلر  فعرفوا انه قد توو اا

د ألللاا م  ا شااد أللأ العقد لما احتا  الناس لو وال ألق ال النلي ووجه الدَّللة من الحدي  
  ولعرفوا مل الشاود  فدل ذل  أللأ انه ألليه ثلأ تعللا معرفتام ل وناا وو ة ام غلر ذل  مل ح به 

الصززز   والسززز م قزززد توو ازززا مزززل غلزززر ثشزززااد. وفزززي هزززذا درلزززة أللزززأ ألزززدم اشزززتراط ا شزززااد لصزززحة ألقزززد 
 .الووا   ألنه لو وال وذل  ليعله 

  وألنززدها ر مززل غلززر شززاود خصوصززية مززل خصوصززياته  ثر انززه ر لبعززد ال يوززول ووا ززه 
 . 53)يسلم لام هذا ارستدرل



 11 

ثضزافة ثلززأ ال القصزة لززيس فلازا تصززريم بعقزد النوززاا مزل غلززر شزاود  فتززأخر معرفزة ألامززة النززاس 
ا شززااد أللزززأ لاززا  ر يعنززي بالضززرور  ألززدم  حتززأ ح بززه  -رضززي ع ألناززا–مززل صززيية  لووا ززه 

 .نواحه مناا  هذا ثل سلمنا اناا ليست مل خصوصياته 

: "األلنزوا هزذا النوزاا واضزربوا ألليزه : قزال -رضي ع ألنازا –واستدلوا ايضاد بحدل  ألائشة  -1
 . 54)بالغربال"

ال األمر  اء لإأل ل النواا  مما يعني و وب مطلا ا ألز ل فزي ووجه الدَّللة من الحدي :  
غلزززر تعلزززلل ا شزززااد طريقزززاد لزززه  وبالتزززالي ثل تزززم ا ألززز ل فقزززد تزززم الوا زززب وصزززم ألقزززد  النوزززاا مزززل

 النواا  مل غلر ضرور  القول لو وب ا شااد لصحته.

ثر ال الحززدل  الشززريف فززي غلززر موضزز  الخزز ف ثذ ر خزز ف فززي ضززرور  ثخززرا  النوززاا مززل  
نمززا الخزز ف  حززول طريقززة ا شززاار المحققززة  -مززا يظاززرفي –حلززو السززرية وال تمززال بززا أل ل وا شززاار  وا 

 لءأل ل المطلوب  وع تعالأ األلم.

 : الرأي المختار

بعززد العززرض السززالا لمززا ورد مززل خزز ف حززول مسززألة اشززتراط ا شززااد فززي ألقززد الززووا  نسززتطي  ثدرا  مززا 
 للي:

ه ثذا خز  ثل  مي  األقوال الوارد  ر تختلف أللزأ ضزرور  ا ألز ل لعقزد الزووا   وأللزأ بط نز -1
مززل ا ألزز ل مطلقززاد  ثر ال الززذي للززدو هززو اخت فاززا فززي طريقتززه: هززل لتعززلل با شززااد أللززأ 
العقد ام بمطلا ا أل ل  وفي وقته: هل يشزترط ألنزد العقزد ام ل زوو بعزد العقزد  ويتعزلل قلزل 

 الدخول.

نمززا فززالتحقلا انززه ر خزز ف فززي اشززتراط ا "… :  -رحمززه ع تعززالأ-يقززول الززل الامززام"  ألزز ل  وا 
الخزز ف بعززد ذلزز  فززي ال ا ألزز ل المشززترط هززل يحصززل با شززااد حتززأ ر يضززر بعززده توصززية للشززاود 

 . 55)…""بال تمال  ثذ ر يضر بعد ا أل ل التوصية بال تمال  او ر يحصل بم رد ا شااد حتأ يضر

 ثل المقصد مل اشتراط ا شااد او ا أل ل هو ما للي: -2

 . 56)مل الوو  والوو ة" ْ  الووا  ألند ال حود وا نوار  فيحيظ حقوق ول : صيانة ألقوداألول

 .  57): حيظ حا غلر المتعاقدلل وهو الولد  لئ  ل حده الوه فيضي  نسبه"الثاني

لززأ هززذا اشززار حززدل  رسززول ع الثالوو  : "فصززل لززلل الحزز ل والحززرام الززدف : دفزز  تامززة الونززا  وا 
 . 58)والصوت في النواا"

ظل األحادل  النلوية التي استدل لاا ال ماور رشزتراط ا شزااد وأحزد شزروط صزحة ألقزد في  -1
الززووا   ودرلتاززا أللززأ فسززاد هززذا العقززد وبط نززه مززل غلززر ا شززااد ألليززه  نلحززظ انززه ثل تززم 
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ا شززااد  فقززد صززم العقززد وصززم ترتززب اآلثززار ألليززه معززاد  لنززاءد أللززأ مززذهب ال ماززور  للنمززا 
فقزززد اشزززترط ا ألززز ل ألنزززد العقزززد للحوزززم ألليزززه  -رحمزززه ع تعزززالأ– أللززأ مزززذهب ا مزززام مالززز 

بالصحة  واشترط ا شااد ألنزد الزدخول  لصزحة ترتزب اثزر العقزد ألليزه  فازو ا ثزر تشزدداد فزي 
موضوع ثخرا  ألقد النواا ألل حدود السرية ثلأ حلو ا شزاار و ا ألز ل  ألنزد العقزد وألنزد 

 . 59)الدخول"

سزززواء ا زززال ألزززل طريزززا  -راد تحصزززللاا مزززل ثشزززاار الزززووا  وا أل نزززهبزززالنظر ثلزززأ المقاصزززد المززز -2
مززل حيززظ حقززوق الززوو لل واوردهمززا  وتمززالو النوززاا –ا شززااد ام مطلززا ا ألزز ل وا شززاار 

خرا ه بصور  العقد الشرألي الصحيم ررتباط الر ل بزالمرا "   بزالنظر ثلزأ  60)ألل السياا  وا 
ثل ا شزااد أللزأ ألقزد الزووا    -ولو لو ه–ل الحرا أللأ تحقلا هذه المقاصد  يمول القو 

وتسززز لل هزززذا ا شزززااد وتوثيقزززه ألنزززد ال ازززات المختصزززة فزززي نظزززام الدولزززة يصزززول العقزززد مزززل 
ا نوزززار وال حزززود  ويويزززل ثخرا زززه مزززل حلزززو السزززرية وال تمزززال  ممزززا يعنزززي تحقلزززا ا شزززااد 

المدنيززة مززل معنززأ وا ألزز ل معززاد  لمززا يعنيززه تسزز لله فززي مواتززب التوثلززا وسزز  ت األحززوال 
 ا ثبات والللنة.

ورست مال النظر في تحقا هزذا األمزر فزي ألقزد الزووا  المزدني ر لزد مزل دراسزة صزيات الشزاود ال ومزة: 
 وهذا ما سأبحثه في المسألة التالية:

 شهود ذات األثر في الزواج المدني: الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في ال

فزي الشزاود أللزأ ألقزد الزووا   اتيقزوا أللزأ بعضزاا واختليزوا فزي الزبعض  اشترط العلماء ألد  شزروط
فالشزززروط التزززي اتيزززا العلمزززاء أللزززأ اشزززتراطاا فزززي الشزززاود: الللزززو   والعقزززل  وا سززز م  ثذا وزززال  اآلخزززر.

واختليزززوا فزززي اشزززتراط الزززذوور   والعدالزززة  والحريزززة  والقرابزززة  واشزززتراط ا سززز م ثذا وزززال  الوو زززال مسزززلملل.
 .  61)مسلماد  والوو ة وتالية"الوو  

: األول:  62)ومل معالنة واق  األقليزات المسزلمة  نزدر  الحا زة لتنزاول شزرطلل اثنزلل فزي البحز  
 . 63)الذوور   والثاني: ا س م ثذا وال الوو  مسلماد والوو ة وتالية
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 أوَّلن: اشتراط الذكورة:

 قوللل:اختلف اليقااء في اشتراط الذوور  في الشاهدلل أللأ 

 القوول األول: 

واحمزززززد وا مزززززام النخعزززززي    64)اشزززززتراط الزززززذوور  فزززززي الشزززززاهدلل وهزززززو قزززززول ألنزززززد ا مزززززام الشزززززافعي
  ف  تصم الشااد  ألندهم أللأ ألقد الووا  ثر بشاهدلل ذوزريل  فز  لنعقزد بشزااد  النسزاء   65)واألوواألي

 ور لر ل وامراتلل.

والخلييتزلل مزل بعزده ال ر ت زوو  سزنة مزل رسزول ع ما رواه ا مام الوهري: "مضت ال ودليلهم:
 . 67)  فقالوا: ر لثلت ألقد النواا بشاادتال"  66)شااد  النساء في الحدود ور في النواا ور في الط ق"

 ال الشااد  أللأ ألقد الووا  ت ول لر للل او لر ل وامراتلل. القول الثاني:

 . 70)والظاهرية  69)احمد  وهو القول ألند ثسحاق ورواية ألل ا مام  86)وهو مذهب الحنيية

 أدلة هذا القول:

 اَّلستدَّلل باآلية: -1

َواْسَتْشووِهُدوا ألمززوم اآليززة ال ريمززة الدالززة أللززأ قلززول شززاادتال فززي األمززوال  قززال سززبحانه وتعززالأ: 
ولا ِإْحوَداُهَما َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتوا َِ وَهَداِء َأْن َت وْوَن ِموْن الشُّ ََ ِن ِمماوْن َتْر

َر ِإْحَداُهَما اأْلُْخَرى    .282)سور  البقر :    َفُتَذكِ 

 ووجه الدَّللة من اآلية الكريمة:

ال ع تعالأ قد  عل الشااد  لر ل وامراتلل شااد  أللأ ا ط ق  فقزد  علازم البزاري سزبحانه مزل 
 . 71)لشاهد المطلا مل ت ول له شااد  أللأ ا ط ق  اي في سائر األمور ثر ما قلد لدلللالشاداء  وا

ور يصززم ألنززدهم قززول الوهززري لتقللززد ألمززوم اآليززة ال ريمززة  فاززو با ضززافة ثلززأ وونززه مرسزز د  فيززي 
 . 27)ق"ثسناده ضعف  والثالت مل الرواية مل قول الوهري ليس فيه وياد : "ور في النواا ور في الط 
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 اَّلستدَّلل بالقياس: -2

ثذ قززالوا بقلززول شززاادتال فززي ألقززد الززووا  قياسززاد أللززأ قلولاززا فززي األمززوال  مسززتبعدلل قيززاس اليريززا 
 . 73)اآلخر  لشااد  النساء في الووا  أللأ شاادتال في الحدود

ألقزد الزووا   ثذ ثل الحدود تدرا بالشلاات وشااد  المرا  ر تخلو مل شزلاة النسزيال ونحزوه  امزا فزي 
 . 74)فالغرض مل ا شااد هو تحقا ا شاار وهذا لتحقا بالر ال والنساء معاد 

 مدى تحقق شرط الذكورة في عقد الزواج المدني:

 ثل القانول المطلا في ألقد الووا  المدني في الغرب ر يشترط الذوور  في الشاهد.

امززرا   وتقلززل هززذه الشززااد  وفززا القززانول وبالتززالي ل ززوو ال يوززول الشززاهدال امززراتلل فقززط  او ر زز د و 
المززدني المعمززول بززه  وهززذا خزز ف الصززور  التززي اشززترطاا العلمززاء والتززي تنحصززر فززي وززول الشززاهدلل ثمززا 

وامززراتلل  اسززتناداد ثلززأ األدلززة الشززرألية المززذوور   ثذ المعلززوم ال شززااد  النسززاء وحززدهل ر  ْ  ر لززلل او ر ززل
ليست هذه مزل ضزمناا  فز  سزللل للقزول بصزحة ا شزااد   75)ستثنائيةت يي ألند ال ماور ثري في مسائل ا

في هاتلل الحالتلل لمخاليتاا لصور  الشزااد  المنصزوا ألللازا فزي القزرآل والسزنة  ولعزدم تحقيقازا مقصزد 
ا ألزز ل أللززأ الو ززه المطلززوب  ثذ ر لززد ال يوززول بأوسززاط الر ززال والنسززاء معززاد  وبالتززالي ارقتصززار فيززه 

 . 76)ء ر يحقا المطلوب  وع األلمأللأ النسا

 ثانيان: اشتراط إسالم الشاهدين:

ثذ ر شزااد    77)اتيا العلماء أللأ اشتراط ثس م الشاهدلل  ثذا وال ألقد الووا  للل مسلم ومسزلمة
لل ززافر أللززأ المسززلمل ألل الشززااد  فلاززا معنززأ الوريززة وهززو تنيلززذ القززول أللززأ الغلززر ور وريززة لل ززافر أللززأ 

 . 78)سلم  ف  شااد  له ألليهالم

 ووق  خ ف في اشتراط ثس م الشاهدلل ثذا وال ألقد الووا  للل مسلم ووتالية أللأ الو ه التالي:

 قلول شااد  وتالللل في ألقد ووا  مسلم بوتالية:القول األول: 

مززا هززي ودلززللام: ال شززااد  ال تززالي هنززا ثن -رحمامززا ع تعززالأ –وبززه قززال الززو حنييززة والززو لوسززف 
أللأ الوو ة ال تالية  وليست أللأ الزوو  المسزلم  وشزااد  ال تزالي أللزأ مثلزه  زائو  ومقلولزة  ثذ  زاء فزي 

ولاما ال الشااد  شرطت في النواا أللأ األتبار ثثبات المل  لوروده أللأ "… ليال و ه الدللل ألندهما: 
المزززال  وهمزززا شززززاهدال محزززل ذي خطزززر ر أللزززأ األتبززززار و زززوب المازززر  ثذ ر شززززااد  تشزززترط فزززي لززززووم 

 . 79)"…ألللاا
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اشززتراط ثسزز م الشززاهدلل فززي هززذه الحالززة ايضززاد فزز  لنعقززد الززووا  بوززول الشززاهدلل: مسززلماد القووول الثوواني: 
 ووتالياد او وتالللل.

ليززه ذهززب محمززد ووفززر مززل الحنييززة ومززذهب ا مززام   81)  وهززو القززول فيمززا يظاززر ألنززد المال يززة  80)وا 
 . 83)احمدوا مام   82)الشافعي

 أدلة هذا القول: 

. ومزززل ذلززز  قولزززه تعزززالأ:  84)النصزززوا الشزززرألية الدالزززة أللزززأ اشزززتراط العدالزززة فزززي الشزززاهدلل -1
 َْوَأْشووِهُدوا َذَوى َعووْدل  ِمووْنُكم

  ومنززه ايضززاد حززدل : "ر نوززاا ثر لززولي وشززاهدي  2 :)الطزز ق 
 . 85)ألدل"

 مل اهل العدالة  ف  تقلل شاادته مل باب اولأ.ومعلوم ال العدالة فرع مل ا س م  فال افر ليس 

مل المعقول: قالوا: ثل العقد لتعلا بالوو  والوو ة معزاد  فزإذا ا ونزا شزااد  ال زافر أللزأ العقزد   -2
نوزول قزد ا ونززا شزااد  ال ززافر أللزأ المسززلم  وهزو الززوو  فزي هززذه الحالزة  ومعلززوم انزه ر شززااد  

 . 86)د  نوع مل الوريةلل افر أللأ المسلم باألتبار ال الشاا

وما ال العلر  مل ا شااد شلوع امر الووا  للل المسلملل  ألنه ووا  مسلم وهذا ر لتحقا لإشزااد 
 . 87)ال افر أللأ العقد

هزززو قزززول ال مازززور بعزززدم قلزززول شزززااد  غلزززر المسزززلم  فزززي ووا  المسزززلم بال تاليزززة   :الووورأي المختوووار
ومزا يظازر مزل المقاصزد المر زو  -في الشااد  أللأ ألقد الزووا   با ضافة لندلة السابقة ارف ال األصل

ال ت ززول شززااد  أللززأ وززلي  مززل الززوو  والوو ززة ولحيززظ حقوقامززا معززاد  ور يشززي  امززر هززذا  -مززل تشززريعاا
ثل  –الووا  للل اوساط المسلملل  والوو  هو الطرف الوحلد المسلم فيه  أللأ األتبزار ال الوو زة ووللازا 

لشاهدلل وتاليال ايضاد  وغني ألل الذور ال القانول المدني الغربي ر يشترط دلناد معلناد وتاليال  وا -و د
ل وززال القززانول ر يمنزز  مزززل  للشززاهدلل ممززا يعنززي انخززرام هززذا الشززرط فززي الشززاهدلل أللززأ ألقززد الززووا  وا 

 . 88)تحققه

  شروط أخرى في الشهود ذات تأثير في عقد الزواج المدني:

المقزززام  التأ لزززد أللزززأ مزززا اشزززترطه ال ثلزززر مزززل اليقازززاء مزززل ضزززرور  فازززم ومزززل الضزززروري فزززي هزززذا 
حتزأ تتحقزا صزور  ا شزااد اليعليزة مزل سزماع   89)الشاهدلل ل  م المتعاقدلل للغة التي يعقدال لازا العقزد

الشززاهدلل وفامامززا للعقززد الززذي لريززدال الشززااد  ألليززه  وتتأ ززد الحا ززة لاززذه الصززور  فززي ظززل الم تمعززات 
 ألندما تضي  وثلر مل الحقوق أللأ ال اهللل للغة الللد الرسمية وغلر الناطقلل لاا.الغربية 

وفزي ناايزة هزذا اليزرع الخزاا با شزااد فزي ألقززد الزووا  المزدني  نسزتطي  القزول: ثنزه حلز  يشززترط 
القانول المدني ا شااد أللأ العقزد بشزاهدلل اثنزلل  فازذا يحقزا احزد شزروط صزحة ألقزد الزووا  أللزأ قزول 
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اززور  امززا ثذا اسززقطه ناائيززاد فدقززد العقززد احززد شززروط صززحته  ل ززل بززالنظر ثلززأ صززيات الشززاود  فالعقززد ال م
 المدني حتأ م  اشتراطه لشااد  الشاود ر يضمل تحقا الصيات المطلوبة.

ل ل هذا ر يمن  مل تحقا شروط الشاود  وما ذورهزا اليقازاء فزي وثلزر مزل ألقزود الزووا  المدنيزة  
اب ثطز ق حوزم واحزد أللزأ  ميز  هزذه العقزود بزالنظر ثلزأ تحقزا شزرط ا شزااد فلازا  مما يعني ألدم صو 
 وع تعالأ األلم.

 لث:  الولي يف عقد الزواج املدني: املطلب الثا

يظار  لياد مل خ ل ألرض ال ييية التي لتم لاا ألقد الووا  المدني انه ر األتبزار لو زود الزولي  
الر ل والمرا : الوو  والوو ة  وليس هنا  اشتراط لو زود الزولي او ثذنزه فيه  فالعاقدال في هذا العقد هما 

مادامزززت الوو زززة ألاقلزززة بالغزززة للسزززل القزززانوني الزززذي يسزززمم لازززا ال تتزززوو  وفزززا القزززانول المزززدني المعمزززول 
 . 09)به

ثل –وتتززولأ ألنززدها ثلززرام العقززد مزز  الززوو   بووناززا طرفززاد اصززل د فززي ألقززد الززووا   سززواء وافززا وللاززا 
 . 19)ام لم لوافا - دو 

وبالتالي نحتا  فزي دراسزتنا لعقزد الزووا  المزدني البحز  فزي صزحة ألقزد الزووا  بعبزار  المزرا  البالغزة 
  .العاقلة بحا نيساا لدول األتبار لموافقة الولي او ثذنه

 بيان أقوال الفقهاء الواردة:

لقول في مدف األتبزار الزولي فزي أللأ ا–لقد لنأ اليقااء القول في موضوع ألقد الووا  بعبار  المرا  
 هذا العقد  ويمول ليال ذل  فيما يأتي:

صزحة ثنشزاء ألقزد الزووا  بعبزار  المزرا  البالغزة العاقلزة  وهزو مزا ذهزب ثليزه ا مزام الزو القول األول: 
 . 29)والشعلي والوهري  في ظاهر الرواية  وهو قول وفر والو لوسف حنيية

مززل غلززر اشززتراط الززولي وشززرط لصززحة العقززد مزز  اسززتحباب  وذلزز  لنززاءد أللززأ قززولام ل ززواو ووا اززا
وقال ا مام الو حنيية: ال   39)تيويض األمر ثليه  مل غلر اشتراط مباشرته للعقدل ثذ رضاه بالوو  واف
ووززذا ثذا وو ززت  -مززا لززم تحمززل –للززولي حززا ارألتززراض أللززأ العقززد ثذا وززال الززوو  لززيس بوززفء لموللتززه 

 . 49)نيساا بمار قاصر

ألدم انعقزاد النوزاا بعبزار  النسزاء  حتزأ لزو اذل الزولي لزذل   فز  لزد ال لباشزر العقزد ل الثاني: القو
 ولي المرا .

وا مزززام   59)ومزززا هزززو وارد فزززي روايزززة ألنزززه -رحمزززه ع تعزززالأ –وهزززو مزززا ذهزززب ثليزززه ا مزززام مالززز  
 . 79)وفي رواية ألل ا مام احمد  وهو القول األصم ألند الحناللة  96)الشافعي
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وروي هذا القول ألل ألدد وللزر مزل الصزحابة   89)ووذا القول في رواية ألل الي لوسف مل الحنيية
 -رضزي ع ألزنام ا معزلل–ال رام منام: ألمر وأللي والل مسعود والل ألباس والو هرير  والسزلد  ألائشزة 

 ومززززززززززززززززززل التززززززززززززززززززابعلل و تززززززززززززززززززابعلام: سززززززززززززززززززعلد لززززززززززززززززززل المسززززززززززززززززززلب وألمززززززززززززززززززر لززززززززززززززززززل أللززززززززززززززززززد العويززززززززززززززززززو 
  وذلز  تخري زاد أللزأ قزولام باشزتراط الزولي وشزرط لصزحة   99)وغلزرهم والزل شزلرمة والثوري والل الزي لللزأ

لززأ ألززدم صززحة ألقززد الززووا  بعبززار  المززرا   ذهززب ايضززاد داوود الظززاهري  ثر انززه فززريق لززلل  ألقززد الززووا . وا 
ءت مزل البور والثلب في اشتراط الولي  فالبور ألنده ر لوو اا ثر وللاا  امزا الثليزب فتزولي امرهزا مزل شزا

المسلملل ويوو اا وليس للولي في ذل  األتراض  اي انه م  ألدم اشتراطه الولي في ووا  الثلزب ثر انزه 
لم ل عل لاا امر ألقد ووا اا لنيسزاا  فز  لزد مزل ال تزولي امرهزا ألحزد مزل المسزلملل  ثل لزم يوزل األمزر 

 . 100)لوللاا

الملتومززة لززدلناا  والمززرا  الوضززيعة  وذلزز   وفززي المززذهب المززال ي تيريززا لززلل المززرا  الشززريية العيييززة
اي انزه حتزأ مز   . 110)باشتراط الولي في األولأ دول الثانية  فاذه تولي امرها لمل شاءت مل المسزلملل

 ألدم اشتراط الولي في ووا  المرا  الوضيعة لم ُل عل لاا امر مباشرتاا للعقد بعبارتاا.

العاقلززة لعقززد نواحاززا  فيقزز  صززحيحاد موقوفززاد أللززأ ث ززاو  الززولي   ززواو مباشززر  المززرا  البالغززة القووول الثالوو :
 . 210)أللأ قول محمد لل الحسل الشلباني مل الحنيية

ل بقوله: "اما ثذا وال الوو  ويزؤاد  وامتنز  الزولي ألزل ا  زاو   ل زدد القاضزي العقزد  ور للتيزت  وفصي
 . 310)ثليه"

ل لم يأذل لزم للنما لذهب الو ثور مل الشافعية ثلأ ال واو بشر  ط ثذل الولي لاا ال تعقد لنيساا  وا 
 . 410)ل و

 أدلة القول بصحة عقد الزواج بعبارة المرأة البالغة العاقلة:

 وال الرو ما احتل به مل قال بصحة ألقد الووا  بعبار  المرا  البالغة العاقلة ما للي:

 من القرآن الكريم:

)البقزر :  نا َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َفَعْلَن ِفي َأْنُفِسِهنا ِبالَمْعروفِ َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلهُ . قوله تعالأ: : 1
 .  230البقر :) َفِإن َطلاَقَها َفاَل َتِحلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتاى َتنِكَح َزْوَجان َغْيَرهُ وقوله تعالأ:  . 234

ثلأ المرا : فيي اآلية األولأ: "فيما فعلل  ثضافة اليعلووجه الدَّللة في هاتين اآليتين الكريمتين: 
في انيسال" واآلية الثانية "حتأ تنوم وو اد غلره" بمعنأ ال المرا  هي الياألل الذي ُاسند ثليه فعل النواا 

 . 510)والووا   مما لدل أللأ صحة العقد بعبارتال

َذا َطلاْقُتُم النِ َساَء َفَبَلْغنَ . واستدلوا بقوله تعالأ: 2 وُلوُهنا َأْن َيوْنِكْحَن َأْزَواَجُهونا  َواِ  َُ َأَجَلُهونا َفواَل َتْع
 

 . 232)البقر : 
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: اناا نازت األوليزاء ألزل ألضزل النسزاء اي نازتام ألزل منز  النسزاء ووجه الدَّللة من اآلية الكريمة
 مل توويل انيسال ممل لخترل مل الر ال ويردل ألقد نواحال معام.

ووُلوُهنا لأ: قززال الززو بوززر ال صززاا فززي قولززه تعززا َُ : "معنززاه: ر تمنعززوهل او ر تضززيقوا َفوواَل َتْع
وليس نالام ألل العضزل ممزا ييازم منزه اشزتراط ثذنازم فزي "…   يقول الل رشد:   610)ألللال في التوويل"

 . 071)لل قد يمول ال ييام منه ضد هذا وهو ال األولياء ليس لام سللل أللأ مل للونام"… صحة العقد

 ية:من السنة النبو

قزززال: "األيزززم احزززا لنيسزززاا مزززل وللازززا   ال النلزززي  -رضزززي ع ألنامزززا –. مزززا رواه الزززل ألبزززاس 1
ذناا صمتاا"  .  081)والبور تستأذل في نيساا وا 

انه قد اثلت للمرا  مل الحا في توويل نيساا ا ثر مما هو ثالت لوللازا  ويت زه مز  ووجه الدَّللة: 
 . 910)ف أللأ رضا مل هو اقل احقية مناا في امر ووا ااهذا الحا لاا  صحة تصرفاا فيه دول توق

: "لززززيس للززززولي مزززز  الثلززززب قززززال: قززززال رسززززول ع  -رضززززي ع ألنامززززا –. حززززدل  الززززل ألبززززاس 2
  ودرلتزززه واضزززحة فزززي ثثبزززات الحزززا للمزززرا  فزززي امزززر ووا ازززا  وقزززد خصزززه الحزززدل    101)امزززر"

 ه قد افاد صحة العقد بعبار  المرا .الشريف هنا بالثلب دول البور  ثر انه يمول القول بأن

ألنوحزة بسزلب ا  زراه وألزدم األتبزار موافقزة المزرا  فلازا  ومزل  . استدلوا ايضاد بما روي مل رده 3
 ذل :

ال فتززا  دخلززت ألللاززا  فقالززت: ثل الززي وو نززي الززل  -رضززي ع ألناززا–مززا روتززه السززلد  ألائشززة  -
   ف زززززززاء ي حتزززززززأ يزززززززأتي النلزززززززي اخيزززززززه للرفززززززز  لزززززززي خسيسزززززززته وانزززززززا وارهزززززززة  قالزززززززت: ا لسززززززز

فأخلرتززه  فأرسززل ثلززأ اللاززا فززدألاه  ف عززل األمززر ثللاززا  فقالززت: يززا رسززول ع قززد  رسززول ع 
 . 111) ا وت ما صن  الي ول ل اردت ال األلم النساء مل األمر شيء

 فزذورت ال  اريزة بوزراد اتزت النلزي  -رضزي ع ألنامزا–وقريب منه ايضاد ما رواه الزل ألبزاس  -
 .   (112ال اباها وو اا وهي وارهة  فخلرها النلي 

 ووجه الدَّللة من هاتين الروايتين:

ال رد األنوحززة لعززدم األتبززار موافقززة المززرا  فلاززا ورضززاها لاززا ييلززد ثثبززات احقلتاززا فززي ألقززد ووا اززا  
 وهذا يحتمل فيما يحتمل القول بصحة العقد بعبارتاا األتباراد ألحقلتاا فيه.

  من المعقول:

قالوا: ثل تولي المرا  لعقد ووا ازا ومباشزرته لنيسزاا يسزتوي قياسزاد مز  القزول بصزحة العقزود األخزرف 
التززي ت رياززا وا  ززار  والليزز  ونحززوه  والتززي تنلنززي فززي  ملتاززا أللززأ األتبززار اهليززة المززرا  ال املززة فززي ث ززراء 
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مضززائاا فيمززا لتعلززا لخززالا حقاززا  ور تعززارض فززي تقريززر هززذا مزز  ث ثبززات حززا األوليززاء فززي امززر العقزود وا 
 . 131)ووا اا  ثذ  عل لام حا ارألتراض فيما ثذا اسيء لام لووا اا مل غلر وفء  او نحوه

 أدلة القول بعدم انعقاد الزواج بعبارة المرأة:

 استدل مل قال بعدم انعقاد الووا  بعبار  المرا  بعدد مل األدلة اهماا:

 من القرآن الكريم: -

 اآليات ال ريمة وال الخطاب فلاا مو ااد لنولياء في شأل الووا .استدلوا بعدد مل 

 . 32النور:  ) سور  مْ كُ ائِ مَ ا ِ وَ  مْ كُ ادِ بَ عِ  نْ مِ  ينَ حِ الِ الصا وَ  نكمْ ى مِ امَ يَ وا األَ حُ نكِ أَ وَ . قال تعالأ: 1

َوََّل ُتنِكُحوا الُمْشِرِكيَن َحتاى ُيْؤِمُنواوقوله تعالأ: 
 . 221)سور  البقر :   

زه لنوليزاء فزي شزأل الزووا   ثذل ر ووجه الدَّللة في اآليتين الكريمتين:  انه مادام الخطاب قزد ُو ي
 . 141)لنعقد هذا الووا  ثر بعبار  الوليل ألل شأل الووا  وا نواا قد اسند ثليه

وولُ  . قززال تعززالأ: 2 َُ َسوواَء َفووَبَلْغَن َأَجَلُهوونا َفوواَل َتْع َذا َطلاْقووُتُم النِ  )سززور   وُهنا َأْن َيووْنِكْحَن َأْزَواَجُهوونا َواِ 
 . 232البقر : 

قائم أللأ األتبار ال نازي األوليزاء ألزل ألضزل موليزاتام لت زه ألنزدما يوزول امزر  اهذ ووجه الدَّللة:
 . 511)ووا ال للد اوليائال

 من السنة النبوية: -

 . 611)قال: "ر نواا ثر لولي" ال رسول ع  ما رواه الو موسأ  -1

ما ورد فيه مل نيي الصحة ألل النواا مل غلر ولي  وما وال هزذا شزأنه دلي أللزأ  ووجه الدَّللة:
ر وال باط د.  اشتراطه لصحة ألقد الووا  وا 

قززال: "ايمززا امززرا   : ال رسززول ع -رضززي ع ألناززا–اسززتدلوا ايضززاد بمززا روتززه السززلد  ألائشززة  -
باطززل  فنواحاززا باطززل  فززإل دخززل لاززا  فلاززا  نوحززت بغلززر ثذل وللاززا فنواحاززا باطززل  فنواحاززا

 . 711)المار بما استحل مل فر اا  فإل اشت روا فالسلطال ولي مل ر ولي له"

التصززريم لززبط ل النوززاا  وتأ لززد هززذا الززبط ل لت ززرار العبززار   ثذا وززال بغلززر ثذل ووجووه الدَّللووة: 
 هنا منولة مباشرته للعقد. الولي  األتباراد ال موض  ثذل الولي لتصحيم ألقد النواا لتنول

انززه قززال: "ر تززوو  المززرا  المززرا   ور تززوو   ألززل النلززي  وممززا اسززتدلوا بززه مززا رواه الززو هريززر   -
 . 811)المرا  نيساا  فإل الوانية هي التي توو  نيساا"
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ال ال وصف المرا  التي توو  نيساا بالوانية  يحمل وصف هذا اليعل بغاية القبم الد ووجه الدَّللة
أللززأ تحريمززه والناززي ألنززه  فت ززول مباشززر  المززرا  لعقززد ووا اززا سززلباد للقززول لززبط ل ألقززد النوززاا هنززا  دفعززاد 

 . 911)لاذه المعصية البالغة  ومنعاد للوقوع في المحرم

وقف هذا ال وء مل الحدل  أللأ الي هرير   ثر ال الدارقطني قد ر م
(120 . 

 من المعقول:

ام مززل المعقززول قززائم أللززأ ضززرور  مراألززا  الحيززاء اليطززري فززي المززرا   اسززتدرل ال ماززور أللززأ قززول
وبعززدها ألززل م ززالس الر ززال ومخززالطتام  وغلبززة  انززب العاطيززة فلاززا  ممززا ل عززل امززر تززولي وللاززا لعقززد 

صز ا  وبعزداد بزه  –ووا اا مل األهمية بموال  بحل  ر ُلتناول ألنزه تحقيقزاد لمقاصزد الزووا  مزل منيعزة وا 
فسزاد قزد للحزا بالوو زة او بأوليائازا  لتزأثر وز  الطزرفلل لتوابز  الزووا  وآثزاره  ممزا لؤوزد ألل اي مضزر  و  ا 

ألززدم صززحة انيززراد المززرا  بعقززد ووا اززا  سززواء للحززرا أللززأ تحقلززا مصززلحتاا فيززه  ام مراألززا  لحززا وللاززا 
 . 211)وتأثره المباشر لووا  موللته

جازته:أدلة القائلين بأن العقد بعبارة المرأة موقوف على   إذن الولي وا 

قزال:  : ال رسزول ع -رضزي ع تعزالأ ألنازا–مزا روتزه السزلد  ألائشزة من السونة النبويوة:  -أ
"ايما امرا  نوحت بغلزر ثذل وللازا فنواحازا باطزل  فنواحازا باطزل  فنواحازا باطزل  فزإل دخزل 

 . 221)له"لاا فلاا المار بما استحل مل فر اا  فإل اشت روا فالسلطال ولي مل ر ولي 

: ال الحوم فيه أللأ ألقد النواا بالبط ل  ثنمزا وزال ألل المزرا  ووجه الدَّللة من الحدي  الشريف
قد توو ت بغلر ثذل وللاا  فييلد بمياومه اناا ثل توو ت لإذنه وزال العقزد صزحيحاد  وهزذا الحوزم يحتمزل 

 ال تعقد ووا اا بعبارتاا وبإذل وللاا  فيوول صحيحاد وذل .
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 عقول:من الم

قززالوا: األتبززاراد ومراألززا د لحززا الززولي فززي نوززاا موللتززه  ر لززد مززل وقززف العقززد أللززأ ث اوتززه لمززا تباشززره 
 . 312)المرا  بعبارتاا

 . 412)وبالقياس أللأ نواا العلد  حل  لراألأ ثذل المولأ  فإذا اذل وال المن 

 القول المختار:

 : 512)طي  م حظة ما لليمل خ ل العرض السالا ألهم ما استدل به اليقااء نست

ثل اآليززات ال ريمززة المسززتدل لاززا  افززادت فززي ظاهرهززا ثسززناد النوززاا ثلززأ النسززاء احيانززاد  واحيانززاد  -1
يقط  بأل المراد ثسناد مباشر  العقد  -فيما للدو –اخرف ثلأ األولياء  وليس ثمة دللل مر م 

ثلززأ النسززاء او ثلززأ األوليززاء بشززول خززاا  او حتززأ حصززره بأحززدهما دول اآلخززر  ممززا يعنززي 
 تطرق ارحتمال ثلأ هذا الو ه مل ارستدرل.

ل وزال صزريحاد فزي درلتزه أللزأ نيزي صزحة  –ثل ما استدل به ال ماور مل احادلز  شزريية  -2 وا 
ثر ال هذه األحادل  الشريية قد تطرق الضزعف وا ألز ل ثلزأ اسزانلدها   -ر وليالنواا بغل

 مما ل علاا ادلة محتملة.

وفي المقالل  لم يقط  ما استدل به الحنيية مل احادل  شريية أللأ ثسقاط الولي مل ألقزد الزووا   
ووا اززا ا ثززر مززل لثلززت احقيززة المززرا  فززي  -رضززي ع ألنامززا-فالحززدل  الصززحيم الززذي رواه الززل ألبززاس 
 وللاا  ور لدل أللأ استئثارها بالعقد دونه.

لعزدد مزل األنوحزة  فتؤوزد ضزرور  األتبزار موافقزة  اما األحادل  الشريية التي ثلت فلازا رد النلزي 
 المرا  في ألقد ووا اا  وليس استئثارها بالعقد دول وللاا.

وللته  حرصاد أللزأ تحقزا المصزالم م  ات اه قول ال ماور بضرور  مباشر  الولي لعقد ووا  م -3
ثر انززه لززيس ثمززة نززا شززرألي –المر ززو  مززل ألقززد الززووا  بحززا الوو ززة  وبحززا اوليائاززا معززاد 

قطعي الثلوت والدرلة يمن  تحقا هذا الو ه مزل المصزلحة بمباشزر  المزرا  للعقزد بعبارتازا مز  
ذل وللاا. النوزاا ر يمنز  ال مز  فإل ثنوال الولي موض  األهمية للقول بصحة ألقد  موافقة وا 

للل ثذل الولي ومباشر  المرا  للعقد  ثر ثذا قلل ثل الغالب في شأل ألقد الووا  ألندما تباشره 
ر لباشره لنيسه.  المرا  بعبارتاا ال يوول بغلر ثذل الولي  وا 

 ثل هذا الخ ف القائم قديماد وحدلثاد حول مدف اشتراط الولي في ألقد الووا  وهزل تتوقزف أللزأ -4
أللزأ  –مباشرته للعقد  صحته  ام يويي ثذنه   رائه صحيحاد  وللمرا  مباشر  العقزد بعبارتازا 
نظزراد  -الرغم مل قيام هذا الخ ف الذي لور  شلاة فزي الحوزم لزبط ل النوزاا لغيزاب الزولي

لشلاة ارخت ف للل العلماء  لو ود ارحتمال في ارستدرل  ل ل أللأ الرغم مل وقزوع هزذا 
ر ن زد ثسزقاطاد وليزاد للزولي مزل التزداء ألقزد الزووا  وحتزأ –ف المعتلر نظراد لقيام اسبابه الخ 
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الحوم لوقوأله صحيحاد نافذاد دول األتبار موافقته  وحقه في وياء  الوو  حتأ ولو ألزل طريزا 
ثذ غايزة مزا تقطز  بزه األدلزة  -حقه في ارألتراض أللأ العقد  وما هزو القزول ألنزد الزي حنييزة

ييزة الحزرا أللزأ رضزا المزرا  وموافقتازا أللزأ هزذا الزووا  والبعزد ألزل اسزتئثار الزولي ألند الحن
او  –بالعقد دول ادنأ األتبار لموللته البالغة العاقلة  دول القط  باستئثارها بالعقد دول وللازا 

ألل طريا توقف صحة العقد بعبار  المرا  أللأ ثذنه او ث اوته  وما هو القول ألند محمد لل 
 لباني والي ثور مل الشافعية.الحسل الش

م  التسليم لتطزرق ارحتمزال ألدلزة ال مازور حلنزاد  وضزعف األسزانلد فزي األحادلز  منازا حلنزاد  -5
مززز   -الزززذي نحززل بصزززدد دراسززته–آخززر  ثر انززه يصزززعب القززول بصزززحة ألقززد الزززووا  المززدني 

لزأ قزول الزي حنييزة  غياب الولي مطلقاد  وبعبزار  المزرا   ثر مزل حلز  التزداء العقزد تخري زاد أل
ويموززل الحوززم لوقوألززه صززحيحاد نافززذاد أللززأ قولززه ايضززاد ثذا وززال الززوو  ويززؤاد فعزز د  او لززم يوززل 

 . 621)للمرا  ولي اص د  فيسقط حقه في ال ياء  لعدم و وده

فززي م ززال هززذه –ثل مززل األهميززة بموززال م حظززة انززه لززيس فززي القززانول المززدني المعمززول بززه  -6
حززا الززولي فززي ارألتززراض او مززا شززابه  لسززقوط األتبززاره وليززاد  فحتززأ مزز  مززا يضززمل  -الدراسززة

القزززول بزززأل مباشزززر  ألقزززد الزززووا  امزززر شزززولي  سزززواء باشزززرته المزززرا  بعبارتازززا  ام باشزززره وللازززا 
نمززا المازم والمعتلززر فزي تحقلززا المقصزد مززل اشزتراط الوريززة مراألزا  مصززلحة المززرا    بعبارتزه  وا 

م  القول بشولية األمزر  ثر ال الصزور  التزي نحزل بصزددها  حتأ–وحا وللاا في هذا العقد 
 هنا ُتسقط األتبار الولي في المظار وال وهر معاد.

هذا وقد  اء ضمل قرارات الم لس األوروبزي لءفتزاء والبحزو  بعزد دراسزته لموضزوع الوريزة فزي  
العقزد لزولي ألنزد ث زراء وقد ذهب الم لس بعد مداورته ثلأ ال الحرا أللزأ موافقزة ا… "النواا ما نصه 

)ألقززد الززووا   مطلززوب دلنيززاد وا تماأليززاد  ل ززل ثل اقتضززأ الحززال تززوويل المززرا  لززدول ولززي لظززروف معلنززة 
وتعززذر ثذنززه او وعضززله  فزز  بززأس مززل العمززل بقززول مززل ر يشززترط الززولي رلتززداء العقززد  وامززا ثذا تززم العقززد 

 .  712)دول ولي  فإنه ألقد صحيم مراألا  لقول المخالف"

 د الزواج املدني: املطلب الرابع: املهر يف عق

يظار  لياد ال ألقد الووا  المدني لخلو تمامزاد مزل ذوزر للمازر او اشزتراط  لزه  ور يعطزي ايزة احقيزة 
للوو ة للمطالبة به  م  م حظة ألدم اشتراطه نيي المار  او ثسقاطه  فما هو المار  ومزا حومزه  وهزل 

 ار فيه  وابح  هذا في المسألتلل التاللتلل:يصم ألقد الووا  دول تسمية الم

 اليرع األول: تعريف المار وبيال حومه. 

 اليرع الثاني: حوم ألقد الووا  دول تسمية المار فيه. 
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 األول: تعريف المهر، وبيان حكمه:  الفرع

 تعريف المهر:

داق  وال م : ماور  . 812)يعرف المار لغةد: بالصي

 . 129)نه اسم للمال الوا ب للمرا  أللأ الر ل بعقد الووا  او الدخولواصط حاد يعرفه اليقااء بأ

  وأللززأ ذلزز  قامززت األدلززة مززل القززرآل ال ززريم    301)والماززر وا ززب شززرألاد حززا  للمززرا  فززي ذمززة وو اززا
 ومناا:

َوآُتوا النِ َساَء َصُدَقاِتِهنا ِنْحَلةن قوله تعالأ: 
 . 4)النساء:  

تزدل بعبارتازا أللزأ و زوب هزذا المازر  آُتوواال صزيغة األمزر يموة: ووجوه الدَّللوة فوي اآليوة الكر 
. والمقصززود بالنحلززة: ألززل طلززب نيززس باليريضززة َصووُدَقاِتِهنا الززذي  ززاء التعللززر ألنززه فززي اآليززة ال ريمززة لززز

 . 311)التي فرض ع تعالأ

 عقد الزواج دون تسمية المهر فيه:  الفرع الثانية: حكم

ل وانززت تسززمية   321)صززحة ألقززد الززووا  مزز  ألززدم تسززمية الماززر فيززهذهززب ألامززة اهززل العلززم ثلززأ  وا 
المار في العقد هي المسنونة ألل رسول ع 

 (313 . 

خلو ألقد الووا  مل تسمية المازر  ر لزؤثر أللزأ صزحة هزذا العقزد  ومزا ر ُيسزقط حزا الوو زة فزي 
ر ألقد الووا   فازو حوزم مترتزب المار الوا ب في ذمة الوو   أللأ األتبار ال المار ثنما هو اثر مل آثا

 . 431)ألليه  وليس شرطاد في صحته  فلثلت مار المثل للوو ة ألند ألدم تسمية مار لاا في ألقد الووا 

ََّل ُجَنواَح َعَلوْيُكْم وقد استدل اليقااء أللأ صحة ألقد الزووا  دول تسزمية المازر فيزه  بقولزه تعزالأ: 
ةن ِإْن َطلاْقُتْم النِ َساَء َما َلْم َتَمسُّ  ََ وا َلُهنا َفِري َُ وُهنا َأْو َتْفِر

  . 236)سور  البقر :  

ال الباري سبحانه وتعالأ قد اثلت الط ق هنا مز  ال الوو زة لزم  ووجه الدَّللة من اآلية الكريمة:
يول قد ُفرض لاا مار  ورف  ال ناا ألل هذا الط ق الحاصل  وهو فرع ألل صحة النوزاا الزذي سزبقه  

 . 351)المار حوماد للعقد ليس بمتقدم ألليه"فدل أللأ و وب 

اما ثثبات مار المثل للوو ة ألند ألدم تسمية مار لاا في ألقد الووا  ف اء استدررد بقصة قضائه 
 .في شأل امرا  تدألأ لروع لنت واشا 

 

   فقزالوا لزه: ثل ر ز د منزا تزوو  امزرا  ولزمفعل أللقمزة لزل قزيس ال قومزاد اتزوا أللزد ع لزل مسزعود 
ييرض لاا صداقاد ولزم ل معازا ثليزه حتزأ مزات  فقزال: سزأقول فلازا ل ازد رالزي  فزإل وزال صزواباد فمزل ع 
ل وزززال خطزززأ فمنزززي وع ورسزززوله منزززه لزززريء  ارف ال ا عزززل لازززا صزززداقاد وصزززداق  وحزززده ر شزززري  لزززه  وا 
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يسززم  انززاس مززل  نسززائاا ر ووززس ور شززطط ولاززا الملززرا  وألللاززا العززد  اربعززة اشززار وألشززراد  قززال: وذلزز 
فززي امزرا  منززا يقزال لاززا لززروع  اشز    فقززاموا فقزالوا: نشززاد ثنز  قضززلت بمثزل الززذي قضزأ بززه رسزول ع 
 . 613)…"لنت واشا  قال: فما رؤي أللد ع فرا بشيء ما فرا لومئذ ثر لإس مه

لثلتززه   ر يشززترط ثسززقاط الماززر  ومززا ر -ومززا تززم ليانززه–وألقززد الززووا  المززدني الززذي نحززل بصززدده 
فيصم ثلحاق حومه بحوم ألقد النواا دول تسمية المار فيه بالقول بصحته وو وب مازر المثزل للوو زة  

 .  713)وأثر وحوم تاب  له

ل ل لنبغي التأ لد هنا ال م رد ألقد الووا  المدني ر يعطي حقاد للوو ة بالمطالبة بما ثلت و وباد 
تيززاق طرفززي ألقززد الززووا  أللززأ ماززر مسززمأ دول ذوززره فززي شززرألياد حقززاد لاززا فززي ماززر المثززل وحتززأ لززو تززم ا

العقد  فإل هذا الحا للوو ة في مارهزا  ر ُيحيزظ لازا مزا لزم تقبضزه فعز د مزل وو ازا  ممزا يعنزي ضزرور  
دراسة طرق ثثبات الحقوق المالية في القوانلل الغربية ل ستياد  مناا في ثثبات هذا الحا للوو ة حتأ ر 

 الاا وع المستعال.تضي  الحقوق أللأ اصح

 ول املختار يف عقد الزواج املدني: املطلب اخلامس: الق

ثل ممززا ر شزز  فيززه ال ألقززد الززووا  متززأ اسززت مل مقوماتززه وشززروطه فإنززه لنعقززد صززحيحاد  وتترتززب 
 ألليه آثاره واملة.

مزل  وبعد النظر والتأمل فيما هو ألليه حال الووا  المدني  ندر  انه بشروطه الخاصزة الموضزوألة
قلل القزانول المزدني فزي الزدول الغربيزة  ر يضزمل تحقزا مزا يشزترط لصزحة ألقزد الزووا  شزرألاد  فإنزه أللزأ 
الززرغم مززل اشززتراطه لرضززا المتعاقززدلل و الززذي يشززول روززل العقززد األساسززي المعليززر ألنززه بالصززيغة  ثر انززه 

رف فلاما  ولزم يمنز  فزي اهمل امر الولي  وا تيأ لإحضار شاهدلل بالغلل ألاقللل دول اشتراط شروط اخ
 الوقت ذاته وول الشاهدلل ر للل مسلملل.

ومزز  خلززو صززيغة العقززد مززل اي ذوززر للماززر  ثر اناززا ر تشززترط ثسززقاطه  ممززا يعنززي ثموانيززة القززول 
بانعقاد الووا  انعقاداد صزحيحاد تحزت مزا يسزمأ بزالووا  المزدني  وذلز  بحزرا المتعاقزدلل أللزأ اسزت مال 

العقزد  مزل ثحضزار شزاهدلل متصزيلل بالشزروط الشزرألية المطلوبزة  واتيزاق الطزرفلل ما قد للحقه خلل فزي 
أللأ مار مسمأ للوو ة  ومزل قلزل هزذا األتبزار حزا الزولي فزي ووا  موللتزه بويزاء  الزوو  وموافقتزه أللزأ 

 هذا الووا .
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مز  ر يضزمل تحقزا الشزروط الشزرألية   -وما سلا ليانه ميص د –ل ل  بما ال ألقد الووا  المدني 
ثموانية تحقيقاا بحرا المعنللل لذل   اقول: ر يموزل ثألطزاء حوزم ألزام يشزمل ألقزود الزووا  المدنيزة فزي 
الغززرب  ممززا يعنززي ضززرور  النظززر فززي وززل حالززة  للتأ ززد مززل اسززت مال العقززد لنروززال والشززروط الشززرألية  

 وبالتالي القول بانعقاده صحيحاد.

ليزات المسزلمة يضزطرول   زراء ألقزد الزووا  المزدني  وبما ال ال ثلر مل المسلملل فزي م تمز  األق
خاصززة ثذا وززانوا ممززل يحملززول  نسززية الدولززة  با ضززافة لمززا يعنيززه ألقززد الززووا  المززدني مززل حيززظ حقززوق 

باألتباره ألقداد موثقاد ألند سلطة لازا سزياد  قانونيزة  وا همزال فزي توثيقزه لزؤدي ثلزأ   813)الوو لل واوردهما
النظر ثلأ هذا الواقز   فإنزه ر بزاس با قزدام أللزأ ث زراء ألقزد الزووا  المزدني  مز  ضياع الحقوق  اقول: ب

ضززرور  الحززرا أللززأ اسززت مال شززروطه الشززرألية  ليقزز  ألقززداد صززحيحاد تترتززب ألليززه آثززاره الشززرألية واملززة  
 يزة وهنا ل در التنليه ثلأ ال ألقد الووا  المدني لخض  بطليعزة الحزال  باثزاره  ومزا يحوزم الع قزات الوو 

فيه  وتوابعه لخض  للقانول المدني المعمول به الذي ر يوتر  بما ل ب ال ت ول ألليه هزذه األمزور مزل 
موافقززة للشززريعة ا سزز مية  األمززر الززذي دفزز  بعززض العلمززاء والبززاحثلل فززي م ززال األقليززات المسززلمة ثلززأ 

التوامامزا لإخضزاع  - توثيقاد قانونياُ التواماد رضائياد موثقاد  -ما امول ذل –القول بضرور  التوام طرفي العقد 
وفزززا الشزززريعة  -آثزززار ألقزززد الزززووا   ومزززا يحومامزززا مزززل أل قزززة وو يزززة لزززلل حقزززوق ووا بزززات وتربيزززة النزززاء

ا س مية  خرو اد مل الوقوع في المخاليات الشرألية  ومراألا د لضرور  ث راء ألقد الووا  المدني في واق  
 . 913)األقليات المسلمة

ثلأ ال مثل هذا ا  راء ر لرتقي لقو  القانول المزدني المطلزا   -في هذا المقام–لتنبه ل ل لنبغي ا
وير   امر تطليقه في وثلر مل األحيال ثلأ مدف تعزاول ال ازات القانونيزة المختصزة وتيامازا لمثزل هزذا 

 . 401)النوع مل ارلتوام للل طرفي العقد

لززأ آثززار ألقززد الززووا  يحتززا  ثلززأ مويززد مززل البحزز  ممززا يعنززي ال اثززر مثززل هززذا النززوع مززل ارلتززوام أل
 والدراسة للنظر في ال دوف الحقيقية له  وع تعالأ األلم.
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  الشزززلراوي  الماززززذب  45  ا7  النزززووي  روضزززة الطزززالللل   144  ا3الشزززربلني  مغنزززي المحتزززا     -31

 .40  ا2 
 .7  ا7  الل قدامة المغني   65  ا5اللاوتي  وشاف القناع    -32
ل لل الي وهب لل ألمرو لل ألائذ لل ألمرال لل مخ -33 و  ووم لل يقظة  ا مام العلدزم الزو سعلد لل المسلب لل حد

محمد القرشي المخوومي  ألالم اهل المدلنة  وسلد التابعلل في ومانه  ووال ممل لرو في العلزم والعمزل  وييتزي 
 .143  ا1والصحابة احياء  مات سنة ارب  وتسعلل: الذهلي  تاذلب سلر األ م النل ء   

  لزه مزل هزز161أللد ع   محد   فقيه  توفي بالبصر  سزنة  سييال لل سعلد لل مسروق الثوري ال وفي )الو -34
ال تززب: ال ززام  ال للززر  ال ززام  الصززغلر  اليززرائض  تيسززلر القززرآل ال ززريم: ألمززر رضززا وحالززة  مع ززم المززؤليلل  

 .771  ا1 
 .7  ا7الل قدامة  المغني    -35
 .216  ا2    الدسوقي  حاشية الدسوقي 217-216  ا2الدردلر  الشرا ال للر    -36
 .409  ا3الحطاب  مواهب ال للل    -37
 .216  ا2الدسوقي  حاشية الدسوقي    -38
 . 7ا  /7الل قدامة  المغني   -39
ثلراهيم لل خالد  ا مام الحافظ الح ة الم تاد  ميتي العراق  الزو ثزور ال للزي البغزدادي  اليقيزه ويونزأ ايضزاد  -40

  1ات في صير سنة اربعلل ومائتلل: الزذهلي  تازذلب سزلر األز م النزل ء   ابا أللد ع وهو ح ة ل  تردد  م
 .450ا

اشززار الززو وهززر  فزي وتابززه ثلززأ ال هززذا القززول المنسزوب ثلززأ الززي ثززور لززم  و .40  ا2الشزلراوي  الماززذب    -41
 ل والمال يزة لنِف ا ألز ل  لزل او بزه وا زاوه بعزد تمزام العقزد با ل زاب والقلزول  قلزل الزدخول  فازو شزرط ا ألز

واليزززرق للنزززه وبلزززنام انازززم يشزززترطول ا ألززز ل ألنزززد العقزززد  وهزززو ل لزززوه بعزززده وقلزززل الزززدخول: الزززو وهزززر   األحزززوال 
 .54-53الشخصية  ا

   ألزل ألائشززة رضزي ع ألنازا وواد فززي الليزظ :"ومزا وززال 4075ال  حززدل  رقزم )بزالزل حيزال  صززحيم الزل ح -42
ال :"ور يصززم فززي بززالسززلطات ولززي مززل ر ولززي لززه"  وقززال فيززه الززل حمززل نوززاا ذلزز  فاززو باطززل  فززإل تشززا روا ف

 . 386  ا 9ذور الشاهدلل غلره"   
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. وقزززال: فزززي ثسزززناده الزززو الخصزززلب: 224  ا3    19الزززدارقطني  سزززنل الزززدارقطني  وتزززاب النوزززاا  ا ) -43
  2   1688 ف  ا )م اول واسمه ناف  لل ميسر . ونقله ألنه ايضاد: الل ال ووي  التحقلا في احادلز  الخز

 .257-256ا
   وقزال لوسزف لزل حمزاد: 1103الترمذي  سنل الترمذي  وتاب النواا  باب ما  اء ر نواا ثر لللنزة  ا ) -44

رف  أللد األأللزأ هزذا الحزدل  فزي التيسزلر واوقيزه فزي وتزاب الطز ق ولزم لرفعزه  ور زم الترمزذي وقيزه أللزأ الزل 
دلزز  الخزز ف قززال الززل ال ززووي: "أللززد األأللززأ ثقززة والرفزز  ويززاد  وفززي التحقلززا فززي احا .411  ا3ألبززاس   

والويززاد  مززل الثقززة مقلولززة  وقززد لرفزز  الززراوي الحززدل  وقززد يقيززه": الززل ال ززووي  التحقلززا فززي احادلزز  الخزز ف  
 .268  ا2   1726ا)

ف سنل الترمزذي  هز   ضعل1420وقد ضعيه الشلخ األلباني رحمه ع تعالأ  األلباني  محمد ناصر الدلل )ت  -
 .127   ا188م  ا)1991-هز1411  الموتب ا س مي  للروت  1ط
 3  1هزز   تنقزيم تحقلزا احادلز  التعللزا  ط744شمس الزدلل محمزد لزل احمزد لزل أللزد الازادي الحنللزي )ت  -45

 .145  ا3  وتاب النواا   1998ا واء  )تحقلا: ايمل صالم شعبال   دار ال تب العلمية  للروت  
الزززل حبزززال  صزززحيم الزززل حبزززال  بزززاب الزززولي  ذوزززر نيزززي ث زززاو  ألقزززد النوزززاا بغلزززر ولزززي وشزززاهدي ألزززدل  ا  -46
 .386  ا9    4075)
 المر   السالا. -47
: "ايمزا امزرا  قالزت: قزال  -رضزي ع ألنازا–  اخر زه بسزنده ألزل ألائشزة 465  ا9الل حوم  المحلأ    -48

ل اشززت روا فالسززلطال ولززي نوحززت بغلززر ثذل وللاززا وشززاهدي ألززدل فنواحاززا با ل دخززل لاززا فلاززا الماززر  وا  طززل  وا 
 مل ر ولي له".

 .7  ا7  الل قدامة  المغني   56  ا5  اللاوتي  وشاف القناع   40  ا2الشلراوي  الماذب    -49
 .398  ا4القرافي  الذخلر      -50
 .99  ا1السباألي  شرا قانول األحوال الشخصية    -51
  1045  ا2    1365سلم  وتاب النواا  باب: فضزللة األتزاق األمزة ثزم لتوو ازا  ا )مسلم  صحيم م  -52

 والليظ لمسلم.
 .94  ا3الل ن يم  البحر الرائا    -53
   وقززال الترمززذي: هززذا 1089الترمززذي  سززنل الترمززذي  وتززاب النوززاا  بززاب مززا  ززاء فززي ثألزز ل النوززاا  ا )  -54

 .398  ا3حدل  غريب حسل في هذا الباب   
 .200  ا3الل الامام  شرا فتم القدلر    -55
 .144  ا3الشربلني  مغني المحتا     -56
 .7  ا7  الل قدامة  المغني   65  ا5  اللاوتي  وشاف القناع   40  ا2الشلراوي  الماذب    -57
حاطزززب الترمزززذي  سزززنل الترمزززذي  وتزززاب النوزززاا  بزززاب مزززا  زززاء فزززي ثألززز ل النوزززاا  بسزززنده ألزززل محمزززد لزززل  -58

 .398  ا3    1088ال محي  وقال الترمذي: حدل  محمد لل حاطب حدل  حسل  ا )
   والليظ له.611  ا1    1896الل ما ه  سنل الل ما ه  وتاب النواا  باب ثأل ل النواا  ا) - 
 .100  ا1  السباألي  شرا قانول األحوال الشخصية   45الو وهر   األحوال الشخصية  ا -59
 .439-438الل ألاشور  مقاصد الشريعة ا س مية  ا .156  ا3قيم  األ م الموقعلل   الل ال  -60
  النززززووي  97-94  ا3  الززززل ن ززززيم  البحززززر الرائززززا   190  ا1المرغلنززززاني  الادايززززة شززززرا اللدايززززة    -61

 .66-65  ا5  اللاوتي  وشاف القناع   46-45  ا7روضة الطالللل   
 ة في حالة ألقد الووا  المدني "موضوع البح ". ثذ فلاما تظار ا شوالي  -62
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ومززا اشززترط  ماززور العلمززاء مززل الشززافعية والحناللززة العدالززة فززي الشززاهدلل خ فززاد للحنييززة وروايززة ألززل ا مززام  -63
 .190  ا1المرغلناني  الاداية شرا اللداية    -احمد الذلل قللوا شااد  الياسا: 

  7. الزل قدامزة  المغنزي   65  ا5. اللاوتي  وشاف القناع   355  ا1 خيار  الحصلني  وياية األ - 
وآثززرت ألززدم التعززرض فززي البحزز  لشززرط العدالززة  لعززدم ظاززور ثشززوالية متمززالو  لززه فززي واقزز  األقليززات  .8-7ا

المسلمة  بشول مغالر ألل واق  الل د ا س مية  خاصزة مز  ا تيزاء مزل اشزترط بالعدالزة  الظزاهر : الزل قدامزة  
   وباألتباره فرألاد ألل شرط ثس م الشاهدللل ثذ ر تتصور ألدالة ال افر.8-7  ا7  المغني 

 .40  ا2  الشلراوي  الماذب   144  ا3الشربلني  مغني المحتا      -64
 .8  ا7  الل قدامة  المغني   65  ا5اللاوتي  وشاف القناع    -65
والخلييتززلل مززل بعززده ال ر تقلززل شززااد    وقززال الززل ح ززر: "حززدل  الوهززري: مضززت السززنة مززل رسززول ع  -66

النساء في الحدود  روي ألل مال  ألل ألقلل ألزل الوهزري لازذا  وواد: ور فزي النوزاا ور فزي الطز ق  ور يصزم 
 .207  ا4ألل مال : الل ح ر  تلخيا الخللر في تخريل احادل  الرافعي ال للر    

لح ززا  لززل ارطززأ  وهززو ضززعلف  مزز  وززول الحززدل  مرسزز د  ر ثسززناد قززول الوهززري فيززه ا… "وقززال الشززوواني:  - 
 .183  ا7تقوم به الح ة": الشوواني  نلل األوطار   

  الززل قدامززة  المغنززي  65  ا5اللاززوتي  وشززاف القنززاع    -. 144  ا3الشززربلني  مغنززي المحتززا     -67
 .8  ا7 
 .190  ا1المرغلناني  الاداية شرا اللداية     -68
 .260  ا6  الشوواني  نلل األوطار   8  ا7مة  المغني   الل قدا -69
 .465  ا9الل حوم  المحلأ     -70
 .187  ا4  الشوواني  السلل ال رار   280  ا6ال اساني  لدائ  الصنائ       -71
 ..183  ا7. الشوواني  نلل األوطار   207  ا4الل ح ر  تلخيا الخللر    -72
 .8  ا7الل قدامة  المغني    -73
 .54الو وهر   األحوال الشخصية  ا -74
  6ال اسززاني  لززدائ  الصززنائ    …: وذلزز  فيمززا ر يطلزز  ألليززه الر ززال وززالورد  والعلززوب الباطنززة فززي النسززاء -75

 .247-246  ا10القرافي  الذخلر     .278-277ا
 .54الو وهر   األحوال الشخصية  ا -76
  الحطزاب  مواهزب 97  ا3  الزل ن زيم  البحزر الرائزا   190  ا1   المرغلناني  الادايزة شزرا اللدايزة -77

-46  ا7  النززووي  روضززة الطززالللل   145  ا3  الشززربلني  مغنززي المحتززا    408  ا3ال للززل   
 .7  ا7  الل قدامة  المغني   66  ا5  اللاوتي  وشاف القناع   47

 .280  ا6ال اساني  لدائ  الصنائ      -78
 .97  ا3  الل ن يم  البحر الرائا   190  ا1اني  الاداية   المرغلن  -79
 .190  ا1المرغلناني  الاداية شرا اللداية     -80
 .193  ا4. مال  لل انس  المدونة ال لرف   408  ا3الحطاب  مواهب ال للل    -81
 .47-46  ا7  النووي  روضة الطالللل   145  ا3الشربلني  مغني المحتا      82
 .7  ا7  الل قدامة  المغني  ا66  ا5اللاوتي  وشاف القناع     -83
 .66  ا5اللاوتي  وشاف القناع     -84
 سلا تخري ه.  -85
 .97  ا3الل ن يم  البحر الرائا    -86
 .201  ا3الل الامام  شرا فتم القدلر     -87
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88-    Caringella, F., DeMarzo, G., Lazzo, F., I CODICI Commentati C1, CODICE 

CIVILE (pp75…). 

 .45  ا7  النووي  روضة الطالللل   95-94  ا3الل ن يم  البحر الرائا     -89
 Mario Bessone, Giurisprudenzaوالسل القانوني هو سل الثامنة ألشر   وما هزو فزي شزروا القزانول: -90

del diritto di famiglia, (pp3…). 

نظمززة لعقززد الززووا  المززدني للحززظ لوضززوا تغللززب موافقززة الززولي او حتززأ ثذنززه فززي هززذا ثل المطززال  للقززوانلل الم -91
 العقد: المر   السالا.

  الززل رشززد  لدايززة الم تاززد  247  ا2  ال اسززاني  لززدائ  الصززنائ    196  ا1المرغلنززاني  الادايززة    -92
 .7  ا2 
 .117  ا3الل ن يم  البحر الرائا    -93
 .247  ا2ال اساني  لدائ  الصنائ     .117  ا3المر   السالا    -94
 .55  ا2  الل ال ووي  التحقلا في احادل  الخ ف   7  ا2الل رشد  لداية الم تاد    -95
  الشزززلراوي المازززذب  50  ا7النزززووي  روضزززة الطزززالللل    -  147  ا3الشزززربلني  مغنزززي المحتزززا     -96

 .35  ا2 
 .49-48  ا5اللاوتي  وشاف القناع     -97
 .255  ا3  الل الامام  شرا فتم القدلر   169  ا1المرغلناني  الاداية    -98
 .251  ا6  الشوواني  نلل األوطار   5  ا7الل قدامة  المغني    -99

رضزي -الزذي لرويزه ألنزه الزل ألبزاس    ولعله استند ثلأ حدل  رسزول 455  ا9الل حوم  المحلأ    -100
ذنازا صزمتاا" مسزلم  صزحيم مسزلم  وتزاب "األيم احا  -ع ألناما لنيساا مل وللاا  والبور تستأذل في نيساا وا 

 1037  ا2    1421النواا  باب استئذال الثلب  ا)
  الشززوواني  نلززل األوطززار  7  ا2  الززل رشززد  لدايززة الم تاززد   226  ا2الززدردلر  الشززرا ال للززر    -101
 .251  ا6 
 .255  ا3  الل الامام  شرا فتم القدلر   169  ا1المرغلناني  الاداية    -102
. الزل 196  ا1وقد روي ر وأله ثلزأ ظزاهر الروايزة ألزل الزي حنييزة والزي لوسزف.المرغلناني  الادايزة    -103

 .255  ا3الامام  شرا فتم القدلر   
ورد . ونسزززب ثليزززه الزززل حزززوم قززز251  ا6الشزززوواني  نلزززل األوطزززار    .35  ا2الشزززلراوي  المازززذب     -104

 .455  ا9اخر: "ال ر توو  المرا  نيساا ور غلرها  ل ل ثل وو اا ر ل مسلم  او": الل حوم  المحلأ   
 .7  ا2  الل رشد  لداية الم تاد   248  ا2ال اساني  لدائ  الصنائ     -105
 .100  ا2ال صاا  احوام القرآل لل صاا    -106
 .7  ا2الل رشد  لداية الم تاد    -107
   1421مسلم  صحيم مسلم  وتاب النواا  باب استئذال الثلب في النوزاا بزالنطا  والبوزر بالسزووت  ا) -108
 .1037  ا2 
 .141ألقلة  محمد  دراسات في اليقه المقارل  ا -109
الززل حبززال  صززحيم الززل حبززال  ذوززر الخلززر المززدحض قززول مززل وألززم ال هززذا الخلززر تيززرد بززه أللززد ع لززل   -110

 .399  ا9    4089ف  لل  للر لل مطعم  ا)اليضل ألل نا
وقززال الشززلخ األلبززاني: حززدل  صززحيم ثسززناده  ر الززه ر ززال الشززلخلل واألززلا بارنقطززاع  وذوززر طرقززاد لتصززل لاززا  -

 .6/1830/491الحدل   األلباني: صحيم سنل الي داوود: 
راس للنشزززر والتوويززز     مؤسسزززة غززز1   صزززحيم سزززنل الزززي داود  طهزززز1420األلبزززاني  محمزززد ناصزززر الزززدلل )ت  

 .491   ا1830م  الم لد السادس  ا)2002-هز1423ال ويت  
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قزززال فزززي اسزززناده الزززل ح زززر :"ر الزززه ثقزززات  واألزززل با رسزززال  وروي أللزززأ طريقزززة اليقازززاء  العسزززق ني: الزززل  -111
   وفززي اليززتم قززال فيززه :161-160  ا 3ح ززر: تلخززيا الحللززر  وتززاب النوززاا  بززاب األوليززاء واحوززامام   

  9   ""....... وما الطعل في الحدل  ف  معنأ له فإل طرقه يقوف بعضزاا لزبعض : "الزل ح زر  فزتم البزاري 
 . 196ا 

ذا اختلف فزي… بطريا آخر موصورد با رسال  وروي  ثقات  واأللا  هر ال… "قال الل ح ر في ثسناده:  -112  وا 
رساله حوم لمزل وصزله أللزأ طريقزة اليقازاء": الز وتزاب النوزاا  بزاب  للزر حل ح زر  تلخزيا الوصل الحدل  وا 

واما الطعل فزي الحزدل  فز  معنزأ لزه  فزإل "…   وفي اليتم قال فيه: 161-160  ا3األولياء واحوامام   
 .196  ا9طرقه يقوي بعضاا لبعض": الل ح ر  فتم الباري   

 .6  ا7الل قدامة  المغني    -. 249  ا2ال اساني  لدائ  الصنائ      -113
 .248  ا2  ال اساني  لدائ  الصنائ    7  ا2الل رشد  لداية الم تاد    -114
 .7  ا2الل رشد  لداية الم تاد    -115
  قززال 407  ا3    1101الترمززذي  سززنل الترمززذي  وتززاب النوززاا  بززاب مززا  ززاء ر نوززاا ثر لززولي  ا) -116

وحززدل  الززي موسززأ … لززل حصززلل وانززس الترمززذي: وفززي البززاب ألززل ألائشززة والززل ألبززاس والززي هريززر   وألمززرال
 حدل  فيه اخت ف.

   اخر ززه بسززنده ألززل الززي موسززأ 2710الحززا م النيسززالوري  المسززتدر  أللززأ الصززحيحلل  وتززاب النوززاا  ا) - 
  :185-184  ا2  ثم ذور اسانلد اخرف للحدل  قال فلاا: وهذه األسانلد ولاا صحيحة. 
  وقزال 407  ا3    1102بزاب مزا  زاء ر نوزاا ثر لزولي  ا) الترمذي  سنل الترمذي  وتزاب النوزاا  -117

 حدل  حسل. 1فيه: هذ
مززل روايززة الززي هريززر    الزل ما ززه  سززنل الززل ما ززه  بززاب ر نوززاا ثر لززولي  لليزظ مرفززوع ولززه ثلززأ النلززي  -118
وقزززززال الزززززل ح زززززر: رواه الزززززل ما زززززه مزززززل روايزززززة الزززززي هريزززززر : بسزززززند ضزززززعلف   -  606  ا1    1882ا)
رقطني لإسناد أللأ شرط مسلم  ل ل ليظه بعزد "نيسزاا": "وونزا نقزول ثل التزي تزوو  نيسزاا هزي الوانيزة": الزل والدا

 .187  ا2    1938الملقل  خ صة اللدر المنلر  وتاب النواا  باب اروال النواا  ا)
: الززل ح ززر   فميززاده: ال الززدارقطني ر ززم وقززف قولززه: "فززإل الوانيززة هززي التززي تززوو  نيسززاا" أللززأ الززي هريززر  

 .61  ا2الدراية في تخريل احادل  الاداية  وتاب النواا  باب في األولياء واأل ياء   
 .539  ا2الدريني  محمد فتحي  بحو  مقارنة في اليقه ا س مي واصوله    -119
لزدر الزل الملقزل  خ صزة ال .227  ا3    28   وا)26الدارقطني  سنل الدارقطني  وتزاب النوزاا  ا) -120

 .187  ا2    1938المنلر  وتاب النواا  باب اروال النواا  ا)
 .541-540  ا2الدريني  محمد فتحي  بحو  مقارنة في اليقه ا س مي واصوله     -121
 .120سلا تخري ه  ا  -122
 .247  ا2ال اساني  لدائ  الصنائ     -123
 .35  ا2الشلراوي  الماذب    -124
ومزززا  531  ا2الزززدريني  بحزززو  مقارنزززة فزززي اليقزززه ا سززز مي واصزززوله    -ة األدلزززة: للتوسززز  فزززي مناقشززز -125

 وما بعدها. 135بعدها.  ألقلة  دراسات في اليقه المقارل  ا
 .118  ا3الل ن يم  البحر الرائا    -126
محزززرم  18-14الرلنززدا   –مدلنززة دللزززل  -14الم لززس األوروبززي لءفتزززاء والبحززو   الليززال الختزززامي للززدور   -127

 .www.e-cfr.org  ألل موق  الم لس: 3م  قرار رقم 2005فلرالر  27-23  هز1426

ور لد مل التنليزه هنزا ال هزذا القزرار  زاء ضزمل دراسزة موضزوع الوريزة فزي النوزاا بشزول ألزام  ولزيس فقزط فيمزا  
 فيما يظار مل نا القرار  وع تعالأ األلم.–لتعلا بالووا  المدني 
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   1الزززززراوي  محمزززززد لزززززل الزززززي بوزززززر  مختزززززار الصزززززحاا    .184  ا5  لسزززززال العزززززرب   الزززززل منظزززززور  -128
 .266ا
 .367  ا1الحصلني  وياية األخيار    -129
 .294  ا2الدسوقي  حاشية الدسوقي   . 204  ا1المرغلناني  الاداية     -130

 .108  ا3. اللاوتي   الروض المرب    367  ا1الحصلني  وياية األخيار    -
 .466  ا9  الل حوم  المحلأ   160  ا7الل قدامة  المغني    -131
  المرغلناتي الادايزة  316  ا3ذور الل الامام ال ر خز ف فزي ذلز : الزل الامزام  شزرا فزتم القزدلر    -132
 يعقززد النوززاا وا معززوا أللززأ ال نوززاا التعززويض  ززائو وهززو ال…"  وقريززب منززه قززول الززل رشززد: 197  ا 1 

  الشززربلني: مغنززي 3/419  الخطززاب  مواهززب ال للززل: 19  ا2لززل رشززد  لدايززة الم تاززد   دول صززداق": ا
 .8/227  المرداوي ا نصاف 3/220المحتا  

  فقالززت: ثنززي خززر  اللخززاري فززي صززحيحه بسززنده ألززل سززال لززل سززعد  قززال:  ززاءت امززرا  ثلززأ رسززول ع  -133
لزم ت زل لز  لازا حا زة  قزال: هزل ألنزد  مزل شزيء  وهلت من  نيسزي  فقامزت طزوي د  فقزال ر زل: وو نلازا  ثل

تصززدقاا  قززال: مززا ألنززدي ثري ثواري  فقززال: ثل األطلتاززا ثيززاه  لسززت ر ثوار لزز   فززالتمس شززلئاد  فقززال: مززا ا ززد 
شلئاد  فقال: التمس ولزو خاتمزاد مزل حدلزد  فلزم ل زد  فقزال: امعز  مزل القزرآل شزيء  قزال: نعزم  سزور  وزذا وسزور  

قززال: وو نا اززا بمززا معزز  مززل القززرآل": اللخززاري  الصززحيم  وتززاب النوززاا  بززاب السززلطال وززذا لسززور سززماها  ف
 .1973  ا5    4842ا)… ولي
 .317-316  ا3  الل الامام  شرا فتم القدلر   152  ا3الل ن يم  البحر الرائا    -134
وتي  وشزاف القنززاع    اللاز55  ا2  الشزلراوي  المازذب   316  ا3الزل الامزام  شزرا فزتم القززدلر    -135
 .466  ا9  الل حوم  المحلأ   156  ا5 
الترمذي  سنل الترمذي  وتاب النواا  باب: ما  زاء فزي الر زل لتزوو  المزرا  فيمزوت ألنازا قلزل ال ييزرض   -136

  قزززال الترمزززذي: حزززدل  الزززل مسزززعود حزززدل  حسزززل    بسزززنده ألزززل أللقمزززة ألزززل الزززل مسزززعود 1145لازززا  ا)
 .451-450  ا3صحيم   

  قززال فيززه: هززذا 196  ا2    2737النيسزالوري  الحززا م: المسززتدر  أللززأ الصززحيحلل  وتزاب النوززاا  ا) - 
 حدل  صحيم أللأ شرط مسلم ولم لخر اه.

 هذا بالنظر ثلأ  انب ألدم تسمية المار فيه  دول ال وانب األخرف. -137
ت مالاا فززي الغالززب للشززروط واألروززال لخزز ف واقزز  ألقززود الززووا  التززي تززتم فززي المرا ززو ا سزز مية  فمزز  اسزز -138

 الشرألية  ثر اناا ر تحمي حقوق الوو لل ور حقوق اوردهما  بالنظر ثلأ القانول العام في الدول األوروبية.
ألززززززل   الشلخ فيصل مولوي  ألضو الم لس األوروبي لءفتاء والبحو : -وقد ذهب ثلأ هذا التو يه: -139

 م.2005-8-24  لتاريخ1027 فتوف رقم www.mawlawi.netموق  
 .406سالم لل أللد الغني الرافعي: احوام احوال الشخصية للمسلملل في الغرب  ا - 

  نقابزززززة المحزززززاملل  مدلنزززززة لريشزززززيا   ثيطاليزززززا  Avv. Ferrari Fabio)-المحزززززامي فلزززززراري  فزززززاللو  -140
 م  "اتصال شخصي".23/6/2006
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 املراجع
 القرآن الكريم. -

ا ززززواء  )تحقلززززا:  6  3  طصووووحيح البخوووواري    هززززز256ع محمززززد لززززل ثسززززماأللل )ت  اللخززززاري  الززززو أللززززد -
 م.1987-هز1407د.مصطيأ دلب البغا   دار الل وثلر  للروت  

هزز   الزروض المربز   موتبزة الريزاض الحدلثزة  الريزاض   1051اللاوتي  منصور لل لونس لل ثدريزس )ت  -
 هز. 1390

هزز   وشزاف القنزاع )تحقلزا هز ل مصزللحي هز ل   دار 1051اللاوتي  منصور لل لونس لل ثدريزس )ت  -
 هز.1402اليور  للروت  

  )تحقلا: أللد الرحمل 2  طمجموع الفتاوى    هز728الل تيمية  الو العباس احمد أللد الحليم الحراني )ت  -
 لل محمد لل قاسم العاصمي الن دي   موتبة الل تيمية.

ا ززواء  )تحقلززا: محمززد  5  أحكووام القوورآن للجصووا    هززز370ال صززاا  الززو بوززر لززل أللززي الززراوي )ت  -
 .هز1405الصادق قمحاوي   دار ثحياء الترا   للروت  

  )تحقلزا: 1  طالتحقيوق فوي أحاديو  الخوالف   هزز597الل ال ووي  أللد الرحمل لزل أللزي لزل محمزد )ت  -
 .هز1415مسعد أللد الحملد م حمد السعدني   دار ال تب العلمية  للروت  

 4  1هزززز   المسزززتدر  أللزززأ الصزززحيحلل  ط405الزززو أللزززد ع محمزززد لزززل أللزززد ع النيسزززالوري )ت الحزززا م:  -
 . 1990 -هز 1411ا واء  تحقلا مصطيأ أللد القادر ألطا  دار ال تب العلمية  للروت  

 18  2  طصوحيح ابون حبوان   هزز354الل حبال  الو حاتم محمد لل حبال لل احمد التميمزي البسزتي )ت  -
 ا: شزززززززززززززززززززززززززززززعلب األرنزززززززززززززززززززززززززززززاؤوط   مؤسسزززززززززززززززززززززززززززززة الرسزززززززززززززززززززززززززززززالة  للزززززززززززززززززززززززززززززروت   زززززززززززززززززززززززززززززوء  )تحقلززززززززززززززززززززززززززززز

 . 1993 -هز1414

فتح البواري شورح صوحيح    هز852الل ح ر  الو اليضل احمد لل أللي لل ح ر العسق ني الشافعي )ت  -
   )تحقلا: محب الدلل الخطلب   دار المعرفة  للروت.البخاري 

بيوور فووي حتلخووي  ال   هززز852)ت  الززل ح ززر  الززو اليضززل احمززد لززل أللززي لززل ح ززر العسززق ني الشززافعي -
-هزز1384  )تحقلا: السلد أللد ع هاشم اليماني المدني   المدلنة المنور   تخريج أحادي  الرافعي الكبير

 م.1964

   المحلوووووووووووى   هزززززززززززز456الزززززززززززل حزززززززززززوم  الزززززززززززو محمزززززززززززد أللزززززززززززي لزززززززززززل احمزززززززززززد لزززززززززززل سزززززززززززعلد الظزززززززززززاهري )ت  -
 روت.)تحقلا: ل نة ثحياء الترا  العربي   دار اآلفاق ال دلد   لل

  1  طار فوي حول غايوة اَّلختصوارخيوكفايوة األالحصلني  الو بوزر لزل محمزد الحسزلني الدمشزقي الشزافعي   -
 م.1994)تحقلا: أللي أللد الحملد للط ي ومحمد وهلي سليمال   دار الخلر  دمشا  

 ا ززواء  دار 6  2  طمواهووب الجليوول   هززز954الحطززاب  الززو أللززد ع محمززد لززل أللززد الززرحمل المغربززي )ت  -
 . هز1389اليور  للروت  

  )تحقلززا: السززلد أللززد ع سوونن الوودار قطنووي   هززز385الززدارقطني  الززو الحسززل أللززي لززل ألمززر البغززدادي )ت  -
 م.1966-هز1386هاشم اليماني المدني   دار المعرفة  للروت  
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   )تحقلا: محمد ألليش   دار اليور  للروت.الشرح الكبيرالدردلر  الو الدوات سلدي احمد   -

   )تحقلا: محمد ألليش   دار اليور  للروت.حاشية الدسوقيألرفة   دسوقي  محمدال -

  ث ثزة ا زواء  مؤسسزة 2ط  تهوذيب سوير أعوالم النوبالءهزز   784الذهلي  محمزد لزل احمزد لزل ألثمزال )ت  -
 م.1992الرسالة  للروت  

المجتهوود ونهايووة بدايووة    هززز595الوللززد محمززد لززل احمززد لززل محمززد لززل رشززد القرطلززي )ت  الززوالززل رشززد   -
   دار اليور  للروت.المقتصد

   دار اليور  للروت.مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربلني   -

  1  طتنقويح تحقيوق أحاديو  التعليوق   هزز744شمس الدلل الحنللي  محمد لل احمد لزل أللزد الازادي )ت  -
 م.1998للروت   ا واء  )تحقلا: ايمل صالم شعبال   دار ال تب العلمية  3

ا زززواء  )تحقلزززا: محمزززود  4  1  طالسووويل الجووورار   هزززز1250الشزززوواني  محمزززد لزززل أللزززي لزززل  محمزززد )ت  -
 .هز1405ثلراهيم والد   دار ال تب العلمية  للروت  

 م.1973  دار ال لل  للروت  نيول األوطوار   هز1250الشوواني  محمد لل أللي لل  محمد )ت  -

   دار اليور  للروت.المهذبيم لل أللي لل لوسف  الشلراوي  الو ثسحاق ثلراه -

  )تحقلززا: محمززد الطززاهر الميسززاوي   دار 2  طمقاصوود الشووريعة اإلسووالميةالززل ألاشززور  محمززد الطززاهر   -
 م.2001النيائس  ألمال  

   زززوء  دار اليوزززر 12  1  طالمغنوووي   هزززز620الزززل قدامزززة  الزززو محمزززد أللزززد ع لزززل احمزززد المقدسزززي )ت  -
 .هز1405للروت  

 م.1994  )تحقلا: محمد ح ي   دار الغرب  للروت  الذخيرةالقرافي  شااب الدلل احمد لل ثدريس   -

أعوالم المووقعين عون    هزز751الل القزيم  الزو أللزد ع محمزد لزل الزي بوزر لزل الزوب الورألزي الدمشزقي )ت  -
 م.1973  )تحقلا: طه أللد الرؤوف سعد   دار ال لل  للروت  رب العالمين

  دار ال تزاب العربزي  للزروت  2  طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   هزز587أل ء الدلل )ت  ال اساني  -
 م.1982

  )تحقلزا: محمزد فزؤاد أللزد سونن ابون ماجوه   هزز275الل ما زه  الزو أللزد ع محمزد لزل لويزد القووينزي )ت  -
 الباقي   دار اليور  للروت.

   دار صادر  للروت.المدونة الكبرى    هز179مال   الو أللد ع لل انس األصبحي )ت  -

اإلنصاف في معرفة  الراجح من الخالف على مذهب    هز885المرداوي  الو الحسل أللي لل سليمال )ت  -
   )تحقلا: محمد حامد اليقي   دار ثحياء الترا   للروت.اإلمام أحمد بن حنبل

هززز   الادايززة  شززرا اللدايززة  593 المرغلنززاني  الززو الحسززل أللززي لززل الززي بوززر لززل أللززد ال للززل الرشززداني )ت -
 الموتبة ا س مية. 

  )تحقلزا: محمزد فزؤاد صحيح مسولم   هز261مسلم  الو الحسلل مسلم لل الح ا  القشلري النيسالوري )ت  -
 أللد الباقي   دار ثحياء الترا   للروت.
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مزززدي أللزززد   )تحقلزززا: ح1  طخالصوووة البووودر المنيووور   هزززز804الزززل الملقزززل  ألمزززر لزززل أللزززي األنصزززاري )ت  -
 هز.1410الم لد ثسماأللل السليي   موتبة الرشد  الرياض  

   دار المعرفة  للروت.2  طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق   هز970الل ن يم  ويل الدلل الحنيي )ت  -

ة الطالبين وعمدة المفتوين   هز676النووي  الو ووريا يحلأ لل شرف لل مري )ت  -  زوء   12  2  طرَو
 هز.1405ي  للروت  الموتب ا س م

  دار اليوزر  2  طشورح فوتح القودير   هزز681الل الامام  ومال الدلل محمد لل أللزد الواحزد السلواسزي )ت  -
 للروت.

 الكتب املعاصرة:

  ال ويزززت  مؤسسزززة غزززراس للنشزززر 1  طصوووحيح سووونن أبوووي داودم   2002األلبزززاني  محمزززد ناصزززر الزززدلل ) -
 والتووي .

   للروت  الموتب ا س مي.1  طَعيف سنن الترمذيم   1991األلباني  محمد ناصر الدلل ) -

  للزززروت  مؤسسزززة 1  طبحوووو  مقارنوووة فوووي الفقوووه اإلسوووالمي وأصوووولهم   2002الزززدريني  محمزززد فتحزززي ) -
 الرسالة.

   القاهر   دار اليور العربي.األحوال الشخصيةالو وهر   محمد   -

   للروت  الموتب ا س مي. 7طشرح قانون األحوال الشخصية، م   1997السباألي  مصطيأ ) -

   ألمال  موتبة الرسالة.1  طدراسات في الفقه المقارن م   1983ألقلة  محمد ) -

   للروت  مؤسسة الرسالة.1  طمعجم المؤلفينم   1993وحالة  ألمر رضا ) -

 االتصال الشخصي:

 ي".م  "اتصال شخص2004ثيطاليا  ) -مدلنة مل نو  -د.أللي الو شويمة  المروو ا س مي  -

م  "اتصزال 2006  نقابة المحاملل  مدلنة لريشزيا  ثيطاليزا )Avv. Ferrari Fabioالمحامي فلراري فاللو ) -
 شخصي".

 شبكة االتصال االلكرتونية:

  الم لزززززس األوروبزززززي لءفتزززززاء 3/5القزززززرار ) 24/2/2005حوزززززم تطللزززززا القاضزززززي غلزززززر المسزززززلم  قزززززرارات   -
 .http://www.e-cfr.orgوالبحو : 

 .www.mawlawi.netم : 24/8/2005  1027صل  فتوف رقم مولوي  في -

 . www.e.cfr.orgمسلموا اوروبا ... تحديات معاصر  وماام صعبة  الم لس األوروبي لءفتاء والبحو   -
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