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�إذن املر�أة بالنكاح
وتوليها عقده
�إعداد
د .عبدالرحيم بن �إبراهيم بن عبدالرحمن ال�سيد الها�شم
�أ�ستاذ الفقه امل�شارك بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية بالأح�ساء

�إذن املر�أة بالنكاح وتوليها عقده

احلمد هلل رب العاملني ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �رشيك له ،و�أ�شهد �أن
حممدً ا عبده ور�سوله� ،صلى اهلل و�سلم وبارك عليه و�آله و�صحبه� ،أما بعد:
فقد حظيت املر�أة يف الإ�سالم مبا مل حتظ به يف �سائر النظم والديانات القدمية
واحلديثة .ذلك �أن الإ�سالم جعل لها مكانة عظيمة ،و�ش�أنًا كب ًريا ،ومتت ًعا بكامل
حقوقها احل�سية واملعنوية ،ومبا يوافق طبيعتها وينا�سب تكوينها� ،سوا ًء يف عالقتها
باهلل َّ
جل جالله من التقرب �إليه بطاعاته فرائ�ضها ونوافلها وباجتناب معا�صيه كبائرها
و�صغائرها� ،أو يف عالقتها بالنا�س من القيام بالعدل والإح�سان يف الأخالق واحلقوق
والأموال ،وعدم الظلم يف �شيء من ذلك.
و�إن من احلقوق التي حظيت بها املر�أة يف الإ�سالم؛ ما يخ�صها مما يتعلق بعقد
النكاح.
واملجتمع امل�سلم ابتلي بوجود طرفني متناق�ضني يف ذلك؛ طرف فرط بجعل احلق
يف نكاح املر�أة �إلى وليها ومل يرع لها حقها فيه ،بل جعلها �آخر من يعلم� ،أو رمبا قد
ال تعلم به �إال عند زفافها ،وطرف �أفرط يف ذلك بجعل كامل احلق فيه لها ،ومل يرع
لوليها �أدنى حق بل جعله �آخر من يعلم بنكاحها� ،أو ال يعلم به �إال بعد زفافها.
وكال الطرفني خالف منهج الإ�سالم وت�رشيعاته يف ذلك ،و�أدى فعلهما �إلى �أمور
�سيئة و�أ�رضار وخيمة؛ من ظلم للمر�أة وتفكيك يف الأُ رْ�سة((( وف�ساد يف املجتمع،
((( ب�سكون ال�سني؛ الدرع احل�صينة ،و�أ�سرة الرجل ع�شريته و�أهل بيته؛ لأنه يتقوى بهم ،من �أ�سر ك�ضرب وهو ال�ش ّد
بالإ�سار وهو القَيد ،ومنه �سمي الأ�سري؛ ل�شدهم له بالقد ،والأُ ْ�سر القوة واحلب�س .ل�سان العرب �-أ�سر 20/4 -وخمتار
ال�صحاح �-أ�سر� -ص ،16و�أي�ضا لعل ت�سمية قرابة املرء وزوجه �أ�سرة؛ لأن املنتمي �إليها يحب�س نف�سه عما ي�شينه؛ مراعاة
لأ�سرته �إما خوفا منها و�إما عليها.
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و�أدى ب�أعداء الإ�سالم واجلاهلني املرتب�صني به واملت�صيدين لأخطاء �أتباعه �إلى الطعن
فيه ،ونبزه بالألقاب امل�شينة ،وتلفيق ال�شبه �ضده ب�أنه يظلم املر�أة.
ولعدم اطالعي على كتاب �أفرد ب�إذن املر�أة يف عقد نكاحها وغريها ،وبتوليها
لعقده �أو توكلها �أو توكيلها �أو �شهادتها فيه �أو �إقرارها به ،عزمت متوكال على اهلل
تبارك وتعالى بالكتابة يف ذلك؛ لإبراز ما جاء يف ذلك من �أحكام و�آداب �سامية يف
القر�آن الكرمي وال�سنة املطهرة وكالم الأئمة الأعالم فقهاء الإ�سالم ،فيعرف بذلك
مدى ت�رشيف الإ�سالم للمر�أة وتكرميه لها يف هذا اجلانب.
و�سميته�( :إذن املر�أة بالنكاح ،وتوليها عقده).
ونهجت يف كتابته منهج �أمثاله من البحوث الفقهية:
فالآيات القر�آنية :كتبتها بالر�سم العثماين ،وعزوتها �إلى ا�سم ال�سورة ورقم الآية.
والأحاديث :خرجتها من كتبها الأ�صيلة ،ثم ما كان منها يف كال ال�صحيحني �أو
�أحدهما اقت�رصت على ما يف �أحدهما ،ومل �أبني درجته؛ اكتفاء بتلقي الأمة لهما
بالقبول ،وما مل يكن يف �أحدهما اقت�رصت على �أحد م�صادر اللفظ املطلوب عند
تعدد خُمرجيه ،ما مل تدع حاجة لذكر �أكرث منه ،وبينت درجته عند �أهل �صنعتها.
و�أما امل�سائل الفقهية :فما مت االتفاق عليها بينتها بدليلها ،و�أما ما اختلف فيها
فما كانت من �صميم البحث ك�إذن املر�أة وتوليها العقد ذكرت �أقوال الفقهاء مرتبة
بالأقدم زمنًا ،وبعد كل قول �أدلته ومناق�شاتها ،وحاولت الرتجيح بني الأقوال ما
�أمكنني ،وما مل يكن من �صميم البحث كحكم النكاح و�أركانه و�رشوطه ،وما حت�صل
به الثيوبة والبكارة اقت�رصت على ذكر �أقوالهم جمردة عن �أدلتها ،وكل ذلك عزوته
�إلى م�صادرهم الأ�صيلة.
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وما مل �أعزه لأحد فهو من كالمي ،و�أ�ستغفر اهلل عز وجل من الزلل واخلط�أ.
والأعالم عرفت منهم غري امل�شهورين ،وعددهم قليل يف هذا البحث؛ لأنهم
يف نظري من يندر ذكرهم� ،أو ي�صعب الوقوف على تراجمهم ،وغالب العلماء
الأعالم م�شهورين.
وجعلت هذا البحث  -بعد مقدمته  -مكونًا من متهيد ،وثالثة ف�صول ،وخامتة.
�أ�س�أل اهلل تعالى وحده متو�سلاً �إليه ب�أ�سمائه احل�سنى و�صفاته العلى ،وبكل و�سيلة
ير�ضاها ،التوفيق وال�سداد والر�شاد والهداية لل�صواب ،واالنتفاع بهذا الكتاب،
والثواب عليه يوم امل�آب ،واحلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل و�سلم وبارك على
نبينا حممد و�آله و�صحبه.
التمهيد
تعريف النكاح ،وحكمه ،واحلكمة فيه ،و�أركانه و�شروطه

فيه �أربع م�سائل:
امل�س�ألة الأولى :تعريف النكاح:

يف اللغة :قال ابن فار�س رحمه اهلل( :النون والكاف واحلاء �أ�صل واحد ،وهو
ال ِب�ضاع)((( والب�ضاع هو اجلماع؛ من مبا�رشة ال ُب�ضع ،وهو الفرج(((.
وله عدة معان منها :الزواج؛ قال ابن منظور رحمه اهلل( :نكح فالن امر�أة ينكحها نكاحا
�إذا تزوجها ،ونكحها ينكحها با�ضعها � ً
أي�ضا)((( فتزوجها عقد عليها ،وبا�ضعها جامعها(((.
((( معجم مقايي�س اللغة -نكح.475/5 -
((( امل�صدر ال�سابق -ب�ضع 254 ،255/1 -وامل�صباح املنري -ب�ضع� -ص.51
((( ل�سان العرب -نكح.625/2 -
((( امل�صادر الثالثة �أنف�سها.
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ومنها ال�ضم؛ من تناكحت الأ�شجار �إذا ان�ضم بع�ضها �إلى بع�ض.
ومنها االختالط؛ من نكح املطر الأر�ض �إذا اختلط برتابها(((.
وهذان املعنيان موجودان يف �أنكحة النا�س؛ فبه تن�ضم الأ�رس ويختلط
فح�سا كما قال اهلل
ح�سا ومعنىً ،
بع�ضها ببع�ضها .وبه ينظم الزوجان ويختلطان ً
�سبحانه وتعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﮚ ﭼ(البقرة) ،ومعنى كما يف قول اهلل جل جالله :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮞ ﭼ (الروم).
والنكاح يف اال�صطالح :عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة يف املعنى ،وكلها ن�صت
على �أنه عقد((( ،ولكن �أجمعها ما عرفه به ال�شافعية؛ قال ال�رشبيني رحمه اهلل( :عقد
يت�ضمن �إباحة وطء بلفظ �إنكاح �أو تزويج �أو ترجمته)(((.
ف�أخرج �إباحة الوطء مبلك اليمني ،وكل وطء بال عقد م�رشوع.
تنبيه :احلقيقة واملجاز يف لفظ النكاح:

اختلف فيه لغة و�رش ًعا ،ففيه لغة ثالثة �أقوال؛ �أحدها� :أنه حقيقة يف العقد جماز
يف الوطء؛ قال الراغب الأ�صفهاين رحمه اهلل�( :أ�صل النكاح للعقد ثم ا�ستعري
للجماع ،وحمال �أن يكون يف الأ�صل للجماع ثم ا�ستعري للعقد؛ لأن �أ�سماء اجلماع
كلها كنايات؛ ال�ستقباحهم ذكره كا�ستقباح تعاطيه ،وحمال �أن ي�ستعري من ال يق�صد
ً
فح�شا ا�سم ما ي�ستف�ضعونه ملا ي�ستح�سنوه)((( ،ثانيها� :أنه حقيقة يف الوطء جماز يف
((( امل�صباح املنري -نكح� -ص.624
((( فعرفه البابرتي رحمه اهلل ( :عقد و�ضع لتمليك الب�ضع) العناية  ،187/6وعرفه ابن الهمام رحمه اهلل ( :عقد و�ضع
لتملك املتعة بالأنثى ق�ص ًدا) وق�ص ًدا �أخرج الت�سري ،فتح القدير  ،189/6وعرفه الدردير رحمه اهلل ( :عقد حلل متتع
ب�أنثى غري محَ َرم وجمو�سية و�أمة كتابية ب�صيغة) �أقرب امل�سالك  ،80-78/3وعرفه ابن قدامة رحمه اهلل ( :عقد التزويج)
املغني .339/9
((( مغني املحتاج .123/3
((( املفردات يف غريب القر�آن -نكح� -ص. 505
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العقد ،وا�ستبعده ابن منظور قائال( :وهذا القول يبعد؛ لأنه ال يعرف �شيء من ذكر
النكاح يف كتاب اهلل تعالى �إال على معنى التزويج)( ،((1ثالثها� :أنه جماز يف العقد
والوطء جمي ًعا؛ لأنه م�أخوذ من غريه(.((1
وفيه �رش ًعا ثالثة �أقوال للفقهاء� ،أحدها� :أنه حقيقة يف الوطء جماز يف العقد،
و�إليه ذهب احلنفية يف املعتمد( ،((1ثانيها� :أنه حقيقة يف العقد جماز يف الوطء،
و�إليه ذهب املالكية وال�شافعية واحلنابلة يف املعتمد( ،((1ثالثها� :أنه حقيقة فيهما ،و�إليه
ذهب القا�ضي من احلنابلة ،وقال رحمه اهلل�( :إنه الأ�شبه ب�أ�صلنا �أنه حقيقة يف العقد
والوطء جميعا؛ لقولنا بتحرمي موطوءة الأب من غري تزويج؛ لدخوله يف قول اهلل
تعالى :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮂﭼ ( الن�ساء)(.((1
ومن فوائد هذا االختالف ما قاله ال�رشبيني رحمه اهلل( :وفائدة اخلالف بيننا وبني
احلنفية تظهر فيمن زنى بامر�أة ،ف�إنها حترم على والده وولده عندهم ال عندنا،...
وفيما لو علق الطالق على النكاح ،ف�إنه يحمل على العقد عندنا ال على الوطء� ،إال
�إن نوى)(.((1
امل�س�ألة الثانيةُ :حكم النكاح:

النكاح م�رشوع يف اجلملة؛ ودل عليه القر�آن وال�سنة والإجماع،
فالقر�آن �أمر بالنكاح ورغب فيه؛ قال اهلل �سبحانه وتعالى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮢ ﭼ (الن�ساء) وقال تبارك وتعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
( ((1ل�سان العرب -نكح.625 ،626/2 -
( ((1امل�صباح املنري -نكح� -ص.124
( ((1فتح القدير .185 ،186/3
( ((1ال�شرح ال�صغري وحا�شية ال�صاوي عليه  ،78 ،83/3ومغني املحتاج  ،123/3واملغني .339 ،340/9
( ((1املغني .339/9
( ((1مغني املحتاج  ،123/3وذكر ال�صاوي م�س�ألة الزنا يف حا�شيته على ال�شرح ال�صغري .78/3
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ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (النور).
وكذلك ال�سنة؛ فعن عبد اهلل بن م�سعودر�ضي اهلل عنه قال( :كنا مع النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم فقال :من ا�ستطاع الباءة فليتزوج؛ ف�إنه �أغ�ض للب�رص ،و�أح�صن
للفرج ،ومن مل ي�ستطع فعليه بال�صوم ف�إنه له وجاء)(.((1
و�أما الإجماع؛ فقال ابن قدامة رحمه اهلل�( :أجمع امل�سلمون على �أن النكاح
م�رشوع)(.((1
و�إمنا اختالف الفقهاء رحمهم اهلل يف وجوبه ،وكون املندوب منه �أف�ضل من
التفرغ للعبادة ،ويظهر من كالمهم �أنه تعرتيه الأحكام اخلم�سة؛ الختالف طبائع
النا�س وحاجاتهم وقدراتهم:
فيجب على ر�شيد لديه �أهبة النكاح من مهر ونفقة ،ويخاف على نف�سه برتك
النكاح الوقوع يف املحظور؛ وذلك �أنه ملزم ب�إعفاف نف�سه و�صونها عن احلرام،
وطريقه النكاح.
وي�ستحب لر�شيد له �أهبة النكاح و�شهوة ي�أمن معها الوقوع يف املحظور ،و�إن
�شغله عن العبادة ،وهذا قول جمهور الفقهاء رحمهم اهلل �إال ال�شافعي فذهب �إلى
�أن تفرغ هذا للعبادة �أولى.
ويباح لر�شيد له �أهبة النكاح ،وال �شهوة له؛ �إما خِ لقة و�إما لذهابها بكرب �أو مر�ض،
وهذا اختلف الفقهاء يف �أيهما الأف�ضل له؛ النكاح �أو التفرغ للعبادة.
ويحرم على �سفيه ال �شهوة له وال �أهبة النكاح.
ويكره لر�شيد ال �شهوة له وال �أهبة النكاح ،ول�سفيه له �أهبة النكاح و�شهوة يخاف
منها الزنا وعرف من نف�سه جو ًرا ال يطاق للمر�أة؛ لأن امل�صلحة بالنكاح تنعدم عند
(� ((1صحيح البخاري :كتاب ال�صوم ،باب ال�صوم ملن خاف على نف�سه العزوبة ،ح.1905
( ((1املغني .340/9
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مف�سدة جوره هذا( ،((1ويحتمل حترمي النكاح يف حق هذا؛ قال ابن الهمام رحمه
اهلل( :وق�ضيته احلرمة �إال �أن الن�صو�ص ال تف�صل فقلنا بال�ش َبهني)(� ،((1إال �أن تعلم
املر�أة بجور هذا الرجل وتر�ضاه فيجب عليه النكاح؛ ملا تقدم يف الوجوب ،ولأن
جوره حلق املر�أة ور�ضيت به ،واهلل تعالى �أعلم.
امل�س�ألة الثالثة :احلكمة الت�شريعية يف النكاح:

حِ كم ال�رشع ال�رشيف يف النكاح كثرية؛ قال ابن قدامة رحمه اهلل( :وم�صالح
النكاح �أكرث؛ ف�إنه ي�شتمل على حت�صني الدِّ ين و�إحرازه ،وحت�صني املر�أة والقيام بها،
و�إيجاد الن�سل ،وتكثري الأمة ،وحتقيق مباهاة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وغري ذلك
من امل�صالح الراجح �أحدها على نفل العبادة ،فمجموعها �أولى)(.((2
ودل على هذه احلِكم وغريها القر�آن وال�سنة والعقل والفطرة:
فمن القر�آن كقول اهلل تبارك وتعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (النور).
ففيها �أن النكاح �سبب للغنى؛ ملا ينتج عنه من حتمل م�س�ؤولية الإنفاق على
الزوجة والأوالد ،وهذا مما يحث على الك�سب وعدم الإ�رساف.
ومن ال�سنة كحديث ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال« :من ا�ستطاع الباءة فليتزوج؛ ف�إنه �أغ�ض للب�رص ،و�أح�صن للفرج ،ومن
مل ي�ستطع فعليه بال�صوم ف�إنه له وجاء»(.((2
( ((1فتح القدير  ،187/3وال�شرح ال�صغري ،وحا�شية ال�صاوي  ،77 ،78/3ومنهاج الطالبني ،ومغني املحتاج ،125 ،126/3
واملغني .344-341/9
( ((1فتح القدير .187/3
( ((2املغني .343/9
(� ((2صحيح ،وتقدم تخريجه �ص.7
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و�أما من العقل؛ ف�إن بالنكاح بقاء اجلن�س الإن�ساين ،وترابط الأ�رس وتداخلها،
والإعانة على ح�سن اخللق و�ضبط الوقت؛ فمن العزاب من هو �سيء خلقه ،عاق
لوالديه ،قاطع لرحمه ،م�ضيع لوقته وماله ،غري منظم لأموره ،ف�إذا تزوج تغري كل
ذلك �إلى الأح�سن.
و�أما الفطرة؛ فكل من الرجل واملر�أة جمبول على ميله للآخر ،ورغبته يف
معا�رشته ،والأن�س به ،والأمن معه ،وال يتم ذلك وين�ضبط �إال بزواج م�رشوع ال
بلقاء ممنوع!
امل�س�ألة الرابعة� :أركان النكاح و�شروطه:

املراد بالنكاح هنا عقده ،واختلف الفقهاء يف �أركانه و�رشوطه ،وبع�ضها متداخل
ببع�ض ،مع �أن بني ركن النكاح و�رشطه فر ًقا كب ًريا وبونًا وا�س ًعا ،وهو �أن ما اختل
ركنه يبطل فال ميكن تداركه ،وال يرتتب عليه ما يرتتب على ال�صحيح من وجوب
ن�صف املهر قبل الدخول ،وال حلوق ن�سب الولد ،ويعترب اجلماع به زنا.
و�أما ما اختل �رشطه فيف�سد وميكن تداركه يف اجلملة ،ويكون �أحيانًا قبل العقد
و�أحيانًا بعده ،ولالحتياط ف�إنه يرتتب عليه بع�ض ما يرتتب على النكاح ال�صحيح
كالإحداد على امليت ،وحلوق ن�سب الولد(.((2
والختالف الفقهاء يف بع�ض �أركان النكاح و�رشوطه ،ذكرتها ح�سب مذاهبهم
يف اجلملة:
فعند احلنفية :للنكاح ركن واحد هو ال�صيغة ،وهي ما يتم بها عقده من �إيجاب
وقبول فيتم بهما االنعقاد؛ �أي ارتباط �أحدهما بالآخر على وجه ي�سمى اعتباره عقدًا
( ((2بدائع ال�صنائع  ،328-232/2واملغني .355-353/8

العدد � - 56شوال 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

47

�إذن املر�أة بالنكاح وتوليها عقده

�رشع ًيا وي�ستعقب الأحكام املرتتبة عليه(.((2
و�رشوطه؛ منها �رشط االنعقاد كالعقل يف العاقد ،ومنها �رشط اجلواز والنفاذ
كال�شهادة واملهر ،ومنها �رشط اللزوم كعدم متليك الزوج الطالق للزوجة ولغريها(.((2
وعند املالكية� :أركان النكاح ثالثة؛ متولٍ للعقد وهما و ُ
وزوج �أو
يل الزوجة
ٌ
ٌ
وحمل وهو زوج وزوجة ،و�صيغة.
وكيله،
و�رشوطه �أحد ع�رش؛ منها ال�صداق و�إن كان بعد العقد ،وال�شهادة و�إن كانت
بعد العقد وقبل الدخول ،وقيل :هما ركنان لتوقف العقد عليهما ،ومن ال�رشوط ما
ي�شرتط يف الويل ،وما ي�شرتط يف الزوجني ،و�أن ال يتفقا على كتمانه ،و�أن ال تكون
الزوجة مبتوتة للزوج ،و�أن ال يكون حتته من يحرم جمعها معها.
وما اختل من �رشوطه؛ منها ما هو جممع على ف�ساد العقد باختالله ،ومنها ما هو
خمتلف فيه.
واملختلف فيه؛ منه ما يف�سخ له العقد مطل ًقا ،ومنه ما يف�سخ له قبل الدخول فقط،
ومنه ما يف�سخ قبل الدخول وبعده ما مل يطل(.((2
وعند ال�شافعية� :أركانه خم�سة :ال�صيغة ،والزوجة ،وال�شاهدان ،والزوج ،وويل
الزوجة(.((2
و�رشوط �صحته �أربعة :الزوج ،وويل الزوجة ،و�شاهدا عدل(.((2
وعند احلنابلة� :أركانه ثالثة :الزوجان اخلاليان من املوانع ،والإيجاب،
والقبول(.((2
( ((2بدائع ال�صنائع  ،229/2والهداية ،وفتح القدير .189 ،199/3
( ((2بدائع ال�صنائع .328-232/2
(� ((2أقرب امل�سالك ،وال�شرح ال�صغري .135-81/3
( ((2مغني املحتاج .139/3
( ((2كفاية الأخيار .32/2
( ((2الرو�ض املربع .246/6
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و�رشوطه �أربعة :و ٌ
يل ،و�شاهدان ،وتعيني الزوجني ،ور�ضا زوج بالغ عاقل وامر�أة
عاقلة ثيب مت لها ت�سع �سنني ال غريهما ،فال ي�شرتط �إن زوجهما الأب �أو و�صيه(.((2
الف�صل الأول� :إذن املر�أة بالنكاح

الإ ْذن يف اللغة :بك�رس الهمزة و�سكون الذال تطلق على معان منها :الإباحة،
والأمر ،والإرادة ،والعلم ،واال�ستماع(.((3
و�إذن املر�أة بالنكاح يف اال�صطالح :مل �أجده ولعله لو�ضوحه ،وبا�ستقراء كالم
الفقهاء فيما يتعلق بهذه الإذن ،يظهر �أن معناها يف اال�صطالح ال يعدو بع�ض معانيها
اللغوية؛ لأنها �إباحة من املخطوبة للعقد بنكاح خاطبها ،وكذا �أمرها به ،و�إرادتها لها،
و�إعالمها به لوليها.
ولذا فيمكن تعريف الإذن ا�صطالحا �أنه�( :إعالم املر�أ ِة وليَها �أو خاط َبها بر�ضاها
زوجا).
به ً
وهذا الإعالم منها يعم ما كان مبا�رشة وبوا�سطة ،و�ست�أتي طرق معرفة �إذنها يف
املبحث الأول ،وطرق ثبوتها به يف املبحث الثاين من هذا الف�صل.
والكالم عن �إذن املر�أة بالنكاح يف مبحثني:
املبحث الأول� :إذن املر�أة بنكاح نف�سها

النكاح ترتتب عليه للمر�أة حقوق على زوجها وله حقوق عليها ،وقد ال ترغب
املر�أة يف النكاح �أ�صال؛ �إما لعلمها من حال نف�سها �أنها ال ت�ستطيع القيام بحقوق
الزوج عليها ،و�إما لعيب بها مينع من نكاحها وال تريد الإخبار به �سرتا على نف�سها،
( ((2املغني  ،415/9والرو�ض املربع .276-252/6
( ((3خمتار ال�صحاح �-أذن� -ص ،12ول�سان العرب �-أذن ،9 ،10/13 -وامل�صباح املنري �-أذن� -ص.9 ،10
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و�إما لعدم رغبتها يف املتقدم خلطبتها؛ ل�صفة فيه ترى �أنها تعيق ح�سن عِ �رشتها معه،
ولذا فمن حق املر�أة ر�ضاها بنكاح من تقدم خلطبتها.
لكن الر�ضا عمل من �أعمال القلب ،فال يعلم �إال �إذا �أظهره قول ونحوه(،((3
وبظهور ر�ضا املر�أة بنكاحها تعلم �إذنها به ،ثي ًبا كانت �أم بك ًرا ،وهذا الإذن حق للمر�أة
�أكرمها به ال�شارع احلكيم؛ فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال« :ال تنكح الثيب حتى تُ�ست�أمر ،وال تنكح البكر حتى ت�ست�أذن .قالوا :يا
ر�سول اهلل وكيف �إذنها؟ قال� :أن ت�سكت»(.((3
زوجا.
وتقدم �أن املراد ب�إذن املر�أة بنكاحها� :إعالمها لوليها �أو خاطبها بر�ضاها به ً
وهذا الإذن يختلف حكمه وطريقته باختالف حال املر�أة ك ًربا و�صغ ًرا ،وبكار ًة
وثيوب ًة ،وتختلف � ً
أي�ضا طرق معرفة اخلاطب ب�إذن خمطوبته بنكاحه ،واحلديث عن
هذه الأمور يف ثالثة فروع:
ً
وثيوبة:
و�صغرا ،وبكار ًة
ربا
الفرع الأول :حاالت املر�أة ك ً
ً

املر�أة املخطوبة ال تخلو من �إحدى حاالت �أربع :كبرية ثيب� ،أو كبرية بكر� ،أو
�صغرية ثيب� ،أو �صغرية بكر ،وهنا بيان هذه احلاالت:
احلالة الأولى :املر�أة الكبرية:

الكبرية هي البالغة ،ويتم بلوغها بظهور �إحدى عالمات البلوغ قبل ا�ستكمالها
�سِ ن البلوغ ،و�إال فبا�ستكمالها له.
عالمات بلوغ املر�أة:

تنق�سم عالمات بلوغ املر�أة �إلى ق�سمني:
( ((3ينظر :فتح العزيز  ،99/8ومغني املحتاج .3/2
(� ((3صحيح م�سلم :كتاب النكاح ،باب ا�ستئذان الثيب يف النكاح بالنطق ،والبكر بال�سكوت ،ح.1419
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الق�سم الأول :العالمات التي ت�سبق ا�ستكمال �سن البلوغ:

اتفق الفقهاء على �أن املر�أة �إن مل ت�ستكمل �سن البلوغ فبلوغها بظهور �إحدى هذه
الثالث العالمات :حي�ضها� ،أو احتالمها� ،أو حملها� ،أو �إنبات عانتها ال�شعر اخل�شن
الذي يحلق باملو�سى ،والأ�صح عند ال�شافعية �أن الإنبات عالمة لبلوغ الكافرة ال
امل�سلمة(.((3
ومما يدل على اعتبار الإنبات عالمة للبلوغ؛ ما رواه عطية القرظي( ((3ر�ضي اهلل
عنه قال« :كنت من �سبي بني قريظة ،فكانوا ينظرون فمن �أنبت ال�شعر ُقتل ،ومن مل
ينبت مل يقتل ،فكنت فيمن مل ينبت»(.((3
ومما يدل على احتالم املر�أة؛ ما روته �أم �سلمة  -ر�ضي اهلل عنها  -قالت« :جاءت
�أم �سليم �إلى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقالت :يا ر�سول اهلل �إن اهلل ال ي�ستحيي
من احلق فهل على املر�أة من غ�سل �إذا احتلمت؟ قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� :إذا
ر�أت املاء .فغطت �أم �سلمة  -تعني وجهها  -وقالت :يا ر�سول اهلل �أوحتتلم املر�أة؟
قال :نعم؛ تربت ميينك فبم ي�شبهها ولدها»(.((3
وزمن �إمكان بلوغ املر�أة ب�شيء من تلك العالمات؛ �إن وجد �شيء منها هو بعد ا�ستكمال
املر�أة ت�سع �سنني؛ لقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :مروا �أوالدكم بال�صالة وهم
�أبناء �سبع �سنني ،وا�رضبوهم عليها وهم �أبناء ع�رش ،وفرقوا بينهم يف امل�ضاجع»(.((3
ففيه الأمر بالتفريق بني ال�صغار �إذا بلغوا ع�رش �سنني؛ وهذا يدل على �أنها مظنة
( ((3تنوير الأب�صار ورد املحتار  ،153/6ومواهب اجلليل  ،428/3ومنهاج الطالبني ومغني املحتاج  167/2واملغني .597/6
(� ((3صحابي �صغري ،له حديثٌ  ،يقال� :سكن الكوفة .تقريب التهذيب .25/2
(� ((3سنن �أبي داود ،و�سكت عنه :كتاب احلدود ،باب يف الغالم ي�صيب احلد ،ح ،4404و�سنن الرتمذي وقال( :حديث ح�سن
�صحيح)� :أبواب ال�سري ،باب ما جاء يف النزول على احلكم ،ح.1584
(� ((3صحيح البخاري :كتاب العلم ،باب احلياء يف العلم ،ح.130
(� ((3سنن �أبي داود ،و�سكت عنه :كتاب ال�صالة ،باب متى ي�ؤمر الغالم بال�صالة ،ح 495ورمز له ال�سيوطي بال�صحة ،اجلامع
ال�صغري .535/2
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للبلوغ ،وقد وجد من بلغ عندها؛ فمن الرجال عمرو بن العا�ص ف�إن بينه وبني ابنه
عبداهلل ر�ضي اهلل عنهما نحو �إحدى ع�رشة �سنة( ،((3وهذا يعني �أن عمراً بلغ وهو
ابن ع�رش ،ومنهم املغرية رحمه اهلل( ،((3ومن الن�ساء ما ذكره احل�سن بن �صالح رحمه
اهلل( ((4فقال�( :أدركت جدة بنت �إحدى وع�رشين �سنة)( ((4وهذا يعني �أن هذه املر�أة
وابنتها بلغتا وهما بنتا ت�سع �أو ع�رش �سنني.
تنبيه :لي�س من عالمات البلوغ قبل ا�ستكمال �سنه� ،إنبات �شعر ال�ساق �أو الإبط �أو
اللحية ،وال نهود الثديني ،وال ثقل ال�صوت ،وال انفراق �أرنبة الأنف؛ وذلك
ملا تقدم يف حديث عطية ر�ضي اهلل عنه �أنهم اعتربوا �إنبات العانة وهي عورة دون
غريها مما لي�س بعورة(.((4
الق�سم الثاين :ا�ستكمال �سن البلوغ:

�إذا مل تظهر �إحدى تلك العالمات على املر�أة ،فبلوغها با�ستكمالها �سن البلوغ،
واختلف الفقهاء يف قدره على ثالثة �أقوال:
الأول� :أنه با�ستكمالها خم�س ع�رشة �سنة قمرية ،و�إليه ذهب احلنفية يف املفتى
به( ،((4وال�شافعية( ،((4واحلنابلة(.((4
(� ((3سري �أعالم النبالء .80/3
( ((3ابن النعمان النخعي الكويف ،ثقة تويف  -رحمه اهلل –  236هـ .تقريب التهذيب  .270/2قال( :احتلمت و�أنا ابن ثنتي
ع�شرة �سنة) �صحيح البخاري معلقًا ب�صيغة اجلزم :كتاب ال�شهادات ،باب بلوغ ال�صبيان ،اجلامع ال�صحيح .257/2
( ((4ابن �صالح بن حي ،ثقة ،فقيه ،عابد ،ت رحمه اهلل 199هـ ،تقريب التهذيب .167/1
(� ((4صحيح البخاري معلقًا ب�صيغة اجلزم :كتاب ال�شهادات ،باب بلوغ ال�صبيان ،اجلامع ال�صحيح .257/2
( ((4رد املحتار  ،153/6ومواهب اجلليل  ،428/3ومنهاج الطالبني ،ومغني املحتاج .167/2
( ((4رد املحتار وحا�شية الدر املختار .153/6
( ((4منهاج الطالبني ومغني املحتاج .166/2
( ((4املغني  ،598/6وا�ستدلوا بحديث ابن عمر  -ر�ضي اهلل تعالى عنهما �« : -أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عر�ضه
يوم �أحد وهو ابن �أربع ع�شرة �سنة فلم يجزه ،ثم عر�ضني يوم اخلندق و�أنا ابن خم�س ع�شرة ف�أجازين ،قال نافع :فقدمت
على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة ،فحدثته هذا احلديث ،فقال� :إن هذا حلدٌ بني ال�صغري والكبري .وكتب �إلى عماله �أن
يفر�ضوا ملن بلغ خم�س ع�شرة»� ،صحيح البخاري :كتاب ال�شهادات ،باب بلوغ ال�صبيان و�شهادتهم ،ح.2664

52

العدد � - 56شوال 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

د .عبدالرحيم بن �إبراهيم بن عبدالرحمن ال�سيد الها�شم

الثاين� :أنه با�ستكمالها �سبع ع�رشة �سنة ،و�إليه ذهب �أبو حنيفة يف رواية(.((4
الثالث� :أنه با�ستكمالها ثماين ع�رشة �سنة ،و�إليه ذهب املالكية(.((4
تنبيه :قبول قول املر�أة ببلوغها :يقبل قولها ببلوغها ب�إحدى تلك العالمات �إذا
�أ�شبه(� ((4أي �أمكن؛ وذلك لأنها �أعرف بنف�سها ،كما يف قبول قولها ببكارتها و�سي�أتي.
وذكر احلنفية �أنه ي�سئل عن ذلك �أقاربها؛ ولكنه لي�س بواجب بل زيادة يف
االحتياط(.((4
احلالة الثانية :املر�أة ال�صغرية:

هي غري البالغة؛ منذ والدتها �إلى ا�ستكمالها �سن البلوغ ،ومل تظهر عليها قبله
�إحدى عالماته.
احلالة الثالثة :املر�أة الثيب:

الثيب يف اللغة هي :الراجع ،من ثاب و�أثاب �إذا رجع ،ومنه املثابة للمكان
الذي يرجع �إليه ،والتثويب لرتجيع الدعاء يف �أذان الفجر ،والثيب للرجل واملر�أة،
وجمعه ثيبون وثيبات( ،((5وهما من دخال ببع�ض بعد عقد نكاحهما؛ لأنهما يرجعان
�إلى الدخول مرة بعد مرة .و�إطالقه على املر�أة �أكرث؛ لأنها ترجع �إلى �أهلها بوجه غري
وجهها الأول(.((5
والثيب يف اال�صطالح :املر�أة املوط�ؤة يف ُقبلها بعقد �صحيح .وهذه باتفاق
( ((4رد املحتار وحا�شية الدر املختار .153/6
( ((4مواهب اجلليل  ،427/3وحا�شية ال�صاوي .529/4
( ((4رد املحتار  ،153/6ومواهب اجلليل  ،428/3ومنهاج الطالبني ومغني املحتاج .167/2
( ((4رد املحتار .153/6
( ((5عن عبادة بن ال�صامت ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :البكر بالبكر جلد مائة ونفي �سنة،
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» �صحيح م�سلم :كتاب احلدود ،باب حد الزنا ،ح .1690ففيه �إطالق الثيب والبكر على
الرجل واملر�أة.
( ((5خمتار ال�صحاح -ثوب� -ص 89وامل�صباح املنري -ثوب� -ص ،87وينظر :العناية وفتح القدير .270 ،271/3
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الفقهاء(� ((5سواء �أكانت لها ُعذرة فزالت بالوطء �أو مل تزل به لكونها غائرة(� ،((5أم
لي�ست لها عذرة خلقة( ،((5و�أما من زالت بكارتها بغري ذلك فاختلف الفقهاء فيها
ح�سب هذا التف�صيل:
احلنفية اتفقوا على ثيوبة من زالت بكارتها بجماع يف نكاح فا�سد� ،أو زناً ُحدت
فيه �أو عاودته ،واختلفوا من زالت بكارتها بزناً مل حتد فيه �أو مل تعاوده ،فذهب �أبو
حنيفة �إلى �أنها يف حكم البكر ،وذهب �أبو يو�سف وحممد �إلى �أنها ثيب(.((5
املالكية ذهبوا �إلى �أن الثيب؛ هي من زالت بكارتها ب�أي �شيء( ،((5لكنهم مل
يجعلوا الإذن يف النكاح لكل ثيب ،وال عدم الإذن لكل بكر ،بل �أحلقوا �أرب ًعا بالثيب
املوط�ؤة يف القبل بعقد �صحيح ،وهن:
 :1من زالت بكارتها بنكاح فا�سد ولو جممع عليه و ُدرء عنها حد الزنا ل�شبهة.
 :2من طالت عنو�ستها فعرفت م�صالح نف�سها قبل الزواج.
 :3من ر�شَّ دها �أبوها �أو و�صيه� ،أو �أطلق احلجر عنها حل�سن ت�رصفها.
 :4من �أقامت �سنة ببيت زوجها وهي بكر ثم ت�أميت �سوا ًء �أ ُعلمت خلوتها به �أم
جهلت(.((5
ال�شافعية واحلنابلة اتفقوا على �أن الثيب من وطئت يف قبلها� ،سوا ًء �أكان الوطء
حاللاً �أم حرا ًما� ،أم وطء �شبهة يف نوم �أو يقظة(.((5
( ((5الهداية وفتح القدير  ،272-270/3وبداية املجتهد  6/2وعند املالكية تعترب ثيبا ،ال�شرح ال�صغري  ،106 ،107/3ومنهاج
الطالبني ومغني املحتاج  ،149 ،150/3واملغني .410 ،411/9
( ((5وهي َمن بكارتها داخل الفرج� ،أ�سنى املطالب .313/6
( ((5مغني املحتاج .150/3
( ((5الهداية والعناية وفتح القدير .270 ،271/3
( ((5ال�شرح ال�صغري .107/3
( ((5ال�شرح ال�صغري ،وحا�شية ال�صاوي .107-105/3
( ((5منهاج الطالبني ومغني املحتاج  ،149 ،150/3واملغني .410/9
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تنبيه :لو عادت ال ُعذرة �إلى الثيب ،فال تكون بكراً بل ال تزال ثي ًبا(.((5

احلالة الرابعة :املر�أة ال ِبكر:

البكر يف اللغة لها عدة معان كلها تدور على �أول ال�شيء ،منها :املر�أة ال َع ْذراء
لأن م�صيبها هو �أول م�صيب لها كالباكورة ،ومنها التي ولدت بطنًا واحدً ا( ،((6ومن
مل يتزوج من رجل وامر�أة(.((6
ويف اال�صطالح :املر�أة العذراء( ،((6و�إن مل تكن لها ُعذرة خِ لقة� ،أي خلقت
بدونها(.((6
لكن الفقهاء اختلفوا يف �إطالق البكر على غري هذه ممن مل يتفقوا على �أنها ثيب،
وهذه �أقوالهم ح�سب مذاهبهم:
احلنفية :اتفقوا على �إحلاق من زالت بكارتها بغري وطء يف قبل بعقد �صحيح
ب�أحكام الأبكار ،كمن زالت بكارتها بوثبة� ،أو حي�ضة� ،أو جراحة� ،أو عنو�سة� ،أو
عود� ،أو حمل ثقيل� ،أو فارقها زوجها َجل ِّبه �أو ُعنته� ،أو خال بها ومل يجامعها ثم فارقها
بوفاته �أو طالقه.
واختلفوا فيمن زالت بكارتها بزنا مل حتد فيه �أو مل تعاوده ،فذهب �أبو حنيفة �إلى
�أنها بكر حك ًما ،وذهب �صاحباه �إلى �أنها ثيب( ،((6وتقدم هذا اخلالف عند الثيب.

(((6

( ((5مغني املحتاج .149/3
( ((6من مل تذهب ُعذْ َرتها� ،أي بكارتها .امل�صباح املنري -بكر� -ص.59
( ((6خمتار ال�صحاح -بكر� -ص.61
( ((6امل�صباح املنري -بكر� -ص.59
( ((6ينظر :الهداية .270/3
( ((6رو�ض الطالب و�شرحه �أ�سنى املطالب  ،314/6ومغني املحتاج .150/3
ر�ضا
( ((6و�إمنا جعل �أبوحنيفة بِك ًرا من مل تعاود الزنا ومن مل حتد فيه؛ لأن النا�س عرفوها بك ًرا ،وال�شرع جعل ال�سكوت ً
بعلة احلياء ،وهنا وجد حيا�ؤها من النا�س بنطقها فيعيبونها به فتمتنع منه ب�سكوتها كي ال تتعطل م�صاحلها ،بخالف
نكاحها ب�شبهة �أو بعقد فا�سد فال�شرع �أظهره� ،أما الزنا فندب �سرته ما مل يظهر بحدِّها به� ،أو �صار عادة لها والعياذ باهلل
فهي ثيب اتفا ًقا .بدائع ال�صنائع  ،244/2والهداية والعناية وفتح القدير .270 ،271/3
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املالكية� :أحلقوا ثال ًثا من الن�ساء بحكم البكر:
 -1من علم عدم خلوتها بزوجها ولو �أقامت عنده �أكرث من �سنة.
 -2من ثِيبت وهي �صغرية.
 -3من زالت بكارتها ببلوغ �أو بزنا ولو تكرر� ،أو بعار�ض كوثبة و�رضبة وعود،
�أو بنكاح فا�سد ولو جمم ًعا عليه ومل يدرء عنها احلد ل�شبهة(.((6
ال�شافعية يف الأ�صح ،واحلنابلة� :أحلقوا بحكم البكر كل من زالت ُعذرتها بغري
وطء رجل يف قبل؛ وذلك لعدم ممار�ستها الرجال ،فهي باقية على حيائها.
ويف قول لل�شافعية هي ثيب؛ لزوال عذرتها ،ومثلها من زالت عذرتها بذكر
حيوان كقرد(.((6
تنبيه :قبول قول املر�أة يف بكارتها وثيوبتها:
قال اخلطيب ال�رشبيني( :وت�صدق املكلفة يف دعوى البكارة ،و�إن كانت فا�سقة،
قال ابن املقري :بال ميني .وكذا دعوى الثيوبة قبل العقد و�إن مل تتزوج ،وال تُ�س�أل
عن الوطء)(.((6
وذلك لأنها �أعلم بنف�سها( ((6فال حاجة يف ك�شف عورتها املغلظة ،ولعله � ً
أي�ضا
�أن البكارة هي الأ�صل ،ويف الثيوبة �رضر؛ فالثيب لي�ست كالبكر ،واملرء ال يتهم يف
الإ�رضار بنف�سه.
و�أما عدم �س�ؤالها عن الوطء؛ فلعله لل�سرت عليها� ،سواء �أوطئت ب�شبهة� ،أم
ب�إكراه� ،أم بحرام.
( ((6مواهب اجلليل  ،427/3وال�شرح ال�صغري وحا�شية ال�صاوي .107-105/3
( ((6منهاج الطالبني ومغني املحتاج  ،149 ،150/3واملغني .410/9
( ((6مغني املحتاج .150/3
(� ((6أ�سنى املطالب .314/6

56

العدد � - 56شوال 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

د .عبدالرحيم بن �إبراهيم بن عبدالرحمن ال�سيد الها�شم
الفرع الثاين :حكم �إذن املر�أة بنكاح نف�سها:

تقدم �أن املر�أة؛ �إما ثيب كبرية ،و�إما ثيب �صغرية ،و�إما بكر كبرية ،و�إما بكر
�صغرية.
وكل واحدة منهن� ،إن كانت جمنونة ال تفيق ولها م�صلحة يف زواجها ،فيزوجها
وليها امل�أذون له بذلك� ،أبوها ونحوه وبال �إذنها؛ لأنها ال تعي الإذن� .أما �إن كانت
تفيق �أو ت�رصع �أحيانًا� ،أو زال عقلها مبر�ض مرجو زواله ،فهي كالعاقلة يف �إذنها
بنكاحها(.((7
واملر�أة العاقلة تختلف يف �إذنها بنكاحها باختالف احلاالت الأربع للمر�أة ،وهي:
احلالة الأولى� :إذن ال ِبكر ال�صغرية:

الكالم عن هذه احلالة يف ثالث م�سائل:
امل�س�ألة الأولى :حكم �إذن البكر ال�صغرية:

تقدم �أن ال�صغرية هي غري البالغة ،وهذه �إن كانت بك ًرا في�ستحب لوليها �أن ال
يزوجها حتى تبلغ وت�أذن به؛ لأنها تلزمها بالنكاح حقوق �شاءت �أو �أبت( ،((7وهي ال
تعي م�صلحتها ،وال عربة ب�إذنها يف �سائر ت�رصفاتها ،فكذا ال عربة ب�إذنها وعدمها يف
�إنكاحها(.((7
ولكن لو �أراد وليها تزويجها فتارة يحرم عليه ،وتارة يباح:
فيحرم �إن كان فيه �رضر عليها؛ كتزويجها ممن فيه ما يرد به الزوج �رش ًعا ،كخ�صي
وذي عاهة من جنون وبر�ص ونحوهما؛ وذلك دف ًعا لل�رضر عنها( ((7قال ابن قدامة
( ((7بدائع ال�صنائع  ،241/2ومواهب اجلليل  ،427/3والأم  ،20/5ومنهاج الطالبني ومغني املحتاج ،159 ،149 ،150/3
واملغني  ،417 ،412 ،413/9ويف تزويجها تف�صيل لي�س هذا مبحله.
( ((7فتح القدير  ،260/3ومغني املحتاج  ،149/3وتكملة املجموع .168/16
( ((7مغني املحتاج  ،149/3واملغني .404/9
( ((7ال�شرح ال�صغري وحا�شية ال�صاوي  ،108/3ومغني املحتاج  ،164 ،165/3واملغني .400 ،401/9

العدد � - 56شوال 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

57

�إذن املر�أة بالنكاح وتوليها عقده

رحمه اهلل( :فال يحل له تزويجها من غري كفء وال من معيب؛ لأن اهلل تعالى �أقامه
مقامها ،ناظ ًرا لها فيما فيه احلظ ،ومت�رص ًفا لها؛ لعجزها عن الت�رصف يف نف�سها ،فال
يجوز له فعل ما ال حظ لها فيه كما يف مالها ،ولأنه �إذا حرم عليه الت�رصف يف مالها
مبا ال حظ فيه ،ففي نف�سها �أولى)(.((7
ويباح �إن كان لها حظ فيه ككفء قد يفوتها ،و�إن كانت اليوط�أ مثلها �أو كرهت
وامتنعت(((7؛ لأنه ال عربة بر�أيها لعدم معرفتها مب�صاحلها ،ووليها يحتاط لها خوف
العار( ،((7والأ�صل يف وليها الأمانة عليها والعمل مل�صلحتها؛ قال ابن حجر رحمه
اهلل( :قال املهلب� :أجمعوا على �أنه يجوز للأب تزويج ابنته ال�صغرية البكر ،ولو
كانت ال يوط�أ مثلها)(.((7
وقد دل على جواز تزويج البكر ال�صغرية القر�آن وال�سنة والإجماع.
فمن القر�آن الكرمي؛ قول اهلل �سبحانه وتعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﯹﭼ (الطالق).
ففيها بيان عدة املطلقة التي مل حت�ض ،وهذه ت�شمل ال�صغرية؛ ف�إنها ال حتي�ض،
وت�شمل البالغة التي ال حتي�ض ،وهذه العدة ال تكون �إال من نكاح ،ومعلوم �أن مثل هذه
ال�صغرية ال ر�أي لها ،فدل على �أن ال�صغرية غري البالغة يجوز لوليها تزويجها بال �إذنها.
ومن ال�سنة؛ زواج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل
( ((7املغني .401/9
( ((7مغني املحتاج  ،149/3واملغني ،398 ،401/9وك�شاف القناع  ،43/5وذكر ال�شافعية �شروطً ا ل�صحة هذا النكاح ،و�أخرى
جلواز الإقدام عليه ،ف�أما ل�صحته فثالثة� :أن ال يكون بني الويل وبينها عداوة ظاهرة ،و�أن يكون الزوج كف�ؤًا ،ومو�س ًرا
بحالِّ ال�صداق ،و�أما �شروط جواز الإقدام على تزويجها؛ ف�أن يزوجها مبهر مثلها ،ومن نقد البلد ،و�أن ال يكون الزوج
مع�سراً ،وال ممن تت�ضرر مبعا�شرته ك�أعمى و�شيخ زمن ،والبينها وبينه عداوة .مغني املحتاج .149/3
( ((7مغني املحتاج .149/3
( ((7فتح الباري  ،190 ،191/9وفيه �أن ابن �شربمة �شذ يف ذلك؛ لقوله مبنع الأب فيمن ال توط�أ ،وحكى عنه ابن حزم �أنه
قال باملنع مطلقًا ،و�أن تزويج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -من خ�صائ�صه.
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عنها ولها �ست �سنني(.((7
والإجماع؛ حكاه غري واحد؛ قال ابن املنذر رحمه اهلل�( :أجمعوا �أن نكاح الأب
ابنته البكر ال�صغرية جائز �إذا زوجها بكفء)( ((7وقاله املهلب رحمه اهلل كما تقدم(،((8
وقال ابن قدامة رحمه اهلل�( :أما البكر ال�صغرية فال خالف فيها)(.((8
امل�س�ألة الثانية :ويل البكر ال�صغرية الذي يجوز له تزويجها بال �إذنها:

الأب يجوز له تزويج ابنته البكر ال�صغرية بال �إذنها( ((8بالإجماع كما تقدم قري ًبا
�أن نقله ابن حجر عن املهلب رحمهما اهلل(� ،((8أما غري �أبيها من �أوليائها فاختلف
الفقهاء يف جواز ذلك له ،على ثالثة �أقوال:
الأول� :أن ذلك يجوز جلميع �أوليائها ،و�إليه ذهب احلنفية(.((8
الثاين� :أنه يجوز لأبيها ولو�صيه يف النكاح فقط ،و�إليه ذهب املالكية(((8واحلنابلة(.((8
الثالث� :أنه يجوز فقط لأبيها وجلدها لأبيها عند عدمه �أو �أهليته ،و�إليه ذهب
ال�شافعية(.((8
امل�س�ألة الثالثة :خيار البكر ال�صغرية بعد زواجها:

�إذا زوج البكر ال�صغرية وليها ،ف�إن ز َّوجها بكفء فالعقد �صحيح ،لكن �إذا بلغت
(� ((7صحيح البخاري :ف�ضائل ال�صحابة ،باب تزويج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها .... -ح.3681
( ((7الإجماع �ص.91
(� ((8ص 17ه ،7وفيه ذكر من �شذ يف هذا.
( ((8املغني .398/9
( ((8امل�صدر نف�سه .402/9
(� ((8ص 17ه ،7وفيه ذكر من �شذ يف هذا.
(� ((8شرح �صحيح م�سلم للنووي  ،206/9وينظر :فتح القدير .263/3
( ((8ال�شرح ال�صغري .110-105/3
( ((8املغني  ،415 ،417/9والرو�ض املربع .246/6
( ((8منهاج الطالبني ومغني املحتاج .149/3
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واختارت ف�سخ العقد فللفقهاء يف خيارها قوالن:
القول الأول� :أنه �إن كان املزوج لها �أبوها �أو جدها فال خيار لها ،و�إن كان غريهما
فلها اخليار ،و�إليه ذهب احلنفية(.((8
القول الثاين� :أنه ال خيار لها ،و�إليه ذهب اجلمهور( ،((8وه�ؤالء يتفقون يف اجلملة
مع احلنفية؛ لأنه تقدم �أن املالكية واحلنابلة �إمنا يجيزون تزويجها للأب وو�صيه فقط،
وال�شافعية يجيزونه فقط للأب واجلد له عند عدمه �أو عدم �أهليته.
و�أما �إن زوجها وليها بغري كفء ،فاختلف الفقهاء يف �صحة العقد على قولني
وهما لل�شافعي رحمه اهلل ،وروايتان عن �أحمد رحمه اهلل� ،أحدهما بطالنه ،وهو �أظهر
قويل ال�شافعي؛ لأنه ت�رصف ال غبطة لها فيه ،وهذا يف املال يف�سد العقد ،فكذا يف
الب�ضع ،ف�صار كالأنكحة املحرمة .وثانيهما �صحته؛ لأنه كالعيب يف املعقود عليه
فيمكن ا�ستدراكه.
وذكر ابن قدامة رحمه اهلل احتمالاً باجلمع بني القولني؛ وهو التفريق بني ما �إن
كان وليها يعلم بذلك فيبطل العقد� ،أو ال يعلم في�صح؛ ودليلهما ما ذكرا(.((9
وعلى القول ب�صحة نكاحها ،فلها اخليار بعد بلوغها باالتفاق؛ لأن احلنفية جعلوه
لها مع الكفء ،واجلمهور �إمنا منعوها منه مع الكفء ،فدل على �أن لها اخليار مع
غريه(.((9
احلالة الثانية� :إذن البكر الكبرية:

تقدم �أن الكبرية هي البالغة ،و�أنها �إن كانت جمنونة ال تفيق فلوليها تزويجها بال
(� ((8شرح �صحيح م�سلم للنووي  ،206/9واملغني  ،402/9وينظر :فتح القدير .263/3
( ((8ك�شاف القناع  ،43/5وينظر :ال�شرح ال�صغري  ،105/3ومغني املحتاج  ،149/3واملغني .398 ،402/9
( ((9منهاج الطالبني ومغني املحتاج  ،164 ،165/3واملغني .400 ،401/9
( ((9ينظر :منهاج الطالبني ومغني املحتاج  ،149/3واملغني  ،398 ،402/9وك�شاف القناع .43/5
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�إذنها(.((9
�أما �إن كانت عاقلة؛ فاحلديث عن �إذنها بنكاحها يف �أربع م�سائل:
امل�س�ألة الأولى :حكم �إذن البكر الكبرية:

�إذا خطبت هذه البكر فال خالف يف �أنه ي�ستحب لوليها �أن ي�ستاذنها؛ لأمر
وخروجا من خالف من
ال�شارع به ،ونهيه عن نكاحها بدونه ،ولتطييب قلبها،
ً
�أوجب ا�ستئذانها(.((9
و�أي�ضا ال خالف يف وجوب ذلك �إن زوجها ويل غري �أبيها �أو و�صيه �أو جدها
لأبيها� ،أما �إن كان املزوج لها �أحد ه�ؤالء الثالثة ففي وجوب �إذنها اختلف الفقهاء
على قولني:
القول الأول� :أنه يجب �إذنها بزواجها مطل ًقا ،دون تفريق بني �أوليائها ،و�إليه ذهب
احلنفية( ((9و�أحمد يف رواية �صوبها ابن تيمية( ((9واختاره ابن املنذر من ال�شافعية(.((9
وا�ستدلوا بثالثة �أدلة:
الدليل الأول :عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال...« :وال تنكح البكر حتى ت�ست�أذن ،قالوا :يا ر�سول اهلل وكيف �إذنها؟ قال �أن
ت�سكت»(.((9
ففيه النهي عن تزويج البكر �إال ب�إذنها ،وخرجت البكر ال�صغرية بالإجماع �أنه
يجوز تزويجها بال �إذنها ،فدل على حترمي تزويج البكر الكبرية بال �إذنها دون تفريق
(� ((9إن كان النكاح مل�صلحتها ،تقدم �ص .16
( ((9مغني املحتاج  ،149/3واملغني .405/9
( ((9الهداية وفتح القدير .260 ،261/3
( ((9املغني  ،399/9وجمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم ابن تيمية .22/32
( ((9امل�صدر نف�سه.
( ((9جزء من حديث �صحيح ،وتقدم تخريجه �ص.11
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بني �أبيها وغريه(.((9
واعرت�ض عليه� :أن هذا الأمر با�ستئذان البكر حممول على �أقل �أحواله ،وهو
اال�ستحباب كا�ستحباب ا�ستئمار �أمها( ((9بقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
«�آمروا الن�ساء يف بناتهن»(.((10
الدليل الثاين :عن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما � -أن النبي � -صلى اهلل عليه
و�سلم -قال« :الثيب �أحق بنف�سها من وليها ،والبكر ي�ست�أذنها �أبوها يف نف�سها،
و�إذنها �صماتها»(.((10
ففيه �أمر الأب با�ستئذانه ابنته البكر يف زواجها ،فدل على وجوب ا�ستئذانها
مطل ًقا �سواء �أزوجها �أبوها �أم غريه(.((10
واعرت�ض عليه من وجهني:
الوجه الأول� :أن لفظ «�أبوها» �شاذة؛ قال الباجي رحمه اهلل( :وقد روى هذا
احلديث زياد بن �سعد( ،((10فقال فيه« :والبكر ي�ست�أذنها �أبوها» ،و�صواب هذا
احلديث ما رواه مالك وقد تابعه عليه �سفيان الثوري وكل واحد منهما �إمام �إذا انفرد
قوله غلب على قول زياد بن �سعد ،فكيف �إذا اتفقا على خالفه ،....ووجه �آخر
وهو �أنه قد روي عن زياد بن �سعد والبكر «ت�ستاذن» مبثل رواية مالك)( ،((10وي�ؤيد
( ((9ينظر :املغني .398 ،399/9
( ((9امل�صدر نف�سه .399 ،405/9
(� ((10أبو داود ،و�سكت عنه :كتاب النكاح ،باب يف اال�ستئمار ،ح .2095و�سكت عنه ابن حجر .فتح الباري .193/9
( ((10م�سلم :كتاب النكاح ،باب ا�ستئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بال�سكوت ،ح.1421
( ((10جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم بن تيمية .23/32
( ((10ابن عبدالرحمن اخلر�ساين كان يف احلجاز ،ثقة ثبت ،قال ابن عيينة :كان �أثبت �أ�صحاب الزهري ،اجلرح
والتعديل  ،533 ،534/3تقريب التهذيب  ،268/1ومل �أقف على تاريخ وفاته رحمه اهلل.
( ((10املنتقى� ،شرح املوط�أ .266/3
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هذا �أن م�سل ًما رحمه اهلل روى هذا متابعة حلديث بدون هذه اللفظة( ،((10واملتابعة
لي�ست ك�أ�صلها(.((10
الوجه الثاين� :أنه لو �سلم حديث زيا ٍد فيحمل على ندب اال�ستئذان ال وجوبه(.((10
الدليل الثالث :عن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما �« :-أن جارية بك ًرا �أتت النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم فذكرت �أن �أباها زوجها وهي كارهة ،فخريها النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم»(.((10
ففيه �إثبات اخليار للبكر مطل ًقا �إن زوجها �أبوها وهي كارهة ،وخرجت البكر
ال�صغرية بالإجماع يف �أنه يجوز لأبيها تزويجها بال �إذنها ،وبقيت الكبرية فدل على
وجوب ا�ستئذانها(.((10
واعرت�ض عليه من وجهني:
الوجه الأول� :أن هذا احلديث مر�سل ،فال تقوم به احلجة(.((11
ويرد عليه� :أنه �صحيح �صالح لال�ستدالل؛ ملا تقدم يف تخريجه.
الوجه الثاين� :أن هذه املر�أة يحتمل �أنها التي زوجها �أبوها من ابن �أخيه لريفع بها
خ�سي�سته ،فهو لي�س بكفء لها ،فخريت لهذا(.((11
( ((10م�سلم :كتاب النكاح ،باب ا�ستئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بال�سكوت ،ح 3متابعة لح.1421
(� ((10شرح �صحيح م�سلم للنووي .24 ،25/1
( ((10املنتقى �شرح املوط�أ .266/3
( ((10م�سند الإمام �أحمد  710/1ح ،2469وقال �أحمد �شاكر�( :إ�سناده �صحيح) امل�سند ب�شرح �أحمد �شاكر  ،155/4و�أبو داود:
كتاب النكاح ،باب يف البكر يزوجها �أبوها وال ي�ست�أمرها ،ح ،2096وقال عنه يف �سند �آخر له وهو ح( :2097وكذلك رواه النا�س
مر�سال معروف) ،و�صححه الزيلعي .ن�صب الراية  ،190 ،191/3وابن حجر وقال( :و�أما الطعن يف احلديث فال معنى له؛
ف�إن طرقه يقوي بع�ضها بع�ضا )...فتح الباري  ،196/9و�صححه غريهما كابن الرتكماين .اجلوهر النقي  ،117/7و�أبي
الطيب حممد �شم�س احلق �أبادي ،التعليق املغني على الدار قطني .234 ،235/3
( ((10ينظر :املغني .398 ،399/9
( ((11امل�صدر نف�سه .399/9
( ((11امل�صدر نف�سه .
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الدليل الرابع� :أن البكر البالغة الر�شيدة جائزة الت�رصف يف مالها ،ولي�س هذا
لوليها ،وب�ضعها �أعظم من مالها ،فال يحق لوليها مطل ًقا �إجبارها على �إنكاحها ،وكما
�أنه ال يجوز له �إجبار البالغ من ثيب ورجل ،فكذا ال يجوز له �إجبار البكر الكبرية(.((11
ويعرت�ض عليه� :أن جواز ت�رصف البكر الكبرية يف مالها وعدم �إجبارها فيه هو
لعدم حيائها فيه وقلة اخلطر املرتتب عليه ،فهو لي�س كاخلطر يف النكاح ،بخالف �إذنها
بنكاحها ف�إنها ت�ستحي منه ،و�أما قيا�س �إذنها على �إذن البالغ من ثيب ورجل ،فقيا�س
مع الفارق؛ ف�إنهما ال ي�ستحيان من �إذنهما بالنكاح بخالفها ،ومعرفتهما بعواقبه �أكرث
من معرفتها.
الدليل اخلام�س� :أن ال�صغر �سبب للحجر بالن�ص والإجماع� ،أما البكارة فال،
وجعلها كذلك خمالف لأ�صول الإ�سالم؛ �إذ مل يجعلها �سب ًبا للحجر يف مو�ضع
جممع عليه(.((11
ويعرت�ض عليه� :أن هذا هو حمل اخلالف( ،((11وال يلزم من كون البكارة لي�ست
�سب ًبا
للحجر يف �أحد املوا�ضع املجمع عليها �أن ال تكون �سب ًبا يف غريها �إن دل عليها
دليل.
القول الثاين� :أنه ال يجب �إذن البكر الكبرية �إن كان زوجها �أبوها �أو و�صيه،
و�إليه ذهب املالكية( ((11واحلنابلة(� ،((11أو كان �أبوها �أو جدها من قِبله لعدمه �أو عدم
( ((11امل�صدر نف�سه.
( ((11جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  ،23/32وذكر رحمه اهلل �أن مناط ذلك البكارة� ،أو ال�صغر� ،أو جمموعهما،
�أو كل منهما ،وذكر ال�صاوي رحمه اهلل مناطني فقط البكارة� ،أو اجلهل مب�صالح الن�ساء .حا�شية ال�صاوي .105/3
( ((11ينظر :امل�صدر نف�سه.
( ((11مواهب اجلليل  ،427/3وال�شرح ال�صغري .105/3
( ((11املغني  ،405-398/9وك�شاف القناع .43/5

64

العدد � - 56شوال 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

د .عبدالرحيم بن �إبراهيم بن عبدالرحمن ال�سيد الها�شم

�أهليته ،و�إليه ذهب ال�شافعية(� ،((11أما �إن زوجها غري ه�ؤالء الأولياء فيجب �إذنها.
وا�ستدلوا لعدم الوجوب ب�أربعة �أدلة:
الدليل الأول« :الثيب �أحق بنف�سها من وليها ،والبكر يزوجها �أبوها»(.((11
ففيه �أن البكر يزوجها �أبوها بال �إذنها ،وهذا عام يف ال�صغرية والكبرية.
ويعرت�ض عليه� :أن هذا احلديث غري ثابت ،فال تقوم به احلجة.
الدليل الثاين :عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
«الأمي �أحق بنف�سها من وليها ،والبكر ت�ست�أذن يف نف�سها ،و�إذنها �صماتها»(.((11
ففيه تق�سييم الن�ساء �إلى بكر و�أمي ،وهي هنا الثيب ،و�إثبات �أحقية الثيب من وليها
بنكاح نف�سها دون �إثباته للبكر بال تف�صيل لكبرية و�صغرية ،فدل على �أن لويل البكر
الكبرية تزويجها بال �إذنها(.((12
الدليل الثالث� :أن هذا ما عليه عمل �أهل املدينة؛ فعن الإمام مالك �أنه بلغه �أن
القا�سم بن حممد و�سامل بن عبد اهلل رحمهم اهلل« :كانا ينكحان بناتهما الأبكار وال
ي�ست�أمرانهن .قال مالك :وذلك الأمر عندنا يف نكاح الأبكار» (.((12
الدليل الرابع� :أن ما ال ي�شرتط يف نكاح البكر ال�صغرية كالنطق فال ي�شرتط
يف نكاح البكر الكبرية ،فدل على جواز تزويج الويل البكر الكبرية بال �إذنها
( ((11منهاج الطالبني ومغني املحتاج .149/3
(� ((11أورده ال�شربيني وعزاه للدار قطني ،مغني املحتاج  ،149/3ومل �أجده بهذا اللفظ فيه وال يف غريه من الكتب الت�سعة
بل قال ابن حجر( :حديث «الثيب �أحق بنف�سها والبكر يزوجها �أبوها» الدار قطني من حديث ابن عبا�س بهذا اللفظ ،لكن
قال« :ي�ست�أمرها» بدل يزوجها ،وحكى البيهقي عن ال�شافعي �أن ابن عيينة زاد :والبكر يزوجها �أبوها ،قال الدار قطني :ال
نعلم �أحدا وافقه على ذلك) التلخي�ص احلبري  ،1178/3والذي �أنكره الدار قطني على ابن عيينة هو« :والبكر ي�ست�أمرها
�أبوها» �سنن الدار قطني .241/3
(� ((11صحيح م�سلم :كتاب النكاح ،باب ا�ستئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بال�سكوت ،ح.1421
(� ((12شرح �صحيح م�سلم للنووي  ،204/9واملغني .400/9
( ((12موط�أ الإمام مالك :كتاب النكاح ،باب ا�ستئذان البكر والأمي يف �أنف�سهما ،ح.1105
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كال�صغرية(.((12
الرتجيح :الراجح القول الثاين ،عدم وجوب ا�ستئذان الأب ونحوه من �أولياء
البكر الكبرية؛ وذلك لقوة �أدلته و�سالمتها من االعرتا�ضات ،وملا فيه من اجلمع بني
الأدلة؛ بحمل الأمر با�ستئذانها على اال�ستحباب ،ولتخ�صي�صه عدم الوجوب مبن
الأ�صل فيهم كمال ال�شفقة ،و�إباحة ذلك لهم �إن كان مل�صلحتها وبال �رضر عليها كما
تقدم يف البكر ال�صغرية.
ثمرة اخلالف :تظهر فيمن زوج ابنته البكر الكبرية بال �إذنها ،فعلى القول بوجوب
�إذنها ي�أثم الأب ،ويثبت لها اخليار �إذا علمت بالعقد( ،((12وعلى القول باال�ستحباب
ال ي�أثم الأب ،ولي�س لها اخليار �إن زوجها بكفء وال �رضر به عليها.
امل�س�ألة الثانية� :آداب ا�ستئذان البكر الكبرية:

ذكر بع�ض الفقهاء �آدابًا ال�ستئذان البكر الكبرية ،وهي:
�أوال� :أن ي�ست�أذنها وليها �إما بنف�سه لكن من وراء خدر( ،((12فعن عائ�شة ر�ضي اهلل
عنها قالت« :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا �أراد �أن يزوج �شيئا من بناته
جل�س �إلى خدرها فقال� :إن فالنًا يذكر فالنة ،ي�سميها وي�سمي الرجل الذي يذكرها،
ف�إن هي �سكتت زوجها ،و�إن كرهت نقرت ال�سرت ف�إذا نقرته مل يزوجها»(.((12
و�إما بوا�سطة غريه؛ قال ابن العربي رحمه اهلل( :و�إذا �شاورها �أبوها فال يكون
مبا�رشة م�شافهة ،و�إمنا يكون بوا�سطة؛ لأنها �إذا ا�ستحيت من ذكر النكاح مرة،
( ((12امل�صدر نف�سه.
( ((12املغني  ،401/9و�سي�أتي مزيد �إي�ضاح للعمل بهذا العقد يف الف�صل الثالث.
( ((12امل�صدر نف�سه .405/9
( ((12م�سند الإمام �أحمد بن حنبل :حديث ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل تعالى عنها  ،118/8 -ح ،24998قال الهيثمي( :وفيه
�أيوب بن عتبه ،وهو �ضعيف ،وقد وثق) جممع الزوائد  278/4لكن يتقوى بغريه ،ينظر :امل�صدر نف�سه.
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ا�ستحيت من ذكره مع �أبيها مراراً )( ،((12وقال ال�رشبيني رحمه اهلل( :وامل�ستحب يف
اال�ستئذان �أن ير�سل �إليها ن�سوة ثقات ينظرن ما يف نف�سها ،والأم بذلك �أولى؛ لأنها
تطلع على ما ال يطلع عليه غريها)(.((12
ُخب ب�أن �سكوتها �إذن منها؛ قال ابن املنذر رحمه اهلل ( :ي�ستحب �إعالم
ثانيا� :أن ت رَ
البكر �أن �ســــــكوتها �إذن)( ،((12وقال ابن �شـــــــعبان( ((12رحمه اهلل( :يقال لها ثال ًثا:
�إن ر�ضيت فا�ســكتي ،و�إن كرهت فانطقي)( ،((13وهذا لزيادة االحتياط كا�ستحباب
الإ�شهاد على �إذنها ،و�سي�أتي يف �إذن الثيب الكبرية.
امل�س�ألة الثالثة :عالمات �إذن البكر الكبرية بنكاحها:

لإذنها بنكاحها ثالث عالمات:
العالمة الأولى :نطقها ب�إذنها� ،أو فعلها الدال عليه( ،((13وهذان اتفق الفقهاء على
�أنهما �أبلغ و�أمت من غريهما من عالمات �إذنها ،لكنهما ال ي�شرتطان يف �إذنها(.((13
العالمة الثانية� :سكوتها ،وهذا ٍ
كاف يف �إذنها باتفاق الفقهاء(.((13
وا�ستدلوا على �أن �سكوتها �إذن منها بهذين الدليلني:
الدليل الأول :ما ورد يف ال�سنة( ،((13منها ما تقدم يف �إذن الثيب الكبرية كحديث
�أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :ال تنكح الأمي حتى
( ((12عار�ضة الأحوذي .27/5
( ((12مغني املحتاج .149/3
( ((12فتح الباري .193/3
(� ((12أبو �إ�سحاق حممد بن القا�سم بن ال ُق ْرطي ،ويقال له ابن �شعبان ،ر�أ�س فقهاء املالكية يف وقته مب�صر ،من م�ؤلفاته:
�أحكام القر�آن ،ويف الفقه؛ الزاهي ال�شعباين ،واملنا�سك ،تويف رحمه اهلل 355هـ ،الأعالم .335/6
( ((13فتح الباري .193/3
( ((13ينظر كيفيتهما :ما �سي�أتي يف �إذن الثيب الكبرية.
( ((13الهداية وفتح القدير ،264/3ومواهب اجلليل  ،427/3ومنهاج الطالبني ومغني املحتاج  ،150/3واملغني .407/9
( ((13امل�صدر نف�سه.
( ((13املغني .409/9
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ت�ست�أمر ،وال تنكح البكر حتى ت�ست�أذن .قالوا :يا ر�سول اهلل وكيف �إذنها؟ قال� :أن
ت�سكت»(.((13
ففيه �أن البكر �إذا ا�ست�ؤذنت يف نكاحها و�سكتت ،ف�سكوتها يعترب �إذنًا منها.
الدليل الثاين :قال الكا�ساين رحمه اهلل�( :إن البكر ت�ستحي عن النطق بالإذن يف
النكاح؛ ملا فيه من �إظهار رغبتها يف الرجال فتن�سب للوقاحة ،فلو مل يجعل �سكوتها
�إذنًا ً
ور�ضا بالنكاح دالل ًة ،و�شرُ ط ا�ستنطاقها و�أنها ال تنطق عادة لفاتت عليها م�صالح
النكاح مع حاجتها �إليه ،وهذا ال يجوز)(.((13
وقال ابن قدامة رحمه اهلل( :ولأن احلياء عقلة على ل�سانها مينعها النطق بالإذن،
وال ت�ستحي من �إبائها وامتناعها ،ف�إذا �سكتت غلب على الظن �أنه لر�ضاها فاكتفي
به)(.((13
العالمة الثالثة :بكا�ؤها بال �صياح وال �رضب خدٍ (� ،((13أو �ضحكها وتب�سمها ،ويف
اعتبار هذه عالمة ب�إذنها اختلف الفقهاء على ثالثة �أقوال:
القول الأول� :أنهما يعتربان عالمة لإذنها؛ لأنهما يدالن على فرط احلياء و�شدته،
و�إليه ذهب �أبو يو�سف( ((13واملالكية يف قول( ،((14وال�شافعية( ،((14واحلنابلة(.((14
القول الثاين� :أن البكاء ال يعترب �إذنًا بل ر ًدا منها ،و�إليه ذهب حممد بن احل�سن؛
( ((13البخاري :كتاب النكاح ،باب ال ينكح الأب وغريه البكر والثيب �إال بر�ضاهما ،ح.5136
( ((13بدائع ال�صنائع .242/2
( ((13املغني .409/9
( ((13ف�إن كان بكا�ؤها معهما ،فال يعترب �إذنًا؛ لإ�شعاره بعدم ر�ضاها ،مغني املحتاج  ،150/3وفتح الباري .193/9
( ((13بدائع ال�صنائع .243/2
( ((14مواهب اجلليل.433/3
( ((14مغني املحتاج .150/3
( ((14املغني .409/9
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لأن البكاء و�ضع عالمة لإظهار الكراهية ،بخالف ال�ضحك فدليل ال�رسور(.((14
القول الثالث� :أن ذلك ال يعترب �إذنًا وال من ًعا بل ينظر يف قرائنه الدالة على الإذن
وعدمه ،و�إليه ذهب ابن الهمام من احلنفية( ((14واملالكية يف البكاء خا�صة(((14؛ قال
ابن الهمام رحمه اهلل( :املعول عليه اعتبار قرائن الأحوال يف البكاء وال�ضحك ،ف�إن
تعار�ضت �أو �أ�شكل ،احتيط)(((14؛ لأن ال�ضحك قد يكون ا�ستئهزا ًء ،والبكاء قد
يكون حزنًا على فراق الأهل( ،((14وقال ابن عرفة رحمه اهلل( :ال�صواب الك�شف
عن حال بكائها هل هو �إنكار �أو ال)(.((14
الرتجيح :الراجح القول الثالث؛ لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ذكر ال�سكوت
ال البكاء وال�ضحك ،وهما يحتمالن الإذن وعدمها ،فال بد من قرينة تو�ضحهما.
واهلل �أعلم.
امل�س�ألة الرابعة :تعيني خاطب البكر الكبرية لها عند ا�ستئذانها:

ال خالف يف �أن الأف�ضل عند ا�ستئذان البكر تعيني خاطبها لها؛ ملا تقدم من فعل
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عند ا�ستئذانه بناته يف زواجهن  -ر�ضي اهلل عنهن -
بقوله�« :إن فالنا يذكر فالنة» ،ولأن فائدة �إذنها معرفة ر�ضاها ال بالنكاح فقط بل
وباخلاطب؛ �إذ الأغرا�ض تختلف �أي�ضا باختالف الأزواج( ،((14وقد ال ترغب يف
رجل بعينه ويكون هو خاطبها وهي ال تعلم!
( ((14بدائع ال�صنائع .243/2
( ((14فتح القدير .264/3
( ((14التاج والإكليل .433/3
( ((14فتح القدير .264/3
( ((14بدائع ال�صنائع  ،243/2وفتح القدير .264/3
( ((14التاج والإكليل .433/3
( ((14امل�صدر نف�سه .158/3
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لكن اختلف الفقهاء يف ا�شرتاط هذا التعيني على قولني:
الأول� :أنه ي�شرتط تعيني اخلاطب للبكر عند ا�ستئذانها ،فلو قال لها وليها� :أزوجك
من رجل ،و�أبهمه؛ فال يكفي �سكوتها عنده؛ لأن الر�ضا باملجهول ال يتحقق .وكذا
لو �سمى لها جمموعة غري حم�صورة� ،أما لو كانت حم�صورة ك�أن قال� :أزوجك من
�أحد جرياين �أو بني عمي وهم حم�صورون ،ف�سكتت� ،صح �إذنها للعلم بهم ،و�إلى
هذا ذهب احلنفية(.((15
الثاين� :أنه ال ي�شرتط هذا التعيني؛ لأن �شفقة �أبي البكر عليها تدعوه �إلى ح�سن
اختياره لها ،و�إليه ذهب ال�شافعية يف الأ�صح( ،((15وهذا مبني على عدم �إيجابهم
ا�ستئذانها ،وتقدم.
احلالة الثالثة� :إذن الثيب ال�صغرية:

تقدم املراد بالثيب وبال�صغرية ،وهذه كمن تزوجت قبل بلوغها ووطئها زوجها،ثم
تويف عنها �أو فارقها ،بطالق ونحوه ،وال تزال غري بالغة ،ف�إن خطبت ففي تزويجها
ووجوب ا�ستئذانها اختلف الفقهاء على قولني:
(((15
القول الأول� :أنه يجوز لوليها �أن يزوجها بال �إذنها ،و�إليه ذهب احلنفية
واملالكية( ((15واحلنابلة ملن كان لها دون ت�سع �سنني(.((15
وا�ستدلوا :ب�أن الغالم والبكر ال�صغرية ال يجب �إذنهما؛ لعدم وعيهما م�صلحتهما،
وهذه الثيب ال�صغرية مثلهما فال يجب �إذنها(.((15
( ((15بدائع ال�صنائع .243/2
( ((15مغني املحتاج .150 ،158/3
( ((15فتح القدير .260/3
( ((15بداية املجتهد .6/2
( ((15ك�شاف القناع .43/5
( ((15املغني .407/9
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القول الثاين� :أن هذه الثيب اليجوز لوليها تزويجها مادامت �صغرية ولو �أذنت،
بل يجب ت�أخريه �إلى بلوغها ،و�إليه ذهب ال�شافعية( ((15واحلنابلة يف وجه(.((15
وا�ستدلوا :ب�أحاديث الأمر با�ستئمار الثيب و�أحقيتها بنف�سها دون وليها ،بال تفريق
بني
كبرية و�صغرية ،وهذه ثيب �صغرية ،لكن ل�صغرها ال تعي م�صلحتها فال عربة
ب�أمرها به ،في�ؤخر نكاحها �إلى بلوغها لي�صح �إذنها(.((15
واعرت�ض عليه� :أن �أحاديث الأمر با�ستئمار الثيب حممولة على من تعي م�صلحتها
وهي الثيب الكبرية� ،أما الثيب ال�صغرية ال تعي م�صلحتها فال حق لها حينئذ(.((15
الرتجيح :الراجح الأول ،جواز تزويجها بال ا�ستئذانها؛ وذلك لقوة دليله،
و�ضعف دليل القول الثاين مبا اعرت�ض عليه ،ولأنه قد تفوت م�صلحتها بعدم تزويجها
من كفء تقدم خلطبتها.
ثمرة اخلالف :تظهر جلية يف تزويج الثيب ال�صغرية املفارقة بنحو وفاة �أو طالق،
فعلى القول الأول يجوز لوليها تزويجها حال �صغرها بال ا�ستئذانها ،وعلى القول
الثاين يحرم تزويجها �إلى �أن تبلغ ويجب ا�ستئمارها حينئذ.
احلالة الرابعة� :إذن الثيب الكبرية:

الكالم عن هذه احلالة يف م�س�ألتني:
امل�س�ألة الأولى :حكم �إذن الثيب الكبرية بنكاحها:

اتفق الفقهاء على ا�شرتاط �إذن الثيب الكبرية ب�أمرها ب�إنكاحها ،و�أنه لي�س لوليها
( ((15منهاج الطالبني ومغني املحتاج .149/3
( ((15املغني .407/9
( ((15ينظر :مغني املحتاج  ،149/3واملغني .407/9
( ((15املغني .407/9
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�أباً �أو غريه �إجبارها على النكاح( ،((16و�إن زوجت بال �أمرها فنكاحها مردود
بالإجماع؛ قال ابن حجر رحمه اهلل( :و َر ُّد النكاح �إذا كانت ثي ًبا فزوجت بغري ر�ضاها
�إجماع)(.((16
وا�ستدلوا على ذلك ب�أدلة كثرية من ال�سنة متقاربة املعنى ،ومنها هذه الثالثة:
الدليل الأول :عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
«ال تنكح الأمي حتى ت�ست�أمر»(.((16
ففيه النهي عن تزويج الأمي �إال ب�أمرها ،والأمي هنا �ضد البكر؛ ملقابلتها بها وت�أنيث
فعله(.((16
قال ابن حجر رحمه اهلل�( :أ�صل اال�ستئمار طلب الأمر ،فاملعنى ال يعقد عليها حتى
يطلب الأمر منها ،وي�ؤخذ من قوله ت�ست�أمر؛ �أنه ال يعقد �إال بعد �أن ت�أمر بذلك....
واال�ستئمار يدل على ت�أكيد امل�شاورة ،وجعل الأمر �إلى امل�ست�أمرة ،ولهذا يحتاج
الويل �إلى �رصيح �إذنها يف العقد ،ف�إن �رصحت مبنعه امتنع اتفا ًقا)(.((16
الدليل الثاين :عن َعدي( ((16عن �أبيه عدي الكـــندي ر�ضى اهلل عنه قال:
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :الثيب ت ُْع ِرب عن نف�سها ،والبكر ر�ضاها

( ((16وقال احل�سن والنخعي ب�أنه يجوز للأب تزويجها بال �إذنها ،لكنه قول �شاذ .الهداية وفتح القدير ،260/3وال�شرح
ال�صغري وحا�شية ال�صاوي  ،110 ،131/3ومنهاج الطالبني ومغني املحتاج  ،149/3وخمت�صر اخلرقي واملغني  406/9وينظر:
املغني  ،382-378/9وفتح الباري .190 ،191/9
( ((16فتح الباري .194/9
( ((16جزء من حديث �صحيح ،تقدم تخريجه �ص.25
( ((16مواهب اجلليل  ،433/3وفتح الباري .192/9
( ((16امل�صدر نف�سه.
(� ((16أبو فروة اجلزري ،ثقة فقيه عامل املو�صل لعمر بن عبدالعزيز رحمه اهلل ،تويف رحمه اهلل120هـ .تقريب التهذيب
.17/2
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�صمتها»( ،((16ومعنى تعرب عن نف�سها� :أي تبني وتو�ضح ما يف نف�سها(.((16
ففيه �أن الثيب ت�رصح ب�إذنها بقولها يف �إنكاحها ،بخالف البكر يكتفى ب�صمتها،
فدل على وجوب ت�رصيح الثيب ب�إذنها(.((16
الدليل الثالث� :أن الثيب الكبرية عرفت مق�صود النكاح ،وقل حيا�ؤها فيه مبمار�ستها
له ،ونطقها به ال يعد عي ًبا منها ،فال مانع من نطقها ،ف�صار �رشطا لنكاحها(.((16
امل�س�ألة الثانية :عالمة �إذن الثيب الكبرية بنكاحها:

الثيب الكبرية ال يكفي �سكوتها يف �إذنها بنكاحها ،بل ال بد من ت�رصيحها مبوافقتها
عليه ،لكنها �إما �أن تكون خر�ساء ،ف�رصيح �إذنها يكون بكتابتها �أو �إ�شارتها املفهمة،
ف�إن عدمتا فهي كاملجنونة التي ال تفيق ،يزوجها وليها بال �إذنها؛ لعدم �إمكان معرفة
�إذنها(.((17
و�إما �أن تكون عاقلة ناطقة ،فعالمة �إذنها ب�إحدى هاتني العالمتني:
العالمة الأولى :نطقها ،كقولها :ر�ضيت� ،أو نعم� ،أو بارك اهلل لنا� ،أو �أح�سنت.
العالمة الثانية :فعلها الدال على �إذنها،كطلبها املهر �أو النفقة� ،أو قبولها التهنئة
بالنكاح� ،أو �ضحكها �رسو ًرا ال ا�ستهزا ًء� ،أو متكينها زوجها من وطئها؛ وذلك �أن
الفعل الدال على الر�ضى يقوم مقام النطق به(.((17
( ((16ابن ماجه :كتاب النكاح ،باب ا�ستئمار البكر والثيب ،ح ،1872وم�سند الإمام �أحمد بن حنبل :حديث عدي بن عمرية
الكندي ر�ضي اهلل عنه  83/6ح 17758ويف �سنده انقطاع؛ لعدم �سماع عدي من �أبيه ،لكن له �شواهد ت�صححه ،م�صباح
الزجاجة يف زوائد ابن ماجه  ،606/1ورمز ل�صحته ال�سيوطي ،اجلامع ال�صغري  ،553/1و�صححه الألباين� ،صحيح اجلامع
ح.13
( ((16امل�صباح املنري -عرب� -ص.400
( ((16فتح القدير .269/3
( ((16الهداية والعناية  ،269/3ومغني املحتاج .149/3
( ((17مغني املحتاج  ،149 ،150/3وينظر :ما تقدم �ص.16
( ((17بدائع ال�صنائع  ،242/2وفتح القدير  ،269 ،270/3واملغني .382/9
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ويت�صور متكينها لزوجها من ْ
وطئها؛ فيما لو عقد عليها بغري علمها ثم علمت(.((17
تنبيه� :إذنها بلفظ التوكيل:
ك�أن ا�ست�أذنها وليها ،فقالت :وكلتك� ،أو ر�ضيت مبن ر�ضيت به �أمي� ،أو مبن
تختاره� ،أو مبا يفعله �أبي-وهم يف ذكر النكاح ،-ف�إن هذا عالمة ب�إذنها؛ لأنه مبعناه.
وقيل :ال ي�صح؛ لأن توكيل املر�أة يف النكاح باطل ،ورجوعها عن الإذن كرجوع
املوكل عن الوكالة(.((17
الفرع الثالث :ثبوت �إذن املخطوبة للخاطب ،والإ�شهاد على الإذن:

فيه م�س�ألتان:
امل�س�ألة الأولى :ثبوت �إذن املخطوبة للخاطب:

ال بد للخاطب من علمه ب�إذن خمطوبته بنكاحه؛ لأنه يرتتب له عليها حقو ًقا
بزواجه منها ،وقد يعود عليه �رضر �إن تزوجها بال �إذنها.
وي�صح علمه بهذا الإذن؛ �إما عند العقد ،و�إما قبله ومل يعلم مبا ينافيه كرجوع
املخطوبة عن �إذنها.
وعلمه بهذه الإذن يثبت ب�أحد �أمور ثالثة:
الأمر الأول� :سماع اخلاطب �أو ر�ؤيته من خمطوبته ما يدل على �إذنها بنكاحه.
الأمر الثاين� :إخباره من ويل خمطوبته ب�إذنها بنكاحه وت�صديق اخلاطب بذلك.
الأمر الثالث :البينة على �إذنها ،وتكون بال�شهادة عليها(.((17
امل�س�ألة الثانية :الإ�شهاد على �إذن املر�أة بنكاحها:

�إذا �أذنت املخطوبة ب�إنكاحها ممن تقدم خلطبتها ا�ستحب الإ�شهاد على �إذنها؛
( ((17ينظر :املغني .382/9
( ((17مغني املحتاج  ،150/3واملغني .345/9
( ((17منهاج الطالبني ومغني املحتاج  ،147/3والرو�ض املربع .278/6
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ً
احتياطا لي�ؤمن �إنكارها ،و�صيانة للعقد من �أن ترفعه �إلى من يعترب �إذنها من احلكام
فيبطله �إذا جحدته(.((17
املبحث الثاين� :إذن املر�أة بنكاح غريها

�إن من تكرمي الإ�سالم للمر�أة �أن جعل لها مكانة يف بيتها و�أوالدها؛ من توقريهم لها
ورحمتهم بها ،وذلك ملا حتملته لأجلهم من رعاية وم�س�ؤولية حتا�سب عليها؛ فعن ابن
عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :كلكم راع ،وكلكم
م�سئول عن رعيته ....واملر�أة راعية يف بيت زوجها وم�س�ؤولة عن رعيتها»(.((17
واملر�أة قد حملت بناتها �أجنة يف بطنها ،وقا�ست الأمل وتعر�ضت للخطر يف
والدتهن ،و�أر�ضعتهن من ثدييها ،وربتهن يف حجرها ،وحنت عليهن بقلبها،
وعطفت عليهن بنف�سها ومالها ،و�أدبتهن ليكن �أمهات �أجيال وربات بيوت ،فلم
ي�ضع الإ�سالم ذلك عليها ،بل راعى �شعورها جتاه بناتها يف زواجهن ،ويلحق بهن
ْ
غريهن ممن رعتهن ك�أخواتها.
وحكم ا�ستئذان الأم يف نكاح ابنتها م�ستحب ولي�س بواجب( ،((17باتفاق الفقهاء؛
قال الإمام ال�شافعي رحمه اهلل( :ال خالف �أنه لي�س للأم �أمر ،لكنه على معنى ا�ستطابة
النف�س)( ((17وقال ابن العربي رحمه اهلل( :هذا غري الزم ب�إجماع و�إمنا م�ستحب؛ فرمبا
يكون عند �أمها ر�أي �صدر عن علم لها بالزوج ،و� ً
أي�ضا ف�إنه �إن كان بر�ضاها ح�سنت
�صحبة زوج ابنتها)( ،((17وقال ابن قدامة رحمه اهلل( :وي�ستحب ا�ستئذان املر�أة يف
( ((17مغني املحتاج  ،147/3وفيه( :لأنه �-أي الإ�شهاد على ر�ضاها -لي�س من نف�س العقد و�إمنا هو �شرط فيه).
(� ((17صحيح البخاري :كتاب اجلمعة ،باب اجلمعة يف القرى واملدن ،ح.893
( ((17مغني املحتاج .147/3
( ((17فتح الباري .193/9
( ((17عار�ضة الأحوذي  ،27/5لكن الذي فيها (خ�شى) بدل (ح�سنت) وهذه من مواهب اجلليل .427/3
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تزويج ابنتها ....ولأنها ت�شاركه يف النظر البنتها ،وحت�صيل امل�صلحة لها؛ ل�شفقتها
عليها ،ويف ا�ستئذانها تطييب قلبها و�إر�ضاء لها ،فتكون �أولى)(.((18
وا�ستدلوا لذلك بدليلني:
الدليل الأول :عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال�« :آمروا الن�ساء يف بناتهن»(.((18
ففيه الأمر با�ستئمار املر�أة يف نكاح ابنتها ،وهو بالإجماع حممول على اال�ستحباب
كما تقدم.
الدليل الثاين :عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال« :خطب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
على ُجليبيب( ((18امر�أ ًة من الأن�صار �إلى �أبيها .فقال :حتى �أ�ست�أمر �أمها .فقال النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم :فنعم �إذاً! قال :فانطلق الرجل �إلى امر�أته فذكر ذلك لها.
فقالت :ال تااهلل �إذا ما وجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إال جليبي ًبا وقد منعناها
من فالن وفالن .قال واجلارية يف �سرتها ت�ستمع قال :فانطلق الرجل يريد �أن يخرب
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بذلك .فقالت :اجلارية �أتريدون �أن تردوا على ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أمره� ،إن كان قد ر�ضيه لكم ف�أنكحوه! فك�أنها ج َّلت عن
�أبويها ،وقاال� :صدقت .فذهب �أبوها �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال� :إن كنت
قد ر�ضيته فقد ر�ضيناه .قال :ف�إين قد ر�ضيته فزوجها .ثم ِفزع �أهل املدينة فركب
جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله نا�س من امل�رشكني قد قتلهم .قال �أن�س :فلقد ر�أيتها
و�إنها ملن �أنفق بيت يف املدينة»(� ((18أي من �أغناهم املكرثين يف الإنفاق ،وهذه من
( ((18املغني .405/9
(� ((18صحيح ،وتقدم تخريجه �ص.20
(� ((18صحابي غري من�سوب ،وهو ت�صغري جلباب ،النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -الإ�صابة يف متييز ال�صحابة .93 ،94/2
( ((18م�سند الإمام �أحمد بن حنبل :م�سند �أن�س بن مالك -ر�ضي اهلل عنه 352/4 -ح ،12420قال الهيثمي( :ورجال �أحمد
رجال ال�صحيح) جممع الزوائد .368/9
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بركة حب هذه املر�أة للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم وطاعتها له وقبولها �شفاعته ،فر�ضي
اهلل عنها من امر�أة ،ور�ضي عن �أبويها اللذين انتبها من غفلتهما وا�ستجابا لتذكري
ابنتهما لهما ما خفي عنهما!
ففي هذا احلديث تقرير النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بقوله لأب هذه البنت :نعم.
حني قال للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم :حتى �أ�ست�أمر �أمها .فلم مينعه ومل يعنفه ،بل
�أيده على ذلك!
الف�صل الثاين
تويل املر�أة عقد النكاح

تقدم �أن عقد النكاح هو� :إيجاب الزواج وقبوله ،و�أنهما ركنه عند احلنفية،
و�أما عند املالكية وال�شافعية واحلنابلة فهما �أحد �أركانه ،وهو عاقدان يتولى �أحدهما
الإيجاب والآخر القبول ،ولذا فال عالقة ل�صحة عقد النكاح بكاتبه وال مل�أذون
الأنكحة؛ و�إمنا هما لزيادة توثيقه و�إي�ضاحه� ،أما عالقة عقد النكاح فبمن يتواله من
عاقد له و�شاهد عليه ،واحلديث عن تويل املر�أة لعقد النكاح يف مبحثني:
املبحث الأول :عقد املر�أة للنكاح �أ�صالة �أو نيابة

اتفق الفقهاء على �أن املر�أة �إن كانت غري مكلفة جلنون �أو �صغر ،وكذا املعتوهة �أو
املرقوقة( ،((18فال ي�صح �أن تتولى عقد نكاحها وال نكاح غريها؛ لأنه ال عربة بت�رصفها
لعدم معرفتها مب�صالح الأمور.
واتفقوا �أي�ضا على �أن الأف�ضل يف عقد النكاح �أن يتواله الرجال من طريف الرجل
( ((18فتح القدير ،255/3واملرقوقة :من ال ِّرق �أي الأمة .امل�صباح املنري -رق� -ص.235
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وخروجا
واملر�أة؛ وذلك عم ًال بظاهر الن�صو�ص الناهية عن تويل املر�أة عقد نكاح،
ً
من خالف جمهور ال�سلف الذين �أبطلوا النكاح الذي تولته امر�أة(.((18
واختلفوا يف حكم تويل املر�أة املكلفة عقد النكاح ،واحلديث عنه يف م�س�ألتني:
امل�س�ألة الأولى :تويل املر�أة عقد نكاحها:

اختلف الفقهاء يف حكم تويل املر�أة املكلفة عقد نكاح نف�سها على ثالثة �أقوال:
القول الأول� :أنه يباح لها عقد نكاح نف�سها ،و�إليه ذهب احلنفية يف املفتى به(.((18
وا�ستدلوا بثالثة �أدلة:
الدليل الأول :قول اهلل �سبحانه وتعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﮨﭼ ( البقرة).
ففيها �إ�ضافة النكاح �إلى الن�ساء ،والنهي عن منعهن منه( ،((18فدلت على جواز
توليهن عقد نكاحهن.
واعرت�ض عليه :ي�سلم �أن الآية �أ�ضافت النكاح �إلى الن�ساء ،ولكنه لأنهن حمل
النكاح ال �أنهن يتولني عقده؛ وذلك �أن الآية نهت عن ع�ضلهن وهو؛ االمتناع من
تزويجهن ،وهذا يكون من �أوليائهن ال منهن؛ لأن هذه الآية نزلت يف معقل بن
ي�سار ر�ضي اهلل عنه حني امتنع من تزويج �أخته ،فدعاه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
فزوجها(.((18
الدليل الثاين :عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
( ((18ينظر� :شرح �صحيح م�سلم للنووي  ،203/9وفتح القدير .260/3
( ((18الهداية وفتح القدير .256/3
( ((18املغني  ،345/9وينظر :فتح القدير .258/3
( ((18املغني  ،346/9وفتح الباري  ،187/9وحديث معقل يف �صحيح البخاري :كتاب النكاح ،باب من قال ال نكاح �إال بويل،
ح.5130
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«الأمي �أحق بنف�سها من وليها»(.((18
فقوله «�أحق» فيه �إثبات احلق للمر�أة ولوليها ،و�أنها �أحق منه بنكاحها ،ومعلوم
�أنه لي�س للويل �سوى مبا�رشة العقد وبر�ضاها ،فدل على جواز عقدها لنف�سها(.((19
واعرت�ض عليه� :أن هذا احلديث لي�س فيه �أن املر�أة تلي عقدها ،بل فيه ت�أكيد حقها
يف نكاحها على حق وليها فيه؛ ولذا فلو امتنعت عن نكاح كفء مل يجربها وليها،
ولو امتنع هو من �إنكاحها للكفء �أجربه القا�ضي عليه؛ وذلك �أن هذا احلديث
يحتمل �إثبات حقها يف الر�ضا بنكاحها وعقده ويف كل �شيء ،ويحتمل �إثبات حقها
يف ر�ضاها بنكاحها دون عقدها له؛ لنهي ال�شارع عنه( ((19كقول النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم« :ال نكاح �إال بويل»( ((19والدليل �إذا تطرق �إليه االحتمال بطل به اال�ستدالل.
الدليل الثالث� :أن املر�أة املكلفة لها الت�رصف يف مالها و�سائر حقوقها بالبيع
ونحوه ،فكذا عقد نكاحها(.((19
ويعرت�ض عليه :ي�سلم �أن املر�أة املكلفة لها الت�رصف يف مالها و�سائر حقوقها ك�إذنها
بنكاح نف�سها؛ وهذا لإذن ال�شارع لها� ،أما توليها عقد النكاح فنهى ال�شارع عنه(((19؛
قال ال�صنعاين رحمه اهلل( :وهو قيا�س فا�سد االعتبار؛ �إذ هو قيا�س مع ن�ص)(.((19
القول الثاين� :أنه يباح للمر�أة �أن تلي عقد نكاحها لكن ب�إذن وليها قبل العقد
( ((18جزء من حديث �صحيح ،تقدم تخريجه �ص.23
(� ((19شرح �صحيح م�سلم للنووي  ،203/9وفتح القدير .259/3
(� ((19شرح النووي ل�صحيح م�سلم .203 ،204/9
(� ((19سنن �أبي داود ،و�سكت عنه :كتاب النكاح ،باب يف الويل ،ح ،2085و�أخرجه غريه ،وقال ابن حجر( :اختلف يف و�صله
و�إر�ساله) ثم نقل كالم احلاكم يف ت�صحيحه و�أقره .التلخي�ص احلبري  ،1173/3ورمز له ال�سيوطي بال�صحة .اجلامع
ال�صغري  ،751/2وقال الرتمذي( :ويف الباب عن عائ�شة وابن عبا�س و�أبي هريرة وعمران بن ح�صني  ....وحديث عائ�شة
 ....عندي ح�سن) �سنن الرتمذي .57-54/4
( ((19فتح القدير  ،257/3واملغني .345/9
( ((19ينظر� :أدلة القول الثاين.
(� ((19سبل ال�سالم .192/3
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�أو بعده ،و�إليه ذهب حممد بن احل�سن( ،((19وخرجه ابن قدامة قولاً لأحمد على
جتويزه تزويجها �أمتها(.((19
وا�ستدلوا بدليلني:
الدليل الأول :عن �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال�« :أميا امر�أة نكحت بغري �إذن مواليها فنكاحها باطل ،ثالث مرات ،ف�إن
دخل بها فاملهر لها مبا �أ�صاب منها ،ف�إن ت�شاجروا فال�سلطان ويل من ال ويل له»(.((19
ففيه بطالن النكاح �إن تولته املر�أة بال �إذن وليها ،فدل مبفهومه على جوازه �إن �أذن
لها(.((19
واعرت�ض عليه من وجهني:
الوجه الأول� :أن هذا دليل مبفهوم اخلطاب وعار�ضه عموم منطوق قول النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم« :ال نكاح �إال بويل»( ،((20واملنطوق مقدم على املفهوم(.((20
الوجه الثاين� :أن هذا التخ�صي�ص خرج خمرج الغالب؛ لأن غالب من تزوج
نف�سها يكون بغري �إذن وليها(.((20
الدليل الثاين :عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها «زوجت حف�ص َة بنت عبد الرحمن
املنذ َر بن الزبري ،وعب ُد الرحمن غائب بال�شام ،فلما قدم عبد الرحمن قال :ومثلي
( ((19الهداية والعناية وفتح القدير .256/3
( ((19املغني 346/9
(� ((19سنن �أبي داود و�سكت عنه :كتاب النكاح ،باب يف الويل ،ح ،2083و�سنن الرتمذي ،وقال( :هذا حديث ح�سن) � :أبواب
النكاح ،باب ال نكاح �إال بويل ،ح ،1102و�أخرجه غريهما ،وذكر ابن حجر �أن بع�ض املحدِّثني �أعله بالإر�سال؛ لأنه من طريق
الزهري ون�سيه ،ثم ذكر �أن جم ًعا من املحققني ذهبوا �إلى �أن هذا ال يعل به؛ �إذ الن�سيان من طبيعة الب�شر ،وراويه عن
الزهري ثبت ،فدل على ثبوت هذا احلديث .التلخي�ص احلبري .1174 ،1175/3
( ((19املغني .346/9
(� ((20صحيح ،وتقدم تخريجه �ص.34
( ((20املغني .346/9
( ((20امل�صدر نف�سه.
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ي�صنع هذا به ،ومثلي يفتات عليه؟! فكلمت عائ�شة املنذر بن الزبري ،فقال املنذر :ف�إن
ذلك بيد عبد الرحمن .فقال عبد الرحمن :ما كنت لأرد �أمرا ق�ضيته ،فقرت حف�صة
عند املنذر ومل يكن ذلك طالقا»(.((20
ففيه جواز تويل املر�أة عقد النكاح ،و�أنه يلزم ب�إذن ويل الزوجة �إذا علم به بعد
العقد(.((20
واعرت�ض عليه� :أنه لي�س معناه �أن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -تولت العقد ،بل
�أذنت به ومهدت �أ�سبابه ،فلما مل يبق �إال العقد �أ�شارت �إلى من يلي �أمر العرو�س عند
غيبة �أبيها �أن يعقد( ،((20ويدل على فعلها هذا ما �سي�أتي عنها يف �أدلة القول الثالث.
الدليل الثالث� :أن املر�أة �إمنا منعت من ا�ستقاللها بعقد النكاح؛ لعدم الأمن من
انخداعها ووقوعه منها على وجه املف�سدة ،وهذا م�أمون فيما �أذن فيه وليها(.((20
واعرت�ض عليه من وجهني:
الوجه الأول :قال ابن حجر�( :أن �إذن الويل ي�صح ملن ينوب عنه ،واملر�أة ال
تنوب عنه يف ذلك؛ لأنه حق لها ،ولو �أذن لها يف نكاح نف�سها �صارت كمن �أذن لها
يف البيع من نف�سها وال ي�صح)(.((20
الوجه الثاين� :أن منعها لي�س ملا ذكر فقط ،بل �أي�ضا ل�صيانتها عن مبا�رشة ما ي�شعر
برعونتها وميلها للرجال ،وذلك ينايف حال �أهل ال�صيانة واملروءة(.((20
القول الثالث� :أنه يحرم على املر�أة �أن تلي عقد نكاح نف�سها ،و�إليه ذهب من
( ((20موط�أ الإمام مالك :كتاب الطالق ،باب ماال يبني من التمليك ،ح.1171
( ((20ينظر :فتح القدير .260/3
( ((20امل�صدر نف�سه.
( ((20املغني .346/9
( ((20فتح الباري .187/9
( ((20ينظر :امل�صدر نف�سه.
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احلنفية �أبو يو�سف يف رواية( ،((20واملالكية( ،((21وال�شافعية( ،((21واحلنابلة(.((21
ومما ا�ستدلوا به هذه اخلم�سة الأدلة:
الدليل الأول :قول اهلل تبارك وتعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﮨﭼ (البقرة).
ففيها نهي الويل عن منع موليته من النكاح ،ولو كانت هي التي متلك هذا مل
يكن معنى لنهي وليها؛ قال ال�شافعي رحمه اهلل( :وقوله تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﭼ �أ�رصح دليل على اعتبار الويل؛ و�إال ملا كان لع�ضله معنى)(.((21
وقال ابن حجر رحمه اهلل( :لأنها لو كان لها �أن تزوج نف�سها مل حتتج �إلى �أخيها،
ومن كان �أمره �إليه ال يقال �أن غريه منعه منه)(.((21
واعرت�ض عليه من وجهني:
الوجه الأول :ي�سلم �أن هذا النهي للأولياء ،لكنه عن منعهم مولياتهم مبا�رشتهن
نكاحهن ،هذا هو حقيقة ال متنعوهن �أن ينكحن �أزواجهن� ،إذا �أريد بالنكاح
العقد(.((21
ويرد عليه� :أنه لو كان املراد هذا مل ي�ستطع غال ًبا ويل امر�أة منعها من توليها
نكاحها.
الوجه الثاين� :أن هذا النهي لي�س للأولياء بل للأزواج؛ لأن اخلطاب معهم يف �أول
( ((20الهداية وفتح القدير .256/9
( ((21ال�شرح ال�صغري .113 ،126/3
( ((21منهاج الطالبني ومغني املحتاج .147/3
( ((21خمت�صر اخلرقي واملغني .346-344/9
( ((21مغني املحتاج  ،147/3وينظر :الأم .12/3
( ((21فتح الباري .187/9
( ((21فتح القدير .258/3
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حب�سا بعد انق�ضاء عدتهن �أن يتزوجن ،ويوافقه قول
ح�سا ً
الآية ،ومعناه ال متنعونهن ً
اهلل تبارك وتعالى( :حتى تنكح زوجا غريه) لأنه حقيقة �إ�سناد الفعل �إلى الفاعل(.((21
ويرد عليه :مبا تقدم من �أن �سبب نزول هذه الآية بني املراد منها؛ ف�إنها نزلت
حني منع معقل �أخته ر�ضي اهلل عنهما من نكاح زوجها ،ولذا فاملراد بها الأولياء ال
الأزواج(.((21
الدليل الثاين :عن �أبي مو�سى ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
«ال نكاح �إال بويل»(.((21
ففيه نفي النكاح �إال بويل ،والويل الرجل ،والأ�صل يف النفي نفي ال�صحة ال
الكمال( ،((21فدل على عدم �صحة عقد النكاح �إذا تولته املر�أة.
واعرت�ض عليه� :أن هذا حديث �ضعيف؛ ال�ضطراب �سنده يف و�صله و�إر�ساله؛
قال الرتمذي رحمه اهلل( :هذا احلديث فيه اختالف)(.((22
ورد عليه :ي�سلم قول الرتمذي؛ لكنه ذكر �أنه روي من طرق �أخرى قال عنها:
(هي عندي �أ�صح ،ثم قال :والعمل يف هذا الباب على حديث النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم «ال نكاح �إال بويل» عند �أهل العلم من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
منهم عمر بن اخلطاب وعلي بن �أبي طالب ....و�أبي هريرة وغريهم ،وهكذا روي
عن بع�ض فقهاء التابعني �أنهم قالوا :ال نكاح �إال بويل منهم �سعيد بن امل�سيب....
وعمر بن عبدالعزيز وغريهم)(.((22
( ((21امل�صدر نف�سه .258 ،259/3
( ((21ينظر :االعرتا�ض على الدليل الأول للقول الأول.
(� ((21صحيح ،وتقدم تخريجه �ص.34
(� ((21سبل ال�سالم .191/3
( ((22فتح القدير  ،259/3و�سنن الرتمذي .55/4
(� ((22سنن الرتمذي .58-56/4
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الدليل الثالث :عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال« :ال تزوج املر�أة املر�أة ،وال تزوج املر�أة نف�سها؛ ف�إن الزانية هي التي تزوج
نف�سها»(.((22
تقبيحا
ففيه �أن املر�أة ال تلي عقد نكاحها وال نكاح غريها( ،((22وو�صفه بالزنا ً
لفعلها.
الدليل الرابع� :أن حترمي عقد املر�أة للنكاح قول جمع من ال�صحابة  -ر�ضي اهلل
عنهم -ومن فقهاء التابعني( ،((22بل نقل ابن حجر عن ابن املنذر رحمهما اهلل � :أنه ال
يعرف عن �أحد من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم خالف هذا( ((22ومن ذلك�« :أن عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها �أنكحت رج ًال من بني �أخيها ،ف�رضبت بينهم ب�سرت ثم تكلمت ،حتى �إذا
مل يبق �إال العقد �أمرت رج ًال ف�أنكح ،ثم قالت :لي�س �إلى الن�ساء نكاح»(.((22
الدليل اخلام�س� :أن يف منع املر�أة من تويل عقد النكاح �صيانة لها من مبا�رشة ما
ي�ستحيى منه يف حقها ،وي�صان منه �أهل املروءة وال�صيانة مما ي�شعر برعونتها وميلها
�إلى الرجال(.((22
الرتجيح :الراجح القول الثالث� :أنه يحرم على املر�أة تويل عقد النكاح؛ وذلك
لقوة �أدلته و�سالمتها من االعرتا�ضات القادحة ،بخالف �أدلة القولني الآخرين.
ثمرة اخلالف :تظهر يف �صور منها :حكم عقد النكاح الذي تولته املر�أة عن
(� ((22سنن ابن ماجه :كتاب النكاح ،باب ال نكاح �إال بويل ،ح ،1882قال ابن حجر( :ورجاله ثقات) بلوغ املرام �ص.184
(� ((22سبل ال�سالم .197/3
( ((22امل�صدر نف�سه ،واملغني .345/9
( ((22فتح الباري .187/9
( ((22ن�سبه ابن حجر �إلى عبد الرزاق و�صححه .فتح الباري  ،186/9وهو يف امل�صنف لعبدالرزاق  159/6بلفظ قريب،
ح.10340
( ((22املغني .346/9
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نف�سها ،فعلى قول احلنفية العقد �صحيح ،وعلى القول با�شرتاط �إذن وليها ف�صحيح
ب�إذنه قبل العقد �أو بعده ،وعلى قول اجلمهور العقد باطل مطل ًقا .ومن ثماره ما
�سي�أتي يف املبحث الثاين.
امل�س�ألة الثانية :تويل املر�أة عقد نكاح غريها:

يكون هذا فيما لو توكلت امر�أة يف نكاح عن رجل �أو امر�أة� ،أو كانت لها والية
على يتيم من ذكر �أو �أنثى و�أرادت �أن تتولى عقد نكاحه ،وحكم هذا العقد يجري
فيه اخلالف املتقدم يف تويل املر�أة نكاح نف�سها(.((22
وي�شهد للقول مبنعه؛ الدليل الثالث للقول مبنع تويل املر�أة نكاح نف�سها ،وهو قول
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال تزوج املر�أة املر�أة»( ((22و� ً
أي�ضا الدليل الرابع�»:أن
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنكحت رجلاً من بني �أخيها ،ف�رضبت بينهم ب�سرت ثم تكلمت
حتى �إذا مل يبق �إال العقد �أمرت رج ًال ف�أنكح ،ثم قالت :لي�س �إلى الن�ساء نكاح»(.((23
املبحث الثاين� :شهادة املر�أة يف عقد النكاح ،وتوكيلها لغريها به ،و�إقرارها به

احلديث عن هذا يف �أربع م�سائل:
امل�س�ألة الأولى� :شهادة املر�أة يف عقد النكاح:

للفقهاء يف �شهادة املر�أة على عقد النكاح قوالن مبناهما حكم توليها لعقده:
القول الأول� :أنه ي�صح عقد النكاح ب�شهادة املر�أة ،و�إليه ذهب احلنفية(،((23
ويخرج على جواز عقدها ب�إذن وليها؛ لأنه لي�س لوليها حق يف �شهادتها بخالف
( ((22فتح القدير  ،255/3ومنهاج الطالبني ومغني املحتاج  ،147/3واملغني .345/9
( ((22وثق ابن حجر رجاله ،وتقدم �ص.38
(� ((23صحيح ،وتقدم تخريجه �ص .38
( ((23الهداية وفتح القدير  ،201/3وبدائع ال�صنائع .253/2
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نكاحها ،واهلل �أعلم.
القول الثاين� :أن عقد النكاح ال ي�صح ب�شهادة املر�أة ،و�إليه ذهب املالكية،
وال�شافعية ،واحلنابلة؛ وذلك لعدم جواز قولها يف عقده؛ لأنوثتها(.((23
امل�س�ألة الثانية :توكيل املر�أة غريها بعقد النكاح:

اختلف الفقهاء يف توكيل املر�أة ملن يعقد النكاح� ،سواء �أكان لها ويل �أم ال ،على
قولني مبناهما؛ حكم توليها لعقده ،فعلى القول بجواز توليها عقده ي�صح توكيلها
لغريها فيه ،وعلى القول بتحرمي ذلك فال ي�صح توكيلها فيه لغري وليها(.((23
امل�سالة الثالثة :توكل املر�أة عن وليها يف توكيل من ينوب عنه يف عقدها:

املر�أة �إذا وكلها الويل يف توكيل رجل ينوب عنه يف عقد النكاح ال ينوب عنها
�أو �أطلق الوكالة دون تقييد ب�أحدهما ،ف�إنه ي�صح عقد النكاح؛ لأنها �سفرية بني الويل
والوكيل( ،((23ولي�ست بوكيلة يف العقد نف�سه.
امل�س�ألة الرابعة� :إقرار املر�أة بنكاحها:

يحرم على املر�أة �أن تقر بنكاحها من رجل وهي تعلم كذبها به ،ويحرم عليه
ت�صديقها وهو يعلم كذبها بذلك(.((23
�أما لو كانت بالغة عاقلة �أو �سفيهة ،بكراً �أو ثي ًبا ،و�أقرت وهي �صادقة يف نف�سها
( ((23فتح القدير  ،275/3و�أقرب امل�سالك  ،82/3ومنهاج الطالبني ومغني املحتاج  ،144/3واملغني  ،349/9والرو�ض املربع
.277/6
( ((23مغني املحتاج  ،147/3واملغني .345/9
( ((23امل�صدر نف�سه.
( ((23ينظر :مواهب اجلليل .482/3
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بنكاحها من رجل؛ ف�إن كذبها مل يقبل �إقرارها عليه بال بينة(� ،((23أما �إن �صدقها وهو
يعلم ب�صدقها؛ فاختلف الفقهاء يف �صحة نكاحهما على قولني:
القول الأول� :أنه ي�صح نكاحهما و�إن كذبها وليها وال�شاهدان �إن عينتهما؛ لأن
�إقرارها لي�س ب�إن�شاء عقد ،والنكاح حق للزوجني فثبت بت�صادقهما كغريه من
العقود ،والحتمال ن�سيان وكذب الويل وال�شهود .لكن �إن كان �إقرارها ابتدا ًء بال
دعوى ممن �أقرت بنكاحه ،فال بد من قولها نحو :ز َوجني منه وليي بح�رضة عدلني
ور�ضائي� ،إن كانت ممن يعترب ر�ضاها.
و�إن كان �إقرارها ب�سبق دعوى من ذلك فيكفي �إقرارها املطلق؛ نحو هذا زوجي.
ولو �أقرت عند موتها بنكاح رجل و�سكت ثم ماتت ف�إنه يرثها ،و�إلى هذا ذهب
احلنفية( ،((23وال�شافعية( ،((23واحلنابلة(.((23
القول الثاين� :أنه ال ي�صح نكاحهما مطلقا �إال �إن �أقرت به يف �صحتها و�صدقها
الويل ،و�إليه ذهب املالكية(.((24
تنبيه :يف قول املالكية زيادة احتياط ،ال�سيما عند ظهور اتخاذ الأخدان ،و�إطالق
احلرية ،وفقدان الأمانة وال�صدق.

( ((23ف�إن كانت البينة �شهادة زور ،وحكم بها ٍ
قا�ض لعدالتهم عنده ،فعند �أبي حنيفة ينفذ حكمه ظاه ًرا وباطنًا؛ لقيام
احلجة عنده ،وتعذر الوقوف على حقيقة ال�صدق ،وحينئذ ي�سعها املقام مع هذا الزوج وله وط�ؤها ،وعند حممد وال�شافعي
والقول الأخري لأبي يو�سف ال ينفذ باطنًا ،فيحرم عليهما الوطء ،و�إن كان الرجل هو املدعى عليه وجب عليه تطليقها؛
تخل�صا من احلرام .الهداية وفتح القدير  ،252 ،253/3وينظر :املغني .278/14
ً
( ((23ينظر :الهداية والعناية وفتح القدير .252 ،253/3
( ((23رو�ض الطالب و�شرحه �أ�سنى املطالب  ،343/6ومغني املحتاج .148 ،149/3
( ((23خمت�صر اخلرقي واملغني .275 ،278/14
( ((24مواهب اجلليل .482/3
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الف�صل الثالث :العمل بعقد نكاح اختل فيه �إذن املر�أة� ،أو تولته

فيه مبحثان:
املبحث الأول :العمل بعقد نكاح اختل فيه �إذن املر�أة

فيه �أربع م�سائل:
امل�س�ألة الأولى :العمل بعقد نكاح امر�أة مل ت�أذن به:

تقدم �أنه ال خالف يف �صحة نكاح من مل ت�أذن به �أمها ،ونكاح من مل ت�أذن به وهي
�صغرية بكر ،ومن ال تفيق من جنون ونحوه وهي كبرية ثيب �أو بكر ،وكان العاقد
لهن جمي ًعا وليهن امل�أذون له �رش ًعا؛ وذلك لعدم اعتبار �إذن املذكورات يف �صحة
النكاح.
�أما �إن كان املعقود عليها معتربة �إذنها ككبرية بكر �أو ثيب ،فتقدم �أن الفقهاء
اتفقوا على وجوب ا�ستئذان الكبرية الثيب ،واختلفوا يف وجوبه للكبرية البكر،
وعلى القول بعدم وجوبه فعقد نكاحها �صحيح.
و�أما على القول بوجوب ا�ســـــــتئذان الكبرية البكر ،وعلى االتفـــــاق بوجوب
ا�ســـــتئمار الثيب الكبرية ،ففي �صحة عقد نكاحهما �إن مل تُ�ست�أذنا اختلف الفقهاء
على قولني:
القول الأول� :أن العقد �صحيح ،لكن يتوقف لزومه على �إذنهما ،ف�إن �أجازتاه �صح
و�إال فال ،و�إذنهما حينئذٍ بالنطق �أو بفعلهما الدال على الر�ضا كما تقدم ،و�إليه ذهب
احلنفية( ((24واحلنابلة يف قول( ،((24واملالكية �إن �أعلمها وليها عن قرب ور�ضيت(.((24
( ((24بدائع ال�صنائع .242/2
( ((24املغني .382/9
( ((24التاج والأكليل ومواهب اجلليل  ،434/3وفتح الباري .194/9
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القول الثاين� :أن العقد باطل ،و�إليه ذهب ال�شافعية( ،((24واحلنابلة( ،((24واملالكية
�إن مل تعلم به عن قرب وتر�ضى به ،ك�أن كانت بغري البلد �أو فيه وت�أخر �إعالمها مل
يجز و�إن ر�ضيت(.((24
لكن ذكر املالكية؛ �أن وليها لو زوجها بغري �أمرها ،ثم �أعلمها بذلك ف�سكتت
و�أعلمها �أن �سكوتها وعدم ردِها له بنطقها يعترب ر�ضا منها به و�أ�شهد عليها بذلك،
وفعل كل ذلك وهي �ساكتة ،فيعد منها ر�ضا ،وال كالم لها بعد ذلك(.((24
وذكروا م�س�ألة عن الإمام مالك رحمه اهلل �أن امر�أة زوجها �أخوها ثم مات الزوج
قبل البناء ،فقال ورثته :مل تكن ر�ضيت ،قال :ت�س�أل هي الآن ،ف�إن قالت :كنت
ر�ضيت فذلك لها(.((24
الرتجيح :الراجح القول الأول� ،أن العقد �صحيح غري الزم ،بل يتوقف لزومه
على اختيار املر�أة �إذا علمت به؛ وذلك �أن ما ورد �رش ًعا يف ا�ستئذانها جمرد �أمر،
و�أق�صى ما يدل عليه الوجوب �أو �رشط لزوم� ،أما �رشط ال�صحة فيحتاج �إلى دليل،
مع �أنه جاء ما يدل على نفيه ،وهو ما روته خن�ساء( ((24بنت خِ دام الأن�صارية ر�ضي
اهلل عنهما �« :أن �أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ،ف�أتت النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم فرد نكاحها»(.((25
وعن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها�« :أن فتاة دخلت عليها ،فقالت� :إن �أبي زوجني ابن
( ((24منهاج الطالبني ومغني املحتاج  ،149/3وفتح الباري .194/9
( ((24خمت�صر اخلرقي واملغني  ،406/9وينظر.382-378/9 :
( ((24التاج والأكليل ومواهب اجلليل  ،434/3وال�شرح ال�صغري وحا�شية ال�صاوي .110 ،131/3
( ((24مواهب اجلليل .434/3
( ((24امل�صدر نف�سه.
( ((24وقيل خنا�س ،م�شتق من خن�ساء� ،صحابية معروفة� ،أو�سية �أن�صارية ،وخدام بك�سر اجليم وتخفيف الدال ،ابن خالد
بن وديعة ،وجلده وديعة هذا �صحبة ر�ضي اهلل عنهما ،تقريب التهذيب  ،596/2وفتح الباري .195/9
(� ((25صحيح البخاري :كتاب الإكراه ،باب ال يجوز نكاح املكره }وال تكرهوا فتياتكم على البغاء{ ح .5138
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�أخيه لريفع بي خ�سي�سته و�أنا كارهة ،قالت :اجل�سي حتى ي�أتي النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،فجاء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أخربته .ف�أر�سل �إلى �أبيها فدعاه فجعل
الأمر �إليها ،فقالت :يا ر�سول اهلل قد �أجزت ما �صنع �أبي ،ولكن �أردت �أن �أعلم
�أللن�ساء من الأمر �شيء»(.((25
ففي هذين احلديثني � -سواء �أكانت املر�أة يف �أحدهما ثي ًبا ويف الآخر بكراً �أم
�أنها فيهما ثيب كبرية  -هذا الأب �صحابي ر�ضي اهلل عنه زوج ابنته الثيب الكبرية
بال �إذنها ،ولعله مل ي�ست�أذنها؛ ال�شتهار �صحة النكاح عندهم بدون اال�ستئذان� ،إذ �أن
البنت لو مل ت�شتك ال�ستمر نكاحها ،لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل يبطل العقد
ابتدا ًء ،بل جعل لها �أمر الف�سخ ،وملا �أذنت مل يجدد عقدها؛ لأنه مل ينقل ،فدل على
�صحة عقد النكاح بدون ا�ستئذان من تُ�ست�أذن يف نكاحها ،و�أنه يثبت اخليار لها �إذا
علمت بذلك بعد العقد.
و�أ�شار ال�شوكاين رحمه اهلل �إلى متى يعرف ال�رشط من الأمر ،وذلك عند كالمه
يف ا�شرتاط اجتناب النجا�سة لل�صالة ،فقال( :والوجوب ال ي�ستلزم ال�رشطية؛ لأن
كون ال�شيء ً
�رشطا ،حكم �رشعي و�ضعي ال يثبت �إال بت�رصيح ال�شارع ب�أنه �رشط،
�أو بتعليق الفعل به ب�أداة ال�رشط� ،أو بنفي الفعل بدونه نف ًيا متوج ًها �إلى ال�صحة ال
�إلى الكمال� ،أو بنفي الثمرة ،وال يثبت مبجرد الأمر به)( ،((25ثم قال( :نعم ميكن
اال�ستدالل بالأوامر املذكورة يف هذا الباب على ال�رشطية �إن قلنا �إن الأمر بال�شيء
نهي عن �ضده ،و�أن النهي يقت�ضي الف�ساد ،ويف كلتا امل�س�ألتني خالف م�شهور يف
(� ((25سنن الن�سائي :كتاب النكاح ،باب البكر يزوجها �أبوها وهي كارهة ،ح ،3269و�أي�ضا يف �سننه الكربى :كتاب النكاح ،باب
البكر يزوجها �أبوها وهي كارهة ،ح 5369وقال حمققه تفرد به الن�سائي ،وقال ابن حجر( :وهذا �إ�سناد ظاهر ال�صحة) فتح
الباري  ،196/9وقال( :ويف الباب عن جابر عند الن�سائي ،وعن عائ�شة عنده �أي�ضا) تلخي�ص احلبري  ،1179/3ومل يبني
درجته هنا.
( ((25نيل الأوطار . 216/2
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الأ�صول( ((25لوال �أن ههنا مانعا من اال�ستدالل بها على ال�رشطية وهو عدم �إعادته
�صلى اهلل عليه و�سلم لل�صالة التي خلع فيها نعليه)(.((25
وكذلك هنا؛ ف�إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل يبطل ابتدا ًء عقد تلك املر�أة التي
زوجها �أبوها بال �إذنها ،بل جعل لها �أمر الف�سخ ،وملا �أذنت مل يجدد عقدها ،فدل
على نفي كون اال�ستئذان �رشطا لل�صحة العقد ،واهلل تعالى �أعلم.
امل�س�ألة الثانية :العمل بعقد نكاح ح�رضته املعقود عليها ،ومل تُ�ست�أذن به ،و�سكتت:
قال ال�رشبيني رحمه اهلل( :لو زوجت بح�رضتها مع �سكوتها ،ف�إنه ال يكفي ،بل ال
بد معه من ا�ستئذانها)(.((25
وعلله املالكية :ب�أن �سكوتها هنا مل يجعل ً
ر�ضا؛ لتعدي الويل يف العقد قبل
�إعالمها(.((25
وذكروا �أن هذه لو �أنكرت بعد �أن دخل بها الزوج ،فقالت:مل �أر�ض به .فال عربة
بقولها ،وال تعذر بجهلها لو ادعته(.((25
وهذا يجري يف البكر والثيب الكبريتني ،لكن يف البكر عند القائلني بعدم
وجوب ا�ستئذانها ذلك ال يكفي يف ح�صول ال�سنة؛ لأن عقدها �صحيح عندهم
( ((25واختالف الأ�صوليني يف الأمر بال�شيء نهى عن �ضده على ثالثة �أقوال :الأول� :أنه نهي عن �ضده من حيث املعنى
دون ال�صيغة ،وهو مذهب جمهور املتكلمني .الثاين� :أنه لي�س عني النهي عند �ضده لكنه ي�ستلزمه .الثالث� :أنه لي�س عينه
وال يت�ضمنه لكنه من �ضرورياته ،وهو قول املعتزلة وبع�ض املالكية وال�شافعية .رو�ضة الناظر �ص 45 ،46و�شرحها البن
بدران  136-133/1ومذكرة �أ�صول الفقه لل�شنقيطي �ص ،28-26وينظر :جمع اجلوامع بحا�شية البناين . 386 ،385/1
واختالفهم يف النهي يقت�ضي الف�ساد على �أربعة �أقوال :الأول� :أنه يقت�ضي الف�ساد ،و�إليه ذهب �أبوحنيفة ومالك والظاهرية
وجمهور ال�شافعية و�أحمد ،الثاين :ال يقت�ضي الف�ساد وهو قول جمهور املتكلمني .الثالث :يقت�ضي الف�ساد يف العبادات
مطلقًا دون املعامالت� ،سواء اخت�ص النهي بالعبادة كال�سرتة النج�سة يف ال�صالة� ،أم مل يخت�ص بها كال�صالة يف املكان
املغ�صوب واختاره بع�ض ال�شافعية .الرابع :يقت�ضي الف�ساد يف العبادة �إذا اخت�ص بها فقط ،واختاره بع�ض ال�شافعية.
تي�سري التحرير  ،678-376/1والإبهاج يف �شرح املنهاج  ،68 ،69/2وجمع اجلوامع  ،395-392/1و�سبب هذا االختالف بينه
ال�شنقيطي .مذكرة �أ�صول الفقه �ص.202
( ((25نيل الأوطار .218/2
( ((25مغني املحتاج .150/3
( ((25مواهب اجلليل .434/3
( ((25امل�صدر نف�سه.
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بدون �إذنها.
كر كبرية مل تعلم �أن �سكوتها ر�ضا:
امل�س�ألة الثالثة :العمل بعقد نكاح ِب ٍ

تقدم �أن من عالمة �إذن البكر الكبرية �سكوتها ،و�أنه ي�ستحب �إخبارها ب�أن �سكوتها
عالمة لإذنها بنكاحها ،ولذا فال ي�شرتط يف العقد علمها ب�أن �سكوتها عالمة ر�ضاها،
بل ي�صح �إذنها ولو جهلت ذلك(.((25
ولذا فعقد نكاحها �صحيح ولو مل تعلم بذلك ،و�إن ادعت اجلهل بعد الدخول
مل يبطل العقد اتفا ًقا ،وكذا بعد العقد عند اجلمهور ويف قول للمالكية يبطل(.((25
امل�س�ألة الرابعة :العمل بعقد نكاح اختلف الزوجان يف ح�صول �إذن الزوجة به:

تقدم �أنه ال بد من علم اخلاطب ب�إذن املر�أة بنكاحه لها ،وتقدمت طرق ثبوته له.
ولكن لو اختلف الزوجان يف ح�صول �إذن الزوجة؛ فادعاه الزوج و�أنكرته هي،
فحينئذ� :إما �أن يدعيه الزوج قبل دخوله بها ،فالقول قولها ،وذكر ابن قدامة �أنه قول
�أكرث الفقهاء؛ لأن الزوج يدعي عليها �إذنها ،وهي منكرته ،والأ�صل عدمه(.((26
و�إما �أن يدعي الزوج �إذنها بعد دخوله بها ،فالقول قوله؛ لأن متكينها له دليل
ر�ضاها به وعالمة �صحة نكاحهما ،لكن اختلف الفقهاء على قولني يف ا�شرتاط ميينها
لقبول قولها(.((26
املبحث الثاين :العمل بعقد نكاح تولته امر�أة

تقدم �أن تويل املر�أة عقد النكاح يكون �إما ب�إن�شائها �صيغته عن نف�سها ،و�إما عن
( ((25الهداية وفتح القدير  ،264/3وال�شرح ال�صغري وحا�شية ال�صاوي  ،123/3ومغني املحتاج .150/3
( ((25امل�صدر نف�سه ،وفتح الباري .193/3
( ((26املغني .411/9
( ((26بدائع ال�صنائع  ،243/2واملغني .411/9
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غريها ،و�إما ب�شهادتها عليه ،و�إما بتوكيلها لغريها فيه نيابة عنها.
والعقد امل�شتمل على �أحد هذه الأمور من حيث اجلواز والتحرمي هو من ثمار
اختالف الفقهاء يف تويل املر�أة عقد النكاح بنف�سها مبا�رشة ،وتقدم �أن فيه للفقهاء
ثالثة �أقوال :اجلواز مطل ًقا ،واجلواز ب�إذن وليها ،والتحرمي وهو مذهب اجلمهور،
وهو الراجح.
وما�ض ،وعلى القول بجوازه
ولذا فعلى القول بجواز ذلك العقد ،هو �صحيح ٍ
�إن �أذن وليها ،يجوز ب�إذنه ولو بعد العقد ،وتقدم.
و�أما على القول بتحرميه ،فالعقد باطل ،لكن �إن دخل اخلاطب باملعقود له عليها
ا�ستحقت املهر مبا ا�ستحله من فرجها؛ حلديث�« :أميا امر�أة نكحت بغري �إذن مواليها
فنكاحها باطل ،ثالث مرات ،ف�إن دخل بها فاملهر لها مبا �أ�صاب منها»( ((26وال يحد
به؛ ل�شبهة اختالف العلماء فيه ،ولو طلقها البتة ثم �أراد الزواج منها مل يحتج لنكاح
غريه ،ولو مل يدخل بها ومل يفارقها ثم زوجها �أبوها بغريه �صح؛ وكل ذلك لعدم
اعتبار هذا العقد يف ال�رشع(.((26
وعلى هذا فلو ُعقد و�أراد �أن ينق�ضه حاكم يعتقد بطالنه ،فللعقد حالتان:
احلال الأولى� :أن يكون ذلك العقد تواله حاكم �أو حكم به ،فال يجوز نق�ضه؛ لأنه
مما اختلف فيه ،ومما ي�سوغ فيه االجتهاد(.((26
احلال الثانية� :أن ال يكون تواله حاكم وال حكم به ،فالقائلون بف�ساده اختلفوا
على ثالثة �أقوال:
(� ((26صحيح ،وتقدم تخريجه �ص.35
( ((26رو�ض الطالب و�شرحه �أ�سنى املطالب  ،313 ،314/6ومغني املحتاج .148/3
( ((26مواهب اجلليل  ،427/3وال�شرح ال�صغري  ،152 ،153/3ومغني املحتاج  ،148/3واملغني .346 ،347/9
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القول الأول� :أنه ال يف�سخ؛ لأنه خمتلف فيه ،و�إليه ذهب املالكية يف قول(.((26
القول الثاين� :أنه ينق�ضه الزوج بف�سخ �أو طالق ،ف�إن امتنع فاحلاكم يف�سخه؛
لأنه نكاح ي�سوغ فيه االجتهاد ،فاحتيج �إلى �إحداث فرقة ،ولأنها لو تزوجت بال
فرقة لأف�ضى �إلى ت�سلط زوجني ،كل منهما يعتقد �صحة نكاحه وف�ساد نكاح الآخر،
وبهذا اختلف هذا النكاح عن النكاح الباطل ،و�إلى هذا ذهب املالكية يف قول(،((26
وال�شافعية يف وجه( ،((26واحلنابلة(.((26
القول الثالث� :أنه منتق�ض فال يحتاج �إلى ف�سخ ،ولو طلقها البتة و�أراد الزواج
منها مل يحتج �إلى حملل؛ وذلك لت�رصيح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ببطالنه ،ولأنه
مل ينعقد ،فهو كالنكاح يف العدة ،و�إليه ذهب ال�شافعية يف الأ�صح( ،((26و�أحمد يف
رواية(.((27

( ((26مواهب اجلليل .427/3
( ((26امل�صدر نف�سه ،وال�شرح ال�صغري .152 ،153/3
( ((26ينظر� :أ�سنى املطالب .309/6
( ((26املغني .351/9
( ((26امل�صدر نف�سه  ،351/9وينظر� :أ�سنى املطالب .313 ،314 ،309/6
( ((27املغني .351 ،381/9
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اخلامتـــــة

�أهم النتائج والتو�صيات:
موجز �أهم نتائج هذا البحث يف هذه الأمور الأربعة:
زوجا).
� -1أن املراد ب�إذن املر�أة بنكاحها ،هو�( :إعالمها وليها �أو خاطبها بر�ضاها به ً
� -2أن مما �أكرمت به املر�أة يف الإ�سالم؛ �إثباته لها ح ًقا يف نكاحها� ،سواء �أكانت
مكلفة ببلوغها وعقلها� ،أم غري مكلفة ل�صغرها �أو جنونها؛ فغري املكلفة يجب على
وليها امل�أذون له بتزويجها �رش ًعا �أن يزوجها مل�صلحتها ،وبكفء لها غري معيب مبا ُيرد
به ،وعلى مهر يليق بها.
و�أما املكلفة ،فيزوجها وليها بعد با�ستئذانها ،لكن �إن كانت بكراً فاتفق الفقهاء
على االكتفاء ب�سكوتها يف �إذنها ،واختلفوا يف �ضحكها وتب�سمها وبكائها ،والراجح
االعتبار فيها بقرائن احلال.
و�أما �إن كانت ثي ًبا فاتفقوا على وجوب ت�رصيحها ب�إذنها؛ �إما بنطقها و�إما بفعلها
الدال على �إذنها كمطالبتها باملهر والنفقة ،ومتكينها بوطئها للمعقود لها عليه.
واتفق الفقهاء على �أف�ضلية ا�ستئذان البكر البالغة ،واختلفوا يف وجوبه على
قولني ،والراجح ا�ستحبابه ،و�أنه �إذا عقد عليها دون �أن ت�ست�أذن فالعقد �صحيح عند
اجلميع ،لكنه عند القائلني بالوجوب يتوقف لزومه على خيارها �إذا علمت.
واتفقوا على وجوب ا�ستئذان الثيب ،واختلفوا على قولني يف �صحة نكاحها
�إن مل ت�أذن به.
� -3أن من تكرمي الإ�سالم للمر�أة ومراعاته خل�صائ�صها عدم توليها عقد نكاحها
وغريها ،وتوكلها و�شهادتها فيه وتوكيلها لغريها ،وهذا باتفاق الفقهاء ،لكنهم
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اختلفوا على قولني يف �صحة ما لو تولت العقد ب�أي �صورة مما ذكر ،والراجح عدم
�صحته.
� -4أن من ميزة الفقه الإ�سالمي مراعاته الختالف الفقهاء يف �أمور االجتهاد
امل�ستندة على �أدلة قوية ،ولذا فالقائلون ببطالن عقد النكاح الذي تولته امر�أة ،ذهبوا
�إلى �إنه �إن حكم به حاكم �أو تواله فال ينق�ضه حاكم غريه؛ لأنه مما ي�سوغ فيه االجتهاد.
و�إن ح�صلت خلوة بعد ذلك العقد ،فاختلف الفقهاء على قولني؛ �أحدهما :ال
يحتاج لطالق وال ف�سخ لأنه باطل ،والثاين :ال بد من ف�سخه بطالق �أو ف�سخ من
الزوج و�إن �أبى فيف�سخه احلاكم؛ لالختالف فيه.
و�أما التو�صيات :فتكثيف املعرفة ب�أحكام الأ�رسة عرب و�سائل الإعالم املختلفة،
وبالأخ�ص ما تكرث �أخطاء النا�س فيها كبع�ض م�سائل النكاح ،والطالق ،والنفقة،
والع�رشة الزوجية ،والعنف الأ�رسي ،واملرياث؛ وذلك �أن الإ�سالم دين �سالم يف
البيت واملجتمع والعامل ،ومن طرقه يف ذلك ت�رشيعاته ال�سامية يف �أحكام الأ�رسة.
�أ�س�أل اهلل تعالى التوفيق وال�سداد لوالة �أمرنا و�سائر والة امل�سلمني ،واحلمد هلل رب
العاملني ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه.
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