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�أن  �إال �هلل وحده ال �رشيك له، و�أ�شهد  �إله  �حلمد هلل رب �لعاملني، و�أ�شهد �أن ال 
حممًد� عبده ور�شوله، �شلى �هلل و�شلم وبارك عليه و�آله و�شحبه، �أما بعد:  

�لقدمية  و�لديانات  �لنظم  �شائر  به يف  مبا مل حتظ  �الإ�شالم  �ملر�أة يف  فقد حظيت 
بكامل  ومتتًعا  كبرًي�،  و�شاأنًا  عظيمة،  مكانة  لها  جعل  �الإ�شالم  �أن  ذلك  و�حلديثة. 
حقوقها �حل�شية و�ملعنوية، ومبا يو�فق طبيعتها وينا�شب تكوينها، �شو�ًء يف عالقتها 
باهلل جلَّ جالله من �لتقرب �إليه بطاعاته فر�ئ�شها ونو�فلها وباجتناب معا�شيه كبائرها 
و�شغائرها، �أو يف عالقتها بالنا�س من �لقيام بالعدل و�الإح�شان يف �الأخالق و�حلقوق 

و�الأمو�ل، وعدم �لظلم يف �شيء من ذلك.  
و�إن من �حلقوق �لتي حظيت بها �ملر�أة يف �الإ�شالم؛ ما يخ�شها مما يتعلق بعقد 

�لنكاح. 
واملجتمع امل�ضلم ابتلي بوجود طرفني متناق�ضني يف ذلك؛ طرف فرط بجعل احلق 
يف نكاح �ملر�أة �إلى وليها ومل يرع لها حقها فيه، بل جعلها �آخر من يعلم، �أو رمبا قد 
ال تعلم به اإال عند زفافها، وطرف اأفرط يف ذلك بجعل كامل احلق فيه لها، ومل يرع 

لوليها اأدنى حق بل جعله اآخر من يعلم بنكاحها، اأو ال يعلم به اإال بعد زفافها. 
وكال الطرفني خالف منهج االإ�ضالم وت�رشيعاته يف ذلك، واأدى فعلهما اإلى اأمور 
املجتمع،  ة))) وف�ضاد يف  �الأُ�رشرْ للمر�أة وتفكيك يف  و�أ�رش�ر وخيمة؛ من ظلم  �شيئة 

ال�سّد  وهو  ك�سرب  اأ�سر  من  بهم،  يتقوى  لأنه  بيته؛  واأهل  ع�سريته  الرجل  واأ�سرة  احل�سينة،  الدرع  ال�سني؛  ب�سكون   (1(
وخمتار   20/4 -اأ�سر-  العرب  ل�سان  واحلب�س.  القوة  والأُ�ْسر  بالقد،  له  ل�سدهم  الأ�سري؛  �سمي  ومنه  الَقيد،  وهو  بالإ�سار 
ال�سحاح -اأ�سر- �س16، واأي�سا لعل ت�سمية قرابة املرء وزوجه اأ�سرة؛ لأن املنتمي اإليها يحب�س نف�سه عما ي�سينه؛ مراعاة 

لأ�سرته اإما خوفا منها واإما عليها.
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واأدى باأعداء االإ�ضالم واجلاهلني املرتب�ضني به واملت�ضيدين الأخطاء اأتباعه اإلى الطعن 
فيه، ونبزه باالألقاب امل�ضينة، وتلفيق ال�ضبه �ضده باأنه يظلم املراأة. 

وبتوليها  نكاحها وغريها،  عقد  املراأة يف  باإذن  اأفرد  كتاب  على  اطالعي  ولعدم 
لعقده اأو توكلها اأو توكيلها اأو �ضهادتها فيه اأو اإقرارها به، عزمت متوكال على اهلل 
تبارك وتعالى بالكتابة يف ذلك؛ الإبراز ما جاء يف ذلك من اأحكام واآداب �ضامية يف 
القراآن الكرمي وال�ضنة املطهرة وكالم االأئمة االأعالم فقهاء االإ�ضالم، فيعرف بذلك 

مدى ت�رشيف االإ�ضالم للمراأة وتكرميه لها يف هذا اجلانب. 
و�شميته: )�إذن �ملر�أة بالنكاح، وتوليها عقده). 

ونهجت يف كتابته منهج اأمثاله من البحوث الفقهية: 
فاالآيات القراآنية: كتبتها بالر�ضم العثماين، وعزوتها اإلى ا�ضم ال�ضورة ورقم االآية. 
واالأحاديث: خرجتها من كتبها االأ�ضيلة، ثم ما كان منها يف كال ال�ضحيحني اأو 
لهما  االأمة  بتلقي  اكتفاء  اأبني درجته؛  اأحدهما، ومل  ما يف  اقت�رشت على  اأحدهما 
بالقبول، وما مل يكن يف اأحدهما اقت�رشت على اأحد م�ضادر اللفظ املطلوب عند 

رجيه، ما مل تدع حاجة لذكر اأكرث منه، وبينت درجته عند اأهل �ضنعتها.  تعدد مخُ
فيها  اختلف  ما  واأما  بدليلها،  بينتها  عليها  االتفاق  مت  فما  الفقهية:  امل�ضائل  واأما 
فما كانت من �شميم �لبحث كاإذن �ملر�أة وتوليها �لعقد ذكرت �أقو�ل �لفقهاء مرتبة 
ما  االأقوال  بني  الرتجيح  وحاولت  ومناق�ضاتها،  اأدلته  قول  كل  وبعد  زمًنا،  باالأقدم 
�أمكنني، وما مل يكن من �شميم �لبحث كحكم �لنكاح و�أركانه و�رشوطه، وما حت�شل 
به الثيوبة والبكارة اقت�رشت على ذكر اأقوالهم جمردة عن اأدلتها، وكل ذلك عزوته 

اإلى م�ضادرهم االأ�ضيلة. 



  العدد 56 - �سوال 1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة42

�إذن �ملر�أة بالنكاح وتوليها عقده

وما مل اأعزه الأحد فهو من كالمي، واأ�ضتغفر اهلل عز وجل من الزلل واخلطاأ. 
الأنهم  البحث؛  قليل يف هذا  امل�ضهورين، وعددهم  منهم غري  واالأعالم عرفت 
العلماء  تراجمهم، وغالب  الوقوف على  اأو ي�ضعب  يندر ذكرهم،  يف نظري من 

االأعالم م�ضهورين. 
وجعلت هذ� �لبحث - بعد مقدمته - مكونًا من متهيد، وثالثة ف�شول، وخامتة.  
�أ�شاأل �هلل تعالى وحده متو�شاًل �إليه باأ�شمائه �حل�شنى و�شفاته �لعلى، وبكل و�شيلة 
الكتاب،  بهذا  واالنتفاع  لل�ضواب،  والهداية  والر�ضاد  وال�ضداد  التوفيق  ير�ضاها، 
�لعاملني، و�شلى �هلل و�شلم وبارك على  �ملاآب، و�حلمد هلل رب  و�لثو�ب عليه يوم 

نبينا حممد و�آله و�شحبه.

�لتمهيد

تعريف �لنكاح، وحكمه، و�حلكمة فيه، و�أركانه و�شروطه

فيه اأربع م�ضائل:
�مل�شاألة �لأولى: تعريف �لنكاح: 

اأ�ضل واحد، وهو  ابن فار�س رحمه اهلل: )النون والكاف واحلاء  اللغة: قال  يف 
�لِب�شاع)))) والب�ضاع هو اجلماع؛ من مبا�رشة البخُ�ضع، وهو الفرج))). 

وله عدة معان منها: الزواج؛ قال ابن منظور رحمه اهلل: )نكح فالن امراأة ينكحها نكاحا 
ا())) فتزوجها عقد عليها، وبا�ضعها جامعها))).  اإذا تزوجها، ونكحها ينكحها با�ضعها اأي�ضً

)2) معجم مقايي�س اللغة -نكح- 475/5.

)3) امل�سدر ال�سابق -ب�سع- 255/1، 254 وامل�سباح املنري -ب�سع- �س51.

)4) ل�سان العرب -نكح- 625/2.

)5) امل�سادر الثالثة اأنف�سها.
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ومنها �ل�شم؛ من تناكحت �الأ�شجار �إذ� �ن�شم بع�شها �إلى بع�س. 
ومنها االختالط؛ من نكح املطر االأر�س اإذا اختلط برتابها))). 

ويختلط  االأ�رش  تن�ضم  فبه  النا�س؛  اأنكحة  يف  موجودان  املعنيان  وهذان 
بع�ضها ببع�ضها. وبه ينظم الزوجان ويختلطان ح�ًضا ومعنى، فح�ًضا كما قال اهلل 

�شبحانه وتعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٺٺ  ڱ چ)�لبقرة)، ومعنى كما يف قول �هلل جل جالله: چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ں  چ )�لروم).  

و�لنكاح يف �ال�شطالح: عرفه �لفقهاء بتعريفات متقاربة يف �ملعنى، وكلها ن�شت 
على �أنه عقد)))، ولكن اأجمعها ما عرفه به ال�ضافعية؛ قال ال�رشبيني رحمه اهلل: )عقد 

يت�ضمن اإباحة وطء بلفظ اإنكاح اأو تزويج اأو ترجمته())).  
فاأخرج اإباحة الوطء مبلك اليمني، وكل وطء بال عقد م�رشوع. 

تنبيه: �حلقيقة و�ملجاز يف لفظ �لنكاح: 

اختلف فيه لغة و�رشًعا، ففيه لغة ثالثة اأقوال؛ اأحدها: اأنه حقيقة يف العقد جماز 
ا�ضتعري  ثم  للعقد  النكاح  )اأ�ضل  اهلل:  رحمه  االأ�ضفهاين  الراغب  قال  الوطء؛  يف 
للجماع، وحمال �أن يكون يف �الأ�شل للجماع ثم ��شتعري للعقد؛ الأن �أ�شماء �جلماع 
كلها كنايات؛ ال�شتقباحهم ذكره كا�شتقباح تعاطيه، وحمال �أن ي�شتعري من ال يق�شد 
فح�ًضا ا�ضم ما ي�ضتف�ضعونه ملا ي�ضتح�ضنوه()))، ثانيها: اأنه حقيقة يف الوطء جماز يف 

)6) امل�سباح املنري -نكح- �س624.

)7) فعرفه البابرتي رحمه اهلل : )عقد و�سع لتمليك الب�سع) العناية 187/6، وعرفه ابن الهمام رحمه اهلل : )عقد و�سع 
القدير 189/6، وعرفه الدردير رحمه اهلل : )عقد حلل متتع  اأخرج الت�سري، فتح  لتملك املتعة بالأنثى ق�سًدا) وق�سًدا 
باأنثى غري حَمَرم وجمو�سية واأمة كتابية ب�سيغة) اأقرب امل�سالك 78/3-80، وعرفه ابن قدامة رحمه اهلل : )عقد التزويج) 

املغني 339/9.

)8) مغني املحتاج 123/3.

)9) املفردات يف غريب القراآن -نكح- �س505 . 
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العقد، وا�ضتبعده ابن منظور قائال: )وهذا القول يبعد؛ الأنه ال يعرف �ضيء من ذكر 
النكاح يف كتاب اهلل تعالى اإال على معنى التزويج()1))، ثالثها: اأنه جماز يف العقد 

والوطء جميًعا؛ الأنه ماأخوذ من غريه)))). 
وفيه �رشًعا ثالثة اأقوال للفقهاء، اأحدها: اأنه حقيقة يف الوطء جماز يف العقد، 
الوطء،  يف  جماز  العقد  يف  حقيقة  اأنه  ثانيها:  �ملعتمد))))،  يف  �حلنفية  ذهب  و�إليه 
واإليه ذهب املالكية وال�ضافعية واحلنابلة يف املعتمد))))، ثالثها: �أنه حقيقة فيهما، و�إليه 
ذهب �لقا�شي من �حلنابلة، وقال رحمه �هلل: )�إنه �الأ�شبه باأ�شلنا �أنه حقيقة يف �لعقد 
والوطء جميعا؛ لقولنا بتحرمي موطوءة االأب من غري تزويج؛ لدخوله يف قول اهلل 

تعالى: چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃڍچ ) �لن�شاء))))).
ومن فوائد هذا االختالف ما قاله ال�رشبيني رحمه اهلل: )وفائدة اخلالف بيننا وبني 
احلنفية تظهر فيمن زنى بامراأة، فاإنها حترم على والده وولده عندهم ال عندنا...، 
وفيما لو علق الطالق على النكاح، فاإنه يحمل على العقد عندنا ال على الوطء، اإال 

�إن نوى))))).

�مل�شاألة �لثانية: ُحكم �لنكاح:

النكاح م�رشوع يف اجلملة؛ ودل عليه القراآن وال�ضنة واالإجماع،  
فالقر�آن �أمر بالنكاح ورغب فيه؛ قال �هلل �شبحانه وتعالى: چ ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک ڻ  چ )�لن�شاء) وقال تبارك وتعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

)10) ل�سان العرب -نكح- 626/2، 625.

)11) امل�سباح املنري -نكح- �س124.

)12) فتح القدير 186/3، 185.

)13) ال�سرح ال�سغري وحا�سية ال�ساوي عليه 83/3، 78، ومغني املحتاج 123/3، واملغني 340/9، 339.

)14) املغني 339/9.

)15) مغني املحتاج 123/3، وذكر ال�ساوي م�ساألة الزنا يف حا�سيته على ال�سرح ال�سغري 78/3.
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پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ )�لنور). 
وكذلك ال�ضنة؛ فعن عبد اهلل بن م�ضعودر�ضي اهلل عنه قال: )كنا مع النبي �ضلى 
واأح�ضن  للب�رش،  اأغ�س  فاإنه  فليتزوج؛  الباءة  ا�ضتطاع  من  فقال:  و�ضلم  عليه  اهلل 

للفرج، ومن مل ي�ضتطع فعليه بال�ضوم فاإنه له وجاء()))). 
النكاح  اأن  على  امل�ضلمون  )اأجمع  اهلل:  رحمه  قدامة  ابن  فقال  االإجماع؛  واأما 

م�رشوع()))). 
من  اأف�ضل  منه  املندوب  وكون  وجوبه،  يف  اهلل  رحمهم  الفقهاء  اختالف  واإمنا 
طبائع  الختالف  اخلم�ضة؛  االأحكام  تعرتيه  اأنه  كالمهم  من  ويظهر  للعبادة،  التفرغ 

�لنا�س وحاجاتهم وقدر�تهم: 
نف�ضه برتك  ونفقة، ويخاف على  مهر  النكاح من  اأهبة  لديه  ر�ضيد  فيجب على 
باإعفاف نف�ضه و�ضونها عن احلرام،  اأنه ملزم  النكاح الوقوع يف املحظور؛ وذلك 

وطريقه �لنكاح. 
ياأمن معها �لوقوع يف �ملحظور، و�إن  �أهبة �لنكاح و�شهوة  وي�شتحب لر�شيد له 
�ضغله عن العبادة، وهذا قول جمهور الفقهاء رحمهم اهلل  اإال ال�ضافعي فذهب اإلى 

اأن تفرغ هذا للعبادة اأولى. 
ويباح لر�شيد له �أهبة �لنكاح، وال �شهوة له؛ �إما ِخلقة و�إما لذهابها بكرب �أو مر�س، 

وهذا اختلف الفقهاء يف اأيهما االأف�ضل له؛ النكاح اأو التفرغ للعبادة. 
ويحرم على �شفيه ال �شهوة له وال �أهبة �لنكاح. 

ويكره لر�ضيد ال �ضهوة له وال اأهبة النكاح، ول�ضفيه له اأهبة النكاح و�ضهوة يخاف 
منها الزنا وعرف من نف�ضه جوًرا ال يطاق للمراأة؛ الأن امل�ضلحة بالنكاح تنعدم عند 

)16) �سحيح البخاري: كتاب ال�سوم، باب ال�سوم ملن خاف على نف�سه العزوبة، ح1905.

)17) املغني 340/9.
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مف�شدة جوره هذ�))))، ويحتمل حترمي النكاح يف حق هذا؛ قال ابن الهمام رحمه 
تعلم  �أن  �إال  بال�ضَبهني())))،  فقلنا  تف�ضل  الن�ضو�س ال  اأن  اإال  اهلل: )وق�ضيته احلرمة 
�ملر�أة بجور هذ� �لرجل وتر�شاه فيجب عليه �لنكاح؛ ملا تقدم يف �لوجوب، والأن 

جوره حلق �ملر�أة ور�شيت به، و�هلل تعالى �أعلم. 

�مل�شاألة �لثالثة: �حلكمة �لت�شريعية يف �لنكاح: 

اهلل: )وم�ضالح  قدامة رحمه  ابن  قال  النكاح كثرية؛  ال�رشيف يف  ال�رشع  ِحكم 
ين واإحرازه، وحت�ضني املراأة والقيام بها،  النكاح اأكرث؛ فاإنه ي�ضتمل على حت�ضني الدِّ
واإيجاد الن�ضل، وتكثري االأمة، وحتقيق مباهاة النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم وغري ذلك 

من امل�ضالح الراجح اأحدها على نفل العبادة، فمجموعها اأولى()1)).  
ودل على هذه احِلكم وغريها القراآن وال�ضنة والعقل والفطرة: 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  وتعالى:  تبارك  �هلل  كقول  �لقر�آن  فمن 
پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ )�لنور). 

على  االإنفاق  م�ضوؤولية  حتمل  من  عنه  ينتج  ملا  للغنى؛  �ضبب  النكاح  اأن  ففيها 
الزوجة واالأوالد، وهذا مما يحث على الك�ضب وعدم االإ�رشاف. 

عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  اأن  عنه  اهلل  ر�ضي  م�ضعود  ابن  كحديث  ال�ضنة  ومن 
و�ضلم قال: »من ا�ضتطاع الباءة فليتزوج؛ فاإنه اأغ�س للب�رش، واأح�ضن للفرج، ومن 

مل ي�ضتطع فعليه بال�ضوم فاإنه له وجاء«)))). 

)18) فتح القدير 187/3، وال�سرح ال�سغري، وحا�سية ال�ساوي 78/3، 77، ومنهاج الطالبني، ومغني املحتاج 126/3، 125، 
واملغني 344-341/9.

)19) فتح القدير 187/3. 

)20) املغني 343/9.

)21) �سحيح، وتقدم تخريجه �س7.
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وتداخلها،  االأ�رش  وترابط  االإن�ضاين،  اجلن�س  بقاء  بالنكاح  فاإن  العقل؛  من  واأما 
واالإعانة على ح�ضن اخللق و�ضبط الوقت؛ فمن العزاب من هو �ضيء خلقه، عاق 
لوالديه، قاطع لرحمه، م�ضيع لوقته وماله، غري منظم الأموره، فاإذا تزوج تغري كل 

ذلك �إلى �الأح�شن. 
يف  ورغبته  لالآخر،  ميله  على  جمبول  واملراأة  الرجل  من  فكل  الفطرة؛  واأما 
ال  م�رشوع  بزواج  اإال  وين�ضبط  ذلك  يتم  وال  معه،  واالأمن  به،  واالأن�س  معا�رشته، 

بلقاء ممنوع! 

�مل�شاألة �لر�بعة: �أركان �لنكاح و�شروطه: 

املراد بالنكاح هنا عقده، واختلف الفقهاء يف اأركانه و�رشوطه، وبع�ضها متداخل 
اأن ما اختل  اأن بني ركن النكاح و�رشطه فرًقا كبرًيا وبونًا وا�ضًعا، وهو  ببع�س، مع 
ركنه يبطل فال ميكن تد�ركه، وال يرتتب عليه ما يرتتب على �ل�شحيح من وجوب 

ن�ضف املهر قبل الدخول، وال حلوق ن�ضب الولد، ويعترب اجلماع به زنا. 
�أحيانًا قبل �لعقد  و�أما ما �ختل �رشطه فيف�شد وميكن تد�ركه يف �جلملة، ويكون 
ال�ضحيح  النكاح  ما يرتتب على  بع�س  فاإنه يرتتب عليه  بعده، ولالحتياط  واأحيانًا 

كاالإحداد على امليت، وحلوق ن�ضب الولد)))). 
اأركان النكاح و�رشوطه، ذكرتها ح�ضب مذاهبهم  والختالف الفقهاء يف بع�س 

يف �جلملة: 
فعند �حلنفية: للنكاح ركن و�حد هو �ل�شيغة، وهي ما يتم بها عقده من �إيجاب 
وقبول فيتم بهما االنعقاد؛ اأي ارتباط اأحدهما باالآخر على وجه ي�ضمى اعتباره عقًدا 

)22) بدائع ال�سنائع 232/2-328، واملغني 355-353/8.
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�رشعًيا وي�شتعقب �الأحكام �ملرتتبة عليه)))). 
والنفاذ  اجلواز  �رشط  ومنها  العاقد،  يف  كالعقل  االنعقاد  �رشط  منها  و�رشوطه؛ 
كال�ضهادة واملهر، ومنها �رشط اللزوم كعدم متليك الزوج الطالق للزوجة ولغريها)))).  
اأو  وزوٌج  الزوجة  ويلخُ  وهما  للعقد  متوٍل  ثالثة؛  النكاح  اأركان  املالكية:  وعند 

وكيله، وحمٌل وهو زوج وزوجة، و�ضيغة.  
كانت  واإن  وال�ضهادة  العقد،  بعد  كان  واإن  ال�ضداق  منها  ع�رش؛  اأحد  و�رشوطه 
بعد العقد وقبل الدخول، وقيل: هما ركنان لتوقف العقد عليهما، ومن ال�رشوط ما 
ي�ضرتط يف الويل، وما ي�ضرتط يف الزوجني، واأن ال يتفقا على كتمانه، واأن ال تكون 

الزوجة مبتوتة للزوج، واأن ال يكون حتته من يحرم جمعها معها.  
وما اختل من �رشوطه؛ منها ما هو جممع على ف�ضاد العقد باختالله، ومنها ما هو 

متلف فيه. 
واملختلف فيه؛ منه ما يف�ضخ له العقد مطلًقا، ومنه ما يف�ضخ له قبل الدخول فقط، 

ومنه ما يف�شخ قبل �لدخول وبعده ما مل يطل)))). 
وعند ال�ضافعية: اأركانه خم�ضة: ال�ضيغة، والزوجة، وال�ضاهدان، والزوج، وويل 

الزوجة)))). 
و�رشوط �ضحته اأربعة: الزوج، وويل الزوجة، و�ضاهدا عدل)))). 

واالإيجاب،  املوانع،  من  اخلاليان  الزوجان  ثالثة:  اأركانه  احلنابلة:  وعند 
و�لقبول)))). 

)23) بدائع ال�سنائع 229/2، والهداية، وفتح القدير 199/3، 189.

)24) بدائع ال�سنائع 328-232/2. 

)25) اأقرب امل�سالك، وال�سرح ال�سغري 135-81/3.

)26) مغني املحتاج 139/3.

)27) كفاية الأخيار 32/2.

)28) الرو�س املربع 246/6.
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و�رشوطه اأربعة: ويٌل، و�ضاهدان، وتعيني الزوجني، ور�ضا زوج بالغ عاقل وامراأة 
عاقلة ثيب مت لها ت�ضع �ضنني ال غريهما، فال ي�ضرتط اإن زوجهما االأب اأو و�ضيه)))). 

�لف�شل �لأول: �إذن �ملر�أة بالنكاح

االإباحة،  منها:  معان  على  تطلق  الذال  و�ضكون  الهمزة  بك�رش  اللغة:  يف  االإْذن 
واالأمر، واالإرادة، والعلم، واال�ضتماع)1)). 

و�إذن �ملر�أة بالنكاح يف �ال�شطالح: مل �أجده ولعله لو�شوحه، وبا�شتقر�ء كالم 
�لفقهاء فيما يتعلق بهذه �الإذن، يظهر �أن معناها يف �ال�شطالح ال يعدو بع�س معانيها 
اللغوية؛ الأنها اإباحة من املخطوبة للعقد بنكاح خاطبها، وكذا اأمرها به، واإرادتها لها، 

و�إعالمها به لوليها. 
ولذا فيمكن تعريف االإذن ا�ضطالحا اأنه: )اإعالم املراأِة وليَها اأو خاطَبها بر�ضاها 

به زوًجا(. 
وهذ� �الإعالم منها يعم ما كان مبا�رشة وبو��شطة، و�شتاأتي طرق معرفة �إذنها يف 

�ملبحث �الأول، وطرق ثبوتها به يف املبحث الثاين من هذا الف�ضل. 
و�لكالم عن �إذن �ملر�أة بالنكاح يف مبحثني:

�ملبحث �لأول: �إذن �ملر�أة بنكاح نف�شها

النكاح ترتتب عليه للمراأة حقوق على زوجها وله حقوق عليها، وقد ال ترغب 
بحقوق  القيام  ت�ضتطيع  اأنها ال  نف�ضها  لعلمها من حال  اإما  اأ�ضال؛  النكاح  املراأة يف 
الزوج عليها، واإما لعيب بها مينع من نكاحها وال تريد االإخبار به �ضرتا على نف�ضها، 

)29) املغني 415/9، والرو�س املربع 276-252/6.

)30) خمتار ال�سحاح -اأذن- �س12، ول�سان العرب -اأذن- 10/13، 9، وامل�سباح املنري -اأذن- �س10، 9.
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واإما لعدم رغبتها يف املتقدم خلطبتها؛ ل�ضفة فيه ترى اأنها تعيق ح�ضن ِع�رشتها معه، 
ولذ� فمن حق �ملر�أة ر�شاها بنكاح من تقدم خلطبتها. 

ونحوه))))،  قول  �أظهره  �إذ�  �إال  يعلم  فال  �لقلب،  �أعمال  من  عمل  �لر�شا  لكن 
وبظهور ر�شا �ملر�أة بنكاحها تعلم �إذنها به، ثيًبا كانت �أم بكًر�، وهذ� �الإذن حق للمر�أة 
اأكرمها به ال�ضارع احلكيم؛ فعن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه اأن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 
تخُ�ضتاأمر، وال تنكح البكر حتى ت�ضتاأذن. قالوا: يا  و�ضلم قال: »ال تنكح الثيب حتى 

ر�ضول اهلل وكيف اإذنها؟ قال: اأن ت�ضكت«)))).  
وتقدم اأن املراد باإذن املراأة بنكاحها: اإعالمها لوليها اأو خاطبها بر�ضاها به زوًجا.  

وبكارًة  كرًبا و�ضغًرا،  املراأة  باختالف حال  يختلف حكمه وطريقته  االإذن  وهذا 
ا طرق معرفة اخلاطب باإذن مطوبته بنكاحه، واحلديث عن  وثيوبًة، وتختلف اأي�ضً

هذه �الأمور يف ثالثة فروع: 

�لفرع �لأول: حالت �ملر�أة كرًب� و�شغًر�، وبكارًة وثيوبًة: 

اأو  اأو كبرية بكر،  اأربع: كبرية ثيب،  اإحدى حاالت  املراأة املخطوبة ال تخلو من 
�شغرية ثيب، �أو �شغرية بكر، وهنا بيان هذه �حلاالت:

�حلالة �لأولى: �ملر�أة �لكبرية: 

اإحدى عالمات البلوغ قبل ا�ضتكمالها  البالغة، ويتم بلوغها بظهور  الكبرية هي 
�ِضن البلوغ، واإال فبا�ضتكمالها له.

عالمات بلوغ �ملر�أة: 

تنق�ضم عالمات بلوغ املراأة اإلى ق�ضمني:

)31) ينظر: فتح العزيز 99/8، ومغني املحتاج 3/2.

)32) �سحيح م�سلم: كتاب النكاح، باب ا�ستئذان الثيب يف النكاح بالنطق، والبكر بال�سكوت، ح1419. 
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�لق�شم �لأول: �لعالمات �لتي ت�شبق ��شتكمال �شن �لبلوغ: 

اتفق الفقهاء على اأن املراأة اإن مل ت�ضتكمل �ضن البلوغ فبلوغها بظهور اإحدى هذه 
الثالث العالمات: حي�ضها، اأو احتالمها، اأو حملها، اأو اإنبات عانتها ال�ضعر اخل�ضن 
ال  الكافرة  لبلوغ  عالمة  االإنبات  اأن  ال�ضافعية  عند  واالأ�ضح  باملو�ضى،  يحلق  الذي 

�مل�شلمة)))).  
ومما يدل على اعتبار االإنبات عالمة للبلوغ؛ ما رواه عطية القرظي))))  ر�شي �هلل 
عنه  قال: »كنت من �ضبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن اأنبت ال�ضعر قخُتل، ومن مل 

ينبت مل يقتل، فكنت فيمن مل ينبت«)))).  
ومما يدل على احتالم املراأة؛ ما روته اأم �ضلمة - ر�ضي اهلل عنها - قالت: »جاءت 
�أم �شليم �إلى ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم فقالت: يا ر�شول �هلل �إن �هلل ال ي�شتحيي 
من �حلق فهل على �ملر�أة من غ�شل �إذ� �حتلمت؟ قال �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم: �إذ� 
ر�أت �ملاء. فغطت �أم �شلمة - تعني وجهها - وقالت: يا ر�شول �هلل �أوحتتلم �ملر�أة؟ 

قال: نعم؛ تربت ميينك فبم ي�ضبهها ولدها«)))). 
وزمن اإمكان بلوغ املراأة ب�ضيء من تلك العالمات؛ اإن وجد �ضيء منها هو بعد ا�ضتكمال 
املراأة ت�ضع �ضنني؛ لقول ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »مروا اأوالدكم بال�ضالة وهم 

اأبناء �ضبع �ضنني، وا�رشبوهم عليها وهم اأبناء ع�رش، وفرقوا بينهم يف امل�ضاجع«)))). 
ففيه االأمر بالتفريق بني ال�ضغار اإذا بلغوا ع�رش �ضنني؛ وهذا يدل على اأنها مظنة 

)33) تنوير الأب�سار ورد املحتار 153/6، ومواهب اجلليل 428/3، ومنهاج الطالبني ومغني املحتاج 167/2 واملغني 597/6.

)34) �سحابي �سغري، له حديٌث، يقال: �سكن الكوفة. تقريب التهذيب 25/2.

)35) �سنن اأبي داود، و�سكت عنه: كتاب احلدود، باب يف الغالم ي�سيب احلد، ح4404، و�سنن الرتمذي وقال: )حديث ح�سن 
�سحيح): اأبواب ال�سري، باب ما جاء يف النزول على احلكم، ح1584.

)36) �سحيح البخاري: كتاب العلم، باب احلياء يف العلم، ح130.

)37) �سنن اأبي داود، و�سكت عنه: كتاب ال�سالة، باب متى يوؤمر الغالم بال�سالة، ح495 ورمز له ال�سيوطي بال�سحة، اجلامع 
ال�سغري 535/2.
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للبلوغ، وقد وجد من بلغ عندها؛ فمن الرجال عمرو بن العا�س فاإن بينه وبني ابنه 
بلغ وهو  �أن عمر�ً  اإحدى ع�رشة �ضنة))))، وهذ� يعني  عبداهلل ر�ضي اهلل عنهما نحو 
ابن ع�رش، ومنهم املغرية رحمه اهلل))))، ومن �لن�شاء ما ذكره �حل�شن بن �شالح رحمه 
�هلل)1)) فقال: )اأدركت جدة بنت اإحدى وع�رشين �ضنة()))) وهذ� يعني �أن هذه �ملر�أة 

وابنتها بلغتا وهما بنتا ت�ضع اأو ع�رش �ضنني. 
تنبيه: لي�س من عالمات البلوغ قبل ا�ضتكمال �ضنه، اإنبات �ضعر ال�ضاق اأو االإبط اأو 
وذلك  االأنف؛  اأرنبة  انفراق  وال  ال�ضوت،  ثقل  وال  الثديني،  نهود  وال  اللحية، 
ملا تقدم يف حديث عطية ر�ضي اهلل عنه اأنهم اعتربوا اإنبات العانة وهي عورة دون 

غريها مما لي�س بعورة)))).
�لق�شم �لثاين: ��شتكمال �شن �لبلوغ: 

اإذا مل تظهر اإحدى تلك العالمات على املراأة، فبلوغها با�ضتكمالها �ضن البلوغ، 
واختلف الفقهاء يف قدره على ثالثة اأقوال:  

املفتى  يف  احلنفية  ذهب  واإليه  قمرية،  �ضنة  ع�رشة  خم�س  با�ضتكمالها  اأنه  االأول: 
به))))، وال�ضافعية))))، و�حلنابلة)))). 

)38) �سري اأعالم النبالء 80/3.

)39) ابن النعمان النخعي الكويف، ثقة تويف - رحمه اهلل – 236 هـ. تقريب التهذيب 270/2. قال: )احتلمت واأنا ابن ثنتي 
ع�سرة �سنة) �سحيح البخاري معلًقا ب�سيغة اجلزم: كتاب ال�سهادات، باب بلوغ ال�سبيان، اجلامع ال�سحيح 257/2.

)40) ابن �سالح بن حي، ثقة، فقيه، عابد، ت رحمه اهلل 199هـ، تقريب التهذيب 167/1.

)41) �سحيح البخاري معلًقا ب�سيغة اجلزم: كتاب ال�سهادات، باب بلوغ ال�سبيان، اجلامع ال�سحيح 257/2.

)42) رد املحتار 153/6، ومواهب اجلليل 428/3، ومنهاج الطالبني، ومغني املحتاج 167/2.

)43) رد املحتار وحا�سية الدر املختار 153/6.

)44) منهاج الطالبني ومغني املحتاج 166/2.

)45) املغني 598/6، وا�ستدلوا بحديث ابن عمر - ر�سي اهلل تعالى عنهما - : »اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عر�سه 
يوم اأحد وهو ابن اأربع ع�سرة �سنة فلم يجزه، ثم عر�سني يوم اخلندق واأنا ابن خم�س ع�سرة فاأجازين، قال نافع: فقدمت 
على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا احلديث، فقال: اإن هذا حلٌد بني ال�سغري والكبري. وكتب اإلى عماله اأن 

يفر�سوا ملن بلغ خم�س ع�سرة«، �سحيح البخاري: كتاب ال�سهادات، باب بلوغ ال�سبيان و�سهادتهم، ح2664.
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الثاين: اأنه با�ضتكمالها �ضبع ع�رشة �ضنة، واإليه ذهب اأبو حنيفة يف رواية)))). 
الثالث: اأنه با�ضتكمالها ثماين ع�رشة �ضنة، واإليه ذهب املالكية)))).  

�إذ�  �لعالمات  تلك  باإحدى  ببلوغها  قولها  يقبل  ببلوغها:  �ملر�أة  قول  قبول  تنبيه: 
�أ�شبه)))) اأي اأمكن؛ وذلك الأنها اأعرف بنف�ضها، كما يف قبول قولها ببكارتها و�ضياأتي. 
يف  زيادة  بل  بواجب  لي�س  ولكنه  اأقاربها؛  ذلك  عن  ي�ضئل  اأنه  احلنفية  وذكر 

االحتياط)))).
�حلالة �لثانية: �ملر�أة �ل�شغرية: 

قبله  عليها  تظهر  البلوغ، ومل  �ضن  ا�ضتكمالها  اإلى  منذ والدتها  البالغة؛  هي غري 
�إحدى عالماته.

�حلالة �لثالثة: �ملر�أة �لثيب: 

للمكان  املثابة  ومنه  رجع،  اإذا  واأثاب  ثاب  من  الراجع،  هي:  اللغة  يف  الثيب 
الذي يرجع اإليه، والتثويب لرتجيع الدعاء يف اأذان الفجر، والثيب للرجل واملراأة، 
وجمعه ثيبون وثيبات)1))، وهما من دخال ببع�س بعد عقد نكاحهما؛ الأنهما يرجعان 
اإلى الدخول مرة بعد مرة. واإطالقه على املراأة اأكرث؛ الأنها ترجع اإلى اأهلها بوجه غري 

وجهها �الأول)))).  
باتفاق  وهذه  �شحيح.  بعقد  ُقبلها  يف  �ملوطوؤة  �ملر�أة  �ال�شطالح:  يف  و�لثيب 

)46) رد املحتار وحا�سية الدر املختار 153/6.

)47) مواهب اجلليل 427/3، وحا�سية ال�ساوي 529/4.

)48) رد املحتار 153/6، ومواهب اجلليل 428/3، ومنهاج الطالبني ومغني املحتاج 167/2.

)49) رد املحتار 153/6.

)50) عن عبادة بن ال�سامت ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »البكر بالبكر جلد مائة ونفي �سنة، 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم« �سحيح م�سلم: كتاب احلدود، باب حد الزنا، ح1690. ففيه اإطالق الثيب والبكر على 

الرجل واملراأة.

)51) خمتار ال�سحاح -ثوب- �س89 وامل�سباح املنري -ثوب- �س87، وينظر: العناية وفتح القدير 271/3، 270.
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ذرة فزالت بالوطء اأو مل تزل به لكونها غائرة))))، �أم  �لفقهاء)))) �ضواء اأكانت لها عخُ
فيها  الفقهاء  فاختلف  بغري ذلك  بكارتها  واأما من زالت  لها عذرة خلقة))))،  لي�شت 

ح�شب هذ� �لتف�شيل: 
دت  احلنفية اتفقوا على ثيوبة من زالت بكارتها بجماع يف نكاح فا�ضد، اأو زناً حخُ
فيه اأو عاودته، واختلفوا من زالت بكارتها بزناً مل حتد فيه اأو مل تعاوده، فذهب اأبو 

حنيفة اإلى اأنها يف حكم البكر، وذهب اأبو يو�ضف وحممد اإلى اأنها ثيب)))).  
مل  لكنهم  �ضيء))))،  باأي  بكارتها  زالت  من  هي  الثيب؛  اأن  اإلى  ذهبوا  املالكية 
يجعلو� �الإذن يف �لنكاح لكل ثيب، وال عدم �الإذن لكل بكر، بل �أحلقو� �أربًعا بالثيب 

�ملوطوؤة يف �لقبل بعقد �شحيح، وهن: 
): من زالت بكارتها بنكاح فا�ضد ولو جممع عليه ودخُرء عنها حد الزنا ل�ضبهة. 

): من طالت عنو�ضتها فعرفت م�ضالح نف�ضها قبل الزواج. 
دها �أبوها �أو و�شيه، �أو �أطلق �حلجر عنها حل�شن ت�رشفها.   ): من ر�شَّ

لمت خلوتها به اأم  ): من اأقامت �ضنة ببيت زوجها وهي بكر ثم تاأميت �ضواًء اأعخُ
جهلت)))).  

ال�ضافعية واحلنابلة اتفقوا على اأن الثيب من وطئت يف قبلها، �ضواًء اأكان الوطء 
حالاًل اأم حراًما، اأم وطء �ضبهة يف نوم اأو يقظة)))). 

)52) الهداية وفتح القدير 270/3-272، وبداية املجتهد 6/2 وعند املالكية تعترب ثيبا، ال�سرح ال�سغري 107/3، 106، ومنهاج 
الطالبني ومغني املحتاج 150/3، 149، واملغني 411/9، 410.

)53) وهي َمن بكارتها داخل الفرج، اأ�سنى املطالب 313/6.

)54) مغني املحتاج 150/3.

)55) الهداية والعناية وفتح القدير 271/3، 270.

)56) ال�سرح ال�سغري 107/3.

)57) ال�سرح ال�سغري، وحا�سية ال�ساوي 107-105/3.

)58) منهاج الطالبني ومغني املحتاج 150/3، 149، واملغني 410/9.
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ذرة اإلى الثيب، فال تكون بكراً بل ال تزال ثيًبا)))).  تنبيه: لو عادت العخُ
�حلالة �لر�بعة: �ملر�أة �لِبكر: 

البكر يف اللغة لها عدة معان كلها تدور على اأول ال�ضيء، منها: املراأة الَعْذراء)1)) 
الأن م�شيبها هو �أول م�شيب لها كالباكورة، ومنها �لتي ولدت بطًنا و�حًد�))))، ومن 

مل يتزوج من رجل وامراأة)))). 
خلقت  اأي  ِخلقة،  ذرة  عخُ لها  تكن  مل  واإن  �لعذر�ء))))،  �ملر�أة  �ال�شطالح:  ويف 

بدونها)))). 
لكن �لفقهاء �ختلفو� يف �إطالق �لبكر على غري هذه ممن مل يتفقو� على �أنها ثيب، 

وهذه �أقو�لهم ح�شب مذ�هبهم: 
�ضحيح  بعقد  قبل  يف  وطء  بغري  بكارتها  زالت  من  اإحلاق  على  اتفقوا  احلنفية: 
اأو  اأو عنو�ضة،  اأو جراحة،  اأو حي�ضة،  بوثبة،  بكارتها  زالت  االأبكار، كمن  باأحكام 
نته، اأو خال بها ومل يجامعها ثم فارقها  عود، اأو حمل ثقيل، اأو فارقها زوجها جَلبِّه اأو عخُ

بوفاته �أو طالقه. 
واختلفوا فيمن زالت بكارتها بزنا مل حتد فيه اأو مل تعاوده، فذهب اأبو حنيفة اإلى 
�أنها بكر حكًما، وذهب �شاحباه �إلى �أنها ثيب))))، وتقدم هذا اخلالف عند الثيب.  

)59) مغني املحتاج 149/3.

)60) من مل تذهب ُعْذَرتها، اأي بكارتها. امل�سباح املنري -بكر- �س59.

)61) خمتار ال�سحاح -بكر- �س61.

)62) امل�سباح املنري -بكر- �س59.

)63) ينظر: الهداية 270/3.

)64) رو�س الطالب و�سرحه اأ�سنى املطالب 314/6، ومغني املحتاج 150/3.

ا  )65) واإمنا جعل اأبوحنيفة ِبكًرا من مل تعاود الزنا ومن مل حتد فيه؛ لأن النا�س عرفوها بكًرا، وال�سرع جعل ال�سكوت ر�سً
بعلة احلياء، وهنا وجد حياوؤها من النا�س بنطقها فيعيبونها به فتمتنع منه ب�سكوتها كي ل تتعطل م�ساحلها، بخالف 
ها به، اأو �سار عادة لها والعياذ باهلل  نكاحها ب�سبهة اأو بعقد فا�سد فال�سرع اأظهره، اأما الزنا فندب �سرته ما مل يظهر بحدِّ

فهي ثيب اتفاًقا. بدائع ال�سنائع 244/2، والهداية والعناية وفتح القدير 271/3، 270.



  العدد 56 - �سوال 1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة56

�إذن �ملر�أة بالنكاح وتوليها عقده

�ملالكية: �أحلقو� ثالًثا من �لن�شاء بحكم �لبكر: 
)- من علم عدم خلوتها بزوجها ولو اأقامت عنده اأكرث من �ضنة. 

)- من ِثيبت وهي �شغرية. 
)- من زالت بكارتها ببلوغ اأو بزنا ولو تكرر، اأو بعار�س كوثبة و�رشبة وعود، 

اأو بنكاح فا�ضد ولو جممًعا عليه ومل يدرء عنها احلد ل�ضبهة)))). 
ذرتها بغري  ال�ضافعية يف االأ�ضح، واحلنابلة: اأحلقوا بحكم البكر كل من زالت عخُ

وطء رجل يف قبل؛ وذلك لعدم ممار�ضتها الرجال، فهي باقية على حيائها. 
بذكر  عذرتها  زالت  من  ومثلها  عذرتها،  لزوال  ثيب؛  هي  لل�ضافعية  قول  ويف 

حيوان كقرد)))).  
تنبيه: قبول قول �ملر�أة يف بكارتها وثيوبتها: 

قال اخلطيب ال�رشبيني: )وت�ضدق املكلفة يف دعوى البكارة، واإن كانت فا�ضقة، 
قال ابن املقري: بال ميني. وكذا دعوى الثيوبة قبل العقد واإن مل تتزوج، وال تخُ�ضاأل 

عن الوطء()))). 
ا  اأي�ضً املغلظة، ولعله  بنف�شها)))) فال حاجة يف ك�ضف عورتها  �أعلم  الأنها  وذلك 
�أن �لبكارة هي �الأ�شل، ويف �لثيوبة �رشر؛ فالثيب لي�شت كالبكر، و�ملرء ال يتهم يف 

�الإ�رش�ر بنف�شه. 
اأم  ب�ضبهة،  اأوطئت  �ضواء  عليها،  لل�ضرت  فلعله  الوطء؛  عن  �ضوؤالها  عدم  واأما 

باإكر�ه، �أم بحر�م. 

)66) مواهب اجلليل 427/3، وال�سرح ال�سغري وحا�سية ال�ساوي 107-105/3.

)67) منهاج الطالبني ومغني املحتاج 150/3، 149، واملغني 410/9.

)68) مغني املحتاج 150/3.

)69) اأ�سنى املطالب 314/6.
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�لفرع �لثاين: حكم �إذن �ملر�أة بنكاح نف�شها: 

بكر  و�إما  كبرية،  بكر  و�إما  �شغرية،  ثيب  و�إما  كبرية،  ثيب  �إما  �ملر�أة؛  �أن  تقدم 
�شغرية. 

وكل واحدة منهن، اإن كانت جمنونة ال تفيق ولها م�ضلحة يف زواجها، فيزوجها 
�إن كانت  �أما  �إذنها؛ الأنها ال تعي �الإذن.  �أبوها ونحوه وبال  �ملاأذون له بذلك،  وليها 
اإذنها  كالعاقلة يف  فهي  زواله،  مرجو  مبر�س  عقلها  زال  اأو  اأحيانًا،  ت�رشع  اأو  تفيق 

بنكاحها)1)).  
واملراأة العاقلة تختلف يف اإذنها بنكاحها باختالف احلاالت االأربع للمراأة، وهي: 

�حلالة �لأولى: �إذن �لِبكر �ل�شغرية:  

�لكالم عن هذه �حلالة يف ثالث م�شائل:
�مل�شاألة �لأولى: حكم �إذن �لبكر �ل�شغرية: 

تقدم �أن �ل�شغرية هي غري �لبالغة، وهذه �إن كانت بكًر� في�شتحب لوليها �أن ال 
يزوجها حتى تبلغ وتاأذن به؛ الأنها تلزمها بالنكاح حقوق �ضاءت اأو اأبت))))، وهي ال 
تعي م�شلحتها، وال عربة باإذنها يف �شائر ت�رشفاتها، فكذ� ال عربة باإذنها وعدمها يف 

�إنكاحها)))). 
ولكن لو اأراد وليها تزويجها فتارة يحرم عليه، وتارة يباح:  

فيحرم اإن كان فيه �رشر عليها؛ كتزويجها ممن فيه ما يرد به الزوج �رشًعا، كخ�ضي 
وذي عاهة من جنون وبر�س ونحوهما؛ وذلك دفًعا لل�رشر عنها)))) قال �بن قد�مة  

املحتاج 150/3، 149، 159،  الطالبني ومغني  والأم 20/5، ومنهاج  ال�سنائع 241/2، ومواهب اجلليل 427/3،  بدائع   (70(
واملغني 413/9، 412، 417، ويف تزويجها تف�سيل لي�س هذا مبحله.

)71) فتح القدير 260/3، ومغني املحتاج 149/3، وتكملة املجموع 168/16.

)72) مغني املحتاج 149/3، واملغني 404/9.

)73) ال�سرح ال�سغري وحا�سية ال�ساوي 108/3، ومغني املحتاج 165/3، 164، واملغني 401/9، 400. 
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رحمه اهلل: )فال يحل له تزويجها من غري كفء وال من معيب؛ الأن اهلل تعالى اأقامه 
مقامها، ناظًرا لها فيما فيه احلظ، ومت�رشًفا لها؛ لعجزها عن الت�رشف يف نف�ضها، فال 
يجوز له فعل ما ال حظ لها فيه كما يف مالها، والأنه اإذا حرم عليه الت�رشف يف مالها 

مبا ال حظ فيه، ففي نف�شها �أولى))))). 
ويباح اإن كان لها حظ فيه ككفء قد يفوتها، واإن كانت اليوطاأ مثلها اأو كرهت 
و�متنعت))))؛ الأنه ال عربة براأيها لعدم معرفتها مب�ضاحلها، ووليها يحتاط لها خوف 
�لعار))))، و�الأ�شل يف وليها �الأمانة عليها و�لعمل مل�شلحتها؛ قال �بن حجر  رحمه 
البكر، ولو  ال�ضغرية  ابنته  اأنه يجوز لالأب تزويج  اأجمعوا على  املهلب:  اهلل: )قال 

كانت ال يوطاأ مثلها))))). 
وقد دل على جواز تزويج البكر ال�ضغرية القراآن وال�ضنة واالإجماع. 

فمن القراآن الكرمي؛ قول اهلل �ضبحانه وتعالى: چ ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى ىئچ )�لطالق).  

حتي�س،  ال  فاإنها  ال�ضغرية؛  ت�ضمل  وهذه  حت�س،  مل  التي  املطلقة  عدة  بيان  ففيها 
وت�ضمل البالغة التي ال حتي�س، وهذه العدة ال تكون اإال من نكاح، ومعلوم اأن مثل هذه 
ال�ضغرية ال راأي لها، فدل على اأن ال�ضغرية غري البالغة يجوز لوليها تزويجها بال اإذنها. 
ومن ال�ضنة؛ زواج النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم من اأم املوؤمنني عائ�ضة ر�ضي اهلل 

)74) املغني 401/9.
)75) مغني املحتاج 149/3، واملغني401/9، 398، وك�ساف القناع 43/5، وذكر ال�سافعية �سروًطا ل�سحة هذا النكاح، واأخرى 
جلواز الإقدام عليه، فاأما ل�سحته فثالثة: اأن ل يكون بني الويل وبينها عداوة ظاهرة، واأن يكون الزوج كفوؤًا، ومو�سًرا 
بحالِّ ال�شداق، واأما �شروط جواز االإقدام على تزويجها؛ فاأن يزوجها مبهر مثلها، ومن نقد البلد، واأن ال يكون الزوج 

مع�سراً، ول ممن تت�سرر مبعا�سرته كاأعمى و�سيخ زمن، ولبينها وبينه عداوة. مغني املحتاج 149/3.

)76) مغني املحتاج 149/3.

)77) فتح الباري 191/9، 190، وفيه اأن ابن �سربمة �سذ يف ذلك؛ لقوله مبنع الأب فيمن ل توطاأ، وحكى عنه ابن حزم اأنه 
قال باملنع مطلًقا، واأن تزويج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - من خ�سائ�سه.
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عنها ولها �شت �شنني)))). 
و�الإجماع؛ حكاه غري و�حد؛ قال �بن �ملنذر رحمه �هلل: )�أجمعو� �أن نكاح �الأب 
ابنته البكر ال�ضغرية جائز اإذا زوجها بكفء()))) وقاله �ملهلب رحمه �هلل كما تقدم)1))، 

وقال ابن قدامة رحمه اهلل: )اأما البكر ال�ضغرية فال خالف فيها()))).
�مل�شاألة �لثانية: ويل �لبكر �ل�شغرية �لذي يجوز له تزويجها بال �إذنها:  

االأب يجوز له تزويج ابنته البكر ال�ضغرية بال اإذنها)))) باالإجماع كما تقدم قريًبا 
فاختلف  اأوليائها  من  اأبيها  غري  اأما  �هلل))))،  رحمهما  �ملهلب  عن  حجر  �بن  نقله  �أن 

الفقهاء يف جواز ذلك له، على ثالثة اأقوال:  
االأول: اأن ذلك يجوز جلميع اأوليائها، واإليه ذهب احلنفية)))). 

الثاين: اأنه يجوز الأبيها ولو�ضيه يف النكاح فقط، واإليه ذهب املالكية))))و�حلنابلة)))).  
ذهب  واإليه  اأهليته،  اأو  عدمه  عند  الأبيها  وجلدها  الأبيها  فقط  يجوز  اأنه  الثالث: 

ال�ضافعية)))).
�مل�شاألة �لثالثة: خيار �لبكر �ل�شغرية بعد زو�جها:  

جها بكفء فالعقد �ضحيح، لكن اإذا بلغت  اإذا زوج البكر ال�ضغرية وليها، فاإن زوَّ

)78) �سحيح البخاري: ف�سائل ال�سحابة، باب تزويج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عائ�سة - ر�سي اهلل عنها- .... ح3681.

)79) الإجماع �س91.

)80) �س17 ه7، وفيه ذكر من �سذ يف هذا.

)81) املغني 398/9.

)82) امل�سدر نف�سه 402/9.

)83) �س17 ه7، وفيه ذكر من �سذ يف هذا.

)84) �سرح �سحيح م�سلم للنووي 206/9، وينظر: فتح القدير 263/3.

)85) ال�سرح ال�سغري 110-105/3.

)86) املغني 417/9، 415، والرو�س املربع 246/6.

)87) منهاج الطالبني ومغني املحتاج 149/3.
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و�ختارت ف�شخ �لعقد فللفقهاء يف خيارها قوالن:  
القول االأول: اأنه اإن كان املزوج لها اأبوها اأو جدها فال خيار لها، واإن كان غريهما 

فلها �خليار، و�إليه ذهب �حلنفية)))). 
القول الثاين: اأنه ال خيار لها، واإليه ذهب اجلمهور))))، وهوؤالء يتفقون يف �جلملة 
مع احلنفية؛ الأنه تقدم اأن املالكية واحلنابلة اإمنا يجيزون تزويجها لالأب وو�ضيه فقط، 

وال�ضافعية يجيزونه فقط لالأب واجلد له عند عدمه اأو عدم اأهليته.  
اإن زوجها وليها بغري كفء، فاختلف الفقهاء يف �ضحة العقد على قولني  واأما 
وهما لل�ضافعي رحمه اهلل، وروايتان عن اأحمد رحمه اهلل، اأحدهما بطالنه، وهو اأظهر 
قويل ال�ضافعي؛ الأنه ت�رشف ال غبطة لها فيه، وهذا يف املال يف�ضد العقد، فكذا يف 
عليه  املعقود  كالعيب يف  الأنه  �ضحته؛  وثانيهما  املحرمة.  كاالأنكحة  ف�ضار  الب�ضع، 

فيمكن ��شتدر�كه. 
اإن  وذكر ابن قدامة رحمه اهلل احتمااًل باجلمع بني القولني؛ وهو التفريق بني ما 

كان وليها يعلم بذلك فيبطل العقد، اأو ال يعلم في�ضح؛ ودليلهما ما ذكرا)1)). 
وعلى �لقول ب�شحة نكاحها، فلها �خليار بعد بلوغها باالتفاق؛ الأن �حلنفية جعلوه 
لها مع الكفء، واجلمهور اإمنا منعوها منه مع الكفء، فدل على اأن لها اخليار مع 

غريه)))).
�حلالة �لثانية: �إذن �لبكر �لكبرية: 

تقدم اأن الكبرية هي البالغة، واأنها اإن كانت جمنونة ال تفيق فلوليها تزويجها بال 

)88) �سرح �سحيح م�سلم للنووي 206/9، واملغني 402/9، وينظر: فتح القدير 263/3.

)89) ك�ساف القناع 43/5، وينظر: ال�سرح ال�سغري 105/3، ومغني املحتاج 149/3، واملغني 402/9، 398. 

)90) منهاج الطالبني ومغني املحتاج 165/3، 164، واملغني 401/9، 400.

)91) ينظر: منهاج الطالبني ومغني املحتاج 149/3، واملغني 402/9، 398، وك�ساف القناع 43/5.
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�إذنها)))). 
اأما اإن كانت عاقلة؛ فاحلديث عن اإذنها بنكاحها يف اأربع م�ضائل:

�مل�شاألة �لأولى: حكم �إذن �لبكر �لكبرية: 

الأمر  ي�ضتاذنها؛  اأن  لوليها  ي�ضتحب  اأنه  يف  خالف  فال  البكر  هذه  خطبت  اإذا 
من  خالف  من  وخروًجا  قلبها،  ولتطييب  بدونه،  نكاحها  عن  ونهيه  به،  ال�ضارع 

�أوجب ��شتئذ�نها)))). 
اأو جدها  اأو و�ضيه  اأبيها  اإن زوجها ويل غري  واأي�ضا ال خالف يف وجوب ذلك 
الأبيها، اأما اإن كان املزوج لها اأحد هوؤالء الثالثة ففي وجوب اإذنها اختلف الفقهاء 

على قولني: 
القول االأول: اأنه يجب اإذنها بزواجها مطلًقا، دون تفريق بني اأوليائها، واإليه ذهب 
�حلنفية)))) و�أحمد يف رو�ية �شوبها �بن تيمية)))) واختاره ابن املنذر من ال�ضافعية)))). 

وا�ضتدلوا بثالثة اأدلة:  
�لدليل �الأول: عن �أبي هريرة ر�شي �هلل عنه �أن ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم 
اأن  اإذنها؟ قال  قال: »...وال تنكح البكر حتى ت�ضتاأذن، قالوا: يا ر�ضول اهلل وكيف 

ت�شكت«)))).  
اأنه  باالإجماع  ال�ضغرية  البكر  وخرجت  باإذنها،  اإال  البكر  تزويج  عن  النهي  ففيه 
يجوز تزويجها بال اإذنها، فدل على حترمي تزويج البكر الكبرية بال اإذنها دون تفريق 

)92) اإن كان النكاح مل�سلحتها، تقدم �س 16.

)93) مغني املحتاج 149/3، واملغني 405/9.

)94) الهداية وفتح القدير 261/3، 260.

)95) املغني 399/9، وجمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 22/32.

)96) امل�سدر نف�سه.

)97) جزء من حديث �سحيح، وتقدم تخريجه �س11.
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بني �أبيها وغريه)))).  
وهو  �أحو�له،  �أقل  على  حممول  �لبكر  با�شتئذ�ن  �الأمر  هذ�  �أن  عليه:  و�عرت�س 
و�شلم:  عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر�شول  بقول  �أمها))))  ��شتئمار  كا�شتحباب  �ال�شتحباب 

»اآمروا الن�ضاء يف بناتهن«)11)). 
النبي - �ضلى اهلل عليه  اأن  الثاين: عن ابن عبا�س - ر�ضي اهلل عنهما -  الدليل 
نف�ضها،  يف  اأبوها  ي�ضتاأذنها  والبكر  وليها،  من  بنف�ضها  اأحق  »الثيب  قال:  و�ضلم- 

و�إذنها �شماتها«))1)). 
ا�ضتئذانها  وجوب  على  فدل  زواجها،  يف  البكر  ابنته  با�ضتئذانه  االأب  اأمر  ففيه 

مطلًقا �ضواء اأزوجها اأبوها اأم غريه))1)). 
و�عرت�س عليه من وجهني: 

هذا  روى  )وقد  اهلل:  رحمه  الباجي  قال  �ضاذة؛  »اأبوها«  لفظ  اأن  االأول:  الوجه 
هذا  و�ضواب  اأبوها«،  ي�ضتاأذنها  »والبكر  فيه:  فقال  �ضعد))1))،  بن  زياد  احلديث 
احلديث ما رواه مالك وقد تابعه عليه �ضفيان الثوري وكل واحد منهما اإمام اإذا انفرد 
اآخر  اتفقا على خالفه....، ووجه  اإذا  قوله غلب على قول زياد بن �ضعد، فكيف 
وهو اأنه قد روي عن زياد بن �ضعد والبكر »ت�ضتاذن« مبثل رواية مالك())1))، ويوؤيد 

)98) ينظر: املغني 399/9، 398.

)99) امل�سدر نف�سه 405/9، 399.

)100) اأبو داود، و�سكت عنه: كتاب النكاح، باب يف ال�ستئمار، ح2095. و�سكت عنه ابن حجر. فتح الباري 193/9.

)101) م�سلم: كتاب النكاح، باب ا�ستئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بال�سكوت، ح1421. 

)102) جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم بن تيمية 23/32.

اجلرح  الزهري،  اأ�سحاب  اأثبت  كان  عيينة:  ابن  قال  ثبت،  ثقة  احلجاز،  يف  كان  اخلر�ساين  عبدالرحمن  ابن   (103(
والتعديل 534/3، 533، تقريب التهذيب 268/1، ومل اأقف على تاريخ وفاته رحمه اهلل. 

)104) املنتقى، �سرح املوطاأ 266/3.
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هذ� �أن م�شلًما رحمه �هلل روى هذ� متابعة حلديث بدون هذه �للفظة))1))، و�ملتابعة 
لي�شت كاأ�شلها))1)). 

الوجه الثاين: اأنه لو �ضلم حديث زياٍد فيحمل على ندب اال�ضتئذان ال وجوبه))1)). 
الدليل الثالث: عن ابن عبا�س - ر�ضي اهلل عنهما -: »اأن جارية بكًرا اأتت النبي 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم فذكرت اأن اأباها زوجها وهي كارهة، فخريها النبي �ضلى اهلل 

عليه و�شلم«))1)). 
البكر  وخرجت  كارهة،  وهي  اأبوها  زوجها  اإن  مطلًقا  للبكر  اخليار  اإثبات  ففيه 
ال�ضغرية باالإجماع يف اأنه يجوز الأبيها تزويجها بال اإذنها، وبقيت الكبرية فدل على 

وجوب ��شتئذ�نها))1)). 
و�عرت�س عليه من وجهني:  

�لوجه �الأول: �أن هذ� �حلديث مر�شل، فال تقوم به �حلجة)1))). 
ويرد عليه: اأنه �ضحيح �ضالح لال�ضتدالل؛ ملا تقدم يف تخريجه. 

الوجه الثاين: اأن هذه املراأة يحتمل اأنها التي زوجها اأبوها من ابن اأخيه لريفع بها 
خ�ضي�ضته، فهو لي�س بكفء لها، فخريت لهذا))))).  

)105) م�سلم: كتاب النكاح، باب ا�ستئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بال�سكوت، ح3 متابعة لح1421. 

)106) �سرح �سحيح م�سلم للنووي 25/1، 24.

)107) املنتقى �سرح املوطاأ 266/3.

)108) م�سند الإمام اأحمد 710/1 ح2469، وقال اأحمد �ساكر: )اإ�سناده �سحيح) امل�سند ب�سرح اأحمد �ساكر 155/4، واأبو داود: 
كتاب النكاح، باب يف البكر يزوجها اأبوها ول ي�ستاأمرها، ح2096، وقال عنه يف �سند اآخر له وهو ح2097: )وكذلك رواه النا�س 
مر�سال معروف)، و�سححه الزيلعي. ن�سب الراية 191/3، 190، وابن حجر وقال: )واأما الطعن يف احلديث فال معنى له؛ 
فاإن طرقه يقوي بع�سها بع�سا...) فتح الباري 196/9، و�سححه غريهما كابن الرتكماين. اجلوهر النقي 117/7، واأبي 

الطيب حممد �سم�س احلق اأبادي، التعليق املغني على الدار قطني 235/3، 234.

)109) ينظر: املغني 399/9، 398.

)110) امل�سدر نف�سه 399/9.

)111) امل�سدر نف�سه .
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ولي�س هذا  مالها،  الت�رشف يف  الر�ضيدة جائزة  البالغة  البكر  اأن  الرابع:  الدليل 
لوليها، وب�شعها �أعظم من مالها، فال يحق لوليها مطلًقا �إجبارها على �إنكاحها، وكما 
اأنه ال يجوز له اإجبار البالغ من ثيب ورجل، فكذا ال يجوز له اإجبار البكر الكبرية))))). 
ويعرت�س عليه: اأن جواز ت�رشف البكر الكبرية يف مالها وعدم اإجبارها فيه هو 
لعدم حيائها فيه وقلة اخلطر املرتتب عليه، فهو لي�س كاخلطر يف النكاح، بخالف اإذنها 
بنكاحها فاإنها ت�شتحي منه، و�أما قيا�س �إذنها على �إذن �لبالغ من ثيب ورجل، فقيا�س 
مع الفارق؛ فاإنهما ال ي�ضتحيان من اإذنهما بالنكاح بخالفها، ومعرفتهما بعواقبه اأكرث 

من معرفتها.  
فال،  �لبكارة  �أما  و�الإجماع،  بالن�س  للحجر  �شبب  �ل�شغر  �أن  �خلام�س:  �لدليل 
مو�ضع  للحجر يف  �ضبًبا  يجعلها  اإذ مل  االإ�ضالم؛  الأ�ضول  وجعلها كذلك مالف 

جممع عليه))))). 
ويعرت�س عليه: اأن هذا هو حمل اخلالف)))))، وال يلزم من كون البكارة لي�ضت 

�شبًبا 
للحجر يف اأحد املوا�ضع املجمع عليها اأن ال تكون �ضبًبا يف غريها اإن دل عليها 

دليل. 
و�ضيه،  اأو  اأبوها  زوجها  كان  اإن  الكبرية  البكر  اإذن  يجب  ال  اأنه  الثاين:  القول 
و�إليه ذهب �ملالكية))))) و�حلنابلة)))))، �أو كان �أبوها �أو جدها من ِقبله لعدمه �أو عدم 

)112) امل�سدر نف�سه.

)113) جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 23/32، وذكر رحمه اهلل اأن مناط ذلك البكارة، اأو ال�شغر، اأو جمموعهما، 
اأو كل منهما، وذكر ال�ساوي رحمه اهلل مناطني فقط البكارة، اأو اجلهل مب�سالح الن�ساء. حا�سية ال�ساوي 105/3.

)114) ينظر: امل�سدر نف�سه.

)115) مواهب اجلليل 427/3، وال�سرح ال�سغري 105/3.

)116) املغني 398/9-405، وك�ساف القناع 43/5.
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اأهليته، واإليه ذهب ال�ضافعية)))))، اأما اإن زوجها غري هوؤالء االأولياء فيجب اإذنها. 
وا�ضتدلوا لعدم الوجوب باأربعة اأدلة:  

الدليل االأول: »الثيب اأحق بنف�ضها من وليها، والبكر يزوجها اأبوها«))))).  
ففيه اأن البكر يزوجها اأبوها بال اإذنها، وهذا عام يف ال�ضغرية والكبرية. 

ويعرت�س عليه: �أن هذ� �حلديث غري ثابت، فال تقوم به �حلجة. 
الدليل الثاين: عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما  اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: 

»االأمي اأحق بنف�ضها من وليها، والبكر ت�ضتاأذن يف نف�ضها، واإذنها �ضماتها«))))). 
ففيه تق�ضييم الن�ضاء اإلى بكر واأمي، وهي هنا الثيب، واإثبات اأحقية الثيب من وليها 
بنكاح نف�ضها دون اإثباته للبكر بال تف�ضيل لكبرية و�ضغرية، فدل على اأن لويل البكر 

الكبرية تزويجها بال اإذنها)1))). 
�أن  �أنه بلغه  �أهل �ملدينة؛ فعن �الإمام مالك  �أن هذ� ما عليه عمل  �لدليل �لثالث: 
القا�ضم بن حممد و�ضامل بن عبد اهلل  رحمهم اهلل: »كانا ينكحان بناتهما االأبكار وال 

ي�شتاأمر�نهن. قال مالك: وذلك �الأمر عندنا يف نكاح �الأبكار« ))))). 
ي�ضرتط  فال  كالنطق  ال�ضغرية  البكر  نكاح  يف  ي�ضرتط  ال  ما  اأن  الرابع:  الدليل 
اإذنها  بال  الكبرية  البكر  الويل  تزويج  جواز  على  فدل  الكبرية،  البكر  نكاح  يف 

)117) منهاج الطالبني ومغني املحتاج 149/3.

)118) اأورده ال�سربيني وعزاه للدار قطني، مغني املحتاج 149/3، ومل اأجده بهذا اللفظ فيه ول يف غريه من الكتب الت�سعة 
بل قال ابن حجر: )حديث »الثيب اأحق بنف�سها والبكر يزوجها اأبوها« الدار قطني من حديث ابن عبا�س بهذا اللفظ، لكن 
قال: »ي�ستاأمرها« بدل يزوجها، وحكى البيهقي عن ال�سافعي اأن ابن عيينة زاد: والبكر يزوجها اأبوها، قال الدار قطني: ل 
نعلم اأحدا وافقه على ذلك) التلخي�س احلبري 1178/3، والذي اأنكره الدار قطني على ابن عيينة هو: »والبكر ي�ستاأمرها 

اأبوها« �سنن الدار قطني 241/3. 

)119) �سحيح م�سلم: كتاب النكاح، باب ا�ستئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بال�سكوت، ح1421.

)120) �سرح �سحيح م�سلم للنووي 204/9، واملغني 400/9.

)121) موطاأ الإمام مالك :كتاب النكاح، باب ا�ستئذان البكر والأمي يف اأنف�سهما، ح1105.
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كال�شغرية))))). 
الرتجيح: الراجح القول الثاين، عدم وجوب ا�ضتئذان االأب ونحوه من اأولياء 
البكر الكبرية؛ وذلك لقوة اأدلته و�ضالمتها من االعرتا�ضات، وملا فيه من اجلمع بني 
االأدلة؛ بحمل االأمر با�ضتئذانها على اال�ضتحباب، ولتخ�ضي�ضه عدم الوجوب مبن 
االأ�ضل فيهم كمال ال�ضفقة، واإباحة ذلك لهم اإن كان مل�ضلحتها وبال �رشر عليها كما 

تقدم يف �لبكر �ل�شغرية.  
ثمرة اخلالف: تظهر فيمن زوج ابنته البكر الكبرية بال اإذنها، فعلى القول بوجوب 
�إذنها ياأثم �الأب، ويثبت لها �خليار �إذ� علمت بالعقد)))))، وعلى �لقول باال�شتحباب 

ال ياأثم االأب، ولي�س لها اخليار اإن زوجها بكفء وال �رشر به عليها. 
�مل�شاألة �لثانية: �آد�ب ��شتئذ�ن �لبكر �لكبرية: 

ذكر بع�س الفقهاء اآدابًا ال�ضتئذان البكر الكبرية، وهي: 
�أوال: �أن ي�شتاأذنها وليها �إما بنف�شه لكن من ور�ء خدر)))))، فعن عائ�ضة  ر�ضي اهلل 
عنها قالت: »كان ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم اإذا اأراد اأن يزوج �ضيئا من بناته 
جل�س اإلى خدرها فقال: اإن فالنًا يذكر فالنة، ي�ضميها وي�ضمي الرجل الذي يذكرها، 

فاإن هي �ضكتت زوجها، واإن كرهت نقرت ال�ضرت فاإذا نقرته مل يزوجها«))))). 
يكون  فال  �أبوها  �شاورها  )و�إذ�  �هلل:  �لعربي رحمه  �بن  قال  بو��شطة غريه؛  و�إما 
مرة،  النكاح  ذكر  من  ا�ضتحيت  اإذا  الأنها  بوا�ضطة؛  يكون  واإمنا  م�ضافهة،  مبا�رشة 

)122) امل�سدر نف�سه.

)123) املغني 401/9، و�سياأتي مزيد اإي�ساح للعمل بهذا العقد يف الف�سل الثالث.

)124) امل�سدر نف�سه 405/9.

)125) م�سند الإمام اأحمد بن حنبل: حديث ال�سيدة عائ�سة - ر�سي اهلل تعالى عنها - 118/8، ح24998، قال الهيثمي: )وفيه 
اأيوب بن عتبه، وهو �سعيف، وقد وثق) جممع الزوائد 278/4 لكن يتقوى بغريه، ينظر: امل�سدر نف�سه.
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ا�ضتحيت من ذكره مع اأبيها مراراً ()))))، وقال ال�رشبيني رحمه اهلل: )وامل�ضتحب يف 
�ال�شتئذ�ن �أن ير�شل �إليها ن�شوة ثقات ينظرن ما يف نف�شها، و�الأم بذلك �أولى؛ الأنها 

تطلع على ما ال يطلع عليه غريها())))). 
ثانيا: �أن تُخربرَ باأن �شكوتها �إذن منها؛ قال �بن �ملنذر رحمه �هلل : )ي�شتحب �إعالم 
�لبكر �أن �شــــــكوتها �إذن))))))، وقال �بن �شـــــــعبان))))) رحمه �هلل: )يقال لها ثالًثا: 
�إن ر�شيت فا�شــكتي، و�إن كرهت فانطقي))1)))، وهذا لزيادة االحتياط كا�ضتحباب 

االإ�ضهاد على اإذنها، و�ضياأتي يف اإذن الثيب الكبرية. 
�مل�شاألة �لثالثة: عالمات �إذن �لبكر �لكبرية بنكاحها: 

الإذنها بنكاحها ثالث عالمات: 
�لعالمة �الأولى: نطقها باإذنها، �أو فعلها �لد�ل عليه)))))، وهذ�ن �تفق �لفقهاء على 

اأنهما اأبلغ واأمت من غريهما من عالمات اإذنها، لكنهما ال ي�ضرتطان يف اإذنها))))).
العالمة الثانية: �ضكوتها، وهذا كاٍف يف اإذنها باتفاق الفقهاء))))).

و��شتدلو� على �أن �شكوتها �إذن منها بهذين �لدليلني:
الدليل االأول: ما ورد يف ال�ضنة)))))، منها ما تقدم يف �إذن �لثيب �لكبرية كحديث 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: »ال تنكح االأمي حتى  اأن  اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه 

)126) عار�سة الأحوذي 27/5.

)127) مغني املحتاج 149/3.

)128) فتح الباري 193/3.

)129) اأبو اإ�سحاق حممد بن القا�سم بن الُقْرطي، ويقال له ابن �سعبان، راأ�س فقهاء املالكية يف وقته مب�سر، من موؤلفاته: 
اأحكام القراآن، ويف الفقه؛ الزاهي ال�سعباين، واملنا�سك، تويف رحمه اهلل 355هـ، الأعالم 335/6.

)130) فتح الباري 193/3.

)131) ينظر كيفيتهما: ما �سياأتي يف اإذن الثيب الكبرية.

)132) الهداية وفتح القدير264/3، ومواهب اجلليل 427/3، ومنهاج الطالبني ومغني املحتاج 150/3، واملغني 407/9.

)133) امل�سدر نف�سه.

)134) املغني 409/9.
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اأن  اإذنها؟ قال:  يا ر�ضول اهلل وكيف  ت�ضتاأمر، وال تنكح البكر حتى ت�ضتاأذن. قالوا: 
ت�شكت«))))). 

ففيه �أن �لبكر �إذ� ��شتوؤذنت يف نكاحها و�شكتت، ف�شكوتها يعترب �إذنًا منها. 
الدليل الثاين: قال الكا�ضاين رحمه اهلل: )اإن البكر ت�ضتحي عن النطق باالإذن يف 
�لنكاح؛ ملا فيه من �إظهار رغبتها يف �لرجال فتن�شب للوقاحة، فلو مل يجعل �شكوتها 
ط ا�ضتنطاقها واأنها ال تنطق عادة لفاتت عليها م�ضالح  ا بالنكاح داللًة، و�رشخُ اإذنًا ور�ضً

النكاح مع حاجتها اإليه، وهذا ال يجوز())))). 
وقال �بن قد�مة رحمه �هلل: )والأن �حلياء عقلة على ل�شانها مينعها �لنطق باالإذن، 
�أنه لر�شاها فاكتفي  �إبائها و�متناعها، فاإذ� �شكتت غلب على �لظن  وال ت�شتحي من 

به)))))). 
العالمة الثالثة: بكاوؤها بال �ضياح وال �رشب خٍد)))))، �أو �شحكها وتب�شمها، ويف 

اعتبار هذه عالمة باإذنها اختلف الفقهاء على ثالثة اأقوال: 
القول االأول: اأنهما يعتربان عالمة الإذنها؛ الأنهما يدالن على فرط احلياء و�ضدته، 

واإليه ذهب اأبو يو�ضف))))) و�ملالكية يف قول)1)))، وال�ضافعية)))))، و�حلنابلة))))). 
القول الثاين: اأن البكاء ال يعترب اإذنًا بل رًدا منها، واإليه ذهب حممد بن احل�ضن؛ 

)135) البخاري: كتاب النكاح، باب ل ينكح الأب وغريه البكر والثيب اإل بر�ساهما، ح5136.

)136) بدائع ال�سنائع 242/2.

)137) املغني 409/9.

)138) فاإن كان بكاوؤها معهما، فال يعترب اإذًنا؛ لإ�سعاره بعدم ر�ساها، مغني املحتاج 150/3، وفتح الباري 193/9.

)139) بدائع ال�سنائع 243/2.

)140) مواهب اجلليل433/3.

)141) مغني املحتاج 150/3.

)142) املغني 409/9.
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الأن البكاء و�ضع عالمة الإظهار الكراهية، بخالف ال�ضحك فدليل ال�رشور))))). 
�لقول �لثالث: �أن ذلك ال يعترب �إذنًا وال منًعا بل ينظر يف قر�ئنه �لد�لة على �الإذن 
وعدمه، و�إليه ذهب �بن �لهمام من �حلنفية))))) و�ملالكية يف �لبكاء خا�شة)))))؛ قال 
�بن �لهمام رحمه �هلل: )�ملعول عليه �عتبار قر�ئن �الأحو�ل يف �لبكاء و�ل�شحك، فاإن 
قد  والبكاء  ا�ضتئهزاًء،  يكون  قد  ال�ضحك  الأن  �حتيط))))))؛  �أ�شكل،  �أو  تعار�شت 
يكون حزنًا على فراق االأهل)))))، وقال ابن عرفة رحمه اهلل: )ال�ضواب الك�ضف 

عن حال بكائها هل هو �إنكار �أو ال)))))). 
�لرتجيح: �لر�جح �لقول �لثالث؛ الأن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم ذكر �ل�شكوت 
تو�شحهما.  قرينة  من  بد  فال  �الإذن وعدمها،  يحتمالن  و�ل�شحك، وهما  �لبكاء  ال 

و�هلل �أعلم.
�مل�شاألة �لر�بعة: تعيني خاطب �لبكر �لكبرية لها عند ��شتئذ�نها: 

ال خالف يف اأن االأف�ضل عند ا�ضتئذان البكر تعيني خاطبها لها؛ ملا تقدم من فعل 
اهلل عنهن -  بناته يف زواجهن - ر�ضي  ا�ضتئذانه  اهلل عليه و�ضلم عند  النبي �ضلى 
بل  فقط  بالنكاح  ال  ر�ضاها  معرفة  اإذنها  فائدة  والأن  فالنة«،  يذكر  فالنا  »اإن  بقوله: 
يف  ترغب  ال  وقد  االأزواج)))))،  باختالف  اأي�ضا  تختلف  االأغرا�س  اإذ  وباخلاطب؛ 

رجل بعينه ويكون هو خاطبها وهي ال تعلم!  

)143) بدائع ال�سنائع 243/2.

)144) فتح القدير 264/3.

)145) التاج والإكليل 433/3.

)146) فتح القدير 264/3.

)147) بدائع ال�سنائع 243/2، وفتح القدير 264/3.

)148) التاج والإكليل 433/3.

)149) امل�سدر نف�سه 158/3.
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لكن اختلف الفقهاء يف ا�ضرتاط هذا التعيني على قولني: 
االأول: اأنه ي�ضرتط تعيني اخلاطب للبكر عند ا�ضتئذانها، فلو قال لها وليها: اأزوجك 
من رجل، و�أبهمه؛ فال يكفي �شكوتها عنده؛ الأن �لر�شا باملجهول ال يتحقق. وكذ� 
لو �ضمى لها جمموعة غري حم�ضورة، اأما لو كانت حم�ضورة كاأن قال: اأزوجك من 
اأحد جرياين اأو بني عمي وهم حم�ضورون، ف�ضكتت، �ضح اإذنها للعلم بهم، واإلى 

هذ� ذهب �حلنفية)1))). 
الثاين: اأنه ال ي�ضرتط هذا التعيني؛ الأن �ضفقة اأبي البكر عليها تدعوه اإلى ح�ضن 
�إيجابهم  اختياره لها، واإليه ذهب ال�ضافعية يف االأ�ضح)))))، وهذ� مبني على عدم 

��شتئذ�نها، وتقدم.
�حلالة �لثالثة: �إذن �لثيب �ل�شغرية: 

تقدم املراد بالثيب وبال�ضغرية، وهذه كمن تزوجت قبل بلوغها ووطئها زوجها،ثم 
تويف عنها اأو فارقها، بطالق ونحوه، وال تزال غري بالغة، فاإن خطبت ففي تزويجها 

ووجوب ا�ضتئذانها اختلف الفقهاء على قولني: 
احلنفية)))))  ذهب  واإليه  اإذنها،  بال  يزوجها  اأن  لوليها  يجوز  اأنه  االأول:  القول 

و�ملالكية))))) واحلنابلة ملن كان لها دون ت�ضع �ضنني))))). 
و��شتدلو�: باأن �لغالم و�لبكر �ل�شغرية ال يجب �إذنهما؛ لعدم وعيهما م�شلحتهما، 

وهذه �لثيب �ل�شغرية مثلهما فال يجب �إذنها))))). 

)150) بدائع ال�سنائع 243/2.

)151) مغني املحتاج 158/3، 150.

)152) فتح القدير 260/3.

)153) بداية املجتهد 6/2.

)154) ك�ساف القناع 43/5.

)155) املغني 407/9.
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القول الثاين: اأن هذه الثيب اليجوز لوليها تزويجها مادامت �ضغرية ولو اأذنت، 
بل يجب تاأخريه اإلى بلوغها، واإليه ذهب ال�ضافعية))))) و�حلنابلة يف وجه))))). 

وا�ضتدلوا: باأحاديث االأمر با�ضتئمار الثيب واأحقيتها بنف�ضها دون وليها، بال تفريق 
بني 

عربة  فال  م�شلحتها  تعي  ال  ل�شغرها  لكن  �شغرية،  ثيب  وهذه  و�شغرية،  كبرية 
باأمرها به، فيوؤخر نكاحها �إلى بلوغها لي�شح �إذنها))))). 

واعرت�س عليه: اأن اأحاديث االأمر با�ضتئمار الثيب حممولة على من تعي م�ضلحتها 
وهي �لثيب �لكبرية، �أما �لثيب �ل�شغرية ال تعي م�شلحتها فال حق لها حينئذ))))). 

دليله،  لقوة  وذلك  ا�ضتئذانها؛  بال  تزويجها  جواز  االأول،  الراجح  الرتجيح: 
و�ضعف دليل القول الثاين مبا اعرت�س عليه، والأنه قد تفوت م�ضلحتها بعدم تزويجها 

من كفء تقدم خلطبتها. 
ثمرة اخلالف: تظهر جلية يف تزويج الثيب ال�ضغرية املفارقة بنحو وفاة اأو طالق، 
فعلى القول االأول يجوز لوليها تزويجها حال �ضغرها بال ا�ضتئذانها، وعلى القول 

الثاين يحرم تزويجها اإلى اأن تبلغ ويجب ا�ضتئمارها حينئذ.
�حلالة �لر�بعة: �إذن �لثيب �لكبرية: 

�لكالم عن هذه �حلالة يف م�شاألتني: 
�مل�شاألة �لأولى: حكم �إذن �لثيب �لكبرية بنكاحها: 

اتفق الفقهاء على ا�ضرتاط اإذن الثيب الكبرية باأمرها باإنكاحها، واأنه لي�س لوليها 

)156) منهاج الطالبني ومغني املحتاج 149/3.

)157) املغني 407/9.

)158) ينظر: مغني املحتاج 149/3، واملغني 407/9.

)159) املغني 407/9.
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مردود  فنكاحها  اأمرها  بال  زوجت  واإن  �لنكاح)1)))،  على  �إجبارها  غريه  �أو  �أباً 
باالإجماع؛ قال ابن حجر رحمه اهلل: )وَردُّ النكاح اإذا كانت ثيًبا فزوجت بغري ر�ضاها 

�إجماع)))))). 
وا�ضتدلوا على ذلك باأدلة كثرية من ال�ضنة متقاربة املعنى، ومنها هذه الثالثة: 

�لدليل �الأول: عن �أبي هريرة ر�شي �هلل عنه �أن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم قال: 
»ال تنكح االأمي حتى ت�ضتاأمر«))))). 

ففيه النهي عن تزويج االأمي اإال باأمرها، واالأمي هنا �ضد البكر؛ ملقابلتها بها وتاأنيث 
فعله))))). 

قال �بن حجر رحمه �هلل: )�أ�شل �ال�شتئمار طلب �الأمر، فاملعنى ال يعقد عليها حتى 
يطلب �الأمر منها، ويوؤخذ من قوله ت�شتاأمر؛ �أنه ال يعقد �إال بعد �أن تاأمر بذلك.... 
يحتاج  ولهذا  امل�ضتاأمرة،  اإلى  االأمر  وجعل  امل�ضاورة،  تاأكيد  على  يدل  واال�ضتئمار 

الويل اإلى �رشيح اإذنها يف العقد، فاإن �رشحت مبنعه امتنع اتفاًقا())))). 
قال:  عنه   اهلل  ر�ضى  الكـــندي  عدي  اأبيه  عن  َعدي)))))  عن  الثاين:  الدليل 
ر�ضاها  والبكر  نف�ضها،  عن  تخُْعِرب  »الثيب  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  قال 

)160) وقال احل�سن والنخعي باأنه يجوز لالأب تزويجها بال اإذنها، لكنه قول �ساذ. الهداية وفتح القدير260/3، وال�سرح 
ال�سغري وحا�سية ال�ساوي 131/3، 110، ومنهاج الطالبني ومغني املحتاج 149/3، وخمت�سر اخلرقي واملغني 406/9 وينظر: 

املغني 378/9-382، وفتح الباري 191/9، 190. 

)161) فتح الباري 194/9.

)162) جزء من حديث �سحيح، تقدم تخريجه �س25.

)163) مواهب اجلليل 433/3، وفتح الباري 192/9.

)164) امل�سدر نف�سه.

)165) اأبو فروة اجلزري، ثقة فقيه عامل املو�سل لعمر بن عبدالعزيز رحمه اهلل، تويف رحمه اهلل120هـ. تقريب التهذيب 
.17/2
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�شمتها«)))))، ومعنى تعرب عن نف�ضها: اأي تبني وتو�ضح ما يف نف�ضها))))). 
ففيه اأن الثيب ت�رشح باإذنها بقولها يف اإنكاحها، بخالف البكر يكتفى ب�ضمتها، 

فدل على وجوب ت�رشيح �لثيب باإذنها))))). 
الدليل الثالث: اأن الثيب الكبرية عرفت مق�ضود النكاح، وقل حياوؤها فيه مبمار�ضتها 

له، ونطقها به ال يعد عيًبا منها، فال مانع من نطقها، ف�ضار �رشطا لنكاحها))))).
�مل�شاألة �لثانية: عالمة �إذن �لثيب �لكبرية بنكاحها: 

�لثيب �لكبرية ال يكفي �شكوتها يف �إذنها بنكاحها، بل ال بد من ت�رشيحها مبو�فقتها 
عليه، لكنها �إما �أن تكون خر�شاء، ف�رشيح �إذنها يكون بكتابتها �أو �إ�شارتها �ملفهمة، 
فاإن عدمتا فهي كاملجنونة التي ال تفيق، يزوجها وليها بال اإذنها؛ لعدم اإمكان معرفة 

�إذنها)1))).  
و�إما �أن تكون عاقلة ناطقة، فعالمة �إذنها باإحدى هاتني �لعالمتني:  

�لعالمة �الأولى: نطقها، كقولها: ر�شيت، �أو نعم، �أو بارك �هلل لنا، �أو �أح�شنت. 
�أو قبولها �لتهنئة  �أو �لنفقة،  �إذنها،كطلبها �ملهر  �لعالمة �لثانية: فعلها �لد�ل على 
اأن  وذلك  وطئها؛  من  زوجها  متكينها  اأو  ا�ضتهزاًء،  ال  �رشوًرا  �ضحكها  اأو  بالنكاح، 

�لفعل �لد�ل على �لر�شى يقوم مقام �لنطق به))))).  

)166) ابن ماجه: كتاب النكاح، باب ا�ستئمار البكر والثيب، ح1872، وم�سند الإمام اأحمد بن حنبل: حديث عدي بن عمرية 
ت�سححه، م�سباح  �سواهد  له  لكن  اأبيه،  من  �سماع عدي  لعدم  انقطاع؛  �سنده  ويف  ح17758   83/6 عنه  اهلل  ر�سي  الكندي 
الزجاجة يف زوائد ابن ماجه 606/1، ورمز ل�سحته ال�سيوطي، اجلامع ال�سغري 553/1، و�سححه الألباين، �سحيح اجلامع 

ح13. 

)167) امل�سباح املنري -عرب- �س400.

)168) فتح القدير 269/3.

)169) الهداية والعناية 269/3، ومغني املحتاج 149/3.

)170) مغني املحتاج 150/3، 149، وينظر: ما تقدم �س16.

)171) بدائع ال�سنائع 242/2، وفتح القدير 270/3، 269، واملغني 382/9.
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ويت�ضور متكينها لزوجها من وْطئها؛ فيما لو عقد عليها بغري علمها ثم علمت))))).  
تنبيه: �إذنها بلفظ �لتوكيل: 

مبن  �أو  �أمي،  به  ر�شيت  مبن  ر�شيت  �أو  وكلتك،  فقالت:  وليها،  ��شتاأذنها  كاأن 
تختاره، �أو مبا يفعله �أبي-وهم يف ذكر �لنكاح-، فاإن هذ� عالمة باإذنها؛ الأنه مبعناه. 
�الإذن كرجوع  باطل، ورجوعها عن  �لنكاح  �ملر�أة يف  توكيل  ي�شح؛ الأن  وقيل: ال 

�ملوكل عن �لوكالة))))).
�لفرع �لثالث: ثبوت �إذن �ملخطوبة للخاطب، و�لإ�شهاد على �لإذن: 

فيه م�شاألتان:
�مل�شاألة �لأولى: ثبوت �إذن �ملخطوبة للخاطب: 

حقوًقا  عليها  له  يرتتب  الأنه  بنكاحه؛  مطوبته  باإذن  علمه  من  للخاطب  بد  ال 
بزواجه منها، وقد يعود عليه �رشر اإن تزوجها بال اإذنها.  

ينافيه كرجوع  قبله ومل يعلم مبا  �لعقد، و�إما  �إما عند  بهذ� �الإذن؛  وي�شح علمه 
�ملخطوبة عن �إذنها.  

وعلمه بهذه �الإذن يثبت باأحد �أمور ثالثة: 
االأمر االأول: �ضماع اخلاطب اأو روؤيته من مطوبته ما يدل على اإذنها بنكاحه. 

االأمر الثاين: اإخباره من ويل مطوبته باإذنها بنكاحه وت�ضديق اخلاطب بذلك.  
االأمر الثالث: البينة على اإذنها، وتكون بال�ضهادة عليها))))).

�مل�شاألة �لثانية: �لإ�شهاد على �إذن �ملر�أة بنكاحها:  

اإذنها؛  على  االإ�ضهاد  ا�ضتحب  خلطبتها  تقدم  ممن  باإنكاحها  املخطوبة  اأذنت  اإذا 

)172) ينظر: املغني 382/9.

)173) مغني املحتاج 150/3، واملغني 345/9.

)174) منهاج الطالبني ومغني املحتاج 147/3، والرو�س املربع 278/6.
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�حتياًطا ليوؤمن �إنكارها، و�شيانة للعقد من �أن ترفعه �إلى من يعترب �إذنها من �حلكام 
فيبطله �إذ� جحدته))))). 

�ملبحث �لثاين: �إذن �ملر�أة بنكاح غريها

اإن من تكرمي االإ�ضالم للمراأة اأن جعل لها مكانة يف بيتها واأوالدها؛ من توقريهم لها 
ورحمتهم بها، وذلك ملا حتملته الأجلهم من رعاية وم�شوؤولية حتا�شب عليها؛ فعن �بن 
عمر ر�ضي اهلل عنهما اأن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: »كلكم راع، وكلكم 

م�ضئول عن رعيته.... واملراأة راعية يف بيت زوجها وم�ضوؤولة عن رعيتها«))))). 
يف  للخطر  وتعر�شت  �الأمل  وقا�شت  بطنها،  يف  �أجنة  بناتها  حملت  قد  و�ملر�أة 
بقلبها،  عليهن  وحنت  حجرها،  يف  وربتهن  ثدييها،  من  واأر�ضعتهن  والدتهن، 
فلم  بيوت،  وربات  اأجيال  اأمهات  ليكن  واأدبتهن  ومالها،  بنف�ضها  عليهن  وعطفت 
ع االإ�ضالم ذلك عليها، بل راعى �ضعورها جتاه بناتها يف زواجهن، ويلحق بهن  ي�ضْ

غريهن ممن رعتهن كاأخو�تها. 
وحكم ��شتئذ�ن �الأم يف نكاح �بنتها م�شتحب ولي�س بو�جب)))))، باتفاق �لفقهاء؛ 
قال االإمام ال�ضافعي رحمه اهلل: )ال خالف اأنه لي�س لالأم اأمر، لكنه على معنى ا�ضتطابة 
�لنف�س)))))) وقال ابن العربي رحمه اهلل: )هذا غري الزم باإجماع واإمنا م�ضتحب؛ فرمبا 
ا فاإنه اإن كان بر�ضاها ح�ضنت  يكون عند اأمها راأي �ضدر عن علم لها بالزوج، واأي�ضً
�ضحبة زوج ابنتها()))))، وقال �بن قد�مة رحمه �هلل: )وي�شتحب ��شتئذ�ن �ملر�أة يف 

)175) مغني املحتاج 147/3، وفيه: )الأنه -اأي االإ�شهاد على ر�شاها- لي�س من نف�س العقد واإمنا هو �شرط فيه(. 

)176) �سحيح البخاري: كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، ح893. 

)177) مغني املحتاج 147/3.

)178) فتح الباري 193/9.

)179) عار�سة الأحوذي 27/5، لكن الذي فيها )خ�سى) بدل )ح�سنت) وهذه من مواهب اجلليل 427/3.
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تزويج ابنتها.... والأنها ت�ضاركه يف النظر البنتها، وحت�ضيل امل�ضلحة لها؛ ل�ضفقتها 
عليها، ويف ��شتئذ�نها تطييب قلبها و�إر�شاء لها، فتكون �أولى))1))). 

و��شتدلو� لذلك بدليلني: 
�لدليل �الأول: عن �بن عمر  ر�شي �هلل عنهما  �أن ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم 

قال: »اآمروا الن�ضاء يف بناتهن«))))). 
ففيه �الأمر با�شتئمار �ملر�أة يف نكاح �بنتها، وهو باالإجماع حممول على �ال�شتحباب 

كما تقدم.  
الدليل الثاين: عن اأن�س ر�ضي اهلل عنه قال: »خطب النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
على ُجليبيب))))) �مر�أًة من �الأن�شار �إلى �أبيها. فقال: حتى �أ�شتاأمر �أمها. فقال �لنبي 
لها.  ذلك  فذكر  �مر�أته  �إلى  �لرجل  فانطلق  قال:  �إذ�ً!  فنعم  و�شلم:  عليه  �هلل  �شلى 
فقالت: ال تا�هلل �إذ� ما وجد ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم �إال جليبيًبا وقد منعناها 
من فالن وفالن. قال واجلارية يف �ضرتها ت�ضتمع قال: فانطلق الرجل يريد اأن يخرب 
اأن تردوا على ر�ضول  اأتريدون  النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم بذلك. فقالت: اجلارية 
�هلل �شلى �هلل عليه و�شلم �أمره، �إن كان قد ر�شيه لكم فاأنكحوه! فكاأنها جلَّت عن 
�أبويها، وقاال: �شدقت. فذهب �أبوها �إلى �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم فقال: �إن كنت 
قد ر�ضيته فقد ر�ضيناه. قال: فاإين قد ر�ضيته فزوجها. ثم فِزع اأهل املدينة فركب 
جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله نا�س من امل�رشكني قد قتلهم. قال اأن�س: فلقد راأيتها 
و�إنها ملن �أنفق بيت يف �ملدينة«))))) اأي من اأغناهم املكرثين يف االإنفاق، وهذه من 

)180) املغني 405/9.

)181) �سحيح، وتقدم تخريجه �س20.

)182) �سحابي غري من�سوب، وهو ت�سغري جلباب، النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- الإ�سابة يف متييز ال�سحابة 94/2، 93.

)183) م�سند الإمام اأحمد بن حنبل: م�سند اأن�س بن مالك -ر�سي اهلل عنه- 352/4 ح12420، قال الهيثمي: )ورجال اأحمد 
رجال ال�سحيح) جممع الزوائد 368/9.
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بركة حب هذه �ملر�أة للنبي �شلى �هلل عليه و�شلم وطاعتها له وقبولها �شفاعته، فر�شي 
لتذكري  و��شتجابا  �نتبها من غفلتهما  �للذين  �أبويها  �مر�أة، ور�شي عن  �هلل عنها من 

�بنتهما لهما ما خفي عنهما! 
ففي هذ� �حلديث تقرير �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم بقوله الأب هذه �لبنت: نعم. 
�أمها. فلم مينعه ومل يعنفه، بل  �أ�شتاأمر  للنبي �شلى �هلل عليه و�شلم: حتى  حني قال 

�أيده على ذلك!

�لف�شل �لثاين

تويل �ملر�أة عقد �لنكاح
 

احلنفية،  عند  ركنه  واأنهما  وقبوله،  الزواج  اإيجاب  هو:  النكاح  عقد  اأن  تقدم 
واأما عند املالكية وال�ضافعية واحلنابلة فهما اأحد اأركانه، وهو عاقدان يتولى اأحدهما 
ملاأذون  وال  بكاتبه  �لنكاح  عقد  ل�شحة  عالقة  فال  ولذ�  �لقبول،  و�الآخر  �الإيجاب 
االأنكحة؛ واإمنا هما لزيادة توثيقه واإي�ضاحه، اأما عالقة عقد النكاح فبمن يتواله من 

عاقد له و�ضاهد عليه، واحلديث عن تويل املراأة لعقد النكاح يف مبحثني: 

�ملبحث �لأول: عقد �ملر�أة للنكاح �أ�شالة �أو نيابة

�تفق �لفقهاء على �أن �ملر�أة �إن كانت غري مكلفة جلنون �أو �شغر، وكذ� �ملعتوهة �أو 
�ملرقوقة)))))، فال ي�شح �أن تتولى عقد نكاحها وال نكاح غريها؛ الأنه ال عربة بت�رشفها 

لعدم معرفتها مب�شالح �الأمور. 
و�تفقو� �أي�شا على �أن �الأف�شل يف عقد �لنكاح �أن يتواله �لرجال من طريف �لرجل 

ق اأي الأمة. امل�سباح املنري -رق- �س235. )184) فتح القدير255/3، واملرقوقة: من الرِّ
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واملراأة؛ وذلك عماًل بظاهر الن�ضو�س الناهية عن تويل املراأة عقد نكاح، وخروًجا 
من خالف جمهور ال�ضلف الذين اأبطلوا النكاح الذي تولته امراأة))))). 

واختلفوا يف حكم تويل املراأة املكلفة عقد النكاح، واحلديث عنه يف م�ضاألتني:
�مل�شاألة �لأولى: تويل �ملر�أة عقد نكاحها: 

اختلف الفقهاء يف حكم تويل املراأة املكلفة عقد نكاح نف�ضها على ثالثة اأقوال: 
�لقول �الأول: �أنه يباح لها عقد نكاح نف�شها، و�إليه ذهب �حلنفية يف �ملفتى به))))). 

وا�ضتدلوا بثالثة اأدلة:  
�لدليل �الأول: قول �هلل �شبحانه وتعالى: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ ہچ ) �لبقرة). 

ففيها �إ�شافة �لنكاح �إلى �لن�شاء، و�لنهي عن منعهن منه)))))، فدلت على جواز 
توليهن عقد نكاحهن.  

�لن�شاء، ولكنه الأنهن حمل  �إلى  �لنكاح  �أ�شافت  �الآية  �أن  ي�شلم  و�عرت�س عليه: 
�لنكاح ال �أنهن يتولني عقده؛ وذلك �أن �الآية نهت عن ع�شلهن وهو؛ �المتناع من 
بن  االآية نزلت يف معقل  اأوليائهن ال منهن؛ الأن هذه  تزويجهن، وهذا يكون من 
ي�ضار ر�ضي اهلل عنه حني امتنع من تزويج اأخته، فدعاه النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

فزوجها))))). 
الدليل الثاين: عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: 

)185) ينظر: �سرح �سحيح م�سلم للنووي 203/9، وفتح القدير 260/3.

)186) الهداية وفتح القدير 256/3.

)187) املغني 345/9، وينظر: فتح القدير 258/3.

)188) املغني 346/9، وفتح الباري 187/9، وحديث معقل يف �سحيح البخاري: كتاب النكاح، باب من قال ل نكاح اإل بويل، 
ح5130.
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»االأمي اأحق بنف�ضها من وليها«))))). 
اإثبات احلق للمراأة ولوليها، واأنها اأحق منه بنكاحها، ومعلوم  فقوله »اأحق« فيه 
اأنه لي�س للويل �ضوى مبا�رشة العقد وبر�ضاها، فدل على جواز عقدها لنف�ضها)1))). 

و�عرت�س عليه: �أن هذ� �حلديث لي�س فيه �أن �ملر�أة تلي عقدها، بل فيه تاأكيد حقها 
يف نكاحها على حق وليها فيه؛ ولذا فلو امتنعت عن نكاح كفء مل يجربها وليها، 
احلديث  هذا  اأن  وذلك  عليه؛  القا�ضي  اأجربه  للكفء  اإنكاحها  من  هو  امتنع  ولو 
يحتمل �إثبات حقها يف �لر�شا بنكاحها وعقده ويف كل �شيء، ويحتمل �إثبات حقها 
يف ر�ضاها بنكاحها دون عقدها له؛ لنهي ال�ضارع عنه))))) كقول �لنبي �شلى �هلل عليه 
و�ضلم: »ال نكاح اإال بويل«))))) و�لدليل �إذ� تطرق �إليه �الحتمال بطل به �ال�شتدالل.  
بالبيع  حقوقها  و�ضائر  مالها  يف  الت�رشف  لها  املكلفة  املراأة  اأن  الثالث:  الدليل 

ونحوه، فكذ� عقد نكاحها))))). 
ويعرت�س عليه: ي�ضلم اأن املراأة املكلفة لها الت�رشف يف مالها و�ضائر حقوقها كاإذنها 
بنكاح نف�ضها؛ وهذا الإذن ال�ضارع لها، اأما توليها عقد النكاح فنهى ال�ضارع عنه)))))؛ 

قال ال�ضنعاين رحمه اهلل: )وهو قيا�س فا�ضد االعتبار؛ اإذ هو قيا�س مع ن�س())))). 
العقد  قبل  وليها  باإذن  لكن  نكاحها  عقد  تلي  اأن  للمراأة  يباح  اأنه  الثاين:  القول 

)189) جزء من حديث �سحيح، تقدم تخريجه �س23. 

)190) �سرح �سحيح م�سلم للنووي 203/9، وفتح القدير 259/3.

)191) �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 204/9، 203. 

)192) �سنن اأبي داود، و�سكت عنه: كتاب النكاح، باب يف الويل، ح2085، واأخرجه غريه، وقال ابن حجر: )اختلف يف و�سله 
اجلامع  بال�سحة.  ال�سيوطي  له  ورمز   ،1173/3 احلبري  التلخي�س  واأقره.  ت�سحيحه  يف  احلاكم  كالم  نقل  ثم  واإر�ساله) 
ال�سغري 751/2، وقال الرتمذي: )ويف الباب عن عائ�سة وابن عبا�س واأبي هريرة وعمران بن ح�سني .... وحديث عائ�سة 

.... عندي ح�سن) �سنن الرتمذي 57-54/4.

)193) فتح القدير 257/3، واملغني 345/9.

)194) ينظر: اأدلة القول الثاين.

)195) �سبل ال�سالم 192/3.
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�بن قد�مة قواًل الأحمد على  �أو بعده، و�إليه ذهب حممد بن �حل�شن)))))، وخرجه 
جتويزه تزويجها اأمتها))))). 

و��شتدلو� بدليلني: 
الدليل االأول: عن اأم املوؤمنني عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها  اأن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 
فاإن  مرات،  باطل، ثالث  فنكاحها  مواليها  اإذن  بغري  نكحت  امراأة  »اأميا  قال:  و�ضلم 
دخل بها فاملهر لها مبا اأ�ضاب منها، فاإن ت�ضاجروا فال�ضلطان ويل من ال ويل له«))))). 
ففيه بطالن النكاح اإن تولته املراأة بال اإذن وليها، فدل مبفهومه على جوازه اإن اأذن 

لها))))).  
و�عرت�س عليه من وجهني:  

الوجه االأول: اأن هذا دليل مبفهوم اخلطاب وعار�ضه عموم منطوق قول النبي 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ال نكاح اإال بويل«)11))، و�ملنطوق مقدم على �ملفهوم))1)). 

اأن هذا التخ�ضي�س خرج مرج الغالب؛ الأن غالب من تزوج  الوجه الثاين: 
نف�شها يكون بغري �إذن وليها))1)). 

الدليل الثاين: عن عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها  اأنها »زوجت حف�ضَة بنت عبد الرحمن 
املنذَر بن الزبري، وعبدخُ الرحمن غائب بال�ضام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي 

)196) الهداية والعناية وفتح القدير 256/3. 

)197) املغني 346/9

)198) �سنن اأبي داود و�سكت عنه: كتاب النكاح، باب يف الويل، ح2083، و�سنن الرتمذي، وقال: )هذا حديث ح�سن) : اأبواب 
ثني اأعله بالإر�سال؛ لأنه من طريق  النكاح، باب ل نكاح اإل بويل، ح1102، واأخرجه غريهما، وذكر ابن حجر اأن بع�س املحدِّ
الب�سر، وراويه عن  الن�سيان من طبيعة  اإذ  اأن هذا ل يعل به؛  اإلى  اأن جمًعا من املحققني ذهبوا  الزهري ون�سيه، ثم ذكر 

الزهري ثبت، فدل على ثبوت هذا احلديث. التلخي�س احلبري 1175/3، 1174. 

)199) املغني 346/9.

)200) �سحيح، وتقدم تخريجه �س34.

)201) املغني 346/9.

)202) امل�سدر نف�سه.
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ي�ضنع هذا به، ومثلي يفتات عليه؟! فكلمت عائ�ضة املنذر بن الزبري، فقال املنذر: فاإن 
ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ما كنت الأرد اأمرا ق�ضيته، فقرت حف�ضة 

عند �ملنذر ومل يكن ذلك طالقا«))1)). 
ففيه جواز تويل املراأة عقد النكاح، واأنه يلزم باإذن ويل الزوجة اإذا علم به بعد 

�لعقد))1)). 
اأنه لي�س معناه اأن عائ�ضة - ر�ضي اهلل عنها - تولت العقد، بل  واعرت�س عليه: 
�أذنت به ومهدت �أ�شبابه، فلما مل يبق �إال �لعقد �أ�شارت �إلى من يلي �أمر �لعرو�س عند 
غيبة �أبيها �أن يعقد))1))، ويدل على فعلها هذا ما �ضياأتي عنها يف اأدلة القول الثالث.  
الدليل الثالث: اأن املراأة اإمنا منعت من ا�ضتقاللها بعقد النكاح؛ لعدم االأمن من 

�نخد�عها ووقوعه منها على وجه �ملف�شدة، وهذ� ماأمون فيما �أذن فيه وليها))1)). 
و�عرت�س عليه من وجهني:  

ال  واملراأة  عنه،  ينوب  ملن  ي�ضح  الويل  اإذن  )اأن  حجر:  ابن  قال  االأول:  الوجه 
تنوب عنه يف ذلك؛ الأنه حق لها، ولو �أذن لها يف نكاح نف�شها �شارت كمن �أذن لها 

يف البيع من نف�ضها وال ي�ضح())1)). 
الوجه الثاين: اأن منعها لي�س ملا ذكر فقط، بل اأي�ضا ل�ضيانتها عن مبا�رشة ما ي�ضعر 

برعونتها وميلها للرجال، وذلك ينايف حال �أهل �ل�شيانة و�ملروءة))1)). 
و�إليه ذهب من  نف�شها،  تلي عقد نكاح  �أن  �ملر�أة  �أنه يحرم على  �لثالث:  �لقول 

)203) موطاأ الإمام مالك: كتاب الطالق، باب مال يبني من التمليك، ح1171.

)204) ينظر: فتح القدير 260/3.

)205) امل�سدر نف�سه.

)206) املغني 346/9.

)207) فتح الباري 187/9.

)208) ينظر: امل�سدر نف�سه.
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احلنفية اأبو يو�ضف يف رواية))1))، و�ملالكية)1)))، وال�ضافعية)))))، و�حلنابلة))))). 
ومما ا�ضتدلوا به هذه اخلم�ضة االأدلة: 

�لدليل �الأول: قول �هلل تبارك وتعالى: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ ہچ )�لبقرة). 

ففيها نهي الويل عن منع موليته من النكاح، ولو كانت هي التي متلك هذا مل 
ڈ  ژ  ژ   چ  تعالى:  ال�ضافعي رحمه اهلل: )وقوله  قال  لنهي وليها؛  يكن معنى 

ڑ   ڑچ اأ�رشح دليل على اعتبار الويل؛ واإال ملا كان لع�ضله معنى())))). 

وقال ابن حجر رحمه اهلل: )الأنها لو كان لها اأن تزوج نف�ضها مل حتتج اإلى اأخيها، 
ومن كان �أمره �إليه ال يقال �أن غريه منعه منه)))))). 

و�عرت�س عليه من وجهني:  
�لوجه �الأول: ي�شلم �أن هذ� �لنهي لالأولياء، لكنه عن منعهم مولياتهم مبا�رشتهن 
بالنكاح  اأريد  اإذا  اأزواجهن،  ينكحن  اأن  متنعوهن  ال  حقيقة  هو  هذا  نكاحهن، 

�لعقد))))). 
توليها  من  منعها  امراأة  ويل  غالًبا  ي�ضتطع  مل  هذا  املراد  كان  لو  اأنه  عليه:  ويرد 

نكاحها. 
الوجه الثاين: اأن هذا النهي لي�س لالأولياء بل لالأزواج؛ الأن اخلطاب معهم يف اأول 

)209) الهداية وفتح القدير 256/9.

)210) ال�سرح ال�سغري 126/3، 113.

)211) منهاج الطالبني ومغني املحتاج 147/3.

)212) خمت�سر اخلرقي واملغني 346-344/9. 

)213) مغني املحتاج 147/3، وينظر: الأم 12/3.

)214) فتح الباري 187/9.

)215) فتح القدير 258/3.
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االآية، ومعناه ال متنعونهن ح�ًضا حب�ًضا بعد انق�ضاء عدتهن اأن يتزوجن، ويوافقه قول 
اهلل تبارك وتعالى: )حتى تنكح زوجا غريه( الأنه حقيقة اإ�ضناد الفعل اإلى الفاعل))))). 
نزلت  فاإنها  منها؛  املراد  بني  االآية  نزول هذه  �ضبب  اأن  من  تقدم  مبا  عليه:  ويرد 
حني منع معقل اأخته ر�ضي اهلل عنهما من نكاح زوجها، ولذا فاملراد بها االأولياء ال 

االأزواج))))). 
الدليل الثاين: عن اأبي مو�ضى ر�ضي اهلل عنه اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: 

»ال نكاح اإال بويل«))))). 
ال�ضحة ال  نفي  النفي  واالأ�ضل يف  الرجل،  والويل  اإال بويل،  النكاح  نفي  ففيه 

�لكمال)))))، فدل على عدم �شحة عقد �لنكاح �إذ� تولته �ملر�أة. 
واعرت�س عليه: اأن هذا حديث �ضعيف؛ ال�ضطراب �ضنده يف و�ضله واإر�ضاله؛ 

قال الرتمذي رحمه اهلل: )هذا احلديث فيه اختالف()1))). 
قال عنها:  اأخرى  اأنه روي من طرق  ذكر  لكنه  الرتمذي؛  ي�ضلم قول  ورد عليه: 
)هي عندي اأ�ضح، ثم قال: والعمل يف هذا الباب على حديث النبي �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم »ال نكاح اإال بويل« عند اأهل العلم من اأ�ضحاب النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
منهم عمر بن اخلطاب وعلي بن اأبي طالب.... واأبي هريرة وغريهم، وهكذا روي 
عن بع�س فقهاء التابعني اأنهم قالوا: ال نكاح اإال بويل منهم �ضعيد بن امل�ضيب.... 

وعمر بن عبدالعزيز وغريهم())))). 

)216) امل�سدر نف�سه 259/3، 258.

)217) ينظر: العرتا�س على الدليل الأول للقول الأول.

)218) �سحيح، وتقدم تخريجه �س34.

)219) �سبل ال�سالم 191/3.

)220) فتح القدير 259/3، و�سنن الرتمذي 55/4.

)221) �سنن الرتمذي 58-56/4.
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�لدليل �لثالث: عن �أبي هريرة ر�شي �هلل عنه �أن ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم 
تزوج  التي  هي  الزانية  فاإن  نف�ضها؛  املراأة  تزوج  وال  املراأة،  املراأة  تزوج  »ال  قال: 

نف�شها«))))). 

تقبيًحا  بالزنا  وو�ضفه  غريها)))))،  نكاح  وال  نكاحها  عقد  تلي  ال  �ملر�أة  �أن  ففيه 

لفعلها.  

اهلل  ال�ضحابة - ر�ضي  للنكاح قول جمع من  املراأة  اأن حترمي عقد  الرابع:  الدليل 

عنهم -ومن فقهاء �لتابعني)))))، بل نقل �بن حجر عن �بن �ملنذر  رحمهما �هلل : �أنه ال 

يعرف عن اأحد من ال�ضحابة  ر�ضي اهلل عنهم خالف هذا))))) ومن ذلك: »اأن عائ�ضة 

ر�شي �هلل عنها  �أنكحت رجاًل من بني �أخيها، ف�رشبت بينهم ب�شرت ثم تكلمت، حتى �إذ� 

مل يبق �إال �لعقد �أمرت رجاًل فاأنكح، ثم قالت: لي�س �إلى �لن�شاء نكاح«))))).  

الدليل اخلام�س: اأن يف منع املراأة من تويل عقد النكاح �ضيانة لها من مبا�رشة ما 

ي�ضتحيى منه يف حقها، وي�ضان منه اأهل املروءة وال�ضيانة مما ي�ضعر برعونتها وميلها 

�إلى �لرجال))))).  

الرتجيح: الراجح القول الثالث: اأنه يحرم على املراأة تويل عقد النكاح؛ وذلك 

لقوة اأدلته و�ضالمتها من االعرتا�ضات القادحة، بخالف اأدلة القولني االآخرين. 
عن  املراأة  تولته  الذي  النكاح  عقد  حكم  منها:  �ضور  يف  تظهر  اخلالف:  ثمرة 

)222) �سنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب ل نكاح اإل بويل، ح1882، قال ابن حجر: )ورجاله ثقات) بلوغ املرام �س184.

)223) �سبل ال�سالم 197/3.

)224) امل�سدر نف�سه، واملغني 345/9.

)225) فتح الباري 187/9.

اإلى عبد الرزاق و�سححه. فتح الباري 186/9، وهو يف امل�سنف لعبدالرزاق 159/6 بلفظ قريب،  )226) ن�سبه ابن حجر 
ح10340.

)227) املغني 346/9.
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نف�ضها، فعلى قول احلنفية العقد �ضحيح، وعلى القول با�ضرتاط اإذن وليها ف�ضحيح 
ما  ثماره  ومن  مطلًقا.  باطل  �لعقد  �جلمهور  قول  وعلى  بعده،  �أو  �لعقد  قبل  باإذنه 

�ضياأتي يف املبحث الثاين.
�مل�شاألة �لثانية: تويل �ملر�أة عقد نكاح غريها: 

يكون هذ� فيما لو توكلت �مر�أة يف نكاح عن رجل �أو �مر�أة، �أو كانت لها والية 
على يتيم من ذكر اأو اأنثى واأرادت اأن تتولى عقد نكاحه، وحكم هذا العقد يجري 

فيه اخلالف املتقدم يف تويل املراأة نكاح نف�ضها))))). 
وي�ضهد للقول مبنعه؛ الدليل الثالث للقول مبنع تويل املراأة نكاح نف�ضها، وهو قول 
ا الدليل الرابع:«اأن  ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ال تزوج املراأة املراأة«))))) واأي�ضً
عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها اأنكحت رجاًل من بني اأخيها، ف�رشبت بينهم ب�ضرت ثم تكلمت 
حتى �إذ� مل يبق �إال �لعقد �أمرت رجاًل فاأنكح، ثم قالت: لي�س �إلى �لن�شاء نكاح«)1))).  

�ملبحث �لثاين: �شهادة �ملر�أة يف عقد �لنكاح، وتوكيلها لغريها به، و�إقر�رها به
 

احلديث عن هذا يف اأربع م�ضائل: 

�مل�شاألة �لأولى: �شهادة �ملر�أة يف عقد �لنكاح: 

للفقهاء يف �ضهادة املراأة على عقد النكاح قوالن مبناهما حكم توليها لعقده: 
احلنفية)))))،  ذهب  واإليه  املراأة،  ب�ضهادة  النكاح  عقد  ي�ضح  اأنه  االأول:  القول 
بخالف  �ضهادتها  لوليها حق يف  لي�س  الأنه  وليها؛  باإذن  عقدها  على جواز  ويخرج 

)228) فتح القدير 255/3، ومنهاج الطالبني ومغني املحتاج 147/3، واملغني 345/9.

)229) وثق ابن حجر رجاله، وتقدم �س38.

)230) �سحيح، وتقدم تخريجه �س 38. 

)231) الهداية وفتح القدير 201/3، وبدائع ال�سنائع 253/2.
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نكاحها، و�هلل �أعلم. 
املالكية،  ذهب  واإليه  املراأة،  ب�ضهادة  ي�ضح  ال  النكاح  عقد  اأن  الثاين:  القول 

وال�ضافعية، واحلنابلة؛ وذلك لعدم جواز قولها يف عقده؛ الأنوثتها))))).

�مل�شاألة �لثانية: توكيل �ملر�أة غريها بعقد �لنكاح: 

اختلف الفقهاء يف توكيل املراأة ملن يعقد النكاح، �ضواء اأكان لها ويل اأم ال، على 
قولني مبناهما؛ حكم توليها لعقده، فعلى القول بجواز توليها عقده ي�ضح توكيلها 

لغريها فيه، وعلى القول بتحرمي ذلك فال ي�ضح توكيلها فيه لغري وليها))))).

�مل�شالة �لثالثة: توكل �ملر�أة عن وليها يف توكيل من ينوب عنه يف عقدها: 

املراأة اإذا وكلها الويل يف توكيل رجل ينوب عنه يف عقد النكاح ال ينوب عنها 
اأو اأطلق الوكالة دون تقييد باأحدهما، فاإنه ي�ضح عقد النكاح؛ الأنها �ضفرية بني الويل 

و�لوكيل)))))، ولي�شت بوكيلة يف �لعقد نف�شه.

�مل�شاألة �لر�بعة: �إقر�ر �ملر�أة بنكاحها: 

عليه  ويحرم  به،  كذبها  تعلم  وهي  رجل  من  بنكاحها  تقر  �أن  �ملر�أة  على  يحرم 
ت�شديقها وهو يعلم كذبها بذلك))))). 

اأو ثيًبا، واأقرت وهي �ضادقة يف نف�ضها  اأما لو كانت بالغة عاقلة اأو �ضفيهة، بكراً 

)232) فتح القدير 275/3، واأقرب امل�سالك 82/3، ومنهاج الطالبني ومغني املحتاج 144/3، واملغني 349/9، والرو�س املربع 
.277/6

)233) مغني املحتاج 147/3، واملغني 345/9.

)234) امل�سدر نف�سه.

)235) ينظر: مواهب اجلليل 482/3.
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بنكاحها من رجل؛ فاإن كذبها مل يقبل �إقر�رها عليه بال بينة)))))، �أما �إن �شدقها وهو 
يعلم ب�ضدقها؛ فاختلف الفقهاء يف �ضحة نكاحهما على قولني: 

اإن عينتهما؛ الأن  واإن كذبها وليها وال�ضاهدان  نكاحهما  اأنه ي�ضح  االأول:  القول 
من  كغريه  بت�ضادقهما  فثبت  للزوجني  حق  والنكاح  عقد،  باإن�ضاء  لي�س  اإقرارها 
العقود، والحتمال ن�ضيان وكذب الويل وال�ضهود. لكن اإن كان اإقرارها ابتداًء بال 
دعوى ممن اأقرت بنكاحه، فال بد من قولها نحو: زَوجني منه وليي بح�رشة عدلني 

ور�شائي، �إن كانت ممن يعترب ر�شاها. 
واإن كان اإقرارها ب�ضبق دعوى من ذلك فيكفي اإقرارها املطلق؛ نحو هذا زوجي. 
ذهب  هذ�  و�إلى  يرثها،  فاإنه  ماتت  ثم  و�شكت  رجل  بنكاح  موتها  عند  �أقرت  ولو 

�حلنفية)))))، وال�ضافعية)))))، و�حلنابلة))))). 
به يف �ضحتها و�ضدقها  اأقرت  اإن  اإال  اأنه ال ي�ضح نكاحهما مطلقا  الثاين:  القول 

الويل، واإليه ذهب املالكية)1))). 
تنبيه: يف قول املالكية زيادة احتياط، ال�ضيما عند ظهور اتخاذ االأخدان، واإطالق 

�حلرية، وفقد�ن �الأمانة و�ل�شدق. 

)236) فاإن كانت البينة �سهادة زور، وحكم بها قا�ٍس لعدالتهم عنده، فعند اأبي حنيفة ينفذ حكمه ظاهًرا وباطًنا؛ لقيام 
احلجة عنده، وتعذر الوقوف على حقيقة ال�سدق، وحينئذ ي�سعها املقام مع هذا الزوج وله وطوؤها، وعند حممد وال�سافعي 
والقول االأخري الأبي يو�شف ال ينفذ باطًنا، فيحرم عليهما الوطء، واإن كان الرجل هو املدعى عليه وجب عليه تطليقها؛ 

ا من احلرام. الهداية وفتح القدير 253/3، 252، وينظر: املغني 278/14. تخل�سً

)237) ينظر: الهداية والعناية وفتح القدير 253/3، 252.

)238) رو�س الطالب و�سرحه اأ�سنى املطالب 343/6، ومغني املحتاج 149/3، 148.

)239) خمت�سر اخلرقي واملغني 278/14، 275.

)240) مواهب اجلليل 482/3.
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�لف�شل �لثالث: �لعمل بعقد نكاح �ختل فيه �إذن �ملر�أة، �أو تولته

فيه مبحثان:
�ملبحث �لأول: �لعمل بعقد نكاح �ختل فيه �إذن �ملر�أة

فيه اأربع م�ضائل: 
�مل�شاألة �لأولى: �لعمل بعقد نكاح �مر�أة مل تاأذن به:  

تقدم اأنه ال خالف يف �ضحة نكاح من مل تاأذن به اأمها، ونكاح من مل تاأذن به وهي 
�شغرية بكر، ومن ال تفيق من جنون ونحوه وهي كبرية ثيب �أو بكر، وكان �لعاقد 
�إذن �ملذكور�ت يف �شحة  �ملاأذون له �رشًعا؛ وذلك لعدم �عتبار  لهن جميًعا وليهن 

�لنكاح. 
الفقهاء  اأن  فتقدم  ثيب،  اأو  بكر  ككبرية  اإذنها  معتربة  عليها  املعقود  كان  اإن  اأما 
�لبكر،  للكبرية  و�ختلفو� يف وجوبه  �لثيب،  �لكبرية  ��شتئذ�ن  على وجوب  �تفقو� 

وعلى �لقول بعدم وجوبه فعقد نكاحها �شحيح. 
و�أما على �لقول بوجوب ��شـــــــتئذ�ن �لكبرية �لبكر، وعلى �التفـــــاق بوجوب 
الفقهاء  تخُ�ضتاأذنا اختلف  اإن مل  الثيب الكبرية، ففي �ضحة عقد نكاحهما  ا�ضـــــتئمار 

على قولني: 
القول االأول: اأن العقد �ضحيح، لكن يتوقف لزومه على اإذنهما، فاإن اأجازتاه �ضح 
واإال فال، واإذنهما حينئٍذ بالنطق اأو بفعلهما الدال على الر�ضا كما تقدم، واإليه ذهب 
�حلنفية))))) و�حلنابلة يف قول)))))، و�ملالكية �إن �أعلمها وليها عن قرب ور�شيت))))). 

)241) بدائع ال�سنائع 242/2.

)242) املغني 382/9.

)243) التاج والأكليل ومواهب اجلليل 434/3، وفتح الباري 194/9.
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القول الثاين: اأن العقد باطل، واإليه ذهب ال�ضافعية)))))، و�حلنابلة)))))، و�ملالكية 
�إن مل تعلم به عن قرب وتر�شى به، كاأن كانت بغري �لبلد �أو فيه وتاأخر �إعالمها مل 

يجز واإن ر�ضيت))))).  
ف�ضكتت  بذلك  اأعلمها  ثم  اأمرها،  بغري  زوجها  لو  وليها  اأن  املالكية؛  ذكر  لكن 
اأن �ضكوتها وعدم رِدها له بنطقها يعترب ر�ضا منها به واأ�ضهد عليها بذلك،  واأعلمها 

وفعل كل ذلك وهي �شاكتة، فيعد منها ر�شا، وال كالم لها بعد ذلك))))). 
وذكروا م�ضاألة عن االإمام مالك رحمه اهلل اأن امراأة زوجها اأخوها ثم مات الزوج 
كنت  قالت:  فاإن  �الآن،  هي  ت�شاأل  قال:  ر�شيت،  تكن  مل  ورثته:  فقال  �لبناء،  قبل 

ر�شيت فذلك لها))))). 
الرتجيح: الراجح القول االأول، اأن العقد �ضحيح غري الزم، بل يتوقف لزومه 
اأمر،  ا�ضتئذانها جمرد  ما ورد �رشًعا يف  اأن  به؛ وذلك  اإذا علمت  املراأة  اختيار  على 
واأق�ضى ما يدل عليه الوجوب اأو �رشط لزوم، اأما �رشط ال�ضحة فيحتاج اإلى دليل، 
مع اأنه جاء ما يدل على نفيه، وهو ما روته خن�ضاء))))) بنت ِخد�م �الأن�شارية ر�شي 
النبي �ضلى اهلل عليه  فاأتت  اأباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك،  : »اأن  اهلل عنهما 

و�ضلم فرد نكاحها«)1))). 
وعن عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها: »اأن فتاة دخلت عليها، فقالت: اإن اأبي زوجني ابن 

)244) منهاج الطالبني ومغني املحتاج 149/3، وفتح الباري 194/9.

)245) خمت�سر اخلرقي واملغني 406/9، وينظر: 382-378/9.

)246) التاج والأكليل ومواهب اجلليل 434/3، وال�سرح ال�سغري وحا�سية ال�ساوي 131/3، 110.

)247) مواهب اجلليل 434/3.

)248) امل�سدر نف�سه.

)249) وقيل خنا�س، م�ستق من خن�ساء، �سحابية معروفة، اأو�سية اأن�سارية، وخدام بك�سر اجليم وتخفيف الدال، ابن خالد 
بن وديعة، وجلده وديعة هذا �سحبة ر�سي اهلل عنهما، تقريب التهذيب 596/2، وفتح الباري 195/9.

)250) �سحيح البخاري: كتاب الإكراه، باب ل يجوز نكاح املكره {ول تكرهوا فتياتكم على البغاء} ح 5138. 
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اأخيه لريفع بي خ�ضي�ضته واأنا كارهة، قالت: اجل�ضي حتى ياأتي النبي �ضلى اهلل عليه 
و�شلم، فجاء ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم فاأخربته. فاأر�شل �إلى �أبيها فدعاه فجعل 
اأعلم  اأن  اأردت  ولكن  اأبي،  �ضنع  ما  اأجزت  قد  اهلل  ر�ضول  يا  فقالت:  اإليها،  االأمر 

�أللن�شاء من �الأمر �شيء«))))). 
�أم  ثيًبا ويف �الآخر بكر�ً  �أحدهما  �ملر�أة يف  �أكانت  ففي هذين �حلديثني - �شو�ء 
اأنها فيهما ثيب كبرية - هذا االأب �ضحابي ر�ضي اهلل عنه زوج ابنته الثيب الكبرية 
بال �إذنها، ولعله مل ي�شتاأذنها؛ ال�شتهار �شحة �لنكاح عندهم بدون �ال�شتئذ�ن، �إذ �أن 
البنت لو مل ت�ضتك ال�ضتمر نكاحها، الأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم  مل يبطل العقد 
ابتداًء، بل جعل لها اأمر الف�ضخ، وملا اأذنت مل يجدد عقدها؛ الأنه مل ينقل، فدل على 
�شحة عقد �لنكاح بدون ��شتئذ�ن من تُ�شتاأذن يف نكاحها، و�أنه يثبت �خليار لها �إذ� 

علمت بذلك بعد �لعقد.  
واأ�ضار ال�ضوكاين رحمه اهلل اإلى متى يعرف ال�رشط من االأمر، وذلك عند كالمه 
يف ا�ضرتاط اجتناب النجا�ضة لل�ضالة، فقال: )والوجوب ال ي�ضتلزم ال�رشطية؛ الأن 
كون ال�ضيء �رشًطا، حكم �رشعي و�ضعي ال يثبت اإال بت�رشيح ال�ضارع باأنه �رشط، 
اإلى ال�ضحة ال  نفًيا متوجًها  الفعل بدونه  بنفي  اأو  باأداة ال�رشط،  به  الفعل  بتعليق  اأو 
)نعم ميكن  قال:  ثم  به()))))،  االأمر  يثبت مبجرد  وال  الثمرة،  بنفي  اأو  الكمال،  اإلى 
اال�ضتدالل باالأوامر املذكورة يف هذا الباب على ال�رشطية اإن قلنا اإن االأمر بال�ضيء 
نهي عن �ضده، واأن النهي يقت�ضي الف�ضاد، ويف كلتا امل�ضاألتني خالف م�ضهور يف 

)251) �سنن الن�سائي: كتاب النكاح، باب البكر يزوجها اأبوها وهي كارهة، ح3269، واأي�سا يف �سننه الكربى: كتاب النكاح، باب 
البكر يزوجها اأبوها وهي كارهة، ح5369 وقال حمققه تفرد به الن�سائي، وقال ابن حجر: )وهذا اإ�سناد ظاهر ال�سحة) فتح 
الباري 196/9، وقال: )ويف الباب عن جابر عند الن�سائي، وعن عائ�سة عنده اأي�سا) تلخي�س احلبري 1179/3، ومل يبني 

درجته هنا. 

)252) نيل الأوطار 216/2 .
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�الأ�شول))))) لوال اأن ههنا مانعا من اال�ضتدالل بها على ال�رشطية وهو عدم اإعادته 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم لل�ضالة التي خلع فيها نعليه())))). 

وكذلك هنا؛ فاإن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم مل يبطل �بتد�ًء عقد تلك �ملر�أة �لتي 
اأذنت مل يجدد عقدها، فدل  الف�ضخ، وملا  اأمر  لها  اإذنها، بل جعل  اأبوها بال  زوجها 

على نفي كون �ال�شتئذ�ن �رشطا لل�شحة �لعقد، و�هلل تعالى �أعلم. 
امل�ضاألة الثانية: العمل بعقد نكاح ح�رشته املعقود عليها، ومل تخُ�ضتاأذن به، و�ضكتت:  
قال ال�رشبيني رحمه اهلل: )لو زوجت بح�رشتها مع �ضكوتها، فاإنه ال يكفي، بل ال 

بد معه من ��شتئذ�نها)))))).  
قبل  العقد  يف  الويل  لتعدي  ا؛  ر�ضً يجعل  مل  هنا  �ضكوتها  باأن  املالكية:  وعلله 

�إعالمها))))). 
وذكروا اأن هذه لو اأنكرت بعد اأن دخل بها الزوج، فقالت:مل اأر�س به. فال عربة 

بقولها، وال تعذر بجهلها لو ادعته))))). 
بعدم  القائلني  عند  البكر  يف  لكن  الكبريتني،  والثيب  البكر  يف  يجري  وهذا 
عندهم  �شحيح  عقدها  الأن  �ل�شنة؛  ح�شول  يف  يكفي  ال  ذلك  ��شتئذ�نها  وجوب 

)253) واختالف الأ�سوليني يف الأمر بال�سيء نهى عن �سده على ثالثة اأقوال: الأول: اأنه نهي عن �سده من حيث املعنى 
دون ال�سيغة، وهو مذهب جمهور املتكلمني. الثاين: اأنه لي�س عني النهي عند �سده لكنه ي�ستلزمه. الثالث: اأنه لي�س عينه 
ول يت�سمنه لكنه من �سرورياته، وهو قول املعتزلة وبع�س املالكية وال�سافعية. رو�سة الناظر �س46، 45 و�سرحها لبن 

بدران 133/1-136 ومذكرة اأ�سول الفقه لل�سنقيطي �س26-28، وينظر: جمع اجلوامع بحا�سية البناين 385/1، 386 . 
واختالفهم يف النهي يقت�سي الف�ساد على اأربعة اأقوال: الأول: اأنه يقت�سي الف�ساد، واإليه ذهب اأبوحنيفة ومالك والظاهرية 
العبادات  الف�ساد يف  يقت�سي  الثالث:  املتكلمني.  الف�ساد وهو قول جمهور  يقت�سي  الثاين: ل  واأحمد،  ال�سافعية  وجمهور 
املكان  يف  كال�سالة  بها  يخت�س  مل  اأم  ال�سالة،  يف  النج�سة  كال�سرتة  بالعبادة  النهي  اخت�س  �سواء  املعامالت،  دون  مطلًقا 
ال�سافعية.  بع�س  واختاره  فقط،  بها  اخت�س  اإذا  العبادة  يف  الف�ساد  يقت�سي  الرابع:  ال�سافعية.  بع�س  واختاره  املغ�سوب 
تي�سري التحرير 376/1-678، والإبهاج يف �سرح املنهاج 69/2، 68، وجمع اجلوامع 392/1-395، و�سبب هذا الختالف بينه 

ال�سنقيطي. مذكرة اأ�سول الفقه �س202.

)254) نيل الأوطار 218/2.

)255) مغني املحتاج 150/3.

)256) مواهب اجلليل 434/3.

)257) امل�سدر نف�سه.
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بدون �إذنها. 
�مل�شاألة �لثالثة: �لعمل بعقد نكاح ِبكٍر كبرية مل تعلم �أن �شكوتها ر�شا:  

تقدم �أن من عالمة �إذن �لبكر �لكبرية �شكوتها، و�أنه ي�شتحب �إخبارها باأن �شكوتها 
عالمة الإذنها بنكاحها، ولذا فال ي�ضرتط يف العقد علمها باأن �ضكوتها عالمة ر�ضاها، 

بل ي�شح �إذنها ولو جهلت ذلك))))). 
ولذا فعقد نكاحها �ضحيح ولو مل تعلم بذلك، واإن ادعت اجلهل بعد الدخول 

مل يبطل �لعقد �تفاًقا، وكذ� بعد �لعقد عند �جلمهور ويف قول للمالكية يبطل))))).
�مل�شاألة �لر�بعة: �لعمل بعقد نكاح �ختلف �لزوجان يف ح�شول �إذن �لزوجة به:  

تقدم �أنه ال بد من علم �خلاطب باإذن �ملر�أة بنكاحه لها، وتقدمت طرق ثبوته له. 
ولكن لو اختلف الزوجان يف ح�ضول اإذن الزوجة؛ فادعاه الزوج واأنكرته هي، 
فحينئذ: اإما اأن يدعيه الزوج قبل دخوله بها، فالقول قولها، وذكر ابن قدامة اأنه قول 

اأكرث الفقهاء؛ الأن الزوج يدعي عليها اإذنها، وهي منكرته، واالأ�ضل عدمه)1))).  
دليل  له  متكينها  الأن  قوله؛  فالقول  بها،  دخوله  بعد  اإذنها  الزوج  يدعي  اأن  واإما 
ر�ضاها به وعالمة �ضحة نكاحهما، لكن اختلف الفقهاء على قولني يف ا�ضرتاط ميينها 

لقبول قولها))))). 

�ملبحث �لثاين: �لعمل بعقد نكاح تولته �مر�أة

تقدم اأن تويل املراأة عقد النكاح يكون اإما باإن�ضائها �ضيغته عن نف�ضها، واإما عن 

)258) الهداية وفتح القدير 264/3، وال�سرح ال�سغري وحا�سية ال�ساوي 123/3، ومغني املحتاج 150/3.

)259) امل�سدر نف�سه، وفتح الباري 193/3.

)260) املغني 411/9.

)261) بدائع ال�سنائع 243/2، واملغني 411/9.
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غريها، واإما ب�ضهادتها عليه، واإما بتوكيلها لغريها فيه نيابة عنها. 
والعقد امل�ضتمل على اأحد هذه االأمور من حيث اجلواز والتحرمي هو من ثمار 
اختالف الفقهاء يف تويل املراأة عقد النكاح بنف�ضها مبا�رشة، وتقدم اأن فيه للفقهاء 
اجلمهور،  مذهب  وهو  والتحرمي  وليها،  باإذن  واجلواز  مطلًقا،  اجلواز  اأقوال:  ثالثة 

وهو �لر�جح. 
ولذا فعلى القول بجواز ذلك العقد، هو �ضحيح وما�ٍس، وعلى القول بجوازه 

اإن اأذن وليها، يجوز باإذنه ولو بعد العقد، وتقدم. 
واأما على القول بتحرميه، فالعقد باطل، لكن اإن دخل اخلاطب باملعقود له عليها 
ا�ضتحقت املهر مبا ا�ضتحله من فرجها؛ حلديث: »اأميا امراأة نكحت بغري اإذن مواليها 
فنكاحها باطل، ثالث مرات، فاإن دخل بها فاملهر لها مبا اأ�ضاب منها«))))) وال يحد 
به؛ ل�ضبهة اختالف العلماء فيه، ولو طلقها البتة ثم اأراد الزواج منها مل يحتج لنكاح 
غريه، ولو مل يدخل بها ومل يفارقها ثم زوجها اأبوها بغريه �ضح؛ وكل ذلك لعدم 

اعتبار هذا العقد يف ال�رشع))))). 
قد واأراد اأن ينق�ضه حاكم يعتقد بطالنه، فللعقد حالتان: وعلى هذا فلو عخُ

احلال االأولى: اأن يكون ذلك العقد تواله حاكم اأو حكم به، فال يجوز نق�ضه؛ الأنه 
مما اختلف فيه، ومما ي�ضوغ فيه االجتهاد))))).

بف�ضاده اختلفوا  فالقائلون  به،  اأن ال يكون تواله حاكم وال حكم  الثانية:  احلال 
على ثالثة �أقو�ل:  

)262) �سحيح، وتقدم تخريجه �س35. 

)263) رو�س الطالب و�سرحه اأ�سنى املطالب 314/6، 313، ومغني املحتاج 148/3.

)264) مواهب اجلليل 427/3، وال�سرح ال�سغري 153/3، 152، ومغني املحتاج 148/3، واملغني 347/9، 346.
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القول االأول: اأنه ال يف�ضخ؛ الأنه متلف فيه، واإليه ذهب املالكية يف قول))))). 
يف�ضخه؛  فاحلاكم  امتنع  فاإن  طالق،  اأو  بف�ضخ  الزوج  ينق�ضه  اأنه  الثاين:  القول 
بال  تزوجت  لو  والأنها  فرقة،  اإحداث  اإلى  فاحتيج  االجتهاد،  فيه  ي�ضوغ  نكاح  الأنه 
فرقة الأف�ضى اإلى ت�ضلط زوجني، كل منهما يعتقد �ضحة نكاحه وف�ضاد نكاح االآخر، 
وبهذا اختلف هذا النكاح عن النكاح الباطل، واإلى هذا ذهب املالكية يف قول)))))، 

وال�ضافعية يف وجه)))))، و�حلنابلة))))). 
القول الثالث: اأنه منتق�س فال يحتاج اإلى ف�ضخ، ولو طلقها البتة واأراد الزواج 
منها مل يحتج اإلى حملل؛ وذلك لت�رشيح النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم ببطالنه، والأنه 
مل ينعقد، فهو كالنكاح يف العدة، واإليه ذهب ال�ضافعية يف االأ�ضح)))))، و�أحمد يف 

رو�ية)1))).

)265) مواهب اجلليل 427/3.

)266) امل�سدر نف�سه، وال�سرح ال�سغري 153/3، 152.

)267) ينظر: اأ�سنى املطالب 309/6.

)268) املغني 351/9.

)269) امل�سدر نف�سه 351/9، وينظر: اأ�سنى املطالب 309/6، 314، 313.

)270) املغني 381/9، 351.



95 العدد 56 - �سوال  1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة 

د. عبدالرحيم بن اإبراهيم بن عبدالرحمن ال�شيد الها�شم

�خلامتـــــة

اأهم النتائج والتو�ضيات: 
موجز اأهم نتائج هذا البحث يف هذه االأمور االأربعة: 

)- اأن املراد باإذن املراأة بنكاحها، هو: )اإعالمها وليها اأو خاطبها بر�ضاها به زوًجا(.  
)- �أن مما �أكرمت به �ملر�أة يف �الإ�شالم؛ �إثباته لها حًقا يف نكاحها، �شو�ء �أكانت 
مكلفة ببلوغها وعقلها، �أم غري مكلفة ل�شغرها �أو جنونها؛ فغري �ملكلفة يجب على 
وليها املاأذون له بتزويجها �رشًعا اأن يزوجها مل�ضلحتها، وبكفء لها غري معيب مبا يخُرد 

به، وعلى مهر يليق بها. 
الفقهاء  فاتفق  بكراً  اإن كانت  با�ضتئذانها، لكن  بعد  فيزوجها وليها  املكلفة،  واأما 
على �الكتفاء ب�شكوتها يف �إذنها، و�ختلفو� يف �شحكها وتب�شمها وبكائها، و�لر�جح 

�العتبار فيها بقر�ئن �حلال. 
و�أما �إن كانت ثيًبا فاتفقو� على وجوب ت�رشيحها باإذنها؛ �إما بنطقها و�إما بفعلها 

الدال على اإذنها كمطالبتها باملهر والنفقة، ومتكينها بوطئها للمعقود لها عليه. 
على  وجوبه  يف  و�ختلفو�  �لبالغة،  �لبكر  ��شتئذ�ن  �أف�شلية  على  �لفقهاء  و�تفق 
قولني، والراجح ا�ضتحبابه، واأنه اإذا عقد عليها دون اأن ت�ضتاأذن فالعقد �ضحيح عند 

اجلميع، لكنه عند القائلني بالوجوب يتوقف لزومه على خيارها اإذا علمت.  
�لثيب، و�ختلفو� على قولني يف �شحة نكاحها  ��شتئذ�ن  و�تفقو� على وجوب 

�إن مل تاأذن به. 
)- اأن من تكرمي االإ�ضالم للمراأة ومراعاته خل�ضائ�ضها عدم توليها عقد نكاحها 
لكنهم  الفقهاء،  باتفاق  وهذا  لغريها،  وتوكيلها  فيه  و�ضهادتها  وتوكلها  وغريها، 
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اختلفوا على قولني يف �ضحة ما لو تولت العقد باأي �ضورة مما ذكر، والراجح عدم 
�شحته. 

االجتهاد  اأمور  يف  الفقهاء  الختالف  مراعاته  االإ�ضالمي  الفقه  ميزة  من  اأن   -(
امل�ضتندة على اأدلة قوية، ولذا فالقائلون ببطالن عقد النكاح الذي تولته امراأة، ذهبوا 
اإلى اإنه اإن حكم به حاكم اأو تواله فال ينق�ضه حاكم غريه؛ الأنه مما ي�ضوغ فيه االجتهاد.  
واإن ح�ضلت خلوة بعد ذلك العقد، فاختلف الفقهاء على قولني؛ اأحدهما: ال 
من  ف�ضخ  اأو  بطالق  ف�ضخه  بد من  والثاين: ال  باطل،  الأنه  ف�ضخ  لطالق وال  يحتاج 

الزوج واإن اأبى فيف�ضخه احلاكم؛ لالختالف فيه. 
املختلفة،  االإعالم  و�ضائل  االأ�رشة عرب  باأحكام  املعرفة  فتكثيف  التو�ضيات:  واأما 
والنفقة،  والطالق،  النكاح،  م�ضائل  كبع�س  فيها  النا�س  اأخطاء  تكرث  ما  وباالأخ�س 
اأن االإ�ضالم دين �ضالم يف  والع�رشة الزوجية، والعنف االأ�رشي، واملرياث؛ وذلك 
البيت واملجتمع والعامل، ومن طرقه يف ذلك ت�رشيعاته ال�ضامية يف اأحكام االأ�رشة.  

اأ�ضاأل اهلل تعالى التوفيق وال�ضداد لوالة اأمرنا و�ضائر والة امل�ضلمني، واحلمد هلل رب 
�لعاملني، و�شلى �هلل و�شلم على نبينا حممد و�آله و�شحبه. 


