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:ملخص البحث
وجوده يف عقد ط رت شايلي تزويج املرأة، فيبني صفاته، ودرجته بالنسبة للمرأة، ويلقي الضوء علىعن الويل الذييتحدث هذا البحث"

نكاح املرأة
.أو ال، وهل له صفة إجبار صحة النكاح بغري إذن الويل

ين اشرتطوا الويل يف عقد النكاح، ومذهب األحناف الذين مل يشرتطوا ذلك، وكان مذهب ذمهور الاجلمذهب ومتخض االختالف عن
ونظراً لتعدد أقوال الفقهاء يف أحكام الويل فقد اختلفت قوانني األحوال الشخصية تبعاً اجلمهور أقوم قيال، وأهدى سبيال، 

، غري أن قوانني األلذلك
" ما وال يتخالف مع الشرع احلنيفاالعصر، ومبا يتفق مت
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

م بإحسان إىل يوم الدين وصحبه أمجعني ومن تبعهآلهاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى 
وبعد،

:تعاىلقال

وألمهية هذه ].21: الروم[چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  چ 

ومن.وشروطًا حىت يكون العقد معتربًا وترتتب عليه آثاره الشرعية اليت شرع من أجلهاالنعمة وضع الشرع هلا أركاناً 

هذه الشروط اليت يقوم عليها عقد نكاح املرأة وجود الويل، وقد اختلفت أقوال الفقهاء يف هذا الشرط وكثرت 

خيتلف حكم الوالية على املرأة وهل ،

أقوال الفقهاء يف أحكام الويل فقد لتعددونظرًا ،ومن الذي يلي عقد تزويج املرأة؟؟،فيما إذا كانت بكرًا أو ثيباً 

.األحوال الشخصية تبعاً لذلكواننيقاختلفت

عقود منذجير عليها أي تعديل 
م هو قانون األحوال الشخصية 1/12/1976فالقانون الذي  يطبق حاليًا يف الضفة الغربية منذ تاريخ . طويلة

والذي اكتسب الصفة القانونية يف عهد السلطة الوطنية الفلسطينية مبوجب املرسوم , م61/1976األردين رقم 
،م15/6/1954منذ تاريخ 303قطاع غزة قانون حقوق العائلة رقم كما يطّبق يف،م1/1994الرئاسي رقم 

.باإلضافة إىل قانون األحوال الشخصية على مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان مبا ال يتعارض مع قانون حقوق العائلة
اليت مت األخذ إال يف بعض احلاالت،)رمحه اهللا(وكل هذه القوانني مأخوذة من مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان 

فيها مبذاهب أخرى ملصلحة األسرة؛ كالطالق املكرر ثالثًا يف جملس واحد فإنه يقع به طلقة واحدة رجعية عمًال مبا 
والتابعون كمحمد بن إسحاق صاحب املغازي، وأفىت به تقي ،ذهب إليه بعض الصحابة كابن عباس رضي اهللا عنهما

،فقد اعترب القانون أّن كل طالق يقع رجعياً سواء كان صرحيا أو كناية, الرجعيوكالطالق, الدين ابن تيمية وابن القيم
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وكالتفريق للعيوب أخذًا مبا ذهب إليه اإلمام مالك ،إال ما استثين مبوجب القانون أخذًا على مذهيب الشافعي وأمحد
1.والشافعي وأمحد وغريهم

من )183(الراجح من مذهب أيب حنيفة كما جاء يف املادة وأما ما مل يذِكر يف القانون فريجع فيه إىل الرأي
.قانون األحوال الشخصية املعمول به يف الضفة الغربية

إن موضوع الوالية يف الزواج هلو من القضايا اليت حتتاج إىل إعادة نظر وتطوير مبا يتالءم مع مفاهيمنا اإلسالمية 

:ه بـمسينانكتب هذا البحث و ومن هنا فقد أحببنا أن .  يفوعاداتنا وتقاليدنا املستمدة من ديننا احلن

في كل من وقوانين األحوال الشخصية) األئمة األربعة(بين الفقهاء في عقد زواج المرأةواشتراطهالولي(

،وفصلني،ذا البحث يف مقدمةوجاء ه،وقد سرنا فيه وفق املنهج الوصفي واالستقرائي واملقارن، ) فلسطین واألردن
:يتعلى النحو اآلخامتة، و 

:وفيه أربعة مباحثد زواج المرأة في الفقه اإلسالمي، اشتراط الولي في عق: الفصل األول
.تعريف الويل: المبحث األول
.ترتيب األولياء: المبحث الثاني
.أقوال الفقهاء يف اشرتاط الويل يف عقد زواج املرأة:المبحث الثالث
.ب توفرها يف الويلالشروط الواج:المبحث الرابع
، )الضفة الغربية وقطاع غزة(بها في فلسطين المعمول ةالولي في قوانين األحوال الشخصي:الفصل الثاني

:وفيه ثالثة مباحث، والمملكة األردنية الهاشمية، ومسودة قانون األحوال الشخصية الفلسطيني
.لسارية واملقرتحةالويل والوالية يف قوانني األحوال الشخصية ا: المبحث األول
.إجبار الويل: المبحث الثاني
.عضل الويل: المبحث الثالث

فإننا نسأل اهللا تعاىل أن نكون قد وفقنا يف كتابة هذا البحث، فإن أصبنا فمن اهللا وإن أخطأنا فمن أنفسنا : وختاماً 
.،  واهللا تعاىل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ومن الشيطان

.)1111-2/1110(داود، القرارات االستئنافية يف أصول احملاكمات الشرعية ومناهج الدعوى :انظر1
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الفصل األول
راط الولي في عقد زواج المرأة في الفقه اإلسالمياشت

:تعریف الولي، وفیه مطلبان:المبحث األول
:في اللغةليالو : المطلب األول

نـُوُّ  ،الَوْيلُ  بفتح فسكون"  .3" يلي أَمره ويـَُقوم بِكفايته والوّيل وّيل اليتيم الذي "، 2"الُقْرُب والدُّ
َا اْمَرأٍَة :"َرُسوُل اللَِّه عنجاء يف احلديث الشريف فقدواملوىل والويل مبعىن واحد، نُِكَحْت ِبَغْريِ ِإَذِن َولِيـَِّها أَميُّ

.5"بغري موالها فإمنا نكاحها باطلأميا امرأة نكحت : " ، ويف رواية4"فَِنَكاُحَها بَاِطلٌ 
نسان هو مواله مثل األب، واألخ، وابن ويل لإلأن كل وبّني ،وقد خطّأ اخلطايب قول من زعم أن الويل يف العّم خاصة

.6األخ، والعم، وابن العم، وما وراء ذلك من العصبة
والوالية بالفتح النسب ،وأصله من الويل بالسكون القرب،املوىل والويل واحد:قال الفراء: "قال القاضي عياض

7"وبالكسر من اإلمارة،والنصرة

ابن عنهونقلها،8النهايةوىل يف احلديث الشريف، خلصها ابن األثري يف وقد تعددت املعاين اليت ورد عليها لفظ امل
،واملعتق،والعبد،واحلليف،والتابع،والناصر،واملعتق،واملنعم،والسيد،املالك: ومنها، 9يف لسان العربمنظور 
10واملنعم

:الولي في االصطالح: المطلب الثاني
).40/241(، والزبيدي، تاج العروس)1732:ص(الفريوز أبادي، القاموس احمليط، 2
3)15/323.(
.، وسيأيت ختريج هذه الرواية بصورة أمشل )9/384(، )4047(الويل، رقم: ابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب النكاح، باب4
)3/285(، )5394(الثيب جتعل أمرها لغري وليها، رقم: النسائي، السنن الكربى، كتاب النكاح، باب5
).3/141(انظر اخلطايب ، غريب احلديث 6
.ل الفراء من كتبه ، ومل نقف على قو )2/287(، اآلثارعياض، مشارق األنوار على صحاح 7
).5/409(ابن األثري، النهاية يف غريب األثر 8
).15/409(ابن منظور، لسان العرب 9

، والفريوز أبادي، القاموس احمليط )306: ص(، والرازي، خمتار الصحاح )10/458( ابن سيدة، احملكم واحمليط األعظم : وانظر هذه املعاين أيضا عند10
).1732: ص(
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يلي أَمره ويـَُقوم بِكفايته، ووّيل املرأة الذي يَلي َعْقد النِّكاح عليها وال يَدعها الوّيل وّيل اليتيم الذي: "قال األزهري
.11" َتْسَتِبّد بَعْقد النِّكاح ُدونه 

:14والقنوي13واملناوي12وجاء تعريف الوالية يف الشرع  عند اجلرجاين
".تنفيذ القول على الغري شاء الغري أو أىب"

:عن صاحب كنز الدقائق أنه فّسر الويل بالعصبة، وذلك بقولهتور العلماءدسوقد نقل نكري يف كتابه
نكاح كالرتتيب يف اإلرث فاألبعد حمجوب باألقرب يف والية اإلالعصبة برتتيب اإلرث أي الرتتيب يف العصبات الويل"

- مث األخ ألب وأم - عال مث اجلد أب األب وإن - فأقرب األولياء االبن للمجنونة مث ابن االبن وإن سفل مث األب 
مث ابن العم ألب - مث العم ألب - مث العم ألب وأم - مث ابن األخ ألب - مث ابن األخ ألب وأم -مث األخ ألب 

- مث ألب -مث لألخت ألب وأم - وإن مل يكن عصبة فالوالية لألم - مث املعتق بالكسر - مث ابن العم ألب -وأم 
15" مث للحاكم أي القاضي- حام مث لذوي األر - مث لولد األم 

أن هذه الصفة ختتلف حبسب حال ، علما واإلرغامويالحظ مما سبق يف املعىن االصطالحي للويل أن فيه معىن اإلجبار
لبالغة العاقلة ليس على حال واحدة كما يف تزويج اوويلالبالغة العاقلة، 

فَاْلوَِاليَُة يف بَاِب النَِّكاِح أَنـَْواٌع أَْربـََعٌة وَِاليَُة اْلِمْلِك، َووَِاليَُة : " قال الكاساين،إن الوالية يف النكاح على أنواعالثيب، مث
.أ، ولكل حالة 16" اإلمامةاْلَقرَابَِة، َووَِاليَُة اْلَوَالِء، َووَِاليَُة 
: يل فمنهاأما األلفاظ ذات الصلة بالو 

.17الَقيِّم بَأْمر اْلَيِتيم؛: : : ، يـَُقال)( 

) .148: ص( يف أنيس الفقهاءالقونويونقله ، ) 15/323(غة لألزهري، الل11
) .329: ص( اجلرجاين، التعريفات12
) .734:ص( املناوي، التعاريف، 13
) .148: ص( ، أنيس الفقهاء القونوي14
.كنز الدقائق نقف على كتاب  ،  ومل)فما بعدها3/116( ، وهو عند ابن جنيم يف البحر الرائق) 323-3/322(نكري، دستور العلماء 15
) .2/237( الكاساين، بدائع الصنائع 16
.)85/ 15(، تاج العروس )327/ 5(لسان العرب 103/ 11(17
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وعند 18يعينه الويل أو القاضي و ،من عهد إليه بأمر، وهوأوصياءع، بفتح الواو وكسر الصاد من وصى مج)الوصي(
: وعند مالك وربيعة والليث. يف النكاح؛ وهو قول الشافعي والثوري ومن وافقهمال والية للوصي: أيب حنيفة وأصحابه

.19الوصي أَْوَىل من الويل غري األب
20.هو الذي يتصرف لغريه لعجز موكله): الوكيل(

.
فيمن ترضاه من وبني حق املرأة يف إبداء رأيها،أنه جيب التفريق بني وجوب اشرتاط الويل: أمر ينبغي التنويه إليهوّمث 

. األزواج ومن ال ترضاه

:، وفيه مطلبانترتيب األولياء:المبحث الثاني
:ترتيب األولياء بصورة عامة: المطلب األول

ومن هنا كان ترتيب ، 21،ذلك معترب مبظنته وهي القرابةو ،على النظر والشفقةقائممبىن الواليةإن 
:األولياء على النحو التايل على خالف يسري عند الفقهاء  يف حتديد األقرب بني الفئات اآلتية ، وهم

.خ ألباأل: خامسا.األخ الشقيق:رابعا.وابن االبن وإن نزلاالبن: ثالثا.أبو األب وإن عال: ثانيااألب: أوال
.السلطان:تاسعا.األقرب تعصيبا: ثامنا.األعمام مث أوالدهم:سابعا.أوالد األخوة:سادسا

:بعض المسائل التي تعلق بها خالف الفقهاء في ترتيب األولياء: المطلب الثاني

يقدمون والية األب 24احلنابلةيف حني جند 23واملالكية22أن والية البنوة تقدم على األبوة عند كل من احلنفية : أوال
على االبن، أما الشافعية فيسقطون والية األبناء 

.)504: ص(لغة الفقهاء معجم قلعجي، و قنييب، 18
.)3171/ 5(مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،اِحلْمَريي19
.)321/ 3(جامع العلوم يف اصطالحات الفنون /دستور العلماء : وانظر) 254: ص(ريفات التعاجلرجاين،20
) .7/30(املبدع ابن مفلح،،)5/134(الفروع ابن مفلح،، )7/13(ابن قدامة، املغين: انظر21
) .1/389(حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح الطحطاوي،و ، )4/219(،املبسوط،لسرخسيا: انظر22
) .1/134(القوانني الفقهية زي،جابن :انظر23
).5/134(الفروع ابن مفلح،:انظر24
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ألنه ؛املرأة ال والية هلا على نفسها عنده والولد جزء منها فال يثبت له الوالية عليهافاالبن ال يزوج أّمه بالبنوة؛ذلك أن 
ب، وذلك أن نسبه ألبيه وليس ألمه، ونسب األم ال مشاركة بينه وبينها يف النسب، فقد ال يعتين بدفع العار عن النس

.25إىل أبيها، وهلذا مل تثبت الوالية لألخ من األم بل يزوج بالعصوبة أو بالوالء أو بالقضاء
ىلإن االبن أو :وحجة من قال

26وهلذا يرث بوالء أبيه دون جده،باملرياث وأقوى تعصيبامنه أوىلبالوالية من األب كونه 

:27يأيتوجياب عليه مبا
چۋ  ۅ  ۅچ:تعاىله قال: وقد ورد هذا املعىن يف آيات كثرية منهاإن الولد موهوب ألبيه -1

] 5: مرمي[چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ :وقال]38:آل عمران [چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀچ :وقال زكريا،]90:األنبياء[
.]39:إبراهيم[چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ چ :وقال إبراهيم

.وإثبات والية املوهوب له على اهلبة أوىل من العكس، 28"أنت ومالك ألبيك: "قال  صلى اهللا عليه وسلم -2
.دفقة فوجب تقدميه يف الوالية كتقدميه على اجلشألن األب أكمل نظرا وأشد -3
ولذلك ،ليه فيه خبالف والية االبنفيليه يف سائر ما ثبتت الوالية ع،ألن األب يلي ولده يف صغره وسفهه وجنونه-4

.خبالف غريه ة اختص بوالية املال وجاز له أن يشرتي هلا من ماله وله من ماهلا إذا كانت صغري 
وهلذا يرث ،واحتكام األصل على فرعه أوىل من العكس وفارق املرياث فإنه ال يعترب له النظر،ألن الوالية احتكام-5

.والية التزويج خبالف ،كام وال والية على املوروث

اختلفت أقوال الفقهاء فيما إذا اجتمع أخ ألبوين وأخ ألب، فقيل مها سواء، وهو قول ألمحد والشافعي يف : ثانياً 
خ من األ، القدمي، 

) .4/220(،املبسوط،لسرخسيا، )3/129(أسىن املطالب يف شرح روض الطالب،األنصاري، )412/ 2(اإلقناع الشربيين، :  انظر25
) .7/30(املبدع ابن مفلح،، و )7/11(املغين ابن قدامة،: انظر26
.)7/11(املغين، ابن قدامة،:ظران27
، وأمحد يف مسند عبد اهللا بن عمر رضي )2/769(، )2291( ما للرجل من مال أبيه، رقم: كتاب التجارات، بابه،  ، سنن ابن ماجهابن ماج: انظر28

:حق الوالدين، رقم: ، بابواإلحسان، وابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب الرب )2/204(، )6902( اهللا عنهما، مسند أمحد، رقم
). 7/457(، )1501( ابن حجر، املطالب العالية، رقم: ، وحسنه ابن حجر يف املطالب العالية، انظر )2/142(، )410(
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ألنه أحق يستفاد بالتعصيب فقدم ،والشافعي يف اجلديد، ورواية عن أمحد،وهذا قول أيب حنيفة ومالك،األبوين أوىل
فعلى هذا إذا اجتمع ابن عم من أبوين وابن عم من أب هو أخ من أم فالوالية البن العم من ، فيه األخ من األبوين

.29األبوين عند من يرى تقدمي ولد األبوين
ألنه ليس من ، ال والية لغري العصبات من األقارب كاألخ من األم واخلال وعم األم واجلد أب األم وحنوهم: الثاً ث

الثانيةالرواية و ، نص عليه أمحد يف مواضع وهو قول الشافعي وإحدى الروايتني عن أيب حنيفة، 
30.كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي ألأنأليب حنيفة

:، وفيه ثالثة مطالباشتراط الولي في عقد زواج المرأةأقوال الفقهاء في :المبحث الثالث
، مث نتبعهما بثالث اآلتينياملطلبنيجاء موقف الفقهاء من اشرتاط الويل يف عقد زواج املرأة على قسمني، جنملهما يف 

:فيه ترجيح القول يف املسألة
:رأي جمهور الفقهاء: األولالمطلب

اتفق مجهور الفقهاء على أنه ال جيوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غريها حىت ولو كانت عاقلة بالغة، فال يصح نكاحها 
هلا عن مباشرة ما يشعر لبيان عفتها، وحفظها، وذلك33، واحلنابلة32، والشافعية31إال بويل، وإىل هذا ذهب املالكية

روي هذا عن حفإن فعلت مل يصح النكا "، 34فوجب أن ال تباشر النكاح حتصيال لذلك،ها إىل الرجالوميلبشغفها
واحلسن،وإليه ذهب سعيد بن املسيب35،عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأيب هريرة وعائشة رضي اهللا عنهم

) .3/326(إعانة الطالبني، الدمياطي، و،)4/219(،املبسوط،لسرخسيا29
).4/220(،املبسوط،لسرخسياو ). 7/13(ابن قدامة، املغين:انظر30
) .1/151(وإحكام األحكام ، )2/6(، )5/386(ابن عبد الرب، االستذكار : ظران31
مغين الشربيين،، )355: ص(كفاية األخيار احلصين،،)5/58(الوسيط الغزايل،،) 1/163(خمتصر املزين املزين، ، )5/13(األم الشافعي،:انظر32

) .2/60(فتح الوهاب ،األنصاري، )3/147(احملتاج 
).7/30(املبدع ابن مفلح،و ، )3/10(الكايف يف فقه ابن حنبل : انظر33
).7/29(املبدع ابن مفلح،: انظر34
،)7/5(،)5/49(، و كشاف القناع )3/410(، )1101(ما جاء ال نكاح إال بويل، رقم: سنن الرتمذي، كتاب النكاح، بابالرتمذي،: انظر35

).2/319(شرح الزركشي الزركشي،
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،وعبيد اهللا العنربي،وابن املبارك،شربمةوابن،وابن أيب ليلى،والثوري،وجابر بن زيد،ر بن عبد العزيزموعالبصري،
36"وإسحاق وأبو عبيد

:وقد استدل مجهور الفقهاء على رأيهم بالكتاب، والسنة، واملأثور، واملعقول، وفيما يلي عرض أدلتهم
:أدلتهم من الكتاب: أوالً 
چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ چ :تعاىلقوله-1

: وجه االستدالل، ]232: البقرة[ 
.37فدعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم  فزوجهاأختهإن اآلية نزلت يف معقل بن يسار حني امتنع من تزويج 

38كان للمرأة أن، ولو  ن احلكم متوقف عليه ملا عوتب عليهأولو مل يكن ملعقل والية و 

ال نكاح إال بويل لقول اهللا :باب من قال:" سواء، قال البخاريوهذا اخلطاب يدخل فيه الثيب والبكر على حد 
.39"فدخل فيه الثيب وكذلك البكر)فال تعضلوهن :(تعاىل

]221:البقرة[چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ :قوله تعاىل-2

.]32: النور[ ٺ  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  چ :تعاىلقوله-3

:وجه االستدالل، ]25: النساء[ چڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀہہڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  چ:تعالىقوله-4
وهذا كله يدل على أن أمرهن إىل الرجال ولوال على حنو ما ذكر يف اآلية األوىل، هذا خطاب لألولياء أيضا:قالوا

40ذلك ما خوطبوا بإنكاحهن

:من السنةة الجمهور أدل: ثانيا

.41"ال نكاح إال بويل:"عليه وسلمصلى اهللاقال:موسى األشعري رضي اهللا عنه قالأيبعن-1

.)3/410(، )1101(باب ما جاء ال نكاح إال بويل، رقم: الرتمذي ، سنن الرتمذي، كتاب النكاح، باب: انظر36
). 5/2041(، )5021( ، رقم )وبعولتهن أحق بردهن: (أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطالق، باب37
) .7/28(املبدع  ابن مفلح،،)356:ص(كفاية األخيار احلصين،،)2/7(: انظر38
).5/1970(من قال ال نكاح إال بويل، : صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب39
).5/398(االستذكار : انظر40
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.42"نفي للحقيقة الشرعية أي ال نكاح شرعي أو موجود يف الشرع إال بويل"احلديث :وجه االستدالل
.43ألن كالم الشارع حممول على احلقائق الشرعية؛على نفي الكمالوال جيوز محل احلديث

.44" صحيح وهو لنفي احلقيقة الشرعية:فقاال،بويلسألت أمحد وحيىي عن حديث ال نكاح إال :قال املروزي"
َأيَُّما اْمَرَأٍة َنَكَحْت بِغَْيِر ِإْذِن َمَوالِيَها فَِنَكاُحَها بَاِطٌل َثَالَث َمرَّاٍت :"قال رسول اللَِّه :عن َعاِئَشَة قالت-2

.45"السُّْلطَاُن َوِليُّ من َال َوِليَّ لهفَِإْن دخل بها فَاْلَمْهُر لها ِبَما َأَصاَب منها فَِإْن َتَشاَجُروا فَ 
.46والرتمذي وأمحد وغريهم عن ابن عباس رضي اهللا عنهماهأخرج ابن ماجهذا احلديثوبنحو 

َها فإن َال تـَُزوُِّج اْلَمْرَأُة اْلَمْرَأَة وال تـَُزوُِّج اْلَمْرَأُة نـَْفسَ :" قال رسول اللَِّه :قالرضي اهللا عنه عن أبي ُهَريـَْرةَ -3
فال تزوج نفسها ،يف النكاح إجيابا وقبوالاملرأة ال تصح عبار ويستفاد من هذا أن ، 47"الزَّانَِيَة ِهَي التي تـَُزوُِّج نـَْفَسَها

.48وال غريها ال بوالية وال بوكالة ،بإذن الويل وال بغري إذنه

بويل، ال نكاح إال: ، كتاب النكاح، بابه، سنن ابن ماجه، وابن ماج)2085(، رقم)2/229(الويل، : أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب41
، )19536، وأمحد يف مسنده، رقم)3/407(، )1101( نكاح إال بويل، رقمما جاء ال: ، والرتمذي، كتاب النكاح، باب)1/605(، )1881(رقم

) .6/232(، )1839(، األلباين، إرواء الغليل ، رقم "صحيح: "وقال األلباين). 4/418(، )19761(، ورقم )4/394(
فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أيب موسى : " جاب احلاكم عن ذلك بقولهوهناك من ضعف احلديث، وقد أ

قداد بن األسود، مبا فيه غنية ملن تأمله، ويف الباب عن علي بن أيب طالب وعبد اهللا بن عباس، ومعاذ بن جبل، وعبد اهللا بن عمر، وأيب ذر الغفاري، وامل
رها ن مسعود، وجابر بن عبد اهللا، وأيب هريرة، وعمران بن حصني، وعبد اهللا بن عمرو، واملسور بن خمرمة، وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم، وأكثوعبد اهللا ب

رك املستد" . صحيحة، وقد صحت الروايات فيه عن أزواج النيب  صلى اهللا عليه وسلم ، عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش رضي اهللا عنهم أمجعني 
) .2/318(شرح الزركشي الزركشي،وصححه ابن املديين وغريه، ،)2/188(على الصحيحني 

).2/318(شرح الزركشي الزركشي،42
).5/48(و كشاف القناع ، )7/27(املبدع ابن مفلح،: انظر43
) .5/48(كشاف القناع 44
ال نكاح إال بويل، : ، كتاب النكاح، بابماجه، سنن ابن ماجه، وابن )2083(رقم، )2/229(الويل، : أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب45
، "حديث حسن" :، وقال الرتمذي)3/407(، )1102( نكاح إال بويل، رقمما جاء ال: ، والرتمذي، كتاب النكاح، باب)1/605(، )1880(رقم

) .6/243(، )1840(، إرواء الغليل، رقم "حصحي: "وقال األلباين). 6/260(، )26278(وأخرجه أمحد يف مسنده رقم 
) .250(، )2260(برقم: ، وعند أمحد)3/416(، )1108( ، وعند الرتمذي)1880( برقم ماجهوهو كما يف احلاشية السابقة، عند ابن 46
، )26، 25(، كتاب النكاح، رقم، والدارقطين)1/606(، )1882(ال نكاح إال بويل، رقم : أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب47
رواه "):2/364(قال يف حتفة احملتاج ). 7/110(،)13412(ال نكاح إال بويل، رقم : ، والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب النكاح، باب)3/227(

.)6/248(، )18401(نار السبيل، رقم ، األلباين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث م"صحيح: "وقال األلباين."الدارقطين بإسناد على شرط الصحيح 
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ُتْسَتْأَمُر اْلَيِتيَمُة في نـَْفِسَها فَِإْن ":أنه قالروى أبو موسى وأبو هريرة رضي اهللا عنهما عن رسول اللَِّه -4
49"َسَكَتْت فـَُهَو ِإْذنـَُها َوِإْن َأَبْت فال َجَواَز عليها

: وجه االستدالل
.50دليل على أن غري اليتيمة ال تستأمر وهي ذات األب)تستأمر اليتيمة(يف قوله أن 
:من المأثورأدلتهم: ثالثا

:از الزواج إال بولي، منهاو يرة، وهي تدل على عدم جكثاألدلة من المأثور
أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الوالة فنكاحها :قال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه:عن الحسن قال"-1

51"باطل

52"عبد الرحمن بن معبد بن عمير أن عمر رضي اهللا عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي"-2

جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها :عن عكرمة بن خالد قال"-3
.53"فبلغ ذلك عمر رضي اهللا عنه فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها

54".فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل،وليال نكاح إال بإذن:قالرضي اهللا عنهعن علي "-4

) .356: ص(كفاية األخيار احلصين،: انظر48
: ، كتاب النكاح، باب)(، والنسائي يف سننه، )2/231(، )2093(يف االستئمار، رقم: أبو داود، سنن أيب داود، كتاب النكاح، باب: أخرجه49

، 2/259(، )10151: (ورقم،)7519( وأمحد يف مسنده من حديث أيب هريرة برقم،)6/87(، )3270( البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، رقم
:، واحلاكم يف املستدرك، كتاب النكاح، رقم)408، 4/394(، )19674: ، ورقم19534( ، ومن حديث أيب موسى برقم)475

: وقال األلباين" . رجال أمحد رجال الصحيح ):"4/280( ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )صحيح على شرط الشيخني:" ، وقال)2/80(، )2702(
) .6/234(، )1834(، األلباين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، رقم "صحيح"

).19/100(التمهيد البن عبد الرب :  انظر50
) .111ص/7(، )13415(ال نكاح إال بويل، رقم : سنن البيهقي الكربى، كتاب النكاح، باب51
) .7/111(، )13416(ال نكاح إال بويل رقم : البيهقي الكربى،  كتاب النكاح، بابسنن52
ال نكاح إال بويل، رقم : ،وسنن البيهقي الكربى،  كتاب النكاح، باب)3/225(،  )20( الدارقطين، سنن الدارقطين، كتاب النكاح، يف مقدمته، رقم53
) .111ص/7(، )13417(

) .3/229(،  )34( كتاب النكاح، يف مقدمته، رقمالدارقطين، سنن الدارقطين،  54
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أحد من أصحاب النبي  صلى اهللا عليه وسلم  أشد في النكاح بغير ولي من ما كان :عن الشعبي أنه قال"-5
.55" علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه حتى كان يضرب فيه

:أدلتهم من المعقول: رابعا
فوجب أن ال ،وإشهار رغبتها فيهمميلها إىل الرجالإظهار رعونتها و بما يشعر إن مباشرة املرأة للعقد بنفسها فيه 

،56نكاح حتصيال لذلكتباشر ال

:57رأي الحنفية: الثانيالمطلب

جتوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح : "األوىلالرواية،روايتان:وحاصل ما روي عن أيب حنيفة يف ذلك
ورواية احلسن عنه إن عقدت مع كفء جاز ومع غريه ال ،غريها مطلقا إال أنه خالف املستحب وهو ظاهر املذهب

عن ابن سريين والقاسم بن حممد واحلسن بن صاحل وأيب يوسف ال جيوز "، وقريب من القول األخري ما روي 58" حيص
على :"، وقد بسط السرخسي القول يف املبسوط فقال59"ذلك بغري إذن الويل فإن فعلت كان موقوفا على إجازتههلا

ها جاز النكاح وبه أخذ أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل سواء  أن املرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غري الويل أن يزوجها فزوج
كانت بكرا أوثيبا إذا زوجت نفسها جاز النكاح يف ظاهر الرواية سواء كان الزوج كفؤا هلا أو غري كفء فالنكاح 

ا هلا ن كان الزوج كفؤ إويف رواية احلسن رضي اهللا عنه ،صحيح إال أنه إذا مل يكن كفؤا هلا فلألولياء حق االعرتاض
ال جيوز تزوجيها من كفء أو :وكان أبو يوسف رمحه اهللا تعاىل أوال يقول،جاز النكاح وإن مل يكن كفؤا هلا ال جيوز

النكاح صحيح :مث رجع فقال،ن كان الزوج كفؤا جاز النكاح وإال فالإ:مث رجع وقال،غري كفء إذا كان هلا ويل
ن كان كفؤا أمر إن الزوج إكر الطحاوي قول أيب يوسف رمحه اهللا تعاىل وذ ،سواء كان الزوج كفؤا هلا أو غري كفء هلا

وعلى قول حممد ،القاضي الويل بإجازة العقد فإن أجازه جاز وإن أيب أن جييزه مل ينفسخ ولكن القاضي جييزه فيجوز

) .7/111(، )13422(ال نكاح إال بويل، رقم : سنن البيهقي الكربى،  كتاب النكاح، باب55
).7/29(املبدع ابن مفلح،: انظر56
).3/117(البحر الرائق،)3/255(، شرح فتح القدير )4/222(، املبسوط،لسرخسيا،)2/247(بدائع الصنائع : انظر57
).3/255(شرح فتح القدير 58
).6-7/5(ابن قدامة، املغين، : انظر59
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ازه الويل جاز فإن أج،سواء زوجت نفسها من كفء أو غري كفءالويلرمحه اهللا تعاىل يتوقف نكاحها على إجازة 
.60"أن يزوجها منهالويلىبن أبطله بطل إال إنه إذا كان الزوج كفؤا هلا ينبغي للقاضي أن جيدد العقد إذا أإو 

ألن حق األولياء يف النكاح من حيث صيانتهم عما يوجب "؛إ:وأما حجة من قال

61"منه ال حيل له االمتناع ولو امتنع يصري عاضالنكاحاإلوجدت كفأ وطلبت من املوىل 

:وتتلخص أدلة الحنفية من الكتاب والسنة  في اآلتي
:من الكتابأدلتهم:أوال
].234: البقرة[چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  چ :تعالىقوله-1

.هذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها : قالوا
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ :تعالىقولهكما في  أضاف إلیهن في غیر ما آیة من الكتاب الفعلأن اهللا تعالى –2

: البقرة[چی  ی  ی  ی  چ :تعالىوقال،]232: البقرة[ چژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ

].234: البقرة[ چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹچ:تعاىلوقال، ]230

،فأضاف النكاح إليهن، أباح تصرفها يف العقد على نفسها من غري شرط الويلأنه سبحانه: وجه االستدالل
وظاهره أن املرأة ،هن من أزواجهن إذا تراضى الزوجان، حيث عن منعهن منه

.62نكح نفسهاتُ يصح أن
چڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ :تعاىلقوله- 3

:وجه االستدالل، ]50:األحزاب[ 
.63فكانت حجة على املخالفن إ

].4: ءالنسا[ چٹ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓچ :قوله تعاىل- 4

).2/247(وبنحوه عند الصنعاين، بدائع الصنائع ،)5/10(، املبسوط،لسرخسيا60
).2/247(بدائع الصنائع 61
).2/248(بدائع الصنائع : انظر62
).2/248(بدائع الصنائع : انظر63
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منشيًئاالرجال،نساؤكملكم،أيهاوهبفإن: ثناؤهجلبذلكيعين: "ومعىن اآلية كما قال الطربي
: وجه االستدالل، 64"مريًئاهنيًئاأنفسهن،فكلوهبذلك

وكل من ال جيوز تصرفه يف ماله ،األصل هنا أن كل من جيوز تصرفه يف ماله بوالية نفسه جيوز نكاحه على نفسه"ن إ
65"بوالية نفسه ال جيوز نكاحه على نفسه 

.كانت أو ثيباً وعليه فإن املرأة البالغة جيوز هلا أن تعقد لنفسها بكراً 
السنة منأدلتهم: ثانيا
اْألَيُِّم َأَحقُّ بِنَـْفِسَها من َولِيـَِّها َواْلِبْكُر ُتْسَتْأَذُن في نـَْفِسَها َوِإْذنـَُها :"قالَأنَّ النبي بن َعبَّاسٍ اعن -1

.66"ُصَماتـَُها
:وجه االستدالل

أن فيه حقني حقه وهو مباشرته عقد النكاح برضاها وقد جعلها أحق منه ولن تكون أحق إال إذا احلديثأفاد"
67"ري رضاه زوجت نفسها بغ

68"من ال زوج هلا بكرا كانت أو ثيبا "واملقصود باألمي هنا 

عن اْلَجارِيَِة يـُْنِكُحَها َأْهُلَها َأُتْسَتْأَمُر اللَِّه َسأَْلُت َرُسوَل ":قَاَل ذَْكَواُن، َمْوَلى َعاِئَشَة، َسِمْعُت َعاِئَشَة تـَُقولُ -2

فَِإنـََّها تستحي فقال رسول اللَِّه :فقلت له:فقالت َعاِئَشةُ ،ْسَتْأَمرُ نعم تُ :فقال لها رسول اللَِّه ؟،َأْم َال 

69"َفَذِلَك ِإْذنـَُها إذا ِهَي َسَكَتتْ 

) .4/242(لبيان، ابن جرير ، جامع ا64
).3/117(البحر الرائق 65
).2/1037(، )1421( استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رقم : مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب66

"  وال الثيب حىت تستأمرال تنكح البكر حىت تستأذن: " ه البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  بلفظجوأخر 
).6/2555(، )6567: (يف النكاح، رقم: احليل، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب

).3/117(البحر الرائق 67
.املرجع السابق اجلزء والصفحة نفسها 68
).2/1037(، )1420( استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رقم : مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب69
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الثـَّيُِّب تـُْعِرُب عن نـَْفِسَها َواْلِبْكُر ِرَضاَها :"قال رسول اللَِّه :عن َعِديِّ بن َعِديٍّ اْلِكْنِديِّ عن أبيه قال-3
. 70" َصْمتـَُها
مبعىن أنه ال ،أحق بنفسها من وليها يف اإلذن-كما يرى احلنفية- ، فهي أي تبني وتتكلم،الثيب تعربأن  : والمعنى

71

72"ففي هذه اآلثار أن األب مبنزلة غريه من األولياء يف تزويج البكر وتوقفه على رضاها"

َفذََكَرْت َأنَّ َأبَاَها َزوََّجَها َوِهَي َكارَِهٌة َأنَّ َجارِيًَة ِبْكًرا َأَتْت النبي :" رضي اهللا عنهما بن َعبَّاسٍ اعن 4
. "73َفَخيـََّرَها النبي 

لِيَـْرَفَع ِإنَّ أبي َزوََّجِني ابن َأِخيِه :َأنَّ فـََتاًة َدَخَلْت عليها فقالت: " وبنحوه عند النسائي عن َعاِئَشَة رضي اهللا عنها
فََأْخبَـَرْتُه فََأْرَسَل إلى َأبِيَها َفَدَعاُه َفَجاَء رسول اللَِّه اْجِلِسي حتى يَْأِتَي النبي :ِبي َخِسيَسَتُه وأنا َكارَِهٌة قالت

َها ْعَلَم َألِلنَِّساِء من اْألَْمِر يا َرُسوَل اللَِّه قد َأَجْزُت ما َصَنَع أبي َوَلِكْن َأَرْدُت َأْن أَ :فقالت،َفَجَعَل اْألَْمَر ِإلَيـْ
74"َشْيءٌ 

، )17158(، وأمحد يف مسنده ، رقم )1/602(، )1872(استئمار البكر والثيب، رقم : ، كتاب النكاح، بابماجه، سنن ابن ماجهابن 70
) .6/234(، )1836(، األلباين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، رقم "صحيح: "وقال األلباين). 4/192(

) .3/342(فيض القدير 71
) .1/283(معتصر املختصر 72
إن احلديث رواه : ، وقال أبو داود)2/232(، )2096(يف البكر يزوجها أبوها وال يستأمرها، رقم: أخرجه أبو داود، سنن أيب داود، كتاب النكاح، باب73

: ، وقال ابن عبد الرب)101/ 19(الناس عن النيب مرسال دون ذكر ابن عباس،  واحلديث أخرجه أيضا ابن عبد الرب يف  التمهيد 
، "هذا حديث انفرد به جرير بن حازم مل يروه غريه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وقد روي من حديث جابر وابن عمر مثل ذلك وليس حمفوظا" 

، )2096(يب داود، رقم صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن أ. : وقال
)5/96.(

َهَذا ِإْسَناد : "قال البوصريي).6/86(، ) 3269(البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، رقم : ، كتاب النكاح، باب)( النسائي ، سنن النسائي 74
ن يزِيد َوُهَو ِيف الّسَنن اْألَْربـََعة من َحِديث اْبن َعبَّاس َوِيف سَنن النََّساِئّي َصِحيح رَِجاله ثَِقات َرَواُه الُبَخارِّي َوَغريه من َحِديث عبد الرَّْمحَن بن يزِيد َوجممع ب

صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن و ).2/102(، )674(رقم مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه". الصُّْغَرى َواْحلَاِكم َواْلبـَيـَْهِقّي من َحِديث َعاِئَشة
).5/100(، )2100(أيب داود، رقم 
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َخْنَساَء بِْنِت ِخَذاٍم اْألَْنَصارِيَِّة َأنَّ َأبَاَها عن "فإذا كان هذا يف شأن البكر فهو يف حق الثيب أوىل، أخرج البخاري
َنًة له "وفيه ، "فـََردَّ ِنَكاَحهُ ثـَيٌِّب َفَكرَِهْت ذلك فَأََتْت َرُسوَل اللَِّه َوْهيَ َزوََّجَها  َأنَّ رَُجًال يُْدَعى ِخَذاًما َأْنَكَح ابـْ

75".َنْحَوهُ 

76"ليس ِلْلَوِليِّ مع الثـَّيِِّب َأْمرٌ : "قالَعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل اللَِّه عن ابن -5

ي، فذكر لها ولأن النبي عليه السالم خطبها فتعللت بعدم وجود ال: حديث أم سلمة رضي اهللا عنها قالت-6
أن يزوجها _ وكان صغيرا_ ليه السالم أنه ليس من أوليائها أحد شاهد وال غائب يكره ذلك، فأمرت ابنها ع

.77"فـََزوََّجهُ ُقْم يَا ُعَمُر فـََزوِّْج َرُسوَل اللَِّه : " إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقالت له
:وجه الداللة من الحديث

والصغري ال والية له : "أن أمر التزويج إليها، إذ إن ابن
بتلك الوكالة قام وقد ولته هي أن يعقد النكاح عليها، ففعل فرآه رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  جائزا، وكان عمر

صلى اهللا عليه وسلم  حضور 
"78

: من األثرأدلتهم:ثالثا
عن علي بن أيب طالب رضي ": استدل احلنفية بروايات عن بعض صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومن ذلك

ويف هذا ."79" ي اهللا عنه فأجاز النكاحاهللا عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إىل علي رض

).5/1974(،  )4845(بَاب إذا َزوََّج ابـَْنَتُه َوِهَي َكارَِهٌة فَِنَكاُحُه َمْرُدوٌد، رقم البخاري، كتاب النكاح، 75
: ، كتاب النكاح، باب)( ، والنسائي يف سننه )2/233(، )2100( يف الثيب، رقم: أبو داود، سنن أيب داود، كتاب النكاح، باب: أخرجه76

َوُرَواتُُه ثَِقاٌت، قَالَُه أَبُو اْلَفْتِح : " قال ابن حجر) .1/334(، )3087( ، وأمحد يف مسنده، رقم )6/85(، )3263( ن البكر يف نفسها، رقم استئذا
َا َمحََلُه َعْن َعْبِد اللَِّه إ: اْلُقَشْريِيُّ، َويـَُقالُ  اَرُقْطِينِّ نَّ َمْعَمرًا َأْخطَأَ ِفيِه، يـَْعِين أَنَّ َصاِحلًا إمنَّ التلخيص ،بن حجرا."ْبِن اْلَفْضِل، َعْن نَاِفِع ْبِن ُجبَـْريٍ، َوُهَو قـَْوُل الدَّ

).3/331) (1611(، رقم احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري
:، ورقم )26572(، وأمحد يف املسند رقم )6/81(، )3254(، رقم )(نكاح االبن أمه إ: سنن النسائي، كتاب النكاح، باب77
).6/256(نيل األوطار "  قم يا غالم فزوج أمك فال أصل هلا:" ن وذكر الشوكاين أن احلديث معلول، وأن لفظة)6/295،317(،)26739(

).2/663(اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب 78
). 3/457(، )15952( مصنف ابن أيب شيبة، رقم79
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80"دليل على أن املرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غري الويل أن يزوجها فزوجها جاز النكاح

:من المعقولدليلهم: رابعا

وهو دليل قائم على القياس، فكما أن املرأة جيوز هلا أن تتصرف مباهلا إذا كانت بالغة عاقلة، فمن باب أوىل أن 
81صرف بنفسها،تت

:صرقال يف  املعت
فكما ال اعرتاض ...النظر يوجب ارتفاع والية األب عن البكر ببلوغها يف بضعها كما يرتفع أمره يف ماهلا ببلوغها"

ها بتزوجيها من غري عفكذلك ال اعرتاض له عليها يف بض،لألب عليها فيما تطيب به نفسا لزوجها من صداقها
82"هأذن

:الترجيحالمناقشة، و :المطلب الثالث
:المناقشة: الفرع األول

بعد عرض أدلة الفريقني قوة أدلة اجلمهور فيما ذهبوا إليه، ولكن يبقى أن نعرض ألدلة خمالفيهم باملناقشة لقد ظهر
ض ، مث إن يف نق83حىت تسلم األدلة للجمهور، ومع أن احلنفية أجابوا عن أدلة اجلمهور إال أن املقام ال يتسع لعرضها

:ما يعارضها متكني هلا، وفيما يأيت مناقشة أدلة احلنفية
:مناقشة أدلتهم من الكتاب:أوال

].234: البقرة[چ ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ :إن قوله تعالى-1

) .5/10(ذكره السرخسي يف املبسوط 80
).3/117(البحر الرائق :انظر 81
) .1/283(معتصر املختصر 82
املوصلي، ، و )2/248( الكاساين، بدائع الصنائع ، و )2/103،231(،اجلصاص، أحكام القرآن، و )03/9شرح معاين اآلثار،،الطََّحاوي: انظر83

).3/90(، االختيار لتعليل املختار
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،جعنهن أن ال مينعن  من اختيار أعيان األزوا ، ألن املراد برفع اجلناح على جواز تصرفها يف العقد على نفسها ال يدل
وفيه ،ألنه ليس من املعروف؛ألنه حق لألولياء  دون وضع نفسها يف غري كفء،وتقدير الصداق دون مباشرة العقد

.84الضرر وإدخال العار
:اب عنهجفييف غري ما آية من الكتاب أضاف إليهن الفعلأما دليلهم بأن اهللا تعاىل –2

85األولياء ملا روي" )أزواجهن فال تعضلوهن أن ينكحن : (قوله تعاىلببأن املخاطب

إذ لو متكنت منه مل ،فيكون دليال على أن املرأة ال تزوج نفسها،ترجع إىل زوجها األولحني عضل أخته مجيالء أن 
86" ،يكن لعضل الويل معىن

هذه اآلية أبني آية يف كتاب اهللا عز وجل داللة على أن : " جمهور ال ملخالفيهم، ولذلك قال الشافعيفاآلية دليل لل
87"وفيها داللة على أن النكاح يتم برضا الويل مع املزوج واملزوجة، ليس للمرأة احلرة أن تنكح نفسها

لو كان هلا أن تزوج نفسها مل حتتج وهي أصرح دليل على اعتبار الويل وإال ملا كان لعضله معىن :" قال ابن حجر
.88"إليهاإىل أخيها ومن كان أمره

املقصود بأن فقد أجاب عنه اجلمهور، ]230: البقرة[چی  ی  ی  ی     چ :أما قوله تعاىل
:ابن كثريقالاملطلقة ثالثا،وهي خاصة يف اجلماع ال التزويج بأن تتوىل مباشرة العقد وحدها دون إذن وليها،بالنكاح 

حترم عليه حىت تنكح زوجا غريه أي أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطالق مرتني "
89"حىت يطأها زوج آخر يف نكاح صحيح

:قالألنهاهنا اجلماع النكاح هأنوأهل العلم على ، املعىن فان طلقها الثالثة: " ونقله عنه القرطيب،قال النحاس
.90" فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح اجلماع)زوجا غريه(

).1/249(فتح القدير ، )1/287(تفسري ابن كثري ،)3/187(تفسري القرطيب ،)1/284(أحكام القرآن البن العريب : انظر84
) .5/2040(،)5020( ، رقموبعولتهن أحق بردهن   يف العدة: البخاري، كتاب الطالق، بابأخرجه85
).523-1/522(تفسري البيضاوي 86
).1/174(أحكام القرآن للشافعي : الشافعي87
)9/187(فتح الباري 88
).1/278(تفسري ابن كثري 89
).3/148(من الكتاب نفسه، والقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن ) 4/498(، وانظر أيضا )206-1/205(معاين القرآن 90
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اآلية أما انعقاد النكاح بلفظ اهلبة دون الرجوع إىل الويل مستدلني بآية األحزاب، فاجلواب عنه أنه ال يوجد يف - 3
ك فإن هذا من خصوصيات النيب عليه السالم، فقد على جواز ذلك يف غري حق النيب عليه السالم، ولذلالشريفة 

أنالمرأةخالصة لك من دون املؤمنني يقول ليس : "أخرج ابن أيب حامت وابن جرير عن قتادة قوله
91للنيب  صلى اهللا عليه وسلم  كانت خالصة له  صلى اهللا عليه وسلم  من دون الناسإالبغري ويل وال مهر 

أما االس- 4
.

السنة أدلتهم من: ثانيا
، وقوله عليه "َها َواْلِبْكُر ُتْسَتْأَذُن اْألَيُِّم َأَحقُّ بِنَـْفِسَها من َولِيـِّ :"أما حديث ابن عباس ، وعدي الكندي-1

:اب عن استدالهلمجفي، "الثـَّيُِّب تـُْعِرُب عن نـَْفِسَها َواْلِبْكُر ِرَضاَها َصْمتـَُها: " السالم
إن املراد باألمي هنا الثيب دون البكر، ملقابلتها هلا فوجب أن يكون بينهما اختالف، ألن العطف يقتضي التغاير، 

.عدم اإلكراهواملراد بكو 
إال أن الثيب ال ؛والبكر والثيب يف ذلك سواء ال تنكح واحدة منهما بغري ويل: "نقل ابن عبد الرب عن الشافعيو 

"92

93حاديث اشرتاط الويل مل ختصص بالصغرية دون غريها، فهي تشمل اجلميع وقد بني الشوكاين أن أ

عن اْلَجارِيَِة يـُْنِكُحَها َأْهُلَها َأُتْسَتْأَمُر َأْم َال َسأَْلُت َرُسوَل اللَّهِ رضي اهللا عنها في أنهاَعاِئَشَة أما حديث-2
فاملسألة املتعلق...نعم ُتْسَتْأَمُر :فقال لها رسول اللَِّه 

.94حالتها، ال إنكار الويل،
إسنادهأما حديث ابن عباس بشأن المرأة التي زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي عليه السالم  ففي -3

لحنفية ألن اختالف  كما سبق، لذلك ال يقوى أن يعارض به الصحيح،  ثم إنه لو صح لم يكن أيضا حجة ل

).22/22( ، وابن جرير، جامع البيان )10/3144(أيب حامت ابن تفسري91
).5/395(االستذكار 92

).6/258(نيل األوطار 93
).9/192(و فتح الباري ،)32/39(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه :انظر94
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، 95النبي عليه السالم رد نكاحا تفرد به الولي، وإنما يكون حجة لو أجاز عليه السالم نكاحا انفردت به امرأة
.وبهذا يجاب أيضا على األحاديث التي تجاريه في الصورة

:يجاب عنهو ، "ليس لِْلَوِليِّ مع الثـَّيِِّب َأْمرٌ : "ويضاف إىل النقطة السابقة حديث ابن عباس أيضا-4
:قال أبو حامت حلديث مع خالف يف تصحيحه، يدل على حريتها يف االختيار دون اإلجبار واإلكراه كما سبق، ان إ

قوله  صلى اهللا عليه وسلم  ليس للويل مع الثيب أمر يبني لك صحة ما ذهبنا إليه أن الرضا واالختيار " 
ألن،لنفيه  صلى اهللا،والعقد إىل األولياء،إىل النساء

.96" هلا اخليار يف بضعها والرضا مبا يعقد عليها
:، فيجاب عنهاستدالل احلنفية حبديث أم سلمةأما-5

ختلف إنه لو كان النكاح إليها مل تتعلل بغياب أوليائها، وألنفذته هي دون تفويض طفلها الصغري بذلك، مث إنه قد ا
ولو صح أن الصغري زوجها فألنه عليه "،97"عمر بن اخلطاب:وقيل،عمر بن أيب سلمة:فقيل"الوارد امسه،) عمر(يف 

ال نكاح إال بويل وشهود ومهر :" أيب سعيد اخلدري، ومن هنا قول 98"السالم ال حيتاج إىل ويل ألنه مقطوع بكفاءته
99"إال ما كان من النيب

: الحنفية باألثريجاب عن استدالل:ثالثا
ضعيف، مث إنه معارض مبا استدل به اجلمهور من أن عليا رضي اهللا عنه كان من أشد الناس يف مسألة نه أثر ا

واإلسناد األول عن علي رضي اهللا عنه يف اشرتاط ...وهذا األثر خمتلف يف إسناده ومتنه : " اشرتاط الويل، قال البيهقي
.100"عليه وباهللا التوفيقالويل إسناد صحيح فاالعتماد 

:من المعقوليجاب عن دليلهم: رابعا

).9/44(احلاوي الكبري : انظر95
).9/399(صحيح ابن حبان 96
).2/174(الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية 97
) .4/93(نصب الراية 98
) .4/93( املرجع السابق99

).7/112(سنن البيهقي الكربى 100
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فحديث معقل بن 102االعتبار إذ هو قياس مع نص،101قياس فاسدبالقياس على البيعاستداللهم إن 
نص صريح يدفع هذا القياس، ويدل على اشرتاط الويل يف النكاح دون غريه ليندفع عن موليته العار باختيار 103يسار

104الكفء

105"وألن املرأة غري مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة اخنداعها فلم جيز تفويضه إليها كاملبذر يف املال" 

الترجيح: الفرع الثاني
.من خالل عرض األدلة يظهر قوة أدلة اجلمهور فيما ذهبوا إليه، وصراحتها ووضوحها يف اشرتاط الويل 

النكاح غري أنه ال يعطيه حق التعسف يف تزويج من توىل أمرها بكرا  إن الشرع يشرتط الويل يف عقد : وميكن القول
.كانت أو ثيبا، فإذا أراد التزويج فال بد من رضاها بكرا كانت أو ثيبا إذا كانت بالغة عاقلة 

.منقطعة عن أهلها وأوليائها

.
فقد أجاز الشرع للمرأة أن ترجع للقاضي حىت يكون وليا فإذا شذ بعض األولياء فتعسف يف استعمال حقه يف الوالية 

.هلا ويرفع ما وقع عليها من ظلم الويل 
ج إليها بعض املفسدين فقاموا بإغراء يام فإن اشرتاط الويل يرفع كثريا من املفاسد اليت روّ وإزاء ما نعايش يف هذه األ

إىل إجياب وقبول وإشهاد، فتزوجن من غري علم بعض طالبات اجلامعات وأومهوهن أن عقد الزواج ال حيتاج إال 
.يأهل

).6/258(نيل األوطار : انظر101
).2/172(الصنعاين، سبل السالم 102
.سبق خترجيه يف املطلب األول من املبحث الثالث 103
).4/196(، واملباركفورى، حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي)9/187(ابن حجر، فتح الباري 104
).3/10(الكايف يف فقه ابن حنبل 105
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فيه حط من مكانة املرأة أو ، فال يوجد ومن هنا كان رأي مجهور العلماء أسلم وأحكم، وأقوم قيال، وأهدي سبيال 
وهي بطبعها قد ،فظها من االحتكاك بالرجال األجانبحتحساسةو حفظ لكرامتها وعفتها يف مسألة بل ه؛اازدراء هل

.ختل فتضّيع حقوقها، مث إن هذا القول هو قول مجاهري أهل العلم 

106"فقد صرح الكتاب والسنة بأن ال نكاح إال بويل فال معىن ملا خالفهما: "ابن عبد الربقال 

عمر ابنبن عباس و اعلي وعمر و ، وإليه ذهب "ال يعرف عن أحد من الصحابة خالف ذلكأنه 107املنذرابنوذكر 
، 110"والعرتة وأمحد 109أيب ليلىبناو 108شربمةبناو املسيب بناو مسعود وأبو هريرة وعائشة واحلسن البصري بناو 

111بن املنذر أنه ال يعرف عن أحد من الصحابة خالف ذلكاعن وحكي

:ط الواجب توفرها في الولي، وفيه سبعة مطالبالشرو : المبحث الرابع

:112)اإلسالم للمسلمة( اتحاد الدين : المطلب األول
فالكافر ليس بناصر هلا ]71:التوبة[چک  گ  گ   گ  گڳچ :ا قال اهللا تعاىلال جيوز أن يكون ويل املسلمة كافرً 

چ:لقوله تعاىلن املواالة بينهما منقطعةالكافرة ألال جيوز للمسلم أن يزوج ابنتهوكذا ،الختالف الدين فال يكون وليا

.)90/ 19(التمهيد البن عبد الرب 106
).5/294(الزركلي، األعالم : انظر.)هـ319: ت(كان شيخ احلرم مبكة. فقيه جمتهد، من احلفاظ: حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابورّى، أبو بكر107

ابن سعد، الطبقات :انظر). هـ144: ت(التابعي، فقيه أهل الكوفة. وكان يكىن أبا شربمة.الضيب وكان ثقة فقيها قليل احلديثعبد اهللا بن شربمة108
).6/337( الكربى

وقد كان ويل القضاء لبين أمية مث وليه لبين العباس وعيسى بن موسى على الكوفة . بن أيب ليلى بن بالل بن بليل األنصاريحممد بن عبد الرمحن109
).6/341( ابن سعد، الطبقات الكربى: ، انظر)هـ148(تويف بالكوفة سنة . وأعماهلا

).6/251(ر نيل األوطا110
).6/71(، و عون املعبود )3/117(، وسبل السالم )187/ 9(فتح الباري 111
) .2/36(املهذب والشريازي،،)2/327(شرح الزركشي ، والزركشي، )2/408(،اإلقناع ، لشربييناو ،)357:ص(كفاية األخيار ،احلصين112
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، فقطع سبحانه وتعاىل املواالة بني املؤمنني والكافرين،]51: املائدة[چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ 
.فإثبات الوالية للكافر على املسلم تشعر بإذالل املسلم، وال جيوز أن يكون للكافر سلطان على املؤمن 

:113التكليف: طلب الثانيالم
املكلف حيتاج ملن ينظر له فال ، وال من أهل التكليف، فغريال فال والية لصيب و 

.لغريههوينظر
لذلك 
، وعند املالكية واحلنابلة114فهو كاملطبق عند الشافعية،املتقطع ففيه خالفاجلنون هذا يف اجلنون املطبق أما،لغريمها

.115إذا كان عارضا تنتظر إفاقته
:ويلحق بالتكليف أمور، منها

:السفه-1
:وذلك أنه يلتقي معه يف اختالل النظر، قال احلصين ،يلحق السفه باجلنون عند بعض الفقهاء"
116"ذا احلجر بالسفه على املذهب الختالل نظره يف حق نفسه فغريه أوىل وهلذا ويل عليه فأشبه الصيبوك"

117"فإن كان ال يدوم غالبا فهو كالنوم ينتظر إفاقته وإن كان يدوم يومني أو ثالثة فقيل كاجلنون، اإلغماء-2

أن حكمه خيتلف عن والصحيح،118وعند أصحاب الرأي إن أغمي عليه أكثر من مخس صلوات سقط عنه التكليف
حال اإلغماء، وتثبت بعد أن يعود إىل وعيه، يسرية ولذلك ال تثبت الوالية عليهمدتهألن املغمي عليه ؛اجلنون

.119األنبياء عليهم السالمواإلغماء حالة قد تعرتي

ابن ، )3/187(شرح خمتصر خليل اخلرشي،، )2/409(اإلقناع ،لشربيينا،)3/305(إعانة الطالبني الدمياطي،، )357:ص(كفاية األخيار احلصين،113
).3/154(مغين احملتاج الشربيين،،)7/35(املبدع مفلح،

) .357:ص(كفاية األخيار، احلصين،114
115،5/53(، والبهويت، كشاف القناع، )3/187(شرح خمتصر خليل اخلرشي.(
116،357:ص(كفاية األخيار احلصين(.
).357:ص(املرجع السابق، 117
)377/ 1(الشرح الكبري على منت املقنع 118
) .3/187( اخلرشي، شرح خمتصر خليل و ، )21/ 7(ابن قدامة، املغين :انظر119
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األحيان بعضمن كان جين يفابن قدامةأحلقوقد ، 120يكون مسلوبايف اإلغماء مغلوبا، ويف اجلنون العقليكون و 
، وقد سبق يف بداية هذا املطلب ذكر خالف الفقهاء يف اعتبار اجلنون املطبق 121باملغمى عليه، وأنه ال تسقط واليته

. 122واملتقطع
:الرشد في العقد: المطلب الثالث

123

مصاحل و الكفء الويلن يعرفشرط قريب من التكليف غري أن الويل مل يصل إىل حالة اجلنون، ويقصد به أوهو
:الزركشي، قال النكاح

ويشرتط له أيضا الرشد يف العقد بأن يعرف مصاحل العقد ومضاره فال يضعها عند من ال حيفظها وال يكافئها إذ "
124"املقصود من الوالية ذلك

األسقام واآلالم الشاغلة عن معرفة مواضع النظر واملصلحة فتنتقل "العقد اختالل النظر لكثرة ويلحق الرشد يف 
125".رضي اهللا عنهماألصحابوتبعه عليه ،الوالية إىل األبعد نص عليه الشافعي رضي اهللا عنه

:126الذكورية:  المطلب الرابع
127"على نفسها ففي غريها أوىلهلاألن املرأة ال والية "وهو شرط عند اجلمهور خالفا للحنفية،

تزويج نفسها حبال ال بإذن وال بغريه سواء اإلجياب والقبول إذ ال يليق مبحاسن العادات دخوهلا فيه ملا "متلكفهي ال
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ :قصد منها من احلياء وعدم ذكره أصال وقد قال اهللا تعاىل

).5/216(، و)86/ 3(العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري 120
)425/ 7(الشرح الكبري على منت املقنع 121
.)163/ 3(امة يف املغين وقد فصلها أيضا ابن قد122
) .411/ 2(اإلقناع، الشربيين، :انظر123
) .327/ 2(شرح الزركشي الزركشي، 124
) .1/357(املرجع السابق125
).2/409(،اإلقناع ، لشربيينا،)357:ص(، كفاية األخياراحلصين،: انظر126
) .3/72(البهويت، الروض املربع127
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ال تزوج املرأة املرأة وال املرأة :غريها بوالية وال وكالة خلربجرجال قوامون على النساء وال تزو ال]34:النساء[چ
128.129"نفسها

:وقال،130"وعندنا تثبت هلا الوالية على نفسها: " السرخسي
ن املرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غري الويل أن يزوجها فزوجها جاز النكاح وبه أخذ أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل إ"

.ويوجد عند احلنفية تفصيل يف اشرتاط الكفاءة يف الزوج 131"سواء كانت بكرا أوثيبا
:132الحرية :المطلب الخامس

133"على نفسه فكيف يزوج غريهفال جيوز أن يكون العبد وليا ألنه ال يلي "

:العدالة :المطلب السادس
واملراد بالعدالة عدم الفسق، وهي شرط عند الشافعية على الصحيح، وقول عند احلنابلة، وأما عند احلنفية واملالكية 

" 134فتثبت الوالية للفاسق
ال نكاح إال بشاهدي عدل : قالودليل الشافعية يف ذلك ما أخرجه الشافعي يف األم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

135وويل مرشد  

136وقد بني اإلمام الشافعي أن املراد باملرشد العدل

.من املبحث الثالثسبق خترجيه يف املطلب األول128
) .2/409(، اإلقناع ،لشربيينا129
) .4/220(، املبسوط،لسرخسيا130
) .5/10(، املبسوط،لسرخسيا131
) .2/96(كفاية الطالب املنويف،،)3/305(إعانة الطالبني الدمياطي،،)2/409(،اإلقناع ،لشربيينا: انظر132
).3/187(، واخلرشي، شرح خمتصر خليل)3/72(، والبهويت، الروض املربع )2/409(اإلقناع ، والشربيين،)1/357(كفاية األخيار احلصين،133
) .3/305(الدمياطي، إعانة الطالبني، : انظر134
، )13503(ال نكاح إال بشاهدين عدلني، رقم: ، والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب النكاح، باب)291:ص(أخرجه الشافعي يف مسنده، :احلديث135

،عن )2/189(،  )1948(، وقد أورده ابن امللقن يف خالصة البدر املنري، رقم )6/259(، ونيل األوطار )7/222، 5/22(األم وهو يف). 7/126(
.ابن عباس مرفوعا، وذكر أن املشهور وقفه على ابن عباس

) .409/ 2(اإلقناع ، ،لشربيينا،)22/ 5(األمالشافعي، : انظر136
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ألن الفسق يقدح يف الشاهد فكذا يف الويل كالرق ويستثىن من هذا السيد فإنه يزوج أمته ولو كان فاسقا ألنه يزوج "
137"بامللك على األصح ال بالوالية

، 138ة جبواز والية الفاسقوأفىت بعض املتأخرين من الشافعي
: وعند احلنابلة قوالن، قال يف املبدع

؛ألنه يلي نكاح نفسه فغريه أوىل؛وأما العدالة فليست بشرط يف رواية وهي ظاهر كالم اخلرقي فعليها يزوج فاسق"
ذلك ودليلهم يف" وأصحابه141،والقاضي140،وابن حامد139،والثانية وهي أنصهما تشرتط واختارها ابن أيب موسى

142.حديث ابن عباس السابق

سئل أمحد إذا تزوج بويل وشهود غري عدول هل يفسد من النكاح شيء فلم ير أنه يفسد من النكاح :"ويف الفروع
.143شيء وأخذ القاضي وغريه منها عدم اعتبار العدالة يف الويل

أما عند احلنفية 
االختيار ال تسقط واليته مطلقا ألنه لو زوج من  فإن الفسق ال يسلب األهلية، فالفاسق املتهتك وهو مبعىن سيء

عند املالكية فإن الفسق ال يسقط اوكذ144كفء مبهر املثل صح، وإن زوج من غري كفء فللقاضي فسخ العقد
145.الوالية، ولكنه يسلب كمال الوالية وال يسقطها

) .358: ص( ار كفاية األخياحلصين،137
).64/ 7(،   روضة الطالبني )358: ص( كفاية األخيار، احلصين،)4/155(اجلمل،حاشية اجلمل على شرح املنهج : انظر138
فقه " د اإلرشا: " صنف كتبا، منها. من أهل بغداد، مولدا ووفاة. قاض، من علماء احلنابلة: حممد بن أمحد بن أيب موسى اهلامشي، أبو علي: اهلاِمشي، هو139
.)5/314(الزركلي، األعالم، و )2/182(ابن أيب يعلى، طبقات احلنابلة، :انظر)" هـ 428: ت(شرح كتاب اخلرقي " و 

اجلامع ِيف إمام احلنبلية ِيف زمانه ومدرسهم ومفتيهم َلُه املصنفات ِيف العلوم املختلفات َلُه ، حلسن ْبن حامد ْبن علي ْبن مروان أَبُو عبد اللَّه البغداديا140
،)2/171(ابن أيب يعلى، طبقات احلنابلة، : : انظر. )هـ 403: ت(املذهب حنواً من أربعمائة جزء وله شرح اخلرقي وشرح أصول الدين وأصول الفقه

). 2/187(والزركلي، األعالم 
: انظر) . هـ458(تويف سنة . بلة، وعامل العراق يف زمانهشيخ احلنا. هو القاضي أبو يعلي حممد بن احلسني بن حممد بن خلف البغدادي ابن الَفرَّاء141

) .6/99(الزركلي، األعالم 
) .35/ 7(املبدع ابن مفلح،142
) .143/ 5(لفروع مفلح، اابن143
) .3/54(حاشية ابن عابدين :انظر 144
).187ص/3(شرح خمتصر خليل انظر اخلرشي،145
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146:أن ال يكون محرما:المطلب السابع

، كذا وقع ضبطه عند مسلم 147"َال يـَْنِكُح اْلُمْحرُِم وال يـُْنَكُح وال َخيُْطبُ سول اللَِّه قال ر : "ُعْثَماَن بن َعفَّانَ حلديث 
الكاف مكسورة فيهما والياء مفتوحة يف األول مضمومة : "بكسر الكاف يف األوىل وفتحها يف الثانية، وقال الشربيين

، ومنها 149نه ما أخرجه ابن حبان يف صحيحه، وقد وقع ضبطه كما قال الشربيين يف روايات متعددة م148"يف الثاين
.150ما أخرجه مالك يف املوطأ 

ال جيوز نكاح احملرم   حبج أو عمرة   لنفسه وال يعقد نكاحا واحلديث يشمل األمرين النكاح لنفسه واإلنكاح لغريه، ف
.لغريه 

فيه ألن اجلماع فيه عليه حرام، وذهب بعض العلماء إىل أن عدم اجلواز لنفسه فقط ال لغريه وذلك إلحرامه الذي هو 
يفرق بينهما ويكون تطليقة، : 151وهو مذهب الشافعي وكثري من أهل احلجاز ومالك غري أنه قال عنه ابن وهب

.153عنه أنه يفرق بينهما ويكون فسخا152وروى ابن القاسم

) .97ص/2(كفاية الطالب ،املنويف، )411ص/2(اإلقناع ،،لشربيينا: انظر146
) .2/1030(، )1409( حترمي نكاح احملرم وكراهة خطبته، رقم: مسلم صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب147
) .411/ 2(اإلقناع ،، لشربيينا: 148
) .9/434(، )4124(حرمة املناكحة، رقم: ابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب النكاح، باب149
).1/348(، )775-771: (، باب نكاح احملرم، رقمج مالك، املوطأ، كتاب احل150
وكان حافظا ثقة جمتهدا . مجع بني الفقه واحلديث والعبادة. من أصحاب اإلمام مالك،أبو حممدالفقيه عبد هللا بن وھب بن مسلم المصري 151

).4/144(، والزركلي، األعالم،)50: ص(متمم التابعین -الطبقات الكبرى ابن سعد، : انظر. )هـ197:ت(

ي اهللا عنه ونظرائه، أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالوالء، الفقيه املالكي؛ مجع بني الزهد والعلم وتفقه باإلمام مالك رض152
، والزركلي، )3/129(األعیان وفیاتابن خلكان،: انظر).هـ191: ت(، ، وعنه أخذها سحنون" املدونة " وصحب مالكاً عشرين سنة، وهو صاحب 

).3/323(األعالم، 
).1/286(معتصر املختصر :انظر153
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الفصل الثاين
ةالولي في قوانين األحوال الشخصي

، والمملكة األردنية الهاشمية،ومسودة قانون األحوال الشخصية )غربية وقطاع غزةالضفة ال(المعمول بها في فلسطين "
"الفلسطيني

:الولي والوالية في قوانين األحوال الشخصية السارية والمقترحة :المبحث األول

:المعمول به في الضفة الغربية61/76الوالية والولي في قانون األحوال الشخصية رقم : أوالً 
أفرد قانون األحوال الشخصية فصًال مستقًال بّني فيه أن الويل يف الزواج هو العصبة بنفسه على الرتتيب لقد 

.154_رمحه اهللا_املنصوص عليه يف القول الراجح من مذهب أيب حنيفة
.155كما يبني شروط أهلية الويل بأن يكون عاقًال بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت املخطوبة مسلمة

أما املرأة الثيب العاقلة , ما اشرتط القانون املذكور الوالية للبكر والثيب اليت مل تبلغ من العمر مثانية عشر عاماً ك
.156املتجاوزة من العمر مثانية عشر عاماً فال تشرتط موافقة الويل على زواجها

الزواج بال ويل من احلاالت اليت يكون كما أن القانون املذكور مل يشرتط لصحة عقد الزواج موافقة الويل ومل جيعل 
.157فيها الزواج فاسداً 

.الويل يف الزواج هو العصبة بنفسه على الرتتيب املنصوص عليه يف القول الراجح من مذهب أيب حنيفة: منه واليت تنص على أن9املادة154
.أن يكون عاقالً بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت املخطوبة مسلمةيشرتط يف الويل :واليت تنص على أنهمنه10املادة 155
.ال تشرتط موافقة الويل يف زواج املرأة الثيب العاقلة املتجاوزة من العمر مثانية عشر عاما:منه واليت تنص على أنه13املادة 156
) كان الزوجان مسلمني إذا( مسلمني رجل وامرأتنيأودين رجلني يشرتط يف صحة عقد الزواج حضور شاه:منه وتنصان على أنه34و16املادتان 157

يكون الزواج فاسداً يف احلاالت واملخطوبة وفروعهما على العقداخلاطبأصولاإلجيابعاقلني بالغني سامعني
.باإلكراهعقد الزواج إذا-3.عقد الزواج بال شهودإذا-2.العقدحنياألهليةاحدمها غري حائز على شروطأوكان الطرفان إذا-1-:التالية

.الرضاعأوحرمه النسب املرأتني املمنوع اجلمع بينهما بسببإحدىعقد الزواج على إذا-5.املطلوبة شرعالألوصافكان شهود العقد غري حائزين إذا-4
.زواج املتعة ، والزواج املؤقت-6
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الثامنة ت إال أنه أي القانون املعمول به يف الضفة الغربية ترك الباب موارباً وبّني أنه إذا نفت البكر أو الثيب اليت بلغ
فسخ الزواج من كان للويل حق طلب , من عمرها وجود وٍيل هلا وزوجت نفسها من آخر مث ظهر هلا ويلةعشر 

, أما إذا كان الزوج كفًء هلا لزم العقد ولو كان املهر دون مهر املثل, احملكمة الشرعية إذا زوجت نفسها من غري كفء
وبّني القانون أن الكفاءة يف املال هي أن يكون الزوج قادراً على املهر املعّجل , 158بشرط عدم محل الزوجة من فراشه

.159واج ز فإذا زالت فال يؤثّر ذلك يف ال،العقدوالنفقة وتراعى الكفاءة عند
ومما يالحظ على ما سبق أن رأي مجهور الفقهاء أهدى سبيًال يف اشرتاط موافقة الويل للمرأة ولو كانت ثيبًا ألن يف 

د جتلب ازواجها ربطً 
.هلم الضرر، ناهيك عن أن هذا التصرف فيه سوء أدب وعدم احرتام ألوليائها الذين تربت يف كنفهم

:المعمول به في قطاع غزة303الوالية والولي في قانون حقوق العائلة رقم : ثانياً 
فإذا , عصبة بنفسه على الرتتيبفبّني أّن الويل هو ال, 160أما قانون حقوق العائلة فقد أشار إىل الويل وشروط أهليته

.واشرتط يف أهلية الويل أن يكون مكلفاً , انتقلت الوالية إىل القاضي) العصبة(مل تكن 

ويل هلا وزوجت نفسها منبلغت الثامنة عشرة من عمرها وجوداليتالثيب أوإذا نفت البكر :منه وتنصان على أنه23و22اناملادت158
وان زوجت نفسها من غري كفوء فللويل زوجت نفسها من كفوء لزم العقد ولو كان املهر دون مهر املثل ،آخر مث ظهر هلا ويل ينظر ، فإذا

.النكاحخراجعة القاضي بطلب فسم
.بعد احلمل فال يفسخ الزواجأما،من فراشهالزوجةللقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما مل حتمل

يكون الزوج قادراً على املهر أنوهي،يكون الرجل كفوءاً للمرأة يف املالأنيشرتط يف لزوم الزواج :منه وتنص على أنه20املادة 159
.زالت بعده فال يؤثر ذلك يف الزواجفإذاالكفاءة عند العقد وتراعى،قة الزوجةاملعجل ونف

فإذا مل تكن انتقلت الوالية للقاضي،  ويشرتط يف . الويل يف النكاح هو العصبة بنفسه على الرتتيب:منه وتنصان على أن12و11املادتان 160

.جنون واملعتوه على أحد أصالً أهلية الويل للنكاح أن يكون مكلفاً ، فال والية للم
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وبالتايل مل يذكره من بني أصناف النكاح , 161ومل جيعل قانون حقوق العائلة الويل شرطًا لصحة عقد الزواج
يل حق طلب فسخ زواجها من احملكمة إذا كان زوجها غري  فإذا زوجت املرأة نفسها دون ويل كان للو , 162الفاسد

.163،164كفٍء هلا ما مل تكن حامالً 

:2010الوالية والولي في قانون األحوال الشخصية األردني لسنة : ثالثاً 
:مل جير أّي تعديٍل جوهري على القانون األردين السابق واملعمول به يف الضفة الغربية إّال يف بعض األمور

.يشرتط يف صحة النكاح حضور شاهدين، وجتوز شهادة أصول اخلاطب واملخطوبة وفروعهما على العقد:منه وتنص على أنه20املادة 161

فاسدًا إال ما كان أحد الطرفني غري حائز على شرائط األهلية حني العقد يكون النكاحإذا:منه وتنص على أنه36-31املواد من 162
ويكون ،أختهايف عصمة أحد فال جيوز له نكاح 16املادة مبقتضىاملمنوع اجلمع بينهما املرأتني، وإذا كانت إحدى ) 45(استثين يف املادة 

والنكاحاملتعة ، فاسداً، نكاح) 19، 18، 17، 15، 14، 13( نكاحه هلا فاسداً، نكاح إحدى النساء املبينة حرمة نكاحهن يف املواد 
بقاء الزوجني على : املذكورة تنص على) 45(، واملادة فاسدبال شهودنكاح الذي يعقد الفاسد، و باإلكراهنكاح الواقع الفاسد، و املؤقت 

ن أو ما مل يكن سبب الفساد فقدان أهلية السيفرق القاضي بينهما عند احملاكمة ، يفرتقاملإذاف،الباطل والفاسد ممنوعية يف النكاحالزوج
املذكورة ) 13(القاضي، واتصل النكاح حبمل مستبني أو والدة، فال يفرق بينهما، ويكون النكاح صحيحا حبكم القاضي، املادة إذنعدم 

من كان له أربع زوجات منكوحات أو معتدات فال جيوز : تنص على أنه) 14(جيوز زواج منكوحة آخر أو معتدته، املادة ال: تنص على أنه
تنص ) 17(: تنص على أنه) 15(رأة أخرى، املادة زواجه بام
بناته -2.وجداتهوالدة الرجل- 1-:أصنافأربعةالنساء يف ذلك على و ،ذات رحم حمرم منههيتزوج الرجل بامرأة ال جيوز: على أنه
تزوج الرجل كما أنه ال جيوز: تنص على أنه) 18(مطلقا، املادة عماته وخاالته- 4.إخوتهوبنات هأخوات- 3.وحفيداته

) 19(كما هو مبني يف املادة السابقة ، ال جيوز على التأبيد أيضا تزوجه امرأة بينه وبينها قرابة رضاع، املادة ذات رحم حمرم منههيبامرأة 
.حفادهوأالرجل أوالدزوجات - 1-:أصنافأربعةعلى ذه النساء التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهحيرم على: تنص على

ويشرتط يف الصنف زوجتهأوالدبنات زوجته وبنات أيربائبه -4.أجدادهالرجل وزوجات أىبزوجات -3.أم-2
.عقد الفاسد يوجب حرمة املصاهرةواخلول بالالرابع الدخول بالزوجات

زوجت نفسها من  إن كانت قد فينظر، هلا ويل وزوجت نفسها من آخر أنكرت الكبرية أن يكون  إذا:منه وتنص على أنه27املادة 163
.حالنكا فسخو زوجت نفسها من غري كفوء فللويل مراجعة القاضي كانت وان  هر دون مهر املثل،مبكفوء لزم العقد ولو كان 

وتدارك نفقة غري أّن القانون اعترب الكفاءة يف املال واحلرفة وما ماثل ذلك من األحوال، ففي املال أن يكون الزوج قادرًا على إعطاء املهر املعجل164
زوجة وأعماهلم املعاشة، وتراعي الكفاءة عند الزوجة، ويف الكفاءة يف احلرفة أن تكون التجارة أو العمل الذي ميارسه الزوج متقارباً يف الشرف مع جتارة أولياء ال

).30، 26،25(ووضع املواد , العقد، فإذا زالت بعده فال تضر
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.165اف القانون صفة الرشد إىل الويل باإلضافة إىل العقل والبلوغأض. 1
.166جعل القانون الكفاءة يف التدّين واملال. 2
... حذف القانون املادة اليت تبّني أنه إذا َزوجت البكر نفسها . 3
لباب موارباً فأبقى ا, 167الزواج بدون ويل, مل يذكر القانون من بني احلاالت اليت يكون فيها الزواج فاسداً . 4

حيث أنه ال تشرتط موافقة الويل يف زواج املرأة الثيب العاقلة 168فاشرتط الوالية على استحياٍء مبفهوم املخالفة
وهذا يعين أنه يشرتط الويل يف زواج البكر والثيب غري املتجاوزة من العمر , املتجاوزة من العمر مثاين عشرة سنة

.مثاين عشرة سنة
.لولي في مسّودة قانون األحوال الشخصية الفلسطينيالوالية وا: رابعاً 

كما اشرتطت يف الويل أن , َقَصَرت املسودة الوالية على العاصب بنفسه من القرابة النسبية حىت الدرجة الثانية فقط
.169فإذا كان الويل بالغاً غري راشد اشرتطت إذن قاضي القضاة بواليته , يكون راشداً مسلماً 

.يشرتط يف الويل أن يكون عاقالً راشداً وأن يكون مسلماً إذا كانت املخطوبة مسلمةمنه وتنص على أنه15املادة 165
الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة يف التدين واملال ، وكفاءة املال أن يكون الزوج قادراً يشرتط يف لزوم-أ: منه وتنص على أنه21املادة 166

.على املهر املعجل ونفقة الزوجة

.الكفـاءة حق خاص باملرأة والويل ، وتراعى عند العقد ، فإذا زالت بعده فال يؤثر ذلك يف الزواج- ب

تـــزوج الرجل بامرأة -ب.تزوج الرجل مبن حترم عليه بسبب الرضاع-أ-تالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً احلاالت ال: منه وتنص على أنه21املادة 167
الزواج بال شهود أو -هـ.تزوج الرجل مبطلقته ثالثاً ما مل تنكح زوجاً غريه-د.تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات-ج.حيرم عليه اجلمع بينها وبني زوجته

من هذا القانون ، إذا كان ) 35(من املادة ) ج(الفقرة أحكاممع مراعاة - ز.زواج املتعة والزواج املؤقت- و.زين لألوصاف املطلوبة شرعاً بشهود غري حائ
بب صغر ال تسمع دعوى فساد الزواج بس: املذكورة) 35(من املادة ) ج(الفقرة ،العاقدان أو أحدمها غري حائز على شروط األهلية حني العقد أو مكرهاً 

.السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حامالً أو كان الطرفان حني إقامة الدعوى حائزين على شروط األهلية
.ال تشرتط موافقة الويل يف زواج املرأة الثيب العاقلة املتجاوزة من العمر مثاين عشرة سنة: منه وتنص على أنه19املادة 168

لويل يف الزواج هو العاصب بنفسه من القرابة النسبية حىت الدرجة الثانية ، فإذا استوى وليان يف القرب ،  أن ا:منه وتنصان على15و14املادتان 169
يشرتط يف الويل أن يكون راشدا مسلما إذا كانت الوالية على مسلم ، فإذا كان بالغا غري راشدا يشرتط إذن قاضي . كان األوىل منهما من أذنت له املخطوبة

.بواليتهالقضاة
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أّما , ملسّودة اشرتطت رضا الويل لصحة عقد زواج البكر والثيب غري املتجاوزة لسن الثامنة عشرة من عمرهاكما أّن ا
.170الثيب املتجاوز لسن الثامنة عشرة من عمرها فال يشرتط موافقة الويل على زواجها

ز بقاء الزوجني على فال جيو ,  171وعلى هذا فإّن املسودة جعلت عقد زواج البكر بغري ويل من النكاح الفاسد
كما بّينت ,172الزوجية يف العقد الفاسد وعلى القاضي أن يفرِّق بينهما عند ثبوت ذلك باسم احلق العام الشرعي

, أما الزواج الفاسد الذي وقع به دخول, أنّه ال يرتتب على الزواج الفاسد الذي مل يقع به دخول أية آثار: املسّودة
وال تلزم به أحكام اإلرث والنفقة وال تسرتد النفقة قبل , وحرمة املصاهرة وثبوت النسبيرتتب عليه وجوب املهر والعدة 

.173احلكم بفسخ العقد
منها أنه إذا زوجت من أمتت الثامنة عشرة نفسها دون إذن وليها من ) 26,25(إال أّن املسّودة ذكرت يف املادتني 

وإن كانت زوجت , ه على أسباٍب مقبولٍة يقدرها القاضيغري كفء كان للويل طلب فسخ العقد شريطة أن يبين طلب
وأجازت للقاضي فسخ عقد الزواج بسبب عدم الكفاءة قبل , نفسها من كفء لزم العقد ولو كان دون مهر املثل

.174وهذا يتناقض مع ما ذكر يف املسّودة جبعل الزواج بدون ويل فساداً , ثبوت احلمل ال بعده

ثامنة منه وتنص على أنه يشرتط لصحة عقد الزواج رضى الويل بزواج البكر ، و ال تشرتط موافقته يف زواج املرأة الثيب العاقلة اليت جتاوزت ال20املادة 170
.عشرة من عمرها

.يكون الزواج فاسداً إذا عقد زواج البكر بغري ويل: فقرة ز منه وتنص على أنه49املادة 171

وعلى القاضي أن يفرق بينهما عند ثبوت ،ال جيوز بقاء الزوجني على الزوجية يف الزواج الباطل والزواج الفاسد-1: منه وتنص على أنه 50املادة 172
معتمد إذا كان سبب الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن القاضي وترتب على الزواج محل أو والدة مبوجب تقرير طيب- 2ذلك باسم احلق العام الشرعي، 

.فال يفرق بني الزوجني ويكون النكاح صحيحاً حبكم القاضي

ال يرتتب على الزواج الفاسد الذي مل يقع به دخول أية آثار، والزواج الفاسد الذي وقع به دخول يرتتب : منه وتنص على أنه 3،2فقرة 49املادة 173
.م به أحكام اإلرث والنفقة وال تسرتد النفقة قبل احلكم بفسخ العقدعليه وجوب املهر والعدة وحرمة املصاهرة وثبوت النسب، وال تلز 

الزواج الفاسد الذي وقع به دخول : 3ال يرتتب على الزواج الفاسد الذي مل يقع به دخول أية آثار، فقرة: 2فقرة: منه وتنصان على50، 49املادتان 174
ال جيوز -1وال تلزم به أحكام اإلرث والنفقة وال تسرتد النفقة قبل احلكم بفسخ العقد،  يرتتب عليه وجوب املهر والعدة وحرمة املصاهرة وثبوت النسب،

إذا كان سبب -2وعلى القاضي أن يفرق بينهما عند ثبوت ذلك باسم احلق العام الشرعي،،بقاء الزوجني على الزوجية يف الزواج الباطل والزواج الفاسد
لقاضي وترتب على الزواج محل أو والدة مبوجب تقرير طيب معتمد فال يفرق بني الزوجني ويكون النكاح صحيحاً الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن ا

.حبكم القاضي
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.في قوانين األحوال الشخصية السارية والمقترحةإجبار الولي: المبحث الثاني
مجيع قوانني األحوال الشخصية السارية ومسودة قانون األحوال الشخصية الفلسطيين جعلت الزواج باإلكراه من 

.175الزواج الفاسد 
والعدة ويثبت به والزواج الفاسد الذي مل يقع به دخول ال يفيد حكما أصال أما إذا وقع به دخول فيلزم به املهر 

.176هقبل التفريق أو بعد, النسب وحرمة املصاهرة وال تلزم بقية األحكام كاإلرث والنفقة
فإذا مل يتفرقا فعلى القاضي أن يفرق بينهما عند , كما أنه ال جيوز بقاء الزوجني على الزوجية يف الزواج الفاسد

177.ثبوت ذلك باسم احلق العام الشرعي

: 303من قانون حقوق العائلة رقم ) 36(املادة و , باإلكراهعقد الزواج إذا: 61/76من قانون األحوال الشخصية ) 34(من املادة 3انظر الفقرة 175
يكون عقد الزواج فاسداً إذا كان العاقدان أو أحدمها : 2010من قانون األحوال الشخصية لسنة ) 31(من املادة ) ز(الفقرة اقع باإلكراه فاسد، و النكاح الو 

على الزواج ال يرتتب: من مسودة قانون األحوال الشخصية الفلسطيين) 49(من املادة ) 2(والفقرة , غري حائز على شروط األهلية حني العقد أو مكرهاً 
.الفاسد الذي مل يقع به دخول أية آثار

وقع به دخول فيلزم به إذاأماأصالالزواج الفاسد الذي مل يقع به دخول ال يفيد حكما : 61/76من قانون األحوال الشخصية رقم 42انظر املادة 176
: 303من قانون حقوق العائلة رقم ) 44(واملادة , بعدهأوفقة قبل التفريق والنكاإلرثاألحكاموال تلزم بقية املهر والعدة ويثبت النسب وحرمة املصاهرة

من قانون ) 34(واملادة , إذا وقع يف النكاح الفاسد دخول يلزم فيه املهر والعدة ويثبت النسب وحرمة املصاهرة فقط، وال تلزم األحكام كالنفقة واإلرث
ومل يتم به دخول ال يفيد حكماً أصال وال يرتب أثراً، أما إذا مت به دخول فيلزم به املهر والعدة ويثبت إذا وقع العقد فاسداً : 2010األحوال الشخصية لسنة 

ال : من مسودة قانون األحوال الشخصية الفلسطيين) 49(من املادة 3، 2والفقرتان به النسب وحرمة املصاهرة وال تلزم به بقية األحكام كاإلرث والنفقة،
الفاسد الذي مل يقع به دخول أية آثار، الزواج الفاسد الذي وقع به دخول يرتتب عليه وجوب املهر والعدة وحرمة املصاهرة وثبوت يرتتب على الزواج

. النسب، وال تلزم به أحكام اإلرث والنفقة وال تسرتد النفقة قبل احلكم بفسخ العقد
يفرتقا يفرق القاضي بينهما عند ملإذاالفاسد ممنوع فأوالزوجني على الزواج الباطل بقاء : 61/76يف القانون األحوال الشخصية رقم ) 43(املادة 177

إقامةكان الطرفان حني أوكانت حامال أوولدت الزوجة إذاالعام الشرعي وال تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن ثبوت ذلك باحملاكمة باسم احلق
بقاء الزوجني على الزوجية يف النكاح الباطل والفاسد ممنوع، فإذا مل : 303من قانون حقوق العائلة رقم )45(واملادة, األهليةحائزين على شروط الدعوى

الدة، فال يفرق يفرتقا يفرق القاضي بينهما عند احملاكمة ما مل يكن سبب الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن القاضي، واتصل النكاح حبمل مستبني أو و 
يتوقف التفريق بني الرجل واملرأة يف الزواج -أ: 2010من قانون األحوال الشخصية لسنة ) 35(واملادة , لنكاح صحيحًا حبكم القاضيبينهما، ويكون ا

ال تسمع دعوى - إذا كان سبب التفريق حيرم املرأة على زوجها وجبت احليلولة بينهما من وقت وجوب موجب التفريق، ج-الفاسد على قضاء القاضي، ب
) 50(من املادة 1والفقرة , اد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حامالً أو كان الطرفان حني إقامة الدعوى حائزين على شروط األهليةفس

لقاضي أن يفرق بينهما عند ال جيوز بقاء الزوجني على الزوجية يف الزواج الباطل والزواج الفاسد وعلى ا-1: طيينـــمن مسودة قانون األحوال الشخصية الفلس
إذا كان سبب الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن القاضي وترتب على الزواج محل أو والدة مبوجب تقرير طيب -2ثبوت ذلك باسم احلق العام الشرعي،

.معتمد فال يفرق بني الزوجني ويكون النكاح صحيحاً حبكم القاضي



35

لناحية العملية يف احملاكم الشرعية الفلسطينية ال جيرب أحٌد من ذكٍر أو أنثى صغريًا أو كبريًا على واحلق أنه من ا
, الزواج

.على الزواج أمام شاهدي العقد
إىل أن يتحقق القاضي من م الرضى على أحد اخلاطبني فإن العقد يتوقف دون إجراءوإذا ما ظهرت عالمات عد

.رضامها

.عضل الولي في قوانين األحوال الشخصية السارية والمقترحة:المبحث الثالث
: 61/76عضل الولي في قانون األحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية رقم : أوالً 

, فإذا كان العضل من غري األب أو اجلد . يكون العضل من قبل األب أو اجلد أو من غريمهانأفّرق القانون بني 
إذا كان العضل بال , فللبنت البكر اليت أمتت اخلامسة عشرة من عمرها أن تطلب من القاضي تزوجيها من الكفء

إال إذا أمتت الثامنة عشرة من أما إذا كان العضل من قبل األب أو اجلد فانه ال ينظر يف  طلبها , سبب مشروع 
.178عمرها وكان العضل بال سبب مشروع

ويقدم طلب التزويج لعضل الويل إىل القاضي باستدعاء يبني فيه رفض الويل تزويج البكر من كفء بال سبب 
.وبعد استدعاء الويل والتحقق تقوم احملكمة باإلذن هلا بالزواج دون موافقة وليها, مشروع

:303الولي في قانون حقوق العائلة ر قم عضل: ثانياً 
على أن خيّري القاضي , قصر القانون حق طلب التزويج لعضل الويل للكبرية اليت أمتت السابعة عشرة من عمرها

وليها لذلك فإذا مل يعرتض أو كان اعرتاضه غري وارد يأذن القاضي هلا بالزواج ومل يفّرق بني أن يكون الويل األب أو 
.179ألب أو غريمهااجلد 

األبعمرها من الكفوء يف حال عضل الويل غري اخلامسة عشرة منأمتتاليتعند الطلب حق تزويج البكر للقاضي-أ:ه وتنص علىمن) 6(املادة 178
مثانية عشر عاما وكان العضل أمتتكانت إال إذااجلد فال ينظر يف طلبها أواألبكان عضلها من قبل إذاأما- ب، بال سبب مشروعاألولياءاجلد منأو

. بال سبب مشروع
إذا راجعت الكبرية اليت أمتت السابعة عشرة سنة من القاضي بقصد التزوج بشخص خيرب القاضي وليها بذلك فإذا مل : ه وتنص على أنهمن) 9(املادة 179

.يعرتض الويل أو كان اعرتاضه غري وارد يأذن هلا بالزواج
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:2010عضل الولي في قانون األحوال الشخصية لسنة : ثالثاً 
جاز القانون تزويج البكر اليت أمتت اخلامسة عشرة من عمرها من الكفء يف حال عضل الويل إذا كان عضله بال أ

.180ومل يفّرق بني أن يكون الويل أباً أو جداً ألب أو غريمها, سبب مشروع

:لي في مسودة قانون األحوال الشخصية الفلسطينيعضل الو : رابعاً 
لسندون حتديد , أعطت املسودة احلق للقاضي تزويج البكر عند طلبها يف حالة عضل الويل بال سبب مشروع

.181القاضيلصالحياتع يوتوس, طالبة التزويج ودون تفريق بني ويل وآخر ويف هذا مصلحة عامة

القاضي عند الطلب بتزويج البكر اليت أمتت اخلمسة عشرة سنة من هذا القانون ، يأذن ) 10(مع مراعاة املادة : ه نصت على أنهمن) 18( املادة 180
يشرتط يف أهلية الزواج أن يكون اخلاطب -أ:تنص على) 10(مشسية من عمرها من الكفء يف حال عضل الويل إذا كان عضله بال سبب مشروع،  املادة 

من هذه املادة  جيوز للقاضي ومبوافقة قاضي ) أ(لى الرغم مما ورد يف الفقرة ع-ب، عمره واملخطوبة عاقلني وأن يتم كل منهما مثانية عشرة سنة مشسية من
زواجه ضرورة تقتضيها القضاة أن يأذن يف حاالت خاصة بزواج من أكمل اخلامسة عشرة سنة مشسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها هلذه الغاية إذا كان يف

.كل ما له عالقة بالزواج والفرقة وآثارمهااملصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة يف
.للقاضي حق تزويج البكر من الكفء عند طلبها يف حالة عضل الويل بال سبب مشروع:ه تنص على أنهمن) 21(املادة 181
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الخاتمة
ائج والتوصياتوفيها أهم النت

.املوىل والويل يف اللغة مبعىن واحد.1
.الويل يف االصطالح هو الذي يلي أمر املرأة يف عقد النكاح وال يدعها تستبد به دونه.2
واإلكراه، علمًا أن اإلكراه قد يفهم فيما إذا كانت املوىل عليها اإلجبارجاء يف تعريف الويل يف االصطالح أنه مبعىن .3

.أما إذا كانت بالغة عاقلة فإن احلال خيتلفصغرية أو جمنونة،
.احتاد الدين، التكليف، الرشد يف العقد، الذكورية، احلرية، العدالة، عدم اإلحرام: ال بد من توفر شروط يف الويل أمهها.4
.يرتب األولياء حبسب القرابة علماً أن األب يقدم على االبن.5
.يل لقوة أدلتهمالراجح رأي مجهور الفقهاء أنه ال نكاح إال بو .6
إن اشرتاط الويل يف عقد الزواج ال خيوله أن يستبد برأيه ويكره املرأة على الزواج بكرًا كانت أم ثيباً، فال جيوز للويل أن .7

.يزوج املرأة البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً إال برضاها
لباطل أو الفاسد خالفًا لرأي مجهور الفقهاء الذين مل جتعل قوانني األحوال الشخصية الزواج بال ويل من أنواع الزواج ا.8

.يقولون ببطالن العقد بدون ويل
إذا وقع الزواج من البكر البالغة العاقلة من غري إذن الويل فاألوىل التوسط بني رأي اجلمهور واحلنفية وأن ال نعد النكاح .9

.ن الزوج كفء أو غري كفءباطالً أو فاسداً ونوقفه على إجازة الويل مطلقاً بصرف النظر عن كو 
10.

.
استعمال حقه يف تزويج املرأة وإمنا عاجل موضوع عضل الويل بتفويض القاضي أن مل يرتك القانون للويل أن يتعسف يف.11

.يقوم مقامه إذا ثبت العضل بال سبب مشروع
وال نتفق مع املسودة ) 20(نوصي مبا ذهبت إليه املسودة من جعل الويل شرطًا لصحة عقد زواج البكر حبسب املادة .12

لويل يف زواج املرأة الثيب العاقلة إذا جتاوزت الثامنة عشرة وذلك استئناساً برأي يف املادة نفسها من أنه ال تشرتط موافقة ا
.اجلمهور وانسجاماً ملا جرى عليه العرف يف فلسطني
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Research summary:
This paper addresses an important condition for woman marriage contract ,
which is the  Guardian, Jurists differ in defining the guardian who’s to
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conduct her marriage , and there has been many views on its necessity ,
and many others about the legitimacy of the marriage without the
guardian’s permission .
The difference was between Jurists , who considered the guardian as a
condition , and between the Hanafis who didn’t consider it as a condition .
the majority was a bit  more of the right way . and because of the many
views regarding the guardian matter , therefore the personal conditions  law
has changed . however , the valid  personal conditions laws in Palestine
are out of date , and some of them need to be reconsidered . so it would
suit the current time , with regard to the Islamic law .


