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  الوالية في النكاح

  )KHI(بين مذهب الشافعية ومجموعة االقتراحات لألحكام اإلسالمية بأندونيسيا 

 

  ملخص البحث

هذه الرسالة تبحث عن الوالية يف النكاح دراسة مقارنة بني مذهب الشافعية 

خاصة يف أسباب تثبت �ا ) KHI(وبني جمموعة االقرتاحات لألحكام اإلسالمية 

النكاح، ومىت تنتقل الوالية إىل السلطان، وما هي شروط الويل حىت تصح الوالية يف 

. وخالصته أن بني اجلهتني اتفاق واختالف .واليته، وترتيب األولياء عند اجتماعهم

ترتيب األولياء من النسب عند اجتماعهم، وكون الوالية : ومن وجوه االتفاق بينهما 

كون الوالء سببا يف ثبوت الوالية، ويف : فومن وجوه االختال. ثابتة بالنسب والسلطة

والعقل وزيد اإلسالم والذكورة والبلوغ  )KHI( شروط الويل حيث ذكر يف ا�موعة

على ذلك يف مذهب الشافعية أربعة أخرى وهي احلرية والرشد واحلل وعدم الفسق، 

مذهب وكذلك يف كون الصم والبكم كرب السن مانعة من الوالية حيث إن املعتمد يف 

   ).KHI(الشافعية أ�ا ليست مانعة من الوالية خبالف ما قرر يف ا�موعة 

الوالية يف النكاح، جمموعة االقرتاحات لألحكام اإلسالمية، : الكلمات الرئيسة 

  .مذهب الشافعية

 

ABSTRACT 

This thesis seeks the mandate in marriage to study a comparison 
between the madzhab Syafi’i and the set of proposals for Islamic provisions 
(KHI) especially in the reasons for proving the mandate in marriage, when the 
mandate is transferred to the Sultan, and what are the conditions of the 
guardian until his mandate is correct, and the order of the saints when they 
meet. His conclusion is that there is agreement and disagreement between the 
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two sides. One aspect of the agreement between them is the order of the 
guardians of the lineage when they meet, and the fact that the mandate is fixed 
in proportions and authority. One of the differences is that loyalty is the reason 
for the establishment of the mandate, and in the conditions of the guardian, 
islam, masculinity, puberty and reason are mentioned, and more overthe four 
other madzhab Syafi’i are freedom, majority, solution and non-debauchery, as 
well as the fact that the deaf and dumb are old, as the adopted in the madzhab 
Syafi’I is not prohibited from the mandate other than what was decided in the 
KHI.  

Keywords: The mandate in marriage, the set of proposals for Islamic rulings 
(KHI), madzhab Syafi’i. 

 

 

ABSTRAK 

Tesis ini membahas tentang perwalian dalam pernikahan untuk 
mempelajari perbandingan antara madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) khususnya pada pembahasan tentang sebab-sebab  perwalian dalam 
pernikahan, kapan hak perwalian berpindah kepada hakim, dan apa syarat-
syarat yang harus terpenuhi bagi seorang wali, dan siapa yang didahulukan di 
antara para wali. Kesimpulannya adalah bahwa ada kesepakatan dan perbedaan 
antara kedua belah pihak. Di antara yang disepakati adalah tentang urutan wali 
nasab ketika mereka berkumpul, dan sahnya perwalian dengan nasab dan 
perwalian hakim. Dan di antara perbedaan antara keduanya adalah tentang 
sahnya perwalian dengan wala’, syarat-syarat seorang wali yaitu islam, laki-
laki, baligh dan berakal, dan di dalam madzhab Syafi’i di sebutkan empat 
syarat lainnya yaitu merdeka, rusyd, dalam kondisi tidak berihrom dan tidak 
fasik, serta hukum perwalian orang yang tuli, bisu dan orang tua, bahwa yang 
ditetapkan dalam madzhab Syafi’i adalah sahnya perwalian mereka, berbeda 
dengan yang terdapat di dalam KHI. 

Kata-kata kunci: perwalian dalam pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, 
madzhab Syafi'i.
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 خلفية البحث .١

إن اإلسالم دين كامل وشرع حكيم، شامل جلميع جوانب شؤون حياة 

فإنه كما اهتم مبسائل االعتقاد والعبادة اليت متثل . اإلنسان عقيدة وعبادة ومعاملة

اهتم أيضا  اإلنس واجلن من أجل حتقيقها،العالقة بني العبد وخالقه، واليت خلق 

  . باألمور االجتماعية اليت متثل العالقة بني املخلوقني، ومن ذلك أمر النكاح

 يف العباد مصاحل من فيه ملا الشارع عليها حث اليت األمور من النكاح فإن

 أن آياته ومن{ تعاىل قال سكينة مطمئنة، االنسان حياة تكون و�ا .واآلخرة الدنيا

 ذلك يف إن ورمحة مودة بينكم وجعل إليها تسكنوال أزواجا أنفسكم من لكم خلق

   ).٢١: الروم ( }يتفكرون لقوم آليات

 اهللا صلى النيب قول الزواج، منها بيان مشروعية يف أحاديث عديدة وردت وقد

 للبصر أغض فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا: ((سلم و عليه

   ١)).وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع مل ومن للفرج وأحصن

                                                             
دار طيبة ، كتاب النكاح، باب : ه، الرياض ١٤٢٦مسلم، أبو احلسن بن احلجاج، صحيح مسلم، .  ١

: ، الرقم ٢: واشتغال من عجز عن املؤن بالصوم، اجلزء استحباب النكاح ملن تاقته نفسه إليه ووجد مؤنة، 

١٤٠٠.  
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وإن الشارع احلكيم قد اعتىن بالنكاح اعتناءا كبريا، فوضع له أركانا وشروطا لصحته 

ولعل أهم األمور اليت اهتم �ا الشرع هو . حىت يصل النكاح إىل اهلدف املقصود

فإن ثبوت الوالية يف النكاح قد تساهل عنها بعض . وجود الويل يف عقد النكاح

وهلم من شبهة املساواة بني الرجال والنساء علما الناس يف هذا الزمان ملا تسرب يف عق

وأيضا إن . بأن الوالية يف النكاح من األمور اليت اختصت �ا النساء دون الرجال

ثبوت الوالية يف النكاح صيانة حلقوق املرأة وكرامتها واحلفاظ عليها من اقتحام رجال 

لذي أشار إليه النيب صلى وذلك ملا هلا من نقص الدين وقلة العقل ا. غري مكافئني هلا

اهللا عليه وسلم، فيؤدي ذلك إىل التسرع يف اختيار الزوج بدون النظر إىل أحواله 

  . الدينية واألخالقية، فيظهر هنا أن وجود الويل أمر مهم جدا

   .فبناء على هذه األمور عزمت أن أكتب شيئا خمتصرا مما يتعلق �ذا املوضوع

النكاح بني مذهب الشافعية و جمموعة  الوالية يف"وضعت حبثي بعنوان 

وخصصته على مذهب الشافعية )". KHI(االقرتاحات لألحكام اإلسالمية 

وجمموعة االقرتاحات األحكام اإلسالمية ألن مذهب الشافعية الذي هو واحد من 

املذاهب األربعة املعتربة يف العامل اإلسالمي، يعترب أكرب املذاهب انتشارا وانتسابا إليه 

وذلك ألن انتشار اإلسالم يف أندونيسيا كان بوسيلة .  الشعب األندونيسيبني
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فعلموا شعب أندونيسيا االسالم على . األولياء التسعة الذين هم من أتباع الشافعية

هذا املذهب، وظهر من تالميذهم علماء منتسبون إىل مذهب الشافعية، وانتشر 

. العلماء فتأثر الناس بعدهم بتعاليمهماإلسالم يف أحناء أندونيسيا على أيدي هؤالء 

  .١فهذا من أكرب األسباب اليت تؤثر يف انشار هذا املذهب يف هذا البلد الكبري

انتشار مذهب الشافعية يف أندونيسيا وانتساب كثري من شعبها إىل هذا 

املذهب له تأثري قوي لدى مسؤولني للشؤون الدينية يف هذا البلد يف وضع القوانني 

املسلم الذي ميثل أكثر شعب مة اليت تتعلق باألحكام اإلسالمية للشعب واألنظ

وكذلك جمموعة االقرتاحات لألحكام اإلسالمية يف أندونيسيا، فإن  .٢أندونيسيا

ولكن مع كو�ا  . األحكام املقررة فيها أكثرها مستنبطة من فقه مذهب الشافعية

د من البحث فيها ومعرفة فال ب. كذلك يوجد فيها أمور ختالف فقه هذا املذهب

الصحيح، ويتأكد ذلك بكون جمموعة االقرتاحات لألحكام االسالمية كاملرجع يف 

                                                             
١
  .Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, Jejak Eksistensi Mazhab Syafi`i di Indonesia, jurnal 

sejarah dan kebudayaan islam, vol. 8 issue 1, juli 2020. 
 exhttps://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/ind  

  املصدر السابق.  ٢
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تطبيق األحكام الفقهية االسالمية لدى احلكام والقضاة واملسؤولني يف الوزارة الدينية 

  .١خصوصا يف قوانني ونظام الزواج. بأندونيسيا

راجيا الوصول إىل الغاية هذا هو السبب الذي يدفعين إىل اختيار هذا املوضوع 

املقصودة من ذلك وهي بيان أمهية هذه القضية وتفهيم الناس األمور اليت ينبغي 

 . معرفتها ومراعا�ا عند اخلوض فيها

 تحديد مشكلة البحث .٢

  :أحاول يف هذا البحث أن أتكلم حول املشاكل اآلتية 

زواج املرأة اليت ليس هلا ويل من النسب هل تزوج نفسها أو كيف يكون  .١

تنتقل الوالية إىل شخص آخر يف نظر الشافعية وجمموعة االقرتاحات 

 لألحكام اإلسالمية؟

يف نظر الشافعية  إذا اجتمع األولياء كيف يكون تقدمي أحدهم على األخر  .٢

 ؟وجمموعة االقرتاحات لألحكام اإلسالمية 

                                                             
١  .Khairul Umam, Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi’i dalam Penyusunan Kompilasi 

-http://ejournal.uinHukum Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia. 

 malang.ac.id/index.php/syariah 
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النكاح املقررة يف جمموعة االقرتاحات لألحكام اإلسالمية هل الشروط لويل  .٣

 مثل الشروط املعتمدة يف مذهب الشافعية؟

األخرس واألصم وكبري السن يف ذوي العاهات ككيف يكون حكم  والية  .٤

 .عة االقرتاحات لألحكام اإلسالميةنظر الشافعية وجممو 

 أهداف البحث  .٣

  :تتبني أهداف هذا البحث من النقط التالية

 معرفة األسباب اليت تثبت �ا الوالية للرجل على املرأة  .١

 .معرفة ترتيب األولياء عند اجتماعهم .٢

 .االطالع على شروط الويل الذي ثبتت له الوالية حىت تصح واليته .٣

  .والية األخرس واألصم وكبري السن حكم معرفة .٤

  بحثأهمية ال  .٤

  :ميكن تلخيص أمهية هذا املوضوع يف األمرين التاليني 

إن قضية الوالية يف النكاح من أكثر املشكالت االجتماعية وقوعا وذلك  .١

ألسباب عديد، من أمثلة ذلك ما يتعلق بظلم الويل عندما أجرب موليته بزواج 

من ال ترغب فيه فإن ذلك أمر خطري حيث أنه يؤدي إىل عدم حصول املرأة 
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ومن . جتماعيةعلى سعادة احلياة ومتعتها فيؤثر ذلك يف حيا�ا األسرية واال

ذلك أيضا تساهل كثري من الناس يف قضية الوالية فمثال إذا مل يرضى ويل 

املرأة بزواجها تذهب هي إىل احلاكم وتطلب واليته، أو أشد من ذلك تذهب 

وذلك يؤدي إىل . مع الرجل الذي ترغب فيه فتزوجته بغري وليها الصحيح

البد من بيان األحكام  فبناءا على هذا. وقوع األنكحة الفاسدة احملرمة

الشرعية يف هذه القضية حىت ترجع هذه األمة إىل شريعة ربه اليت تأيت باخلري 

 .واملصلحة

أما ختصيص البحث يف الفقه الشافعي فذلك النتساب أكثر الناس يف هذا  .٢

فال بد من بيان حقيقة آراء الشافعية فيما يتعلق  ١البلد إىل مذهب الشافعية

�ذا املوضوع، فلذلك خصص البحث يف ذكر آراء هذا املذهب حىت ال 

مث مقارنة تلك اآلراء مبا قرر . يطول البحث فال تبلغ إىل إكماله قدرة الباحث

 ).KHI(يف مبجموعة االقرتاحات لألحكام اإلسالمية بأندونيسيا 

  الدراسات السابقة  .٥

بعد أن قام الباحث بالعثور على على دراسات ومؤلفات سابقة يف املوضوع 

بزيارة بعض مكتبات متيسرة له، وكذلك اطلع على مكتبات إلكرتونية حديثة   
                                                             

  انظر خلفية البحث.  ١
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، وأيضا فتح  pdfكاملكتبة الشاملة واملكتبة العلمية اليت جتمع الكتب على برنامج 

وجد أن املؤلفات يف هذا املوضوع  بعض صفحات اإلنرتنت اليت هلا عالقة باملوضوع، ف

كلها يف املقارنة بني املذاهب األربعة، ومل جيد حبثا أو رسالة يف املوضوع خصصت يف 

  :هذه بعض املؤلفات اليت وجدها. دراسة مذهب معني دون آخر

 األستاذ لفضيلة) -اإلسالمي الفقه يف مقارنة دراسة-الوالية يف النكاح (  .١

 الوفاء مكتبة عن م٢٠١٣ عام يف -اجلمهورية مفيت -عالم شوقي الدكتور

 . صفحة ١٨٨ يف الكتاب ويتكون باإلسكندرية، القانونية

اتبع املؤلف يف كتابه منهج املقارنة بني املذاهب الفقهية، وذكر املناقشات بني 

: والكتاب مقسم إىل ثالثة فصول. أدلة كل قول منها مث ترجيح ما رآه راجحا

 على املرتتبة اآلثار فيه األركان، والثاين تناول هذه وشروط الوالية األول أركان

  . وانتقاهلا الوالية إ�اء الوالية، والثالث يف

فيكون حبثه واسعا . فقد مجع فيه املؤلف مجيع ما يتعلق بالوالية يف النكاح

وأما حبثي فيتميز منه بكونه خمتصرا وخمصصا . حاويا للمذاهب الفقهية األربعة

فقه الشافعي مقارنة مبجموعة االقرتاحات لألحكام اإلسالمية يف دراسة ال

  ). KHI(بأندونيسيا 
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 فريج بن رجاء بن إعداد عوض) النكاح يف الوالية(رسالة ماجستري بعنوان  .٢

وقد طبعت هذه الرسالة عام  ، االسالمية يف اجلامعة العويف، متت مناقشتها

 املنورة، املدينة اإلسالمية، باجلامعة العلمي البحث ه، ونشر�ا عمادة١٤٢٣

 .السعودية، وهي تتكون من جملدين العربية اململكة

 يف الوالية األول التمهيد، والثاين يف: قسم الباحث رسالته إىل تسعة فصول

 يف املكلفة للحرة الويل استئذان املكلفة، والثالث يف احلرة على النكاح

 النكاح يف النكاح، واخلامس الوالية يف الصغار على الوالية نكاحها، الرابع يف

 على الوالية السفيه، السابع يف على النكاح يف ا�انني، السادس الوالية على

 شروط النكاح، التاسع يف يف الوالية أسباب النكاح، الثامن يف يف األرقاء

وقد ذكر يف هذه الرسالة مجيع ما يتعلق بالوالية يف النكاح . النكاح يف الويل

بني املذاهب األربعة مع ذكر أدلة كل قول و الرتجيح من قبل مقارنة 

فهي تعد من أكمل ما صنف وألف يف هذا املوضوع تأليفا مستقال . الباحث

إال أن مستواها مناسب ملن درس الفقه املقارن يف اجلامعات دون العوام أو 

أحكام املبتدئني، وأما حبثي فيتميز عن هذه الرسالة يف كونه خمصصا يف دراسة 

الوالية يف النكاح على املذهب الشافعي فيتناسب مع من أراد االطالع على 

  .آراء أئمة الشافعية يف ذلك
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الوالية يف (احلقوق بعنوان  يف املاسرت شهادة نيل متطلبات من مكملة مذكرة .٣

ــة. إعداد صادق سامل، حتت إشراف األستاذة مجيلة مدور) الزواج  جامعــــــ

  .بسكــــــــرة خيضـــــر حممــــــــد

يتميز حبثي عن هذه املذكرة أنين أحاول أن أركز البحث يف دراسة الفقه 

الشافعي دون غريها من املذاهب، مث مقارنتها مبجموعة االقرتاحات لألحكام 

وأما هذه املذكرة فيتوسع حبثها يف املذاهب ). KHI(اإلسالمية بأندونيسيا 

  .الرتجيحاألربعة دون مقارنة األدلة و 

عضل الويل يف بالد الغرب صوره وأحكامه ومواقف أئمة املساجد واملراكز  .٤

حبث مقدم إىل الدورة الثانية . بقلم فضيلة الشيخ اخلمار البقايل. والقاضي منه

مجادى األوىل  ٢٠عشرة للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث املنعقدة بتاريخ 

 . ١٤٢٥مجادى األوىل  ٢٤إىل  ١٤٢٥

لباحث يف حبثه هذا عن املظاهر الواقعة يف بالد الغرب وبيان األحكام تكلم ا

يف ذلك، وأما ما عزمت البحث عنه فهو األحكام املتعلق بالوالية يف النكاح 

على ضوء الفقه الشافعي مقارنة مبجموعة االقرتاحات لألحكام اإلسالمية 

  ).KHI(بأندونيسيا 
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٥.  Khairul Umam, Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi’i dalam Penyusunan 

Kompilasi Hukum Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

malang.ac.id/index.php/syariah-http://ejournal.uinIndonesia.   

مذهب الشافعية وجمموعة خري األمم عن عالقة قوية بني يتكلم فيه الباحث 

االقرتاحات لألحكام اإلسالمية حيث ذكر أن هذه ا�موعة من األحكام 

عرضت على كثري من علماء هذا البلد وكلهم منتسبون إىل مذهب الشافعية، 

ويف هذا البحث أي الوالية يف النكاح يريد الباحث أن يظهر . فوافقوا عليها

خاصة يف باب الوالية يف النكاح دون  وجوه االتفاق ووجوه االختالف بينهما

  .غريها

  اإلطار النظري  .٦

يتناول هذا البحث نظريات الوالية يف النكاح من اشرتاط الوالية يف النكاح 

وأسباب ثبوت الوالية يف النكاح وشروط الويل يف النكاح والوالية على ذوي النقص 

يف الدين والعقل والتصرف وكذلك حكم والية ذوي العاهات والضعف كالصم 

  . والبكم وكرب السن

http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah
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ة االستقراء يف كتب ومؤلفات مذهب وتكون دراسة هذا البحث بطريق

الشافعية وغريها وبطريقة املقارنة بني األحكام املقررة يف جمموعة االقرتاحات لألحكام 

  .وبني ما يرتجح ويعتمد يف مذهب الشافعية مع عرض أدلتهم) KHI(اإلسالمية 

  منهج البحث  .٧

 نوع البحث  . أ

حبثا كيفيا حيث يكون على دراسة العملية باالستقرائي  يعترب هذا البحث

حبثا دينيا وفقهيا حيث يتكلم الباحث يف حبثه عما  يعترب حسب جمالهومن . واملقارنة

يتعلق باألحكام الفقهية معتمدا على أقوال الفقهاء من املذاهب األربعة املبنية على 

عترب حبثا مكتبيا، فيعتمد وأما حسب مكانه في. الكتاب والسنة النبوية الصحيحة

وأما . الباحث يف عمله على الوثائق العلمية من كتب الفقه على املذاهب املعتربة

 .حسب شكل البحث فيمكن إحلاقه بالبحث الوصفي

  مصادر البيانات  . ب

. يعتمد هذا البحث على املراجع واملصادر األصلية، مجعا ودراسة ومقارنة

فاألول تتمثل يف أمهات الكتب . والثانوية األساسية: وهذه املصادر على نوعني

الشافعية ودواوين األحاديث وشروحها ألئمة مذهب الشافعية ونص جمموعة 
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وأما الثاين فتتمثل يف كتب الفقه اإلسالمي ومتون . االقرتاحات لألحكام اإلسالمية

  .األحاديث وشروحها وغري ذلك

  منهج جمع البيانات   . ج

 الفقه كتب من مكتبية مصادر علىالباحث يف مجع بيانات البحث  عتمدي

فيتم هذا البحث باملطالعة على اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة،  احلديث، وكتب

وباستقراء الكتب والرسائل والبحوث اليت له عالقة مبوضوع البحث جلمع األحكام 

ين باختصار مث ذكر أقوال يف ع أقوال األئمة املشهور ماملتعلقة باملوضوع، وذلك جب

وذكر أدلتهم، مث دراستها دراسة علمية ملعرفة الراجح منها مث  ،مذهب الشافعية

  .(khi)مقارنتها مبجموعة االقرتاحات لألحكام اإلسالمية بأندونيسيا 

 منهج تحليل البيانات. د

 يثحبغزوها إىل سورها ورقمها من السورة  ذكر اآليات القرآنية بأكتفي يف.  ١

، وأذكر اسم بالشكل ضبطها مع بارز خبط وأكتبها﴾ ... ﴿ زخرفتني بني أجعلها

  .السورة ورقم اآلية بعدها
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أحدهم وعدم احلكم  إىل أوإىل روا�ا  هابالعزو  وأما األحاديث النبوية فأكتفي. ٢

واملصنف الذي ورد فيه احلديث  املؤلف ذكر على اهلامش يف واعتمدت. عليها

، وإن سبق ذكر وجد إن احلديث ورقم والصفحة اجلزء ذكر مع والباب والكتاب

  .احلديث قبله أشري إليه بقويل سبق خترجيه أو ذكره

اإلسالمي خصوصا يف املذهب  الفقه يف املعتربة صليةاأل املصادر إىل اللجوء. ٣

   .مصدره من قول كل يستمد حبيث ،الشافعي

 على للتعرف والفقه، املصطلحات وكتب اللغة، معاجم إىل الرجوع. ٤

  .البحث يف الواردة واملفاهيم املصطلحات

 يف ذلك وأوثق"...."  تنصيص عامليت بني هأضع حرفياً  النص نقل عند. ٥

إن كان  والصفحة اجلزء ذكر معواسم الناشر  الكتاب واسم املؤلف باسم اهلامش

  .ذا أجزاء

  نتائج البحث .٨

   : نتائج، من أمهها  توصل الباحث إىل من خالل دراسة هذا البحث 
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يف حال عدم الويل من النسب انتقلت الوالية إىل السلطان يف قرار جمموعة : األول

االقرتاحات لألحكام اإلسالمية، أما املعتمد يف مذهب الشافعية فالوالية تنتقل إىل 

 .املعتق قبل السلطان

على الرتتيب  جة من املرأةوإذا اجتمع األولياء من النسب يقدم أقر�م در : الثاين

ألب،  أخ: ألبوين، رابعا  أخ :، ثالثا  عال وإن أبو األب: أبوها، ثانيا : أوال : التايل

: أعمام ألب، ثامنا : أعمام ألبوين، سابعا : نزلوا، سادسا  وإن اإلخوة بنو: خامسا 

 ترتيب على العصبة سائر :نزلوا، مث عاشرا  وإن بنو بين األعمام :األعمام، تاسعا  بنو

 .بالتعصيب اإلرث

أن شروط الويل عند الشافعية مثانية، وهي أن يكون الويل ذكرا بالغا عاقال : الثالث

وأما يف قرار ا�موعة خصوصا . حرا مسلما غري فاسق رشيدا غري حمرم حبج أو عمرة

 .  اإلسالم، والرجولة، والبلوغ، والعقل: يف الباب الثالث فلم يذكر إىل أربعة، وهي 

أن البكم والصم وكرب السن ليست مانعة من صحة والية النكاح عند الشافعية : الرابع

  .خبالف ما ذكر يف جمموعة االقرتاحات لألحكام اإلسالمية

  قتراحاتواالتوصيات ال .٩
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إن أول واجب على كل مسلم هو العلم الذي هو معرفة ربه ونبية ودينه، مث : أوال 

  .األذى فيهالعمل به، مث الدعوة إليه، والصرب على 

ينبغي لكل مسلم أن يهتم بصحة عقيدته أوال، وأن يبنيها على القرأن والسنة : ثانيا 

الصحيحة على الفهم الصحيح، مث يتعلم أمور دينه من العبادات واملعامالت 

  .واألخالق ويتفقه فيها، وحياول أن يلتمس الصحيح فيها

 ينبغي أن يؤدي ذلك إىل الفرقة املسائل الفقهية حمل خالف بني العلماء، فال: ثالثا 

والعداوة بني املسلمني، وطريق ذلك مبهم حمل اخلالف بني العلماء وسبب وقوع 

  .اخلالف بينهم، وكذلك النظر إىل وجهة نظر كل منهم

أن قضية النكاح مهمة جدا حيث تكاد متر على كل إنسان مسلم عاقل، : رابعا 

ح، وينبغي للمسلم أن يعرف أحكامها ومن أهم أبوا�ا ثبوت الوالية يف النكا 

الصحيحة اليت قررها العلماء يف مؤلفا�م اليت استنبطوها من أدلة الشرع، وأن ال 

  .يقتصر على مذهب ما من املذاهب أو قرار ما من القرارات

اقرتح البحث على كل من يكتب قرارا أو ملخصا أو جمموعة من األحكام : خامسا 

كمجموعة االقرتاحات لألحكام اإلسالمية مثال، أن يلحق فيها األدلة  اإلسالمية
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حىت يزيد قارءها واملستفيد منها علما باحلكم وفهما . تبىن تلك األحكام عليها

  .بالدليل ويقينا �ا

هذا ما وصل إليه قدرة الباحث يف كتابة حبثه الذي الخيلو من خطأ وتقصري، 

ات اليت تؤدي إىل صالح وفالح للباحث نفسه فالباحث يرجو من القارئ االقرتاح

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. وجلميع املسلمني

  

  المراجعفهرس المصادر و 

  القرآن الكرمي

حتقيق مصطفى  .احلاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم ،ابن البيع

دار الكتب  :بريوت .على الصحيحنياملستدرك  .ه١٤١١ .عبد القادر عطا

  . العلمية

إلشراف على ا. ه١٤٢٥. صغري أمحد األنصاريحتقيق . حممد بن إبراهيم ،بن املنذرا

  .مكتبة مكة الثقافية رأس اخليمة :اإلمارات العربية املتحدة. مذاهب العلماء

 .دار الفكر: بريوت. احمللى باآلثار .علي بن أمحد بن سعيد، بن حزما

. داية ا�تهد و�اية املقتصدب. ه١٤٢٥ .حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد، رشد ابن

 .دار احلديث :القاهرة
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 .مكتبة القاهرة .املغين .ه١٣٨٨ .عبد اهللا بن أمحد بن حممد ،ابن قدامة

دار إحياء  .سنن ابن ماجه .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي .ابن ماجة حممد بن يزيد

 .الكتب العربية فيصل عيسى البايب احلليب

 .دار صادر :بريوت. لسان العرب .ه١٤١٤. يابن منظور، حممد بن مكرم بن عل

عون املعبود شرح سنن أيب داود ومعه  .ه١٤١٥ .حممد بن علي ،أشرف بن أمري

دار  :بريوت. حاشية ابن القيم �ذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته

 .كتب العلمية ال

اجلامع املسند  .ه١٤٢٢ .حتقيق حممد زهري بن ناصر .حممد بن إمساعيل ،البخاري

= الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه 

 .دار طوق النجاة .صحيح البخاري

 مسند البزار املنشور باسم البحر .م٢٠٠٩. أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق ،البزار

 .مكتبة العلوم واحلكم :املدينة املنورة. الزخار

العذب الفائض شرح عمدة  .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤. بن إبراهيم، إبراهيم بن عبد اهللا

  .الفكر دار .الفارض

 .سنن أيب داود .حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد .أبو داود سليمان ،بن األشعث

 .املكتبة العصرية، صيدا :بريوت

 .طيبة دار: الرياض .مسلم صحيح. ه١٤٢٦ .مسلماحلجاج،  بن
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مسند اإلمام  .ه١٤١٦ .حتقيق أمحد حممد شاكر .أمحد بن حممد ،بن حنبل الشيباين

 .دار احلديث :القاهرة .أمحد بن حنبل

إشراف د عبد  .حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين .أمحد بن حممد ،بن حنبل الشيباين

مؤسسة . مسند اإلمام أمحد بن حنبل .ه١٤٢١ .اهللا بن عبد احملسن الرتكي

 .الرسالة

البيان يف مذهب  .ه١٤٢١ .حتقيق قاسم حممد النوري .حيىي بن أيب اخلري ،بن سامل

 .دار املنهاج :جدة. اإلمام الشافعي

 .دار الكتب العلمية. كشاف القناع عن منت اإلقناع .منصور بن يونس ،البهوتى

 .السنن الكربى .ق حممد عبد القادر عطاحتقي .أمحد بن احلسني بن علي ،البيهقي

 )دار الكتب العلمية :بريوت لبنات

التفسري  أومفاتيح الغيب  .ه١٤٢٠ .حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني ،الرازي

 .دار إحياء الرتاث العريب :بريوت .الكبري

 .املنهاج�اية احملتاج إىل شرح . ه١٤٠٤ .حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ،الرملي

 .دار الفكر :بريوت

دار  .تاج العروس من جواهر القاموس .حممد بن حممد بن عبد الرزاق ،الزَّبيدي

  .اهلداية

 .دار املعرفة :بريوت .املبسوط .ه١٤١٤ .حممد بن أمحد بن أيب سهل ،السرخسي

دار  :بريوت. األم. م١٩٩٠/هـ١٤١٠ .حممد بن إدريس بن العباس ،الشافعي

 .املعرفة
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 معاين معرفة إىل احملتاج مغين. م١٩٩٤/ هـ١٤١٥. اخلطيب أمحد بن حممد الشربيين،

 . العلمية الكتب دار. املنهاج ألفاظ

. حتقيق عصام الدين الصبابطي .حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا ،الشوكاين

 .احلديث دار: مصر. نيل األوطار .م١٩٩٣/هـ١٤١٣

دار الكتب  .املهذب يف فقة اإلمام الشافعي .إبراهيم بن علي بن يوسف ،الشريازي

 .العلمية

. فتح الباري شرح صحيح البخاري .ه١٣٧٩ .أمحد بن علي بن حجر ،العسقالين

 .دار املعرفة :بريوت

 .حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش .القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح

دار الكتب  :القاهرة .يبتفسري القرط= اجلامع ألحكام القرآن  .ه١٣٨٤

 .املصرية

دار . ا�موع شرح املهذب مع تكملة السبكي واملطيعي .حيىي بن شرف ،النووي

 .الفكر

دار إحياء : بريوت .املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .حيىي بن شرف النووي،

 .الرتاث العريب

وعمدة روضة الطالبني . ه١٤١٢ .حتقيق زهري الشاوي .حيىي بن شرف ،النووي

 .املكتب اإلسالمي :دمشق عمان بريوت .املفتني

املدينة  .الوالية يف النكاح .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ .عوض بن رجاء ،بن فريج العويف

  .عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية: املنورة اململكة العربية السعودية
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