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 مقدمة

 
وعلى آلو وصحبو  ا٢بمد هلل رب العلمْب، والصبلة والسبلـ على ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب، دمحم 

 أٝبعْب.
 أما بعد:

مفاخر الشريعة اإلسبلمية أهنا سبقت ٝبيع األنظمة والدوؿ ُب اإلعَباؼ ٕبرية من إف ف
اإلنساف، وإحَباـ إرادتو ُب ا٢بياة. و من مظاىر ىذه ا٢برية،حرية اإلنساف ُب إختيار نصفو اآلخر 

 وشريكو ُب ا٢بياة ُب إطار عبلقة تعاقدية متزنة.
دود وحقوؽ العاقدين فقط، وإ٭با ٛبتد إىل وٗبا أف آاثر ىذه العبلقة وتبعاهتا ال تقف عند ح 

أسرتيهما وبيئتهما اإلجتماعية، فمن ا٣بطأ أف أنخذ حرية العاقدين وحقوقهما فقط بنظر اإلعتبار، 
دوف اإللتفات إىل حقوؽ األسرة واألولياء الذين لوال دورىم وتضحياهتم ُب ا٢بياة ٤با كاف ٥بذا العاقد 

عة  نظامًا دقيقًا يضمن ا٢بفاظ على مصاحل وحقوؽ ٝبيع الذين وجود أصبلً.  لذا فقد وضعت الشري
 تشملهم آاثر ىذه العبلقة دوف أف ٲبس ذلك ٕبق العاقدين وحريتهما ُب إختيار بعضهما البعض.

ولكن ومع األسف فإف ىذا التوازف واإلعتداؿ ُب مراعاة مصاحل ٝبيع أصحاب العبلقة ُب عقد 
الشرعية ا٤بتعلقة هبذه ا٤بسألة، ال نتلمسو ُب كبلـ الكثّب من الزواج، والذي نتلمسو ُب النصوص 

الفقهاء الذين ٙبدثوا عن ىذا ا٤بوضوع ُب كتبهم، كما ال نتلمسو ُب موقف ا٤بشرع العراقي ُب قانوف 
األحواؿ الشخصية أيضاً، فقد وقع الفريقاف ُب إفراط وتفريط وأصبحا على طرُب نقيض، ما أدى إىل 

 وقفْب، وجنوحهما عن جادة ا٢بق والصواب.تلبيس وتشويو ا٤ب
فبل ٘بد كتااًب فقهيًا تناوؿ موضوع الزواج إال وقد ٙبدث عن موضوع )والية اإلجبار ُب عقد 
الزواج( سواء ٙبت ىذا اإلسم وبعنواف مستقل، أو ُب ثنااي ا٤بواضيع ا٤بتعلقة ابلزواج وأب٠باء أخرى. 

هبذه الوالية، ىي إجبار الويل من ٙبت واليتو على الزواج ومغزى الكلمة يتبْب من مبناىا، فا٤بقصود 
دوف رضاه، أو إجبار ا٤بوىل عليو وليو على قبوؿ زواجو ٩بن ٱبتاره، دوف أف يكوف للويل حق إبداء 
الرأي واإلعَباض، ومن الغريب أف ىذه العبارة )والية اإلجبار( ىي نتاج آراء الفقهاء وإجتهاداهتم، ومل 

عي من نصوص القرآف، والسنة، وال ُب أقواؿ الصحابة أو آاثرىم، كما أهنا تتناقض ترد ُب أي نص شر 
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مع مبادئ ا٢برية والعدالة، وتتناَب مع مقاصد الزواج وغاايتو، ولكنهم قطعوا بوجوهبا وإثباهتا بصورة 
 توىم أبهنا حقيقة اثبتة مقطوعة أوجبتها نصوص القرآف والسنة.

القوانْب العراقية: فمع أف ىذا ا٤بوضوع يدخل ُب صميم مسائل  وعلى ا١بانب اآلخر عندما نقرأ
قانوف األحواؿ الشخصية، إال أف بعض مسائلو ورد ُب ثنااي القانوف ا٤بدين العراقي، كما ىو ا٢باؿ ُب 
حكم الوالية ُب تزويج الصغار، والذي حذي فيو القانوف ا٤بدين حذو الفقهاء ُب إثبات والية اإلجبار 

وعلى النقيض من ذلك وفيما يتعلق ٕبكم الوالية ُب زواج الكبار فإف قانوف األحواؿ  على الصغار،
الشخصية، والذي ينص ُب مبادئها العامة على أف أحكامها وموادىا مستمدة من أحكاـ الشريعة 

الذي اإلسبلمية ، قد ألغى دور الويل ورأيو ُب تزويج األوالد البالغْب كلياً، وخصوصاً ُب تزويج البنات، 
 ورد ٖبصوصو الكثّب من النصوص الشرعية.

وىذه الدراسة أتٌب كمحاولة من أجل تعديل ىذه الصورة، من خبلؿ دراسة ٝبيع األدلة 
والنصوص الشرعية ا٤بتعلقة اب٤بسألة، و بياف آراء الفقهاء وإجتهاداهتم فيها، مع بياف قصور ا٤بوقف 

 القانوين ُب ذلك، وىنا تكمن أٮبية الدراسة.
 سبيل ٙبقيق ذلك أعتمدت ُب الدراسة منهج التحليل وا٤بقارنة بْب نصوص الشريعة، وآراء وُب

الفقهاء، ونصوص القانوف، واعتمدت ُب الدراسة ٜبانية مذاىب إسبلمية ىي: )ا٢بنفية، ا٤بالكية، 
ا٤بدين وقانوف  الشافعية، ا٢بنابلة، الظاىرية، الزيدية، اإلمامية، واإلابضية(. ابإلضافة إىل نصوص القانوف

 األحواؿ الشخصية وشروحهما، وبعض األحكاـ والقرارات القضائية.
وُب أثناء ا٢بديث عن أية مفردة ُب الدراسة قمت ببياف آراء ىذه ا٤بذاىب فيها، ورجعت إىل  

أمهات كتبهم ومصادرىم، ونقلت نصوص أقوا٥بم، ابإلضافة إىل ذكر أدلتهم عليها، وخبلؿ مناقشة 
أواًل بذكر الدليل، وعزوتو إىل مصدره، فإف كاف قرآاًن ذكرت سورتو، ورقم آيتو، وبينت األدلة قمت 

وجو اإلستدالؿ فيو، من خبلؿ بياف آراء أىل التفسّب فيو، وإف كاف حديثًا قمت بتخرٯبو، وٙبقيقو، 
ؿ ذكر و٘بنبت ُب الَبجيح ذكر األحاديث الضعيفة واإلعتماد عليها، ٍب بينت وجو اإلستدالؿ من خبل

أقواؿ شراح ا٢بديث، وُب التعاريف رجعت إىل ا٤بصادر وا٤بعاجم اللغوية ونقلت نصوص تعاريفهم، 
 وقمت ٗبقارنة كل ذلك ٗبا ورد ُب القانوف.

ومع أف التطبيقات العملية ٥بذا ا٢بكم قد قلت ُب كردستاف إال أهنا مازالت ابقية ُب بقاع كثّبة 
ُب العامل اإلسبلمي، و ا٤بشكلة الكربى ىي أهنا مازالت مدونة ومكتوبة ُب تراثنا الفقهي، وُب فتاوى 
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من الدراسة ىو بياف علمائنا وفقهائنا ا٤بعاصرين، ونصوص قوانيننا وأحكامنا القضائية. لذا ا٥بدؼ 
الرأي الراجح وا٤بعتدؿ ُب مسألة )والية اإلجبار ُب عقد الزواج( بصورة تتفق مع النصوص الشرعية، 

 وتنسجم مع متطلبات عصران وبيئتنا اإلجتماعية، بعيداً عن روح التعصب واإل٫بياز لغّب ا٢بق والشرع.
 ثبلثة مباحث:وأما ابلنسبة ٣بطة الدراسة: فالدراسة تتكوف من مقدمة و 

ا٤ببحث األوؿ: وخصصتو لتعريف أىم ا٤بصطلحات الواردة ُب عنواف الدراسة، وىي 
 مصطلحات: الوالية، واإلجبار، والعقد، والزواج، وخصصت لبياف كل مفردة مطلباً.

وأما ا٤ببحث الثاين: فقسمتو على ثبلثة مطالب. ا٤بطلب األوؿ: وىو بعنواف: ٤بن تثبت والية 
وا٤بطلب الثاين: وٙبدثت فيو عن علة والية اإلجبار أو من تثبت عليو والية اإلجبار. اإلجبار. 

 وا٤بطلب الثالث: وبينت فيو ا٤براد البكارة والثيوبة لدى الفقهاء.
وأخّبًا وُب ا٤ببحث الثالث: ٙبدثت عن شروط والية اإلجبار ُب ا٤بطلب األوؿ، وُب ا٤بطلب 

جبار، ومع أف ا٤بألوؼ ُب مثل ىذه الدراسات أف يقدـ ا٢بديث عن الثاين بينت مدى شرعية والية اإل
الشرعية، إال أين أخرت ذلك عمداً حٌب تتكوف لدى القاريء رؤية واضحة عن موضوع والية اإلجبار، 

ٍب أبْب تلو ذلك مدى شرعية ىذه ا٤بسألة؛ ألنو وكما قيل قدٲبًا ا٢بكم على الشيء جزء من تصوره،  
من نفس ا٤ببحث: ٙبدثت عن حكم الوالية ُب تزويج البكر البالغة، وأخّبًا وُب  وُب ا٤بطلب الثالث

ا٤بطلب الرابع: بينت موقف قانوف األحواؿ الشخصية العراقي من مسألة الوالية ُب عقد الزواج، وهبذا 
 ا٤بطلب أهنيت مباحث ومطالب الدراسة.

والتوصيات الٍب توصلت إليها من وُب ختاـ الدراسة أتٌب ا٣باٛبة الٍب ضمنتها ٝبيع النتائج 
خبل٥با، ٍب قمت بفهرسة ٝبيع ا٤بصادر وا٤براجع الٍب إعتمدت عليها ُب كتابتها، وىكذا فهرسة 

 العناوين الرئيسية للدراسة ليتسُب للقاريء الكرًن العودة إىل مفرداهتا بسهولة.
هنية، واألخبلقية ُب كتابة الدراسة، ومل آلو جهداً ُب اإللتزاـ ٔبميع ا٤بعايّب الشرعية، والعلمية، وا٤ب

وكذا اإللتزاـ ابألمانة العلمية ُب نقل النصوص وتقييمها دوف أي ميل أو إ٫بياز، ومع ذلك ومهما 
حاولت وبذلت فالدراسة ال ٚبرج من كوهنا جهد إنساف ال ٱبلو من النقص والتقصّب، فما كاف فيها 

فمِب ومن الشطاف، وعذري ُب ذلك أين إنساف،  من صواب فمن هللا، وما كاف فيو من خلل أو زلل
 وأسأؿ هللا القبوؿ والتوفيق.
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 املبخث األول

 ماهية والية اإلجبار يف عقد الزواج

 
نتحػػػدث ُب ىػػػذا ا٤ببحػػػث عػػػن تعريػػػف أىػػػم ا٤بفػػػردات الػػػواردة ُب عنػػػواف البحػػػث وىػػػي مفػػػردات: 

 باً وعلى النحو اآلٌب:)الوالية، اإلجبار، العقد، الزواج(. و٬بصص لتعريف كل مفردة مطل
 

 املطلب األول

 تعريف الوالية 

 
 ىو الَويلي الوالية ُب اللغة:  أتٌب لعدة معاف متقاربة، منها: جاء ُب لساف العرب: ))

ْوىل..عليها النكاح عقد يلي الذي: ا٤برأَةِ  وَويلي ...الناِصرُ 
َ
ْوىل..الَعَصبةُ  :وا٤ب

َ
ْعَتقُ : وا٤ب

ُ
ْوىل و..ا٤ب

َ
 :ا٤ب

 ،النسب ُب :ابلفتح فالَواليةُ  اأَل٠باءِ  ىذه مصادر ٚبتلف وقد...َأحبَّو ِإذا فبلانً  فبلف واىل ..الناصر
 قريبة َأي :داري َويْلُ  ودارُه..والنَِّصّب الصَِّديق: والَويلي ..اإِلمارة ُب :ابلكسر والواليةُ  .والِعْتق ،والنيْصرة

  .(ٔ)((بو وَرِضيتُ  اتػَّبَػْعُتو َأي فبلانً  تَػَولَّْيتُ  و...تَتابَع: الشيء وتواىَل .. منها
ويل: القرب، والدنو، وا٤بطر بعد ا٤بطر..والويل: احملب، والصديق، الوُب القاموس احمليط: ))

ْعَتقُ ا٤بوىل: ا٤بالك، والعبد، وا٤بعتق، . و والنصّب... والوالء: ا٤بلك.
ُ
 ،وا١بار ..والقريب ،والصاِحب، وا٤ب

.. والرب، والناصر، وا٤بنعم، وا٤بنعم عليو، واحملب، والتابع، والصهر.. والشَّريك والنزيل، ..وا٢بليف
 .(ٕ)أوصى((على اليتيِم:  .. وأوىل وتواله: إٚبذه ولياً 

 إذف وكما يظهر من ىذه التعاريف فإف الوالية ابلكسر: تطلق على اإلمارة، والسلطنة. 
لقرابة، والصداقة، وا٤بتابعة، والنصرة، واحملبة، وأما ابلفتح وىو ا٤بقصود ابلبحث فتأٌب ٤بعاين: ا

والنسب، وا٢بلف، والصهر، وأغلب ىذه ا٤بعاين مقصودة من كلمة )الوالية( ُب ٕبثنا ىذا، فالويل ُب 
عقد النكاح: ىو القريب، النسيب، ا٤بخلص، احملب، الناصر ، ا٢بليف ٤بن ىم ٙبت واليتو، وهبذا ال 

 الية عن ا٤بعُب اإلصطبلحي ٥با كثّباً كما سيأٌب.  ٱبتلف ا٤بعُب للغوي لكلمة الو 
                                                           

( ،لساف العرب، ج - ٔ  .ٙٓٗ، صٜ٘ٛٔ، دار إحياء الَباث العريب، ٔ، ط٘ٔإبن منظور )دمحم بن مكـر
. ٔٓٗص بّبوت، ،دار العلم للجميع ،ٗالفّبوزأابدي )دمحم بن يعقوب(، القاموس احمليط والقابوس والوسيط ُب اللغة،ج - ٕ

 .ٜٖٛبّبوت، ص ،، مكتبة ا٢بياةٓٔالزبيدي )دمحم مرتضى الزبيدي(، اتج العروس من جواىر القاموس،ج
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 الوالية ُب اإلصطبلح: ٱبتلف تعريف الوالية ُب اإلصطبلح إبختبلؼ موضوعها:
حسبما ٲبكن، ا٤بواظب  وصفاتو ،وأب٠بائو ،العارؼ ابهلل تعاىل فالوالية ُب أصوؿ الدين تعِب:

 .(ٔ)لشهوات واللذاتا٤بنهمك ُب اّب على الطاعات، اجملتنب عن ا٤بعاصي، الغ
تنفيذ القوؿ  وُب عقد الزواج عرفها الفقهاء بتعريفات عدة منها: جاء ُب البحر الرائق: ))ىي

. وُب (ٖ). وُب درر ا٢بكاـ: ))نفاذ تصرؼ الويل ُب حق الغّب شاء أـ أىب(((ٕ)((أىب ـعلى الغّب شاء أ
وُب ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية:  .(ٗ)((أىب أو شاء الغّب لىع ا٢بكم تنفيذ ىيأنيس الفقهاء: ))

وُب ا٤بفصل:  .(٘)((أحدٍ  إجازة على توّقفٍ  غّب من الّنافذة والّتصّرفات العقود إنشاء على القدرة))
))قدرة الشخص شرعًا على إنشاء التصرؼ الصحيح النافذ، على نفسو أو مالو، أو على نفس الغّب 

 .(ٚ)((وا٤بالية الشخصية القاصر شؤوف الراشد الكبّب تدبّب. وُب الفقو اإلسبلمي وأدلتو: ))(ٙ)ومالو((
وابلنظر إىل ىذه التعاريف، وبغض النظر عن صوابية ٝبيعها، إال أف تعريف ا٤بفصل ىو األدؽ 
واألمشل من بينها: كوهنا تشمل نوعي الوالية القاصرة على النفس، وا٤بتعدية إىل الغّب، أما بقية 

بياف أحد نوعي الوالية، فما ورد ُب البحر الرائق، ودرر ا٢بكاـ، وأنيس التعاريف فإهنا تقتصر على 
الفقهاء، والفقو اإلسبلمي وأدلتو: ٱبتص بتعريف الوالية ا٤بتعدية إىل الغّب، وتشمل والية اإلختيار و 

، وما ورد ُب ا٤بوسوعة الفقهية ٱبتص بتعريف الوالية القاصرة على النفس، وىذا قصور  والية اإلجبار
 بْب أدركو صاحب ا٤بفصل.

 
 

 

                                                           

 ،ٜٜٚٔ ،بّبوت ،، دار الكتب العلميةٔ، طٖإبن ٪بيم )زين بن إبراىيم بن دمحم(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج - ٔ
 .ٜٔٔٙبقيق: زكراي عمّبات، ص

، ٜٜٛٔابكستاف،  ،، ا٤بكتبة ا٢ببيبيةٔ، طٙج الكاساين )أبو بكر بن مسعود(، بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع، - ٕ
 .ٕٓٛص
 (، دار ا١بيل، بّبوت.ٜ٘ا٤بادة ) ،ٔ، درر ا٢بكاـ ُب شرح ٦بلة األحكاـ، جعلي حيدر - ٖ
، ٙبقيق: ٜٜٚٔالقونوي )قاسم عبد هللا أمّب(، أنيس الفقهاء ُب تعريفات األلفاظ ا٤بتداولة بْب الفقهاء، دار الوفاء، جدة،  - ٗ

 .ٛٗٔد. أٞبد عبد الرزاؽ، ص
 .ٕ٘ٓ، دار السبلسل، الكويت، صٕ، طٚت، ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية،جوزارة األوقاؼ والشئوف اإلسبلمية، الكوي - ٘
 .ٜٖٖ، صٜٜٚٔ، مؤسسة الرسالة، بّبوت، ٖ، طٙد. عبد الكرًن زيداف، ا٤بفصل ُب أحكاـ ا٤برأة والبيت ا٤بسلم،ج - ٙ
 . ٛٙ، دار الفكر، دمشق، صٓٔد. وىبة الزحيلي، الفقو اإلسبلمي وأدلتو،ج - ٚ
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 أ.د. خالد دمحم صالح                 والية اإلجبار ف

 املطلب الثاني

 تعريف اإلجبار

 

ا١برب: وىو أف ٘برب إنساان على ما ال يريد اإلجبار ُب اللغة: جاء ُب كتاب العْب: ))
وا١ببار: ...العظم ينجربوا١ببارة: ا٣بشبة توضع على الكسر حٌب  ..وا١برب: أف ٘برب كسرا..وتكرىو

  .(ٔ)((وا١ببار من الناس: العظيم ُب نفسو الذي ال يقبل موعظة أحدالعاٌب على ربو، القتاؿ لرعيتو. 
وأجربتو على ..ا١برب: أف تغُب الرجل من فقر، أو تصلح عظمو من كسروُب كتاب الصحاح: ))

. اليد. ؽوا١ببار من النخل: ما طاؿ وفا.وا١ببار: ا٥بدر. يقاؿ: ذىب دمو جبارا ..: أكرىتو عليو.األمر
 .(ٕ)((وا١برب: خبلؼ القدر..و٘برب الرجل: تكرب

.وقيل: ا١ببار .ا١ببار: هللا عز ا٠بو القاىر خلقو على ما أراد من أمر وهني: ))لساف العربوُب 
وقلب جبار: ال تدخلو ..وا١ببار: ا٤بتكرب الذي ال يرى ألحد عليو حقا..العايل فوؽ خلقو

وا١برب: خبلؼ ..اؿ وفات اليدما ط :ا١ببار من النخل..وا١ببار: العظيم القوي الطويل.الرٞبة.
وا١برب: تثبيت وقوع القضاء  ..والعرب تسمي ا٣ببز جابرا..واجملرب: الذي ٯبرب العظاـ ا٤بكسورة ..الكسر
وا١ببار من الدـ: ..الذين يقولوف أجرب هللا العباد على الذنوب أي أكرىهم :.وا١بربية.والقدر
 . (ٖ)((ا٥بدر

لو عدة إطبلقات، وىذه اإلطبلقات ٲبكن حصرىا ويظهر من ىذه التعاريف أف اإلجبار 
 وإختصارىا ُب ثبلثة معاف ىي:

 أواًل: إكراه قوة قاىرة من يقع ٙبت أتثّبىا على إتياف ما ال يرضاه، وال يريده على سبيل التعايل.
 اثنياً: وىو عكس ا٤بعُب األوؿ حيث أيٌب اإلجبار ٗبعُب ا٥بدر واإلٮباؿ وعدـ اإلعتبار.

 النقص ٔبربه وإصبلحو، سواء كاف ىذا النقص أو ا١برب مادايً أو معنوايً.اثلثاً: سد 
 وا٤بعُب األوؿ ىو ا٤بقصود ابلدراسة ىنا كما يظهر من التعريف اإلصطبلحي للكلمة.

                                                           

، ٙبقيق: د. مهدي ٜٜٛٔ، مؤسسة دار ا٥بجرة، ٕ، طٙليل بن أٞبد الفراىيدي(، كتاب العْب،جالفراىيدي )ا٣ب - ٔ
 .٘ٔٔا٤بخزومي. و د. إبراىيم السامرائي، ص

، ٜٚٛٔ، ، دار العلم للمبليْب، بّبوتٗ، طٕج ا١بوىري )إ٠باعيل بن ٞباد(، الصحاح )اتج اللغة وصحاح العربية(، - ٕ
 .ٚٓٙ، صٙبقيق: أٞبد عبد الغفور عطار

 .ٖٔٔ، صٗإبن منظور، لساف العرب،ج - ٖ
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اإلجبار ُب اإلصطبلح: ٕبثت كثّبًا فلم أقف على أي تعريف إصطبلحي لكلمة اإلجبار عند 
فهم للوالية، أو والية اإلجبار، وشرحهم ألبعادىا وآاثرىا يتبْب أبهنم الفقهاء، ولكن وابلعودة إىل تعاري

 أخذوا اب٤بعُب اللغوي األوؿ واألكثر شيوعاً ٤بعُب اإلجبار وىو معُب: القسر واإلكراه.
ووالية إجبار وىي الوالية على الصغّبة بكرا كانت أو ثيبا، جاء ُب البحر الرائق للحنفية: ))

 .(ٔ)((ة وا٤برقوقةالكبّبة ا٤بعتوى وكذا
أو   ،)تزويج( ابنتو )البكر صغّبة: ))..وىي ،الية اإلجباروُب مغِب احملتاج للشافعية: ))و 

 .(ٕ)..((بغّب إذهنا(..كبّبة
 عليو فإف والية اإلجبار عند الفقهاء تعِب: نفاذ تصرؼ الويل ُب حق ا٤بوىل عليو شاء أـ أىب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٜٔٔص ،ٖإبن ٪بيم، البحر الرائق، ج - ٔ
، دار إحياء الَباث العريب، بّبوت، ٖا٣بطيب الشربيِب )دمحم بن اٞبد(، مغِب احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج،ج - ٕ

 .ٜٗٔص
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 املطلب الثالث

 تعريف العقد 

 
 :الَعْقد. وُب لساف العرب: ))(ٔ)((لعقد: نقيض ا٢بلالعقد ُب اللغة: جاء ُب ا٤بخصص: ))ا

وا١بمع  ،العهد :والَعْقد..وعَقَد التاَج فوؽ رْأسو واعتقده َعصََّبو بو.. ومنو ُعْقَدُة النكاح..نقيض ا٢َبلِّ 
وُعْقَدُة كلِّ ..وَعَقَد قَػْلبو على الشيء َلزَِمو.. ما ُغلَظ منو :وُعْقَدِة اللساف..وىي أَوكد الُعهود ،ُعقود
 نقيض العقد أصل و..شده: ..والعهد ،والبيع ،ا٢ببل عقد. وُب اتج العروس: ))(ٕ): إبرامو((شيءٍ 
 الشد من ىو: الفارسي قاؿ..العهد وكذلك. .ا١باـز واالعتقاد التصميم ُب استعمل ٍب..ا٢بل

 .(ٖ)((والربط
إذف وٕبسب ما جاء ُب ىذه التعاريف فإف العقد ُب اللغة يطلق على عدة معاف متقاربة منها: 
الربط، والشد، والتوثيق، واإلبراـ، واإللزاـ،  والتغليظ، والعهد، وٝبيع ىذه ا٤بعاين واردة ُب ٝبيع العقود 

ـ؛ لذا كاف العقد من أوثق الٍب تعِب: الربط، والشد، والتوثيق واإللزاـ بْب إرادتْب على سبيل اإلحكا
 وآكد العهود.  

 .خاصاآلخر و  ،عاـالعقد ُب اإلصطبلح: العقد ُب إصطبلح الفقهاء أيٌب ٗبعيْب: أحدٮبا 
كما  كاف ُب مقابل إلتزاـ آخر سواء ،إلتزاـ تعهد اإلنساف ابلوفاء بو كل: هوف لعاـا ا٤بعُب أما

 واإلبراء،، والوقف، ا١بعالةوغّبىا، أـ ال كما ُب النذر، و ُب: النكاح، والبيع، واإلجارة، والوكالة، 
 شيء ُب نفسو على إنساف شرطو شرط كل، وغّبىا، يقوؿ ا١بصاص: ))والكفالة واليمْب، والوصية،

 .(ٗ)((عقد فهو ا٤بستقبل ُب يفعلو

                                                           

، ٙبقيق: خليل ٜٜٙٔ، دار إحياء الَباث العريب، بّبوت، ٔ، طٗإبن سيده )علي بن إ٠باعيل النحوي(، ا٤بخصص، ج - ٔ
 .ٕٕإبراىيم جفاؿ، ص

 .ٜٕٙص ،ٖإبن منظور، لساف العرب، ج - ٕ
 .ٕٙٗص ،ٕالزبيدي، اتج العروس، ج - ٖ
 .ٖٓٚ، ص٘ٔٗٔبّبوت،  ،ار الكتب العلمية، دٔ، طٕا١بصاص )أبو بكر أٞبد بن علي الرازي(، أحكاـ القرآف، ج - ٗ
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فهو: عبارة عن إرتباط اإلٯباب الصادر من أحد العاقدين بقبوؿ اآلخر على  ا٣باص ا٤بعُب أما
 وجب ٗبا العاقدين من واحد كل التزاـ عليو ويَبتب وجو يعتد يو شرعاً، ويثبت أثره ُب ا٤بعقود عليو،

 .(ٔ)لآلخر بو

 أبنو:(  ٖٚ)  ا٤بادة عرفو القانوف ا٤بدين العراقي ُب قدوأما العقد ُب اإلصطبلح القانوين: ف
 .(ٕ)((عليو ا٤بعقود ُب أثره يثبت وجو على ،اآلخر بقبوؿ العاقدين أحد من الصادر اإلٯباب رتباط))إ

ويتفق التعريف القانوين مع التعريف الفقهي ُب أف العقد تصرؼ قانوين، البد فيو من توافق 
 إرادتْب، على إحداث أثر قانوين.

 إبرادة تنشأ الٍب التصرفات يشمل عاـ أحدٮبا لو معنياف:وٱبتلفاف ُب: أف العقد عند الفقهاء 
: يطلق على التصرفات واإللتزامات الٍب تنشأ نتيجة تطابق خاص خراآلو  .إرادتْب بتطابق أو منفردة

انوف ووفق التعريف الذي ذكرانه فإف كلمة العقد تطلق على ا٤بعُب الثاين دوف األوؿ، الق ُب أماإرادتْب. 
يتم  الذي االرتباطالتعريف الفقهي على أف العقد يطلق على  يؤكدجهة أخرى  ومن .ىذا من جهة

بو شرعاً، وال يعتد أبي توافق يتم ٖببلؼ الوجو الشرعي. أما التعريف القانوين فلم  يُػْعَتدي على وجو 
 الباطل العقد دخوؿ من مانع غّبَ  القانونْب عند العقد تعريف يكوف وبذلك ،يتطرؽ إىل ىذا القيد

 .فيو
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، ٘. الدىاف )دمحم بن علي(، تقوًن النظر ُب مسائل خبلفية ذائعة ونبذ مذىبية انفعة، جٖٕٓالقونوي، أنيس الفقهاء، ص - ٔ
.  دمحم قدري ابشا، مرشد ا٢بّباف إىل معرفة أحواؿ ٓٗ، ٙبقيق : د. صاحل بن انصر، صٕٔٓٓ، مكتبة الرشد، الرايض، ٔط

، ٖٓٔة علماء وفقهاء ُب ا٣ببلفة العثمانية، ٦بلة األحكاـ العدلية، ا٤بادة )(.  ١بنة مكونة من عدٕٕٙاإلنساف، ا٤بادة )
(، الناشر: نور دمحم، كارخانو ٘بارِت كتب، آراـ ابغ،كراتشي. د. إبراىيم فاضل الدبو، ٕبث بعنواف: حكم إجراء العقود ٗٓٔ

 .ٕٙٗٓٔ،صٕاإلسبلمي، جدة، ج بوسائل االتصاؿ ا٢بديثة، ٦بلة ٦بمع الفقو االسبلمي التابعة ٤بنظمة ا٤بؤٛبر
 (.ٜٔ٘ٔ( لسنة )ٓٗالقانوف ا٤بدين العراقي رقم ) - ٕ
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 املطلب الرابع

   تعريف الزواج 

 

 سيده ابن...فَػْرد أَو َزْوجٌ  :يقاؿ .الَفْردِ  خبلؼ لزَّْوجُ الزواج ُب اللغة: جاء ُب لساف العرب: ))ا
ْنفُ  :الزَّْوجِ  ُب واأَلصل...َقرِينٌ  لو الذي الَفْردُ  :الزَّْوجُ   ،مقَبنْب شيئْب وكل ،شيء كل من والنػَّْوعُ  ،الصِّ

ٌٔ ] :تعاىل وقولو ،زوج منهما واحد وكلي  ،زوجاف فهما نقيضْب أَو كاان شكلْب ََآَخُس ٔمو َشِكٔل

ََاْج  خبلؼ) الزَّْوج( و. وُب اتج العروس: ))..)(ٕ)((العذاب من وأَنواع ،أَلواف معناه :قاؿ .(ٔ)[َأِش
 ،ابلشيءِ  الشيءَ  َزوَّجَ ( و)...النََّمطُ : الزَّْوجُ ( و) ِوْتر أَو َشْفعٌ : يقاؿ كما فَػْرٌد، أَو َزْوجٌ  :يقاؿ( الَفْردِ 

ََِّجَهاُيم ٔبُخٍُز ٔعنٍي]: التػَّْنزِيلِ  وُب. قَػَرنو: ِإليو وَزوََّجو ََِإَذا الهُُّفُُس ]: تعاىل وقولو .(قَػَراّنُىم) َأي  .(ٖ)[َََش

ََِّجِت  .(٘)((َزْوَجافِ  فهما ابآلَخر أحدٮبا اقَبف شيئْب وكل. (ٗ)[ُش

ُب الزوج الصنف  واألصل ،والزوج خبلؼ الفردإذف فكلمة الزواج ُب اللغة: مشتقة من الزوج، 
ََاَج ُكلًََّا ٔممَّا ُتِهٔبُت اِلَأِزُض] قاؿ تعاىل: ،والنوع من كل شئ . أي األصناؼ (ٙ)[ُسِبَخاَى الَّٔرٓ َخَلَل اِلَأِش

ََِّجَهاُيِم ]قاؿ تعاىل: ، منهما زوج وكل واحد ،كاان أو نقيضْب فهما زوجاف  متشاهبْبوكل شيئْب  َََش

اِحُصُسَا الَّٔرَِو ] :أي قرانىم هبن، وليس ُب ا١بنة تزويج كتزويج الدنيا، وكذلك قولو (ٚ)[ٔبُخٍُز ٔعنٍي

َََما َكاُنُا َِِعُبُدََى َظَلُمُا ََاَجًُِم  قاؿ هللا تعاىل: . والزوج يطلق على البعل، والزوجة. أي قرانئهم. (ٛ)[َََأِش
[َٕ َََشَُِجَك اِلَحهَّ  .(ٜ)[ََُقِلَها َِا آَدُم اِسُكِو َأِنَت 

و٠بي ىذا العقد بعقد الزواج: ألنو يؤدي إىل إقَباف الرجل اب٤برأة وتزوٯبهما بعد أف كاان فردين 
 منفصلْب.

                                                           

 (.ٛ٘سورة ص: اآلية: ) - ٔ
 .ٜٕٔ، صٕإبن منظور، لساف العرب، ح - ٕ
 (.ٕٓ(. و سورة الطور: اآلية: )ٗ٘سورة الدخاف: اآلية: ) - ٖ
 .ٚسورة التكوير: اآلية:  - ٗ
 .٘٘ص ،ٕاتج العروس،ج ،الزبيدي - ٘
 (.ٖٙسورة يس: اآلية ) - ٙ
 (.ٗ٘سورة الدخاف: اآلية ) - ٚ
 (.ٕٕسورة الصافات: اآلية ) - ٛ
 (.ٖ٘سورة البقرة: اآلية ) - ٜ
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سواء الزواج ُب اإلصطبلح: وأما الزواج ُب إصطبلح الفقو والقانوف فيقصد بو عقد الزواج 
ذكرت كلمة العقد ُب أثناء التعريف أـ ال، وإذا رجعنا إىل تعاريف الفقهاء ٪بد أف تعاريفهم ٗبذاىبهم 

 ا٤بختلفة تكاد تكوف واحدة لعقد الزواج، منها:
 مل امرأة من الرجل استمتاع حل أي( ا٤بتعة ملك يفيد عقد)ىو جاء ُب الدر ا٤بختار للحنفية: ))

 ...٧بـر غّب أبنثى ٛبتع ٢بل قد. وُب حاشية الصاوي للمالكية: ))ع(ٔ)((شرعي مانع نكاحها من ٲبنع
. وُب فتح ا٤بعْب للشافعية: ))شرعًا عقد يتضمن إابحة وطء (ٕ)((نسبلً  راج أو ،٧بتاج لقادر بصيغة

عقد يعترب فيو لفظ إنكاح أو تزويج ُب وُب الروض ا٤بربع للحنابلة: )) .(ٖ)بلفظ إنكاح، أو تزويج((
  .(ٗ)((وا٤بعقود عليو منفعة االستمتاع ،ا١بملة

وٝبيع ىذه التعاريف الٍب وردت ُب كتب الفقهاء لعقد الزواج، إبستثناء تعريف ا٤بالكية 
قاصرة عن بلوغ وإدراؾ ا٤بعُب ا٢بقيقي ٥بذا العقد الذي ٠باه هللا اب٤بيثاؽ الغليظ، وعن بياف 

العقد ُب إابحة الوطء واإلستمتاع  مقاصده وأبعاده، حيث ٙبصر ىذه التعاريف معُب وغاية
 ا١بسدي دوف النظر إىل األبعاد والغاايت األخرى.

وأما تعريف ا٤بالكية فهو أوسع من بقية التعاريف؛ حيث فيو اإلشارة إىل بعض أىداؼ 
 وغاايت الزواج ومنها إشباع الغريزة ا١بسدية، ودواـ النسل.

 وأما ابلنسبة لتعريف عقد الزواج ُب القانوف:
( منو ٔ( الفقرة )ُٖب ا٤بادة )فقد عرؼ قانوف األحواؿ الشخصية العراقي عقد الزواج 

أبنو: ))الزواج عقد بْب رجل وإمرأة ٙبل لو شرعاَ، غايتو إنشاء رابطة للحياة ا٤بشَبكة 
 .(٘)والنسل((

وىذا التعريف قريب من تعريف ا٤بالكية، وىو أدؽ و أوسع من بقية التعاريف الٍب وردت 
تب الفقهاء، حيث ينص على بعض األركاف األساسية إلابحة العقد كحل الزوجْب ُب ك

                                                           

، دار الفكر، بّبوت، ٔ، طٖا٢بصفكي )دمحم عبلء الدين ا٢بصفكي(، حاشية على الدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار، ج - ٔ
 .ٖ، صٜٜ٘ٔ

 .ٕٖٖ، دار ا٤بعارؼ، بّبوت صٕالصاوي )أبو العباس أٞبد الصاوي(، حاشية الصاوي على الشرح الصغّب، ج - ٕ
 .ٜٜٚٔ، دار الفكر، بّبوت، ٔ، طٖا٤بليباري )زين الدين عبد العزيز(، فتح ا٤بعْب لشرح قرة العْب ٗبهمات الدين،ج - ٖ
، دار الفكر، بّبوت، ٔح زاد ا٤بستنقع ُب اختصار ا٤بقنع،جالبهوٌب )منصور بن يونس بن إدريس(، الروض ا٤بربع شر  - ٗ

 .ٖٖٔٙبقيق: سعيد دمحم اللحاـ، ص
 (.ٖ(، ا٤بادة )ٜٜ٘ٔ( لسنة )ٛٛٔقانوف األحواؿ الشخصية العراقي رقم ) - ٘



 

ي عقد الزواج                                                         13
 
 أ.د. خالد دمحم صالح                 والية اإلجبار ف

لبعضهما، كما ينص على غاايت ومقاصد عقد الزواج كبناء ا٢بياة ا٤بشَبكة، ودواـ النسل، 
فهااتف الغايتاف تتضمناف إابحة الوطء وأكثر؛ ألف إابحة الوطء تدخل ضمنًا ُب دواـ النسل، 

طء، إال أف التناسل الذي بو دواـ ا٢بياة، وإستمرار ا٢بضارات، وبقاء حيث ال تناسل دوف الو 
 األمم، أ٠بى من ٦برد إابحة الوطء الٍب ٙبصر الغاية ُب ٦برد إشباع الغريزة ا١بسدية.

ؼ إقليم كردستاف ( ٕٛٓٓ( لسنة )٘ٔرقم )التعديل وقد ًب تعديل ىذه الفقرة ٗبوجب قانوف 
 على النحو التايل:

تراضي بْب رجل وإمرأة، ٰبل بو كل منهما لآلخر شرعاً، غايتو تكوين األسرة  ))الزواج عقد
 على أسس: ا٤بودة، والرٞبة، وا٤بسؤولية ا٤بشَبكة طبقاً ألحكاـ ىذا القانوف((.

وىذا التعديل مل أيت ٔبديد سوى إضافة بعض العبارات الٍب ال داعي ٥با أصبلً، فإذا قلنا الزواج 
، فمن البديهي أف يتوافر فيو عنصر الرضى، وإال ال يعترب عقدًا فبل داعي عقد كما ُب النص القدًن

إلستبدالو بعبارة )عقد تراضي(؛ ألنو ٦برد ٙبصيل حاصل، وأما استبداؿ عبارة )ٙبل لو شرعاً( ب 
)ٰبل بو كل منهما لآلخر شرعاً( فهو أيضًا سفسطة كبلمية أضيفت إلشباع هنم الداعْب والداعيات 

ا٤بساواة ا٤بطلقة بْب ا١بنسْب حٌب ُب العبارات واأللفاظ، وإال فالعبارة األوىل تفي ابلغرض؛ إىل تطبيق 
ألف ا٢بل إذا توافر من أحد ا١بانبْب فهذا يعِب ٙبقيقو ُب ا١بانب اآلخر أيضاً، وأما اإلضافات 

ألحكاـ ىذا  األخرى: ))غايتو تكوين األسرة على أسس: ا٤بودة، والرٞبة، وا٤بسؤولية ا٤بشَبكة طبقاً 
القانوف((. فقد نص عليها القانوف القدًن وبعبارات أبلغ، وأقل حينما نص على أف: ))غايتو إنشاء 
رابطة للحياة ا٤بشَبكة((. فبل أدري ىل عدؿ القانوف القدًن من أجل ٦برد التعديل؟ أـ لتطبيق أجندة 

 أخرى ال عبلقة ٥با بروح القانوف و٧بتواه؟.
سلطة الويل ُب تزويج من يقع إذف و٩با سبق يتبْب أبف والية اإلجبار ُب عقد الزواج تعِب: 

 ٙبت واليتو دوف أف يكوف للموىل عليو حق الرفض واإلعَباض. 
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 املبخث الثاني

 ملن، وعلى من تثبت والية اإلجبار

 
الفقهاء تعِب إعطاء الويل من خبلؿ ما ذكران ُب ا٤ببحث األوؿ تبْب لنا أف والية اإلجبار عند 

صبلحيات واسعة وشبو مطلقة ُب تزويج من يقعوف ٙبت واليتو، وقد وضع الفقهاء لشخص الويل 
اجملرب و٤بمارسة واليتو معايّب قد تضمن التقليل من خطورهتا وآاثرىا السلبية، وىذه ا٤بعايّب ٲبكن 

 حصرىا ُب ثبلثة جوانب ىي:
أو من ىو الويل اجملرب الذي ٲبكن أف يعطى لو ىذه الصبلحيات ، ٤بن تثبت والية اإلجبار أوالً:

 الواسعة.
 من ىم الذين ٲبكن أف ٛبارس عليهم ىذه الوالية. اثنياً:
 شروط والية اإلجبار، ونؤجل ا٢بديث عنو إىل ا٤ببحث الثالث. اثلثاً:

ذي ىو مناط وىناؾ جانب تبعي لو عبلقة اب١بانب الثاين، وىو بياف ا٤براد ابلبكر والثيب ال
اإلجبار عند الفقهاء ُب الكثّب من ا٢باالت، ودراسة ىذه ا١بوانب تكوف موضوع ا٤ببحث الثاين، 

 وسنخصص لكل جانب مطلباً وعلى النحو اآلٌب: 
 

 املطلب األول

 ملن تثبت والية اإلجبار

 

يسمحوا ىذا ىو ا١بانب األوؿ الذي حاوؿ الفقهاء من خبللو ا٢بد من ٨باطر ىذه الوالية، فلم 
لكل قريب ٗبمارستها، وإ٭با حصروىا فيمن يكوف قريبًا جدًا من ا٤بوىل عليو، موفور الشفقة لو، ومع 

 إتفاقهم على ىذا ا٤ببدأ إال أهنم إختلفوا ُب ٙبديد ىذا الشخص:
فمذىب ا٢بنفية يعد من أكثر ا٤بذاىب توسعًا ُب منح ىذه الوالية، حيث تثبت والية اإلجبار 

، ولكن ٱبتلف األب وا١بد عندىم عن غّبٮبا من األولياء، ُب انو إذا توىل األب وا١بد عندىم لكل ويل
عقد الزواج يكوف العقد الزماً، وال ٰبق للموىل عليو ا٤بطالبة ابلفسخ عند البلوغ، وإذا تواله غّبٮبا ٰبق 
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والية غّب األب لو ا٤بطالبة بفسخ العقد عند البلوغ عند أيب حنيفة ودمحم، وذىب أبو يوسف إىل أف 
 وا١بد كواليتهما ُب اإلٯباب وعدـ ثبوت ا٣بيار.

واشَبطوا لثبوت والية اإلجبار لؤلب وا١بد أف ال يكوان معروفْب بسوء التصرؼ واإلختيار، فإف  
كاان معروفْب بذلك وزوجا من غّب كفء مل يصح النكاح. جاء ُب ٦بمع األهنر: ))عندان كل ويل فلو 

فإف زوجهما األب أو ا١بد يعِب الصغّب والصغّبة فبل خيار وُب فتح القدير: )) .(ٔ)والية اإلجبار((
على  أقاـفلكل واحد منهما ا٣بيار إذا بلغ إف شاء  ،وإف زوجهما غّب األب وا١بد ..٥بما بعد بلوغهما

ما وىذا عند أيب حنيفة ودمحم رٞبهما هللا وقاؿ أبو يوسف رٞبو هللا ال خيار ٥ب ،النكاح وإف شاء فسخ
)ولو بغنب (...إنكاح الصغّب والصغّبة..)وللويل.وُب رد احملتار: ))..(ٕ)((اعتبارا ابألب وا١بد

 ...)وإف عرؼ ال يصح النكاح(...وفسقا( (ٖ))٦بانة..وا١بد األب)مل يعرؼ منهما( أي من ..فاحش(
 .(ٗ)((كاف مشهورا بسوء االختيار قبلو  ألنوفلو زوج بنتا أخرى من فاسق مل يصح الثاين 

 الهَِّسآٔء مَِّو َلُكِم َطاَب َما َفانٔكُخُِا اِلََّتاَمٖ ٔفٖ ُتِكٔسُطُِا َأالَّ ٔخِفُتِم ََِإِى]واستدلوا ُب ذلك بقولو تعاىل: 

َُأحدَّٔ َتِعٔدُلُِا َأالَّ ٔخِفُتِم َفِإِى ََُزَباَع ََُثَلاَث َمِثَهٖ َِ َف دلت اآلية ٗبفهومها على  وقالوا: (٘)[أََِِماُنُكِم َمَلَكِت َما َأ
أف لغّب األب من األولياء ٩بن ٰبل لو الزواج ابليتيمة أف يتزوج هبا إذا أقسط ٥با، واليتيمة ىي من مل 

 َأالَّ ٔخِفُتِم ََِإِى ]عروة بن الزبّب قاؿ: سألت عائشة رضي عن قوؿ هللا تعاىل:بدليل ما روي عن تبلغ، 

َويُػْعِجُبُو  ،اَي اْبَن ُأْخٍِب َىِذِه اْلَيِتيَمُة َتُكوُف ُب َحْجِر َولِيَِّها َتْشرَُكُو ُب َمالِوِ )) قالت: .[اِلََّتاَمٖ ٔفٖ ُتِكٔسُطُِا
رُهُ  ،فَػُّبِيُد َولِيػيَها َأْف يَػتَػَزوََّجَها ِبَغّْبِ َأْف يُػْقِسَط ُب َصَداِقَها ،َما٥ُبَا َوَٝبَا٥ُبَا  ،فَػيُػْعِطيَػَها ِمْثَل َما يُػْعِطيَها َغيػْ

ُلُغوا ٥َبُنَّ أَْعَلى ُسنَِّتِهنَّ ُب الصََّداؽِ  ،فَػنُػُهوا َعْن َأْف يَػْنِكُحوُىنَّ ِإالَّ أَْف يُػْقِسُطوا ٥َبُنَّ  فَأُِمُروا َأْف يَػْنِكُحوا  ،َويَػبػْ
 .(ٙ)((َما طَاَب ٥َبُْم ِمْن النَِّساِء ِسَواُىنَّ 

                                                           

ٙبقيق:  ،ٜٜٛٔبّبوت،  ،، دار الكتب العلميةٔشيخي زاده )عبد الرٞبن بن دمحم(، ٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر، ج - ٔ
 .ٜٓٗخليل عمراف ا٤بنصور، ص

 .ٕٙٚ، دار الفكر، بّبوت، ص ٖإبن ا٥بماـ )كماؿ الدين بن عبد الواحد(، فتح القدير،ج - ٕ
ا٤باجن الذي ال يبايل ما يصنع وما قيل لو. إبن عابدين )دمحم أمْب(، حاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار شرح تنوير  - ٖ

 .ٖٚار الفكر، بّبوت، ص، دٖاألبصار،ج
 .ٕٚ، صٖإبن عابدين، نفس ا٤بصدر، ج - ٗ
 (.ٖسورة النساء: اآلية ) - ٘
وسننو  البخاري )دمحم بن إ٠باعيل (، صحيح البخاري )١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ هللا  - ٙ

، ٕٕٗٔ، دار الفكر، بّبوت، [تُػْقِسُطوْا َِب اْليَػَتاَمىَوِإْف ِخْفُتْم َأالَّ ]( ٓٛ( التفسّب، ابب )ٛٙ، كتاب )ٔ، ط٘وأايمو(،ج
 .ٚٚٔ,ٙٚٔ(، ٙبقيق: دمحم زىّب انصر، صٗٚ٘ٗا٢بديث رقم )



 

ي عقد الزواج                                                         16
 
 أ.د. خالد دمحم صالح                 والية اإلجبار ف

فكذلك لو حق والية تزويج الصغّبة  لكبّبة، تزويج اف غّب األب من األولياء لو حق والية وأب
 كاألب.

، فيجب ، ومن أجل ا٢بفاظ على مصلحة الصغّبلحاجةشرعت لالوالية وأخّبًا قالوا: أبف 
إثباهتا لغّب األب إحرازا ٥بذه ا٤بصلحة، مع أف أصل القرابة داعية إىل الشفقة، غّب أف ُب ىذه القرابة 

 .قصورا أظهرانه ُب إثبات ا٣بيار ٥با إذا بلغت
و عند ا٤بالكية تثبت والية اإلجبار لؤلب وا١بد، ووصيهما، ووصي الوصي إذا عْب األب 
الزوج، أو إذا أمر األب ابإلجبار، وال تثبت لغّب ىؤالء على ا٤بشهور من ا٤بذىب، وقيل تثبت لغّبٮبا 

بْب والية عند ٛبييز ا٤بوىل عليو، وا٣بوؼ من الفساد. وقد حذى ا٤بالكية حذو األحناؼ ُب التفريق 
األب وا١بد وغّبٮبا، ُب أنو إذا توىل األب أو ا١بد الزواج مل يكن للموىل عليو خيار الفسخ عند البلوغ، 

واختلفوا من ذلك ُب )) وإذا تواله غّبٮبا ٰبق لو ا٤بطالبة ابلفسخ عند البلوغ. جاء ُب بداية اجملتهد:
قاؿ مالك: األب؟. : ىل يزوج الصغّب غّب ؟ والثانيةاألبمسألتْب: إحداٮبا: ىل يزوج الصغّبة غّب 

لو ذلك إذا عْب الزوج إال أف ٱباؼ عليها الضيعة  األبفقط، أو من جعل  األبال يزوجها إال 
وُب الثمر الداين: ))الوصي، ووصيو ينزؿ منزلة األب ُب اإلجبار بشرطْب على سبيل  .(ٔ)((والفساد

أيمره األب ابإلنكاح..وقيل لو جربىا إف كانت ٩بيزة، البدؿ: أحدٮبا: أف يعْب لو الزوج، واآلخر أف 
وال خيار  ،وجوز للويل تزويج الصغّب والصغّبة كاف أاب أو غّبهوُب الذخّبة: )) .(ٕ)وخيف فسادىا((

 . (ٖ)((و٥بما ا٣بيار بعد البلوغ مع غّبٮبا ،٥بما بعد البلوغ إف كاف العاقد أاب أو جدا ٤بزيد شفقتهما
وا١بد  لؤلبفيجوز : ))تثبت والية اإلجبار لغّب األب وا١بد: جاء ُب اجملموع و عند الشافعية ال

وا١بد ال  األبف غّب أل..؛ تزوٯبها قبل أف تبلغ. األولياءوال ٯبوز لغّبٮبا من  ،إجبارىا على النكاح
ة وليس للوصي والي)) وُب الوسيط: .(ٗ)((على النكاح كاألجنيب إجبارىافلم ٲبلك  ،لى ما٥با بنفسوي

وال حظ لو ُب  ،إذ ليس لو قرابة تدعوه إىل الشفقة والنظر ،التزويج وإف فوض إليو ا٤بوصي
 .(٘)((الكفاءة

                                                           

 .ٙ، ٙبقيق: خالد العطار. صٜ٘ٛٔ، دار الفكر، بّبوت، ٕإبن رشد ا٢بفيد، بداية اجملتهد وهناية ا٤بقتصد،ج - ٔ
بّبوت،  ،األزىري )صاحل عبد السميع(، الثمر الداين ُب تقريب ا٤بعاين شرح رسالة ابن أىب زيد القّبواين، ا٤بكتبة الثقافية  -  ٕ

 .ٖٛٗص
 ، ٙبقيق: دمحم حجي.ٜٜٗٔ، دار الغرب، بّبوت، ٕٚٔص،ٗالقراُب )أٞبد بن إدريس(، الذخّبة،ج - ٖ
 .ٛٙٔ، دار الفكر، بّبوت، صٙٔ شرح ا٤بهذب، جالنووي )٧بي الدين بن شرؼ النووي(، اجملموع ُب - ٗ
 .٘ٙدار السبلـ، ص ،، ط٘الغزايل )أبو حامد دمحم بن دمحم الغزاىل(، الوسيط ُب ا٤بذىب،ج - ٘
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لديو من الشفقة على الصغّبة ما لدى األب  واستدؿ ىؤالء ُب إ٢باؽ ا١بد ابألب أبف ا١بد
وألف واليتو والية إيبلد فملك إجبارىا كاألب، وألف ا١بد يلي ماؿ الصغّبة فكذلك تزوٯبها   ؛غالبا

 .كاألب
والفرؽ وأما ا٢بنابلة والظاىرية: فوالية اإلجبار عندىم تثبت لؤلب وحده دوف غّبه من األولياء، 

ى الصغار ذكورىم بينهما كما يتبْب من نصوصهم ا٤بنقولة: أف والية اإلجبار عند ا٢بنابلة تثبت عل
ليس لغّب األب : جاء ُب ا٤بغِب للحنابلة: ))وإانثهم، وعند الظاىرية تثبت على اإلانث دوف الذكور.

. وُب احمللى للظاىرية: ))ألف الصغّبين من الرجاؿ (ٔ)((إجبار كبّبة وال تزويج صغّبة جدا كاف أو غّبه
وال غّبه، وأف األنثى منهما ال ٯبوز أف والنساء قد ذكران أف الذكر منهما ال ٯبوز أف ينكحو أب 

. وفيو أيضاً: ))وأما الصغّبة الٍب ال أب ٥با، فليس ألحد أف ينكحها ال (ٕ)ينكحها إال األب وحده((
 .(ٖ)من ضرورة وال من غّب ضرورة حٌب تبلغ((

، غّب األب قاصر الشفقة فبل يلي تزويج الصغّبةواستدلوا ُب حصر والية اإلجبار ُب األب أبف 
 ف األخ والعم ال يتصرفاف ُب ماؿ الصغّبة فكذلك بضعها.وأب

و عند اإلمامية: تثبت والية اإلجبار لؤلب، وا١بد، والسيد، والوصي، وا٢باكم: وىل يشَبط 
لوالية ا١بد حياة األب فيو رأايف، أصحهما أنو ال يشَبط، وأما الوصي فبل ٘بوز واليتو إال عند 

لكية يفرقوف بْب والية األب وا١بد وغّبٮبا، ُب أنو إذا توىل األب وا١بد عقد الضرورة، وىم كا٢بنفية وا٤با
الزواج مل يكن للموىل عليو خيار الفسخ عند البلوغ وإذا تواله غّبٮبا، ٰبق لو ا٤بطالبة ابلفسخ عند 

بعد إذا زوج األب أو ا١بد أحد الصغّبين لـز العقد، وال خيار لو البلوغ: جاء ُب قواعد األحكاـ: ))
ولو زوج الصغّبة غّب األب وا١بد وقف على رضاىا عند البلوغ، . وُب ا٤بهذب البارع: ))(ٗ)((بلوغو

ال والية ُب عقد النكاح لغّب األب، وا١بد لؤلب وإف عبل، . وُب مسالك األفهاـ: ))(٘)((وكذا الصغّب

                                                           

 .ٕٖٛبّبوت، ٙبقيق: ٦بموعة من العلماء، ص ،، دار الكتاب العريبٚإبن قدامة )عبد هللا بن أٞبد(، ا٤بغِب،ج - ٔ
( ، احمللى )احمللى ابآلاثر شرح اجمللى ابإلختصار(، ج إبن حـز )علي بن أٞبد - ٕ ، دار الفكر، بّبوت، ٜبن سعيد بن حـز

 .ٖٙٗٙبقيق: أٞبد دمحم شاكر، ص
، نفس ا٤بصدر، ج - ٖ  .ٜ٘ٗص ،ٜإبن حـز
، مؤسسة النشر ٖالعبلمة ا٢بلي )ا٢بسن بن يوسف ا٤بطهر األسدي(، قواعد األحكاـ ُب معرفة ا٢ببلؿ وا٢براـ،ج - ٗ
 .٘ٔ، ص٘ٔٗٔ، ٔقم، ط ،سبلمياإل
قم،  ،، مؤسسة النشر اإلسبلميٖإبن فهد ا٢بليب )أٞبد بن دمحم بن فهد(، ا٤بهذب البارع ُب شرح ا٤بختصر النافع، ج - ٘

 .ٜٕٔٙبقيق: الشيخ ٦بتىب العراقي، ص
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وىل يشَبط ُب والية ا١بد بقاء األب؟ قيل : نعم ، مصّبا إىل رواية  ،وا٢باكم ،عبل، وا٤بوىل، والوصي
 . (ٕ)(((ٔ)ال ٚبلو من ضعف. والوجو أنو ال يشَبط

يتبْب ٩با ذكران أف الفقهاء إتفقوا على ثبوت والية اإلجبار لؤلب لكماؿ شفقتو ودنو منزلتو من 
 ا٤بوىل عليو، واختلفوا ُب غّبه:

 ىل حصرىا على األب وحده. فذىب ا٢بنابلة، والظاىرية إ
وذىب ا١بمهور من ا٢بنفية، وا٤بالكية، والشافعية، واإلمامية، إىل أهنا تثبت للجد أيضًا إ٢باقاً 

 ابألب. 
وأما غّب األب وا١بد: فذىب الشافعية إىل عدـ ثبوهتا لغّبٮبا، وذىب ا٢بنفية، وا٤بالكية، 

ران، ومع إختبلفهم ُب ٙبديد ذلك الغّب، إال أهنم واإلمامية، إىل ثبوهتا لغّبٮبا، على النحو الذي ذك
 إتفقوا على ثبوت ا٣بيار للموىل عليو ُب تزويج غّب األب وا١بد.

وأما ابلنسبة للراجح من ىذه اآلراء، فبل أرى أاًي منها راجحاً؛ ألف والية اإلجبار من أساسها 
كن اإلعتماد عليو ُب ثبوهتا، مبنية على إستنباطات وإجتهادات فقهية، وال يوجد نص شرعي واحد ٲب

وىذا ىو الذي أدى إىل إختبلؼ اآلراء ُب ىذه ا٤بسألة وبقية ا٤بسائل األخرى ا٤بتعلقة بوالية اإلجبار، 
وىذا ال يعِب إلغاء مسألة الوالية الٍب أثبتتها النصوص الشرعية ابلكلية، بل يعِب ثبوت الوالية ولكن 

لراجح كما سنذكره الحقاً، فإف الوالية تثبت لكل ويل عاصب  من غّب إجبار، وإذا أخذان هبذا وىو ا
 كما ىو رأي ا٢بنفية، فإف مل يوجد إنتقلت الوالية إىل القضاء.

 
 
 
 
 

                                                           

والية مطلقا. وذىب بعضهم إىل ا٤بشهور عند الشيعة أنو ال يشَبط لثبوت والية ا١بد حياة األب وال موتو، بل تثبت لو ال - ٔ
أف واليتو مشروطة ٕبياة األب، فلو مات األب سقطت والية ا١بد، وىذا عكس ما ىو اثبت عند فقهاء أىل السنة من أف 

 ثبوت والية ا١بد يتوقف على موت األب.
، مؤسسة ٜٙٛٔ,ٔط ،ٚالشهيد الثاين )زين الدين بن علي العاملي(، مسالك األفهاـ إىل تنقيح شرائع اإلسبلـ،ج - ٕ

 .ٚٔٔ,ٙٔٔا٤بعارؼ اإلسبلمية، ص
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 املطلب الثاني

 علة والية اإلجبار 

 

 إختلف الفقهاء ُب ٙبديد علة والية اإلجبار إىل ٟبسة آراء وكالتايل:
وا٤بشهور عند اإلمامية: إىل أف علة اإلجبار ىي الصغر، الرأي األوؿ: ذىب ا٢بنفية، والزيدية، 

وا٢باصل وعلى ىذا ٯبوز تزويج الصغّب، والصغّبة بكراً كانت أو ثيباً: جاء ُب البحر الرائق للحنفية: ))
 ؛وعندان عدـ العقل أو نقصانو وىذا أوىل أف علة ثبوت الوالية على الصغّبة عند الشافعي البكارة،

وٯبوز نكاح الصغّب والصغّبة إذا وُب فتح القدير ٥بم أيضاً: )) .(ٔ)ـ ُب مالو ونفسو((وكذا ُب حق الغبل
ُب  لؤلبوقد رخص وُب كتاب األحكاـ للزيدية: )) .(ٕ)((زوجهما الويل بكرا كانت الصغّبة أو ثيبا

مامية: . وُب مسالك األفهاـ لئل(ٖ)((الصغّبة، ومل يطلق ذلك لو ُب الكبّبة إال أبمرىا ابنتوتزويج 
وتثبت والية األب وا١بد لؤلب على الصغّبة وإف ذىبت بكارهتا بوطء أو غّبه، وال خيار ٥با بعد ))

بلوغها على أشهر الروايتْب. وكذا لو زوج األب أو ا١بذ الصغّب لزمو العقد، وال خيار لو مع بلوغو 
ما: على الثيب مع البلوغ وال والية ٥ب. وُب شرائع اإلسبلـ ٥بم أيضاً: ))(ٗ)((ورشده وعلى األشهر

 .(٘)((والرشد، وال على البالغ الرشيد
الرأي الثاين: ذىب الشافعية، وا٢بنابلة، واإلمامية ُب قوؿ: إىل أف علة اإلجبار ُب اإلبن ىي 
الصغر، وُب البنت البكارة، وبناءًا عليو ٯبوز للويل تزويج اإلبن الصغّب دوف الكبّب، والبنت البكر 

كبّبة، وال ٯبوز لو تزويج الثيب صغّبة كانت أـ كبّبة: جاء ُب اجملموع للشافعية: صغّبة كانت أو  
 . وفيو أيضاً:(ٙ)((عندىم ٱبتلف بصغر ا٤بنكوحة وكربىا، وعندان ٱبتلف ببكارهتا وثيوبتها ))واإلجبار

وأما الثيب فإهنا إف ذىبت  ..و ٯبوز لؤلب وا١بد تزويج البكر من غّب رضاىا صغّبة كانت أو كبّبة))
وإف كانت صغّبة مل ٯبز ...بكارهتا ابلوطء، فإف كانت ابلغة عاقلة مل ٯبز ألحد تزوٯبها إال إبذهنا

                                                           

 .ٜٕٓص ،ٖإبن ٪بيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج - ٔ
 .ٕ٘ٚ،صٖفتح القدير، ج ،إبن ا٥بماـ - ٕ
 .ٖٚٗ، دوف مكاف أو أتريخ الطبع، صٰٔبٓب بن ا٢بسْب، األحكاـ ُب ا٢ببلؿ وا٢براـ،ج - ٖ
 .ٛٔٔص ،ٚالشهيد الثاين، مسالك األفهاـ، ج - ٗ
 .ٕٓ٘ص،ٕاحملقق ا٢بلي، شرائع اإلسبلـ،ج - ٘
 .ٓٚٔص ،ٙٔج ،اجملموع ،النووي - ٙ
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ألف إذهنا معترب ُب حاؿ الكرب فبل ٯبوز اإلفتيات عليها ُب حاؿ  ؛تزوٯبها حٌب تبلغ وأتذف
البكارة ولو بعد  ة فلهما منصب اإلجبار ُب حال ،األبأما األب وا١بد أب )) وُب الوسيط ٥بم أيضاً:

وإذا زوج الرجل ابنتو البكر )) وُب ا٤بغِب للحنابلة: .(ٕ)((وُب البنْب ُب الصغر دوف الكرب ،البلوغ
أما البكر الصغّبة فبل خبلؼ  ،فوضعها ُب كفاية فالنكاح اثبت وإف كرىت كبّبة كانت أو صغّبة

فبل خبلؼ أف لؤلب تزويج ابنو الغبلـ، العاقل بغّب ا٤بربع ٥بم أيضاً: )) وُب حاشية الروض .(ٖ)((فيها
. وُب (ٗ)((وليس لو تزويج ابنو البالغ العاقل ببل إذنو ببل نزاع..ألف ابن عمر زوج ابنو وىو صغّب ؛إذنو

إذا زوج األب أو ا١بد من لو إجبارىا على النكاح، وىي البكر الصغّبة أو ا٤ببسوط لئلمامية: ))
 .(٘)((الكبّبة

الرأي الثالث: ذىب ا٤بالكية إىل أهنا ُب اإلبن الصغر، وُب البنت البكارة، أو الصغر على انفراد: 
فيجوز للويل تزويج إبنو الصغّب، وإبنتو البكر صغّبة كانت أـ كبّبة، والثيب إف كانت صغّبة، وال ٯبوز 

 الذخّبة لو إنكاح إبنو الكبّب، وال إبنتو الثيب الكبّبة: جاء ُب 
فيجّب الصغّبة  ،أو البكارة ،الصغر :أبحد علتْب -أي األب - اختص اإلجبار بوللمالكية: ))

وجوز للويل تزويج  ،وال ٘برب الثيب البالغ عندان لعدـ العلتْب ..والبكر وإف كانت ابلغا، وإف كانت ثيباً 
 ،العاقد أاب أو جدا ٤بزيد شفقتهما وال خيار ٥بما بعد البلوغ إف كاف ،الصغّب والصغّبة كاف أاب أو غّبه

. وُب شرح ٨بتصر خليل: ))والثيب إف صغرت )ش( يعِب أف (ٙ)((و٥بما ا٣بيار بعد البلوغ مع غّبٮبا
فأما . وُب بداية اجملتهد: ))(ٚ)األب لو أف ٯبرب ابنتو الثيب إذا كانت صغّبة؛ ألهنا ُب حكم البكر((

وأما الثيب الغّب ..فقط أف ٯبربىا على النكاح لؤلبيب ليلى: البكر البالغ فقاؿ مالك والشافعي وابن أ
 . (ٛ)((على النكاح األبالبالغ فإف مالكا وأاب حنيفة قاال: ٯبربىا 

                                                           

 .٘ٙٔص ،ٙٔالنووي، اجملموع، ج - ٔ
 . ٘ٔص ،ٖالعبلمة ا٢بلي، قواعد األحكاـ، ج - ٕ
 .ٜٖٚص ،ٚإبن قدامة، ا٤بغِب،ج - ٖ
 .ٕٙ٘ص ،ىػٜٖٚٔ، ٔ، طٙالعاصمي )عبد الرٞبن بن دمحم بن قاسم(، حاشية الروض ا٤بربع شرح زاد ا٤بستقنع،ج - ٗ
 .ٖٔٔطهراف، تصحيح وتعليق: دمحم تقي الكشفي، ص ،، مطبعة ا٢بيدريةٗالطوسي )دمحم بن ا٢بسن(، ا٤ببسوط، ج - ٘
 .ٕٚٔص،ٗالقراُب، الذخّبة،ج - ٙ
 .ٙٚٔبّبوت، ص ،دار الفكر ،ٖا٣برشي )دمحم بن عبد هللا(، شرح ٨بتصر خليل،ج - ٚ
 .٘ص ،ٕإبن رشد ا٢بفيد، بداية اجملتهد،ج - ٛ
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الرأي الرابع: ذىب الظاىرية إىل أف والية اإلجبار تقتصر على البنات دوف البنْب، وعلتها ُب 
العلتْب مل ٯبز اإلجبار: فيجوز للويل إنكاح إبنتو البنات ىي البكارة والصغر معاً، فإذا ٚبلفت إحدى 

البكر الصغّبة، أما البكر الكبّبة، أو الثيب الصغّبة، فبل ٯبوز ألحد إنكاحهما جاء ُب احمللى: 
))ولؤلب أف يزوج إبنتو الصغّبة البكر مامل تبلغ بغّب إذهنا، وال خيار ٥با إذا بلغت، فإف كانت ثيبًا من 

ها، مل ٯبز لؤلب وال لغّبه أف يزوجها حٌب تبلغ، وال إذف ٥بما قبل أف تبلغ، وإذا زوج مات عنها أو طلق
. وفيو (ٔ)بلغت البكر والثيب مل ٯبز لؤلب وال لغّبه أف يزوجها إال إبذهنا، فإف وقع فهو مفسوخ أبداً((

 .(ٕ)داً((أيضاً: ))وال ٯبوز لؤلب وال لغّبه إنكاح الصغّب الذكر حٌب يبلغ، فإف فعل فهو مفسوخ أب
الرأي ا٣بامس: وذىب اإلابضية ُب قوؿ، وا٢بسن البصري، وإبراىيم النخعي، إىل أف العلة ىي 
البنوة واإليبلد، فيجوز لؤلب إجبار إبنتو البكر والثيب، صغّبة كانت أـ كبّبة على الزواج دوف رضاىا: 

. وُب احمللى (ٖ)ولو أنكرات((جاء ُب شرح النيل لئلابضية: ))وقيل جاز على البكر والثيب فعل وليهما 
وإف   -للظاىرية: ))وقاؿ ا٢بسن، وإبراىيم النخعي: إنكاح األب إبنتو الصغّبة والكبّبة، الثيب والبكر

 .(ٗ)جائز عليهما(( -كرىتا
ويتبْب من آراء الفقهاء ىذه أف علة اإلجبار عند الفقهاء ال ٚبرج عن شيئْب ٮبا: البكارة، 

إعتربٮبا على انفراد، ومنهم من ٝبعهما، واستدؿ من قاؿ أبهنا البكارة والصغر،  فمن الفقهاء من 
وقالوا: يدؿ  .(٘){نَػْفِسَها َواْلِبْكُر َيْسَتْأِذنُػَها أَبُوَىا ُب  ،الثػَّيُِّب َأَحقي بِنَػْفِسَها ِمْن َولِيَِّها}: بقولو 

مفهـو ا٢بديث على أف ويل البكر أوىل هبا من نفسها، وأبف البكر ال تعرؼ أمور النكاح، لذا يزوجها 
 وليها.

 واستدؿ من قاؿ أبهنا الصغر أبدلة منها:

                                                           

، احمللى، ج - ٔ  .ٛ٘ٗص ،ٜإبن حـز
، احمللى، ج - ٕ  .ٕٙٗص،ٜإبن حـز
 .ٕٗٔ، مكتبة اإلرشاد، صٙدمحم بن يوسف ين عيسى أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج - ٖ
، احمللى،ج - ٗ  .ٜ٘ٗص ،ٜإبن حـز
( ابب إستئذاف الثيب ُب ٜابب ) ،( النكاحٚٔ،  كتاب )ٗمسلم )مسلم بن ا٢بجاج بن مسلم(،  صحيح مسلم،ج - ٘

 ٔٗٔ(،واللفظ ٤بسلم، صٖٖٗ٘رقم ا٢بديث ) ،بّبوت ،دار ا١بيل، دار اآلفاؽ ا١بديدة ،النكاح ابلنطق، والبكر ابلسكوت
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فَأََتْت  ،َفَكرَِىْت َذِلكَ  ،َأفَّ َأاَبَىا َزوََّجَها َوْىَي ثَػيِّبٌ  :(ٔ)عن خنساء بنت خذاـ األنصاريةِ  -ٔ
 .(ٕ){افَػَردَّ ِنَكاَحه} َرُسوَؿ اَّللَِّ 

. َفذََكَرْت َأفَّ أاََبَىا َزوََّجَها َوِىَى َكارَِىةٌ  َأفَّ َجارِيًَة ِبْكرًا أََتِت النَّىبَّ عن إبن عباس:  -ٕ
 .(ٖ){ َفَخيػََّرَىا النَّىبي }

  .(ٗ){اَل تُػْنَكُح اْلِبْكُر َحٌبَّ ُتْسَتْأَذفَ }: و قول -ٖ

  وقالوا: تدؿ ىذه األحاديث على عدـ ثبوت والية اإلجبار على البالغْب، بدليل رد النيب
 ، ولو كانت والية اإلجبار تثبت على الكبار ٤با رد النيب لزواج خنساء، وللبكر الٍب خّبىا النيب 

 نكاحهما، يقوي ذلك ا٢بديث الثالث الذي ينفي نكاح األبكار دوف إذهنن واخنيارىن.

أبف  .(٘){الثػَّيُِّب َأَحقي بِنَػْفِسَها ِمْن َولِيَِّها}وا على ما استدؿ بو اآلخروف من مفهـو حديث: ورد
أبف ىذا يستفاد من مفهـو  ،أبف البكر ليست أبحق بنفسها، بل وليها أوىل بتزوٯبها من نفسها

 .ا٤بخالفة، وىو ليس ٕبجة عندىم

                                                           

وكانت ا٣بنساء من أىل قباء، وكانت ٙبت أنيس بن قتادة فقتل عنها يـو أحد، فزوجها أبوىا رجبل من مزينة فكرىتو،  - ٔ
فرد نكاحها، ونكحت أاب لبابة بن عبد ا٤بنذر. أنظر: إبن حجر العسقبلين )أٞبد بن علي(،  وشكت ذلك إىل رسوؿ هللا 
 .ٕ٘ٛٙبقيق: عادؿ أٞبد ، علي دمحم معوض، ص ،ٜٜ٘ٔالعلمية، بّبوت، ، دار الكتب ٔ، طٔاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة،ج

( إذا زوج إبنتو وىي كارىة فنكاحو مردود، رقم ٖٗ( النكاح، ابب )ٓٚ، كتاب )ٛالبخاري، صحيح البخاري، ج - ٕ
 .ٚ٘(، صٖٛٔ٘ا٢بديث )

( ُب البكر يزوجها ٕ٘كاح، ابب )( النٕٔ، كتاب )ٕأبو داود )سليماف بن األشعث السجستاين(، سنن أيب داود، ج - ٖ
، وقاؿ األلباين: حديث صحيح. البيهقي ٜ٘ٔ(، صٜٕٛٓأبوىا وال يستأمرىا، دار الكتاب العريب، بّبوت، رقم ا٢بديث )

( ما جاء ُب إنكاح اآلابء األبكار، ٜٜ( النكاح، ابب )ٜٖ، كتاب )ٚ)أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي(، السنن الكربى،ج
. ويقوؿ إبن القيم ُب ٚبريج ٚٔٔ(، صٓٗٓٗٔرقم ا٢بديث ) ىػ،ٖٗٗٔا٤بعارؼ النظامية، حيدرآابد،رة ، ٦بلس دائٔط

ا٢بديث: ))وليس رواية ىذا ا٢بديث مرسلة بعلة فيو، فإنو قد روي مسندا ومرسبل، فإف قلنا بقوؿ الفقهاء : إف اإلتصاؿ زايدة 
ب األحاديث، فما ابؿ ىذا خرج عن حكم أمثالو، وإف حكمنا ومن وصلو مقدـ على من أرسلو فظاىر، وىذا تصرفهم ُب غال

ابإلرساؿ كقوؿ كثّب من احملدثْب فهذا مرسل قوي، قد عضدتو اآلاثر الصحيحة الصرٰبة، والقياس، وقواعد الشرع((. إبن قيم 
مكتبة ا٤بنار اإلسبلمية،  ، مؤسسة الرسالة، بّبوت،ٗٔ، ط٘ا١بوزية )دمحم بن أيب بكر أيوب(، زاد ا٤بعاد ُب ىدي خّب العباد،ج

 .ٚٛ، ٙبقيق: شعيب األرانؤوط، عبد القادر األرانؤوط، صٜٙٛٔالكويت، 
 . مسلم،ٕٛ(، صٖٗٛٗ( ُب النكاح، رقم ا٢بديث )ٓٔابب ) ،( ا٢بيلٜٗ، كتاب )ٙالبخاري، صحيح البخاري،ج - ٗ

ق، والبكر ابلسكوت، رقم ا٢بديث ( إستئذاف الثيب ُب النكاح ابلنطٜ( النكاح، ابب )ٚٔ، كتاب )ٗصحيح مسلم، ج
 .ٓٗٔ(، صٖٖٛ٘)
( ابب إستئذاف الثيب ُب النكاح ابلنطق، والبكر ابلسكوت، ٜ( النكاح، ابب )ٚٔ،كتاب )ٗمسلم، صحيح مسلم، ج - ٘

 .ٔٗٔ(، صٖٖٗ٘رقم ا٢بديث )
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إتفقوا على أف علة والية اإلجبار ُب الصغّب وخبلصة ىذه اآلراء ىي: أف ٝبيع فقهاء ا٤بذاىب 
 ، وُب البكر الصغّبة ىي البكارة والصغر، واختلفوا ُب غّبٮبا:(ٔ)ىي الصغر

فذىب ا٢بنفية، وا٤بالكية، والزيدية، وا٤بشهور عند اإلمامية: إىل ثبوت والية اإلجبار على الثيب 
 الصغّبة لعلة الصغر.

وا٢بنابلة، واإلمامية ُب قوؿ إىل ثبوت والية اإلجبار على البكر وذىب ا٤بالكية، والشافعية، 
 الكبّبة لعلة البكارة.

وذىب اإلابضية ُب قوؿ، وا٢بسن البصري، وإبراىيم النخعي، إىل ثبوت والية اإلجبار على 
 البنت صغّبة كانت أـ كبّبة، ثيباً كانت أـ بكراً لعلة اإليبلد.

ليها أف ال دليل صريح ٲبكن اإلستناد عليو ُب ٙبديد علة والية ويتبْب من أدلتهم الٍب استندوا إ
اإلجبار، فجميع ىذه العلل الٍب جعلوىا مناط حكم اإلجبار علل إجتهادية ضعيفة مبنية على الظن 

رد نكاح البكر والثيب لعدـ رغبتهما ُب النكاح مع ثبوت حاجتهما   والتخمْب، وإذا كاف النيب
إبنكاح صغّبة ال حاجة ٥با ُب النكاح أصبًل، وال تدري عن أموره وأحكامو  إليو، فهل يعقل أف يقبل

 شيئاً؟!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 إبستثناء الظاىرية الذين ال يروف ثبوت والية اإلجبار عليو أصبلً. - ٔ
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 املطلب الثالث

 يف والية اإلجبار املراد بالبكر والثيب

 

قلنا ُب ا٤بطلب الثاين أبف إحدى علٍب والية اإلجبار عند الفقهاء ىي البكارة، وعندما ننظر إىل 
ليس ا٤براد توصيف الفقهاء للبكارة، والفرؽ بينها وبْب الثيوبة فيما يتعلق ٗبوضوع الوالية، يتبْب أبنو 

 .حقيقتهما اللغوية عند الفقهاءابلبكر والثيب 
األوؿ من كل شيء، والبكر من النساء: ىي العذراء الٍب مل تفتض  فالبكر ُب اللغة يطلق على

  .(ٔ)بكارهتا
  .(ٕ)والثيب ُب اللغة: ىي الٍب فقدت عذريتها ابلوطء ُب النكاح، ٍب فارقت زوجها

 زوا٥با ابلوطء ُب الزواج. :بةو والثي، بقاء الُعذرةُب اللغة وكما ذكران ىي البكارة إذف ف
ُب التمييز بْب البكر والثيب ال يعتمد على  فيما يتعلق بوالية اإلجبارا٢بكم أما عند الفقهاء ف

. ىل (ٖ){الثػَّيُِّب َأَحقي بِنَػْفِسَها ِمْن َولِيَِّها}: بقولو ُب ىذه ا٤بسألة متعلق وسبب اختبلفهم  ذلك،
عذريتها، ولكنها تعامل  حاالت تفقد ا٤برأة فيهاناؾ ، فهثيوبة اللغويةاليوبة الشرعية أـ ا٤براد ابلثيب الث

 معاملة األبكار ُب مسألة الوالية، وتفصيل ذلك عند الفقهاء على النحو اآلٌب:

                                                           

عرب: ))بكر: البكرة: الغدوة...واإلبكار: اسم البكرة اإلصباح..والباكور من كل شيء: ا٤بعجل اجملئ جاء ُب لساف ال - ٔ
واإلدراؾ..والباكورة: أوؿ الفاكهة...وابتكر: أدرؾ ا٣بطبة من أو٥با..وأصلو من ابتكار ا١بارية وىو أخذ عذرهتا.. وبكر كل شئ: 

. وُب ٦بمع ٛٚ,ٙٚ، صٗلبكر: العذراء(( إبن منظور، لساف العرب، جأولو..والبكر من النساء: الٍب مل يقرهبا رجل..وا
البحرين: ))األبكار..بفتح ا٥بمزة ٝبع بكر، وىي العذراء من النساء الٍب مل ٛبس.. والبكارة أيضا: عذرة ا٤برأة.. وابتكر الشئ: 

مكتب نشر الثقافة اإلسبلمية، ، ٕ، طٔإذا أخذ بكورتو وىو أولو((. الطرٰبي )فخر الدين الطرٰبي(، ٦بمع البحرين،ج
. وُب اتج العروس: ))والبكر: الدرة الٍب مل تثقب.. والبكر: ا١بارية الٌب مل ٖٖٕ,ٖٕٔ، ٙبقيق: السيد أٞبد ا٢بسيِب، صٜٛٛٔ

 .ٜ٘,ٙ٘ص،ٖتفتض، وٝبعها أبكار((. الزبيدي، اتج العروس،ج
وابنت أبّي وجٍو كاف بعد أف مّسها((. الفراىيدي، جاء ُب كتاب العْب: ))ثيب: الثػَّيُِّب: اّلٍب قد تزّوجت  - ٕ

. وُب الصحاح: ))ورجل ثيب، وامرأة ثيب.. وذلك إذا كانت ا٤برأة قد دخل هبا، أو كاف الرجل قد دخل ٜٕٗص،ٛالعْب،ج
وجها أبي . وُب لساف العرب: ))..) ثيب ( الثػَّيُِّب من النساِء الٍب تزوجت وفارقت ز ٜ٘ص،ٔابمرأتو((. ا١بوىري، الصحاح،ج

 .ٕٛٗص ،ٔوجو كاف بعد أف مسها((. إبن منظور،لساف العرب،ج
 سبق ٚبرٯبو. - ٖ
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فذىاب البكارة إما أف يكوف بعارض، أو بوطء، وإف كاف بوطء، فإما أف يكوف بوطء حبلؿ، 
الت مع أو حراـ، إذف فا٤بسألة ُب ٦بموعها ال ٚبرج عن ثبلث حاالت، وفيما أيٌب نعرض تلك ا٢با

 بياف آراء الفقهاء ُب حكمها وعلى النحو التايل:
ا٢بالة األوىل: إف كاف ذىاب بكارهتا بوطء مباح كنكاح صحيح، أو نكاح فاسد، أو وطء 

 بشبهة، فإهنا تعامل معاملة الثيب:
وىذا إبتفاؽ ٝبيع ا٤بذاىب من: ا٢بنفية، وا٤بالكية، والشافعية، وا٢بنابلة، والظاىرية، والزيدية، 

 والشيعة اإلمامية، واإلابضية:
جاء ُب ا٤ببسوط للحنفية: ))أو جومعت بشبهة، أو نكاح فاسد، مل ٯبز تزوٯبها بعد ذلك إال  

واف وطئت البكر البالغ وطئا يوجب ا٤بهر والعدة فقد . وُب الكاُب للمالكية: ))(ٔ)برضاىا ألهنا ثيب((
))فالوطء على ثبلثة أقساـ: أحدىا: أف يكوف حبلالً . وُب ا٢باوي الكبّب للشافعية: (ٕ)((صارت ثيبا

إما ُب عقد نكاح، أو ٗبلك ٲبْب. والثاين: أف يكوف شبهة. والثالث: أف يكوف زان حراماً. وٝبيع ذلك 
وُب اإلنصاؼ  .(ٖ)يزوؿ بو البكارة سواء كاف الوطء بنكاح أو سفاح، وٯبري عليها حكم الثيب((

. وُب احمللى للظاىرية: ))وال يزوج الثيب (ٗ)((فبل خبلؼ ُب أهنا ثيب بوِ للحنابلة: ))أما الوطء ا٤بباح 
. وُب شرح األزىار (٘)الصغّبة أحد حٌب تبلغ، سواء إبكراه ذىبت عذرهتا، أـ برضى ٕبراـ، أو حبلؿ((

للزيدية: ))إف تثيب بوطء يقتضي التحرًن، وذلك كالوطء ُب النكاح الصحيح، والفاسد، فإف حكمها 
. وُب تذكرة الفقهاء لئلمامية: ))الثيب ىي الٍب زالت بكارهتا اب١بماع.. إف زالت (ٙ)الثيب((حينئذ ك

. وُب شرح النيل لئلابضية: ))وا٤بطلقة ُب ٦بلس (ٚ)بوطء ُب النكاح، أو ا٤بلك، أو الشبهة، فهي ثيب((

                                                           

 .ٚ، ٙبقيق: خليل ٧بي الدين ا٤بيس، صٕٓٓٓ، دار الفكر، بّبوت، ٔ، ط٘السرخسي )أبوبكر دمحم(، ا٤ببسوط،ج - ٔ
، ٜٓٛٔكتبة الرايض ا٢بديثة، الرايض،، مٕ، طٕإبن عبد الرب )يوسف بن عبد هللا دمحم(، الكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة،ج - ٕ

 .ٖٕ٘ٙبقيق: دمحم أحيد ا٤بوريتاين، ص
 .ٛٙ، دار الفكر، بّبوت، صٜا٤باوردي )أبو ا٢بسن ا٤باوردي(، ا٢باوي الكبّب، ج - ٖ
 ، دار إحياء الَباث العريب، بّبوت، ٙبقيق: دمحمٛا٤برداوي )علي بن ا٢بسن(، اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٣ببلؼ،ج - ٗ

 .ٖٙحامد الفقي. ص
، احمللى،ج - ٘  .ٜ٘ٗص ،ٜإبن حـز
 .ٕ٘ٗص ،ٕاٞبد ا٤برتضى، شرح األزىار، ج  - ٙ
 .ٚٛ٘، منشورات ا٤بكتبة الرضوية إلحياء اآلاثر ا١بعفرية، صٕالعبلمة ا٢بلي )ا٢بسن بن يوسف(، تذكرة الفقهاء،ج - ٚ
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طفولية ٍب ٦بلس العقد كالثيب إذا أراد وليها أف يزوجها.. وكذا الٍب نكحت فاسدًا ومسها، أو ُب 
 .(ٔ)فارقتو وبلغت فحكمها كالثيب((

 ا٢بالة الثانية: إف كاف ذىاب بكارهتا بوطء ٧بـر كالزان، أو اإلغتصاب، ففيها رأايف :
أو٥با: أهنا تعامل معاملة الثيب: وىذا مذىب الشافعية، والظاىرية، والشيعة اإلمامية، وا٤بشهور 

 عند ا٢بنابلة، وُب رواية عند ا٤بالكية:
واف ذىبت بكارهتا ابلزان فهو كما لو ذىبت اب١بماع ُب النكاح، )) ُب اجملموع للشافعية:جاء 

وُب احمللى للظاىرية: ))وال يزوج الثيب الصغّبة أحد   .(ٕ)اإلذف((فيكوف حكمها حكم الثيب ُب 
لئلمامية: وُب جامع ا٤بقاصد  .(ٖ)حٌب تبلغ، سواء إبكراه ذىبت عذرهتا، أـ برضى ٕبراـ، أو حبلؿ((

))أما من زالت بكارهتا اب١بماع فإهنا ثيب، سواء كاف ا١بماع ابلعقد، أو اب٤بلك، أو الشبهة، أو 
. وُب اإلنصاؼ للحنابلة: ))وأما الوطء ابلزان وذىاب البكارة بو، فالصحيح من ا٤بذىب أنو  (ٗ)الزان((

جرى  ،وغصب ،كزان  :ثيب اب٢براـال. وُب البهجة للمالكية: ))(٘)كالوطء ا٤بباح .. وعليو األصحاب((
وىو ا٤بعتمد، أو ليست كالبكر بل كالثيب فتعرب عن نفسها وال  ..جرى خبلؼ ُب كوهنا كالبكر
وال فرؽ بْب الثيوبة بوطء مباح أو . وُب الشرح الكبّب للحنابلة: ))(ٙ)((جرب عليها وىو البن ا٢باجب

 .(ٚ)((٧بـر
 ُب روايةو  اإلابضية، وىو ا٤بعتمد لدى ا٤بالكية، اثنيها: أهنا تعامل معاملة البكر: وىذا مذىب

، وعند الزيدية إذا مل تشتهر ابلزىن على األصحإذا مل  تعلم زانىا، أو إذا مل عند ا٢بنابلة، وعند أيب حنيفة
 يتكرر منها الزان:

 
 

                                                           

 .ٕٔٔص،ٙدمحم بن يوسف ين عيسى أطفيش،شرح النيل وشفاء العليل، ج - ٔ
 .ٓٚٔص،ٙٔالنووي،  اجملموع، ج - ٕ
، احمللى،ج - ٖ  .،ٜ٘ٗص،ٜإبن حـز
، ٜٛٛٔ، ا٤بطبعة ا٤بهدية، قم، ٔ، طٕٔاحملقق الثاين )علي بن ا٢بسْب الكركي( ، جامع ا٤بقاصد ُب شرح القواعد،ج - ٗ

 ،ٕٓٔٙبقيق: مؤسسة آؿ البيت. ص
 .ٖٙص ،ٛا٤برداوي، اإلنصاؼ، ج - ٘
 .ٕٗٗص ،ٔالتسويل، البهجة،ج - ٙ
 .ٖٓٗص ،ٚإبن قدامة، الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع،ج - ٚ
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ُب والٍب زالت عذرهتا بوثبة، أو ماء، أو ركوب، أو زان..كالبكر )) جاء ُب شرح النيل لئلابضية:
وُب اإلنصاؼ  .(ٕ)((ف وطئت بفجور فهو ٗبنزلة البكرإو . وُب الكاُب للمالكية: ))(ٔ)الرضى((

. وُب ٦بمع األهنر (ٖ)للحنابلة: ))وأما الوطء ابلزان وذىاب البكارة بو.. قيل حكمها حكم األبكار((
هنا لو زنت ٍب أقيم عند اإلماـ، وفيو إشارة إىل أ( بزان خفي)بكارهتا ( وكذا لو زالت)))..: للحنفية

عليها ا٢بد، أو صار الزان عادة ٥با، فحكمهن حكم الثيب )خبلفًا ٥بما( ..؛ ألهنا ليست ببكر 
وُب شرح األزىار للزيدية: ))لو تثيبت بوطء ال يقتضي ٙبرًن الصهر، كالزان، وكالغلط،  .(ٗ)حقيقة((

والنكاح الباطل، فإنو ال يزوؿ حكم البكارة هبذا الوطء.. فإذا وطئها عن غلط أو زان وكاان )متكررين( 
 .(٘)حٌب ذىب ا٢بياء، بطل حكم البكارة..فتكوف كالثيب((

البكارة بعارض كوثبة، أو صدمة، أو جراحة، أو مرض، وغّبىا ا٢بالة الثالثة: إف كاف ذىاب 
 فللفقهاء فيها رأايف:

أو٥بما:  أهنا تعامل معاملة البكر ابلنسبة لوالية اإلجبار: وىذا رأي ٝباىّب الفقهاء من ا٢بنفية، 
 وا٤بالكية، والشافعية ُب ا٤بشهور، وا٢بنابلة، والزيدية، واإلمامية، واإلابضية: 

أو ، أو جراحة ،أو حيضة ،)ومن زالت بكارهتا بوثبة))...: حر الرائق للحنفيةجاء ُب الب
أو  ،أو قفزة ،كحمل شيء ثقيل  :الثيب بعارضوُب البهجة للمالكية: )) .(ٙ)..((فهي بكر(.. تعنيس

ُب بقاء ا١برب عليها إف كاف ..أو تكرر حيض، و٫بو ذلك حكمها حكم البكر  ،أو كثرة ضحك ،عود
وىو  :الثاين..رهتا بغّب الوطء ففيو وجهاف:اوإف ذىبت بك. وُب ا٤بهذب للشافعية: ))(ٚ)((٥با ٦برب

: الوطء بغّب بكارهتا ذىب إذا. وُب الشرح الكبّب للحنابلة: ))(ٛ)((تزويج األبكار ا٤بذىب أهنا تزوج
 ٯبر مل ألهنا ؛حامد ابن ذكره اإلبكار حكم فحكمها ،عود أو ،أصبع أو ،حيضة شدة أو ،كالوثبة

                                                           

 .ٕٔٔص ،ٙدمحم بن يوسف ين عيسى أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج  - ٔ
 .ٕٕ٘ص ،ٕإبن عبد الرب، الكاُب، ج - ٕ
 .ٖٙص ،ٛا٤برداوي، اإلنصاؼ، ج - ٖ
 .ٖٜٗص ،ٔشيخي زاده، ٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر،ج - ٗ
 .ٕ٘ٗص ،ٕشرح األزىار، ج اٞبد ا٤برتضى، - ٘
 .ٕ٘ٓص ،ٖإبن ٪بيم ا٢بنفي، البحر الرائق،ج - ٙ
،ٙبقيق: دمحم عبد القادر ٜٜٛٔ، دار الكتب العلمية، بّبوت، ٔط ،ٔالتسويل )علي بن عبد السبلـ(، البهجة، ج - ٚ

 .ٖٕٗشاىْب، ص
 .ٙٙٔص ،ٙٔج النووي، اجملموع، - ٛ
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. وُب شرح األزىار للزيدية: (ٔ)((عذرهتا تزؿ مل من فاشبهت ،القبل ُب وطؤىا وجد وال ،ا٤بقصود
))حيث تزوؿ بكارهتا ٖبرؽ ا٢بيض، أو ابلوثبة، أو ٕبمل شيء ثقيل، أو ٫بو ذلك ٩با تزوؿ بو البكارة، 

تتحقق بزواؿ البكارة  بةيو الث. وُب مسالك األفهاـ لئلمامية: ))(ٕ)فإف ذلك ال يبطل حكم البكارة((
من مل ( . وُب شرح النيل لئلابضية: ))..)البكر(ٖ)((فلو ذىبت بغّبه فهي ٗبنزلة البكر.. بوطء وغّبه

...والٍب زالت عذرهتا بوثبة، أو ماء، أو تتزوج، ولو زالت بكارهتا بغاصب أو غّبه، أو خلقت ببل عذرةٍ 
 .(ٗ)ركوب..كالبكر ُب الرضى((
وإف ذىبت معاملة الثيب: وىو قوؿ عند الشافعية: جاء ُب اجملموع: )) اثنيهما: أهنا تعامل

 .(٘)((أهنا كا٤بوطوءة لعمـو ا٣برب :رهتا بغّب الوطء ففيو وجهاف: أحدٮباابك
والراجح وهللا اعلم: ىو أف ذىاب البكارة إف كاف بعارض فتعامل معاملة األبكار كما ىو رأي 

مات البكر ا٢بياء كما جاء اب٢بديث، وا٢بياء من الشيء ال االكتفاء بصٝباىّب الفقهاء؛ ألف علة 
 يزوؿ إال ٗبباشرتو، وىذه مل تباشره فبقي حياؤىا منو ٕبالو.

وإف كاف بوطء مباح شرعاً فتعامل معاملة الثيب وىذا ال خبلؼ عليو بْب الفقهاء؛ ألف مقصود 
 الشرع قد ٙبقق. 

عاملة األبكار؛ ألف األحكاـ الشرعية تتعلق وأما إف كاف ٗبحـر كزان أو غّبه فإهنا تعامل م
اب٤بباحات ال ابحملرمات، فجميع األحكاـ الشرعية الٍب تتعلق ابلزواج الصحيح من ا٤بهر، والنفقة، 

ف الشارع ندب إىل السَب على والعدة، والنسب، وغّبىا ال تَبتب على الزان، فلتكن الثيوبة كذلك، ٍب إ
 السَب ا٤بطلوب. معة الثيب ُب ىذا ا٤بوضع تشهّب هبا يتناَب ، ومعاملتها معاملوالزانة الزىن

 

 

 

 

                                                           

 .٘ٓٗ، دار الكتاب العريب، بّبوت، ص ٚج إبن قدامة )عبد الرٞبن بن أيب عمر(، الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع،  - ٔ
 .ٕ٘ٗ، صٓٓٗٔ، دار غمضاف، صنعاء، ٕاٞبد ا٤برتضى، شرح األزىار،ج - ٕ
 .ٗٗٔص ،ٚالشهيد الثاين، مسالك األفهاـ،ج - ٖ
 .ٕٔٔص،ٙدمحم بن يوسف ين عيسى أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج - ٗ
 .ٙٙٔص ،ٙٔالنووي، اجملموع،ج - ٘
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 املبخث الثالث

 ، ومصروعيتوا والية اإلجبار شروط

 
٬بصص ىذا ا٤ببحػث للحػديث عػن شػروط واليػة اإلجبػار، وىػو أحػد ا١بوانػب الػٍب ٙبػدث عنهػا 

وىػػػو الػػػركن الفقهػػػاء للحػػػد مػػػن صػػػبلحيات الػػػويل، كمػػػا نتحػػػدث عػػػن مػػػدى مشػػػروعية واليػػػة اإلجبػػػار، 
األسػػاس ُب البحػػث، والػػذي أخػػرت ا٢بػػديث عنػػو حػػٌب تتضػػح الصػػورة لػػدى القػػاريء فيمػػا يتعلػػق بواليػػة 
اإلجبػار عنػد الفقهػػاء، بعػده نتنػػاوؿ حكػم تػػزويج البكػر البالغػة لنفسػػها دوف إجػازة الػػويل، والػذي أجػػازه 

ة اإلجبػػار، وخصصػػت بعػػض الفقهػػاء، وأخػػّباً بينػػت موقػػف قػػانوف األحػػواؿ الشخصػػية العراقػػي مػػن واليػػ
 لكل ٧بور من تلك احملاور مطلباً وكالتايل:

 
 املطلب األول

 شروط والية اإلجبار 

 

من أجل ا٢بفاظ على مصلحة الصغار، وا٢بد من صبلحية األولياء، فقد وضع الفقهاء ٤بن 
 منحوه صبلحية اإلجبار شروطاً، ٲبكن حصرىا ُب نقطتْب ٮبا:

عداًل، رشيداً، حبلالً،  مسلماً، ذكراً، ابلغاً، عاقبلً، حراً،أبف يكوف الويل كماؿ األىلية:  -ٔ
، وال العبد، وال اجملنوفال و  ،لصىبللمرأة، وال اوالية والية لكافر على مسلمة، وال العكس، وال فبل 

. ، فيوالسال و  ،ا٤بعتوهالفاسق، وال   وال احملـر

الوارث،  ،البالغ ،والويل العاقلومن أقواؿ الفقهاء ُب ذلك: جاء ُب فتح القدير للحنفية: ))
 ،شروط الوالية. وُب الثمر الداين للمالكية: ))(ٔ)((والكافر على ا٤بسلمة ،والعبد ،وا٤بعتوه ،فخرج الصيب

. وُب (ٕ)((، وعدـ الكفر ُب ا٤بسلمةاإلحراـ ،وعدـ ،والبلوغ ،والعقل ،وا٢برية ،الذكورة :وشروطها
والسفو ا٤بوجب  و،والعت ،واإلغماء ،وا١بنوف صىب،النظر كالكل ما يقدح ُب الوسيط للشافعية: ))

. وُب اجملموع ٥بم (ٖ)((فجميع ذلك يسلب الوالية ،وا٤برض ا٤بؤمل ا٤بلهي عن النظر لشدتو ،للحجر
 ؛وا١بد ُب تزويج البكر مل يصح أف يكوف فاسقا كاألب٩بن ٯبرب على النكاح   الويلكاف   أيضاً: ))إف

                                                           

 .ٕ٘٘ص ،ٖإبن ا٥بماـ، فتح القدير، ج - ٔ
 .ٓٗٗاألزىري، الثمر الداين، ص - ٕ
 .ٙٙص ،٘الغزايل، الوسيط، ج - ٖ
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شروط الويل . وُب حاشية الروض للحنابلة: ))(ٔ)((الوالية ال تثبت مع الفسقيزوج ابلوالية، و  ألنو
)والرشد ..)والذكورية( أَلف ا٤برأَة ال والية ٥با على نفسها ففي غّبىا أوىل )وا٢برية(..)التكليف( :سبعة

 . وُب شرح النيل لئلابضية: ))وإذا بطل الويل(ٕ)((أبَف يعرؼ الكفء، ومصاحل النكاح ُب العقد(
 .(ٖ)ٔبنوف، أو شرؾ، أو صمم، أو فقد، أو غيبة، أو ٫بو ذلك فكأنو مل يكن((

أف يكوف الويل موفور الشفقة، ويراعي مصلحة ا٤بوىل عليو ُب الزواج: ومن أجلو نيطت  -ٕ
ىذه الوالية أبقارب ا٤بوىل عليو الذين تتوافر فيهم الشفقة كاألب وا١بد وغّبٮبا، فبل ٯبوز أف يكوف 

ظاىرة، و ال أف يكوف الويل معروفًا بسوء التصرؼ واإلختيار، وال أف يزوج ٩بن ليس بينهما عداوة 
بكفء؛ ألف تصرفات الويل اجملرب منوطة اب٤بصلحة، فإذا انعدمت بطلت. جاء ُب مغِب احملتاج 

إف مل يكن بينو وبينها  ..)تزويج( ابنتو )البكر صغّبة أو كبّبة( :..الية اإلجبار وىيللشافعية: ))و 
أف يزوج ا٤بنكوحة من غّب   للويلوال ٯبوز . وُب اجملموع ٥بم أيضاً: ))(ٗ)..((عداوة ظاىرة )بغّب إذهنا(

النكاح  األـفقد قاؿ ُب ..ف زوجت ا٤برأة من غّب كف ء من غّب رضاىاإف ..كفء إال برضاىا
ٰبل لو تزوٯبها من  فبل ...فنكاحها ابطل إذا زوجها من غّب كفء)): . وُب ا٤بغِب للحنابلة(٘)((ابطل

 :شروط الويل سبعة.وُب حاشية الروض ا٤بربع ٥بم أيضاً: ))(ٙ)((من معيب وال ،غّب كفء
. (ٚ)((أبَف يعرؼ الكفء، ومصاحل النكاح )والرشد ُب العقد(..)وا٢برية( ..)والذكورية( ..)التكليف(

. (ٛ)((أف يكوف الزواج ُب مصلحة الصغّب أو اجملنوفواألحوط وجواب وُب األحكاـ الشرعية لئلمامية: ))
وىو أف ال يزوجها من كف ء مع  :أما إذا عضلها الويل. وُب شرائع اإلسبلـ ٥بم أيضاً: ))(ٛ)((اجملنوف

 .(ٜ)((رغبتها، فإنو ٯبوز ٥با أف تزوج نفسها، ولو كرىا إٝباعا

إذف فهذه ىي الضماانت الٍب ٙبدث عنها الفقهاء من أجل ا٢بفاظ على مصلحة الصغار 
والكبار ُب والية اإلجبار، ولكن ومع ذلك تبقى والية اإلجبار تفتقد إىل الشرعية الٍب تثبتها النصوص 

                                                           

 .ٜ٘ٔص ،ٙٔالنووي، اجملموع، ج - ٔ
 .ٖٕٙ ،ٕٕٙص ،ٙع، جالعاصمي، حاشية الروض ا٤برب - ٕ
 .ٛٓٔص ،ٙدمحم بن يوسف بن عيسى أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج - ٖ
 .ٕٙٗص،ٗا٣بطيب الشربيِب، مغِب احملتاج، ج - ٗ
 .ٛٚٔص ،ٙٔج النووي، اجملموع، - ٘
 .ٖٔٛص ،ٚإبن قدامة، ا٤بغِب،ج - ٙ
 .ٖٕٙص ،ٙالعاصمي، حاشية الروض ا٤بربع شرح زاد ا٤بستقنع، ج - ٚ
 .  ٚ٘ٗ، صٖٔٗٔ، مطبعة القدس، قم، ٔحسْب علي ا٤بنتظري، األحكاـ الشرعية على مذىب أىل البيت، ط - ٛ
 .ٕٓ٘ص ،ٕاحملقق ا٢بلي،شرائع اإلسبلـ،ج - ٜ
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٢بنيف، الصحيحة والصرٰبة، كما أهنا تفتقد إىل مباديء ا٢برية والعدالة الٍب ىي من أٔبدايت شرعنا ا
انىيك عن أف ىذه الضماانت ال تعترب كافية وال كفيلة بسد الثغرات الٍب ٲبكن التوغل منها إلستغبلؿ 
مصاحل ا٤بوىل عليهم وىضم حقوقهم، وخصوصًا ُب عصران ا٢بايل الذي ضعف فيو وازع الدين والضمّب 

 واألخبلؽ بْب الناس.
 

 املطلب الثاني

 مصروعية والية اإلجبار 

 

 الفقهاء ُب مدى مشروعية والية اإلجبار إىل رأيْب: وقد إختلف
الرأي األوؿ: وىو رأي الغالبية العظمى من الفقهاء الذين اتفقوا على مشروعية والية اإلجبار 
حٌب إدعى بعضهم اإلٝباع على ذلك:  وقد استدؿ ىؤالء أبدلة من القرآف، والسنة، واإلٝباع، وآاثر 

 الصحابة، وا٤بعقوؿ وكاآلٌب:
 القرآف استدلوا ب: فمن

 َلِم ََاللَّأئْ َأِشًٍُس َثَلاَثُٕ َفٔعدَُّتًُوَّ اِزَتِبُتِم ِإِى نَِّسأئُكِم ٔمو اِلَمٔخِّض ٔمَو َِٔئِسَو ََاللَّأئْ] قولو تعاىل: -ٔ

والعدة لٍب مل ٙبض عدة ثبلثة أشهر، للصغّبة اجعل . ووجو اإلستدالؿ ابآلية: ىو أف هللا (ٔ)[َِٔخِضَو
إال من طبلؽ أو فسخ ُب نكاح ، فدؿ ذلك على أهنا تزوج وتطلق، وال إذف ٥با والعدة ال تكوف 

 .، إذف فيزوجها الويلفيعترب

 ََُثَلاَث َمِثَهٖ الهَِّسأء ٔمِو َلُكِم َطاَب َما َفاِنٔكُخُا اِلََّتاَمٖ ٔفْ ُتِكٔسُطُا َألَّا ٔخِفُتِم ََِإِى]وقولو تعاىل:  -ٕ

ٌُ ُقِل الهَِّسأء ٔفْ َََِِسَتِفُتَُنك]. وقولو تعاىل: (ٕ)[ََُزَباَع  ََِتاَمٖ ٔفْ اِلٔكَتأب ٔفْ َعلَُِّكِم ُِِتَلٖ َََما ٔفًِّوَّ ُِِفٔتُّكِم اللَّ

ا على إابحة مٗبنطوقه تافدلت اآلي. وقد (ٖ)[َتِهٔكُخُُيوَّ َأِى َََتِسَغُبَُى َلًُوَّ ُكٔتَب َما ُتِؤُتَُنًُوَّ َلا اللَّأتْ الهَِّسأء
 .نكاح اليتامى من النساء، ومعلـو أف الوصف ابليتم ال يكوف إال قبل البلوغ

 منها: ومن السنة استدلوا أبحاديث الرسوؿ 

                                                           

 (.ٗسورة الطبلؽ: اآلية ) - ٔ
 (.ٖسورة النساء: اآلية ) - ٕ
 (.ٕٚٔسورة النساء: اآلية ) - ٖ
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َوَأاَن بِْنُت ِتْسِع  َوبَػَُب يب  ،َوَأاَن بِْنُت ِستِّ ِسِنْبَ  تَػَزوََّجُِب النَّىبي }قالت: حديث عائشة  -ٖ
 ٩بن يعترب إذهنا.ُب تلك ا٢باؿ  مل تكنومعلـو أف عائشة  .(ٔ){ِسِنْبَ 

وقالوا: . (ٕ){إبِِْذهِنَا ِإالَّ  تُػْنَكحُ  َوالَ  يَِتيَمةٌ  ِىىَ }زواج إبنة عثماف بن مظعوف: ُب  وبقولو  -ٗ
على جواز نكاح اليتيمة، بشرط أف تستأذف، فبل ٯبربىا وليها على النكاح، ٖببلؼ ا٢بديث دليل 
 .أب، فإف ألبيها أف يزوجها بغّب إذهنا الصغّبة الٍب ٥با

 ومن اإلٝباع: استدلوا ب:

أٝبع العلماء على أف لؤلب أف يزوج ابنتو الصغّبة وال : ))ابن عبد الرب وقالما  -٘
واألب لو أف يزوج الصغّبة إبٝباع من ا٤بسلمْب ٍب يلزمها )) وإ٠باعيل بن إسحاؽ: (ٖ)((.يشاورىا

تزويج الصغّبة ابلكبّب إٝباعا ولو كانت ُب ا٤بهد، لكن ال ٲبكن منها ٯبوز وإبن بطاؿ: )) .(ٗ)((ذلك
: أٝبعوا على أنو ٯبوز لؤلب تزويج ابنتو الصغّبة البكر ولو  . وا٤بهلب: ))(٘)((حٌب تصلح للوطء

 .(ٙ)((كانت ال يوطأ مثلها

                                                           

(، ٖٖٔ٘( إنكاح الرجل ولده الصغار، رقم ا٢بديث )ٜٖ( النكاح، ابب )ٓٚ،كتاب )ٙالبخاري، صحيح البخاري، ج - ٔ
(، ٖ٘ٗ٘( تزويج األب البكر الصغّبة، رقم ا٢بديث )ٓٔ( النكاح، ابب )ٚٔ، كتاب )ٗ. مسلم، صحيح مسلم، جٖٗٔص
 .ٕٗٔص
َ ُعْثَماُف ْبُن َمْظُعوٍف َرِضَى اَّللَُّ َعْنُو َوتَػَرَؾ ابْػَنًة َلُو ِمْن ُخَويْػَلةَ  - 2  بِْنِت َحِكيِم، قَاَؿ: والقصة كما يرويها إبن عمر ىي: ))تُػُوَبِّ

ِإىَل ُقَداَمَة ْبِن َمْظُعوٍف ابْػَنَة ُعْثَماَف ْبِن َمْظُعوٍف  َوأَْوَصى ِإىَل َأِخيِو ُقَداَمَة ْبِن َمْظُعوٍف، قَاَؿ َعْبُد اَّللَِّ: فَػُهَما َخااَلَى، قَاَؿ: َفَخطَْبتُ 
َها فََأْرَغبَػَها َِب اْلَماِؿ، َفَحطَّْت إِلَْيِو، َوَحطَّتِ  َها، فَأَبَػَتا َحٌبَّ اْرتَػَفَع  فَػَزوََّجِنيَها، َفَدَخَل اْلُمِغّبَُة ْبُن ُشْعَبَة ِإىَل أُمِّ ا١ْبَارِيَُة ِإىَل َىَوى أُمِّ

ْر هِبَا َِب  قَاَؿ: فَػَقاَؿ ُقَداَمُة ْبُن َمْظُعوٍف: ابْػَنُة َأِخى أَْوَصى هِبَا ِإىَلَّ، فَػَزوَّْجتُػَها ِمْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، ْمرٮُُبَا ِإىَل َرُسوِؿ اَّللَِّ أَ  فَػَلْم أَُقصِّ
َها، قَاَؿ: فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ الصَّبَلِح، َواَل َِب اْلَكَفاَءِة، َوَلِكنػََّها اْمرَأٌَة، َوِإنػَّهَ  ِىَى يَِتيَمٌة َواَل تُػْنَكُح ِإالَّ }:   ا َحطَّْت ِإىَل َىَوى أُمِّ

( ٜٖ، كتاب )ٚ، جقَاَؿ: فَانْػُتزَِعْت َواَّللَِّ ِمُبِّ بَػْعَد َما َمَلُكتُػَها، َوَزوَُّجوَىا اْلُمِغّبََة ْبَن ُشْعَبَة. البيهقي، السنن الكربى. {إبِِْذهِنَا
. األلباين )دمحم انصر الدين األلباين(، إرواء ٖٔٔ(، صٕٚٓٗٔ( ال والية لوصي ُب النكاح، رقم ا٢بديث )ٜٛالنكاح، ابب )

، وقاؿ ُب ٚبرٯبو: وىذا إسناد حسن ٜ٘ٛٔ، ا٤بكتب اإلسبلمي، بّبوت، ٕ، طٙالغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل،ج
 .ٖٕٗرجالو كلهم ثقات رجاؿ مسلم، ص

، مؤسسة القرطبة،ٙبقيق: مصطفى ٜٔإبن عبد الرب )يوسف بن عبد هللا(، التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاين واألسانيد،ج - ٖ
 .ٜٛأٞبد العلوى. ودمحم عبد الكبّب، ص

 .ٗٛص ،ٜٔإبن عبد الرب، التمهيد،ج - ٗ
، دار إحياء الَباث ٗ، طٜإبن حجر العسقبلين )أٞبد بن علي بن دمحم بن حجر(، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج - ٘

 .ٔٓٔ، صٜٛٛٔالعريب، بّبوت، 
 .ٙ٘ٔ، نفس ا٤بصدر، صٜإبن حجر العسقبلين، فتح الباري، ج - ٙ
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يب فإف علي بن أُب ىذا اإلطار: ا روي عن أكابر الصحابة ومن آاثر الصحابة إستدلوا ٗب -ٙ
الزبّب بن العواـ رضي زوج ابنتو قدامة بن ، و طالب ر زوج ابنتو أـ كلثـو وىي صغّبة عمر بن ا٣بطاب

وىذه القصة ُب مظنة الشهرة بْب الصحابة، ومل ينكرىا أحد منهم ، مظعوف ر حْب نفست هبا أمها
 .(ٔ)فتكوف حجة

ج، وىذا الكفء قد التزويج من الكفء من شروط ومصاحل الزوا ف ومن ا٤بعقوؿ استدلوا أب -ٚ
فقّبة وأبوىا كأف تكوف   يوجد ُب بعض األوقات وٱبشى فواتو، أو أف تكوف الصغّبة ٕباجة إىل الزواج،

 فتحتاج إىل من ٰبفظها وينفق عليها.عاجز عن الكسب، 

ومن ا٤بعاصرين الذين يؤيدوف ىذا الرأي وبقوة: الشيخ عبد هللا بن جربين الذي يهاجم رأي 
ا٤بخالفْب ويقوؿ: ))ٯبوز لؤلب أف يزوج ابنتو الصغّبة الٍب مل تبلغ تسع سنْب  وال خيار ٥با إذا بلغت 

ْب، ومل إذا زوجها من كفء ، وقد أٝبع أىل العلم على ىذه ا٤بسألة ُب حق من مل تبلغ تسع سن
ألنو ال  ؛وخبلؼ ىؤالء ُب ىذه ا٤بسألة خبلؼ شاذ ال يعتد بوٱبالف فيها سوى أفراد من العلماء، 

 .(ٕ)((دليل عليو، و٤بخالفتو الكتاب والسنة وما روي عن أكابر الصحابة، و٤بخالفتو النظر الصحيح
و ، (ٖ) بن شربمةالرأي الثاين: وىو ا٤بشهور عند اإلابضية، ورأي اإلمامْب التابعيْب عبد هللا

، ويرى ىؤالء عدـ جواز ٩بارسة والية اإلجبار على (٘)ا٤بعتزيل وأيب بكر األصم، (ٗ)عثماف البٍب
                                                           

 .ٖٓٛص ،ٚإبن قدامة، ا٤بغِب،ج - ٔ
ية تزويج الصغّبة، شبكة ا٤بعلومات الدولية: موقع ا٤بفكرين والسياسيْب العرب، ا٤بلتقى عبد هللا بن عبد العزيز ا١بربين، وال - ٕ

 ،.http:,,www.almolltaqa.com. ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٙاإلسبلمي، ا٤بواضيع اإلسبلمية ا٤بنقولة، 
ٞباد بن زيد: ما  ( من ا٥بجرة، قاؿٕٚىو عبد هللا بن شربمة بن طفيل بن حساف، فقيو العراؽ وقاضي الكوفة، ولد سنة ) - ٖ

على مسألة مل نباؿ من خالفنا.  ،يعِب العكلي  ،رأيت كوفيًا أفقو من ابن شربمة، وقاؿ ابن شربمة: إذا اجتمعت أان وا٢بارث 
قاؿ أٞبد بن عبد هللا العجلي: كاف ابن شربمة عفيفا، صارما، عاقبل، خّبا، يشبو النساؾ. وكاف شاعرا، كرٲبا، جوادا.لو ٫بو من 

حديثا. وقاؿ فضيل بن غزواف: كنا ٪بلس أان وابن شربمة، وا٢بارث بن يزيد العكلي، وا٤بغّبة، والقعقاع بن يزيد ابلليل ٟبسْب 
نتذاكر الفقو، فرٗبا مل نقم حٌب نسمع النداء ابلفجر. وقاؿ عبد الوارث: ما رأيت أحدا أسرع جوااب من ابن شربمة. توُب سنة 

، ٔأبو إسحاؽ الشّبازي )إبراىيم علي يوسف(، طبقات الفقهاء،ج ،ٖٚٗص ،ٙء، ج(. الذىيب، سّب أعبلـ النببلٗٗٔ)
 .ٗٛ، ٙبقيق: إحساف عباس، صٜٓٚٔبّبوت،  ،، دار الرائد العريبٔط
ىو عثماف بن مسلم بن جرموز، فقيو البصرة، بياع البتوت )األكسية الغليظة(، اسم أبيو مسلم، وقيل: أسلم، وقيل:  - ٗ

الكوفة أخربان دمحم بن عبد هللا األنصاري قاؿ: كاف عثماف البٍب من أىل الكوفة فانتقل إىل البصرة فنز٥با، سليماف، وأصلو من 
وكاف موىل لبِب زىرة، ويكُب أاب عمرو، وكاف يبيع البتوت فقيل البٍب. إبن سعد )دمحم بن سعد بن منيع(، الطبقات الكربى، 

  .ٜٗٔ، ٛٗٔص ،ٙ، سّب أعبلـ النببلء،ج. الذىيبٕٚ٘، صٜٛٙٔ، دار صادر، بّبوت، ٔ، طٚج

ىو عبد الرٞبن بن كيساف أبو بكر األصم ا٤بعتزيل صاحب ا٤بقاالت ُب األصوؿ، ذكره عبد ا١ببار ا٥بمداين ُب طبقاهتم،  - ٘
ٱبطئ وقاؿ: كاف من أفصح الناس، وأورعهم، وأفقههم، وكاف دينا وقورا، صبورا على الفقر، منقبضا عن الدولة، خبل أنو كاف 
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ال بد من إستئمار البكر ولو غّب ابلغة، وأف الصغار، وال على الكبار. جاء ُب شرح النيل لئلابضية: ))
يزوجها األب وال غّبه إال إبستئمار.. ٥با إذاًن وىو ظاىر ا٢بديث، وظاىر ا٢بديث أف البكر ال 

وُب  .(ٕ)فإف وقع وأنكرت بطل، وبو قلنا(( .(ٔ)}اَل تُػْنَكُح اْلِبْكُر َحٌبَّ ُتْسَتْأَذَف{ وصرحت بذلك رواية:
ومن العلماء  .(ٖ)احمللى: ))قاؿ إبن شربمة: ال ٯبوز إنكاح األب إبنتو الصغّبة إال حٌب تبلغ وأتذف((

وىذا ا٤بعاصرين الذين أيدوا ىذا الرأي الشيخ ابن عثيمْب الذي يقوؿ عقب ذكره لرأي إبن شربمة: ))
 .(ٗ)((القوؿ ىو الصواب، أف األب ال يزوج بنتو حٌب تبلغ، وإذا بلغت فبل يزوجها حٌب ترضى

ألدلة الشرعية، والذي و الراجح  من الرأيْب ىو الرأي الثاين، فهو الرأي الذي تؤيده النصوص وا
 يتماشى مع أصوؿ الشريعة ومقاصدىا، ومع منطق العقل والعدؿ والواقع.

أما ابلنسبة لؤلدلة واإلستنباطات الٍب استند إليها أصحاب الرأي األوؿ فجميعها ظنية أو 
 ضعيفة ال تصلح لئلستدالؿ ُب ٧بل اإلحتجاج، أماابلنسبة ألدلتهم من القرآف:

ََاللَٓأئْ َِٔئِسَو ٔمَو اِلَمٔخِّض ٔمو نَٔٓسأئُكِم ِإِى اِزَتِبُتِم َفٔعدَُٓتًُوَٓ َثَلاَثُٕ َأِشًٍُس ] تعاىل:فاإلستدالؿ بقولو  -ٔ

وٞبلو على جواز تزويج الصغّبة  ،ُب الصغّبة .[ََاللَٓأئْ َلِم َِٔخِضَو]وحصر قولو:  .(٘)[ََاللَٓأئْ َلِم َِٔخِضَو
الٍب مل ٙبض فهذا غّب مسلم؛ ألف النكاح مرتبط ابلبلوغ، والبلوغ ال يكوف اب٢بيض فقط، فقد يكوف 

 ،علةابإلنبات، أو اإلنزاؿ أو غّبٮبا، فقد تبلغ ا٤برأة وتنكح ولكنها ال ٙبيض، فقد ينقطع عنها ا٢بيض ل
ىؤالء، فحصرىا ُب الصغّبة غّب مسلم. وقد ذكر الكثّب من فاآلية تشمل ٝبيع ابلكلية،  ال أيتيهاأو 

لصغرىن أو ألهنن ال حيض ٥بن .. [ََاللَٓأئْ َلِم َِٔخِضَو]..ا٤بفسرين ذلك. جاء ُب تفسّب الرازي: ))
يشمل من مل ٰبض لصغر، ومن ال يكوف ٥با حيض . وُب البحر احمليط: ))(ٙ)((أصبًل، وإف كن ابلغات

                                                                                                                                                         

عليا عليو السبلـ ُب كثّب من أفعالو ويصوب معاوية ُب بعض أفعالو، ولو تفسّب عجيب، وكتاب خلق القرآف، وكتاب ا٢بجة 
(. إبن حجر ٕٔٓوالرسل، وكتاب ا٢بركات، والرد على ا٤بلحدة، والرد على اجملوس، واال٠باء ا٢بسُب، وافَباؽ االمة،مات سنة )

. الذىيب، سّب أعبلـ ٕٖ٘، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بّبوت، صٖر(، لساف ا٤بيزاف،جالعسقبلين )أٞبد بن علي بن حج
 .ٕٓٗص ،ٜالنببلء، ج

 .سبق ٚبرٯبو - ٔ
 .ٕٕٔص ،ٙدمحم بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، ج - ٕ
، احمللى،ج - ٖ  .ٜ٘ٗص ،ٜإبن حـز
 .ٖٗص ،ٕٔعلى زاد ا٤بستقنع، جإبن عثيمْب )دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمْب(، الشرح ا٤بمتع  - ٗ
 (.ٗسورة الطبلؽ: اآلية ) - ٘
، دار ٗا٣بطيب الشربيِب )دمحم بن أٞبد(، السراج ا٤بنّب ُب اإلعانة على معرفة بعض معاين كبلـ ربنا ا٢بكيم ا٣ببّب، ج - ٙ

 .ٕٖٗالكتب العلمية، بّبوت، ص
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النساء، وىو أهنا تعيش إىل أف ٛبوت وال ٙبيض. ومن أتى عليها زماف ا٢بيض  البتة، وىو موجود ُب
 ،واستظهر أبو حياف مشولو من مل ٰبضن لصغر. وُب تفسّب اآللوسي: ))(ٔ)((وما بلغت بو ومل ٙبض

 أي. وُب نظم الدرر: ))(ٕ)((ومن ال يكوف ٥بن حيض البتة كبعض النساء يعشن إىل أف ٲبًب وال ٰبضن
وُب التيسّب:  .(ٖ)((أيضاً  أشهر ثبلثة فعدهتن ،ابلغات كن وإف أصبلً  ٥بن حيض ال ألهنن وأ ،لصغرىن

و البالغات البلٌب مل أيهتن حيض ابلكلية فإهنن  أأي الصغار البلئي مل أيهتن ا٢بيض بعد، ))
  .(ٗ)((كاآليسات

 ُِِتَلٖ َََما]. وقولو تعاىل: (٘)[اِلََّتاَمٖ ٔفْ ُتِكٔسُطُا َألَّا ٔخِفُتِم ََِإِى]وأما اإلستدالؿ بقولو تعاىل:  -ٕ

. على جواز (ٙ)[َتِهٔكُخُُيوَّ َأِى َََتِسَغُبَُى َلًُوَّ ُكٔتَب َما ُتِؤُتَُنًُوَّ َلا اللَّأتْ الهَِّسأء ََِتاَمٖ ٔفْ اِلٔكَتأب ٔفْ َعلَُِّكِم ُِِتَلٖ
إطبلؽ لفظ اليتامى يكوف إبعتبار  نكاح اليتيمة، واليتيمة ىي الٍب مل تبلغ.  فهذا أيضاً غّب مسلم؛ ألف

أو إبعتبار إطبلؽ اللغة، حيث أف لفظ اليتيم يطلق على كل  ،ا٤باضي أي البلٌب كن يتامى ُب الصغر
ََآُتُا ]من فقد أابه، أو لقرب عهدىم ابلصغر واليتم، ونظّب ىذا ُب القرآف كثّب كما ُب قولو تعاىل: 

ََال َتَتَبدَّ َُاَلًُِم  . فليس مراد اآلية إعطاء ا٤باؿ لليتيم الصغّب، ومل يقل (ٚ)ِ[ُلُا اِلَدٔبَّث ٔبالطَِّّّباِلََّتاَمٖ َأِم
. جاء ُب بذلك أحد من ا٤بفسرين، بل ا٤براد ابليتامى ىنا إبعتبار ما كانوا ُب الصغر ال إبعتبار اآلف

َٖ السََٓخسَُٔ ]. وكما ُب قولو تعاىل: (ٛ)((وأراد ابليتامى الذين كانوا أيتاماتفسّب القرطيب: )) َفُأِلٔك

. فإطبلؽ لفظ السحرة عليهم إبعتبار ما كانوا عليو ال إبعتبار اآلف؛ ألهنم حْب سجدوا (ٜ)[َسـأجٔدَِو

                                                           

، ٙبقيق: عادؿ ٕٔٓٓ، دار الكتب العلمية، بّبوت، ٔ، طٛأبو حياف األندلسي )دمحم بن يوسف(، البحر احمليط، ج - ٔ
 .ٜٕٚأٞبد، وعلي دمحم معوض، ص

، دار إحياء ٕٛاآللوسي )٧بمود عبدهللا ا٢بسيِب(، تفسّب اآللوسي، )روح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم والسبع ا٤بثاين(،ج - ٕ
 .ٖٚٔلعريب، بّبوت، صالَباث ا

، ٜٜ٘ٔ، دار الكتب العلمية، بّبوت، ٛالبقاعي )إبراىيم بن عمر البقاعي(، نظم الدرر ُب تناسب اآلايت والسور،ج - ٖ
 .ٕٖٙبقيق: عبد الرزاؽ غالب، ص

سة الرسالة، السعدي )عبد الرٞبن بن انصر السعدي(، تفسّب السعدي )تيسّب الكرًن الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بناف(، مؤس - ٗ
 .ٓٚٛٙبقيق: عبد الرٞبن بن معبل اللوٰبق، ص ،ٕٓٓٓ، ٔالرسالة، بّبوت، ط

 (.ٖسورة النساء: اآلية ) - ٘
 (.ٕٚٔسورة النساء: اآلية ) - ٙ
 (.ٕسورة النساء: اآلية ) - ٚ
ٙبقيق:  ،ٖٕٓٓ، عامل الكتب، الرايض، ٘القرطيب )دمحم بن أٞبد بن أيب بكر(، تفسّب القرطيب )ا١بامع ألحكاـ القرآف(،ج - ٛ

 .ٛٙبقيق: ىشاـ ٠بّب البخاري، ص
 (.ٕٓٔسورة األعراؼ: اآلية ) - ٜ
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أي الذين كانوا سحرة قبل سجدوا مل يكونوا سحرة بل كانوا اتئبْب مؤمنْب. جاء ُب تفسّب الرازي: ))
 . (ٔ)((السجود

اآلايت وجعلها دليبًل قطعيًا على جواز تزويج الصغّبات غّب وارد، وال  هبذه إذف فاإلستدالؿ
 ينهض دليبًل ُب ٧بل اإلحتجاج.

 وأما ابلنسبة ألدلتهم من السنة:

 فاإلستدالؿ ٕبديث عائشة رضي على جواز تزويج الصغار ال يصح أيضاً ألسباب منها: -ٖ

بدليل ما جاء ُب صحيح  أف زواج النيب من عائشة كاف بوحي من هللا، وليس إبختياره  - أ
 :َحرِيٍر فيَػُقوؿُ  (ٕ)أُرِيْػُتِك ُب ا٤بَناـِ َمرَّتْب، ِإَذا َرُجٌل َٰبِْمُلِك ُب َسَرَقةِ }قاؿ:  أف رسوؿ هللا البخاري: 

. وىذه الواقعة (ٖ){ٲُبِْضوِ  اَّللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َىَذا َيُكنْ  ِإفْ  :فَأَُقوؿُ  .أَْنتِ  ِىيَ  فَِإَذا فََأْكِشُفَها .َىِذه امَرأَُتكُ 
 .(ٗ)حدثت بعد وفاة خدٯبة، وقبل أف تصور عائشة ُب رحم أمها

على عائشة  كانت قاصرة، ومل تكن صغّبة، والقاصر لو أىلية األداء  عندما عقد النيب   - ب
فيجوز ُب حقها الزواج إبجازة وليها، وعندما زفت كاف  -ٖببلؼ الصغّب الذي ال أىلية لو -الناقصة 

إذا بلغت ا١بارية تسع سنْب فهي ٥با من العمر تسع سنْب أي كانت ابلغة، بدليل قو٥با رضي: ))
ابلتأكيد أدرى ٕبا٥با من غّبىا، وبدليل ما يقولو اإلماـ الشافعي عن ٘بربتو . وىي (٘)((امرأة

، فبل ٲبكن قياس زواج الصغّبات على زواج (ٙ)((رأيت ابليمن بنات تسع ٰبضن كثّباالشخصية: ))
 السيدة عائشة ٕبجة اإلشَباؾ ُب علة الصغر.

                                                           

 .ٕٛٗ، دار إحياء الَباث العريب، بّبوت، صٜالرازي )دمحم بن عمر بن ا٢بسْب(، تفسّب الرازي،ج - ٔ
 قطعة من ا٢برير ا١بيد. - ٕ
. ٜٔٔ( ، صٛٚٓ٘( نكاح األبكار، رقم ا٢بديث )ٜ( النكاح، ابب )ٓٚ، كتاب )ٙالبخاري، صحيح البخاري، ج - ٖ

 .ٖٗٔ(، صٖٙٗٙرقم ا٢بديث ) ( ُب فضل عائشة،ٖٔصحابة، ابب )( فضائل ال٘ٗ، كتاب )ٚمسلم، صحيح مسلم، ج
 .ٛٚٔ، صٕٔٗٔ، دار الفكر، بّبوت، ٚئد ومنبع الفوائد، جا٥بيثمي )علي بن أيب بكر(، ٦بمع الزوا - ٗ
( السن الٍب وجدت ا٤برأة حاضت فيها، رقم ا٢بديث ٓٔ( ا٢بيض، ابب )ٕ، كتاب )ٔالسنن الكربى،ج ،البيهقي  - ٘
( ٜ، كتاب )ٖ. الَبمذي )دمحم بن عيسى أبو عيسى(، سنن الَبمذي )ا١بامع الصحيح سنن الَبمذي(، جٜٖٔ(، صٜٛ٘ٔ)
( ما جاء ُب إكراه اليتيمة على التزويج، دار إحياء الَباث العريب، بّبوت، ٙبقيق: أٞبد دمحم شاكر وآخروف، ٛٔابب ) ،كاحالن

 .ٚٔٗ(، صٜٓٔٔاألحاديث مذيلة أبحكاـ األلباين عليها، وقاؿ األلباين: حديث حسن صحيح، رقم ا٢بديث )
، ٙبقيق: شعيب األرنؤوط، دمحم ٜ، مؤسسة الرسالة، بّبوت، طٓٔبلء،جالذىيب )دمحم بن أٞبد بن عثماف(، سّب أعبلـ النب - ٙ

 .ٜٔدمحم نعيم العرقسوسي، ص
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لصغّبة فغّب صحيح أيضاً؛ إبنة عثماف بن مظعوف على جواز تزويج اوأما اإلستدالؿ بزواج  -ٗ
 ِإالَّ  تُػْنَكحُ  َوالَ  يَِتيَمةٌ  ِىىَ }: ألننا نعلم ٝبيعًا أف الصغّبة ال إذف ٥با فيعترب، فكيف يقوؿ الرسوؿ 

مع أهنا ليست من أىل اإلذف، فدؿ ذلك على أهنا كانت ابلغة، ٍب أهنا لو كانت صغّبة . (ٔ){إبِِْذهِنَا
كيف ًب تزوٯبها ُب ا٢باؿ، حيث يقوؿ عبد هللا بن عمر وىو راوي ا٢بديث وصاحب الشأف فيو: 

. فإطبلؽ لفظ اليتيمة ىنا كما قلنا {ُشْعَبة ْبنَ  اْلُمِغّبَةَ  َوَزوَُّجوَىا ،َمَلُكتُػَها َما بَػْعدَ  ِمُبِّ  َواَّللَِّ  فَانْػُتزَِعتْ }
ُب اآلايت إما أف يكوف إبعتبار ما كاف، أو إبعتبار اللغة، أو إبعتبار قرب عهدىا ابليتم، وىذا معروؼ 

 ومألوؼ ُب اللغة العربية. 

وأما ابلنسبة لدعوى اإلٝباع فمنتقضة ٗبا ذكر من إختبلؼ الفقهاء ُب ذلك، وقد ذكران  -٘
)إذا ) ذلك:يقوؿ اإلماـ الغزايل ُب  .(ٕ)اإلٝباع صحةفهم يدؿ على عدـ خبلو أ٠باءىم وآراءىم، 

ىذا الكذب، من )): . ويقوؿ اإلماـ أٞبد(ٖ)((دونو خالف واحد من األمة أو اثناف مل ينعقد اإلٝباع
دعوى اّدعى اإلٝباَع فهو كاذب؛ لعل الناَس اختلفوا ومل ينتِو إليو، فيقوؿ: ال نعلم الناَس اختلفوا. ىذه 

 .(ٗ)((بشر ا٤بريسي واألصّم،  ولكن نقوؿ: ال نعلم الناَس اختلفوا، ومل يبلغِب ذلك

وأما ما استدلوا بو من آاثر بعض الصحابة فهي آاثر أترٱبية ٙبتاج إىل تدقيق وٙبقيق، وىي  -ٙ
وإف صحت فبل ٲبكن مقاومتها للنصوص الصرٰبة واألدلة الصحيحة الٍب تنفي صحة مثل ىذه 

 وٛبنعها.األنكحة 

وأما ما استدلوا بو من ا٤بعقوؿ وا٣بشية من فوات الكفء فهذا غّب صحيح اب٤برة؛ ألف  -ٚ
وداـو ا٢باؿ من احملاؿ، فمن يضمن أف تبقى ىذه مقاصد الزواج ومصا٢بو ال تتحقق ُب حاؿ الصغر، 

كتور عبد يقوؿ الد ا٤بصلحة وتستمر ىذه الكفاءة لوقت الكرب، فقد تتغّب وتنقلب عند بلوغ الصغّب، 
 ؟!ولكن السؤاؿ من يضمن أف يبقى ىذا الرجل على كفاءتو حٌب تبلغ القاصرهللا بن اثين ُب ذلك: ))
 ،والتقي قد يكوف فاسقا ،وا٤بؤمن قد يبدؿ دينو ،والغِب قد ٲبسي فقّبا ،فالعاقل قد يصبح ٦بنوان

                                                           

 سبق ٚبرٯبو. - ٔ

 إال إذا كاف اإلٝباع قد سبقهم، وال دليل على أف اإلٝباَع ُب ىذه ا٤بسألة قد وقع بْب الصحابة ليسبق عصر التابعْب. - ٕ
الغزايل )أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل(، ا٤بستصفى ُب علم األصوؿ، دار الكتب العلمية، بّبوت، ضبط وتصحيح: دمحم  - ٖ

 .٘٘ٔعبد السبلـ عبد الشاُب، ص
، احمللى،ج - ٗ  .ٕٕٗص،ٓٔإبن حـز
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ها مع كفء األمس الذي وما ا٤بصلحة ُب دخوؿ الفتاة ُب مساومة على حريت، والفرصة قد تكوف نقمة
 .(ٔ)((أصبح غّب كفء ُب ىذا اليـو ويتحكم ٕبريتها

ٍب إف مقابل ىذه األدلة الظنية الٍب استدؿ هبا ا١بمهور أدلة أخرى أكثر صراحة وداللة وقوة من 
 بينها:

التحديد لو جاز التزويج قبل البلوغ مل يكن ٥بذا . و (ٕ)[َحتَٖٓ ِإَذا َبَلُػُا الهَٔٓكاَح]قولو تعاىل:  -ٔ
 فائدة.

واإلستدالؿ اب٢بديث من جانبْب: أو٥بما: . (ٖ){اَل تُػْنَكُح اْلِبْكُر َحٌبَّ ُتْسَتْأَذفَ }: و قول -ٕ
بل يعترب إذهنا الصغّبة ليست من أىل اإلذف، فحٌب تصبح من أىل اإلذف، و  عدـ جواز تزويج البكر

اثنيهما: إذا كاف ال ٯبوز تزويج  تبلغ.ورضاىا حٌب تبلغ، فدّؿ على عدـ جواز تزويج الصغّبة الٍب مل 
 البكر البالغة دوف رضاىا، فغّب البالغة بطريق األوىل قياسا على البالغة.

َها َدَخَلتْ  فَػَتاةً  َأفَّ ئشة: ))عن عا -ٖ  يب  يَػْرَفعُ  َأِخيوِ  اْبنِ  ِمنْ  َزوََّجِِب  َأيب  إفَّ : فَػَقاَلتْ  َعَليػْ
 .فََأْخبَػَرْتوُ   اَّللَِّ  َرُسوؿُ  َفَجاءَ   اَّللَِّ  َرُسوؿُ  أَيٌْبَ  َحٌبَّ  اْجِلِسي: قَاَلتْ  .َكارَِىةٌ  َوأانَ  ،(ٗ)َخِسيَسَتوُ 

َها اأْلَْمرَ  َفَجَعلَ  ،َفَدَعاهُ  أَبِيَها إىَل  فََأْرَسلَ }  َوَلِكنْ  َأيب، َصَنعَ  َما َأَجْزت َقدْ : اَّللَِّ  َرُسوؿَ  ايَ  فَػَقاَلتْ  .{إلَيػْ
جاء ُب سبل السبلـ تعقيبًا على ىذا  .(٘)((َشْيءٌ  اأْلَْمرِ  ِمنْ  ِلآْلاَبءِ  لَْيسَ  َأفْ  النَِّساءَ  أُْعِلمَ  َأفْ  أََرْدت

فأقرىا عليو، وا٤براد بنفي األمر  ا٢بديث: ))ولفظ النساء عاـ للثيب والبكر، وقد قالت ىذا عنده 
  أمره توافق فقديم: )). وُب حاشية إبن الق(ٙ)عن اآلابء التزويج للكراىة؛ ألف السياؽ ُب ذلك((

 على ٞبلو البعد كل ويبعد القاطع من يقرب ىذا ومثل ،إبذهنا إال تزوج ال البكر أف على وهنيو وخربه

                                                           

( ٕٙقناة العربية، األربعاء ) د. عبد هللا بن اثين، قراءة شرعية ُب فتوى زواج القاصرات، شبكة ا٤بعلومات الدولية: موقع - ٔ
 ىػ(.ٕٖٗٔشعباف )

 (.ٙسورة النساء: اآلية ) - ٕ
 سبق ٚبرٯبو. - ٖ
 خسيستو: أي دانئتو، أي أنو خسيس فأراد أف ٯبعلو يب عزيزاً. - ٗ
( البكر يزوجها أبوىا وىي  ٕٖ( النكاح، ابب )ٖٗ، كتاب )ٖالنسائي )أٞبد بن شعيب النسائي(، السنن الكربى، ج - ٘

. ٕٗٛ(، ٙبقيق: د.عبد الغفار سليماف ، وسيد كسروي حسن، صٜٖٓ٘كارىة، دار الكتب العلمية، بّبوت، رقم ا٢بديث )
( من زوج إبنتو وىي كارىة، دار الفكر، بّبوت،  ٕٔالنكاح، ابب )( ٜ، كتاب )ٕإبن ماجة )دمحم بن يزيد(، سنن إبن ماجة، ج

 .ٖٓٙ(، ٙبقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، صٗٚٛٔرقم ا٢بديث )
، مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب وأوالده، مصر، ٗ، طٖالصنعاين )دمحم بن إ٠باعيل(، سبل السبلـ شرح بلوغ ا٤براـ، ج - ٙ

 .ٖٕٔمراجعة: دمحم عبد العزيز، ص
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مل  ألف النيب  ؛خبلؼ مقتضاىا وعمل ىذه القضااي وأشباىها على الثيب دوف البكر، االستحباب
 .(ٔ)((يسأؿ عن ذلك، وال استفصل، ولو كاف ا٢بكم ٱبتلف بذلك الستفصل وسأؿ عنو

فَأََتْت  ،َفَكرَِىْت َذِلكَ  ،َأفَّ َأاَبَىا َزوََّجَها َوْىَي ثَػيِّبٌ  :(ٕ)عن خنساء بنت خذاـ األنصاريةِ  -ٗ
ىذا ا٢بديث ٦بمع ا٢بديث: ))قاؿ إبن عبد الرب تعقيبًا على ىذا  .(ٖ)ا{فَػَردَّ ِنَكاَحه} َرُسوَؿ اَّللَِّ 
: سحنوف بن دمحم قاؿ. وقاؿ إبن بطاؿ: ))(٘)(((ٗ)والقوؿ بو ال نعلم ٨بالفا لو إال ا٢بسن ،على صحتو

 مل ألنو عليو؛ ا٤بقاـ ٯبوز ال :وقالوا وا٤بكرىة، ا٤بكره نكاح إبطاؿ على أصحابنا أٝبع: سحنوف
 .(ٙ)((ينعقد

. َفذََكَرْت َأفَّ َأاَبَىا َزوََّجَها َوِىَى َكارَِىةٌ  َأفَّ َجارِيًَة ِبْكرًا أََتِت النَّىبَّ عن إبن عباس: )) -٘
 ومل نكحت من  وخّبيقوؿ إبن القيم ُب شرحو ُب إعبلـ ا٤بوقعْب: )) .(ٚ){ َفَخيػََّرَىا النَّىبي }

َأَحقي بِنَػْفِسَها ِمْن  (ٛ)اأَلًنُِّ }: قولو مفهـو ٗبجرد ،و٨بالفتو كلو ذلك عن ابلعدوؿ فكيف ،تستأذف

                                                           

 .ٙٛ، دار الكتب العلمية، بّبوت، صٙج إبن القيم )دمحم بن أيب بكر بن أيوب(، حاشية ابن القيم على سنن أيب داود، - ٔ
وكانت ا٣بنساء من أىل قباء، وكانت ٙبت أنيس بن قتادة فقتل عنها يـو أحد، فزوجها أبوىا رجبل من مزينة فكرىتو،  - ٕ

فرد نكاحها، ونكحت أاب لبابة بن عبد ا٤بنذر. أنظر: إبن حجر العسقبلين، اإلصابة ُب ٛبييز  وشكت ذلك إىل رسوؿ هللا 
 .ٕٙٛ,ٕ٘ٛص،ٔالصحابة، ج

( إذا زوج إبنتو وىي كارىة فنكاحو مردود،رقم ا٢بديث ٖٗابب ) ،( النكاحٓٚ، كتاب )ٛالبخاري، صحيح البخاري،ج - ٖ
 .ٚ٘(، صٖٛٔ٘)
ذي ٯبيز تزويج الثيب البالغة جربًا عنها؛ ألف علة اإلجبار عنده ىي البنوة واإليبلد. راجع ا٤بقصود بو ا٢بسن البصري ال - ٗ

 ( من البحث. ٖٔص: )
 .ٜٕٕص،ٙاأللباين، إرواء الغليل، ج - ٘
، ٙبقيق: أبو ٖٕٓٓ، مكتبة الرشد، الرايض،ٕ، طٛإبن بطاؿ )علي بن خلف بن عبد ا٤بلك(،شرح صحيح البخاري،ج - ٙ

 .ٜٜٕإبراىيم، صأبو ٛبيم ايسر بن 
( ُب البكر يزوجها أبوىا وال يستأمرىا، رقم ا٢بديث ٕ٘ابب ) ،( النكاحٕٔ، كتاب )ٕأبو داود، سنن أيب داود، ج - ٚ
( ما جاء ٜٜابب ) ،( النكاحٜٖ، كتاب )ٚ. البيهقي، السنن الكربى، جٜ٘ٔ(، وقاؿ األلباين: حديث صحيح، صٜٕٛٓ)

. ويقوؿ إبن القيم ُب ٚبريج ا٢بديث: ))وليس رواية ىذا ا٢بديث ٚٔٔ(، صٓٗٓٗٔث )ُب إنكاح اآلابء األبكار، رقم ا٢بدي
مرسلة بعلة فيو، فإنو قد روي مسندا ومرسبل، فإف قلنا بقوؿ الفقهاء : إف اإلتصاؿ زايدة ومن وصلو مقدـ على من أرسلو 

حكمنا ابإلرساؿ كقوؿ كثّب من احملدثْب فظاىر، وىذا تصرفهم ُب غالب األحاديث، فما ابؿ ىذا خرج عن حكم أمثالو، وإف 
فهذا مرسل قوي، قد عضدتو اآلاثر الصحيحة الصرٰبة، والقياس، وقواعد الشرع((. إبن قيم ا١بوزية، زاد ا٤بعاد ُب ىدي خّب 

 .ٚٛص ،٘العباد،ج
وقيل: الثيب لقرينة  وقد اختلف الفقهاء ُب تفسّب األًن فقيل: من طلقها زوجها أو مات عنها. وقيل: من ال زوج ٥با. - ٛ

ا٤بقابلة بْب األًن والبكر ىاىنا. وقيل: إف ا٤براد من األًن الكبّبة الٍب ال زوج ٥با. الكشمّبي )دمحم أنور شاه بن معظم شاه(، 
 .ٖٛٙ، ٙبقيق: ٧بمود أٞبد شاكر، صٔ، طٕالعرؼ الشذي شرح سنن الَبمذي،ج
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 غّب اختيارىا بغّب تنكح قاؿ من فهمو الذي ا٤بفهـو ىذا أف ُب صريح ومنطوقو كيف .(ٔ){َولِيَِّها
وٚبيّبىا حيث مل تستأذف ال  ،ابستئذاف البكر وهنيو عن نكاحها بدوف إذهنا أمره أفوا٤بقصود  ..مراد

وموجب ىذا ا٢بكم أنو ال ٘برب البكر البالغ ويقوؿ ُب زاد ا٤بعاد: )). (ٕ)((فيتعْب القوؿ بو ،معارض لو
وال  ،وىو القوؿ الذي ندين هللا بو ..وىذا قوؿ ٝبهور السلف ،وال تزوج إال برضاىا ،على النكاح
 .(ٖ)((ومصاحل أمتو ،وقواعد شريعتو ،وهنيو ،وأمره وىو ا٤بوافق ٢بكم رسوؿ هللا  ،نعتقد سواه

ُب زواج الصغّب إف قلنا بشرط الرضا أركاف عقد الزواج وشرط إلنعقاده، ف إف الرضا ركن من -ٙ
بلغ، وإذا يحٌب  الصغّباألب ال يزوج لذا ف. إف قلنا بو ُب البالغ فبل ٯبوز إجبارهفرضاه غّب معترب، و 
 رضى.يبلغ فبل يزوجو حٌب 

ة فيما ليس فيو الوالية شرعت من أجل ٙبقيق مصاحل ا٤بوىل عليهم وا٢بفاظ عليها، فبل والي -ٚ
ألف مقصود النكاح طبعا ىو قضاء  مصلحة الصغّب، والزواج قبل البلوغ ال ٰبقق أي مصلحة للصغّب؛

 .وشرعا النسل والصغر ينافيهما ،الشهوة

وال ٯبربىا  ،ُب أقل شئ من ما٥با إال برضاىا وليهاالبكر البالغة العاقلة الرشيدة ال يتصرؼ  -ٛ
 ٯبربىا على معاشرة من يكرىها مدة حياهتا،فكيف ٯبوز أف  ،ىاعلى إخراج اليسّب منو بدوف رضا

ما تزوٯبها مع كراىتها للنكاح فهذا ٨بالف لؤلصوؿ أو ذلك: )) ، يقوؿ إبن تيمية ُبوٯبعلها أسّبة عنده
وال على طعاـ أو شراب أو  إبذهنا،يكرىها على بيع أو إجارة إال  أفوهللا مل يسوغ لو ليها  ،والعقوؿ

 ؟!ومعاشرة من تكره معاشرتو ،فكيف يكرىها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعتو ،لباس ال تريده
فأي مودة  ،وهللا قد جعل بن الزوجْب مودة ورٞبة فإذا كاف ال ٰبصل إال مع بغضها لو ونفورىا عنو

 .(ٗ)؟!((ورٞبة ُب ذلك

اإلجبار كانت تصلح لعصرىم فهل تصلح لعصران ىذا إف قلنا وسلمنا جداًل أبف والية  -ٜ
الدولة العثمانية  العائلة ُب ضعوا قانوفاو علمًا أبف الفتوى تتغّب بتغّب الزماف وا٤بكاف. وىذا ما تفطن لو 

                                                           

إستئذاف الثيب ُب النكاح ابلنطق، والبكر ابلسكوت، رقم  (ٜ( النكاح، ابب )ٚٔ، كتاب )ٗمسلم، صحيح مسلم،ج - ٔ
 .ٔٗٔ(، صٖٔٗ٘ا٢بديث )

، ٙبقيق: طو ٖٜٚٔ، دار ا١بيل، بّبوت، ٗإبن قيم ا١بوزية )دمحم بن أيب بكر أيوب(، إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب،ج - ٕ
 .ٕٖٗعبد الرؤوؼ سعد، ص

 .ٚٛص ،٘إبن قيم ا١بوزية، زاد ا٤بعاد،ج - ٖ
 .ٕ٘، ٙبقيق: أنور الباز، عامر ا١بزار، صٕ٘ٓٓ,ٖط، ٕٖإبن تيمية )أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية(، ٦بموع الفتاوى،ج - ٗ

 .ٕ٘ص
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ىػ، ٧ٖٖٔٙبـر سنة  ٛصدر  ُب الذي ) قرار حقوؽ العائلة ُب النكاح ا٤بدين والطبلؽ ( و والذين ٠بوه 
تزويج الصغّب والصغّبة: إف األئمة األربعة رضواف هللا عليهم وضوع ما أيٌب: ))وكتبوا حوؿ ىذا ا٤ب

أجازوا للويل تزويج الصغّب والصغّبة، ولذلك كانت ا٤بعاملة حٌب اآلف جارية على ىذا الوجو، لكن 
 على تَبتب وظيفة أوؿ إف، تَػبَػديَؿ األحواؿ ُب زماننا، قد اقتضى العمل أبصوؿ أخرى ُب ىذا الباب

،  تعليمهم: ىي ا٢بياة شؤوف ُب التنازع فيو اشتد الذي الزماف ىذا وخاصة، زماف كل ُب األبوين
، منتظمة أسرة أتليف من وٛبكنهم، ا٢بياة معَبؾ ُب الظفر ٥بم تكفل حالة إىل وإيصا٥بم، وتربيتهم

 ُب وىم الزوجات ٥بم وٱبطبوف، بيتهموتر  أوالدىم تعليم أمر يهملوف الغالب ُب عندان اآلابء ولكن
 من شيًئا يروا أف قبل التعساء أولئك يزوج النتيجة وُب، مّبااثً  يكسبوىم أو هبم يسروا أف بقصد، ا٤بهد
إف أكثر البيوت الٍب يؤلفها أمثاؿ ىؤالء األوالد، الذين اآلتية،  مصائبهم أساس أعراسهم وتكوف، الدنيا

ور دينهم، فضبًل عن عدـ تعلمهم قراءة لغتهم وال تعلموا كلمة واحدة من أم مل يدرسوا ُب مدرسة
األسباب ُب  ٰبكم عليها ابلتفرؽ من أوؿ شهور الزفاؼ كا١بنْب الذي يولد ميًتا. وىذا أحد وكتابتها

وال يُعرؼ مقدار الدعاوى ا٤بتولدة من مثل ىذه األنكحة إال ابلنظر ُب  ..وىن أساس البيوت عندان،
سجبلت احملاكم الشرعية، والرجوع إىل أبواب الكتب الفقهية، وفصو٥با ا٤بتعلقة بتزويج األب وا١بد 

وما أعطي للصغّب والصغّبة من حق ا٣بيار عند  ،من األولياء الصغّب وتزويج غّب األب وا١بد ،صغّبٮبا
 غ إذا كاف ا٤بزوج غّب األب وا١بد.البلو 

على أف ابن شربمة و أاب بكر األصم رٞبهما هللا يقوالف أبف الوالية على الصغار مبنية على 
منافعهم، وُب األحواؿ الٍب ال ُٰبتاج فيها إليها: كقبوؿ التربعات مثبًل ال يكوف ألحد فيها حق الوالية 

ا وال شرًعا؛ نظرًا لعدـ احتياجهم إليو، لذلك ال ٯبوز عليهم، وتزوٯبهم ليس فيو من فائدة ال طبعً 
 تزوٯبهم قبل البلوغ من قبل أحد ألبتة.

وقاال: إف النكاح ليس بشيء مؤقت، بل ىو عقد يدـو ما دامت ا٢بياة، فإذا جعل النكاح 
أنو ال الذي يعقده أولياء الصغار انفًذا عليهم، فإف آاثره وأحكامو تستمر بعد بلوغهم أيًضا، ُب حْب 

ٯبوز ألحد أف يقـو بعمل يسلب منهم حرية التصرؼ بعد البلوغ. وحيث إف التجارب ا٤بؤ٤بة ا٤بستمرة 
منذ عصور قد أيدت قوؿ اإلمامْب ا٤بشار إليهما، فقد قبل رأيهما ُب ىذه ا٤بسألة، ووضعت ا٤بادة 

 :)وىذا نصها( السابعة على ىذا الوجو
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غّب الذي مل يتم الثانية عشرة من عمره، وال الصغّبة الٍب ال ٯبوز ألحد أف يزوج الص - ٚا٤بادة 
 .(ٔ) ((مل تتم التاسعة من عمرىا

( الٌب انعقدت ابلرايض ٕٙوىذا الرأي ىو الذي أخذ بو ىيئة كبار العلماء َب دورتو ) -ٓٔ
ىػ ٜٓٗٔ - ٛ - ٗ( ا٤بنعقدة َب الرايض أيضًا بتاريخ ٖٖىػ ودورتو )ٕٙٗٔ - ٔ - ٚٔابتداء من 

 ىػ وكاف نص قرارىم كاآلٌب:ٜٓٗٔ - ٛ - ٘ٔ اىل
أف التحجّب وإجبار ا٤برأة على الزواج ٩بن ال توافق عليو ومنعها من الزواج ٗبن رضيت ىي  -ٔ

وويل أمرىا الزواج بو ٩بن تتوافر فيو الشروط ا٤بعتربة شرعا أمر ال ٯبوز والنصوص الشرعية صرٰبة ابلنهي 
 إذ التحجّب من أكرب أنواع الظلم وا١بور. عنو والنكاح على ىذا الوجو منكر ظاىر

من يصر على ٙبجّب األنثى، ويريد أف يقهرىا ويتزوجها أو يزوجها بغّب رضاىا، فإنو عاص  -ٕ
هلل ولرسولو، ومن مل ينتو عن ىذه العادة ا١باىلية الٍب أبطلها اإلسبلـ ٘بب معاقبتو ابلسجن، وعدـ 

ألحكاـ الشرع ا٤بطهر، والتزامو بعدـ االعتداء على ا٤برأة،  اإلفراج عنو إال بعد ٚبليو عن مطلبو ا٤بخالف
أو ويل أمرىا، أو من يتزوجها، وبعد كفالتو من قبل شيخ قبيلتو أو أحد ذوي النفوذ فيها اباللتزاـ 

 .(ٕ)وعدـ االعتداء((

ومن خبلؿ ما ذكران يتبْب أبف ىذا الرأي ومع قلة مؤيديو ىو الرأي الراجح الذي يتفق مع 
ص الصحيحة، ومباديء الشريعة اإلسبلمية، ومتطلبات العصر، دوف الرأي اآلخر والذي ومع النصو 

 األسف أخذ بو ٝباىّب الفقهاء.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ،ٕ٘دمحم أمْب ا٢بسيِب )رئيس اجمللس الشرعي اإلسبلمي(، مقاؿ بعنواف: ٙبديد سن الزواج بتشريع قانوين، ٦بلة ا٤بنار،ع - ٔ
 .ٖٙص
 شرعية ُب فتوى زواج القاصرات، مصدر سابق. د. عبد هللا بن اثين، قراءة - ٕ
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 املطلب الثالث

الوالية يف تزويج البكر البالغة
(ٔ) 

 
رجحنا ُب ا٤بطلب السابق أنو ال ٯبوز للويل كائنًا من كاف أف يقـو بتزويج من ٙبت واليتو دوف 
رضا وإختيار ا٤بوىل عليو، وُب ىذا ا٤بطلب وُب اإل٘باه ا٤بعاكس نتحدث عن حكم تزويج البكر البالغة 

 لنفسها دوف إجازة وليها ورضاه، والذي  إختلف فيو الفقهاء إىل أربعة آراء:  
رأي األوؿ: ذىب ٝبهور الفقهاء من ا٤بالكية، والشافعية، وا٢بنابلة، والظاىرية، والزيدية، وأبو ال

يوسف ودمحم من ا٢بنفية ُب قوؿ ٥بما: إىل إشَباط الويل ُب إنكاح البكر البالغة، فإف تزوجت بغّبه بطل 
ليها( أو وكيلو ٤با تقدـ أف إال إبذف و ..)وال تنكح ا٤برأةنكاحها: جاء ُب الثمر الداين للمالكية: ))..

. وُب األـ للشافعية: ))كل نكاح بغّب ويل (ٕ)((وال خبلؼ ُب ذلك عندان ،الويل شرط ُب صحة العقد
وال ٛبلك ا٤برأة تزويج نفسها وال  ،النكاح ال يصح إال بويلوُب ا٤بغِب للحنابلة: )) .(ٖ)فهو ابطل((

احمللى للظاىرية: ))وال ٰبل للمرأة نكاح..إال إبذف . وُب (ٗ)((فإف فعلت مل يصح النكاح..غّبىا
كاف ذلك ..ولو أف رجبل تزوج امرأة بغّب تزويج وليها. وُب كتاب األحكاـ للزيدية: ))(٘)وليها((

)وينعقد نكاح ا٢برة . وُب فتح القدير للحنفية: ))..(ٙ)األولياء((نكاح عقد دوف  ألنو ؛النكاح ابطبل
أنو ال ينعقد إال ..وعن أيب يوسف..)كانت أو ثيباً   بكراً  ،وإف مل يعقد عليها ويلالعاقلة البالغة برضاىا( 

. وُب ا٤ببسوط ٥بم أيضاً: ))وقوؿ الشافعي مثل قوؿ دمحم ُب ظاىر الرواية أنو ال ٯبوز (ٚ)..(((..بويل
 .(ٛ)نكاحها بدوف الويل((

وف مع ا١بمهور ُب إشَباط الرأي الثاين: وىو لئلابضية، ودمحم من ا٢بنفية ُب قوؿ: وىم يتفق
الويل، إال أهنم ٱبتلفوف معهم ُب حكم العقد بدوف ويل، فّبى ا١بمهور بطبلنو كما ذكران، ويرى ىؤالء 

                                                           

إال أنِب فضلت ا٢بديث عنو ُب ، ا٤بطلب الثاين من ا٤ببحث الثاين ومع أف ىذا ا٤بوضوع يدخل بصورة ضمنية ٙبت عنواف - ٔ
 مطلب مستقل نظراً ألٮبيتو الفقهية والقانونية، وآاثره السلبية من الناحية اإلجتماعية،

 ، مصدر سابق.ٜٖٗص ،ٔاين، جاألزىري، الثمر الد - ٕ
 .ٗٙٔ، صٖٜٛٔ، دار الفكر، بّبوتٚاإلماـ الشافعي )دمحم بن إدريس(، األـ، ج - ٖ
 .ٖٖٚص ،ٚإبن قدامة، ا٤بغِب،ج - ٗ
، احمللى، ج - ٘  .ٔ٘ٗص ،ٜإبن حـز
 .ٖٙٗص ،ٰٔبٓب بن ا٢بسْب،كتاب األحكاـ ُب ا٢ببلؿ وا٢براـ، ج - ٙ
 .ٕٙ٘ص ،ٖإبن ا٥بماـ، فتح القدير،ج - ٚ
 .ٕٚٗص،ٕالكاساين،بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع، ج - ٛ
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إيقافو على إجازة الويل، فإف أجازه صح وإال بطل: جاء ُب شرح النيل لئلابضية: ))فكل نكاح وقع 
طل مردود، إال أف يصحح وٯباز قبل ا٤بس، وأما ببل ويل، أو ببل شهود، أو ببل رضا من ا٤برأة فهو اب

 نكاح وينعقد. وُب فتح القدير للحنفية: ))(ٔ)بعد ا٤بس فإجازتو ال تفيد شيئاً؛ ألف ذلك الوطء زانً((
 ..موقوفا ينعقد دمحم وعند... ثيبا أو كانت بكرا وىل عليها يعقد مل وإف برضاىا البالغة العاقلة ا٢برة

 .(ٕ)((الويل ابجازة ا٣بلل يرتفعو 
الرأي الثالث: ذىب أبو حنيفة ُب قوؿ وا٤بشهور عند الشيعة اإلمامية إىل أف للبكر الكبّبة أف 
تزوج نفسها دوف إذف وليها، سواء كاف من كفء أو غّبه، وٰبق للويل اإلعَباض إذا كاف من غّب  

تصرفت ُب خالص ألهنا  ؛)نفذ نكاح حرة مكلفة ببل ويل( كفء: جاء ُب البحر الرائق للحنفية: ))..
حنيفة وصاحبيو لكن للويل االعَباض ُب غّب  ظاىر الرواية عن أيب األزواج.... و٥با اختيار..حقها
. وُب (ٗ)((ال يشَبط ُب نكاح الرشيدة حضور الويل. وُب شرائع اإلسبلـ لئلمامية: ))(ٖ)ء((الكف

أظهرىا سقوط  :شيدة ؟ فيو رواايتوىل تثبت واليتهما على البكر الر مسالك األفهاـ ٥بم أيضاً: ))
 .(٘)((الوالية عنها، وثبوت الوالية لنفسها ُب الدائم وا٤بنقطع

الرأي الرابع: وذىب أبو حنيفة، وأبو يوسف، ودمحم ُب قوؿ ٥بم، إىل أنو ٯبوز للبكر البالغة أف 
يو الفتوى عند تزوج نفسها من كفء، فإف مل يكن كفئًا مل ينعقد النكاح أصبلً. وىذا ما استقرت عل

 وىل عليها يعقد مل وإف ،برضاىا البالغة العاقلة ا٢برة نكاح وينعقدمتأخري ا٢بنفية: جاء ُب العناية: ))
 ال واقع من كم ألنو ؛الكفء غّب ُب ٯبوز ال أنو :يوسف وأيب حنيفة أيب وعن... ثيبا أو كانت بكرا
)نفذ نكاح حرة مكلفة ببل  الرائق ٥بم أيضاً: ))... وُب البحر (ٙ)((قو٥بما إىل دمحم رجوع ويروي يرفع
كاف الزوج كفئا نفذ نكاحها وإال فلم ينعقد أصبل. وُب ا٤بعراج  أنو إف اإلماـوروى ا٢بسن عن .. ويل(
. وسبب العدوؿ إىل ىذا الرأي  (ٚ)((إىل قاضيخاف وغّبه: وا٤بختار للفتوى ُب زماننا رواية ا٢بسن معزاي

وليس كل ويل  ،واختّبت للفتوى ٤با ذكر أف كم من واقع ال يرفعقدير ىو: ))كما ذكره صاحب فتح ال
                                                           

 .ٕٙٔ ،ٙدمحم بن يوسف ين عيسى أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج -ٔ
 .ٕٙ٘ص ،ٖإبن ا٥بماـ، فتح القدير، ج - ٕ
 .ٕٜٔص ،ٖإبن ٪بيم، البحر الرائق،ج - ٖ
 .ٓٓ٘ص ،ٕاحملقق ا٢بلي، شرائع اإلسبلـ، ج - ٗ
 .ٜٔٔص ،ٚالثاين، مسالك األفهاـ،جالشهيد  - ٘
 .ٕٙ٘بّبوت، ص ،، دار الفكرٖالبابرٌب )دمحم بن دمحم بن ٧بمود(، العناية شرح ا٥بداية،ج - ٙ
 .ٕٜٔص ،ٖإبن ٪بيم، البحر الرائق، ج - ٚ
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وال كل قاض يعدؿ، ولو أحسن الويل وعدؿ القاضي فقد يَبؾ أنفة للَبدد  ،ٰبسن ا٤برافعة وا٣بصومة
 .(ٔ)((فيتقرر الضرر فكاف منعو دفعا لو ،على أبواب ا٢بكاـ واستثقاال لنفس ا٣بصومات

 األخّبين ُب عدـ إشَباط الويل لتزويج  البكر البالغة أبدلة من القرآف، واستدؿ أصحاب الرأيْب
 والسنة، وا٤بعقوؿ:

 فمن القرآف استدلوا ب:
َٖ َتهٔكَح َشَِجّا غَِّسٍَُ]: تعاىلقولو  -ٔ َفاَل ُجَهاَح َعلَُِّكِم ٔفَّما َفَعِلَو ٔفْ َأنُفٔسًِوَٓ ]قولو تعاىل:  (ٕ)[َحتَٓ

ٌُ َتٔخلُّ َفَلا َطلََّكًَا َفِإِى]. وقولو تعاىل: (ٖ)[ٔباِلَمِعُسَف  وقولو تعاىل: .(ٗ)[غَِّسٍَُ َشَِّجا َتِهٔكَح َحتَّٖ َبِعُد ٔمِو َل
أضافت العقد ومباشرة التصرؼ إىل ا٤برأة ىذه اآلايت كلها . وقالوا: (٘)[ََِتَساَجَعا َأِى َعلًََِِّما ُجَهاَح َفَلا]

 .مباشرة العقدتدؿ على أهنا ٛبلك دوف ذكر الويل، وىي 
ََاَجًُوَٓ ِإَذا َتَساَضُِِا بََِّهًُم ٔباِلَمِعُسَف]قولو تعاىل:  -ٕ  الداللة وجو. (ٙ)[َفاَل َتِعُضُلُُيوَٓ َأى َِهٔكِخَو َأِش

 عن حبسهن عن الويل هنى ٤با أنفسهن تزويج ُب حق ٥بن يكن مل ولو إليهن النكاح أضاؼ أنو الداللة
 .[ََِإَذا َطلَِّكُتِم الهَِّساَء]، والنهي عن العضل إ٭با ىو لؤلزواج وليس لؤلولياء، بدليل بداية اآلية التزويج

 ومن السنة استدلوا ب:
ال زوج ٥با، الٍب رأة ا٤بلفظ األًن يطلق على و  .(ٚ){اأَلًنُِّ َأَحقي بِنَػْفِسَها ِمْن َولِيَِّها}: قولو  -ٖ

ولن تكوف أحق إال إذا زوجت نفسها ، واألًن من النساء كاألعزب من الرجاؿ، ٥با، بكراً كانت أو ثيباً 
 .بغّب رضاه

 أَفْ  النَِّساءَ  أُْعِلمَ  َأفْ  أََرْدت َوَلِكنْ )): قوؿ ا٤برأة الٍب زوجها أبوىا بْب يدي رسوؿ هللا  -ٗ
 .(ٛ)((َشْيءٌ  اأْلَْمرِ  ِمنْ  ِلآْلاَبءِ  لَْيسَ 

                                                           

 .ٕ٘٘ص ،ٖإبن ا٥بماـ، فتح القدير،ج - ٔ
 (.ٖٕٓسورة البقرة: اآلية ) - ٕ
 (.ٖٕٗسورة البقرة: اآلية ) - ٖ
 (.ٖٕٓسورة البقرة: اآلية ) - ٗ
 (.ٖٕٓسورة البقرة: اآلية ) - ٘
 (.ٕٖٕسورة البقرة: اآلية ) - ٙ
 سبق ٚبرٯبو. - ٚ
 سبق ٚبرٯبو. - ٛ
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أف عائشة رضى هللا تعاىل عنها زوجت حفصة بنت عبد الرٞبن بن أيب بكر ا٤بنذر  ما روي -٘
 .(ٔ)ٍب أقره ،بن الزبّب وعبد الرٞبن غائب، فلما قدـ أنكر ذلك

 ومن ا٤بعقوؿ استدلوا ب:

أف ا٤برأة البالغة تكوف مطالبة ٔبميع التكاليف الشرعية، و٥با أىلية أدائها، وإذا زوجت  -ٙ
فت ُب خالص حّقها وىي من أىلها؛ ألف عندىا أىلية كاملة ُب ٩بارسة ٝبيع تصرّ  نفسها تكوف قد 

التصرفات ا٤بالية لكوهنا عاقلًة ابلغًة ٩بّيزًة، فتكوف أىبًل ٤بباشرة زواجها بنفسها، وإ٭ّبا يطالب الويّل 
 ابلّتزويج كي ال تنسب إىل الوقاحة.

لكوف النكاح تصرفا  ؛النيابة عنها شرعاوالية اإلنكاح إ٭با ثبتت لؤلب على الصغّبة بطريق  -ٚ
وكوهنا عاجزة عن إحراز ذلك بنفسها،  ،انفعا متضمنا مصلحة الدين والدنيا وحاجتها إليو حاال ومآال

فتزوؿ  ،وقدرت على التصرؼ ُب نفسها حقيقة ،وابلبلوغ عن عقل زاؿ العجز ،وكوف األب قادرا عليو
 ،تزوؿ بزواؿ الضرورةو النيابة الشرعية إ٭با تثبت بطريق الضرورة  والية الغّب عنها وتثبت الوالية ٥با؛ ألف

مع أف ا٢برية منافية لثبوت الوالية للحر على ا٢بر، وثبوت الشيء مع ا٤بناُب ال يكوف إال بطريق 
 .و٥بذا ا٤بعُب زالت الوالية عن إنكاح الصغّب العاقل إذا بلغ ،الضرورة

رؼ ُب حق أوليائها، بل تتصرؼ ُب حقوقها ا٤برأة عندما تزوج نفسها فهي ال تتص إف -ٛ
الشخصية؛ ألف ٝبيع اآلاثر األصلية للعقد من ٛبليك منافع البضع، وا٤بهر، والنفقة، والكسوة، 

 .(ٕ)والسكُب تعود إليها، وال يعارض كل ذلك بلحوؽ العار لؤلولياء

 وأجابوا عن أدلة ا١بمهور ٗبا يلي: 
بتزوٯبها لبنت  ا روتوألف عملها ٨بالف ٤ب ؛ال ٲبكن اإلستدالؿ بوعائشة أف حديث  - ب

على األمة إذا زوجت نفسها  وقالوا أيضاً أبف حديثها ٰبمل .أخيها وىذا يدؿ على أف ما روتو منسوخ
بغّب إذف موالىا، أو على الصغّبة، أو على اجملنونة. وكذلك سائر األخبار الٍب رووا ٙبمل على ىذا ، 

                                                           

 .ٕٔٔ(، صٕٗٓٗٔ( ال نكاح إال بويل، رقم ا٢بديث )ٜٚ( النكاح، ابب )ٜٖ، كتاب ) ٚالبيهقي، السنن الكربى، ج - ٔ
أبو حفص عمر الغرنوى ا٢بنفى(، الغرة ا٤بنيفة ُب ٙبقيق بعض مسائل اإلماـ أىب حنيفة، أنظر ىذه األدلة ُب: الغرنوي ) - ٕ

، دار ٕ، طٕج اللباب ُب ا١بمع بْب السنة والكتاب، .  ا٤بنبجي )أبو دمحم على بن زكراي(،ٖٓٔمكتبة اإلماـ أبو حنيفة، ص
 ،ٕٓٙ ،ٕٙ٘، صٖ. البابرٌب، العناية شرح ا٥بداية، جٗٙٙٙبقيق: د. دمحم فضل عبد العزيز ا٤براد، ص ،ٜٜٗٔالقلم، دمشق، 

 ،ٖ. إبن ا٥بماـ، فتح القدير، جٖٕٗ. الكاساين، بدائع الصنائع، ٘ٔ,ٔٔص،٘مصدر سابق. السرخسي، ا٤ببسوط،ج
 .ٕ٘٘ص
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أو أبهنا  أف ال تباشر ا٤برأة العقد، ولكن الويل ىو الذي يزوجها.ف ا٤بستحب أبأو على بياف الندب، 
 ٙبمل على نفي الكماؿ ال الصحة، 

لكتاب وىو ما جاء من لىذه األحاديث على تقدير صحتها أخبار آحاد وردت ٨بالفة  - ت
 .إضافة النكاح إليهن ُب مواضع من القرآف فبل يعمل هبا

القاضي بعدـ جواز زواج البكر البالغة لنفسها دوف والراجح ُب ىذه ا٤بسألة ىو رأي ا١بمهور 
 إذف وليها وذلك لؤلدلة التالية:

 النكاحقاؿ الطربي ُب تفسّبه: )) .(ٔ)[ُِِؤٔمُهُا َحتَّٖ اِلُمِصِسٔكنَي ُتهٔكُخُا ََاَل]قولو سبحانو:  -ٔ
ىذه اآلية دليل ))قاؿ القرطيب ُب تفسّبه: . و (ٕ).((.[اِلُمِصِسٔكنَي ُتهٔكُخُا ََاَل]، ٍب قرأ:هللا كتاب ُب بويل

 أحق ا٤برأة أولياء أف على دليل ىذا وُب. وقاؿ ا٤باوردي: ))(ٖ)((ابلنص على أف ال نكاح إال بويل
 . (ٗ)((ا٤برأة من بتزوٯبها

ََآُتُُيوَّ ُأُجَُزُيوَّ ٔباِلَمِعُسَف]قولو عز من قائل:  -ٕ قاؿ القرطيب ُب . (٘)[َفاِنٔكُخُُيوَّ ٔبِإِذِى َأِئلًِوَّ 
 .(ٙ)((وشاىدين بويل الشرعي النكاح ىو األىلْب إبذف النكاح أف ومعلـوتفسّبه: ))

ََاَجًُوَّ إَذا َتَساَضُِا بَِّ]قولو تعاىل:  -ٖ َهًُِم ََِإَذا َطلَِّكُتِم الهَِّساَء َفَبَلِػَو َأَجَلًُوَّ َفَلا َتِعُضُلُُيوَّ َأِى َِِهٔكِخَو َأِش

ال ٤با كاف لعضلو إىي أصرح آية ُب اعتبار الويل و )): ُب تفسّبه قاؿ اإلماـ الشافعي .(ٚ)[ٔباِلَمِعُسَٔف

                                                           

 (.ٕٕٔسورة البقرة: اآلية ) - ٔ
، ضبط ٘ٔٗٔ، دار الفكر، بّبوت، ٕالطربي )جامع البياف عن أتويل آي القرآف(، ج الطربي )دمحم بن جرير(، تفسّب - ٕ

 .ٙٔ٘وٚبريج: صدقي ٝبيل، ص
 .ٕٚص ،ٖج القرطيب، تفسّب القرطيب )ا١بامع ألحكاـ القرآف(، - ٖ
ٙبقيق : السيد  ،بّبوت ،، دار الكتب العلميةٔا٤باوردي )علي بن دمحم بن حبيب(، تفسّب ا٤باوردي )النكت والعيوف(، ج - ٗ

 .ٕٕٛبن عبد ا٤بقصود، ص
 (.ٕ٘سورة النساء: اآلية ) - ٘
 .ٖٓٔص،٘القرطيب، تفسّب القرطيب )ا١بامع ألحكاـ القرآف(، ج - ٙ
(. يروى ُب سبب نزوؿ اآلية: عن معقل بن يسار قاؿ: زوجت أختا يل من رجل فطلقها، حٌب ٕٖٕسورة البقرة: اآلية ) - ٚ

بها فقلت لػو: زوجتك، وأفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ٍب جئت ٚبطبها، ال وهللا ال تعود إليك أبدا، إذا انقضت عدهتا جاء ٱبط
وكاف رجبل ال أبس بو، وكانت ا٤برأة تريد أف ترجع إليو، فأنزؿ هللا ىذه اآلية، فقلت: اآلف أفعل اي رسوؿ هللا قاؿ: فزوجها إايه. 

(، ٖٓٔ٘ا٢بديث رقم ) ،( من قاؿ: ال نكاح إال بويلٖٚ، ابب )( النكاحٓٚ، كتاب )ٚالبخاري، صحيح البخاري، ج
 .ٙٔص
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 نكاح وال ،اإلنكاح ُب حقا للويل أف ُب وأوضحو شيء أصح ىذا. وقاؿ إبن عبد الرب: ))(ٔ)((معُب
 .(ٕ)((عنو والستغِب العضل عن هني ما ذلك لوال ألنو ؛بو إال

ََِإمأئُكِمَََأِنٔكُخُِا ]: قولو عز وجل -ٗ ََالصَّألٔخنَي ٔمِو ٔعَبأدُكِم  قاؿ البيضاوي ُب  .(ٖ)[األََِاَمٖ ٔمِهُكِم 
 األايمى تزويج أف على دليل اآلية وُبوقاؿ ا٣بازف: )).(ٗ)((وا٣بطاب لؤلولياء والسادةُب تفسّبه: ))

 .(٘)((بو خاطبهم هللا ألف األولياء إىل

ََِّجَهاَكًَاَفَلمَّا َقَضٖ شَِِْد ]جلت عظمتو: قولو  -٘ َََطسّا َش قاؿ القرطيب ُب تفسّبه:  .(ٙ)[مِِّهًَا 
ََِّجَهاَكًَا]  : َفَكاَنتْ . يؤيد ذلك ما رواه أنس بن مالك قاؿ(ٚ)دليل على ثبوت الويل ُب النكاح [َش

تَػَعاىَل ِمْن فَػْوِؽ َسْبِع  َزوََّجُكنَّ أََىالِيُكنَّ َوَزوََّجِِب اَّللَُّ ))تَػُقوُؿ:  تَػْفَخُر َعَلى ِنَساِء النَّيبِّ  زينب
يقوؿ إبن حـز تعقيباً على ىذا ا٢بديث: ))فهذا إسناد صحيح مبْب أف ٝبيع نسائو عليو  .(ٛ)((٠َبََواتٍ 

 .(ٜ)عليو السبلـ إ٭با زوجهن أىاليهن حاش زينب، فإف هللا تعاىل زوجها منو عليو الصبلة والسبلـ((

ََأجًِِمَقِد َعٔلِمَها َما َفَسِضَها ] :قولو تعاىل  -ٙ أنو قاؿ ُب تفسّب ن قتادة . ع(ٓٔ)﴾َعلًَِِِّم ٔفْ َأِش
ٍب شاىدي  ،وصداؽ ،كاف ٩با فرض هللا عليهم أف ال تزوج امرأة إال بويل)) ىذه اآلية:

 .(ٔٔ)((عدؿ

                                                           

 .ٚٗٔص ،ٖج دمحم الشربيِب ا٣بطيب، مغُب احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج، - ٔ
. إبن كثّب )إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي(، ٜٓص ،ٜٔج إبن عبد الرب، التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاين واألسانيد، - ٕ

. إبن العريب )دمحم بن ٖٔٙ، ٙبقيق: سامي بن دمحم سبلمة، صٜٜٜٔ، ٕط ،ا٤بدينة ا٤بنورة ،دار طيبة ،ٔتفسّب القرآف العظيم،ج
 .ٕٔٚ، دار الكتب العلمية، بّبوت، صٔعبد هللا(، أحكاـ القرآف، ج

 (.ٕٖسورة النور: اآلية ) - ٖ
 .ٗٛٔ، دار الفكر، بّبوت، صٗ)أنوار التنزيل وأسرار التأويل(، ج البيضاوي )عبدهللا بن عمر بن دمحم(، تفسّب البيضاوي - ٗ

 .ٗٛٔص
دار الفكر، بّبوت،  ٘ا٣بازف )علي بن دمحم بن إبراىيم البغدادي(، تفسّب ا٣بازف )لباب التأويل ُب معاين التنزيل(، ج، - ٘

 .ٕٚ، صٜٜٚٔ
 (.ٖٚسورة األحزاب: اآلية ) - ٙ
 .ٜ٘ٔص ،ٗٔالقرطيب، تفسّب القرطيب )ا١بامع ألحكاـ القرآف(،ج - ٚ
(، ٕٓٗٚ( وكاف عرشو على ا٤باء، ا٢بديث رقم )ٕٕ( التوحيد، ابب )ٓٓٔكتاب ) ،ٜالبخاري، صحيح البخاري،ج - ٛ

 .ٕٗٔص
، احمللى، ج - ٜ  .ٛ٘ٗص ،ٜإبن حـز

 (.ٓ٘)سورة األحزاب: اآلية  - ٓٔ
 .ٕٗ، ص٘ٓٗٔط ،بّبوت ،دار الفكر ،ٕٕج، تفسّب الطربي ،الطربي )دمحم بن جرير( - ٔٔ



 

ي عقد الزواج                                                         49
 
 أ.د. خالد دمحم صالح                 والية اإلجبار ف

. (ٕ){َعْدؿٍ اَل ِنَكاَح ِإالَّ ِبَويلٍّ ُمْرِشٍد، َوَشاِىَدْي } . وُب رواية:(ٔ){ اَل ِنَكاَح ِإالَّ ِبَويلٍّ }: قولو 
 ا٤برادؼ الفساد على يدؿ النهي. جاء ُب نيل األوطار ُب شرح ىذا ا٢بديث: ))(ٕ){َعْدؿٍ 

. وُب سبل السبلـ: ))وا٢بديث دؿ على أنو ال يصح النكاح إال بويل؛ ألف األصل ُب (ٖ)((للبطبلف
ىو أنو ٧بموؿ على نفي الصحة بل  الراجح. وُب ٙبفة األحوذي: ))(ٗ)النفي نفي الصحة ال الكماؿ((

فبل تزوج امرأة نفسها فإف فعلت  ،أي ال صحة لو إال بعقد ويل. وُب فيض القدير: ))(٘)((ىو ا٤بتعْب
وال ٯبوز للمرأة أف تباشر عقد و ُب التمهيد ُب شرح ىذا ا٢بديث: )) . (ٙ)((فهو ابطل وإف أذف وليها

 . (ٚ)((عقد نكاحها بنفسها دوف وليها وال أف تعقد نكاح غّبىا

َا} قولو  -ٚ  َو٥َبَا ،اَبِطلٌ  فَِنَكاِحَها ،اَبِطلٌ  فَِنَكاُحَها ،َولِيَِّها ِإْذفِ  ِبَغّْبِ  ُنِكَحتْ  اْمَرأَةٍ  أٲبي
َها َأَصابَ  ٗبَا َمْهُرَىا  أيقاؿ ا٤بناوي ُب شرحو: )) .(ٛ){َلوُ  َوىِلَّ  الَ  َمنْ  َوىِلي  فَالسيْلطَافُ  اْشَتَجُروا فَِإفِ  ،ِمنػْ

 ،وأنو ال ينعقد موقوفا على إجازة الويل ،، أصلو من النكاح فسخ إفادة لتأكد كرره..ابطل فعقدىا
 .(ٜ)((ويفسخ بعد الطوؿ والوالدة ،ويفسخ بعد الدخوؿ ،فيفسخ بعد العقد ،وأنو ركب على ثبلثة

                                                           

(، ٕٚٔ٘( من قاؿ ال نكاح إال بويل، رقم ا٢بديث )ٖٚابب ) ،( النكاحٓٚ، كتاب )ٚالبخاري، صحيح البخاري، ج - ٔ
 .٘ٔٔص
. ٕٔٔ(، صٕٔٓٗٔ( ال نكاح إال بويل، رقم ا٢بديث )ٜٚ( النكاح، ابب )ٜٖ، كتاب )ٚالبيهقي، السنن الكربى، ج - ٕ

. قاؿ ا٤بناوي ُب ٚبرٯبو: ))قاؿ الذىيب ُب ا٤بهذب: إسناده صحيح اه، ورواه الدارقطِب هبذا اللفظ عن ابن عباس وقاؿ: ٕٔٔص
، ٙج رجاؿ ىذا ا٢بديث ثقات((.  ا٤بناوي )دمحم عبد الرؤوؼ(، فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب من أحاديث البشّب النذير،

 .ٚٙ٘(، ضبط وتصحيح: دمحم عبد السبلـ، صٕٜٜ٘، رقم ا٢بديث )ٜٜٗٔ، دار الكتب العلمية، بّبوت، ٔط
، دار ا١بيل، بّبوت، ٙالشوكاين )دمحم بن علي(، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، ج - ٖ

 .ٕٔ٘ص
 .ٚٔٔص ،ٖالصنعاين، سبل السبلـ شرح بلوغ ا٤براـ، ج - ٗ
، دار الكتب العلمية، بّبوت، ٛا٤بباركفوري )دمحم عبد الرٞبن ابن عبد الرحيم(، ٙبفة االحوذي بشرح جامع الَبمذي، ج - ٘

 .ٜٔص
 .ٙٙ٘(، صٕٜٜٗ، رقم ا٢بديث )ٙا٤بناوي، فيض القدير، ج -ٙ
 مصطفى، مؤسسة القرطبة، ٙبقيق: ٜٔج٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاين واألسانيد، التمهيد ،(هللا عبد بن يوسف) إبن عبد الرب - ٚ

  .ٗٛص، الكبّب عبد دمحم و ،العلوى أٞبد
( واللفظ لو، ٜٖٗٛٔ( ال نكاح إال بويل، رقم ا٢بديث )ٜٚ( النكاح، ابب )ٜٖ، كتاب )ٚالبيهقي، السنن الكربى،ج - ٛ

. ٜٓٔ(، ص.ٕ٘ٛٓ( ُب الويل، رقم ا٢بديث )ٕٓ( النكاح، ابب )ٕٔ، كتاب )ٕ. أبو داود، سنن أيب داود، ج٘ٓٔص
 .ٖٕٗ(، وقاؿ األلباين: صحيح، صٓٗٛٔ، رقم ا٢بديث )ٙاأللباين، إرواء الغليل،ج

 .٘ٛٔ(، صٕٜٕٙ، رقم ا٢بديث )ٖا٤بناوي، فيض القدير، ج - ٜ
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 تُػَزّوِجُ  الٍَِّب  يىِ  الزَّانَِيةَ  فَِإفَّ  ،نَػْفَسَها اْلَمْرأَةُ  تُػَزّوِجُ  َوالَ  ،اْلَمْرأَةَ  اْلَمْرأَةُ  تُػَزّوِجُ  الَ }: قولو  -ٛ
 ا٤برأة استقبلؿ عن ا٤بنع ُب صرٰبة األحاديث ىذهيقوؿ صاحب فيض القدير: )) .(ٔ){نَػْفَسَها

 .(ٕ)((ابطل فنكاحها وليها إذف بغّب نفسها زوجت لو وأهنا ،ابلتزويج
وقد نقل غّب واحد من الفقهاء إتفاؽ الصحابة على العمل هبذه األدلة وإشَباط الويل ُب 
الزواج،  جاء ُب عوف ا٤بعبود: ))واختلف العلماء ُب إشَباط الويل ُب النكاح، فا١بمهور على إشَباطو، 

األوطار: . وُب نيل (ٖ)((ذلك خبلؼ الصحابة من أحد عن يعرؼ ال أنو :ا٤بنذر ابن عنوحكي 
 ،وعائشة ،ىريرة وأبو ،مسعود وابن ،عمر وابن ،عباس وابن ،وعمر ،علي :ىذا إىل ذىب وقد))

 ،والشافعي ،وإسحاؽ ،وأٞبد ،والعَبة ،ليلى أيب وابن ،شربمة وابن ،ا٤بسيب وابن ،البصري وا٢بسن
 .(ٗ)((ويل بدوف العقد يصح ال :فقالوا العلم أىل وٝبهور

ف ما روتو عائشة من األحناؼ على حديث عائشة فهو غّب دقيق؛ ألوابلنسبة إلعَباض  -ٜ
ال ٲبكن أف ٰبمل ، ٍب إنو ا٢بديث أثبت عند أصحاب ا٢بديث ٩با روي عنها من نكاح ابنة أخيها

 (٘){َلوُ  َوىِلَّ  الَ  َمنْ  َوىِلي  فَالسيْلطَافُ  اْشَتَجُروا فَِإفِ }حديث عائشة على األمة؛ ألنو ورد ُب آخر ا٣برب: 
 لؤلمة. والسلطاف ال يكوف وليا 

كما ال ٲبكن ٞبل ٝبيع ىذه األدلة الصحيحة والواضحة ُب إشَباط الويل وُب بطبلف  -ٓٔ
 النكاح بدونو على الندب واإلستحباب، فهذا أتويل للنص ٗبا ال ٰبتملو فبل يؤخذ بو. 

؛ ألف ٍب إف اإلعتذار عن العمل هبذه األحاديث ٕبجة كوهنا أحاديث آحاد إعتذار واه -ٔٔ
أحاديث اآلحاد يعمل هبا حٌب ُب مسائل العقيدة، وُب مسائل األحكاـ أيضاً، فجميع األحاديث 
النبوية الٍب يعمل هبا ُب مسائل األحكاـ ىي أحاديث آحاد وال ٘بد من ا٤بتواتر فيها إال النذر اليسّب. 

 زواج.فبل ٲبكن ٕباؿ من األحواؿ، وال بعذر من األعذار إغفاؿ دور الويل عقد ال
                                                           

. ٙٓٙ(، صٕٛٛٔ( ال نكاح إال بويل، رقم ا٢بديث )٘ٔ( النكاح، ابب )ٜ، كتاب )ٔإبن ماجة، سنن إبن ماجة، ج - ٔ
، ٜٜٙٔ( النكاح، دار الكتب العلمية، بّبوت، ٘ٔ،كتاب )ٔ، طٖي بن عمر الدارقطِب(، سنن الدارقطِب،جالدار قطِب )عل

(، وقاؿ األلباين: حديث صحيح دوف ٔٗٛٔ، رقم ا٢بديث )ٙج . األلباين، إرواء الغليل،ٜ٘ٔٙبقيق: ٦بدي منصور، ص
 .ٕٛٗا١بملة األخّبة، ص

 .ٙٛٔ(، صٖٜٕٙ، رقم ا٢بديث )ٖا٤بناوي، فيض القدير، ج - ٕ
، ٜٜ٘ٔ، دار الكتب العلمية، بّبوت، ٕ، طٙدمحم مشس ا٢بق العظيم آابدي، عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داود، ج - ٖ

 .ٔٚص
 .ٕٔ٘ص ،ٙالشوكاين، نيل األوطار،ج - ٗ
 سبق ٚبرٯبو. - ٘
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واخّباً وما أود أف اختتم بو ىذا ا٤بوضوع ىو أنو لو نظران إىل ٝبيع األدلة ا٤بتعلقة ابلوالية، والٍب 
وردت ُب ثنااي الكتاب تبْب لنا أبنو ال يوجد نص صحيح واحد على ثبوت والية اإلجبار على أحد 

 كن أـ أبكاراً من األوالد، ذكوراً كانوا أـ إاناثً، صغاراً كانوا أـ كباراً، ثيبات  
وقد وقع غالبية الفقهاء ُب كيفية التعامل مع ىذه األدلة ُب خلط كبّب، فوقعوا بْب إفراط 
وتفريط، فا٢بنفية مثبًل ٯبيزوف إجبار الصغار على الزواج عند الصغر، ويعطوهنم ا٢برية الكاملة ُب تزويج 

حاؿ الكرب يهملوف دور الويل،  أنفسهم عند الكرب، ففي حاؿ الصغر يهملوف دور ا٤بوىل عليهم، وُب
 مع أف النصوص على خبلؼ ذلك ُب ا٢بالتْب.

فالنصوص وكما ىو ا٢باؿ ُب ٝبيع األحكاـ الشرعية، راعى حقوؽ وحرايت ٝبيع األطراؼ 
ذوي العبلقة ُب عقد الزواج، فراعى دور األولياء، وخربهتم، ومكانتهم، إىل جانب مسؤوليتهم الشرعية، 

تماعية ُب عقد الزواج فمنحهم دور ا٤بشرؼ وا٤بستشار؛ كما راعى دور األوالد واألخبلقية، واإلج
ورغباهتم ُب إختيار شريك حياهتم أيضاً، فلم يسمح لؤلولياء وال لؤلوالد ابإلستبداد بعقد الزواج، بل 

 تيار.جعل األمر وسطاً بينهما وٗبوافقتهما، وىذا ما درج العلماء على تسميتو بوالية اإلشَباؾ أو اإلخ
وُب حاؿ تعارض رغبتيهما وتعنتهما تعطى األولوية لرغبات األوالد؛ ألف عقد الزواج ٲبسهم 
وٱبصهم مباشرة، إال إذا أدى ذلك حملظور شرعي، كأف يكوف العاقد غّب كفء، فحينئذ يقدـ رأي 

 األولياء.
رصيناً ٝبع وقد تفطن لذلك بعض العلماء، ومنهم صاحب فيض الباري الذي قاؿ كبلماً علمياً 

َتقرَّر عندان ِمن َسّْب طريق الشارع: أّف  فيو بْب ٝبيع ىذه األدلة واآلراء ا٤بتضاربة بصورة رائعة فقاؿ: ))
كلَّ أَْمر يقـو ٔبماعٍة يُراعى فيو حاُؿ الطرفْب، واألحاديُث فيو َترِد ُب ا١بانبْب، وذلك ىو اأَلْصلح 

أف ُ٘بْمع أحاديُث الطرفْب، ويُػْؤَخذ ا٤براُد ِمن ٦بموعها. وَمْن  إِلقامة النَّْظم. فالصواُب ُب ىذه ا٤بواِضعَ 
يقصر نظرُه على حديِث ا١بانب الواحد، فِإنو ال يُْدرؾ من مراِد الشارع إال شطرًا منو، ولن أيٌب على 
ٛبامو، كيف وٛباـ مراده ليس إاّل ُب اجملموع..فاعلم أفَّ األحاديث ُب أَْمر النكاح أيضًا وردت 

جهْب، أال ترى أنو ٤با خاطب النساء أخربىن أف ألوليائهن حقًا عليهن، حٌب خيف منها أف ال ابلو 
كأف   .(ٔ)}اأَلًنُِّ َأَحقي بِنَػْفِسَها ِمْن َولِيَِّها{يبقى ٥بن َحقٌّ ُب أنفسهن... و٤با َتوجَّو إىل األولياء قاؿ ٥بم: 

أف مراَد الشارع ُب اجملموع، وإ٭با أُدِّي ُب كَل  األولياَء ليس ٥بم َدْخل ُب البْب...ولعلك َعِلمت األف

                                                           

 سبق ٚبرٯبو. - ٔ
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من ا٢بديثْب شطر شطر، فمن َٛبّسك بواحٍد منهما فكأنو مل أيخذ إالَّ بشطِر ا٤براد، وىذا الذي يلوُح 
 .(ٔ)من كبلـ الطرفْب((

ولو أردان إعماؿ ٝبيع النصوص بصورة تتفق مع منطوقها ومفهومها، وٙبقق غاايهتا ومقاصدىا، 
مع دور األولياء ومكانتهم وحرية األوالد ورغباهتم، وتتواكب مع متغّبات العصر ومتطلباهتا،  وتنسجم

 ٯبب علينا تبِب ىذا الرأي وإعتماده ُب فتاوى علمائنا، ونصوص تشريعاتنا، وأحكامنا القضائية.  
 

 املطلب الرابع 

 موقف قانون األحوال الصدصية من والية اإلجبار يف عقد الزواج 
 

أف قانوف األحواؿ الشخصية ىو القانوف ا٤بختص ٕبسم األحكاـ وا٤بسائل ا٤بتعلقة بقضااي مع 
األسرة وأحكاـ الزواج وآاثره، إال أف ىناؾ مسائل كثّبة مل يتطرؽ إليها القانوف أصبًل، أو تطرؽ إليها 

ف ولكن بصورة ولكن بصورة جزئية وخجولة، ومسألة الوالية ىي إحدى ا٤بسائل الٍب تطرؽ إليها القانو 
جزئية جداً، حيث مل يشر القانوف إىل مسألة الوالية ُب عقد الزواج إال ُب فقرة واحدة، مع أهنا مسألة 

 مهمة وشرط أساسي ُب عقد الزواج.
ومن أجل أف تكتمل النظرة القانونية ٥بذه ا٤بسألة، ٫بتاج إىل الرجوع ٤بواد القانوف ا٤بدين، 

( منو ٕٓٔوع إىل القانوف ا٤بدين، ٪بد أف القانوف ا٤بدين نص ُب ا٤بادة )وأحكاـ القضاء العراقي، فبالرج
أو  ،ٍب احملكمة ،ٍب وصي ا١بد ،ٍب جده الصحيح أبيو،ٍب وصي  ،ويل الصغّب ىو أبوهعلى أف: ))

. ومع أف ىذا النص ورد ُب القانوف ا٤بدين إال أنو وابلرجوع إىل (ٕ)((الوصي الذي نصبتو احملكمة
مصدره يتبْب أبف الوالية ا٤بذكورة ال تنحصر ُب الوالية على ا٤باؿ فقط، بل تشمل الوالية على النفس 

ويل الصغّب ُب )نصها: )و من ٦بلة األحكاـ العدلية، ( ٜٗٚا٤بادة )أيضاً؛ ألف ىذه ا٤بادة مستمدة من 
ونصبو ُب حاؿ حياتو إذا مات أبوه. اثلثاً:  ،اثنياً: الوصي الذي اختاره أبوه ب أواًل: أبوه.ىذا البا

الوصي الذي نصبو الوصي ا٤بختار ُب حاؿ حياتو إذا مات. رابعاً: جده الصحيح أي أبو أب الصغّب 
لوصي خامساً: الوصي الذي إختاره ىذا ا١بد ونصبو ُب حاؿ حياتو. سادساً: ا أو أبو أب األب.

                                                           

 .ٙٔ، ص٘الكشمّبي )دمحم أنور شاه الكشمّبي(، فيض الباري شرح صحيح البخاري، ج - ٔ
 .ٖٓ( صٕٓٔ( ا٤بادة )ٜٔ٘ٔ( لسنة )ٓٗالقانوف ا٤بدين العراقي رقم ) - ٕ
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وقد جاء ُب شرح ىذه . (ٔ)((الذي نصبو ىذا الوصي. سابعاً: القاضي أو الوصي الذي نصبو القاضي
األولياء ا٤بذكورين ُب ىذه ا٤بادة مقتدروف على التصرؼ أبنواعو الثبلثة وىي: النوع األوؿ:  إف))ا٤بادة: 

ؼ الذي من ضرورة حاؿ التصرؼ الذي من ابب الوالية، كاإلنكاح والشراء. النوع الثاين: التصر 
 ضالصغار كاشَباء ا٤بأكوالت وا٤بلبوسات وا٤بشروابت. النوع الثالث: التصرفات الٍب ىي نفع ٧ب

الويل ىنا ٯبمع بْب  أفيتضح من ىذا الشرح . و (ٕ)(للصغّب. كقبوؿ ا٥ببة للصغّب والصدقة مع القبض(
 .واليٍب النفس وا٤باؿ معاً 
٤بدين نصت على ترتيب األولياء إال أهنا مل ٙبدد نوع الوالية ( من القانوف إٓٔومع أف ا٤بادة )

ىل ىي والية إجبار، أـ أهنا والية إختيار، وابلعودة إىل أحكاـ القضاء العراقي وقرارات ٧بكمة التمييز 
)ا٢بقوؽ ): ُب إحدى قراراهتا أبفقضت ٧بكمة التمييز يتبْب أبف واليتهم والية إجبار ال إختيار، فقد 

. و٩با جاء (الٍب تكوف لؤلولياء أتٌب مرتبة وال ٲبكن اجتماعها بوقت واحد ألولياء متعددين( الشرعية
)انو من حق ا١بد الصحيح ابعتباره الويل اجملرب على البنت لسجن والدىا )ُب حيثيات ىذا القرار: 
من قانوف األحواؿ ( ٚ٘( من القانوف ا٤بدين والفقرة الرابعة من ا٤بادة )ٕٓٔرؤيتها، استنادًا للمواد )

فقد نص القرار صراحة على عبارة الويل اجملرب، ما يعِب أف القضاء أتخذ بوالية . (ٖ)(الشخصية(
 اإلجبار على الصغار. 

حيث ال يوجد نص تشريعي ُب قانوف األحواؿ ): )وُب قرار آخر نصت احملكمة على أنو
كم ُب ذلك ٗبقتضى األحكاـ لذا يكوف ا٢ب ،الشخصية لعقد نكاح الويل ٤بن ىو ٙبت واليتو

وإذا عقد  ،)األب لو الوالية على الصغّبة ٕبكم الشرع). وقضت هبذا الصدد أيضًا أبف: (ٗ)الشرعية(
( زواج ابنتو الصغّبة صح . وىذا إفراط واضح كاف من األجدر ابلقضاء العراقي أف (٘)(العقد ولـز

ده النصوص الشرعية، وىذا فيما ٱبص الوالية يتجاوزه وال أيخذ بو؛ ألنو ليس ابلقوؿ الراجح الذي تؤي
 على الصغار ُب القانوف.

                                                           

، مطبعة ٔ( مع ٦بموعة األعماؿ التحضّبية، جٜٔ٘ٔ( لسنة )ٓٗضياء شيت خطاب، وآخروف،  القانوف ا٤بدين رقم ) - ٔ
 .ٕٔٔ، صٜٜٛٔ، الزماف، بغداد

، مطبعتا ٕ، مكتبة النهضة، بّبوت، بغداد. منّب القاضي، شرح اجمللة، جٕعلي حيدر، درر ا٢بكاـ شرح ٦بلة األحكاـ،ج - ٕ
 .ٕٖٙ، صٜٚٗٔالسرايف والعاين، بغداد،

 .ٖٚ، صٜٜٙٔ,ٗ,ٕٚ،اتريخ القرار: ٜٙ،شخصية، ٜٗٔ، رقم القرار: ٙقضاء ٧بكمة التمييز، العراؽ، ج - ٖ
 .ٜٜٔ، صٖٜٙٔ,ٕٔ,ٕٙ، اتريخ القرار: ٖٙ، شرعية، ٕٓ٘، رقم القرار: ٔضاء ٧بكمة التمييز، العراؽ، جق - ٗ
 .ٜ٘، صٜٜٙٔ,ٓٔ,ٕٓ، اتريخ القرار: ٜٙ، شرعية، ٔٛٙ، رقم القرار: ٙقضاء ٧بكمة التمييز،العراؽ، ج - ٘
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وأما ابلنسبة للوالية على الكبار، وابلعودة إىل نصوص قانوف األحواؿ الشخصية يتبْب أبف 
مل يتطرؽ إىل مسألة الوالية إال ُب فقرة يتيمة، وىي الفقرة األوىل من  -فيما ٱبص عقد الزواج -القانوف

فللقاضي أف  نة والٍب تنص على أنو: ))إذا طلب من أكمل ا٣بامسة عشرة من العمر الزواج،ا٤بادة الثام
فإذا إمتنع الويل طلب القاضي منو  أيذف بو إذا ثبت لو أىليتو وقابليتو البدنية بعد موافقة وليو الشرعي،

أذف القاضي إعَباضو غّب جدير ابإلعتبار  موافقتو خبلؿ مدة ٰبددىا لو، فإف مل يعَبض، أو كاف
( وأصبح ٕٛٓٓ( لسنة )٘ٔ. وقد ًب تعديل ىذه الفقرة ٗبوجب قانوف التعديل رقم )(ٔ)ابلزواج((

))إذا طلب من أكمل السادسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أف أيذف بو، إذا ثبت نصها كاآلٌب: 
القاضي منو موافقتو خبلؿ لو أىليتو وقابلتو البدنية بعد موافقة وليو الشرعي، فإذا امتنع الويل طلب 

حيث ًب  مدة ٰبددىا لو، فاف مل يعَبض أو كاف اعَباضو غّب جدير ابالعتبار أذف القاضي ابلزواج((.
 ( سنة.ٚٔ( إىل )ٙٔٗبوجبو رفع سن الزواج ُب ىذه ا٢بالة من )

نوف وقد نص القانوف ُب ىذه ا٢بالة فقط على إستشارة الويل نظرًا ألف ا٤بوىل عليو ُب نظر القا
يعد قاصرًا ُب ىذه السن، ويتبْب من نص الفقرة ىشاشة دور الويل حٌب ُب ىذه ا٢بالة، فهي ٘بيز 

 للقاضي أف أيذف ابلزواج إذا مل يعجبو إعَباض الويل.
وفيما عدا ىذه الفقرة وُب حاؿ كوف العاقد ابلغًا فإف القانوف أطلق ا٢برية للعاقدين، وأٮبل دور 

من ا٤بادة الرابعة الٍب نصت على أركاف عقد الزواج كاآلٌب: ))ينعقد الزواج  الويل كلياً، ويستشف ذلك
من أحد العاقدين، وقبوؿ من اآلخر، ويقـو الوكيل مقامو((. ومن الفقرة  -يفيده لغة أو عرفاً -إبٯباب

 .(ٕ)األوىل من ا٤بادة السادسة الٍب تنص على شروط عقد الزواج، دوف أي ذكر للويل أصبلً 
٤بادة التاسعة لتقطع الشك ابليقْب ُب أف القانوف ال يعّب مسألة الوالية أي إىتماـ، ٍب أتٌب ا

ال ٰبق ألي من األقارب أو األغيار إكراه أي فتنص الفقرة األوىل من ا٤بادة التاسعة على أنو: ))
م الدخوؿ،  شخص ذكراً كاف أـ أنثى على الزواج دوف رضاه، ويعترب عقد الزواج ابإلكراه ابطبًل إذا مل يت

كما ال ٰبق ألي من األقارب أو األغيار منع من كاف أىبًل للزواج ٗبوجب أحكاـ ىذا القانوف من 

                                                           

 .ٛقانوف األحواؿ الشخصية العراقي، ا٤بادة الثامنة، الفقرة األوىل، ص - ٔ
ا٤ببينة فيما يلي: أ، إٙباد ٦بلس اإلٯباب  ال ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط اإلنعقاد أو الصحة -ٔونصها: )) - ٕ

لئلٯباب. د،  كبلـ اآلخر واستيعاهبما أبف ا٤بقصود منو عقد الزواج. ج، موافقة القبوؿ والقبوؿ. ب، ٠باع كل من العاقدين
أف يكوف العقد غّب معلق على شرط أو حادثة غّب ٧بققة((.  القانونية على عقد الزواج. ىػ، شهادة شاىدين متمتعْب ابألىلية

 .ٚقانوف األحواؿ الشخصية العراقي، ا٤بادة السادسة،الفقرة األوىل، ص
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وىذا نص صريح على أف عقد الزواج مَبوؾ ٢برية العاقدين وإختيارٮبا، دوف أف يكوف  .(ٔ)((الزواج
 لؤلولياء دور ُب ا٤بنع أو اإلكراه. 

العراقي ٝبيع األدلة الشرعية الٍب تنص على إثبات وبذلك ٱبالف قانوف األحواؿ الشخصية 
الوالية ودور األولياء ُب عقد الزواج، كما أنو ٱبالف آراء وإجتهادات فقهاء ٝبيع ا٤بذاىب اإلسبلمية 
الذين نصوا على  ذلك أيضاً، كما أنو يناقض أحكامو العامة ومبادئو األساسية الٍب تنص مادتو األوىل 

إذا مل يوجد نص تشريعي ٲبكن تطبيقو فيحكم ٗبقتضى مبادئ  -ٕلثالثة على أنو: ))ُب فقرتيو الثانية وا
تسَبشد احملاكم ُب كل ذلك ابألحكاـ  -ٖاإلسبلمية األكثر مبلئمة لنصوص ىذا القانوف.  الشريعة

من الٍب تتقارب قوانينها  الٍب أقرىا القضاء والفقو اإلسبلمي ُب العراؽ، وُب الببلد اإلسبلمية األخرى
 .(ٕ)القوانْب العراقية((

لذا ينبغي تعديل القانوف ُب ىذه ا٤بسألة، وقوننة ٝبيع ا١بزئيات وا٤بسائل ا٤بتعلقة ابلوالية ُب  
مواد وفقرات قانوف األحواؿ الشخصية، إبعتباره القانوف ا٤بختص ٕبسم ىذه ا٤بسائل، وخصوصًا فيما 

يل كشرط من شروط العقد، وفق الشروط يتعلق ابلوالية على النفس، فيجب النص على دور الو 
والضوابط الفقهية الٍب تطرقنا إليها ورجحناىا ُب ىذا الكتاب، أبف يكوف للويل دور ورأي ُب التزويج 
دوف أف يستبد بو، وإذا رأى القاضي ُب رأيو تعسفًا أو إجحافًا ٕبق ا٤بوىل عليو، فلو أف يسقط واليتو 

بْب األدلة واآلراء، وحٌب يكتسب القانوف ثقة الناس الذين اليزالوف  ويتوىل ىو عقد الزواج بنفسو، ٝبعاً 
 ال يثقوف ابلقانوف بسبب ىذه ا٤بخالفات والثغرات الشرعية.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٜالفقرة األوىل، ص ،قانوف األحواؿ الشخصية العراقي، ا٤بادة التاسعة - ٔ
 .ٕالفقرة الثانية والثالثة، ص ،ا٤بادة األوىل ،حكاـ العامةقانوف األحواؿ الشخصية العراقي، األ - ٕ
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 خامتة

 
ا٢بمد هلل الذي تتم بنعمتو الصا٢بات، وختاما نعرض أىم النتائج والتوصيات الٍب توصلت إليها 

 ابلنتائج وىي على النحو اآلٌب:من خبلؿ ىذه الدراسة، ونبدأ أواًل 
 أواًل: النتائج:

إف والية اإلجبار ُب عقد الزواج عند الفقهاء تعِب: سلطة الويل ُب تزويج من يقع ٙبت  -ٔ
 واليتو دوف أف يكوف للموىل عليو حق الرفض واإلعَباض.

واء ا٤بتعلقة ٝبيع األدلة الٍب إستند إليها الفقهاء ُب إثبات والية اإلجبار، وآاثرىا ا٤بختلفة س -ٕ
منها ابلويل، أو ا٤بوىل عليهم أدلة ظنية إستنبطها الفقهاء من مفهـو النصوص ومن إجتهاداهتم الفقهية، 
وال يوجد دليل قطعي أو حٌب ظِب منطوؽ ُب ذلك، وخّب دليل على ذلك أف ىذا ا٤بصطلح مل يرد ُب 

 أي نص شرعي ال معُب والمبًُب. 

الفقهاء ُب إثبات والية اإلجبار إال أف غالبيتهم قالوا  مع ضعف األدلة الٍب إستند إليها -ٖ
إبثباهتا ُب عقد الزواج مع إختبلفهم ُب ٙبديد علتها، حٌب أف بعضهم نقل اإلٝباع على ذلك، ولكن 
دعوى اإلٝباع منتقضة ٗبا روي من خبلؼ بعض ا٤بذاىب والفقهاء فيو ورفضهم لو، ومع أهنم أقلية 

م أكثر، وأصح، وأصرح، فقد إستدلوا ٗبنطوؽ الكثّب من األحاديث من حيث العدد إال أف أدلته
فيها اإلجبار على الزواج، ورد ٝبيع األنكحة الٍب عقدت ُب  الصحيحة الٍب رفض الرسوؿ األكـر 

 ظل اإلكراه واإلجبار.

إف رفض فكرة والية اإلجبار ال تعِب رفض فكرة الوالية برمتها، أو التقليل من أٮبيتها،  -ٗ
فراط وىذا تفريط؛ فهناؾ الكثّب من النصوص الٍب تنص على إشَباط الوالية ُب عقد الزواج، فذاؾ إ

وتنص على بطبلف العقود الٍب ترـب دوف إجازة الويل أو إستشارتو، وىذا ما وقع فيو قانوف األحواؿ 
ص القاصرين، الشخصية العراقي الذي أٮبل فكرة الوالية ومل يشر إليها إال ُب فقرة واحدة وىي الٍب ٚب

أما ُب تزويج البالغات فقد إعترب القانوف إبراـ عقد الزواج حقاً شخصياً ٥بن دوف أوليائهن، وىذا قصور 
 بْب و٨بالفة صرٰبة ألحكاـ الشرع، ولؤلحكاـ وا٤بباديء العامة للقانوف نفسو.

 اثنياً: التوصيات:
 ية ٚبص ا١بانب القانوين:وأكتفي ىنا بذكر توصيتْب إحداٮبا ٚبص ا١بانب الفقهي، والثان
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أما ابلنسبة للجانب الفقهي: فأرى ضرورة إعادة النظر ُب كتب ا٤بذاىب والفقهاء القدامى 
وقرائتها قراءة جديدة، وإعادة صياغة الكثّب من مسائلها الفقهية، بصورة تتفق مع النصوص وا٤ببادئ 

وع ٕبثنا ىذا )والية اإلجبار( حيث الشرعية، وتنسجم مع واقعنا ا٤بعاصر. وخصوصًا فيما يتعلق ٗبوض
وقع الفقهاء فيو ُب خلط كبّب، وأثبتوا لؤلولياء حق إجبار من يقعوف ٙبت واليتهم على الزواج دوف 
رضاىم، وىذا إفراط كبّب، وال عجب ُب ذلك فهم بشر يصيبوف وٱبطئوف، وىم قد إجتهدوا لزماهنم 

ىذا من ينظر إىل ىذه اإلجتهادات بعْب العصمة و٥بم ُب ذلك أجر، ولكن العجب أف أيٌب ُب زماننا 
والتقديس، فّبى ٙبرًن اإلفتاء ٖببلؼ ما توصلوا إليو، حٌب ولو كانت ىذه اإلجتهادات مبنية على 

 الظن والتخمْب، و٨بالفة للنصوص والثوابت الشرعية.
ية وٝبعها ُب قانوف وأما ابلنسبة للجانب القانوين: فينبغي أواًل ٤بلمة ٝبيع ا٤بسائل ا٤بتعلقة ابلوال

األحواؿ الشخصية، والتنصيص عليها ُب فقرات ومواد خاصة اب٤بسألة، كما ينبغي مراجعة وتعديل 
ا٤بواد واألحكاـ ا٤بتعلقة ابلوالية وا٤بنصوصة عليها حاليًا بصورة تنسجم مع النصوص وا٤ببادئ العامة 

لٍب تطرؽ إليها القانوف ا٤بدين، أو الوالية للشريعة اإلسبلمية،  سواء ابلنسبة للوالية على الصغار، وا
على الكبار والٍب عطلها قانوف األحواؿ الشخصية بصورة شبو كلية، فيجب النص على إجازة الويل  
كشرط من شروط العقد، وفق الشروط والضوابط الفقهية الٍب تطرقنا إليها ورجحناىا ُب ىذا البحث، 

أف يستبد بو، وإذا رأى القاضي ُب رأيو تعسفًا أو إجحافاً  أبف يكوف للويل دور ورأي ُب التزويج دوف
 ٕبق ا٤بوىل عليو، فلو أف يسقط واليتو ويتوىل ىو عقد الزواج بنفسو، ٝبعاً بْب األدلة واآلراء.
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 خالصة  

 

ىذه الدراسة حوؿ )والية اإلجبار ُب عقد الزواج( من الناحية الفقهية والقانونية، والٍب تعرؼ 
 أبهنا: سلطة الويل ُب تزويج من يقع ٙبت واليتو دوف أف يكوف للموىل عليو حق الرفض واإلعَباض.

وقد إختلف الفقهاء ُب من تثبت لو ىذه الوالية بعد إتفاقهم على ثبوهتا لؤلب لكماؿ شفقتو: 
ية، فذىب ا٢بنابلة، والظاىرية إىل حصرىا على األب وحده. وذىب ا١بمهور من ا٢بنفية، وا٤بالك

والشافعية، واإلمامية، إىل أهنا تثبت للجد أيضًا إ٢باقًا ابألب. وأما غّب األب وا١بد فقد إختلف فيو 
الفقهاء، ومع إختبلفهم ُب ذلك، إال أهنم إتفقوا على ثبوت ا٣بيار للموىل عليو ُب تزويج غّب األب 

 وا١بد.
ا٤بوىل عليو على إبراـ  والراجح ىو ثبوت الوالية لكل ويل عاصب ولكن دوف سلطة إجبار 
 العقد.

كما إختلفوا ُب ٙبديد من ٛبارس عليو والية اإلجبار، تبعًا إلختبلفهم ُب ٙبديد علة والية 
اإلجبار ىل ىي البكارة أـ الصغر، فقد إتفقوا إبستثناء الظاىرية على أف علة والية اإلجبار ُب الصغّب 

، واختلفوا ُب غّبٮبا: فذىب ا٢بنفية، وا٤بالكية، ىي الصغر، وُب البكر الصغّبة ىي البكارة والصغر
والزيدية، وا٤بشهور عند اإلمامية: إىل ثبوت والية اإلجبار على الثيب الصغّبة لعلة الصغر. وذىب 
ا٤بالكية، والشافعية، وا٢بنابلة، واإلمامية ُب قوؿ إىل ثبوت والية اإلجبار على البكر الكبّبة لعلة 

ُب قوؿ، وا٢بسن البصري، وإبراىيم النخعي، إىل ثبوت والية اإلجبار على البكارة. وذىب اإلابضية 
البنت صغّبة كانت أـ كبّبة، ثيبًا كانت أـ بكرًا لعلة اإليبلد. ويتبْب من أدلتهم الٍب استندوا إليها أف 

 سببها.ال دليل صريح ٲبكن اإلستناد عليو ُب ٙبديد علة والية اإلجبار، وابلتايل ثبوت والية اإلجبار ب
وإختبلؼ الفقهاء ُب ٙبديد علة والية اإلجبار، أدى إىل إختبلؼ آخر حوؿ بياف ا٤براد ابلبكر 

، فالبكر من النساء ُب اللغة: ىي ليس ا٤براد ابلبكر والثيب حقيقتهما اللغويةوالثيب عند الفقهاء، ف
النكاح، ٍب فارقت زوجها. العذراء الٍب مل تفتض بكارهتا. والثيب: ىي الٍب فقدت عذريتها ابلوطء ُب 

وأما عند الفقهاء: فالبكر ىي الٍب مل تفتض بوطء، وإف افتض بعارض؛ وإف كاف بوطء، فإف كاف 
بوطء مباح شرعًا فتعامل معاملة الثيب وىذا ال خبلؼ عليو بْب الفقهاء؛ ألف مقصود الشرع قد 

عند  روايةو  عتمد لدى ا٤بالكية،ٙبقق. وأما إف كاف بوطء ٧بـر كزان أو غّبه، فعند اإلابضية، وا٤ب
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ا٢بنابلة، تعامل معاملة األبكار. وعند أيب حنيفة والزيدية تعامل معاملة األبكار بشرط عدـ تكرار 
 الزان، أو عدـ اإلشتهار بو؛ ألف األحكاـ الشرعية تتعلق اب٤بباحات ال اب٢براـ.
فقد وضع الفقهاء لوالية  ومن اجل ٙبديد صبلحيات الويل، وا٢بفاظ على مصاحل ا٤بوىل عليهم

 أبف يكوف مسلماً، ذكراً، ابلغاً، عاقبًل، حراً،األىلية:  اإلجبار شروطًا أٮبها:  أف يكوف الويل كامل
عداًل، رشيداً، حبلالً. وأف يكوف الويل موفور الشفقة. وأف يراعي مصلحة ا٤بوىل عليو ُب الزواج؛ ألف 

 انعدمت بطلت. تصرفات الويل اجملرب منوطة اب٤بصلحة، فإذا
واختلفوا أيضًا ُب مدى مشروعية والية اإلجبار إىل رأيْب: الرأي األوؿ: وىو رأي الغالبية 
العظمى من الفقهاء الذين اتفقوا على مشروعية والية اإلجبار حٌب إدعى بعضهم اإلٝباع على ذلك. 

هللا بن شربمة فقيو العراؽ  والرأي الثاين: وىو ا٤بشهور عند اإلابضية، ورأي اإلمامْب التابعيْب عبد
ويرى ىؤالء عدـ جواز ٩بارسة  .وأيب بكر األصم ا٤بعتزيلفقيو البصرة،  و عثماف البٍبوقاضي الكوفة، 

أبف ىذا الرأي ومع والية اإلجبار على الصغار، وال على الكبار، وبعد مناقشة أدلة الفريقْب: تبْب يل 
لنصوص الصحيحة، ومبادئ الشريعة اإلسبلمية، قلة مؤيديو ىو الرأي الراجح الذي يتفق مع ا

 ومتطلبات العصر.
وأما ابلنسبة ٤بوقف القانوف من والية اإلجبار ُب عقد الزواج، فقد نص القانوف ا٤بدين والقضاء 
العراقي على إثبات والية اإلجبار على الصغار، وىو الرأي ا٤برجوح الذي تعارضو الكثّب من األدلة 

 والنصوص الشرعية،.
ابلنسبة لتزويج البكر البالغة لنفسها دوف إذف وليها، فقد إختلف الفقهاء ُب حكم ىذه ا٤بسألة و 

 إىل أربعة آراء: 
فذىب ٝبهور الفقهاء من ا٤بالكية، والشافعية، وا٢بنابلة، والظاىرية، والزيدية، وأبو يوسف  -

لغة، فإف تزوجت بغّبه بطل ودمحم من ا٢بنفية ُب قوؿ ٥بما: إىل إشَباط الويل ُب إنكاح البكر البا
 نكاحها.

وذىب اإلابضية، ودمحم من ا٢بنفية ُب قوؿ: إشَباط الويل وىم بذلك يتفقوف مع ا١بمهور،   -
إال أهنم ٱبتلفوف معهم ُب حكم العقد بدوف ويل، فّبى ا١بمهور بطبلنو كما ذكران، ويرى ىؤالء إيقافو 

 على إجازة الويل. 
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ور عند الشيعة اإلمامية، إىل أف للبكر الكبّبة أف تزوج وذىب أبو حنيفة ُب قوؿ، وا٤بشه -
 نفسها دوف إذف وليها، سواء كاف من كفء أو غّبه، وٰبق للويل اإلعَباض إذا كاف من غّب كفء. 

وذىب أبو حنيفة، وأبو يوسف، ودمحم ُب قوؿ آخر ٥بم، إىل أنو ٯبوز للبكر البالغة أف تزوج  -
  ينعقد النكاح أصبلً.نفسها من كفء، فإف مل يكن كفئاً مل

/ ٔومل يتطرؽ قانوف األحواؿ الشخصية العراقي إىل ىذه ا٤بسألة إال ُب فقرة يتيمة، وىي الفقرة )
(. وبذلك ٱبالف قانوف األحواؿ الشخصية العراقي ٝبيع األدلة الشرعية الٍب تنص على إثبات ٛـ

جتهادات فقهاء ٝبيع ا٤بذاىب اإلسبلمية الوالية ودور األولياء ُب عقد الزواج، كما أنو ٱبالف آراء وإ
الذين نصوا على  ذلك ، كما أنو يناقض أحكامو العامة ومبادئو األساسية الٍب يفَبض أف تكوف 

 مستمدة من الشريعة اإلسبلمية.
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ABSTRACT 
 

This study is about the “Coercion Seigniory in the Marriage 

Contract “in terms of jurisprudence and legal, which is defined as: 

the authority of the guardian in marrying those who fall under the 

mandate without the 2 right of refusal and object. 

The scholars differed in proving who would have this mandate 

but they agreed for the father because of the 

Complete compassion: Hanbalis and virtual (dhahiris) 

restricted to the fathers alone. A group of Hanafis, Maliki, Shafi'I 

and Imami proved this mandate to his grandfather as well following 

the fathers. As the father and grandfather have haggled scholars, 

however they differ in that, but they agreed on the proven option to 

sire him in marrying is the father and grandfather, and likely is 

proven state for each sire but without power of the Mawla to 

compel 2 to conclude the contract.  

As differed in determining who is to be exerted the coercion 

seigniory, depending on differences in bug fixing the reason of 

coercion seigniory, is it virginity, or smallness, they agreed to 

proven state coercion seigniory on small virgins because of the 

availability of two reasons virginity and smallness where, also 

agreed to the fact that the coercion seigniory is not applied to the 

large divorced because of the absence of its two reasons. They 

differed in the other, Hanafis, Malikis, and Zaidis, and famous by 

Imamis went to : to prove the mandate of forced small divorced. 

The Maalikis, and Shafi'i, and Hanbali, and Imami to say to prove 

the application of coercion seigniory  on large virgins, and shows 
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their evidence that they based it there is no clear evidence could be 

built in bug fixing coercion seigniory, and thus prove the mandate 

of coercion because of them. 

Not intended by Faqihs the linguistic meaning of Virgin and 3 

the women virginity in language: 4Virgin is who did not lost 

virginity, and divorced: Is that lost her virginity in the marriage 

then her husband died. The faqihs: virgin is the one who did not 

lose it by means of intercourse, though if it is lost by an object; 

even if it is by means of intercourse, if it is the means of intercourse 

legally permissible, she is treated as divorced treatment as this is 

beyond dispute among scholars; because intentions of Sharia have 

been achieved. But if the means of intercourse is forbidden such as 

adultery or other, the Ibadis, adopted by the Maalikis, and a 

narration by Hanbalis, treated as virgins. Abu Hanifa and Zaidi 

treated virgins provided non-recurrence of adultery, or non-saying 

that; because the legal rulings are related to the permissible issues 

not the forbidden ones (harams).  

In order to define the powers of the guardian, and safeguard the 

interests of the 2 scholars have put conditions to coercion seigniory 

such as: to be a fully-fledged saint: to be a Muslim, male, adult, 

sane, free, fair, rational, and lawful, also the guardian should have 

compassion and takes into account the interests of the 2 in the 

marriage; because the actions of the guardian orthopedist vested 

interest, if existent invalidated. 

And also differed on the legality of coercion seigniory in two 

opinions: the first opinion: It is the opinion of the vast majority of 

scholars who agreed on the legality of the mandate of coercion even 
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claimed some consensus on this point. The second opinion: It is 

well known when Ibadi, and Imams Altabaaan opinion Abdullah 

bin Shubrumah Faqih Iraq and Kufa judge, Osman Alapta Fakih 

Basra, and Abu Virgin deaf Isolationist. They argue the 

inadmissibility of the exercise of the mandate forced young, nor 

adults, and after discussing the evidence the two teams: I found out 

that this opinion and with the lack of supporters is the more correct 

view which is consistent with the correct text, and Islamic 

principles, and the requirements of the times. 

For married virgin adult has differed concerning the ruling on 

jurisdiction in her marriage to four views: first opinion: The 

majority of scholars of Maalikis, and Shafi'i, and Hanbali, and 

virtual, and Zaidi, Abu Yusuf and Muhammad from the Hanafi in 

the words for them: to require the guardian in marrying virgin adult 

and if she was married to someone else the contract would be void. 

Second opinion: Ibadhis, and Mohammed Hanafiin the words: They 

agree with the public that in the conditions of the wali, but they 

disagree with them in the rule of the contract without a guardian, 

public sees it void as we mentioned, and see these off on vacation 

guardian. Third opinion: Abu Haneefah to say, and famous by Shia 

Imami, that for large Virgin to get married without her guardian's 

permission, whether from incompetent or otherwise, and the crown 

is entitled to object if the incompetent. Fourth opinion: Abu 

Haneefah, Abu Yousef, and Muhammad to say to them, that may 

Virgin amounting to marry the same efficient, not efficient the 

marriage did not take place at all. 
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As for the position of the law of the coercion seigniory in the 

marriage contract, the Iraqi Personal Status Law did not mention - 

with regard to the marriage contract - to the issue of jurisdiction 

except in an orphan paragraph which is paragraph (1/M8). And thus 

the Iraqi Personal Status Law violates all forensic evidence which 

provides proof of the sire and the role of parents in the marriage 

contract, as it violates the views and interpretations of scholars all 

Islamic sects who stated that, it also contradicts the general terms 

and basic principles that are supposed to be derived from Islamic 

law. 
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 فورس املصادر واملراجع

 
 القرآن الكريم.

 كتب التفشري:

 والسبع العظيم القرآف تفسّب ُب ا٤بعاين روحتفسّب اآللوسي ) -(ا٢بسيِب عبدهللا ٧بموداآللوسي ) -ٔ
 دار إحياء الَباث العريب/ بّبوت. -(ا٤بثاين

ط/  -دار الكتب العلمية/ بّبوت -نظم الدرر ُب تناسب اآلايت والسور -البقاعي )إبراىيم عمر( -ٕ
 ٙبقيق: عبد الرزاؽ غالب. -ٜٜ٘ٔ

دار الفكر/  -تفسّب البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(  -البيضاوي )عبدهللا بن عمر بن دمحم(  -ٖ
 بّبوت.

 .٘ٔٗٔ/ٔط -دار الكتب العلمية/ بّبوت -أحكاـ القرآف -ا١بصاص )أبو بكر أٞبد بن علي الرازي( -ٗ

 -ٕٔٓٓ/ٔط -دار الكتب العلمية/ بّبوت -البحر احمليط -أبو حياف األندلسي )دمحم بن يوسف( -٘
 ٙبقيق: عادؿ أٞبد، وعلي دمحم معوض.

دار الفكر/  -تفسّب ا٣بازف )لباب التأويل ُب معاين التنزيل( -دادي(ا٣بازف )علي بن دمحم بن إبراىيم البغ -ٙ
 .ٜٜٚٔط/ -بّبوت

السراج ا٤بنّب ُب اإلعانة على معرفة بعض معاين كبلـ ربنا ا٢بكيم  -)دمحم بن أٞبد( ا٣بطيب الشربيِب -ٚ
 بّبوت. دار الكتب العلمية/ -ا٣ببّب

 إحياء الَباث العريب/ بّبوت. دار -تفسّب الرازي -(ا٢بسْب بن عمر بن دمحمالرازي ) -ٛ

تفسّب السعدي )تيسّب الكرًن الرٞبن ُب تفسّب كبلـ  -السعدي )عبد الرٞبن بن انصر السعدي(  -ٜ
 ٙبقيق: عبد الرٞبن بن معبل اللوٰبق. -ٕٓٓٓ/ٔط -مؤسسة الرسالة/ بّبوت -ا٤بناف(

 -دار الفكر/ بّبوت. -ف(تفسّب الطربي )جامع البياف عن أتويل آي القرآ -الطربي )دمحم بن جرير(  -ٓٔ
 ٙبقيق: صدقي ٝبيل. -٘ٔٗٔط/

 دار الكتب العلمية/ بّبوت . -أحكاـ القرآف -إبن العريب )دمحم بن عبد هللا(   -ٔٔ

 -عامل الكتب/ الرايض -تفسّب القرطيب )ا١بامع ألحكاـ القرآف( -(بكر أيب بن أٞبد بن دمحمالقرطيب )  -ٕٔ
 ٙبقيق: ىشاـ ٠بّب. -ٖٕٓٓط/

 -ٜٜٜٔ/ٕط -دار طيبة/ ا٤بدينة ا٤بنورة -تفسّب القرآف العظيم -(اعيل بن عمر بن كثّبإ٠بإبن كثّب )  -ٖٔ
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 ٙبقيق: سامي دمحم سبلمة.

 -دار الكتب العلمية/ بّبوت -تفسّب ا٤باوردي )النكت والعيوف( -(حبيب بن دمحم بن عليا٤باوردي )  -ٗٔ
 .ا٤بقصود عبد بن السيد:  ٙبقيق

 

 كتب احلديث:

 -ا٤بكتب اإلسبلمي/ بّبوت-إرواء الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل-انصر الدين( األلباين )دمحم   -٘ٔ
 ٙبقيق: زىّب الشاويش.-ٜ٘ٛٔ/ٕط

 هللا رسوؿ أمور من ا٤بختصر الصحيح ا٤بسند ١بامعصحيح البخاري ) -( إ٠باعيل بن دمحمالبخاري )  -ٙٔ
 انصر زىّب دمحمٙبقيق:  -ٕٕٗٔ/ٔط -دار الفكر/ بّبوت -(وأايمو وسننو. 

/ لس دائرة ا٤بعارؼ النظامية٦ب -السنن الكربى -(أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن عليالبيهقي )  -ٚٔ
 .-ىػ ٖٗٗٔ/ٔط -حيدرآابد

دار إحياء  -سنن الَبمذي )ا١بامع الصحيح سنن الَبمذي( -الَبمذي )دمحم بن عيسى أبو عيسى(  -ٛٔ
 .ٙبقيق: أٞبد دمحم شاكر وآخروف -الَباث العريب/ بّبوت

 -ٜٜٙٔ/ٔط -دار الكتب العلمية/ بّبوت -سنن الدارقطِب -ار قطِب )علي بن عمر الدارقطِب( الد  -ٜٔ
 ٙبقيق: ٦بدي منصور.

 .-دار الكتاب العريب/ بّبوت -سنن أيب داود -لسجستاين(اأبو داود )سليماف بن األشعث   -ٕٓ

 اد عبد الباقي.ٙبقيق: دمحم فؤ  -دار الفكر/ بّبوت -سنن إبن ماجة -إبن ماجة )دمحم بن يزيد(   -ٕٔ

 .-دار ا١بيل، دار اآلفاؽ ا١بديدة/ بّبوت -صحيح مسلم -مسلم )مسلم بن ا٢بجاج بن مسلم(   -ٕٕ

ٙبقيق: د.عبد  -دار الكتب العلمية/ بّبوت -السنن الكربى -النسائي )أٞبد بن شعيب النسائي(   -ٖٕ
 الغفار سليماف ، وسيد كسروي حسن.

 .ٕٔٗٔط/ -دار الفكر/ بّبوت -د ومنبع الفوائد٦بمع الزوائ -ا٥بيثمي )علي بن أيب بكر(   -ٕٗ

 

 كتب شروح احلديث:

 -ٖٕٓٓ/ٕط -مكتبة الرشد/ الرايض -شرح صحيح البخاري -إبن بطاؿ )علي خلف عبد ا٤بلك(   -ٕ٘
 ٙبقيق: أبو ٛبيم ايسر بن إبراىيم.

الَباث دار إحياء  -فتح الباري شرح صحيح البخاري -إبن حجر العسقبلين )أٞبد بن علي بن دمحم(  -ٕٙ
 . -ٜٛٛٔ/ٗط -العريب/ بّبوت
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دار ا١بيل  -نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار -الشوكاين )دمحم بن علي(  -ٕٚ
 بّبوت.

 -مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب /مصر -سبل السبلـ شرح بلوغ ا٤براـ -الصنعاين )دمحم بن إ٠باعيل(  -ٕٛ
 مراجعة وتعليق: دمحم عبد العزيز.-ٗط

ٙبقيق: -مؤسسة قرطبة -التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاين واألسانيد-عبد الرب )يوسف عبد هللا دمحم( إبن  -ٜٕ
 مصطفى أٞبد، و دمحم عبد الكبّب.

دار الكتب العلمية/  -حاشية ابن القيم على سنن أيب داود -إبن القيم )دمحم بن أيب بكر بن أيوب(  -ٖٓ
 بّبوت.

/ ٙبقيق: ٧بمود ٔط -العرؼ الشذي شرح سنن الَبمذي -(شاهدمحم أنور شاه بن معظم الكشمّبي )  -ٖٔ
 أٞبد شاكر.

دار الكتب  -حوذي بشرح جامع الَبمذيٙبفة األ -ا٤بباركفوري )دمحم عبد الرٞبن ابن عبد الرحيم(  -ٕٖ
 العلمية/ بّبوت.

 /ٕط -دار الكتب العلمية/ بّبوت -عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داود -دمحم مشس ا٢بق العظيم آابدي  -ٖٖ
ٜٜٔ٘. 

دار الكتب  -فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب من أحاديث البشّب النذير -( دمحم عبد الرؤوؼا٤بناوی )  -ٖٗ
 ضبط وتصحيح: دمحم عبد السبلـ. -ٜٜٗٔ/ٔط -العلمية/ بّبوت

 
 كتب الفقى:

 فقه احلنفية:
 دار الفكر/ بّبوت. -العناية شرح ا٥بداية -البابرٌب )دمحم بن دمحم بن ٧بمود( -ٖ٘

 .ٜٜ٘ٔ/ٔط -دار الفكر/ بّبوت -الدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار -ا٢بصفكي ) -ٖٙ

ٙبقيق: خليل  -ٕٓٓٓ/ٔط -دار الفكر/ بّبوت -ا٤ببسوط -السرخسي )أبوبكر دمحم بن أيب سهل( -ٖٚ
 ٧بي الدين ا٤بيس.

 -وتدار الكتب العلمية/ بّب  -٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر -شيخي زاده )عبد الرٞبن بن دمحم( -ٖٛ
 ٙبقيق: خليل عمراف. -ٜٜٛٔط/

دار الفكر/  -حاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار -إبن عابدين )دمحم أمْب(  -ٜٖ
 .ٜٜ٘ٔط/ -بّبوت

 دار ا١بيل/ بّبوت. -درر ا٢بكاـ ُب شرح ٦بلة األحكاـ -علي حيدر -ٓٗ



 

ي عقد الزواج                                                         68
 
 أ.د. خالد دمحم صالح                 والية اإلجبار ف

 -بعض مسائل اإلماـ أىب حنيفةالغرة ا٤بنيفة ُب ٙبقيق  -الغرنوي )أبو حفص عمر الغرنوى ا٢بنفى( -ٔٗ
 مكتبة اإلماـ أبو حنيفة.

ا٤بكتبة ا٢ببيبية/  -ٜٜٛٔ/ٔط -بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع -الكاساين )أبو بكر بن مسعود( -ٕٗ
 ابكستاف.

 -ٜٜٗٔ/ٕط -دار القلم/ دمشق -اللباب ُب ا١بمع بْب السنة والكتاب -ا٤بنبجي )على بن زكراي( -ٖٗ
 العزيز. ٙبقيق: د. دمحم فضل عبد

 -دار الكتب العلمية/ بّبوت -البحر الرائق شرح كنز الدقائق -(بن دمحم إبراىيم زين بنإبن ٪بيم ) -ٗٗ
 ٙبقيق: زكراي عمّبات. -ٜٜٚٔ/ٔط

 دار الفكر/ بّبوت. -فتح القدير -إبن ا٥بماـ )كماؿ الدين بن عبد الواحد( -٘ٗ

 فقه املالكية:
 -الداين ُب تقريب ا٤بعاين شرح رسالة ابن أىب زيد القّبواينالثمر  -األزىري )صاحل عبد السميع اآليب( -ٙٗ

 ا٤بكتبة الثقافية/ بّبوت.

ٙبقيق: دمحم  -ٜٜٛٔ/ٔط -دار الكتب العلمية/ بّبوت -البهجة -التسويل )علي بن عبد السبلـ(  -ٚٗ
 عبد القادر شاىْب.

 دار الفكر/ بّبوت. -شرح ٨بتصر خليل -ا٣برشي )دمحم بن عبد هللا( -ٛٗ

ٙبقيق: خالد  -ٜ٘ٛٔط/  -دار الفكر/ بّبوت -بداية اجملتهد وهناية ا٤بقتصد -ا٢بفيدإبن رشد  -ٜٗ
 العطار.

 دار ا٤بعارؼ/ بّبوت. -حاشية الصاوي على الشرح الصغّب -الصاوي )أبو العباس أٞبد الصاوي( -ٓ٘

 -رايضمكتبة الرايض ا٢بديثة/ ال -الكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة -إبن عبد الرب )يوسف عبد هللا دمحم(  -ٔ٘
 ٙبقيق: دمحم أحيد. -ٜٓٛٔ/ٕط

 ٙبقيق: دمحم حجي. -ٜٜٗٔط/ -دار الغرب/ بّبوت -الذخّبة -القراُب )أٞبد بن إدريس( -ٕ٘

 فقه الشافعية:

دار إحياء الَباث  -مغِب احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج- -ا٣بطيب الشربيِب )دمحم بن اٞبد(   -ٖ٘
 العريب/ بّبوت.

 .ٖٜٛٔ/ ٕط -دار الفكر/ بّبوت -األـ -بن إدريس(اإلماـ الشافعي )دمحم  -ٗ٘

 ط/ دار السبلـ. -الوسيط ُب ا٤بذىب -(الغزاىل دمحم بن دمحم حامد أبوالغزايل )  -٘٘

 دار الفكر/ بّبوت. -ا٢باوي الكبّب -ا٤باوردي )أبو ا٢بسن ا٤باوردي( -ٙ٘

دار الفكر/  -فتح ا٤بعْب لشرح قرة العْب ٗبهمات الدين -ا٤بليباري )زين الدين عبد العزيز( -ٚ٘
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 .ٜٜٚٔ/ٔط -بّبوت

 دار الفكر/ بّبوت. -اجملموع ُب شرح ا٤بهذب -النووي )٧بي الدين بن شرؼ النووي( -ٛ٘

 فقه احلنابلة:

 -ار الفكر/ بّبوتد -الروض ا٤بربع شرح زاد ا٤بستنقع ُب اختصار ا٤بقنع -البهوٌب )منصور بن يونس(   -ٜ٘
 ٙبقيق: سعيد دمحم اللحاـ.

دار الكتاب العريب/  -حنبل بن أٞبد اإلماـ فقو ُب ا٤بغِب -إبن قدامة )عبد هللا بن أٞبد بن ٧بمود(  -ٓٙ
 ٙبقيق: ٦بموعة من العلماء. -بّبوت

دار الكتاب  -الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع- بن أٞبد( إبن قدامة )عبد الرٞبن بن أيب عمر دمحم  -ٔٙ
 العريب/ بّبوت.

 ىػ.ٜٖٚٔ/ٔط -حاشية الروض ا٤بربع شرح زاد ا٤بستقنع -العاصمي )عبد الرٞبن بن دمحم بن قاسم(  -ٕٙ

دار إحياء الَباث العريب/  -اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٣ببلؼ -ا٤برداوي )علي بن ا٢بسن(  -ٖٙ
 دمحم حامد الفقي.ٙبقيق:  -بّبوت

 فقه الظاهرية:

ٙٗ-   ) دار الفكر/  -احمللى )احمللى ابآلاثر شرح اجمللى ابإلختصار(  -إبن حـز )علي بن أٞبد بن حـز
 ٙبقيق: أٞبد دمحم شاكر. -بّبوت

 فقه الزيدية:

 .ٓٓٗٔط/ -دار غمضاف/ صنعاء -شرح األزىار -اٞبد ا٤برتضى  -٘ٙ

ٙبقيق:  -دار ا٢بياة/ بّبوت -مسند زيد بن علي -زيد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب  -ٙٙ
 أحد علماء الزيديْب.

 دوف مكاف أو أتريخ الطبع. -األحكاـ ُب ا٢ببلؿ وا٢براـ -ٰبٓب بن ا٢بسْب  -ٚٙ

 فقه اإلمامية:

 -القدس/ قممطبعة  -ٚ٘ٗص -األحكاـ الشرعية على مذىب أىل البيت -حسْب علي ا٤بنتظري  -ٛٙ
 .ٖٔٗٔ/ٔط

 -إىل تنقيح شرائع اإلسبلـ مسالك األفهاـ -)زين الدين بن علي العاملي( الشهيد الثاين  -ٜٙ
 مؤسسة ا٤بعارؼ اإلسبلمية. -ٜٙٛٔ/ٔط

تصحيح وتعليق: دمحم تقي  -مطبعة ا٢بيدرية/ طهراف -ا٤ببسوط -الطوسي )دمحم بن ا٢بسن بن علي(  -ٓٚ
 الكشفي.
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 منشورات ا٤بكتبة الرضوية إلحياء اآلاثر ا١بعفرية. -تذكرة الفقهاء -يوسف(العبلمة ا٢بلي )ا٢بسن بن   -ٔٚ

مؤسسة النشر  -قواعد األحكاـ ُب معرفة ا٢ببلؿ وا٢براـ -العبلمة ا٢بلي )ا٢بسن بن يوسف(  -ٕٚ
 .٘ٔٗٔ/ ٔط -اإلسبلمي/ قم

شر اإلسبلمي/ مؤسسة الن -ا٤بهذب البارع ُب شرح ا٤بختصر النافع -إبن فهد ا٢بليب )أٞبد دمحم فهد(  -ٖٚ
 ٙبقيق: الشيخ ٦بتىب العراقي. -قم

 -ا٤بطبعة ا٤بهدية/ قم -جامع ا٤بقاصد ُب شرح القواعد -احملقق الثاين )علي بن ا٢بسْب الكركي(   -ٗٚ
 ٙبقيق: مؤسسة آؿ البيت. -ٜٛٛٔ/ٔط

 -مطبعة أمّب/ قم -شرائع اإلسبلـ ُب مسائل ا٢ببلؿ وا٢براـ -احملقق ا٢بلي )جعفر بن ا٢بسن(  -٘ٚ
 ٙبقيق: صادؽ الشّبازي. -ٜٜٛٔ/ٕط

 فقه اإلابضية:

 .-مكتبة اإلرشاد -ٕٗٔ/ٙج-شرح النيل وشفاء العليل -دمحم بن يوسف ين عيسى أطفيش  -ٙٚ

 فقه عام:

عامر  -ٙبقيق: أنور الباز -ٕ٘ٓٓ/ٖط -٦بموع الفتاوى -(تيمية بن ا٢بليم عبد بن أٞبدإبن تيمية ) -ٚٚ
 ا١بزار.

 -مؤسسة الرسالة/ بّبوت -أحكاـ ا٤برأة والبيت ا٤بسلما٤بفصل ُب  -د. عبد الكرًن زيداف -ٛٚ
 .ٜٜٚٔ/ٖط

 -دار السبلسل/ الكويت -ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية -وزارة االوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية/ الكويت -ٜٚ
 .ٕط

 دار الفكر/ دمشق.  -الفقو اإلسبلمي وأدلتو -د. وىبة الزحيلي -ٓٛ

 

 كتب القانون، وشروحى:

 -إعداد: سوالؼ الربز٪بي -( وتعديبلتوٜٜ٘ٔ( لسنة )ٛٛٔالعراقي رقم )قانوف األحواؿ الشخصية   -ٔٛ
 ا٤بكتبة القانونية/ بغداد.

ا٤بكتبة القانونية/  -إعداد: نبيل عبد الرٞبن حياوي -(ٜٔ٘ٔ( لسنة )ٓٗالقانوف ا٤بدين العراقي رقم ) -ٕٛ
 بغداد.

مع ٦بموعة األعماؿ  (ٜٔ٘ٔ) لسنة (ٓٗ)القانوف ا٤بدين رقم   -، وآخروفضياء شيت خطاب -ٖٛ
 .ٜٜٛٔ ط/ -بغداد /مطبعة الزماف -التحضّبية



 

ي عقد الزواج                                                         71
 
 أ.د. خالد دمحم صالح                 والية اإلجبار ف

 كتب اللغة واملعاجم:

 -دار العلم للمبليْب/ بّبوت -الصحاح )اتج اللغة وصحاح العربية( -ا١بوىري )إ٠باعيل بن ٞباد(  -ٗٛ
 ٙبقيق: أٞبد عبد الغفور.-ٜٚٛٔ/ٗط

 مكتبة ا٢بياة/ بّبوت. -اموساتج العروس من جواىر الق -الزبيدي )دمحم مرتضى الزبيدي(   -٘ٛ

 -ٜٜٙٔ/ٔط -دار إحياء الَباث العريب/ بّبوت -ا٤بخصص -(النحوي إ٠باعيل بن عليإبن سيده )  -ٙٛ
 ٙبقيق: خليل إبراىيم جفاؿ.

 -مكتب نشر الثقافة اإلسبلمية -ٜٛٛٔ/ٕط -٦بمع البحرين -الطرٰبي )فخر الدين الطرٰبي(  -ٚٛ
 ٙبقيق: السيد أٞبد ا٢بسيِب.

ٙبقيق: د.مهدي  -ٜٜٛٔ/ ٕط -مؤسسة دار ا٥بجرة -كتاب العْب  -)ا٣بليل بن أٞبد(الفراىيدي   -ٛٛ
 ا٤بخزومي. و د. إبراىيم السامرائي.

دار العلم للجميع/  -القاموس احمليط والقابوس والوسيط ُب اللغة -الفّبوزأابدي )دمحم بن يعقوب(  -ٜٛ
 بّبوت.

دار الوفاء/  -الفقهاء بْب ا٤بتداولة األلفاظ تعريفات ُب الفقهاء أنيس -القونوي )قاسم عبد هللا أمّب(  -ٜٓ
 .الرزاؽ عبد أٞبد .د: ٙبقيق -ٜٜٚٔط/ -جدة 

ٜٔ-   )  .ٜ٘ٛٔ/ٔط -دار إحياء الَباث العريب -لساف العرب -إبن منظور )دمحم بن مكـر

 

 مصادر متفرقة:

٦بلة ٦بمع الفقو  -ٕبث بعنواف: حكم إجراء العقود بوسائل االتصاؿ ا٢بديثة  -د. إبراىيم فاضل الدبو -ٕٜ
 .ٕٙٗٓٔ/صٕج -االسبلمي التابعة ٤بنظمة ا٤بؤٛبر اإلسبلمي/ جدة 

 -دار الرائد العريب/ بّبوت -طبقات الفقهاء -(يوسف علي إبراىيمأبو إسحاؽ الشّبازي ) -ٖٜ
 ٙبقيق: إحساف عباس. -ٜٓٚٔ/ٔط

موقع: شبكة  -الدوليةشبكة ا٤بعلومات  -مقاؿ بعنواف: ال إجبار على النكاح -د. إ٥باـ بدر ا١بابري -ٜٗ
 . http://www.alssunnah.com/main/Default.aspxالسنة النبوية وعلومها.

 -دار الكتب العلمية/ بّبوت -اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة -إبن حجر العسقبلين )أٞبد بن علي( -ٜ٘
 عبد ا٤بوجود، علي دمحم معوض. ٙبقيق: عادؿ أٞبد -ٜٜ٘ٔ/ٔط

 مؤسسة األعلمي للمطبوعات/ بّبوت. -لساف ا٤بيزاف -إبن حجر العسقبلين  -ٜٙ

-مكتبة الرشد/الرايض -تقوًن النظر ُب مسائل خبلفية ذائعة ونبذ مذىبية انفعة -الدىاف )دمحم علي(  -ٜٚ

http://www.alssunnah.com/main/Default.aspx
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 ٙبقيق: د. صاحل انصر. -ٕٔٓٓ/ٔط

ٙبقيق:  -ٖٜٜٔ/ٜط -مؤسسة الرسالة/ بّبوت -نببلءسّب أعبلـ ال -الذىيب )دمحم أٞبد عثماف(  -ٜٛ
 شعيب األرنؤوط، دمحم نعيم.

 .ٜٛٙٔ/ٔط -دار صادر/ بّبوت -الطبقات الكربى -(منيع بن سعد بن دمحمإبن سعد ) -ٜٜ

نص مناقشة مقاؿ للشيخ صاحل  -د. الشريف حاًب بن عارؼ العوين )عضو ٦بلس الشورى السعودي( -ٓٓٔ
 unyصفحة:  -شبكة ا٤بعلومات الدولية -قاصراتالفوزاف ُب حكم تنظيم تزويج ال

ٖhttp://www.facebook.com/Al. 

شبكة ا٤بعلومات الدولية: موقع قناة  -قراءة شرعية ُب فتوى زواج القاصرات -د. عبد هللا بن اثين  -ٔٓٔ
 ـ(.ٕٔٔٓ( يوليو )ٕٚ) –ىػ( ٕٖٗٔ( شعباف )ٕٙاألربعاء ) -العربية

شبكة ا٤بعلومات الدولية: موقع ا٤بفكرين  -والية تزويج الصغّبة -عبد هللا بن عبد العزيز ا١بربين -ٕٓٔ
 -ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٙ -ا٤بواضيع اإلسبلمية ا٤بنقولة -ا٤بلتقى اإلسبلمي -والسياسيْب العرب

http://www.almolltaqa.com/. 

  .بغداد ،بّبوت /مكتبة النهضة -درر ا٢بكاـ شرح ٦بلة األحكاـ -علي حيدر  -ٖٓٔ
ضبط  -دار الكتب العلمية/ بّبوت -ا٤بستصفى ُب علم األصوؿ -الغزايل )أبو حامد دمحم دمحم الغزايل( -ٗٓٔ

 وتصحيح: دمحم عبد السبلـ.

٤بنع تزويج ا٤بربرات مقاؿ بعنواف:  -(عضو ا١بمعية العلمية السعودية للسنة) فوزية منيع ا٣بليوي  -٘ٓٔ
  .http://saaid.net -موقع: صيد الفوائد -شبكة ا٤بعلومات الدولية -الصغّبات

 -دار ا١بيل/ بّبوت -إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب -إبن قيم ا١بوزية )دمحم بن أيب بكر أيوب(  -ٙٓٔ
 ٙبقيق: طو عبد الرؤوؼ. -ٖٜٚٔط/

 -مؤسسة الرسالة/ بّبوت -زاد ا٤بعاد ُب ىدي خّب العباد - بن أيب بكر أيوب(إبن قيم ا١بوزية )دمحم  -ٚٓٔ
 .عبد القادر األرانؤوط ،ٙبقيق: شعيب األرانؤوط -ٜٙٛٔ/ٗٔط -مكتبة ا٤بنار اإلسبلمية/ الكويت

 -ٖٓٔا٤بادة ) –٦بلة األحكاـ العدلية  -١بنة مكونة من عدة علماء وفقهاء ُب ا٣ببلفة العثمانية  -ٛٓٔ
 كارخانو ٘بارِت كتب/ آراـ ابغ/كراتشي.  -الناشر: نور دمحم -(ٗٓٔ

مقاؿ بعنواف: ٙبديد سن الزواج بتشريع  -دمحم أمْب ا٢بسيِب )رئيس اجمللس الشرعي اإلسبلمي(  -ٜٓٔ
 .ٖٙ/صٕ٘ع -٦بلة ا٤بنار -قانوين

 (.ٕٕٙا٤بادة ) -مرشد ا٢بّباف إىل معرفة أحواؿ اإلنساف  -دمحم قدري ابشا -ٓٔٔ

 .  ٜٚٗٔط/  -بغداد /مطبعتا السرايف والعاين -٦بلة األحكاـ العدليةشرح  -منّب القاضي -ٔٔٔ

http://www.almolltaqa.com/
http://saaid.net/
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