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 مـقدمة

 خري حممد عىل والسالم والصالة ِوحقه، بجالله يليق كام هللا احلمد
 حترمنا وال شفاعته أرزقناّصل عليه بقدر ما يرضيك عنا، و اللهم ِخلقه،
 . األبرار وأصحابه األطهار آله عىل وسلم اللهم وصل رفقته،

 ونسألك والنار، كسخط من بك ونعوذ واجلنة رضاك نسألك اإن اللهم
 خريا عنا جتز وأن والصاحلني، األنبياء مرةز ىف حترشنا أن الكريم بوجهك

 والفقهاء األئمة من حسانإب تبعهم ومن والتابعني ملسو هيلع هللا ىلص نبيك أصحاب
 نسألك املفضلة، القرون أعالم من درهبم عىل سار ومن ،واملحديثني

 .الدين يوم إىل تبعهم وملن هلم والرمحة الرضوان

جزهم عنا ا و؛ عن األئمة األربعة وإخواهنم من أئمة اهلدىاللهم أرىض
 . ملسو هيلع هللا ىلص زمرة نبيك يف وإياهم واحرشنا، اللهم نور عليهم قبورهم، ًخريا

 : 

 أهل دواويني من- مجعه تيرس مما مجلة حيتوى عىل وجيز بحث فهذا
 رتبته، )تزويج املرأة نفسها بدون ويل(وع من املسائل املتعلقة بموض -العلم

 . وفروعومطالب مباحث عىل

 املرجوح، من الراجح إبراز أو املذاهب بني التحكيم منه الغرض وليس 
 اهللا رمحة- ومذاهبهم بعيدة، منةزأ من العلم أهل تناوهلا قد فاملسألة

 منه ضالغر وإنام منهم، واملتأخرين املتقدمني عند أسقرت قد فيها -عليهم
 بام والتذكريوالوقوف عىل ما أستجد منها،  عليها، جديد من الضوء إلقاء

 الصحابة من العلم أهل ونقوالت الرشيفة واألحاديث الكريمة ياتاآل ىف
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 أن بعد باألبضاع العبث خطر من تبعهم، وممن -عليهم اهللا رضوان-
 عليالتوت واهية بحجج املتأخرة السنوات ىف الناس من كثري هبا أستهان
 . الرضورة حد تبلغ أن ًفضال احلاجة حد تبلغ ال عةطنمص وأسباب فاسدة

   دة مباحث ومطالب ِ عيف -تعاىل-إن شاء اهللا هذا البحث وسيكون
 :  التايلعىل التفصيل وفروع 

 * :متهيد ال بد منه. 

  .ة نص أو إمجاعف ليس أحد من األئمة يتعمد خمال: األولباملطل

 ملسو هيلع هللا ىلص ليس ألحد أن يعارض احلديث الصحيح عن النبي :الثاينطلب امل
 .بقول أحد من الناس

  . اهلوىإلتباع باخلالف كمسوغ االحتجاجشبهة  : الثالثباملطل

 ال إنكار فيه وله الذياخلالف السائغ هو اخلالف  :املطلب الرابع
 .رشوط حتى يكون حده عىل هذا املعنى

هو ما رده العلامء واألصوليون  ئغااخلالف غري الس :املطلب اخلامس
 . ٍوجعلوه غري معترب

 مقبول عىل ]َال إنكار يف مسائل اخلالف [قوهلمهل  :املطلب السادس
 .؟إطالقه

 عليه يرتتب ما الفاسد العقد ىف يراعى: (املآل مراعاة :املطلب السابع
 .)ًمرجوحا كان وإن  وقوعهبعد

 * : النكاحيفالوالية . 

 ً. واصطالحاً معنى الوالية لغة:طلب األولامل
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 . النكاحيف الويل أمهية :الثايناملطلب 

 يد يف حياء املرأة املسلمة عند تزوجيها وملاذا التزويج :املطلب الثالث
 .الويل؟

 جمتمعاتنا يف أسباب انتشار النكاح بغري علم الويل :املطلب الرابع
 .اإلسالمية

ِ حرمة عضل:امساملطلب اخل  .لويل للمرأة اْ

 شهود وال ويل بدون زواجه ملسو هيلع هللا ىلص خصائصه من: املطلب السادس

 *  : سرب أقوال مجاهري أهل العلم وأقوال أبى حنيفة
رمحة اهللا عىل - ويل بدون نفسها املرأة تزويج حكم ىفوأصحابه 

 .-اجلميع

  . مذهب مجهور أهل العلم وأدلتهم:املطلب األول

  . األحناف مذهب:الثايناملطلب 

 .املسألة ىف ّتفصل أخرى أقوال ذكر :املطلب الثالث

 .صة اخلال:املطلب الرابع

  . ترتيب األولياء:املطلب اخلامس

 * : نفسها املرأة تزويج عىل املرتتبةواألثار  األحكام 
 .ويل بدون

 :فروع أربعة وفيه ؛الفسخ بأحكام يتعلق ما :األول املطلب

 .الفور عىل التفريق وجيب دالعق ينفسخ -

 .لفساده حكمه نقض جيوز فهل العقد هذا بصحة حكم إن -
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   .حاكم حكم إىل الفاسد النكاح فسخ يفتقر هل -

 .جديد بعقدّ إال تصحيحه يمكن ال الفاسد العقد -

 :فرعان وفيه ؛واملصاهرة النسب بأحكام يتعلق ما :الثانى املطلب

 .النسب حلوق -

  .املصاهرة حرمة -

 :فروع ثالثة وفيه ؛ِالعدد بأحكام يتعلق ما :الثالث باملطل

 .العدة ىف املرأة أحوال -

 .بينهام التفريق قبل عنها مات إذا -

 .عنها؟ مات إذا احلداد هلا يرشع هل -

 واإليالء واللعان واخللع الطالق أحكام من به يتعلق ما :الرابع املطلب
 :فروع أربعة وفيه ؛والظهار

 .الفاسد النكاح يف طالقال حكم -

 .بينهام التفريق وقبل الفاسد النكاح ىف اخللع حكم -

  .الفاسد النكاح ىف اللعان حكم -

  .الفاسد النكاح يف والظهار االيالء حكم -

 :فروع مخسة وفيه ؛مالية حقوق من به يتعلق ما :اخلامس املطلب

 .املهر هلا وجب ووطئها هبا دخل إن -

 .اخللوة بمجرد رامله هلا جيب هل -

 .الفاسد النكاح يف النفقة -

 .وجهني عىل وهو التوارث -
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 .الفرقة؟ بعد السكنى هلا جتب هل -

 :فروع ثالثة وفيه ؛والعقوبة الزجر من به يتعلق ما :السادس املطلب

 .اجلمهور قول من الصحيح عىل عليهام حد ال -

 .فاسد؟ نكاح ىف الزوجني أحد فقذ من حيد هل -

 .ويل؟ بال النكاح ىف والعقوبة التعزير بجي هل -

 :فرعان وفيه ؛منه الفرقة بعد املرأة بحال يتعلق ما :السابع املطلب

 .حكم التعريض للمرأة باخلطبة بعد أو قبل التفريق بينهام -

 ًزواجا آخر من تزوجت ثم تطليقات، بثالث رجل من بانت إذا -
 .ى؟الثان من الفرقة بعد لألول حتل فهل ،ًفاسدا

 *: الباب تتعلق ومهمة متفرقة مسائل. 

 .ً جعل السلطان وليا ملن ال ويل هلايف احلكمة : األولباملطل

 . إذا مل يوجد للمرأة ويل وال ذو سلطان:الثايناملطلب 

 .؟ عند فقد الويلالقايضمقام ) املأذون( هل يقوم : الثالثباملطل

 .وليها هو امرأة يتزوج أن أراد إذا :املطلب الرابع

 .الرد عىل الشبهات :املطلب اخلامس

 .ويل بال النكاح مفاسد :املطلب السادس

 . استحالل األبضاعيفاجلرأة عىل الفتيا  :املطلب السابع

 .زواج الرس :املطلب الثامن

 .خامتة :املطلب التاسع
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أن هيدي للتي هي ّأن يقدر بخري و جلت قدرته وعز شأنه هذا وأسأل اهللا
 .واألحسن من القول، ويوفق لإلخالص يف القول والعمل م من العملأقو

وما كان خطأ فمن نفيس  ؛وبتوفيقهوما كان من صواب هنا فمن اهللا 
 .وسلم وصحبه وآله حممد نبيك عىل وبارك اللهم وصل .ومن الشيطان
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 المبحث األول
 تمهيد ال بد منه 

 
  * :نص أو إمجاعالفة خم ئمة يتعمد األليس أحد من.  

 بأنه ال أحد من أئمة القرون املفضلة أو من -تعاىل-يدين كل منصف هللا 
 أو ممن جاء بعدهم يتعمد -رضوان اهللا عليهم-أئمة املذاهب الفقهية 

 .أمةسلف  عن املنقولةاملخالفة للنصوص الثابتة أو لإلمجاعات 

 حنيفة أبا: -أمجعني ليهمع اهللا رمحة- األربع األئمة بالذكر ونخص
 وانتشار) وفروعه أصوله (العلم هذا يف لشهرهتم وأمحد والشافعي ومالكا

 .الدنيا يف مذاهبهم

 أقواهلم وفتاوهيم وتأمل استدالهلم وأصوهلم َفكل من له علم وتتبع
 . بدون تعبالعلمية جيد مصداق ذلك

 إذ قد وما طعن يف واحد منهم طاعن إال عن عصبية أو جهل بقدرهم،
يتبادر إىل ذهن القارص عندما يرى كثرة اختالفهم ويعظم عليه ذلك وال 
يتحمله ذكاؤه، إذ ينظر إىل ظاهر هذا االختالف دون أن يكلف نفسه 
الغوص بنظره وفكره يف الوجوه التي بنوا عليها أقواهلم فيتبادر إىل ذهنه 

 .)١(أهنم يصادمون النص

 مواالة املؤمنني -ملسو هيلع هللا ىلص تعاىل ورسوله بعد مواالة اهللا-جيب عىل املسلمني و
الذين هم ورثة األنبياء الذين جعلهم ،  العلامءًخصوصا. كام نطق به القرآن

                            
 ).٧٤( : ص، سبع مسائل يف علم اخلالف )١(
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وقد أمجع املسلمون .  هبم يف ظلامت الرب والبحرىهيتد، اهللا بمنزلة النجوم
 .عىل هدايتهم ودرايتهم

سلمني إال امل، فعلامؤها رشارها -ملسو هيلع هللا ىلصقبل مبعث نبينا حممد -مة ُإذ كل أ
واملحيون ملا مات ، يف أمته ملسو هيلع هللا ىلصفإن علامءهم خيارهم؛ فإهنم خلفاء الرسول 

 .وهبم نطق الكتاب وبه نطقوا، وبه قاموا، هبم قام الكتاب. نتهُمن س
 يتعمد -ً عاماًاملقبولني عند األمة قبوال-وليعلم أنه ليس أحد من األئمة 

فإهنم متفقون اتفاقا  يف يشء من سنته؛ دقيق وال جليل ملسو هيلع هللا ىلصخمالفة رسول اهللا 
وعىل أن كل أحد من الناس يؤخذ . ملسو هيلع هللا ىلص الرسول إتباعيقينيا عىل وجوب 

ول قد ولكن إذا وجد لواحد منهم ق. ملسو هيلع هللا ىلصإال رسول اهللا ، من قوله ويرتك
ومجيع األعذار . بد له من عذر يف تركهفال، جاء حديث صحيح بخالفه

 :ثالثة أصناف

  قاله ملسو هيلع هللا ىلص عدم اعتقاده أن النبي :أحدها. 

  عدم اعتقاده إرادة تلك املسألة بذلك القول:والثاين . 

  اعتقاده أن ذلك احلكم منسوخ:والثالث . 
، والقول فيهم كذلك فيام اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا... .

 .وغري ذلك والدماء التي كانت بينهم 

ن ال يمنعنا أ، بل مأجور، ثم إننا مع العلم بأن التارك املوصوف معذور
وأن نعتقد ، التي ال نعلم هلا معارضا يدفعها، نتبع األحاديث الصحيحة
    وهذا مما ال خيتلف العلامء . ووجوب تبليغها، وجوب العمل عىل األمة

 .)١(فيه

                            
 .)٤٥-٩(: ص م،رفع املال  )١(
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 وغريهم من أهل ؛ وأمحد؛ والشافعي؛ ومالك؛ أبو حنيفة؛األئمة األربعة
تهاد وأجر اإلصابة، العلم جمتهدون، فام أصابوا فيه هلم أجران، أجر االج

ًومن أخطأ منهم هو مأجور أجرا واحدا عىل اجتهاده وبذله وسعه ملعرفة  ً

احلق، وقد جاء عن األئمة األربعة نصوص فيها وصاياهم لغريهم بأن 
 .يأخذوا بام دلت عليه األدلة ويرتكوا أقواهلم

يف كتابه ) هـ١٢١٨(وقد أورد الشيخ صالح الفالين املتوىف سنة 
 : ًنقوال عنهم يف ذلك) هلممإيقاظ ا(

: ًإذا قلت قوال وكتاب اهللا خيالفه، قال« :حنيفة مام أيبقيل لإل :منها
: خيالفه؟ قال ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان خرب رسول اهللا : لكتاب اهللا، فقيل اتركوا قويل

: إذا كان قول الصحابة خيالفه؟ قال: ، فقيلملسو هيلع هللا ىلصاتركوا قويل خلرب رسول اهللا 
 .»اتركوا قويل لقول الصحابة

ال حيل ألحد أن يأخذ بقولنا ما مل يعرف مأخذه من الكتاب «: وقوله
ّوالسنّة أو إمجاع األمة أو القياس اجليل يف املسألة ّإذا صح «: ، وقوله»ّ

 .»احلديث فهو مذهبي

 وأصيب، فانظروا يف رأيي، أخطئإنام أنا برش « : قول اإلمام مالك:ومنها
ّل ما مل يوافق الكتاب والسنّة ّفكل ما وافق الكتاب والسنّة فخذوه، وك

 .»فاتركوه

ٌما من أحد إال وتذهب عليه سنّة لرسول « : قول اإلمام الشافعي:ومنها ّ

 وتعزب عنه، فمهام قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
 .»وهو قويل ملسو هيلع هللا ىلصخالف ما قلت، فالقول ما قاله رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
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فقولوا بسنّة  ملسو هيلع هللا ىلصف سنّة رسول اهللا إذا وجدتم يف كتايب خال«: وقوله
 .»ودعوا ما قلت ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

مل يكن له  ملسو هيلع هللا ىلصأمجع الناس عىل أن من استبانت له سنّة رسول اهللا «: وقوله
 .»أن يدعها لقول أحد

عند أهل النقل  ملسو هيلع هللا ىلصّكل مسألة صح فيها اخلرب عن رسول اهللا  «:وقوله
ّإذا صح «:  وقوله،»بخالف ما قلت، فأنا راجع عنها يف حيايت وبعد مويت

 .»احلديث فهو مذهبي

األوزاعي هو أتبع أم مالك؟ « :وقد قيل له؛ أمحدمام إلا قول :ومنها
وأصحابه فخذ  ملسو هيلع هللا ىلصًال تقلد دينك أحدا من هؤالء، ما جاء عن النبي : قال

ُبه، ثم التابعني بعد الرجل فيهم خمري ًال تقلدين، وال تقلد مالكا «: وقوله. »ُ

 .)١(»وزاعي وال الثوري، وخذ من حيث أخذواوال الشافعي وال األ

 

 

         

 

 

 

                            
 ).٣٩( : ص،عبد املحسن البدر/ العالمة؛ أمهية العناية بالتفسري واحلديث والفقه )١(
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  *:  ليس ألحد أن يعارض احلديث الصحيح عن النبي
 .بقول أحد من الناس ملسو هيلع هللا ىلص

 -عليه الصالة والسالم-سنته  ملسو هيلع هللا ىلص قد حفظ أصحاب رسول اهللا«
ن القولية والفعلية وبلغوها من بعدهم من التابعني ثم بلغها التابعون م

ًبعدهم، وهكذا نقلها العلامء الثقات جيال بعد جيل وقرنا بعد قرن،  ً

ومجعوها يف كتبهم وأوضحوا صحيحها من سقيمها، ووضعوا ملعرفة ذلك 
يعلم هبا صحيح السنَّة من ضعيفها وقد  قوانني وضوابط معلومة بينهم

ًتداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحني وغريمها وحفظوها حفظا تاما  ً

كام حفظ اهللا كتابه العزيز من عبث العابثني وإحلاد امللحدين وحتريف 
ُإنا نحن نزلنَا الذكر وإنا له {: ًاملبطلني حتقيقا ملا دل عليه قوله سبحانه َ ُ َْ ِّ َّْ َ َ َِّ َِ ْ َّ

َحلافظون ُ َِ وحي منزل فقد  ملسو هيلع هللا ىلص  وال شك أن سنَّة رسول اهللا]٩: احلجر[} َ
 .)١(»..حفظها اهللا كام حفظ كتابه

 ملسو هيلع هللا ىلصكان عبد اهللا بن عباس حيتج يف مسألة متعة احلج بسنة رسول اهللا و
إن أبا بكر وعمر أفردا احلج ومل يتمتعا، فلام : وأمره ألصحابه هبا فيقولون له

قال : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السامء أقول لكم: أكثروا عليه قال
 .!؟قال أبو بكر وعمر: ، وتقولونملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ك يكون لبعض هذه األسباب؛ فإذا جاء حديث صحيح وإذا كان الرت
فيه حتليل أو حتريم أو حكم؛ فال جيوز أن يعتقد أن التارك له من العلامء 

 حالل؛ ـأو حرم ال، ل احلرامـالذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب؛ لكونه حل
                            

 ).٢٠( : ص،وكفر من أنكرها ملسو هيلع هللا ىلص وجوب العمل بسنة الرسول  )١(
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 .أو حكم بغري ما أنزل اهللا

ضب أو عذاب  من لعنة أو غ:وكذلك إن كان يف احلديث وعيد عىل فعل
، أو فعله، إن ذلك العامل الذي أباح هذا: ونحو ذلك؛ فال جيوز أن يقال

 .داخل يف هذا الوعيد

 حيكى عن بعض معتزلة ًإال شيئا، ًوهذا مما ال نعلم بني األمة فيه خالفا
أهنم زعموا أن املخطئ من املجتهدين يعاقب : مثل املرييس وأرضابه، بغداد

 الوعيد ملن فعل املحرم مرشوط بعلمه وهذا ألن حلوق، عىل خطئه
بالتحريم؛ أو بتمكنه من العلم بالتحريم؛ فإن من نشأ ببادية أو كان حديث 

ومل ، مل يأثم،  من املحرمات غري عامل بتحريمهاًوفعل شيئا، عهد باإلسالم
 .وإن مل يستند يف استحالله إىل دليل رشعي، حيد

أوىل ، اإلباحة إىل دليل رشعيواستند يف ، فمن مل يبلغه احلديث املحرم

 ً.أن يكون معذورا

:  ألجل اجتهاده قال اهللا سبحانهً حمموداًوهلذا كان هذا مأجورا

ُ﴿وداوود وسليامن إذ حيكامن يف احلرث إذ نفشت فيه غنَم القوم وكنَّا  ََ ْ ْ َ َ ُ َ َِ ََ ْ َ ْ ْ ْ َ َُ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َ ِ ِِ ُ ْ َ
َحلكمهم شاهدين  ِ ِ ِِ َ ْ ُِ ْ ففهمنَاها سلي*ْ ََّ َ َُ ًامن وكال آتينَا حكام وعلام﴾َْ ً َْ َِ َ ُ ْ َْ َ َ  -٧٨: األنبياء[ ُ

 .فاختص سليامن بالفهم؛ وأثنى عليهام باحلكم والعلم، ]٧٩

إذا «: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ؛ عن عمرو بن العاص )الصحيحني(ويف 

 .»وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، جراناجتهد احلاكم فأصاب فله أ

وخطؤه ، ر؛ وذلك ألجل اجتهادهفتبني أن املجتهد مع خطئه له أج

، إما متعذر أو متعرس، مغفور له؛ ألن درك الصواب يف مجيع أعيان األحكام
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ٍوما جعل عليكم يف الدين من حرج{: وقد قال تعاىل َ ْ ََ ْ ْ َ َ َِ ِ ِّ ِ ُ َ وقال ، ]٧٨ :احلج[} ََ

َيريد اهللاَُّ بكم اليرس وال يريد بكم العرس{: تعاىل َْ ُ ْ ُُ ُ َ ُ ُْ ُْ ُِ ُِ ُِ  .)١(]١٨٥ :قرةالب[ }َِ

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 .)٣٩ (:رفع املالم، ص  )١(
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*  :  اهلوىإلتباع باخلالف كمسوغ االحتجاجشبهة .  

باخلالف وتتبع األقوال املرجوحة والتنقيب عن حمض  األحكام تعليل
 احلقيقة خمادعة هللا تعاىل، حتى قال يف هو الرشعياخلالف ال عن الدليل 

خاص عن حكم مسألة ما، فأجبته بام سألني أحد األش: بعض األفاضل
هل املسألة متفق : ً، فبادرين سائاليقتضيه الدليل وقرنت اجلواب بدليله

وماذا يفيدك اجلواب؟ : ًا خالفا؟ قلت وقد أدركت مبتغاهعليها أو أن فيه
 . هـ.أ. !ّن كان فيها خالف سيكون أسهل عيلإ: قال

 العالمة حكى فقد هاملشبو الطلب هذا مثل ىف سلف هلؤالء أن ويبدو
 ِاملستفتني، بعض من ذلك تكرر ًمنكرا -تعاىل اهللا رمحه- املالكي الباجي

 ّلعل: ونحوها األيامن من مسألة له تقع من يسألني ما ًوكثريا(: : فقال
 الشائعة األمور من هذا َّأن يرون وهم رخصة؟ فيها ّلعل أو رواية؟ فيها

 وال به طولبوا ملا هذا ملثل فقهاءال إنكار عليهم تكرر كان ولو! اجلائزة
 يف به ّيعتد ممن املسلمني بني خالف ال مما وهذا سواي؛ من وال مني طلبوه

 باحلق إال اهللا دين يف يفتي أن ٍألحد ّحيل وال يسوغ وال جيوز ال َّأنه اإلمجاع
 َّوإنام سخطه، من وسخطه رضيه، من بذلك ريض حّق، َّأنه يعتقد الذي
 به َحكم ّأنه يعتقد بام إال عنه خيرب فكيف حكمه، يف اهللا عن خمرب املفتي

ْ﴿وأن احكم بينَهم بام أنزل اهللاَُّ وال تتبع : يقول تعاىل واهللا وأوجبه، َ ُ ْ َ ْ َِ َِّ َ َْ َ َ َ ََ ْ ْ ُ ِ

ْأهواءهم﴾ َُ َْ  يفتي أو! يشتهي بام يفتي أن املفتي هلذا جيوز فكيف. ]٤٩ :املائدة[ َ
 .)١()!األغراض؟ من ذلك غري أو بينهام، داقةلص  ًعمرا به يفتي ال بام ًزيدا

                            
 .)٩١-٥/٩٠: (، صاملوافقات يف الشاطبي عنً نقال  )١(
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 :اجلهني سعد بن فهد/الدكتور يقول

ًل اخلالف بذاته حجةْجع َ وإنزاله منزلة األدلة الرشعية املعتربة،،ُِ  :بمعنى ُ
ًأن املكلف إذا علم أن يف املسألة مدار البحث أو حمل السؤال خالفا، فإنه  َّ ُِ َ َِ َ َِ ِ

ُجيعل هذا اخلالف حجة تسوغ ًّ ً له األخذ بأي قول يراه موافقا لُ ّفيعلل ! هواهـٍَ ُ 

 .!هلذا االختيار بوجود اخلالف

ُويلزم من تقلد هذا املنهج أو التسليم بصحة هذا املبدأ؛ ُِ ٍأن لكل مكلف  ُِّ ِ

دون النظر يف األدلة أو الراجح من  أن خيتار من األقوال ما يوافق هواه،
ّفهو يعلل اختياره ويدلل عليه  ة،األقوال ملجرد وجود اخلالف يف املسأل ُّ ُ

 .!بوجود اخلالف يف املسألة

هيه األنفس برصف النظر عن موافقته ت ما تشُإتباع :اهلوى باختصار هو
وبيان ! ٌللرشع مناقض ملقاصدهٌوهو هبذا املعني مضاد  !للرشع أو عدمه

إلخراج املكلف عن (أن طبيعة الترشيع وحقيقة إرسال الرسل هي : ذلك
   واألدلة ً، كام هو عبد هللا اضطراراً هللا اختياراًة هواه، حتى يكون عبداداعي

 ؛عتباره وذم اهلوى واطراحه عىل صحة هذا املقصد وا-من النصوص-
إال ليبني للناس  ملسو هيلع هللا ىلصفاهللا تعاىل مل يرسل رسوله ! متظافرة متكاثرة متواترة

 دـديـحـق تويضبط هلم طرائ الذي اختلفوا فيه وهيدهيم سبيل احلق واهلدي،

ًخلقوا أصال إال هلذه الغاية الرشيفة  فاخللق ما ! اختياراهتم وضبط أهوائهم ُ

ِوما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون {]عبادته سبحانه[ ُِ ْ ُُ ْ َ َ َ َّ ََّ ِْ ِ ِ ْ ْ َ َ ، ]٥٦ :الذاريات[ }َ
 أمره وهنيه مع كامل املحبة واخلضوع وطريق بإتباع تكون إال وعبادته ال

ٍ كتاب وسنة وإمجاع وقياس صحيحيف أدلة الرشع منجاء  ذلك هو ما ٍ ٍ، 



متهيد البد منه: المبحث األول 


ّوماعدا ذلك فليس ثم إال  ،االحتجاجفهذه هي أصول االستدالل وطرائق 
 .)١()!اهلوى

   إنكار أشد هذه اآلفةوقد أنكر أهل العلم املتقدمون : 

ٍاالختالُف ليس بحجة عند أحد [ :قال : احلافظ ابن عبد الرب :منهم ٍ

َإال من ال برص له، ء األمة،ُعلمته من فقها َ َوال حجة يف  َوال معرفة عنده، َ

 .)٢(]قوله

ِحمذرا من التعليل باخلالف : الشاطبي :ومنهم وقد زاد هذا ( : قالً
ِاألمر عىل قدر الكفاية، ْ َ ُحتى صار اخلالُف يف املسائل معدودا يف حجج  ُ ً ِ

ِاإلباحة، ووقع فيام تقدم وتأخر من الزمان، َّ َّ َ ِد يف جواز الفعل عىل االعتام َ ْ ُِ

َفإن له نظرا آخر، ِال بمعنى مراعاة اخلالف؛ ًكونه خمتلفا فيه بني أهل العلم، َ ً َّ 
ُفربام وقع اإلفتاء يف املسألة باملنْع، بل يف غري ذلك، َمل متنع، :فيقال َّ

واملسألة  ِ
ًفيجعل اخلالَف حجة يف اجلواز؛ ملجرد كوهنا خمتلف !َخمتلٌف فيها؟ َ ًَّ َّ ال  ا فيها،ُ

ِلدليل يدل عىل صحة مذهب اجلواز، وال لتقليد من هو أوىل بالتقليد من  ْ ْ ََّ ُّ ٍ

ُوهو عني اخلطأ عىل الرشيعة؛ القائل باملنع،  ٍدحيث جعل ما ليس بمعتم َْ
ًمعتمدا، وما ليس بحجة حجة ًَّ ُ َّ ٍُ()٣(. 

ّ وليس االختالف حجة: عن اخلطايب جاء فيهنقلثم  وبيان السنّة . ُ
ّحج من ] يعني فيام أورده من املسائل التي اختلف فيها[ ٌة عىل املختلفنيُ

                            
ِ االحتجاج باخلالف وتطبيقاته املعارصة )١( ِ ُِ  ).١٩ -١٨( : ص،ُ

 .)٢/٨٩( : وفضله؛ البن عبد الرب، ص جامع بيان العلم )٢(

 .)٩٣-٥/٩٢: (ص ،فقات املوا )٣(
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والقائل هبذا راجع إىل أن يتبع «: : ثم قال الشاطبي ،األولني واآلخرين
ما يشتهيه، وجيعل القول املوافق حجة له ويدرأ به عن نفسه؛ فهو قد أخذ 

عد له من أن يكون ّتباع هواه، ال وسيلة إىل تقواه، وذلك أبإالقول وسيلة إىل 
 .)١(»ختذ إهله هواهًممتثال ألمر الشارع، وأقرب إىل أن يكون ممن ا

إن االختالف رمحة، : ويقول (:ً مبينا بعض دعاوى هؤالء:وقال 
ّوربام رصح صاحب هذا القول بالتشنيع عىل من الزم القول املشهور، أو 

، كثر املسلمنياملوافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر، أو الذي عليه أ
ًلقد حجرت واسعا: ويقول له ، وما يف الدين من ت بالناس إىل احلرجْلِ، ومَّ

، وجهل بام وضعت له ّوهذا القول خطأ كله. حرج، وما أشبه ذلك
 .)٢()الرشيعة، والتوفيق بيد اهللا

أن تعليل األحكام باخلالف علة ( :قال؛  شيخ اإلسالم ابن تيمية:منهمو
 فإن اخلالف ليس من الصفات التي يعلق الشارع هبا باطلة يف نفس األمر

ولكن  ملسو هيلع هللا ىلصاألحكام يف نفس األمر فإن ذلك وصف حادث بعد النبي 
 .)٣()نفس األمر لطلب االحتياط  باألدلة الرشعية يفًيسلكه من مل يكن عاملا

 

         

 

                            
 .)٥/٩٤( :ص ، املوافقات )١(
 .)٥/٩٤: (ص ، املوافقات )٢(

 .)٢٣/٢٨١: (ص ، جمموع الفتاوى )٣(
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* :  ال إنكار فيه وله الذياخلالف السائغ هو اخلالف 
 .ى يكون حده عىل هذا املعنىترشوط ح

ًهو كل خالف مل يعارض نصا من كتاب أو سنة أو إمجاع  السائغ اخلالف

أو قياس، أو احتمله اللفظ ووسعه املعنى لغة، أو ما أمكن دخوله حتت 
الفروع الفقهية  كثري يفقاعدتني فقهيتني بال حرج، وذلك مثل االختالف 

ضمضة واالستنشاق أو  مسائل الوضوء والصالة، كوجوب املمثل
 وموضع اليدين ىف  الوضوء أو استحبابه،يفاستحباهبا، ووجوب الرتتيب 

 .إىل آخره .. .الصالة

 األقرب القول وإتباعوهذا النوع من الخالف يستحب الخروج منه 

 :، وله ضوابطللدليل الشرعي

 هذا االختالف من أهل الفقه والبصرية يف الدين، وليس يقعأن  منها ِّ
  .، أو العواماملبتدئنين م

  لكتاب أو السنَّة أو إمجاع أن ال يكون يف املسألة دليل من اومنها
 .، وهذا الباب مفصل، وحمله دواويني األصول والقواعدمتحقق

  فستكون : فيها نص من الوحي أو إمجاع منعقدوما مل تكن املسألة
، وقد وهب هذا الباب يف سواءعلامء ليسوا مبنية عىل النظر واالجتهاد، وال

  .قوة النظر والقدرة عىل االستنباطاهللا تعاىل لبعضهم ما مل هيبه لغريه من 

 تكون املسألة فيها نص صحيح لكنه غري رصيح الداللة عىل وقد 
أن تكون املسألة فيها نص رصيح يف الداللة لكنه متنازع يف صحته، أو املراد 

 .أو يكون له معارض قوي من نصوص أخرى
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فهم ، فال حيكم بالسائغ اخلالف اعتبار وضوابط رشوط قتقحت إذاف

 .ال جيوز خمالفتهوحجة عىل اآلخر ليكون أحد العلامء 

مما ينبغي أن يعلم أن ( :يف جامع العلوم واحلكم : ابن رجبيقول 
ذكر اليشء بالتحليل والتحريم مما قد خيفى فهمه من نصوص الكتاب 

قد تكون بطريق النص والترصيح وقد النصوص  والسنة فإن داللة هذه
تكون بطريق العموم والشمول وقد تكون داللته بطريق الفحوى والتنبيه 

َفال تقل هلام أفٍّ وال تنْهرمها{: كام يف قوله تعاىل ْ َُ َ ََ ََ ُ ُ َ ْ ُ َ فإن دخول ، ]٢٣: اإلرساء[} َ
ما هو أعظم من التأفيف من أنواع األذى يكون بطريق األوىل ويسمى ذلك 

يف : (ملسو هيلع هللا ىلصوم املوافقة وقد تكون داللته بطريق مفهوم املخالفة كقوله مفه
     الزكاة فإنه يدل بمفهومه عىل أنه ال زكاة يف غري السائمة  )الغنم السائمة

 .)١()...-املعلوفة-

 حنيفةالنعامن بن ثابت أبو األمام  ، وهذاوهذا هو فهم املتقدمني 
أخذت  ملسو هيلع هللا ىلصيف سنة رسول اهللا إذا مل أجد يف كتاب اهللا وال (: يقول :

بقول أصحابه آخذ بقول من شئت وأدع قول من شئت وال أخرج من 
 .)٢()قوهلم

َوكذلك قالوا ليس للمفتى وال للقايض أن يعرتض (: : قال النووي
ًا أو إمجاعا أو قياسا جلياّ مل خيالف نصإذاَعىل من خالفه  ً ً ًّ()٣(. 

                            
 ).١/٢٨٢: (ص ، جامع العلوم واحلكم )١(

 .)٢/٨٩: (، ص جامع بيان العلم )٢(

 . )٢/٢٤(: ، صرشح مسلم  )٣(
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ر يق مسائل العلم؛ ألنه يندوأكثر ما يقع فيه اخلالف والعفو عنه هو دق
 .إمجاع العلامء عىل هذه الدقائق

فمن هداه اهللا سبحانه إىل األخذ باحلق حيث كان ومع من كان ولو كان 
مع من يبغضه ويعاديه ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من حيبه ويواليه 

فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيال . فهو ممن هدى ملا اختلف فيه من احلق
 وأهل هذا املسلك إذا اختلفوا فاختالفهم اختالف رمحة ؛قومهم قيالوأ

 ويواليه وينارصه وهو داخل يف باب ؛ بعضهم بعضا عليهُوهدى يقر
التعاون والتناظر الذي ال يستغني عنه الناس يف أمور دينهم ودنياهم 
بالتناظر والتشاور وإعامهلم الرأي وإجالتهم الفكر يف األسباب املوصلة إىل 
درك الصواب فيأيت كل منهم بام قدحه زناد فكره وأدركه قوة بصريته فإذا 

 بني اآلراء املختلفة واألقاويل املتباينة وعرضت عىل احلاكم الذي ال َوبلُق
 واحلمية ؛ وجترد الناظر عن التعصب؛نة رسولهُجيور وهو كتاب اهللا وس

الصواب من  وقصد طاعة اهللا ورسوله فقل أن خيفى عليه ؛واستفرغ وسعه
تلك األقوال وما هو أقرب إليه واخلطأ وما هو أقرب إليه فإن األقوال 
املختلفة ال خترج عن الصواب وما هو أقرب إليه واخلطأ وما هو أقرب إليه 

 .ومراتب القرب والبعد متفاوتة

 يف الكلمة وال ًوهذا النوع من االختالف ال يوجب معاداة وال افرتاقا
   ل كثرية من مسائل ـاختلفوا يف مسائ ابة ـالصح للشمل فإن ًداـتبدي

 .)١(...ع الفرو
                            

 .)٢/٥١٧(: ص ،الصواعق املرسلة  )١(
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* :  هو ما رده العلامء واألصوليوناخلالف غري السائغ 
  .ٍغري معتربوجعلوه 

ً نصا رصحيا من القرآن عىل ما خالف وهذا النوع من اخلالف يتنزل ً

لداللة، أو خالف قطعي اصحيحا ًالكريم أو خالف نصا من السنة النبوية 
َّ، أو ناقض املسلامت الرشعية، أو تعارض مع مقاصد الرشيعة ًثابتاًإمجاعا 

  .الغراء

 للدليل خمالفتها رغم املذاهب يف الضعيفة األقوال اعتامد أن شك وال
 هذا أن ،ًمطلقا فيه يتسامح الفروع يف خالفـال بأن احتجاجا الصحيح

 .إغالقه عرسيت املسلمني عىل وفتنة رش باب  يفتح

 :املالكي احلصار بن احلسن أبو قال

ًمعتربا جاء ٍخالف ُّكل وليس ِالنظر من ٌحظ له ٌخالف إال*  **   ُ َّ 

مما ينبغي التنبه له أنه ليس كل خالف يف الرشع له حظ من النظر؛ بل و
ُ بل يطرح ملخالفته نصا رصحيا من القرآن والس،بعضه ال يسلم لقائله ً ة، نًَّ

ً تتفاوت فيه أنظار املجتهدين لكونه جممال، أو حمتمال، أو مقيدا وبعضها مما ً ً
 يف ً عند البعض، وغريها من األسباب مما يكون سبباًبنص آخر، أو منسوخا

  .)١(نشوء اخلالف بينهم، وتباين آرائهم

من   تكون بالقول املشهور أو الراجحوالفتوى إنام :قال يف حاشية الدردير
 .هـ .أ الشاذ واملرجوح فال يفتي هبام، وال جيوز العمل هباموأما القول املذهب، 

                            
ًمجعا - ؛ من اخلالف يف املعامالت املالية وفقه األرسةًعلل فيها احلنابلة احلكم بـ خروجااملسائل التي   )١(

 ).٣( :ص، -ودراسة
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 :اجلهني سعد بن الدكتورفهد يقولقال 

ّبسبب هذا كله أصبح من املعتاد أن يسمع العوام وحتى املتفقهة كثرة 

ٍودون قدرة علمية ! احلديث عن اخلالف يف هذه املسألة أو تلك، هكذا ُ

ِوذهنية عىل معرفة نوع هذا اخلالف من  جهة هل هو خالٌف معترب أو غري ٍ
ًمعترب ودون نظر يف األدلة بسبب اجلهل أو عدم الرغبة أصال ٍ. 

ُوأصبح بعض من ينتسب للعلم والفقه يساهم يف ترسيخ وتسويغ  ُ ُ ِْ

ّناهيك عن غريهم من بعض الكتاب واملثقفني األخذ هبذا املبدأ، ُ!. 

علم واالستدالل  وهذا االنحراُف املنهجي واخللط والعبث يف أصول ال

ٍبجعل اخلالف يف منزلة الدليل، والذي استرشي اليوم بني كثري من عامة - ْ ِ ْ
َّ ليس انحرافا جديدا؛ بل قد نبه إىل -ِّالناس والكاتبني وبعض املتفقهة ً ً

ِّخطورته ومنافاته للرشيعة الربانية عدد من املحققني من أهل العلم؛ ومن  ٌ َّ َّ
يكون حجة  اخلالُف ال(الرب املالكي حيث قال  أوائل هؤالء اإلمام ابن عبد

   .)١()يف الرشيعة

 ما يكون مع كل ًكثرياً له احلق حرم عليه العدول عنه، فاستبانومن 
فرقة من أهله بعض احلق فال يقر له خصمه به بل جيحده إياه بغيا ومنافسة 
فيحمله ذلك عىل تسليط التأويل الباطل عىل النصوص التي مع خصمه 

 شأن مجيع املختلفني بخالف أهل احلق فإهنم يعلمون احلق من كل وهذا
َفهدى اهللاَُّ الذين آمنُوا ملا {: فهؤالء الذين قال اهللا فيهم...  من جاء به َّ َِ َِ َ ََ

ٍاختلفوا فيه من احلقِّ بإذنه واهللاَُّ هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم ْ ْ ُ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ُ َ َ ََ َْ َِ َِ ْ َ َِ ْ {
                            

ِاالحتجاج باخلالف وتطبيقاته املعارصة  )١( ِ ُِ  ).٢٠( : ص،ُ
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وكان . فأخرب سبحانه أنه هدى عباده ملا اختلف فيه املختلفون ]٢١٣:البقرة[
اللهم رب جربائيل، وميكائيل، وإرسافيل، فاطر «: يقول يف دعائه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

الساموات واألرض، عامل الغيب والشهادة ، أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا 
ء إىل  ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك هتدي من تشاأهدينفيه خيتلفون، 

 .)١(»رصاط مستقيم

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 .)٢/٥١٥(: ، ص الصواعق املرسلة) ١(
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 * : مقبول ] َال إنكار يف مسائل اخلالف[ هل قوهلم
 .عىل إطالق؟

ن لعبارة عىل عمومها عند كل خالف، حيث أهذه ا يصح إطالق ال
ًأوقع لبسا كبريا قد بإطالق إرادها  ً : 

 ،بغري حق وضيقوا عىل الناسفتعصبوا ًفئة حاولت رفضها إمجاال ، 
 . ذلك دليليفس هلم يول

  جنب اهللا وضيعوا يف ففرطوا ًوفئة حاولت االستدالل هبا مطلقا 
 .ملسو هيلع هللا ىلص ال بام يوافق كتاب اهللا وسنة نبيه ،همينه وأخذوا وأفتوا بام يوافق هواد

َوقوهلم مسائل اخلالف ال إنكار فيها، ( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ُ

َّأما  .، فإن اإلنكار إما أن يتوجه إىل القول باحلكم أو العملٍليس بصحيح
ًاألول فإذا كان القول خيالف سنة أو إمجاعا قديام وجب إنكاره وفاقا ً ً ُُ وإن  .ً

ٌفإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول املصيب واحد  مل يكن كذلك، ُ ُ
 .وهم عامة السلف والفقهاء

ًسنة أو إمجاع وجب إنكاره أيضا وأما العمل فإذا كان عىل خالف  ُ ٍ ٍ

ٌأما إذا مل يكن يف املسألة سنة وال إمجاع ولالجتهاد  .بحسب درجات اإلنكار ٌ

ًفيها مساغ مل ينكر عىل من عمل هبا جمتهدا أو مقلدا ً ٌُ. 

ُوإنام دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل اخلالف هي 
والصواب الذي عليه . ف من الناسمسائل االجتهاد، كام اعتقد ذلك طوائ

األئمة أن مسائل االجتهاد مل يكن فيها دليل جيب العمل به وجوبا ظاهرا، 
 -إذا عدم ذلك فيها-مثل حديث صحيح ال معارض من جنسه فيسوغ له 
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أو خلفاء األدلة فيها وليس يف ذكر كون . االجتهاد لتعارض األدلة املتقاربة
فها من املجتهدين كسائر املسائل التي املسألة قطعية طعن عىل من خال

 .)٢())١(اختلف فيها السلف

ُكل يشء أفتى فيه املجتهد فخرجت فتياه ( :: وقال اإلمام القرايف ُ ُ
فيه عىل خالف اإلمجاع، أو القواعد، أو النص، أو القياس اجليل السامل عن 

ِاملعارض الراجح، ال جيوز ملقلده أن ينقله للناس وال يفتي به يف  دين اهللا ُ
ًتعاىل، فإن هذا احلكم لو حكم به حاكم لنقضناه، وما ال نقره رشعا بعد  ُ
ًتقرره بحكم احلاكم أوىل أن ال نقره رشعا إذا مل يتأكد، وهذا مل يتأكد، فال  ُ
ٌنقره رشعا، والفتيا بغري رشع حرام، فالفتيا هبذا احلكم حرام، وإن كان  ٌ ٍ ً

ًا عليه، ألنه بذل جهده عىل حسب ما ٍاإلمام املجتهد غري عاص به بل مثاب
  .)٣()ُأمر به

من بعده  ملسو هيلع هللا ىلص ووجدنا أصحاب رسول اهللا :: يقول اإلمام الشاطبيو

ًقد اختلفوا يف أحكام الدين ومل يفرتقوا، ومل يصريوا شيعا، ألهنم مل يفارقوا 

ِالدين، وإنام اختلفوا فام أذن هلم من اجتهاد الرأي واالستنباط من الكتاب  ُ

ًة فيام مل جيدوا فيه نصا، واختلفت يف ذلك أقواهلم فصاروا حممودين، والسن

ٍوكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح، أخوة ...  ألهنم اجتهدوا فيام أمروا به ٍ

َ﴿واذكروا نعمة اهللاَِّ : -تعاىل-ودليل ذلك قوله ...  اإلسالم فيام بينهم قائمة َْ ُْ َِ ُ

                            
 ).١٧٦١(ح ) ٢/١٨٥: (رواه مسلم يف صحيحه، باب الذكر والدعاء يف صالة الليل، ص  )١(

 ).٦/٩٦: (ص ، البن تيمية؛ الفتاوى الكربى )٢(

 .)٢/١١٠: (، للقرايف، ص الفروق )٣(
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َعليكم إذ كنْتم أعداء فأ َ ْ ًَ ْ َْ ُْ ََ ُ ِ ُ ًلَف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا﴾ْ َُ ْ ْ َ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ َ َِ ُ ُ َُّ آل [ َ

 .]١٠٣: عمران
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 *: عليه يرتتب ما الفاسد العقد ىف يراعى: (املآل مراعاة 

 .)ًمرجوحا كان وإن  وقوعهبعد

 مراعاة قاعدة :ونور عليه قربه : يقول اإلمام املوفق الشاطبى

 من إيقاعها يكون فال وقعت، إذا الرشع يف املمنوعات أن وذلك اخلالف،

 غريها، أو الزواجر من له رشع ما عىل بزائد عليه احليف يف ًسببا املكلف

 عىل لكن حقه، يوىف أن بد ال منه املغصوب فإن وقع، إذا ًمثال كالغصب

 واإلنصاف، دلالع يف به يليق ما فوق الغاصب إرضار إىل يؤدي ال وجه

 غري من ذلك وكان مثله، أو قيمته أو غصب ما بأداء الغاصب طولب فإذا

 هو العدل ألن يلزم؛ مل الغاصب، عىل محل فيه قصد فلو صح، زيادة،

 يزاد ال حد إذا الزاين وكذلك ،الزياد عدم مع العدل إقامة ويصح املطلوب،

 احلد عىل ًزائدا عليه نىجي ال ًجانيا وكونه له، ظلم ألنه جنايته؛ بسبب عليه

 عىل[ التعدي منع عىل الدالة األمثلة من ذلك غري إىل جلنايته، املوازي

َفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما {: تعاىل قوله من ًأخذا] املتعدي ْ َِ ْ َ َ َ َِ ِِ ْ َْ ْ َ ُْ َ َ َُ ِ

ْاعتدى عليكم ُ ْ َ َ َْ  .]١٩٤ :البقرة[} َ

ٌواجلروح قصاص{: وقوله َ َ َِ ُ ُ  .ذلك ونحو .]٤٥: ةاملائد[} ْ

 من عليه يرتتب فيام يكون فقد عنه، منهيا واقع فمن هذا، ثبت وإذا

 أمر إىل مؤد أو األصالة، بحكم ال التبعية بحكم ينبغي ما عىل زائد األحكام

 من وقع ما نجيز أو ذلك، من فعل وما فيرتك النهي، مقتىض من عليه أشد

 فيه املكلف وافق الواقع ذلك أن إىل ًنظرا بالعدل، يليق وجه عىل الفساد
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 عىل احلالة إبقاء إىل بالنسبة راجح فهو ،ًمرجوحا كان وإن اجلملة، عىل ًدليال

 أشد الفاعل عىل رضر دخول مع إزالتها من أوىل ذلك ألن عليه؛ وقعت ما

 الوقوع، قبل أقوى دليله كان النهي أن إىل األمر فريجع النهي، مقتىض من

 وقع كام املرجحة، القرائن من به اقرتن ملا الوقوع، بعد أقوى اجلواز ودليل

 قتل ترك وحديث إبراهيم، قواعد عىل البيت تأسيس حدي يف عيل التنبيه

 بوله؛ يتم حتى برتكه أمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي فإن املسجد، يف البائل وحدي املنافقني،

 فرتجح بدنه، يف داء ذلك من عليه وحلدث ثيابه، لنجست بوله قطع لو ألنه

 الرضر، من عليه يدخل بام قطعه عىل عنه املنهي من فعل ما عىل تركه جانب

 .واحد موضع ينجسه فالذي ترك، وإذا موضعني ينجس وبأنه

َال نكاح إال بويل، وأيام امرأة نكحت بغري ويل فنكاحها «: احلديث ويف ُ َ َ ُّ َ َ ََ َِ ِ ٍ َِ ٍّ ْ َ ْ َ ٍِّ ِِ َِ ِ ِْ ُ َ َ َّ َ

ٌباطل باطل باطل ٌ ٌِ ِ َِ َ . »منها استحل بام املهر فلها هبا، دخل إنف«: قال ثم ،)١(»َ

 النسب ويثبت املرياث فيه يقع ولذلك وجه، من عنه للمنهي تصحيح وهذا

 ويف األحكام هذه يف الصحيح جمرى الفاسد النكاح وإجراؤهم للولد،

 كان وإال اجلملة، عىل بصحته احلكم عىل دليل ذلك وغري املصاهرة حرمة

 فيه يراعى قد فيه املختلف فالنكاح باتفاق حكمه يف وليس الزنى، حكم يف

 يقرتن ملا مراعاة الدخول، بعد عليه عثر إذا الفرقة فيه تقع فال اخلالف

 .التصحيح جانب ترجح التي األمور من بالدخول
                            

دار هجر للطباعة : ، النارشحممد بن عبد املحسن الرتكي/الدكتور: ، حتقيقمسند أيب داود الطياليس  )١(

 ).١٥٦٦(؛ ح )٣/٧٢: (والنرش، ص
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 من واإلبطال بالنقض احلكم ترتب إليه يؤول ما إىل نظر كله وهذا

 .)١(زيدت أو النهي مقتىض مفسدة توازي مفسدة إىل إفضائه

 

         

                            
 :، حتقيق)هـ٧٩٠: ت (بالشاطبي الشهري الغرناطي اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم؛ املوافقات  )١(

 ).٥/١٨٨: (، صعفان ابن دار: النارش، سلامن آل حسن بن مشهور عبيدة أبو/الشيخ
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 ثانيالمبحث ال
  النكاحفيالوالية 

 * :واصطالحاًمعنى الوالية لغة .ً 

 كمـحـمـ؛ ونص ال) اخلطة واإلمارة (رس، ـكـبال :يف اللغة الوالية :
 .كاإلمارة

 .)السلطان( الوالية، بالكرس، :كيتقال ابن السو

، بالفتح } واليتهمم منمالك{:  وقرىء قوله تعاىل:قال ابن بريو
  .)١(الكرس لغة وليست بذلك: وبالكرس، بمعنى النرصة؛ قال أبو احلسن

ِوكأن الوالية ( :وقال ابن األثري  َّ تشعر بالتدبري والقدرة)أي بالكرس"َّ
 .)٢(والفعل، وما مل جيتمع ذلك فيها مل ينطلق عليه اسم الوايل

َ وكل من ويل أمر أح:وقال ابن فارس ََ ْ َ َ َ ُد، فهو وليهُّ ٍ)٣(. 

 ٤(الغري عىل األمر تنفيذ هي الوالية:  االصطالح الرشعييف الوالية(. 

 أو الغري شاء الغري، عىل القول تنفيذ: الرشع ويف: : وقال اجلرجانى
 .)٥(أبى

                            
 :، صَّالزبيدي بمرتىض، ّامللقب الفيض، أبو احلسيني، ّالرزاق عبد بن ّحممد بن ّحممدلـ  ، تاج العروس)١(

)٤٠/٢٤٢.( 

 .)٥/٢٢٧ (:، ص البن األثري،حلديث النهاية يف غريب ا )٢(

 .)٦/١٤١ (:، ص البن فارس، مقاييس اللغة )٣(

 بداماد يعرف، زاده بشيخي املدعو سليامن بن حممد بن الرمحن عبد، األبحر ملتقى رشح يف األهنر جممع  )٤(

 ).١/٣٣٢: (، صأفندي

 ).٢٥٤: (،  ص)ـه٨١٦: ت (اجلرجاين الرشيف الزين عيل بن حممد بن عيلالتعريفات،   )٥(
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ْمصطفى اخلن/الدكتورقال  ِ هي تنفيذ القول عىل : الوالية يف الرشع :ُ

 .الغري، واإلرشاف عىل شؤونه

 . القارص واملجنون، والبالغة يف والية االختبار: بالغريواملراد

 بأهنا تنفيذ القول عىل الغري، شاء أو أبى، فتشمل عىل :ّويعرفها بعضهم

 .هذا والية اإلجبار

 .ًوليا: َويسمى من أعطته الرشيعة حق الوالية

ِفإن كان الذي عليه احلقُّ سفيها أو ضعي{: قال اهللا تعاىل ِ ِ َِ َْ َْ ً ْ َ َّ َ ََ َ َفا أو الَ ْ َ ُيستطيع  ً َِ َ ْ
ِأن يمل هو فليملل وليه بالعدل ْ َ ُ ُّ َ ُ َ ُْ ْ ْ َ َِّ ِ ِِ ْ ُ   .)١ (]٢٨٢: البقرة[} َ

  : 

  ويمكن أن تفرس بأهنا سلطة تثبت للرجل عىل املرأة  :والية إجبار

بسبب ملك، أو أبوة، أو إيصاء فقط، تسوغ له القيام بأمر املرأة، والنيابة 

 .  النكاح بطريق اإللزامعنها يف

  ويمكن أن تفرس بأهنا سلطة تثبت للرجل عىل املرأة  :والية غري إجبار

بسبب ملك، أو بنوة، أبو أبوة، أو إيصاء، أو تعصيب، أو والء، أو كفالة، 

أو سلطنة، أو إسالم؛ تسوغ له القيام بأمر املرأة، والنيابة عنها يف النكاح ال 

 .)٢(بطريق اإللزام

 باب النكاحيف واليةال  : 

                            
 ).٤/٦٠( :، ص-رمحه اهللا تعاىل- الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي  )١(

 ).٧/٥٣٦( :، ص)اهلامش ( العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري )٢(
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هو األقرب من العصبة من : ُّالويل (:األوطار نيلقال الشوكاين يف 

النسب ثم من السبب ثم من عصبته، وليس لذوي السهام وال لذوي 

ًفإذا مل يكن ثم ويل أو كان موجودا وعضل انتقل  األرحام من األولياء، ّ
 .)١()األمر إىل السلطان

    أوىل النّاس بإنكاح املرأة أبوها ثم أبوه ( :وقال املاوردي يف اإلقناع

 ثم أخوها ثم بنوه ثم األقرب فاألقرب من عصبتها ثم -أي جدها ألبيها-

 .)٢()م السلطان فهو ويل من ال ويل هلامعتقها ثم عصبته ث

ًوال حيل للمرأة نكاح، ثيبا كانت أو بكرا ( :ُوقال ابن حزم يف املحىل ً ٌُّ
ّ أو اإلخوة أو اجلد أو األعامم أو بني األعامم وإن األب،: إال بإذن وليها

 .)٣()..ىل، وليس ولد املرأة وليا هلا بعدوا، واألقرب فاألقرب أو

 

         

                            
 .)٦/١٢٠ (:، صوطارنيل األ  )١(

 .)١/١٢٤ (:، ص اإلقناع )٢(

 .)٩/٤٥١ (:، صُ املحىل )٣(
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 :  النكاحيف الويلأمهية . 
   م، ورشع اهللا كله حكيم، فام ي حكرباين النكاح أمر يفوجوب الوالية

 هنى عنه إال وفيه الرش كله، ري كله، وما من يشءبه إال وفيه اخلمن شئ أمر 
 .علمه من علمه وجهله من جهله

ُ﴿وما كان ملؤمن وال مؤمنَة إذا قىض اهللاَُّ ورسوله  :- عالهيفجل -قال  َ َ َُ َ َ ُ َُ َ ُ ََ ْ ِْ ٍ ِ ِ َِ ٍ َ
َأمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهللاََّ ورسوله ف َ ْ َ ُْ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ ْ ْ َ ُ ً ِْ ِ ِ َ َ َِ ُِ َ ُ َ َّقد ضل ُ ََ ْ

ِضالال مبينًا﴾ ُ ً َ  .]٣٦: األحزاب[ َ

  وما ذلك ، هلا تكريم اإلسالم أصل من أصولوالية الرجل عيل املرأة
 ووليها هو ، فهي مكرمة، حيائها وليصون هلا كرامتهايهايحفظ علإال ل

الذي يبارش عقد الزواج نيابة عنها، أما إلغاء الوالية أو عدم االعرتاف به 
 .واالنحالل  الفوىضفهي دعوة إىل

 أعظم التدابري الرشعية التي وضعها  النكاح من يفية الوترشيع ال
وقطع الطريق عىل من مكر املاكرين هبا، الشارع احلكيم لصيانة املرأة 

 لعموم يرتبصون الذين الرجال بعضاالنتهازيني، واالستغالليني من 
 .أيدهيم يف باردة ضحية املرأة فتقع ،النساء

  رك ُفلو ت،  النكاح من مقاصده إشباع شهوة الفرج لدى الزوجنيعقد
ً  حليائها، مشعراً يف مروءهتا، خادشاًللمرأة مبارشة العقد لكان هذا قادحا

بتوقاهنا إىل الرجال، فصان الرشع املرأة عن هذا، ووكل مبارشة العقد 
: ينالرضب الثا.. .] (١/٤٧٩[جاء يف روضة الناظر وجنة املناظر  .لوليها

ما يقع موقع التحسني والتزيني، ورعاية حسن املناهج يف العبادات 



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- سها بدون وليتزويج المرأة نف  

واملعامالت، كاعتبار الويل يف النكاح؛ صيانة للمرأة عن مبارشة العقد؛  
ًلكونه مشعرا بتوقان نفسها إىل الرجال، فال يليق ذلك باملروءة، ففوض 

 . انتهى)١()ًذلك إىل الويل؛ محال للخلق عىل أحسن املناهج

 :)هـ ٧٧١ :املتوىف( الوهاب بن عيل السبكي تاج الدين عبدقال و
وكذلك تقييد النكاح بالويل فلو علل بفتور رأهيا يف انتقاد األزواج ورسعة 
ّاالغرتار بالظواهر لكان مصلحيا يف حمل احلاجة، ولكن ال يصح ذلك يف  ً

 األليق َّسلب عبارهتا، ويف نكاح الكفء فهو يف رتبة التحسيني؛ ألن
َّبمحاسن العادات استحياء النّساء عن مبارشة العقد؛ ألن ذلك يشعر 

بتوقان نفسها إىل الرجال، وذلك غري الئق باملروءة، ففوضه الرشع إىل الويل 
 .)٢(ًمحال للخلق عىل أحسن املناهج

 بعد أن تنخلع من حياءها مصري املرأة بام يؤول إليه  الواقع ليشهد
، ًه أيضاتتزوج من أعني الناس وعني من  فتسقط،فتذهب لتزوج نفسها

خيها أو ّ نظرهم، ويزيد الطني بلة بام حيل بأبيها أو أيف رخيصةوتكون 
 . عصبتها من العار والتهمة

  حتى وإن حيزت هلا كل ملزات؛كرامةوما هذا إال ضياع وترشد وقلة 
 .ام يف رعاية املرأة واالعتزاز هبوهذا ما يتناىف مع منهج اإلسالالدنيا، 

 فيها وتستقل ابنته، عن الرجل واليةعنها  ُترفع التى الزجيات من كثري  

                            
 .)١/٤٧٩ (:، صنة املناظر روضة الناظر وج )١(

 تاج وولده - )هـ ٧٥٦: املتوىف (السبكي الكايف عبد بن عيل اإلسالم شيخ ، اإلهباج يف رشح املنهاج )٢(

 ).٦/٢٣٣٤( :، ص)هـ ٧٧١: املتوىف (السبكي عيل بن الوهاب عبد الدين
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 سوء ويقوم املشكالت، افيه تنشأ بل الزواج، بعد تستقيم ال نفسها، تزويجب 
 من يقلل أنه كام التخوين، اىل األمر يصل وربام بينهام، النفرة ىف بدوره الظن
 وربام الطالق نسبة من تزيدف الزوج، تعسف مواجهة يف املرأة أرسة دور

 .الصغار واألبناء الزوجة تنهار حياة
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 * : حياء املرأة املسلمة عند تزوجيها وملاذا التزويج
 . يد الويل؟يف

 كل يف يفرض عىل املرأة لزوم احلياء ، كل ذلك والفطرة والعرفالوحي
     اطن التزويج واخلطبة، وإن األمة كلها حني، ويشتد هذا اللزوم عند مو

ودينها َّأن األجدر بكرامة املرأة  يف لعىل قول واحد -علامءها وعوامها-
 سواء هلا أو لغريها-وكامل حشمتها وأدهبا أن ال تبارش هذا العقد بنفسها 

ِّلتنأى بنفسها عن مواطن الريب، وذلك  -ً أو ثيباًوسواء كانت بكرا
  . يشعر بوقاحتها أو ظهور ميلها إىل الرجالَّولتصون عرضها عام

تستأمر : يا رسول اهللا: قلت«: قالت لأم املؤمنني عن عائشة ف
إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، : نعم، قلت: النساء يف أبضاعهن؟ قال

البكر تستأذن، «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ويف رواية قالت» سكاهتا إذهنا: فقال
 .)١()متفق عليهام» إذهنا صامهتا: تستحي، قالإن البكر تستأذن و: قلت

   :من أستئامر  لأم املؤمنني عائشة أم  تعجب
 .   !!!؟ النكاح، فكيف إذا طالبت بمبارشته بني الرجاليفالفتاة 

        أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن وما أحسن ما قاله 
 : : )هـ٦٨٤: املتوىف(ايف عبد الرمحن املالكي الشهري بالقر

اعلم أن النساء عىل اإلطالق ال جيوز المرأة أن تزوج نفسها وتترصف 
رة وأما جيف ماهلا أم ال دنية عفيفة أم فا رشيدة ً أو بكراًيف بضعها كانت ثيبا

                            
 النكاحباب  يف )٨٦-٦/٨٥(وأخرجه النسائي  ،)٤٠٨١( وابن حبان ،)١٥٩٦٨( أخرجه ابن أبى شيبة )١(

 .شعيب األرنؤوطوصححه األلباين و
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األموال فيفرق فيها بني الرشيدة الثيب وغريها فيجوز هلا الترصف وال 
ن كان أباها الذي هو أعظم األولياء ألن له جيوز للويل االعرتاض عليها وإ

 .والية اجلرب والفرق من وجوه

 )فناسب أن ال تفوض ً وأعظم قدراًبضاع أشد خطرا أن األ)أحدها 

إال لكامل العقل ينظر يف مصاحلها واألموال خسيسة بالنسبة إليها فجاز 

 .تفويضها ملالكها إذ األصل أن ال يترصف يف املال إال مالكه

 )بضاع يعرض هلا تنفيذ األغراض يف حتصيل الشهوات  أن األ)ثانيهاو

القوية التي يبذل ألجلها عظيم املال ومثل هذا اهلوى يغطي عىل عقل املرأة 

 فتلقي نفسها ألجل هواها فيام يردهيا يف دنياها ؛وجوه املصالح لضعفه

سد وأخراها فحجر عليها عىل اإلطالق الحتامل توقع مثل هذا اهلوى املف

وال حيصل يف املال مثل هذا اهلوى والشهوة القاهرة التي ربام حصل اجلنون 

 .وذهاب العقل بسبب فواهتا

 )بضاع بسبب زواج غري  أن املفسدة إذا حصلت يف األ)وثالثها

 وإذا ؛ حصل الرضر وتعدى لألولياء بالعار والفضيحة الشنعاء،األكفاء

 فيه من العار والفضيحة أة وليسحصل الفساد يف املال ال يكاد يتعدى املر

األرذال األخساء فهذه فروق عظيمة  بضاع واالستيالء عليها منما يف األ

بني القاعدتني وقد سئل بعض الفضالء عن املرأة تزوج نفسها فقال يف 

  .)١(اجلواب املرأة حمل الزلل والعار إذا وقع مل يزل

                            
 ).٣/١٣٦( :؛ للقرايف، صالفروق  )١(
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ًوأي شبهة أشد إيالما للنَّفس من شبهة إنكاح ُّ  املرأة نفسها بنكاح البغايا، ُّ
تنكح نفسها هي  التي«: كنّا نقول: قوله ّكام صح عن أيب هريرة 

 .»ّالزانية التي تنكح نفسها«: وتقدم رفعه بلفظ .)١(»َّالزانية

البغايا الاليت ينكحن أنفسهن «: ّأنه قال بوما روى عن ابن عباس 
 .)٢(»بغري أولياء

ًوأي ريبة أشد إيالما للنّ ُّ َّفس من أن ينظر الرجل إىل امرأته، واملرأة إىل ُّ
ُّ، ثم أي إيالم للنّفس من توقع انتقال !ِّزوجها بارتياب يف حل نكاحهام؟ ُّ

ِّتلك الريبة إىل أوالدمها، وقد ال يأمنون من يعريهم بعقد مجع بني أبوهيم 
 !ّ، ثم من ذا الذي ينرشح صدره لنكاح بدون ويل؟!ٍّبغري ويل؟

ًيف هذا املذهب إال االحتياط لألنكحة حفظا لألعراض ولو مل يكن  ّ

  .)٣(َِواألنساب، لكان حريا أن ال يعدل عنه إىل غريه

 

         

 

 

                            
 ).١٨٤١(  وصححه األلباين يف اإلرواء.)٣٥٣٨(أخرجه الدارقطني   )١(

، )١٣٥٠١، رقم ٧/١٢٥( والبيهقى ،املوقوف أصح:  وقال؛)١١٠٣، رقم ٣/٤١١ (الرتمذي أخرجه  )٢(

 .)٥٠٥، رقم ٩/٥٢٣ (؛ يف  املختارةوالضياء

 ).٢٦٦( : ص،الوالية يف النكاح  )٣(
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 * :جمتمعاتنا يف أسباب انتشار النكاح بغري علم الويل 
 .اإلسالمية

، )ًخمترصة (املرضية، الظاهرة هذه وشيوع نتشارا أسباب يمكن حرص
 :باملراد -اهللا شاء إن- خيل ال بامالتالية  قاطالن ىف

فاجلهل بأحكام الدين عامة،  : الرشعية الظاهرةباألحكاماجلهل  -١  
وأحكام الزواج خاصة، أدى إىل ظهور هذه الظاهرة، ورسعة انتشارها بني 

ً حالال جهال منه ًبعض يعتقد أمورا حمرمة يف الدينالشباب، حتى أصبح ال ً

 .، وخاصة يف زمننا هذابأمور دينه

ُامتناع الويل من تزويج موليته من الكفء بدون  :إعضال الويل -٢
 إىل تنحو الفتاة أو املرأة جتعل التى األسباب أكرب من يعد رشعا معتربسبب 
إذا جاءكم من ترضون دينه «: ملسو هيلع هللا ىلص قالوقد  وليها، علم بدون نفسها تزويج

رض وفساد كبري، ويف رواية وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األ
 .)١(»عريض

: تعاىل حمارم اهللا انتهاك وقلة اخلوف من ضعف الوازع الديني -٣
 يف بدون ويل وربام حيفظ النصوص الرصحية قد يعلم البعض حرمة الزواجف

ور، ظحهذا املعن الوقوع يف ه حيجرَّ، ولكن علمه هذا وإيامنه ال حتريمه
 تأججت، والطريق إىل املعصية قد  نار الشهوة قدوخاصة إذا كانت

 . ظنا منه أهنا رخصة  بحجج واهية ال تغنى عنه شيئايأيت، ثم تعبدت
                            

كتاب ؛ ، واحلاكم يف املستدرك)١٠٨٤( حديث رقم) ٣/٣٩٤(كتاب النكاح  يف سننه؛ أخرجه الرتمذي  )١(

 .النكاح
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 فبعض الناس : بجواز النكاح بال ويلالفتوى انتشارأو اضطراب  -٤
 أين الصواب فهذا يقول ونال يدرأهنم   هذه املسألة بسببيف اضطراب يف

 فال سبيل وال خمرج ،فق هواه يوايوآخر يبحث عن رأ؛ قول وآخر خيالفه
  .ملسو هيلع هللا ىلص الرجوع إيل كتاب اهللا وسنة رسولهإال ب

 وخاصة األبوين، وهذا يعد من أهم أسباب :ضعف رقابة األرسة -٥
، وقد جعلهام الشارع احلكيم، بدون ويلالزواج   أويالرسانتشار الزواج 

َيا أهيا الذين آمنُوا {:  عن أبنائهام، قال تعاىللنيئومس َُّ َِ َّ َ ْقوا أنفسكم وأهليكم َ ْ َُ ُِ ْ َ ََ ُ ُ

َنارا وقودها النَّاس واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهللاََّ ما  َ ََ ٌ َ ٌ َ َ ْ ُ ًُ ْ َ ٌ َ ْ َ َ ُ ُ ََ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ
ْأمرهم َ َُ َ ويفعلون ما يؤمرونَ َ ُ ُْ َ َْ ُ َ َ كلكم راع «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي . ]٦ :التحريم[ }َ

ل عن رعيته، والرجل ئوسل عن رعيته، فاإلمام راع وهو مئووكلكم مس
 عنهم، واملرأة راعية يف بيتها وهي مسؤلة لومسئراع عىل أهل بيته وهو 

ل عنه، أال فكلكم راع، وكلكم ئو والعبد راع عىل مال سيده وهو مسعنهم،
 . )١(»مسؤل عن رعيته

انشغال األب واألم، وعدم اهتاممهام بسلوك األبناء،  إىل ذلك ضافنوي
الم، ورفقاء السوء، لتشكيل ثقافتهم اجلنسية، وتركهم لوسائل اإلع

 .والزوجية

هذا  الشك أن غالء املهور من أهم أسباب انتشار :غالء املهور -٦
ل البعض من الشباب، مما جيع الزجيات، الزواج، بام يف ذلك ارتفاع تكاليف

                            
 ح) ٣/١١٥٨(، ومسلم يف كتاب اإلمارة )٨٥٣( ح، )١/٣٠٤(أخرجه البخاري يف كتاب الصالة   )١(

 .وغريمها. )١٨٢٩(
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ً، بعيدا عن كل هذه القيود واالعتبارات، ى وبدائلخرأق يبحثون عن طر

نهم إلرواء الغريزة وقضاء الوطر، يف جمتمع قلت فيه احلشمة، يف حماولة م
 .وذهب احلياء

 خاصة إذا االختالط والتقارب املذموم بني الرجل واملرأة، -٧
يعبد طريق الفاحشة، ج من املرأة أو الفتاه فإن ذلك ربصاحب ذلك ت

ًوجيعل الوصول إليها سهال ميسورا، وما الزواج  خاصة بني -بدون ويل ً
إال أثر من آثار هذا االختالط والتربج، الذي يثري  -اب والفتياتالشب

 .الغريزة، ويؤجج نار الشهوة

من  ًيعد هذا الوهم دافعاحيث  :الفوارق الطبقية واالجتامعية -٨
ا كان الدوافع، التي جتعل البعض يقدم عىل الزواج العريف الرسي، فإذا م

ى االجتامعي املزعوم، أو  دونه يف املستوىالرجل يريد أن يقرتن بمن ه
املايل، أو األديب، جتده يتجه إىل الرسية يف زواجه، كزواج الطبيب من 
املمرضة، أو املدير من السكرترية، وغريه، وهذه الفوارق تعترب من القيود 

 .التي فرضها املجتمع عىل نفسه، مما أدى إىل نتائج غري مرضية

 املرأة تقدم قد الزجيات، من كثري ىف :واملرأة الرجل بني فارق العمر -٩
 سننا أقل شاب من الزواج عىل أكثر أو العمر من اخلمسني صاحبة الثيب
 شكلها عىل ًخوفا أو ؛الناس ُألسنة تأخذها أن من وخلوفها منها،

 تزويج منها يتتطلب وهذا ؛الزجية هلذه التكتم عىل حترص االجتامعي،
 حينام حسنة أسوة ل ةخدجي املؤمنني أم من اختذت أهنا ولو نفسها،

 .فيها الناس كالم رضها ما ،ًعاما عرش مخسة وبينهام ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول اهتزوج
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نرى بعض وهذا سبب رئيس ل :العنوسة وتأخري سن الزواج -١٠

ًإن نسبة الفساد مرتبطة تصاعديا، مع : ولكن حسبنا أن نقول، االنحرافات ٌ

حيث  ملسو هيلع هللا ىلص لك رسولنامع كان، وقد أملح عىل ذنسبة العانسني، يف أي جمت

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف «: قال

، يف إشارة منه إىل أن عدم )١(»األرض وفساد كبري، ويف رواية عريض

التزويج العتبارات خمتلفة، وأعراف غري الدين واخللق، يؤدي إىل الفساد 

 . )٢(.. .رييف األرض، بل وصف هذا الفساد بالعريض، أو الكب

 هذا يف فإن له أثر عىل املجتمع املسلم :التشبه باملجتمعات الغربية -١١

مل يقترص عىل جانب بذاته، ولكنه وصل إىل أدق تفاصيل حياة الباب، فإنه 

تقليعات العرصنة كل ما ينتجه من ، ليهرول وراء املتزعزعلم الفرد املس

: ملسو هيلع هللا ىلصنا عنهم الرسول اهللا وهؤالء هم من أخرب. احلديثة، والتبعية العمياء

لتتبعن سنن الذين من «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا ؛عن أيب سعيد اخلدري، قالف

ى لو دخلوا يف جحر ضب  بذراع، حتً بشرب وذراعاًقبلكم، شربا

 .)٣(»]فمن[:  والنصارى؟ قالاليهودسول اهللا يا ر:  قلنا،التبعتموهم

، األوىل رغبة الزوج يف الزواج من أخري بدون علم زوجته -١٢

 .ًيضطره ذلك إىل أن يتزوج رساف
                            

 .، واحلاكم يف املستدرك يف كتاب النكاح)١٠٨٤( ح ؛)٣/٣٩٤(رجه الرتمذي يف كتاب النكاح  أخ )١(

   باختصار- )١٢٠-١١٧( : ص؛النكاح العريف يف ميزان اإلسالم من كتابه /إىل هنا انتهى كالم الدكتور  )٢(

 .-ترصفو

 ).٢٦٦٩( ح ؛أخرجه مسلم  )٣(
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 - الغالبيف- يرتتب عليه التزام الزوج  المن هذا النوعالزواج  -١٣
 مثل ىف فريغب ،املعلنالزواج  يفهو  الزواج كام بام جيب عليه من نفقات

 .وليها علم بدون منه للتزوج باملرأة ويغرر ؛له خالق ال من الزجيات هذه
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 * :ْحرمة عضل الويل للمرأة. 

  أنّ، وبني والتضييق عليهن األولياء عن عضل البنات-تعاىل-اهللا هنى 

لق أزكى هلم وأطهر، وأن اهللا ُ الدين واخلتزوجيهن ممن أردن إذا كانوا مريض

 . أعلم منهم بام يصلح هلم ويصلح لبناهتم-تعاىل-

اة إذا ترملت أو طلقت، بحجة حبسها عىل ومن األولياء من يعضل الفت

 أوالدها، وقد يموت الزوج فيعمد أهله إىل امرأته فيمنعوهنا من الزواج إال

 .بمن يريدون ألهنا أرملة ابنهم

: 

 أو ،واملكابرة املعاندة إىل جملهاـُم يف تعود متعددة صور لعضلل

 :ومن تلك الصور  أو غري ذلك من األسباب؛املال يف الطمع

قد يقع العضل من الزوج، فيحبس زوجته يف عصمته وهو ال  -١

 عن أداء حقوقها، يريد بعضلها مضارهتا أو افتداء ًيريدها، أو يكون عاجزا

نفسها بامل تبذله له، فيؤذهيا وال حيسن عرشهتا، وال يعطيها حقوقها، حتى 

 ال يفعلها إال ترد عليه مهره أو بعضه لتتخلص من عذابه، وهذه دناءة

أراذل الناس، فنهى اهللا تعاىل األزواج عن ذلك؛ تكريام للمرأة، ورعاية 

َّ﴿ وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إال : حلقوقها فقال سبحانه َِ َّ ْ ْ َ ُ َّ ْ َُ َ ُُ َُ َ َ ََ ِ ِ ْ ُِ ُ
ِأن يأتني بفاحشة مبينَة وعارشوهن باملعروف فإن كر َ َْ َ َ َ ِْ ِ ِ ٍ ٍ ِ ُِ ُْ َّ َ ِّ َ َِ ِ ُْ ُ َ َ ْهتموهن فعسى أن َ ََ َ َُ َّ ُ ُْ

ًتكرهوا شيئا وجيعل اهللاُ فيه خريا كثريا ﴾  ً
ِ ِ َِ َْ ََ َ َ َ ْْ َ ً ُ ْ  .)١(]١٩ :النساء[َ

                            
 . احلقيلإبراهيم بن حممد. د،  حتريم عضل النساء )١(
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 أو راتبها، يف ًطمعا الزواج من املرأة منع :املعارصة نوازله ومن 
 .ونحوه راتبها، يف يطمع فهو خلطبتها يتقدم من كل أن بدعوى

 أن خشية جتارهتا، أو ماهلا يف ًطمعا الزواج من ومنعها اليتيمة عضل  -٢
 نكاحها يف لرغبته يعضلها وقد. ماله يف يشاركه أو بامهلا، الزواج يذهب
َ وما يتىل ﴿ :تعاىل قال. ىف اجلاهلية ً، وقد كان هذا الفعل منترشاملاهلا لنفسه، ْ ُ ََ

ُعليكم يف الكتاب يف يتامى النِّساء الاليت ال تؤتوهن َ َ َ ُْ ُ َ َْ ََ ِ َّ ْ َِ َ ِْ ِِ ِ َن ما كتب هلن وترغبون ُ ُ َ َّ َ ََّ ْ ََ ُ َ ِ ُ
َّأن تنْكحوهن ُُ ِ َ ْ  التي اليتيمة يف هذا« :ل عائشة قالت ]١٢٧ :النساء[ ﴾ َ

 فريغب هبا، أوىل وهو ماله، يف رشيكته تكون أن لعلها الرجل، عند تكون
 أحد يرشكه أن كراهية غريه ُينكحها وال ملاهلا، فيعضلها ينكحها، أن عنها

  .»ماهلا يف

 نكاح من -طلقتني أو طلقة- صغرى بينونة البائنة املطلقة عضل -٣
يه النهى ف العضل وهذا، ًعترب رشعام غري لسبب عدهتا، انتهاء بعد زوجها

َوإذا طلقتم النِّساء فبلغن  ﴿ :تعاىل قال الكريم، القرآن يف عنه الرصيح َ َْ َ َ ْ َّ َ ََ َ ُ ُ ِ

ِأجلهن فال تعضلوهن أن ينْك َ َّ ْ َّ ُ َْ ُ َ َ ََ َُ ُ ِحن أزواجهن إذا تراضوا بينَهم باملعروفَ ُ ْ َْ ُ ْ َ ْ َّ ُ َ َ َ َْْ َِ َ َْ ِ َ ﴾ 
 أولياء تعاىل اهللا فنهى محية، يعضلوهنن كانوا أهنم وذلك. ]٢٣٢:البقرة[

 بعقد العودة يف ورغبا تراضيا إذا أزواجهن نكاح من عضلهن عن النساء
 .جديد

 لعرضل أوفر أنه وأطهر أزكى ومعنى(: : عاشور ابن الطاهر الق
 يعضلوهنن كانوا أهنم وذلك والوفر، النامء عىل دال فأزكى للخري، وأقرب

 أن اهللا فأعلمهم احلطيطة، شائبة فيه ما حلاق من املروءة عىل ًوحفاظا محية
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 التي العائالت بني الود استبقاء إىل سعيا فيه ألن للعرض أوفر العضل عدم
 هلن فاإلذن ضيم،لل إباية العضل كان فإذا والنسب بالصهر تقاربت

 .)١()الضيم إباية من أنفع وذلك للحال ورفاء وعفو حلم باملراجعة

 اجلاهلية، أهل يفعله كان ما وهو زوجها، وفاة بعد املرأة عضل -٤
 طمعا متوت، حتى التزوج من ويمنعها قرابته، ذي امراة يرث الرجل فكان

: بقوله ذلك -تعاىل- اهللا فحرم ابنه، يزوجها أو يتزوجها، أو لريثها، ماهلا يف
َّ﴿يا أهيا الذين آمنُوا ال حيل لكم أن ترثوا النِّساء كرها وال تعضلوهن  ْ َ َ َُ ًُ ُ ْ َ ُّ َُّ ََ ََ َْ َ َ ْ َ َُّ ِ َ َُ ِ َِ َ

َّلتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾ ْ ْ َ ُُ َُ َُ َ ََ ِ ِ ْ  . ]١٩ :النساء[ ِ

 بامرأته، أحق أولياؤه كان الرجل مات إذا كانوا«:  عباس ابن يقول
 يزوجوها، مل شاءوا وإن زوجوها، شاءوا وإن تزوجها، بعضهم شاء إن

 اآلية هذه نزلت: وقيل. ذلك يف اآلية هذه فنزلت أهلها، من هبا أحق فهم
 األسلت، ابن قيس أبو عنها تويف األوس، بن عاصم بن معن بنت كبيشة يف

 أنا ال اهللا، رسول يا: فقالت ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فجاءت ابنه، عليها فجنح
: كثري ابن يقول. اآلية هذه اهللا فأنزل. ُفأنكح ُتركت أنا وال وجيز ورثت

 .)٢(»ذلك من نوع فيه كان ما وكل اجلاهلية، أهل يفعله كان ما تعم اآلية

 والتقاليد العادات بدعوى تالحقنا اجلاهلية رواسب زالت وما
 من األم منع: املعارصة نوازله ومن. ذلك عىل شاهد والواقع االجتامعية،

 ورثوا ما منها لريثوا ًكبارا، كانوا إن أبنائها قبل من األب وفاة بعد نكاحال
                            

 ).٢/٤٢٨: (، صوالتنوير التحرير  )١(

 ).٢/٤٢٨: (املصدر السابق، ص  )٢(
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 يعمد وقد. زوجها وفاة بعد لزواجها املجمتع نظرة خشية أو مورثهم من
 إن -كارهة وهي- املتوىف زوجها أخ من لتزوجيها الزواج، من منعها إىل

َأفحكم اجل ﴿: يقول -تعاىل- واهللا. ًصغارا أبناؤها كان َْ َْ ُ ْاهلية يبغون ومن َ َ ْ َ ََّ َ ُ ِ ِ ِ

َأحسن من اهللاَِّ حكام لقوم يوقنُون َِ ِ ُِ ْ ُ َ ُ ٍْ ً َْ  .]٥٠:املائدة[ ﴾ َ

 بكالم نفيس ويبني حال :وقد تكلم العالمة حممد صالح العثيمني 
فتجد األب يمتنع من تزويج ابنته؛  : جتاوزاهتم فقاليفكثري من الناس 

ر، فهو عاضل، فلو قلنا ألخيها أو يرضيه من امله ألن اخلاطب مل يعطه ما
ال أقدر أن أتعدى األب، ففي هذه احلال إذا أبى : زوجها، قال: لعمها

ما نقدر، : األقرب، نذهب إىل األبعد منه، فإذا أبى كل العصبة، وقالوا
وجها، ولو أن الناس نخشى أن تكون فتنة، فيجب عىل القايض أن يز

النكفَّ كثري من الرش من هؤالء  -ًوهو رشعي ليس منكرا- استعملوا هذا
ًاآلباء، الذين يعضلون ويبيعون بناهتم بيعا رصحيا ً. 

 أن مشكلتنا أنه ال أحد من األقارب جيرؤ أن يزوجها، :فاحلاصل
ًوأبوها أو أخوها موجود، وهذا غلط، ويعترب ظلام هلذه املسكينة، ويف هذه 

ٍار جبانا، فحينئذ احلال لو أن أباها أبى، وكل العصبة، وكذلك القايض ص ً
وهو مذهب قائم من مذاهب -نقول بالقول الثاين، وهو مذهب أيب حنيفة 

ِّ تزوج نفسها، وينتهي اإلشكال، مع أن هذا سيكون أندر من -املسلمني
الكربيت األمحر، وال يمكن، لكن لو أنه فعل النكف الناس عن هذا 

من مخس عرشة سنة التحكم يف بناهتم، ولقد ذكر لنا بعض الناس منذ أكثر 
أن فتاة حرضها املوت، وقد جتاوزت العرشين من عمرها، وكانت ختطب 
ًكثريا، ومرغوبة عند الناس، وأبوها يأبى، ويف سياق املوت قالت للنساء 
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 يوم القيامة ًإن بيني وبينه موقفا: بلغوا أيب السالم، وقولوا له: احلارضات
كلمة عظيمة يف سياق حيث منعني أن أتزوج، فهذه  بني يدي اهللا 

، نسأل اهللا العافية ـ مسألة  أباها بالوقوف بني يدي اهللاالحتضار، تتوعد 
يريد هذه اللذة،  الرجل يعرف من نفسه أنه!! كبرية عظيمة، وسبحان اهللا

هذه الشهوة، ثم يمنع الشابة التي تريدها مثل ما يريد أو أكثر، فبعض 
 حلصل منهن مفاسد كثرية، فكيف الشابات لوال احلياء واخلوف من اهللا

! ًكيف يشبع من اخلبز واللحم، ويدع ابنته أو أخته متوت جوعا؟! يمنعها؟
فجوع الشهوة اجلنسية قد يكون أشد من جوع الشهوة البطنية، وكلتامها 

 .أمران رضوريان لإلنسان

نوا ّروا من عضل األولياء، وأن يبيّفلهذا جيب عىل طلبة العلم أن حيذ
إذا تكرر عضله فإنه يصبح :  العاضل ال كرامة له، بل قال العلامءللناس أن

ًفاسقا ال تقبل شهادته، وال واليته، وال أي عمل تشرتط فيه العدالة، فإن 

ذهب طلبة العلم لنرش مثل هذه املعلومات بني الناس، فإن الناس قد 
لكن إذا ! كيف أزوج وأيب موجود؟: يستنكروهنا ألول مرة، ويقول األخ

َّكرر ذلك ثم صار هناك أخ شجاع وزوج مع وجود أبيه الذي عضل، ت
تتابع الناس، فالناس حيتاجون إىل فتح الباب فقط، وإال فاملسألة متأزمة، 
ًيتقدم للمرأة عدة رجال يبلغون إىل ثالثني رجال، ومع ذلك يمنع لسبب 
 ًشخيص بينه وبني اخلاطب، أو حسدا البنته، كيف خيطبها مثل هذا الرجل

يا أيب أعطني : أو تكون البنت موظفة يأخذ راتبها، وإذا قالت! الفاضل؟
 !!ِأنت ومالك ألبيك: راتبي، قال
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فإن كان هناك سبب رشعي اقتىض أن يمتنع فإنه ال يزوج األبعد، مثال 
امرأة خطبها رجل معروف بنقص الدين، واملجتمع كله أو غالبه : ذلك

و غالبه، لئال يرد علينا أنه لو كان املجتمع كله أ: وإنام قلت-أحسن منه 
 .)١(عىل مستوى اخلاطب:  أي-مستوى املجتمع هبذه املثابة

 متوت أن يف ًطمعاإال  فيها، له أرب وال امرأته الرجل يمسك أن -٥
 .العرشة سوء مع إياها بإمساكه منها، نفس طيب غري من لريثها،

ْوإذا طلق﴿ اآلية يف املخاطب يف اختلفواوقد  َّ َ َ ِ َتم النِّساء فبلغن أجلهن فال َ َ َ ََ َ ََ ْ َ َ ُ ُ
ُتعضلوهن أن ينكحن أزواجهن َ َ َ ْ َ ْْ َ َِ ُ ُ  .]٢٣١:البقرة[ ﴾َ

عام لكل املؤمنني ممن يقع يف دائرهتم ذلك، فهو يعم املطلقني،  اخلطابو
ويعم األولياء، ويعم غريهم ممن يتصلون هبم، ويعم أولياء األمر الذين 

لتعميم هبذا الشكل يدل عىل التكافل بني آحاد بيدهم اهليمنة عىل األمور، وا
ًاألمة، ووجوب التعاون بينهم يف منع كل ظلم، وخصوصا ما يقع عىل 
الضعفاء، وما يمس احلرية الشخصية يف أدق ما تتجه إليه، وال يشء هيم 
املرأة أكثر من اختيار زوجها، وال عقد أمس بالوجدان من عقد الزواج، 

 احلياة من ذلك االتفاق؛ فالظلم فيه خطري بمقدار ًوال اتفاق أكرب خطرا يف
 .ماله من خطر وشأن

غري أن املرأة ليست هلا احلرية املطلقة يف اختيار من تشاء من األزواج، بل 
ْإذا تراضوا : (إن رضاها مقيد باملعقول واملرشوع؛ ولذا قيد الرتايض بقوله َ َ َ َ ِ

ِبينَهم باملعروف ُ ُ ْ ََْ  عليه العقول، وجيري به العرف، أي باألمر الذي تسري) ِ
                            

 ).١٢/٨٨: (ص ،الرشح املمتع  )١(
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ويقره العقل، ومل يكن ثمة سبب لالعرتاض، فليس من املعقول أن يطلق 
اختيارها وحيرتم إذا اختارت ملجرد اهلوى العارض، سواء أكان كفئا هلا أم 
مل يكن كفئا؛ ولذلك سوغ أبو حنيفة للويل أن يعرتض إن تزوجت بغري 

 أساءت االختيار كان للويل كفء، فهو قد أطلق حريتها، ولكن إن
َاالعرتاض، وغري أيب حنيفة أرشكوا الويل معها يف االختيار حتى ال تضل، 

ولكن هناهم القرآن عن أن يمتنعوا من غري سبب معقول، وإال كان ذلك 
ًعضال، وهلا أن ترفع األمر إىل القايض صاحب الشأن لريفع ظلم 

 .)١(األولياء
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 ).٢/٨٠١: (ص ،زهرة بأيب املعروف أمحد بن مصطفى بن أمحد بن حممد؛  زهرة التفاسري )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 الوالية يف النكاح: المبحث الثاني

 *شهود وال ويل بدون زواجه ملسو هيلع هللا ىلص خصائصه من. 

 . شهود وال ويل بغري ملسو هيلع هللا ىلص نكاحه مجاهري أهل العلم عىل إنعقادأمجع 

 منه، ّبد وال غريه نكاح يف والشهود الويل اشرتاط ّوإنام :أهل العلم قال

 ملسو هيلع هللا ىلص جهته من مأمون املعنى وهذا كفء، غري عند يضعها ال فألن الويل أما

 اجلحود من وحذرا الفعل، استثبات فألجل الشهود وأما فاء،األك أكفأ ألنه

 إىل حيتج فلم معصوم، ألنه ملسو هيلع هللا ىلص جهته من مأمونا هذا وكان النسب، ونفي

 قوهلا إىل يلتفت مل جحدت أو قوله خالف ذكرت لو وألهنا شهود، وال ويل

 . بتكذيبه كافرة تكون »املهذب رشح «يف العراقي قال بل ملسو هيلع هللا ىلص لعصمته

  : 
  الكتاب أما: 

َوامرأة مؤمنَة إن وهبت نفسها للنَّبي إن أراد ...  ﴿: -تعاىل- فقوله -١ َ َ َ ََ ِّ َ ُ َ َْ َْ ْ ْ ًِ ِِ ِ َِ ْ ًَ ْ
َالنَّبي أن يستنْكحها خالصة لك من دون املؤمنني  ِْ ِ ِ ِ ِ ُِْ َ ً ُْ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ َُّ  .]٥٠:األحزاب[﴾ ِ

َّفلام  ﴿اىلتع قوله -٢ َ َقىض َ ٌزيد َ ْ َمنْها َ ًوطرا ِ َ َزوجنَاكها َ ْ ََّ  .]٣٧:األحزاب[ ﴾ َ

  السنة وأما: 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي فجعل يشكو، حارثة بن زيد جاء: قال ، أنس عن -١

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول كان لو: أنس قال ،»زوجك عليك وأمسك اهللا، اتق«: يقول

: تقول ملسو هيلع هللا ىلص النبي أزواج عىل تفخر زينب فكانت: قال هذه، لكتم ًشيئا ًكامتا

: ثابت وعن سموات، سبع فوق من تعاىل اهللا وزوجني أهاليكن، زوجكن

َوختفي يف نفسك ما اهللاَُّ مبديه وختشى النَّاس{ َ ْ ََ ْ َْ ُِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ   يف زلتـن «،]٣٧: األحزاب[} ِ
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 .)١(»حارثة بن وزيد زينب شأن

 يبنى يالل ثالث واملدينة خيرب، بني ملسو هيلع هللا ىلص النبي أقام«: قال ، وعنه -٢
 حلم، وال خبز من فيها كان وما وليمته، إىل املسلمني فدعوت ،»بصفية عليه
 واألقط التمر عليها فألقى فبسطت، باألنطاع بالال أمر أن إال فيها كان وما

 يمينه؟ ملكت ما أو املؤمنني، أمهات إحدى: املسلمون فقال والسمن،
 ملكت مما فهي حيجبها مل وإن املؤمنني، أمهات إحدى فهي حجبها إن: قالوا

 .)٢(احلجاب ومد خلفه، هلا وطأ ارحتل فلام يمينه،

 وشهود بويل صفية عىل عقد لو ملسو هيلع هللا ىلص أنه :الحديث هذا من وجه الداللة
 مل فلام النكاح، يف اإلعالن يشرتط من عند سيام ال الصحابة، ذلك لعلم
 داللة ذلك ّدل عليها، احلجاب رضب أن بحاهلا العلم من عنده يكن

 حرض وال وىل، عليها له يعقد أن غري من عليها بنى ملسو هيلع هللا ىلص أنه عىل واضحة
 عىل للمحافظة هو إنام النكاح عقد يف الويل اعتبار فإن بذلك، بينهام شهود
 اعتبار وهكذا كلهم، األكفاء فوق ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَّ رسول أن يف مرية وال الكفاء

 عن ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ىلتعا اهللاَّ نزه وقد اجلحود، خشية هو إنام النكاح يف الشهود
 .)٣(إليه ذلك نسبة

 بنت جويرية وقعت: قالت ،ل عائشة عن الزبري، بن عروة عن -٣

 له عم ابن أو شامس، بن قيس بن ثابت سهم يف املصطلق بن احلارث

                            
 ).٧٤٢٠(ح  ،صحيحه ىف البخاري أخرجه  )١(

 ).٥٠٨٥(ح ، صحيحه ىف البخاري أخرجه  )٢(

 ).١٠/٢١٩: (، صواملتاع واحلفدة واألموال األحوال من للنبي بام األسامع إمتاع  )٣(
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 عائشة: قالت العني، تأخذها مالحة امرأة وكانت نفسها، عىل فكاتبت

 الباب ىلع قامت فلام كتابتها يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول تسأل فجاءت ل

 الذي مثل منها سريى ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أن وعرفت مكاهنا كرهت فرأيتها

 ما أمري من كان وإنام احلارث بنت جويرية أنا: اهللا رسول يا فقالت رأيت

 كاتبت وإين شامس بن قيس بن ثابت سهم يف وقعت وإين عليك خيفى ال

 ما ىلإ لك فهل«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فقال كتابتي يف أسألك فجئتك نفيس عىل

 كتابتك عنك أؤدي«: قال اهللا؟ رسول يا هو وما: قالت »منه؟ خري هو

 اهللا رسول أن -الناس تعني- فتسامع: قالت فعلت، قد: قالت »وأتزوجك

: وقالوا فأعتقوهم، السبي، من أيدهيم يف ما فأرسلوا جويرية، تزوج قد ملسو هيلع هللا ىلص

 منها، اقومه عىل بركة أعظم كانت امرأة رأينا فام ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصهار

 يف حجة هذا«: داود أبو قال املصطلق بني من بيت أهل مائة سببها يف أعتق

 .)١(»نفسه يزوج هو الويل أن

 :ًوحكى بعض أهل العلم وجها آخرا

 وال ويل بال يتزوج أن ملسو هيلع هللا ىلص له وكان: قال اإلنصاف ىف املرداوى منهم

 . الفروع يف قدمه. أيضا اإلحرام زمن ويف. شهود

 رواية يف ،: أمحد اإلمام كالم ظاهر :الكبري امعاجل يف القايض قال

 أبو وأطلق. اإلحرام زمن ويف شهود، وال ويل بال له النكاح جواز: امليموين

 . وجهني وغريمها ووالده، احلسني
                            

 .األلبانى وحسنه). ٣٩٣١ (؛ حداود وأبو ،)٢٦٣٦٥(ح  ؛املسند ىف  أمحد أخرجه  )١(
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 اإلحرام، زمن وال شهود وال ويل بال النكاح له يكن مل :حامد ابن وقال
 واملستوعب، الفصول، يف به جزم. اهلبة بلفظ يتزوج أن ملسو هيلع هللا ىلص له وكان. مباحا

 عن بجوازه اجلوزي ابن جزم وقد. الفروع يف وقدمه. الكربى والرعاية
 .)١(الوقف: وعنه. : أمحد اإلمام

 كل وألن. يفرق ومل ،»وشاهدين بويل إال نكاح ال «بقوله هؤالء ستدلاو
 .والقبول كاإلجياب نكاحه، يفً رشطا كان..  غريه نكاح يفً رشطا كان ما

 حامد أبو الشيخ قال) تنبيه: (امللقن ابن: قال الوجه، هذا العلامء در وقد
 فإنه ال أم خطابه عموم يف يدخل هل املتكلم أن عىل مبني املسألة يف اخلالف

 .»عدل وشاهدي مرشد بويل إال نكاح ال« :قال قد ملسو هيلع هللا ىلص

 النكاح ماهية نفي هو إنام هنا عليه املحكوم ألن نظر ذكره وفيام :قالوا
 ومل احلديث، هبذا عمال حقه يف أيضا املاهية تلك فتنتفي ذلك تفاءان عند
 .هـ.أ .ال أم فيهم دخل هل نقول حتى لألشخاص عام لفظ يأت

         نكاحه صحة أصحابنا عند املشهور الصحيح :: النووي وقال
 حقه يف ذلك إىل احلاجة لعدم شهود وبال ويل بال -والسالم الصالة عليه-

 فمنصوص زينب أما زينب غري يف اخلالف وهذا ،-والسالم الصالة عليه-
 .)٢(أعلم واهللا عليها

         

 
                            

 .)٨/٣٩( :، صاخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف  )١(

 ).٩/٢٣٠( :، صاحلجاج بن مسلم صحيح رشح املنهاج  )٢(
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 -ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي

 ثالثالمبحث ال
سبر أقوال جماهير أهل العلم وأقوال أبى حنيفة وأصحابه 

 -رحمة اهللا على الجميع- ولي بدون نفسها المرأة تزويج حكم في

 * :مذهب مجهور أهل العلم وأدلتهم. 

ذهب مجاهري أهل العلم أن النكاح ال يصح إال بويل، وال متلك املرأة م
فإن فعلت، مل . تزويج نفسها وال غريها، وال توكيل غري وليها يف تزوجيها

  . يصح النكاح

بن عبد ، و بن أبى طالب، وعيل بن اخلطابروي عن عمروهذا م
 نهمريض اهللا ع- بن عباس، وأيب هريرة، وعائشة  اهللامسعود، وعبد

 . املسألةيف زماهنم يفوحكى ابن املنذر أنه مل يقع خالف  .-أمجعني

وإليه ذهب سعيد بن املسيب، واحلسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن 
زيد، والثوري، وابن أيب ليىل وابن شربمة، وابن املبارك، وعبيد اهللا 

 .)١(-ًرمحهم اهللا مجيعا- العنربي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد

  دليل بطالن النكاح بدون ولي من كتاب اهللا تعالى: 

ِقال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتني{: قوله تعاىل :األولالدليل  ْ ََّ َ َ ْ َُ َ ْ ْ َِ َِ ِ ُ َ ُْ َِ ِّ َ {

 .]٢٧: القصص[

َّنَّة األنبياء والصاحلني قبل بعثة ُكاح سـَّ أن الوالية يف النِّ:وجه الداللة
َّ، نبينا حممد خاتم األنبياء واملرسلني  . ملسو هيلع هللا ىلصِّ

  ملوسى يف هذه اآلية الكريمة من تزويج صالح مدين ابنته ما ذكره اهللا و
                            

 ).٧/٧: (؛ البن قدامه، صاملغنى  )١(
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 ِّمن قبلنا  ِّكاح إىل األولياء من الرجال، ورشعـَّدليل عىل أن األمر يف الن
رشع لنا ما مل يأت دليل عىل نسخه يف رشعنا، فكيف به إذا جاء يف رشعنا ما 

َّيؤيده؛ بل إن يف  َّهذه اآلية دليال واضحا عىل أن الوالية يف النِّكاح سنَّة ِّ ً ً
َّاألنبياء والصاحلني قبل بعثة خاتم األنبياء واملرسلني، نبينا حممد  ِّ  .ملسو هيلع هللا ىلصَّ

قال ( :مدلال له! عند تفسريه هذه اآلية الكريمة : ابن العريب قال
َّعلامؤنا يف هذه اآلية دليل عىل أن النِّكاح إىل الويل، ال حظ  َّللمرأة فيه؛ ألن ّ

 .)١()...َّصالح مدين تواله، وبه قال فقهاء األمصار

 ٍّويل، إىل كاحـالنِّ يفتقر ال: حنيفة أبو وقال.. .(: : ًمتعجبا قالو
 .)٢()نفسها؟ نكاح عقدت قط امرأة رأى متى  له ًوعجبا

ْوال تنْكحوا ال{: قوله تعاىل :الثاينالدليل  ُ َِ ُ ْمرشكني حتى يؤـَ َ ُْ ََّ ِ ِ  }ِمنُواُ
 .]٢٢١: البقرة[

ووجه االحتجاج من اآلية ( :قال احلافظ يف الفتح :وجه الداللة
ّوالتي بعدها أنه تعاىل خاطب بالنكاح الرجال، ومل خياطب به النساء فكأنه 

 .)٣()أهيا األولياء مولياتكم للمرشكنيُال تنكحوا : قال

لقول  ويل ال نكاح إال بباب من قال :فقال : وأستدل هبا البخاري
َّفال تعضلوهن{: اهللا تعاىل ُْ ُ َ َُ  فدخل فيه الثيب، وكذلك البكر، ]٢٣٢: البقرة[} َ

ْوال تنْكحوا ال {: وقال ُ َِ ُ ِمرشكني حتى يؤمنُواـَ ِْ َ ُْ ََّ ِ           : وقال، ]٢٢١ :البقرة[ } ُ
ْ وأنكحوا األيامى منْكم{ َُ ِ َِ ُ ََ ْ ْ  .]٣٢: النور[}  َ

                            
 .)٣/١٤٧٦ (:، ص البن العريب؛ أحكام القرآن )١(
 ).٣/١٤٧٦ (:املصدر السابق، ص  )٢(
 .)٩/١٨٤: (، صفتح الباري  )٣(
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ْ﴿وأنكحوا األيامى منْكم والصاحلني من  :قوله تعاىل :الثالثالدليل  َّ َ َ ُ َِ ِِ ِ َِ ْ َُ َ ْ ْ َ

ٌعبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم اهللاَُّ من فضله واهللاَُّ واسع عليم﴾ ُ َ َ ْ َ ِْ َِ ٌْ َ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ِْ ْ ُ ُ ُِ ِ ُ 
 .]٣٢: النور[

ْفلم خياطب تعاىل بالنكاح غري الرجال، (:  قال القرطبي:وجه الداللة
 .)١() النساء لذكرهنولو كان إىل

ْ﴿وأنكحوا األيامى منْكم( :اإلكليل وقال السيوطي يف َُ ِ َِ ُ ََ ْ ْ  فيها األمر ﴾َ
خلطاب له، وعدم ّباإلنكاح فاستدل به الشافعي عىل اعتبار الويل، ألن ا

 .)٢() املرأة بهلاستقال

َ﴿وأنكحوا األيامى منْكم والصاحلني( :وقال ابن حزم يف املحيل ِِ ِ َِّ َ َ ُ َْ َُ َ ْ ْ َ﴾ 
 .)٣()وهذا خطاب لألولياء ال للنساء

َوإذا طلقتم النِّساء فبلغن {: - وعالجال-قول اهللا  :الرابعالدليل  َ َْ َ َ ْ َّ َ ََ َ ُ ُ ِ

َّأجلهن فال تعضلوهن أن ينْكحن أزواجهن ُ َ َ َ ْ َ َّ ْ َّ ُ َْ َُ َ َِ ْ ُ َ َُ األولياء :  أي]٢٣٢ :البقرة[} َ
 .إذا تراضوا بينهم، فال بد من أن ترجعوهن: يعني

  الواضحة ويف هذه اآلية الداللة( ::  قال اإلمام الطربي:وجه الداللة   

          ال نكاح إال بويل من العصبة، وذلك ألن اهللا: عىل صحة قول من قال
 منع الويل من عضل املرأة إن أرادت النكاح وهناه عن ذلك، -تعاىل ذكره-

و كان هلا تولية من فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغري إنكاح وليها إياها، أ

                            
 ).٣/٧٣: (اجلامع ألحكام القرآن؛ للقرطبي، ص  )١(

 ).١٩٣( : ص؛ للسيوطي،اإلكليل  )٢(

 .)٩/٤٥١ (:؛ البن حزم، صاملحىل  )٣(
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أرادت توليته يف إنكاحها مل يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم، إذ 
 . )١()كان ال سبيل له إىل عضلها

والعضل هو املنع من التزويج، فمنع اهللا األولياء من  :قال ابن بطال
 يفاالمتناع من تزوجيهن كام منع أولياء اليتامى أن يعضلوهن إذا رغبوا 

وىف هذا دليل : قال املهلب. و كان العقد إليهن مل يكن ممنوعافلأمواهلن، 
عىل أن الرجل إذا عضل وليته وثبت عضله هلا يفتئت عليه السلطان 

 .)٢(فيزوجها بغري أن يأمره بالعقد هلا

َالذي بيده عقدة النِّكاح{ قوله تعاىل :اخلامس الدليل ُ َ ْ َُّ ِ ِ َِ  ]٢٣٧ :البقرة[ }ِ
اآلية أرصح دليل من و، )٣(مجع من الصحابة والتابعنيكام رصح به ّهو الويل 

َّالقرآن عىل اشرتاط الوالية يف النِّكاح؛ ألن من كان بيده األمر كان األمر 

 . إليه ال إىل غريه

الزوج ليس بيده البتة عقدة النكاح، وذلك ألن  :يقال فخر الدين الراز
 عىل الترصف فيها قبل النكاح كان الزوج أجنبيا عن املرأة، وال قدرة له

بوجه من الوجوه، فال يكون له قدرة عىل إنكاحها البتة وأما بعد النكاح 
فقد حصل النكاح وال قدرة عىل إجياد املوجود بل له ال قدرة عىل إزالة 
النكاح، واهللا تعاىل أثبت العفو ملن يف يده ويف قدرته عقدة النكاح، فلام ثبت 

 عقد النكاح ثبت أنه ليس املراد هو وال قدرة عىل؛ أن الزوج ليس له يد

                            
 .)٥/٢٦ (:ص جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  )١(

 .)٧/٢٤٢(: ص صحيح،رشح ابن بطال عىل ال  )٢(

 . واهللا أعلم؛ هو الزوج؛ وقال غريهم،علقمة و؛ والزهري؛ وطاوسحممد بن سريينمنهم   )٣(
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الزوج، أما الويل فله قدرة عىل إنكاحها، فكان املراد من اآلية هو الويل ال 
 .)١(الزوج

كان : سمعت عكرمة موىل ابن عباس يقول: عمرو بن دينار قالعن و
إن اهللا ريض بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا «: ابن عباس يقول
 .)٢(»عقدة النكاح ورضيت جاز وإن أبتوليها الذي بيده 

 ختطب لكانت عائشة : عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه قالو
: إليها املرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها

 .)٣(زوج فإن املرأة ال تيل عقدة النكاح

َقد علمنَا ما فرضنَا ع{:  قوله تعاىل:السادس الدليل ْ ََ َ َْ َِ ْليهم يف أزواجهمْ ِْ ِِ َ ْْ َ ِ َ{ 
 .]٥٠: األحزاب[

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر (: : يوطيقال جالل الدين الس
ْقد علمنَا ما فرضنَا عليهم يف أزواجهم { : يف قولهب ْ َ َ ِْ ِِ َ ْْ َ ْ ََ ِ َ َ َِ  .]٥٠: األحزاب[ } ْ

 . وشاهدينَّفرض عليهم أنه ال نكاح إال بويل: قال
ْقد علمنَا ما فرضنَا  { : يف قولهبن عباس وأخرج ابن مردويه عن اب ََ َ َْ َِ ْ

ْعليهم يف أزواجهم ِْ ِِ َ ْْ ََ ِ  اح إالـكـهم أن ال نـرض عليـف: الـق، ]٥٠: األحزاب[ } َ
 .)٤() بويل وشاهدين ومهر

 .)٥(أن ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل، وصداق معلوم : قالعن قتادةو

                            
 .)٦/٤٧٩(: ص ،التفسري الكبري  )١(
 .)١٠٨٥٢ (مصنف عبد الرزاق  )٢(
 ).١٠٣٧( اإلمام الشافعي مسند  )٣(
 ).٦/٦٣٢: (للسيوطي، ص ؛ الدر املنثور )٤(
 ).٢/٧٣١: (ص ، تفسري حييى بن سالم )٥(
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 :الرشيفةالسنة  دليل بطالن النكاح بدون ويل من*  

  عن أيب موسى األشعري  :األول الدليل ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللاَّ : قال :
واحلديث روته أم املؤمنني عاشة وابن عباس ومجع من ، »ال نكاح إال بويل«

 .)١( -م أمجعنيعنه اهللا رىض- الصحابة

َّ الشرتاط الوالية يف صحة نكاح أن احلديث قوى احلجة :وجه الداللة
واألصل يف النفي . ّالنكاح بدون ويلصحة ح يف نفي املرأة؛ إذ هو رصي

َّرشعا أن يتجه إىل احلقيقة الرشعية، فيكون النِّ ًكاح بدون ويل باطال ال ـً
 .)٢(ًوجود له رشعا

ال «: ملسو هيلع هللا ىلصوالعمل يف هذا الباب عىل حديث النبي (: : قال الرتمذي
منهم عمر بن  ملسو هيلع هللا ىلصعند أهل العلم من أصحاب النبي » نكاح إال بويل

طاب، وعيل بن أيب طالب، وعبد اهللا بن عباس وأبو هريرة وغريهم،  اخل
منهم » ال نكاح إال بويل«: وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعني أهنم قالوا

                            
) ١١٠٣(، والرتمذي )٢/٢٢٩) (٢٠٨٥(أبو داود و )٤١٨ ،٤١٣ ،٤/٢٩٤ (أمحد أخرجه  )١(

 .حسن عندي حديث بويل إال نكاح ال«: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن الباب هذا يف عائشة وحديث:  وقال،)٢/٣٥١(

. ثني صحابياوأخرجه احلاكم عن ثال. إنه متواتر: قال املناوي). ١/٥٩٠) (١٨٨١(ابن ماجه أخرجه و

 خزيمة وابن عوانة أبو صححهاحلديث و ).٢/١٦٩ (»مستدرك احلاكم«: ، وانظر)٦/٤٣٧ (»فيض القدير«

 )٩/٣٣٨( ّحبان ابن ّصححه، و)١١/٤٥٧ ىف تعليقه عىل جامع األصول األرنؤوط القادر عبدقاله (

البدر (وصححه ابن امللقن ىف]. ٍّبويل إال نكاح ال[ يف ٌصحيح إرسائيل حديث: ِّاملديني ابن وقال ،)٤٠٧٧(

موافقة اخلرب اخلرب (وقال ابن حجر ىف  ،)٢/١٧٠ (والذهبي احلاكم إسناده ّوصحح؛ )٧/٥٤٣املنري 

كذلك و؛ اجلامع صحيح يف )٧٥٥٥(: رقمب ؛األلباينالشيخ  ّوصححه .صحيح حسن حديث هذا): ٢/٣٧٢

 .شعيبالشيخ 

 ).٩١( : ص، الوالية يف النكاح )٢(
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، وعمر بن يسعيد بن املسيب، واحلسن البرصي، ورشيح، وإبراهيم النخع
 بن عبد العزيز، وغريهم وهبذا يقول سفيان الثوري، واألوزاعي، وعبد اهللا

 .)١()املبارك، ومالك، والشافعي، وأمحد، وإسحاق

ّال نكاح إال بويل، هذا النفي يتوجه إىل الذات (: قوله :قال الشوكاين
َّالرشعية؛ ألن الذات املوجودة   ليست -أعني صورة العقد بدون ويل-َّ

َّبرشعية، أو يتوجه إىل الصحة التي هي أقرب املجازين إىل الذات، فيكون  َّ ِّ َّ
َّلنِّكاح بغري ويل باطال كام هو مرصح به يف حديث عائشةا ً  .)٢()ل ّ

  ال تنكح األيم «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا: عن أيب هريرة قال :الثاينالدليل
يا رسول اهللا وكيف إذهنا؟ : حتى تستأمر، وال البكر حتى تستأذن، قالوا

 .)٣(»أن تسكت: قال

ًلويل قطعا، ولو كان املخاطب يف هذا احلديث هو اأن  :وجه الداللة ُّ
ًنكاح املرأة بيدها بكرا كانت أم ثيبا ِّ  خلال هذا اخلطاب من الفائدة؛ إذ لن - ً

ّيتصور إجبارها إال ممن يملك عقدة النّكاح، وإال ألشبه قول من يقول ّ ال (: َّ
ه بغري أمره ، وهذا لغو من الكالم؛ إذ ال جمرب ل)ُينْكح الرجل حتى يستأمر

 من أقوى األدلة عىل اشرتاط الوالية -فيام يظهر يل- ديثوإذنه، وهذا احل
ّعىل املرأة احلرة، املكلفة، بكرا أم ثيبا؟ إذ إهنا إن مل تكن هي املقصودة يف هذا  ً ًَّ ّ ّ

 .)٤(احلديث دون الصغرية واألمة فال خمرج هلا من عمومه

                            
 .)٤/٢٣٢ (:؛ ص جامع الرتمذي مع التحفة )١(

 ) .٦/١٣٥(: ص ؛ نيل األوطار )٢(

 .وغريهم) ٦/٨٦(، والنسائي )٦٤) (١٤١٩(، ومسلم )٦٩٦٨(و) ٥١٣٦(وأخرجه البخاري   )٣(

 ).٢٥٩( : ص، الوالية يف النكاح )٤(
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 حديث أيب هريرة : الثالث الدليل  رأة ِّال تزوج امل«: قال ملسو هيلع هللا ىلصَّأن النبي
ِّاملرأة، وال تزوج املرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها َِّّ َّ«. 

 والدارقطني، ،وهذا احلديث قد رواه ابن ماجه، وابن خزيمة
 .)١(والبيهقي

ً أن املرأة ال تزوج نفسها وال غريها مطلقا، ال بوالية وال :وجه الداللة َِّّ
 .ُّبوكالة، أذن هلا وليها أم مل يأذن هلا

َّ تدل عىل أن مبارشة املرأة لعقد )٢(َّكام أن اجلملة األخرية من هذا احلديث ُّ

َّالنكاح إنام هو من شأن الزواين، فليس للمسلمة مبارشته يف النكاح  َّ
ُّالرشعي، لئال تتشبه بالبغايا يف عاداهتن ووقاحتهن، وهذا كام يدل عىل  َّ َّ َّ َّ ِّ

  .ن لذلك النكاح الذي عقدته املرأةُّالتقبيح والتنفري كذلك يدل عىل البطال

 أيام امرأة نكحت «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة أن رسول اهللا  :الرابع الدليل
بغري إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل هبا 
فلها املهر بام استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل 

 .)٣(»له
                            

كون هذا  و)٢٢٨ -٣/٢٢٧(الدارقطني  و»ٍّال نكاح إال بويل«نكاح، باب ) ١/٦٠٦(ابن ماجه أخرجه   )١(

َّال يمنع صحة الطريق املرفوعة؛ فإهنا زيادة ثقة مقبولة،  ًاحلديث ورد موقوفا من طرق عىل أيب هريرة 
حديث صحيح لغريه دون  :رنؤوطشعيب األ قال .َّ فإن مثل هذا احلديث ليس مما يقال باالجتهاد:ًوأيضا

 . وصححه األلباين دون الزيادة؛» تزوج نفسهاإيلفإن الزانية هي «: قوله

 . ة الصحيح أهنا موقوفة عىل أبى هرير  )٢(

؛ )١٦٥، ٦/٤٧( وأمحد ،)١٨٧٩( وابن ماجه ،)١/٢٠٤ (والرتمذي ،)٢٠٨٣(أخرجه أبو داود  )٣(

  .)١٨٤٠(وصححه األلباين يف إرواء الغليل 
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َّ احلديث عام يف كل امرأة، فقد أكد النَّبي هذاأن  :وجه الداللة ِّ   ملسو هيلع هللا ىلصّ
َّ التي هي من صيغ العموم، فشمل كل امرأة صغرية أم »ّأيام«عمومه بلفظ 

َّكبريه، بكرا أم ثيبا، يف سلب والية النكاح عنها من غري ختصيص لبعضهن  ً ِّ ً
 .والتكرار يدل عىل التأكيد .)١(دون بعض

 : : قال املاوردي

 :أربعة دالئل )ةأيما امرأ( في

 لفظة عموم، له صيغة لتناوله مجيع ما اشتمل عليه »أي« أن :أحدها 
 .فخالف قول داود أنه ال صيغة للعموم

 أي :  املتصلة بأي صلة زائدة، ألهنا لو حذفت فقيل»ما« أن :والثاين
َفبام رمحة من اهللاَِّ﴾{: امرأة صح، مثله قوله تعاىل ِ ٍ َ ْ َ َ ِ  :يأ. ]١٥٩: آل عمران[ َ

 وإن تعلقت به ؛فربمحة من اهللا فدل عىل جواز الصلة الزائدة يف الكالم
 .أحكام

 اشتامله عىل مجيع النساء من صغرية وكبرية خيالف قول أيب :والثالث 
 .حنيفة، ورشيفة ودنية خيالف قول مالك، وبكر وثيب خيالف قول داود

 ح ة النكاـال عن حكم النساء يف واليـ خروج الرج:والرابع
 .)٢(لتخصيصهم بالذكر

َّ خرج خمرج الغالب فال مفهوم له؛ وذلك أن املرأة »ِّبغري إذن وليها«قوله 

 .ُّ بل تستبد بذلك-ًغالبا- َّالتي تقدم عىل تزويج نفسها ال تستأذن وليها
                            

 ).٦/٧٠: (ص ، عون املعبود رشح سنن أيب داود )١(

 ).٩/٤٥( :، ص احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي )٢(
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َّإن القاعدة : يف هذا احلديث »اإلذن« يف توجيه مفهوم :قال القرايف

ن الوصف إذا خرج خمرج الغالب ال ل الفقه أواملنصوص عليها يف أص
 . ًيكون حجة إمجاعا

 : أن يكون الوصف املذكور غالبا عىل وقوع ذلك احلكم ً

ُوال تقتلوا {: املذكور أو عىل تلك احلقيقة املحكوم عليها كقوله تعاىل ُْ َ َ
ٍأوالدكم من إمالق ْ ِْ ْ َ ِْ ُ يف َّ؛ فإن القتل الغالب عليه أال يقع ]١٥١: األنعام[ }َ

األوالد إال لتوقع رضر كاإلمالق، الذي هو الفقر، أو نحو ذلك من 
 … الفضيحة، فال تكون له داللة عىل جواز القتل عند عدم خوف اإلمالق

ِّخفية عن وليها  َّوكذلك ههنا الغالب أن املرأة ال تقدم عىل زواج نفسها إال
ال يكون وهو غري آذن، والعادة قاضية بذلك، فإذا خرج خمرج الغالب ف

 .)١(ـه.ًحجة إمجاعا ا

 عن  ثم روى ال نكاح إال بويل: قالفّ بوب البخاري :اخلامس الدليل
 ملسو هيلع هللا ىلصأخربين عروة بن الزبري، أن عائشة، زوج النبي :  قال؛شهاب ابن

فنكاح منها نكاح : أن النكاح يف اجلاهلية كان عىل أربعة أنحاء: أخربته
ته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها، خيطب الرجل إىل الرجل ولي: الناس اليوم
أرسيل إىل : كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثها: ونكاح آخر

فالن فاستبضعي منه، ويعتزهلا زوجها وال يمسها أبدا، حتى يتبني محلها من 
ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبني محلها أصاهبا زوجها إذا أحب، 

. ة الولد، فكان هذا النكاح نكاح االستبضاعوإنام يفعل ذلك رغبة يف نجاب
                            

 .)٣/١٣٧ (:، ص للقرايف؛ الفروق )١(
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جيتمع الرهط ما دون العرشة، فيدخلون عىل املرأة، كلهم : ونكاح آخر
يصيبها، فإذا محلت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع محلها، أرسلت 

: إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى جيتمعوا عندها، تقول هلم
ركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فالن، تسمي من قد عرفتم الذي كان من أم

أحبت باسمه فيلحق به ولدها، ال يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح 
جيتمع الناس الكثري، فيدخلون عىل املرأة، ال متتنع ممن جاءها، وهن : الرابع

ينصبن عىل أبواهبن رايات تكون علام، فمن أرادهن دخل  البغايا، كن
اهن ووضعت محلها مجعوا هلا، ودعوا هلم القافة، ثم عليهن، فإذا محلت إحد

فلام «أحلقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، ال يمتنع من ذلك 
 .)١(»باحلق، هدم نكاح اجلاهلية كله إال نكاح الناس اليوم ملسو هيلع هللا ىلصبعث حممد 

كان النكاح يف اجلاهلية عىل أربعة «: لقول عائشة  :وجه الداللة
َّكاح الناس اليوم، خيطب الرجل إىل الرجل وليته أو ابنته منها ن: أنحاء

ِفلام بعث َحممد : ثم قالت يف آخره. فيصدقها ثم ينكحها ُ باحلقِّ هدم  ملسو هيلع هللا ىلصَّ
َّ عىل أن النبي فيه داللة رصحيةف. »َّنكاح اجلاهلية كله إال نكاح الناس اليوم

هدم ما سواه  قد ملسو هيلع هللا ىلصَّ، وأنه  العقديف رشط الويل وأن َّقد أقر ذلك النكاح ملسو هيلع هللا ىلص
 .ّمن أنكحة اجلاهلية، فلم يبق منها إال هذا النكاح املعترب فيه الويل

 ملسو هيلع هللا ىلص يف زواجها برسول اهللا لِّحديث أم سلمة  :السادس الدليل 
بعد وفاة أيب سلمة فخطبني إىل  ملسو هيلع هللا ىلصَّدخل عيل رسول اهللا «: حيث قالت

ًإنه ليس أحد من أوليائي شاهدا،: نفيس، فقلت يا رسول اهللا َّإنه «:  فقالَّ
                            

 .)٥١٢٧( ؛ حأخرجه البخاري يف صحيحه  )١(
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ِّقم يا عمر فزوج النبي : قالت. ليس منهم شاهد وال غائب يكره ذلك
 .)١(»ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص ويدل له نكاحه:  الصنعانىإسامعيل قال حممد بن :وجه الداللة
أنكحي  ملسو هيلع هللا ىلصإنه ليس أحد من أوليائها حارضا، ومل يقل : ألم سلمة، وقوهلا

 .)٢(أنت نفسك مع أنه مقام البيان

بوالية السلطنة، أو خصوصية تزوجها  ملسو هيلع هللا ىلصَّأنه  إىل العلامء بعض وذهب
َّيفتقر إىل ويل، ألنه  ال ملسو هيلع هللا ىلصَّاء إن نكاحه ـ فقد قال كثري من العلم.له أوىل  ملسو هيلع هللا ىلصٍّ

 ملسو هيلع هللا ىلص يف معرض بيان خصائصه -تعاىل-كام قال  ِّبكل مؤمن من نفسه،
َالنَّبي أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمها{ ُ ُ َ َ ْ َّْ ْ ُُّ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُْْ ِ ْهتم وأولو األرحام بعضهم َِ ْ ْ ُُ ْ َ َ َُ ُِ َ ْ ُ ُ

ْأوىل ببعض يف كتاب اهللاَِّ من املؤمنني واملهاجرين إال أن تفعلوا إىل أوليائكم  ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ ََ َِ ُِ ْ ْ ُْ َُْ ََّ ِ ِ َ ْ ِ ٍِ ِ

ًمعروفا كان ذلك يف الكتاب مسطورا ُ ْ َ َ ًْ َ ُ َِ َ ِ ِِ َ َ  .]٦: األحزاب[ }ْ

ال وأنا أوىل النَّاس به يف الدنيا ما من مؤمن إ«: قوله ملسو هيلع هللا ىلصَّوصح عنه 

ْالنَّبي أوىل باملؤمنني من أنفسهم{واآلخرة، اقرأوا إن شئتم  ُِّ ِ ِ ِ ُِ ُْْ َ َْ َْ ْ ِ ّفأيام مؤمن } َِ
                            

ث صحيح عىل هذا حدي:  وقال؛)٤/١٨( واحلاكم يف املستدرك ،)٢٦٥٢٩(أخرجه أمحد يف املسند   )١(

 )٦/٨١(النسائي و ،)٣/١٢( رشح معاين اآلثاروالطحاوي يف . . ووافقه الذهبي. رشط مسلم ومل خيرجاه

 .َّ نكاح باب إنكاح االبن أمهيمع رشحي السيوطي والسند

وهذا إسناد ضعيف جلهالة ابن عمر بن أيب سلمة، فقد انفرد بالرواية :  يف هامش املسندشعيب األرنؤوطقال 

ال يعرف، : »امليزان«ال أعرفه، وقال الذهبي يف : ابت البناين، ومل يوثقه غري ابن حبان، وقال أبو حاتمعنه ث

هو : يزيد. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح: قلنا. قيل اسمه حممد، وهو مقبول: »التقريب«وقال احلافظ يف 

 .ابن هارون

 عز إبراهيم، أبو الصنعاين، ثم الكحالين احلسني، حممد بن صالح بن إسامعيل بن حممد؛ لـ سبل السالم  )٢(

 ).٢/١٧٦( :، ص)هـ١١٨٢: ت (باألمري كأسالفه املعروف الدين،
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ًترك ماال فلريثه عصبته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا  ًَ ً

 .)١(رواه البخاري وغريه »مواله

 جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي :عن أنس، قال :السابع الدليل 

لو كان رسول اهللا : ، قال أنس»اتق اهللا، وأمسك عليك زوجك«: يقول ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصفكانت زينب تفخر عىل أزواج النبي : كامتا شيئا لكتم هذه، قال ملسو هيلع هللا ىلص

زوجكن أهاليكن، وزوجني اهللا تعاىل من فوق سبع سموات، وعن : تقول

َوختفي يف نفسك ما ا{: ثابت َ ِ ِْ َ ِ ْ ُ َهللاَُّ مبديه وختشى النَّاسَ َ َْ ْ َ ِ ِ ، ]٣٧: األحزاب[} ُ

 .)٢(»نزلت يف شأن زينب وزيد بن حارثة«

، فيه دليل رصيح زوجكن أهاليكن: ل قول زينب :وجه الداللة

 .  األولياء ال النساء إىلهيعىل أن التزويج ومبارشة العقود إنام 

   ويل اإلمجاع عىل بطالن النكاح بدونّرصحذكر أقوال من : 

ّإن املرأة التي تزوج : كانوا يقولون«: قوله ّ صح عن أيب هريرة ما  -١ ّ
وهذا دليل عىل أنتشار هذا املفهوم بني الصحابة . »ّالزانية: نفسها هي

 .ٍ نقل عن أى واحد منهم يعارض ذلكرضوان اهللا عليهم، وعدم ثبوت

 .)٣(»ّكنّا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية«:  عنهوفي لفظ

 ال «: ملسو هيلع هللا ىلصي ـث النبـديـوالعمل يف هذا الباب عىل ح(: رمذيـالتال ـق -٢
                            

 ).٢٠١: ( ص؛الوالية يف النكاح  )١(

 ).٤٧٨١ (ح) ٦/١١٦: ( أوىل باملؤمنني من أنفسهم؛ صملسو هيلع هللا ىلصالنبي : صحيحه، بابأخرجه البخاري يف   )٢(

من القسم األول من ) ٥٣٢ (؛ ح، وسنن سعيد ابن منصور)١٩٨ -٦/١٩٧( لعبد الرزاق ؛املصنّف  )٣(

 .)٩/٤٥٤( البن حزم ؛، املحىل)١٤٢، ٧/١٢٥( الثالث، والبيهقي املجلد
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عمر بن : ، منهمملسو هيلع هللا ىلص عند أهل العلم من أصحاب النبي »نكاح إال بويل
اخلطاب، وعيل بن أيب طالب، وعبد اهللاَّ بن عباس، وأبو هريرة وغريهم، 

: مال نكاح إال بويل منه: وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعني أهنم قالوا
سعيد ابن املسيب، واحلسن البرصي، ورشيح، وإبراهيم النخعي، وعمر 

 .)١()بن عبد العزيز، وغريهم

ال نكاح إال : جاءت السنة بأنه( : الكبرياحلاوي يفاملاوردي قال  -٣
، وقد روي هذا عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأيب هريرة، بويل

 موسى، وأثبت هذه الروايات وعائشة، وأنس، وعمران بن احلصني، وأيب
قول من ذكرنا من الصحابة، وليس يف التابعني  رواية أيب موسى، فهذا

 .)٢()خمالف، فثبت أنه إمجاع

ال نكاح إال «: بن عبد الرب بعد حديث ابن عباسقال أبو عمر  -٤
 .)٣(»وال خمالف له من الصحابة علمته«: »...بويل

ال نكاح إال بشاهدي : ه قال وروي عن ابن عباس أن:القرطبيقال  -٥
 .)٤(عدل وويل مرشد، وال خمالف له من الصحابة فيام علمته

 الوالية حكم يف منهم اثنان تنازع ّأنه الصحابة عن يعرف ال ّفإنه وهكذا
  عنهم ذكره اشتهر الذي وأن اخلالف، مسائل يف ًغالبا ينقل كام املرأة، عىل

                            
 ).٢/٣٥٤ (:، صسنن الرتمذي  )١(

: ص ،باملاوردي الشهري ؛البغدادي البرصي حبيب بن حممد بن حممد بن عيل احلسن أبو، احلاوي  )٢(
)١١/٦٣.( 

 ).٥/٤٧١ (:، ص، البن عبد الربستذكار اال )٣(

 ).٧٥/ ٣ (:؛ للقرطبي، ص اجلامع ألحكام القرآن )٤(
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 هو َّإنام النِّساء ِّيزوج الذي نأ فهو ًوفعال ًقوال -عليهم اهللا رضوان-
 يعرف ال َّإنه: املنذر ابن قول العلامء بني اشتهر قد بل الرجال، من َّأولياؤهن

 َّبأنه القول عىل الصحابة إلمجاع دعوى هذا ويف ذلك، خالف الصحابة عن
 . َّحجة بإمجاعهم وكفى ،»ٍّبويل إال نكاح ال«

  املستند من املعقول : 

 املوافق واملخالف (ً وخلفاًمن املسلمني سلفا واملروءة قلالع أهل أمجع

ّ عىل أنه ال كرامة للنّساء يف مبارشة عقود األنكحة، أو االستبداد )منهم
ّبتفويضها إىل من شئن من األجانب، ومل ينقل أيضا عن أحد ممن صحح  ً

ّإنكاح املرأة نفسها أنه قبل نكاحا لنفسه بدون ويل، أو طابت نفسه لبنا ً ته ّ

َّوأخواته ونحوهن ممن له عليهن الوالية أن يستبددن بأنكحتهن دونه، حتى  َّ َّ
 . ولو نكحن أكفأ الناس عنده

 أظهر وهلذا رشيفة ومقاصده كبري، خطره عظيم عقد النكاح وألن

 فإلظهار املعاوضات سائر بني من فيه الشاهدين باشرتاط خطره الرشع

 النساء ألن الرجال؛ من الكامل رأيال أويل إىل مفوضة مبارشته جتعل خطره

 نقصان بمنزلة األنوثة بصفة عقلها نقصان فكأن والدين العقل ناقصات

 .الصغر بصفة عقلها

: : )هـ ٥٣٦ (املازري عمر بن عيل بن حممد اهللا عبد أبو قال

 ما عىل التنبيه وإىل بالظاهر، التمسك وجه عىل التنبيه إىل هاهنا الفقيه فيفتقر

 .الظاهر عىل يتأول
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 سبحانه اهللا نرى: يقول املالكي فإن االستدالل وجه عىل التنبيه فأما
 عن املنع عن أيضا وهنيا اإلنكاح، عن وهنيا باإلنكاح، آمرا األولياء خاطب
 فيه هم بل العقد يف إليه يفتقر وال هلم، حق ال األولياء كان فلو النكاح،

 ما عىل سبحانه اهللا طابخ ومحل يفيد، ال ًخطابا خطاهبم لكان كاألجانب
 .يصح ال يفيد ال

 مدخل ال كان ملا اخلطاب، هذا بمثل األجانب خياطب أن حيسن مل وهلذا
 .)١(األجنبيات إنكاح يف هلم

   النكاح بدون ويليفذكر ما روي عن الصحابة من التغليظ : 

 الويل اعتبار يف الواردة االحاديث: أقول: : الشوكانى العالمة يقول
 كحديث بالنفي الترصيح وفيها ًبيااصح ثالثني طريق من احلاكم هارسد قد
 واحلاكم حبان وابن ماجه وابن والرتمذي دأود وأيب عندأمحد موسى أيب

 بانفاء الرشعي النكاح انتفاء فأفاد »ٍّبويل إال نكاح ال«: بلفظ وصححاه
 ما الرشط ألن النكاح لصحة رشط ذلك أن اقتىض املفاد هذا افاد وما الويل
 أمحد خرج وقدا فكيف االصول يف تقرر كام املرشوط عدم عدمه من يلزم
 أيام«: وفيه قدمناه الذي عائشة حديث ماجه وابن والرتمذي داود وابو
 »باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها وليها إذن بغي نكحت امرأة
 املرأة تزوج وال املراة تزوج ال املرأة أن«: هريرة أيب حديث قدمنا وقد

 كان إذا ،هبا الإ يصح ال يالت النكاح رشوط من رشط فالويل »نفسها
  ابن نأ ًأيضا قدمنا وقد ؛تقدم ما عىل السلطان إيل ذلك فوالية الإو ًموجودا

                            
 ).٣٧٨( :ص ،األصول برهان من املحصول إيضاح  )١(
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 .)١(الويل اعتبار يف خالف الصحابة من أحد عن يعرف ال إنه قال املنذر
 عدهم ذكر نالذي -عليهم اهللا رضوان- الصحابة أسامء تتبعت وقد

 وأبى اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري منهم فوجدت ،: الشوكانى
 ىف احلاكم منهم مجلة وذكر جندب، بن سمرةو ؛يسار بن معقلو ؛موسى

 اهللا رسول قال: قال موسى، أيب حديث يرادهإ بعد قال حيث املستدرك،
 الصحيحة، بالروايات استدللنا فقد: -قال ثم- »بويل إال نكاح ال«: ملسو هيلع هللا ىلص

؛ تأمله ملن غنية فيه بام موسى، أيب حديث صحة عىل العلم أئمة بأقاويلو
 جبل، بن ومعاذ عباس، بن اهللا وعبد طالب، أيب بن عيل عن الباب ويف

 بن اهللا وعبد األسود، بن واملقداد الغفاري، ذر وأيب عمر، بن اهللا وعبد
 بن اهللا وعبد حصني، بن وعمران هريرة، وأيب اهللا، عبد  بن وجابر مسعود،

 وقد صحيحة، وأكثرها  مالك بن وأنس خمرمة، بن واملسور عمرو،
 بنت وزينب سلمة، وأم عائشة، ملسو هيلع هللا ىلص النبي أزواج عن فيه الروايات صحت
 .)٢(-أمجعني عنهم اهللا ريض- جحش
ثاروفيام يىل ذكر بعض اآل:
أشد يف  ملسو هيلع هللا ىلصما كان أحد من أصحاب النبي «: عن الشعبي، قال -١

 .)٣(»يل من عيل حتى كان يرضب فيهالنكاح بغري و

كنا نعد املرأة التي تزوج نفسها : وأرضاه أنه قال عن أيب هريرة و  -٢
 .أهنا زانية

                            
 ).١/٣٦٠( :، صاجلرار السيل  )١(

 ).٢/١٨٨( : للحاكم، صاملستدرك  )٢(

 ).٤/٣٢٨(سنن الدارقطنى ، و)٣/٤٥٤(مصنف ابن أبى شيبة   )٣(
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: سمعت عكرمة بن خالد يقول: عن عبد احلميد بن جبري قالو -٣
، فزوجها، فرفعوا إىل ًمجعت الطريق ركبا، فولت امرأة منهن أمرها رجال«

 .)١(»ناكح واملنكح، وفرق بينهامعمر بن اخلطاب، فجلد ال

جاءت امرأة إىل جابر بن زيد وهو «: هارون السلمي، قالعن و  -٤
امرأة زوجت : فقالت. نعم: أنت أبو الشعثاء؟ قال: يويل جدوال له، فقالت

يخ ما أفحشك يا ش: فقالت. تلك امرأة تسميها العرب البغي: نفسها؟ فقال
 .)٢(»الذي جاء بالفاحشة أفحش: فقال

 .)٣(»البغي التي تزوج نفسها بغري ويل«: عن ابن عباس، قالو  -٥

تزوجت امرأة بغري ويل، وال بينة «: عن حصني، عن بكر، قالو -٦
فكتب أن جتلد مائة، وكتب إىل األمصار، أيام امرأة تزوجت بغري ويل فهي 

 .)٤(»بمنزلة الزانية

كانت : قال، عن أبيه القاسم بن الرمحن عبد عن الشافعي وأخرج -٧
عائشة ختطب إليها املرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت 

 .»زوج فإن املرأة ال تيل عقدة النكاح« :لبعض أهلها
رد نكاح امرأة نكحت « بد بن عمري، أن عمرالرمحن بن مععن عبدو -٨

 .)٥(»بغري ويل
                            

 .)٥٣١(،  لسعيد بن منصور؛السنن  )١(

 .)٥٣٢ (املصدر السابق،  )٢(

 .)٥٣٣ (املصدر السابق،  )٣(

 .)١٥٩٤٦ (،مصنف ابن أبى شبة  )٤(

 .)١٣٥٤١ (املصدر السابق،  )٥(
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 عيل، عن معاوية بن سويد بن مقرن، أنه وجد يف كتاب أبيه، عن  -٩
  .)١(»أن ال نكاح إال بويل، فإذا بلغ احلقاق النص فالعصبة أحق«

إن «كانوا يقولون : قال عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة  -١٠
 .)٢(»التي تزوج نفسها هي الزانيةاملرأة 

سئل ابن عمر، عن امرأة هلا جارية، أتزوجها؟ : الثوري قالوعن   -١١
 .)٣(»ليزوجهاال، ولكن لتأمر وليها ف«: قال

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                            
 .)١٣٥٤٢(، مصنف ابن أبى شبة  )١(

  .)١٣٦٥١ (، السنن الكربى )٢(

 ).١٠٤٩٨( ،مصنف عبد الرزاق  )٣(
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 * : فيه ذكر قول اإلمام األعظم أبى حنيفة وأصحابه 
 . املسألةيف

إىل أن للمرأة أن تزوج نفسها، إذا كان  - املشهور عنهميف- ذهب احلنفية
 .)١(ًمن تزوجته كفؤا هلا، وهو قول الشعبي، والزهري

 إذا زوجت نفسها ً أو ثيباًت بكراسواء كان : املبسوطيفقال الرسخيس 
جاز النكاح يف ظاهر الرواية سواء كان الزوج كفؤا هلا أو غري كفء 

 .فالنكاح صحيح إال أنه إذا مل يكن كفؤا هلا فلألولياء حق االعرتاض

 ا جاز النكاح، وإن مل يكن ـهـؤا لـفـزوج كـإن كان ال  ويف رواية احلسن

ال جيوز :  أوال يقول-رمحه اهللا تعاىل-ف كفؤا هلا ال جيوز وكان أبو يوس
إن كان : تزوجيها من كفء أو غري كفء إذا كان هلا ويل ثم رجع وقال

النكاح صحيح سواء كان :  فال ثم رجع فقالَّالزوج كفؤا جاز النكاح، وإال
رمحهام -الزوج كفؤا هلا أو غري كفء هلا، وذكر الطحاوي قول أيب يوسف 

ن كان كفؤا أمر القايض الويل بإجازة العقد فإن أجازه  إن الزوج إ-اهللا تعاىل
 .جاز، وإن أبى أن جييزه مل ينفسخ ولكن القايض جييزه فيجوز

 يتوقف نكاحها عىل إجازة الويل سواء -رمحه اهللا تعاىل-وعىل قول حممد 
زوجت نفسها من كفء أو غري كفء فإن أجازه الويل جاز وإن أبطله بطل 

ج كفؤا هلا ينبغي للقايض أن جيدد العقد إذا أبى الويل أن إال أنه إذا كان الزو
 .)٢(يزوجها منه

                            
 ).١/٢٣ (:، صاإلرشاف  )١(

 ).٥/١٠ (:، صاملبسوط  )٢(
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   به عىل جواز النكاح بدون ويل من كتاب اهللا تعاىلاستدلواذكر ما : 

َوامرأة مؤمنَة إن وهبت نفسها للنَّبي إن أراد {:  قال تعاىل :األولالدليل  َ َ َ ََ ِّ َ ُ َ َْ َْ ْ ْ ًِ ِِ ِ َِ ْ ًَ ْ
َالنَّبي أن يست ْ َُّ ْ َ ْنْكحها خالصة لك من دون الِ َ ًِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ََ َمؤمننيـَ ِْ ِ  . ]٥٠: األحزاب[} ُ

فاآلية الرشيفة نص عىل انعقاد النكاح  :قال الكاسانى :وجه الداللة

 .)١(بعبارهتا وانعقادها بلفظ اهلبة فكانت حجة عىل املخالف يف املسألتني

كاحه إياها  عند استنملسو هيلع هللا ىلص ة املؤمنة التي وهبت نفسها للنبيأن املرأ... 

 .حالل له

 لاألص  يف حق أمته هوًيكون مرشوعا ملسو هيلع هللا ىلص يف حق النبي ًوما كان مرشوعا    

قد قام دليل اخلصوص ههنا وهو : حتى يقوم دليل اخلصوص، فإن قيل

َخالصة لك من دون املؤمنني{: قوله تعاىل ِْ ِ ِ ِ ُِْ َ ًُ ْ ََ أن :  فاجلواب]٥٠: األحزاب[} َ

ؤمنني بغري أجر فاخللوص يرجع إىل األجر املراد منه خالصة لك من دون امل

َقد علمنَا ما {: ذكره عقيبه وهو قوله : ال إىل لفظ اهلبة لوجوه أحدها ْ ِ َ ْ َ

ْفرضنَا عليهم يف أزواجهم ْ َِ ِِ َ ْْ َ َْ ِ َ  فدل أن خلوص تلك املرأة له ]٥٠: األحزاب[} َ

 .)٢(كان بالنكاح بال فرض منه

   : 

: َّاالستدالل هبذه اآلية ال خيلو من نظر، وذلك أن قوله تعاىللوا قا

َخالصة لك من دون املؤمنني{ ِْ ِ ِ ِ ُِْ َ ًُ ْ ََ  :ال خيلو من ثالثة أمور، ]٥٠: األحزاب[} َ

                            
 ).٣/٣٧٢ (:، صعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، بدائع الصنائع  )١(

   ).٢/٢٣٠: (ص املصدر السابق،  )٢(
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ٍّبدون مهر وال ويل، كام قال  ملسو هيلع هللا ىلصَّ أن الواهبة نفسها خالصة للنبي :َّأوهلا
 .]ملسو هيلع هللا ىلصَّ وال مهر إال للنبي ٍّليس المرأة هتب نفسها لرجل بغري ويل[قتادة 

 .بدون مهر ملسو هيلع هللا ىلصَّ أن الواهبة نفسها خالصة لرسول اهللا :ثانيها

ال دليل فيها : فعىل القول األول. بلفظ اهلبة ملسو هيلع هللا ىلصَّ أهنا خالصة له :ثالثها
ّ، وكون النكاح بغري ويل ملسو هيلع هللا ىلصعىل صحة إنكاح املرأة نفسها لغري رسول اهللا 

الكية والشافعية وكذلك قيل هو املشهور من مذهب امل ملسو هيلع هللا ىلصمن خصائصه، 
 .احلنابلة، والظاهرية

َّوأما عىل القول الثاين والثالث فال ذكر فيه إلسقاط الويل، وإنام يطلب  ّ ََّّ َّ
َإن أراد النَّبي أن يستنْكحها{: ُّمن دليل آخر، ويدل عىل ذلك قوله تعاىل َ َ َِ َ ْ ُّ َْ َْ َِ ِ{ 

َّفهذا يدل عىل أن املرأة ال، ]٥٠: األحزاب[ مل  ملسو هيلع هللا ىلصة إذا وهبت نفسها للنبي ـمؤمنـُّ
َّحتل له بمجرد تلك اهلبة، وإنام األمر إليه  َّ َّفإن أراد أن يتزوج هبا بعد  ملسو هيلع هللا ىلصّ

ًذلك فعل وإال ترك، فيكون حكم النكاح مستأنفا ال تعلق له بلفظ اهلبة إال 
 .)١(َّيف املقصود من اهلبة وهو سقوط الصداق الذي هو حقٌّ خالص للمرأة

َفإن طلقها فال حتل له من بعد حتى تنْكح {:  قال تعاىل:الثاينالدليل  َ ْ َ ْ ُ َِ ِ َِ َّ ُ َ ُّ َ َ َ َّ َ ْ ََ ِ

ُزوجا غريه ً َْ ْ َ  .]٢٣٠: البقرة[} َ
   من وجهني :وجه الداللة: 

 . أنه أضاف النكاح إليها فيقتيض تصور النكاح منها:أحدمها
ند  أنه جعل نكاح املرأة غاية احلرمة فيقتيض انتهاء احلرمة ع:والثاين

 .)٢(نكاحها نفسها وعنده ال تنتهي
                            

 ).١٦٥( :ص ،النكاح ىف الوالية  )١(

 .)٢/١٤٨(: ص ،بدائع الصنائع  )٢(
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   : 

 تبارشه الذي وليس ُّوليها، هلا يعقده ما هنا بنكاحها املراد َّأن -١

 .وسببه ذلك ُّحمل َّألهنا إليها أضيف َّوإنام بنفسها،

َّحتى {: تعاىل قوله يف بالنِّكاح املراد َّأن -٢ َتنْكح َ ِ ًزوجا َ ْ َغري َ ْ : البقرة[ } هَ

 َّاملطلقة املرأة َّأن الصحيحة السنة عليه َّدلت ملا العقد؛ ال الوطء هو .]٢٣٠

 مل إذ اتفاق؛ ّحمل وهذا َّالثاين، عسيلة تذوق حتى األول لزوجها ُّحتل ال ًثالثا

 َّاملسيب بن سعيد عن وري ما إال العقد، بمجرد لألول ِّبحلها أحد يقل

 .نهع النقل صحة فرض عىل :

 إنكاح عىل اآلية هبذه االستدالل ِّرد يف : العريب ابن قال ولذلك

 النِّكاح َّإن«: قوله مع هذا يرى َّاملسيب بن سعيد كان لو :قال نفسها، املرأة

 هو هنا النِّكاح َّأن نرى الذين) احلنفية أي (وأنتم نحن َّوأما له، جلاز »العقد

 اقتىض القرآن: قيل فإن اآلية، ههبذ معنا لكم االستدالل ُّيصح فال الوطء

 إىل العقد عن نقلته وال »النِّكاح« لفظ ِّتبدل مل والسنَّة العقد، إىل حتريمها

 يف اللفظ احتمل إذا: قلنا. الوطء وهو آخر ًرشطا زادت َّوإنام الوطء،

 اقتىض القرآن َّإن: يقال فال أحدمها املراد َّأن السنَّة فأثبتت معنيني القرآن

 منهام، املراد أثبتت السنَّة َّإن: يقال ّوإنام َّالثاين، السنَّة وزادت أحدمها

 .)١(هـ.ا .َّالتأويل يف وعناد مراغمة أو َّبالدليل جهل هذا عن والعدول

َفال جنَاح عليهام أن يَرتاجعا{:  قال تعاىل:الثالثالدليل  َ َ ْ َ َُ َْ َ َ ََ ِ  .]٢٣٠: البقرة[} َ

                            
 .)٣/١٩٩(: ، صالعريب البن ؛القرآن أحكام  )١(
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قال اح إىل املرأة من غري ذكر الويل النك  أضاف اهللاَّ :وجه الداللة

 .)١(يتناكحا أضاف النكاح إليهام من غري ذكر الويل: أي: الكاساين احلنفي

 .)٢(إليهام من غري ذكر الويل. فنسب الرتاجع :وقال اجلصاص

  : 

 قبله كالذى الدليل هذا عىل  الرد

ِوإ {:  قال تعاىل:الرابعالدليل  َذا طلقتم النِّساء فبلغن أجلهن فال َ َ َ َ َ ْ َّ َ ََّ ُ َ َ ََ ْ َ َ ُ ُ
َّتعضلوهن أن ينْكحن أزواجهن ُ َ َ َ ْ َ َّ ْْ َُ َِ ْ ُُ  .]٢٣٢: البقرة[}  َ

ُفال تعضلوهن{: قوله تعاىل: ال أبو بكر اجلصاص ق:وجه الداللة ُ َُ ْ َ {

َّال متنعوهن أو ال تضيقوا عليهن يف التزويج، وقد دلت هذه اآل: معناه َّ ِّ ية من َّ

ِّوجوه عىل جواز النكاح إذا عقدت عىل نفسها بغري ويل، وال إذن وليها ٍّ: 

 .ّ إضافة العقد إليها من غري رشط إذن الويل:أحدها

 .)٣(ـه.ْ هنيه عن العضل إذا تراىض الزوجان ا:َّوالثاين

  اجلمهوراستدالالت  عىل :وقد رد بدر الدين العينى احلنفى : 

ُوإذا طلقتم { ُ ْ َّ َ َ ِ َّالنِّساء فبلغن أجلهنَ ُ َ َ ََ َ ََ ْ َ ال يتم االستدل : قلت .]٢٣١:البقرة[ }َ

به ألن ظاهر الكالم أن اخلطاب لألزواج الذين يعاقون نساءهم ثم 

وحلمية اجلاهلية ال يرتكوهنن يتزوجهن . يعضلوهنا بعد انقضاء العدة تأثام

                            
 .)٢/١٤٨(: ص ،بدائع الصنائع  )١(

 .)١/٤٨٤ (:، ص للجصاص؛أحكام القرآن  )٢(

 .)١/٤٨٤(: ص املصدر السابق،  )٣(
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يسار، هذه اآلية نزلت يف قصة معقل بن : فإن قلت. من شئن من األزواج

هذا احلديث روي :  قلت.. .عىل ما رواه البخاري، عىل ما يأيت عن قريب

من وجوه كثرية خمتلفة، وكذلك ذكرت وجوه يف سبب نزول هذه اآلية، 

لألزواج : اخلطاب فيه لألولياء، ومنهم من قال اخلطاب: فمنهم من قال

تم به اخلطاب لسائر الناس، فعىل هذا األي:  طلقوا، ومنهم من قالنالذي

 حيتمل أن يكون عضل معقل بن يسار ًوأيضا. االستدالل عىل ما ذكرنا

. ألجل تزهيده وترغيبه أخته يف املراجعة، فتقف عند ذلك، فأمر برتك ذلك

وقال أبو بكر اجلصاص، بعد أن روي حديث معقل من رواية سامك عن 

إن هذا احلديث غري ثابت عىل مذهب : ابن أخي معقل عن معقل بن يسار

 .)١( ً  جمهوالًأهل النقل ألن يف سنده رجال

  : 

ُ وإذا طلقتم  {: قال اهللا تبارك وتعاىل:-رمحه اهللا تعاىل-قال الشافعي  ُ ْ َّ َ َ ِ َ
َّالنِّساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينْكحن أزواجهن ُ َ َ َ ْ َ َّ ْ َّ ُ َ َ َْ َُ َ َِ ْ ُ َ َ َ َ َُ َ ْ َ  ]٢٣٢: البقرة[}  َ

ِباملعروف {إىل  ُ ْ َْ ِالرجال قوامون عىل النِّساء {:وقال ، ]٢٣٣: البقرة[}  ِ
َ ُ َِّ َ َ َ َُّ َ {

َّفانكحوهن بإذن أهلهن {اآلية وقال يف اإلماء ؛ ]٣٤: النساء[ َّ ُِ ِ ْ َُ ِ ِْ َِ ِ  .]٢٥: النساء[}  ْ

 زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل بن يسار كان ::ثم قال 

ها ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد ميض زوج أختا له ابن عم له فطلق

عدهتا فأبى معقل وقال زوجتك وآثرتك عىل غريك فطلقتها ال أزوجكها 

                            
 .)٢٠/١٢١(: ص ، عمدة القاري رشح صحيح البخاري )١(
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ُوإذا طلقتم {أبدا فنزل  ُ ْ َّ َ َ ِ َفبلغن {يعني األزواج النساء ؛ ]٢٣١ :البقرة[}  َ َْ َ َ

َّأجلهن ُ ََ َّفال تعضلوهن{ يعني فانقىض أجلهن يعني عدهتن ]٢٣١:البقرة[} َ ُْ ُ َ َُ َ {

َّأن ينْكحن أزواجهن {يعني أولياءهن ؛ ]٢٣٢ :البقرة[ ُ َ َ َ ْ َْ َ َِ  إن ]٢٣٢ :البقرة [} ْ

طلقوهن ومل يبتوا طالقهن وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بام قالوا وال 

أعلم اآلية حتتمل غريه ألنه إنام يؤمر بأن ال يعضل املرأة من له سبب إىل 

 والزوج إذا طلقها فانقضت ؛ولياءالعضل بأن يكون يتم به نكاحها من األ

عدهتا فليس بسبيل منها فيعضلها وإن مل تنقض عدهتا فقد حيرم عليها أن 

تنكح غريه وهو ال يعضلها عن نفسه وهذا أبني ما يف القرآن من أن للويل 

 وأن عىل الويل أن ال يعضلها إذا رضيت أن تنكح ًمع املرأة يف نفسها حقا

 .باملعروف

أخربنا مسلم  ة بمثل معنى كتاب اهللا نَُّ الس وجاءت::قال و

وسعيد وعبد املجيد عن ابن جريج عن سليامن بن موسى عن ابن شهاب 

 ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا-ريض اهللا تعاىل عنها-عن عروة بن الزبري عن عائشة 

أيام امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل «: قال

 .»لها الصداق بام استحل من فرجهاففنكاحها باطل فإن أصاهبا 

 قال عمرو بن دينار نكحت امرأة من بني بكر بن :وأخرج ىف املسند

كنانة يقال هلا بنت أيب ثاممة عمر بن عبد اهللا بن مرضس فكتب علقمة بن 

علقمة العتواري إىل عمر بن عبد العزيز وهو باملدينة إين وليها وإهنا نكحت 

 .هباده عمر وقد أصابغري أمري فر
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فال  فأي امرأة نكحت بغري إذن وليها :-رمحه اهللا تعاىل- قال الشافعي
 .)١(»فنكاحها باطل«قال  ملسو هيلع هللا ىلص نكاح هلا ألن النبي

: حدثنا أمحد بن أيب عمرو قال« : الصحيحيف : البخاريوقال 
َّفال تعضلوهن{ :حدثني إبراهيم عن يونس عن احلسن: قال حدثني أيب  ُْ ُ َ َُ َ{ 

زوجت أختا : حدثني معقل بن يسار أهنا نزلت فيه، قال: الق .]٢٣٢ :البقرة[
: يل من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدهتا جاء خيطبها، فقلت له

جئت ختطبها؟ وواهللا ال تعود  زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم
 ال بأس به وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل اهللا ًإليك أبدا وكان رجال

َّفال تعضلوهن { : اآليةهذه ُْ ُ ُ َ َ  اآلن أفعل يا رسول اهللا، : فقلت]٢٣٢ :البقرة[ } َ
 .)٢(»فزوجها إياه: قال

 . ظاهرة عند من ال يرى النكاح إال بويلللقول األولمطابقته و

َوالذين {:  قوله تعاىل:اخلامسالدليل  َِ َيتوفون َّ َّْ َ ْمنْكم َُ ُ ًويذرون أزواجا  ِ َ ََ َ َْ َ ُ
ْيَرتبصن بأن َ ِ َ ْ َّ ْفسهن أربعة أشهر وعرشا فإذا بلغن أجلهن فال جنَاح عليكم ََ ُْ ْ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ََّ َ َ َ َ َ ً َ َُ ْ ََ َ َْ ِ ٍ ْ ِ ِ

ٌفيام فعلن يف أنفسهن باملعروف واهللاَُّ بام تعملون خبري ِ ِ َِ َ ُ َْ ُ ْ ََ َ ُ َْ َ ْ َّ َ ََ ِْ ِ ِِ َ  .]٢٣٤: البقرة[ } ِ

 ومن دالئل القرآن عىل ذلك :قال أبو بكر اجلصاص :وجه الداللة
َفإذا بلغن أجلهن فال جنَاح {: قوله تعاىل) ي عىل تزويج املرأة نفسهاأ( ُ َّ ُ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ ِ

ِعليكم فيام فعلن يف أنفسهن باملعروف ِ ُِ َ ْْ َّ َ َ َْْ ُ ْ َ َِ ِ ْ َ ِ ُ ، فجاز فعلها يف نفسها ]٢٣٤ :البقرة[ }َ
َّمن غري رشط الويل، ويف إثبات رشط الويل يف صحة العقد نفي ملوجب  ِّ

                            
 ).٥/١٣( :، صاألم  )١(

 ).٥١٣٠(؛ ح )٧/١٦: (؛ صال نكاح إال بويل: باب من قال،  صحيح البخاري )٢(
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َّإنام أراد بذلك اختيار األزواج وأال جيوز العقد عليها إال : اآلية؛ فإن قيل َّ
 :هذا غلط من وجهين: بإذهنا، قيل له

 عموم اللفظ يف اختيار األزواج ويف غريه:أحدمها . 

 أن اختيار األزواج ال حيصل هلا به فعل يف نفسها، وإنام :والثاين ّ
ذكر االختيار   فقدًوأيضاَّحيصل ذلك بالعقد الذي يتعلق به أحكام النكاح، 

ِإذا تراضوا بينَهم باملعروف{: مع العقد بقوله ُ ْ َْ ُ ْ َ َْْ َِ َ َ  .)١(]٢٣٢ :البقرة[ }ِ

  : 

ُفال جنَاح عليكم فيام فعلن يف أنفسهن باملعروف {:َّ أن قوله تعاىل-١ َ ْْ َّ َ َ ْ َ َُْ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ َ{ 
ِّاء، ولوال أن العقد ال يصح إال من الويل ملا كان خطاب لألولي، ]٢٣٤ :البقرة[ ُّ َّ

 .)٢(حكى ذلك الفخر الرازي عن الشافعية. ًخماطبا به

َّإنام أباح هلا فعلها يف نفسها باملعروف، وعقدها عىل نفسها   َّأن اهللا -٢
ليس من املعروف؛ إذ هو خالف املستحب عند من قال بجوازه من احلنفية، 

َّورصحوا بأن ف  .يه ما يشعر بابتذاهلا ووقاحتهاَّ

َّففعلهن إذا يف أنفسهن باملعروف إنام هو ما يتم برضاهن واختيارهن مع  َّ َّ َُّّ َّ ً
َّأو ليائهن، ثم عقد أوليائهن هلن؛ لقيام الدليل عىل ذلك َّ. 

َّوأما قول أيب بكر اجلصاص إن قرص حقهن يف النكاح عىل اختيار  ِّ َّ َّ
 -واهللا أعلم- فجوابه.  يف اختيار األزواج وغريهاألزواج غلط؛ لعموم اآلية

ًأنه ال شك أن عموم اآلية شامل لرفع اجلناح عن كل ما كان حمظورا عىل  ِّ َّ َّ
                            

 .)١/٤٠٠ (:، ص أليب بكر اجلصاص؛ام القرآنأحك  )١(

 ) .٦/١٢٩ (:، صالرازي للفخر ؛الكبري التفسري  )٢(
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َّدهتا، وهي يف زمن العدة حيرم ِة من وفاة زوجها بعد انقضاء عَّاملرأة املعتد َِّ

َّعليها النكاح، وما دونه من التزين والتعرض للخطاب، واخلرو ُ ج من ّ
ًمسكنها، فلام انقضت عدهتا أبيح هلا ما كان حمظورا عليها َّ ِ َّ. 

ّفأما اطراح اإلحداد وتزينها وجتملها للخطاب وخروجها من دار  ّّ
َّها اتفاقا، وأما النكاح فلها فيه اختيار األزواج ـزوجها املتوىف فذلك ل ً

َّوالرىض به كام دلت عليه السنَّة الصحيحة ّ. 

   به األحناف عىل جواز النكاح بدون ويل من السنة ااستدلوذكر ما 
:املطهرة

ليس «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللاَّ :  قالب عن ابن عباس : األولالدليل
 .)١(»للويل مع الثيب أمر

ٌليس للويل مع الثيب أمر«: ملسو هيلع هللا ىلصَّ إن قوله :وجه الداللة ٌّ نص يف إسقاط ِِّّ
 .)٢(»زويج نفسهِّاعتبار الويل يف العقد ويف إثبات حقِّ املرأة يف ت

  : 

 : وجهني من ستداللاال رد اجلمهور هذا

 املرأة إنكاح جواز ىف- احلجة عن قارص هنا الدليل هذا َّإن :األول 
ًثيبا أم ًبكرا نفسها  . البكر يشمل ال فهو -ِّ

  احـكـن يف ويلـال إىل ةـاجـح ال أنه رهـاهـظ :: السندي قال :والثانى 

                            
 رقم ،٢/٢٣٣ (داود أبو ،)١٠٢٩٩ (ح ؛املصنف ىف الرزاق وعبد ،)٣٠٨٨( ح ؛املسند ىف أمحد أخرجه  )١(

٢١٠٠. ( 

 .)١/٤٠١(: ص ، للجصاص؛أحكام القرآن  )٢(
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 مقارب وهو ،ًأيضا داود أبو رواه وقد ثقات، احلديث ورجال الثيب،
 الثيب، يف ال البالغة يف بذلك يقولون إهنم نعم احلنفية، علامئنا ملذهب
 راوي هو احلديث هذا راوي إن: يقول الويل يوجب من فلعل فرق، وبينهام
ُاأليم: (حديث ِّ َأحقُّ َ  يف االختالف ناموإ واحد، فاحلديث نافع، وهو)  ...َ

 .)١( أعلم تعاىل واهللا مثله، يف حجة وال الرواة، من األلفاظ
األيم أحق بنفسها «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللاَّ :  قالبوعنه  :الثاين الدليل
 .)٢(»من وليها

الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن يف نفسها، «: ملسو هيلع هللا ىلصقال و
 .)٣(»وإذهنا صامهتا

ِّاأليم يف هذا احلديث اسم المرأة ال زوج هلا، َّإن : قالوا: وجه الداللة
ُّبكرا كانت أم ثيبا، وقد أثبت النبي  ًً ِّّلكل من الويل واأليم حقا ضمن  ملسو هيلع هللا ىلصِّ ِّ

ِّ، وجعلها أحقَّ بنفسها من وليها ولن تكون أحّق منه بنفسها إال »أحّق«قوله 
منعها وهذا يمنع أن يكون له حقٌّ يف . رضاه إذا صح تزوجيها نفسها بغري

 .»أحقُّ بصقبة اجلار« ملسو هيلع هللا ىلصالعقد عىل نفسها كقوله 

 مواليها إذن بغري نكحت امرأة أيام«: حديث وأما( :عابدين ابن وقال
 إال نكاح ال«: وحديث الرتمذي، حسنه ،»مرات ثالث باطل فنكاحها

 . وغريه داود أبو رواه »بويل
                            

 ).٤/١٩٠: (ص ،السندي بحاشية أمحد اإلمام مسند  )١(

، رقم ٢/١٠٣٧(، ومسلم )٢١٦٣، رقم ١/٢٤١(، وأمحد )١٠٩٢م ، رق٢/٥٢٤( أخرجه مالك  )٢(
 .حسن صحيح: وقال) ١١٠٨، رقم ٣/٤١٦ (والرتمذي، )١٤٢١

، رقم ٢/٢٣٢(بو داود ، وأ)١٤٢١ رقم ؛٢/١٠٣٧(مسلم  و،)١٨٩٧ رقم ؛١/٢١٩(أخرجه أمحد  )٣(
  .)٣٢٦٤، رقم ٦/٨٥ (والنسائي، )٢٠٩٩، ٢٠٩٨
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 أبوو مسلم رواه »وليها من بنفسها أحق األيم«: ملسو هيلع هللا ىلص بقوله فمعارض
 أو بكرا هلا زوج ال من واأليم. املوطأ يف ومالك والنسائي والرتمذي داود

 به، منه أحق جعلها وقد رضيت، إذا العقد مبارشة إال للويل ليس فإنه ال،
 األولني احلديثني بخالف صحته عىل واالتفاق السند بقوة هذا ويرتجح

 أو للكامل فيالن بأن أو بالتخصيص، جيمع أو حسنان، أو ضعيفان فإهنام
 لينفي -والية له بمن إال نكاح ال أي- إذنه عىل يتوقف من بالويل يراد بأن

 .)١()... األمة والعبد واملعتوه للمسلمة الكافر نكاح

  : 

َّوقد أجاب عنه اجلمهور بأنه ال حجة يف هذا احلد َّيث عىل صحة إنكاح َّ
 : من وجهوهاملرأة نفسها

 اشرتاط عىل حممول »وليها من بنفسها أحق األيم«: حديث :أوهلام
 سياق بدليل كالبكر، السكوت جمرد ال النكاح، عىل باملوافقة ترصحيها
 من والثيب البكر بني التفريق وجوب يف املشاهبة واألحاديث احلديث،

 بن معقل أخت أن بدليل الويل اشرتاط حيث من ال النكاح، قبوهلام حيث
 ً.ثيبا كانت -العضل من املنع آية فيه نزلت الذي- يسار

 كانت ًبكرا هلا، زوج ال المرأة ًاسام لغة كان وإن »ِّاأليم« لفظ ّأن: الثانى
ًثيبا، أم  َّأن َّإال - ًرجال كان وإن له، زوج ال من ِّلكل بل ًكبرية، أم ًصغرية ِّ

ِّالثيب املرأة« هو َّإنام احلديث هذا يف به املقصود  االستدالل فيبقى َّخاصة ،»َّ
 .ًمعا والبكر ِّالثيب شموله دعوى عن ًقارصا به

                            
 .)٣/٦١(:  صاملختار، الدر عىل املحتار رد حاشية  )١(
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 التعارض ظاهرها التي األحاديث بني اجلمع أمكن متى أنه :الثالث
 ببعضها العمل دون ًمجيعا َّباألدلة العمل من ذلك يف ملا إليه، املصري وجب

 النكاح يف الوالية اشرتاط وأحاديث احلديث هذا بني واجلمع بعض، ِّورد
 َّأن شك وال الرىض، عىل ِّوحقها العقد، عىل ِّالويل حقِّ بحمل وذلك ممكن،
ّأحقيتها وجه فهذا عليه، ِّالويل حّق ُّلتوقف آكد؛ بنفسها ّحقها  .بنفسها ّ

 هذا بحمل النكاح يف الوالية اشرتاط أحاديث وبني بينه اجلمع صح وإذا
ِّالثيب مع ِّللويل ليس إذ اإلكراه؛ يف ِّالويل حق نفي عىل احلديث  إكراه، أمر َّ

 .اتفاق ُّحمل وهذا ترضاه، ال من عىل وال النِّكاح، عىل جيربها فال

حديث سهل بن سعد الساعدي يف قصة الواهبة الذي  : الثالثالدليل
يا رسول اهللا جئت : فقالت ملسو هيلع هللا ىلصجاءت امرأة إىل رسول اهللا  «: رواه الشيخان

ر فيها وصوبه، فصعد النظ ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللافنظر إليها : نفيس، قالأهب لك 
رأسه، فلام رأت املرأة أنه مل يقض فيها شيئا جلست،  ملسو هيلع هللا ىلص ثم طأطأ رسول اهللا

يا رسول اهللا إن مل يكن لك هبا حاجة : فقام رجل من أصحابه فقال
» ... اهللاال، واهللا يا رسول: هل عندك من شئ؟ قال: فزوجنيها، فقال

 . )١(»ب فقد ملكتكها بام معك من القرآناذه«: ملسو هيلع هللا ىلص احلديث، ويف آخره قوله

ومل يسأهلا هل هلا ويل أم ال؟ ومل يشرتط « :قال اجلصاص :وجه الداللة
 .)٢(»الويل يف جواز عقدها

  : 
                            

 .)٥٠٨٧ (،)برشح فتح الباري( صحيح البخاري  )١(

 .)٢/١٠٠ (:، صاحلنفي اجلصاص الرازي بكر أبو عيل بن أمحد؛  أحكام القرآن )٢(
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  ملسو هيلع هللا ىلص فإن الواهبات أنفسهن من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص أما هبتها نفسها للنبي
 من الصحايب أما عن تزوجيهاو. وخيتلفن يف نكاحهن عن النكاح املعروف

زوجناكها بام «: ملسو هيلع هللا ىلصيف تزوجيها، ويدل عليه قوله  ملسو هيلع هللا ىلص فإهنا قد وكلت النبي
باب السلطان ويل؛ : رتجم البخاري هلذا احلديث وقال، ف»معك من القرآن

 . »زوجناكها بام معك من القرآن«؛ ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي 

ْ ما رواه عبد اهللا بن بريدة، عن عائشة : الرابعالدليل :  قالتلَُ
 -ونعم األب هو- َّإن أيب: يا رسول اهللا: فقالت ملسو هيلع هللا ىلصّجاءت فتاة إىل النبي 

ّإين قد : فجعل األمر إليها فقالت: ّزوجني ابن أخيه لريفع يب خسيسته قال
ْأجزت ما صنع أيب، ولكن أردت أن تعلم النِّساء أن ليس إىل اآلباء من 

 .)١(»يشء األمر

ّن إقرار النبي أ :وجه الداللة  ولكن أردت أن تعلم «ها ـللفتاة عىل قول ملسو هيلع هللا ىلصّ

ّ دليل عىل نفي واليتهم، وأن األمر »يشء النساء أن ليس إىل اآلباء من األمر

ًيف نكاحهن إليهن دوهنم، ويفيد أيضا ّ َّأن مبارشة عقد نكاحهن  بعمومه: َّ ّ

َّليس حقا ثابتا آلبائهن ونحوهم، بل هو مستحب مراعاة للحشمة  ً
 .)٢(واألدب

  : 

ّأن األمر  احلديث دليل رصيح عىل ملكها لتزويج نفسها ويف ليس قالوا

ً هنا إنام هو تزوجيهن كرها، املشكل َّ  بينه وبني أحاديث ويتعني اجلمعَّ
                            

 .)١٨٧٤ (السنن ىف ماجه ابن و ،)٢٥٠٤٣( املسند ىف أمحد أخرجه  )١(

 .)٥/١٢ (:، ص للرسخيس؛بسوط امل )٢(
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ّ؛ ألن أباها زوجها غري ملسو هيلع هللا ىلصّ النبي ام خريهاَّأنو. اشرتاط الوالية يف النِّكاح ّ

 . كفئها

 هذه من يشء يف وليس(: أمحد قال :السنن معرفة ىف البيهقى قال
 مل فكأنه خسيسته هبا يرفع أن أراد أنه وفيها والبكارة، التثييب ذكر الروايات

 .)١()أعلم واهللا فخريها غبطة، تزويج يكن

واملراد بنفي األمر عن اآلباء نفي ( :بل السالمُوقال الصنعاين يف س
ِّ ذلك، فال يقال هو عام يف كل يشءَّالتزويج للكراهة؛ ألن السياق يف ٌّ()٢(. 

أهنا زوجت حفصة بنت «: ل ما روي عن عائشة : اخلامسالدليل
عبد الرمحن بن أيب بكر املنذر بن الزبري، وعبد الرمحن غائب بالشام، فلام 

ومثيل يصنع به هذا، ويفتات عليه ببناته؟ فكلمت : قدم عبد الرمحن، قال
الرمحن، فقال عبد  فإن ذلك يف يد عبد: قالالزبري، فعائشة املنذر بن 

 ما يل رغبة عنه ولكن مثيل ليس يفتات عليه ببناته، وما كنت ألرد: الرمحن
 .)٣(»ت امرأته حتته ومل يكن ذلك طالقاأمرا قضيته، فقر

 النِّكاح صحة  ل عائشة املؤمنني أم مذهب ّأن :وجه الداللة
 . املرأة املرأة تزويج جواز عىل أيضا به ويستدل وىل، بدون

 :) هـ٣٧٠: ت(أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي قال 
 .)٤( يف ذلك يشء، ملا خالفته إىل غريه ملسو هيلع هللا ىلصفلو كان عندها عن النبي 

                            
 ).١٠/٤٨: (ص ،واآلثار السنن معرفة  )١(
 .)٣/١٢٣ (:، صبل السالمُ س )٢(
 ،السنن ىف منصور بن وسعيد ،)١٩١( :ص ،الشيباين احلسن بن حممد رواية ؛املوطأ ىف مالك أخرجه  )٣(

 ).١/٤٢٩: (ص
 ).٤/٢٦٦( :، ص رشح خمترص الطحاوي )٤(
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  : 

وأجيب بأنه مل يرد يف اخلرب الترصيح بأهنا بارشت : : قال ابن حجر
 ودعت إىل كفء وأبوها ًالبنت املذكورة ثيباالعقد فقد حيتمل أن تكون 

غائب فانتقلت الوالية إىل الويل األبعد أو إىل السلطان وقد صح عن عائشة 
 من بني أخيها فرضبت بينهم بسرت ثم تكلمت حتى إذا مل ًأهنا أنكحت رجال

 أخرجه ؛ فأنكح ثم قالت ليس إىل النساء نكاحًيبق إال العقد أمرت رجال
 .)١(عبد الرزاق

كانت : وروينا عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، قال :وقال البيهقى
عائشة ختطب إليها املرأة من أهلها، فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت 

، ويف هذا داللة عىل أن »زوج فإن املرأة ال تيل عقد النكاح«: لبعض أهلها
عبد الرمحن الذي روي من تزوجيها حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر و

 .)٢(غائب، إنام هو متهيدها أمر تزوجيها، ثم تويل عقد النكاح غريها

 ملسو هيلع هللا ىلص يف زواجها برسول اهللا لِّحديث أم سلمة  :الدليل السادس
بعد وفاة أيب سلمة فخطبني إىل  ملسو هيلع هللا ىلصَّدخل عيل رسول اهللا «: حيث قالت

َّإنه ليس : ًس أحد من أوليائي شاهدا، فقالَّإنه لي: نفيس، فقلت يا رسول اهللا
 .)٣(ملسو هيلع هللا ىلصِّقم يا عمر فزوج النبي : قالت. »منهم شاهد وال غائب يكره ذلك

                            
 .)٩/١٨٦ (:حجر؛ ص؛ البن  فتح الباري )١(

 .)٢٣٧٤ (، للبيهقي؛السنن الصغري  )٢(

 ،)٣/١٢(» رشح معاين اآلثار«  يفيوالطحاو ،) ترتيب املسند للساعايت١٦/١٦٢(: ص ؛أمحدأخرجه   )٣(

 .صحيح اإلسناد: وقال احلاكم؛ )١٧ -٣/١٦( واحلاكم ،) مع رشحي السيوطي والسندى٦/٨١(النسائي و
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 ملسو هيلع هللا ىلصّ فكان يف هذا احلديث أن رسول اهللا :قال الطحاوي: وجه الداللة
أوليائها؛  ّخطبها إىل نفسها، ففي ذلك دليل أن األمر يف التزويج إليها دون

ًإنه ليس أحد من أوليائي شاهدا،: َّفإنام قالت له ٌيس منهم شاهد َّإنه ل:  قالَّ
َّقم يا عمر فزوج النبي : ، فقالتوال غائب يكره ذلك ، وعمر هذا ابنها، ملسو هيلع هللا ىلصِّ

ِّوهو يومئذ طفل صغري غري بالغ؛ ألهنا قالت للنبي  : يف هذا احلديث ملسو هيلع هللا ىلصَّ
 تعني عمر ابنها، وزينب ابنتها، والطفل ال والية له، »ّإين امرأة ذات أيتام«

ًجائزا، وكان عمر  ملسو هيلع هللا ىلصُّفرآه النَّبي . لنكاح عليها ففعلّفولته هي أن يعقد ا
َّ، كأهنا عقدت لُّ أم سلمة َّقام من وكله، فصارتبتلك الوكالة قام م

ّحضور أوليائها دل  ملسو هيلع هللا ىلصّمل ينتظر النبي  َّ، وملاملسو هيلع هللا ىلصِّالنكاح عىل نفسها للنّبي 

، أو أمر]عىل[ذلك  ٌ، أن بضعها إليها دوهنم، ولو كان هلم يف ذلك حقٌّ ، ملا َّ
 .)١(... عىل حقٍّ هوهلم قبل إباحتهم ذلك له ملسو هيلع هللا ىلصُّأقدم النَّبي 

  : 

  : هبذا األثر عىل تزويج املرأة نفسها مردود من وجوهاالستداللقالوا أن 

االستدالل به عىل إثبات عند املتقدمني عىل هذا احلديث قد اشتهر  ً:أوال
 من هو عمر :ووقع اخلالف بينهم عىل أقوال عىل ،ِّوالية االبن عىل أمه

أنكر اإلمام أمحد، وكذلك  وعمر بن أيب سلمة فمنهم من قال أن ؟املذكور
ّصغريا حني تزوج رسول اهللا ) عمر بن أيب سلمة(البيهقي، أن يكون   ملسو هيلع هللا ىلصً

 . ، وبه تبطل دعواهمَّأمه

  :- ل لمةُّأم سيف ترمجة )  الء األفهامـج (يف  - مـيـن القـال ابـق
                            

  .)٣/١٢(: ص ،لطحاوي ل؛ رشح معاين اآلثار )١(
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َّبأن ابنها مل : طائفة ذلك ّوردت ملسو هيلع هللا ىلصَّوقد زوجها ابنها عمر من رسول اهللا « 

ِّيكن له من السن حينئذ ما يعقل به التزويج ّورد اإلمام أمحد ذلك وأنكره . ِّ
بن  ّ أن عمر»ّويدل عىل صحة قوله ما روى مسلم يف صحيحه. عىل من قاله

سل هذه؟ يعني : لقبلة للصائم، فقالعن ا ملسو هيلع هللا ىلصَّ سأل النَّبي -ابنها- أيب سلمة
، ملسو هيلع هللا ىلصلسنا كرسول اهللا : يفعله، فقال ملسو هيلع هللا ىلصّفأخربته أن رسول اهللا . َّأم سلمة

، »ّإين أتقاكم هللا وأعلمكم به«: ملسو هيلع هللا ىلصّحيل اهللا لرسوله ما شاء، فقال رسول اهللا 
ً جدا، وعمر ولد بأرض احلبشة قبل ومثل هذا ال يقال لصغري. كام قالأو 

 .اهلجرة

ًوقول من زعم أنه كان صغريا دعوى، ومل يثبت صغره ( :هقيوقال البي ّ
 .)١()...بإسناد صحيح 

 دليل صحيح عىل -أي املتقدم يف كالم ابن القيم- فحديث مسلم هذا
ً كان كبريا حني سأل سؤاله هذا، ولكن متى سأل »عمر بن أيب سلمة«ّأن 

 .عن هذا؟ ملسو هيلع هللا ىلصَرسول اهللا 

َّوعىل كل فإن كان هو الذي توىل ت ، فيجب أن ملسو هيلع هللا ىلصِّزويج أمه لرسول اهللا ٍّ
ّيعتقد أنه إن مل يبلغ احللم فال أقل من بلوغ سن التمييز، وإال فال معنى  ّ

واهللا . للقول بواليته كام يقوله اجلمهور، وال لوكالته كام يقوله الطحاوي
  .)٢(أعلم

 ملسو هيلع هللا ىلصّد للنَّبي ـقـعـ فلِّاح أم سلمة ـكـَّذي توىل نـَّأن ال :ومنهم من قال
                            

 .  )١٤٧-١٤٦(: ، ص جالء األفهام يف الصالة والسالم عىل خري األنام )١(

    ).١/١٩٨: (، ص عوض بن رجاء بن فريج العويف؛الوالية يف النكاح  )٢(
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 .َّ، وكان أسن من أخيه عمر»سلمة بن أيب سلمة«ليها هو ابنها ع 

ِّوقد اختار هذا القول مجع من املحققني، ومنهم القرطبي، وابن كثري،  ٌ
ًوكثريا ما :  قال- ِّ بعد أن ذكر حديث أم سلمة هذا:فقد قال القرطبي

 .ُّيستدل هبذا علامؤنا، وليس بيشء، والدليل عىل ذلك ما ثبت

َّ، وأنه هو  ّلذي توىل إنكاحها عمر بن اخلطابَّ أن االومنهم من ق
 وهم »ابنها«َّ، وأن لفظة »عمر بن أيب سلمة«املخاطب يف هذا احلديث، ال 

 كام هو الغالب يف روايات »قم يا عمر«َّمن الرواة، أي أن أصل هذا احلديث 
سائي، كان السفري بينهام، كام يف رواية الن  َّهذا احلديث؛ وذلك ألن عمر

 . واحلاكم، والبيهقي وابن اجلارود،

ّوصح لعمر بن اخلطاب تزوجيها؛ ألنه من عصبته« ّا؛ إذ إنه يلتقي معها َّ
 .)١(واهللا أعلم. »كعب بن لؤى ؛يف جدمها

َّالذي فيه حمل الشاهد - َّ صحة هذا احلديث هبذا اللفظ ثبوتيف: ًثانيا ُّ

صحيح عند مسلم  طريق آخرّوإال فقد جاء من نظر  -للوالية يف النِّكاح
 .كاحـِّوغريه بدون ذكر حمل الشاهد للوالية يف النِّ

بعد ذكر االختالف يف - :يف إرواء الغليلقال  : األلباينوالشيخ 
وسواء كان اسمه هذا أو ذاك فهو جمهول؛ «: - سلمهأبى ابن عمر ابن اسم

ِّلتفرد ثابت بالرواية عنه، فاإلسناد لذلك ضعيف ُّ«)٢(. 

 مذكور كانـ اللفظ صحيح وأن عمر الارضنا أن احلديث هبذـلو افت: ًثالثا
                            

    ).١/٢٠١: (، ص عوض بن رجاء بن فريج العويف؛الوالية يف النكاح  )١(

 .)٢٢١-٦/٢٢٠ (:؛ ص إرواء الغليل )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 -ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي

 من أحد ليس: ل مقال السلطان، فلام قالت يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي، فإن ًصغريا 
  .السلطان ويل من ال ويل له، فال إشكال:  قلناًشاهدا أوليائي

نكح ميمونة وهو حرام، «: ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباس، أن النبي : السابعالدليل
 .)١(»إىل العباس فأنكحها إياهجعلت أمرها 

يعترب أقرار  ملسو هيلع هللا ىلص أن أمر تزوجيها كان بيدها وزواجه منها :وجه الداللة
 .منه عىل ذلك

  : 

  :مردود من وجوه هبذا األثر عىل تزويج املرأة نفسها االستداللقالوا أن 

 الية يف النكاح عىل الوعدم وجوب َّ ال حجة فيه عىل  أنه: األولالوجه
َّال يفتقر إىل ويل، كام تقدم  ملسو هيلع هللا ىلصَّمذهب اجلمهور القائلني أن نكاح رسول اهللا  ٍّ

 .لِّيف حديث أم سلمة 
 أن هذا اخلرب ليس رصحيا يف مبارشة العباس نكاحها؛ :الثاين الوجه ً َّ

َّفيحتمل أنه قد عقد هلا بعض أوليائها، وإنام نسب إىل العباس لكونه السفري  َّ
 .ِّبينهام، وصاحب الرأي واملشورة هلا ملكان أختها أم الفضل منه

 جعلت أمرها إىل العباس فأنكحها « صحة قوله يف أنه : الثالثالوجه
 قال لنا أبو :  الكربىيف  عند النسائيثاحلدي بعد الراوي أوردفقد نظر  »إياه

كحها جعلت أمرها إىل العباس فأن: هذا إسناد جيد، وقوله: عبد الرمحن
                            

قال  ؛)١٢٠٩٣(عن أيب خيثمة، والطرباين ) ٢٤٨١(وأخرجه أبو يعىل  ،)٢٤٤١(أخرجه أمحد يف املسند   )١(

هو ابن عتيبة، : احلكم. -وهو ابن أرطاة- حسن، وهذا إسناد ضعيف لتدليس احلجاج :شعيب األرنؤوط

 .»التهذيب«هو رسيج بن يونس، كام يف : ورسيج الذي يروي عن عباد بن العوام
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إياه كالم منكر، ويشبه أن يكون هذا احلرف من بعض من روى هذا 
 .)١(احلديث فأدرج يف احلديث

 .  تعليقه عىل السننيفبشذوذه  :األلباين وحكم 

  وهكذا القول يف كل حديث : : قال ابن حزم: الرابعالوجه
ذكروه، كخرب نكاح ميمونة أم املؤمنني وإنام جعلت أمرها إىل العباس 

فهذا  ... ونكاح أيب طلحة أم سليم -عليه الصالة والسالم-جها منه فزو
 .)٢(النكاح بغري ويل -عليه الصالة والسالم-كله منسوخ بإبطاله 

 حيتمل أن تكون ميمونة مل يكن أحد من أوليائها أنه  :الوجه اخلامس
حارضا، ومل يكن هلا ويل حينئذ من قومها خلالف أدياهنم دينها، فعاد أمرها 

 .)٣(ملسو هيلع هللا ىلصإىل من إليه والية بضعها، وهو رسول اهللا 

 :َّ حديث سهل بن سعد الساعدي : الثامنالدليل

ِّإين قد وهبت : جاءته امرأة فقالت له يا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصَّأن رسول اهللا «
ًنفيس لك، فقامت قياما طويال، فقام رجل فقال ِّزوجنيها  ملسو هيلع هللا ىلصيا رسول اهللا : ً

تصدقها  هل عندك يشء«: ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا إن مل تكن لك هبا حاجة، فقال رس
إن أعطيتها «: ملسو هيلع هللا ىلصما عندي إال إزاري هذا، فقال رسول اهللا :  فقال»ّإياه؟

ًإياه جلست ال إزار لك، فالتمس شيئا التمس «: ًما أجد شيئا، فقال: ، فقال»ّ
هل «: ملسو هيلع هللا ىلصقال له رسول اهللا ! ً، فالتمس فلم جيد شيئا»ًولو خامتا من حديد

                            
 ).٥/١٧٨( :، ص السنن الكربى )١(

 ).٩/٣٧( :، صاملحىل  )٢(

 ).١٤/٤٥٠( :، ص رشح مشكل اآلثار )٣(
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لسور - نعم، معي سورة كذا وسورة كذا: فقال »معك من القرآن يشء؟
 .)١(»قد أنكحتكها بام معك من القرآن«: ملسو هيلع هللا ىلص فقال له رسول اهللا -ّسامها

 :أنه زوجها للرجل ومل يستبني عن وليها أو أذنه بل قال: وجه الداللة
فزوجها ومل : : قال اجلصاص »قد أنكحتكها بام معك من القرآن«

 .)٢(يشرتط الويل يف جواز عقدهايسأهلا هل هلا ويل أم ال، ومل 

  : 

َّفإن الذي  احلقيقة دليل وحجة للجمهور ال لألحناف يفهذا الدليل 

ُّوالسلطان ويل «وهو سلطان املسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصّزوج هذه املرأة هو رسول اهللا 
ّوب  وهذا ما فهمه املتقدمون األوائل من هذه األمة حيث ب»َّمن ال ويل له

ّزوجناكها بام « ملسو هيلع هللا ىلصِّلقول النّبي ) ّباب السلطان ويل: ( بقوله:البخاري 
كان وليا لتلك املرأة لفقد  ملسو هيلع هللا ىلص إىل أن النبي :فأشار . »معك من القرآن
 .الويل من عصبتها

َّوأيضا فإن هذا الصحايب مل خيطبها إىل نفسها« بعد أن عرف عدم رغبة - ً
ّفأنكحها إياه مما يدل عىل أن  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  بل خطبها من رسول ا-فيها ملسو هيلع هللا ىلصِّالنَّبي  ُّ ّ

ًهناك عرفا قائام بني الصحابة  ً ٍّأنه ال نكاح إال بويل ّ َّ، وأنه ليس للمرأة »َّ
 .)٣(واهللا أعلم. إنكاح نفسها

                            
 ح، ٢/١٠٤٠(، ومسلم )٤٨٤٢ ح، ٥/١٩٧٣ (والبخاري، )٢٢٩٠١ ح، ٥/٣٣٦( أخرجه أمحد  )١(

 .)٢١١١ ح، ٢/٢٣٦(، وأبو داود )١٤٢٥

 ).١/٤٨٦: (ص ، أحكام القرآن )٢(

 ).٢٠٩ (:، صالوالية يف النكاح  )٣(
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عن عبيد اهللا بن ) مصنفه(ما أخرجه عبد الرزاق يف  :الدليل التاسع
َّه ونكاحهن، فكانت َّوىل عمر ابنته حفصة ماله وبنات«: عمر، عن نافع قال

َّحفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة أمرت أخاها عبد اهللا فزوج ِّ«)١(. 

 جواز أن يفأن عمر وىل حلفصة نكاح بنته وهو رصيح : وجه الداللة
 .تزوج املرأة املرأة

  : 

  مردود من وجهنياالستداللهذا  :
  وعمر انقطاع بني نافع  سندهيف أن :الوجه األول  . 

   ال يلزم منه أن تعقده لإسناد النكاح إىل حفصة  :الثاينالوجه 
بنفسها، بل األقرب واألوىل أن حيمل عىل متهيدها أسباب النكاح من 

 :ّويدل عىل ذلك أمراناختيار األزواج، وتقرير املهر، ونحو ذلك، 

 مر أخاها عبد اهللا  مل تعقد بنفسها، بل كانت تألَّ أن حفصة
ّفيزوج من أرادت تزوجيها منهن، وهذا   بني املحفوظ عن العرف ينبئّ

ْالصحابة أن النِّساء ال ينكحن ُِ َّ. 

 َّأنه ال نكاح إال « ما روى عن عمر من طرق شتى من قوله وفعله
 كام سبق فيام رواه عنه احلسن البرصي، وعبد الرمحن ابن معبد بن »ٍّبويل

 .َّوعكرمة بن خالد، وسعيد بن املسيبعمري، 

تزوجت القعقاع بن ثور :  بحرية بنت هانئ، قالتعن :الدليل العارش
 من جوهر عىل أن يبيت عندي ليلة، فبات، ًفسألني وجعل يل مذهبا

                            
 ).١٠٤٩٥(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف   )١(
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:  فيه خلوق، فأصبح وهو متضمخ باخللوق، فقال يلًفوضعت له تورا
من األعراب، فاستعدى مثيل يكون رشا؟، فجاء أيب : فضحتني، فقلت له

 .)١(نعم، فأجاز النكاح: فقال» أدخلت؟«: عليه عليا، فقال عيل للقعقاع

 االنعقاد بعبارة النساء، وأنه أجاز النكاح  عىلدليلأنه : وجه الداللة
ألهنا ترصفت يف خالص حقها، وال رضر فيه وألهنم كانوا غائبني ، بغري ويل

 والية يف النكاح أرسع ثبوتا منها يف وال. لغريها، فينفذ كترصفها يف ماهلا
 .)٢(املال

  : 

وهذا األثر خمتلف  :سنن الكربى بعد أن ذكر هذا األثر اليفقال البيهقى 
يف إسناده ومتنه ومداره عىل أيب قيس األودي، وهو خمتلف يف عدالته 

إن كان ثابتا وبحرية جمهولة، واشرتاط الدخول يف تصحيح النكاح، 
يف اشرتاط الويل  والدخول ال يبيح احلرام، واإلسناد األول عن عيل 

 .)٣(إسناد صحيح، فاالعتامد عليه وباهللا التوفيق

جاءت امرأة : عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، قال : عرشاحلاديالدليل 
يا رسول اهللا، إن عم ولدي خطبني فرده أيب : فقالت ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي 

  أنكحتها إين: فدعا أباها، فسأله عن ذلك؟ فقال: كارهة، قالوزوجني، وأنا

                            
 ).٣٨٢( ، والدار قطني؛)١٥٩٤٨ (؛مصنف ابن أبى شيبة  )١(

بد اهللا بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي، جمد الدين أبو الفضل ع؛ )٣/٩١(  االختيار لتعليل املختار )٢(

 .)هـ٦٨: ت(احلنفي 

 .)١٣٦٤٩ (السنن الكربى  )٣(



 ...ة وأصحابه يف حكم م وأقوال أيب حنيفسرب أقوال مجاهري أهل العل: لثالمبحث الثا   


ال نكاح، اذهبي فانكحي من «: ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول اهللا ًومل آلوها خريا
 .)١(»شئت

وهو رصيح الداللة ىف ) اذهبي فانكحي من شئت( قوله :وجه الداللة
 . أن جعل أمرها بيدها ال بيد وليها

صيل البلدحي، جمد الدين أبو عبد اهللا بن حممود بن مودود املوقال 
  :واالستدالل به من وجوه: )هـ٦٨٣: ت(ل احلنفي الفض

 فانكحي من شئت«: -عليه الصالة والسالم- قوله :أحدها« . 

 ًابت؛ إذ لو مل يكن ثابتا قوهلا ذلك، ومل ينكر عليها، فعلم أنه ث:الثاين 
 . عنه ملا سكت

 ل عىل أن عقده غري نافذ  يد-»أجيزي ما صنع أبوك«:  قوله:الثالث
 .)٢ً(اعليها، وفيه دليل ألصحابنا عىل أن العقد يتوقف أيض

  : 

فرواه  :: عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي أبو الفرجقال 
 واملرسل ليس بحجة ثم لو قلنا إنه ًمرسال ملسو هيلع هللا ىلصأبو سلمة عن رسول اهللا 

 .)٣(اءحجة فاملراد ختريي األكف

 ذلك حديث ال نكاح ضوهذا مرسل جيد ويعار: : وقال ابن حجر
 .)٤(إال بويل

                            
 . وإسناده ضعيف لإلرسال)١/١٨٤( سننه  يفسعيد بن منصورو ،)١٥٩٥٣ (؛ف ابن أبى شيبةمصن  )١(

 ).٣/٩١( :، ص االختيار لتعليل املختار )٢(

 ). ٢/٢٦٠( :، ص التحقيق يف أحاديث اخلالف )٣(

 )٢/٥٩( :، ص الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية )٤(
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  املسألةيف احلنفية بالقياس استدالل  : 

 : املتوىف(أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي قال :
أهنا ملا بلغت عن عقل وحرية فقد صارت ولية نفسها : ... : )هـ٥٨٧

 عليها كالصبي العاقل إذا بلغ، واجلامع أن والية ً موليايف النكاح فال تبقى
 لكون ًاإلنكاح إنام ثبتت لألب عىل الصغرية بطريق النيابة عنها رشعا

ً  مصلحة الدين والدنيا وحاجتها إليه حاالً متضمناً نافعاًالنكاح ترصفا
 وكوهنا عاجزة عن إحراز ذلك بنفسها، وكون األب قادرا عليه ًومآال

غ عن عقل زال العجز حقيقة وقدرت عىل الترصف يف نفسها حقيقة وبالبلو
فتزول والية الغري عنها وتثبت الوالية هلا؛ ألن النيابة الرشعية إنام تثبت 
بطريق الرضورة نظرا فتزول بزوال الرضورة مع أن احلرية منافية لثبوت 

ق الوالية للحر عىل احلر، وثبوت اليشء مع املنايف ال يكون إال بطري
الرضورة وهلذا املعنى زالت الوالية عن إنكاح الصغري العاقل إذا بلغ، 
وتثبت الوالية له وهذا املعنى موجود يف الفرع وهلذا زالت والية األب عن 
الترصف يف ماهلا، وتثبت الوالية هلا كذا هذا وإذا صارت ويل نفسها يف 

 .)١(الةالنكاح ال تبقى موليا عليها بالرضورة ملا فيه من االستح

: املتوىف(حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس  قال :
واملعنى فيه أهنا ترصفت يف خالص حقها ومل تلحق الرضر : : )هـ٤٨٣

بغريها فينعقد ترصفها كام لو ترصفت يف ماهلا، وبيان الوصف أن النكاح 
 به، وجيرب من الكفء بمهر املثل خالص حقها بدليل أن هلا أن تطالب الويل

                            
 ).٢/٢٤٨( :، ص بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )١(
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الويل عىل اإليفاء عند طلبها، وهي من أهل استيفاء حقوق نفسها فإنام 
 فهو نظري صاحب الدين إذا ؛استوفت باملبارشة حقها وكفت الويل اإليفاء

 فكذلك هنا، والدليل ًظفر بجنس حقه فاستوىف كان استيفاؤه صحيحا
األغراض ختيار األزواج إليها باالتفاق، والتفاوت يف حق إعليه أن 

واملقاصد إنام يقع باختيار الزوج ال بمبارشة العقد، ولو كان لنقصان عقلها 
عربة ملا كان هلا اختيار األزواج، وكذلك إقرارها بالنكاح صحيح عىل 

  .)١(نفسها ولو كانت بمنزلة الصغرية ما صح إقرارها بالنكاح

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 ).٥/١٢( :، ص املبسوط )١(
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 * :املسألةيفل ّ أخري تفصأقوال . 

 من التزويج بدون ويل وهو مذهب ً القولني األولني املنع مطلقايفسبق 
 وهو املشهور من مذهب أبى حنيفة، ؛ًمجاهري أهل العلم، واجلواز مطلقا

 جتيز التزويج التيوهنا فريق آخر من أهل العلم ساق مجلة من األقوال 
ب عليه القبول يرتتلكن علقوه عىل وجود رشط أو صفة،  ثم بدون ويل و

 .  أو الرد

ّإن كان الزوج كفؤا هلا صح عقدها نكاح نفسها ونفذ،  :القول األول ً َّ
ًوإن مل يكن الزوج كفؤا هلا فالنّكاح غري صحيح أصال ً  وهذا القول رواية .َّ

رمحة اهللا عىل - وأبى يوسف عن أبى حنيفة لحسن بن زيادة اللؤلؤيل
 .-اجلميع

كفئها  ُّد باب التزويج عىل املرأة من غريس :وجه الداللة لهذه القول
َّاحتياطا لألولياء ودفعا للرضر عنهم؛ ألنه ً  كم من واقع ال -كام قالوا- ً

ُّوليس كل ويل حيسن املرافعة واخلصومة، وال كل قاض يعدل، ولو ! يرفع ٍُّّ
َّوعدل القايض فقد يرتك أنفة للرتدد عىل أبواب احلكام  ُّأحسن الويل ُّ

َّ للخصومات، كام أن اجلثو بني يدي احلكام مذلة، فيتقرر الرضر، ًواستثقاال َّ َّ ّ
ُّوخاصة بعد فساد الزمان، فكان األحوط سد الباب بالقول بعدم االنعقاد  َّ َّ

 .)١(ًأصال
َّوعدم الصحة املفتى به يف هذه الرواية مقيد َّ  بام إذا -كام قال ابن اهلامم- ِّ

َّم الصحة املفتى به إنام يكون عىل ما َّكان للمرأة أولياء أحياء؛ ألن عد َّ ّ
                            

 .)٣/٢٥٥(: ص ؛، فتح القدير)٥/١٣(: ص ؛ املبسوط )١(
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ِّوجهت به هذه الرواية دفعا للرضر عن األولياء، وأما ما يرجع إىل حقها  َّ ً َّ
 .)١(الكفء فقد سقط برضاها بغري
 الرصحية واألحاديث الرصحية والصحيحة باآلياتوهذا القول مردود 

 . احتج هبا اجلمهورالتي
ِّ نفسها بدون إذن وليها، ولكنه ينعقد أةن تنكح املر إ يصح:الثاينالقول 

ًموقوفا عىل إجازة وليها، سواء كان الزوج كفوءا أم غري  .كفء ًِّ
 .)٢( :وهذا القول هو الرواية املشهورة عن حممد بن احلسن 

ُّ إنه ينفسخ إن مل جيزه الويل، وعىل القايض :: حممد بن احلسنقال  َّ
ًأن جيدد العقد إذا كان الزوج كفؤا ِّ)٣(. 

 من إال فروجهن النساء ألمنعن: قال أنه عمر عن روى بام وأستدل
 .)٤(األكفاء

 :حمد ـَّج مـاحت: : قال الكاساين :وجه الداللة لهذه الرواية
                            

 .)٣/٢٥٥(: ص ، فتح القدير )١(

ًوهو أيضا إحدى الروايات عن أيب يوسف ؛ )٣/٢٥٦(: ص ؛ وفتح القدير،)٥/١٠(: ص ؛املبسوط) ٢(

 .عنهّإهنا املشهورة : قال و؛، وقد اقترص عىل ذكرها عنه أبو بكر اجلصاص:

  ٍّوقد سبق القول برجوع حممد وأيب يوسف إىل رواية ظاهر املذهب، أو إىل عدم اجلواز بغري ويل، كام حكاه
ُّالطحاوي والكرخي عنهام ُّ. 

  ًوقوفا عىل إجازة الويل مطلقاعىل القول بانعقاد النِّكاح م: َّويتفق أبو يوسف وحممد هنا ِّ وعىل إجازة الويل ،ًِّ
 .ُّوخيتلفان يف انفساخ العقد من الكفء إن مل جيزه الويل .ًإن مل يكن الزوج كفؤاِّ أورده ًأيضا

 .)٣/٢٥٦ (:؛ صفتح القدير ،)٣/١٣٦٤ (:؛ ص بدائع الصنائع،)٥/١٠ (:؛ ص املبسوط )٣(

 األحساب ذوات فروج ألمنعن«: بلفظ روي: حمققه وقال ؛)١٠/١٩٨ األصل (كتابه ىف : به أستدل )٤(

 .)٤/٥٢: (ص شيبة، أيب البن واملصنف ،)٦/١٥٢: (ص الرزاق، لعبد املصنف: انظر. »األكفاء من إال
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َّأيام امرأة تزوجت «: َّأنه قال ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا لبام روي عن عائشة   ُّ
رصفات ال حكم والباطل من الت«: ثم قال. »ِّبغري إذن وليها فنكاحها باطل
 .)١(هـ.  ا.»ًله رشعا كالبيع الباطل ونحوه

ُّ أن هذا احلديث ال يتم به االستدالل ملا ذهب -واهللا أعلم- والذي يظهر َّ

ّ؛ فإن العقد الباطل ال يمكن تصحيحه إال بعقد :إليه حممد بن احلسن  ّ

ًجديد، وحممد يقول إنه ينعقد موقوفا،  وكام قال -كام سبق تقريره- َّ
: اساين نفسه قبل هذا يف التفريق بني مذهب الشافعي وحممد حيث قالالك

ًإن حممدا يقول ِّينعقد النِّكاح بعبارهتا وينفذ بإذن الويل وإجازته، وينعقد : َّ
 .ِّبعبارة الويل وينفذ بإذهنا وإجازهتا

 .)٢(هـ.ا. ًكاح أصالـ ال عبارة للنساء يف باب النِّ:وعند الشافعي

َّأن امرأة زوجت ابنتها برضاها «: ٍّعن عيل ام روى ب ًواستدلوا أيضا َّ

 .)٣(»كاحـفأجاز النِّ ٍّفجاء أولياؤها فخاصموها إىل عيل 

باملشهور َّ؛ فإن إنكاح املرأة نفسها يبطل ًولكن يف االستدالل نظر أيضا
 . وقد سبق حكاية مجلة من ذلك الثابت عنه 

أشد يف  ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ما كان أحد من أصحاب رس«: عن الشعبي قالو
 .)٤(»وكان يرضب فيه النكاح بغري ويل من عيل 

                            
 .)١٣٦٦-٣/١٣٦٥(: ص ، بدائع الصنائع للكاساين )١(

 ).٢٣٢( : ص،الوالية يف النكاح  )٢(

 .)٣/١٣٦٥(: ص ، نفس املصدر )٣(

 ).١٣٦٤٤( يف السنن الكربى ، والبيهقي)٣٥٤٣(سنن  يف الأخرجه الداقطني  )٤(
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ُّالتفريق بني من أذن هلا وليها يف إنكاح نفسها وبني من مل  :القول الثالث
 . يأذن هلا

ّفإن أذن هلا وليها صح توليها عقد نكاحها ّ  .ّوإن مل يأذن هلا فال يصح. ُّ

 .)١( :وهذا هو مذهب أيب ثور 

َّهو أن : K  أيب ثور ومذهب حممد بن احلسنوالفرق بني مذهب

ِّ يشرتط لصحة تويل املرأة نكاحها أن يسبقه إذن هلا من الويل :أبا ثور  ِّ َّ
 .ّفلو عقدت بدون إذنه مل يصح عقدها ولو حلقه اإلذن بعد ذلك

 فال يشرتط سبق : وأما عىل املشهور من مذهب حممد بن احلسن
 .اإلذن

 ملذهبه هذا بحديث :َّاستدل أبو ثور  :وجه الداللة لهذه الرواية
َّ أن النبي لعائشة  ِّأيام امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها « :قال ملسو هيلع هللا ىلصَّ َ َُّ َ

َّباطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل هبا فلها املهر بام استحل 

َّمن فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له ُّ«)٢(. 

ًواستدل له أيضا  َّ ًبأن الويل إنام يراد ليختار كفوءا؛ : من جهة املعقولُ َّّ َّ
 .)٣(لدفع العار وذلك حيصل بإذنه

 ويل هو األقرب ـديث أيب هريرة املذكور واملراد بالـاب عن ذلك بحـجـوي

                            
 .)١٣٦٦ -٣/١٣٦٥ (:؛ صالصنائع للكاساين بدائع  )١(

 بمفهوم ًجيوز هلا أن تزوج نفسها بإذن وليها أخذا: :  أبو ثورقال. )٩/٢٠٥(: ص ؛ رشح النووي )٢(

  .»أيام امرأة نكحت بغري إذن وليها«قوله 

 .)١٣٦٦ -١٣٦٥/ ٣ (:؛ صالصنائع للكاساين بدائع  )٣(
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من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته، وليس لذوي السهام 

 وروي عن أيب حنيفة أن وال لذوي األرحام والية، وهذا مذهب اجلمهور

 وعضل ًذوي األرحام من األولياء، فإذا مل يكن ثم ويل أو كان موجودا

انتقل األمر إىل السلطان ألنه ويل من ال ويل له كام أخرجه الطرباين من 

 .)١(حديث ابن عباس

ُّفإن منطوق هذا احلديث يدل عىل بطالن إنكاح املرأة نفسها بغري إذن  َّ

  .ِّوليها

ِّالتفريق بني البكر والثيب :لرابعالقول ا َّ. 

ّفإن كانت املرأة بكرا فال نكاح هلا إال بويل، وإن كانت ثيبا صح هلا أن  ًِّ ًٍّ
ِّتويل أمر نكاحها رجال من املسلمني فيزوجها وال اعرتاض لوليها عليها ِّ ً ِّ. 

أما البكر فال يزوجها إال وليها،  : قال:وهذا مذهب داود الظاهري 

زوجها، وليس للويل يف ب فتويل أمرها من شاءت من املسلمني ويوأما الثي

 . )٢(ذلك اعرتاض

 ملذهبه هذا :َّاستدل داود الظاهري  :وجه الداللة لهذه القول

ّ أن النبي ببحديث ابن عباس  ِّاأليم أحقُّ بنفسها من وليها، «: قال ملسو هيلع هللا ىلصَّ ِّ

 .»والبكر تستأذن يف نفسها، وإذهنا صامهتا

 ره ـأت غيـم يـوهذا لو ل« :حيث قالهذا القول  :زم ـن حـ ابد ردـوق
                            

 .)٦/١٤٣ (:، صوطارنيل األ  )١(

 .)٩/٣٣ (:، ص املحىل )٢(
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ِّأيام امرأة نكحت بغري إذن وليها (: َّلكن قوله سليامن، لكان كام قال أبو  ُّ
ِّ عموم لكل امرأة، ثيب أو بكر، وبيان قوله )فنكاحها باطل ِّ :» ِّالثيب َّ

ّوال تنكح إال من َّ أنه ال ينفذ عليها أمره بغري إذهنا، »ِّأحقُّ بنفسها من وليها ُ
ِّشاءت، فإذا أرادت النِّكاح مل جيز هلا إال بإذن وليها، فإن أبى أنكحها  ّ

 .)١(هـ.ا. »ِّالسلطان عىل رغم أنف الويل اآليب

ّناقض داود مذهبه يف رشط الويل « :وحكى النووي عن العلامء قوهلم
َّيف البكر دون الثيب؟ ألنه إحداث قول يف مسألة خمتلف فيها، ِّ ُ ومل يسبق َّ

 .)٢(هـ.  ا.»َّإليه، ومذهبه أنه ال جيوز إحداث مثل هذا واهللا أعلم

 .َّالتفريق بني الدنيئة والرشيفة :القول اخلامس

ّفإن كانت املرأة رشيفة فال يصح هلا نكاح إال بويل، وإن كانت : قالوا ّ
ُّدنيئة صح نكاحها بالوالية العامة، فيصح أن جتعل أمرها إىل رجل صال ح َّّ

 .من املسلمني فيعقد هلا

 :)هـ١١٢٦: املتوىف(شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي قال 
وملا كانت حرمة النكاح بغري إذن الويل اخلاص إنام هي بالنسبة للمرأة 
الرشيفة كام أرشنا له يف صدر املسألة، وأما املرأة غري الرشيفة ففي جواز 

الثيب ) وقد اختلف يف: ( بقولهنكاحها بغري إذن وليها خالف أشار إليه
باهلمز ألهنا منسوبة للدناءة، والدنيئة غري الرشيفة وهي التي ال ) الدنيئة(

أي توكل ) أن تويل(يرغب فيها لعدم ماهلا ومجاهلا وحسبها هل جيوز هلا 
                            

 .)٩/١٩٤ (:؛ صفتح الباري: ، وانظر)٩/٤٥٧(: ص ؛ املحىل )١(

 .)٩/٢٠٥(: ص ،رشح النووي عىل مسلم  )٢(
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مع وجود وليها اخلاص الغري جمرب عىل قولني، فعند ابن ) ًأجنبيا (ًرجال
 املشهور، والثاين ألشهب ال جيوز ابتداء ويصح بعد القاسم جيوز ابتداء وهو

 .:وهذا القول رواية عن اإلمام مالك . )١(الوقوع
ووجه رواية «:: الباجى واليد أبو قال: وجه داللة هذا القول

ّاإلجازة أن الدنيئة يتعذر عليها رفع أمرها إىل احلاكم، فلو كلفت ذلك  َّ ََّّ
َّألرض هبا وتعذر نكاحها َّ«)٢(. 

حكى القرطبي عن ابن عبد الرب  قد فاالستداللد رد أهل العلم هذا وق
ّجائز، ألن النبي  ّوأما تفريق مالك بني املسكينة والتي هلا قدر، فغري«: قوله َّ
، وإذا كانوا يف )٣(»املسلمون تتكافؤ دماؤهم«َّقد بني أحكامهم فقال  ملسو هيلع هللا ىلص

 .)٤(»ِّالدماء سواء فهم يف غري ذلك يشء واحد

َّألنه ال فرق بني الدنيئة ...(:  بفساد هذا القول فقالبن حزماوقد حكم  ّ
ّوغري الدنيئة، وما علمنا الدناءة إال معايص اهللا  ّ، وأما السوداء -تعاىل-َّ

  سوداء وموالة، وواهللا ما بعد أزواجه لُّواملوالة فقد كانت أم أيمن 
ً يف هذه األمة امرأة أعىل قدرا عند -عليه الصالة والسالم-  -تعاىل-اهللا ّ

 .ِّوعند أهل اإلسالم كلهم منها

عليهم الصالة -قر دناءة، فقد كان يف األنبياء  فام الف:ّوأما الفقرية
 ة حقا، وقد ـعـرفـ الفقري الذي أهلكه الفقر، وهم أهل الرشف وال-والسالم

                            
 .)٢/٢٨(: ص ، للنفراوي؛الفواكه الدواين  )١(

 .)٣/٢٧٠(: ص ، للباجي؛املنتقى يف رشح املوطأ  )٢(

 .رواه أمحد، وأبو داود، وابن ماجه  )٣(

 .)٧٦/ ٣ (:، صحكام القرآنأ  )٤(
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َّكان قارون وفرعون وهامان من الغنى بحيث عرف، وهم أهل الدناءة  
ّوأما النّبطية .اَّوالرذالة حق ّفرب نبطية ال يطمع فيها كثري من قريش : ّ ّ

ًليسارها وعلو حاهلا يف الدنيا، ورب بنت خليفة هلكت فاقة وجهدا  ّ
  .)١()ًوضياعا انتهى املقصود من كالمه

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 .)٩/٤٥٦ (:، ص البن حزم؛املحىل  )١(
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 *:  اشرتاط الويل لصحة النكاحيفاخلالصة .   

أن النكاح ال يصح إال  قول مجهور أهل العلم ب صحة،خالصة ما سبق
بويل، وال متلك املرأة تزويج نفسها وال غريها، وال توكيل غري وليها يف 

  . فإن فعلت، مل يصح النكاح. تزوجيها

   ام ييلوتلخيصه فيوبيان ذلك: 

ًأوال ّ أظهر يف الداللة عىل اشرتاط الوالية يف الكريمَّ أن آيات الكتاب :َّ
ًح منها عىل غريه، فقد جاء األمر والنهي واحلرص خطابا لألولياء دون النّكا

 .النساء

ْوأنكحوا األيامى منْكم والصاحلني من عبادكم {: فاألمر قوله تعاىل ْ َُ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َّ َ َ ُ ََ ُ َ ْ َ

ُوإمائكم ِ َ ِ  .]٣٢:النور[ }َ

ِوال تنْكحوا املرشكني حتى يؤمنُوا{: والنهي قوله تعاىل ِ ِْ َ ُْ َ ُ ََّ ُِ  .]٢٢١:البقرة[ }ُْ

ّفال تعضلوهن أن ينْكحن أزواجهن{: -تعاىل-وقوله  ُ َ َ َ ْ َ َّ ْْ َُ َِ ْ ُ َُ  ]٢٣٢ :البقرة[ }َ
 .عىل ما سبق بيانه

ِأو يعفو الذ {: -تعاىل-َّوأما احلرص ففي قوله  َّ َُ ْ َ ْ َي بيده عقدة النِّكاحَ ُ َ ْ ُ ِ ِ َ ِ { 
، ُّكاح هو الويل بيده عقدة النَِّّعىل ما سبق بيانه من أن الذي؛ ]٢٣٧ :البقرة[

ّالذي بيده إبرامها ال الزوج الذي بيده حلها َّ. 

ّ وأما السنَّة النبوية فهي :ًثانيا ُّ  عىل اشرتاط الوالية ظاهرة ورصحية الداللةَّ
، وتواتر معناه، عن مجع من »ّال نكاح إال بويل«يف النِّكاح وحسبنا حديث 

  .ول من املبحث الثالث املطلب األيف ً ذلك مفصالوقد سبق بيان. الصحابة

  عىل -ًمل يكن إمجاعاإن - ّ وأما ما روى عن الصحابة فهو شبه إمجاع:ًثالثا
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ّنه ال يعرف إ: اشرتاط الوالية يف النّكاح، فقد تناقل العلامء قول ابن املنذر 
وقد . )ّ بويلّال نكاح إال(ّأي خالف القول بأنه ؛ عن الصحابة خالف ذلك

ّإن املرأة التي تزوج نفسها : كانوا يقولون(: لهقو  ّصح عن أيب هريرة ّ

 .»ّكنّا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية«: ويف لفظ. )ّالزانية: هي

 َّالبغايا الاليت ينكحن أنفسهن بغري«: وروي نحوه عن ابن عباس بلفظ
ّوعىل هذا يدل فعلهم وقوهلم وروايتهم عن نبيهم  .»األولياء ، وظاهر ملسو هيلع هللا ىلصّ

  .ّكتاب رهبم

فقد أمجع املوافق واملخالف عىل : املعقولما يوافق الفطرة وّ وأما :ًابعرا
ّأنه ال كرامة للنّساء يف مبارشة عقود األنكحة، أو االستبداد بتفويضها إىل 
ّمن شئن من األجانب، ومل ينقل أيضا عن أحد ممن صحح إنكاح املرأة  ً

ّنفسها أنه قبل نكاحا لنفسه بدون ويل، أو طابت نفسه ل ً بناته وأخواته ّ
َّونحوهن ممن له عليهن الوالية أن يستبددن بأنكحتهن دونه، حتى ولو  َّ َّ

 .نكحن أكفأ الناس عنده

 عهد من- العمل به جرى الذى العرف َّفإن: َّاألمة عمل ّوأما: ًاخامس

يف  وغنيهم فقريهم وخواصهم، عوامهم املسلمني بني -هذا وقتنا إىل النبوة

ِّأنكحة النّساء بأيدي أوليائهن من الرجال، كام قال خمتلف عصورهم هو أن 
ّنكاح إال  ال« ملسو هيلع هللا ىلصّوالعمل يف هذا الباب عىل حديث النبي (: :الرتمذي 

 ).ملسو هيلع هللا ىلصّ عند أهل العلم من أصحاب النبي »ّبويل

َّأن دليل احلظر مقدم عىل دليل اإلباحة براءة للذمة، فلو كانت :  ًسادسا ّ َّ

ّما دل عىل التحريم مقدما عىل ما دل عىل ّاألدلة حمتملة هلذا وذاك لكان  ًّ َّ
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: ملسو هيلع هللا ىلصّوقد صح قوله . َّاإلباحة؛ ألن ترك أمر مباح أوىل من ارتكاب أمر حمرم
َّإن احلالل بني، وإن احلرام بني وبينهام مشتبهات ال يعلمهن كثري من « ّ َّّ َّ

الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف 
فيه،  ّيف احلرام كالراعي يرعي حول احلمى يوشك أن يرتعالشبهات وقع 

َّأال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى اهللا حمارمه ِّ متفق عليه، وهذا لفظ . )١(»َّ
 .)٢(مسلم

 عىل افتياهتا إىل تزويج املرأة نفسهاحتريم ىف علة الال تنرصف  :ًسابعا
ام مبارشهتا العقد هو ، وإن إبرام العقدأوليائها ىف منازعة حقهم ىف التزويج

 )هـ ٦١٦ :ت (األبياري إسامعيل بن عيلىف أصله العلة ىف التحريم، قال 
 الصدور] حسائك [ومن : (اإلمام قول وأما): والبيان التحقيق(ىف  :

 هـألن ه،ـعلي املسألة صعبت] فإنام). [ وىل الـب النكاح مسألة يف املفهوم ترك
 تزوجيها أن ويرى ًاختصاصا، ضتاقت مناسبة، كانت إذا الصفة أن يرى

 عىل افتياهتا إىل ًنظرا النكاح،] لفسخ [مناسب وليها، إذن بغري نفسها
 لو فإهنا النكاح، بفساد يتعلق فيام ضعيفة، املناسبة وهذه ،]أوليائها[

 ذلك من األولياء يلحق مل ًحاال، وأحسنهم الناس أفضل يف نفسها وضعت
 إىل بذلك تنسب فإهنا بنفسها، لعقدا بارشت كوهنا وجهة من إال نقص،
 .اخلفرات دأب عن واخلروج احلياء، وعدم الرجال، شهوة

  رـاألم يزداد بل ،]الويل أذن [وإن موجود، فهو السبب، هو هذا كان وإذا
                            

 . بشري بن النعامن عن) ١٥٩٩ (ومسلم ،)٥٢ رقم (والبخارى ،)١٨٣٩٨ (أمحد أخرجه  )١(

 ).٢٦٥( :ص ،النكاح ىف الوالية  )٢(
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 فهو العقد، مبارشة يف لوليته أذن حتى الويل غرية عدم جهة من ًقبحا،
 عىل باملفهوم نقول ال أن ناأصل من استقر فقد نحن وأما. أوىل] بالفسخ[

 أرشدنا وقد دليلها، من حكمها عىل عنها مسكوت الويل إذن فحالة. حال
 .)١(اآلن النكاح إلبطال املقتيض الدليل إىل

   : 

 بن عامنالن حنيفة أبا األعظم ماماإل اهللا رحم :هلم فيقال األوىل الفئة أما
 وقرائن ضوابط عقلتم وما مذهبه قواعد فهمتم ما قربه، عليه ونور ثابت

 إال تتزوج أال أشرتط من األحناف فمن )٢(عنده املسألة تلك ىف األحوال
 .الويل إجازة عىل موقوفا عقدها جيعل من ومنهم بكفء،

 وما ،نكاراإل أشد عليه نحن ما ألنكر ناآل : أظهرنا بني كان ولو
 من هى التى النكاح بعقود ستهانةاال من إليه وصلنا الذى احلال ذاهب رىض
 هؤالء بالنعال ولرضب وأخطرها، الرشعية والعقود املواثيق أعظم

 حتى السوء، ظن به الظاننني برشعه، املستهرتين اهللا، حدود عىل املتجرأين
 أئمة من عظيم مامإ نهإل ال ،: ماماإل متتدح ّمنهن واحدة علينا لتخرج

 فتقول هواها، صادف لشئ ولكن ؛الفقه ىف والسبق الفضل له وأن الدين
 الت،ـق كام أو ؛وحررها املسلوب بحقها وأتى املرأة أنصف قد حنيفة أبا أن

                            
 ).٢/٣٥٨: (، صالفقه أصول يف الربهان رشح يف والبيان التحقيق  )١(

 الرضر أحلقت فقد كفء غري من نفسها زوجت وإذا: [فيقول الضوابط هذه بعض : الرسخسى يبني  )٢(

 بالشفعة؛ األخذ حق له يثبت الشفيع أن كام أنفسهم عن الرضر لدفع االعرتاض؛ حق هلم فيثبت باألولياء

؛ املبسوط :؛ انظر..].حقهم إسقاط عىل تقدر فال األولياء حلق الكفاءة طلب وألن نفسه؛ عن الرضر لدفع

 ).٥/١٣( :ص
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 .  ملقتها : سمعها ولو 

 الذين ومذهبه، اإلمام عىل املتجرأون املتعاملون فهم :الثانية الفئة أما
 والسنة، الكتاب من الرشعى الدليل بإراد هيتمون ال األحناف أن يدعون

 اإلمام عىل الفرية أعظم من وهذا والقياس، الرأى اهتاممهم ُجل بل
 رسول خرب كان إذا: فقيل اهللا، لكتاب قويل اتركوا: القائل وهو ومذهبه،

 قول كان إذا: فقيل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول خلرب قويل اتركوا: قال خيالفه؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا
األدلة التى و .هـ.أ.الصحابة لقول قويل ااتركو: قال خيالفه؟ الصحابة

     .ذلك عىل دليل هذه مسألتنا ىف أوردوها واحتجوا هبا
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 * : ترتيب األولياء.  

املرأة احلرة، أوىل الناس بتزوجيها أبوها، :  املغنىيف :يقول املوفق 
أيب حنيفة؛  هو املشهور عنو. وهبذا قال الشافعي. وال والية ألحد معه

. االبن أوىل: وقال مالك والعنربي، وأبو يوسف، وإسحاق، وابن املنذر
وهو رواية عن أيب حنيفة؛ ألنه أوىل منه باملرياث، وأقوى تعصيبا، وهلذا 

 . يرث بوالء أبيه دون جده

ثم أبوه وإن عال يعني أن اجلد أبا األب وإن علت درجته، فهو أحق 
وعن أمحد رواية . وهو قول الشافعي. البن وسائر األولياءبالوالية من ا

. وهو قول مالك؛ ومن وافقه؛ ملا تقدم. أخرى، أن االبن مقدم عىل اجلد
وهو قول مالك؛ ألن اجلد . وعن أمحد، رواية ثالثة، أن األخ يقدم عىل اجلد

 .يديل بأبوة األب، واألخ يديل ببنوة، والبنوة مقدمة

سفل ومجلته أنه متى عدم األب وآباؤه، فأوىل الناس ثم ابنها وابنه وإن 
. بتزويج املرأة ابنها، ثم ابنه بعده وإن نزلت درجته، األقرب فاألقرب منهم

ال والية لالبن إال أن يكون ابن : وقال الشافعي. وبه قال أصحاب الرأي
 ، فييل بذلك، ال بالبنوة؛ ألنه ليس بمناسب هلا، فالًعم، أو موىل، أو حاكام

 .)١(ييل نكاحها كخاهلا، وألن طبعه ينفر من تزوجيها، فال ينظر هلا

ال خالف بني أهل العلم يف تقديم األخ بعد . ثم أخوها ألبيها وأمها
 ه ابن األب، وأقواهم ـإنـدهم، فـعمودي النسب؛ لكونه أقرب العصبات بع

                            
 ملسو هيلع هللا ىلص قضت عدهتا، أرسل إليها رسول اهللاأهنا ملا ان «ل ما روت أم سلمة ؛ولنا: :قال ابن قدامة   )١(

ليس من أوليائك شاهد وال غائب يكره : قال. ًليس أحد من أوليائي شاهدا: يا رسول اهللا: خيطبها، فقالت

 .يرواه النسائ. »زوجهف. ملسو هيلع هللا ىلص قم يا عمر، فزوج رسول اهللا: قالتف. ذلك
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محد يف اختلفت الرواية عن أ. واألخ لألب مثله. ، وأحقهم باملرياثًتعصيبا 
. األخ لألبوين واألخ لألب إذا اجتمعا فاملشهور عنه أهنام سواء يف الوالية

وبه قال أبو ثور، والشافعي يف القديم؛ ألهنام استويا يف اإلدالء باجلهة التي 
تستفاد منها العصوبة، وهي جهة األب، فاستويا يف الوالية، كام لو كانا من 

هة األم، وال مدخل هلا يف الوالية، أب، وإنام يرجح اآلخر يف املرياث بج
. فلم يرجح هبا، كالعمني أحدمها خال، وابني عم أحدمها أخ من أم

 .واختارها أبو بكر. والرواية الثانية، األخ من األبوين أوىل

وهو الصحيح، إن . وهذا قول أيب حنيفة، ومالك، والشافعي يف اجلديد
 .-تعاىل-شاء اهللا 

 العمومة، ثم أوالدهم وإن سفلوا، ثم ثم أوالدهم وإن سفلوا، ثم
ومجلته أن الوالية بعد من ذكرنا ترتتب عىل ترتيب اإلرث . عمومة األب

بالتعصيب، فأحقهم باملرياث أحقهم بالوالية، فأوالهم بعد اآلباء بنو 
املرأة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنوا أبيها وهم اإلخوة، ثم بنوهم وإن 

ألعامم، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو جد األب سفلوا، ثم بنو جدها وهم ا
وهم أعامم األب، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو جد اجلد، ثم بنوهم، وعىل 
هذا ال ييل بنو أب أعىل مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم، وأوىل 

ألن مبنى الوالية عىل النظر والشفقة، وذلك معترب  ولد كل أب أقرهبم إليه
وال نعلم يف هذا خالفا بني أهل . القرابة، فأقرهبم أشفقهمبمظنته، وهي 

 .العلم

ال خالف نعلمه يف أن املرأة إذا مل . ثم املوىل املنعم، ثم أقرب عصبته به
 .يكن هلا عصبة من نسبها، أن موالها يزوجها



 ...ة وأصحابه يف حكم م وأقوال أيب حنيفسرب أقوال مجاهري أهل العل: لثالمبحث الثا   


 بني أهل العلم، يف أن للسلطان والية تزويج ً ال نعلم خالفا؛ثم السلطان
وبه يقول مالك، والشافعي، وإسحاق، . أوليائها أو عضلهماملرأة عند عدم 

فالسلطان ويل «: ملسو هيلع هللا ىلص واألصل فيه قول النبي. حاب الرأيوأبو عبيد، وأص
 . وروى أبو داود» من ال ويل له

. والسلطان هاهنا هو اإلمام، أو احلاكم، أو من فوضا إليه ذلك
. يزوج وايل البلد: واختلفت الرواية عن أمحد يف وايل البلد، فقال يف موضع

يزوج إذا احتاط هلا يف : وقال يف الرستاق يكون فيه الوايل وليس فيه قاض
املهر والكفء، أرجو أن ال يكون به بأس؛ ألنه ذو سلطان، فيدخل يف 

 .)١(عموم احلديث

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
                            

 .)٧/١٧ (:، ص من املغنىً  انتهى خمترصا)١(
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 -ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي

 رابعالمبحث ال
 ثار المترتبة على تزويج المرأة نفسها بدون ولىاألحكام واآل

 
 عليه املرتتبة اآلثار ببعض فيحكم أثرها، ويبقى دوالعق بعض تفسد

 املرأة تزويج عىل ترتتب ًأحكاما العلم أهل ذكر لذا الصحيح، كالعقد
 ذهب وقد عدمه، من الويل اشرتاط يف الختالفهم -ًطبقا- ويل بال نفسها
 سبق كام فسخه، ووجوب ويل، بال النكاح بطالن إىل العلم أهل مجاهري

 .انهبي

 عىل ًموقوفا يمىض ال أنه فالصحيح وليها، إذن بغري املرأة تزوجت فمتى
 لعقد تكون إنام اإلجازة وألن. بالبطالن فيه ملسو هيلع هللا ىلص النبي لترصيح اإلجازة،

 أو املجنون عقده كالذي األهل، من يصدر مل ما فأما. حمله يف أهله من صدر
 املرأة فإن له؛أه من يصدر مل عقد وهذا اإلجازة، عىل يقف فال الطفل،
 مع يصح مل وإذا منها، يصح مل فيه، هلا أذن لو أنه بدليل له، أهال ليست
 .)١(هذا عىل تفريع وال أوىل، املتأخرة باإلجازة يصح ال فألن املقارن، اإلذن

وقبل البدء ىف إيراد األحكام واألثار املرتتبة عىل هذا النكاح الفاسد، 
هى وقوع األثم عىل من أقدم عىل هذا أنقل هنا الكالم عىل مسألة مهمة و

 هو يعتقد النهى فيه أو أنه نكاح باطلو)  كان أو أمرأةًرجال(الزواج الفاسد 
 . ورود األثر الثابت عن الشارعل

  : ىف تشنيف املسامع:قال بدر الدين الزركيش 
                            

 ).٧/٢٨: (، صبترصف ؛املغنى  )١(



 رتتبة عىل تزويج املرأة نفسها بدون ويلاألحكام واآلثار امل: الرابعالمبحث          


 بال والنكاح النبيذ كرشب إباحته يف اختلف ما أما :املاوردي قال وقد
 إباحته وال حتريمه يعتقد مل وإن كبرية، كان التحريم، معتقد علهف إن - ويل
 : علمه مع

 يف االسرتشاد ترك ألن الشهادة مردود فاسق هو :البرصيون قال
 اإلباحة اعتقاده ألن يفسق، ال: البغداديون وقال بالدين هتاون الشبهات

 رشحه يف املصنف ىوحك اإلباحة، معتقد يفسق وال التعاطي من أغلظ
 فأشكل فيه، باخلالف علمه مع قوله منهام وأسقط الوجهني) للمنهاج(

 أن وهي املشهورة، بالقاعدة جاهل يف فرضهام من بد ال: وقال عليه األمر
 -تعاىل- اهللا حكم يعرف حتى يشء فعل عىل يقدم أن له جيوز ال املكلف

 عىل ًخترجيا إال تجهاني ال إهنام ثم اإلمجاع، فيه  الشافعي وحكى فيه،
 وقد ذلك عىل خيرج ما كثريا واملاوردي الرشع ورود قبل األشياء حكم
 .)١(روايته فتقبل احلل ظانا يكون

واملسلم ىف كل األحوال مأمور بأن حيطاط لدينه فمن أختلط عليه األمر، 
 النبي لقول ؛فاألوىل له الرتك بحرام، ليس: يقول وهذا حرام،: يقول هذاف

 استربأ فقد الشبهات اتقى من: (، وقال)يريبك ال ما إىل يريبك ما عد(: ملسو هيلع هللا ىلص
 ومن ًعلام، أكثر هو من يعرف حتى يتحرى أن له تيرس إذاو )وعرضه لدينه

 . فهو خري بقوله، يأخذ حتى الصواب إىل أقرب هو ومن ًورعا، أكثر هو

 *وفيه أربعة فروع؛ما يتعلق بأحكام الفسخ . 

ينفسخ العقد ويجب التفريق بينهما على الفور.
                            

 ).٢/١٠٠١: (، صالسبكي الدين لتاج ؛اجلوامع بجمع املسامع تشنيف  )١(
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قبل  بينهام ألن العقد باطل مفسوخ، وجيب التفريق ًفوراينفسخ العقد 
أيام امرأة نكحت بغري « :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله ، وال جيوز التامدى فيه )١(الدخول وبعده

 .»... إذن وليها فنكاحها باطل ثالثا

 حمل أىاح حقيقة النعدام حمله واألصل فيه أن النكاح الفاسد ليس بنك
حكمه، وهو امللك؛ ألن امللك يثبت يف املنافع، ومنافع البضع ملحقة 

 للملك؛ ألن احلرية خلوص، ًباألجزاء، واحلر بجميع أجزائه ليس حمال
وامللك ينايف اخللوص؛ وألن امللك يف اآلدمي ال يثبت إال بالرق، واحلرية 

بار املنايف يف النكاح الصحيح حلاجة تنايف الرق إال أن الرشع أسقط اعت
 .)٢(الناس إىل ذلك

     بصحة هذا العقد الحاكم أو القاضى إن حكم

 .فهل يجوز نقض حكمه لفساده

 فقهاء أقوال بعض يىل وفيام نقضه، عدم عىل الفقهاء أكثر أن الظاهر
 :املذاهب

 املتويل كان أو حاكم، العقد هذا بصحة حكم فإن :فصل ؛قدامة ابن قال
 .نقضه جيز مل حاكام، لعقده

 أنه خاصة ًوجها هذا يف القايض وخرج. الفاسدة األنكحة سائر وكذلك
. ًنصا خالف ألنه الشافعي؛ أصحاب من اإلصطخري قول وهو. ينقض

 جيز فلم االجتهاد، فيها ويسوغ فيها، خمتلف مسألة ألهنا أوىل؛ واألول

                            
 .)١/١٣٣ (:، ص يف القوانني؛ ابن جزي )١(

 ).٢/٣٣٥: (ص ، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )٢(



 رتتبة عىل تزويج املرأة نفسها بدون ويلاألحكام واآلثار امل: الرابعالمبحث          


 ويف متأول النص وهذا للجار، عةبالشف حكم لو كام له، احلكم نقض
 .)١(..ظواهر عارضه وقد كالم، صحته

 أن مثل. ..( :قال املالكية، عند روايتني : عليش بن حممد وحكى
 وجاء عزل ثم وأجازه فأقره ويل بغري نفسها زوجت امرأة نكاح إليه يرفع

 وإمضاؤه احلكم طريق طريقه القاسم ابن فقال فيه، اختلف مما فهذا غريه،
 .)٢(حمرز ابن واختاره نقضه، إىل سبيل وال بإجارته كاحلكم عليه اإلقرارو

 بغري النكاح عقد فان :املهذب رشح املجموع ىف قال الشافية، وعند
 : احلاكم به وحكم وىل

 الن حكمه، ينقض أنه: االصطخرى سعيد أبى قول وهو )أحدمها(
 أيام (قال ملسو هيلع هللا ىلص نبيال أن ل عائشة روت ما وهو: اخلرب لنص خمالف

 فنكاحها: باطل فنكاحها باطل، فنكاحها وليها، إذن بغري نكحت امرأة
 بام مهرها فلها أصاهبا فان له وىل ال من وىل فالسلطان اشتجروا فان باطل،

 .)فرجها من استحل

 فيه ينقض فلم فيه خمتلف النه الصحيح، وهو ينقض، ال )والثانى(
 .للجار كالشفعة احلاكم حكم

 اجلار، شفعة يف كاخلرب فهو للتأويل، حمتمل النه بنص فليس اخلرب وأما
 .احلد جيب مل بصحته احلكم قبل الزوج وطئها فان

  هـعلي وجب حتريمه يعتقد ًشافعيا الزوج كان إن :الصريىف بكر أبو وقال
                            

 ).٧/٣٣٩: (ص ،املغنى  )١(

 ).٨/٣٥٦: (، صخليل خمترص رشح اجلليل منح  )٢(
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 النه ولاأل واملذهب أجنبية، أهنا يعلم وهو فراشه يف إمرأة وطئ لو كام احلد 
 شهود، بغري النكاح يف ءكالوط احلد، به جيب فلم إباحته يف خمتلف وطئ

 يف له شبهة ال النه أجنبية أهنا يعلم وهو فراشه يف امرأة وطئ من وخيالف
 .الطالق يقع مل طلقها وان وطئها،

 الطالق فيه فوقع صحته، يف خمتلف نكاح النه يقع :إسحاق أبو وقال
 فلم ملكه غري يف طالق النه ل،االو واملذهب أختها، عدة يف املرأة كنكاح

 .)١(أجنبية طلق لو كام يصح

 فيه خمتلف نكاح بصحة حكم ولو«(: قوله :الطويف الدين نجم وقال
 أو حنفي، حاكم شهود أو ويل بال النكاح بصحة حكم أن مثل »حاكم
 ذلك »ينقض مل «باطال، النكاح ذلك فرأى ،»اجتهاده تغري ثم «غريه، جمتهد

 بنقض التسلسل للزوم «وذلك الزوجني، بني بالتفريق األول االجتهاد
 لوجب احلاكم، اجتهاد لتغري بالثاين األول احلكم نقض لو: أي ،»النقض

 .)٢()... تغرياجتهاده إذا بالثالث الثاين احلكم ينقض أن

 أم احلكم نقض عدم إىل نصري فهل املذهب حنفى القاىض كان إن ولكن
  .ال؟

                            
 ).١٦/١٤٦( :، صاملهذب رشح املجموع  )١(

 ).٣/٦٤٨( :، صالروضة خمترص رشح  )٢(

 بعض وقاله ويل، بال نكاح يف خالف: ولنا ... «): ٨/٣٩٧١ (االلتحرير رشح التحبري ىف املرداوى قال* 

 من كان سواء آخر، باجتهاد بغريه، االجتهاد حكم نقض يمتنع أنه: وحاصله مفلح، ابن نقله أصحابنا

 وهكذا، النقض، نقض جلاز النقض جاز لو إذ التسلسل؛ من نقضه عىل يلزم ملا غريه، من أو األول املجتهد

 .»باحلكم حينئذ الوثوق لعدم املنازعة قطع وهو احلاكم حكم مصلحة فيفوت



 رتتبة عىل تزويج املرأة نفسها بدون ويلاألحكام واآلثار امل: الرابعالمبحث          


 امرأة عن احلنفي القايض سئل لو كام أي :: الدسوقى عرفة ابن قال
 يرفع حكام إفتاؤه يكون فال أي العقد بصحة فأفتى ويل بال نفسها زوجت

 ألن أي) اإلفتاء ألن: قوله. (املذكور النكاح بإبطال احلكم فلغريه ًخالفا
 بحكم القايض جزم عرفة ابن به إلزام ال باحلكم إخبار بصحته احلنفي إفتاء

 به األمر وجه عىل به وجزمه حكم ال فتوى به إعالمه ردجم وجه عىل رشعي
 .)١(حكم

 وتفريعات تفصيل فيها القاىض حكم أو احلاكم حكم نقض ومسألة
 .)٢(ملوافقاتا ذلك ىف وينظر كثرية،

: النكاح هذا عن سئلت أنك لو: بعض أهل العلم قال. 

 بك، ورضيا إليك ورفع العقد هذا مثل يف القضاء منك طلب :يعني
 املسلمني عقود تصحيح االستئناف ألن ًاستئنافا؛ ال ًابتداء حتكم فحينئذ

 شاء إن- سيأتينا وهذا ،-رمحهم اهللا- العلامء قويل أحد عىل مضت التي
 حق من هل فيها، املختلف الفروع مسائل يف هذا القضاء، كتاب يف -اهللا

 ال أنه: لامءالع عند العمل عليه والذي ال؟ أو القضاء ينقض أن القايض
 كتاب يف ًقطعيا ًنصا خالف إذا إال الغري اجتهاد عىل بناء غريه حكم ينقض

  ينقض فال فيه املختلف من كان إذا أما اإلمجاع، أو ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي نةُوس ، اهللا
                            

 ).٤/١٥٧: (ص ،الكبري الرشح عىل الدسوقي حاشية  )١(

 ؛ املعتمد ،)٦/٢٦٨(: ص ؛املحيط والبحر، )٥٠٢/ ٢(: ؛ صواالعتصام، )١/٣٧٧(: ص ؛املوافقات  )٢(

: ؛ صالوصول هناية ،)٤٤٠(: ص ؛الفصول تنقيح رشح ،)٦/٣٦(: ص ؛املحصول ،)٢/٩٤٩(: ص

) ٣/٩٥٥(: ؛ صمفلح ابن أصول ،)١٤/٣٤ (:؛ صاملغني ،)٤/٥٦٥(: ص ؛السول هناية ،)٨/٣٨٤٨(

 ).٣/٢/٧٢٥(: ص ؛التحرير رشح التحبري
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 عنده ترجح بام يقيض فالقايض نظره، يف ترجح بام قىض إليه ترافعا لو لكن
 أو العقد هذا بفساد حيكم: ذلك عىل وبناء اخلصوم، عند ترجح بام ال

 عىل وبناء رشعية، شبهة هلام ألن الزوجني؛ عىل احلد يوجب وال بصحته
 إذا العدة تثبت فإنه ًفاسدا يراه الذي النكاح من النوع هذا إليه ُرفع لو: ذلك

 .)١(بفسخه حكم

   هل يفتقر فسخ النكاح الفاسد إلى حكم حاكم. 

 فسخ الزوج امتنع وإن ،فورعىل ال  بينهاملفرقةاسبق حتقيق وجوب 
 .منه واعتدت العقد احلاكم

هل يفتقر فسخ النكاح الفاسد إىل  :املالكي ُّالرعيني الدين شمس قال
حكم حاكم، أو يكفي يف ذلك ترايض الزوجني، أو الزوج والويل؟ 

يف والظاهر أنه ال يفتقر إىل حكم حاكم، قال يف النكاح األول من املدونة 
 قال ابن ؛النكاح الذي عقده األجنبي مع وجود الويل وأراد الويل فسخه

وإذا أراد الويل أن يفرق بينهام فعند اإلمام إال أن يرىض الزوج : القاسم
 .)٢(بالفراق دونه انتهى

 مل جيز تزوجيها ً فاسداًوإذا تزوجت املرأة تزوجيا: فصل :قال ابن قدامةو
و يفسخ نكاحها وإذا امتنع من طالقها فسخ لغري من تزوجها حتى يطلقها أ

ال حاجة إىل فسخ وال طالق :  وقال الشافعي؛نكاحه نص عليه أمحداحلاكم 
  .ألنه نكاح غري منعقد أشبه النكاح يف العدة

                            
 ).١٧/٣٢٤: (، صاملستقنع زاد رشح  )١(

 ).٣/٤٤٧: (ص ، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )٢(



 رتتبة عىل تزويج املرأة نفسها بدون ويلاألحكام واآلثار امل: الرابعالمبحث          


 فاحتيج يف التفريق إىل إيقاع فرقة االجتهادولنا أنه نكاح يسوغ فيه 
يق يفيض إىل تسليط كالصحيح املختلف فيه وألن تزوجيها من غري تفر

زوجني عليها كل واحد منهام يعتقد أن نكاحه الصحيح ونكاح اآلخر 
الفاسد ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهني وإذا زوجت بآخر قبل 

 ومل جيز تزوجيها الثالث حتى يطلق األوالن أو ًالتفريق مل يصح الثاين أيضا
مهر هلا ألنه عقد فاسد مل يفسخ نكاحهام ومتى فرق بينهام قبل الدخول فال 

يتصل به قبض فلم جيب له عوض كالبيع الفاسد وإن كان التفريق بعد 
 وإن »فلها املهر بام استحل من فرجها«: وله قالدخول فلها املهر بدليل 

صابه يف عقد فاسد فأشبه أتكرر الوطء فاملهر واحد للحديث وألنه 
 .)١(اإلصابة يف عقد صحيح

  تعليل ذلك: 

 فيه، خمتلف نكاح ألنه ، قالوا بأن احلاكم هو الذى يفرق بينهاموإنام
 غري من املرأة تزوج َّإن ثم القضاء، يدي بني تقدير حمل هي أمور عىل ومبني

 يظن حني يف انتهى، األول زواجها أن تظن املرأة جيعل احلاكم، يوقعها فرقة
 ينفسخ مل نكاحها وأن األول، بالعقد زوجته تزال ال أهنا هلا، األول الزوج

 عىل وحرمتها له، حلها يعتقد كل عليها، زوجني تسلط إىل يفيض وهذا منه،
 .اإلسالم يف جائز غري وهذا اآلخر،

   العقد الفاسد ال يمكن تصحيحه إال بعقد جديد. 

 رىض الوىل وأراد أن يمىض هذه دة ـبعد متزوجت املرأة بدون وىل ثم إن 

                            
 ).٧/٣٤٣( :، صاملغنى  )١(
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 عىل ً هذا النكاح، فإن إجازته ال  جتعل العقد صحيحاةجازوإ الزجية 
 مكتمل الراجح من قول اجلمهور ألنه عقد باطل، وال بد من جتديده

 .الرشوط واألركان

وقد علم أن النكاح املوقوف عىل اإلجازة ال يفيد : : قال الزركيش
  .)١(حال وال إرثا كام تقدم، انتهى

 ال اإلجازةاملوقوف عىل النكاح  :قال يف املجموع رشح املهذب
 أو الزوج أو الزوجة، الويل عىل إجازة ًيصح عندنا سواء كان موقوفا

 من رجل ليس بويل هلا امرأة أن يتزوج الرجل الويلفاملوقوف عىل إجازة 
 نفسها أو العبد نفسه بغري اآلمة عىل إجازة وليها، أو تزوج ًويكون موقوفا

 .)٢(سيدإذن السيد، ويكون موقوفا عىل إذن ال

 »أيام امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل«: ملسو هيلع هللا ىلصفوجه املنع قوله 
فسقط قول من زعم أنه موقوف، وألنه عقد تقدم عىل رشط من رشوط 
ّجوازه وال يتم إال بحصوله فلم يصح، أصله العقد عىل من هلا زوج قبل أن 

ّتبني منه، وألنه نكاح ال يملك الزوج التكلف من إيقاع إطال ًقه فكان باطال ّ
: ّكالعقد عىل املعتدة، وألنه نكاح واقف عىل إجازة فلم يصح، أصله قوله

بخامسة  ّزوجتك ابنتي إن شاء زيد، وألنه لو كان حتته أربع نسوة فتزوج
ً وقف نكاحها عىل طالق إحدى األربع، مل يقف وكان باطال، كذلك يف ؛أو

  .)٣(مسألتنا
                            

 ).٥/٨٦( : عىل اخلرقي، ص رشح الزركيش )١(

 ).١٦/١٥٤: (ص ، املجموع رشح املهذب )٢(

 .)٢/٦٩٠: (، ص اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف )٣(
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 *فرعان؛ وفيهكام النسب واملصاهرةأحما يتعلق ب .
   لحوق النسب. 

 اتفق فقد بالولد منه فأتت وطأهادخل هبا وو إذا تزوج أمرأة بدون ويل
 ألن حقيقي، دخول به اتصل إذا النكاحهذا  يف يثبت النسب أن عىل الفقهاء
رءوا اد« :ملسو هيلع هللا ىلص لقوله وهذا حمل إمجاع ،للولد إحياء إثباته يف حيتاط النسب

 .»احلدود بالشبهات

 عىل ً، متفقاً فاسداًنكاحا(ومن نكح امرأة  :قال ابن تيمية شيخ اإلسالم
 يف ً عىل فساده، أو خمتلفاً متفقاً يف فساده أو ملكها ملكاًفساده، أو خمتلفا

فإن ولده منها : فساده، أو وطئها يعتقدها زوجته احلرة، أو أمته اململوكة
  .)١()باتفاق املسلمنييلحقه نسبه، ويتوارثان 

 إن: قال فمن :الزنا إىل الولد ينسب من عىل ًمغلظا ًأيضا : وقال
: الواطئ وأبوه هو يتوارثان] ال [زنا ولد الولد فيه يكون مثله أو النكاح هذا

 وبني عرف جاهال كان فإن الدين، رتبة من منسلخ. املسلمني إلمجاع خمالف
 أوالد أحلقوا الدين أئمة وسائر نالراشدي وخلفاءه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أن له

 حلوق يف يشرتطوا ومل باإلمجاع، حمرمة كانت وإن بآبائهم اجلاهلية أهل
 . )٢(املسلمني رشع يف جائزا النكاح يكون أن النسب

  النسب مدة احتساب وقت: 

  احـكـالن وقت من تعترب النسب دةـم أن عىل يوسف وـوأب حنيفة أبو نص
                            

 ).٣٤/١٤: (ص ،جمموع الفتاوى  )١(
 ).٣/٣٢٦( :املصدر السابق، ص  )٢(
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 .الصحيح من يؤخذ الفاسد النكاح حكم ألن ،الصحيح النكاح يف كام

 الفتوى، وعليه الدخول وقت من تعترب أهنا إىل احلسن بن حممد وذهب
 مقام النكاح إقامة أي باعتباره، واإلقامة إليه بداع ليس الفاسد النكاح ألن

 فال إليه بداع ليس الفاسد والنكاح الوطء، إىل داع النكاح أن باعتبار الوطء
 . )١(مقامه يقام

  أن تكرار الوطء يف النكاح الفاسد ال  ::قال املاوردى  :فائدة
 .)٢(جيب به إال مهر واحدة ما مل تغرم املهر عام تقدم به

  بالوطء ىف النكاح الفاسدًتصري املرأة فراشا : 

 مل ما ،ًفراشا تصري ال الفاسد النكاح يف املرأة مجهور أهل العلم عىل أن
 .)٣(الوطء حقيقة توجد

 اليمني ملك والثاين النكاح عقد أحدمها أمرين بأحد ًفراشا تصري املرأةو
 حلصول ًموضوعا ًعقدا لكونه بنفسه الفراش يوجب النكاح عقد أن إال

 تكثروا توالدوا تناكحوا «-والسالم الصالة عليه- النبي قال ًرشعا الولد
 عىل يقدمون الناس وكذا »بالسقط ولو القيامة يوم األمم بكم أباهي فإين

 الولد حصول إىل ًمفضيا ًسببا النكاح فكان عادة التوالد لغرض النكاح
 إذا والفاسد الصحيح النكاح فيه ويستوي بنفسه النسب لثبات ًسببا فكان

 مشاخينا بعض عند احلكم حق يف ينعقد الفاسد النكاح ألن الوطء به اتصل
                            

 ).٤٠/٢٣٦: (ص ،الكويتية الفقهية املوسوعة  )١(

 ).٩/٤٥: (؛ مصدر سابق، صحلاوي الكبري ا )٢(

ُعيون، )١٣/٢٩٩: (ص ؛الكبري بالرشح املعروف الوجيز رشح العزيز  )٣( ُ ِاملسائل ُ َ  ).١/٣٧١: (ص ،َ
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 رشائط من رشط فاته ما والفاسد حمله يف أهله من العقد ركن لوجود
 .)١(الصحة

 نسب يثبت فاسد عقد من الدخول من أشهر ستة بعد املرأة ولدت وإن
 احلرث، ّحمل يف ووقاعها هبا الدخول حني من يثبت ّإنام الفراش ألن الولد؛

 شهور ستة يمض مل إن العقد حني من أشهر لستة ولدته إن نسبه يثبت وال
 وحيمل منه، نسبه يثبت الزنا من نهبأ ّيرصح ومل ّادعاه إذا إال الدخول عىل
 .)٢(بشبهة وطء أو سابق بعقد منه محلت َاملرأة أن عىل

  بمجرد اخللوة؟ًهل تصري فراشا . 

 هبا وخال فاسد بنكاح امرأة تزوج إذا :: املحاسن أبو الروياينقال 
 نجعلها كام ًفراشا الفاسد النكاح مع اخللوة هبذه تصري هل يطأها ومل

 :وجهان فيه ًا؟فراش بالوطء

 يف العقد ألن يطأها؛ مل ما ًفراشا تصري ال الصحيح وهو :أحدمها
 .فاسد األصل

 فصارت اإلصابة، عيل تسليط اخللوة ألن ًفراشا؛ تصري :والثاين
 .)٣(بخراسان أصحابنا بعض ذكره. كاإلصابة

   حرمة المصاهرة فى النكاح الفاسد. 

: أربع يف ويتحقق ؛بالقرابة شبيه وصف:  

                            
 ).٦/٢٤٣: (، صالرشائع ترتيب يف لصنائعا بدائع  )١(

 ).٤١٦: (ص ،والطالق الزواج أحكام إىل الوفاق سبل  )٢(

 ).١١/٣٥٧( :، صاملذهب بحر  )٣(
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  البنت تشبه وهي االبن، زوجة إحداها . 

  ًأيضا البنت تشبه وهي الزوجة، بنت :ثانيهام.  

  األم تشبه وهي األب، زوجة :ثالثها.  

  أيضا األم تشبه وهي الزوجة، أم :رابعها.ً 

  ون ويل له حالتان، حالةالكالم ىف حرمة املصاهرة ىف النكاح بدو 
 .بمجرد العقد وحالة ؛بعد الوطء

 :بعد الوطء املصاهرة حرمة. 

 عنه نحفظ من كل أمجع :  ابن املنذرقال: بن قدامة ىف املغنىاقال 
 برشاء أو فاسد، بنكاح امرأة وطئ إذا الرجل أن عىل األمصار، علامء من

 ،مالك مذهب وهذا. ولده وولد وأجداده وابنه أبيه عىل حترم أهنا فاسد،
 وأصحاب ثور وأيب وإسحاق، وأمحد، والشافعي، والثوري، واألوزاعي،

 وال. املباح كالوطء التحريم، فأثبت النسب، به يلحق وطء وألنه. الرأي
 ألن إليها؛ النظر به له يباح وال عليه، حرمت ملن ًحمرما الرجل به يصري

 إباحة؛ األهن الوطء؛ حرمة بكامل تتعلق املحرمية وألن بمباح؛ ليس الوطء
 .)١(أوىل غريها إىل النظر يستبيح ال فألن إليها النظر يستبح مل املوطوءة وألن

 املصاهرة تثبت حرمة(: : قال حيث اإلمجاع : الكاساين ونقل
وكذا تثبت بالوطء يف النكاح الفاسد، وبالوطء عن . ..بالعقد الصحيح، 

 .)٢()شبهة باإلمجاع

                            
 ).٩/٥٢٨(: ص ، املغني )١(

 ).٤٢٣/ ٣(: ، ص بدائع الصنائع )٢(
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 :حق به النسب، كالوطء املباح، أنه وطء يل
 .فيثبت به التحريم

ًواملحرمات بالعقد سواء كان صحيحا أو فاسدا . زوجة األب وإن عال: ً
 .وزوجة االبن وإن سفل وأم زوجته من نسب أو رضاع وإن علت

أن املوطوءة يف العدة بشبهة أو يف نكاح : والثالث عرش :قال املاوردى
يف حلوق النسب ووجوب العدة وحتريم فاسد كاملوطوءة يف نكاح صحيح 

 وحتريم ؛ والعدة؛ وحلوق النسب؛املصاهرة الستوائهام يف وجوب املهر
 .)١(املصاهرة

 :حرمة املصاهرة بمجرد العقد : 

 بالعقد حيرمن الزوجة وأم األب، وزوجة االبن، زوجة أن يف خالف ال
 نزل، وإن ابنه نواب ابنه عىل حرمت امرأة عىل األب عقد فإذا الصحيح،

 وإن وجده أبيه عىل حرمت امرأة عىل االبن عقد وإذا هبا، يدخل مل وإن
  .هبا يدخل مل وإن نزل، وإن ابنه عىل حترم كام عال،

 الوطء قبل الفاسد النكاحىف  املصاهرة حرمةثبت فت أما ىف العقد الفاسد
 الشافعية دوعن (عندهم، املشهور ىف واحلنابلة املالكية عند العقد بمجردو

 حتريمها يف اشرتط فيمن -فقط- املصاهرة حرمة يوجب الفاسد العقد
 .)بوطئها إال حترم ال بنتها، فإن كاألم الوطء،

 ألن أصوهلا؛ الرجل عىل ِّوحيرم وفروعه، الرجل أصول عىل املرأة فتحرم
  عىل العقد ألن فروعها؛ عليه حرمـي وال األمهات، رمـحـي البنات عىل العقد

                            
 ).٩/٤٧: (، صاحلاوي الكبري  )١(
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 .)١(ًأيضا البنت حرمت باألم دخل فإذا البنات، حيرم ال مهاتاأل 

 منها وحيرم  املصاهرة،:الثالث السبب :املالكي السعدي حممد أبو قال
 والرضاع، النسب من الزوجة أمهات املباح الصحيح النكاح عقد بمجرد
 .والرضاع النسب جهتي من واجلد األب وزوجة واحلفدة، االبن، وزوجة

 يف القاسم ابن قال فقد جوازه، يف املختلف وهو املكروه، العقد فأما
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول حرمه وال اهللا، كتاب يف ًحراما يكن مل نكاح كل: (الكتاب

 ال الذي الصحيح النكاح حيرم كام حيرم عندي فهو فيه، الناس اختلف وقد
 .)٢()أرىض عمن سمعت الذي وهذا فيه، اختالف

 الفاسد العقد فإن الفاسد، بالعقد اهرةاملص حرمة تثبت :احلنابلةوعند 
 واإلرث، واإلحصان، احلل، عدا ما النكاح أحكام به تثبت عندهم

 حل الفاسد النكاح عىل يرتتب فال املسيس، قبل بالفرقة الصداق وتصنيف
 باإلحصان توصف وال. ًثالثا ملطلقها إحالهلا وال. عليها املعقود املرأة وطء

 واملسيس الدخول قبل طلقها وإذا به، يتوارثان وال به الزوج يوصف ال كام
 وغريها املصاهرة حرمة نرش من ذلك عدا ما أما الصداق، نصف تستحق ال

 حرمة تثبت ال: يقول وبعضهم. املذهب ظاهر هو وهذا. به تثبت فإهنا
 .)٣(املصاهرة

ٌمستنبط وهو التحريم، األبضاع ىف األصل أن :ذلك ووجه   النبي قول من َ

                            
 ).٩/٦٦٠٢: (، صوأدلته االسالمى الفقه  )١(

 ).٢/٤٨١( :، صاملدينة عامل مذهب يف الثمينة اجلواهر دعق  )٢(

 ).٤/٦٥( :، صاألربعة املذاهب عىل الفقه  )٣(
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 الرضورات ِمن أن ومعروف ،»اهللا بكلمة َفروجهن ُتحللتمواس«: ملسو هيلع هللا ىلص
ْالعرض َحفظ بحفظها الرشيعة جاءت التي اخلمس  مراعاة وكذلك ؛ِ

 . التحريم غلب للخالف

 األحناف عند املصاهرة حرمة يوجب ال الفاسد العقد :الثانى القول
 : والشافعية

: 

 . الصحيح العقد :هاأحد

 . زنا أو فاسد، أو صحيح، بعقد كان سواء الوطء، :ثانيها

 . املس :ثالثها

 .الرجل ذكر إىل املرأة ونظر املرأة، فرج داخل إىل الرجل نظر :رابعها

 ال نظر أو مسيس فيه يكن مل إذا الفاسد والنكاح :: الرسخيس قال
 حرمة إثبات يف الوطء اممق يقام إنام النكاح ألن املصاهرة؛ حرمة يثبت

 الفاسد، بالعقد حيصل ال وذلك ،ًرشعا الوطء إىل به يتوصل ألنه املصاهرة؛
 فالسبب منعقد غري أصله الفاسد النكاح وألن احلرمة، به يثبت ال فلهذا

 احلل وبني احلل، ملك النكاح وموجب احلرام، امللك إال يثبت ال الفاسد
 وامللك الفاسد بالسبب احلالل امللك إثبات انعدم فإذا منافاة، واحلرمة

 إنام الرشعية واألسباب احلكم، عن السبب خال يكون ال بالنكاح احلرام
 املرأة أقامت وإذا لغوا، كان احلكم عن خال سبب فكل ألحكامها تعترب
 ألن بجحوده؛ يفسد ومل نكاحها يثبت جاحد والزوج النكاح عىل البينة

 الطالق فإن بطالق، ليس وجحوده لطالقبا إال يرتفع ال الثابت النكاح
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 قيض فلهذا ،ًقاطعا به يصري فال أصال، للنكاح نفي واجلحود للنكاح، قطع
 .)١(والصواب بالصدق أعلم تعاىل واهللا بينهام بالنكاح

 بملك احلالل بالوطء وتثبت الصحيح بالعقد تثبت املصاهرة حرمة ثم
 علون وإن وجداهتا وابنتها أمها عليه حترم جاريته وطئ من إن حتى اليمني
 أجداد وعىل وابنه الواطئ أب عىل هي وحترم سفلن وإن بناهتا وبنات
 .سفلوا وإن أبنائه أبناء وعىل علوا، وإن الواطئ أجداد

 باإلمجاع، شبهة عن بالوطء وكذا الفاسد النكاح يف بالوطء تثبت وكذا
 وال عندنا شهوة عن فرجها إىل وبالنظر شهوة عن فيهام باللمس وتثبت

 عن إال األعضاء سائر بمس وال بشهوة األعضاء سائر إىل بالنظر تثبت
 .)٢(خالف بال شهوة

 يف اشرتط فيمن املصاهرة حرمة يوجب الفاسد العقد :قالوا الشافعية أما
ً عقدا عليها عقد فإذا بوطئها، إال حترم ال بنتها، فإن كاألم الوطء، حتريمها

 بمجرد حترم التي أما بنتها، حرمت العقد ذلك عىل بناء وطئها ثم ًفاسدا
 أمها فإن -كالبنت- ًصحيحا العقد يكون أن حتريمها يف يشرتط فإنه العقد
 البنت عىل عقد فإذا ًصحيحا، يكون أن برشط عليها العقد بمجرد حترم
 الفاسد العقد ذلك بعد وطئها إذا نعم أمها حترم مل هبا يدخل ومل ًفاسدا ًعقدا

 .الدبر يف ولو بالوطء أمها حرمت

  ريمهاـحـت يف فيشرتط العقد، بمجرد حترم فإهنا األب، زوجة ذلك ومثل

                            
 .)٥/١٥٨( :، صاملبسوط  )١(

 ).٢/٢٦٠( :، صالرشائع ترتيب يف الصنائع بدائع  )٢(
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 فإهنا ووطئها عليها دخل إذا أما ًصحيحا، العقد يكون أن العقد بمجرد 
 بمجرد حترم فإهنا االبن زوجة وكذا ًفاسدا العقد كان ولو بالوطء حترم

 .)١(املتقدم الوجه عىل ًصحيحا يكون أن فيشرتط العقد،

 األوىل؛ الثالث أن واعلم :شهبة القاىض ابن الشافعى الدين بدر قال
 أما الصحيح، العقد بمجرد حيرمن الزوجة وأم واالبن األب زوجة: أعني

 كام املنكوحة؛ حل به يتعلق ال كام املصاهرة؛ حرمة به يتعلق فال .. الفاسد
 من أن: واحلاصل. ..] الروضة[و ،]الرشحني[و ،]املحرر[ يف به ّرصح

 وهي بالعقد حرم ومن كالربيبة، العقد؛ صحة فيه تعترب ال .. بالوطء حرم
 .)٢(العقد صحة من بد فال .. األوىل الثالث

 

 

         

 

 

 

 

 

                            
 ).٤/٨٤( :، صاالربعة املذاهب عىل الفقه  )١(

 ).٣/٨٤: (، صاملنهاج رشح يف املحتاج بداية  )٢(
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 *وفيه ثالثة فروع؛ِما يتعلق بأحكام العدد .
  أحوال المرأة فى العدة . 


 : 

 .اخللوة قبل بينهام يفرق أن -١

  .الوطء وقبل اخللوة بعد بينهام يفرق أن -٢

 .الوطء بعد بينهام يفرق أن -٣

   : 

املرأة فإن مل يكن ًذا وقع النكاح فاسدا وفرق القايض بني الزوج وبني إ

َّيا أهيا الذين آمنُوا إذا نكحتم املؤمنَات ثم {: لقولهدخل هبا فال عدة،  ُ َ ُُّ ُْ َ َِّ ِ ِْ ُ َْ َ ََ ِ َ َ َ

َطلقتموهن من قبل أن متسوهن فام لكم عليهن من عدة تعتدوهنا َ ْ َ ُّ َ ُُّ َ َ َّ ُْ ْ َّ ْ َّ ْ ْ ٍَّ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ ََ ُ ُ َُ ِ {

 .أوىل الفاسد النكاح ففى لصحيحا النكاح ىف هذا كان فإذا .]٤٩: األحزاب[

ًاحا خمتلفا فيه، فهو فاسد،وإن نكحها نك( :قال ابن قدامة وإن فارقها . .. ً

يف احلياة بعد اإلصابة، اعتدت بعد فرقته بثالثة قروء، وال اختالف فيه، 

 يف احلياة يف املفارقة ألن، وإن كان قبل اخللوة، فال عدة عليها، بال خالف

 .)١()أوىل الفاسد ففي خالف، بال عليها، عدة ال الصحيح النكاح

   : 
                            

: ص ؛ املدونة،)٤/٤٢٣(: ص ؛، بدائع الصنائع)٦/٥٥(: ص ؛ املبسوط،)١١/٢٦١(: ص ؛ املغني )١(

 ).١٤/٣٣١(: ص ؛، احلاوي)٥/٣٣٧(: ص ؛ األم،)٥/٤٨٦(: ص ؛، التاج واإلكليل)٢/٣٧(
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 خال قد وكان املرأة وبني الزوج بني القايض وفرق ًفاسدا النكاح وقع إذا
 :  قولني عىل فيها العلم أهل أختلف فقد ،ءوط حيدث ومل هبا

  اخللوة ألن احلقيقي؛ بالدخول جتب كام العدة وجوب :األول القول 
  .واملالكية)١(احلنابلة قول وهو. الوقاع مظنّة

 أمحد، عن فاملنصوص اإلصابة، قبل اخللوة بعد كان وإن :قدامة ابن قال
 النسب، حلوق يف الصحيح النكاح جمرى جيري ألنه العدة؛ عليها أن

 .)٢(العدة يف فكذلك

 الفاسد النكاح يف اخللوة بعد الزوجان تصادق وإذا :املدونة ىف قالو
 لثبت ٌولد كان لو ألنه، بذلك العدة تسقط مل املسيس نفي عىل الصحيح أو

 .)٣(بلعان ينفيه أن إال نسبه

، تنكح هلا املنعي أو، ٍحمرم ذات أو، ٍفاسد ٍنكاح من فسخ وما :ًأيضا وقال
 .)٤(الصحيح النكاح كعدة كله ذلك يف فالعدة: سيدها إذن بغري ٍأمة أو

 قىض«: قال أوىف ابن زرارة عن أمحد رواه ما ذهبامل هلذا يستدل وقد
 املهر، وجب فقد ًسرتا، أرخى أو ًبابا أغلق من أن الراشدون اخللفاء

  .)٥(»ُدةِالع ووجبت
                            

 ً.إمجاعا الباطل كالنّكاح بالوطء بل الفاسد النّكاح يف اخللوة يف ّعدة ال: حامد ابن قال  )١(

 ).٨/١٣٩( :، صاملغنى  )٢(

 ).١٠/٦٠٨: (ص ،املدونة ملسائل اجلامع  )٣(

 ).١٠/٦٠٨( :املصدر السابق، ص  )٤(

؛ ح الرزاق وعبد ،)٧/٢٥٥ (البيهقي وأخرجه ،)١٦٦٩٢( ح ؛املصنف ىف شيبة أبى ابن أخرجه )٥(
 ).١٩٣٧(: اإلرواء يف األلباين وصححه). ٦/٢٨٨) (١٠٨٧٥(
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 األخرى باآلثار يتقوى نهأ إالثر وإن كان ىف سنده ضعف وهذا األ
 . ىف هذا البابعنه  وعيل عمر عن املروية

 أرخى أو بابا أغلق إذا«: قاال وعليا عمر، أن قيس، بن األحنف عنف
 .)١(»العدة وعليها كامال، الصداق فلها سرتا

  والشافعية احلنفية قول وهو العدة وجوب عدم :الثاين القول. 

 العدة يوجب الصحيحة) اخللوة (وإحلاق: الدين برهان املعايل أبو قال
 لوجود الوطء مقام أقيمت إنام اخللوة ألن الفاسد؛ دون الصحيح النكاح يف

 .)٢(مقامه اخللوة تقام فال الفاسد النكاح يف يمكن وال الوطء، من التمكني

 توجب ال الفاسد النكاح يف واخللوة :فقال ذلك : الكاسانى وعلل

 املستوفاة املنافع حق يف بالنكاح أحلق أنه إال حقيقة بنكاح ليس ألنه العدة؛

 املستوىف غري حق يف فيبقى ،ذلك إىل الناكح حلاجة املنافع قيام مع حقيقة

 املوجب وألن باخللوة؛ حقيقة املنافع استيفاء يوجد ومل العدم، أصل عىل

 يوجد ومل الرحم، براءة لتعرف جتب ألهنا الوطء؛ هو احلقيقة يف للعدة

 حق يف مقامه الصحيح النكاح يف الوطء من التمكني أقمنا أنا إال حقيقة

 ههنا يوجد ومل املطلق، امللك وهو ،التمكن دليل لوجود فيه حيتاط حكم

 كان إذا العدة توجب أهنا الصحيح النكاح يف الفاسدة اخللوة بخالف

 .)٣(حقيقة الوطء من متمكنا
                            

 ).٣/٨٤: (، صيللبيهق الصغري السنن  )١(

 ).٣/٤٦١( :، صالنعامين الفقه يف الربهاين ملحيط  )٢(

 ).٢/٣٣٥( :، صالرشائع ترتيب يف الصنائع بدائع  )٣(
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 :  عليها؛ عدة ال :: الشافعياإلمام  عندو

 . باطل نكاحها التي أشبهت صحيح، نكاح غري يف خلوة أهنا ،أحدمها

 ففي العدة، توجب ال الصحيح النكاح يف عنده اخللوة أن ،والثاين
 .)١( قاله ابن قدامة ىف املغنى.هـ.ا. حامد ابن قول مقتىض وهذا. أوىل الفاسد

َ يا أهيا الذين {: تعاىل بقوله باخللوة العدة وجوب بعدم القول وجهو َِ َّ َ ُّ َ

ِآمنُوا إذا نكحتم املؤمنَات ثم طلقتموهن من قبل  ْ ْ َّ َْ ْ َّ َ ُ ُْ َِ ِ ُِ ُ َّ ُ َُ ُ َْ َ ِ ْأن متسوهن فام لكم َ َ ُّ َُ َ َ َ َّْ ُ َ

َعليهن من عدة تعتدوهنا َ ُّ َ َ َّْ ْ َّ ٍْ ِ ِ ِ َ  إنام العدة أن اآلية رصحت وقد ]٤٩:األحزاب[ } َ
 الوطء عن املجردة واخللوة املسيس انتفاء عند العدة ونفى باملسيس جتب
 .اجلامع هو االية يف واملس. مسيس فيها ليس

 أثرلكن و. مسعود وابن باسع ابن عن مروي العدة وجوب عدم أنو
 وابن البيهقي وضعفه أمحد االمام ضعفه، ضعيف مسعود وابن عباس ابن

 يصح مل أنه وقال الصحابة عن روي ملا خمالف بأنه أمحد اإلمام وأعله املنذر
  .العدة وجوب إال الصحابة عن

، بومستنده ما صح عن عمر وعىل  ولعل املختار مذهب اجلمهور
 . صحيح خالف يهف عنهم حيفظ وال

   : 

 . يف النكاح الفاسدىل وجوب العدة يف الوطء هري أهل العلم عمجا
                            

 ىف القديم؛ ألن مذهبه الصحيح النكاح ىف : اإلمام مذهبهو  سبق ما :تنبيه؛ )٨/١٣٩( :ص ،املغنى )١(

: ذكره املواردى ىف احلاوى الكبري، ص. العدة بتوج ال اخللوة أن قوله من هـعلي واملعمول اجلديد يف

)١١/٢١٧.( 
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ال جتب العدة إال من : :بن حزم وخالف الظاهرية اجلمهور، فقال ا
طالق، أو وفاة، أو املعتقة إذا اختارت نفسها، وأما سائر وجوه الفسخ، 

 .)١( فاسد، فال عدة يف يشء من ذلكسواء كانت من نكاح صحيح أو نكاح

دة الطالق، والوفاة، مذكورة يف القرآن، وعدة املعتقة التي ِن عأل
ْوال {: اختارت نفسها جاءت هبا السنة، فقال تعاىل َمطلقات يَرتبصن ـَ ْ َّ ََ ُُ َ َّ َ

ٍبأنفسهن ثالثة قروء
ُ ُ َ َ َ َ َُّ ِ ِ ْ َ ْوالذين يتوفو{:  وقال تعاىل]٢٢٨: البقرة[}  ِ َ ُ َ ََّ ََّ ْن منْكم ِ ُ ِ َ

ًويذرون أزواجا يَرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعرشا ْ َ َْ ُ َ َ َّ َ ْ َّ َ ً َ َ ٍَ ْ َ َ ََ ُ َ َْ َ ُِ ِ ْ َ  وعن ]٢٣٤: البقرة[} ِ
، فخريها ]مغيث[ً أن زوج بريرة كان عبدا أسود؛ اسمه بابن عباس 
 عىل غريهن، لبينها رسول ُدةِولو كانت الع. ، وأمرها أن تعتدملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللاَّ 

 .)٢(ملسو هيلع هللا ىلصاهللاَّ 

 أم حديث ىف ملسو هيلع هللا ىلص كقوله األدلة مفهوم إىل أقرب هو اجلمهور وقول
 »فرجها من استحل بام املهر فلها هبا دخل فإن ...«: ل عائشة املؤمنني
 هلام تابعة والعدة النسب، حلوق عىل األمة وأمجعت املهر، هلا فأوجب

 ً.وجوبا

   
 .قت التفريق بينهامأكثر الفقهاء عىل بداية العدة من واتفق 

 الوطآت، آخر من ال التفريق وقت من ابتداؤها عتربت :قال ىف اللباب
 هداية. بالتفريق ورفعها النكاح شبهة باعتبار جتب ألهنا الصحيح؛ وهو

                            
 ).٢٨ -١٠/٢٦(: ص ، املحىل )١(

 ).٢٧ -١٠/٢٦(: ص املصدر السابق،  )٢(
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 عن للولد صيانة إثباته يف حيتاط النسب ألن ؛)منه ولدها نسب ويثبت(
 .)١(الضياع

 حني من العدة وتعترب: احلنفي الدين برهان املعايل أبو قال :احلنفية ومن
 .)٢( -اهللا رمحهم- الثالثة علامئنا عند بينهام يفرق

 هو هل الفاسد النكاح عن العدة مدة ابتداء ؛ومنها :نامللق ابن قالو
 رجح وجهان، بينهام؟ التفريق حني من أو الزوج، وطئها وطأة آخر من

  .)٣(ينقطع به االستيالد ألن الثاين؛ البغوي

و ه ؛هب بعض أهل العلم إىل أن بداية عدة النكوحة ىف نكاح فاسدوذ
  .آخر وطأة

 ًنكاحا املنكوحة :: اجلويني يوسف بن اهللا عبد حممد أبوقال 
 فطلقها عليها، الزمان وتطاول اجتنبها ثم، زوجها أصاهبا إذا صحيحا

 فأصاهبا فاسدا النكاح كان ولو، الطالق وقت من تعتد ان عليها وجب
 عدهتا تعترب أن يقتيض الصحيح فالقياس، بينهام فرقنا ثم الزمان ولوتطا

 .الفاسد النكاح يف كانت إصابة آخر من

   :عىل بنفسه يكون أن جيوز الصحيح النكاح أن 
 غري من الوفاة عدة أن ترى أال إصابة حصول غري من العدة لوجوب

 .مسيس

                            
 ).٣/٢٢: (ص ، اللباب يف رشح الكتاب )١(

  .)٣/١٢١: (ص ،النعامين الفقه يف الربهاين املحيط  )٢(

 .)٢/١٥٣: (ص ،الفقه قواعد يف والنظائر األشباه  )٣(
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 وإن، النكاح انقطاع وقت من العدة فاستئنا وجب طلقها إذا :فقلنا
، احلقيقة عىل له فراشا الوقت هذا إىل كانت ألهنا بالوطء، بعيدا العهد كان
 .بحال العدة إجياب يف أثر بنفسه للفساد فليس، فاسدا النكاح كان إذا فأما

 العدة جتب وإنام، به جتب وال، فيه تتصور ال الوفاة عدة أن ترى أال
] باإلصابة بعد ما كان بينهام فرقنا ثم، باإلصابة العهد الط فإذا [باإلصابة،

 النكاح يف اإلصابة بعد عليها انقىض لو حتى العدة يف حمسوبا الزمان من
، الثاين وعدة األول عدة العدتان انقضت قروء ستة التفريق وقبل، الفاسد

، الصحيحة العدة يقطع الفاسد النكاح نفس إن: يقول من مذهب عىل إال
 .)١( ضعيف املذهب وهذا، الفاسد الوطء يقطعها كام

  قدر عدهتا: 

 وكذلك املطلقة، عدة تعتد بشبهة املوطوءة(ذهب اجلمهور إىل أن 
 النكاح يف الشبهة وطء ألن الشافعي؛ قال وهبذا. فاسد نكاح يف املوطوءة
 الصحيح، النكاح يف كالوطء النسب، وحلوق الرحم شغل يف الفاسد،

 .)٢()الرباءة به حتصل فيام مثله فكان

 وابن احللواين اختاره بحيضة، تستربأ: )رواية ثانية(  اإلمام أمحدوعن
  .وغريمها رزين

 كاملسية رمحها، براءة بعد تتزوج أن وهلا بحيضة، تعتد :القيم ابن وقال
 ًراـأث حـراجـال وهو الشيخ، ارهـواخت بشبهة، واملوطوءة والزانية، واملهاجرة،

                            
 ).٣/٣٨٣: (، ص)الفروق كتاب أو (والفرق اجلمع  )١(

 ).٨/٩٨: (، صقدامة البن ؛املغني  )٢(



 رتتبة عىل تزويج املرأة نفسها بدون ويلاألحكام واآلثار امل: الرابعالمبحث          


 .)١(ًونظرا 

 ابن اإلسالم شيخ اختيار واعتداد املرأة ىف النكاح الفاسد بحيضة هو
  :)٢(: تيمية

العلة  وليس رمحها، استرباء عدهتا من املقصود أنعللوا هذا األختيار ب
 استرباء بدليل بحيضة حيصل الرحم واسترباء رمحها، استرباء إال عدهتا من

 .اهللا تعاىل أعلمو بحيضة، املختلعة استرباء وكذلك بحيضة، األمة

   إذا مات عنها قبل التفريق بينهما. 

 غري املسلمة احلرة عدة أن عىل -ىف النكاح الصحيح- العلم أهل أمجع
 غري أو هبا مدخوال وعرش، أشهر أربعة زوجها وفاة من احلمل ذات

 .تبلغ مل صغرية أو بالغة كبرية كانت سواء هبا، مدخول

ل عن امرأته قبل الدخول يف النكاح الفاسد فال عدة  مات الرجإذاأما 
 عبد اهللا جتب عليها العدة كام جتب يف أيبعىل املرأة يف قول الفقهاء ويف قول 

 .)٣(النكاح الصحيح

 الدخول يف النكاح بعد مات الرجل عن امرأته ختلف الفقهاء فيام إذااو
 : عىل قولنيالفاسد

  اة يف النكاح الفاسد املختلف فيه  عدم وجوب عدة الوف:القول األول
، واستدلوا  ىف املشهوركاملجمع عليه، وهو قول احلنفية والشافعية واحلنابلة

 :عىل ذلك بام ييل
                            

 ).٧/٧٢: (، صاملستقنع زاد رشح املربع الروض حاشية  )١(

 ).٥/٥١٢: (، صتيمية البن الكربى الفتاوى  )٢(

 ).١/٢٧٤: (، صالفتاوى يف النتف  )٣(
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 ألن اهللا تعاىل أوجبها عىل ؛ة الوفاة جتب يف النكاح الصحيحَّدِن عإ
َ﴿والذين يتوفون منُكم ويذرون أ: لقوله تعاىل، األزواج َ َ َ َُّ َْ َ ْ َ ُ َ َْ ِ َِ ًزواجاَّ َ  ]٢٣٤:البقرة[ ﴾ْ

 . حقيقة إال بالنكاح الصحيحًوال يصري زوجا

إنام جتب ملعنى آخر، وهو إظهار احلزن عىل ما فاهتا من ة الوفاة َّدِ عوألن
 والنكاح الفاسد ليس بنكاح -اهللا تعاىل-نعمة النكاح عىل ما نذكر إن شاء 

من وقت الفرقة، عىل احلقيقة فلم يكن نعمة ثم يعترب الوجوب يف الفرقة 
ويف املوت من وقت املوت عند أصحابنا الثالثة، وعند زفر من آخر وطء 

 .)١(وطئها، واملسألة مرت يف كتاب النكاح

 فامت ً فاسداًإذا نكح الرجل املرأة نكاحا (: هذه العلةًقال الشافعي مبينا
 عنها، ثم علم فساد النكاح بعد موته أو قبله، فلم يفرق بينهام حتى مات،

ة مطلقة، وال تعتد عدة متوىف عنها وال حتد يف يشء َّدِتد هذه عْعَفعليها أن ت
من عدته، وال مرياث بينهام ألهنا مل تكن زوجة وإنام تستربأ بعدة مطلقة، 

 فتضع محلها فتحل ًتد به حرة فتعتد إال أن تكون حامالْعَألن ذلك أقل ما ت
 .)٢()لألزواج بوضع احلمل

  :: قدامة ابن قال: تانرواي احلنابلة وعند
 بن جعفر فنقل عنها، مات فإن فاسد، فهو فيه، ًخمتلفا ًنكاحا نكحها وإن
 بن اهللا عبد أبو وقال. بكر أيب اختيار وهذا. الوفاة ةَّدِع عليها أن حممد،
 يثبت ال نكاح ألنه الشافعي؛ مذهب وهو. الوفاة ةَّدِع عليها ليس: حامد
 .الباطل فأشبه احلل،

                            
 ).٣/١٩٢: (ص ، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )١(

 ).٥/٢٣٧( :، صاألم  )٢(
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 اعتدت بعده، كان وإن عليها، عدة فال الدخول، قبل كان إن ا،هذ فعىل
 . قروء بثالثة

 الوفاة، عدة به فوجبت النسب، به يلحق نكاح أنه األول، ووجه
 يف فارقها وإن. النسب به يلحق ال فإنه الباطل، وفارق الصحيح، كالنكاح

 وإن. يهف اختالف وال قروء، بثالثة فرقته بعد اعتدت اإلصابة، بعد احلياة
 النكاح يف احلياة يف املفارقة ألن خالف؛ بال عليها، عدة فال اخللوة، قبل كان

 )١(. أوىل الفاسد ففي خالف، بال عليها، عدة ال الصحيح

  وجوب عدة الوفاة يف النكاح الفاسد املختلف فيه، :القول الثاين 
فوجبت ، ألنه نكاح يلحق به النسب، نابلةوهو قول املالكية، وهو قول للح
 .به عدة الوفاة كالنكاح الصحيح

وعدة : )هـ٥٢٠: املتوىف(أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي قال 
النكاح الفاسد يف احلرة واألمة، كالنكاح الصحيح، إال يف الوفاة، فإنه 

 :خيتلف

فيام كان منه يفسخ قبل البناء، فعدهتا أربعة أشهر وعرش، إذا مات قبل 
فيه، ا أو مل يبن، وما كان منه يفسخ بعد البناء، فال عدة وفاة  هببنيالفسخ، 

وقاله أشهب وأصبغ، وإليه يرجع ابن .  ففيه ثالثة حيضبنيوإن 
  .)٢(القاسم

 فاملنصوص عن أمحد، :  قال ابن قدامة:وهو أحد القولني عن اإلمام أمحد
                            

 ).٨/١٣٩: (ص ،املغنى  )١(

 ).٥/٤١٦( :، ص البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة )٢(
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. لوفاة لوفاتهفعىل هذا، عليها عدة ا. أهنا تعتد عدة الوفاة يف النكاح الفاسد
 .)١(وهو اختيار أيب بكر

ال عدة عليها لوفاته، : قال ابن حامد : عند احلنالبةالرواية الثانيةأما 
 .)٢(لكن تعتد من وطئه بثالثة قروء

وألن النكاح مع فساده ينعقد ويرتتب عليه أكثر أحكام  :قال البهوتىو
 .)٣(الصحيح من وقوع الطالق ولزوم عدة الوفاة بعد املوت

 قول هو الفاسد النكاح ىف الوفاة عدة وجوب عدم أن سبق مما تقرر وقد
 معنى ال وأنه الصحيحة، الزوجية قيام عدم وحجتمهم العلم، أهل مجهور

َوالذين﴿  :يقول تعاىل واهللا منه، زواجها يصح مل شخص عىل امرأة إلحداد َِ َّ 
َيتوفون َّْ َ ْمنْكم َُ ُ َويذرون ِ َُ َ ًأزواجا َ َ ْ  إال حقيقة ًزوجا يصري وال ]٢٣٤ :البقرة[ ﴾ َ
 أو سبب غري من العدة لتطويل حمضة مرضة ذلك يف بل الصحيح، بالنكاح

 .العدة بتلك يلزمها رشعى دليل

   هل يشرع لها الحداد. 
ُ ال جيب : إىل أنه مجهور أهل العلم من املذاهب األربعةذهب

ٍاإلحداد إال عىل املعتدة من وفاة يف ن ِْ ٍكاح صحيحُ ٍ.  

َّال حيل المرأة تؤمن باهللاِ واليوم اآلخر أن حتد عىل  «:ٍواستدلوا بحديث ْ ُِّ ِ ُ ٍ

ًميت فوق ثالث إال عىل زوج أربعة أشهر وعرشا ٍ َ ٍَ ٍ ْ،  وهذا ليس زوجا؛ إذ )٤(»ٍ ً َ
ٌإن نكاحه فاسد ُ َ َّ . 

                            
 ).٨/١٣٧( :، صاملغنى  )١(
 ).٨/١٣٧( :املصدر السابق، ص  )٢(
 ).٥/١٦٠( :، ص كشاف القناع عن متن اإلقناع )٣(
  .)١٤٨٦(، ومسلم يف الصحيح )٥٣٣٤( الصحيح ي يفأخرجه البخار  )٤(
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املعتدة يف النكاح الفاسد فلها أن خترج؛ ) وأما(قال : : قال الكاسانى

 أحكام العدة مرتبة عىل أحكام النكاح بل هي أحكام النكاح السابق يف ألن

احلقيقة بقيت بعد الطالق والوفاة، والنكاح الفاسد ال يفيد املنع من 

 .)١(اخلروج فكذا العدة إال إذا منعها الزوج لتحصني مائه فله ذلك

ُّقال النوويو ُّواملعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وأم«: : َ ٍ ٍٍ ُْ ِْ ِ الولد ُ

ِال إحداد عليهن قطعا؛ لعدم برهان الزوجية ِ ُ ً َّ َِ« . 

ٍوقال ابن حزم ُ َوال عدة من نكاح فاسد، برهان ذلك«: : َ ُ ٍ ٍ ْ ْأهنا ليست : َ
ٌمتوىف عنها، ومل يأت بإجياب عدة عليها قرآن وال سنة وال حجة يف سوامها،  ٌ ٌ ٍ ِِ ْ ُ

ِونفي العدة نفي لإلحداد ِ«)٢( . 

ُّوقال الباجي َّومن تزوج امرأة، فامت بعد بنائه هبا، فتبني أن  «:: َ َ ِ َ َ ً َ ْ
ِنكاحهام فاسد، قال ابن قاسم يف املدونة ٍ َُ َال إحداد عليها وال عدة: ٌَ ؛ َ

َبثالث حيض، ووجه ذلك ُوتستربئ ُ ٍ ٍأهنا ليست بمعتدة من وفاة يلزمها : ِ ٍْ ْ
ِإحداد كاملطلقة ِقال القايض أبو الوليد. ٌ ُي يفسخ نكاحها وهذا عندي يف الت: َ ُُ َ ْ

َّومل يثبت بينهام يشء من أحكام النكاح من توارث وال غريه، وأما التي  ٌِ ٍِ ْ ِْ ِ ْ ْ
ُيثبت بينهام أحكام التوارث، فإهنا تعتد عدة الوفاة، ويلزمها اإلحداد واهللاُ  ُ ُِ َِ ُّ ُ

 .)٣(»ُأعلم

 :آخر ىف املذهب، قال ً وحكى املرداوى قوال
                            

 ).٣/٢٠٥: (ص ، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )١(

 ).٩/٣٠٣: (اإلنصاف، ص  )٢(

  ).٤/١٤٤( :ص ،املنتقى من رشح املوطأ  )٣(
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. األصحاب أكثر وعليه. املذهب هذا. )فاسد نكاح يف جيب وال (قوله
 واخلالصة واملستوعب، الذهب، ومسبوك واملذهب، اهلداية، يف به وجزم

 الصغري، واحلاوي والرعايتني، والنظم، واملحرر، والرشح، واملغني،
 . الفروع يف وقدمه. وغريهم

. فاسد نكاح يف اإلحداد يلزم املنصوص :اجلامع يف القايض وقال
 حممد بن أمحد رواية يف عليه نص: وقال األصولية، لقواعدا يف به وجزم

 .)١(موسى أيب بن وحممد القايض،. الربائي

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 ).٩/٣٠٣: (، صاخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف  )١(
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 *  : ما يتعلق به من أحكام الطالق واللعان واخللع
 .عة فروعب وفيه أر؛واإليالء والظهار

   حكم التطليق فى النكاح الفاسد. 

  . بني أهل العلميف النكاح الفاسد خالفأو مرشوعيته  وقوع الطالق يف

الطالق يف النكاح الفاسد ليس بطالق فذهب احلنفية والشافعية إىل أن 
 .عىل احلقيقة

والتفريق يف النكاح الفاسد إما بتفريق القايض أو : : قال ابن نجيم
و متاركة فيه وال  بل ه؛بمتاركة الزوج وال يتحقق الطالق يف النكاح الفاسد

 هبا كقوله تاركتك أو تاركتها ًحتقق للمتاركة إال بالقول إن كانت مدخوال
أو خليت سبيلك أو خليت سبيلها أو خليتها، وأما غري املدخول هبا 
فتتحقق املتاركة بالقول وبالرتك عند بعضهم وهو تركها عىل قصد أن ال 

القول فيهام حتى لو تركها يعود إليها وعند البعض ال تكون املتاركة إال ب
ومىض عىل عدهتا سنون مل يكن هلا أن تتزوج بآخر وإنكار الزوج النكاح إن 

 وإال فال كإنكار الوكيل الوكالة، وأما علم غري ؛كان بحرضهتا فهو متاركة
املتاركة باملتاركة فنقل يف القنية قولني مصححني األول أنه رشط لصحة 

 يعلمها ال تنقيض عدهتا ثانيهام إن علم املرأة املتاركة هو الصحيح حتى لو مل
   .)١(هـ.ا.يف املتاركة ليس برشط يف األصح كام يف الصحيح

 ك ـالـوعن م ،)٢( اسدـفـوال يقع الطالق يف النكاح ال: : وقال النووي
                            

 ).٥/١٨٥( :، ص البحر الرائق رشح كنز الدقائق )١(

 ).٨/٧٠: (ص ، روضة الطالبني وعمدة املفتني )٢(
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َيقع يف النكاح املختلف َّأنه : وأمحد  َُ  .)١( ]منه[ْ

، وهو ق يف النكاح املختلف فيهأما املالكية واحلنابلة فقالوا يقع الطال
مذهب غريمها كام أشار شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية ىف الفتاوى الكربى 

 وأمحد مالك عند فيه املختلف الفاسد النكاح يف والطالق: حيث قال
 .األئمة من وغريمها

 فال يستحق ًويكون الطالق يف النكاح الفاسد بائنا :قال منصور البهوتى
 .)٢(ما مل حيكم بصحته فيكون كالصحيح املتفق عليه سئل عليه ًعوضا

 يف ينفذ أن فجاز والرساية التغليب عىل بني ملك إزالة الطالق ألن. ..
 الكتابة يف ينفذ كالعتق الغري حق إسقاط نفوذه يف يكن مل إذا الفاسد العقد

 مقام قام قد القاسم ابن ونقل ،الصحيحة يف ينفذ كام باألداء الفاسدة
 فال بائنا الفاسد النكاح يف الطالق ويكون كلها أحكامه يف الصحيح

 .)٣(عليه سئل عوضا يستحق

   : 

وجيوز الطالق يف  ...(:  احليض، قال البهوتى جواز الطالق ىف:منها

النكاح املختلف فيه يف حيض وال يكون طالق بدعة ألن استدامة هذا 

 .)٤( ) جائزةالنكاح غري
                            

 ).٩/١٥٠: (ص ، العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري )١(

 ).١٢/١٩٣( :، صاإلقناع كشاف القناع عن متن  )٢(

 ).٥/٢٣٧: (املصدر السابق، ص  )٣(

 ).١٢/١٩٣( :املصدر السابق، ص  )٤(
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وقوع الطالق يف النكاح : ، قال ابن النجارصحة اخللع فيه :ومنها
الفاسد يقتيض صحة اخللع فيه؛ ألنه نوع فرقة، ال سيام إذا كان بلفظ 

 .)١(انتهى. ًالطالق فإنه يكون طالقا بعوض

والطالق يف النكاح الفاسد ال يكون بائنا كام مر يف  :وقال الدسوقي
 .)٢(رشط الرجعة

وعندي أنه يدخله اخلالف يف النكاح  :الباجيقال  :خليل بن إسحاققال 
. الفاسد املختلف يف فساده، هل يكون بطالق أم ال؟ وهو ختريج ظاهر

. ظاهر، ألنه من الطالق الذي يوقعه احلاكم) بائنة: (وقول املصنف
 .)٣( البناءواختلف إذا فسخ بعد

:واء بأن يفرتقا أو يفرق احلاكم  أن الغاية هى التفريق بينهام س
بينهام، أو يطلقها، ويكون طالقه هلا بائنا وال رجعة له عليها ألن العقد 

 . فاسد

 بغري تزوجها إذا: قلت:  األمام أمحد قالمنصور بن إسحاق وقد سأل
 .طلقها؟ ثم ويل، إذن

 .طالقه أجيز هلا، أحتاط: قال

 ٌطالق، عليها يقع مل ويل بال النكاح عقد وقد طلقها كلام: إسحاق قال

                            
 ).٩/٣٥١(: ص ، معونة أوىل النهى رشح املنتهى )١(

 ).٤/٤٤: (ص ، البن احلاجب؛ التوضيح يف رشح املخترص الفرعي )٢(

 ).٢/٤١٧: (ص ، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٣(
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 حاكم إىل رفع وإن غريه، وال حاكم فسخ إىل حيتاج ال ُينفسخ فالباطل
 إىل رفع وقد ًأيضا، حرام العدة يف النكاح ألن ٌمجيل؛ ٌفحسن فسخه يف فرشع

 ال العدة يف النكاح َّأن ٌأحد شك وهل بينهام، ففرق  اخلطاب بن عمر
 الناس إعالم من أراد ملا بينهام فرق: قال إنام ؟ ُعمر فرق فكيف يثبت؟

 .)١(ٌنكاح بينهام يكن مل أنه

عية وقوع الطالق ىف الناكح بمرشو فوائد اخلالف أنه لو قلناومن 
ستفتى ُولقد أه،  غريًنكح زوجاتِالفاسد، ينبنى عليه عدم حلها له حتى 

 طلقها ِإذا: فأجابٍشيخ اإلسالم ىف مسألة النكاح فيه خمتلف ىف صحته 
 ينظر ومل العقد، صفة يف الطالق بعد ينظر أخذ ومن. الطالق به وقع ًثالثا

 حمارم يستحل أن يريد ِفإنه اهللا، حلدود املتعدين من فهو: ذلك قبل صفته يف
 مالك عند فيه املختلف الفاسد النكاح يف والطالق. وبعده الطالق، قبل اهللا

 .)٢(األئمة من وغريمها وأمحد

     حكم الخلع فى النكاح الفاسد وقبل التفريق

 .بينهما

 تقدم كام بالوطء، هلا يتقرر املهر فإن ووطئها، ًفاسدا ًنكاحا امرأة نكح إذا
عىل قول - صحي ال اخللع فإن مهرها عىل خالعته فإذا ،وتقرر بنص الشارع

 .-اجلمهور

 قـ حفال باخللع يسقط مهرها إن: يقول فبعضهم خالف، ةـاملسأل هذه يفو 
                            

 .)٨٧٢ (:، صالكوسج مسائل  )١(

 .)٣٢/١٠١ (:، صالفتاوى  )٢(
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 إزالة هو إذ. فاسد اخللع ألن يسقط ال يقول وبعضهم ذلك، بعد فيه هلا
 يسقط فال النكاح، ملك عليه يرتتب ال الفاسد والعقد النكاح، ملك

 .)١(املعقول الظاهر هو وهذا مهرها،

   : 

   : يف واستعمل اإلزالة، لغة هو اخللع 
 ملك إزالة (البحر يف كام ًورشعا. بالفتح غريه ويف بالضم الزوجية إزالة

 ملك يفيد ال الفاسد النكاح ألن الفاسد النكاح يف اخللع به خرج) النكاح
 .)٢(إزالة اخللع يف يكن فلم قبله، اإلزالة حصلت دةوالر وبالبينونة املتعة،

  لالمالكية وفص: 

 مال عىل زوجها املرأة خالعت: مسألة [: القرطبى رشد ابن قال
 إذا الفاسد النكاح يف القاسم ابن وقال] فاسد النكاح بأن عاملة وهي أعطته

 فذلك سدفا النكاح بأن عاملة كانت إن أعطته ٍمال عىل زوجها املرأة خالعت
 .للزوج جائز

 له تركت هي فإنام علمت إذا ألهنا الزوج؛ عىل به رجعت يعلم مل وإن
 فيه لشفيع هل دار، يف شقصا أعطته فإن: قلت يلزمها ومل إياه أعطته أو شيئا

 يف اختلفوا الناس أن قبل من نعم: قال النكاح؟ بفساد عاملة كانت إذا شفعة
 .اهلبة ناحية من ليس ألنه فيه؛ الشفعة رأيت ّثم فمن النكاح، ذلك

   ال، :قال بيشء؟ عليها أيرجع ال،ـم من أعطته ما بعض استحق فإن :قلت
                            

 ).٣/٣٤٣: (، صاألربعة املذاهب عىل الفقه  )١(

 ).٣/٤٣٩: (، صاملختار الدر عىل املحتار رد  )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 -ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي

 أن له فليس استحق إذا فهو شيئا، منها يأخذ أن له ينبغي يكن مل أنه قبل من
 .به يؤمر كان ما إىل صار قد ألنه بيشء؛ يرجع

 بحيث للطالق عتاب اخللع أن: القاسم ابن مذهب: رشد بن حممد قال
 يلزم مل ما وحيث رجوع، فيه للمرأة يكن ومل اخللع، ثبت الطالق لزم ما

 عاملة تكون أن إال أعطت فيام ترجع أن للمرأة وكان اخللع، يثبت مل الطالق
 املدونة، يف مذهبه من بني هذا. الفسخ فيه الواجب وأن النكاح، بفساد

 الفاسد النكاح يف يلزم ال قالطال بأن القول عىل املسألة هذه يف فجوابه
 .الفسخ فيه عنده وجيب فساده، يف خيتلف الذي

 الطالق أن من مالك عن )١(بلغته لرواية املدونة يف اختاره ما خالف وهو
 وال اخللع يثبت فيها اختاره ما فعىل. فساده يف خيتلف نكاح كل يف يلزم

 يف الشفعة ىرأ ولذلك النكاح، بفساد تعلم مل وإن رجوع، فيه هلا يكون
 للزوج يكون أن القول هذا قياس عىل ويلزم. به خالعت الذي الشخص

 يف يلزم ال اخللع أن املاجشون ابن ومذهب. االستحقاق يف عليها الرجوع
 ُالفرقة فيه املرأة متلك الذي النكاح يف وال لفساده، فسخه جيب الذي النكاح

. لغريها فيه اخليار كوني مما ذلك سوى فيام وثبتت بذلك، تعلم مل إذا فيه
 إمضائه يف فيه خيار وال فسخه، جيب فيام إال يرد ال أنه إىل املواز ابن وذهب
 .)٢(التوفيق وباهللا أقوال ثالثة أهنا فاعلم ألحد،

                            
 فسخه عىل مغلوبني كانا ٍنكاح كل: يل قال كان وقد: سحنون قال: الصقيل يونس بن حممد بكر أبو قال  )١(

 ماهلا يأخذ ال ألنه منها، أخذ بام الزوجة عليه وترجع اخللع، فيه ويرد فيه، مرياث وال طالق، بغري فسخ فهو

 ).٩/٢٨٥ املدونة ملسائل اجلامع( منه به أملك هي ما الإ يده من يرسل مل وهو يده، من إرساله به جيوز بام إال

 ).٥٠-٥/٤٩: (ص ،املستخرجة ملسائل والتعليل والتوجيه والرشح والتحصيل البيان  )٢(
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 )املتوىف :

 إذا ألنه العوض؛ عن لوهخل الفاسد؛ النكاح يف اخللع يصح ال :)هـ١٠٨٨
 ، للبضع مقابل ألنه ببذله؛ العوض يستحق ال عوض بال بائنًا الطالق كان
 تفويته نظري يف له جعل ما يملك حتى الفاسد النكاح يف يملكه ال وهو

 فيقع عوض، مقابلة يف يكون أن صحته رشط من ليس الطالق لكن عليه،
 وهو العوض، وجود تهصح رشط فمن اخللع وأما العوض، يستحق مل ولو

 العوض انتفى فإذا الفاسد، النكاح جانب يف يملك ال أنه بمعنى يوجد ال
 املسترت الضمري عىل عطف) خلع ال: (قوله أن تعلم هذا ومن اخللع، فسد

 اخللع كان إذا أنه تعلم ًأيضا ومنه الطالق، عىل العائد) ويقع: (قوله يف
 عدم عىل اجلمهور وعلل .)١(ًيضاأ بائنًا يقع أنه نيته أو الطالق، بلفظ

 يمكن حتى ًقائام يكن مل املتعة ملك أن الفاسد، النكاح ىف اخللع مرشوعية
 وال ًرجعيا املطلقة حال هو كام ًحكام أو حقيقة، الزوجية بقيام وذلك إزالته،

 اخللع، يتحقق مل ًحكام، أو حقيقة قائمة الزوجية تكن مل فإن. العدة يف تزال
 بعد خلع وال املتعة، ملك يفيد ال الفاسد ألن الفاسد؛ لنكاحا يف خلع فال

 .)٢(الرجعي الطالق عدة انتهاء أو البائن الطالق

   حكم المالعنة فى النكاح الفاسد. 

 إىل مرشوعية اللعان يف -املالكية والشافعية واحلنابلة- ذهب اجلمهور
لحق فيه اللعان أصله النكاح ألنه نكاح يثبت فيه النسب فالنكاح الفاسد 

 .الصحيح

                            
 ).٥/٥٤: (، صاإلرادات منتهى عىل اخللويت حاشية  )١(

 ).٩/٧٠١٩: (، صوأدلته اإلسالمى الفقه  )٢(
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ًالنكاح الفاسد خالفا ويلتعن يف  :أبو حممد عبد الوهاب املالكيقال 

 فلحق فيه اللعان أصله النكاح ؛ألنه نكاح يثبت فيه النسب أليب حنيفة
 .)١(الصحيح

اللعان يف النكاح الفاسد إنام جيرى للرضورة الداعية إىل  :عند الشافعيةو
 .)٢(تعرض للثبوتنفي النسب امل

فإذا ثبت جواز اللعان يف النكاح الفاسد ووطء الشبهة وما يتعلق به من 
 :  من أحكام اللعان األربعة حكامن فيهامعانةلبال، تعلق أحكام

 . درء احلد:أحدمها

، وهل تعلق به وقوع الفرقة لعدم النكاح، وال ي نفي النسب:والثاين
، ألن ال يتأبد حتريمها :أحدمها: وجهنيأبيد أم ال؟ عىل يتعلق به حتريم الت

، ألن سقوط بعض  يتأبد حتريمها:والثاين، التحريم تابع لوقوع الفرقة
، وقد مىض ذكر الوجهني وما يتفرع حكام اللعان ال توجب سقوط باقيهاأ

 .)٣(عليها وباهللا التوفيق

ويساوي الفاسد الصحيح يف اللعان إذا كان : فصل :قال ابن قدامةو
 ولد يريد نفيه عنه لكون النسب الحقا به فإن مل يكن ولد فال لعان بينهام

 .)٤(بينهام لعدم احلاجة إليه

                            
 ).٥/٣٤٥( :، صوأدلته اإلسالمى الفقه  )١(

 ).١٥/١٩١: (ص ، هناية املطلب يف دراية املذهب )٢(

 ).١١/٩٦( :، ص الكبريحلاويا  )٣(

 ).٧/٣٤٤( :، صاملغنى  )٤(
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فهي كاملسألة التي قبلها، ) وإن قذفها يف نكاح فاسد (:مسألة : وقال
إن كان بينهام ولد، فله لعاهنا ونفيه، وإن مل يكن بينهام ولد، حد وال لعان 

يلحقه الولد، وليس له نفيه، : ال أبو حنيفةوق. وهبذا قال الشافعي. بينهام
. وال اللعان؛ ألهنا أجنبية، أشبهت سائر األجنبيات، أو إذا مل يكن بينهام ولد

ولنا، أن هذا ولد يلحقه بحكم عقد النكاح، فكان له نفيه، كالنكاح 
الصحيح، ويفارق إذا مل يكن ولد، فإنه ال حاجة إىل القذف؛ لكوهنا أجنبية، 

زوجة، فإنه حيتاج إىل قذفها مع عدم الولد، لكوهنا خانته ويفارق ال
ومتى العن . وأفسدت فراشه، فإذا كان له ولد، فاحلاجة موجودة فيهام

سقط احلد؛ ألنه لعان مرشوع نفى الولد، فأسقط احلد، كاللعان يف النكاح 
مها، يثبت؛ ألنه لعان د ثبوت التحريم املؤبد وجهان؛ أحويف. الصحيح

والثاين، ال يثبته؛ ألن الفرقة مل حتصل به، فإنه . ه لعان الزوجةصحيح، أشب
ال نكاح بينهام يثبت قطعه به، بخالف لعان الزوجة، فإن الفرقة حصلت به، 
ولو العنها من غري ولد، مل يسقط احلد، ومل يثبت التحريم املؤبد؛ ألنه لعان 

 يعتقد فاسد، فلم تثبت أحكامه، وسواء اعتقد أن النكاح صحيح أو مل
ذلك؛ ألن النكاح يف نفسه ليس بنكاح صحيح، فأشبه ما لو العن أجنبية 

 .)١(يظنها زوجته

  نكاح الفاسد حكم اإليالء والظهار فى ال. 

          األئمة بني خالف الفاسد النكاح ىف والظهار اإليالء مرشوعية يف

 : -اهللا رمحهم-
                            

 ).٨/٥٦: ( املغنى، ص )١(
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  .الفاسد النكاح يف تهاممرشوعي إىل احلنابلةو احلنفية ذهب فقد

 نفسها زوجت إذا املرأة ثم: : احلنفي الدين برهان املعايل أبو قال
 قول وهو ،: حنيفة أيب عن الرواية ظاهر يف النكاح صح كفء غري من
 هذا بعد بيانه يأيت ملا ًأيضا ًآخرا : حممد وقول ًآخرا، : يوسف أيب
 إيالء وله والظهار الطالق حكم فيه يثبت التفريق قبل إن حتى اهللا، شاء إن

 .االعرتاض حق لألولياء ولكن ذلك، وغري والتوارث

 كان وقد زوجها طلقها لو امرأة أن ترى أال :احلسن بن حممد قال
 آىل ولو الظهار، وقع منها ظاهر ولو عليها، الطالق وقع ويل بغري تزوجها

 .)١(اإليالء وقع منها

 الرضا يف حيلف أن -اإليالءأى - وهو :الفروع ىف مفلح ابن قالو
 وأجنبي،: ويتخرج ذلك، عىل نص زوج، الدخول قبل ولو والغضب

 يمكنه فاسد نكاح ومثله النكاح، إىل أضافه إن: ويتخرج الكفارة، كلزومه
 .)٢(الوطء

 قبل الظهار يصح: أمحد قال: جعفر أبو الرشيف وقال: : ًيضاأ وقال
 إن: قال لو كام النكاح إىل إضافته برشط: وقيل اإليالء، فكذا النكاح

 .)٣(فاسد نكاح ومثله وطئتها، ال فواهللا فالنة تزوجت

  أن :يـاألجنب من هارـالظـك فاسد بعقد املتزوج من الظهار اعتبار ووجه

                            
 ).١٠/١٩٨( :، صاألصل  )١(

 ).٩/١٦٢: (، صالفروع كتاب  )٢(

 ).٦/٤٤٤( :، صاملقنع رشح يف املبدع  )٣(
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 .كاألجنبي هلا بالنسبة فيكون العاقد من أجنبية ًفاسدا ًعقدا عليها املعقود 

 ذهب وإليه الفاسد، النكاح ىف ظهاروال اإليالء يرشع ال :الثانى القول
 .احلقيقة عىل هلا زوجا ليس ألنه واملالكية، الشافعية

ْللذين يؤلون من {:  وقال :األم ىف :  الشافعياإلمام قال ُ َِ ِ َِ ُ َّْ
ْنسائهم َِ ِ ْالذين يظاهرون منْكم من نسائهم {:وقال، ]٢٢٦: البقرة[} ِ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ َ َ َِّ {

ْلكم نصُف ما ترك أزواجكمَو {وقال  ]٢: املجادلة[ َ َ ُْ ُُ َ ْْ َ َ َ ِ  : وقال ]١٢: النساء[} َ
ْ وهلن الربع مما تركتم{ َ ُُّ َْ َّ ِ ُ ُ َّ َُ ً خمالفا أعلم ومل األزواج به ذكر ما مع ]١٢: النساء[}  َ
 زوجة عىل إال تقع ال واإليالء والظهار الطالق يف -تعاىل- اهللا أحكام أن يف

 الطالق فيه وقع ثابتا كان نكاح فكل..  .مجاعها للزوج حيل النكاح ثابتة
 وكيفام واإليالء الظهار عليه وقع األزواج من الطالق عليه وقع من وكل
 ؛مكاتب أو ،عبد واآلخر ؛حر أحدمها أو ؛عبدين أو ؛حرين الزوجان كان

 بني املرياث ويقع وزوجة زوج ألي وحيل ،احلرية فيه تكمل مل أو ؛مدبر أو
 فيه يقع مل ًفاسدا كان نكاح اسم فكل الدين جمتمعي األزواج من حرين كل

 قلنا ما ومجيع األزواج من ليسا هذين ألن ؛غريه وال طالق ال هذا من يشء
 أن أو سلطان وال ويل بغري املرأة الرجل نكاح من مفسوخ نكاحه أن

 نكاح ال فاسد فالعقد ترض مل أو بعد رضيت رضاها بغري ويل ينكحها
 .)١(بينهام

 .)٢(بحال الفاسد النكاح يف ظهار وال :األحكام ىف : العربى ابن قال

                            
 ).٥/٢٦٨( :، صاألم  )١(

 ).٤/١٨٩( :، صالقرآن أحكام  )٢(
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 فال الفسخ مستحقة فاسدة الكفار أنكحة فإن :: القرطبى وقال
ْ﴿ وأشهدوا ذوي : تعاىل كقوله وذلك ظهار، وال طالق حكم هبا يتعلق َ ََ ُ ِ ْ َ

ْعدل منْكم ُ ِ ٍ ْ  .]٢: الطالق[ ﴾ َ

 يف ظهار الو فاسدة، فهي الصحة رشوط عن األنكحة خلت وإذا
 .)١(بحال الفاسد النكاح

 : احلنبيل الزريراين حممد بن اهللا عبد بن الرحيم عبد وقال
 التغليب عىل بني ٍملك إزالة الطالق أن: والفرق ):هـ ٧٤١: املتوىف(

 كالكتابة الغري، حق به يسقط مل إذا كالصحيح الفاسد، يف فنفذ والرساية،
 حكمه فإن اإليالء، بخالف. حيحةكالص فيها، ينفذ العتق فإن الفاسدة،

 يستدعى ال واحلرام ٌحرام، فيه والوطء الوطء، الستدعاء املدة رضب
 .)٢(بالرشع

 الطالق بخالف صحيح، نكاح يف يكون أن اإليالء صحة رشوط فمن
 .له رفع ألنه الفاسد، يف يصح

 يف يتصور ال وهذا الوطء، الستدعاء املدة رضب اإليالء وحكم
 حتى حمظور، وطء بالرشع يستدعى فال حمظور فيه لوطءا ألن الفاسد،
ْ من نسائهم {:تعاىل قوله عليها يصدق َِ ِ ِ  .اإليالء آية يف ]٢٢٦: البقرة[}  ِْ

 حقيقة الزواج وقيام. ًحكام أو حقيقة بينهام الزوجية قيام اشرتاط وألن
 بينهام الفرقة حصول وعدم واملرأة الرجل بني الصحيح الزواج بعقد يتحقق

                            
 ).١٧/٢٦٧: (، صالقرآن ألحكام اجلامع  )١(

 ).٥٢٠( :ص ،املسائل بني الفرق يف الدالئل إيضاح  )٢(
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 ثم ،ًصحيحا ًزواجا امرأة رجل تزوج فإذا الدخول، عىل توقف غري من
 وهذا يدخل، مل أو الظهار قبل هبا دخل ،ًصحيحا الظهار كان منها ظاهر

 .الفقهاء مجهور عند

َالذين {: تعاىل اهللا قول: الدخول اشرتاط عدم عىل اجلمهور وحجة ِ َّ

ْيظاهرون منْكم من نسائهم َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُُ َ  أن عىل واضحة داللة يدل فإنه ]٢: لةاملجاد[} َِ
 واملرأة الرجل، نساء من منها املظاهر املرأة تكون أن: الظهار يف الرشط

 .)١(يدخل مل أو هبا دخل الصحيح، بالعقد الرجل نساء من تعترب

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 ).٢٩/٢٠٠( :، صالكويتية الفقهية املوسوعة  )١(
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 * :وفيه مخسة فروع؛ما يتعلق به من احلقوق املالية . 

   ذا دخل بها ووطأها وجب لها المهرإ. 

فلها املهر بام استحل من « :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله إن دخل هبا ووطئها وجب مهر 
 .)١(»فرجها

 واإلصابة إنام توجب مهر املثل، وألن ؛فجعل هلا املهر املميز باإلصابة
العقد ليس بموجب، بدليل اخلرب، وأنه لو طلقها قبل مسها مل يكن هلا يشء، 

 بمفرده، ً وبقي الوطء موجبا كان وجوده كعدمه،ًيكن موجباوإذا مل 
مهر املثل، كوطء الشبهة، وألن التسمية لو فسدت لوجب مهر  فأوجب

وقول أيب حنيفة إهنا رضيت . املثل، فإذا فسد العقد من أصله كان أوىل
إنام يصح إذا كان العقد هو املوجب، وقد بينا أنه إنام جيب . بدون صداقها

 .)٢(، فيجب مهر املثل كامال، كوطء الشبهةباإلصابة

 قدر الواجب من المهر: 
 : املذاهب فقهاء عند أقوال ثالثة عىل

  .أمحد  اإلمامعن الروايات أحد وهو املسمى، هلا :األول

 .)٣(فاسد نكاح يف املسمى جيب: التعليق ويف :مفلح ابن قال

 هو وهذا سد،الفا النكاح يف املسمى املهر ووجوب :القيم ابن وقال
  الشافعي قول وهو املثل، مهر بـجـي: والثاين .الثالثة األقوال من الصحيح

                            
 .سبق خترجيه  )١(

 ).٧/١٢: (املغنى، ص  )٢(

 ).٧/١٤٢( :، صالفروع تصحيح ومعه الفروع كتاب  )٣(
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 . األمرين أقل جيب: والثالث. :

  .والشافعية احلنابلة قوىل أحدو املالكية قول املثل،وهو مهر :والثانى

 نكاح يف باإلصابة استحق إذا املهر أن: عرش واخلامس :الرسخيس قال
 .)١(أكثر أو منه أقل كان سواء املسمى دون ثلامل مهر فهو فاسد

 نكاح أنه يف اختالف وال : من املالكيةالشنقيطي املجليس مدقال حم
 .)٢(املثل بصداق بعده ويثبت الدخول قبل يفسخ فاسد

 .األحناف عند عندهم األشهر وهو منهام األقل :والثالث

 ملا ًخالفا ملثل،ا مهر ومن املسمى من األقل وجيب: املختار الدر ىف قال
 بني التوفيق العدة يف وسنذكر البحر، يف ومتامه العدة، كتاب من االختيار يف
 .)٣(وغريه االختيار يف ما

  ت(حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهللا املالكي قال  :فائدة :
والوطء يف النكاح الفاسد يوجب صداق املثل باعتبار يوم : )هـ١٢٩٩

  .)٤(عقد، وهذا مقتىض تقرير ابن عبد السالمالوطء ال يوم ال

   ؟الخلوة بمجرد مهر لها يجب هل. 

 إذا حصل -ّسواء اتفق عىل فساده أم ال-كاح الفاسد ـيسقط املهر يف النّ
ّالتفريق قبل الدخول عند مجهور الفقهاء ّ. 

                            
 ).٩/٤٧( :، صالشافعي اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي  )١(

 ).٦/٤٢٤( :، صاملخترص أستار هتك يف الدرر لوامع  )٢(

 ).٣/١٣١( :، صاملختار الدر عىل املحتار رد  )٣(

 ).٣/٤٦٨: (ص ، منح اجلليل رشح خمترص خليل )٤(
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م؛ ألن يف قول أكثر أهل العل. وال جيب هلا باخللوة يشء :قال ابن قدامة
 .)١(ومل يصبها. يعني أصاب. جعل هلا املهر بام استحل من فرجها ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وهناك رواية عند احلنابلة بثبوت املهر هلا بمجرد اخللوة، قال يف 
  ):الرشح الكبري عىل املقنع(

. )٢(ًوقال أصحابنا يستقر قياسا عىل العقد الصحيح ونص عليه أمحد
العقد وإنام أوجبه الوطئ ومل يوجد واألول أوىل ألن الصداق مل جيب ب

ولذلك ال يتنصف بالطالق قبل الدخول فأشبه اخللوة باألجنبية وألن 
إنام جعل هلا املهر بام استحل من فرجها ومل يوجد ذلك يف اخللوة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .)٣(بغري إصابة وقد ذكرناه

  دون هبا خال إذا نصفه هلا جيب فهل املهر هلا جيب ال بأنه قلنا إن 
 : ؟ءالوط

 خالف أخرى رواية- عقيل ابن عن اإلنصاف ىف املرداوى نقل
 يلزم الدخول قبل الفاسد النكاح يف طلق إذا أنه -املذهب من الصحيحة

 طالق بغري الدخول، قبل الفاسد النكاح يف افرتقا إذا: قال. املهر نصف فيه
                            

 ).٧/٢٧: (املغنى؛ البن قدامه، ص  )١(

 فيمن -والسالم الصالة عليه- بقوله استدلوا: ول، حيث قال ىف القواعد هذا الق:رجح ابن رجب   )٢(

 بالعقد جيب مل أنه عىل فدل اإلصابة وهو باالستحالل املهر فأوجب منها استحل بام املهر هلا إن نفسها أنكحت

 احلل بمحاولة حيصل االستحالل فإن ضعيف وهذا. املثل مهر بالوطء والواجب بالوطء وجب وإنام

 ).٦٨: ( القواعد؛ ص.الوطء يوجد مل وإن لهوحتصي

 عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس اجلامعييل احلنبيل، أبو الفرج، ،عىل املقنع  الرشح الكبري )٣(

 ).٨/٩٧: (، ص)هـ٦٨٢: ت(شمس الدين 
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: هنا املصنف فجزم بطالق، كان وإن نزاع بال. مهر هلا يكن مل: موت وال
 الوجيز، يف به وجزم. األصحاب أكثر وعليه. املذهب وهو. هلا مهر ال بأنه

 وحكاه. املهر نصف هلا: وقيل وغريه الفروع، يف وصححه وقدمه. وغريه
 .)١(وجها عقيل ابن

 النكاح يف باخللوة مهر ال قلنا وإن :: تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال
 النفقة أو باملهر الزوج العتبار سخوالف فيه العدة بوجوب قولنا عىل الفاسد

 عنه املنصوصة الرواية عىل التنصيف منه فيتخرج بالزوج، لعنة الفسخ نظري
 عىل ويلزم ويتخرج. الفسخ يف معذورة لكوهنا املهر، نصف هلا فإن فيه،
 .)٢(يتقوم الزوج ملك من البضع خروج إن: قال من قول

 ستحق نصفه ولكن هل ت :: قال الشيخ العثيمني :فائدة
يف هذا خالف بني أهل العلم، : خال هبا بدون مجاع؟ نقول: باخللوة؟ أي

إهنا ال : إهنا تستحق نصف املهر للشبهة، ومنهم من قال: منهم من قال
تستحق، وبناء ذلك عىل أنه هل العربة بام يف ظن املكلف أو العربة بام يف 

 هلا نصف املهر، وذلك العربة بام يف ظن املكلف كان: واقع األمر؟ إن قلنا
ألن الزوج والزوجة يف هذا العقد يعتقدان أنه صحيح فيعامالن بام 

العربة بواقع األمر فإنه ليس هلا يشء من املهر ألن واقع : يعتقدان، وإن قلنا
األمر يقتيض أن هذا العقد وجوده كعدمه، ولذلك ال يرتتب عليه اإلرث، 

ً هلا املهر كامال ألنه جامعها يعتقد أما إذا جامعها فإن احلديث رصيح يف أن

                            
 ).٨/٣٠٤( :، صاخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف  )١(

 .)٢٩٥/ ٢( ف ؛)٢٣٧( اختيارات  )٢(
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فلها املهر بام استحل من «: ملسو هيلع هللا ىلصأهنا امرأته وأهنا حالل له؛ وهلذا قال النبي 
، واألقرب أنه إذا خال هبا فإن هلا نصف املهر؛ ألنه استحل منها ما »فرجها

 .)١(ال يستحله إال الزوج بناء عىل صحة العقد عىل ما يف ظنهام

 -األحناف مذهب عىل- الفاسد النكاح ىف ينىبدر الدين الع هوأبطل
َينبغي أن جيب نصف املهر لقوله تعاىل: وال يقال :فقال َ َْ ِ ِ َّوإن طلقتموهن {: َِ َُ ُ ُ ْ َّ َ ْ ِ

ْمن قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصُف ما فرضتم َ َ ْ َ ُّ َُ ُ ْْ َ َْ َ ً َ َ َ َ ْ َْ َّ َ َّ ْ ِْ ِِ ُ َ ُ َ : البقرة[} ِ

بعد النكاح من كل وجه؛ ألن املطلق ؛ ألن قبول ذلك يف املطلق ]٢٣٧
 .)٢(ينرصف إىل الكامل، ومل يوجد النكاح من كل وجه، انتهى

   حكم النفقة فى النكاح الفاسد. 

 :للمرأة ىف النكاح الفاسد حالتان

: حائالتكونن أ ً.  

ا إن  أو وطء بشبهة ال نفقة هل؛اتفق الفقهاء عىل أن املعتدة من نكاح فاسد
  . ألنه ليس بنكاح رشعي ًكانت حائال

  فرقإذاال يلزم الرجل يف النكاح الفاسد : : قال السغدي احلنفي
 .)٣(بينه وبني امرأته نفقة العدة وال السكنى

وال جتب النفقة عىل الزوج يف النكاح الفاسد؛ : فصل :وقال ابن قدامة
 قبل الوطء، فال ألنه ليس بينهام نكاح صحيح، فإن طلقها أو فرق بينهام

                            
 .)٤/٤٧٤: (ص ،عثيمنيبن  ال؛فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام  )١(

 ).٥/١٨٠( :، ص البناية رشح اهلداية )٢(

 ).١/٢٧٣: (ص ، النتف يف الفتاوى )٣(
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عدة عليها، وإن كان بعد الوطء فعليها العدة، وال نفقة هلا وال سكنى، إن 
 .)١(؛ ألنه إذا مل جيب ذلك قبل التفريق، فبعده أوىلًكانت حائال

 فال نفقة عىل مسلم يف نكاح فاسد؛ النعدام سبب :قال ابن عابدينو
 .)٢(وكذا يف عدتهالوجوب وهو حق احلبس الثابت للزوج عليها بالنكاح، 

:فعىل قولني ألهل العلم،ً حامالتكون  أن . 

ألن احلمل يلزمه وعليه نفقته كالرضاع، وال تصل  جتب النفقة :األول
وألن احلمل يف . النفقة إىل احلمل إال باإلنفاق عليها فوجبت هلا النفقة

 يف حلوق الولد بالزوج النكاح الفاسد كاحلمل يف النكاح الصحيح
 .االعتدادو

 . وهذا قول احلنابلة واملالكية وقول عند الشافعية

هلا :  فعىل ما ذكرنا من قبل؛ فإن قلناًوإن كانت حامال :قال ابن قدامة
 فلها ذلك قبل التفريق؛ ألنه إذا وجب بعد التفريق، ًالنفقة إذا كانت حامال

يها بيشء؛ فقبله أوىل ومتى أنفق عليها قبل مفارقتها أو بعدها، مل يرجع عل
 فهو ً بعدم الوجوب، فهو متطوع به، وإن مل يكن عاملاًألنه إن كان عاملا

مفرط، فلم يرجع به، كام لو أنفق عىل أجنبية وكل معتدة من الوطء يف غري 
نكاح صحيح، كاملوطوءة بشبهة وغريها، إن كان يلحق الواطئ نسب 

حقه نسب ولدها، ولدها، فهي كاملوطوءة يف النكاح الفاسد، وإن كان ال يل
 ؛ ألنه ال نكاح بينهام، وال ً كانت أو حائالًكالزاين، فليس عليه نفقتها، حامال

                            
 ).٢٣٥/ ٨ (:، ص املغني )١(
 ).٣/١٢٢: (، ص املحيط الربهاين يف الفقه النعامين )٢(
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 .)١(بينهام ولد ينسب إليه

 إن النفقة للحمل، وجبت هلا، وإن : وابن عقيل إن قلنا؛وقال القايض

قلنا هلا من أجله مل جتب، كاملعتدة من نكاح فاسد، ولعل هذا أوفق لقول 

نه هنا مل يستثن احلامل، وثم استثناها، وأصل ذلك والدليل عليه اخلرقي، أل

 .)٢(يأيت إن شاء اهللا يف النفقات، واهللا أعلم

وذهبت املالكية إىل وجوب النفقة عىل احلامل، قال الدسوقي يف 

وإما ( :حاشيته عىل الرشح الكبري يف معرض كالمه عىل نفقة احلامل

 فحملت فلها النفقة ًحمرم جهالبنكاح فاسد يدرأ احلد كمن نكح ذات 

 .)٣().. .والسكنى

 أن النفقة جتب بسبب مبنامها ، الشافعية قولني يف املسألةأوردو

فعىل األول ال جتب حلامل عن شبهة أو نكاح فاسد،  :؟احلمل أو للحمل

 .ألن النكاح الفاسد ال يوجب النفقة فعدته أوىل

للحمل  ألن النفقة .)٤(الوعىل الثاين جتب كام تلزمه نفقته بعد االنفص

 .واحلمل الحق به
                            

 وطء من احلامل وكذلك): ٢٨٣ (االختيارات ىف : اإلسالم شيخ قال). ٨/٢٣٥ (:؛ صاملغني  )١(

 حتصينا هبا يليق منزل يف يسكنها أن إال هلا، بالنفقة قلنا إن نفقتها الواطئ عىل جيب ال الفاسد النكاح أو الشبهة

 .أعلم واهللا النفقة هلا وجتب ذلك، فيلزمها ملائه

 ).٥/٢٥٢( : عىل اخلرقي، صرشح الزركيش  )٢(

 ).٢/٤٨٩: (ص ، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٣(

 ).٤/٥٥( :، ص)حاشية البجريمي عىل اخلطيب( حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب  )٤(
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وحكم العدة عن شبهة أو نكاح فاسد حكم  :قال يف روضة الطالبني
 إهنا تستحق النفقة، فال: اـوقلن. ًالـإال أن تكون حام: قال املتويل. عدة الوفاة

 .)١(يباح هلا اخلروج

قول عند  هو و؛ال جتب النفقة، وإليه ذهب احلنفية :الثاينالقول 
 .لشافعيةا

 .ألن النفقة إنام جتب يف نكاح صحيحقالوا 

الكبرية ملا مل تستحق النفقة  ألن احلرة املسلمة.. (.:الكاساينقال 
والسكنى يف عدة الوفاة فهؤالء أوىل، وكذا املعتدة من نكاح فاسد يف الوفاة 
ال سكنى هلا وال نفقة؛ ألهنام ال يستحقان بالنكاح الصحيح يف هذه العدة 

 .)٢()نكاح الفاسد أوىل، واهللا أعلمفبال

   التوارث فى النكاح الفاسد. 

وهو عىل رضبني توارث األوالد من أبيهم وتوارث الزوجني من 
 .بعضهام

:من أبيهم توريث األوالد . 

 . من أبيهمثهميتورأما األوالد يف النكاح الفاسد فال إشكال يف 

لمني متفقون عىل أن كل نكاح اعتقد الزوج فإن املس :قال شيخ اإلسالم
أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق املسلمني 

 .)٣( يف نفس األمر باتفاق املسلمنيًوإن كان ذلك النكاح باطال
                            

 ).٨/٤١٦( :، ص روضة الطالبني وعمدة املفتني )١(

 ).٣/٢١١( :، ص بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )٢(

 ).٣٤/١٤( :، ص جمموع الفتاوى )٣(
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:  عىل التفصيل التايل ؛من بعضهامتوارث الزوجني. 

 وبعض احلنفية عىل ة واحلنابلةالشافعي »رمحهم اهللا«-ذهب اجلمهور 
أما النكاح الفاسد، فال  : إىل أنه ال توارث بينهام وقالوا-تفصيل عندهم

وال فرق عندهم . يثبت به التوارث بني الزوجني؛ ألنه ليس بنكاح رشعي
 .بني املتفق عىل فساده، وبني املختلف فيه

 الزوجني نيب التوارث به يثبت فال الفاسد النكاح فأما :قدامة ابن قال
 .)١(رشعي بنكاح ليس النه

 الزبري، أبا سمعت: قال األجلح عن املدينة تاريخ ىف شبة ابن أخرج
  عمر هبا فأتى فحملت، باملدينة امرأة من حريث بن عمرو متتع«: يقول
: فقال حريث بن عمرو مني متتع املؤمنني، أمري يا: فقالت يرضهبا أن فأراد

 شهود وال ويل بغري:  عمر فقال وأختي أمي: فقالت نكاحك؟ شهد من
  عمر فقال صدقت: فقال فسأله عليه فقام حريث، بن عمرو إىل فأرسل
 »حيرمه أن  عمر فرأى ترون، ما فيه دخل وقد فاسد، نكاح هذا: للناس

 .)٢(ال: قال مرياث؟ بينهام هل: جلابر فقلت: الزبري أبو فقال

  تفصيل املالكية ىف املسألة: 

 عليه كتزوج خامسة ويف عصمته ً إن كان متفقا:: مام مالكقال اإل
 بسبب التحريم فإنه ال توارث، سواء ً جاهالًأربع، أو تزوج املحرمة رضاعا

مات أحدمها قبل املتاركة والفسخ، أم مات بعدمها، وإن كان السبب أ
                            

 ).٧/١٧٦: ( ص،املغنى  )١(

 ).٢/٧١٦( :، صاملدينة تاريخ  )٢(
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املوجب للفساد غري متفق عليه كعدم الويل يف النكاح يف زواج البالغة 
ة، ففي هذه احلالة وأمثاهلا إن كانت الوفاة بعد الفسخ فال توارث، العاقل

وإن كانت الوفاة . لعدم قيام السبب املوجب للمرياث؛ إذ انتهت الزوجية
، لقيام الزوجية عىل رأي من يرى صحة ًقبل الفسخ فيكون املرياث ثابتا

  .الزواج

، ألنه نكاح ًرثا ولو مات أحدمها قبل البناء أو بعده توا:قال ابن القاسم
قد اختلف العلامء يف فسخه وثباته، وكذلك كل ما يفسخ قبل البناء ويثبت 
ًبعده، والتي تتزوج بغري ويل مثل ذلك، ألن مالكا وقف يف فسخه بعد 

 .البناء

ٍكل نكاح كانا مغلوبني عىل فسخه فهو :  وقد كان قال يل:قال سحنون
خللع، وترجع عليه الزوجة بام فسخ بغري طالق، وال مرياث فيه، ويرد فيه ا

أخذ منها، ألنه ال يأخذ ماهلا إال بام جيوز به إرساله من يده، وهو مل يرسل 
من يده إال ما هي أملك به منه، وقد بينا اختالف قوله يف هذا النكاح 

 .األول

ويف النكاح املختلف فيه اإلرث إذا مات أحد الزوجني قبل الفسخ سواء 
 .)١(دخل الزوج أو مل يدخل

   : 

 أحدمها مات ثم كفء من نفسها زوجت إذا :يقول األصل هذا وعىل
 فظاهر -تعاىل اهللا رمحه- حنيفة أيب قول عىل أما توارثا القايض إىل املرافعة قبل

                            
 ).١/٩٠٦( :، ص»اإلمام مالك بن أنس« املعونة عىل مذهب عامل املدينة  )١(
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 نفسها حق يف ترصفها فألن -تعاىل اهللا رمحه- )١(يوسف أيب قول عىل وأما
 بفسخ ينفسخ ال وهلذا الويل، عن لرضرا لدفع التوقف ومعنى صحيح،

 وعىل بينهام، التوارث فيجري باملوت الصحيح النكاح انتهى وإنام الويل،
 موقوفا، كان العقد أصل ألن يتوارثان؛ ال )٢( -تعاىل اهللا رمحه- حممد قول
 منها آىل أو منها ظاهر لو هذا وعىل التوارث، جيري ال املوقوف العقد ويف

 رمحه- ملحمد خالفا -تعاىل اهللا رمحهام- يوسف وأيب ةحنيف أيب عند صح
 .)٣( -تعاىل اهللا

 ًبكرا املرأة زوجت وإذا ):األصل (ىف : احلسن بن حممد قال لذا
 أهنام ترى أال. جائز فهو هلا كفؤ وهو بشاهدين ًزوجا نفسها ًثيبا أو كانت

 هلا، كفء غري كان إذا النكاح يبطل وإنام. لزمها قد النكاح ألن يتوارثان؛
 .)٤(جائز فهو هلا ًكفؤا كان إذا فأما

   ؟هل تجب لها السكنى بعد الفرقة. 

 .علملا ألهل أقوال ثالثة فيها املسألة هذه

 وطء أو فاسد نكاح من فسخ عن املعتدة كانت إذا أنه :األول القول
 العقد لفحا الفاسد، النكاح يف سكنى ال ألنه ؛ًمطلقا هلا سكنى فال شبهة

  مجهور ولـق وهو زوج،ـال أو الواطئ عىل اـهـل ىـنـسك فال اح،ـكـالن الـكح
                            

 صحيح غري فالنّكاح هلا ًكفؤا َّالزوج يكن مل وإن ونفذ، نفسها نكاح عقدها ّصح هلا ًكفؤا الزوج كان إن  )١(
 .الويل عن الرضر ليندفع الويل؛ إجازة ىلع ًموقوفا عقدها جيعل أن األحوط وأن ًأصال

 الويل عن الرضر ليندفع الويل؛ إجازة عىل ًموقوفا عقدها جيعل أن  )٢(

 )٥/١٣( :، صاملبسوط  )٣(

 ).١٠/١٧٨( :، صاالصل  )٤(
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 .والشافعية احلنفية

ً فاسدا ًنكاحا امرأة نكح وإن: فصل :: الشريازى اسحاق أبو قال
 قيام مع جتب مل إذا ألهنا السكنى هلا جتب فلم بينهام وفرق هبا ودخل

 واالفرتاق الفراش زوال مع جتب ال فألن النكاح عىل واجتامعهام الفراش
 .)١(أوىل

 السكنى، وجوب ىف رصيح مذهبهم فإن املالكية قول وهو :الثانى القول
 والنكاح الصحيح النكاح يف السكنى هلا فسخ عن عندهم املعتدة نإف

 كانت فمتى مماته، بعد أو حياته يف الفسخ موجب عىل اطلع وسواء الفاسد،
 .السكنى فلها بسببه النكاح عن حمبوسة املرأة

 الفاسد النكاح فسخ يف السكنى وجتب: قال :الصقيل بكر أبو قال
 الولد، فيه يلحق ٌنكاح ألنه ال، أم ًحامال كانت ٍرضاع أو ٍبقرابة ٍحمرم وذات
 .)٢(تسكن كانت حيث فيه وتعتد

 التتائي خليل بن إبراهيم بن حممد الدين شمس اهللاَّ عبد أبو وقال
 النكاح من استربائها يف السكنى هلا أن واملعتمد :الدرر رجواه ىف املالكي

 حياته يف الفسخ حقه ما فسخ سواء موته بعد فساده عىل اطلع ولو الفاسد
 .هـ.أ.ال أم

 فال ًئالاح كانت فإن احلنابلة، قول وهو التفصيل، :الثالث القول
 .السكنى فلها حامال كانت وإن سكنى،

                            
 ).١٠/٦٤٢: (ص ،املدونة ملسائل اجلامع  )١(

 ).١٠/٦٤٢( :املصدر السابق، ص  )٢(
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 ليس ألنه الفاسد النكاح يف الزوج عىل ةالنفق جتب وال :قدامة ابن قال
 وإن عليها عدة فال ءالوط قبل بينهام فرق أو طلقها فإن صحيح نكاح بينهام

 مل إذا ألنه حائال كانت إن سكنى وال هلا نفقة وال العدة فعليها بعده كان
 قلنا فإن ذكرنا ما فعىل ًحامال كانت وإن أوىل، فبعده التفريق قبل ذلك جيب

 التفريق بعد وجب إذا ألنه التفريق قبل ذلك فلها ًحامال كانت إذا قةالنف هلا
 .)١(أوىل فقبله

. فاسد نكاح أو شبهة، وطء من ًحامال كانت لو :اإلنصاف ىف وقال
 يسكنها أن إال: القواعد يف قال. جتب ال: الثانية وعىل. جتب: املذهب فعىل

 .)٢(ذلك وتقدم. املحرر يف هذكر. ذلك فيلزمها ملائه ًحتصينا هبا يليق منزل يف

 

 

         

 
 
 
 
 

                            
 ).٩/٢٤٥: (، صقنعامل متن عىل الكبري الرشح  )١(

 ).٩/٣٦٥: (، صاخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف  )٢(
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 * :وفيه ثالثة فروع؛ما يتعلق به من الزجر والعقوبة . 

   ال حد عليهما على الصحيح من قول الجمهور. 

أكثر أهل العلم عىل أن كل وطء يف نكاح خمتلف يف جوازه وبطالنه، فإن 
تعة والشغار والتحليل والنكاح بال ويل وال شهود، كنكاح امل. احلد يدرأ به

  .وهو قول عطاء وقتادة ومالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي

فمع احلكم ببطالن النكاح أسقط احلد به فهو دليل عىل أن صورة العقد 
 يف املعتدة ب، واختلف عمر وعيل ً رشعاًمسقطة للحد وإن كان باطال

املهر هلا، وقال عمر  : ا الزوج فقال عيل إذا تزوجت بزوج آخر ودخل هب
 :لبيت املال، وهذا اتفاق منهام عىل سقوط احلد. 

 وألن هذا الفعل ليس بزنا لغة؛ ملا بينا أن أهل اللغة ال يفصلون بني الزنا
 فعرفنا أن الوطء ًوغريه إال بالعقد وهم ال يعرفون احلل واحلرمة رشعا

؛ ألن هذا الفعل كان ً فكذلك رشعاًاملرتتب عىل عقد ال يكون زنى لغة
  .)١( يف رشيعة من قبلنا، والزنا ما كان حالال قطًحالال

  ذكر من ذهب إىل وجوب إقامة احلد : 

        أمحد ما يدل عىل أنه جيب احلد بالوطء يف النكاح اإلمام عن وى ُر
وأبو بكر  ؛)٢(وهو اختيار اإلصطخري. بال ويل، إذا اعتقدا حرمته

                            
 ).٦/٨٦: (ص ؛املبسوط  )١(

 أكابر ومن وحمتسبها ببغداد الشافعية شيخ اإلصطخري سعيد أبو عيسى بن يزيد بن أمحد بن احلسن  )٢(

 إسحاق أبو قال تقدم كام األنامطي القاسم أيب عن خذأ ؛ًزاهدا ًورعا وكان املذهب يف الوجوه أصحاب

 قال اإلصطخري سعيد وأبو رسيج ابن إال عليه يدرس أن يستحق من هبا يكن مل بغداد دخلت ملا املروزي

=  إال اإلصطخري بحرضة يفتي املروزي إسحاق أبو كان ما قال انه الداركي عن حكى الطيب أبو القايض
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وهو : وقال يف احلاوي .من أصحاب الشافعي )٢( والصرييف؛)١(ريسالفا
 .)٣(مذهب الزهري، وأيب ثور

قال بوجوب احلد يف كل وطء يف ، َّأبو حممد بن حزم األندليسوكذا 
 . )٤(نكاح فاسد عنده ولو كان مما اختلف فيه

                                                               
 ثامن سنة اآلخرة مجادى يف وقيل اآلخر ربيع يف يفتو مفيدة مصنفات وله بغداد وحسبة قم قضاء ويل بإذنه=

 يف يذكر أن حقه من وكان ؛رسيج ابن قبل وأربعني أربع سنة مولده الثامنني جاوز وقد ؛وثالثامئة وعرشين

 والكتاب انتهى القضاء أدب يف ًحسنا ًكتابا صنف الطبقات يف إسحاق أبو قال ؛وفاته تأخر لوال الثالثة الطبقة

 ).١/١٠٩ الشافعية طبقات. (ضخم دجمل املذكور

 جليل كتاب وهو الشافعي نصوص يف املسائل عيون صاحب الفاريس بكر أبو سهل بن احلسني بن أمحد  )١(

 يف ثم الوضوء صفة أول يف الرافعي عنه نقل رسيج ابن عىل تفقه عليه وقفوا الذين األئمة به شهد ما عىل

 عنه نقله ومما عنه النقل كرر ثم الصالة مواقيت يف ثم االستحاضة يف ثم اخلفني عىل املسح يف ثم أيضا الوضوء

 يف العبادي وذكره وثالثامئة مخسني سنة حدود يف مات االختيار وقت بخروج وقتها خيرج العشاء أن شاذا

 اخلالف وكتاب املزين عىل االنتقاد وكتاب ؛واألصول الربيع مسائل عىل العيون كتاب مصنف وقال طبقاته

 ثم ذلك من فعجبت الثالثة يف رسيج ابن وذكر الشافعي أصحاب عن اآلخذين الثانية الطبقة يف ذكره معه

 ويوافق قال ببلخ درس من أول وهو املزين عىل تفقه نهأ ذكر نهأ ،اخلوارزمي حممود عن حكى السبكي رأيت

 قال رسيج ابن بعد تويف أنه قطع عىل لكني قال رسيج ابن قبل وثالثامئة مخس سنة تويف أنه قال من قول هذا

 .)١/١٢٣ الشافعية طبقات(. رسيج ابن تالمذة من أنه عىل تدل قرائن يل ووقع

 يف واملقاالت الفروع يف الوجوه أصحاب أحد ؛األصويل الفقيه الصرييف بكر أبو اهللا عبد بن حممد  )٢(

 أبو الشيخ قال الشافعي بعد لباألصو الناس أعلم كان الشايش القفال قال ؛رسيج ابن عىل تفقه ،األصول

 يف الذهبي وقال اآلخر ربيع يف خلكان ابن قال بمرص تويف وغريها الفقه أصول يف مصنفات وله إسحاق

 رشح يف حممد أبو الشيخ حكاها األشعري احلسن أيب الشيخ مع مناظرة وله، وثالثامئة ثالثني سنة رجب

 السعي ويف ،األجرة من ًشيئا يستحق هل اإلحرام قبل احلج يف األجري مات لو فيام الرافعي عنه نقل الرسالة

 .)١/١١٦ الشافعية طبقات(. قليلة ومواضع الطهارة يف الرافعي عنه نقل اإلسنوي وقال ؛واملروة الصفا بني

 ).٩/٤٩: ( ص، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي )٣(

 ).١١/٢٤٨(: ، صحىلامل  )٤(



 رتتبة عىل تزويج املرأة نفسها بدون ويلاألحكام واآلثار امل: الرابعالمبحث          


قال رسول : ن أيب هريرة، قالام روى الدارقطني، بإسناده عواستدلوا ب
ال تزوج املرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفسها، إن الزانية هي التي «: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا

أشد  ملسو هيلع هللا ىلص ما كان أحد من أصحاب النبي(:  قالوعن الشعبي. »هاتزوج نفس
 ). كان يرضب فيه  يف النكاح بغري ويل من عيل

 .»البغي من نكحت بغري ويل«: قال ملسو هيلع هللا ىلص  ابن عباس أن النبيوعن

 فيه امرأة ثيب، ًأن الطريق مجعت ركبا عن عكرمة بن خالد، وما روى
فخطبها رجل، فأنكحها رجل وهو غري ويل بصداق وشهود، فلام قدموا 

  .رفع إليه أمرمها، ففرق بينهام، وجلد الناكح واملنكح عىل عمر، 

  

 إذن كحت بغريأيام امرأة ن« :السابقيف اخلرب  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله:الوجه األول 
ُ فعلم أنه ليس ،فأبطل النكاح وأوجب املهر دون احلد »وليها فنكاحها باطل

  . إذ ال يؤخر البيان عن وقت احلاجةبواجب،

 ألن النبيو  أن هذا خمتلف يف إباحته فلم جيب به احلد،:الوجه الثاين 
وأقوى الشبهات عقد اختلف الفقهاء  » احلدود بالشبهاتادرءوا«: قال ملسو هيلع هللا ىلص

 . فكان بإدراء احلد أوىليف إباحته 

 فهي ال تكون بغيا»البغي من نكحت بغري ويل«:  قوله:الوجه الثالث ً 
 فلم ً، وإنام يقول من يوجب احلد، إهنا تكون بالوطء بغياًبالنكاح إمجاعا

يكن يف التعلق به دليل، ثم حيمل عىل أنه يتعلق عليها بعض األحكام البغي 
  يسمى بعض أحكام البغي بغيا كام قالوهو حتريم الوطء، وال يمتنع أن

، وأما ً فسامه ببعض أحكام الكفر كافرا»من ترك الصالة فقد كفر«: ملسو هيلع هللا ىلص
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األثر عن عمر فاجللد فيه عبارة عن التعزير أال تراه جلد الناكح واملنكح 
  .)١(واحلد ال جيب عىل املنكح فدل عىل أنه عزرمها

 أنه سامها بذلك بمجرد تسميتها زانية جيوز، بدليل: رابعالوجه ال 
، ولذلك جلد املنكح ومل جيلد املرأة، ً وتعزيراًالعقد، وعمر جلدمها أدبا

 .وجلدمها بمجرد العقد مع اعتقادمها حله

وكذلك حديث عيل عىل أن حديث عيل حجة عىل من أوجب احلد فيه، 
فإن عليا أشد الناس فيه، وقد انتهى األمر إىل اجللد، فدل عىل أن سائر 

 .)٢(اس والصحابة مل يروا فيه جلداالن

 وقد زالت ؛ ألنه صار أجنبيا عنهايلزمه احلدفوطئها بعد التفريق أما إن 
 .الشبهة فال عذر له

  وجه آخر عند األصوليين لتعليل درء الحد :
 اختالف: : )هـ ٤٣٨ ت (اجلويني يوسف بن اهللا عبد حممد أبوقال 

 من حتد ال وأنت ويل، بغري لنكاحا يف كاختالفهم النبيذ رشب يف الناس
 ويل، بغري للنكاح مستحل وهذا النبيذ رشب من حتد فكيف ويل، بغري نكح

 .النبيذ؟ رشب مستحل وذا

 يصري أن فجاز أحدمها يف وجد العقيدة مع العقد أن :بينهام والفرق
 .احلد درء يف شبهة العقد ذلك

   احلد،درء يف بهةُش ريتص أن قيستحيل الدالئل ظهور مع العقيدة جمرد فأما
                            

 ).٩/٤٩( :، ص فقه مذهب اإلمام الشافعي احلاوي الكبري يف )١(

 ).٧/١٣: (املغنى؛ البن قدامة، ص  )٢(
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 ومل عليه، حد فال وأصاب ويل بغري نكح من أن : الشافعي ونص 
 بعض فذهب يستحله، ال من وبني يستحله من بني كالمه ظاهر يف يفصل

 عىل جرى وبعضهم املستحل، غري عىل احلد وأوجب الفرق إىل مشاخينا
 .)١(رناهذك ملا العقد؛ بشبهة ًمجيعا عنهام احلد وأسقط كالمه ظاهر

   هل يحد من قذف أحد الزوجين فى نكاح فاسد. 

 : -عليهم اهللا رمحة- العلم أهل بني خالف حمل املسألة هذه

 ألن العقد  ؛ف من وطئ بنكاح فاسد ال حد عىل قاذ: ققالوااألحنافأما 
ّالفاسد غري موجب للملك، والوطء يف غري امللك يف معنى الزنا فيسقط 

  . ّ، فال حيد قاذفهإحصانه

ومن وطئ امرأة يف نكاح فاسد ثم قذفه  :الرسخيس األئمة شمس قال
 غري مملوك فيسقط به ً حراماًرجل ال حد عليه؛ ألنه ارتكب وطئا

 .)٢(إحصانه

ويدل عىل أن اإلحصان يف  :احلنفي اجلصاص الرازي بكر أبو وقال
َّإن ﴿ :-تعاىل- قول اهللا ؛هذا املوضع يراد به العفة ِ الذين يرمون املحصنَات ِ َِ ْ َ َُْ َ َُّ ْ

ِالغافالت ﴾  َِ  .يعني العفائف: قيل ]٢٣: النور[َْ

 :ل يف عائشة  وقال حسان بن ثابت 
 ن حلوم الغوافلـى مـوتصبح غرث   ...   ٍةـبـريـحصان رزان ما تزن ب            

                            
، )هـ ٤٣٨ :ت (اجلويني يوسف بن اهللا عبد حممد أبو: املؤلف، )الفروق كتاب أو (والفرق اجلمع) ١(

 ).٣/٦٣٩: (، صاملزيني اهللا عبد بن سالمة بن الرمحن عبد: املحقق

 ).٩/١٠٢( :؛ للرسخيس، صاملبسوط  )٢(
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 .الوطء بشبهة ليس بزنى، فينبغي أن ال يزيل اإلحصان: فإن قيل

ًأقل أحواله أن يكون إذا كان مشبها للزنى من وجه، وهو وقوعه : لهقيل 
يف غري ملك وال نكاح، أن يصري شبهة يف درء احلد عن القاذف؛ ألن معنى 

 .)١(الشبهة أن يشبه الفعل احلالل من وجه، واحلرام من وجه

 احلد، وجوب عدمموافقتهم لألحناف ىف  إىل يشري ما ةاملالكي وعند
 ومن :: الصقيل التميمي يونس بن اهللا عبد بن حممد بكر أبو قال فقد
 عن ذلك حكى أو ًحراما، وطئتها أو ًحراما، فالنة جامعت: لرجل قال

 وطئتك كنت أين أردت وإنام قذفا، أرد مل: فقال بذلك، املرأة فطالبته نفسه،
 نكاح فيها تقدم أنه الوجهني؛ يف البينة يقيم أن إال حيد، فإنه فاسد؛ بنكاح
 ؛ًحراما ًتزوجيا أو عدهتا، يف تزوجها إما املقذوف، الرجل من أو منه، فاسد

 .)٢(احلد عنه فيدرأ ذلك؛ إال أراد ما أنه وحيلف

  وعند الشافعية روايتان : 

ويف النكاح الفاسد والنكاح بال ويل، وال : : أبو القاسم الرافعيقال 
كاتبة، ووطء الرجعية شهود، ويف اإلحرام ونكاح املتعة والشغار ووطء امل

 :يف العدة، ففي بطالن احلصانة هبا وجهان

وألن الشبهة تسقط ،  البطالن؛ لوقوعه يف غري امللك كالزنا:أحدمها
ف، وحيكى هذا عن ذاحلد عن الواطئ، فكذلك تسقط حد القذف عن القا

 .اختيار أيب إسحاق، وذكر القايض الروياين أنه أقرب
                            

 ).٦/٢٠٧: (، ص رشح خمترص الطحاوي )١(

 ).٢٢/٤٦٣( :، صاملدونة ملسائل اجلامع  )٢(



 رتتبة عىل تزويج املرأة نفسها بدون ويلاألحكام واآلثار امل: الرابعالمبحث          


 يثبت به النسب، فال يتعلق به احلد، فأشبه ال يبطل؛ ألنه وطء: والثاين
الوطء احلرام الواقع يف امللك، وهذا أصح عند الشيخ أيب حامد، وهو يف 

 .)١(وطء الشبهة أظهر، وقد رجحه فيه صاحب الكتاب

 شبهة، أو فاسد نكاح يف امرأة وطئ :فقال الثانى : النووى ورجح
 ولد هناك كان فإن ن،اللعا وأراد قذفها ثم أمته، أو زوجته ظنها بأن

 القذف حد به ويسقط خالف، بال النسب به فينتفي اللعان، فله منفصل،
 كان إذ الرضورة، وانتفاء الزوجية لعدم يسقط ال: وقيل ،ًتبعا الصحيح عىل

 عىل اللعان هبذا احلرمة وتتأبد يقذفها، وال مني، الولد ليس: يقول أن يمكنه
 .)٢(األصح

ّ ألنه وطء ال جيب به احلد فلم يسقط  ؛ّ ليه احلد عوابفأوجاحلنابلة أما 
 . ّاإلحصان، فيحد قاذفه

وإن أبان زوجته، ثم قذفها بزنى يف النكاح، أو (قوله  :قال يف اإلنصاف
هذا ) عن لنفيه، وإال حد، ومل يالعن ال: قذفها يف نكاح فاسد، وبينهام ولد

 ؛رشح، والوجيزاملذهب، وعليه أكثر األصحاب، وجزم به يف املغني، وال
 .)٣(وغريهم، وقدمه يف الفروع، وغريه، وقال يف االنتصار

دل عىل أن كل رام يلزمه احلد، وأن الزوج له مع : : قال الزركيش
عدم البينة يشء آخر وهو اللعان، وكذلك ال لعان بقذف األمة، وإن كان 

                            
 ).٩/٣٤٩: (ص ، العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري )١(

 ).٨/٣٣٥( : ، صاملفتني وعمدة الطالبني روضة  )٢(

 ).٩/٢٤٤( :، ص اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )٣(
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جعية، بينهام ولد، ألن اللعان، إنام ورد يف الزوجات، ويدخل يف الزوجة الر
ألهنا زوجة، وكذلك من قذفها ثم أباهنا، ألن القذف ورد عىل زوجته، 

؛ ألن قذفها حصل قبل ًأنت طالق يا زانية ثالثا: وكذلك إذا قال هلا
بينونتها، ويستثنى من األجنبية إذا قذفها يف نكاح فاسد، أو أباهنا ثم قذفها 

 يا زانية، فإن يف هذه ًثاأنت طالق ثال: بزنا يف النكاح، أو يف العدة أو قال هلا
الصورة إن كان بينهام ولد العن لنفيه، للحاجة إىل ذلك، وإن مل تكن 

 .)١(زوجة، إلضافة ذلك إىل الزوجية، وإال حد ومل يالعن

 آلن الشبة هو فاسد نكاح ىف الزوجني أحد قاذف عن احلد نفى ووجه
 احلد اسقطتت نيالشبهت احجى إن فكام احلل، شبهة فيه كام الزنا، شبهة فيه
 ادرؤوا( : لقوله)٢(ًأيضا، قاذفه عن تسقطه األخرى فكذا الواطىء، عن

 .)٣()استطعتم ما وادرؤوا بالشبهات احلدود

   ر الحاكم المتناكحين؟هل يعز. 

من التغليظ يف عقد  ملسو هيلع هللا ىلصسبق ذكر ما روى عن بعض أصحاب النبي 
لك بأقبح الصفات كالزانية قدم عىل ذالنكاح بال ويل، وذكروا املرأة التي ت

 مثل عىل يقدم نَم زتعزي مرشوعية إىل يدعوا، وهذا التنفري الشديد والبغي
 .، اللهم إن ثبت جهله باحلكمهذه الزجيات

ير يف النكاح بدون وىل كعقوبة عن بعض الصحابة، منهم زالتع ثبت وقد
 ب،ـيـرأة ثـه امـيـ فًاـبـة بن خالد، أن الطريق مجعت ركـرمـن عكـعـف(ر، ـمـع

                            
 ).٥/٥١٣( :، ص رشح الزركيش )١(

 . األربعة املذاهب عىل الفقه  )٢(

 ).٥/٥١٣( :، ص رشح الزركيش )٣(
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فخطبها رجل، فأنكحها رجل وهو غري ويل بصداق وشهود، فلام قدموا عىل 
 .)١()رفع إليه أمرمها، ففرق بينهام، وجلد الناكح واملنكح عمر، 

، ً وتعزيراًوعمر جلدمها أدبا :قال ابن قدامة يف معرض نفى احلد عنهام
 بمجرد العقد مع اعتقادمها ولذلك جلد املنكح ومل جيلد املرأة، وجلدمها

 .)٢(حله

وأما األثر عن عمر فاجللد فيه عبارة عن التعزير أال تراه  :وقال غريه
 .)٣(جلد الناكح واملنكح واحلد ال جيب عىل املنكح فدل عىل أنه عزرمها

أشد يف النكاح  ملسو هيلع هللا ىلصما كان أحد من أصحاب النبي «: عن الشعبي قالو
 .)٤(»كان يرضب فيه  بغري ويل من عيل

 قلت أو ً جائزاًواعتقده نكاحا ..: (.:  احلنبيلمنصور البهويتقال 
مل يعتقدوه كذلك فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيه لشبهة العقد 
ً ويستحقان العقوبة أي التعزير عىل مثل هذا العقد لتعاطيهام عقدا

 .)٥()ًفاسدا
،     س لغريه ذلكر وليزير عزومرجع ذلك كله إىل احلاكم إن رأى التع

 .اهللا تعاىل أعلمو
                            

 .)٧/١١١ (:؛ ص، والبيهقى)٣/٤٥٦(: ص ؛ أخرجه ابن أبى شيبة )١(

 ).٧/١٢: (ص ،املغنى  )٢(

 ).٩/٤٩: (ص ؛ احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي )٣(

 ).١٣٦٤٤( للبيهقى ؛ىكرب، والسنن ال)١٦١٧٠(مصنف ابن أبى شيبة   )٤(

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبىل ، كشاف القناع عن متن اإلقناع  )٥(

 ).٥/٩٧: (، ص)هـ١٠٥١: ت(
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 * :وفيه فرعان؛ما يتعلق بحال املرأة بعد الفرقة منه . 

     حكم التعريض للمرأة بالخطبة بعد أو قبل

 .التفريق بينهما

 ومجهور واحلنابلة والشافعية املالكية مجهور ذهبقد ف أما بعد الفرقة،
َوال [اآلية بعموم أخذا هلن لتعريضا جواز إىل احلنفية َجنَاح َ ْعليكم ُ ُ ْ َ َفيام َ ِ 

ْعرضتم َُّ ْ ِبه َ ْمن ِ ِخطبة ِ َِ ِالنِّساء ْ
ْأو َ ْأكنَنْتم َ ُ ْ ْأنفسكم ِيف َ ُ ِ ُ ْ  ثالثا، املطلقة عىل وقياسا] َ

 .انقطعت قد الزوج سلطة وألن

 فيحل هو أما فيها، نكاحها له حيل الذي العدة صاحب غري يف كله هذا
  .والترصيح التعريض هل

وذهب بعض احلنفية إىل أن التعريض خيتلف حكمه بحسب ما يرتتب 
 .)١ (عليه، فإن كان يؤدي إىل عداوة املطلق فهو حرام، وإال فال

  فال التفريق قبل أما: 

ً فاسدا ًزواجاوإن كان  مرأة متزوجةال يعرض باخلطبة ليس ألحد أن 

 بينهام؛ ألهنا زوجة تلحقها أحكام ُ، حتى تطلق، أو يفرق القايضًمطلقا

 وال ً، والزوجة ال جيوز خطبتها ال ترصحيااوغريهمن العدة الزوجات 

 ً.تلميحا

، مل جيز تزوجيها ً فاسداًوإذا تزوجت املرأة تزوجيا(: : قال ابن قدامة
وإذا امتنع من طالقها، . لغري من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها

                            
 ).١٩/١٩٣: (ص ، املوسوعة الفقهية الكويتية )١(
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 ال حاجة إىل فسخ :وقال الشافعي .)ص عليه أمحدن. فسخ احلاكم نكاحه
 .وال طالق؛ ألنه نكاح غري منعقد، أشبه النكاح يف العدة

 أنه نكاح يسوغ فيه االجتهاد، فاحتيج يف التفريق فيه إىل إيقاع :ولنا
فرقة، كالصحيح املختلف فيه، وألن تزوجيها من غري تفريق يفيض إىل 

احه الصحيح، ونكاح  يعتقد أن نكتسليط زوجني عليها، كل واحد منهام
وإذا زوجت  .ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهني .اآلخر الفاسد

 .)١(اً، مل يصح الثاين أيضبآخر قبل التفريق

    تزوجت ثم تطليقات، بثالث رجل من بانت إذا 

 .؟الثانى من الفرقة بعد لألول تحل فهل ، فاسدا زواجا

 أن بعد إال له ترجع ال ًطالقا امرأته طلق من أنه عىل علمال أهل مجاهري
 حتل ال فإهنا فاسد نكاح ىف فوطئها آخر تزوجها ثم غريه، ًزوجا تنكح

 . الثانى من فرقتها بعد لألول

 تزوجت لو حتى ًصحيحا الثاين النكاح يكون أن ومنها :الكاسانى قال
 ليس الفاسد النكاح ألن لألول؛ حتل ال هبا ودخل ًفاسدا ًنكاحا ًرجال

 كان ولو حقيقة نكاح هو ما إىل ينرصف النكاح ومطلق حقيقة، بنكاح
 يقول من عند لألول حتل ال هبا ودخل فساده، يف ًخمتلفا الثاين النكاح
 .)٢(قلنا ملا بفساده

  فدخل الويل إذن بغري امرأة رجل تزوج إن أرأيت: قلت :قال ىف املدونة

                            
 ).٧/١١(: ص ،املغني  )١(

 ).٣/١٨٧: (، صالرشائع ترتيب يف الصنائع بدائع  )٢(
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 هذا زوجها وبني بينها الويل ففرق ألبتة طلقها لهقب زوج حتت كانت وقد هبا،
 واحدة، طلقها أو ألبتة طلقها أو عنها مات أو وطئها كان بعدما اآلخر

 .مالك؟ قول يف ألبتة طلقها الذي للزوج النكاح هذا أحيلها عدهتا فانقضت

 قبله كان لزوج -فيه وطئ وإن- النكاح هذا حيلها ال: مالك قال: قال
 األولياء إجازة بعد وطئها فإن األولياء، إجازة بعد يطأ أن الإ ألبتة طلقها

 .)١(قبله كان الذي لزوجها حيلها ذلك فإن

 يفسخ فاسد نكاح يف الثاين هبا دخل وإذا :: الباجى وليد أبو قال
 إذن بغري املرأة كنكاح بطالق يفسخ كان وإن هبا، أحق فاألول طالق بغري

 يف يعترب أن وجيب إليها لألول سبيل فال هسيد إذن بغري العبد ونكاح الويل
 .)٢(أعلم واهللا يفسخ ال ما دون البناء بعد يفسخ ما ذلك

 ال إنه: الفاسد النكاح يف مالك أصحاب من املغرية قال :قال االبياري
 ما إىل يشري. أحل ما إىل ًطريقا تعاىل اهللا حرم ما يكون وال: قال املبتوتة، حيل

 .)٣(قررناه

 نكاح يف الزوج وطئها وإن: املجموع ىف قال :قوالن عيةالشاف وعند
 للزوج أحلها إذا أنه فيه رشط نكاح يف أو شهود وال وىل بال كالنكاح فاسد

 :قوالن ففيه بينهام نكاح فال ولاأل

 كوطئ حتل فلم صحيح غري نكاح يف وطئ النه حيلها ال أنه :)أحدمها(
 .الشبهة

                            
 ).٢/٢١٠: ( املدونة، ص )١(

 ).٤/٩٣: (ص ،املوطأ رشح املنتقى  )٢(

 ).١/٨٠٩: (، صالفقه أصول يف الربهان رشح يف والبيان التحقيق  )٣(
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 املحلل اهللا لعن :قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن اهللا عبد روى ملا حيلها أنه :)والثانى(
 .له واملحلل

 .)١(الصحيح النكاح يف الوطئ فأشبه نكاح يف وطئ والنه ،ًحملال فسامه

 يف بالوطء اإلحالل حيصل :القديم يف اإلمام مذهب هو الثانى والقول
 .أعلم واهللا. فاسد نكاح

 عىل لألول حتل مل فاسد نكاح يف وطئها ولو :: النووى قال
 .)٢(بزوج ليس ألنه، لصحيحا

 ثالثة لألول حللها البائن للمطلقة يشرتط فصل :: قدامة ابن وقال
 حيلها مل ًفاسدا كان فإن ًصحيحا النكاح يكون أن الثاين الرشط ..: .رشوط
 واألوزاعي والثوري ومالك ومحاد والشعبي احلسن قال وهبذا فيه الوطء

: القديم يف وقال اجلديد يف يوالشافع الرأي وأصحاب عبيد وأبو وإسحاق
 .)٣(ذلك حيلها

 املوافق احلق هو -اجلديد يف اإلمام مبام فيه- اجلمهور إليه ذهب وما
ُجاءت امرأة : قالت عائشة، عن عروة، فعن ل عائشة حديث لظاهر َْ َ ْ َ َ

َّرفاعة القرظي النَّبي  ِّ َِ ِ ُ َ َ ْ، فقالتملسو هيلع هللا ىلصِ َ َ َكنْت عنْد رفاعة، فطلقني، ف: َ َ َّ َ َ َ َِ َِ ِ َ ُ ِأبت طالقي، ُ َ َ َّ َ َ

َفتزوجت عبد الرمحن بن الزبري إنام معه مثل هدبة الثوب، فقال َ َ َّ ُ ْ َِ ِْ َ ُ َ َ ْ ْ ْ َِّ ِْ َّ َ ُ َُ َ َ َِّ ِ ِ َّ َ ْ َ َأتريدين «: َ ِ ِ ُ َ

ِأن ترجعي إىل رفاعة؟ ال، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ِ َِ َ َ َّ ََ َ ُ َ ُ َ َ ْْ َ َ ُ ْ ََ َ ُْ ُ ََ ِ َ ِ ِ ُ، وأبو »َ ََ

                            
 ).١٧/٢٧٩( :، صاملهذب رشح املجموع  )١(

 .)٥/١٥٧(: ص ،النووي رشح  )٢(

 ).٧/٥١٦: (، صاملغنى  )٣(
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ُبكر جالس عنْده ٌ َ ََ ِ ِ ٍ ُ، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينْتظر أن يؤذن له، ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ََ َ َ ْ ْْ َ ُ َِ ِ ِ َِ ُِ ِ ِِ َ

َفقال َ ِّيا أبا بكر أال تسمع إىل هذه ما جتهر به عنْد النَّبي : َ ُ َ َ ِْ َِ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ َْ َ َ َ ِ َ َ ٍَ  .)١()؟ملسو هيلع هللا ىلصْ

 أن بمفهومه يدلل] عسيلتك ويذوق عسيلته، تذوقي حتى ال، [فقوله،
 .أعلم تعاىل واهللا لألول، حتليلها ىف يصلح وال أثر له ليس الفاسد النكاح

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

 .)١١٤٦ (والرتمذي ،)١٤٣٣ (ومسلم ،)٢٦٣٩ (البخاري أخرجه  )١(
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 الخامسالمبحث 
 مطالب ومسائل مهمة تتعلق بالباب

 

 * : جعل السلطان وليا ملن ال ويل هلايفاحلكمة ً. 

، وأمجعوا أن السلطان اأمجع العلامء عىل أن السلطان وىل من ال وىل هل
 من أن الويلاملرأة إذا أرادت النكاح ودعت إىل كفء وامتنع يزوج 

 .)١(يزوجها

ا عىل  ومنطوقهامفهومه بنية وأحاديث البابآوتدلل النصوص القر
قطع كل الطرق عىل أصحاب ُت، فبه  النكاحعقدرضورة وجود الويل عند 

من التعلل بعدم وجود الويل، فتذهب املرأة ) امرأة كان أو ًرجال(اهلوى 
ًكرا كانت أو ثيباب( إىل تزويج نفسها، وكأن الشارع يقول هلم ال سبيل إىل ) ً

 إىل يضاف هذا النص دليل رصيح وحجة دامغة يفُذلك وإن فقد الويل، بل 
األدلة السابقة، إذ لو أباح للمرأة أن تزوج نفسها عند فقد الويل ملا أحاهلا 

 .     السلطان أو من ينوب عنه عند فقدهعىل

 أرض بعيدة مهاجرة وفارة يف  مسلمةمرأةا فانظر إىل حال وإن شئت
 بلد آخر يفيطلبها رجل آخر للزواج ف ، ثم يموت زوجهاً وزوجاهيبدينها 

 فيه وعليه من التعب هيعىل ما - أن تتزوج بوىلبعيد فتجيب ثم تأبى إال 
 فيكون -والنصب والسفر والفرار بدينها والبعد عن األهل والعصبة

 . لالبلد البعيد هو وليها، إهنا أم حبيبة سلطان هذا 
                            

 .)٤/٣٣(: ص ،احلدود درء يف جاء ما باب احلدود، كتاب يف الرتمذي عنها أخرجه  )١(
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كانت حتت «عروة، عن أم حبيبة، أهنا عن   املسنديفأخرج اإلمام أمحد 
وكان : وقال عيل بن إسحاق-عبيد اهللا بن جحش، وكان أتى النجايش 

تزوج أم حبيبة وإهنا بأرض  ملسو هيلع هللا ىلص فامت، وإن رسول اهللا -رحل إىل النجايش
 ومهرها أربعة آالف، ثم جهزها من عنده، احلبشة، زوجها إياه النجايش

مع رشحبيل ابن حسنة، وجهازها كله من عند  ملسو هيلع هللا ىلصوبعث هبا إىل رسول اهللا 
بيشء، وكان مهور أزواج النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالنجايش، ومل يرسل إليها رسول اهللا 

 .)١(»أربع مائة درهم ملسو هيلع هللا ىلص

امرأة عندنا : قلت: سألت احلسن قال: عن ابن التيمي، عن أبيه قالو

: قال» ال نكاح إال بويل«: ليس هلا أحد، أتويل رجال فيزوجها؟ قالضعيفة 

» ال نكاح هلا إال بإذن وليها«: فجعلت أراده فيها، وأصغر له أمرها، فقال

فالقايض؟ : قلت: قال» واهللا ما أعلم إال ذلك«: فلام أكثرت عليه قال: قال

 .)٢(»والقايض«: قال

فالسلطان ويل من ال ويل  «-معليه الصالة والسال-قوله  :قال ابن حزم

 كل مسلم لكان -عليه الصالة والسالم-بيان جيل بام قلنا إذ لو أراد » له

أهنم : ، وحاش له من فعل ذلك، فصحً باطالًحماال» من ال ويل له«: قوله

  .)٣(العصبة الذين يوجدون لبعض النساء وال يوجدون لبعضهن
                            

 ، ويف الكربى)٦/١١٩( ، والنسائي يف املجتبى)٢١٠٧( داود وأب و،)٢٧٤٠٨(  أخرجه أمحد يف املسند )١(

 .حديث رجاله ثقات: وقال شعيب. )٥٥١٢(

 .)١٠٤٠٦ (مصنف عبد الرزاق  )٢(

 ).٩/٢٧: (، صاملحىل  )٣(
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 : )فإن اشتجروا(معنى قوله  * 

 ختاصم األولياء واملراد مشاجرة لعضل ال :أي )افإن اشتجرو(
 .االختالف فيمن يبارش العقد

كانوا .. ًاختلفوا وتنازعوا اختالفا يؤدي إىل العضل : أي) فإن اشتجروا(
: اخلصومة، واملراد: التشاجر: »جممع البحار«كاملعدومني، قاله القاري، ويف 

، فأما إذا تشاجروا يف العقد املنع من العقد دون املشاحة يف السبق إىل العقد
 .)١(فالعقد ملن سبق إليه منهم، إذا كان ذلك.. ومراتبهم يف الوالية سواء 

ويف هذا دليل عىل أن عىل السلطان  :)األمكتابه ( يف الشافعيقال األمام 
 أمره بالتزويج فإن زوج فحق ًإذا اشتجروا أن ينظر فإن كان الويل عاضال

عه وعىل السلطان أن يزوج أو يوكل وليا غريه أداه وإن مل يزوج فحق من
َّفال تعضلوهن{: فيزوج والويل عاص بالعضل لقول اهللا  ُْ ُ َ َُ  ]٢٣٢:البقرة[ }َ

 فإن رآها تدعو إىل كفاءة مل يكن له منعها ؛وإن ذكر شيئا نظر فيه السلطان
وإن دعاها الويل إىل خري منه وإن دعت إىل غري كفاءة مل يكن له تزوجيها 

  ىل مثلها أو فوقها فيمتنع الويلويل ال يرىض به وإنام العضل أن تدعو إوال
...)٢(. 

         

 
                            

وذكره : : قال ابن نجيم احلنفى ؛)١١/١١٠( :، ص مرشد ذوي احلجا واحلاجة إىل سنن ابن ماجه )١(

 .)٣/١٨١( :، ص)البحر الرائق (الشارح الزيلعي يف رشح قوله ويثبت النسب والعدة

 ).٥/١٣ : (، صاألم  )٢(
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 * :إذا مل يوجد للمرأة ويل وال ذو سلطان. 

 بأن مل يوجد أحد ممن تقدم، أو عضل وليها ومل ًدم الويل مطلقاُإن ع
 يف والقايضلطان ُ فإن عدم السالقايضأو زوجها ذو سلطان  يوجد غريه،

 أو أمري القافلة ا أو كبريهة أو القريةالبلدزوجها رئيس البلد التى هى فيه، 
ونحوه ألن له سلطنة، فإن تعذر ذو سلطان يف ذلك املكان زوجها عدل 

 . بإذهنا

وإن مل يوجد للمرأة ويل وال ذو سلطان فعن أمحد ما  :قال ابن قدامة 
 يزوج من )١(ا فإنه قال يف دهقان قريةيدل عىل أنه يزوجها رجل عدل بإذهن

 قاض قال )٢(ال ويل هلا إذا احتاط هلا يف الكفء واملهر إذا مل يكن يف الرستاق
ابن عقيل أحد قوم من أصحابنا من هذه الرواية إن النكاح ال يقف عىل ويل 

 وقال القايض نصوص أمحد متنع من ذلك قال شيخنا، والصحيح أن ؛قال
عدم الويل والسلطان ألنه رشط أن ال يكون يف الرستاق هذا من القول حال 

قاض، وجهه أن اشرتاط الويل ههنا يمنع النكاح بالكلية فلم جيز كاشرتاط 
املناسب يف حق من ال مناسب هلا وروي عنه أنه ال جيوز النكاح إال بويل 

 .)٣(لعموم األخبار فيه

املكان كوايل  أو عضل زوجها ذو سلطان يف ذلك ًن عدم الويل مطلقاإف
 .)٤(البلد أو كبريه أو أمري القافلة ونحوه فأن تعذر زوجها عدل بأذهنا

                            
 ).١٤٤٢: (ص ،اللسان: انظر ؛ وهو رئيس القرية أو التاجر )١(
 ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري.  الرستاق معرب ويستعمل يف الناحية التي هي طرف اإلقليم )٢(

 ).١/٢٢٤: (ص
 ).٧/٤١٩: (ص ، الرشح الكبري عىل متن املقنع )٣(
 ).٣/١٧٢: (، ص اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل )٤(



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي  

غري بالد املسلمنيٍ بلديف كانت إنف  :
حماكم رشعية قامت هبا مل يكن و  بلد من غري بالد املسلمنييف كانت فإن

  .املراكز اإلسالمية مقامها

فيجوز حينئذ أن مل يكن بالبلد قاض رشعي، أو مركز إسالمي، إن و
عن ؛  يف املغني:قال ابن قدامة كام نقل يزوجها رجل عدل بإذهنا، 

 . اإلمام أمحد

أما إذا كانت املرأة يف بالد ليس فيها  ::قال الشيخ عبد العزيز بن باز 
ويل، ليس فيها ال أخ وال أب وال ابن عم، فإن احلاكم يقوم مقام الويل، 

لطان ويل من ال ويل له، فاحلاكم يقوم الس: ملسو هيلع هللا ىلصوليها احلاكم، لقول النبي 
 .مقام وليها ويكون هو وليها، يزوجها أو يوكل من يزوجها

 كانت يف بالد ليس فيها حاكم ليس فيها قايض وال ويل، كاألقليات فإذا
اإلسالمية يف بالد الكفر، فليزوجها رئيس املركز اإلسالمي إذا كان عندهم 

، ورئيس املركز -بمثابة السلطان عندهم-مركز إسالمي؛ ألنه بمثابة األمري 
 وليس هناك اء،اإلسالمي ينظر هلا ويزوجها بالكفء إذا كان ليس هلا أولي

 وإذا، ي بتلك البالد يقوم مقام السلطانٍقاض، أن رئيس املركز اإلسالم
، أما إذا ًكان ويل أمرها موجودا، ولكنه بعيد فإنه يكاتب حتى يرسل وكالة

فالويل الذي بعده يقوم مقامه، فإذا كان ال يوجد ما يعرف حمله، كان 
 .)١(واهللا أعلم . ويزوجها.فالسلطان يقوم مقامه

         

                            
 ).٢٠/٢٠١: (ص ، فتاوى نور عىل الدرب )١(
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 * : عند فقد الويلالقايضمقام ) املأذون(هل يقوم . 

 األنكحة، يف الرشعي القايض البد من التفريق بني نائب السلطان أو
 .حة وموثقهاوبني كاتب األنك

  ملسو هيلع هللا ىلص التزويج ملن ال ويل هلا لقوله يف القايضاألول يقوم مقام احلاكم أو ف
 . مقام السلطانيف ونائبه والقايض، »السلطان ويل من ال ويل له«

 وال يقوم لعقود األنكحة فام هو إال موظف وموثق وكاتب الثاينأما 
املأذون [هو من يسمى بعض بالد املسلمني بـ مقام الويل أو السلطان و

 .    بذلك صار وكيال عنهامالقايض، فإن أذن له احلاكم أو ]رشعيال

ّ هلا يف الزواج إال إذا وكله وليها أو ً وليا]املأذون[ال جيوز أن يكون ف

 .ولياء ومل يوجد قاض مسلم يزوجهاتعذر تزويج األ

 جتاه هذه املسألةالرشعيالواجب عىل املأذون : 

نكحة أو اململك موكل من قبل  أو مأذون األالرشعي كان املأذون ذاإ
 ال يوجد فيها ويل، التي عقد الزجيات يف أن يقوم مقامهام القايضاحلاكم أو 
أن يتحقق من عدم وجود الويل، وال يأخذ بمجرد رشعا عليه فالواجب 

 الذي زماننا هذا يفخاصة -بأن ال ويل هلا ) ً كانت أو بكراًثيبا(إدعاء املرأة 
 والتثبت من وجود أب أو ألخ -تعاىل- رحم اهللا خربت فيه الذمم إال من

 . وقتنا هذا وهللا احلمديفأو أحد من عصبة للمرأة سهل وميسور 

فإن ثبت وجود من يصلح وليا هلا دعاه وأكمل به أركان العقد، وإن 
 أو وكيله وأتم النكاح القايضثبت عضله هلا مع استقامة حال الزوج عقد 

    .» ويل لهوالسلطان ويل من ال«: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي  

 موكل من غري أو مأذون األنكحة أو اململك الرشعيوإن كان املأذون 
 ال يوجد فيها التي عقد الزجيات يف ليقوم مقامهام القايضقبل احلاكم أو 

 وال يعقد عقد نكاح ال تتوفر فيه -تعاىل- فيجب عليه أن يتقى اهللا ،ويل
 .ملسو هيلع هللا ىلصهللا وال سنة رسوله ّأركانه ورشوطه، وأال يربم عقدا ليس عىل كتاب ا

 نصح يف ً مثل هذه احلاالت كبري جدايفوال شك أن دور املأذون 
 .  وتوجيه من يأتيه لعقد مثل هذه العقود املشبوهة

 :قوله : رشحه عىل الزاديف : حممد صالح العثيمني/قال الشيخ
وهو اإلمام أو نائبه، وكان نواب اإلمام فيام سبق يف هذه » السلطان ثم«

ل القضاة، أما اآلن فنائبه وزير العدل، ونائب وزير العدل املأذون يف املسائ
َّوالقايض أحب إيل من األمري يف هذا، وهذا بناء : األنكحة، قال اإلمام أمحد

ُعىل ما سبق يف عرفهم أهنم كلهم نواب للسلطان، أما اآلن فليس لإلمارة 
ني، فالغالب ًدخل إطالقا، بل وال للقضاة، فأصبحت مقيدة بناس خمصوص

َّأهنا ال تصل إىل هذه الدرجة، يعني لو أنك تأملت زواجات الناس 
 .لوجدت أن املسألة ما تعدو عصبة النسب

وأهيام يقدم مأذون األنكحة، أو األخ ألم؟ مأذون األنكحة يقدم عىل 
أخيها من أمها، بل عىل أيب أمها، فلو كانت هذه املرأة هلا أبو أم قد كفلها 

وهو هلا بمنزلة األب، وخطبت فال يتوىل زواجها، بل يتوىل منذ الصغر، 
زواجها مأذون األنكحة، وهذه قد تبدو غريبة عند العامة، والرشع ليس فيه 
غرابة، مثل ما استغربوا مسألة رجل مات عن ابن أخيه الشقيق، وبنت 

 : ب؟ البن األخ الشقيق، فيستغربوهنا ويقولونـأخيه الشقيق، فلمن التعصي
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 .نعم؛ ألن بنات األخ ليس هلن عصبة: نقول!! هتم ال يرثن معهمأخوا

فإذا قدرنا أننا يف بلد كفر، والسلطان ال والية له، » السلطان«: وقوله
ًالسلطان إذا مل يكن أهال للوالية، فمن كان له الرئاسة يف هذه : فنقول

  .)١(اجلالية املسلمة فهو الذي يتوىل العقد؛ ألنه ذو سلطان يف مكانه
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 ).١٢/٨٥( :؛ البن عثيمني، صالرشح املمتع  )١(



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي  

 *: غريه هلا ويل ال امرأة يتزوج أن أراد إذا. 

 أو ذا -ليس هلا ويل غريه- مثال عمها ابن هو النكاح يف املرأة ويل كان إذا
، يزوجها نفسهإذا أذنت له أن وأراد أن يتزوجها، فال حرج يف ذلك سلطان 

 . األمر نفسيفيها لفيكون وليها والعاقد ع

ثالثة أقوال ألهل العلم : (  وله ثالثة صور:(-  

 .أن يتوىل عقد النكاح عن نفسه وعن املرأة جواز :األولى

قد : ، فيقولح عن نفسه وعن املرأة ألنه وليها أن يتوىل عقد النكاجيوز
ه ، ألن إجيابقبلت: وال حيتاج أن يقول تزوجتك، أو زوجت نفيس فالنة

قبلت، ألن املرأة ال تتوىل :  أن تقولًحتتاج هي أيضا، وال يتضمن القبول
وقد سبق إذهنا له ، وإنام يعقد هلا وليها عقد النكاح ال لنفسها وال لغريها

 .وضيت بذلك

 احلسن، وابن سريين، وتوليه العقد بنفسه هو قول اجلمهور منهم
  والرواية املشهورة عن أمحد،وربيعة، ومالك، والثوري، وأيب حنيفة،

 .حاق، وأيب ثور، وابن املنذروإس

وخطب املغرية بن شعبة، امرأة هو أوىل الناس هبا، : : قال البخاري
: فأمر رجال فزوجه وقال عبد الرمحن بن عوف، ألم حكيم بنت قارظ

ليشهد «: وقال عطاء» قد زوجتك«: نعم، فقال: قالت» أجتعلني أمرك إيل؟«
 .)١(»أين قد نكحتك، أو ليأمر رجال من عشريهتا

 از أن يتوالمها، كام لو زوج أمته عبده ـوألنه يملك اإلجياب والقبول، فج
                            

 ).٧/١٦: (ص ،باب إذا كان الويل هو اخلاطب، صحيح البخاري  )١(
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الصغري، وألنه عقد وجد فيه اإلجياب من ويل ثابت الوالية، والقبول من  
 وقد روي أن النبي. وجدا من رجلنيزوج هو أهل للقبول، فصح، كام لو 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيفقد روي أن : فإن قيل» أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها«: ملسو هيلع هللا ىلص
: قلنا. »زوج، وويل، وشاهدان: ة فهو سفاحكل نكاح مل حيرضه أربع«: قال

هذا ال نعرف صحته، وإن صح فهو خمصوص بمن زوج أمته عبده 
 ً.الصغري، فيخص منه حمل النزاع أيضا

وهل يفتقر إىل ذكر اإلجياب والقبول، أم يكتفى بمجرد اإلجياب؟ فيه 
. وجت نفيس فالنة، وقبلت هذا النكاحز: وجهان؛ أحدمها، حيتاج أن يقول

والثاين، يكفيه أن . ألن ما افتقر إىل اإلجياب افتقر إىل القبول، كسائر العقود
وهو قول مالك، وأيب . زوجت نفيس فالنة، أو تزوجت فالنة: يقول

حنيفة؛ حلديث عبد الرمحن بن عوف، وألن إجيابه يتضمن القبول، فأشبه 
قد أعتقتك، وجعلت عتقك : إذا قال ألمته:  قلناإذا تقدم االستدعاء، وهلذا

 .)١(انعقد النكاح بمجرد هذا القول. صداقك

 جيوز البن العم واملعتق األعىل :وقال اخلريش املالكي يف رشح خليل
واألسفل عىل ما فيه واحلاكم ومن يزوج بوالية اإلسالم، أن يتوىل طريف 

ًشهد عىل رضاها احتياطا عقد النكاح إن عني هلا أن يزوجها من نفسه، وي

من منازعتها، فإن مل يشهد عىل ذلك واملرأة مقرة فهو جائز، ولفظ ذلك أن 
 .)٢(قد تزوجتك عىل صداق كذا وكذا وترىض به: يقول هلا

                            
 ).٧/٢٥( :؛ البن قدامة، صاملغنى  )١(

 ).٣/١٩٠: (ص ، للخريش؛ رشح خمترص خليل )٢(



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي  

امرأة خطبها ابن عم هلا، ال رجل هلا : قلت لعطاء: عن ابن جريج قالو
قد نكحته، وإال فلتشهد أن فالنا خطبها، وأين أشهدكم أين «: غريه قال

 .»لتأمر رجال من عشريهتا

  .البد أن يوكل من يعقد له عليها :ةالثاني

 كان ، سواءًجال يتوىل إنكاحها له نيابة عنهيوكل ر: قال بعض أهل العلم
 .هذا الوكيل املأذون أم غريه

ال جيوز أن يتوىل  :لرواية الثانية عن اإلمام أمحد ايفقال ابن قدامة 
 يف رواية :قال أمحد .  يزوجه إياها بإذهناًن يوكل رجالطريف العقد، ولك

البخاري  استدلوا بام رويوال يزوج نفسه حتى يويل رجال، : ابن منصور
وخطب املغرية بن شعبة، امرأة هو أوىل الناس هبا، فأمر رجال :  قال:

 .)١(فزوجه

ال بد «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قالتلعن عائشة استدلوا بام روى و
:  وقالرواه الدارقطني» الويل، والزوج، والشاهدين: اح من أربعةيف النك

، ومع تويل الطرفني مل حيرضه )٢(نافع بن ميرسة : أبو اخلصيب جمهول واسمه
 .إال ثالثة

وهبذا فارق ما . وألنه عقد ملكه باإلذن، فلم جيز أن يتوىل طرفيه، كالبيع
 .إذا زوج أمته عبده الصغري

 .إال احلاكم لهال يزوجها  :الثالثة
                            

 . هو اخلاطب كتاب النكاح، باب إذا كان الويل؛)١٩٧٢: ٥(ًالبخاري يف صحيحه تعليقا ذكره   )١(

 ).٤/٣٢١( :، ص سنن الدارقطني )٢(
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ال يزوجها إال احلاكم، ألن الواحد ال يكون مملكا  :يةقال الشافع
ومتملكا وال جيوز أن يتوىل طريف العقد، وال أن يوكل من يزوجه؛ ألن 

 . وكيله بمنزلته، وهذا عقد ملكه باإلذن، فال يتوىل طرفيه، كالبيع

 ويل هلا ومن أراد نكاح امرأة وهو وليها ال: : قال أبو حممد البغوي
سواه، مثل ابنة عمه، أو معتقته، زوجها السلطان منه، فلو زوجها الويل من 
نفسه برضاها، اختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إىل أن ال جيوز، وهو قول 

 .)١(الشافعي

رواه معاوية بن هشام عن سفيان عن أيب حييى عن رجل استدلوا بام و
 ما يكون يف أدنى«: ل قابيقال له احلكم بن هشام عن ابن عباس 

وله شاهد بإسناد . » الذي تزوج، والذي يزوج، وشاهدان:النكاح أربعة
، وإن مل يدركه قتادة، رويناه يف ب  قتادة عن ابن عباسصحيح عن

 .)٢(السنن الكربى

 القول المختار  : 
ولنا أن املبارش  : األول فقالعثامن فخر الدين الزيلعي احلنفي ورجح

 ومعرب والتامنع يف احلقوق وهي ال ترجع إليه بخالف البيع؛ يف النكاح سفري
ألنه أصيل فيه وهلذا ترجع احلقوق إليه وروى البخاري أن عبد الرمحن بن 

 قال ألم حكيم بنت قارظ أجتعلني أمرك إيل؟ قالت نعم، قال ؛عوف
 .)٣(فعقده بلفظ واحد. تزوجتك

                            
 ).٩/٤٤( :، ص رشح السنة )١(

 ).٤/١٣٤: (ص ،لبيهقيل ؛الفياتاخل خمترص  )٢(

 ).٢/١٣٢( :، ص تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق )٣(



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي  

، ومل يظهر خالفه، ولنا، ما ذكرناه من فعل الصحابة :وقال ابن قدامة
وألن وكيله جيوز أن ييل العقد عليها لغريه، فصح أن يليه عليها له إذا كانت 

 .حتل له، كاإلمام إذا أراد أن يزوج موليته

وألن هذه امرأة، وهلا ويل حارض غري عاضل، فلم يلها احلاكم، كام لو 
أنه . »السلطان ويل من ال ويل له«:  ومفهوم قوله. أراد أن يزوجها غريه

 .)١(ال والية له عىل هذه

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 ).٧/٢٥( :؛ البن قدامه، صاملغنى  )١(
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 *: الشبهات عىل الرد. 

ليست والية قهر وإذالل، وال استغالل حلياء الكريامت والية النكاح 
من النساء الاليت يعز عليهن إبداء رغبتهن يف األزواج، كام يصوره من قرص 

حقوق وصيانة لألعراض ومتسك نظره أو ساءت نيته، وإنام هو حفظ لل
 .اإليامن شعب أحد هى التى احلياء بفضيلة

اشرتاط الويل  -الذين يؤزون املرأة أزا عىل التمرد- اعترب املغرضون لقد
يف النكاح منافيا حلق املرأة يف اختيار من ترضاه زوجا هلا بحرية تامة، 

 ال ترد، أو فرددوا هذا الكالم؛ إثارة للشبهات، وظنوا أهنم وجهوا طعنة
وجدوا ثغرة وثلام يف اإلسالم، يستطيعون من خالهلام الطعن يف عدالته يف 

 . حق املرأة وحريتها، ومن ثم النيل منه

فاحلق إن ما زعموه من حتكم الويل بموليته يف النكاح، ليس من اإلسالم 
، كامل ً أو ثيباًفاإلسالم قد أعطى للمرأة البالغة العاقلة بكرا. يف يشء

خطبتها ومل جيعل ألبيها، وهو أقرب أراد  يف قبول أو رفض من رادةاأل
 قال رسول اهللا.  عىل من ال ترضاهالناس إليها، وال لويل غريه أن جيربها

ال تنكح األيم حتى تستأمر، وال تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا «: ملسو هيلع هللا ىلص
 . )١(»رسول اهللا وكيف إذهنا؟ قال أن تسكت

ا، لزواج، وإبطال العقد، إذا جرى بدون رضاهبل وصل األمر إىل رد ا
يف نكاح خنساء بنت خدام، حني زوجها أبوها  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللاعن ثبتكام 

فعن خنساء بنت خدام «وهي ثيب من شخص ال تريده، حيث رد نكاحه، 
  ملسو هيلع هللا ىلص ت رسول اهللاـك، فأتـي ثيب فكرهت ذلأن أباها زوجها وه: األنصارية

                            
 .)٥١٣٦ (،برشح فتح الباري؛ صحيح البخاري  )١(



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي  

 . )١(»فرد نكاحها 

ا املظهر، وال املرأة عاطفية بطبعها، مندفعة يف ترصفاهتا، يغرهوملا كانت 
، فقد جعل اإلسالم للويل حق منع ً من الرجل غالباريختسعى إىل معرفة األ

 غري كفء هلا وألرسهتا، وذلك ألن املرأة ًالزواج إذا اختارت لنفسها زوجا
وليس يف وأرسهتا يعريان بالزوج غري الكفء، ويلحقهام بسببه مذلة وعار، 

هذا ما ينايف حرية املرأة يف اختيار من ترضاه، لكن لكل حرية حدود تنتهي 
 من كان مطلق احلرية يف كل ما يفعل، بل هناك ًإليها، فليس ألحد كائنا

 .  إليهاينتهياعتبارات جتب مراعاهتا، وحدود 

عله ، ما جيواحلياءواإلسالم ينظر إىل املرأة عىل أن هلا من الكرامة واملنزلة 
ينأى هبا عن كل ما خيدش حياءها، أو جيرح مشاعرها وإحساسها، لذلك 
جعل مبارشة عقد النكاح للويل، فمن مقاصد هذا الترشيع احلكيم صيانة 
املرأة عن أن تبارش بنفسها ما يشعر بوقاحتها، ورعونتها، وميلها إىل 

 . الرجال، مما ينايف حال أرباب الصيانة واملروءة

لقلة جتربتها يف املجتمع، وعدم معرفتها شئون الرجال كام أن املرأة 
وخفايا أمورهم، غري مأمونة حني تستبد باألمر لرسعة انخداعها، وسهولة 
اغرتارها باملظاهر الرباقة دون ترو وتفكري يف العواقب، وقد اشرتط الويل 

، وحكمه ً، وأوسع خربة، وأسلم تقديراًمراعاة ملصاحلها ألنه أبعد نظرا
ي ال دخل فيه للعاطفة أو اهلوى، بل يبنيه عىل اختيار من يكون موضوع

 . ، وأحسن عرشةًأدوم نكاحا
                            

 .)٥١٣٨(، برشح فتح الباري؛ خاري صحيح الب )١(
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شاءت أم -وكيف ال يكون لوليها سلطان يف زواجها وهو الذي يكون 
 املرجع يف حالة االختالف، ويف حالة فشل -أبت، بل شاء هو أو أبى

ته التي متردت الزواج يبوء هو بآثار هذا الفشل، وجيني ثمرات خطأ فتا
 .!عليه، وانفردت بتزويج نفسها؟

إن اهلدف من رقابة الويل عىل اختيار الزوج ليس فقط تسهيل الزواج، 
 تأمينه وتوفري عوامل االستقرار له، ورعاية مصالح الفتاة التي ًوإنام أيضا

ائتمنه اهللا عليها، إن قرص نظرها عن إدراكها، ومن هنا كان مبنى الوالية 
لنظر، والشفقة، وذلك معترب بمظنته، وهي القرابة، فأقرهبم عىل حسن ا

 . منها أشفقهم عليها، وهذا أغلب ما يكون يف العصبة

 جيب عىل ويل املرأة أن يتقي اهللا فيمن يزوجها منه، وأن يراعي ًوأيضا
خصال الزوج، فال يزوجها ممن ساء خلقه أو ضعف دينه، أو قرص عن 

 ها رقيقةـبه الرق، واالحتياط يف حقها أهم؛ ألنالقيام بحقها، فإن النكاح يش

 . )١( بالنكاح ال خملص هلا، والزوج قادر عىل الطالق بكل حال

، وكان كفئا هلا، ًوإذا رضيت رجال: : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 أن يزوجها به، فإن عضلها أو -كاألب ثم األخ ثم العم-وجب عىل وليها 

 األبعد منه، أو احلاكم بغري إذنه باتفاق امتنع عن تزوجيها زوجها الويل
العلامء، فليس للويل أن جيربها عىل نكاح من ال ترضاه، وال يعضلها عن 

 باتفاق األئمة، وإنام جيربها ويعضلها أهل ًنكاح من ترضاه إذا كان كفئا
اجلاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم ملن خيتارونه لغرض، ال ملصلحة 

                            
 .)م١٦/٨/٢٠٠٦( منشور مقال املرأة، حرية يقيد ال النكاح يف الويل اشرتاط  )١(



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي  

ا عىل ذلك، أو خيجلوهنا حتى تفعل، ويعضلوهنا عن نكاح املرأة، ويكرهوهن
من يكون كفئا هلا لعداوة أو غرض، وهذا كله من عمل اجلاهلية، والظلم 

، واتفق املسلمون عىل حتريمه، ملسو هيلع هللا ىلص عدوان، وهو مما حرمه اهللا ورسولهوال
وأوجب اهللا عىل أولياء النساء أن ينظروا يف مصلحتهن، ال يف أهوائهم 

ولياء والوكالء ممن ترصف لغريه، فإنه يقصد مصلحة من ترصف كسائر األ
له، ال يقصد هواه، فإن هذا من األمانة التي أمر اهللا أن تؤدى إىل أهلها فقال 

َ﴿ إن اهللاََّ يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني : تعاىل َْ ْ ْ َ ْ ُ َُ َ َ َ ُّ َُ َ َُ َ ْ َِّ ِ ِِ ْ َ ََ ُِ َ ْْ
ُالنَّاس أن حتك ْ َ ْ َ ِموا بالعدل ﴾ِ ْ َ ْ ِ  . )١(]٥٨: النساء[ ُ

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                            
 .)٣٢/٥٢(: صجمموع الفتاوى،   )١(
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 *: مفاسد النكاح بال ويل. 

مفاسد النكاح بدون ويل كثرية ومتجددة ويتولد بعضها من بعض، 
 أطراف أخرى كثرية تلحق طرىف العقد فقط، بل  املفاسد ال تلحقهوهذ

وفيام يلة وربام البلد بأرسها، منهم أالب واألخوة والعصبة واألرسة والقب
 :يىل عرض بعضها

ال خيفى أن ترك احلبل عىل الغارب للفتاة : نشأة العالقات املحرمة ١-
أو املرأة لتزوج نفسها بنفسها، سيفتح الباب عىل مرصاعيه لنشأة العالقات 
ً اآلثمة بني اجلنسني، فكل فتاة صاحبت فتى أو امرأة صادقت رجال

بل سيبادر كل  !ادران إىل االدعاء بأهنام متزوجانفاكتشف أمرمها سيب
عاشقني إىل أقرب مأذون رشعي إلضفاء الصفة الرشعية عىل عالقتهام بال 

األولياء طاملا أن القضية ال تستدعي أكثر من  علم الوالدين أو األقارب أو 
 . جرة قلم عىل ورقة املأذون الرشعي

 الوجه: :ابن القيم  للزريعة، قال ًفحرم الرشع هذا العقد سدا
 الزوجان به يرتاىض الذي النكاح من ًأنواعا أبطل أنه: والتسعون احلادي

 فإن الزنا؛ لذريعة ًسدا أبطله فإنه ؛ ٍّويل بال النكاح فمنها الزنا؛ لذريعة ًسدا
 ويشهد )]دراهم [بعرشة نفسك أنكحيني(: للمرأة يقول أن يعجز ال الزاين
 .)١(الزنا لذريعة ًسدا ذلك من فمنعها ريهم،غ أو أصحابه من رجلني عليها

 من صداق، ونفقة، وكسوة، ومرياث، : املادية املرأةضياع حقوق -٢
 ف إىل ذلك حتملها ضأو عرشهتا، ونكرانهوغري ذلك عند ختيل الرجل عنها، 
                            

 ).٥/٥٩: (، صالعاملني رب عن املوقعني إعالم  )١(



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي  

  .نفقات األبناء واحتياجاهتم، احلياتية يف حارضهم، ومستقبلهم

مثل بالسكن، واملودة، والرمحة، التي  ويت:ضياع حقوقها املعنوية -٣
ِهي من أهم نتائج الزواج، وذلك عند متزيق ورقة العقد املزعومة من قبل 

أو حتى عند بقاء الورقة، فإن هذا الزواج ال حيقق تلك األهداف (الرجل 
، وما ينتج من صدمة نفسية للمرأة، تؤثر عىل نفسيتها، )عىل اإلطالق

 ع، وما قد ينتج عن هذا الزواج املزعوم، منونظرهتا املستقبلية للمجتم
ًتقليل فرص زواجها من شاب آخر، كوهنا تزوجت عرفيا، وما قد تواجه 

من صعوبات، حياتية يف مستقبلها، تعجز عنها يف الوقت الذي ال عائل هلا، 
 .)١(مما جيعلها تلجأ إىل أعامل وسلوكيات غري سوية

 عند عدم تقدم : يف املستقبلانتشار الفساد مما قد تواجهه الفتاة -٤
، مما جيعلها عرضة  وأرسهتا أبيها علم بدون تزوجتاخلطاب هلا، كوهنا قد 

ِّللفساد واإلفساد؛ وما قد يقلل من حاالت الزواج املرشوع، كونه حيمل  ُ
الزوج تبعات كثرية، ونفقات عسرية، مما جيعل الشباب يعدلون إىل هذه 

، فاإلنسان بطبيعته وخلقته، البد من إشباع الظاهرة، املسامة بالزواج العريف
ما فطره اهللا عليه، فإذا مل يكن بالزواج املرشوع، فلنا أن نتصور حاالت 
انحراف، بطرق عديدة، ومسميات خمتلفة، جتمعها مظلة البغاء، ولكن 

 .حتت ستار املرشوعية

فإذا كانت الفتاة قادرة عىل اختاذ قرار  :تفكك الروابط األرسية -٥
 أبوها أو ليها فإن ذلك إيذان بنشأة متنعاويج نفسها بنفسها، حتى وإن تز

                            
 ).١٢٣( : ص، النكاح العريف يف ميزان اإلسالم )١(
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الكراهة والشعور بالغبن لدى األب الذي أجهد نفسه وبذل نفيس وقته 
 فإذا هي خارجة عن طوعه، متمردة عىل ،وخالصة خربته لرتبية بنيته

 .إرادته

وال شك أن هذه  :نشأة عصابات االنتهازيني وجتار األعراض -٦
صابات االنتهازية، وهؤالء التجار الصانعني لتجاراهتم، وإمرباطوريات الع

أمواهلم عىل االستغالل املشني لن جيدوا بيئة أحسن، وال مناخا أمجل من 
بيئة تستقل فيها الفتاة الغيداء، والبنت الشامء برأهيا وحياهتا بعيدا عن شفقة 

 . األب الرحوم واألم الرؤوم
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 *:  استحالل األبضاعيفاجلرأة عىل الفتيا . 

 . ٍعلم وال تأهلمن أعظم اجلرائم وأقبح املنازل الفتوى بغري 

ُغى هبا من بغى وظلم هبا كيف ضل هبا من ضل، وهلك هبا من هلك، وب

 إىل فتذهب، ت الفتوى معلنة عىل رءوس األشهادسيام إذا كان، والُمن ظلم
 .والداين القايص افيلتقطه األفاق

، مون الغوائل، وليس بسليم العواقبفاخلطر هبا عظيم املنازل غري مأ
 : أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصوعىل املفتي بغري علم مثل آثام من تبعه، كام روي عن النبي 

 .)١(»من أفتى بفتيا غري ثبت فإنام إثمه عىل من أفتاه«

 ًإال رجالال حيل ألحد أن يفتي يف دين اهللا ( :: الشافعي اإلمام قال
 وحمكمه ومتشاهبه، ويعرف من ،، بناسخه ومنسوخه  بكتاب اهللاًعارفا

 باللغة وما حيتاج ً بالشعر بصرياًاحلديث ما عرف من القرآن، ويكون بصريا
ً  ويستعمل مع هذا اإلنصاف ويكون بعد هذا مرشفا؛ة والقرآننَُّإليه من الس

ذا، فإذا كان هكذا فله  وتكون له قرحية بعد ه؛عىل اختالف أهل األمصار
 .)٢()أن يتكلم ويفتي يف احلالل واحلرام وإذا مل يكن هكذا فليس له أن يفتي

ولذا كان كثري من فضالء السلف يتوقفون عن الفتيا يف أشياء كثرية 
 : فقد قال عبد الرمحن بن أيب ليىل معروفة،

 ويسأل ملسو هيلع هللا ىلصاب رسول اهللا ـحـت عرشين ومائة من األنصار من أصـأدرك
                            

  يف مسندهأمحد بن حنبلو، )٥٣( املقدمةيف ابن ماجه و، )٣٦٥٧(العلم : ه باب سننيف داود أخرجه أبو) ١(

 .)١٥٩ ( يف املقدمةالدارميو، )٢/٣٢١(

 .)٢/٣٣٢: (، ص للخطيب البغدادي؛ الفقيه واملتفقه )٢(
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 .هذا إىل هذا حتى ترجع إىل األولحدهم عن املسألة فريدها هذا إىل هذا، وأ
من فاته ال أدري أصيبت  (:ه قال أنبوروى اآلجري عن ابن عباس 

 . )١()مقاتله

ال جيوز العمل واإلفتاء يف دين اهللا بالتشهي (: : قال ابن القيمو
ض من والتخري وموافقة الغرض؛ فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغر

حيابيه فيعمل به ويفتي به وحيكم به وحيكم عىل عدوه، ويفتيه بضده، وهذا 
 .)٢()من أفسق الفسوق، وأكرب الكبائر

من أجاب يف مسألة فينبغي قبل :  يقول:وكان اإلمام مالك بن أنس 
. اجلواب أن يعرض نفسه عىل اجلنة والنار، وكيف خالصه؟ ثم جييب

هي مسألة خفيفة سهلة فغضب، :  فقيلال أدري،: ئل عن مسألة فقالُوس
 . وقال ليس يف العلم يشء خفيف

العامل بني اهللا تعاىل وخلقه، فلينظر كيف  (:: ابن املنكدروقال 
 ).يدخل بينهم

! لوال الفزع من اهللا تعاىل أن يضيع العلم ما أفتيت: : وقال أبو حنيفة
 . الوزريكون هلم املهنأ وعيل 

حتى أدري :  فلم جيب، فقيل له، فقال عن مسألة: ئل الشافعيُوس
 . أن الفضل يف السكوت أو اجلواب
                            

 ،فتاوى الشبكة اإلسالمية: ً، أيضا)٨١٢(رقم ) ٤٣٦: (، صأبو بكر البيهقي؛ املدخل إىل السنن الكربى ) ٢(

؛ رقم )٩/٤٠٧: (الفتوى بغري علم طريق الضالالت، ص: ، بابالفتوى بالشبكة اإلسالمية جلنة

)١٤٥٨٥.( 

  ).٦/١٢٥: (، صابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ٣(



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي  

ال أدري، وذلك : وعن األثرم قال سمعت أمحد بن حنبل يكثر أن يقول
 .فيام عرف من األقاويل فيه

َّالقول عليه بغري علم يف الفتيا  وقد حرم اهللا ( :: ابن القيمويقول  ُ

له يف املرتبة العليا منها فقال والقضاء وجعله من أعظم املحرمات بل جع
َقل إنام حرم ريب الفواحش ما ظهر منْها وما بطن واإلثم والبغي {: تعاىل َ َ َ َ َ َ َّ َْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َْ ْ َ َ َ ْ ْ ُِ ِ ِ َّ ِ

َبغري احلقِّ وأن ترشكوا باهللاَِّ ما مل ينَزل به سلطانا وأن تقولوا عىل اهللاَِّ ما ال  ُ َ َ َْ َُ ِّ ُْ ُ ْ ً َ ْ ْ َ ْ َْ َُ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ
َعلمونَت َُ ، فرتب املحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو ]٣٣:األعراف[ }ْ

ثم ثنى بام هو أشد حتريام منه وهو اإلثم والظلم، ثم ثلث بام هو  الفواحش،
أعظم حتريام منهام وهو الرشك به سبحانه، ثم ربع بام هو أشد حتريام من 

 سبحانه بال علم ذلك كله وهو القول عليه بال علم، وهذا يعم القول عليه
َوال تقولوا ملا {  :يف أسامئه وصفاته وأفعاله ويف دينه ورشعه، وقال تعاىل ُ ُِ َ َ

َّتصُف ألسنَتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفَرتوا عىل اهللاَِّ الكذب إن  ْ ْ َ ٌ َ ْ ِْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َُ َ ُ ٌ َ َْ ُ ََ َ َ ِ

َالذين ِ َيفَرتون عىل اهللاَِّ الكذب ال يفلحون َّ ْ ْ َ ُْ ُ َ َِ ِ َ َ َ ٌمتاع قليل وهلم عذاب أليم * ُ ْ َِ َ ٌ َ ٌَ ٌ ََ ُ َ ِ َ{  
بالوعيد عىل الكذب عليه يف أحكامه  فتقدم إليهم  ،]١١٧-١١٦ :النحل[

وقوهلم ملا مل حيرمه هذا حرام وملا مل حيله هذا حالل، وهذا بيان منه سبحانه 
أنه ال جيوز للعبد أن يقول هذا حالل وهذا حرام إال بام علم أن اهللا سبحانه 

 .)١()أحله وحرمه

َّالفائدة التاسعة والثالثون(: يف موضع آخر : ويقول َال جيوز : َّ
َللمفتي تتبع احليل املحرمة واملكروهة، وال تتبع الرخص ملن أراد نفعه، فإن  ُُّّ َّ

                            
 ).١/٣١(: البن القيم اجلوزية، ص ؛إعالم املوقعني ) ١(
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ُتتبع ذلك فسق، وحرم استفتاؤه؛ فإن حسن قصده يف حيلة جائزة ال شبهة  َ ُ ََ ََّ

َّتي هبا من حرج جاز ذلك؛ بل استحب، فيها وال مفسدة لتخليص املستف ُ ْ
ُّإىل التخلص من احلنث بأن يأخذ  َّ نبيه أيوب -تعاىل- وقد أرشد اهللا َ َّ

ًبالال إىل بيع  ملسو هيلع هللا ىلص ًبيده ضغثا فيرضب به املرأة رضبة واحدة، وأرشد النبي

ُالتمر بدراهم ثم يشرتي بالدراهم مترا آخر فيتخلص من الربا؛ فأحسن  ِّ ًَّ

لص من املآثم، وأقبح احليل ما أوقع يف املحارم، أو أسقط ما املخارج ما خ
 .)١()أوجبه اهللا ورسوله من احلقِّ الالزم

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 ).١٩٦ -٤/١٩٥ (:البن القيم اجلوزية، ص ؛إعالم املوقعني ) ١(



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي  

 *: عىل الفرد واألمةه ورضرزواج الرس . 

ملا كان من كامل احلكمة إعالن هذه الزجيات ملا فيه من درء الشبهات 
الرشيعة أمرت باإلعالن عن  ثبوت احلقوق، فإن وسد مظان الريبة وكامل

 مسنده يف أخرج اإلمام أمحد فقد وإشهاره بني األقارب واجلريان، النكاح
أعلنوا «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، أن النبي 

 .)١(»النكاح

من جنس اختاذ فإن نكاح الرس  ::يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
: وكتام ذلك سيام إذا زوجت نفسها بال ويل وال شهودبه الاألخدان شبيه 

فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهام فرق ظاهر معروف عند الناس 
وال . تزوجتها:  صديقة له إال قالبأمرهيتميز به عن هذا فال يشاء من يزين 

إنه يزين هبا إال قال ذلك فال بد أن : يشاء أحد أن يقول ملن تزوج يف الرس
َّوما كان اهللاَُّ ليضل {:  قال اهللا تعاىل؛َّون بني احلالل واحلرام فرق مبنييك َِ ُ َِ َ َ

ٌقوما بعد إذ هداهم حتى يبني هلم ما يتقون إن اهللاََّ بكل يشء عليم َ ْ ِّ ْ ًِ َ ٍَ
ْ َ ِّ َّ َ ُ ْ َُ ِ ِ َِّ َّ َ ََ َ ُ َ ْ َ ُْ َ ُ : التوبة[ }َ

ْوقد فصل لكم ما حرم علي{:  وقال تعاىل؛]١١٥ َ َّ ََ َ َ َ ََ َ َّ َ ْ ُ ْكمْ فإذا ، ]١١٩: األنعام[ }ُ
 واملتخذات ؛ظهر للناس أن هذه املرأة قد أحصنها متيزت عن املسافحات

أخدانا وإذا كان يمكنها أن تذهب إىل األجانب مل تتميز املحصنات كام أنه 
 .)٢(إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد مل تتميز من املتخذات أخدانا

                            
 ٩/٣٧٤(وابن حبان . أمحد ثقاترجال : )٤/٢٨٩( قال اهليثمى ؛)١٦١٧٥، رقم ٤/٥( أخرجه أمحد  )١(

 .صحيح اإلسناد: وقال؛ )٢٧٤٨، رقم ٢/٢٠٠(، واحلاكم )٢٣٥رقم ١٣/٩٨ (، والطرباين)٤٠٦٦ رقم

 . يف صحيح اجلامع)١٠٧٢( حديث رقم ؛سنح: وقال األلباين

  ).٣٢/١٢٧: (البن تيمية، ص؛ جمموع الفتاوى  )٢(
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  فوائد إعالن الزيجات : 

  والوليمة بالدف الصوت رشع حتى بالبغايا، التشبه عن النساء صيانة 
 يف الفاحشة إشاعة وعدم العرض، ووقاية الريبة، ودفع لشهرته، املوجبة

 .املسلم املجتمع

 املسلم أمر يكون أن ويريد املسلم إىل ريبة جيلب ما كل يمنع واإلسالم
 يتكلمون ناسال وجيعل عرضه إىل ييسء بيشء يتلبس وأال للناس، ًواضحا

 .فيه

  من أصحابه وهدى هلديه واتباعة ،ملسو هيلع هللا ىلص للنبى طاعة لنكاحإعالن ا 
 أنه عىل العلم أهل ومجهور ،»النكاح أعلنوا«: قوله عنه صح فقد بعده،

 .وجوبه إىل ذهب وبعضهم مستحب،

 أنس فعن إليه الناس أحب من هم للنكاح املعلنني أن ملسو هيلع هللا ىلص عنه ثبت بل
، قال أنه حسبت: قال- مقبلني والصبيان ءالنسا ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأى: قال- 
. »إيل الناس أحب من أنتم اللهم«: فقال )١(ممثال ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقام عرس، من

 .)٢(مرار ثالث قاهلا

  ىف إال يكون ال السفاح فأن السفاح، وبني الرشعى النكاح نيالتمييز ب 
 ضد يف أن: ذلك ورس: : القيم ابن قال. خلسة إال يكون وال الرس،
: األثر يف كام النكاح، بصورة السفاح وقوع إىل ذريعة به واإلخالل ذلك

  زانية تشاء ال فإنه »نفسها تزوج التي هي الزانية فإن نفسها، تزوج ال املرأة«

                            
 .)٩/٢٤٨( البارى فتح ينظر. ًقائام انتصب أى وضمها، الثاء بفتح »مثل« من مشتق كالمها: وماثل مثيل  )١(

 ).٣٧٨٥ (صحيحه ىف البخاري أخرجه  )٢(



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي  

 وال إعالن، وال شهود بغري وليها، من ًرسا بكذا نفيس زوجتك: تقول أن
 .)١(صوت وال دف، وال وليمة،

 احلالل بني ما فصل«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال حاطب، بن حممد وعن
 .)٢(»الدف ورضب الصوت واحلرام،

  زوج ذات كانت إذا أخر من الزواج من النساء بعض عىل طرقسد ال 
 املرأة مجعت لربام الرس ىف الزجيات أبيحت لو وإال عدهتا، تنقىض حتى سابق

 . شيئا عنها أحد يدرى وال األزواج بني

  أحل وبام اهللا بنعمة للفرح إظهاره النكاح إعالن مرشوعية كمةمن ح 
: ملسو هيلع هللا ىلص النبى قال فقد إظهاره، اهللا حيب شئ إظهار فيه بل الطيبات، من اهللا

 حيب اهللا إن رسف، وال خميلة غري يف والبسوا، وتصدقوا، وارشبوا، كلوا،[
 .)٣(]عبده عىل نعمته ترى أن

  فإنه وجنيالز بني رضاع كان إذا ما ظهور النكاح إعالن فوائد ومن 
 مل خفية الزجية كانت إذا لكن أرضعتهام، قد: فتقول املرضعة وتأتى يظهر
 .املشكلة فتعظم سنني بعد ذلك يظهر وربام العلم لعدم يعلن

  واألوالد الزوجة حقوق حفظ: إعالنه يف كذلك املهمة األمور ومن 
 حالة هوهذ تزوجها، إذا فإنه املرياث، يف الثانية الزوجة ًوخصوصا اجلدد،

                            
 ).١/٣٦٦( :، صالشيطان مصايد من اللهفان إغاثة  )١(

 صححهو ؛)٦/١٢٧( والنسائي وحسنه، )١٠٨٨ (مذيوالرت ،)١٨٢٧٩( املسند ىف أمحد اإلمام أخرجه  )٢(

 .احلاكم

 العالمة وصححه جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث من )٦٧٠٨( املسند ىف أمحد اإلمام أخرجه  )٣(

 .املسند عىل تعليقه ىف : شاكر حممد أمحد
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 ال إخوة لنا ظهر: وقالوا أوالده غضب مات ثم ًرسا تزوج إذا معروفة،
 ًشيئا، عنها أعلم أكن مل رضة يل ظهرت: زوجته وتقول ًشيئا، عنهم نعلم
 الثانية الزوجة سيحرمون ظلمة واألوالد ظاملة املرأة هذه كانت وإذا

 .املرياث من وأوالدها

   صور نكاح السر: 

   زوجيني نفسك، : أن يلتقي الرجل باملرأة ويقول هلا: ألوىلاالصورة
 إعالن، وال شهود وال ويل بالفتقول زوجتك نفيس، ويكتبان ورقة بذلك، 

 .ًجة أهنام متزوجان زواجا عرفياويعارشها معارشة األزواج بح

  زناو ال عرفيا بل ه؛ًازواج وال ً بل سفاحاًنكاحاهذه الصورة ليست و
 .حمض

وأما نكاح الرس الذي يتواصون بكتامنه وال  :: ميةقال ابن تي
يشهدون عليه أحدا، فهو باطل عند عامة العلامء، وهو من جنس السفاح، 

َوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري {: قال اهللا تعاىل ْ ْ ْ ْ َ َ َ َْ َُ ْ ُِ ِ ِ ِِ ُ ُ َُ ْ َ ََ ِ َ َ ْ َ َ ََّ ُ

َمسافحني ِ ِ َ َّوال مت{؛ ]٢٤: النساء[} ُ ُ َ ٍخذي أخدانَ ِ َِ ْ وهذه املسائل . ]٥: املائدة[} َ
 .)١(مبسوطة يف موضعها

ذكر نكاح الرس وله صور أشدها ما مل (: : العريبقال أبو بكر ابن 
فأما . يكن فيه شاهد، وهو الذي يرجم فاعله إذا عثر عليه فادعاه ومل يثبته

 .)٢()...إذا وقعت الشهادة عليه وتواصوا بكتامنه فقد اختلف فيه علامؤنا
                            

 ).٣/٢٧٤( :، ص الفتاوى الكربى )١(

 ).١/٧٠٥( :، صالقبس يف رشح موطأ مالك بن أنس ) ٢(



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي  

 الرس بدون ويل للمرأة يفأن يعزما عىل الزواج : الصورة الثانية 
 نكاح باطل ًوحيرضون شاهدين من أصدقائهام أو من غريهم، فهذا أيضا

 ألن العقد  املبحث الثالثيف تم تفصيله والذيعىل قول مجاهري أهل العلم 
 .  العقديفجة وهو ركن خال من وجود ويل الزو

  الشهود العدول،  الرس بدون يفأن يعزما عىل الزواج : الثةالصورة الث
 .  القديميفمع وجود الويل، وهذا تعريف نكاح الرس عند كثري من الفقهاء 

 :واحلنابلة إىل أن نكاح الرس  احلنفية والشافعية
 .)١(هو ما مل حيرضه الشهود

 رشط يف صحة الزواج، فال اتفقت املذاهب األربعة عىل أن الشهادةوقد 
ال نكاح إال «: فيام روته عائشة ملسو هيلع هللا ىلصيصح بال شهادة اثنني غري الويل، لقوله 

 .»بويل وشاهدي عدل

، بخالف ما ) اإلشهاداشرتاط :أى(  هذا هو املعتمد يف مذهب املالكية
تنقله بعض الكتب القديمة واحلديثة من أنه ال يشرتط اإلشهاد عند مالك، 

 . ن ولو بالدفبل يكفي اإلعال

 .)٢(وهذا هو املشهور عن أمحد أنه ال ينعقد النكاح إال بشاهدين

  ذلك ويكون وشاهدين، للزوجة بويل العقد يتم أن: الصورة الرابعة 
 . أهل العلممجهور عند ةمكرو ذه الصورةوه بكتامنه، ويتواصون رسا

 وه، أو رـأسـن، فـديـاهـويل وشـده بـقـإن عـف: فصل ::قال ابن قدامة 
                            

 ).٤١/٣٥٣: (ص ،املوسوعة الفقهية الكويتية ) ١(

َوهبة. د. أ، الفقه اإلسالمي وأدلته ) ٢( ّالزحييل، مصطفى بن َْ
ِ ْ َ  ).٩/٦٥٥٩( : صُّ
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وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، . تواصوا بكتامنه، كره ذلك، وصح النكاح 
وعروة، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن    وممن كره نكاح الرس عمر؛ذروابن املن

 .)١(عتبة، والشعبي، ونافع موىل ابن عمر

 ابن قال :قال الدسوقى باطل، الصورة هبذه فالعقد املالكية عند أما
اح الرس باطل واملشهور أنه ما أمر الشهود حني العقد بكتمه وفيه نك: عرفة

ستكتام غري الشهود إنظر والصواب إبقاء عبارة املصنف عىل ظاهرها وأن 
 إن اتفق الزوجان :، ونص الباجي كام يف التوضيح عن الباجي،نكاح رس

 .هـ. ا.والويل عىل كتمه ومل يعلموا البينة بذلك فهو نكاح رس

 وأيب ؛ للشافعيًنة إذا تواصوا بكتامن النكاح بطل العقد خالفاويف املعو
  .هـ.ا.حنيفة

وذكر شيخنا العدوي ما حاصله األوىل إبقاء كالم املتن عىل ظاهره وأن 
املعنى وفسخ موىص بكتمه هذا إذا كان املتوايص بكتمه الشهود والزوجة 

 والويل أي والويل بل ولو كان املتوايص بكتمه الشهود فقط دون الزوجة
والذي يويص بكتمه هو الزوج فقط أو هو مع الزوجة فاملدار عىل إيصاء 

 أو ال وعىل كون املويص بالكتم هو ًالشهود بالكتم أوىص غريهم أيضا
 أم ال فلو استكتمت الزوجة والويلالزوج سواء انضم لذلك أمر غريه 

ىل كتمه ومل  أو اتفق الزوجان والويل ع؛ًالشهود دون الزوج مل يؤثر شيئا
 .يوصوا الشهود بذلك فكذلك

 ستكتام غريإواحلاصل أن يف نكاح الرس طريقتني طريقة الباجي وهي أن 
                            

 ).٧/٨٤( :املغنى؛ البن قدامة، ص)  ١(



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي  

 كام لو تواىص الزوجان والويل عىل كتمه ومل يوصوا ًالشهود نكاح رس أيضا 
وح وطريقة ابن عرفة ورجحها املواق. الشهود بذلك ورجحها البدر القرايف

 عىل ًأويص الشهود عىل كتمه أوىص غريهم أيضاوهي أن نكاح الرس ما 
 غريه كالزوجة أم ًكتمه أم ال وال بد أن يكون املويص الزوج انضم له أيضا

وكالم املصنف ممكن متشيته عىل كل من الطريقتني فيحتمل أن املعنى ؛ ال
وفسخ موىص بكتمه هذا إذا كان املتوايص بكتمه الزوجة أو الويل أو مها 

ن املتوايص بكتمه الشهود وهي طريقة الباجي وحيتمل معا بل ولو كا
وفسخ موىص بكتمه، هذا إذا كان املتوايص بكتمه الزوجة والويل والشهود 

 .)١(بل، لو كان املتوايص بكتمه الشهود فقط وهي طريقة ابن عرفة

 :  الداللة عند المالكيةوجه أن فتبين

 فيجب أن ًزنا يكون رساأن النكاح إنام يمتاز عن السفاح باإلعالن فإن ال
أنه هنى عن نكاح الرس  ملسو هيلع هللا ىلص كاح عالنية وقد روي عن رسول اهللايكون الن

النهي عن اليشء أمر بضده،   باإلعالن؛ ألنً يكون أمراوالنهي عن الرس
 .»أعلنوا النكاح ولو بالدف«:  قالأنه ملسو هيلع هللا ىلصوروي عنه 

 

         

 

 

                            
 ).١/٧٠٥: (، صالقبس يف رشح موطأ مالك بن أنس)  ١(
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 *: خامتة. 

   : 

ًبكرا كنت أم ثيبا(ها املسلمة الكريمة تأي أن ِيضطرك إىل  الذيما ) ً
 !!!؟ّ نفسك بدون ويلتزوجي

   ِأجيب عنك يف مخسة نقاط ال سادس هلن ُ ... 

 ممن ِيمتنع عن تزوجيك) ...أباك أو أخاك أو (ِ أن وليك إن كان بسبب
، ًأن يكون زوجا ملا ثبت عنده أنه ليس كفأ وال يصلح ي لكًترتضينه زوجا

فيه  الرجل هذا من الزواج وأن أمرك، صالح أن ىف ذلك تتفهميفيجب أن 
، ألن يف أمره درء مفسدة ِ، ووجب أن تأمتري بأمر وليكِرش رصفه اهللا عنك

بل إن رفضه هلذا الرجل . كبرية عنك، ربام ال تظهر لك اآلن لقلة خربتك
 .  ملسو هيلع هللا ىلصقربة هللا وطاعة لرسوله 

ًكان هذا الزوج دينا صاحلاوإن كان بالعكس و ِوليك فأبى ّ  التزويج ّ
 عن ذلك أشد ملسو هيلع هللا ىلص فقد زجر رسول اهللا؛ يف رشع اهللا املخرج أن فاعلمى

إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إال تفعلوا تكن «: الزجر فقال
 .ِلكيف انتصار الرشيعة ّوهذا ظاهر بني ؛ )١(»فتنة يف األرض وفساد عريض

ْم بني جعل حّق التزويج لويل املرأة وحّق املرأة يف قبول من مجع اإلسالفقد 
 .ّترضاه من األزواج ورد من ال ترضاه

املرأة إذا عضلها وليها فإن عليها أن ترفع للمحكمة، سواء كانت فإن 
ًبكرا أو ثيبا، واملحكمة تستدعي وليها، سواء كان والدا أو أخا ً ً  أو ابن أخ، ً

                            
 ).٢٦٩٥( واحلاكم يف املستدرك ،)١٩٦٧( يف سننه وابن ماجه، )١٠٨٤( أخرجه الرتمذي يف سننه  )١(
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ً مل يذكر سببا ظاهرا مربرا فللمحكمة أن وتسأله عن سبب عضلها، ومتى ً ً
جتربه عىل أن يزوجها، وإذا امتنع مع وجود األكفاء الذين يتقدمون 
ًخلطبتها، فللمحكمة أن تعزله عن الوالية وتويل غريه، وللمحكمة أيضا أن 
تتوىل عقد النكاح إذا اضطر ذلك اخلاطب إىل أن يزوج، وامتنع األولياء 

فإن تشاحوا «: ملسو هيلع هللا ىلص ون من ال ويل هلا، لقول النبيبدون مربر، كام يزوج
 .»فالسلطان ويل من ال ويل له

ِأن وليك يريد أن يزوجك برجل ال تريدين الزواج منه  وإن كان بسبب

إن : ، فقالتملسو هيلع هللا ىلص جاءت فتاة إىل النبي« فقد ً أيضاففي رشيعة اهللا املخرج
: ، فقالتافجعل األمر إليه: أيب زوجني ابن أخيه لريفع يب خسيسته، قال

قد أجزت ما صنع أيب، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إىل اآلباء من 
  .ِلكيف انتصار الرشيعة ّوهذا ظاهر بني ؛ )١(»األمر يشء

 كراهتها مع تزوجيها َّوأما :: تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ قال
ِّيسوغ مل واهللا والعقول، لألصول خمالف فهذا للنكاح،  هاُيكره أن لوليها ُ

 تريده، ال لباس، أو رشاب، أو طعام، عىل وال بإذهنا، إال إجارة أو بيع عىل
 من ومعارشة ،!مباضعته تكره من ومعارشة مباضعة عىل يكرهها فكيف

 !.معارشته تكره

 مع إال حيصل ال كان فإذا ورمحة، ًمودة الزوجني بن جعل قد واهللا
 .)٢( !!كذل يف ٍورمحة ٍمودة ُّفأي عنه، ونفورها له بغضها

                            
من ؛ )١٨٧٤( السنن وابن ماجه يف، )٣٢٦٩(  السننوالنسائي يف، )٢٥٠٨٧(ه مسنديف أخرجه أمحد   )١(

 .لحديث عائشة 
 .)٣٢/٢٥(: ، صالفتاوى جمموع  )٢(
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ً أن وليك ليس أهالوإن كان بسبب كأن يكون - ليكون ويل نكاح ِ
، ففي رشيعة اهللا املخرج فقد أتفق أهل العلم عىل تعيني من -ً أو فاسقاًكافرا

  .ًهو دونه من العصبة ليكون وليا

ً أال ويل لك أصالوإن كان بسبب  فقد قال ففي رشيعة اهللا املخرج، ّ
 وىف هذه احلالة)١(»من ال ويل له ويل، والسلطان ويلال نكاح إال ب« :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 . فإن وليك هو القايض أو من ينوب عنه

 أن للسلطان أن يزوج املرأة إذا أرادت النكاح،  أهل العلم عىلأمجعبل 
 .)٢(ودعت إىل كفء، وامتنع الويل أن يزوجها

 تعقيلسفيهة ال أبيك،  عىل والية ةّتمردِ أنك موإن كان بسبب
ِ، فال يعنيك دين وال  السفلة من الناستريدي األكفاء أو ىرتدف ،ِكمصلحت

 . رشع وال حياء وال خلق وال خوف من عار جتلبيه ألهلك

 لن ينترص لك  ذلكِفال تدفعك إال النزوة وال يسوقك إال اهلوى، وعند
ٍأحد، بل سترتكني لتهوين يف أي واد هتلكني، والواقع اليوم خري شاهد 

 . واهللا املستعان؛ن بعن وتساهلن يف هذا البابواملحاكم ملئ بم

 لوجهه الكريم ًأن يكون خالصاهذا آخر ما تم مجعه وتدوينه واهللا أسأل 

 .مقربا جلنات النعيم، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

        

                            
 .ل من حديث عائشة )١٨٨٠( وابن ماجه يف السنن ،)٢٦٢٣٥( هأخرجه أمحد يف مسند  )١(

 ).٧/٣٥٠: (ص ؛، واملغني)٢/١٧٤( :؛ صاألوسط، )٧٩: ( ص؛، البن املنذراإلمجاع  )٢(



-ره املرتتبة عليهاأحكامه وآث- تزويج المرأة نفسها بدون ولي  




  

: .............................................................................................. ٣ 

: ٩ ......................................................................متهيد ال بد منه 

 ٩ ............................. ليس أحد من األئمة يتعمد خمالفة نص أو إمجاع:املطلب األول

بقول أحد من  ملسو هيلع هللا ىلص  ليس ألحد أن يعارض احلديث الصحيح عن النبي:املطلب الثاين
 .................................................................................................الناس

 

١٣ 

 ١٦ ........................... شبهة االحتجاج باخلالف كمسوغ إلتباع اهلوى:الثالث املطلب

 اخلالف السائغ هو اخلالف الذي ال إنكار فيه وله رشوط حتى يكون :الرابع املطلب
 .................................................................................حده عىل هذا املعنى

 

٢٠ 

علوه غري  اخلالف غري السائغ هو ما رده العلامء واألصوليون وج:اخلامس املطلب
 ................................................................................................. ٍمعترب

 

٢٣ 

 ٢٦ ..........مقبول عىل إطالقه؟] َال إنكار يف مسائل اخلالف[ هل قوهلم :السادس املطلب

ا يرتتب عليه بعد وإن كان يراعى ىف العقد الفاسد م: ( مراعاة املآل:السابع املطلب
 .............................................................................................)مرجوحا

 

٢٩ 

: ٣٢ ..................................................................الوالية يف النكاح 

ًالية لغة واصطالحا معنى الو:األول املطلب ً.................................................. ٣٢ 

 ٣٥ ...........................................................  أمهية الويل يف النكاح:الثاين املطلب

 ٣٨ ................  حياء املرأة املسلمة عند تزوجيها وملاذا التزويج يف يد الويل:الثالث املطلب

 ٤١ ..............  أسباب انتشار النكاح بغري علم الويل يف جمتمعاتنا اإلسالمية:الرابع املطلب

ِ حرمة عضل الويل للمرأة:اخلامس املطلب ْ ................................................... ٤٦ 

 ٥٣ .......................... زواجه بدون ويل وال شهود ملسو هيلع هللا ىلص  من خصائصه:السادس املطلب
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  : سرب أقوال مجاهري أهل العلم وأقوال أبى حنيفة وأصحابه ىف حكم
  ...................................................................تزويج املرأة نفسها بدون ويل

 

٥٧ 

 ٥٧ ............................................. مذهب مجهور أهل العلم وأدلتهم:األول املطلب

 ٧٦ ........... وأصحابه يف املسألة فيه ذكر قول اإلمام األعظم أيب حنيفة  :الثاين املطلب

 ١٠٣ ................................................. املسألةيفّ أقوال أخرى تفصل :الثالث املطلب

 ١١١ ..................................... الويل لصحة النكاح  يف اشرتاط اخلالصة:الرابع املطلب

 ١١٦ ............................................................... ترتيب األولياء:املطلب اخلامس

 : ١١٩ .............. املرتتبة عىل تزويج املرأة نفسها بدون ويلواآلثاراألحكام 

 ١٢٠ ................................... وفيه أربعة فروع؛ ما يتعلق بأحكام الفسخ:األول باملطل

 ١٢٠ ......................................................... العقد وجيب التفريق عىل الفور ينفسخ 

 ١٢١ ................ ...................حكم بصحة هذا العقد فهل جيوز نقض حكمه لفساده إن 

 ١٢٥ .................................................يفتقر فسخ النكاح الفاسد إىل حكم حاكم هل 

 ١٢٦ .............................................. ّالفاسد ال يمكن تصحيحه إال بعقد جديد العقد 

 ١٢٨ ........................... وفيه فرعان؛صاهرة ما يتعلق بأحكام النسب وامل:الثاين املطلب

 ١٢٨ ...................................................................................... النسب حلوق 

١٣٠ .....................................................................................املصاهرة حرمة 

 ١٣٧ ................................... وفيه ثالثة فروع؛ِ ما يتعلق بأحكام بالعدد:الثالث باملطل

 ١٣٧ .............................................................................   العدةيفاملرأة  أحوال 

 ١٤٤ ..................................................................مات عنها قبل التفريق بينهام إذا 

 ١٤٧ ..............................................................يرشع هلا احلداد إذا مات عنها؟ هل 

 ؛ واإليالء والظهار وفيهواخللع  ما يتعلق به من أحكام الطالق واللعان:الرابع املطلب
 .......................................................................................... أربعة فروع

 

١٥٠ 

 ١٥٠ ..................................................................التطليق ىف النكاح الفاسد حكم 
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 ١٥٣ .............................................اخللع ىف النكاح الفاسد وقبل التفريق بينهام حكم 

 ١٥٦ ...................................................................اللعان ىف النكاح الفاسد حكم 

 ١٥٨ .......................................................  االيالء والظهار يف النكاح الفاسد حكم 

 ١٦٣ ........................... مخسة فروع؛ما يتعلق به من حقوق مالية وفيه :اخلامس املطلب

 ١٦٣ ..............................................................دخل هبا ووطئها وجب هلا املهر إن 

 ١٦٤ ..................................................................جيب هلا املهر بمجرد اخللوة هل 

  ١٦٧ ....................................................................يف النكاح الفاسد النفقةحكم 

 ١٧٠ ........................................................................يف النكاح الفاسد التوارث 

 ١٧٣ ................................................................رقة؟جتب هلا السكنى بعد الف هل 

 ١٧٦ ........................ فروعثالثة ؛ ما يتعلق به من الزجر والعقوبة وفيه:السادس املطلب

 ١٧٦ ..................................................حد عليهام عىل الصحيح من قول اجلمهور ال 

 ١٨٠ ...............................................حيد من قذف أحد الزوجني ىف نكاح فاسد؟ هل 

  ١٨٣ .....................................................................؟يعزر احلاكم املتناكحني هل 

 ١٨٥ .......................... فيه فرعان و؛ ما يتعلق بحال املرأة بعد الفرقة منه:املطلب السابع

 ١٨٥ .................................... حكم التعريض للمرأة باخلطبة بعد أو قبل التفريق بينهام 

 بانت من رجل بثالث تطليقات، ثم تزوجت من آخر زواجا فاسدا ، فهل حتل  إذا
 ......................................................................لألول بعد الفرقة من الثانى؟

 

١٨٦ 

 ١٩٠ ...........................................مطالب ومسائل مهمة تتعلق بالباب 

 ١٩٠ ..................................ً احلكمة يف جعل السلطان وليا ملن ال ويل هلا:األول املطلب

 ١٩٣ ........................................ إذا مل يوجد للمرأة ويل وال ذو سلطان:لثاينا املطلب

 ١٩٥ ...........................مقام القايض عند فقد الويل؟) املأذون( هل يقوم :الثالث املطلب

 ١٩٨ .............................................. إذا أراد أن يتزوج امرأة هو وليها:الرابع املطلب

 ٢٠٣ ........................................................... الرد عىل الشبهات:اخلامس املطلب
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 ٢٠٧ ........................................................ مفاسد النكاح بال ويل:السادس املطلب

 ٢١٠ .......................................الل األبضاع اجلرأة عىل الفتيا يف استح:السابع املطلب

 ٢١٤ ........................................ ورضره عىل  الفرد واألمة زواج الرس:الثامن املطلب

 ٢٢١ ............................................................................. خامتة:التاسع املطلب

 ٢٢٤  ............................................................................س املوضوعاتفهر

 
 

         
 
 




