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 الدريني د.محمد فتحي -ِخْطبة والوالية في عقد الزواج ال

  صلتهما بقانون اإلعفاف العام في التشريع اإلسالمي ومدى

  البحث موجهًا ومفصالً  منهج

  أواًل: خطبة النكاح

  مقدمة في خطبة النكاح في التشريع اإلسالمي.-آ

  التخيُّر سابق على الخطبة.-ب

  ينبغي اتخاذها أساسًا في اختيار الزوجة.المعاني والصفات التي -جـ

  تعريف الخطبة شرعًا.-د

  الحكمة البالغة لمشروعية الخطبة في الفقه اإلسالمي.-هـ

  طبيعة الخطبة، وتكييفها في الفقه اإلسالمي.-و

أنه عن  النظر إلى المخطوبة شرع استثناًء من أصل التحريم، بالنص عليه صراحة، للضرورة، فضالً  حكم-ز
  يستفاد ضمنًا من غاية الخطبة، وحكمة تشريعها.

  والكفين. النظر إلى المخطوبة مقيَّد بأمرين: حضور محرم، وعدم تجاوز الوجه-ح

  الخلوة بالمخطوبة محّرم شرعًا.-ط

و محقق، مادي أ العدول عن الخطبة شرعًا وقانونًا، ومسألة التعويض عنه، إذا لحق بالطرف اآلخر، ضرر حكم-ي
  معنوي، ومنشأ هذه المسؤولية.

  ال يقّيد حرية الزواج مطلقًا. -ينشأ عنه جزاًء للتعسف في حق العدول، وجبرًا للضرر الذي–الحكم بالتعويض -ك
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  في التشريع اإلسالمي الوالية في عقد الزواج، ومدى صلتها بقانون اإلعفاف العام، -ثانياً 

  -مقدمة-

  محل النزاع.تحديد موضوع البحث، أو -أ

  أدلة اختالف وجهات النظر في اشتراط الوالية وعدمها.-ب

  االتجاه األول في االشتراط. -أوالً 

  اإلسالم. مناقشة أدلة هذا االتجاه، ومدى صلة أدلته بقانون اإلعفاف العام في-آ

  ثانيًا: أدلة االتجاه الثاني ومناقشتها ونتيجة البحث.

* * *  

  ية في عقد الزواج ومدى صلتهما بقانون اإلعفاف العامالخطبة والوال

  التشريع اإلسالمي في

  أواًل: خطبة النكاح

  مقدمة في خطبة النكاح في التشريع اإلسالمي:-آ

ومرحلة ممهدة له،  ( عقد الزواج،2إال مقدمة من مقدمات) -بحكم طبيعتها وتكييفها الشرعي–( 1الخطبة) ليست
  ، يؤذن تشريعها بأمرين:وسابقة على إبرامه

القبيل، تسبقه مقدمات ومفاوضات في  أولهما: خطورة عقد الزواج، وعظيم شأنه، وجليل أثره، وكل عقد من هذا
عقد  -كما يقال–ومستقبل حياته االجتماعية، وحياة األمة، فكان  المطالب والرغبات، وألنه متعلق بذات اإلنسان،

  ابة لحقائق الفطرة.الزواج استج العمر، فضاًل عن أن

وتحصيل النسل،  جاللة أثره، فألنه متعلق باألعراض، وأنه مناط الشرف، وعن طريقه يتم تحصين النفس، وأما
يترتب عليه تعهد اآلباء باألبناء، وكفالة  وبقاء النوع اإلنساني على نحو يليق بكرامته، وثبوت نعمة النسب الذي

الصالحة، وتأسيس القرابات والمصاهرات، وتحقيق التكافل االجتماعي الملزم في  رعايتهم وتنميتهم وتنشئتهم النشأة
من اآلثار الباقية على  األسرة بإيجاب النفقات بين األقارب، وجريان اإلرث، بحكم القرابة والزوجية، وغير ذلك نطاق

لسكن، واالطمئنان النفسي، مما المودة، والرحمة، وا الزمن، وفي ظل الحياة الزوجية تتوافر المعاني اإلنسانية من
 وأداء الواجبات، ومن هنا جاء متميزًا عن سائر العقود بمقدمة الخطبة، تقديراً  يعين على تحمل أعباء الحياة،

فضاًل عن أحكام عقد  (، بما رتب على الخطبة من أحكام خاصة بها،3للعالقة الزوجية حق قدرها، وتقديسها)
للحرية الكاملة في إبرام عقد الزواج، بعد اختيار حر،  (، كانت ضمانًا كافياً 4فذت)الزواج نفسه، حتى إذا روعيت ون

 أسباب دوام األلفة، والعشرة الطيبة، والوفاق بين الزوجين، تمكينًا لهما من القيام وتعرف، واطمئنان، مما يوفر



الجديد، وعناصر البناء  لجيلبواجباتهما الزوجية في تدبير شؤون األسرة، ورعاية األوالد، باعتبارهم قوام ا
للغاية المنشودة، وهي قيام الحياة الزوجية على  االجتماعي لألمة، ولهذا تعتبر الخطبة وسيلة ضرورية وحيوية

  العمياء العابرة. أسس ثابتة ومتينة، ال على الصدفة

لمقتضاه، فالبد من أن  يفسده، ألنه مخالف وبدهي، أن األصل في الزواج أن يكون مؤبدًا، ولذا، كان التوقيت
مؤبدًا، ما عاش الزوجان، ذلك، ألن آثاره االجتماعية واإلنسانية  إلى أن يكون  -منذ إنشائه–تنصرف النية فيه 
وإنجاب الذرية،  إليها، ال يمكن أن تتحقق إال إذا كان مؤبدًا، وهي آثار يتم بها تكوين األسرة، الرفيعة التي أشرنا

أن أهمية الخطبة مستمدة من أهمية عقد  المجتمع مآاًل بالضرورة، ومن هنا يتبدى لك، مما يتسرب أثره إلى بناء
  شرعًا وعقاًل. الزواج نفسه، ألن الوسيلة تأخذ حكم غايتها

  التخير سابق على الخطبة-ب

من دواعي الخاطب،  أن مما تجدر اإلشارة إليه، إن الفقه اإلسالمي، قد جعل ما يقع في نفس مريد الزواج أو على
هو المبيح  -نظره لتكون شريكة حياته في -مما يروقه ويعجبه منها، ويجعلها صالحة -وأسباب اختيار الفتاة

ألقى هللا في قلب امرئ خطبة امرأة، فال بأس أن ينظر إليها" "إذا  للنظر إليها، بعد أن كان محرمًا، لقوله ): إذا
سابقة على  طبتها، وهذا قبل التقدم إليها، فالتخير إذن مرحلة( أي ما أثار الرغبة في خ5إليها") ألقى النظر

ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها  الخطبة، يؤكد هذا أيضًا، قوله ): "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن
، ما يروقه منها، فليفعل، ليكون إقدامه عن رغبة نفسية ( على خطبتها، ورأى7(" ومفاده: أنه إذا عزم)6فليفعل)

  وهو قوام الحياة الزوجية. أكيدة، ونية صادقة، وميل قلبي،

تخّيروا لنطفكم" فانكحوا " :) أرشد الفقه اإلسالمي إلى ضرورة "التخير" قبل اإلقدام على الخطبة، في مثل قوله إذن،
  (".8األكفاء، وأنكحوا إليهم)

اطمأن إلى  ذه دون علمها، حتى إذاويستحسن أن يكون النظر إلى المخطوبة في مرحلة االختيار ه هذا،
مشاعرها، االنصراف عنها، وهذا أدب  صالحيتها، أقدم، وإال أحجم، دون أن تعلم، فال يمس كرامتها، وال يؤذي

عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن  (، فال جناح9عال، لقوله ): "إذا خطب أحدكم امرأة)
جاء في حديث جابر، من أنه كان يتخبأ لمن يريد خطبتها في أصول النخل، ليتمكن  ما( وهو 10كانت ال تعلم")

النية الصادقة،  رؤيتها دون أن تعلم، ومفاد هذا، أن التقدم للخطبة ينبغي أن يكون بعد توافر عنصر من
هك باستعراض فتياتها، على حرمات األسر أن تنت واالطمئنان التام الذي ال يعتريه تردد في مرحلة االختيار، حفاظاً 

الحديث السابق إلى وجوب توافرها شرطًا في جواز النظر، في قوله ) "إذا  دون رغبة أكيدة في الخطبة، مما أشار
  إليها لخطبة" فالغاية بينة. كان إنما ينظر

 لما وقع في تأكيداً  أن حق النظر الممنوح للخاطب حالة التخير، ال يسقط حقه في النظر إليها حالة الخطبة، على
إليها، والتحدث معها، بعد الخطبة أيضًا، لهذا  نفسه من الرغبة الصادقة في التزويج بها، كما يجوز له النظر

  الغرض، ولكن بحضور محرم.

تخيُّره، للتعرف حسًا ومعنى  هذا، فالخاطب يتخير أواًل، ثم يقدم على الخطبة، بناًء على اطمئنانه إلى سالمة وعلى
( تامًا إليه، كانت الخطبة تامة، 11صريحة، وركونًا) لرؤية والحديث، حتى إذا صادفت خطبته موافقةعن طريق ا



  بين التخّير وبين إبرام عقد الزواج. وهكذا ترى أن الخطبة مرحلة وسطى

أن يستطلع وخلقًا، وبعد  وينبغي للولي أال يأذن للخاطب في التقدم والنظر إال بعد التأكد من صالحيته، ديناً  هذا،
راغبة فيه منذ البداية، لم يجز اإلذن له بالتقدم والنظر،  رأي الفتاة فيه، حتى إذا لم يكن كذلك، أو لم تكن الفتاة

الخطبة، وال جدية المصلحة المشروعة، فكان ذلك حرامًا، على ما هو األصل، فضاًل عن  ألنه لم يعد مقصودًا به
  َغيَرة على العرض.ذلك مما يأباه الخلق والمروءة، وال أن

  المعاني والصفات التي ينبغي اتخاذها أساسًا في اختيار الزوجة-جـ

بدليل ترجيحه لها،  كانت حقائق القيم اإلنسانية، والمقاييس األخالقية، ذات وزن كبير في الفقه اإلسالمي، إذا
نها، في ميدان التعامل بوجه عام، فإن فيما بي وتقديمه إياها على سائر االعتبارات المادية المجردة عند التعارض

الرعاية ومن باب أولى، فيما يتعلق باختيار الزوجة، رفيقة العمر، وشريكة الحياة،  هذه المعاني الرفيعة يراها واجبة
لها على الصفات الجوهرية  الضرر في إهمالها، أشد وأدوم، لذا حذر من ذلك، اكتفاًء بالمظاهر المادية، وإيثاراً  ألن
  الخاطب والمخطوبة على السواء. ي تعتبر المقومات األساسية للحياة الزوجية بالنسبة إلىالت

وعراقة النسب، ورفعة  والفقه اإلسالمي يقرر ما تعارف الناس عليه أساسًا في االختيار، من الجمال، والمال، هذا،
في واقعنا االجتماعي حتى يومنا هذا، وقائم  ،(12الجاه والمنزلة االجتماعية، مما هو متعارف عليه منذ القدم)

مصالحهم فيه، بل ال يتأتى منه ذلك، لما فيه من مضادة لطبائع األشياء،  واإلسالم ال ينكره، وال يصرف الناس عن
وعامل  الجمال أمر فطري ونفسي، بل هو سبب رئيسي في عفة الزوج أن يتشوف إلى غير زوجته، ألن مطلب

يحذر الناس من االغترار بجمال  ستقرارها، ودوام األلفة بين الزوجين، لكن اإلسالمفعال في السعادة الزوجية وا
بفساده، اكتفاء ببهاء الخلقة، فالجمال ال يستلزم الخلق  المظهر بحيث يصرفهم عن حقيقة المخبر، أو مع علمهم

 م ال ينكر على الناسوالجاه، وكم من فاتنة الجمال قد نشأت في منبت السوء، فاإلسال دائمًا، وكذلك الثراء

والمعاني اإلنسانية،  مطامحهم في المطالب المادية، شريطة أن يتوافر أواًل وقبل كل شي عنصر الدين والخلق،
الزوجة الصالحة التي يعتبرها اإلسالم كنز  ( األمر كله في الحياة الزوجية، والسيما في شخصية13ألنها مالك)

( النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن 14مثل قوله ): "ال تزوَّجوا) حًا فيالحياة الدنيا ومتاعها. تجد هذا صري
( 15جماع) َتَزوَّجوُهن ألموالهّن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين" والدين يرديهن، وال

ى عليه عرفهم في واقع حياة الناس، وما جر  الفضائل، واألخالق العالية، وقد أكد هذا المعنى أيضًا، مع اإلشارة إلى
(: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، 16ألربع) االختيار، منذ القدم، قوله ) "ُتنكح المرأة

  (.17يداك") تربت

في اختيار الزوجة، وال ينكر ما له من  واقعي، إذ لم يسقط من حسابه عنصر الجمال -كما ترى  -فالفقه اإلسالمي
وما للثراء من أثر في تفادي ضنك العيش، وفي رفع مستوى الحياة  إلنسانية بحكم دواعي الفطرة،أثر في النفس ا

كل ذلك  الوفاء بمطالبها المتعددة، وكذلك ما لألسرة العريقة من مكانة في الحياة االجتماعية، اقتصاديًا، لتتمكن من
بالمجتمع إلى المستوى اإلنساني الذي  فتراه يرتفع أمر واقع ال سبيل إلى تجاهله، لكن اإلسالم، واقعي ومثالي معًا،

االكتفاء بالمظاهر المادية، من دون الخلق والدين، أما إذا  تنهض به حقائق القيم، ومقاييس الخلق، فينكر
الواقعية  مع الدين والخلق الكريم، كان ذلك هو الكمال المنشود بما توافر فيه من عناصر اجتمعت المزايا المادية

المرء، المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها  الية في وقت معًا، يرشدك إلى هذا قوله ): "أال أخبرك بخير ما يكنزوالمث



  (.18حفظته في نفسها وماله") سّرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها

ألنها مظاهر مادية  ة،الحديث، أن من عناصر الخيرية في النساء: الجمال، وحسن السمت، والنظافة، واألناق ومفاد
حيث كني عنهما بالطاعة ألمر الزوج،  حسية هي مناط السرور ومبعثه عند النظر، وكذلك اإلخالص والعفة،

  وبحفظ نفسها وماله، في غيبته.

يستر نفسًا خبيثة، فإنه ُيطغيها، بل يرديها،  وفلسفة التشريع التي تنهض بهذه التوجيهات، إن جمال المرأة إذا كان
فيوقعها في مزالق تشينها، ويصمها بما ال يمحى أبد الدهر، وإن ثراءها قد يدفعها  جة الغترارها بحسنها وفتنتها،نتي
الطبيعية من "القوامة" وحق  النشوز، والتعالي على زوجها إذا لم يكافئها في هذا الثراء، فيفقد بذلك مكانته إلى

الطاعة، فيصبح تابعًا مؤتمرًا مما يكون سببًا مفضيًا إلى  في اإلشراف على شؤون األسرة وتوجيهها، كما يفقد حقه
مما  الجاه، من شأنها أن ال ُتكنَّ لزوجها الذي هو أقل منها مستوى: االحترام والتقدير، النفرة والشقاق، وكذلك ذات

  يكون مآله استصغار الشأن، ما لم يصدها عن ذلك كله، خلق ودين.

غائلة فتنتها  نصر الخلق والدين في الزوجة، بوجه خاص، إنما كان ضمانًا لدفعإذن، أن اشتراط توافر ع فوضح
أشارت إليه جملة األحاديث التي  بجمالها، وطغيانها لثرائها، وتعاليها وتفاخرها بجاهها ونسبها، وهو ما

  (.19رويناها)

دناءة في النفس،  ما ينبئ عنأن التزويج بالمرأة طمعًا في ثروتها، مما تأباه نفوس أصحاب المروءات، ل على
  وخسة في الطبع، وهبوط في الهمة.

 -فضاًل عنا قدمنا -الزوجة ومما تجدر اإلشارة إليه، أن من المعاني التي ينبغي اتخاذها أساسًا في اختيار هذا،
ثقافي التفاهم، وكذلك التقارب في المستوى ال التقارب في السن، ألن التفاوت الفاحش فيها، مما يتعذر معه

  الكفاءة" في عقد الزواج." واالجتماعي على ما هو مقرر في بحث

واالستمتاع ليس مقصودًا  من االستمتاع واإلنجاب، إلى ذلك، إيثار الفتاة البكر الولود، تحقيقًا لمقاصد الزواج أضف
( وقد أكد هذا 20م القيامة")الولود، فإني مكاثر بكم األمم يو  لذاته، بل ألثره من التناسل، لقوله ) "تزوجوا الودود

قضاء  المحققون من الفقهاء، من مثل اإلمام السرخسي حيث يقول: "وليس المقصود بهذا العقد المعنى منذ القدم
قضاء الشهوة أيضًا، ليرغب فيه  الشهوة، وإنما المقصود به ما بيناه من أسباب المصلحة، ولكن هللا تعالى علق به

لقضاء الشهوة، وذلك بمنزلة اإلمارة، ففيها قضاء شهوة  معاني الدينية، والعاصيالمطيع والعاصي، المطيع لل
من الرغبة في النكاح، حتى تطلب ببذل النفوس، وحشر العساكر، ولكن ليس  الجاه، والنفوس ترغب فيها أكثر

  (.21قضاء شهوة الجاه، بل المقصود إظهار الحق والعدل) المقصود فيها

مقصودتان، وال غنى إلحداهما عن األخرى، غير أن  ل الفقهي، أن الوسيلة والغاية كلتيهماويتبين من هذا التحلي
أشد طلبًا، وإن ما يتوصل به إلى المقصود األول، ال يصح االقتصار عليه حتى  الغاية مقصودة قصدًا أوليًا، فكانت

منه، وهو  بها إلى الغرض األصلي في ذاته، ولهذا وجب االنصراف عن العقيم، إذ ال يؤدي االستمتاع يكون غاية
دون ذرية، ال تتحقق فيه المعاني  اإلنجاب والذرية، وكل وسيلة ال تفضي إلى غايتها ال تتخذ، على أن الزواج

  االجتماعية واإلنسانية.



الذرية، جاء  وتعرف "الولود" من نساء أسرتها، كأخواتها وعماتها، وعلى أساس هذا المقصد من إنجاب هذا،
يسار حين سأله عن تزوجه بامرأة  جيه النبوي في النهي عن تزوج العقيم صراحة، في جوابه ) معقل بنالتو 

(، وفي رواية: "ال 23( الولود، كما أسلفنا)22بتزوج الودود) أصابها، ولكن ال تلد، حيث نهاه مرات ثالثًا، ثم أمره
  (.24عاقرًا، فإني مكاثر بكم األمم") تزوجّن عجوزًا وال

والتفضيل بين زوج  البكر، فألنها أدعى إلى الوفاق، إذ ليس لها سابق تجربة، مما ال يحملها على الموازنة أما
  بوجه عام. سابق والحق، فضاًل عن المزايا المعروفة التي ال تتوافر في الثيب

خبرة بتربية األوالد  أن الفقه اإلسالمي، بواقعيته، يرى أن الضرورة قد تقتضي الزواج بالثيب ممن لهن سبق غير
  شؤون أوالده من زوجة سابقة. إذا كان من يريد التزوج بها في حاجة إلى مثلها، لتقوم برعاية

  تعريف الخطبة شرعاً -د

امرأة معينة تحل له  (، فالخطبة اصطالحًا "طلب الرجل يد25يختلف المعنى الشرعي للخطبة عن معناها اللغوي) ال
إلى امرأة معينة خالية من الموانع، أو إلى أوليائها،  بعبارة أخرى: "إبداء مريد الزواج رغبتهشرعًا، للتزّوج بها" أو 

  في التزّوج بها".

التزّوج منك" وأما  واألصل في الخطبة، أن تكون باللفظ الصريح الذي ال يحتمل غير معناها، كقوله: "أريد هذا،
معنى الخطبة، والقرائن هي التي تعين المعنى  أو أكثر، منهاالتعريض بالخطبة، فهو ما كان بلفظ يحتمل معنيين 

قوله: "إذا انقضت عدتك فاعلميني" والتعريض بالخطبة قد جاء استثناء  المقصود، كقوله: "إنك امرأة صالحة" أو
  في حاالت خاصة، سيأتي بيانها. من قاعدة التصريح

صريحة، فقد تمت الخطبة  و رفضًا، حتى إذا صادف موافقةومعلوم أن هذا الَعْرض المبتدأ قد يلقى استجابة أ هذا
توافق أو تواعد صريح متبادل بين رجل وامرأة، تحل " :حينئذ، وعلى هذا يمكن أن يحّدد معنى الخطبة التامة بأنها

  ينوب عنهما من األولياء، بإبرام عقد الزواج مستقباًل". (، أو بين من26له شرعًا في الحال)

الفقهاء على ذلك لفظ  طبة تامة إال بالموافقة الصريحة من جانب المخطوبة، ولو كانت بكرًا، ويطلقتعتبر الخ وال
  ( فتترتب عليها أحكامها الخاصة بها.27"الركون")

عما في ذلك من أشعار  وإذا كانت األحاديث قد أسندت الخطبة إلى الرجل، فألن هذا هو الشأن الغالب، فضالً  هذا،
اإلسالم يجيز للمرأة أن تعرض نفسها على رجل صالح إذا  درها، وأنه ُيسعى إلى التزّوج بها، غير أنالمرأة برفعة ق

 اآلداب، إذ قد حدث هذا بالنسبة إلى الرسول ) ولم ينكر عليها ذلك، ولكن حياءها ( في حدود28رغبت التزوج به)

عليها ذلك، فضاًل عن العرف  ة أنوثتها، يأبىالفطري، أو خشيتها من أن يفسر َعْرضها هذا بأنه استهانة منها بعز 
طلب التزويج" سواء أكان ذلك من جانب الرجل أو " والتقاليد السائدة، وعلى هذا يمكن تعريف الخطبة، بأنها

  المرأة.

لتالقي وجهات النظر في كل ما يتعلق بالخاطب  والواقع، أن الخطبة إنما تتم بالموافقة الصريحة، كما ذكرنا، نتيجة



  جرت بشأن مطالب كل منهما، وشروطه. والمخطوبة، بعد المفاوضات التي تكون قد

  تمر بمرحلتين. -في الواقع–ترى، أن الخطبة  وهكذا

  بالمخطوبة. أوالهما: مرحلة الَعرض، والطلب، أو اإلعراب عن الرغبة في التزوج

  الثانية: مرحلة الموافقة الصريحة الحاسمة، دون تردد أو إرجاء.

  الحكمة البالغة لمشروعية الخطبة في الفقه اإلسالمي-هـ

الزواج، بتوفير  وسيلة متعينة إلى تحقيق مقاصد -بطبيعتها، وفي نظر الشرع–ومما يؤكد كون الخطبة  هذا،
  أسباب الزواج، ودوام األلفة، وبقاء المودة أمران:

األحاديث التي أجازت النظر إلى  صراحة في أولهما: أن السنة قد أشارت إلى هذه الحكمة، بالنص عليها
( بينكما" ومعناه أن النظر إلى 29فإنه أحرى أن يؤدم) المخطوبة، بل حثت عليه، في مثل قوله ): "انظر إليها،

 ذات حكمة -وسببًا مفضيًا إلى الوفاق بينكما. أما كون الخطبة في الفقه اإلسالمي المخطوبة أجدر أن يكون داعياً 

يتيح من خاللها الوقوف على  ك ألنها الطريقة الحسية المتعينة لتكوين االقتناع الذاتي بالمخطوبة، بمابالغة، فذل
وتبينه إال بالرؤية، وليس ثمة أبلغ منها مما يؤصل  ما يروقه من صفاتها وسماتها، مما ال يمكن التعرف عليه،

أمر يقوم  -وهو الغاية من الخطبة–ج بطبيعته في كل من الزوجين، إذ الزوا هذا العنصر النفسي، والميل القلبي
المنافع المادية أو  النفسية أواًل، وليس عقدًا ماليًا أو مصلحيًا عارضًا موقوتًا، مما يكون أساسه على العناصر

  الحسية العاجلة، على ما سيأتي بيانه في مقامه.

تشريعها، من التعرف أو التحقق من مدى  الثاني: إن أحكام الخطبة الخاصة بها جاءت توكيدًا للغاية من أصل
شرعت توثيقًا  -كما ترى –الحقيقية للحياة الزوجية، فالغاية من الخطبة  توافر الصفات والمعاني التي هي المقومات

  .-كما أشرنا–نفسه، وسبياًل متعينًا إلمكان تحقيقها، ومن هنا اكتسبت أهميتها  لمقاصد الزواج

وذويها على رغبة  جابة للخطبة، والموافقة الصريحة من جانب المخطوبة، وأوليائهاوعلى الرغم من االست هذا،
النظر، ال يسبغ على الخطبة صفة العقد  الخاطب في التزّوج بها، فإن هذا االتفاق المبدئي الكامل في وجهات

على إبرام عقد الزواج الخطيبين، كيال يكون ذلك ضربًا من اإلكراه  الملزم الذي ينشئ التزامات على عاتق كل من
التواعد  فيه الحرية الكاملة، لخطورة آثاره، فالعالقة التي أنشأها هذا التوافق المبدئي، أو الذي يجب أن تتوافر

عن طبيعتها، من كونها مجرد وعد،  ال يخرج الخطبة -المتبادل على إبدال عقد الزواج مستقباًل، ولو كان كامالً 
  يدعونا إلى البحث في طبيعة الخطبة وتكييفها الفقهي. ر ملزم قضاء، وهذا مابوضع الشارع نفسه، والوعد غي

  طبيعة الخطبة، وتكييفها في الفقه اإلسالمي-و

أواًل، ثم موافقة صريحة  الذي عرفت من تحديد مفهوم الخطبة في مرحلتيها من كونها وسيلة للتعرف أو التبّين بعد
كامل على إنشاء عقد الزواج مستقباًل، يتبدى لك، إن  ا ينهض بتواعد متبادلمبدئية، ال تردد فيها وال أرجاء، بم

عقد  ليست عقدًا، وحيث ال عقد، فال إلزام وال التزام، ولو اعتبرت عقدًا ملزمًا بإجراء تكييفها ووصفها الفقهي، إنها



انًا كافيًا لحرية الزواج، ال ضم الزواج مستقباًل، لفقدت وظيفتها، والغاية من أصل تشريعها، ألنها ما شرعت إال
تدرك، إن  المتواعدين، بالتزوج بمن ال يطمئن إليه، ومن هنا لاللتزام به، وال لإلكراه عليه، كيال يفاجأ أي من

 غايتها، ولوال هذا التكييف لما أمكن أن تفضي الوسيلة إلى غايتها، والمفروض أنها تكييفها الفقهي مستمد من

  شرعت لذلك.

الموعود، لفقد هذا العقد نفسه أساس انعقاده،  و كانت الخطبة التامة منشأ لاللتزام بإجراء عقد الزواجوأيضًا، ل
  عليه آثار العقد الصحيح. وهو التراضي، فيغدو باطاًل ال تترتب

  نفاذه أو لزومه. هذا، فليست الخطبة جزءًا من عقد الزواج، وال ركنًا فيه، وال شرطًا النعقاده أو وعلى

صحيحًا، تترتب عليه كافة  أنها ليست جزءًا من ماهية عقد الزواج، فألن عقد الزواج لو تم دون خطبة، لكان أما
محرمة وممنوعة، كخطبة المعتدة، فإنها ال تؤثر على صحة  آثاره، والعقد ال يوجد بدونه ركنه، بل لو كانت الخطبة

  ركانه وشروط صحته، ونفاذه ولزومه.انقضاء العدة، لتوافر أ عقد الزواج لو تم إبرامه بعد

شرط الصحة، لفسد  أنها ليست شرطًا في صحته، فلألدلة عينها التي قدمناها على عدم ركنيتها، فلو تخلف وأما
كانت محرمة، لما صح العقد أيضًا مع كون  العقد، ووجب فسخه، ولم يقل بذلك أحد، ولو كان الشرط فاسدًا، بأن

  وسابق على العقد وليس مالزمًا له وال عنصرًا من مكوناته. بة إذن أمر مستقل،شرط صحته فاسدًا، فالخط

بالعدول عنها،  أن هذا التكييف للخطبة، يدل داللة واضحة على أن المشرع يرى، أن الفشل في الخطبة على
(، وبذلك 30)مجرد وعد غير ملزم -الشارع بوضع–وفسخها، خير من الفشل في الزواج، لخطورة آثاره، لذا كانت 

أن تكون الخطبة غير ملزمة، ضمانًا للحرية الكاملة في  -منطقياً – يتبين أن خطورة عقد الزواج هي التي اقتضت
واجب  وبهذا يستقيم منطق التشريع ويتسق. على أنه البد من اإلشارة إلى أن الوفاء بالوعد إبرامه، كما أشرنا،

بالوعد التزام خلقي ودياني، ال  قوي يقتضي هذا العدول، والوفاء ديانة وخلقًا ومروءة، إال إذا كان ثمة مسوغ
  (.31وللشبهات أن تثور، وللسمعة أن تنال منها األقاويل) قضائي، حفظًا للكرامة أن تهدر، والمشاعر أن تمس،

حتى ولو  طرفيها، أساس ما قدمنا من التكييف للخطبة، والتنسيق مع غايتها، نشأ حق العدول كاماًل لكل من وعلى
المهر، كاًل أو بعضًا، وتم قبول الهدايا فيه، إال  كانت تامة، ومؤكدة، بأن تحققت فيها "المراكنة" و "التواعد" وقبض

  بأي منهما، دون وجه حق، على ما سيأتي بحثه. إذا ألحق ضررًا ماديًا أو أدبياً 

أي لون من ألوان اإلكراه، للفتى أو للفتاة،  يه،وتأسيسًا على هذا، ال يجيز الفقه اإلسالمي في أرجح االجتهادات ف
على بينة من أمره، أو لم يرض به، لما لذلك من أثر قوي متوقع في  على تزويج أي منهما بمن لم يره، ولم يكن

 التي كان من المفروض أن تتأكد وتقوى وتستمر، تحقيقًا لمقاصدها االجتماعية نقض عرى الزوجية

  (.32واإلنسانية)

والظروف ما يفسدها،  وينبغي أال تطول فترة الخطبة إذا تمت، كيال يطرأ عليها، أو يتطرق إليها من العوامل هذا،
  ويحمل على فسخها.

عن أنه  النظر إلى المخطوبة شرع استثناء من أصل التحريم، بالنص عليه صراحة، للضرورة، فضالً  حكم-ز



  يستفاد ضمنًا من غاية الخطبة، وحكمة تشريعها.

التبين، والوصف ال يغني  سبيل إلى التعرف على المخطوبة، جمااًل وقوامًا ومعنى إال بالرؤية، ألنها أبلغ وسائل ال
قسمات الوجه تنم على الخصائص النفسية، غالبًا، كما  غناءها، وألن جمال الصفات الَخلقّية أمور نسبية وأيضاً 

ستقامة المنطق العقلي، وعذوبة الكالم، فكانت رؤية الخاطب ومستوى الثقافة، وا يسفر الحديث عن مبلغ الذكاء،
سببًا من أسباب دوام  متعينة لذلك، ألنها من دواعي االختيار والرغبة واإلعجاب، فتؤول بذلك إلى أن تكون  وسيلة

  فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"." :) الوئام، وبقاء األلفة التي عبر عنها الحديث صراحة، بقوله

مقصودة للشارع، بدليل  "ه "الحكمة" أبيح النظر، استثناء من أصل التحريم، وإذا كانت هذه "الحكمةأجل هذ من
النظر، ألن الوسيلة تأخذ حكم غايتها، كما أسلفنا،  النص عليها صراحة، كانت الوسيلة إليها مقصودة أيضًا، وهو

 إلى المخطوبة مستفادًا جوازه ضمنًا من حكمة َكَماًل إال بها، ومن هنا كان النظر إذ ال سبيل إلى تحقيق الغاية

التحريم للضرورة، إذ من  التشريع، فضاًل عن النص عليه، فحكمة التشريع هي التي استوجبت االستثناء من أصل
لم يعقد عليها، فال يجوز غير النظر، لورود النص  المعلوم أن المخطوبة ما زالت أجنبية بالنسبة إلى خاطبها، ما

  التحريم. ، ويبقى ما عداه على أصلعليه بخاصة

  (:33والكفين) النظر إلى المخطوبة مقيد بأمرين: حضور محرم، وعدم تجاوزه الوجه-ح

يجري فيه من تبادل  حضور َمحَرم أمين، كأبيها وأخيها وعمها، فألنه بحضوره تؤمن مغبة اجتماعهما، بما أما
يكون سبياًل مفضيًا إلى مقارفة  حرم دون ما عسى أنالنظر، وتجاذب أطراف الحديث، إذ يحول حضور الم
  المخطوبة، بوجه خاص. المعصية واإلثم، أو سببًا يؤدي إلى التفريط في حق

المخطوبة ما زالت  عدم مجاوزة النظر "الوجه والكفين" فألن النظر شرع استثناء للضرورة كما أشرنا، ألن أما
الكفاية، وتندفع الضرورة، إذ الوجه جماع  لى الوجه والكفين، تحصل بهأجنبية، والضرورة تقدر بقدرها، والنظر إ

النفسية، كما قدمنا، والكفان يستدل بهما على امتالء الجسم وهزاله،  المحاسن، وقسماته ومالمحه تنم عن الحالة
  ورخاصته ونعومته، أو غير ذلك. وخصوبة البدن،

يخالط أسرتها،  المعنوية، فيمكن الوقوف عليها عن طريق منما عدا ذلك من الخصال النفسية، والصفات  وأما
وما يقال في المخطوبة هو مقول في الخاطب  وسؤال الثقات من أقرب الناس إليها، أو العارفين بشؤونها وأحوالها،

  على السواء.

أجاز الظاهرية و  ،(24أن بعض الفقهاء، قد توسع في مواضع النظر، فأجازه إلى ما يشمل الرقبة والقدمين) غير
( النظر إلى 36إليها..." كما أجاز الجعفرية) ( النظر إلى قوام المخطوبة كله، عماًل بإطالق النص: "انظر35)

  الشعر والمحاسن.

والراجح عندي، أنه  الخالف في ذلك، أن النص الذي أجاز النظر لم يحدد مواضعه، فكان أمرًا مجتهدًا فيه، ومنشأ
والكفين، فيلحق بهما، وألن هذا مما يدعو الخاطب  المخطوبة، ألنه مما يظهر منها كالوجهيجوز النظر إلى قوام 

يقول الرسول ): "فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها،  إلى الزواج، والنص قد جاء بهذا، حيث
 حاسنهن ما جعل هذايبدو من م -في أيامنا هذه -الحكم الفقهي، غير أن معظم الفتيات ( وهذا هو37فليفعل")



حيائها الفطري، وإبعادها عن  التقييد غير ذي موضوع، وتعاليم اإلسالم إنما جاءت لتحصين الفتاة، والمحافظة على
  أسباب التبذل، باعتبارها مناط الشرف والعرض.

روقه ويدعوه إلى مما ي ويجوز ترديد النظر إلى المخطوبة، ومداومته عند االقتضاء، تأكيدًا للرغبة، وتحققاً  هذا،
  الزواج بها.

  نظر المخطوبة إلى خاطبها، لعين الحكمة، بل هي أولى، على ما يقرره الفقهاء. جواز

إلى خاطبها، لتكون على بينة من أمره،  استنتاجًا من حكمة تشريع الخطبة، قرر الفقهاء حق المرأة في النظر
وجاء في الفقه اإلسالمي في هذا الصدد ما نصه: "وتنظر  مشتركة، وألنه يعجبها منه، ما يعجبه منها، فالحكمة

أن  عزمت على نكاحه، ألنه يعجبها منه، ما يعجبه منها" بل هي أولى، ألنها إذا تزوجته دون  المرأة إلى الرجل، إذا
جها بيدها، في حين أنه إذا تزو  تراه، ولم يصادف قبواًل في نفسها، فإنها ال تملك الخالص منه، إذ ليس الطالق

  (".38منها، إذ الطالق بيده) دون أن يراها، ولم تصادف هوى في نفسه، أمكنه التخلص

  التستر. وإنما ورد النص بالنظر بالنسبة إلى الرجل، ال لتخصيصه به، بل ألن الشأن في المرأة هذا،

  (39الخلوة بالمخطوبة محرم شرعًا)-ط

األصل العام الذي  إنما ورد به النص استثناء من -ذلك نظرها إليهوك–آنفًا، أن جواز النظر إلى المخطوبة  قدمنا
يقاس عليه، فبقي ما عدا النظر على أصل  يقضي بالتحريم، للضرورة، ومعلوم أن االستثناء، ال يتوسع فيه، وال

، ألنها التحريم، إذ لم يجزها نص وال حكمة، بل الحكمة تحّرمها التحريم، وال ضرورة في الخلوة، فكانت على أصل
 حرم هللا، فال تؤمن مغبة الخلوة دون حضور محرم، إذ يحول حضوره دون التجانف إلى ذريعة إلى الوقوع فيما

  اإلثم ومقارفة المعصية، كما قدمنا.

اللهو، أو ما إلى ذلك، ألن  هذا، فال يجوز لهما الخلوُة أو التقبيُل، أو الذهاُب منفردين إلى المنتزهات ودور وعلى
تفاديًا للعواقب الوخيمة التي تترتب على مثل تلك  روج عن حدود آداب الخطبة التي شرعها اإلسالم،هذا خ

  نفسها. المحاذير، والوقائع تتحدث عن

وتهاونًا، من أن تمام  الحجة التي يستند إليها فريق من الناس، في استباحتهم االنفراد والخلوة، تفريطاً  وأما
يعمد عادة إلى التكّلف والتظاهر  -كما نعلم–الخاطبين  ك، فهي حجة واهية، إذ كل منالتعارف والتفاهم يقتضي ذل

كل خاطب كاذب" وألن مثل تلك األمور المحظورة مدعاة إلى الوقوع في المعصية " بما ليس فيه حقيقة، ولذا قيل
حقيقية  ية لمصلحةوالخطبة ليست ملهاة، أو فرصة للتنفيس عن منازع الرغبات، بل شرعت وسيلة جد واإلثم،

فمغبة التفريط إذن واقعة على  معقولة، ليكون كل منهما على بينة من أمر اآلخر، تحقيقًا للتقارب واالئتالف،
النظر واالجتماع بحضور محرم، ولم يكن مفرطًا، إذ منع  الفتاة بوجه خاص، فالشارع لم يكن متزمتًا، إذ أباح

 وسطًا بين التزمت والتفريط، وهو موقف في غاية الحكمة والرشد وسداداآلداب، بل كان  الخلوة والخروج عن حدود

  التوجيه.

الخطبة غالبًا، فكان هذا  أن التبذل يورث الشك في مبلغ الحصانة والعفة، األمر الذي يستدعي العدول، وفسخ على



  التهم وسوء األقاويل. التوجيه في مصلحة المرأة أواًل، وإبعادًا لها عن مظان

  العدول عن الخطبة شرعًا وقانونًا، ومسألة التعويض عنه. كمح-ي

القدامى بالبحث، لعدم  بحكم العدول، أثره المترتب عليه من المسؤولية، وهذه مسألة لم يتناولها الفقهاء نقصد
  وقوعها في عصرهم.

الكاملة في إبرام عقد  ة الحريةآنفًا أن "التكييف" الفقهي للخطبة مستمد من غايتها، بما ترمي إليه من كفال بّينا
نشأ  -من كونها تواعدًا غير ملزم–التكييف" " الزواج، لكل من طرفيها، ليقوم على أسس ثابتة، وعلى أساس هذا

المشرع نفسه، ولكن النظر يتجه اآلن إلى أن مجرد حق العدول  حق العدول، بفسخها، وهذا وضع شرعي أنشأه
  هذا هل هو مطلق أو مقيد؟

  (:40الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على آراء ثالثة) اختلف

الوقت الذي يشاء، وال مسؤولية  األول: ذهب فريق من الفقهاء إلى أن لكل من طرفي الخطبة أن يفسخها في
  إطالقًا، لألسباب اآلتية:

نفسية يرتد إليه  هي أمورالشارع جعل العدول حقًا شخصيًا تقديريًا خاضعًا العتبارات خاصة بكل منهما، و  إن-أ
فينبغي أن تترك له الحرية الكاملة في اإلقدام  تقديرها، وال سلطان للقضاء عليه، ذلك لن الزواج من أخص شؤونه،

الخاصة في هذا العقد الخطير، وينبغي أن يكون لهوى النفس مدخل في  أو اإلحجام، إذ هو أدرى بمصالحه
  العدول.

أن يتوقع هذا العدول  يعلم مسبقًا أن "حق العدول" مقرر له شرعًا، فكان لزامًا عليه كاًل من طرفي الخطبة، إن-ب
وليس فيه اعتداء على حق أحد، وإذا كان األمر  من جانب الطرف اآلخر في كل وقت، فال يعتبر وقوعه مفاجأة له،

مثاًل، أو االستقالة من  جلية األمر، وال يتسرع في شراء جهاز البيت كذلك، فينبغي أن يتريث حتى تتبين له
 لشؤون األسرة، قبل أن يبت في أمر العقد، ألن هذا تهور أو تقصير في حق النفس، وعلى الوظيفة، للتفرغ

وليس منشؤه محض  المقصر تقع تبعة تقصيره، فما يصيبه من ضرر إنما كان بسبب منه، اغترارًا أو طيشًا،
  العدول.

مشروعًا له، أو  "الجواز الشرعي ينافي الضمان" أي أن من يمارس حقاً المقرر في الفقه اإلسالمي أن  من-ج
المسؤولية، وإنما تنشأ المسؤولية عن  إباحة، ال يكون مسؤواًل عما يترتب على ذلك من ضرر، ألن الجواز ينافي

  إذا استعمل حقه في العدول. المجاوزة واالعتداء، والخاطب ال يعتبر معتدياً 

مسؤولية، غير أنه إذا صاحب هذا العدول  آخر إلى أن حق العدول مجردًا، ال تترتب عليهوذهب فريق  -ثانياً 
المسؤولية والتعويض عن هذا الفعل الضار المقارن للعدول، ال عن مجرد  أفعال أخرى ضارة، كالتغرير مثاًل، نشأت

وإن تأخره عن  دم على الزواج بها،بأن أغراها باالستقالة من وظيفتها مثاًل بعد أن أكد لها أنه مق العدول، وذلك
وزين لها ذلك، بعد أن طمأنها على إبرام  إبرام العقد إنما كان ألسباب مالية، أو حثها على شراء جهاز البيت،

مما يمس سمعتها، ولم تثبت، فأضر بها ضررًا أدبيًا بليغًا، فمثل هذه  العقد، أو جاء بأقوال مختلفة ليبرر عدوله،



ال  لمصاحبة للعدول، هي منشأ المسؤولية والتعويض، ال مجرد العدول، ألنه حق مقرر شرعاً ا األفعال الضارة
  اعتداء فيه، وال مسؤولية، تطبيقًا للقاعدة السابقة المشار إليها.

بالطرف اآلخر، ولو مجردًا عما يالبسه من أفعال  وذهب فريق ثالث إلى أن العدول إذا أدى إلى إلحاق الضرر-ثالثاً 
األضرار المادية أو األدبية الناجمة عنه، ألنه ضرب من التعسف في  ، يوجب المسؤولية، والتعويض عنضارة

  مع هذا الرأي، ونؤيده بما يلي: استعمال الحق، ونحن

يشاء دون رعاية لحق الغير، أو دون  ليس في الفقه اإلسالمي حق مطلق، بحيث يتصرف فيه صاحبه كيف -أوالً 
أجلها هذا الحق، ألن الشارع يرسم لكل حق غاية معينة، على  نوعية المرسومة التي شرع مناستهداف الغاية ال

 استعماله لحقه، فينبغي أن يكون قصد ذي الحق في الفعل، موافقًا لقصد المشرع في المكلف أن يتغياها إبان

  (.42التشريع)

ذلك غير  ه مناقض لقصد الشارع، وكلكان استعمال الحق لغير غاية، وهو عبث أو تحكم، فضاًل عن أن وإال
يلحق بالغير، ومن ثم ال  مشروع يستوجب المسؤولية عما ينجم عن هذا التعسف في استعمال الحق من ضرر

شرع من أجله، وتظل حمايتها للحق مبسوطة ما  تحمي الشريعة حقًا إال بقدر ما يحقق صاحبه من الغرض الذي
شأنه أن يحقق غايته، ال ينحرف عنها، فالحق إذن مقيد بالعرض الذي  دام صاحبه يستعمله على الوجه الذي من

  مطلقًا. شرع من أجله، وليس

المنح استعماله على وجه ضار، بباعث غير  وتأسيسًا على هذا، فإن الشارع، إذ منح حق العدول، فال يبرر هذا
يشرع أصاًل ليتخذ وسيلة لإلضرار تحت شعار الحق، إذ الحق لم  مشروع، أو قصد شيء، إللحاق األذى بالغير،

 جدية مشروعة ومعقولة، تحقق غرضًا اجتماعيًا وإنسانيًا مقصودًا للشارع تحقيقه، وهو بالغير، بل شرع لمصلحة

عقد الزواج على أساس  هذا تمكين كل من طرفي الخطبة من التعرف على اآلخر، ليكون على بّينة من أمره، لينشأ
ظرف غير مناسب بحيث أفضى ذلك إلى  و ينوي غير هذا الغرض، أو مارسه فيمتين، حتى إذا استعمله وه

إيقاعها، بل لزمت ووقعت نتيجة حتمية لعدوله في مثل ذلك  اإلضرار بالطرف اآلخر، ولو دون قصد منه إلى
د، أجنبي لطلب العلم، ومكث عدة سنوات التقى خاللها بأخرى أجنبية، من ذلك البل الظرف، كأن سافر إلى بلد

بها، ولكنه  بها، وفسخ خطبة األولى ولم يكن قد صدر منه أفعال ضارة من التغرير، أو قصد اإلضرار وتزوج
إليها، إذ قد تكون تقدمت في السن،  بتصرفه على هذا الوجه يحتمل أن يكون قد فّوت عليها الفرصة لتقدم الخطاب

قصيرة، حتى إذا وقع هذا، اتجهت عليه المسؤولية فترة غير  أو أثيرت حولها الشكوك من جراء هذا العدول، بعد
  عما لحق بها من ضرر.

الخطبة، ولو لم يكن يقصد إيذاءها، حتى  إنما كان نتيجة حتمية الزمة للتأخر في فسخ -كما نرى –فالضرر هنا 
استعمال حقه القرائن، كانت المسؤولية أوجب ألزم، لتحقق تعسفه في  إذا أسر في نفسه هذا اإليذاء، ونهضت بذلك

  من حيث الباعث.

لحق بالطرف اآلخر  يوجب المسؤولية إذا–إذا كان معيبًا في باعثه، أو نتيجته ومآله –هذا، فإن العدول  وعلى
  ضرر محقق، مادي أو أدبي.

 جراء العدول، ليس هو وكلٌّ من الباعث غير المشروع، أو النتيجة الضررية الالزمة أو الالحقة بالغير من هذا،



عنها، وهذا هو منشأ المسؤولية، والحكم  الغاية التي شرع من أجلها حق العدول، فهو إذن تعسف وانحراف
معقولة تسوغ هذا العدول، فتسقط المسؤولية حينئذ، ولو وقع الضرر،  بالتعويض. كل هذا ما لم يكن هناك أسباب

 ء صفة التعسف، تنتفي المسؤولية، ألنهالمعقولة، تنفي صفة التعسف عن العدول، وبانتفا ألن هذه المسوغات

  علتها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

وهو منشأ  أن التعسف هو استعمال للحق أو اإلباحة في غير غايته التي تمثل وظيفته االجتماعية، فتبين
فعال ضارة مستقلة تغرير أو أ المسؤولية عن الضرر الناجم عن هذا التعسف، قصدًا أو مآاًل، ولو لم يكن ثمة

تعسفية، وفرق بينهما، من ِقَبِل أن الفعل في المسؤولية  مصاحبة، ألن المسؤولية في هذه األخيرة تقصيرية ال
والفعل في المسؤولية التعسفية، مشروع في األصل، ألنه استعمال حق، وهذا فارق  التقصيرية غير مشروع أصاًل،

  ا من حقائق التشريع التي تبنى عليها األحكام.فال ينبغي التخليط بينهما، وكالهم حاسم،

الحقوق، التصالها  (، منبسطة الظل على كافة أنواع43ونظرية التعسف في الفقه اإلسالمي مدعمة األصول) هذا،
يستعمل حقه، وهو أمر جائز، والجواز ينافي  ادعاؤه أنه -إذا أضر بغيره–بمفهوم العدل فيه، وال يشفع لذي الحق 

يكن ثمة تعسف، وانحراف عن الغاية التي وضعها المشرع للخطبة، وال  المسؤولية، كل هذا مقبول ما لمالضمان و 
هذا،  واألذى دون وجه حق، أمر خارج عن تلك الغاية، وانحراف عنها، وال نقصد بالتعسف إال ريب أن الضرر

استعماله لحقه، وإال كانت  انوغاية الحق تمثل الوظيفة االجتماعية التي ينبغي أن يحققها صاحب الحق إب
اجتماعية، وال يقول بذلك عاقل، فضاًل عن الشارع  الحقوق معاول للهدم، ووسائل للضرر، وليست ذات وظائف

  الحكيم.

منشئه، إذا كان بغير  ممنوع في الفقه اإلسالمي إيقاعًا ووقوعًا، بقطع النظر عن -في حد ذاته–والضرر  هذا،
الثابتة" بل هو أصل عام حاكم على التشريع  ضرر وال ِضرار" وهذا من "حقائق التشريعحق، لعموم قوله ): "ال 

مقيد بمنع الضرر، قصدًا أو  -في الفقه اإلسالمي–(، فكل حق 44كثرة) كله، وتؤيده جزئيات وكليات ال تحصى
بالمخطوبة، وقد  رار التي تلحقمنشؤه، كما أسلفنا، عماًل بعموم القاعدة "ال ضرر وال ضرار" أما األض مآاًل، أيًا كان

هذا ال يوجب المسؤولية في التعويض،  تسببت هي في نشوئها، كخروجها هي عن تعاليم الشريعة وآدابها، فمثل
عن التفريط في حق نفسها، والخروج على حدود األخالق  ألنها أفعال محرمة، بل توجب مسؤوليتها هي ديانة

  حرمة تعاليمها.ينتهك  واآلداب، فالشريعة ال تحمي من

يتعلق به دليالن: أحدهما خاص، واآلخر – والواقع، أن العدول عن الخطبة، بما هو استعمال ألمر مباح في األصل
  (.45عام)

شخصي تقديري، ناشئ  الخاص: فهو ما قدمنا من األدلة التي تنهض بكونه أمرًا مباحًا، ألنه استعمال لحق أما
  الشارع، وال يمس حقًا ألحد.عن طبيعة الخطبة ذاتها، بوضع 

األحكام إنما شرعت  العام: فهو قاعدة كلية حاكمة على التشريع كله، نظرًا وتطبيقًا، ومقيدة ألحكامه، إذ وأما
ال ضرر وال ضرار"، ومقتضاها: أن كل من تسبب " :) لمصالح المكلفين، ال لإلضرار بهم، وهذه القاعدة قررها قوله

أو بطريق غير مباشر، أي عن طريق استعمال الحقوق والحريات، ملزم  وجه حق، مباشرةً  في اإلضرار بغيره، دون 
للضرر  (، جبراً 47(، أو رفعه معنى بالتعويض، إذا تعذر أداء الواجب العيني)46عينًا إن أمكن) بإزالة هذا الضرر



وق ذرائع لإلضرار، ولم تشرع الحق (، ولو كان ذلك الضرر نتيجة الستعمال حق، كيال تتخذ48بقدر بقدر اإلمكان)
أو وقوعًا دون وجه حق، للقاعدة العامة التي نوهنا بها،  ممنوع إيقاعاً  -في حد ذاته–لذلك بداهة، ألن الضرر 
فعاًل  المسؤولية، تجاه من تسبب في إحداثها، أيًا كان منشؤها، فعاًل ضارًا في األصل، أو فواقعة الضرر تستوجب

  هذا النوع األخير. ات الحق الثالث، أو َمِكَنة من الحريات، ومسألتنا منمشروعًا، تخوله إحدى سلط

تقرر أن أعمال الدليلين  والبد من أعمال الدليلين في الواقع العملي، ما أمكن، فال يجوز إهمال أحدهما، لما هذا،
أو االكتفاء ببعض الحقائق  تتجزأ، فال يجوز االجتزاء خير من إهمال أحدهما، وألن حقائق التشريع وحدٌة كاملة ال

ذلك لمقتضى العدل، وألنه ال تخالف في التشريع بين الجزئي والكلي، إذ ليس من  التشريعية، دون بعض، لمنافاة
حكم العدول، فمن  هذا التشريع التخالف، واالجتزاء هو منشأ الخطأ في اجتهاد كثير من الكاتبين في مسألة سمات

األحوال، لم يراع وجه التعسف فيه، وهو منشأ  ه، ال يوجب المسؤولية بأي حال منذهب إلى أن العدول في حد ذات
التشريع اإلسالمي مقيد ال مطلق، وأنه مقيد بغايته، ومن ذهب إلى أن  المسؤولية، كما لم يلتفت إلى أن الحق في

الواقع  وهذه في–وع بفعل ضار، يوجب المسؤولية في التعويض، أثرًا لذلك الفعل غير المشر  العدول المصاَحب
في التشريع اإلسالمي، وكانت  يشير إلى أنه أغفل المسؤولية التعسفية التي استقرت أصولها -مسؤولية تقصيرية

( في الباب التمهيدي، وقد فرقنا 49السوري وأصله المصري) المصدر لنظرية التعسف التي أخذ بها القانون المدني
  ي عن األخرى.إحداهما ال تغن بين المسؤوليتين، وإن
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ة غير ملزمة، ليكون إبرامه على أساس متين، أقول ال يرد الخطب الحرية قد كفلها الشارع، وحرص عليها، بجعله
  األدلة اآلتية: علينا ذلك، لما نورد من

نجم عنه الضرر، والغرض منه إزالة  إلى التعسف الذي -كما قدمنا–إن الحكم بالتعويض يستند أساسًا  -أوالً 
بحرية الزواج  -كما ترى –عالقة لهذا  تقتضيه العدالة، وال الضرر الالحق بالطرف اآلخر، دون وجه حق، وهو ما
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 من عدل عن الخطبة متعسفًا، ملزم بإنشاء عقد الزواج مستقباًل، فهما أمران منفصالن، أصاًل، إذ لم يقل أحد بأن

جبرًا للضرر –اإللزام بالتعويض  فبقيت حرية الزواج مكفولة بعد الحكم بالتعويض، كما كانت مكفولة قبله، إذ ليس
  مطلقًا. يتضمن اإللزام بإبرام عقد الزواج -وجزاء للتعسف

بالنسبة إلى من ألحق  وإذا كانت حرية الزواج قد منحت في الشرع لكل إنسان، عداًل، فإن اإللزام بالتعويض هذا،
اإلنفاذ، ألن العدل ال يتجزأ، وإال كان الظلم الحقًا  ضررًا بغيره تعسفًا، مما يقتضيه العدل أيضًا، وكالهما واجب

يقره الشرع بحال، إذ ليست رعاية الحق والعدل في أحدهما، مما يجوز أن يكون  لمضرور دون مسوغ، وهو ما البا
  لرعاية الحق والعدل في اآلخر، فاإلنصاف حق لكل منهما كماًل، وعلى سواء. صارفاً 

ى إبرام عقد الزواج، وال اآلخر، ويتفقا عل إن لمن عدل من أحد طرفي الخطبة، ملء الحرية في أن يعود إلى-ثانياً 
  سواء أكان ذلك قبل الحكم بالتعويض أم بعده. مانع يحول دون ذلك، إذا ما تراضيا بينهما،

بالتعويض جزاًء للتعسف في استعماله على هذه  إن الحرية في أصل العدول مكفولة أيضًا، وال يؤثر الحكم-ثالثاً 
تقييد، إذ التعويض منشؤه التعسف في استعمال حق العدول،  تناقض وال الحرية مطلقًا، ألن الجهة منفكة، فال

  العدول، وفرق بين أصل الحق، وبين التعسف في استعماله، فبقي األول مكفواًل. وليس منشأه أصل حق

من مبدأ الحرية  ترى، أن المسؤولية التعسفية التي أوجبت التعويض عن الضرر عداًل، لم تمس أصاًل، أياً  وهكذا
  (.50للرأيين السابقين) ل، وال من مبدأ الحرية في الزواج، وهذا مما ينبغي أن يتجهفي العدو

  التشريع اإلسالمي: الوالية في عقد النكاح ومدى صلتها بقانون اإلعفاف العام في -ثانياً 

  مقدمة:-

بشرط، وهو ما  ليستموضوع البحث في "الوالية في عقد النكاح" من حيث كونها شرطًا في صحة العقد، أو  يتحدد
هذه المسألة، إذ يقول ما نصه: "اختلف  أشار إليه ابن رشد، في كتابه "بداية المجتهد" حيث حدد "محل النزاع" في

  (؟51أم ليست بشرط") الفقهاء، هل الوالية شرط من شروط صحة النكاح،

نعرف المواطن –واسعًا  دين اختالفاً وهي مسألة اختلفت فيها أنظار المجته–أن نتناول هذه المسألة بالبحث  وقبل
  المرأة، لنستبعدها عن مواطن النزاع. أو المسائل التي اتفق على حكمها الفقهاء، مما يتعلق بوالية

وإنها والية صحيحة تنتج آثارها كاملة، وال  المسائل التي اتفق الفقهاء على حكمها مما يتعلق بوالية المرأة فيها،
أو يشاركها فيها، ليصح التصرف، وهذه المسائل نعرضها على الوجه  تفرد باألمر دونها،تفتقر إلى والية أحد ي

  التالي.

عدا النكاح، وأن تليها بنفسها اتفاقًا، وهي صحيحة  للمرأة األهلية الكاملة في إبرام كافة عقود المعامالت، فيما-أوالً 
  منتجة آلثارها.

تملك أن توكل فيها غيرها،  ما تشاء من العقود المالية، على استقالل، فإنهاكان لها الوالية الكاملة في إبرام  وإذا



  االعتراض على تصرفها المستقل في أموالها. ألن من ملك شيئًا، جاز له أن يوكل فيه غيره، وليس ألحد حق

  العقد صحيح ونافذ.العاقلة، وتمام رضاها، ف إن عقد النكاح لو باشر الولي الشرعي، وبإذن المرأة البالغة-ثانياً 

  تحديد موضوع البحث أو محل النزاع:-آ

أي ما عدا –بنفسها، أو وكلت غيرها بمباشرته  ( فيما إذا باشرت البكر البالغة العاقلة عقد زواجها52واختلفوا)
  العقد، أو نفاذه، أو لزومه؟؟ ما أثر ذلك على صحة -وليها الشرعي

  الفقهاء في ذلك على آراء: اختلف

في الصحة، وبه قال الشافعي،  إلى أن الولي في النكاح، شرط -في رواية أشهب عنه–( 53فذهب مالك)-آ
  أصيلة أو وكيلة، وهو رأي الزيدية، وابن حزم. (، فال يصح عقد الزواج بعبارة النساء أصاًل،54وأحمد)

الوالية سنة ال  صحة، فاشتراطأن الولي شرط تمام، ال شرط  -رواها ابن القاسم–رواية أخرى من مالك  وثمة
  فرض.

الجاه أو المال أو الشأن المرغوب فيها، وبين  والمعروف في فقه المالكية، أنهم يفرقون بين المرأة الشريفة ذات
فالبد من الولي بالنسبة إلى األولى، أما الثانية، فيجوز لها أن تستخلف  غيرها من عامة الناس، ومن كانت فقيرة،

  (.55لرجال على إنكاحها)ا من تشاء من

تمام، فضاًل  ترى أن شرط الولي في عقد النكاح في المذهب المالكي، دائر بين كونه شرط صحة، أو شرط وهكذا
  الوالية في عقد زواجها. عن تفرقتهم بين المرأة ذات المكانة والشأن وبين غيرها، بالنسبة إلى حكم

أثرًا، سواء أكانت  ذا باشرته المرأة بنفسها، كان غير صحيح، وال ينتجأن هذا القول من أن "عقد النكاح" إ فتلخص
باطل، حتى ولو أذن لها وليها  زواجها، فالعقد أصيلة عن نفسها، أو وكيلة عن غيرها، أو وكلت غيرها بإبرام عقد

من غير كفء وهو  ثيبًا، صغيرة أم كبيرة، وسواء زوجت نفسها من كفء، أم بإجرائه، وسواء أكانت المرأة بكرًا أم
تتولى توكيل  (، وال أن56إذ ليس للمرأة أن تعقد عقد النكاح بعبارتها أصاًل، أصيلة كانت أم وكيلة) رأي الجمهور،

  أحد بتزويجها غير وليها، أقول: هذا القول ليس على إطالقه.

ا وليت هي عقد نكاحها بنفسها العاقلة إذ وذهب أبو حنيفة، وزفر، والصاحبان في رواية، إلى أن المرأة البالغة-ب
  كفؤًا، وليس ألحٍد حق االعتراض على هذا العقد. من دون وليها، جاز العقد، إذا كان الزوج

تزويج غيرها من النساء  (، أو تتولى57جاز لها أن تزوج نفسها أصالة، جاز لها أن توكل بتزويجها من تشاء) وإذا
(، فيصح عقد الزواج بعبارتها، لنفسها أصالة، 58غيره") يوكل فيه وكالة، للقاعدة "من ملك شيئًا، جاز له أن

  ولغيرها وكالة.

  (.59هو قول الزهري، والشعبي، وابن سيرين، وقتادة) وهذا



بعبارته، فيصح بعبارة المرأة البالغة  وذهب محمد بن الحسن إلى اشتراط إذن الولي فقط، دون مباشرته العقد-جـ
أجازه نفذ، وإن لم يجزه بطل، وفي حالة امتناع الولي عن  موقوف على إذن الولي، إنالعاقلة، غير أنه عقد 

  (.60عاضاًل، فيجدد القاضي العقد، ولكن روي رجوعه إلى ظاهر الرواية) اإلجازة في الكفء، يكون 

ولياء، من باب أب أو جد، أو سواهما من األ  (، إن المرأة الثيب الرشيدة، ال والية عليها من61مذهب اإلمامية)-د
  أولى.

عليها، وأما إن كان لها  المرأة البكر الرشيدة، إن لم يكن لها أب، أو جد، فهي كالثيب الرشيدة، ال والية ألحد وأما
  أب أو جد، فثمة روايات ثالث في فقه اإلمامية:

  ليتولى عقد نكاحها. األولى: إنها كالثيب، ولكن يستحب لها أن تنيب أباها، أو جدها،

  تولته المرأة، فالبد من إذن الولي. الثانية: إن األمر مشترك بينهما، فال يستقل أحدهما بالعقد، فإذا

يستقل أحدهما بإبرامه، دون اآلخر، وإال  (: أمر عقد الزواج مشترك بين المرأة ووليها، ال62مذهب أبي ثور)-هـ
بنفسها، فالعقد صحيح، وإذا باشره الولي بإذن المرأة، فالعقد  تعقد نكاحها كان باطاًل، فإذا أذن الولي لها ابتداًء أن

  وإذا باشره أحدهما دون إذن اآلخر، فالعقد باطل. صحيح كذلك،

ألن المؤمنين أخوة،  أن ثمة رواية أخرى تنقل رأيًا آخر للثوري، مفاده: إن زوَّجها رجل مسلم آخر، جاز، غير
  (.63غيرها، فالعقد باطل) د زواجها، أو عقد زواجوبعضهم أولياء بعض، وأما أن تولت هي عق

  نكاحها إال بولي. ( يفرق بين البكر والثيب، فأما األولى فال يصح64المذهب الظاهري)-و

  (.65الثيب، فتولي من شاءت من المسلمين زواجها، وليس للولي في ذلك اعتراض) وأما

كل مذهب، ووجوه االستدالل بها، ثم إجراء  قهية، لنتناول أدلةونكتفي بهذا القدر من بيان وجهات نظر المذاهب الف
  الذي نراه هو الراجح في هذه المسألة. المقارنة بينها، لننتهي منها إلى الرأي

  أدلة اختالف وجهات النظر في اشتراط الوالية وعدمها.-ب

  م )الجمهور(.مذهبه أدلة المذهب األول: المالكية والشافعية والحنابلة ومن ذهب -أوالً 

  الولي شرط في صحة عقد النكاح(. استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول.)

  الكتاب، فاستدلوا بآيات ثالث: أما-1

  (.66وإمائكم)) أواًل: قوله تعالى: )وأنكحوا األيامى منكم، والصالحين من عبادكم،

  (.67ثانيًا: قوله تعالى: )وال ُتنِكحوا المشركين حتى يؤمنوا))



  (.68أن ينكحن أزواجهن)) ثالثًا: قوله تعالى: )وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن، فال تعضلوهن

يكن حق الوالية لهم، لما  وجه االستدالل باآلية األولى، فقالوا: إن الخطاب فيها موجه إلى األولياء، فلو لم أما
دل ذلك على أن والية عقد النكاح لألولياء، ال ف ( من النساء، أي من ال أزواج لهن،69خوطبوا بوجوب األيامى)

  الزواج أصاًل، وإن تولته، كان باطاًل. للنساء، فليس للمرأة والية في عقد

تزويج المشركين، حتى  وجه االستدالل باآلية الثانية، فهو أن الخطاب موجه إلى األولياء أيضًا، بالنهي عن وأما-
على أن والية التزويج ال يملكها إال األولياء،  يء لمن ال يملكه، فدل ذلكيؤمنوا، وال يوجه الخطاب بالنهي عن ش

  أصاًل، ولكان توجيهه خلوًا من الفائدة. وإال ما صح توجيه الخطاب إليهم

منع تزويج من تحت  وجه االستدالل باآلية الكريمة الثالثة، فهو إن الخطاب موجه إلى األولياء، ينهاهم عن وأما
، إذ لم  نساء، أو التصرف فيما منحهم هللا من والية، على وجهواليتهم من ال غير مشروع يترتب عليه ضرر بهنَّ

من الضرر، وقالوا: إن الخطاب بالنهي عن المنع، إنما يتجه إلى  تشرع لهم الوالية للتصرف بها على هذا الوجه
لنهيهم عن  نفسها، دون وليها، لما كان الممنوع، وهو "الوالية" ولو كان للمرأة أن تستقل بتزويج من بيده الشيء

عقد الزواج إذا لم يباشر الولي  العْضل والمنع، أي معنى، فدل ذلك على أن "الوالية" حق لألولياء، وال يصح
  تزويج نفسها، فضاًل عن غيرها وكالة. الشرعي حقه فيه، وإن المرأة ليس لها حق الوالية على

  ينكهن أزواجهن..". : "وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن، فال تعضلوهن أنهذا، ما ورد في سبب نزول آية يؤيد

أختًا له رجاًل من  روى البخاري في صحيحه، وأبو داود، والترمذي، وصححه، عن معقل بن يسار، أنه زّوج فقد
أكرمتك، فقال له: زوجتك وأفرشتك، و  المسلمين، فطلقها طلقة، وبعد انقضاء عدتها، جاء يخطبها من وليها،

إليها أبدًا، وكان رجاًل ال بأس به، وكانت تريد أن ترجع إليه، فعلم هللا  فطلقتها، ثم جئت تخطبها!؟ ال وهللا! ال تعود
  (.70إياه) إليها، وحاجتها إليه، فأنزل هللا هذه اآلية، فقال: اآلن أفعل يا رسول هللا، فزوجها حاجته

إنه لو كان للمرأة  ؤكد المذهب القائل باشتراط الولي لصحة عقد النكاح،االستدالل بسبب النزول هذا، بما ي ووجه
ورغبته فيها، فثبت أن الوالية شرط في  أن تزوج نفسها دون والية الولي، لفعلت، مع شدة رغبتها في زوجها،

  صحة عقد النكاح.

بيده عقدة النكاح" أنه الولي ال  يعفو الذي (، معنى قوله تعالى في اآلية نفسها "أو71وأيضًا، بّين سبب النزول)
الولي، وهذا يدحض القول بأن المراد من الذي بيده عقد النكاح هو  الزوج، مما يؤيد هذا المذهب في اشتراطه

الكريمة على  الخطاب موجهًا إلى األزواج ال إلى األولياء، فال يصح بالتالي االستدالل باآلية الزوج، حتى يكون 
من قوله تعالى: "الذي بيده عقدة  دحض هذا، سبب النزول الذي ألقى ضوءًا على المقصوداشتراط الولي، أقول: ي

القائل باشتراط الولي بهذه اآلية الكريمة، وبذلك زال هذا  النكاح" وهو الولي، فصح االستدالل، وتأييد المذهب
  اإلشكال في األسلوب.

  (.72بولي، وشاِهَدي عدل)) استداللهم بالسنة، فمن مثل قوله ): )ال نكاح إال أما-2

إذ ال يصح  هذا الحديث داللة على أن الولي شرط لصحة عقد الزواج، فإذا انتفى الشرط انتفت الصحة، وفي



قوله ) "ال نكاح" ينصب على الصحة،  الشيء بدون شرطه المعلق عليه، وإال ما كان وجه لتعليقه، والنفي هنا في
  الذات.فيرفعها، ألنها أقرب شيء إلى نفي 

  والحديث مطلق، إذ لم يفرق بين الصغيرة والكبيرة، وال بين البكر والثيب. هذا،

إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،  : "أيما امرأة نكحت بغير-رضي هللا عنها–قوله ) فيما روته عائشة -2
  (.73فنكاحها باطل")

  بدون ولي باطل والتكرار للتأكيد.داللة صريحة على أن النكاح  -كما ترى –الحديث  وفي

والزانية هي التي تزوج  روي عن أبي هريرة، قال: قال ) ال تزوج المرأُة المرأَة، وال تزوج المرأة نفسها، ما-3
  (.74نفسها")

وكالة، إن وصفها بما  االستدالل، أن وصف المرأة التي تلي إنشاء عقد الزواج لنفسها، أصالة، أو لغيرها، ووجه
البات، فدل ذلك، أن والية عقد النكاح "حق لألولياء"  ر من "المعصية" يدل على نهاية القبح، وهو دليل التحريمذك

 القبح في الوصف دليُل بالغ اإلثم، وعظم المعصية، ومعلوم أن المعصية البالغة، ال ال للنساء، وال َجَرَم أن نهاية

ومعنى المعصية، فيبطل  ، على الصحيح، للتنافي بين التعبدُتالبس عقد النكاح الذي يتضمن معنى التعبد شرعاً 
الكبير، وإذا انتفت المشروعية فيما فيه معنى التعبُّد،  العقد رأسًا، رفعًا للمعصية، وللحيلولة دون الوقوع في اإلثم

ماعًا، وإن في عقد النكاح في مثل هذه الحال، وقبل الدخول، مرادف للبطالن، إج كان البطالن، ذلك ألن الفساد
  هنا مقام بحثه. يترتب عليه بعض آثار العقد الصحيح، بعد الدخول، عند الحنفية وبعض المالكية، وليس كان

مباشرة عقد زواجهن  أن هذا المعنى، قد تأكد بأحاديث آَخر، تنفي عن النساء بإطالق، أن يكون لهن حق في على
( فدل هذا على بطالن 75النساء إال األولياء)) له ): )ال يزوجبأنفسهن أصالة، أو تزويج غيرهن وكالة، من مثل قو 

  أصالة أو وكالة. عقد النكاح بعبارة النساء، بإطالق،

النساء، وجاء  الداللة، أن والية إنشاء عقد الزواج قد حصره منطوق الحديث الشريف في "األولياء" دون  ووجه
(، وكذلك قوله ): )البد في 76بأداة الحصر) مر، وخطورته! ثم جاءبأداة "التنبيه" "أال" للداللة على أهمية هذا األ

  (".77وشاهدين)) النكاح من أربعة: الزوج، والولي،

لصحة العقد، من توفر هذه  الداللة، أن كلمة "البد" تعني "ال مناص" لقيام الذات الشرعية للعقد، أو ال محيد، ووجه
شروطًا، فعدم توفرها كلها، أو تخلف أي منها، يجعل العقد  ركانًا، أم كانتاألربع جميعًا، وسواء أكانت هذه األربعة أ

 الفرضية، إذ ال يوجد الشيء بدون ركنه، أو بتخلف أحد أركانه، أو شروطه المتوقف عليه باطاًل شرعًا، وهذا دليل

  وجوده، أو تحقق ذاته الشرعية، أو صحته.

  التالي: ولي، لصحة عقد النكاح، فنوردها على الوجهأدلة الجمهور من المعقول في اشتراط ال أما-4

خاصة، وقد راعى الشارع  من فطرة النساء "الحياء" والحياء من مكارم األخالق، والسيما بالنسبة إلى النساء إن-1
ة يخدشه، أو يثلمه، أو يجعلها تجاوزه إلى الوقاح الحكيم أمر هذا "الحياء الفطري" في المرأة، ومنع عنها كل ما



أمر نكاحها األولياء من العصبات، كان هذا تساوقًا مع طبيعة "الحياء" الذي  والرعونة، فإذا وّلى عليها الشرع في
فيها من ِقَبل الرجال،  النساء، وال ريب أن الوقاحة والرعونة، أمران يخرجان بالمرأة عن أن تكون مرغوباً  هو فطرة

  وخيم العواقب، لقلة خبرتها، وسرعة تأثرها، واغترارها. د توقعانها فيأو مطمحًا التخاذها زوجة، فضاًل عن أنهما ق

ُيسرع بها إلى  قد -بحكم كون نفوس النساء طوامح إلى الرجال فطرة–أن شدة ميل المرأة إلى الرجل  على-2
  ِخطبة النساء إلى أهلهن. التهور، والرضا بكل من يسبق إليها، دون تمحيص، أو ترٍو، لذا، كانت

االغترار، في أمر  المرأة في الغالب، ال تحضر مجالس الرجال، ومن هنا، كان منشأ عدم الخبرة المؤدي إلى إن-3
ُيتساهل في إبرامه، تفاديًا من ضياع  يتصل بالعرض والشرف، فضاًل عن أن النكاح "عقد العمر" فال ينبغي أن

صونًا لها، وحرصا على مستقبلها، وليس انتقاصًا الوالية عليها،  مستقبل المرأة، وتنغيص حياتها عليها، فكانت
  من شأنها.

ومقصدًا، ليستنبط الدليل على وجوب اشتراط  هذا، واإلمام الشافعي يحلل مضمون عقد الزواج معنى، ووظيفة،-4
  حيث يقول: :الولي، لصحة عقد النكاح، نورده فيما يلي

  كمه، وثمرته":النكاح من جانب النساء، عقد إضرار، بنفسه، وح ألن"

واإلرقاق  -أي أسيرات–فإنهن عندكم "عوان"  أما نفسه، فإنه رقٌّ وأسٌر، قال النبي ): "اتقوا هللا في النساء،"-1
  إضرار".

االستمتاع" استيفاًء بالوطء، وإسقاطًا، " (، فإنه "ملك" فالزوج يملك التصرف في منافع ُبضعها،78وأما حكمه)"-2
  وعن التزوج بزوج". عن الخروج والبروز، بالطالق، ويملك حجرها

أنه قد ينقلب "مصلحة" وينجبر ما فيه من  وأما ثمرته، فاالستفراش كرهًا، وجبرًا، والشك أن هذا إضرار، إال"-3
والباطنة، وال يستدرك ذلك إال بالرأي الكامل، ورأيها ناقص، لنقصان  الضرر، إذا وقع وسيلة إلى المصالح الظاهرة

  التحليل. ( وستأتي مناقشة هذا81عاطفتها بحكم األمومة( فبقي النكاح مضرة، فال تملكه") ( )لغلبة80عقلها)

  (.82العقد إذا باشره المكلف، وكان لغيره حق االعتراض عليه، كان فاسدًا) إن-5

  ألنها مولَّى عليها في النكاح، فال يصح أن َتِلَيُه، كالصغيرة.-6

الكفاءة بالبلوغ، فكذا  لمرأة قبل البلوغ حق الكفاءة، وحق تولي العقد، وال يسقط حقه فيالولي يملك على ا إن"-7
  (.83حقه في مباشرة العقد")

  اشتراط الولي، لصحة عقد النكاح. ونؤثر أن نشرع في مناقشة أدلة الجمهور من القرآن الكريم على-د

الكريمة التي  أن اآليات–( 84وغيرهم من الصحابة)وفيهم مالك والشافعي، وأحمد، –يتجه على الجمهور  :أوال
أنهم هم الذين يملكون والية  -اللغوي  بحكم المنطق–أسندت أمر التزويج إلى األولياء، مما يتبادر إلى الذهن 

من النساء، ألن إسناد النكاح إلى األولياء، في مثل قوله تعالى:  إنشاء عقد الزواج، حقًا ثابتًا لهم، ال لغيرهم



  (.85منكم)) نكحوا األيامى)وا

به، وأضافه إليهم،  واإلنكاح هو تولي إنشاء عقد النكاح ومباشرة إبرامه، وقد خاطب هللا تعالى األولياء هذا،
اإلسناد يدل على أن "الحق" لهم، وال يتواله  واألصل في اإلسناد أن المسند إليه هو الفاعل الحقيقي، هذا

مجازًا، واألصل في الكالم الحقيقة، والمجاز خالف األصل، وهو تأويل ال  هم إال(، بل ال يصار إلى غير 86غيرهم)
  بدليل، وال دليل، وإال ارتفع األمان عن اللغة. يصح إال

حقًا للولي على موليته – ثبتت الوالية بمقتضى منطوق اآلية الكريمة وغيرها التي تسند اإلنكاح إلى األولياء وإذا
زواجها لنفسها أو لغيرها، فال ينعقد النكاح بعبارة  يكون للمرأة حق في أن تباشر عقدانتفى أن  -في تزويجها

  الجمهور في استداللهم هذا، ما يلي: النساء أصاًل، أقول يتجه على

  مناقشة أدلة االتجاه األول، ومدى صلته باإلعفاف العام-آ

( يحتمل أن يكون 87وأنكحوا األيامى منكم))) :الىأواًل: إن الخطاب في اآلية الكريمة التي تلونا، من قوله تع
(، أي إلى الولي العام، ال إلى الولي الخاص للمرأة 89أولي األمر فيهم) (، أو إلى88موجهًا إلى عامة المسلمين)

أصوليًا، أن  حتى يكون مأمورًا بمباشرة عقد الزواج على موليته، وإذا كان هذا محتماًل، فمن المقرر من عصباتها،
في هذه اآلية الكريمة التي استدلوا بها  لدليل إذا تطرق إليه االحتمال، سقط به االستدالل، فال حجة للجمهور إذنا

صحة عقد النكاح، لمكان االحتمال الذي يسقط به االستدالل،  على مدعاهم، من كون الولي الخاص، شرطًا في
  كما رأيت.

المسلمين عامة، أو  ، إذا احتمل أن يكون الخطاب فيه موجهًا إلىيقال في هذا الدليل، يقال في غيره أيضاً  وما
  (.90أولي األمر في األمة، ال إلى األولياء خاصة)

المسلمات الالئي ال  مأمورون بإعفاف النساء -بما فيهم أولو األمر–هذا االحتمال، ومسوغه، أن المسلمين  ومفاد
األْكَفاء، وإعانتهن على ذلك، ألن من مصلحة  ر سبل تزويجهن منوذلك بتيسي -ثيبات وأبكاراً –أزواج لهن مطلقًا 

(، ألن هذا 91اإلعفاف" تطهير للمجتمع من أسباب الفساد، ودواعيه)" المجتمع الحقيقية المعتبرة، أن يتم هذا
يحبون  القاطع، بل مهدد عليه بأشد العذاب في الدنيا واآلخرة، في مثل قوله تعالى: "إن الذين منهي عنه بالنص

( والنهي عن 92يعلم وأنتم ال تعلمون") أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم في الدنيا واآلخرة، وهللا
  الشيء أمر بضده، وهو اإلعفاف.

تعالى: "وأنكحوا األيامى  أن يكون الخطاب في قوله -في نظرنا–أن هذا النص القرآني الذي تلونا، مما يرجح  على
مؤيد لقانون اإلعفاف العام، من جهة، وموجب للتكافل  هًا إلى المسلمين عامة، أو إلى أولي األمر، ألنهمنكم" موج

اإلعفاف واقعًا في األمة، منعًا لشيوع الفاحشة فيها، من جهة أخرى، والقرآن  االجتماعي الملزم، في تحقيق هذا
  كلٌّ متسق في معانيه، وأحكامه، ومقاصده. الكريم

العام، وللولي الخاص للمرأة من عصباتها، على  شامل بعمومه للولي -كما قد يقال–ن الخطاب فيما تلونا إ -ثانياً 
أن األرجح أو األظهر هو توجه الخطاب إلى الولي الخاص، وهو ما يفتقر  سبيل االشتراك والتسوية، لكن بقي إثبات

الخطاب موجهًا  ال وجه للقول بأن األظهر أن يكون وإال كان الترجيح بال مرجح، وحيث يعوز الدليل، ف إلى الدليل،



التحكم في االستدالل الذي ال يجوز  ترجيح بال مرجح، وهذا ضرب من -كما أشرنا–إلى الولي الخاص، ألنه 
  المصير إليه بحال إجماعًا.

ين المختلفين، إال يستقيم على أي من المذهب على أن االستدالل بقوله تعالى: )وأنكحوا األيامى منكم) ال -ثالثاً 
لفظ "األيامى" فإذا ُحمل أحد اللفظين على حقيقة معناه، فالبد أن ُيحمل  بإجراء تأويل، إما في لفظ "وأنكحوا" أو

نظام الزواج في  التأويل، إذ حمل الكلمتين على حقيقتيهما اللغويتين، ال يتفق والمقررات الشرعية في اآلخر على
  اإلسالم.

  ذلك: وبيان

بالثانية "األيامى" حقيقة  لمة "وأنكحوا" إذا حملت على حقيقة معناها، وهو "تولى إنشاء عقد الزواج" وأريدك إن
صغارًا، أو من ال زوج لها من النساء، ثيبات وأبكارًا، صغارًا  معناها أيضًا، ممن ال زوجة له، من الذكور، كبارًا أو

الكبار  ير، إن الناس مأمورون أن يزوجوا "األيامى" وفيهم الرجالالمعنى يغدو على هذا التفس أو كبارًا أيضًا، فإن
أن ال والية ألحد عليهم، فكان هذا  العقالء البالغون، في حين أن من المقرر شرعًا، في نظام الزواج في اإلسالم،

يمة، من حيث أفرادها دون بعض، تنسيقًا بين معنى اآلية الكر  التنافي موجبًا للتأويل، بحمل األيامى، على بعض
  الشرع في نظام النكاح. ظاهرها، وبين مقررات

حقيقة معناها اللغوي، أي  أجرينا "التأويل" في كلمة "األيامى" على النحو الذي بينا، بقيت كلمة "وأنكحوا" على وإذا
صغار من الذكور غير كبارًا وصغارًا، ثيبات وأبكارًا، وال "توّلوا" إنشاء عقد النكاح بالنسبة إلى األيامى من النساء

  الجمهور، واألظهر أن الخطاب موّجه إليهم. البالغين، وهذا هو مذهب

على الزواج، وتيسير  أن نجري "التأويل" في كلمة "وأنكحوا" بما هو أعم من معناها الحقيقي، وهو اإلعانة وإما
"لإلنكاح" هو تولي إنشاء عقد  المعنى الحقيقي سبله، وبذل المساعدة إلتمامه، وهو معنى مجازي للكلمة، ألن

  األيامى" على حقيقة معناها العام." النكاح، كما أشرنا، وتبقى كلمة

معنى بذل العون، والمساعدة لمن يرغبون  وتأسيسًا على هذا التأويل األخير، ال حجة للجمهور في هذه اآلية، ألن
جه الخطاب إلى المسلمين عامة، أو إلى أولي المآل، أمر يرجح تو  في الزواج، وتحقيق مصالحهم، في الحال، أو

يكون إلى  القادرون على تحقيق ما أسميناه "قانون اإلعفاف العام" وقد يكون المجتمع أحوج ما األمر، ألنهم هم
  تطبيقه وتحقيقه، في كثير من الظروف واألحوال، فيصلح بالتالي مرّجحًا.

الترغيب في النكاح  الكريمة نفسها، ذلك السياق الذي يفيد أن مما يرجح هذا التوجه أيضًا، سياق اآلية على
وإبداء الزينة، ودخول البيوت بغير استئذان،  الحالل، بعد النهي عن الزنى ودواعيه القريبة والبعيدة، من النظر،

  الحقيقي وهو العموم. وهذا يستدعي إبقاء األيامى على معناها

  وإمائكم". قوله تعالى بعد ذلك: "والصالحين من عبادكم يؤكد هذا التوجه أيضًا من السياق، ومما

يسروا سبيل الزواج  :هذا الخطاب اإللهي، وتوجهه إلى الناس كافة، وترجيح السياق لهذا التوجه، أن مؤداه ومفاد
ر، فإن أمر والفاحشة، وينبغي أال يقف عائقًا دون ذلك، الفق للنساء والرجال، إعفافًا لهم كافة، وسدًا لذرائع الفساد



  والغنى بيد هللا "إن يكونوا فقراء ُيغِنُهم هللا من فضله". المال سهل، ألن الفقر

الخطاب إلى المسلمين  هذا، فال حجة للجمهور في هذه اآلية على مدعاهم، بعدما تبّين الدليل المرجح لتوجه وعلى
ا الذي رجحه اإلمام ابن رشد في كتابه بداية وهذ ،(93عامة، أو إلى أولي األمر، دون أولياء المرأة من العصبات)

  (.95تفسيره لقوله تعالى: )وال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)) (، على ما سيأتي تفصيله في94المجتهد)

يؤمنوا) على وجوب اشتراط الوالية في عقد  رابعًا: إن استدالل الجمهور بقوله تعالى: )وال تنكحوا المشركين حتى
اآلية الكريمة جاء بالنهي الذي موَجُبُه التحريم والمنع، إذ ال صارف عن  قيم، من ِقَبِل أن منطوق الزواج، ال يست

وغيرهم، فانتفى بذلك  األصلي هذا، وال ريب أن المنع والتحريم بالشرع، وهذا يوجب أن يستوي فيه األولياء موجبه
ضاًل عن أن ينتهض منها ما يرجح أن يكون ف أن يكون في هذه اآلية مستند للجمهور في التدليل على مدعاهم،

يكون لهم بالتالي سبيل، أو حق من الوالية على من يلونهم من  الخطاب موجهًا إلى أولياء النساء خاصة، فال
  ومن ثم ال وجه الشتراط الولي الخاص للمرأة في صحة عقد زواجها. النساء في عقود زواجهن،

موّجهًا إلى جميع المسلمين، أو إلى  أن يكون الخطاب -يقول ابن رشد كما–خامسًا: على أن األظهر واألحرى 
النساء خاصة، حيث يقول ما نصه: "وكذلك قوله تعالى: )وال  أولي األمر فيهم، من أن يكون موجهًا إلى أولياء

أن  حرى منه،يؤمنوا) هو أن يكون خطابًا ألولي األمر من المسلمين، أو لجميع المسلمين، أ ُتنكحوا المشركين حتى
  (.96يكون خطابًا لألولياء")

المشركين حتى يؤمنوا) موجه إلى األولياء خاصة،  سادسًا: على افتراض أّن الخطاب في اآلية الكريمة )وال ُتنحكوا
عنه "محظور" ذلك ألن نص اآلية الكريمة، جاء "مجماًل" غير مفصل، ومن المقرر  أو التسليم جداًل بذلك، فإنه يلزم

صفاتهم، وال  أنه ال يصح العمل بالمجمل قبل البيان، فالشارع لم يبين فيه أصناف األولياء، وال ًا،أصولي
والسيما ما نحن بصدد البحث فيه، من  ال يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، -كما هو معلوم–(، والبيان 97مراتبهم)

داللة على أن الخطاب  -وال ريب–وفي هذا  البلوى، ويكثر وقوعه، مثل الوالية في عقد الزواج، ألنه أمر تعم به
  األولياء خاصة على األظهر، رفعًا لذلك المحظور، وتفاديًا للوقوع فيه. ليس موجهًا إلى

الزواج أصاًل، إذ الموضوعان مختلفان، لكون  سابعًا: على أن اآلية الكريمة ال عالقة لها بحكم الوالية في عقد
من مشركة، ولو أعجبتكم). وال مراء أن هذا من اختصاص أولياء األمور  مؤمنة خيرموضوع اآلية الكريمة )وأَلَمٌة 

  اآلمرة، لتحقيق مقتضاه في المجتمع وبسلطان الدولة. تكليفًا، وبالنظم

الخاصة، لصحة عقد الزواج "شرع معروف" لنقل  ثامنًا: ويتجه على الجمهور أيضًا، أنه لو كان في اشتراط الوالية
يتعلق بأمر تعم به البلوى، ويكثر وقوعه في المجتمع،  -كما أشرنا–التواتر، ألنه  ًا، أو ما هو قريب منإلينا تواتر 

تواترًا، وال قريبًا منه، من  كان كذلك، يكثر النقل فيه عادة، لشدة الحاجة إلى تبّين حكمه، لكنه لم ينقل إلينا وما
(، وهو 98عقد الزواج، ليس فيها شرع معروف) فيحديث مشهور مستفيض، فدل ذلك على أن الوالية الخاصة 

  مدى االحتجاج بالحديث األحادي فيما تعم به البلوى، ويكثر وقوعه. استدالل للحنفية مبني على أصل عندهم في

على –( 99أزواجهن، إذا تراضوا بينهم)) تاسعًا: أما استدالل الجمهور بقوله تعالى: )فال تعضلوهن أن ينكحن
وهو ما –من نكاح من ترضى به وتختاره، ويرضى هو بها، وكان كفئًا  فيوهنه، أن َمْنَع المرأة -سلفناالنحو الذي أ

أن  متعددة، وال يفهم منه، بأي داللة من داللة العبارة، أو داللة اإلشارة، أو غيرهما، ذو صور -يسمى بالعضل



شرط  -دون مباشرته–الخاص  من قبل الولي( أو أن "اإلذن" بالتزويج 100"والية التزويج شرط في صحة العقد")
من اإلقدام عليه  -ولو باستعمال القوة–منعًا حسيًا" " لصحته، بل كل ما يفيده، هو تحريم "المنع" الذي قد يكون 

  يتصل بمقتضى شرط صحة العقد، ال من جهة المنطوق، وال من ظاهر النص! ابتداء، ال رفضًا، أو نهياً 

  عقد الزواج أصاًل. "النهي" في قوله تعالى: )وال تعضلوهن..) بموضوع حكم الوالية في هذا، فال صلة لهذا وعلى

ذهب إليه الجمهور،  أنه ليس ببعيد، أن ُيفهم من قوله تعالى: )وال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) نقيض ما على
، مناهضة تشريعية حاسمة، لما فيكون النهي هنا وهو أْن ال "حق" لألولياء في الوالية على عقد زواج مولياتهم،

كان يخول األولياء العصبات سلطة التحكم في زواج مولياتهم ومصيرهن،  كان سائدًا من "العرف" الجاهلي الذي
وهواه،  بين المرأة وبين الزواج ممن ترضاه وتختاره، ولو كان كفئًا، يحول بينهما وفق رغبته، بحيث يحول الولي

باإلثم، وقد يجبرها على الزواج  لذلك سبب معقول، غير األنفة، والِكبر، وأخذ العزةوالعرف يؤيده، دون أن يكون 
فاقتلع اإلسالم هذا "العرف الجائر" من  -على التحقيق– ممن تكرهه، لمصلحة عائدة إليه هو، ال إلى موليته

 أن يكون بينهم "َعْضُل" أو الملزم الذي يتوجه الخطاب فيه إلى المسلمين عامة، بالنهي جذوره، بهذا التشريع العام

إسناد النكاح إليهن، ال  منع" للنساء، أْن يتزوجن ممن يرغبن في التزوج منه من الرجال، ويرشح هذا المعنى،"
أزواجهن إذا تراضوا بينهم) واألصل في  "إلى خصوص أوليائهن، في قوله تعالى: )وال تعضلوهن "أن ينكحن

كما –الحقيقي، وبذلك استأصل اإلسالم، بهذا التشريع العام الملزم  فاعلأن يكون إلى ال -كما أشرنا–اإلسناد 
مولياتهم، والحجر  مألوفًا" في الجاهلية، أو عرفًا مهيمنًا سائدًا فيما بينهم، من تحكم األولياء في" ما كان -أشرنا

  هذا أمران: األكفاء، ويستخلص من عليهن في أن يباشرن عقد زواجهن بأنفسهن ممن يرضينه ويخترنه من

تمارسه بمقتضى أهليتها الكاملة الثابتة لها،  األول: أن للمرأة حقًا ثابتًا شرعًا في أن تلي عقد زواجها بنفسها،
الموجهة إليها أيضًا، إْن في العبادات أو المعامالت المالية، وليست "األنوثة"  وبمقتضى خطابات التكاليف العامة

  دليل إسناد النكاح إليها "أن ينكحن أزواجهن".ينقص هذه األهلية شرعًا، ب مما

  ثبت لها ظاهرًا هذا الحق كماًل، كان لها أن تأذن به، أو توكل فيه. وإذا-

وقانون "اإلعفاف العام" الذي أرساه قوله  الثاني: إن "المنع" من التزويج تعنتًا، وهو ما يسمى "الَعضل" يتنافى
أن القرآن الكريم قد أكد جعله عامًا، حيث أوجب أن يشمل بعمومه  ( وبدليل101تعالى: )وانكحوا األيامى منكم))

  على السواء، إذ يقول سبحانه: )وأنكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم). "حتى "العبيد واإلماء

ب الفساد، يطهر المجتمع من أسبا بما هو أصل خلقي وديني عام، من شأنه أن–وتفسير ذلك، أن "اإلعفاف" 
مقصورًا على "الحرائر" وحسب، فكان هذا مرّشحًا، أن  ال يتسق وطبيعة هذا األصل، أن يكون –ودواعي الفاحشة 

تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) موجهًا إلى المسلمين كافة، ينهاهم جميعًا عن  يكون الخطاب في قوله تعالى: )وال
  يتزوجن ممن يخترن من الرجال األكفاء. فيما بينهم عضل لنسائهم، وحجر عليهن، أن أن يكون 

  أّنه َيِرد على هذا النظر، ويعكر عليه، أمران: غير

التي تلونا، من ذلك: االحتمال الذي أثاره  األول: ما أثاره المفسرون من احتماالت في تفسير هذه اآلية الكريمة
هن أن ينكحن أزواجهن) موجه إلى "األزواج" قوله تعالى: )وال تعضلو  الفخر الرازي في تفسيره، من أن الخطاب في



وذلك بأن  عامة، وال إلى خصوص األولياء، وعززوا رأيهم، بأن هذا يقع كثيرًا في الحياة العملية، ال إلى المسلمين
واألنفة، والكبر، وقد يكون له من النفوذ  يطلقها زوجها، ثم يحجر عليها الزواج من غيره، بما تأخذه العزة باإلثم،

ليحول دون أن ترفع أمرها إلى القضاء لينصفها، فتبقى هكذا، متروكة  "جاه، ما ُيْقِدُرُه، على هذا "المنعوال
  والواقع. ذات زوج، وال مطلقة تطليقًا حاسمًا يسمح لها بالتزوج فعاًل من حيث المعنى واألثر كالمعلقة، ال هي

الخطاب اإللهي، بدءًا  آلية الكريمة نفسها، وبيان ذلك: أنواإلمام الفخر الرازي، يدعم هذا االحتمال بسياق ا هذا،
تعالى: )وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن، فال  من صدر اآلية الكريمة، موجه إلى خصوص األزواج، بدليل قوله

( ومن البّين، أن ما في حيز الشرط، خطاب لألزواج، ألن 102بينهم)) تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذا تراضوا
 غيرهم شرعًا، فوجب أن يكون ما في حيز جواب الشرط، خطابًا لألزواج كذلك، أي أن يستمر طالق ال يتأتى منال

جملة واحدة مركبة من شرط  توجه الخطاب إليهم، حتى نهاية اآلية الكريمة، في الشرط والجزاء على السواء، ألنها
ية، وموجهًا إلى األولياء في شطرها اآلخر، فذلك اآل وجزاء. إما أن يكون الخطاب موجهًا إلى األزواج في صدر

القرآن الكريم، وأسلوب بيانه المعجز، فالبد أن يسلكها وحدة الخطاب فيما بين  تفكيك للنظم تسمو عنه بالغة
  والجزاء. الشرط

على هذا ال يرد  وال يرد على هذا النظر أن الخطاب لألزواج من أوله اآلية، وحتى منتهاها شرطًا وجزاء، هذا،
والجزاء، واحدًا، أي ال يشترط وحدة الفاعل فيهما،  النظر، القول بأنه من الجائز لغة، أال يكون الفاعل في الشرط

التعدد، مشروط أيضًا بأال يكون "الفاعل" في الشرط والجزاء، ضميرين من جنس  ألنا نقول: إن هذا الجواز في
جواز تعدد  ما هو الحال في اآلية الكريمة، فقد انخرم شرطإذا جاءا ضميرين من جنس واحد، على  واحد، حتى

األزواج" ال خصوص األولياء، وال " الفاعل، فوجب حينئذ أن يكون الفاعل واحدًا، في الشرط والجزاء، وهو هنا
لم يتحقق شرطه، وهذا نقد علمي وارد على مذهب الجمهور  المسلمون عامة، ألن تعدد الفاعل في الشرط والجزاء،

األولياء خاصة، وهو مما يوقع في اإلشكال بين هذه اآلية، وبين غيرها من اآليات  ذين رأوا الخطاب موجهًا إلىال
  استدل بها الجمهور. التي

أن الخطاب موجه إلى "األزواج" بدءًا  الثاني: غير أن اإلشكال الذي أورده اإلمام فخر الدين في تفسيره، من
–النزول" الذي يلقي ضوءًا على المعنى المراد من اآلية الكريمة  يعكر عليه "سبب ونهاية، أي في الشرط والجزاء،

 (، قال: زوجت أختًا لي،103البخاري، وأبو داود، والترمذي، وصححه، عن معقل بن يسار) فقد روى  -كما قدمنا

طلقتها، ثم جئت ف فطلقها زوجها، حتى إذا انقضت عدتها، جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك، وأفرشتك، وأكرمتك،
فعلم هللا حاجته إليها، وحاجتها إليه، فأنزل هذه  تخطبها، ال وهللا! ال تعود إليك أبدًا، وكانت تريد أن ترجع إليه،

  (.104النساء..) فقلت: اآلن أفعل يا رسول هللا، قال، فزّوجها إياه) اآلية الكريمة: )وإذا طلقتم

شرعي ألخته، وقد  لخطاب موجه إلى األولياء، ألن معقل بن يسار وليترى، أن سبب النزول يشير إلى أن ا وهكذا
  منعها من أن تعود إلى زوجها.

الكريمة، ومعلوم أنه ال  هذا، فاألدلة والقرائن، متعارضة، فوقع اإلشكال بين سبب النزول، وأسلوب اآلية وعلى
كما  -وهو إشكال ظاهري –، لينسق بين المعاني األسلوب يجمع بين األدلة إال "التأويل" الذي يرفع هذا اإلشكال في

 وذلك، بأن يجعل الخطاب عامًا إلى المسلمين جميعًا، بما يشمل األزواج، واألولياء، -ترفع التعارض البادي أيضاً 



  ووالة األمور، وغيرهم، وهو تأويل له ما يوجبه، وله ما يسوغه أيضًا.

ألنه إشكال ظاهري ال  ى ما بينا، واإلشكال البد من رفعه باألدلة،ما يوجبه، فهو اإلشكال في األسلوب، عل أما-آ
  نفسه. حقيقي، وال يرتفع إال بالتأويل المعتمد على الدليل، من المشرع

تسند النكاح إلى األولياء، تارة، وإلى النساء  وأيضًا، إن ما يوجب التأويل، هذا التعارض الظاهري بين األدلة التي
  التأويل" جمعًا بين هذه األدلة ومقتضياتها." مسلمين، فالبد منأخرى، وإلى عامة ال

ينهض باإلعفاف العام الذي أرساه القرآن  وأما ما يسوغه، فهو األدلة مما نصبه الشارع نفسه، والتي منها ما-ب
كما –خاصة فيها إلى المسلمين عامة، أو إلى أولي األمر في األمة،  الكريم باآليات الكريمة التي يتجه الخطاب

َعْضل" للنساء " مقاليد األمور، فكانوا بذلك أقدر على تحقيقه، وتنفيذ مضمونه، وذلك بأاّل يكون  إذ بيدهم -أسلفنا
  فيما بينهم.

علة أو عاماًل في نقص  ويسوغه أيضًا، األدلة الناهضة بكمال "أهلية المرأة" وأن "األنوثة" لم تعهد في الشرع هذا،
بالتكليف العام كالرجال، إْن في العبادات، أو المعامالت  "ه "الخطابات اإللهية العامة إليهاأهليتها، بدليل توج

 الشخصي العام، دون استثناء، فضاًل عن وحدة المسؤولية والجزاء، فكان ذلك مسوغاً  المالية وغيرها، أو السلوك

  لوجوب التأويل، جمعًا بين األدلة.

إنشاء عقد نكاح َمْن ال  د نقدًا على الجمهور، أنه لم يثبت أن النبي ) كان يتولىيؤيد هذا النظر أيضًا، وير  ومما-
ب -وهم ُكْثر -في المدينة -واقعًا وعمالً –ولي له  من يتولى ذلك، نيابة عنه )، ولو كان هذا واجبًا، أو  أو ينصِّ

به، أصالة، أو استنابة، لما توانى الرسول ) عن النهوض  -يقول ابن رشد كما–شرطًا في صحة العقد شرعًا 
  (! لكنه لم يفعل!105الشرع) تنفيذا لحكم

القضاء على  "خبر آحادي" ال يقوى على -كما علمت–وال يحتج على هذا النظر بسبب النزول، إذ جاء به  هذا،
نها األدلة المعتبرة، بعد الجمع بي وحدة النظم القرآني من جهة، وال على وحدة المعنى المتسق الذي نهضت به

سيأتي تفصيله في مناقشة الجمهور فيما استدل به من السّنة  تأوياًل، استخالصًا لمراد الشارع منها، على ما
  والمعقول.

  مناقشة ما استدل به الجمهور من السّنة:-ب

، (107( أنه مختلف في وصلة وإرساله)106بولي") أواًل: يتجه على الجمهور في استداللهم بحديث: "ال نكاح إال
االحتجاج به، أو في شروط هذا االحتجاج، والسيما في مذهب اإلمام  ومعلوم أن الحديث المرسل مختلف في

قد  غير أن اإلمام الشوكاني، قد أشار إلى أن ابن حّبان، والحاكم، قد صححاه، بل -الجمهور وهو من–الشافعي 
  (.108صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ) وسرد تمام ثالثين صحابيًا)

وال نكاح إال " :وحكي عن بعض النقلة، أن ثالثة أحاديث لم تصح عن رسول هللا ) وعّد من جملتها، حديث هذا،
  (.109بولي" ولهذا لم يخرج في الصحيحين)



بإيجاز: أن النفي في  استدالل الجمهور بحديث: "ال نكاح إال بولّي، وشاهدي عدل" قد فصلناه سابقًا، ومؤداه ووجه
اإليجاب والقبول )العقد( ونفي الذات الشرعية، يعني  ( التي هي110: "ال نكاح" يتوجه إلى "الذات الشرعية")قوله )

–فيبقى الوجود الحسي )صورة العقد( وهذا ال قيمة له، وال اعتبار، إذ قيمة العقد  انتفاء الوجود الشرعي للتصرف،
انتفاء شرط  ، وقد انتفت هذه المشروعية، بسببمشروعيته التي تنهض بها أركانه وشروطه -نظر الشارع في

حسًا، وهذا هو البطالن، وهو ما أكده  منها، وهو مباشرة الولي، فكان معدومًا شرعًا، والمعدوم شرعًا، كالمعدوم
بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل، باطل" هذا إذا انصّب  : "أيما امرأة نكحت-رضي هللا عنها–حديث عائشة 

  (.111للتصرف") ى الذات الشرعيةالنفي عل

تعلم، أن الفساد في عقد  إذا اعتبرنا "النفي" منصبًا على "الصحة" ال على "الذات" كان العقد "فاسدًا" وأنت أما
التعبد فيه، فال أثر له قبل الدخول، ولكن يترتب  ( على الصحيح، لمكان معنى112الزواج خاصة، يرادف البطالن)

الدخول عند بعض الفقهاء، العتبارات تتعلق بحق الحمل، وحق المرأة،  د الصحيح، إذا تمعليه بعض آثار العق
  هنا، مجال بحثها. وحق النسب، وليس

االحتجاج حينئذ  وإذا كان األصل، أن الحديث الذي يتعارض فيه الوصل واإلرسال، يقدم الوصل، فيصح هذا،-
مع التسليم بمقتضى هذا األصل، غير أن  احتجاجهم هذا، إنه بحديث )ال نكاح إال بولّي( فيرد على الجمهور في

في نظر –نتيجة لهذا التعارض بين الوصل واإلرسال، وهو ال يقوى  "هذا الحديث ال يرقى إال إلى مرتبة "الَحَسن
 (: وهو حديث "الثّيب أحق بنفسها من113الحديث الصحيح، بل المتفق علي صحته) على معارضة -الحنفية

  (.114وليها")

بخالف مقتضاه،  على الجمهور أيضًا، أن عائشة التي روت حديث "ال نكاح إال بولي " قد فعلت هي نفسها ويرد
 -كما يقول الحنفية–الراوي مع روايته  حيث زوجت ابنة أخيها )حفصة( وهو غائب في الشام، وإذا تعارض فعل

عدواًل من الراوي عن روايته، فيوهن من قوة االحتجاج يعتبر  -نظرهم في–قّدم فعله، وهذا أصل مقرر عندهم، ألنه 
  به.

  عائشة نفسها لم تَر في ذلك أمرًا باطاًل. وألن

وأمضاه، فكان  ومما يدل على أن هذا النكاح صحيح، أن أخاها عبد الرحمن، حين حضر من الشام، أنفذه هذا،
  غير أنه ليس نافذًا. ي أصله،صحيحًا موقوفًا على إذنه، قبل حضوره، والعقد الموقوف صحيح ف

باطل، فنكاحها  احتجاج الجمهور بحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها وأما-
  (.117(، فضاًل عن أنه ُأِعلَّ باإلرسال)116يعرفه) (" فيرد عليهم أن الزهري الذي رواه، قد أنكره، فلم115باطل)

أن كل حديث مختلف في صحته، ال " :د استند إلى أصل مقرر في هذا الشأن، مفادهق -أن ابن رشد–والظاهر 
واألظهر، أن ما ال يتفق على صحته، أنه ليس يجب " :يجب العمل به، يقول ابن رشد في هذا المعنى ما نصه

  (.118العمل به")

إذن وليها، فنكاحها  ت نفسها بغيرويتجه على الجمهور أيضًا، أن المفهوم المخالف للحديث "أيما امرأة نكح هذا،
يقول بحجية مفهوم  -كما هو معلوم–والجمهور  باطل..." إنها لو نكحت نفسها بإذن وليها، فنكاحها صحيح نافذ،



  المخالفة.

الولي نفسه  على أن شرط صحة النكاح، مباشرة -بمقتضى مفهوم المخالفة–هذا، فال داللة في الحديث  وعلى
  المخالف، وهو حجة في مذهبهم!. ليته، بل يكتفي بإذنه فقط، على ما يدل عليه مفهومهلصيغة عقد زواج مو 

صحيحًا، ولكنه موقوف  هذا، أن المرأة البالغة العاقلة الراشدة، إذا باشرت عقد زواجها بنفسها، كان عقدها ومفاد
عقد موقوف، وإن لم يجزه، بطل،  الشأن في كل على إذن وليها، فإن إجازة نفذ مستندًا إلى وقت إبرامه، كما هو

من المرأة والولي، فاألمر مشترك، حتى إذا رضينا به، فسواء بعد ذلك،  ومعنى هذا، أنه البد أن يرضى بالعقد، كل
الحنفية، ألن  العقد بنفسه، أم تتواله المرأة بنفسها، فهذا أمر وراء ذلك، وهو رأي اإلمام محمد من أن يتولى صيغة

  يهما كليهما.المدار على تراض

يعقد بغير ولي  أن الزهري الذي روى هذا الحديث، قد أفتى حين سئل عن الرجل الذي يتزوج بغير ولي )أي على
ق بينهما") العقد صحيح نافذ بدون ولي المرأة، فالولي  ( بمعنى، أن119المرأة( فقال: إن كان كفوءًا لها، لم يفرَّ

مع أنه من رواة حديث "أيما امرأة نكحت نفسها، بغير إذن وليها،  ،ليس شرطًا في صحة العقد، في رأي الزهري 
  (.120باطل...") فنكاحها

  وابن رشد، قد استخلص هذا المعنى بالنسبة إلى كل امرأة، حيث يقول ما نصه: هذا،-

موّلى أعني ال (، فليس فيه إال اشتراط إذن الولي وأنه عام في كل امرأة،121سلمنا بصحة هذا الحديث) إن"
ال تكون هي  تعقد على نفسها، أعني أن عليها، وإن سلمنا لمن لها ولي، "أيما امرأة..." فليس فيه أن المرأة ال

الولي لها، جاز أن تعقد على نفسها، دون أن تشترط في صحة  التي تلي العقد، بل األظهر منه، أنه إذا أذن
  (.122معها") النكاح إشهاد )إحضار( الولي

( وفي لفظ 123نفسها") داللهم بحديث: "ال تزوج المرأة المرأة، وال المرأة نفسها، والزانية هي التي تزوجاست أما-ب
فإن مما يتجه على الجمهور في استداللهم بهذا  (122آخر للدار قطني: "كنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية")

ي التي تزوج نفسها" من كالم أبي هريرة الذي رواه، عبارة "أن الزانية ه الحديث، أنه استدالل ضعيف، يوهنه، أن
السائد،  الرسول )، وإنما زادها من عنده، بغية إظهار شدة االستقباح على مخالفة العرف الصحيح وليست من كالم

رأيه في أمر زواجها، على ما هو  وتنفيرًا للمرأة نفسها، أن تستبد بعقد زواجها، دون إذن وليها، واستطالع
به، مما ينسبها إلى الوقاحة عادة، أو التجرد عن فطرة  ف، فضاًل عن أن استقاللها في ذلك، واستبدادهاالمتعار 

 عليها المرأة، فالعرف السائد هو مصدر هذا االستقباح، ال الشرع، بدليل رواية الحديث الحياء أو الَخَفر التي فطرت

تستوجب الكراهة ال   شرع سماوي، ومخالفة العرفبلفظ آخر عند الدار قطني: "كنا نقول..." فهو عرف قولي ال
  البطالن.

المرأة بمباشرة عقد  وعلى فرض أن هذه العبارة مرفوعة إلى الرسول )، فإنما تدل على "استقباح" أن تستبد هذا،
حبًا كثيرة من الصحابة بهذا المعنى، فكان مست زواجها بنفسها، وهو أدب من اآلداب اإلسالمية، بل قد وردت آثار

  ال واجبًا.

زواجها بنفسها، ال تعد زانية باإلجماع!  وأيضًا، مما يدل على عدم اتساق معنى هذا الحديث، إن التي تباشر عقد-



العقد يستوجب التفريق، قبل الحمل أو الوالدة، كما هو معروف، وال أثر له  بل العقد يغدو فاسدًا، ال باطاًل، وفساد
  (.124فيستوجب المهر والعدة)وأما بعد الدخول،  كالباطل،

الصحيح، وتنفيرها من أن تغشى مجالس  وخالصة ما يفيده الحديث، هو استقباح أن تخرج المرأة على العرف
وكراهة أن تستبد بعقد زواجها، دون إذن وليها، وليس فيه ما  الرجال، حياء، وخفرًا، مما تقتضيه فطرة أنوثتها،

 اشرته بنفسها، وبإذن وليها، أو رضيت به وباشره وليها، لحصول تراضيهما،فيما لو ب يدل على بطالن نكاحها

  فيصح.

  مناقشة أدلة الجمهور من المعقول:

إلى تحقيق المصالح  أدلة الجمهور من المعقول: فيتجه عليهم فيها، أن عقد الزواج قد شرعه اإلسالم سبيالً  أما-
أمثل طريق لبقاء النوع، بما يتفق وكرامة  ة لنداء الفطرة، وهواالجتماعية واإلنسانية، فضاًل عن أن فيه تلبي

 ينقطع تعهد اآلباء باألبناء، واألسرة الكريمة هي التي يترعرع فيها القادة، اإلنسان، إذ به ُتحفظ األنساب، حتى ال

وإنما فيه  الزوجين، والزعماء، والمفكرون، والساسة، والمصلحون، فليس شيٌء من الضرر بالذي يلحق أحدًا من
والحكمة من تشريعه، ومن ذلك رضا المرأة،  التزامات، وشروط، من شأنها أن تؤّمن الوصول إلى تحقيق أغراضه،

مجرد عقد بين فردين، بل األسرة التي تنشأ عنه ممتدة، ال قاصرة، ألنه  ورضا وليها، باعتبار أن عقد الزواج، ليس
والتآلف  لها، فالبد أن يكون للولي رأي فيه، حتى يتم االنسجام الزوجة رجل غريب عنها، هو صهر يدخل في أسرة

استمرارها، وقطف جنيِّ ثمراتها، وتلك  بين أفراد األسرتين جميعًا، وتظفر األسرة الجديدة الناشئة بالنجاح في
  التقدير! مصلحة اجتماعية تقع في اعتبار الشارع موقع
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مهرها مهر المثل،  أن يكون الزوج ُكْفئًا، وأن يكون  -إذا كان لها ولي عاصب على قيد الحياة–أنه يشترط  غير
ق الولي، وذلك، نزلت هي عن حقها، بقي ح ألن "كفاءة" الزوج، من حق الولي، وحق المرأة على السواء، حتى إذا

  لها. تفاديًا لدخول رجل في األسرة ليس ُكْفئاً 

للولي أن يعترض  هذا، فإذا عقدت نكاحها بنفسها، مستبدة به، فالعقد صحيح، ونافذ، ولكنه غير الزم، إذ وعلى
أو  شريطة أال تكون الزوجة قد حملت، على هذا الزواج، وأن يطلب من القضاء فسخه، لعدم توفر كفاءة الزوج،

الولد، وهو أقوى من حق الولي في الكفاءة، غير أنه يستحب  وضعت حملها، فيسقط حقه عندئذ، حفاظًا على حق
  ابتداء فيمن اختارته لها زوجًا. للمرأة أن تأخذ رأي وليها

زوج والزم، ولو كان ال إذا لم يكن لها ولي، وزوجت نفسها على استقالل، متفردة به، فالعقد صحيح، نافذ، أما-
حقًا، جاز له أن ينزل عنه برضاه، والفرض أن  غير كفء، ألنها نزلت عن حقها في الكفاءة باختيارها، ومن ملك

  الكفاءة، فيسقط. ليس لها من ولي يطالب بحقه في هذه

  عدم وجوده! وقوعه، لموته، أو -في هذه الحال–والضرر الذي كان متوقعًا أن يلحق الولي، ال يتصور  هذا،

البالغة العاقلة، إذا  أن الفتوى والعمل في المذهب الحنفي برواية الحسن عن أبي حنيفة، ومفادها: أن المرأة على
الفسخ، وليس "موقوفًا" على إذن الولي، بل لو  زوجت نفسها، وكان لها ولي لم يأذن به، أن "العقد فاسد" يستوجب

صحيحًا، ألن العقد الفاسد، ال تلحقه اإلجازة، بل يجب فسخه، بنفسها، ال ينقلب  أذن به الولي بعد أن أبرمته المرأة
  (، ليحول دون استبداد المرأة بعقد الزواج.126النظام الشرعي العام) بمقتضى

إلى اإلمام محمد، ذهب  هي رواية الحسن عن أبي حنيفة، والمعمول بها، والتي عليها الفتوى. غير أنا أشرنا، هذه
إجازة الحقة بعد إبرام المرأة للعقد، كان صحيحًا  فاسد، حتى إذا أذن الولي، وأجاز ولو إلى أن العقد "موقوف" ال

 الزواج في اجتهاده "والية شركة" البد فيه من رضا المرأة، ورضا الولي، معًا، فال نافذًا والزمًا، فالوالية في عقد

إنشاء العقد حينئذ من  زواج، فليتولّ يستقل أحدهما بإبرام ا لعقد، دون إذن اآلخر، حتى إذا تراضيا على ال
  (.127يتواله)

بشروط، حفاظًا على  هذا، فإن للمرأة حقها في إبرام عقد زواجها، ورضاها به، غير أن هذا الحق، مشروط وعلى
مراعى في هذا العقد  -كما ترى –االجتماعي  حق األولياء، وضمانًا الستقامة أمر األسرة، واستمرارها، فالجانب

  الشأن. الخطير

  فيما يلي أدلتهم، ومناقشة هذه األدلة أصوليًا، بحثًا عن الحقيقة، وتجلية لها. ونورد

  الحنفية على مذهبهم، بالكتاب والسنة، والمعقول. استدل

  أدلة الحنفية من الكتاب:-آ

( هذا 128زوجًا غيره") تنكحالقرآن الكريم، فقد استدلوا بقوله تعالى: "فإن طلقها، فال تحل له من بعد، حتى  أما-آ
  في المطلقة ثالثًا إذا أرادت العودة إلى زوجها األول.



( 129تنكح زوجًا غيره") االستدالل، أن القرآن الكريم، قد أسند النكاح إلى المرأة "فال تحل له من بعد، حتى ووجه
ليها، فدل هذا على أن للمرأة الحق أن المرأة المسند إ واألصل في اإلسناد، أن يكون إلى الفاعل الحقيقي، وهو هنا

 جائز، ألنه ُجعل غاية للحرمة، ورافعًا لهان ولو لم يكن ذلك جائزًا، لما كان له هذا تتولى عقد النكاح، وأن ذلك

  األثر في إنهاء الحرمة ورفعها.

  (.130وبقوله تعالى: )فال جناح عليهما، أن يتراجعا))-ب

أن تكون إلى الفاعل  هنا بمعنى "التناكح" وقد أضافه إليهما، واألصل في اإلضافة االستدالل، أن "التراجع" ووجه
النكاح يجوز أن تتولى إنشاءه وعقده، المرأة،  وهو هنا الزوج وزوجته، فدل ذلك على أن -كما ذكرنا–الحقيقي 

ما بإبرامه، بل أسند القرآن قد أضافته إليهما، فيجوز أن يقو  -كما ذكرنا– كالرجل، سواء بسواء، ألن اآلية الكريمة
  النكاح إليهن على الخصوص، من مثل: الكريم فعل

  (.128تعالى: )فإذا بلغن أجلهن، فال جناح عليكم فيما َفَعْلَن في أنفسهن بالمعروف") قوله-

  (.131وقوله تعالى: )فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن))-

وهو المنع –العضل( ) اح إلى المرأة نفسها، دون وليها، بل إن آيةقد أسندت النك -كما ترى –اآليات الكريمة  هذه
من أن يتزوجن بمن يخترنهم من الرجال،  قد نهت األولياء عن أن يمنعوا المولَّى عليهن–من تزويج المرأة 

  ويتراضون فيما بينهم.

زواجهن، مناهضة لما  في أمر أن آية "العضل" تحتمل أن ال يكون لألولياء سلطة أو والية أصاًل على النساء على
(، 132شأن النساء الالتي كن يخضعن لواليتهم) كان عليه األمر في الجاهلية، من استبداد األولياء، وتحكمهم في

  كما أسلفنا.

  مناقشة أدلة الحنفية من القرآن الكريم:

نكاح إلى النساء، أن آيات أخرى، قد إسناد ال َيِرُد على الحنفية في استداللهم باآليات الكريمة التي يفيد ظاهرها
دليل يرجح إحداهما على األخرى. هذا، وأن المقصد الشرعي من اآلية  أسندت النكاح أيضًا إلى األولياء، وال

هو إنهاء  ُيحّكم في تفسيرها، ففي قوله تعالى: )فال جناح عليهما أن يتراجعا) المقصد الشرعي، الكريمة ينبغي أن
إذ لم تتجه اآلية إلى هذا المعنى،  الطالق الثالث، وليس المقصد منها، إسناد النكاح إليهما،الحرمة التي ثبتت ب

  ولم ُتَسْق له عبارتها.

وطلقها زوجها الثاني، - هذا، فإرادة الشارع من منطوق اآلية، أنها إذا تزوجت زوجًا غيره بعد الطالق الثالث، وعلى
جديد، وهذا ال يفيد بعبارة النص، أن للمرأة حقًا  يتزوجا من جديد، بعقد فال تثريب عليهما أن–وانقضت عدتها منه 

بنفسها، ألن هذا موضوع آخر، له أدلته من الكتاب والسّنة، وردت فيه على  في أن تتولى صيغة عقد النكاح
مرأة، وهو ال وأيضًا، يحتمل أن يراد بقوله تعالى "أن يتراجعا" أي الطرفان، طرف الزوج األول، وطرف الخصوص،

  وليها بعد إذنها في ذلك.



() فال يفيد أن للمرأة 134بالمعروف) استدالل الحنفية، بقوله تعالى: )فال جناح عليكم، فيما فعلن في أنفسهن أما-
المعروف" تشير إلى أن المرأة يجب أن تستأذن وليها، ألن هذا " أن تستبد بعقد زواجها، من غير ولي، ألن كلمة

  فتتالقى إرادتاهما في العقد. عروف،هو األمر بالم

اختيارهن لألزواج  وقوله تعالى: )فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) أي ال تثريب عليهن في هذا،
على تزويجهن بمن ال يرَضْيَنُه، وليس في هذا ما  الذين يرضينهم، تفاديًا لتحكم األولياء في أمر زواجهن، وإكراههن

  اختيار الزوج، أو في عقد الزواج. م استبداد الولي فييدل على عد

المرأة في مباشرة عقد زواجها، على  فتلخص، أن ليس ثمة من نص قاطع من القرآن الكريم، يفيد ثبوت حق
للولّي حق إبرام عقد زواج موليته، على استقالل، واستبداد به، من  استقالل، استبدادًا به، من دون إذن وليها، وال

  الحق بينهما مشترك، والبد لصحة العقد من التراضي بينهما. إذنها، وإنما دون 

  أدلة الحنفية من السّنة، ومناقشتها:-ب

الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر " :) استدل الحنفية من السّنة، بما رواه الجماعة، إال البخاري، بقوله-آ
  (.135تستأذن، وإذنها صماتها")

  (.136األيِّم أحق بنفسها من وليها")رواية: " وفي-

  (.137رواية ثالثة: "ليس للولي مع الثيِّب أمر، واليتيمة ُتستأمر، وأمرها إقرارها") وفي-

البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول هللا! وكيف إذنها،  واستدلوا أيضًا، بقوله ): "ال تنكح األيِّم، حتى تستأمر، وال-ب
  (.138قال أن تسكت")

أبضاعهن؟ قال: نعم! قلت أن البكر  وبما روي عن عائشة قالت: قلت يا رسول هللا، تستأمر النساء في-جـ
  (.139إذنها") تستأمر، فتستحيي، فتسكت، قال: سكاتها

فذكرت أن أباها زوجها، وهي كارهة،  ) واستدلوا بما روي عن ابن عباس: "أن جارية بكرًا، أتت لرسول هللا-د
  (.140)) فخيرها النبي

خسيسته، قال: فجعل  رواية ابن ماجة أن "جاءت فتاة إلى النبي ) فقالت: أن أبي زوجني ابن أخيه، ليرفع بي وفي
  (.141النساء، أن ليس لآلباء من األمر شيء") األمر إليها، فقالت: أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن ُأعلم

استداللهم بحديث "األيِّم  تئذان البكر، عند الحنفية. هذا، ووجهجملة ما عثرنا عليه من األدلة من وجوب اس هذه
أحق منه، ولما كان حق الولي مقصورًا على مباشرة عقد  أحق بنفسها من وليها" أنه جعل للولي حقًا، ولكن األيِّم

  أحق منه في ذلك. -زوج لها، بكرًا كانت أم ثيباً  من ال–النكاح، كانت األيِّم 

مقارنتها بالبكر، في الشطر  ية في هذا االستدالل، أن المراد باأليِّم في الحديث، هي الثيِّب، بدليلعلى الحنف ويتجه
الزواج بمن اختارته، زوجًا، وليس للولي والية إجبار  الثاني من الحديث، ويكون معناه، أن الثيِّب ال تمنع من



المرأة، هل لها أن تستبد بعقد زواجها، من نحن فيه، ألن البحث في موضوع  عليها، إذا رفضت، وليس هذا مما
  الولي؟. دون إذن

في الوسيلة التي تعبر كل منهما، عن  وبإمعان النظر في منطوق الحديث، يتبين أنه يميز بين الثّيب والبكر،
وحيائها،  ويكتفى بالسكوت أو الصمت، بالنسبة إلى البكر، ِلَخَفِرها رضاها، فالبد من التصريح بالنسبة إلى الثيِّب،

  استبداد المرأة البالغة العاقلة، بإنشاء عقد زواجها، كما ترى. وهذا شيء وراء

  يفيد أنه البد من أخذ رضا كل منهما، وهذا ما نقول به، وال ننكره. نعم،

ليس له إجبار  استداللهم بحديث: "ليس للولي مع الثّيب أمر" ال يعني أنه ليس له شأن في التزويج، بل وأما
  وليته على الزواج بمن ال ترضاه، فاإلجبار شيء، ورضاه شيء آخر.م

زواجها، دون إذن  حديث ابن عباس، في روايتيه، فليس من معناه، وال من مقتضاه، أن المرأة تستبد بعقد وأما
ها فيه، ألنها الزواج بمن تكره، إذ البد من أخذ رأي ولّيها، بل جلُّ ما يدل عليه، أْن ليس للولي إكراه موليته على

  يتصل بموضوعنا الذي هو استبداد المرأة بعقد زواجها. ستعيش معه طوال عمرها، وهذا ال

المرأة في الزواج  وقصارى معنى االستئمار واالستئذان فيما استدل به الحنفية، ال يخرج عن نطاق وجوب رضا هذا،
  ال أن تستقل به.

عقد زواجها، فإنما تتصرف في خالص حقها،  لى أنها إْذ تقوم بإنشاءاستدالل الحنفية بالمعقول، ومناقشته ع-هـ
الثابتة للمرأة شرعًا، كما تتصرف في أموالها، على استقالل، وال يعترض  وهو ما تقتضيه قواعد األهلية الكاملة

حتى يكون  عاماًل مؤثرًا في نقص األهلية، -في الشرع–ألنه خالص حقها، قياسًا، وليست "األنوثة"  عليها أحد،
  للولي، والية اإلجبار، واالستبداد، عليها.

وأنشأت عقد زواجها  إذا أساءت التصرف فيما منحت من حق الوالية على نفسها، فاختارت زوجًا غير كفء، !نعم
على هذا الزواج، دفعًا للمضرة عن األسرة،  به، من دون إذن الولي، وال مباشرته للعقد، كان له حق االعتراض

  الوالدة، كما ذكرنا، رعاية لحق الطفل. ُب بحق الفسخ، قبل الحمل وقبلفيطالِ 

غالبًا، بحكم وضعها  على الحنيفة في هذا الوجه من االستدالل، أنه مع التسليم بكمال األهلية، لكن المرأة ويتجه
ع رأيه، جبرًا لهذا النقص، أخذ إذن الولي، واستطال الشرعي، قليلة االختالط بالرجال، فتعوزها الخبرة، فكان البد من

  وهذا ليس مرده نقص األهلية.

فكان البد من أخذ رضا  مشبوبة العاطفة، بحكم غريزة األمومة فيها، ولذا كانت سريعة االغترار، -إلى ذلك– ثم هي
لى الرجال، لعاطفتها، والسيما أن نفوس النساء طوامح إ األولياء بالعقد، تجنبًا من الوقوع في التغرير، استغالالً 

 لبنيان األسرة على أسس مكينة، كان البد من استئذان الولي، حتى يكون إذنه، شرطاً  فتأمينًا لمصلحتها، وإقامة

عمرها، وبذلك نوفق  لصحة عقد الزواج، والبد من إذنها أيضًا، لينم عن رضاها بالزوج الذي ستعيش معه، طوال
  بين األدلة التي احتج بها كل فريق.



  لي التوفيق.و  وهللا

* * *  

  الحواشي:

للتزوج بها، وقد يوجه الطلب إليها، مباشرة،  لغة، طلب يد امرأة معينة تحل له شرعًا، -بكسر الخاء–الخطبة (1)
هذا، والمعنى الشرعي ال يختلف عن المعنى اللغوي، –المرأة من أوليائها  أو إلى ذويها، والعادة جرت أن تخطب

  .460، ص3لسان العرب: جـ -المنيرالمصباح – كما سيأتي

المهر، أو بعض منه،  قراءة الفاتحة بعد اإلتفاق المبدئي على الخطبة، أو دفع–مقدمات عقد الزواج عادة  من(2)
للخطبة، وللرغبة في الزواج، وكل هذا قبل إبرام عقد الزواج  أو تقديم الهدايا وقبولها في المناسبات واألعياد، تأكيداً 

وتأكيدًا لها، وعزمًا  للخطبة، الفاتحة" إنما تقرأ عادة بعد اتفاق الخاطبين وأوليائهما، وإتماماً " على أنالنهائي، 
  تعني إنشاء العقد، كسائر المقدمات كما ذكرنا. على إبرام عقد الزواج، فكانت من المقدمات والمؤكدات، لكنها ال

  إشارة إلى المعاني التي قدمنا. الميثاق الغليظ،ولهذا، أطلق القرآن الكريم على عقد الزواج، وصف (3)

الكريمة التي تستنكر على من طلق زوجته أن  أعني أحكام الخطبة وآدابها، جاء ذلك صريحًا في سياق اآلية(4)
تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارًا فال تأخذوا  يأخذ مما آتاها من مهرها شيئًا بقوله

وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا"  شيئًا، أتأخذونه بهتانًا، وإثمًا مبينًا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، منه
  .22-21سورة النساء آية 

  رواه أحمد والحاكم والبيهقي.(5)

  رواه أبو داود والحاكم.(6)

إقامتها، أو أردتم القيام إليها، وهذا معنى  على نحو قوله تعالى: )إذا قمتم إلى الصالة) أي إذا عزمتم على(7)
–اإلضافة والتقدير، وهو ما يطلق عليه في علم األصول "المقتضى"  تقتضيه استقامة منطق الكالم، فكان واجب

 وراجع كتابنا: "المناهج -لإلمام صدر الشريعة -في كتاب التوضيح مع حاشية التلويح -راجع بحث الدالالت

  د بالرأي، بحث المقتضى.األصولية" في االجتها

  رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي.(8)

بدليل قوله ) إذا كان إنما ينظر إليها – إذا عزم على أن يخطب، أي قبل التقدم للخطبة -كما تقدم–والمراد (9)
  تعلم. لخطبة، أي بقصد أن يخطبها، وإن كانت ال

  رواه أبو داود.(10)

  أن يكون بالتعريض. -لتحقيقه– الصريحة من الفتاة وذويها، وال يكتفي يقصد بالركون الموافقة(11)



  للشوكاني. 105ص ،1نيل األوطار، جـ -للكمال ابن الهمام -343، ص2فتح القدير: جـ(12)

  مالك األمر، بكسر الميم، أي قوام الشيء، وما يتحقق به كيانه.(13)

  لمضارعة األولى.ال تزوجوا، أصلها ال تتزوجوا، حذفت تاء ا(14)

المصباح  -مختار الصحاح -اإلثم ويقال الخمر جماع -أي جمع الفضائل -بكسر الجيم وفتح الميم–جماع (15)
  المنير.

  أي أربع خصال.(16)

الدين، وآثرت عليها ذات الجمال والمال  تربت يداك أي لصقتا بالتراب، إشارة إلى خسرانك إن لم تظفر بذات(17)
  .343، ص2فتح القدير: جـ -وجمال ونسب ومنصب ومال" رجع السابق. وفي رواية "ذات حسنالم–والحسب 

أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك"  وفي رواية الطبراني: "خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا(18)
ورواه  -اعها المرأة الصالحة"العاص بلفظ "الدنيا متاع، وخير مت ورواه مسلم والنسائي عن عبد هللا بن عمرو بن–

عنها  بلفظ "أال أخبركم بخير ما يكنز المرء، المرأة الصالحة، إذ نظر إليها سرته، وإذا غاب أبو داود عن ابن عباس
  الشوكاني. لإلمام 108-104، ص6حفظته، وإذا أمرها أطاعته" وراجع نيل األوطار: جـ

المرء من نيل ثمار الثراء والجاه  ، وبنقيض ما طمح إليهوقد جاء في األحاديث ما ينذر بسوء المصير(19)
قوله ) "من تزوج امرأة لعزها لم يزده هللا إال ذاًل، ومن تزوجها  والجمال في المرأة، مع علمه بفساد خلقها، من مثل

  إال فقرًا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده إال دناءة". لمالها، لم يزده

  رواه أبو داود.(20)

  .194، ص4سرخسي: المبسوط: جـال(21)

وتلبية رغائبه، ويعرف ذلك من معاشرة  المرأة الودود هي التي تتودد إلى زوجها، وتستجيب جهدها إلرضائه،(22)
  أمها لزوجها.

  رواه الطبراني والحاكم.(23)

اً  جاء في الحديث: "عليكم باألبكار، فأنهن أعذب أفواها، وأنتق(24) ، وأرضى باليسير" رواه ابن أرحامًا، وأقل ِخبَّ
  ماجة والبيهقي، والطبراني.

بفضل ما فطرت عليه من حياء وخفر، من  وعذوبة األفواه فضاًل عن معناها الحسي، تحتمل ما تتحلى به البكر
وسذاجتها عادة، وأما أنها أنتق رحمًا، أي أكثر قوة على اإلنجاب  وعذوبة المنطق، لصفاء نفسها، -عفة اللسان

ورضاها  أنها ال تعرف الخبث والخداع، والمكر، فذلك لسذاجتها، وعدم سبق تجربة مرت بها، ثة سنها، وأمالحدا
  باليسير، لحيائها، فال تحمل زوجها فوق طاقته.



ويقال اختطبها أيضًا، –يتزوج منهم  من خطب المرأة إلى القوم، إذا طلب أن -بكسر الخاء–الخطبة لغة (25)
 -460، ص3جـ–وانظر في هذا المعنى أيضًا: لسان العرب  -مصباح المنير ومختار الصحاحال -واالسم الخطبة

ومفاد هذا، إن الخطبة لغة "طلب التزوج  -وللمرأة ِخْطبة–وِخْطب، بكسر الخاء  ويقال للرجل طالب الزواج، خاطب
  معينة، وهذا عين المعنى الشرعي. بامرأة

من طالق رجعي، مثاًل، فال تجوز خطبتها  عًا عند الخطبة، بأن كانت معتدةإشارة إلى أنها لم تكن تحل له شر (26)
  مطلقها لم تنقطع. أصاًل، ألن العالقة الزوجية بينها وبين

  يقال ركنت إليه، إذا وافقت على خطبته صراحة، ودون تردد.(27)

  لح.الرجل الصا باب عرض المرأة نفسها على -كتاب النكاح–راجع صحيح البخاري (28)

يقال: أدم هللا بينهما: إذا أصلح وألف –والوفاق  من األدم، وهو األلفة–يعني أن تدوم المحبة والوفاق بينكما (29)
 6وراجع نيل األوطار جـ -ورواه النسائي والترمذي عن المغيرة بن شعبة -والمصباح المنير -مختار الصحاح–

  يليها. ، وما109ص

مختلف المذاهب الجماعية، وأما ما ورد  ريره في سائر مصادر الفقه المعتبرة، وفيوهذا قدر متفق عليه، بتق(30)
  الشيخ أبو زهرة. -32ص -الزواج وآثاره–فذلك في غير الخطبة  عن اإلمام مالك في أحد أقواله أن الوعد ملزم،

ه معقواًل في نظر أهل يصلح مسوغًا ل هذا، وال ينبغي أن يكون الغنى والثراء من مقتضيات العدول، إذ ال(31)
المتوسط الحال، بعد الموافقة الصريحة عليه، والركون إليه،  الفضل والمروءة، فال يرفض الرجل الخلوق الصالح

  الثراء، كيال تصبح المرأة أشبه بسلعة يؤول ُرُسوُّها على من يزيد. من أجل تقدم آخر واسع

وفتياتهم ألغراض خاصة ترجع إلى ذواتهم ال إلى  واج فتيانهمهذا، وظاهرة تدخل األولياء واألقارب في شأن ز (32)
كثير من أقطارنا ومجتمعاتنا، جهاًل وأنانية، ومجافاة هذه الظاهرة لتعاليم  مصلحة الخطيبين، ال تزال سائدة في

  ا.مواقعه ونظامه المحكم في الزواج بّينة، فضاًل عما تورثه من فشل مثل هذه الزوجية في كثير من اإلسالم،

  البن قدامة. 453، ص7جـ –راجع الخالف في هذا الموضوع: المغني (33)

  .183، ص6نهاية المحتاج: جـ–للكاساني  122، ص5البدائع: جـ(34)

  .31-30، ص10المحلى: جـ(35)

  .172المختصر النافع: ص(36)

وراجع المغني: –، وما يليها 109، ص6جـ  :وراجع نيل األوطار–رواه أبو داود والحاكم عن جابر بن عبد هللا (37)
  للبيهقي. 91، ص7جـ وراجع السنن الكبرى –البن قدامة  552، ص6جـ

فقد جاء فيه "وندب نظرها إليه،  -151، ص5وانظر أيضًا نهاية المحتاج جـ– 6، ص5كشاف القناع: جـ(38)



  ة الغرض، وعين الحكمة.في حق النظر، لوحد كهو إليها" أي كنظره هو إليها، تسوية بينهما–للخطبة 

وفي رواية "ال يخلون أحدكم بامرأة،  -328ص ،3قال ) "ال يخلون رجل بامرأة إال مع محرم" سبل السالم: جـ(39)
  للبيهقي. 91ص ،7فإن الشيطان ثالثهما" السنن الكبرى: جـ

مر مستحدث، كثيرًا ما يقع في وإنما هي أ هذه المسألة لم يبحثها الفقهاء القدامى، ألنها لم تقع في عصرهم،(40)
 -عليه، فكان محاًل لالجتهاد بالرأي من قبل الفقهاء المعاصرين أيامنا هذه، ولم يرد فيه نص، وال نظير يقاس

 -للدكتور محمد يوسف موسى 54األحوال الشخصية ص -وما يليها للشيخ أبو زهرة 32ص -األحوال الشخصية
  وغيرهم.– وما يليها للدكتور السنهوري  827ص 550فقرة  -اممصادر االلتز –نظرية االلتزام  -الوسيط

  من مجلة األحكام العدلية. 20المادة/  (41)

  لإلمام الشاطبي. -385ص -2جـ–الموافقات  (42)

 -طبعة ثانية -بيروت -الرسالة طبع مؤسسة -لكاتب البحث 24ص–الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده (43)
1977.  

  البن رجب الحنبلي. -267ص–علوم والحكم جامع ال(44)

الوعد، وهو مناف لألخالق  هذا، وال يقال أن العدول عن الخطبة دون مسوغ، ضرب من األخالف في(45)
أدبيًا، ال قضائيًا ملزمًا، فال وجه بالتالي للحكم بالتعويض  والفضائل، ومذموم عند أهل المروءات، فكان حكمًا خلقياً 

  ال يقال هذا ألمرين: عنه،عن الضرر الناجم 

خلقيًا، وهو منهى عنه ديانة، ألن األحكام  أواًل: إن اإلخالف في الوعد دون مسوغ، وإن كان في األصل أمراً 
غير –أمر تنفيذها، ال إلى القضاء، لتميزها عن أحكام التشريع الملزم  الخلقية موكول إلى الضمير والوازع الديني

إلى  ينهار إذا ما تعدى أثر الفعل -في نظر الفقه اإلسالمي -فإن الفارق بينهما -التمييز وإن صح هذا -أنه
اإلخالل بحق الغير، ألن من  الواقع االجتماعي فمس المغير حقًا، وأصابه بالضرر، إذ البد حينئذ من مواجهة هذا

قضائي ملزم، إزالة للضرر بتحويل هذا الحكم الخلقي إلى  المقرر فقهًا، أن "حق الغير محافظ عليه شرعًا" وذلك
  بالتعويض، جبرًا للضرر بقدر اإلمكان، إذا كان ال مسوغ له، ودون وجه حق. عينًا إن أمكن، أو معنى

ووازعه الديني، لتحقيقه وااللتزام به، ما دام هذا  ثانيًا: إن الحكم الخلقي أو الدياني يظل متروكًا لحرية المكلف
 -مؤيدًا له–المنع عن اإليذاء والضرر، حتى إذا خف أو ضعف، وجب أن يقوم مقامه و  الوازع قويًا كافيًا في الردع

الظلم والضرر  السلطة والقضاء، وال يترك لحرية المكلف الذي ثبتت إساءته ألمانة التكليف، وإال كان وازع
  المشرع الحكيم. والفوضى، مما ال تستقيم به الحياة، وهذا ال يرضى به عاقل، فضاًل عن

يؤذن بمشروعية هذا  وال تجد حكمًا تشريعيًا في الفقه اإلسالمي، إال ويستند أساسًا إلى قاعدة خلقية، مما ا،هذ
لمكان العقيدة فيه، أمكنك أن تتصور هذه الثروة  التحويل، وإذا كان الفقه اإلسالمي غنيًا جدًا بالقواعد الخلقية،

  قية، فيما إذا تحولت إلى تشريع ملزم.القواعد الخل التشريعية الهائلة التي تنجم عن تلك



إزالته عينًا إذا أمكن، أو بداًل أن تعذر األداء  عماًل بالقاعدة المستقرة في الفقه اإلسالمي "الضرر يزال" تجب(46)
  العيني.

  عماًل بقاعدة "إذا تعذر األصل يصار إلى البدل".(47)

وقوعه، غير أنها ال تصلح ألن تطبق على  دفع الضرر قبل وهذه القاعدة وإن كانت تقوم بدور وقائي، وهو(48)
  الممكن. إزالة الضرر معنى إذا تعذر عينا، ألنه هو

  المدني المصري. من القانون  5من القانون المدني السوري والمادة / 6انظر المادة /(49)

ير المشروع، كالقصد الباعث" غ" التعسف أمر عارض على ممارسة الحق، ويكون التعسف أما من حيث(50)
من حيث "النتيجة" الالزمة المترتبة على استعمال الحق،  السيئ، ونية األضرار، وهذا هو "المعيار" الشخصي، وأما

 حيث ينظر إلى واقعة الضرر في ذاتها، بقطع النظر إلى البواعث والعوامل النفسية، "وهذا هو "المعيار الموضوعي

كان فالتعسف من فعل  تائج من الضرر الراجح الواقع في المجتمع، وأيًا مافالحقوق لم تشرع أصاًل لهذه الن
الطارئ من فعل المكلف المالبس الستعمال  المكلف، ال من فعل الشارع، بداهة، لكن الشارع يواجه هذا العارض

در اإلمكان" وهذا قبل الوقوع، للقاعدة التي مؤادها: "يدفع الضرر بق الحق، بقواعد عادية عامة لتدرأ آثار التعسف
ال ضرر " :) لنظرية التعسف، أو إلزالة الضرر ورفعه، بعد الوقوع لقاعدة "الضرر يزال" ولقوله هو الدور الوقائي

وجه حق، محرم وممنوع في الفقه  وال ضرار في اإلسالم" وهذا ما يقتضيه العدل، ألن إلحاق الضرر بالغير دون 
كاالعتداء، أو غير مباشر، عن طريق استعمال إباحة أو  ن طريق مباشراإلسالمي، أيًا كان منشؤه، سواء كان ع

  ظلم، والظلم يجب دفعه أو رفعه، عداًل، ودرءًا للتعسف. حق، ألن العبرة بالنتيجة، ألنه

من المكلف إذا  وليس من شأن الشارع العادل الحكيم، أن يترك الظروف الطارئة، والعوارض الناشئة بسبب هذا،
حكم يتناوله، وإال كان الظلم والفساد   بالفعل، أن يتركها دون حكم، فكل حادث يطرأ، له في الشرعأحدثت ضرراً 

  والضرر، وهذا ال يتصور في تشريع هللا ورسوله.

المتصور أن  إذا كان التصرف في الحق على الوجه الذي يحقق غايته، دون انحراف أو تعسف، فمن غير أما
بالتعويض ومفادها: "إن الجواز الشرعي،  معنى القاعدة التي احتج بها من لم يقل يفضي إلى أضرار بأحد، وهذا

الموضوع، وهذا تجاهل منهم لموضوعها، إذ يعارض هذه القاعدة  ينافي الضمان، ولكنهم استدلوا بها في غير هذا
م العوارض الطارئة حيث تحكم بالتعويض، فكان التوفيق بينهما، إن نظرية التعسف تحك في حكمها نظرية التعسف

الشرعي ينافي  ممارسة الحق، بفعل من المكلف، وتسببه في إحداث األضرار بالغير، وأما قاعدة "الجواز على
وعماًل بحقائق التشريع دون إهمال ألي  الضمان" فمجال تطبيقها في غير مجال التعسف، جمعًا بين الدليلين،

  وما يليها. 89ص -4قات: جـ المواف منهما، كيال يختل ميزان العدالة. راجع

  .8، ص2بداية المجتهد جـ(51)

  .30، ص11المحلى جـ –للشوكاني  136، ص6جـ –نيل األوطار (52)



  م.1960 -هـ1379 -القاهرة -الحلبي مصطفى البابي -ط ثالثة–البن رشد  8، ص2جـ–بداية المجتهد (53)

وراجع مذهب  -225، ص2الدسوقي، جـ ردير مع حاشيةالمرجع السابق. وراجع أيضًا الشرح الكبير للد(54)
  .446، ص6جـ -المغني–أحمد  . وراجع في مذهب اإلمام455، ص9جـ–الظاهرية المحلى 

الزيدية اشترط إذن الولي، فيجوز أن  على أن مذهب -23، ص3جـ–البحر الزخار  -446ص -6جـ-المغني (55)
  .25، ص3جـ–الولي  إذنتباشر المرأة عقد زواجها بنفسها، ولكن بشرط 

  .448، ص6المغني جـ -35ص ،2المهذب جـ -136، ص3بدائع الصنائع جـ -136، ص6جـ–نيل األوطار (56)

تزويج غير وليها لها، وكالة عنها، فهو موضع  ما عدا وليها، إذ توكيل وليها بتزويجها، جائز إجماعًا، أما(57)
دون وليها أواًل؟ فمن ذهب إلى أن ذلك من حقها، أجاز لها توكيل من  نزاع، مرده، هل تملك هي أن تزوج نفسها

أمر  ومن ذهب إلى أن ذلك ليس من حقها، وعقدها باطل، فكذلك توكيلها، ألنها توكل غيرها في غيرها بتزويجها،
  ال تملكه هي.

  .117، ص3جـ–البحر الرائق (58)

  البن رشد. 8، ص2بداية المجتهد جـ(59)

  منع من التزويج دون مسوغ.العضل هو ال*

  ، ص للكاساني.2البدائع جـ -للزيلعي 117، ص2تبيين الحقائق، جـ(60)

، 2جـ -كتاب الخالف -إيران -ط783ص– كتاب العروة الوثقى للطبطبائي -للحلي 197المختصر النافع ص(61)
  الطوسي. 56ص

  .35، ص2المهذب جـ -117، ص3جـ–البحر الرائق (62)

  ع السابق.المرج(63)

  .455، ص9المحلى، جـ(64)

داود فقال: "أما البكر، فال يزوجها، إال  البن حزم، فقد جاء فيه ، ما نصه: "وأما أبو 455، ص9المحلى، جـ(65)
  المسلمين، ويزوجها، وليس للولي في ذلك اعتراض". وليها، وأما الثيب، َفُتَوّلي من شاءت من

  .32–النور (66)

  .221البقرة (67)

  .232 -البقرة(68)



  ال زوج لها، بكرًا كانت أم ثيبًا. وهي المرأة التي–جمع "أيِّم" بالياء المشددة المكسورة –األيامي (69)

"بحث انعقاد النكاح  -المذاهب مقارنة -وراجع أيضاً  -للسيوطي 46ص–لباب النقول في أسباب النزول (70)
  السايس. الشيخ محمدللشيخ محمود شلتوت و –بعبارة النساء" 

  .129، ص6نيل األوطار، جـ(71)

والحاكم، وقال صحت فيه الرواية عن  رواه اإلمام أحمد، وأصحاب السنن، إال النسائي، وصححه ابن حبان،(72)
  وسرد تمام ثالثين صحابيًا. أزواج النبي ) عائشة وأم سلمة، وزينب بنت جحش،

  والسيوطي ورمز له بعالمة الصحيح. ، وقال هو عندي حسن، وابن ماجه،رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي(73)

طبعة  -العثمانية المصرية المطبعة -119-118، ص ص6نيل األوطار جـ -606، ص2سنن ابن ماجه جـ(74)
  القاهرة. -هـ1357 -أولى

  رواه البيقهي والدار قطني.(75)

  قولك: "يزوج النساء األولياء". ياء" وهذا أقوى منوهي قوله ): "أال ال يزوج النساء إال األول(76)

  رواه الدار قطني.(77)

  للكاساني. 248و ص 242، ص2بدائع الصنائع، جـ(78)

  أي أثره الثابت به.(79)

عاطفتها المشبوبة على حكمة العقل،  المقصود بنقصان العقل، غلبة–للكاساني  24، ص2البدائع، جـ(80)
أنوثتها التي هي منبع مشاعر األمومة المفطورة عليها، فال  ذلك واقع، بل وفطري، بحكموأحكامه، ومنطقه، و 

 ألن هذا ال ينكره أحد، بدليل كمال التكليف، ولكن كثيرًا ما يكون عقلها مغلوبًا على يعترض علينا بكمال عقلها،

  أمره، بسلطان العاطفة الفطرية المهيمنة.

  يملكه األولياء، لينقلب عقد منفعة. دفعًا للضرر عنها، فالبد أن(81)

  .445، ص6جـ -المغني(82)

  للدكتور محمد عقلة. 147دراسات في الفقه المقارن، ص(83)

وفي نيل اإلطار عن ابن المنذر أنه ال – ومنهم عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، وأبو هريرة، وعاشة(84)
  وما يليها. 118، ص6جـ–يعرف من أحد من الصحابة خالف ذلك 

، 2جـ -البدائع -من ال زوجة له من الرجال وكذلك -األيامى من ال زوج لها من النساء، بكرًا كانت أم ثيباً (85)



  الهامش. 263-262شلبي ص أحكام األسرة للشيخ مصطفى -للكاساني 248ص

  المرجع السابق.(86)

(87)  

  أي ليقوموا بمهمة اإلنكاح حسبة هلل تعالى.(88)

  ، وما يليها البن رشد.10، ص2جـ -بداية المجتهد -تكليفاً (89)

  ، وما يليها البن رشد.10، ص2بداية المجتهد، جـ(90)

جاءكم، من ترضون دينه، وخلقه، فزوجوه  وهذا يتسق وتوجيهات الرسول ) في هذا الشأن، حيث يقول: "إذا(91)
  أال تفعلوا، تكن فتنة في األرض، وفساد كبير".

  .30سورة النور، اآلية (92)

ط دار النهضة العلمية للطباعة  -الهامش -262-261راجع في هذا المعنى، نظام األسرة في اإلسالم ص(93)
  .1977-هـ1397الطبعة الثانية  -بيروت -والنشر

  .10، ص2جـ–بداية المجتهد (94)

  .10، ص2بداية المجتهد، جـ (96)

  المرجع السابق.(97)

  لمرجع السابق.ا(98)

  .232البقرة/ (99)

  .10، ص2بداية المجتهد، جـ(100)

(101)  

  .232–البقرة (102)

  وهو وليها الشرعي ألنه أخوها.(103)

  .46للسيوطي ص–أسباب النزول (104)



  .10، ص2بداية المجتهد، جـ(105)

  الطبعة األولى. -هـ1357صفر  -صريةالمطبعة العثمانية الم–للشوكاني  118، ص6نيل األوطار، جـ(106)

  للشوكاني. 118، ص6نيل األوطار، جـ (107)

ابن حبان والحاكم،  -نيل األوطار كما جاء في–الحديث مروي عن أبي موسى، عن النبي ) وأخرجه أيضًا (108)
م سلمة، وزينب بنت الرواية فيه عن أزواج النبي ): عائشة، وأ وصححاه، وذكر له الحاكم طرقًا، قال: "وقد صحت

  صحابيًا، وقد اختلف في وصله، وإرساله. جحش، وسرد تمام ثالثين

  .249-248، ص2جـ -وراجع البدائع–المرجع السابق (109)

  249-248، ص2جـ–البدائع (110)

  ، وما يليها.8، ص2بداية المجتهد، جـ(111)

  المرجع السابق.(112)

لحديث: "ال نكاح إال بولي" وبسط القول  حيث أفراد بابًا خاصًا،–للشوكاني  118، ص6جـ–راجع نيل األوطار (113)
  هـ.1357 -الطبعة األولى -العثمانية طبع المطبعة -فيه، من حيث اإلسناد والمضمون 

  وما يليها البن رشد. 10-8، ص2وراجع بداية المجتهد جـ-

  ابن عباس المتفق على صحته". احتجوا بحديثالمرجع السابق، حيث يقول ابن رشد: "وأما السنة، ف(114)

  رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والسيوطي في الجامع الصغير.(115)

  يليها. وما 8، ص2بداية المجتهد، جـ -البن حزم 24، ص11جـ–المحلى (116)

ما كان كذلك، ال يجب االحتجاج به، و  وما يليه، والحديث المرسل قد اختلف في 118، ص6نيل األوطار، جـ(117)
  العمل به.

  ، البن رشد.10، ص2البداية، جـ(118)

  ، البن حزم.25، ص11المحلى، جـ(119)

  وما يليها. 118، ص6، نيل األوطار، جـ10، ص2بداية المجتهد، جـ(120)

  حديث "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل..".(121)



  .103، ص2جـ -تفسير الجصاص ،249-248، ص2البدائع، جـ–، البن رشد 10ص ،2بداية المجتهد، جـ(122)

 -نيل األوطار -ورواه الدار قطني -606، ص2جـ -سنن ابن ماجه–وما يليها  118، ص6نيل األوطار، جـ(123)
  .119، ص6جـ

  المراجع السابقة.(124)

 -لألستاذ زكي الدين شعبان 206ص -خصيةاألحكام الشرعية لألحوال الش -139، ص3جـ–البحر الرائق (125)
  .1967طبع النهضة العربية 

  زكي الدين شعبان. -270ص -األحكام الشرعية -12، ص5المبسوط، جـ -139، ص3البحر الرائق، جـ(126)

  للكمال. 412، ص2فتح القدير، جـ(127)

  .230–البقرة (128)

  .230البقرة/ (129)

  .234-البقرة(130)

  .237–لبقرة ا(131)

  .11-8، ص2بداية المجتهد، جـ(132)

 -1977بيروت  -العربية مطبعة دار النهضة -الشيخ مصطفى شلبي -262هامش ص–أحكام األسرة (133)
  الطبعة الثانية.

  .234البقرة/(134)

  ، وما يليها للشوكاني.119، ص6نيل األوطار، جـ(135)

  المرجع السابق.(136)

  السابق.المرجع (137)

  رواه الجماعة عن أبي هريرة. -المرجع السابق(138)

المرأة التي فارقها زوجها بطالق أو موت، بكرًا  أو هي -األيِّم لغة هي المرأة التي ال زوج لها بكرًا كانت أو ثيباً 
  كانت أم ثيبًا.



  والحديث متفق عليه. -وما يليها 119، ص6جـ–نيل األوطار (139)

  قطني. ورواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدار–ع السابق المرج(140)

  ، وما يليها.119، ص6جـ–نيل األوطار (141)

* * *  

  المصادر والمراجع ثبت

  القدير للكمال بن الهمام. فتح-1

  المبسوط للسرخسي.-2

  المغني البن قدامة المقدسي.-3

  البدائع للكاساني.-4

  لرملي.نهاية المحتاج ل-5

  المحلى البن حزم.-6

  المختصر النافع ألبي القاسم جعفر الحلي.-7

  الموافقات للشاطبي.-9

  بداية المجتهد ابن رشد.-10

  المهذب للشيرازي.-11

  البحر الرائق البن نحيم.-12

  تبيين الحقائق للزيلعي.-13

  لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي.-14

  طار للشوكاني.نيل األو -15

  الوسيط )نظرية االلتزام( للدكتور السنهوري.-16

  الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدكتور محمد فتحي الدريني.-17



  الدريني. المناهج األصولية لالجتهاد بالرأي في التشريع للدكتور محمد فتحي-18

  الزواج وآثاره للشيخ محمد فتحي الدريني.-19

  ال الشخصية للشيخ محمد أبي زهرة.األحو -20

  أحكام األحوال الشخصية للدكتور محمد يوسف موسى.-21

  أحكام األسرة للشيخ مصطفى شلبي.-22

  األحكام الشرعية في األحوال الشخصية للشيخ زكي الدين شعبان.-23

  مقارنة المذاهب للشيخ محمود شلتوت.-24

  ر محمد عقلة.دراسات في الفقه المقارن للدكتو -25

  القانون المدني المصري.-26

  القانون المدني السوري.-27

  مجلة األحكام العدلية.-28

* * *  

  المعاجم

  العرب البن منظور. لسان-

  مختار الصحاح للرازي.-

  المصباح المنير للفيومي.-

  النهاية في غريب الحديث البن األثير-

  

mail -E  :aru@net.sy 
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