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  إشكاالت الوالیة ودور مقاصد تشریعھا في حلھا
  

  1 �ات�ةجامعة   - الدكتورة حوریة تاغالبت

  :مقدمة

وعلى آلھ وصحبھ ومن  الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 
 :وااله وبعد

الزواج في نظر الشریعة اإلسالمیة  میثاق غلیظ، یقوم على المودة 
َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم  :ىلقولھ تعالوالرحمة بین الزوجین 

ةً َوَرْحَمةً  ، ولیس تزاوجا  )21:الروم( أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ
عنیفا كما یراه دعاة المدنیة التغریبیة العلمانیة، وتصویره على أنھ صراع بین 

ولد عنفا كان من نتائجھ ارتفاع نسب الطالق  الزوجین، ذلك الصراع الذي
  .وعدم استقرار األسر

وألجل ذلك اھتم بھ االسالم اھتماما بالغا،  وخصھ بعنایة خاصة دون 
سائر العقود؛ لما فیھ من حفظ النسل وھو مقصد من مقاصد التشریع، وحفظ 

  . الحیاة االجتماعیة والقیم األخالقیة

ناء الشریعة بأمر النكاح من أسمى فكان اعت"...  :قال ابن عاشور
  . 1"ألن النكاح أصل نظام األسرة ،مقاصدھا

فبین أركانھ وشروطھ لضمان أسرة صالحة مبنیة على أسس متینة، 
  .كما حرص على بنائھ واستمراره، من خالل وضعھ ألحكام دقیقة تضمن ذلك

وزادتھ عقدة النكاح تشریفاً وتنویھاً لم یكونا : "وقال ابن عاشور
ملحوظین قبلھا، إذ اعتبرتھا أساساً لھذه الفضائل، لیزیدھا المقصد الدیني 
تفضیالً وحرمة في نفوس األزواج  وفي نظر الناس، بحیث لم یبق معدوداً  
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وصور ( في عداد الشھوات، كما ھو في صور النكاح المعروفة  في الجاھلیة،
  .2")النكاح الیوم في الغرب

ع ما تقّدم أّن صورة التعاقد في تكوین وقد ظھر من جمی: "وقال أیضا
صلة النكاح على الوجھ األكمل صورة عرضت لھ من الحرص في تحقق 
معنى رضى المرأة وأھلھا بذلك االجتماع ، وفي تحقق حسن قصد الرجل 

  .3"معھا من دوام المعاشرة وإخالص المحبة 

ا ولعل مجمل اإلشكاالت المطروحة الیوم في قضیة الوالیة خاصة فیم
  .یتعلق بقانون األسرة ناجمة عن الجھل بھذه المقاصد

  إشكالیة البحث

منطلق بحثنا في حل ھذه اإلشكاالت المطروحة سابقا من اإلشكالیة 
ماھي الفروق الجوھریة في عقد الزواج في الشریعة وغیرھا ؟ وما : التالیة

  موقعھا في حل إشكاالت الوالیة ؟

ما مفھوم الوالیة : فرعیة ھي  ویتفرع عن ھذین التساؤلین تساؤالت
على الزواج؟ ما موقعھا في عقد النكاح وأقوال العلماء في ذلك؟ ماھي مقاصد 

  الوالیة ؟ وما موقعھا في حل إشكاالت الوالیة ؟

  أھمیة البحث

وتكمن أھمیة البحث في أن معرفة مقاصد الوالیة قد یحل اإلشكاالت 
ار حولھا، وقد یفید إدراكھا في إظھار التي تقع بسببھا، و قد یحد من اللغط المث

الفارق بین عقد النكاح في الشریعة اإلسالمیة وفي غیرھا من األدیان 
  .والشرائع

  أھداف البحث

یھدف إلى بیان الحكمة من إسناد الوالیة في النكاح لولي المرأة 
  .عوضا عنھا، وأھمیة ذلك بالنسبة لھا
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  منھج البحث

الستقرائي التحلیلي إلى جانب المنھج واعتمدت لتحقیق ذلك المنھج ا
  .االستنباطي في استنباط المقاصد األصلیة والتبعیة للوالیة في الزواج

ولإلجابة عن ھذه اإلشكالیة قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثین وختمتھ 
الكالم : بخاتمة تتضمن نتائج وتوصیات البحث؛ بحیث یتناول المبحث األول

:  والمبحث الثاني. ي عقد النكاح في مطلبینعن مفھوم الوالیة وموقعھا ف
للكالم عن  مقاصد الوالیة  ودورھا في الحفاظ على مقاصد النكاح، وحلول  

وختمتھ بخاتمة . اشكاالت الوالیة من خالل ھذه المقاصد في مطالب ثالث
  .                          ضمنتھا بعض النتائج وتوصیة

  موقعھا في عقد الزواجمفھوم الوالیة و: المبحث األول

  مفھوم الوالیة في الزواج في اللغة واالصطالح: المطلب األول

الوالیة بالفتح مصدر كلمة ولي، : مفھوم الوالیة لغة: الفرع األول
وتدور مادتھا حول القرابة وما یتصل بھا من المعاني التي ذكرھا اللغویون؛ 

لتابع وتدبیر األمور، فتطلق على المحبة والنصرة والمواالة والصداقة وا
  : وسأتطرق إلى بعض ھذه المعاني ذات الصلة بالموضوع

الواو والالم أصل صحیح یدل على ): "ـھ395ت (قال ابن فارس : القرب
  .4"قرب من ذلك الولي

وقرئ مالكم من والیتھم من شيء بالفتح ): "ھـ582ت (قال ابن بري : النصرة
ھم عليَّ َوالیةٌ أي ُمْجتَِمُعوَن فِي  :ویُقَالُ . 5"والكسر وھي بمعنى النصرة

  .6"النُّصرة

ه: ، والوليُّ ِضّد الُمعاداة: والُمواالةُ  ، َویُقَاُل ِمْنھُ تََوالَّ َوقَْولُھُ عزَّ . ِضدُّ اْلَعُدوِّ
ِدیق : والَوليُّ : "وخالف العدو صدیق فَتَُكوَن لِلشَّْیطاِن َولِیًّا: َوَجلَّ  الصَّ

  . الِوليُّ التَّاِبُع اْلُمِحبُّ : األَعرابي والنَِّصیر، قال اْبنُ 
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وتجتمع ھذه المعاني كلھا في ولي الزواج، وذلك لتولیھ أمر ابنتھ منذ 
كانت صغیرة وقیامھ بشؤونھا حتى یسلمھا لزوجھا لتبعیتھا لھ وقربھا 

  . وانتسابھا لھ 

   مفھوم الوالیة في الزواج اصطالحا: الفرع الثاني

  : بتعریفین عرفھا المالكیة الولي

یطلق على ولي المرأة، وعلى ولي الزوج إن كان : "التعریف األول
  .7"محجورا علیھ أو رقیقا

فالولي ھو من یسند إلیھ تدبیر أمور مولیھ؛ امرأة كانت أو من كان 
محجورا علیھ لعلة الضعف والحاجة إلى اإلعانة واألول ھو المقصود في 

  .البحث

الولي في الزواج من لھ :  "ة بقولھوھو البن عرف: التعریف الثاني
على المرأة ملك أو أبوة أو تعصیب أو إیصاء أو كفالة أو سلطة أو ذو 

  .8"اسالم

ھي قیام ولي : ومن خالل ھذین التعریفین یظھر أن الوالیة في الزواج
  .المرأة بمباشرة عقد زواج مولیتھ، وھو أولى األولیاء للقیام بذلك األمر

تولي األب ومن إلى بعض التعاریف التي تجعل وأرید أن أشیر ھنا 
یقوم مقامھ بمباشرة ھذا العقد كأنھ سیاف، یحمل سیفا لیفرض حق تزویج من 

وھذا لیس صحیحا ویدل . في والیتھ من دون أن یستأذن أو یطلب موافقتھا
ومواالة وتبعیة  قرب فنصرة:  علیھ ما رأیناه من المعاني اللغویة للولي وھي

  . فجمیعھا یدل على المحافظة والرعایة. ةو عدم معادا

  : ومن ھذه التعاریف 

فیھا یستبد ، ھي والیة األب أو الجد على الفتاة البكر والصغیر والمجنون"
  .9"الولي بإنشاء العقد على المولى علیھ و ال یشاركھ أحد
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،  فال یؤخذ رأیھا في الزواج و ال للمولى علیھا فیھا اختیارالتي ال یكون "أو 
في المھر، وال شيء مما یتعلق بذلك وھي تثبت على غیر العقالء وعلى 

  .10"الصغار

فھذه التعاریف جعلت الوالیة كأنھا سلطة جبریة، ال مجال فیھا لرأي   
  . المرأة، وال اختیار، وھذا األمر لیس صحیحا ، تكذبھ النصوص والواقع

 لنفسوربما استفاد بعضھم ذلك من تعریف الحنفیة للوالیة على ا
  .11"تنفیذ القول على الغیر شاء ذلك الغیر أم أبى" :وھو

وھذا التعریف للحنفیة خاص بالصغیر والصغیرة والمحجور علیھ 
ولیس المرأة الراشدة المتعلمة ، وھو متعلق بالوالیة على النفس، ویمكن أن 
یدخل ضمنھا والیة االجبار لكن على الصغیرة والمحجور علیھم، أما الكبیرة 

  .شدة فالوالیة علیھا، والیة مشورة وحمایة ولیس فیھا سلطة وال إكراه الرا

  .اجبار واختیار: نوعین فتكون الوالیة عند الحنفیة

وھي الوالیة على الصغیر و الصغیرة بكرا كانت أو ثیبا، وكذا : والیة اجبار
  .الكبیرة المعتوھة والمرقوقة

  .12البالغة بكرا كانت أو ثیبا المرأة العاقلة وھي الوالیة على: والیة اختیار

ھي التي تخول للولي الحق في تزویج المولى علیھ مع : فوالیة االختیار
إشراكھ معھ في الرأي و االختیار، وھذه الوالیة بطبیعتھا ال تتأتى إال من 

  .13البالغ العاقل، الن غیر البالغ العاقل لیس أھال للرأي واالختیار

أو الجد على الفتاة البكر والصغیر والمجنون،  وھیوالیة األب: والیة اإلجبار
  .14فیھا یستبد الولي بإنشاء العقد على المولى علیھ و ال یشاركھ أحد

  موقع الوالیة في عقد النكاح: المطلب الثاني

اتفق جمھور علماء المسلمین على أنھ یجوز للمرأة مباشرة سائر 
تولیھا لعقد الزواج، على  العقود بنفسھا أصیلةً أو وكیلةً، لكنھم اختلفوا في

  :مذھبین
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وقد ذھب أبو حنیفة وأبو یوسف إلى جواز : مذھب الحنفیة /أوال
انعقاد النكاح بعبارة النساء؛ بشرط أن تضع نفسھا عند الكفء، وإال فإن 

وذھب اإلمام محمد في روایة إلى أنھ ینعقــد لكن . ألولیائھا حق االعتـــراض
لولیإن أجازه نفذ وإال بطل، إال أنھ إذا كان ُكفئًا ینعقد موقــوفاً على إجازة ا

وھو مذھب األوزاعي . 15وامتنع الولي یجدد القاضي العقد وال یلتفت إلیھ
إن عقدت بإذن الولي صح، لكن یشترط إذن الولي :وأبي ثور ، قال أبو ثور 

  .16لھا في تزویج نفسھا

فھي لیست شرطا وال ومنھ فالوالیة عند علماء الحنفیة والیة استحباب،      
ركنا، وبمقتضاه تستطیع المرأة تزویج نفسھا بكرا كانت أو ثیبا، متى ما  
وضعت نفسھا عند كفء وكان مھرھا مھر مثلھا، ویعطى أولیاؤھا حق 

  .االعتـــراض وفسخ العقد عند تخلف ھذین الشرطین

ال ینعقد النكاح بعبارة النساء أصالً، : قالوا: مذھب الجمھور /ثانیا
  . 17وإذا انعقد فال یصح ھذا العقد

وھو ما ُروي عن عمر وعلي وھو مذھب مالك والشافعي وأحمد 
وابن مسعود وعائشة رضي هللا عنھم، وإلیھ ذھب سعید بن الُمسیب والحسن 
وعمر بن عبدالعزیز والثوري وابن الُمبارك وإسحاق وأبو عبید وابن أبي 

  .لیلى وابن شبرمة

ذھب في صفة الوالیة في ھذا العقدھل ھي ثم اختلف أصحاب ھذا الم
ركن  أم شرط صحة؟ فذھب كثیر من العلماء إلى أن الوالیة شرط في صحة 
العقد،  ومنھ فال یجوز للمرأة أن تزوج نفسھا أو أن تزوج غیرھا،  وال ینعقد 

  .بعبارتھا، وأن العاقد ھو الولي

من وصاحب توضیح األحكام  ،18فیما اعتبره بعضھم كابن الحاجب
وھي الزوج والزوجة والولي والصداق :المالكیة ركنا من أركان النكاح 

  .19والشاھدین، وحكمھ أنھ ال یجوز ھذا العقد إال إذا عقده ولي المرأة

َداقُ : (قال ابن الحاجب ْوَجةُ، َوالصَّ ْوُج، َوالزَّ ، َوالزَّ یَغةُ، َواْلَولِيُّ   .20)أركانھ الصِّ
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مجموعة من األدلة أوجز بعضھا استدل كل فریق ب: أدلة الفریقین
  :فیما یلي

الذین قالوا یصح أن تباشر المرأة عقد النكاح : أوال أدلة القول األول
بنفسھا،  إال أنھ خالف المستحب، ولألولیاء حق االعتراض إذا لم یكن الزوج 

  .21وھو قول أبي حنیفة في المشھور عنھ. كفؤاً لھا

لیھا العاصب،  فالمروي عن أبي فإن زوجت نفسھا بغیر كفء، وبغیر رضا و
حنیفة وأبي یوسف،  والمفتي بھ في مذھب الحنفیة عدم صحة زواجھا، إذ 
لیس كل ولي یحسن المرافعة،  وال كل قاض یعدل، فأفتوا بعدم صحة الزواج 

  22.سدا لباب الخصومة

  :وقد استدلوا بما یأتي

 ِمن بَْعُد َحتَّٰى َتنِكَح َزْوًجا َغْیَرهُ  فَإِن طَلَّقَھَا فََال تَِحلُّ لَھُ : قول هللا تعالى - 1
  .)230: البقرة(

َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فََال تَْعُضلُوھُنَّ أَن یَنِكْحَن : وقولھ سبحانھ - 2
  .)232: البقرة( أَْزَواَجھُنَّ إَِذا تََراَضْوا بَْینَھُم بِاْلَمْعُروفِ 

تین إسناد الزواج إلى المرأة، واألصل في اإلسناد أن یكون إلى ففي ھاتین اآلی 
  .23الفاعل الحقیقي

وقد دلت ھذه اآلیة من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت ( :قال الجصاص
على نفسھا بغیر ولي وال إذن ولیھا أحدھا إضافة العقد إلیھا من غیر شرط 

  .24)انإذن الولي ،والثاني نھیھ عن العضل إذا تراضى الزوج

  .26وھذا قطع لوالیة الولي عنھا ،25"َلْیَس لِْلَولِيِّ َمَع الثَّیِِّب أَْمرٌ ": قولھ  - 3

اْألَیُِّم أََحقُّ ِبنَْفِسھَا ِمْن َولِیِّھَا، َواْلبِْكُر تُْستَأَْذُن فِي نَْفِسھَا، َوإِْذنُھَا ": وقولھ  - 4
ن یكون لھ حق في منعھا یمنع أ، 28األیم اسم المرأة ال زوج لھاو، 27"ُصَماتُھَا

  .29العقد على نفسھا
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أنھا لّما بلغت عن عقل وحریة فقد صارت ولیّة نفسھا : من المعقول
ثم إنھا تستقل بعقد . 30في النكاح فال تبقى مولیا علیھا كالصبي العاقل إذا بلغ

البیع وغیره من العقود،  فمن حقھا أن تستقل بعقد زواجھا، إذ ال فرق بین عقد 
  .31وعقد

استدلوا بأدلة كثیرة من الكتاب والسنة : انیا أدلة الفریق الثانيث
  :والمعقول أكتفي بذكر أھمھا 

َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فََال تَْعُضلُوھُنَّ أَن : قولھ سبحانھ وتعالى - 1
فھذا خطاب  ،)232: البقرة( وفِ یَنِكْحَن أَْزَواَجھُنَّ إَِذا تََراَضْوا بَْینَھُم بِاْلَمْعرُ 

ویؤكد ھذا ما ورد في سبب . لألولیاء، إذ ال یصح العضل إال لمن إلیھ العقد
: نزول اآلیة؛ فیما رواه البخاري أنھا نزلت في معقل بن یسار الذي قال

زوجت أختا لي من رجل فطلقھا حتى إذا انقضت عدتھا جاء یخطبھا،  فقلت "
ال وهللا ال تعود ! تك، فطلقتھا، ثم جئت تخطبھازوجتك، وفرشتك، وأكرم: لھ

إلیھا أبدا، وكان رجال ال بأس بھ، وكانت المرأة ترید أن ترجع إلیھ، فأنزل هللا 
فزوجتھا : (قال. اآلن أفعل یا رسول هللا: فقلت} فال تعضلوھن{ھذه اآلیة 

  .32")إیاه

 من أقوى الحجج ھذا السبب المذكور في نزول ھذه:  (قال ابن حجر
اآلیة المذكورة، وھي أصرح دلیل على اعتبار الولي، وإال لما كان لعضلھ 
معنى، وألنھا لو كان لھا أن تزوج نفسھا لم تحتج إلى أخیھا، ومن كان أمره 

  ).إلیھ ال یقال إن غیره منعھ منھ

الِِحیَن ِمْن ِعبَاِدُكْم وَ : وبقولھ تعالى - 2  إَِمائُِكْم ۚ َوأَنِكُحوا اْألَیَاَمٰى ِمنُكْم َوالصَّ
  .)31: النور(

 ،)220: البقرة( وال تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا: وبقولھ سبحانھ - 3
ال : وھو خطاب في كلتا اآلیتین للرجال، ولم یخاطب بھ النساء، فكأنھ قال

  .33تنكحوا أیھا األولیاء مولیاتكم للمشركین
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والنفي في  .34"ال نكاح إال بولي": قال عن أبي موسى أن رسول هللا  - 4
الحدیث یتجھ إلى الصحة، فیكون الزواج بغیر ولي باطال،  وھوما دل علیھ 

  .حدیث عائشة رضي هللا عنھا التالي 

أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا ": قال عن عائشة أن رسول هللا  - 5
   .35"فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل

ال تزوج المرأة  المرأة وال تزوج " : قال رسول هللا: عن أبي ھریرة قال - 6
  .36"المرأة نفسھا فإن الزانیة ھي التي تزوج نفسھا

أن الزواج لھ مقاصد متعددة، والمرأة كثیرا : فقد قالوا أما من المعقول
ما تخضع لحكم العاطفة،  فال تحسن االختیار، فیفوتھا حصول ھذه المقاصد، 

، لتحصل على مقاصد الزواج على فمنعت من مباشرة العقد وجعل إلى ولیھا
  .37الوجھ األكمل

اعتبار : بعد عرض آراء  العلماء في المسألة وھي : القول وخالصة
الجمھور للوالیة كشرط لصحة عقد الزواج وعدم اعتبار الحنفیة لھا كشرط 
صحة بل شرط النفاذ؛ حیث ال یصح عقد الزواج إذا كان مما لیس لھ صفة في 

 وبعض عرض أدلتھم،. ا كان لمباشرة سلطة الوالیةإنشاء العقد ویصح إذ
یظھر أن قول الجمھور أولى بالترجیح، لقوة أدلتھم، فقد حكم العلماء بصحتھ 

وھو األحوط لما فیھ ، كابن حبان واأللباني وأحمد شاكر وابن خزیمة وغیرھم
من رعایة مصلحة وحقوق النساء، خاصة وقد اختلف قول الحنفیة في ذلك، 

اشتراطھم الولي، إال أنھم اعتبروا أن عدم وجوده ھو خالف  فرغم عدم
المستحب، وأن لألولیاء حق االعتراض إن وضعت نفسھا عند عدیم الكفاءة، 
وھذا یدل على أھمیة وجود الولي، الذي یساھم في المحافظة على مقاصد 

  .     النكاح
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  صد النكاح مقاصد الوالیة ودورھا في الحفاظ على مقا:  المبحث الثاني

إنھ : "ال شك أن للزواج مقاصد كثیرة تكلم عنھا الشاطبي فقال
مشروع للتناسل على المقصد األول، ویلیھ طلب السكن واالزدواج، والتعاون 

  . 38..".على المصالح الدنیویة و األخرویة

ولكي تتحقق ھذه المقاصد ال بد من توافر أركان وشروط یقوم علیھا 
الزوجین والولي والصداق والشاھدین والتي لم تشترط عقد ھذا الزواج، وھي 

  .   عبثا، بل لھا مقاصد وغایات مرجوة تتمم ھذا الزواج وتكفل نجاحھ وأبدیتھ

لذلك خصصت ھذا المبحث لبیان مقاصد اشتراط الوالیة، وقسمتھا 
: المطلب األولجعلت  :في مطلبین، وذلك إلى مقاصد أصلیة وأخرى تبعیة

لبیان  :المطلب الثانيوصلي الشتراط الولي في النكاح، لبیان المقصد األ
  .المقاصد التبعیة

  المقصد األصلي مخالفة النكاح لصور اقتران الرجل بالمرأة : المطلب األول

ھو التفریق بین  فالمقصد األصلي الشتراط الولي في عقد الزواج
مقصد الزواج الشرعي عن غیره من أنواع عالقات الرجل بالمرأة، وھذا ال

اتضاح مخالفة صورة عقدِه  :األصل األول" :ذكره ابن عاشور بقولھ نصا
وقد راعت الشریعةُ فیھ تلك ... لبقیة صور ما یتفق في اقتران الرجل بالمرأة

الصور المشروحة في حدیث عائشة رضي هللا عنھا التي قِواُمھا التفرقة بین 
ضة   . 39"للشك في النسب النكاح وبین غیره من المقارنة المذمومة المعرَّ

الولي : ثم ذكر أنھ لكي تحدث ھذه المخالفة شرع هللا ثالثة أمور في النكاح 
  .والمھر واإلعالن 

أن یتولّى عقَد المرأة وليٌّ لھا خاصٌّ إن  وقواُم ذلك: فقال في الولي
لیظھر أن المرأة لم تتولَّ الركون إلى الرجل وحدھا دون علم , كان أو عامٌّ 

ذلك أول الفروق بین النكاح وبین الزنا و المخادنة والبغاء   ألن, ذویھا
فإنھا ال یرضى بھا األولیاء في عرف الناس الغالب علیھم، . واالستبضاع

وألن تولّي الولّي عقد موالتھ یھیئھ إلى أن یكون عوناً على حراسة حالھا 
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ي الذّب وحصانتھا، وأن تكون عشیرتُھ وأنصاُره وغاشیتُھ وجیرتُھ عوناً لھ ف
  .40.."عن ذلك

لیظھر من كالمھ أن المقصد األصلي ھو التفریق بین الزواج 
الشرعي عن غیره من أنواع عالقات الرجل بالمرأة، وغیره من أنواع 

 لولي في النكاح؛ لكي تحدث ھذه المخالفة شرع هللاو األنكحة األخرى،
فحضور الولي في عقد زواج المرأة ھو الفارق بین النكاح الشرعي الذي 

  .    یحقق المقصد الشرعي من الزواج وھو السكن والمودة والنسل والدیمومة

  المقاصد التبعیة  :المطلب الثاني

من خالل المقصد األصلي الشتراط الوالیة؛ وھو مخالفة النكاح 
جل بالمرأة اجتھدت في استنباط بعض المقاصد التبعیة لھ، لصور اقتران الر

التي تخدم المقصد األصلي وتكملھ ، بعضھا استفذتھ من كالم ابن عاشور، 
والبعض اآلخر اجتھدت فیھ، وحاصل ھذه المقاصد التبعیة ستة أذكرھا فیما 

  :  یلي

ا إن حضور الولي في ھذ: حمایة كرامة المرأة والمحافظة على حقوقھا - 1
العقد یرفع من قیمة وقدر ھذا الزواج، ویزید من احترام وتعظیم الزوج 
لھذه المرأة ، بخالف ما لو عقد بدون حضوره، أین توسم المرأة فیھ 
باالبتذال لكونھ شبیھا بنكاح السر، ویجلب لھا التھم، التي توقع الشك في 

  . نفس الزوج مما ینجر عنھ فساد العالقة الزوجیة وعدم استقرارھا

وقد ظھر من جمیع ما تقّدم أّن صورة التعاقد في : "قال ابن عاشور
تكوین صلة النكاح على الوجھ األكمل صورة عرضت لھ من الحرص في 
تحقق معنى رضى المرأة وأھلھا بذلك االجتماع، وفي تحقق حسن قصد 

  .41"الرجل معھا من دوام المعاشرة وإخالص المحبة 

ظ لھا حقوقھا ویدفع ما قد تتعرض إضافة إلى أن حضور الولي یحف
فحضور الولي في عقد زواج الفتاة  .لھ، ویحفظ حقوق أبنائھا ویذب عنھم
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یصون عرضھا ویدفع عنھا وسمھا بعدم الحیاء؛ الذي یعد انتقاصة تلحق 
  .المرأة و وتؤثر على أولیائھا

صحة الخلیة تؤدي إلى صحة النسیج، : الحفاظ على التماسك األسري - 2
لنسیج یؤدي إلى صحة الھیكل، فنتیجة للتشاور والثقة الموجود وصحة ا

بین الفتاة ووالدھا أو من یقوم مقامھ من األولیاء فیمن یخطبھا، وتفویضھا 
ذلك التماسك . لھم عقد نكاحھا وتولي اجراءاتھ یؤدي إلى التماسك األسري
  . الذي سینتقل معھا إلى أسرتھا الجدیدة ویساھم في استقرارھا

الناجم عن التماسك األسري، فنشوء  :لحفاظ على التماسك االجتماعيا - 3
یَا أَیَُّھا : التعارف والتآلف والتالحم بین األسر المتصاھرة،  لقولھ تعالى

ن َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل ِلتََعاَرفُوا ۚ إِنَّ  النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ
َ َعلِیٌم َخبِیرٌ  أَْكَرَمُكمْ  ِ أَْتقَاُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ بدل التنافر  ،)13: الحجرات( ِعنَد هللاَّ

والتقاطع الذي كان سینشأ عندما تتنكر المرأة وتعرض عن مشاركة ولیھا 
وھو ما یؤدي إلى إرساء تقالید ضارة تؤثر على . وذویھا إنشاءھا لحیاتھا

 .التماسك االجتماعي

ي في عقد زواج المرأة، ال یخص المرأة وحدھا، بل فیھ ومنھ فاشتراط الول
حفظ لألسر نسبا وصھر، وحفظ المجتمع من حفظ مجموع تلك األسر 

  .   المتماسكة،  المتالحمة المتعاونة في الذب عن نسائھا وأعراضھا

الزواج ھو عقد مقدس، ولسمو ھذه العالقة :  الحفاظ على الھویة الدینیة - 4
َوقُْلنَا یَا آَدُم اْسُكْن أَنَت العقد الوحید المعقود في السماء وقدسیتھا، كان ھو 

َجَرةَ فَتَُكونَا  ِذِه الشَّ َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوُكَال ِمْنھَا َرَغًدا َحْیُث ِشْئتَُما َوَال تَْقَرَبا َھٰ
، ولذلك فإن آثاره ال تزول بل تستمر إلى ما  )35: البقرة( ِمَن الظَّالِِمینَ 

  .ماتھ في اآلخرة، وتبقى زوجة المسلم الدنیویة ھي زوجتھ في الجنةبعد م

ھذا المعنى السامي ھو الذي یجعل زواج المسلم متمیزا عن غیره من 
العالقات التي ینظر فیھا إلى أنھ مجرد لقاء شھواني، بل لھ أبعاد أخرى، 

في  وأھمھ البعد الدیني الذي یكرس االنتماء والوالء، واشتراط الولي یحمل
  .طیاتھ ھذه المحافظة



 إشكاالت الوالیة ودور مقاصد تشریعھا في حلھا                                                                
  

 

 193                                                                              الدولي التاسع الملتقى

الذین ال یدركون ھذه المقاصد  - ومحاولة بعض أصحاب الفكر العلماني 
العمل على إلغاء الولي في إبرام عقد الزواج سیعمل على القضاء  - السامیة 

على االنتماء لھذا الدین واالبتعاد بھ عن ھویتھ، والزج بالمجتمع في تبعات 
الغربي، تحت مسمى المحافظة على حقوق التغریب، والتشبھ بزیف الزواج 

فأي حقوق یریدون؟ وذلك المجتمع الذي یریدون . االنسان وحقوق المرأة
التشبھ بھ یشكو األمرین، فال أسرة، وال زواج، وبناتھ یغادرن المنزل بمجرد 
بلوغھن الثامنة عشر، لتتالطم بھن الحیاة یمنة وشماال، وأقسم لو أنھن علمن 

، وھذا الزواج المقدس، وحمایة االسالم للمرأة واعتبارھا حقیقة ھذا الدین
جوھرة یجب المحافظة علیھا، الستبدلن مكانھن مع من ترید الحریة واالنفراد 

  . بعقد زواجھا دون والدھا

رعایة االسالم للمرأة وعنایتھ : المحافظة على شخصیة المرأة اإلسالمیة - 5
لقیة والعقلیة ومراعاة بخصائصھا وصفاتھا الجسدیة والنفسیة والخ

؛ وإعطائھا الحریة التامة 42تشریعاتھ لطبیعتھا ومراحل تطورھا في الحیاة
كل ھذا یجعلھا تعتز بھذا . للتصرف دون أن تتعدى ضوابطھ وقواعده

الدین وتمضي على نھجھ، وتقبلھ كتشریع رباني یصبغ شخصیتھا، 
لدیانات األخرى ویكسبھا مناعة خالل انفتاحھا وتواصلھا مع الحضارات وا

فتقتنع ھذه المرأة بأن لھا شخصیة منفردة، متمیزة  .دون انغالق وال تخندق
دینیا وثقافیا واجتماعیا ما یجعلھا تدرك أسالیب العلمانیین المحاولة 

  .لتغریبھا والعبث بھا وباألسرة المسلمة

حھا اشتراط الوالیة في عقد زواج المسلمة یمن: التمیز الثقافي واالجتماعي - 6
التمیز الدیني والثقافي واالجتماعي، وأنھا لیست صورة لثقافة ومجتمع 

وقد جاء ھذا . آخر یسلبھا خصائصھا ومقوماتھا، ویجعلھا تابعا ال متبوعا
  .الدین لًنتًًمیًز ونٌتًبًع ال لًنتًبٍع

البر بالوالدین وعدم نكران جمیلھم،   إن من قیمنا الخلقیة واالجتماعیة
الزواج والمبارك لھ ھو الوالد أو من یقوم مقامھ وإال كان بأن یكون عاقد 

داخال في العقوق،  فعاداتنا وتقالیدنا تختلف اختالفا جذریا عن تلك السائدة في 
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من  - الدول الغربیة، حتى تجد نتیجة لذلك االختالف أن بعضھن ترید أن تتخذ 
تحسس من یرید حتى . ولیا لھا من جیران وأصدقاء األسرة -ال تجد ذلك الولي

فالولي حامي وحارس  .االرتباط بھا أن لھا من یتكلم عنھا ویباشر عقد زواجھا
فإن ھذا ال یرضى بھ األولیاء في عرف " :ھذا الزواج كما قال ابن عاشور

الناس الغالب علیھم، وألن تولي الولي عقد موالتھ یھیئھ إلى أن یكون عونا 
شیرتھ وأنصاره وغاشیتھ وجیرتھ على حراسة حالھا وحصانتھا، وأن تكون ع

  .43"عونا لھ في الذب عن ذلك

  حلول  اشكاالت الوالیة من خالل ھذه المقاصد                            : المطلب الثالث

إن حل االشكاالت المتعلقة بالوالیة یتم من خالل تصحیح النظر إلى 
ھا قھر المرأة ھذا الشرط أو الركن بدایة ببیان أن الوالیة لیس من مقاصد

وإكراھھا والضغط علیھا ، وإنما ھو احتیاط وحمایة ومحافظة على شخصیة 
ھذه المرأة وعدم تبعیتھا لغیرھا، ومحافظة على ھویة المجتمع وبعده الدیني، 

  . والمحافظة على التمیز الثقافي واالجتماعي كما سبق القول

ت قلیلة وإن كان ھناك من یستخدمھا من الرجال كسلطة، فھي حاال
یتم تالفیھا بما جاء في نصوص القرآن من منع العضل ووجوب استئذانھا، 
والقاضي ھو المخول للنظر في مثل ھذه الحاالت لیس من خالل النصوص 
القانونیة، بل من خالل النصوص الشرعیة واعمال النظر فیھا لمعرفة 

  .  یھاالمقاصد الشرعیة، مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، والحكم بناء عل

وتلك اإلشكاالت في األصل نشأت من عدم فھم وإدراك ھذه المقاصد، 
لذلك ینبغي كشف ھذه المقاصد بالبحث، و بیان آثارھا وثمارھا الطیبة التي 

  . تعود بالخیر والصالح على الكل

ألن الغرب  تلك المقاصد التي ال نجدھا في القوانین الوضعیة، خاصة،
ن األھمیة، بل تركت للفرد كامل الحریة في لم یعط األھل أي دور وقدر م

اختیار الطرف الذي یرید االقتران بھ دون أن یكون ھناك أي نصیحة توجھ لھ 
في انتخابھ ھذا، وھو ما أدى إلى إرباك وضع الزوجیة في ظل تلك القوانین، 
كما أنشأ مشاكل كثیرة أھونھا االنفصال، وذلك ألن االختیار ابتداًء لم یكن 
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على مقاصد راشدة، بل كانت الشھوة ھي الغالبة على سائر مقاصد مبنیاً 
  .الزواج فإن نھایتھ تكون إلى الفشل أقرب ومن النجاح أبعد

تزاید عدد (ولتقلیل تزاید ھذا االنفصال، وما ینتج عنھ من تبعات 
وغیرھا ، النفقات ،وجود األطفال دون رعایة من كال األبوین تشرد ،المطلقات

  ..) المخدرات، الجنوح، تي تشكل مشاكل كثیرة كالعنفمن األمور ال

والمحافظة على النظام االجتماعي و مقومات الثقافة االسالمیة ھذا 
الحصن المنیع ، یبدأ أوال من نشوء ھذه األسر الجدیدة ، والعمل على البدایات 
الصحیحة التي تقلل حاالت اختالف بین الزوجین، ومنھ التقلیل من حاالت 

ال والطالق والتشرد، ألن الدوام في حد ذاتھ مقصد شرعي من مقاصد االنفص
وھذه الدیمومة لھا مقومات ومن ھذه المقومات المحافظة على أركان .الزواج 

  .وشروط بناء عقد ھذا الزواج

  خاتمة

نخلص مما سبق طرحھ إلى أن  الوالیة على المرأة في الزواج عامل 
في الترابط األسري واالجتماعي، ویمنع من عوامل حمایة المرأة الذي یساھم 

التجاوزات التي تظھر من خالل الضغوط التي تعمل على جعلھا تسلطا 
وقھرا، وقد توصلت من خالل ھذا البحث  إلى بعض النتائج التي  تدل على 

  : ذلك أوجزھا فیما یلي

إن حل االشكاالت المتعلقة بالوالیة المثارة الیوم یتم من خالل تصحیح  - 1
إلى ھذا الشرط أو الركن بدایة، وبیان أن الوالیة لیست تشریعا  النظر

قھریا ، بل ھي على العكس من ذلك تشریع حمایة وحافظ لمصلحتھا ودفع 
 .المفاسد والمضار عنھا وعن األسرة و المجتمع

الدلیل على النتیجة األولى یظھر من خالل معرفة مقاصد الشریعة في  - 2
 .تشریع الوالیة على الزواج

معرفة وإدراك مقاصد الوالیة على الزواج یصحح تلك النظرة  إن - 3
  :المغلوطة، ھذه المقاصد ما یلي

  . المحافظة على ھویة المرأة وبعدھا الدیني -
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 .فیھ إظھار تفرد شخصیة ھذه المرأة االسالمیة وعدم تبعیتھا لغیرھا -
                    المحافظة على كرامتھا في مستقبل حیاتھا من خالل احترام الزوج    -

 .وتعظیمھ لھذه المرأة 
  .المحافظة على التمیز الثقافي واالجتماعي للمجتمع العربي المسلم -
وجود التسلط من بعض الرجال واألولیاء،  لیس عائدا إلى أصل تشریع  - 4

الوالیة ، بل إلى الخطأ في التطبیق، وقد دونت قاعدة فاضلة في ذلك وھي 
، إضافة إلى أنھا حاالت قلیلة یتم "مال الحققاعدة التعسف في استع"

تالفیھا بما جاء في نصوص القرآن والسنة من عدم العضل ووجوب 
استئذانھا، والقاضي ھو المخول للنظر في مثل ھذه الحاالت لیس من خالل 
النصوص القانونیة فحسب، بل من خالل النصوص الشرعیة وإعمال 

مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، النظر فیھا لمعرفة المقاصد الشرعیة، 
  . والحكم بناء علیھا

وألجل ذلك أوصي اللجان التي تتولى أمر التشریع في قانون : توصیة
األسرة بأن تضع ھذه المقاصد نصب أعینھا، وأن تحاول إقناع من یقدح في 
تولي األولیاء لعقد الزواج، ووسمھ بالقھر والتسلط بھا، بسمو مقاصد ھذا 

   .ني، وتصحیح النظرة الخاطئة التي یتصورونھا عن الوليالتشریع الربا

   :الھوامش
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