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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وآله وصحبه 
ومن وااله، أما بعد:

فلقد كرم اهلل املرأة، وجعل هلا احلقوق الرشعية يف مجيع جماالهتا، ومنها 
حق النكاح، ورتب عىل ذلك األحكام الرشعية والفقهية التي تستند عليها 
يف املرافعات القضائية، وجعل لويل أمرها احلق يف الوالية حسب الضوابط 
هلا  اهلل  رتب  فقد  الوالية  بمقتضيات  الويل  أخل  ما  ومتى  الرشعية،  واألدلة 
أو  الوالية  إسقاط  يف  النظر  الرشعية  وللمحاكم  القضاء،  إىل  الرتافع  حق 

نقلها من هذا الويل إذا ثبت للقايض ظلم الويل ملوليته وعضله هلا.

أن  واألصل  عنها،  الظلم  ورفع  للمرأة  الرشيعة  تكريم  من  ذلك  وكل 
الويل حيافظ عىل هذه املرأة، ويراعي مصاحلها، ويسعى لتحقيق مبدأ العدل 

والرعاية التي وليها واستحقها؛ فهو راٍع ومسؤول عن رعيته.

أمهية املوضوع:

تظهر  حيث  املجتمع،  من  رشحية  يمس  كونه  املوضوع  هذا  أمهية  تربز 
أمهيته يف بيان متاسك األرسة املسلمة، وبيان حق املرأة يف اإلسالم، كام تظهر 
أمهية رعاية املرأة من قبل وليها، واحلرص عىل رعاية مصاحلها؛ ومنها قضية 
يف  األمهية  وتظهر  الكفء،  اختيار  من  هلا  األنسب  هو  ما  واختيار  النكاح 
هذه الدراسة من حيث وجود قضايا العضل يف املحاكم الرشعية وبيان دور 
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العضل من قبل  القايض كويل للمرأة يف حال  ينتهجه  الذي  احلكم الرشعي 
األب بإسقاط واليته أو نقلها للويل األبعد.

أهداف البحث:

هيدف هذا البحث إىل:

والقيام بحقها عىل  الوالية  املرتتبة عىل  الرشعية  املصالح  بيان حتقيق   .1
الويل عىل  قبل  الالزمة من  بالرعاية  املطلوب رشعًا، وعدم اإلخالل  الوجه 

النكاح.

إسقاط  وحاالت  النكاح  عن  املرأة  بعضل  املتعلقة  املسائل  دراسة   .2
الوالية وانتقاهلا.

من  أو  للسلطان  نقلها  وحكم  األبعد  للويل  الوالية  نقل  حكم  بيان   .3
ينيبه.

السابقة: الدراسات 

هذا املوضوع قد بحث يف رسائل علمية وأبحاث قدمت ملؤمترات فقهية 
منها:

د.  مقارنة معارصة-:  فقهية  النكاح -دراسة  موليته عن  الويل  عضل   -
هالة بنت حممد حسني جستنية، بحث حمكم يف جملة العدل، العدد 75 شوال 
حتدث  وإنام  إسقاطها،  إىل  وال  الوالية  النتقال  البحث  يتطرق  مل  1437هـ. 
أقوال  عرض  حيث  العضل،  وأثر  عليه  املرتتبة  واملفاسد  العضل  حكم  عن 

الفقهاء، ثم ُختم البحث بالتطبيقات املعارصة.
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وأضيف  وانتقاهلا،  الوالية  سقوط  إىل  فيه  فسأتطرق  البحث  هذا  أما 
القضية،  يف  القايض  حكم  مبينًا  الرشعية  املحاكم  من  القضائية  التطبيقات 

ودراسة احلكم ومستنده.

عضل املرأة عن النكاح -دراسة فقهية مقارنة-: للطالبة: سهاد حسن   -
يف  املاجستري  درجة  عىل  احلصول  ملتطلبات  استكامالً  البحث  ُقدم  البياري، 
الفقه املقارن من كلية الرشيعة والقانون يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، 2007م. 
التعريفات واحلكم  املقدم عدا  البحث  الباحثة ليشء من مفردات  تتطرق  مل 

العام، وذكر األسباب التي تؤدي إىل العضل.

-  دعوى العضل والدفوع املوضوعية الواردة عليها يف الفقه اإلسالمي: 
السعودية،   القضائية  العلمية  اجلمعية  )قضاء(،  جملة  يف  منشور  حمكم  بحث 
العدد العارش، 1439هـ، للدكتور عبد احلافظ بن يوسف أبو محيدة، تطرق 
الباحث فيه إىل حكم العضل وأسبابه وأركانه ورشوطه، ثم الدفوع لدعوى 
العضل؛ فهو خمتلف اختالفًا كبريًا عن موضوع ومضمون هذه الدراسة، ومل 

يشرتك معها إال يف بعض األمور الفقهية العامة.

بتطبيقات  بختمه  الفقهية  لألحكام  باإلضافة  البحث  هذا  متيز  وقد 
قضائية من واقع املحاكم الرشعية يف اململكة العربية السعودية.

خطة البحث:

وقد رسمت هلذا البحث خطة مكونة من مقدمة وأربعة مباحث وخامتة، 
جاءت عىل النحو اآليت:
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املقدمة:

وبينت فيها أمهية املوضوع وسبب اختياره والدراسات السابقة، وذلك 
عىل سبيل اإلجياز.

املبحث األول: العضل وحكمه:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف العضل.

املطلب الثاين: حكم العضل.

املبحث الثاين: الوالية وأحكامها:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف الوالية يف اللغة واالصطالح.

املطلب الثاين: أقسام الوالية.

املطلب الثالث: حكم زواج املرأة بال ويل.

املطلب الرابع: أثر زواج املرأة بال ويل.

املبحث الثالث: أثر العضل يف سقوط الوالية وانتقاهلا عن املرأة.

املبحث الرابع: تطبيقات قضائية.

اخلامتة:

وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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البحث: منهج 

وكان منهجي يف هذا البحث، مبنيًا عىل املنهج االستقرائي والتزمت فيه 
بام ييل:

1. توثيق األقوال وعزوها لقائليها.

2. عزو اآليات القرآنية إىل سورها.

مصادرها  من  احلاشية  يف  البحث  يف  الواردة  األحاديث  ختريج   .3
األصلية، وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها -إن مل تكن يف الصحيحني أو 

أحدمها- فإن كانت كذلك مل أتعرض للحكم عليها.

ثبت  يف  بذكرها  اكتفيت  واملراجع  للمصادر  التفصيلية  املعلومات   .4
املصادر واملراجع؛ حتى ال أثقل هبا حوايش البحث.

5. فهرس املصادر واملراجع.
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المبحث األول
العضل وحكمه

وفيه مطلبان.

المطلب األول: تعريف العضل:

العضل يف اللغة:

قال ابن فارس: العني والضاد والالم أصل واحد صحيح يدل عىل شدة 
والعضيلة  العضلة  من  مأخوذ  وهو  العضل،  ذلك  ومن  األمر،  يف  والتواء 
كثري  كان  إذا  وعضل  عضل  فهو  عضاًل  عضل  غليظ،  حلم  معها  عصبة  كل 
من  املرأة  منع  بمعنى  النكاح  يف  العضل  الفقهاء  استعمل  وقد  العضالت، 

الزواج)1(.

العضل يف االصطالح:

استعمل الفقهاء العضل بعدة معاين منها:

يستعمل: بمعنى املنع من التزويج، قال ابن قدامة هللا همحر: هو منع املرأة 
من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهام يف صاحبه)2(.

ويستعمل: ملنع األب ابنته من النكاح ال ملصلحتها بل إلرضارها، وهذا 
املالكية)3(. تعريف 

انظر: لسان العرب، مادة عضل )451/11(، معجم مقاييس اللغة )345/4(.  )1(
انظر: املغني )31/7(، بدائع الصنائع )376/2(، مغني املحتاج )153/3(.  )2(

انظر: رشح منح اجلليل )283/3(.  )3(
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ويستعمل لفظ العضل بمعنى اإلرضار بالزوجة.

هللا همحر:  قدامة  ابن  قال  بالزوجة،  اإلرضار  بمعنى  اخللع  يف  ويستعمل 
إن عضل زوجته، وضارها بالرضب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من 
النفقة والقسم ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه ففعلت فاخللع باطل والعوض 

مردود)1(.

والتعريف املختار هو األول.

رشح التعريف:

من  ابنته  منع  من  األب  امتنع  فلو  الكفء،  غري  ُيرج  الكفء:  قوله: 
التزويج بغري الكفء ال يعد عاضاًل هلا.

قوله: إذا طلبت ذلك: إذا مل تطلب ال يعد عاضاًل.

والتضييق عليها،  بالرضب  إن عضل زوجته، وضارها  قدامة:  ابن  قال 
أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه، ففعلت 

فاخللع باطل والعوض مردود)2(.

فال يكون الويل عاضاًل للمرأة عند املالكية، إال إذا حتقق عندهم الرضر، 
حال  يف  عاضاًل  األب  عدوا  حيث  العلامء،  مجهور  عليه  ما  خالف  وهذا 

االمتناع، ومل يفرقوا بني وقوع الرضر من عدمه.

انظر: املغني )327/7(.  )1(
انظر: املغني )54/7(.  )2(
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فال  املجربة،  ابنته  تزويج  وامتنع من  أبًا جمربًا  الويل  كان  فإن  وعىل هذا؛ 
يعد عاضاًل إال إذا حتقق منه اإلرضار هبا، وظهر الرضر بالفعل، كأن يمنعها 
الوظيفي،  مرتبها  يستويل عىل  بأن  ليستثمرها  أو  بخدمته،  لتقوم  الزواج  من 

ويشى أن تقطعه عنه لو تزوجت.

المطلب الثاني: حكم العضل:

األصل أن العضل الذي هو منع الويل موليته ظلم للمرأة، وهو حرام؛ 
ن 

َ
َجلَُهنَّ فََل َتۡعُضلُوُهنَّ أ

َ
أ َفَبلَۡغَن  بدليل قوله تعاىل: ﴿ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء 

َكَن  َمن  بِهِۦ  يُوَعُظ  َذٰلَِك  بِٱلَۡمۡعُروِفۗ  بَۡيَنُهم  تََرَٰضۡواْ  إَِذا  ۡزَوَٰجُهنَّ 
َ
أ يَنِكۡحَن 

َيۡعلَُم   ُ َوٱللَّ ۡطَهُرۚ 
َ
َوأ لَُكۡم  ۡزَكٰ 

َ
أ َذٰلُِكۡم  ٱٓأۡلِخرِۗ  َوٱۡلَۡوِم   ِ بِٱللَّ يُۡؤِمُن  ِمنُكۡم 

نُتۡم َل َتۡعلَُموَن232﴾)1(.
َ
َوأ

النهي  أن  واألصل  العضل،  عن  اآلية  هذه  يف  اهلل  هنى  الداللة:  وجه 
التحريم. يقتيض 

وكذلك من أساء العرشة، وضيق عىل املرأة حتى تفتدي منه بام أعطاها 
من مهر، فحكمه التحريم؛ ألنه ظلم هلا بمنعها حقها من حسن العرشة ومن 

النفقة.

ِيَن  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ وقد هنى اهلل ىلاعتو هناحبس األزواج عن ذلك يف قوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

ن تَرِثُواْ ٱلّنَِسآَء َكۡرٗهاۖ َوَل َتۡعُضلُوُهنَّ ِلَۡذَهُبواْ بَِبۡعِض 
َ
َءاَمُنواْ َل َيِلُّ لَُكۡم أ

سورة البقرة آية )232(.  )1(
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فَإِن  بِٱلَۡمۡعُروِفۚ  وُهنَّ  َوَعِشُ َبّيَِنةٖۚ  مُّ بَِفِٰحَشةٖ  تنَِي 
ۡ
يَأ ن 

َ
أ  ٓ إِلَّ َءاتَۡيُتُموُهنَّ  َمآ 

ا َكثرِٗيا19﴾)1(. ُ فِيهِ َخرۡيٗ ٔٗا َوَيۡجَعَل ٱللَّ ن تَۡكَرُهواْ َشۡي
َ
َكرِۡهُتُموُهنَّ َفَعَسٰٓ أ

قال معقل بن يسار: »زوجت أختًا يل من رجل فطلَّقها، حتى إذا انقضت 
ثم  فطلقتها،  وأكرمتك،  وأفرشتك  له: زوجتك  فقلت  عدهتا، جاء يطبها، 
به، وكانت  بأس  أبدًا، وكان رجاًل ال  إليك  تعود  جئت ختطبها، ال واهلل ال 
 ﴾ َتۡعُضلُوُهنَّ ﴿َوَل  اآلية:  هذه  تعاىل  اهلل  فأنزل  إليه،  ترجع  أن  تريد  املرأة 

فقلت: اآلن أفعل يا رسول اهلل. قال: فزوجها إياه«)2(.

ويباح العضل من الويل يف حاالت منها:

إذا كان املنع ملصلحة املرأة، كأن تطلب النكاح من غري كفء، فيمتنع   -
عن تزوجيها ملصلحتها.

وكذلك يباح العضل من الزوج، بالتضييق عىل الزوجة حتى تفتدي   -
﴿َوَل  تعاىل:  لقوله  الفاحشة؛  املرأة  إتيان  حال  يف  مهر،  من  أعطاها  بام  منه 
 ،﴾ َبّيَِنةٖ مُّ بَِفِٰحَشةٖ  تنَِي 

ۡ
يَأ ن 

َ
أ  ٓ إِلَّ َءاتَۡيُتُموُهنَّ  َمآ  بَِبۡعِض  ِلَۡذَهُبواْ  َتۡعُضلُوُهنَّ 

فقد استثنى اهلل ذلك هبذا النص إذا وقعت املرأة يف الفاحشة.

واختلف العلامء يف املراد بالفاحشة املبيِّنة.

سورة النساء آية )19(.  )1(
النكاح باب من قال: ال نكاح إال بويل )16/7(  البخاري يف صحيحه كتاب  أخرجه   )2(

حديث رقم )5130(.
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والعصيان  النشوز  هي:  آخرون  وقال  الزنا،  هي:  منهم  مجاعة  فقال 
وبذاءة اللسان والظاهر شمول اآلية للكل)1(.

وقال ابن كثري: إنه جيد، فإذا زنت أو أساءت بلساهنا، أو نشزت جازت 
مضارهتا؛ لتفتدي منه بام أعطاها عىل ما ذكرنا من عموم اآلية)2(.

وقد اختلف الفقهاء هل للويل منع املرأة من التزويج بدون مهر مثلها:

القول األول: ما ذهب إليه احلنفية أن للويل منع املرأة من التزويج بدون 
مهر مثلها، ألن عليهم فيه عارًا، وفيه رضر عىل نسائها لنقص مهر مثلهن)3(.

لنقصان  العضل  للويل  ليس  واحلنابلة  الشافعية  مذهب  الثاين:  القول 
املهر، أو لكونه من غري نقد البلد إذا رضيت به، فسواء طلبت التزويج بمهر 
مثلها أم دونه، مل جيز العضل؛ ألن املهر عوض خاص هبا وحق من حقوقها، 
فلم يكن للويل أن يعرتض عليها فيه؛ وألهنا لو أسقطته بعد ما وجب سقط 
املهر كله، فبعضه أوىل، وألن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص قال لرجل أراد أن يزوجه: 

انظر: أضواء البيان )149/1(.  )1(
انظر: تفسري القرآن العظيم )239/2(، أضواء البيان )149/1(.  )2(

انظر: االختيار لتعليل املختار )114/3(، بدائع الصنائع )282/2(، اجلوهرة النرية   )3(
.)19/4(
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))التمس ولو خامتًا من حديد(()1(، وقال المرأة زوجت بنعلني: ))أرضيت 

بنعلني من نفسك؟((، قالت: نعم؛ فأجازه النبي مـلسو هيلع هللا ىلص)2()3(.

وأجيب عن تعليل أصحاب القول األول:

هنع هللا يضر  عمر  فإن  كذلك؛  األمر  ليس  عليهم،  عارًا  فيه  أن  قوهلم  وهو 
الدنيا، أو تقوى عند اهلل كان أوالكم هبا رسول اهلل  قال: لو كان مكرمة يف 

مـلسو هيلع هللا ىلص. يعني غلو الصداق.

وامتنع من  أكفائها  لغريه من  تزوجيها  وأراد  بعينه،  فإن رغبت يف كفء 
بغري  التزويج  طلبت  إن  وأما  هلا،  عاضاًل  كان  أرادته،  الذي  من  تزوجيها 
كفئها، فله منعها من ذلك وال يكون عاضاًل هلا، وألهنا لو زوجت من غري 

كفئها كان له فسخ النكاح فألن متتنع منه ابتداء أوىل)4(.

ولذلك فإن القول الراجح يف هذه املسألة هو القول الثاين.

أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب النكاح، باب السلطان ويل )17/7(، حديث رقم   )1(
.)5135(

النساء )412/3(، حديث  ما جاء يف مهور  باب  النكاح،  أبواب  الرتمذي يف  أخرجه   )2(
رقم )1113(، وأخرجه أمحد يف مسنده )450/24(، يف سنده عاصم بن عبيد اهلل بن 
ربيعة،  بن  عامر  حديث  الرتمذي:  وقال  ضعيف،  وهو  اخلطاب،  بن  عمر  بن  عاصم 
الرتمذي  تصحيح  حكى  أن  بعد  املرام«  »بلوغ  يف  احلافظ  قال  صحيح،  حسن  حديث 
هذا: إنه خولف يف ذلك، انظر: جامع األصول تعليق عبد القادر األرنؤوط )7/7(، 

ضعفه األلباين يف كتاب إرواء الغليل )346/6(.
انظر: املغني )368/7(، الرشح الكبري )427/7(.  )3(

انظر: املغني )368/7(.  )4(
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الثاني المبحث 
الوالية وأحكامها

وفيه أربعة مطالب.

المطلب األول: تعريف الوالية في اللغة واالصطالح:

الوالية يف اللغة:

قال ابن فارس: الواو والالم والياء، أصل صحيح يدل عىل قرب، ومن 
ذلك الويل: القريب، يقال: تباعد بعد ويل، أي قرب، وجلس مما يليني، أي 

يقاربني، والويل: املطر جييء بعد الوسمي، سمي بذلك ألنه ييل الوسمي.

العم،  وابن  واحلليف،  والصاحب،  واملعتق،  املعتق  املوىل:  الباب  ومن 
القرب. وكل من ويل أمر آخر  الويل وهو  والنارص، واجلار؛ كل هؤالء من 

فهو وليه)1(.

وتأيت الوالية ملعنيني مها:

 َ املعنى األول: بمعنى املحبة والنرصة، ومنه قوله تعاىل: ﴿َوَمن َيَتَولَّ ٱللَّ
ِ ُهُم ٱۡلَغٰلُِبوَن56﴾)2(. ِيَن َءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب ٱللَّ ۥ َوٱلَّ َورَُسوَلُ

ۡوِلَآُء َبۡعٖض﴾)3(.
َ
وقول سبحانه: ﴿َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنُٰت َبۡعُضُهۡم أ

املعنى الثاين: بمعنى السلطة والقدرة.
انظر: معجم مقاييس اللغة )141/6(.  )1(

سورة املائدة آية )56(.  )2(

سورة التوبة آية )71(.  )3(
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والوالية بالفتح املصدر، والوالية بالكرس االسم، مثل اإلمارة والنقابة، 
ألنه اسم ملا توليته وقمت به، فإذا أرادوا املصدر فتحوا.

قال ابن األثري: وكأن الوالية ُتشِعر بالتدبري والقدرة والفعل وما مل جيتمع 
ذلك فيها مل ينطلق عليه اسم الوايل)1(.

عىل  القدرة  تستلزم  والنرصة  املحبة  فإن  متقارب؛  احلالتني  يف  واملعنى 
معرفة املصلحة من الويل.

والوالية يف االصطالح:

عىل  توقف  غري  من  النافذة  والترصفات  العقود  إنشاء  عىل  القدرة  هي 
إجازة أحد)2(.

الوالية  أنواع  مجيع  فيه  فيدخل  العموم،  وجه  عىل  الوالية  تعريف  هذا 
وأقسامها.

ومل أجد تعريفًا يص التزويج، ولكن يمكن أن يعرف بأنه: السلطة التي 
منحها الشارع للعصبة من النسب أو من يقوم مقامهم، والتي يتوقف عليها 

النكاح. عقد 

المطلب الثاني: أقسام الوالية:

قسم  حيث  بالويل،  املنوطة  السلطة  بحسب  أصلها  يف  الوالية  ختتلف 
العلامء الوالية إىل قسمني: والية عىل النفس، ووالية عىل املال.

انظر: لسان العرب )405/15(.  )1(
انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية )205/7(.  )2(



119
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

العضل وأثره في سقوط الوالية وانتقالها

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

العموم،  وجه  عىل  الصغري  شؤون  عىل  اإلرشاف  وهي  النفس:  فوالية 
كالتأديب والتعليم والتزويج ونحو ذلك.

وأما الوالية عىل املال: فهي قيام الويل عىل الشؤون التي تتعلق بالنفقة، 
واألمور املالية، وحفظ مال الصغري واملحجور عليه واستثامره)1(.

وعىل هذا يمكن أن نقسم الوالية يف النكاح إىل قسمني مها:

والية اإلجبار:

بنفسه،  العقد  الويل  فيبارش  النكاح،  عقد  تنفيذ  الكاملة يف  الوالية  وهي 
ويقوم بتنفيذه دون الرجوع للموىل عليه وأخذ رأيه، فالرأي النافذ هو رأي 
واإلجياب)2(،  احلتم  والية  أو  الرشعية  الوالية  وتسمى  التزويج،  يف  الويل 
واألصل فيها الترصف ملصلحة القارص، كوالية األب، أو اجلد، أو الويص 
بالنسبة  الوالية  هذه  ومصدر  القارص،  عىل  القايض  ووالية  الصغري،  عىل 

لألب أو اجلد أو القايض هو الرشع.

قبل  أومن  له،  اجلد  أو  األب  اختيار  فهي  للويص  الوالية  مصدر  وأما 
تعيني القايض.

وعىل هذا فإن والية اإلجبار تثبت ألربعة أسباب هي: القرابة، وامللك، 
والوالء، واإلمامة.

انظر: بدائع الصنائع )152/5(، الرشح الكبري للدردير )292/3(.  )1(
انظر: بدائع الصنائع )241/2(.  )2(
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وقد اختلف الفقهاء ملن تثبت والية اإلجبار:

فذهب احلنفية: إىل أهنا تثبت عندهم للعصبة مطلقًا، فله إنكاح الصغري 
والصغرية، واملجنون واملجنونة)1(.

األب  فويص  فاألب،  العبد،  أو  األمة  ملالك  تثبت  أهنا  املالكية:  وذهب 
عند عدم األب.

للبكر  اإلجبار  فيكون  والصغر؛  البكارة،  سببني:  بأحد  عندهم  وتثبت 
وإن كانت بالغًا، وللصغرية وإن كانت ثيبًا، ويستحب استئامرها)2(.

تثبت لألب، وللجد عند عدم األب؛ فلألب  أهنا  الشافعية: إىل  وذهب 
تزويج البكر صغرية كانت أو كبرية بغري إذهنا، ويستحب استئذاهنا، ويكفي 

يف البكر البالغة العاقلة إذا استؤذنت يف تزوجيها سكوهتا يف األصح)3(.

تثبت  وال  احلاكم،  ثم  ووصيه،  لألب،  تثبت  أهنا  إىل  احلنابلة:  وذهب 
للجد وسائر األولياء، وذلك عند تزويج الصغرية فقط)4(.

والية االختيار:

تسمى والية االستحباب والندب، وهي حق الويل يف تزويج املوىل عليه 
بناء عىل اختياره ورضاه.

انظر: بدائع الصنائع )241/2(، البحر الرائق )127/3(.  )1(
انظر: بداية املجتهد )6/2(، رشح خمترص خليل للخريش )325/10(.  )2(

انظر: احلاوي للاموردي )117/9(، املجموع )166/16(، مغني املحتاج )149/3(.  )3(
انظر: املغني )389/7(، الرشح الكبري البن قدامة )397/7(.  )4(
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وتثبت والية االختيار لسائر األولياء عند تزويج املرأة احلرة املكلفة ثيبًا 
كانت أو بكرًا بإذهنا.

وإذن البكر: السكوت، وإذن الثيب: الكالم)1(.

المطلب الثالث: حكم زواج المرأة بدون ولي:

اختلف الفقهاء هللا مهمحر يف حكم زواج املرأة بدون ويل عىل أقوال منها:

القول األول: ال يصح النكاح بال ويل:

وهو قول اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة)2(.

القول الثاين: يصح النكاح بال ويل:

وهو مذهب أيب حنيفة وأيب يوسف يف ظاهر الرواية)3(.

انظر: االختيار لتعليل املختار )3 / 106(، بدائع الصنائع )247/2(، مغني املحتاج   )1(
)3 / 149(، كشاف القناع )5 / 45(.

 ،)107/1( السالك  إرشاد   ،)399/1( املجتهد  بداية   ،)240/5( املدونة  انظر:   )2(
الفواكه الدواين )40/5(، روضة الطالبني )397/5(، احلاوي للاموردي )61/9(، 
الفروع   ،)337/7( املغني   ،)147/3( املحتاج  مغني   ،)408/2( للرشبيني  اإلقناع 

.)128/5(
الرائق  البحر   ،)117/2( احلقائق  تبيني   ،)102/3( املختار  لتعليل  االختيار  انظر:   )3(

)117/3(، العناية رشح اهلداية )405/4(، بداية املجتهد )36/3(.
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القول الثالث: التفريق بني البكر والثيب، وهو أنه يشرتط الويل يف البكر وال 
يشرتط يف الثيب.

وهو قول داود الظاهري)1(.

األدلة:

أدلة القول األول:

َجلَُهنَّ فََل 
َ
الدليل األول: قول اهلل تعاىل: ﴿ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َفَبلَۡغَن أ

ۡزَوَٰجُهنَّ إَِذا تََرَٰضۡواْ بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِف﴾)2(.
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َتۡعُضلُوُهنَّ أ

وجه االستدالل: أن اهلل خاطب األولياء يف هذه اآلية، ولو كان أمر املرأة 
إليها ملا خوطب الويل، قال الشافعي هللا همحر: هذه اآلية أبني آية يف كتاب اهلل 

لجو زع داللة عىل أن ليس للمرأة احلرة أن تنكح نفسها)3(.

لألزواج  فيها  اخلطاب  بأن  باآلية:  االستدالل  وجه  يناقش  أن  ويمكن 
فدل  ٱلّنَِسآَء﴾  َطلَّۡقُتُم  ﴿ِإَوَذا  اآلية:  أول  بداللة  لألولياء،  وليس  املطلقني 

﴾ لألزواج وليس لألولياء. عىل أن املخاطب بقوله: ﴿فََل َتۡعُضلُوُهنَّ

أجيب عنه: بأن اآلية نزلت يف األولياء كام سيأيت بيانه يف قصة معقل بن 
يسار.

انظر: املحىل )38/9(.  )1(
سورة البقرة آية )232(.  )2(

انظر: األم )166/5(.  )3(
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.)1(﴾ ٰ يُۡؤِمنَّ الدليل الثاين: قوله تعاىل: ﴿َوَل تَنِكُحواْ ٱلُۡمۡشَِكِٰت َحتَّ

وجه االستدالل باآلية من وجهني:

ملا  هلا  املرأة  تزويج  أمر  كان  ولو  لألولياء،  اآلية  يف  اخلطاب  أن  األول: 
خوطب به األولياء.

إليها ملا هنى اهلل أن تتزوج املرشك، ألهنا غري  املرأة  الثاين: لو كان زواج 
خماطبة بذلك، وزاوج املرأة باملرشك غري جائز إمجاعًا)2(.

املسلمني  أمر  لويل  اآلية  يف  اخلطاب  بأن  باآلية:  االستدالل  نوقش وجه 
وليس لألولياء.

املؤمنني  كافة  هبا  املخاطب  أن  اآلية،  يف  األظهر  بأن  عنه:  وأجيب 
أو هو  األولياء،  اإلنكاح، وهم  إليه  ُينكحهن من  باآلية ال  فامُلراد  املكلفني، 
خطاب لألولياء، ومنهم األمراء عند فقدهم، أو عضلهم ملا عرف من قوله: 

))فإن اشتجروا فالسلطان ويِل من ال ويل هلا(()3(.

نكاح  ))ال  قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  الثالث: عن أيب موسى  الدليل 
بن  وعمران  هريرة،  وأيب  عباس،  وابن  عائشة،  عن  الباب  ويف  بويل((،  إال 

حصني، وأنس)4(.

سورة البقرة آية )221(.  )1(
انظر: سبل السالم )176/2(.  )2(

املصدر السابق.  )3(
الويل )229/2(، حديث رقم )2085(،  باب يف  النكاح،  أبو داود يف كتاب  أخرجه   )4(
احلديث  رقم   ،)399/3( بويل  إال  نكاح  ال  جاء  ما  باب  سننه،  يف  الرتمذي  وأخرجه 
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ونوقش من وجهني:

الرفع  بني  اإلسناد  مضطرب  فاحلديث  احلديث،  صحة  عدم  األول: 
واإلرسال والوصل واالنقطاع)1(.

الثاين: بأنه يمكن محل الرواية عىل نفي الكامل)2(.

وأجيب عنه بأمرين:

الرتمذي:  قال  األئمة،  من  مجع  عند  احلديث  ُصحح  قد  أنه  األول: 
والعمل يف هذا الباب عىل حديث النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: ))ال نكاح إال بويل(( 
مـلسو هيلع هللا ىلص منهم عمر بن اخلطاب،  النبي  العلم؛ من أصحاب  عند أهل 

وعيل بن أيب طالب، وعبد اهلل بن عباس، وأبو هريرة وغريهم)3(.

الثاين: أن كالم الشارع حيمل عىل احلقيقة الرشعية؛ أي ال نكاح رشعي 
أو موجود يف الرشع إال بويل، قال املروذي: سألت أمحد وحييى عن حديث: 

))ال نكاح إال بويل(( فقاال: صحيح، وهو لنفي احلقيقة الرشعية)4(.

بويل  إال  نكاح  ال  باب  النكاح،  كتاب  السنن،  يف  ماجه  ابن  وأخرجه   ،)1101(
)605/1(، حديث رقم )1880(.

قال  خزيمة،  وابن  ماجه  وابن  والرتمذي  داود  وأبو  أمحد  رواه  صحيح،  احلديث  هذا 
وأبو  اهلل  عبد  بن  ورشيك  إرسائيل  رواه  اختالف،  فيه  موسى  أيب  وحديث  الرتمذي: 
عوانة وزهري بن معاوية وقيس بن الّربيع، عن أيب إسحاق، عن أيب بردة، عن أيب موسى 

مرفوعًا. انظر: البدر املنري )543/7(.
انظر: فتح القدير البن اهلامم )259/3(.  )1(

كشاف القناع )48/5(.  )2(
انظر: جامع الرتمذي )399/3(.  )3(

املغني )337/7(، كشاف القناع )48/5(.  )4(
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الدليل الرابع: وروي عن عائشة ريض اهلل عنها، عن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص 
أنه قال: ))أيام امرأة نكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، 
فإن أصاهبا فلها املهر بام استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ويل من 

ال ويل له(()1(.

الزهري  سألت  جريج:  ابن  قال  أنكره.  وقد  رواه  الزهري  بأن  نوقش: 
عنه فلم يعرفه)2(.

ابن  عن  هذا  يذكر  مل  قال  أنه  معني،  بن  حييى  عن  ُذكر  بام  عنه:  وأجيب 
جريج غري ابن علية، وضعَّف حييى رواية ابن علية عن ابن جريج)3(.

قال اإلمام أمحد وحييى: ولو ثبت هذا مل يكن حجة، ألنه قد نقله ثقات 
عنه، فلو نسيه الزهري مل يرضه، ألن النسيان مل يعصم منه إنسان)4(.

 ،)2083( رقم  حديث   ،)229/2( الويل  يف  باب  النكاح،  كتاب  داود  أبو  أخرجه   )1(
وأخرجه الرتمذي، باب ما جاء ال نكاح إال بويل )399/3(، رقم احلديث )1102(، 
وأخرجه ابن ماجه يف السنن، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل )605/1(، حديث 
ابن  أن  فيه بعضهم من جهة  الرتمذي: حديث حسن، وقد تكلم  قال  رقم )1879(، 
جريج، قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره قال: فضعفوا احلديث من أجل هذا، 
لكن ذكر عن حييى بن معني أنه قال: مل يذكر هذا عن ابن جريج غري ابن علية، وضعف 

حييى رواية ابن علية عن ابن جريج. انظر: التلخيص احلبري )343/3(.
انظر: التلخيص احلبري )343/3(، املغني )337/7(.  )2(

املصدر السابق.  )3(
انظر: املغني )337/7(.  )4(
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أدلة أصحاب القول الثاين - القائلني بصحة النكاح بال ويل -:

َجلَُهنَّ فََل 
َ
الدليل األول: قوله اهلل تعاىل: ﴿ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َفَبلَۡغَن أ

ۡزَوَٰجُهنَّ إَِذا تََرَٰضۡواْ بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِف﴾)1(.
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َتۡعُضلُوُهنَّ أ

وجه الداللة: أضاف اهلل النكاح هلن وهنى عن منعهن منه، فهو من حقها 
وهي من أهل املبارشة فيصح منها.

ويمكن أن يناقش وجه االستدالل باآلية: بأن املراد بالعضل هنا االمتناع 
نزلت يف  اآلية  أن  الويل، حيث  إىل  نكاحها  أن  يدل عىل  تزوجيها، وهذا  من 
مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  فدعاه  أخته،  تزويج  من  امتنع  حني  يسار  بن  معقل 
فزوجها، ولو مل يكن له والية ومل يكن احلكم متوقف عليه ملا عوتب عليه، 

وأما إضافة الفعل هلن ألهنن حمل له ومقصوده.

نُفِسِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۗ 
َ
الدليل الثاين: ﴿فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َفَعۡلَن ِفٓ أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِي2ٞ34﴾)2(. َوٱللَّ
استبددن  فيام  عليهن  التثريب  عدم  اآلية  من  املفهوم  بأن  الداللة:  وجه 
بفعله دون أوليائهن، وليس ها هنا يشء يمكن أن تستبد به املرأة دون الويل 
النكاح،  تعقد  أن  هلا  أن  أعلم-  -واهلل  اآلية  هذه  فظاهر  النكاح،  عقد  إال 

ولألولياء الفسخ إذا مل يكن باملعروف)3(.

سورة البقرة آية )232(.  )1(

سورة البقرة آية )234(.  )2(
انظر: بداية املجتهد )36/3(.  )3(
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ويمكن أن يناقش: بأن إضافة النكاح هلن ليس فيه دليل عىل اختصاصهن 
كان  ملا  بويل  إال  يصح  ال  العقد  أن  ولوال  لألولياء  اخلطاب  بل  بالعقد، 

فائدة. للخطاب 

 ٰ َحتَّ َبۡعُد  ِمۢن  ۥ  َلُ َتِلُّ  فََل  َطلََّقَها  ﴿فَإِن  تعاىل:  قوله  الثالث:  الدليل 
ن 

َ
أ إِن َظنَّآ  اَجَعآ  ن َيَتَ

َ
أ ۥۗ فَإِن َطلََّقَها فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ  هُ تَنِكَح َزۡوًجا َغرۡيَ

ِ يُبَّيُِنَها لَِقۡوٖم َيۡعلَُموَن230﴾)1(. ِۗ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ
َزۡوًجا  تَنِكَح   ٰ ﴿َحتَّ بقوله:  هلا  النكاح  أضاف  حيث  الداللة:  وجه 
َغرۡيَهُۥ﴾؛ فدل عىل أهنا تبارش العقد بنفسها وكذا العقد اجلديد بعد الرجعة.
ونوقش: بأن املراد بقوله حتى تنكح زوجًا غريه أن يعقد هلا وليها، وإنام 

أضيف هلا من باب إضافة السبب لسببه، ألهنا حمل له وسبب له.

ويمكن أن يناقش أيضًا: بأن املراد باإلنكاح هنا الوطء ال العقد.

اهلل  رسول  قال  قال:  امهنع هللا يضر  عباس  بن  اهلل  عبد  عن  الرابع:  الدليل 
نفسها،  يف  تستأمر  والبكر  ولِيها،  من  بنفسها  أحق  ))األيم  مـلسو هيلع هللا ىلص: 

وإذهنا صامهتا(()2(.

املرأة  عىل  يدل  األيم  لفظ  إن  قالوا:  احلديث:  هذا  من  االستدالل  وجه 
ملا  أهنا  أو صغرية، وذلك  كبرية  ثيبًا،  أم  بكرًا  كانت  هلا، سواًء  التي ال زوج 
موليًا  تبقى  فال  النكاح،  نفسها يف  ولية  فقد صارت  بلغت عن عقل وحرية 

سورة البقرة آية )230(.  )1(
والبكر  بالنطق،  النكاح  يف  الثيب  استئذان  باب  النكاح،  كتاب  يف  مسلم  أخرجه   )2(

بالسكوت )1037/2(، حديث رقم )1421(.
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النيابة عنها  إنام ثبتت لألب عىل الصغرية بطريق  عليها، ألن والية اإلنكاح 
رشعا، لكون النكاح ترصفًا نافعًا متضمنًا مصلحة الدين والدنيا، وحاجتها 

إليه حاالً ومآالً وكوهنا عاجزة عن إحراز ذلك بنفسها)1(.

ألن  البكر،  يشمل  ال  احلديث  هبذا  االستدالل  بأن  عنه:  أجيب  وقد 
الثيب أحق  بلفظ  ألفاظ احلديث جاءت  الثيب بداللة أن بعض  به  املقصود 
بنفسها، واحلديث فيه مقابلة بني الثيب والبكر، فيكون االستدالل به قارصًا 

عام أراده أصحاب هذا القول.

مجعًا  النكاح  يف  الوالية  باشرتاط  نقول  بأن  كله  هذا  بني  اجلمع  ويمكن 
بني األدلة، فللويل والية النكاح وهلا الرضا به)2(.

إن  فقالت  فتاة دخلت عليها  أن  اهنع هللا يضر:  الدليل اخلامس: عن عائشة 
أيب زوجني ابن أخيه لريفع يب خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجليس حتى يأيت 
فأرسل  فأخربته،  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فجاء  مـلسو هيلع هللا ىلص،  النبي 
إىل أبيها فدعاه، فجعل األمر إليها، فقالت: يا رسول اهلل، قد أجزت ما صنع 

أيب، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس لألولياء من األمر يشء)3(.

انظر: بدائع الصنائع )248/2(.  )1(
انظر: معامل السنن )205/3(.  )2(

البكر يزوجها أبوها وهي كارهة )89/6(،  النكاح  النسائي يف السنن، كتاب  أخرجه   )3(
كارهة  وهي  ابنته  زوج  من  باب  النكاح،  كتاب  ماجه  وابن   ،)3269( رقم  حديث 
رقم  حديث   ،)492/41( مسنده  يف  وأمحد   ،)1874( رقم  حديث   ،)602/1(
)25043(. قال البيهقي: هذا مرسل ابن بريدة مل يسمع من عائشة. انظر: نصب الراية 

.)193/3(
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ويمكن أن جياب عن االستدالل هبذا احلديث -يف حال صحته وثبوته-: 
يف  النص  وهذا  الوالية،  قضية  يف  النزاع  إذ  النزاع،  حمل  يف  رصيح  غري  بأنه 
بني  املكافأة  عدم  إىل  احلديث  يتوجه  قد  ثم  الرضا،  وعدم  اإلكراه  قضية 

الزوجني؛ بداللة قوهلا: لريفع يب خسيسته.

أدلة أصحاب القول الثالث - القائلني بالتفريق بني البكر والثيب، وهو أنه 
يشرتط الويل يف البكر وال يشرتط يف الثيب -:

))األيم  مـلسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  قال رسول  قال:  بن عباس  اهلل  حديث عبد 
أحق بنفسها من وليِّها، والبكر تستأمر يف نفسها، وإذهنا صامهتا(()1(.

وجه الداللة: أن التفريق بني البكر والثيب ظاهر يف هذا احلديث، وذلك 
أن كل واحدة منهام تستأذن فام الفائدة إذا مل يكن بينهام تفريق يف العقد.

التفريق بني البكر والثيب جاء يف موضع  ويمكن أن يناقش: بأن يقال: 
بالنسبة  العقد  تنفيذ  يف  كافيًا  يكون  السكوت  وأن  فقط،  والنطق  السكوت 
احلديث  بأن  داود  »واحتج  مسلم:  رشح  يف  هللا همحر  النووي  قال  للبكر، 
املذكور يف مسلم رصيح يف الفرق بني البكر والثيب، وأن الثيب أحق بنفسها 
والبكر تستأذن، وأجاب أصحابنا عنه بأهنا أحق أي رشيكة يف احلق بمعنى 

أهنا ال جترب، وهي أيضا أحق يف تعيني الزوج«)2(.

وال يعارض هذا احلديث األحاديث األخرى، ألن املراد أهنا أحق بنفسها 
يف تعيني من تريد نكاحه إن كانت ثيبًا، والبكر يمنعها احلياء من التعيني فال 

سبق خترجيه ص 127.  )1(
انظر: رشح النووي عىل صحيح مسلم )203/9(.  )2(
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يزوجها  توكل من  أو  نفسها  تزوج  الثيب  أن  املراد  استئذاهنا، وليس  بد من 
مع وجود الويل، فعقد النكاح أمر آخر، وهبذا تعلم أن ال وجه ملا ذهبت إليه 

الظاهرية من اعتبار الويل يف البكر دون الثيب)1(.

ويف املسألة أقوال أخرى أعرضُت عن ذكرها لكوهنا ال خترج عام ذكر يف 
األقوال السابقة واألدلة املتقدمة واالعرتاضات املدونة يف أدلة هذه األقوال.

الرتجيح:

بويل  إال  نكاح  ال  وهو  األول  القول  هو  أعلم-  -واهلل  الراجح  القول 
وذلك لألسباب التالية:

أوالً: قوة أدلة القول األول ورصاحتها يف املوضوع.

ومثبتة،  األصل  عن  وناقلة  علم  زيادة  فيها  األول  القول  أدلة  ثانيًا: 
واملثبت مقدم عىل النايف.

االستدالل  أضعفت  التي  املناقشات  من  الثاين  القول  أدلة  ختُل  مل  ثالثًا: 
هبا.

رابعًا: أن األخذ بالقول األول أبرأ للذمة وأحوط يف احلكم، فإذا كانت 
األدلة حمتملة فام دل عىل التحريم مقدم عىل ما دل عىل اإلباحة.

عليه  الذي  هو  النكاح  يف  الويل  فإن  السابقة  األدلة  إىل  إضافة  خامسًا: 
عرف الناس وعليه العمل، قال الرتمذي هللا همحر: »والعمل يف هذا الباب، 
من  العلم  أهل  عند  بويل،  إال  نكاح  ال  مـلسو هيلع هللا ىلص:  النبي  حديث  عىل 

انظر: الروضة الندية )11/2(.  )1(
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أصحاب النبي مـلسو هيلع هللا ىلص، منهم عمر بن اخلطاب، وعيل بن أيب طالب، 
وعبد اهلل بن عباس، وأبو هريرة وغريهم«)1(.

سبب اخلالف:

كلها  األقوال  هذه  أصحاب  هبا  استدل  التي  واألحاديث  اآليات  أن 
عدمها  من  الوالية  لرشط  ألفاظها  يف  حمتملة  كوهنا  مع  واألحاديث  حمتملة، 

كذلك خمتلف يف صحتها)2(.

المطلب الرابع: أثر زواج المرأة بال ولي:

أثر زواج املرأة بال ويل مبني عىل اخلالف يف املسألة السابقة، وهي حكم 
فسأبني  وعليه  السابق،  اخلالف  ثمرات  من  ثمرة  فهو  ويل،  بال  املرأة  نكاح 
بني  فرق  ال  وأنه  بويل،  إال  نكاح  ال  أنه  وهو  الراجح  القول  عىل  بناًء  األثر 
احلنفية  عند  وكذلك  الفقهاء،  مجهور  عند  النكاح  عقد  يف  والفاسد  الباطل 
اجلمهور يف  عند  به  يراد  والفاسد  الباطل  النكاح  من  النكاح، وكل  باب  يف 

مقابل النكاح الصحيح، فيعربون عنه أحيانًا بالباطل وأحيانًا بالفاسد.

ويقصدون بالفاسد: ما كان خُمتَلفًا يف فساده بني املذاهب، كالنكاح بدون 
شهود، وكنكاح املحرم باحلج، والنكاح بدون ويِل.

انظر: سنن الرتمذي )497/2(.  )1(
انظر: بداية املجتهد )36/3(.  )2(
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كنكاح  املذاهب،  بني  فساده  عىل  جُمَمعًا  كان  ما  بالباطل:  ويقصدون 
اخلامسة، أو املتزوجة من الغري، أو املطلقة ثالثًا، أو نكاح املحارم)1(.

ويمكن أن نبني اآلثار املرتتبة عىل عقد النكاح بال ويل يف املسائل اآلتية:

املسألة األوىل: وقوع الطالق ملن عقد عليها بنكاح فاسد:

فإذا تزوجت املرأة زواجًا فاسدًا فقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة هل 
يلزم الطالق أم حيصل التفريق بينهام دون وقوع الطالق:

أصاًل،  ينعقد  مل  النكاح  ألن  والطالق،  للفسخ  حاجة  ال  األول:  القول 
وإىل هذا ذهب اإلمام الشافعي هللا همحر)2(.

الثاين: ال جيوز أن تزوج لغري من تزوجها حتى يطلق األول، أو  القول 
يفسخ النكاح من قبل احلاكم. وهذا ما ذهب إليه احلنفية واملالكية واإلمام 

أمحد هللا همحر)3(.

االجتهاد،  فيه  ساغ  نكاح  هذا  بأن  القول:  هذا  أصحاب  استدل  وقد 
فاحتيج يف التفريق فيه إىل إيقاع فرقة، كالصحيح املختلف فيه، وأن الزواج 

انظر: بدائع الصنائع 5 / 305، الفقه اإلسالمي وأدلته )52/1(.  )1(
انظر: الوسيط يف املذهب )305/7(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )159/9(.  )2(

الربهاين )121/3(، مواهب اجلليل )447/3(،  املحيط  الصنائع )335/2(،  بدائع   )3(
منتهى  رشح   ،)97/8( الكبري  الرشح   ،)11/7( املغني  ص140،  الفقهية  القوانني 

اإلرادات )30/3(.
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أن  يعتقد  منهام  واحد  كل  عليها،  زوجني  تسليط  إىل  يفيض  فرقة  غري  من 
نكاحه صحيح، ونكاح اآلخر فاسد)1(.

وعىل هذا فإن القول الراجح يف هذه املسألة هو القول الثاين.

املسألة الثانية: هل للمعقود عليها بعقد باطل أو فاسد مهر؟

ال ختلو املسألة من أمرين:

إما أن يكون ذلك قبل الدخول، أو بعده.

فأما إن حكم ببطالن العقد قبل الدخول فال مهر هلا باإلمجاع، ألنه عقد 
وجوده  وألن  الفاسد،  كالبيع  عوض  به  جيب  فلم  قبض،  به  يتصل  مل  فاسد 

كعدمه ومل يستوف املعقود عليه)2(.

وأما إن كان بعد الدخول فلها املهر)3(، بدليل قوله مـلسو هيلع هللا ىلص: ))فلها 
املهر بام استحل من فرجها(()4(.

وقد اختلف باملراد بالدخول: هل هو جمرد اخللوة؟ أم البد من الوطء؟

أما الوطء فمحل اتفاق لداللة النص عليه، وأما اخللوة فمحل خالف.

السابقة. املصادر   )1(
العدوي  حاشية   ،)344/9( الكبري  احلاوي   ،)412/3( اجلليل  مواهب  انظر:   )2(

)52/2(، املغني )11/7(، الرشح الكبري )97/8(.
انظر: املصادر السابقة.  )3(
سبق خترجيه ص 125.  )4(



134
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

العضل وأثره في سقوط الوالية وانتقالها

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

قال ابن قدامة هللا همحر: واخللوة يف النكاح الفاسد ال جيب هبا يشء من 
يتنصف  ال  ولذلك  الوطء،  يوجبه  وإنام  بالعقد  جيب  مل  الصداق  ألن  املهر، 
إليه  ذهب  ما  وهو  باألجنبية  اخللوة  ذلك  فأشبه  الدخول  قبل  بالطالق 
احلنفية والشافعية، ويرى املالكية أن املتلذذ هبا من غري وطء تعوض وجوًبا 

باالجتهاد، سواء أكان النكاح خمتلًفا فيه أم متفقا عىل فساده)1(.

وقد روي عن اإلمام أمحد ما يدل عىل أن اخللوة فيه كاخللوة يف الصحيح، 
ألن االبتداء باخللوة فيه كاالبتداء بذلك يف النكاح الصحيح فيتقرر به املهر 

كالصحيح واألول أوىل)2(.

املسألة الثالثة: هل تعتد املعقود عليها بعقد فاسد؟

يَن  َها ٱلَِّ يُّ
َ
أ ال عدة عىل املرأة قبل الدخول باإلمجاع)3(، لقوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

وُهنَّ َفَما لَُكۡم  ن َتَمسُّ
َ
َءاَمُنٓواْ إَِذا نََكۡحُتُم ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت ُثمَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ

اٗحا َجِيٗل49﴾)4(. وَنَهاۖ َفَمّتُِعوُهنَّ َوَسُِّحوُهنَّ َسَ ةٖ َتۡعَتدُّ َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ
فدلت اآلية عىل أن العدة ال جتب إال بالدخول.

وأما بعد الدخول فقد اتفق الفقهاء عىل وجوب العدة يف النكاح املجمع 
عىل فساده واملختلف فيه بالوطء.

للخريش  خليل  خمترص  رشح   ،)132/3( الربهاين  املحيط   ،)29/5( املبسوط  انظر:   )1(
الطالبني  روضة   ،)46/9( الكبري  احلاوي   ،)55/2( العدوي  حاشية   ،)198/3(

)263/7(، املغني )215/7(.
انظر: املغني )251/7(.  )2(

انظر: بداية املجتهد )108/3(.  )3(
سورة األحزاب آية )49(.  )4(
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وأما جمرد اخللوة فمحل خالف بينهم.

الفاسد  النكاح  يف  اخللوة  أن  إىل  والشافعية  احلنفية  ذهب  األول:  القول 
أجل  من  بالنكاح  أحلق  أنه  إال  صحيح  بنكاح  ليس  ألنه  العدة،  توجب  ال 
العدم،  يبقى عىل  أن  لذلك، واألصل  الناكح  املنافع، وذلك حلاجة  استيفاء 
ومل تتحقق املنافع بمجرد اخللوة، ألن املوجب للعدة يف احلقيقة هو الوطء، 

لبيان سالمة الرحم وبراءته من احلمل)1(.

ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت  نََكۡحُتُم  إَِذا  َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ تعاىل:  بقوله  واستدلوا 

وَنَهاۖ  ةٖ َتۡعَتدُّ وُهنَّ َفَما لَُكۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ ن َتَمسُّ
َ
ُثمَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ

اٗحا َجِيٗل49﴾)2(. َفَمّتُِعوُهنَّ َوَسُِّحوُهنَّ َسَ
قالوا هذا نص، وألهنا مطلقة مل متس، فأشبهت من مل يل هبا.

القول الثاين: ذهب املالكية واإلمام أمحد إىل أن عليها العدة، ألن العقد 
ينفذ بحكم احلاكم فأشبه الصحيح، وألنه ُأجري جمرى النكاح الصحيح يف 

حلوق النسب فكذلك يف العدة

وقد قىض اخللفاء الراشدون أن من أرخى سرتًا، أو أغلق باًبا، فقد وجب 
املهر، ووجبت العدة)3(.

املحتاج )374/4(،  مغني  عابدين )516/3(،  ابن  حاشية  بدائع )335/2(،  انظر:   )1(
منهاج الطالبني )253/1(.

سورة األحزاب آية )49(.  )2(
الرشح   ،)99/8( املغني   ،)156 )ص  الفقهية  القوانني   ،)375/4( الذخرية  انظر:   )3(

الكبري )95/9(.
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والراجح هو القول الثاين:

األحكام  االستيفاء يف  فيه جيري جمرى  والتمكني  املنافِع،  ألنه عقد عىل 
املتعلقة، كعقد اإلجارة، وألن احلكم علق عىل اخللوة التي هي مظنة اإلصابة 

دون حقيقتها، وهلذا لو خال هبا فأتت بولد ملدة احلمل، حلقه نسبه)1(.

املسألة الرابعة: حلوق النسب يف النكاح الباطل:

بالوطء  فساده  عىل  املجمع  النكاح  يف  النسب  ثبوت  عىل  الفقهاء  اتفق 
إذا  العدة فيه وذلك مثل نكاح املعتدة، وزوجة الغري، واملحارم  تبعًا لثبوت 
بالتحريم وألن األصل أن كل  كانت هناك شبهة تسقط احلد، كأن ال يعلم 

نكاح يدرأ فيه احلد فالولد الحق بالواطئ نسبًا)2(.

ويف حال انتفاء الشبهة التي يسقط معها احلد كأن يكون عاملًا بالتحريم.

يلحقون  ال  احلنفية  وبعض  واحلنابلة  والشافعية  املالكية  من  فاجلمهور 
النسب به فال يلحق به الولد ألنه يف هذه احلالة يثبت احلد، وإذا ثبت احلد 

ووجب فال يثبت النسب)3(.

وعند أيب حنيفة يثبت النسب ألن العقد عقد شبهة، وقيل الشبهة تنتفي 
فال  التأبيد،  عىل  حمرمة  عليها  واملعقود  حتريمه،  عىل  جُمَمعًا  النكاح  كان  إذا 

انظر: املغني )99/8(.  )1(
انظر: بدائع الصنائع )335/2(، املحيط الربهاين )122/3(، املبدع )64/7(.  )2(

املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف  ص219،  الفقهية  القوانني   ،)5/12( الذخرية  انظر:   )3(
 ،)13/7( املغني   ،)61/5( الطالبني  روضة   ،)207/7( املطلب  هناية   ،)532/2(

املبدع )34/5(.
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املحرمة  يِف  وذلك  حنيفة  أليب  خالفًا  وحممد  يوسف  أيب  عند  النسب  يثبت 
العلم  مع  حتريمه  عىل  املجمع  النكاح  يِف  للنسب  بالنسبة  هذا  التأبيد،  عىل 

بالتحريم)1(.

انظر: البناية رشح اهلداية )296/6(، البحر الرائق )179/4(.  )1(
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الثالث المبحث 
أثر العضل في سقوط الوالية وانتقالها عن المرأة

يتحقق العضل إذا ترتب عىل املنع رضر يلحق باملرأة، وعىل هذا اختلف 
الفقهاء فيام يتحقق فيه العضل:

فريى املالكية أن العضل يتحقق يف مسألتني:

املسألة األوىل: إذا طلبها كفء ورضيت به.

الثانية: إذا دعت لكفء، ودعا وليها لكفء آخر)1(.

كفؤًا،  املرأة  عينت  لو  فيام  العضل  حرصوا  فقد  واحلنابلة  الشافعية  وأما 
وأراد األب غريه، فله ذلك يف األصح)2(.

ويرى بعض احلنابلة: إذا امتنع اخلُطاب لشدة الويل، لكن الظاهر أنه ال 
حرمة عىل الويل هنا؛ ألنه ليس له فعل ذلك املنع)3(.

ويفسق الويل بالعضل إذا تكرر منه، ويرتتب عىل ذلك أثره، وهو انتقال 
الوالية منه لألبعد، ألنه تعذر التزويج من جهة األقرب، فملكه األبعد، كام 

لو جن، وألنه يفسق بالعضل كام سبق ـ

انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )232/2(.  )1(
انظر: منهاج الطالبني )207/1(، كشاف القناع )54/5(.  )2(

انظر: اإلنصاف )75/8(.  )3(
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من  ويمنعها  موليته،  يعضل  أن  للويل  ليس  أنه  عىل  الفقهاء  اتفق  وقد 
احلال  هذه  يف  منعها  فإذا  مثلها،  بمهر  كفء  يتزوجها  أن  أراد  إذا  الزواج، 
تسقط واليته وكان هلا احلق أن ترفع أمرها إىل القايض لينظر يف تزوجيها)1(.

وعىل هذا يتحقق سقوط الوالية وانتقاهلا عن الويل األقرب.

واختلف الفقهاء إىل من تنقل الوالية بعد سقوطها عن الويل األقرب:

والشافعية  واملالكية  احلنفية  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  القول 
ورواية عند اإلمام أمحد إىل أن الوالية تنتقل إىل السلطان)2(.

اإلمام  رواية عن  األبعد من عصباهتا، وهو  إىل  تنتقل  أهنا  الثاين:  القول 
أمحد)3(.

األدلة:

استدل أصحاب القول األول بام ييل:

الدليل األول: قول النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: ))فإن اشتجروا فالسلطان ويِل 
من ال ويل هلا(()4(.

انظر: بداية املجتهد )42/3(.  )1(
عابدين  ابن  حاشية   ،)220/5( احلقائق  تبيني   ،)252/2( الصنائع  بدائع  انظر:   )2(
الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية   )134/1( الفقهية  القوانني   ،)79/3(
)375/2(، احلاوي الكبري )111/9( روضة الطالبني )101/9(، املغني )30/7(.

انظر: املغني )30/7(، الرشح الكبري )428/7(، املبدع )110/6(.  )3(
سبق خترجيه ص 123.  )4(
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الوايل  فقام  للمرأة،  ظلم  التزويج  من  الويل  امتناع  أن  الثاين:  الدليل 
مقامه لرفع الظلم، قياسًا عىل من عليه دين وامتنع عن قضائه فيقوم القايض 

بإجباره عىل السداد.

ويمكن أن تناقش أدلة اجلمهور بام ييل:

- محل احلديث عىل ما إذا عضل كل األولياء، ألن قوله: ))فإن اشتجروا(( 
ضمري مجع يتناول الكل.

- وأما القياس عىل الدين نقول أن الوالية ختالف الدين من ثالثة أوجه:

األول: أهنا حق للويل، والدين حق عليه.

الثاين: أن الدين ال ينتقل عنه، والوالية تنتقل لعارض؛ من جنون الويل، 
أو فسقه أو موته.

الثالث: أن الدين ال يعترب يف بقائه العدالة، والوالية يعترب هلا ذلك)1(.

أدلة القول الثاين:

الدليل األول: قول النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: ))فإن اشتجروا فالسلطان ويِل 
من ال ويل هلا((.

وجه االستدالل: أن هذه هلا ويل وهو األبعد، ولذلك يمكن محل النص 
مجع  ضمري  اشتجروا((  ))فإن  قوله:  ألن  األولياء،  مجيع  عضل  إذا  ما  عىل 

يتناول الكل.

انظر: الوالية يف النكاح )144/2(.  )1(
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إليه،  أجاب  إذا  التزويج  منه  صح  ملا  واليته  زالت  لو  أنه  الثاين:  الدليل 
ألن احلاكم يعرض عليه أن يزوج فإذا امتنع زوجها احلاكم.

الراجح:

حلق  حفظ  وفيه  املعارض،  من  الدليل  لسالمة  وذلك  الثاين  القول  هو 
األولياء وبعٌد عن التخاصم واملشاحنة.

بالتعصيب  اإلرث  ترتيب  عىل  ترتتب  النكاح  يف  فالوالية  هذا  حتقق  إذا 
وال والية لغري العصبات من األقارب.

تنقل  األبعد،  األقرب  منع  أو  عضلهم،  أو  األولياء،  وجود  عدم  وعند 
أم  وحديث  السابق  احلديث  بدليل  التزويج  والية  فله  للسلطان،  الوالية 
حبيبة: أن النجايش زوجها رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص وكانت عنده)1(، وألن 
للسلطان والية عامة بدليل أنه ييل املال، وحيفظ الضوال، فكانت له الوالية 

يف النكاح كاألب)2(.

األبعد،  األقرب  منع  عىل  مبني  السلطان  إىل  »وانتقاهلا  الصنعاين:  قال 
وهو حمتمل، ودل عىل أن السلطان ويل من ال ويل هلا لعدمه أو ملنعه، ومثلهام 

غيبة الويل«)3(.

رقم  حديث   ،)235/2( الصداق  باب  النكاح،  كتاب  سننه،  يف  داود  أبو  أخرجه   )1(
.)2108(

انظر: املغني )17/7(.  )2(
انظر: سبل السالم )173/2(.  )3(
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المبحث الرابع
تطبيقات قضائية

وفيه ثالثة تطبيقات:

التطبيق القضائي األول:

أوالً: نص التطبيق:

الدعوى:

حيث  الرشعي؛  ووليي  األكرب  أخي  احلارض  إن  قائلة:  املدعية  ادعت 
وتقدم يل خاطب وهو يصلح يل  النساء،  مبلغ  بلغت  وقد  والدي،  تويف  قد 
زوجًا، إال أن املدعى عليه قد رده ألسباب غري رشعية، أطلب نقل الوالية 

منه إىل احلاكم الرشعي، هذه دعواي.

اإلجابة:

من  املدعية  ذكرته  ما  إن  قائاًل:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض 
أنني ويل التزويج هلا بعد وفاة والدي فهو صحيح، وما ذكرته من أنه تقدم 
مريض،  إين  حيث  زواجها،  عن  املسؤول  أخي  كان  وقد  هذا،  اخلاطب  هلا 
وقد وافقنا عليه إال أنه انسحب ومل يعد، واآلن بعد أن تقدم مرة أخرى ال 

أريده زوجًا ألختي، هكذا أجاب.
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املرافعة:

وبعرض جواب املدعى عليه عىل املدعية قالت: كام ذكر يرفض زواجي 
ينقم عليه يف خلق وال دين، وأنا أريد أن أعف نفيس  الرجل، وال  من هذا 

باحلالل، واخلاطب موظف حكومي، وهو سعودي اجلنسية، هكذا قالت.

األسباب:

ينقم  مل  وهو  اخلاطب  من  تزوجيها  رفض  عليه  املدعى  أن  القايض  ذكر 
عليه ال يف خلقه وال يف دينه، وحيث أهنم قد وافقوا عليه سابقًا يعد تعدياًل 
له، وارتضاء به زوجًا ألختهم، وألن نقل الوالية من الويل املدعى عليه ربام 
يفيض إىل نزاع وخصام وقطيعة رحم، وأن مذهب اجلمهور أن الوالية تنتقل 
ممن عضل إىل احلاكم، وأن من وجب عليه يشء أمر به احلاكم فإن امتثل وإال 

نفذه احلاكم إن أمكن، وأن املدعى عليه قد عضل املدعية.

احلكم:

ملا تقدم من أسباب ثبت لدى القايض صحة دعوى املدعية وأن أخاها 
قد عضلها عن الزواج ممن هو كفء هلا، فقرر نقل الوالية من املدعى عليه 
إىل احلاكم الرشعي وبذلك حكم، وقد أيد هذا احلكم من حمكمة االستئناف 

بالقرار رقم 35138118 وتاريخ 1435/2/6هـ)1(.

 - العدل  بوزارة  البحوث  مركز  1435هـ،  لعام  القضائية  األحكام  جمموعة  انظر:   )1(
الرياض، 1438هـ، العدد الثامن، ص194.
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ثانيًا: دراسة التطبيق وأثره يف إسقاط الوالية ونقلها للحاكم الرشعي:

يف هذه القضية املعروضة عىل القايض ألزم القايض املدعى عليه بتزويج 
احلاكم  إىل  أخيها  الوالية من  القايض  نقل  فقد  التزويج وعليه  فرفض  أخته 
وليها  عضلها  »إذا  املغني  يف  جاء  ما  عىل  مستندًا  حكم  وبذلك  الرشعي 
األقرب انتقلت الوالية إىل األبعد«، نص عليه أمحد وعنه رواية أخرى تنتقل 
إىل السلطان ألن امتناع الويل من التزويج ظلم للمرأة فقام الويل مقامه لرفع 

الظلم.

كام يلحظ يف هذا التطبيق أن األخوة قد يكون بينهام خالف يف التزويج، 
املسؤول عن  أخي هو  كان  قد  وقال:  مريضًا،  كان  أنه  ذكر يف دعواه  حيث 
زواجها، حيث أين مريض، مما يشعر بأن بينهام خالفًا عىل التزويج؛ ولذلك 
اشتجروا  ))فإن  حديث:  إىل  مستندًا  الرشعي  للحاكم  الوالية  القايض  نقل 

فالسلطان ويِل من ال ويل هلا((، فأسقط الويل األبعد ونقلها للحاكم.

التطبيق القضائي الثاني:

أوالً: نص التطبيق:

الدعوى:

ونقلها  عليها  واليته  فسخ  طالبة  والدها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
ألحد أخوهيا من أمها، وبسؤال املدعية عن حترير دعواها قالت: إن دعواي 
قد حررها الوكيل الرشعي يف ورقة وأطلب تدوين نصها يف الضبط، وأبرز 
والد  عليه  املدعى  »أن  نصه:  ما  واملتضمنة  واحدة  ورقة  الرشعي  الوكيل 
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1399/12/17هـ  مواليد  من  املدعية  أن  حيث  بالرياض  ويقيم  موكلتي 
وتبلغ من العمر قرابة أربعة وثالثني عامًا، ولدهيا طفل ذكر يبلغ من العمر 
إلزام  املدعية  تطلب  حاليًا،  مطلقة  وهي  سابق،  زوج  من  عامًا  عرش  ثالثة 
املدعى عليه التنازل عن واليتها يف الزواج ورعاية شؤوهنا ونقلها لألخ من 

األم...

وقد عضلها يف زواجها أكثر من مرة، وتعرضها للطالق من قبل بسبب 
اإلذن  مقابل  املال  وطلبه  زواجها،  حال  مهرها  لكامل  عليه  املدعى  إمساك 
هلا بالسفر ألي جهة، صاحب الفضيلة؛ بام تقدم تطلب املدعية فسخ واليتها 
عن وليها ونقلها ملن تقدم بياهنم من قرابتها« أ.هـ. هكذا تضمنت دعواها.

اإلجابة:

غري  املدعية  دعوى  يف  جاء  ما  قال:  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض 
صحيح، كام أطلب صورة من الورقة التي أبرزها الوكيل. هكذا أجاب.

املرافعة:

هكذا  دعواي  يف  جاء  ما  الصحيح  قالت:  املدعية  عىل  ذلك  وبعرض 
قررت.

ابنتي  إن  املدعى عليه:  قال  القايض  قبل  الدعوى من  وبمناقشة أطراف 
املدعية سبق أن تزوجت أربع مرات ومعها ابن اسمه )...( هكذا قرر.

كله  عليه  املدعى  والدي  ذكره  ما  إن  قالت:  املدعية  عىل  ذلك  وبعرض 
صحيح، ووالد ابني ينفق عليه يف الوقت احلارض، هكذا قررت.
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األسباب:

بناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وما قرره الطرفان، ونظرًا لكون 
املدعية بالغة فليس عليها والية سوى والية النكاح، ونظرًا إلقرارها يف هذه 
اجللسة أن تزوجت أربع مرات، ونظرًا ألن من طلبت هلم الوالية هم إخوهتا 
من األم واألخوة من األم ال تنعقد هلم والية النكاح كام هو معلوم يف كتب 

أهل العلم.

احلكم:

وأفهمها  حكم،  وبذلك  املدعية  دعوى  القايض  رد  فقد  تقدم  ما  لكل 
بأن هلا احلق يف تقديم دعوى عضل لدى املحكمة املختصة متى ما تقدم هلا 

خاطب مريض الدين واخللق ورفض وليها تزوجيها.

 35379760 رقم  بالقرار  االستئناف  حمكمة  من  احلكم  هذا  أيد  وقد 
وتاريخ 1435/9/10هـ)1(.

ثانيًا: دراسة التطبيق وأثره يف إسقاط الوالية ونقلها للحاكم الرشعي:

الوالية  نقل  دعوى  القايض  رد  القايض  عىل  املعروضة  القضية  هذه  يف 
إىل األخ ألم، وبذلك حكم بناًء عىل رأي مجهور الفقهاء أن جهة األمومة ال 
مدخل هلا يف إثبات والية النكاح، ولذلك منع املالكية واحلنابلة والية األخ 
ألم، واخلال، وغريمها، من قرابة األم، فليس األخ ألم من العصبات، وإنَّام 

انظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 1435هـ، العدد الثامن، ص250.  )1(
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تكون له الوالية عند عدم العصبات بصفة قرابة ذوي األرحام، وكذلك ييل 
بالوالية العامة التي يستحقها بحقوق اإلسالم)1(.

يرث  ملن  إال  تثبت  ال  النكاح  يف  الوالية  أن  عىل  اتفقوا  هبرية:  ابن  قال 
بالتعصيب، وقد نص صاحب كشاف القناع عىل أنه ال والية لغري العصبات 
وأبيها  األم  وعم  واخلال  األم  من  كاألخ  األقارب  من  والسببية  النسبية 

ونحوهم)2(.

التطبيق القضائي الثالث:

أوالً: نص التطبيق:

الدعوى:

خاطبها،  من  بتزوجيها  إلزامه  طالبة  والدها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
قائلة يف تقرير دعواها:  الشقيق،  التزويج منه وجعلها ألخيها  أو نزع والية 
إن الغائب عن جملس القضاء هو والدي، وقد منعني من الزواج دون مسوغ 
رشعي، وقد حاولت معه كثريًا باحلسنى فلم يستجب، وقد تقدم يل اخلاطب 
إلزامه بعقد نكاحي،  أنه يرفض ذلك؛ لذا أطلب من فضيلتكم  الكفء إال 

أو نزع والية التزويج منه، هذه دعواي.

انظر: الوالية يف النكاح )96/2(.  )1(
انظر: التلقني يف الفقه املالكي )113/2(، كشاف القناع )52/5(.  )2(
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املرافعة:

أحرضت  عليه،  املدعى  ضد  دعواها  عىل  املدعية  من  البينة  وبطلب 
عىل  العظيم  باهلل  أشهد  وقال:  اجلنسية  سعودي   )...( وأدائها  للشهادة 
ممن  ثالثة  هلا  تقدم  وقد  الزواج،  من  أختي  املدعية  منع  قد  عليه  املدعى  أن 
ترىض أمانتهم وديانتهم فرفض تزوجيها بغري عذر رشعي، وقد تدخلت يف 

اإلصالح فرفض تزوجيها، هذا ما لدي...

وشقيقي  ألخي  التزويج  والية  جعل  أطلب  بقوهلا:  املدعية  قررت  ثم 
طريق  عن  أيب  والية  نزع  بعد  تزوجيي  من  لديه  مانع  ال  إنه  حيث  األكرب؛ 

الرشعية. املحكمة 

األسباب:

عن  وهتربه  عنه،  ينوب  من  وال  عليه  املدعى  حضور  عدم  أن  وحيث 
احلضور،  يف  ومماطلة  نكوالً،  يعد  التبليغ  صحيفة  استالم  ورفضه  احلضور 
عليه  املدعى  امتناع  أن  وحيث  رشعًا،  املعدلني  الشاهدين  شهادة  عىل  وبناًء 
والنبي  هلا  وتعليقًا  عليها،  رضرًا  يعد  الكفء  للخاطب  املدعية  تزويج  عن 
أنه  الفقهاء عىل  ))ال رضر وال رضار((، وحيث نص  يقول:  مـلسو هيلع هللا ىلص 
وجعلها  منه  الوالية  نزع  جاز  الكفء  تزويج  عن  األقرب  الويل  امتنع  إذا 

لألبعد إن وجد، وإال فللحاكم الرشعي.
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احلكم:

لشقيق  عليه، وجعلها  املدعى  من  التزويج  بنزع والية  فقد حكمت  لذا 
املدعية وبذلك حكم.

وبعرض ذلك عىل املدعية قررت القناعة والرضا به، وقرر القايض بعث 
نسخة من احلكم للمدعى عليه لتقديم اعرتاضه خالل املدة املقررة نظامًا.

 35327184 رقم  بالقرار  االستئناف  حمكمة  من  احلكم  هذا  أيد  وقد 
وتاريخ 1435/7/23هـ)1(.

ثانيًا: دراسة التطبيق وأثره يف إسقاط الوالية ونقلها للحاكم الرشعي:

املدعى  من  الوالية  القايض  نزع  القايض  عىل  املعروضة  القضية  هذه  يف 
عليه والد املدعية ونقلها ألخيها الشقيق وبذلك حكم.

وقد استند عىل نزع الوالية وانتقاهلا إىل ما اتفق عليه الفقهاء من أنه ليس 
كفء  يتزوجها  أن  أراد  إذا  الزواج،  من  ويمنعها  موليته،  يعضل  أن  للويل 
بمهر مثلها، فإذا منعها يف هذه احلال كان هلا احلق أن ترفع أمرها إىل القايض 
زوج  األقرب  عضل  »وإن  القناع:  كشاف  يف  جاء  حيث  تزوجيها،  يف  لينظر 
األبعد، والعضل منعها أن تتزوج كفؤًا إذا طلبت ذلك، ورغب كل منها يف 

صاحبه«)2(.

انظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 1435هـ، العدد الثامن، ص237.  )1(
انظر: كشاف القناع )54/5(.  )2(
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ولوجود رضر يلحق باملدعية والرضر يزال، كام أنه وجد الكفء املريض 
يف خلقه ودينه.

عليه عىل  املدعى  الدعوى حال عدم حضور  نظر  القايض يف  استند  كام 
غاب  »إذا  عىل:  املادة  نصت  حيث   )57( املادة  يف  الرشعية  املرافعات  نظام 
املدعى عليه عن اجللسة األوىل ومل يكن تبلغ لشخصه أو وكيله يف الدعوى 
عليه،  املدعى  هبا  يبلغ  الحقة  جلسة  إىل  الدعوى  يف  النظر  فيؤجل  نفسها، 
تبلغ لشخصه  املحكمة ومل يكن  تقبله  فإن غاب عن هذه اجللسة دون عذر 
املدعى عليه  الدعوى، ويعد حكمها يف حق  املحكمة يف  فتحكم  أو وكيله، 

غيابيًا«.

والد  األقرب وهو  الويل  وانتقاهلا عن  الوالية  يتحقق سقوط  وعىل هذا 
النكاح عىل  بناًء عىل ترتيب الوالية يف  املدعية إىل األبعد وهو األخ الشقيق 

ترتيب اإلرث بالتعصيب وال والية لغري العصبات من األقارب.

تنقل  األبعد  األقرب  منع  أو  عضلهم  أو  األولياء  وجود  عدم  وعند 
الوالية للسلطان، فله والية التزويج.
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الخاتمة

خاتم  عىل  وأسلِّم  وأصيلِّ  وإنعامه،  فضله  عىل  وأشكره  تعاىل  اهلل  أمحد 
النبيني واملرسلني، وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين، وبعد: فقد يرس اهلل 
أين  فحسبي  زللت  وإن  وحده،  اهلل  فمن  فيه  وفقت  فإن  البحث،  هذا  إمتام 

اجتهدت، وأسأل اهلل أن يتجاوز عن اخللل والنقصان.

وقد توصلت يف خامتته إىل النتائج اآلتية:

الويل حيافظ  أن  عنها، واألصل  الظلم  للمرأة ورفع  اإلسالم  تكريم   .1
عىل هذه املرأة، ويراعي مصاحلها.

2. أن العضل: هو منع املرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب 
كل واحد منهام يف صاحبه.

3. األصل يف عضل املرأة التحريم وقد يباح يف حاالت حمددة يف الرشيعة 
اإلسالمية.

4. والية اإلجبار: وهي الوالية الكاملة يف تنفيذ عقد النكاح.

املكلفة  احلرة  املرأة  تزويج  عند  األولياء  لسائر  االختيار  والية  تثبت   .5
ثيبًا كانت أو بكرًا بإذهنا.

6. القول الراجح أنه ال نكاح إال بويل.

7. سبب اخلالف يف مسألة النكاح بال ويل أن اآليات واألحاديث التي 
استدل هبا أصحاب هذه األقوال كلها حمتملة.
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8. أثر زواج املرأة بال ويل مبني عىل اخلالف يف املسألة حكم نكاح املرأة 
بال ويل، فهو ثمرة من ثمرات ذلك اخلالف.

بنكاح فاسد هل  9. يظهر األثر يف مسألة وقوع الطالق ملن عقد عليها 
العقد  بناًء عىل أن  أنه ال حاجة للفسخ والطالق  أو  البد من وقوع الطالق 

باطل.

10. إن حكم ببطالن العقد قبل الدخول فال مهر للمرأة باإلمجاع، ألنه 
عقد فاسد مل يتصل به قبض.

11. ال عدة عىل املرأة قبل الدخول باإلمجاع.

12. اجلمهور عىل أن اخللوة يف النكاح الفاسد ال توجب العدة.

ولو  تستربئ  أن  فاسد  بعقد  عليها  املعقود  عدة  مسألة  يف  التحقيق   .13
بحيضة احتياطًا للحوق النسب.

14. اتفق الفقهاء عىل ثبوت النسب يف النكاح املجمع عىل فساده بالوطء 
تبعًا لثبوت العدة فيه إذا كانت هناك شبهة تسقط احلد.

15. األصل أن كل نكاح يدرأ فيه احلد فالولد الحق بالواطئ نسبًا.

16. حتقق العضل إذا ترتب عىل املنع رضر يلحق باملرأة.

من  ويمنعها  موليته،  يعضل  أن  للويل  ليس  أنه  عىل  الفقهاء  اتفق   .17
احلال  هذه  يف  منعها  فإذا  مثلها،  بمهر  كفء  يتزوجها  أن  أراد  إذا  الزواج، 

تسقط واليته.
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18. مجهور الفقهاء أن الوالية تنتقل إىل السلطان.

التخاصم  عن  والبعد  األولياء  حق  حفظ  الرشيعة  مقاصد  من   .19
واملشاحنة.

املرعية  واملصالح  الرشعية  النصوص  مبنية عىل  القضائية  األحكام   .20
حيث أن للقايض تقدير املصلحة يف إسقاط الوالية ونقلها.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم.

تم صبيحة األربعاء املوافق 16/ 1442/9هـ.
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المصادر والمراجع
املوصيل . 1 مودود  بن  حممود  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  املختار،  لتعليل  االختيار 

البلدحي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي، النارش: مطبعة احللبي، تاريخ النرش: 
1356هـ - 1937م.

إرشاد السالك إىل َأرشف املسالك يف فقه اإلمام مالك، عبد الرمحن بن حممد بن . 2
النارش: رشكة  املالكي،  الدين  أبو زيد أو أبو حممد، شهاب  البغدادي،  عسكر 

مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص، الطبعة: الثالثة.
الدين . 3 نارص  حممد  املؤلف:  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

بريوت،   - اإلسالمي  املكتب  النارش:  الشاويش،  زهري  إرشاف:  األلباين، 
الطبعة: الثانية، 1405هـ - 1985م.

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، املؤلف: حممد األمني بن حممد املختار . 4
بن عبد القادر اجلكني الشنقيطي، النارش: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 

بريوت - لبنان، عام النرش: 1415هـ - 1995م.
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، املؤلف: شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب . 5

الرشبيني الشافعي، املحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر، النارش: 
دار الفكر - بريوت.

شافع . 6 بن  عثامن  بن  العباس  بن  إدريس  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  األم، 
 - املعرفة  دار  النارش:  املكي،  القريش  املطلبي  مناف  عبد  بن  املطلب  عبد  بن 

بريوت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النرش: 1410هـ-1990م.
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املؤلف: عالء الدين أبو احلسن عيل . 7

الرتاث  إحياء  دار  النارش:  احلنبيل،  الصاحلي  الدمشقي  املرداوي  سليامن  بن 
الثانية. العريب، الطبعة: 
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حممد، . 8 بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 
املعروف بابن نجيم املرصي النارش: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية.

حممد . 9 بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أبو  املؤلف:  املقتصد،  وهناية  املجتهد  بداية 
 - احلديث  دار  النارش:  احلفيد  رشد  بابن  الشهري  القرطبي  رشد  بن  أمحد  بن 

القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النرش: 1425هـ - 2004م.
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، املؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن . 10

أمحد الكاساين احلنفي، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ 
- 1986م.

البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري، املؤلف: ابن . 11
امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي، حتقيق: 
اهلجرة  دار  النارش:  بن كامل،  ويارس  بن سليامن  اهلل  الغيط وعبد  أبو  مصطفى 

للنرش والتوزيع - الرياض-السعودية، الطبعة: األوىل، 1425هـ-2004م.
الصغري . 12 الرشح  عىل  الصاوي  بحاشية  املعروف  املسالك  ألقرب  السالك  بلغة 

)الرشح الصغري هو رشح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ملَِْذَهِب 
بالصاوي  الشهري  اخللويت،  بن حممد  العباس أمحد  أبو  املؤلف:  َمالٍِك(،  َماِم  اإْلِ

املالكي، النارش: دار املعارف، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
أمحد . 13 بن  موسى  بن  أمحد  بن  حممود  حممد  أبو  املؤلف:  اهلداية،  رشح  البناية 

 - العلمية  الكتب  دار  النارش:  العينى،  الدين  بدر  احلنفى  الغيتابى  حسني  بن 
بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 1420هـ - 2000م.

بن . 14 عيل  بن  عثامن  املؤلف:   ، ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 
بن  الدين أمحد  الزيلعي احلنفي، احلاشية: شهاب  الدين  البارعي، فخر  حمجن 
، النارش: املطبعة الكربى  ْلبِيُّ حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ

األمريية - بوالق، القاهرة، الطبعة: األوىل، 1313هـ.
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القريش . 15 كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  املؤلف:  العظيم،  القرآن  تفسري 
البرصي ثم الدمشقي، املحقق: حممد حسني شمس الدين، النارش: دار الكتب 

العلمية، منشورات حممد عيل بيضون - بريوت، الطبعة: األوىل، 1419هـ.
الفضل أمحد . 16 أبو  املؤلف:  الكبري،  الرافعي  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث 

العلمية،  الكتب  دار  النارش:  العسقالين،  حجر  بن  أمحد  بن  حممد  بن  عيل  بن 
الطبعة: األوىل 1419هـ - 1989م.

التلقني يف الفقه املالكي، املؤلف: أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي . 17
البغدادي املالكي، املحقق: أبو أويس حممد بو خبزة احلسني التطواين، النارش: 

دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 1425هـ-2004م.
جامع األصول يف أحاديث الرسول، املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك . 18

بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري، حتقيق: 
 - احللواين  مكتبة  النارش:  عيون،  بشري  حتقيق  التتمة   - األرنؤوط  القادر  عبد 

مطبعة املالح - مكتبة دار البيان، الطبعة: األوىل.
الكبري )سنن الرتمذي(، املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى . 19 اجلامع 

بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى، املحقق: بشار عواد معروف، النارش: دار 
الغرب اإلسالمي - بريوت، سنة النرش: 1998م.

وسننه . 20 مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع 
وأيامه، املؤلف: حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، املحقق: حممد 

زهري بن نارص النارص، النارش: دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 1422هـ.
بِيِدّي . 21 الزَّ العبادي  احلدادي  حممد  بن  عيل  بن  بكر  أبو  املؤلف:  النرية،  اجلوهرة 

اليمني احلنفي، النارش: املطبعة اخلريية، الطبعة: األوىل، 1322هـ.
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، املؤلف: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي . 22

املالكي، النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين، املؤلف: أبو احلسن، عيل بن . 23
البقاعي،  حممد  الشيخ  يوسف  املحقق:  العدوي،  الصعيدي  مكرم  بن  أمحد 
الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النرش: 1414هـ -  الفكر - بريوت،  النارش: دار 

1994م.
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين، املؤلف: . 24

الشهري  البغدادي،  البرصي  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو 
باملاوردي، حتقيق: الشيخ عيل حممد معوض، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، 
1419هـ  األوىل،  الطبعة:  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش: 

-1999م.
بن . 25 عمر  بن  أمني  حممد  عابدين،  ابن  املؤلف:  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد 

الطبعة:  الفكر-بريوت،  دار  النارش:  احلنفي،  الدمشقي  عابدين  عبد العزيز 
الثانية، 1412هـ - 1992م.

روضة الطالبني وعمدة املفتني، املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف . 26
النووي، حتقيق: زهري الشاويش، النارش: املكتب اإلسالمي، بريوت- دمشق- 

عامن، الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1991م.
بن . 27 خان  صديق  حممد  الطيب  أبو  املؤلف:  البهية،  الدرر  رشح  الندية  الروضة 

حسن بن عيل ابن لطف اهلل احلسيني البخاري الِقنَّوجي، النارش: دار املعرفة.
سبل السالم، املؤلف: حممد بن إسامعيل بن صالح بن حممد احلسني، الكحالين . 28

النارش: دار  الدين، املعروف كأسالفه باألمري،  إبراهيم، عز  أبو  ثم الصنعاين، 
احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

سنن ابن ماجه، املؤلف: ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني،  حتقيق: . 29
حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البايب 

احللبي.
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سنن أيب داود، املؤلف: أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن . 30
احلميد،  عبد  الدين  املحقق: حممد حميي  السجستاين،  األزدي  بن عمرو  شداد 

النارش: املكتبة العرصية، بريوت.
الرشح الكبري عىل متن املقنع، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة . 31

للنرش  العريب  الكتاب  دار  النارش:  الدين،  الفرج، شمس  أبو  احلنبيل،  املقديس 
والتوزيع، أرشف عىل طباعته: حممد رشيد رضا صاحب املنار.

أبو . 32 املالكي  اخلريش  اهلل  عبد  بن  حممد  املؤلف:  للخريش،  خليل  خمترص  رشح 
عبد اهلل، النارش: دار الفكر للطباعة - بريوت.

رشح منتهى اإلرادات، املؤلف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن . 33
الطبعة: األوىل، 1414هـ -  الكتب،  النارش: عامل  البهويت احلنبيل،  بن إدريس 

1993م.
أبو عبد . 34 الدين  أكمل  املؤلف: حممد بن حممد بن حممود،  اهلداية،  العناية رشح 

النارش:  البابريت،  الرومي  الدين  الشيخ مجال  ابن  الدين  الشيخ شمس  ابن  اهلل 
دار الفكر.

ة - . 35 الفقه اإلسالمي وأدلته، املؤلف: وهبة الزحييِل النارش: دار الفكر - سوريَّ
دمشق، الطبعة: الرابعة.

بن . 36 غانم  بن  أمحد  املؤلف:  القريواين،  زيد  أيب  ابن  رسالة  عىل  الدواين  الفواكه 
الفكر،  النارش: دار  املالكي،  النفراوي األزهري  الدين  ابن مهنا، شهاب  سامل 

الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النرش: 1415هـ - 1995م.
القوانني الفقهية، املؤلف: أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، ابن . 37

األوقاف  وزارة  النارش  موالي،  سيدي  حممد  حتقيق  الغرناطي،  الكلبي  جزي 
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