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الوالیة في النكاح بین الشریعة والقانون ــ دراسة فقھیة 

  مقاصدیة ــ
  

  الھادي حواسالباحث  -الدكتور عبد الحفیظ ھالل 

  1باتنة  جامعة
  

  : الملخص

الوالیة في النكاح بین الشریعة والقانون ـ " :ھذه المداخلة الموسومة ب
لكبیر الحاصل في كان الباعث إلیھا االلتباس ا ،"دراسة فقھیة مقاصدیة ـ

مسألة الوالیة؛ من ناحیة مفھومھا وشروطھا والصالحیات التي یخولھا الشرع 
ومع ھذا االنفتاح الذي تشھده البالد اإلسالمیة . أو القانون لصاحب الوالیة

فأثار ھذا األخیر  ،نتیجة لتغیر األعراف ،أصبح لألسرة المسلمة تحدیات كبیرة
وبین من یطالب  ،ولي بین مستمسك بھجدال كبیرا وواسعا في قضیة ال

وباعتباره كذلك مناقضا  ،باالستغناء عنھ باعتباره عقبة في طریق المرأة
ولذلك جاء  ،وفیھ حجر على المرأة المتعلمة الكاملة األھلیة !!!لحریة المرأة

ویطرح  ،ھذا البحث لیسلط الضوء على ھذه المسألة؛ لتتضح المفاھیم وتصحح
  :االت أھمھاھذا البحث عدة إشك

ما مفھوم الوالیة في النكاح بین الشریعة والقانون؟ وما ھي شروطھا؟ 
وھل یمكن االستغناء عن الولي في النكاح ـ شریعة وقانونا ـ؟ وما ھو البعد 
المقاصدي للشریعة اإلسالمیة التي تھدف إلیھ من خالل اشتراطھا للولي في 

  .عقد النكاح؟

واالعتماد  ،الوصفي والتحلیلي :وذلك سیكون باستخدام المنھجین
  . مع االستعانة بالمنھج االستقرائي إن احتیج إلیھما ،علیھما بشكل أساسي
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المقاصد ، الفقھ ،الشریعة والقانون ،النكاح ،الوالیة :الكلمات المفتاحیة
  . الشرعیة

  المقدمة

فشرع  ،لقد شاءت إرادة هللا سبحانھ وتعالى أن یخلق من األنفس أزواجا
قال  ،وجعلھ سنة ومنھاجا؛ لیكون السكن وتكون المودة والرحمة النكاح

ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم  :سبحانھ َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ
لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ  َودَّةً َوَرْحَمةً ۚ إِنَّ فِي َذٰ ولتسھیل ]. 21: الروم[ مَّ

وقد جاءت في ذلك  ،االقتران بین األنفس ذكرا وأنثى كانت الوالیة في النكاح
أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا : "قال  ،نصوص كثیرة ترشد إلیھ وتطلبھ

فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فإن دخل بھا فلھا المھر بما 
: وقال أیضا،  1"طان ولي من ال ولي لھاستحل من فرجھا، فإن اشتجروا فالسل

وغیرھا من النصوص تدعوا لضرورة الولي حفاظا . 2"ال نكاح إال بولي"
وفي الجھة المقابلة أتت . على المرأة من جھة كون الرجل أخبر منھا بالرجال

األخبار عن نساء عظام عرضن أنفسھن للزواج بمن رأین أنھ كفء لھن من 
أال تملك المرأة العقل حتى تحفظ نفسھا من أیدي  !؟أكان ذلك عیبا ،غیر نكیر

وفي ظل تغیر األعراف وكثرة المستجدات الواردة على األسرة  ،العابثین
 :المسلمة؛ جاء ھذا البحث المتواضع لیعالج إشكاالت معاصرة تطرحھا مسألة

  ". الوالیة في النكاح"

 من خالل ھذا العرض الموجز الذي سبق نطرح :إشكالیة البحث
  : اإلشكالیة التالیة

ھل الوالیة شرط في النكاح؟ وما مدى سلطة الوالیة في النكاح 
وحدودھا في الشریعة والقانون؟ وما القصد الذي ترمي إلیھ الشریعة 

  . اإلسالمیة من خالل اشتراطھا إلذن الولي في النكاح؟

  : لدراسة ھذا الموضوع رسمت الخطة التالیة :خطة العمل

وطرح  ،والھدف منھ ،تضمن أھمیة الموضوعوھي ت :المقدمة
  .وسبب البحث فیھ ،إشكاالتھ
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وفیھ ظبط لمفاھیم ومصطلحات البحث التي من خاللھا  :المطلب األول
  : وفیھ ثالثة فروع ،سیتم تحدید نطاق البحث

  . الوالیة لغة واصطالحا: الفرع األول     

  .النكاح لغة واصطالحا: الفرع الثاني     

  .وبیان القصد منھا شریعة وقانونا ،مفھوم الوالیة في النكاح: الثالث الفرع     

وفیھ ثالثة  ،وبیان شروطھا ،حكم الوالیة في النكاح :المطلب الثاني
  :فروع

  . حكم الولي في عقد النكاح: الفرع األول     

  .شروط الولي في عقد النكاح: الفرع الثاني     

  .وحكم عضل األولیاء ،سألة اإلجبارمراجعات حول م: الفرع الثالث     

  .وبیان المقصود منھا ،مفھوم الوالیة في النكاح: المطلب األول

  . الوالیة في اللغة لھا عدة معان أشھرھا ثالثة معان :الوالیة لغة

وولیت  ،یقال ولي الوالي البلد والیة ،3الوالیة بمعنى االمارة: األول
وھو األشھر من : الثالث . 4العدو وضده خالف: الثاني. األمر إلیھ والیة حسنة

  . حیث اإلستعمال وھو بمعنى القرب والدنو من الشيء

كل مما "و: یقال. القرُب والدنوُّ  :الَوليُ " :)رحمھ هللا(قال الجوھري 
  .5"، أي مما یقاربك"یَلیكَ 

أصل صحیح یدل : الواو والالم والیاء" :)رحمھ هللا(وقال ابن فارس 
وجلس مما . تباعد بعد ولي، أي قرب: یقال. القرب: الوليمن ذلك . على قرب

المعتق والمعتق، والصاحب، : ومن الباب المولى.... یلیني، أي یقاربني
. كل ھؤالء من الولي وھو القرب; والحلیف، وابن العم، والناصر، والجار

    .6"وفالن أولى بكذا أي أحرى بھ وأجدر. وكل من ولي أمر آخر فھو ولیھ
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وسمي  ،والوالیة بالفتح ھي النصرة ،یة بالكسر ھي السلطانوالوال
ھذا إضافة إلى أن الولي ھو  ،الولي بذلك ألنھ ینصر المرأة إذا حل بھا مكروه

 . 7الذي یلي عقد النكاح على المرأة وال یتركھا تستبد بعقد النكاح دونھ

تدور كلھا حول  ،عرفت الوالیة اصطالحا عدة تعریفات: اصطالحا
  :من أبرزھا ،واحد مفھوم

الوالیة سلطة " :حیث قال" أحمد على طھ ریان"تعریف الدكتور 
الوالیة سلطة شرعیة یملك بھا صاحبھا التصرف في شئون غیره شرعیة 

جبًرا عنھ، وھذا ھو معنى الوالیة المطلقة، فیدخل فیھا الوالیة على النفس 
األب على الصغیر، أو والوالیة على المال، كما تشمل الوالیة الخاصة كوالیة 

  .8"الوالیة العامة كوالیة اإلمام والقاضي

والمالحظ من ھذا التعریف؛ أن الوالیة إطالق یشمل كل من لھ حق 
  . تصرف على الغیر

ھي حق منحتھ " :بقولھ "رمضان الشرنباصي"وعرفھا الدكتور 
سواء رضي  ،الشریعة لبعض الناس یكتسب بھ صاحبھ تنفیذ قولھ على غیره

أو  ،وسببھ أحد األمرین إما عجز الذي ینفذ علیھ القول ،الغیر أم لم یرض ذلك
  .9"قصور أھلیتھ عن التصرف في ذلك األمر المسموح لھ

والمتمعن في ھذین التعریفین وغیرھما من الحدود التي حدت بھا لفظة 
أو والیة  ،یلحظ أن الوالیة عموما سواء كانت والیة على النفس" الوالیة"

إنما شرعت إال ألجل تحقیق  )والیة السلطان(أو الوالیة الكبرى  ،العلى الم
 ،فإذا تعطلت المصالح ووقعت المفاسد تسقط الوالیة ،المصالح ودفع المفاسد

وتنتقل آلخر یظن فیھ أنھ أھل ألن یجلب المصالح للمولى علیھ وأن یدرأ عنھ 
  .   المفاسد

  : مفھوم النكاح - 1

معاجم على أن النكاح في أصل اللغة دائر بین تكاد تطبق كتب ال: لغة -أ
النون َوالكاف والحاء أصل واحد، وھو " :قال ابن فارس. الوطء والعقد
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والنكاح . وامرأة ناكح في بني فالن، أي ذات زوج منھم ،َونََكَح یَْنِكحُ . البضاع
  .10"وأنكحت غیري. تزوجت: یُقَاُل نََكْحتُ . یكون العقد دون الوطء

نََكَح فالن امرأة ینكحھا نكاحا إذا " :ن العرب قولھوجاء في لسا
باضعھا أیضا، وكذلك دحمھا وخجأھا؛ وقال : ونََكَحھا ینكحھا. تزوجھا

جَ  األعشى فِي نََكَح بمعنى   .11"تََزوَّ

ویطلق كذلك على  ،فالمالحظ أن النكاح في اللغة یطلق على الوطء
فقال  ،التبع في ھذه اإلطالقوقد اختلفت أنظار أھل اللغة وأھل الفقھ ب ،العقد

وھو : وقال آخرون بالعكس ،النكاح حقیقةٌ في العقد مجاز في الوطء: بعضھم
وسط بأنھ حقیقة فیھما وبھ قال : وقول ثالث ،حقیقة في الوطء مجاز في العقد

  .12الفیروزآبادى

فقد ورد في كتاب هللا تعالى  ،وھذا القول ھو الذي تمیل إلیھ النفس
َن النَِّساِء إِالَّ َما قَْد َسلََف ۚ : معنینإطالقھ على ال َوَال تَنِكُحوا َما نََكَح آبَاُؤُكم مِّ

، ھنا العقدوالمقصود بھ ، ]22: النساء[  إِنَّھُ َكاَن فَاِحَشةً َوَمْقتًا َوَساَء َسِبیلً 
 ُفَإِن طَلَّقَھَا فََال تَِحلُّ لَھُ ِمن بَْعُد َحتَّٰى تَنِكَح َزْوًجا َغیَْره ]230: البقرة[ ،

  .  والمقصود بھ ھنا الوطء

اختلفت ألفاظ الفقھاء في حدھم للنكاح وإن كانت تصب : اصطالحا -ب
ھو عند الفقھاء عقد یفید ملك " :قالت الحنفیة ،جمیعھا في معنى واحد

  . 13"المتعة

ِد ُمتَْعِة التَّلَذُّذِ " :وقال ابن عرفة المالكي بِآَدِمیٍَّة  النَِّكاُح َعْقٌد َعلَى ُمَجرَّ
َمھَا اْلِكتَاُب َعلَى  َغْیِر ُموِجٍب قِیَمتُھَا بِبَیِّنٍَة قَْبلَھُ َغْیَر َعالٍِم َعاقُِدھَا ُحْرَمتَھَا إْن َحرَّ

ْجَماُع َعلَى اْآلَخرِ    . 14"اْلَمْشھُوِر أَْو اْإلِ

أن ھذا العقد ھو عقد یفید في مضمونھ حل : ومفاد ما ذكره الفقھاء ھو
فیقتضي حینئذ جواز استمتاع الزوجین  ، من العاقدین باآلخراستمتاع كال

وفیھ كذلك إشارة إلى . وھو الغرض من الزواج في عرف الناس ،ببعضھما
 ،مقصد من مقاصد الشریعة الكبرى وھي حفظ النوع اإلنساني وحفظ النسل
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ولعل أجمع تعریف یلحظ ھذا كلھ تعریف الشیخ أبو زھرة . وإیجاد السكینة
إنھ عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة " :یث قالح )رحمھ هللا(

  .15"ویحدد ما لكلیھما من حقوق وما علیھ من واجبات ،وتعاونھما

  :مفھوم الوالیة في النكاح وبیان القصد منھا

بعد تعریفنا للوالیة بصفة عامة وتعریف النكاح كذلك نأتي اآلن إلى 
  .ان المقصود منھابیان مفھوم الوالیة الخاصة بالنكاح وبی

ولتتضح الصورة جیدا نأتي على أقوال  :مفھوم الوالیة في النكاح - 1
الفقھاء والباحثین في األحوال الشخصیة لیتضح بذلك لنا مفھوم الوالیة وھم 

  :على ثالثة أنظار

الوالیة في حقیقتھا عند علماء : مفھوم الحنفیة للوالیة في النكاح -أ
ھا بذلك التصرف الذي ال عبرة فیھ إلذن المولى الحنفیة ھي التي یعبرون عن

وأما . وھذه حقیقة والیة اإلجبار عندھم. الخ...علیھ لصغر أو جنون أو رق
 ،الوالیة التي ال بد فیھا من اعتبار إذن المولى علیھ فھي والیة ندب واستحباب

  . 16تثبت للولي على المرأة سواء كانت بكرا أم ثیبا

ومفھومھم للوالیة خالف مذھب : یة في النكاحمفھوم الجمھور للوال -ب
األحناف حین ذھبوا إلى أن الوالیة في النكاح ثابتة مطلقا على أي إمراة سواء 

الولي من لھ على " :)رحمھ هللا(قال ابن عرفة . كانت ممن ال بد من إذنھا أم ال
  .17"المرأة أبوة أو تعصیب أو إیصاء أو كفالة أو سلطة أو ذو إسالم

عرفھا الدكتور محمد  :للوالیة في النكاح 18وم المعاصریینمفھ -ج
بأنھا تنفیذ القول على المرأة أو القاصر في حكمھ في الزواج " :محدة

  . 19"واإلشراف على شؤونھا في العقد من طرف شخص لھ القدرة على ذلك

سلطة شرعیّة، " :ویعرفھا الدكتور عوض بن رجاء العوفي بأنھا
مقامھم، یتوقَّف علیھا تزویج من لم یكن أھالً لعصبة نسب، أومن یقوم 

  .20"لعقده
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أن الوالیة في  ،11ویعتبر القانون الجزائري المعدل في مادتھ رقم 
فتكون الوالیة علیھ تسھیال لمھامھ  ،النكاح تكون فقط لفاقد األھلیة أو القاصر

وإن كانت أما غیره  ،وتحقیقا لمصالحھ؛ إذ ال تتم ھذه األمور إال بالوالیة علیھ
أو أي  ،أو أحد األقارب ،فإنھا تعقد زواجھا بحضور ولیھا وھو األب ،امرأة

  . شخص تختاره

تعقد المرأة الراشدة زواجھا بحضور " ):معدلة: (11وقد جاء في المادة 
دون اإلخالل بأحكام  ،أو أي شخص تختاره ،أو أحد أقاربھا ،ولیھا وھو أبوھا

فأحد  ،زواج القصر أو لیاؤوھم وھم األب یتولى. من ھذا القانون 7المادة 
  . 21"والقاضي ولي من ال ولي لھ ،األقارب األولین

إذا تم . یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا" :قولھ 33وجاء في المادة 
یفسخ قبل الدخول  ،الزواج بدون شاھدین أو صداق أو ولي في حالة وجوبھ

  . 22"ویثبت بعد الدخول بصداق المثل ،وال صداق فیھ

  :ولنا مع ھذه التعریفات والمفاھیم وقفات ومالحظات

فھناك استعمال للفظة  ،الواردة في تعریفات الفقھاء" السلطة"لفظة  - 1
فقد استعملت استعماالت  ،حتى وإن وصفت بأنھا سلطة شرعیة" السلطة"

في حین  ،وعدم المشورة والغصب ،فیھا معنى االستبداد بالرأي ،خاطئة
إنما یقف موقفا حاسما ضد  ،ي القرآن الكریم ومفاھیمھنجد أن اللفظ ف

ولم یأت " الوالیة"ومن ھنا جاء استعمال لفظة  ،التسلط بكل أنواعھ
لیدل ذلك على أنھ لیس المقصود بالوالیة " السلطة"استعمال مصطلح 

ألن ذاك  ،استبداد الولي بالرأي دون التحاور والتشاور ورضى البنت
من المحبة  ،ة؛ تنافي أصل مفھوم الوالیة في اللغةاألخیر وھو قضیة السلط

  . والنصرة والقرب والحنان والرعایة

فھي تكلیف وسلسلة . فالوالیة إنما ھي وظیفة ولھا مسؤولیات متعددة
. ولیست سلطة وال مجرد القدرة على تنفیذ أمر معین ،من الوظائف والواجبات

نة التي أمر هللا أن تؤدى إلى فإن ھذا من األما" :)رحمھ هللا(قال ابن تیمیة 
َ یَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إِلَٰى أَْھلِھَا َوإَِذا َحَكْمتُم بَْیَن النَّاِس : أھلھا فقال إِنَّ هللاَّ
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َ َكاَن َسِمیًعا بَِصیًرا ا یَِعظُُكم بِھِ ۗ إِنَّ هللاَّ َ نِِعمَّ : النساء[ أَن تَْحُكُموا بِاْلَعْدِل ۚ إِنَّ هللاَّ
58[.  

الدین النصیحة، الدین «: وھذا من النصیحة الواجب، وقد قال النبي 
� ولكتابھ ولرسولھ : لمن یا رسول هللا؟ قال: النصیحة، الدین النصیحة، قالوا

   .وهللا أعلم ،23»وألئمة المسلمین وعامتھم

أن  ،فالمتقرر عند فقھاء اإلسالم وعلماء األمة :األصل في العقود الرضا - 2
وذلك في سائر عقود المعاوضات  ،األصل في جمیع العقود التراضي

فال یصح إال برضا  ،والتبرعات والبیوع واإلجارات وكذلك النكاح
 ،أو على فسخ بغیر حق شرعي ،فمن أكره على عقد ،المتصرف فیھا

  . 24والفسخ ملغي ،فالعقد باطل

وما ذلك إال لداللة  وقد اتفق فقھاء اإلسالم على ركنیة اإلیجاب والقبول؛
فدل ذلك على أن العبرة قبل الوالیة  ،اإلیجاب والقبول على رضا الطرفین

وأن  ،كأن دعت إلى كفء ،برضا الزوجة إذا كان تصرفھا مصلحة محضة
  .یكون الولي ھو من یباشر ھذا العقد المبني على التراضي

علیھا فقد نص  ،وقد وضح القانون الجزائري ھذه الحیثیة ولم یتركھا
الزواج ھو عقد رضائي یتم بین " :حین قال) المعدلة: (4في أحكام المادة 

 ،تكوین أسرة أساسھا المودة: من أھدافھ ،رجل وامرأة على الوجھ الشرعي
  . 25"والمحافظة على األنساب ،وإحصان الزوجین ،والتعاون ،والرحمة

ول من یكون الرضا بإیجاب من أحد الطرفین وقب" :10وقال في المادة 
الطرف اآلخر بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعا ویصح اإلیجاب والقبول من 

  .26"العاجز بكل ما یفید معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة واإلشارة

وأوجب هللا على أولیاء " :)رحمھ هللا(وفي ذلك كلھ یقول ابن تیمیة 
ولیاء والوكالء، النساء أن ینظروا في مصلحة المرأة، ال في أھوائھم كسائر األ

 . 27"فمن تصرف لغیره فإنھ یقصد مصلحة من تصرف لھ ال یقصد ھواه
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ورعایة حقوقھا  ،فالوالیة في الشرع إذا منوطة بمصلحة المرأة
وقد قال ابن القیم . وھذا كلھ یتنافى مع إكراھھا والتسلط علیھا ،ومصالحھا

معلقا  ،ح والزواجتلمس فیھ البعد المقاصدي للنكا ،كالما جمیال )رحمھ هللا(
في ذلك على قول عند الشافعیة؛ منكرا علیھم في إعطائھم الحق للولي أن یكره 

 ،ولو عینت كفؤا ،إبنتھ البالغة المفتیة العالمة بدین هللا على نكاح من تكرھھ
فتركوا القیاس " :)رحمھ هللا(فقال . !!!وعین الولي شیخا مشوھا دمیما

  .28"ود والرحمة وحسن المعاشرةمن ال ،ومقصود النكاحوالمصلحة 

  حكم الوالیة في النكاح وبیان شروطھا: المطلب الثاني

اختلف العلماء في اشتراط الولي في  :حكم الوالیة في النكاح - 1
  : أشھرھما قوالن ،النكاح

فاشترطوا الوالیة في  ،وھو أن الولي في النكاح ركن :القول األول
 29و قول جمھور الفقھاء من المالكیةالنكاح وأنھ ال یصح العقد بدونھ وھ

  .31والحنابلة 30والشافعیة

روي ھذا القول عن عمر بن الخطاب، " :)رحمھ هللا(قال ابن المنذر  
وعن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي ھریرة، وبھ قال 
سعید بن المسیب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزیز، وجابر بن زید، 

وابن أبي لیلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، والشافعي، وعبید هللا والثوري، 
واستدلوا على ذلك بأدلة أبرزھا . 32"بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبید

  : ما یلي

َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فََال تَْعُضلُوھُنَّ أَن یَنِكْحَن  :قولھ تعالى
ِ أَْزَواَجھُنَّ  لَِك یُوَعظُ بِِھ َمن َكاَن ِمنُكْم یُْؤِمُن بِا�َّ إَِذا تََراَضْوا بَْینَھُم بِاْلَمْعُروِف ۗ َذٰ

ُ یَْعلَُم َوأَنتُْم َال تَْعلَُمونَ  لُِكْم أَْزَكٰى لَُكْم َوأَْطھَُر ۗ َوهللاَّ : البقرة[ َواْلیَْوِم اْآلِخِر ۗ َذٰ
232.[  

وفي ھذه اآلیة الداللة " :طحاويوجھ الداللة ما قالھ أبو جعفر ال
وذلك أن ، "ال نكاح إال بولي من العصبة" :الواضحة على صحة قول من قال
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. هللا تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونھاه عن ذلك
فلو كان للمرأة إنكاح نفسھا بغیر إنكاح ولیھا إیاھا، أو كان لھا تولیة من 

لم یكن لنھي ولیھا عن عضلھا معنى مفھوم، إذ كان - احھا أرادت تولیتھ في إنك
  .33"ال سبیل لھ إلى عضلھا

ن  :قولھ تعالى  ْؤِمنَةٌ َخْیٌر مِّ َوَال َتنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّٰى یُْؤِمنَّ ۚ َوَألََمةٌ مُّ
ْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجبَْتُكْم ۗ َوَال تُنِكُحوا اْلُمْشِرِكیَن َحتَّٰى یُْؤمِ  ْؤِمٌن َخْیٌر مُّ نُوا ۚ َولََعْبٌد مُّ

ُ یَْدُعو إِلَى اْلَجنَِّة  ئَِك یَْدُعوَن إِلَى النَّاِر ۖ َوهللاَّ ْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَُكْم ۗ أُولَٰ ن مُّ مِّ
  ].221: البقرة[  َواْلَمْغفَِرِة بِإِْذنِِھ ۖ َویُبَیُِّن آیَاتِِھ لِلنَّاِس لََعلَّھُْم یَتََذكَُّرونَ 

 :قال أبو جعفر الطبري ،أن ھذا الخطاب موجھ لألولیاء: داللةوجھ ال
م على المؤمنات أن ینكحن مشرًكا كائنًا " یعني تعالى ذكره بذلك، أن هللا قد حرَّ

من كان المشرك، ومن أّي أصناف الشرك كان، فال تنكحوھنَّ أیھا المؤمنون 
یر لكم من أن منھم، فإّن ذلك حرام علیكم، وألن تزوجوھن من عبٍد مؤمن، خ

ھذا القوُل من هللا تعالى ذكره، داللةٌ  :ثم قال .....تزوجوھن من حر مشرك
  .34"على أن أولیاء المرأة أحق بتزویجھا من المرأة

ال نكاح " :قال أن النبي   )رضي هللا عنھما(عن أبي الدرداء عن أبیھ 
  .  35"إال بولي

منطوق فھو یدل أما ال: وجھ الداللة في ھذا الحدیث منطوق ومفھوم
وأما المفھوم فھو یدل على عدم جواز مباشرة . على نفي النكاح بدون ولي

  . المرأة لعقد النكاح لنفسھا أو لغیرھا

ھذا النفي یتوجھ إما إلى الذات الشرعیة؛ " :)رحمھ هللا(قال الشوكاني 
بدون ولي لیست بشرعیة، أو  -أعني صورة العقد - ألن الذات الموجودة 

الصحة التي ھي أقرب المجازین إلى الذات، فیكون النكاح بغیر  یتوجھ إلى
ولي باطال كما ھو مصرح بذلك في حدیث عائشة المذكور، وكما یدل علیھ 

  .36"حدیث أبي ھریرة المذكور؛ ألن النھي یدل على الفساد المرادف للبطالن



  الوالیة في النكاح بین الشریعة والقانون ــ دراسة فقھیة مقاصدیة ــ                                         
  

 

 337                                                                              الدولي التاسع الملتقى

أیما امرأة نكحت بغیر " :)رضي هللا عنھا(ویؤیده كذلك حدیث عائشة 
ولیھا فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فإن دخل بھا فلھا  إذن

  . 37"المھر بما استحل من فرجھا، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ال ولي لھ

ال تزوج المرأة ": قال ویؤیده كذلك حدیث أبي ھریرة أن رسول هللا 
  . 38"ھافإن الزانیة ھي التي تزوج نفس ،وال تزوج المرأة نفسھا ،المرأة

إلى غیر ذلك من أدلة الباب التي تدل إما بالمنطوق أو بالمفھوم على 
  .وجوب الوالیة في النكاح وأنھ ركن من أركانھ یبطل إذا تخلف

وھو أن الولي لیس شرطا في النكاح فیصح للمرأة أن  :القول الثاني
یفة وھو قول أبي حن ،تباشر عقدھا بنفسھا وأن الوالیة في النكاح مستحبة فقط

واستدلوا على . 40وقول أبي یوسف األول ،وقول زفر ،39في المشھور عنھ
  :ذلك بأدلة من أبرزھا

َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فََال تَْعُضلُوھُنَّ أَن َینِكْحَن : قولھ تعالى
لَِك  ِ أَْزَواَجھُنَّ إَِذا تََراَضْوا بَْینَھُم بِاْلَمْعُروِف ۗ َذٰ یُوَعظُ بِِھ َمن َكاَن ِمنُكْم یُْؤِمُن بِا�َّ

ُ یَْعلَُم َوأَنتُْم َال تَْعلَُمونَ  لُِكْم أَْزَكٰى لَُكْم َوأَْطھَُر ۗ َوهللاَّ : البقرة[ َواْلیَْوِم اْآلِخِر ۗ َذٰ
232.[   

وقد دلت ھذه اآلیة من " :وجھ الداللة من اآلیة ما قالھ الجصاص  
إذا عقدت على نفسھا بغیر ولي وال إذن ولیھا أحدھا وجوه على جواز النكاح 

إضافة العقد إلیھا من غیر شرط إذن الولي والثاني نھیھ عن العضل إذا 
  . 41"تراضى الزوجان

ْؤِمنَةً إِن َوھَبَْت نَْفَسَھا لِلنَّبِيِّ إِْن أََراَد النَّبِيُّ أَن : قولھ تعالى َواْمَرأَةً مُّ
لََّك ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمنِیَن ۗ قَْد َعلِْمنَا َما فََرْضنَا َعلَْیِھْم فِي یَْسَتنِكَحھَا َخالَِصةً 

ِحیًما ُ َغفُوًرا رَّ  أَْزَواِجِھْم َوَما َملََكْت أَْیَمانُھُْم لَِكْیَال یَُكوَن َعلَْیَك َحَرٌج ۗ َوَكاَن هللاَّ
  ].50: األحزاب[

  .وانعقاده بلفظ الھبة ،نص على انعقاد النكاح بعبارتھا: فاآلیة كما قالوا
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األیم أحق بنفسھا ": قال عنھما أن النبي  )رضي هللا(عن ابن عباس 
أن : ووجھ االستدالل. 42"والبكر تستأذن في نفسھا، وإذنھا صماتھا من ولییھا

  . قطع والیة الولي عن المرأة واألیم النبي 

وسبب " :حین قال )رحمھ هللا"وسبب الخالف ما ذكره ابن رشد 
فھم أنھ لم تأت آیة وال سنة ھي ظاھرة في اشتراط الوالیة في النكاح، اختال

فضال عن أن یكون في ذلك نص، بل اآلیات والسنن التي جرت العادة 
باالحتجاج بھا عند من یشترطھا ھي كلھا محتملة، وكذلك اآلیات والسنن التي 

ع كونھا یحتج بھا من یشترط إسقاطھا ھي أیضا محتملة في ذلك، واألحادیث م
محتملة في ألفاظھا مختلف في صحتھا إال حدیث ابن عباس، وإن كان المسقط 

   .43"لھا لیس علیھ دلیل؛ ألن األصل براءة الذمة

  :الترجیح

لم یختلف الفریقین في أن الصغیرة واألمة یشترط في عقدھما حضور  -
 وأن أدلة القائلین باشتراط ،وموضع الخالف في الكبیرة العاقلة ،الولي

  .الولي أقوى من حیث الداللة

فإذا ثبت عندھم أن  ،أن القائلین باالشتراط لم یجعلوا للولي الحریة المطلقة -
  . فإن الوالیة تسقط عنھ ،ھذا الولي تَعسَّف في حق مولیتھ

بشرط أن یمارس الولي حق  ،وعلیھ فالولي ركن من أركان عقد النكاح
وأن ال یمنعھا  ،أن یحسن االختیارالوالیة وفق حدود الشرع التي توجب علیھ 

  . من زواج من كان كفء لھا إذا تقدم إلیھا

واعلم أن الشارع باشتراطھ تولي ولي المرأة " :قال ابن حنفیة العابدین
فإذا  ،وأحسن نقلتھا إلى بیت جدید ،ضمن لھا صلتھا ببیتھا األول ،إنكاحھا

والذین یدعونھا إلى  ،احتاجت إلى األول بوفاة زوجھا أو تطلیقھا رجعت إلیھ
 ،الزواج من غیر ولي یریدون إجتثاثھا من بیت أولیائھا وقطع صلتھا بھم

وكثیرا ما ال تلتقي مع استئثار  ،وصلة الرحم مطلوبة ،والطالق أمر محتمل
فتح المجال للزنا : ومما یترتب على عدم اشتراط الولي ،المرأة بإنكاح نفسھا

  . 44"وتغطیتھ بدعوى الزواج
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  : ى بعد ھذا الطرح الحكمة والمقصد من تشریع الوالیة في النكاح ومنھاوتتجل

ولھذا المعنى  ،السمو بالمرأة وإبعادھا عن مظنة السوء والقیل والقال -أ
  ).إن التي تزوج نفسھا ھي الفاجرة: وكنا نقول: (أشار أبو ھریرة لھ بقولھ

  .حفظ كرامة األسرة وعدم تشویھ سمعتھا -ب

ولي لمجلس العقد إشعار لھ بالمسؤولیة التي على وفي حضور ال -ج
  .  45عاتقھ

ھنا؛ ھي  والمقصود بشروط الوالیة :شروط الولي في عقد النكاح - 2
الصفات التي یجب توافرھا في الولي لكي تمنحھ مسؤولیة الوالیة لیصح  تلك

مراد المصنف وهللا أعلم أن یذكر " :قال الحطاب ،بذلك تصرفھ في العقد
وھذه الشروط على . 46"لي بنفي الوالیة عمن اتصف بضد الشروطشروط الو

  : قسمین

  : الشروط المتفق علیھا -أ

قال أبو الحسن  ،ویعبر عنھ بعض الفقھاء بإتفاق الدینین: اإلسالم - 1
إتفاق الدینین؛ فال : ویشترط في الولي شروط منھا" :)رحمھ هللا(الشاذلي 

إال أن تكون أمتھ أو معتوقتھ فإنھ  ،رةیزوج الكافر المسلمة وال المسلم الكاف
  . 47"یزوجھا

وأجمع " :قال ابن القطان ،وقد نُقل إجماع العلماء والفقھاء على ذلك
 . 48"عامة من یحفظ عنھ من أھل العلم أن الكافر ال یكون ولیًا البنتھ المسلمة

أجمع عامة من یحفظ عنھ من أھل العلم " :)رحمھ هللا(وقال ابن المنذر 
البنتھ المسلمة، لقطع هللا تبارك وتعالى الوالیة  الكافر ال یكون ولیاً  على أن

بین المسلمین والكافرین، ھذا مذھب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبید، 
  . 49"والنعمان وأصحابھ ومن تبعھم

قال  ،ومستند ھذا اإلجماع؛ عموم النصوص الواردة في المسألة
وقال  ،]71: التوبة[ ْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِیَاُء بَْعضٍ َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلمُ  :سبحانھ
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ُ لِْلَكافِِریَن َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن َسِبیلً : المولى جل وعال : النساء[ َولَن یَْجَعَل هللاَّ
141[ .  

وألن عدم التوافق في الدینین یمنع التوارث بینھما فال یرث أحدھما 
ومعنى ذلك  ،"أي الدیة"التعاقل بینھما؛  كما أن اختالف الدین یمنع ،اآلخر

  .50انقطاع الصلة والعصبة بینھما وعدم الوالیة

وأن الوالیة في  ،وذلك ألن العقل ھو مناط التكلیف :العقل والبلوغ - 2
 ،النكاح أو غیره ھي في الحقیقة والیة نظر تحتاج إلى عقل وكمال رؤیة

: قال تعالى ،وعواقبھا والصغیر والمجنون لیسا من أھل النظر في األمور
 ْنھُْم ُرْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَْیِھْم َواْبتَلُوا اْلَیتَاَمٰى َحتَّٰى إَِذا بَلَُغوا النَِّكاَح فَإِْن آنَْستُم مِّ

  ].6: النساء[ أَْمَوالَھُْم ۖ َوَال تَأُْكلُوھَا إِْسَرافًا َوبَِداًرا أَن یَْكبَُروا

فمن باب أولى أال  ،الھ حتى یبلغفإذا كان الصغیر غیر مؤتمن على م
وقد قال  ،یؤتمن في الوالیة على النكاح التي ھي أعظم من الوالیة على المال

 :"عن النائم حتى یستیقظ، وعن الصبي حتى یحتلم، : رفع القلم عن ثالثة
  .51"وعن المجنون حتى یعقل

  : الشروط المختلف فیھا -ب

وھو مبني . 52ھل العلموھذا الشرط على قول جمھور أ: الذكورة - 1
ولذلك إشترط الولي  ،على أصل متقرر عندھم وھو أن المرأة ال تزوج نفسھا

فإذا تقرر . 53"ال نكاح إال بولي: "لقولھ  ،في النكاح؛ ألنھا متصلة بالرجل
  . ھذا فمن باب أولى إن كانت ال تزوج نفسھا أن ال تزوج غیرھا

وال تزوج  ،مرأة المرأةال تزوج ال" : ولحدیث أبي ھریرة أن النبي
  . 55فال تزوج المرأة وال غیرھا ال بوالیة وال بوكالة. 54"نفسھا

تزوج غیرھا إما  وذھب الحنفیة إلى أن المرأة البالغة العاقلة لھا أن
وعبارة النساء " :قال مجد الدین أبو الفضل الحنفي ،بالوالیة أو بالوكالة

ة البالغة نفسھا جاز، وكذلك لو معتبرة في النكاح حتى لو زوجت الحرة العاقل
وذلك مبني على األصل المتقرر عندھم . 56"زوجت غیرھا بالوالیة أو الوكالة
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فإذا  ،من جواز مباشرة المرأة العالقة البالغة الحرة نكاح نفسھا دون إذن ولیھا
لَھُ فَإِن طَلَّقَھَا فََال تَِحلُّ  :لعموم قولھ تعالى ،جاز في نفسھا جاز والیتھا لغیرھا

ِمن بَْعُد َحتَّٰى تَنِكَح َزْوًجا َغْیَرهُ ۗ فَإِن طَلَّقَھَا فََال ُجنَاَح َعلَْیھَِما أَن یَتََراَجَعا إِن َظنَّا 
ِ یَُبیِّنُھَا ِلقَْوٍم یَْعلَُمونَ  ِ ۗ َوتِْلَك ُحُدوُد هللاَّ  ،]230: البقرة[ أَن یُقِیَما ُحُدوَد هللاَّ

  .57فأضاف النكاح إلیھن

وضدھا الفسق والمقصود بھا االستقامة على أمور الدین : الةالعد - 2
واألخالق والمروءة فإن الفسق یجعل الولي في محل اإلتھام في رعایة 

فالولي العدل في دینھ المجانب ألسباب الفسق مؤتمن على .  58مصالح غیره
  : وقد اختلف أھل العلم في المسألة على قولین. تحصیل الكفء للمرأة

 ،60والمالكیة ،59وھو قول جماھیر أھل العلم من الحنفیة :ولالقول األ
أن العدالة لیست شرطا  ،62وروایة عن الحنابلة ،61والشافعیة في أحد القولین

قال أبو الحسن  ،وعلیھ فالفاسق یلي عقد النكاح وتصح والیتھ ،في الوالیة
ب والمشھور أن الفسق ال یسل ،وأن یكون عدال "... ):رحمھ هللا(الشاذلي 

  :واستدلوا بأدلة منھا. 63"وإنما یقدح في كمال العقد دون صحتھ ،الوالیة

الِِحیَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم ۚ إِن  : قولھ تعالى - 1 َوأَنِكُحوا اْألَیَاَمٰى ِمنُكْم َوالصَّ
ُ َواِسٌع َعِلیمٌ  ُ ِمن فَْضلِِھ ۗ َوهللاَّ وھذا  ].32: نورال[ یَُكونُوا فُقََراَء یُْغنِِھُم هللاَّ

فأطلق ولم یقید  ،الخطاب موجھ لألولیاء دون التفریق بین العدل والفاسق
وألن األب وافر الشفقة وكامل الرأي :" قال الغزنوي الحنفي. كونھم عدوال

  . 64"وإن كان فاسقا فال یقع الخلل في النظر فیصلح ولیا

 ،ة وال فیما بعدھاأن غیر العدول لم یمنعوا من التزویج في القرون المفضل - 2
  . وجرى علیھ عمل السلف

والمسلم أعلى منھ  ،قیاسا على الكافر؛ فإن الكافر یملك تزویج ابنتھ الكافرة - 3
  .قدرا وإن كان فاسقا
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أن العدالة شرط في النكاح وأنھ ال والیة للفاسق في  :القول الثاني
ة عن اإلمام وھي الروایة الثانی ،65وھو قول الشافعیة الثاني ،النكاح مطلقا

  :واستدلوا على ذلك بأدلة منھا. 66أحمد

ال نكاح إال بولي مرشد ): "رضي هللا عنھما(حدیث ابن عباس  - 1
والمراد بالمرشد عندھم العدل أي أن الفاسق ال یوصف . 67"وشاھدي عدل

  . بالرشد فھو غیر رشید

وألن الوالیة في النكاح والیة نظر في المصالح فال تثبت لفاسق  - 2
  . 68ة أن یغلب فسقھ فیدعوا إلى غیر كفء أو إلى فاسق مثلھخشی

أنھ إن سلبت الوالیة من الولي الفاسق انتقلت منھ إلى  :القول الثالث
وال سبیل " :)رحمھ هللا(قال الغزالي . وإال فال ،حاكم فاسق مثلھ صحت والیتھ

ذا الذي قالھ وھ: إلى الفتوى بغیره؛ إذ قد عّم الفسق البالد والعباد، وقال النووي
  .69"وینبغي أن یكون العمل بھ، واختاره ابن الصالح في فتاویھ ،حسن

وحقیقة ھذا القول غیر مخالف للقول الثاني فھو محمول على وجود 
وأما غیره من الجھلة والفساق . الحاكم العالم المرضي الذي ھو أھل للوالیة

  .فتصح والیة األقرب حینھا وإن كان فاسقا ،فكالعدم

) رحمھ هللا(الخالف في المسألة ھو ما ذكره ابن رشد الحفید  وسبب
: وأما العدالة فإنما اختلفوا فیھا من جھة أنھا نظر للمعنى، أعني" :حین قال

وقد یمكن أن . فال یؤمن مع عدم العدالة أن ال یختار لھا الكفاءة. ھذه الوالیة
فء غیر حالة العدالة، إن الحالة التي بھا یختار األولیاء لمولیاتھم الك: یقال

وھي خوف لحوق العار بھم، وھذه ھي موجودة بالطبع، وتلك العدالة األخرى 
  .70"مكتسبة، ولنقص العبد یدخل الخالف في والیتھ كما یدخل في عدالتھ

والذي یظھر وهللا أعلم أن الخالف النظري في ھذه المسالة یلتقي حین 
على أن الولي الفاسق إذا دعا إلى  فإن كافة أھل العلم متفقون ،العمل والفتوى

رحمھ (قال ابن عابدین  ،أو إلى فاسق مثلھ فإنھ الینفذ تزویجھ. غیر كفء
وحاصلھ أن الفسق وإن كان ال یسلب األھلیة عندنا، لكن إذا كان األب " :)هللا

وبھ ظھر أن الفاسق المتھتك ... متھتكا ال ینفذ تزویجھ إال بشرط المصلحة
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ختیار ال تسقط والیتھ مطلقا؛ ألنھ لو زوج من كفء بمھر وھو بمعنى سیئ اال
فیكفي  ،وقد اكتفى الشافعیة بالعدالة الظاھرة. 71"المثل صح كما سیأتي بیانھ

مستور الحال الذي یستطیع فعل األصلح لمن ولي علیھ؛ ألن في اشتراط 
  . العدالة ظاھرا وباطنا حرج كبیر ومشقة

ة المختلف فیھا بین أھل العلم فالرشد من شروط الوالی: الرشد - 3
الذي یتقید بمحافظة مالھ " :ومعنى الرشد كما جاء في مجلة األحكام العدلیة

السفیھ ھو الذي یصرف مالھ في : وضده السفیھ وھو. ویتوقى السرف والتبذیر
 ،ویتلفھا باإلسراف ،ویضیع أموالھ ،ویبذر في مصروفاتھ ،غیر موضعھ

ولم یعرفوا طریق تجارتھم  ،أخذھم وإعطائھموالذین ال یزالون یغفلون في 
  .72"وتمتعھم بحسب بالھتھم وخلو قلوبھم یعدون أیضا من السفھاء

 ،في مسألة إشتراط الرشد في الوالیة )رحمھم هللا(واختلف العلماء 
أن الرشد لیس شرطا في  ،74والمالكیة في المشھور عنھم 73فذھب الحنفیة

ویعقد السفیھ ذو الرأي على " :الشاذلي قال أبو الحسن ،الوالیة على النكاح
  . 75"ابنتھ بإذن ولیھ

أن الرشد  ،77الحنابلة وھو قول أشھب من المالكیة ،76ذھب الشافعیة
وسبب الخالف في . وأن السفیھ ال یصح والیتھ في النكاح ،شرط في الولي

تشبیھ ھذه الوالیة بوالیة المال؛ فمن " :)رحمھ هللا(المسألة ما قالھ ابن رشد 
لیس من : قال ،رأى أنھ قد یوجب الرشد في ھذه الوالیة مع عدمھ في المال

ال بد : ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال. شرطھ أن یكون رشیدا في المال
من الرشد في المال، وھما قسمان كما ترى، أعني أن الرشد في المال غیر 

  . 78"الرشد في اختیار الكفاءة لھا

رغم  )رحمھم هللا(أن الفقھاء : یلحظ ما یليوالواقف على ھذا الخالف 
إال أن الذین قالوا بعدم شرطیتھ إكتفو في ذلك  ،اختالفھم في مسألة الرشد

إذ الرشد عندھم في ھذا الباب ھو معرفة الكفء  ،بكمال النظر في النكاح
  . وھذا ھو مقود الشارع في ذلك ،ومعرفة مصالح النكاح
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یتبن من شروط الولي أنھ لیس " :یليوفي ذلك یقول الدكتور وھبة الزح
ولھ أن یتصرف  ...لھ مباشرة أي تصرف یلحق ضررا محضا بالمولى علیھ

  . 79"فیما یحقق المصلحة

ومجمل الكالم وزبدتھ أن ھذه الشروط ما وضعت إال لتحقیق المصلحة 
وإن  ،فإذا تخلفت ھذه الشروط سلبت الوالیة من ھذا الشخص ،ودفع المضرة

  . كان أبا

وھناك شرط أساسي وھو " :)رحمھ هللا(ل الدكتور محمد أبو زھرة قا
ألن ھذه  ،أن یكون الولي العاصب نفسھ أمینا على القاصر غیر مفسد لھ

فال یتوالھا من اشتھر بالفساد وغلب على  ،الوالیة لإلصالح والحفظ والصیانة
إذا كان  حتى إن األب ،ولذلك ال تثبت ھذه الوالیة لسفیھ ،أحوالھ عدم الصالح

سفیھا ال یكون لھ حق تزویج ابنتھ وال إبنھ إذا كانا قاصرین؛ ألن الوالیة على 
  . 80"النفس تزول عنھ

  .وحكم عضل األولیاء ،مراجعات حول مسألة اإلجبار - 3

 ،أجبرت الرجل على الشيء یفعلھ" :یقال. اإلكراه والقھر: اإلجبار لغة
. اً، بمعنى ألزمھ وأكرھھ وقھرهأجبر القاضي الخصم على الحق إجبار: وتقول
خلقھم على مراده، فال یقدرون أن : أجبر هللا الخلق على ما أراد؛ أي: ویقال

وتستعمل في باب الوالیة في . 81"یخرجوا عما أجبرھم علیھ وقدره وقضاه
  . النكاح على من أجبر ابنتھ على الزواج ممن ال ترضاه وال تقبلھ

ضیق من : علیھ في أمره تعضیالیقال عضل  ،ھو المنع: العضل لغة
  . 82وعضل بھم المكان أي ضاق. ذلك وحال بینھ وبین ما یرید ظلما

وتستعمل في اصطالح الفقھاء في باب النكاح في منع المرأة من 
  . 83"ویقال للمانع من الزواج عاضل. فال تعضلوھن" :قال سبحانھ. التزویج

عاقلة ال یجوز للولي أبا أجمع أھل العلم على أن المرأة الثیب البالغة ال
. واتفقوا أیضا على رضا الثیب البالغ ،84كان أو غیره أن یجبرھا على النكاح
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وحكى ابن المنذر اإلجماع على جواز إنكاح األب ابنتھ البكر الصغیرة بغیر 
  .واختلفوا في غیر ذلك إلى أقوال. 85بشرط أن یزوجھا من كفء ،إذنھا

عرض تفصیالت الجمھور : التالیة ولتفصیل المسألة اخترنا الطریقة 
من المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة باعتبار النظر إلى المرأة من حیث 

  ). الصغیرة(والثیب الغیر بالغ  ،البكر البالغ: البكورة والثیبوبة إلى قسمین

باعتبار من تجبر من النساء ومن ال : وقسمنا مذھب األحناف باعتبارین
  : وذلك لیحسن تصور الخالف في المسألة فأقول مستعینا با� .تجبر من النساء

  :تفصیالت الجمھور - 1

   :البكر البالغ - أ 

فلألب الحق في إجبارھا على  ،وھم القائلون باإلجبار :المذھب األول
شریطة  ،وھو مذھب المالكیة في البكر البالغ مطلقا ،الزواج وإن كرھت ذلك

وھو كذلك مذھب . 86ره فال یحق لھ ذلكأن ال یجبرھا إال األب وأما غی
فقال الشافعي وابن أبي لیلى وأحمد واسحاق " :قال النووي. 87الشافعیة
فإن كان الولي أبا أو جدا كان  ،االستئذان في البكر مأمور بھ: وغیرھم

وإن كان  ،ولو زوجھا بغیر استئذانھا صح؛ لكمال شفقتھ ،االستئذان مندوبا إلیھ
فلھ  ،وزادوا على ذلك والیة الجد. 88"وجب االستئذانغیرھما من األولیاء 

وذلك بشرط أن ال تكون بینھ وبینھا عداوة  ،حق اإلجبار مع األب كذلك
وذھب الحنابلة في الروایة األولى أن للولي إجبارھا على النكاح . ظاھرة

لى الصحیح من ع" :قال المرداوي ،وتزویجھا بغیر إذنھا كالصغیرة
وبھ قال ابن أبي لیلى وإسحاق ابن . 89"اھیر االصحابوعلیھ جم... المذھب
. فإن كان غیر كفء فنكاحھا باطل ،لكن بشرط أن یزوجھا من كفء ،راھویھ

  . فوافق في ذلك مالك. وال یكون اإلجبار في ھذه الحال إال لألب

وعلیھ مذھب  ،ومن باب أولى إذا كانت بكرا صغیرة فإن لألب إجبارھا
 - ما لم تبلغ  -ولألب أن یزوج ابنتھ الصغیرة البكر " :قال ابن حزم ،الظاھریة

  . 90"بغیر إذنھا، وال خیار لھا إذا بلغت
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 تستأمر الیتیمة في نفسھا" :قولھ  واستدلوا على ذلك بعمومات منھا
  .91"جواز علیھا فإن سكتت؛ فھو إذنھا، وإن أبت؛ فال

فدل  .92"والمفھوم منھ بدلیل الخطاب أن ذات األب بخالف الیتیمة"
وألنھ ال یفتقر إلى نطقھا في عقد . على أن غیرھا على خالفھا فال تستأمر

وقد یعلل ذلك بمسألة البكارة؛ فإن العلة في  ،مع القدرة علیھ كالصغیرة ،النكاح
  . 93"بكرا"اإلجبار كونھا 

القائلون بعدم اإلجبار وھم الحنابلة في الروایة الثانیة؛  :المذھب الثاني
 ،والثوري ،وھو مذھب األوزاعي ،94إجبار مولیتھ البكر مطلقاأنھ لیس للولي 

وقد جاء في الروایة األخرى عن مالك . وابن المنذر ،وأبي ثور ،وأبي عبید
  . 95وھو قول ابن وھب ،باستثناء البكر العانس

وقال أبو حنیفة، والثوري، واألوزاعي، وأبو " :قال ابن رشد الحفید
ضاھا، ووافقھم مالك في البكر المعنسة على ال بد من اعتبار ر: ثور وجماعة

  . 96"أحد القولین عنھ

ال ): "رضي هللا عنھ(حدیث أبي ھریرة  واستدلوا على ذلك بأدلة منھا
  . 97"وال تنكح البكر حتى تستأذن ،تنكح أیم حتى تستأمر

قال رضاھا  ،إن البكر تستحي): "رضي هللا عنھا(حدیث عائشة 
  . 98"صمتھا

. على أنھ ال یجوز أن تزوج المرأة إال برضا منھا فھذه األحادیث تدل
باب ال ینكح األب غیره البكر " :وقد ترجم البخاري لھذه األحادیث بقولھ

  ". والثیب إال برضاھا

والبكر  :فإنھ قال موافقة ھذا القول ألمرهوأما " :قال ابن القیم رحمھ هللا
على تحقق المخبر بھ  ، وھذا أمر مؤكد؛ ألنھ ورد بصیغة الخبر الدال"تستأذن

أن تكون للوجوب ما لم یقم إجماع  وثبوتھ ولزومھ، واألصل في أوامره 
  . على خالفھ
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فأمر ونھى،  "ال تنكح البكر حتى تستأذن": وأما موافقتھ لنھیھ فلقولھ
  . وحكم بالتخییر، وھذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق

قلة الرشیدة ال وأما موافقتھ لقواعد شرعھ، فإن البكر البالغة العا
یتصرف أبوھا في أقل شيء من مالھا إال برضاھا، وال یجبرھا على إخراج 
الیسیر منھ بدون رضاھا، فكیف یجوز أن یرقھا، ویخرج بضعھا منھا بغیر 

  .99"رضاھا إلى من یریده ھو، وھي من أكره الناس فیھ

أن أباھا زوجھا وھي ثیب ": حدیث الخنساء بنت خدام األنصاریة
  . 100"فرد نكاحھ فأتت النبي  ،ذلكفكرھت 

باب إذا زوج ابنتھ وھي كارھة فنكاحھ " :وترجم لھ البخاري بقولھ
فمن قال العلة  ،في العلة في اإلجبار: وسبب الخالف في المسألة ھو". مردود

ومن قال العلة الجھل بمصالح . قال بالجبر ،وھي موجودة" البكارة"ھي 
  .   101لجبرقال بعدم ا ،وھي مفقودة ،النساء

  ):الصغیرة(الثیب الغیر بالغ  -ب

ذھب للمالكیة إلى أن لألب . وھم القائلون باإلجبار :المذھب األول
وھو قول الحنابلة في  ،لعموم الخبر الظاھر. 102تزویج الثیب الصغیرة جبرا

وھو الصحیح من مذھب أحمد  ،فلألب تزویجھا دون أن یستأمرھا. 103وجھٍ 
  . 104وعلیھ جماھیر أصحابھ

ما ذكره القاضي عبد الوھاب في اإلشراف : عللوا ذلك بتعلیالت منھاو
وألنھ عقد على منفعة یتضّمن عوًضا فجاز أن یملكھ األب على " :حین قال

الثیب الصغیرة كاإلجارة، وألنھ عقد یتضّمن عوًضا فجاز أن یملكھ األب على 
لتي یثبت معھا الثیب الصغیرة كالبیع، وألّن الثیوبة التي تسقط اإلجبار ھي ا

حكم اإلذن كالكبیرة، وألنھا إحدى حالتي المرأة فلم ینفك عنھا من جواز إنكاح 
  . 105"األب إیاھا كحال البكارة
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وھو مذھب الشافعیة وھو أن . القائلون بعدم اإلجبار :المذھب الثاني
 ،وھو الوجھ الثاني عند الحنابلة ،106الثیب الصغیرة ال تزوج حتى تبلغ

  . 107ر والشیخ تقي الدینواختاره أبو بك

نص الظاھریة على عدم جواز تزویج األب أو غیره : مذھب الظاھریة
وإذا " :)رحمھ هللا(قال ابن حزم . المرأة إذا بلغت سواء كانت بكرا أم ثیبا

بلغت البكر والثیب لم یجز لألب وال لغیره أن یزوجھا إال بإذنھا، فإن وقع فھو 
وأما البكر فال یجوز  ،ن شاءت، وإن كره األبفأما الثیب فتنكح م. مفسوخ أبدا

   .108"لھا نكاح إال باجتماع إذنھا وإذن أبیھا

وأما مذھب الحنفیة فلتوضیح صورة  :تفصیالت مذھب الحنفیة -  2
  :باعتبار من تجبر ومن ال تجبر: قسمنا المسألة إلى قسمین ،المسألة عندھم

جبرھا من النساء  ذھب الحنفیة إلى أن التي یجوز :من یجوز جبرھا -أ
وأما " :قال الكاساني ،سواء في ذلك البكر والثیب ،الصغیرة والمجنونة فقط

والیة الحتم واإلیجاب واالستبداد فشرط ثبوتھا على أصل أصحابنا كون 
المولى علیھ صغیرا أو صغیرة أو مجنونا كبیرا أو مجنونة كبیرة سواء كانت 

الیة على البالغ العاقل وال على العاقلة الصغیرة بكرا أو ثیبا فال تثبت ھذه الو
  . 109"البالغة

وفصلوا في الصغیرة تزوج جبرا ثم یدركھا البلوغ؛ فذھب أبو حنیفة 
إن كان الولي الذي زوج ": ومحمد بن الحسن الشیباني إلى التفصیل فقالوا
وأما إن كان الولي غیر األب . الصغیرة األب أو الجد فال خیار لھا بعد البلوغ

فإن شاءت أقامت على النكاح وإن شاءت  ،د فھي على الخیار إذا بلغتوالج
والنقصان یشعر  ،وحجتھم في ذلك أن قرابة غیر األب والجد ناقصة. فسختھ

وذھب أبو یوسف . 110"بقصور الشفقة فیتطرق الخلل في النظر إلى المقاصد
  .إلى أنھ ال خیار لھا بعد البلوغ

  : والمجنونة بأدلة منھاواستدلو على جواز إجبار الصغیرة  

وأنا بنت ست  تزوجني النبي ": قالت )رضي هللا عنھا(حدیث عائشة  -
  .111"سنین، وبنى بي وأنا بنت تسع سنین
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وألن النكاح یتضمن المصالح، وذلك یكون بین المتكافئین، والكفء ال یتفق  -
في كل وقت، فمست الحاجة إلى إثبات الوالیة على الصغار تحصیال 

  .112ة وإعدادا للكفءللمصلح

، 113وھي العاقلة البالغة سواء كانت بكرا أم ثیبا: من ال یجوز جبرھا
  : وعللوا ذلك بوجھین

أن البلوغ والعقل یزیل عن المرأة عجزھا ویثبت قدرتھا ولھذا : األول
وھي طریقة أبي حنیفة في تعلیلھ . صارت من أھل الخطاب في أحكام الشرع

  . للمسألة

قة محمد بن الحسن الشیباني؛ وھو أن الثابت بعد وھي طری: الثاني
فال بد من الرضا كما في الثیب . البلوغ والیة الشركة ال والیة االستبداد

  .البالغة

  : واستدلوا على عدم جواز اإلجبار بالنسبة للعاقلة البالغة بما یلي

ال تنكح أیم حتى ": قال أن النبي  )رضي هللا عنھ(حدیث أبي ھریرة  - 1
  .114"وال تنكح البكر حتى تستأذن ،أمرتست

األیم أحق بنفسھا من ": قال أن النبي  )رضي هللا عنھ(حدیث ابن عباس  - 2
  .115"والبكر تستأذن في نفسھا، وإذنھا صماتھا ولییھا

ویقف القانون  :وقف القانون الجزائري من مسألة اإلجبارم - 3
ن ال إجبار على الجزائري ضد مسألة اإلجبار موقفا حاسما یقضي فیھ بأ

 :من قانون األسرة المعدل ما نصھ 11وقد جاء في المادة  ،المرأة الراشدة
أو  ،أو أحد أقاربھا ،تعقد المرأة الراشدة زواجھا بحضور ولیھا؛ وھو أبوھا"

  . 116"أي شخص آخر تختاره

أن  ،بل یذھب أبعد من ذلك بكثیر؛ إذ یمنع الولي أیا كان أبا أو غیره
من قانون  13وقد جاء في المادة  ،یزوجھا بدون أن ترضى یجبر القاصرة أو

ال یجوز للولي أبا كان أوغیره أن یجبر القاصرة " :األسرة المعدل ما نصھ
  .117"وال یجوز لھ أن یزوجھا بدون مولفقتھا ،التي ھي في والیتھ على الزواج
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القول بعدم جواز  )وهللا أعلم(الذي یظھر من أقوال العلماء  :الترجیح
  . بل ال بد من رضاھا. ویج المرأة العاقلة البالغة بكرا كانت أم ثیبا جبرا منھاتز

وموجب ھذا الحكم أنھ ال وموجب الحكم " :)رحمھ هللا(قال ابن القیم 
تجبر البكر البالغ على النكاح، وال تزوج إال برضاھا، وھذا قول جمھور 

وھو القول الذي  السلف، ومذھب أبي حنیفة، وأحمد في إحدى الروایات عنھ،
وأمره ونھیھ،  ندین هللا بھ، وال نعتقد سواه، وھو الموافق لحكم رسول هللا 

   .118"وقواعد شریعتھ، ومصالح أمتھ

. وما أحسن عبارة الحنفیة حین وصفوا الوالیة بقولھم الوالیة المشتركة
قال سید  ،فكأن الولي یشارك مولیتھ ویشاورھا في رأي أصلح تحقیقا للنفع لھا

ومھما یكن من خالف في والیة المرأة، فإنھ یجب على " :)رحمھ هللا(سابق 
ویعرف رضاھا قبل العقد، إذ أن الزواج . الولي أن یبدأ بأخذ رأي المرأة

معاشرة دائمة، وشركة قائمة بین الرجل والمرأة، وال یدوم الوئام ویبقى الود 
بكرا كانت أو  -المرأة  واالنسجام ما لم یعلم رضاھا، ومن ثم منع الشرع إكراه

على الزواج، وإجبارھا على من الرغبة لھا فیھ، وجعل العقد علیھ قبل  - ثیبا 
استئذانھا غیر صحیح، ولھا حق المطالبة بالفسخ إبطاال لتصرفات الولي 

  . 119"المستبد إذا عقد علیھا

فلھا  ،فالذي نقولھ بعد عرض ھذه المسألة أن المرأة ذات طبیعة إنسانیة
كما أن لھا تصوراتھا التي تحدد  ،ھا الخاصة وعواطفھا ورغباتھامشاعر

فال یجوز تجاوز ھذه المعاني في شأن  ،وترسم مستقبلھا بما تراه ألیق بھا
  . 120بل ھو نوع من الجاھلیة التي توقع الناس في الظلم ،المرأة

ودرء  ،ثم إن الشریعة اإلسالمیة جاءت لتحقیق المصالح وتنمیتھا
ویتجلى ھذا المقصد في زواج البنت بمن ترغب إن كان  ،یلھاالمفاسد وتقل

فال یخفى مصلحة البنت في تزویجھا بمن "...  :)رحمھ هللا(قال ابن القیم . كفؤا
  . 121"تختاره وترضاه

نقل األیمة االتفاق؛ على أنھ ال یجوز للولي أن یمنع  :مسألة العضل
  . 122مولیتھ من الزواج إذا دعت إلى كفء
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وقد صرح معقل بن یسار أنھا نزلت ، فََال تَْعُضلُوھُنَّ  :لقولھ تعالى
زوجت أختا لي من رجل، فطلقھا، حتى إذا انقضت عدتھا، جاء : قال. فیھ

ال ! زوجتك، وفرشتك، وأكرمتك، فطلقتھا، ثم جئت تخطبھا: فقلت لھ ،یخطبھا
ترجع  وهللا؛ ال تعود إلیك أبدا، وكان رجال ال بأس بھ، وكانت المرأة ترید أن

  َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فََال تَْعُضلُوھُنَّ  :إلیھ، فأنزل هللا ھذه اآلیة
اآلن أفعل یا رسول : فقرأ علیھ، فقلت" فدعاه رسول هللا ، ]232: البقرة[

  .123"فترك الحمیة واستقاد ألمر هللا، فزوجھا إیاه: قال! هللا

فلیس للولي أن یجبرھا على نكاح من ال " :)ھ هللارحم(قال ابن تیمیة 
وال یعضلھا عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤا باتفاق األئمة، وإنما  ،ترضاه

یجبرھا ویعضلھا أھل الجاھلیة والظلم؛ الذین یزوجون نساءھم لمن یختارونھ 
لغرض، ال لمصلحة المرأة، ویكرھونھا على ذلك أو یخجلونھا حتى تفعل، 

وھذا كلھ من  ،ا عن نكاح من یكون كفؤا لھا؛ لعداوة أو غرضویعضلونھ
واتفق المسلمون  ،عمل الجاھلیة والظلم والعدوان، وھو مما حرمھ هللا ورسولھ

  .  124"على تحریمھ

  :مفاسد اإلجبار والعضل

فالزواج حتى تتحق مقاصده من الرحمة والمودة  ،األلم الذي یلحق بالبنت -
  . ا الطرفینوالسكینة ال بد فیھ من رض

الذي تحاول بھ  ،ومن ذلك تعریضھا للفتنة وفتح باب لباب الفساد األخالقي -
المرأة سد الفراغ الواسع الذي تعیشھ خاصة مع ضعف الوازع الدیني 

  .والقوة اإلیمانیة

  .   125والواقع خیر شاھد على ذلك ،ناھیك عن عدم استقرار الحیاة الزوجیة -

  :النتائج والتوصیات

فھذا یشعر أنھ  ،لم یحضر الولي في ابتداء الزواج وغاب عن ھذا العقدإذا  - 1
وبذلك تبقى العشرة الزوجیة مرھونة برضا  ،لن یكون لھ دور في المستقبل
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والمعلوم من حیاة الناس أن دوام الرضا في الحیاة الزوجیة أمر  ،الزوجة
  .نادر

فال ینفرد  ،مسلمةال بد من نشر ثقافة الحوار بین جمیع أفراد األسرة ال - 2
وھو ما یسمیھا الحنفیة بوالیة  ،وال تنفرد البنت باختیار ،الولي بقرار

  . الشركة

التي  ،السعي في توعیة األولیاء بإقامة الدروس العامة والدورات التدریبیة - 3
بعیدا عن العصبیة الجاھلیة التي  ،تُنَشر فیھا التعالیم اإلسالمیة الصحیحة

  .ناتكان ضحیتھا آالف الب

وتھیئة األولیاء ألبنائھم للزواج  ،"ما قبل الزواج"ضرورة العنایة بمرحلة  - 4
التي تشعرھم بكمال  ،وكذا تزویدھم بالثقافة العلمیة) التھیئة النفسیة(

مما یساعد ھذا األخیر في الغالب األعم  ،والحرص الشدید علیھم ،الشفقة
 ،فیحصل الوفاق ،نائھمفي عدم وجود انفصام في اآلراء بین األولیاء وأب

  . وتتحقق المقاصد

   :الھوامش
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