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مشكلة اجتماعية شائكة، آخذة في االنتشار بشكل ملحوظ، 

وف���ق م���ا تطالعن���ا به وس���ائل اإلعالم م���ن ارتف���اع دعاوى 

»الَعْضل«، ومنع الفتيات من الزواج. وتهدف الدراس���ة إلى 

بيان كيفية معالجة المش���كلة باستخدام الموازنة الفقهية، 

���وازل المعاصرة، والقواع���د والضوابط الفقهية  وربطها بالنَّ

الحاكم���ة لها، وتحرير م���ا ورد في بعض المقاالت من وصف 

���ه من قضايا االتج���ار بالبش���ر، والمطالبة بأقصى  العض���ل بأنَّ

العقوب���ة عل���ى الُمعِضل؛ فالوقائ���ع والتغيير في الس���لوك 

والعادات الظاهرة ال يقف عند حد معين.

خطة البحث تكونت من مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة.

وأوصت الباحثة بدراس���ة موضوعات فقه األس���رة في ضوء 

المس���تجدات الفقهي���ة المعاصرة، وربطه���ا بالواقع، وطرح 

ة،  الحل���ول الممكنة؛ من خالل كتب الخالف والفروع الفقهيَّ

ومحارب���ة الع���ادات والتقالي���د الخاطئة المخالفة للش���ريعة 

اإلس���المية، وتثقيف المجتمع، ونشر الوعي، وعقد دورات 

للتعريف بحقوق المرأة وواجباتها، ومكانتها. 
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احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آلة وصحبه أمجعني.
َيَتُه َعْن النِّكاح«. وهي مسألة  ِّ ُمَولِّ أما بعد، فهذا موضوع بعنوان: »َعْضُل اْلَوليِ

مشهورة من أحكام الوالية يف الفقه اإلسالمي. 
وق�د اخ�رت الكتاب�ة يف ه�ذا املوضوع؛ الرتف�اع دع�اوى »الَعْض�ل« ومْنع 
الفتيات من الزواج، حيث اس�تقبلت حماكم األحوال الشخصية باململكة خالل 
الربع األول من عام 1437ه�، 128 قضية عضل)))؛ فارتأيت إلقاء الضوء عىل 

هذه القضية.

أهمية الموضوع:

ا آخذة يف االنتشار  1- أنهَّه مشكلة اجتامعية شائكة ال تزال إىل يومنا هذا؛ بل إنهَّ
بشكل ملحوظ؛ وفق ما تطالعنا به وسائل اإلعالم بني احلني واآلخر))).

ي والتثبُّت والنهَّظر يف ما ُيثار يف وس�ائل اإلع�الم وما يرد يف بعض  2-التح�رهَّ

)1) ُيْنظ���ر: 128 ق�س���ية ع�س���ل ت�س���تقبلها حماك���م اململك���ة مطل���ع الع���ام احل���ايل يوميًّا.. فتات���ان تطرقان 
اأب���واب املحكم���ة بحًثا عن »ع�ش الزوجية«، العيد، �سعود. �سحيف���ة املدينة الإلكرتونية، العدد: 19541،  

 .(http://www.al-madina.com/node/656023( 2016/01/25م
)2) امل�سدر ال�سابق. 
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�ا من قضايا االجت�ار بالبرش،  املق�االت حول دع�اوى الَعْضل؛ م�ن وْصفها بأنهَّ
ل))). وأخرى تص�ف الَعْضل بأنهَّه وَأٌد  املطالب�ة فيها بأق�ى العقوبة عىل ال�ُمْعضيِ

متجدد)))، فتخلط دون َوْعٍي أو تثبُّت. 
3- َطْرق موضوع البحث بلغة يفهمها اجلميع، ومذيلة بالتطبيقات املعارصة؛ 

لصعوبة األسلوب الذي ُانتهجيِ يف طْرح مثل هذه املوضوعات.
4-معرف�ة م�ا يس�تجد يف موض�وع الَعْض�ل؛ وه�و م�ن املوضوع�ات املهمة 

واحلساسة يف فقه األرسة.
5-اس�تكامل الدراسات الس�ابقة، وحتديثها وفق قضايا العرص؛ لالستفادة مما 

ُيطرح بني احلني واآلخر؛ قضاًء وفتوى. 

الدراسات السابقة:

طرقت دراس�ات عديدة معارصة موضوع والية النكاح من ش�تى اجلوانب، 
لكنهَّه�ا حتّدثت ع�ن مفردات العض�ل بصورة مقتضب�ة، ومل ُتوليه�ا األمهية التي 
تس�تحقها؛ بل اكتفت باإلش�ارة العابرة إليها))). ولعل م�رد ذلك إىل عناية تلك 
�ة به؛ كثبوتيِ  الدراس�ات بال�ول يف النِّ�كاح، والركيز عىل جوانب أخرى خاصهَّ

))) ُيْنظ���ر: »ع�س���ل الفتي���ات« يف ال�سعودي���ة.. عنو�س���ة وه���روب وجرائ���م اجت���ار بالب�س���ر، �سحيف���ة �سب���ق 
https://sabq.( .PM 02:(7  ����الإلكرتوني���ة، الريا����ش،  24 اأكتوب���ر 2014م - 0) ذو احلج���ة 5)14ه

 .(Qo5d org/gf
)4) ُيْنظر:  ع�سل الن�ساء واأٌد متجدد، قديري، ال�سيخ بالل بن عبد ال�سابر، �سبكة الألوكة، اأ�سيف بتاريخ 

 .(/http://www.alukah.net/sharia/0/6024( .�0)/2009/5م - 0/6/5)14ه
)5)  وقد اخرتت منها ما هو مظنة بحث ع�سل الويل فيها. فلُيْنظر -على �سبيل املثال-: الأ�سباب الطارئة 
لنتقال ولية النكاح، احلجيالن 154-160؛ الولية التع�سفية لالأب يف عقد النكاح، د. اإبراهيم 1529-

5)15، 1549-1552؛ وغريها.
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، وحكم إجبار الول، ومراتب  نهَّ هيِ الوالية من عدمها يف حقِّ الّنس�اءيِ املراد إْنَكاحيِ
الوالية، ورشوط الول، وموانُع والية الّنكاح، ونحو ذلك. 

راس�ات التي تناولت عضل الول، فمنها ما اقترص عىل صورة خاصة؛  ا الدِّ أمهَّ
نح�و »الَعْض�ل يف اخللع  .. أس�بابه وآثاره«)))، وهي صورة جمازية كام س�يأيت يف 
البحث. ومنها ما تناولته من جانب اجتامعي؛ نحو: »عضل النِّس�اء: جريمة بال 
عقاب«)))، وأخرى من جانب نظامي فقط؛ نحو: »عضل األب ابنته«))). ومنها 
مقاالت؛ نحو: »وأد القرن احلادي والعرشين وأد العضل« )))، و«عضل النِّساء 

من نكاح األكفاء«)1))، وغريها. 
وق�د وقفت عىل رس�الة ماجس�تري بعنوان: »عض�ل املرأة من النِّكاح دراس�ة 
فقهية مقارنة«))))، وفيها اس�تطرادات كث�رية؛ منها ما ُيقبل يف مثل هذا النوع من 
البح�وث، وأخ�رى ال ُتقبل؛ عىل نح�و ما ورد يف الفصل التمهي�دي، الذي بلغ 
م�ا يقارب 42 صفحة يف والية النِّكاح)))). ولع�ل صنيع الباحثة –حفظها اهلل-

)6) اإع���داد: الده����ش، عب���د اهلل بن عبد الرحمن بن عثمان، جملة الع���دل، العدد 1، حمرم/ 1420ه�، 166-
.180

)7) اإع���داد: د. عب���د اجللي���ل، اإبراهي���م حمم���د، جمل���ة احلق���وق للبح���وث القانوني���ة والقت�سادي���ة،  كلية 
احلقوق، جامعة الإ�سكندرية، عدد خا�ش، 2010-2011م، 1905-1849.

)8) اإعداد: اجلربوع، نا�سر بن عبد اهلل. القا�سي باملحكمة العامة بالريا�ش. ُيْنظر: جملة العدل، ق�سايا 
واأحكام، الريا�ش، عدد ))4)، رجب- 0)14ه�، 294-291.

)9) اإع���داد: املط���ريي، وف���اء مط���ر. ُيْنظ���ر: جملة الوع���ي الإ�سالم���ي الكوي���ت، الع���دد )495)، ذو القعدة-
1427ه�، 75.

)10) اإعداد جمال عبد الرحمن. ُيْنظر: جملة التوحيد العدد )464)، ال�سنة 9)، �سعبان-1)14ه�، 52-50.
)11)  البي���اري، �سه���اد ح�س���ن، اإ�س���راف: ف�سيل���ة الدكتور/ م���ازن اإ�سماعي���ل هنية، ر�سال���ة ماج�ستري، غزة: 

اجلامعة الإ�سالمية، 1428ه�/2007م.
)12) ُيْنظر: ع�سل املراأة من النِّكاح. درا�سة فقهية مقارنة، البياري، وفاء 42-1. 
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ج�اء لقلة امل�ادة العلمية املتخّصصة يف املوضوع. كام ذك�رْت أموًرا تتعلق بالول 
يف النِّكاح، وحمل بحثها ليس يف الَعْضل ومنها -عىل س�بيل املثال-: أولياء املرأة 
ومراتبهم، والرشوط التي جيب توفرها يف الول)))). فضاًل عن بعض امللحوظات 

عىل األقوال الفقهية التي أوردهتا يف أثر الَعْضل، وغري ذلك.
عية، وحترير أقوال الفقهاء  ومن هنا هدفت هذه الدراسة إىل بيان املعاجلة الرشهَّ
ة، وربطها بالنهَّوازل املعارصة، والقواعد  يف عضل الول موليته عن النِّكاح خاصهَّ
والضواب�ط الفقهي�ة احلاكمة هل�ا؛ ألنهَّ الوقائ�ع ال تتناهى، والتغيري يف الس�لوك 
والع�ادات الظاه�رة ال يقف عند حد معني أو وصف ثابت)))). يقول ابن القيم: 
د املنقول يف الكتب ع�ىل اختالف ُعرفه�م وعوائدهم  »َم�ْن َأْفَت�ى النهَّاس بمج�رهَّ
«)))). هذا مع  وأزمنته�م وأمكنتهم وأحواهلم وقرائ�ن أحواهلم؛ فقد ضلهَّ وأضلهَّ

زيادة صعوبة الفقه بتعاقب األجيال وتطور األعصار. 
منه�ج البح�ث: رجع�ت إىل كت�ب األئم�ة األول�نَي، واس�تخدمت املوازن�ة 
�مت املوض�وع إىل فق�راٍت متكافئ�ٍة مدرجة حتت فص�ل واحد؛  الفقهي�ة، وقسهَّ
لتقدمه�ا وتأخره�ا يف مواض�ع متفرق�ة م�ن الوالي�ة والكف�اءة يف كت�ب الفقه. 
ووثقتها بالقضايا املعارصة ما وجدت إىل ذلك سبيال. وعزوت اآليات القرآنية 
ج�ت األحاديث، وحكمت عليه�ا إن مل تكن يف الصحيحني.  إىل س�ورها، وخرهَّ
ووثق�ت النُّص�وص من مظان�ا املعتمدة قدي�اًم وحديًثا، وعّرف�ت املصطلحات 

واأللفاظ الغريبة.
))1) ُيْنظر: امل�سدر ال�سابق 99-77.

)14)  ُيْنظـر: منهــج ا�صتنباط اأحـكام النَّوازل الفقهيـة املعا�صــرة، للقحطاين 44). 
ِعني، لبن القيم )/89 . )15)  اأَْعالم امْلَُوقِّ
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خطة البحث: تكونت: من مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة.
�ا املقدمة، فاش�تملت ع�ىل االفتتاحية، وس�بب اختيار املوض�وع، وأمهيته،  أمهَّ

والدراسات السابقة، واملنهج، وخطة البحث فيه.
املبح�ث األول: مفه�وم العضل، وحكمه، ومفاس�ده، وص�وره. وفيه أربعة 

مطالب:
املطلب األول: تعريف العضل.

املطلب الثاين: حكم العضل.
املطلب الثالث: املفاسد املرتبة عىل العضل.

املطلب الرابع: صور العضل.
املبحث الثاين: أثر العضل. وفيه ثالث مطالب:
املطلب األول: أقوال الفقهاء، وسبب اخلالف.

املطلب الثاين: عرض األدلة واملناقشات.
املطلب الثالث: الرجيح.

املبحث الثالث: التطبيقات الفقهية لنهَّوازل العضل. وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول: منع املرأة من التزوج بغري كفء.

املطلب الثاين: منع املرأة من الزواج بالكفء الذي اختارته.
ل. املطلب الثالث: َرّد الول اخلاطب اأَلوهَّ

ابع: منع املرأة من الزواج بأقل من مهر املثل. املطلب الرهَّ
املطلب اخلامس: منع املرأة من التزوج بدونا نسًبا، ونحوه.

اخلامتة، واشتملت عىل أهم النتائج، والتوصيات.
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المبحث األول

مفهوم العضل، وحكمه، ومفاسده، وصوره

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: تعريف العضل

ُلها  ُجل َأيَِّم�ُه َيْعُضُلها وَيْعضيِ يق. ُيقال: »َعَضل الرهَّ �دة، والضِّ لغ�ة: امْلَْنع، والشِّ
ْوج ُظْلاًم؛ ومنه قوله تعاىل: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   لها«: َمَنعها الزهَّ َعْضاًل، وعضهَّ
�َل علي�ه يف َأمره  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ     چ  ]البق�رة:232[. و«َعضهَّ
ُل«: هو  ْمُر امْلُْعضيِ يد ُظْلاًم. و«اأْلَ ْن ذلك، وحاَل َبْيَنُه َوَبنْيَ ما ُيريِ ي�اًل«: َضيهَّق ميِ َتْعضيِ

امْلُْمَتنيُِع. »وَداٌء ُعَضال«: مُمَْتنيِع)))). 
يق فعله  َتنيِع، واألمر امْلُْمَتنيِع َيضيِ يق مُمْ �دة ضيق، والضِّ واملعاين متقاربة؛ أَلنهَّ الشِّ

وزواله)))).
ل:  اصطالًح�ا: »مْن�ع املرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذل�ك«)))). و«اْلَعاضيِ

)16) ُيْنظ���ر: )ع�س���ل) معجم مقايي�ش اللغ���ة، لبن فار�ش 45/4)، 46)؛ امل�سب���اح املنري، للفيومي 415/2؛ 
ل�سان العرب، لبن منظور 451/11-)45؛ اأحكام القراآن، للج�سا�ش 99/1)-400.

)17)  يت�سح ذلك من خالل �سور الع�سل الآتي ذكرها يف املطلب الرابع: �سور الع�سل، فلُتنظر.
)18) املغن���ي، لب���ن قدام���ة 68/7). وُيْنظ���ر: بدائ���ع ال�سنائ���ع، للكا�س���اين 76/2)؛ طلب���ة الطلب���ة، للن�سفي 
)9؛ املنتق���ى، للباج���ي )/268؛ حترير األفاظ التنبيه، الن���ووي 251؛ الزاهر يف غريب األفاظ ال�سافعي، 

الأزهري 406؛ مغني املحتاج، لل�سربيني )/)15. 
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ْواج فقد ضيهَّق عليها،  ة«)))). فمن َعَضل امل�رأة عن الزهَّ ة بعد َمرهَّ ادُّ لأَلْكَف�اء َمرهَّ ال�رهَّ
ومنعها وحبسها عام تريد.

المطلب الثاني

 حكم اْلَعْضل

ُّ عاص بيِاْلَعْضل. قال تعاىل:  چڌ   م بنص القرآن الكريم. واْلَوليِ اْلَعْضُل حمرهَّ
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻڻ   ڻ     ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ               ڳ   گ     گ  
ہ  ہ  چ ]البق�رة:232[؛ ف�إنهَّ اهلل تع�اىل نى الولهَّ عن مْن�ع املرأة من نكاح 
ا َنَزَل�تْ يفيِ َمْعقيِليِ  َم�ْن ترض�اه، والنهَّهي يقتيض التحري�م)1)). ويدل عىل ذلك: أنهَّ
َقَها؛ َحتهَّى إيَِذا  ْن َرُج�لٍ َفَطلهَّ ْج�تُ ُأْخًتا ليِ ميِ ْب�نيِ َيَس�اٍر ريض اهلل عنه))))، قال: »َزوهَّ
ْقَتَها،  ْجُتَك، َوَفَرْش�ُتَك، َوَأْكَرْمُتَك َفَطلهَّ ُطُبَها َفُقْلُت َلُه: َزوهَّ ا َجاَء َيْ هُتَ دهَّ اْنَقَض�ْت عيِ
، َوَكاَنْت  ا. َوَكاَن َرُجاًل اَل َبْأَس بيِهيِ يِ اَل َتُعوُد إيَِلْيَك َأَب�دً ُطُبَها؟! ال َواهللهَّ ْئ�َت َتْ ُث�مهَّ جيِ
ُ هذه اآلية چ ڈ  ژ  ہ  چ. َفُقْلُت: اآْلَن  ؛ َفَأْنَزَل اهللهَّ َع إيَِلْيهيِ يُد َأْن َتْرجيِ امْلَْرَأُة ُتريِ
اُه«)))). فثبت هب�ذا َأنهَّ اْلَعْضَل هو: أْن يمنع  َجَها إيِيهَّ يِ. قال: َفَزوهَّ َأْفَع�ُل َيا َرُس�وَل اهللهَّ

)19) احلدود، لبن عرفة 246/1. 
)20)  ُيْنظر: اأحكام القراآن، لبن العربي 271/1.

)21) معق���ل ب���ن ي�س���ار املزين. اختل���ف يف كنيته. �سحابي، �سه���د بيعة الر�سوان. روى ع���ن النبي �سلى اهلل 
علي���ه و�سل���م. �سكن الب�س���رة، وتويف بها اآخر خالف���ة معاوية، وقيل غري ذلك. ُيْنظ���ر يف ترجمته: اأ�سد 

الغابة، لبن الأثري 456/4-457؛ تقريب التهذيب، لبن حجر 540.
)22)  اأخرجه البخاري يف ال�سحيح 9/)18، كتاب النِّكاح،  باب من قال ل نكاح اإل بويل، حديث )0)51).
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�ْن إنكاحها. ول�و مل يكن ملعقل إْنَكاحها ملا احتاجت إلي�ه)))). فإن طلبت املرأة  ميِ
ْن ُكْفٍء هلا، وجب عليه التهَّزويج منه; »ألنهَّه  جها ميِ البالغة العاقلة من وليها أْن ُيزوِّ

ه«)))).  ء أْمٌر بضدِّ , والنهَّهي َعْن الشهَّ يٌّ َعْن اْلَعْضليِ َمْنهيِ

المطلب الثالث

 المفاسد المترتبة على العضل

واج العديد من املفاسد، واملضار التي تعود عليها  يرتب عىل منع املرأة من الزهَّ
يهَّة  ْنَيويِ ينيِيهَّة َوالدُّ وعىل املجتمع. ومن مفاسد العضل بال مربر: تفويت املصالح الدِّ
 ، ْن امْلَنيِيِّ ن�ا، »وتفريغ ما َيُضُّ حْبُس�ه ميِ ق�ة بالنِّ�كاح؛ كصيانة النهَّْفس َعْن الزِّ املتعلِّ
 ، َبابيِ ة«)))). يقول رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم: »َيا َمْعرَشَ الشهَّ ذهَّ وحصول اللهَّ
. َوَمْن  ، َوَأْحَصُن ليِْلَفْرجيِ ُه َأَغضُّ ليِْلَبرَصيِ ْج؛ َفإيِنهَّ ْنُكْم اْلَباَءَة)))) َفْلَيَتَزوهَّ َمْن اْس�َتَطاَع ميِ
َجاٌء))))«)))) فالزواج »َأَغضهَّ للبرص, وأحصن  ُه َل�ُه ويِ ؛ َفإيِنهَّ ْوميِ ْع َفَعَلْيهيِ بيِالصهَّ مَلْ َيْس�َتطيِ

))2)  املنتقى، للباجي )/268.
)24)  بدائع ال�سنائع، للكا�ساين 252/2. 

)25)  حا�سية قليوبي )/207.
اأَه���ا منزًل. ُيْنظر:  ج امراأة َبوَّ ة ِم���ْن امْلََباَءة: وهو املن���زل؛ لأنَّ َمْن تزوَّ )26)  الب���اءة: الن���كاح والت���زوج. ُم�ْسَتقَّ

النهاية يف غريب احلديث، لبن الأثري 160/1.
هوة كم���ا يقطعه  ���وم يقط���ع ال�سَّ )27)  الِوج���اء: َر����شُّ اخل�سيت���ني؛ لقط���ع �سه���وة اجلم���اع. وامل���راد: اأنَّ ال�سَّ

الِوجاء. ُيْنظر: النهاية يف غريب احلديث، لبن الأثري 152/5.
)28)  اأخرج���ه البخ���اري وم�سل���م من حدي���ث عبد اهلل بن م�سع���ود. ُيْنظر: �سحيح البخ���اري 106/9، كتاب 
ْج  َب���اِب، َمْن ا�ْسَتَطاَع منكم اْلَب���اَءَة َفْلَيَتَزوَّ ���كاح، ب���اب ق���ول النبي �سلى اهلل عليه و�سل���م: »َيا َمْع�َسَر ال�سَّ النِّ
���كاح؟ حديث )5065)؛ �سحيح  ���ُه اأََغ����شُّ ِلْلَب�َس���ِر، َواأَْح�َس���ُن ِلْلَفْرِج«. وهل يت���زوج من ل اأََرَب له يف النِّ َفاإِنَّ
م�سلم 1018/2، كتاب النِّكاح، باب ا�ستحباب النِّكاح ملن تاقت نف�سه اإليه ووجد موؤنه، وا�ستغال من عجز 

عن املوؤن بال�سوم، حديث )1400/1).
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ْن  اع�ي إىل وقوعه أندر ميِ للف�رج ممهَّ�ا إذا مل يك�ن؛ ألنهَّ وقوع الفعل مع ضعف الدهَّ
اعي«)))). ويقول اجلصاص يف قوله تعاىل:  چ ں  ں  ڻ     وقوعه مع وجود الدهَّ
ى إىل ارتكاب املحظور  ؛ ألنهَّ اْلَعْضَل ُربهَّام أدهَّ ڻڻہ  چ  يعني: إذا مل َتْعُضُلوُهنهَّ
بيِيِّ صىل اهلل عليه وس�لم: »إَذا  منهام عىل غري وجه العقد”)1)). وهو معنى قول النهَّ
ُجوُه، إالهَّ َتْفَعُلوُه َتُكْن فيِْتَنٌة يف اأَلْرضيِ وَفَس�اٌد  يَنُه َوُخُلَقُه َفَزوِّ َأَتاُكْم َمْن َتْرَضْوَن ديِ

عريض«)))).
ك�ام أنهَّ العضل ُمصادٌم للرشع يف حفظ النهَّْس�ل؛ ويتعارض مع حكم اهلل تعاىل 
ة، وحتقيق  ين، وإحرازه، وتكث�ري اأُلمهَّ ني الدِّ �اعة، وحَتْصيِ ببق�اء الع�امل إىل قيام السهَّ
جوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد؛ َفإيِينِّ  س�ول صىل اهلل عليه وسلم هبم يف قوله: »َتَزوهَّ ُمَباهاة الرهَّ
َياَمةيِ«)))). وقد أثبتت املعطيات املعارصة أنهَّ أكثر النِّساء  ُمَكاثيٌِر بيُِكْم اأُلَمَم َيْوَم اْلقيِ
عرض�ة لإلصابة برسطان الثدي، واألورام الليفية الرمحية -نس�أل اهلل الس�المة 

)29) اإحكام الإحكام، لبن دقيق العيد 4/)2.
)0))  اأحكام القراآن، للج�سا�ش1/)40.

ح الرتمذي  )1)) اأخرج���ه الرتم���ذي وابن ماج���ه، واللفظ له، من حديث اأبي هريرة ر�س���ي اهلل عنه. ورجَّ
، ال���ذي اأخرجه  ���نه الألب���اين يف اإرواء الغلي���ل )266/6-268) حلدي���ث اأب���ي ح���امت امْلُ���َزيِنّ اإر�س���اله، وح�سَّ
���ا، وقال فيه: »ح�س���ن غريب. واأبو حامت امْلَُزيِنُّ له �س���حبة ول نعرف له عن النَِّبيِّ �سلى  الرتمذي اأي�سً
اهلل عليه و�سلم غري هذا احلديث«. ُيْنظر: اجلامع ال�سحيح )/94)-95)، كتاب النِّكاح، باب اإذا جاءكم 
من تر�س���ون دينه فزوجوه، حديث )1084، 1085)؛ �س���ن ابن ماجه 2/1)6، كتاب النِّكاح، باب الأكفاء، 

حديث )1967)
)2))  اأخرج���ه اأب���و داود، والنَّ�س���ائي، واحلاكم، وغريهم باألفاظ متقاربة من حديث معقل بن ي�س���ار. وقال 
احلاكم: »�سحيح الإ�سناد«. والنُّ�سو�ش يف هذا املعنى كثرية. ب�سط القول فيها الغماري يف الهداية يف 
تخريج اأحاديث البداية 49/6)-51). ُيْنظر: �سن اأبي داود 542/2، كتاب النِّكاح، باب النَّهي عن تزويج 
م���ن مل يل���د من النِّ�س���اء، حديث )2050)؛ �س���ن النَّ�س���ائي 49/6-50، كتـــاب النِّكاح، بـــاب كراهية تزويج 

العقيم، حديث )227))؛ امل�ستدرك، للحاكم 162/2، كتاب النِّكاح، باب تزوجوا الودود الولود. 
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والعافي�ة – هن اللوايت مل ينجبن)))).
وم�ن مفاس�ده أيًض�ا: أنهَّ�ه يتس�بب بالعنوس�ة))))، وي�ورث املرأة م�ن اهلموم 
ارع يف حتصني  واألسقام واألحزان ما ال يعلم به إال اهلل. وهذا ُمصادم لقصد الشهَّ
ة الهَّذي  كن وامْلََودهَّ املرأة، وحفظها، والقيام هبا، واإلنفاق عليها))))، وحصول السهَّ

ُهَو قوام مقاصد النِّكاح)))).

ابع المطلب الرَّ

 ُصَور اْلَعْضل

للَعْض�ل ص�ور متعددة، تع�ود يف جممله�ا إىل املعاندة واملكاب�رة، أو الطمع يف 
امل�ال عىل اخت�الف صوره، ونحو ذلك. ومن صور العض�ل املذكورة يف القرآن 

نهَّة. وعليها ٌيقاس غريها:  والسُّ
قة البائنة بينونة صغ�رى -طلقة أو طلقتني- من نكاح زوجها  1- عضل املطلهَّ

))))  مو�سوعة �سحة العائلة 609، 614.
ُة َتْعِني�ًصا، وهي َعاِن�س: اإذا طال ُمْكُثها  )4)) ُيقال: َعنَّ�َصَها اأَْهُلَها؛ اأَْم�َصُكوَها َعْن التَّْزِويِج. وُيقال: َعنَّ�َصْت امْلَْراأَ
ج. ُيْنظر: )عن�ش) امل�س���باح  جل: اإذا اأ�س���نَّ ومل يت���زوَّ ج. وعن�ش الرَّ يف بي���ت اأهله���ا بع���د اإدراكها ومل تت���زوَّ

املنري، للفيومي 2/2)4.
   قال القا�سي عبد الوهاب يف املعونة: )719/2): »املعن�سة: هي التي قد علت ب�سنها، وبرز وجهها وخربت 
الأمور«. قيل: ثالثون �س���نة. وقيل: من خم�س���ني اإلى �س���تني. وقيل غري ذلك. ينظر: املنتقى، للباجي 

)/)27؛ مواهب اجلليل، للحطاب 67/5؛ معني احلكام، لبن عبد الرفيع 222/1.
افعيَّة على اأَنَّه ُيْنَدب النِّكاح للمراأة التَّاِئقة، وما يف معناها؛ كاملحتاجة اإلى النَّفقة، واخلائفة  )5)) ون�شَّ ال�سَّ

ِمْن اْقِتَحام اْلَفَجَرِة. ُيْنظر: مغني املحتاج )/125.
)6)) ُيْنظـــر: املب�صـــوط، لل�صرخ�صـــي 192/4-)19؛ اأ�س���نى املطالب )/99؛ املغني، لب���ن قدامة 6/7)). وقد 
ذهب احلنفيَّة واحلنابلة اإلى اأنَّ اال�صـــتغال بالنِّكاح اأَْوَلى ِمْن اال�صـــتغال ِبَنْفل العبادة. ُيْنظر: املب�صـــوط، 

لل�سرخ�سي 194/4؛ املغني، لبن قدامة 4/7))-5)).
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هُتا؛ لس�بب غري صحيح -كالعناد مثاًل-. وهذا من العضل املنهي  دهَّ بعد انتهاء عيِ
عن�ه يف القرآن الكريم، قال تعاىل:  چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
م كانوا  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ     ہ  چ ]البق�رة:232[. وذل�ك أنهَّ
نهَّ  هيِ يعضلونن محيهَّة، فنهى اهلل تعاىل أولياء النِّس�اء عن عضلهن من نكاح َأْزَواجيِ
إذا تراضيا ورغبا يف العودة بعقد جديد. يقول الطاهر ابن عاش�ور)))): »إنهَّ عدم 
الَعْضل أوفر للعيِرض؛ ألنهَّ فيه سعًيا إىل استبقاء الود بني العائالت التي تقاربت 
بالصهر والنهَّسب؛ فإذا كان الَعْضل إباء للضيم، فاإلذن هلن باملراجعة حلم وعفو 

ورفاء للحال وذلك؛ أنفع من إباية الضيم«)))). 
2-َعْض�ل امل�رأة بعد وف�اة زوجها. وهو م�ا كان يفعله أه�ل اجلاهلية؛ فكان 
الرج�ل يرث امرأة ذي قرابت�ه، ويمنعها من التزوج حتى مت�وت؛ طمًعا يف ماهلا 

م اهلل تعاىل ذل�ك بقوله: چ ھ   لريثه�ا، أو يتزوجه�ا، أو يزوجه�ا ابنه. فح�رهَّ
ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ   

ُجُل َكاَن  ۇئ چ    ]النِّساء:19[. يقول ابن عبهَّاس ريض اهلل عنه: َكاُنوا إيَِذا َماَت الرهَّ

ُجوَها، َوإيِْن َشاُءوا  َجَها، َوإيِْن َشاُءوا َزوهَّ ؛ إيِْن َشاَء َبْعُضُهْم َتَزوهَّ َأْوليَِياُؤُه َأَحقهَّ بيِاْمَرَأتيِهيِ
�نْ َأْهليَِها. َفَنَزَلْت هذه اآلي�ة يف ذلك)))). وقيل)1)):  ا ميِ َ ُجوَه�ا؛ َفُه�مْ َأَحقُّ هبيِ مَلْ ُيَزوِّ

)7)) حممد الطاهر بن حممد ال�س���اذيل بن عا�س���ور. عامل اأديب. تولى الق�س���اء والفتيا ونقابة الأ�س���راف 
بتون�ش. من ت�سانيفه: »حا�سية على �سرح التفتازاين لتلخي�ش القزويني«، »وحا�سية على املحلي على 

جمع اجلوامع«. تويف �سنة 1284ه�. ُيْنظر يف ترجمته: معجم املوؤلفني، لكحالة 102-101/10.
)8)) التحرير والتنوير، لبن عا�سور 428/2.

)9))  اأخرج���ه البخ���اري يف ال�س���حيح 9/)18، كتاب النِّكاح،  باب م���ن قال ل نكاح اإل بويل، حديث )0)51). 
وُيْنظر: اأحكام القراآن، للج�سا�ش 109/2؛ اأحكام القراآن، لبن العربي 466/1.

)40) نقله الطربي وغريه عن ابن جريج عن عكرمة . جامع البيان 06/4). 
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َ َعْنَها أبو  نزل�ت ه�ذه اآلية يف َكبيِيَش�ة بنت َمْعنيِ بن عاصم ب�ن اأَلْوس))))، ُت�ُويفِّ
قي�س ابن اأَلْس�َلت))))، َفَجَن�َح َعَلْيَه�ا اْبُنُه، َفَجاَءْت َرُس�وَل اهللهَّ ص�ىل اهلل عليه 
ْكت َفُأْنَكَح. فأنزل  ي, وال َأَنا ُتريِ ْثت َزْوجيِ ، ال َأَنا َوريِ وس�لم، َفَقاَلْت: َيا َرُس�وَل اهللهَّ
اهللهَّ ه�ذه اآلي�ة)))). يقول اب�ن كثري)))): »اآلية َتُع�مُّ ما كان يفعله أه�ل اجلاهليهَّة، 
وُكلهَّ ما كان فيه نوع من ذلك«)))). وما زالت رواسب اجلاهليهَّة تالحقنا بدعوى 
العادات والتقاليد االجتامعية، والواقع ش�اهد عىل ذلك. ومن نوازله املعارصة: 
ْن النِّكاح بع�د وفاة األب من قيَِبل أبنائها إن كان�وا كباًرا؛ لريثوا منها  من�ع األّم ميِ
ثيِهم, أو خشية نظرة املجتمع لزواجها بعد وفاة زوجها)))). وقد  ْن ُمَورِّ ما ورثوا ميِ
واج؛ لتزوجيها من أخ زوجها املتوف�ى -وهي كارهة-إْن  ُيْعَم�د إىل مْنعها من الزهَّ

كان أبناؤه�ا صغ�اًرا)))). واهلل تعاىل يق�ول: چ ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  
)41) اقت�س���رت ترجمته���ا عل���ى ا�س���مها املذكور اأعاله، والأثر ال���وارد يف نزول الآية. ُيْنظر: الإ�س���ابة، لبن 

حجر 95/4)؛ اأ�سد الغابة، لبن الأثري 251-250/6.
)42) اأبو قي�ش بن الأَ�ْسلَت الأن�ساري. خمتلف يف ا�سمه، فقيل �سيفي، وقيل غري ذلك. واختلف يف اإ�سالمه. 

ُيْنظر يف ترجمته: اأ�سد الغابة، لبن الأثري 256/5-258؛ الإ�سابة، لبن حجر 161/4
))4)  جامع البيان، للطربي 06/4).

ث، وموؤرخ، ومف�سر،  افعي. حمدِّ )44)  اأبو الفداء، عماد الدين، اإ�سماعيل بن عمر بن كثري، الدم�سقي، ال�سَّ
وفقي���ه. تويف �س���نة 774ه�. من ت�س���انيفه: »التف�س���ري« امل�س���هور وهو يف جملدات، و«البداي���ة والنهاية«. 

ُيْنظر يف ترجمته: البدر الطالع، لل�سوكاين 102/1-)10؛ معجم املوؤلفني، لكحالة 2/)284-28.
)45)  خمت�سر ابن كثري 68/1).

.(http://www.almoslim.net/node/197003( 46)  ُيْنظر: موقع امل�سلم، زواج الأم بعد رحيل الأب(
)47)  ُيْنظر: جريدة الريا�ش:

   )http://www.alriyadh.com/481864) زواج الأخ م���ن اأرمل���ة اأخي���ه.. اخل���وف عل���ى الأبن���اء دفعهم���ا 
»جمربي���ن« عل���ى القب���ول!، اأبها، حتقيق � مرمي اجلاب���ر. الربعاء 0/11/29)14ه� املوافق 16 دي�س���مرب 
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20110421/( :2009م -العدد 15150. موقع جريدة عكاظ
Con20110421413811.htm) زواج الأخ م���ن اأرمل���ة اأخي���ه. خ���ري اأم �س���ر، �س���ريف ب���ن اأحم���د � ج���دة، 

اخلمي�ش 2/05/17)14ه� 21 اإبريل 2011م العدد: 595).
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حب  خب  مب  ىب   چ   ]املائدة:50[.

واج طمًع�ا يف ماهلا أو جتارهتا؛ خش�ية أن  3- عض�ل اليتيم�ة ومنعه�ا من ال�زهَّ
وج بامهلا، أو ُيش�اركه يف ماهلا. وقد يعضلها لرغبته يف نكاحها لنفسه؛  يذهب الزهَّ

ملاهلا. قال تع�اىل: چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  
ې        ې  ى  ى  ائ     چ ]النساء:127[ قالت عائشة-ريض اهلل عنها-: 

، َوُهَو  يَكَتُه يف َماليِهيِ َه�ا َأْن َتُكوَن رَشيِ ، َلَعلهَّ ُجليِ ْنَد الرهَّ تيِي َتُكوُن عيِ “ه�ذا يف اْلَيتيِيَم�ةيِ الهَّ
َيَة َأْن  ُه َكَراهيِ َحَها َغرْيَ َا، َواَل ُيْنكيِ َاهليِ َحَه�ا، َفَيْعُضَلَها مليِ َغُب َعْنَها َأْن َيْنكيِ َأْوىَل هب�ا؛ َفرَيْ
واج طمًعا يف  َا”)))). ومن نوازله املع�ارصة: منع املرأة من الزهَّ َك�ُه َأَحٌد يفيِ َماهليِ َيرْشَ

راتبها، أو بدعوى أنهَّ كل من يتقدم خلطبتها فهو يطمع يف راتبها، ونحوه. 
ه�ا بذلك؛  هَتا وُيضارهَّ رْشَ �ن عيِ 4-اخُلل�ع يف ص�ورة الَعْض�ل: وه�و َأن ال ُيسيِ

ۆ   ۆ     ۇ    ۇ   ڭ     چ  تع�اىل:  ق�ال  من�ه)))).  االْفتيِ�داءيِ  إىل  ه�ا  لَيضَطرهَّ
وج المرأتيِه جماز؛ ألنهَّ غرضه  ۈ  چ ]النِّس�اء:19[. والَعْضل هنا من ال�زهَّ

ه  ْخذ)1)). وقد »َسامهَّ يق اأْلَ ّرد إزالة بعض ما َأَتوا؛ بل إزالته بطريِ من العضل َلْيَس جُمَ
رْشة«)))). فلم ُيعاملها  َفَقة وُحْس�ن العيِ َن النهَّ ها ميِ اهلُل َتَعاىَل َعْضاًل؛ أَلنه َيْمنعها َحقهَّ
َها؛ فكَأنه منعها)))). كام أّن  ف يف َنْفسيِ ْكها تترصهَّ معاملة اأَلزواج لنس�ائهم، ومل َيْرُ

)48) اأخرجه البخاري، واللفظ له، وم�سلم. ُيْنظر: �سحيح البخاري، كتاب النِّكاح، باب من قال ل نكاح اإل 
بويل، حديث )5128). �سحيح م�سلم، كتاب التف�سري، )018)).

)49)  ُيْنظر: التحرير والتنوير، لبن عا�سور )/284.
���اأْن يف اأَْمَثاله«.  ز كما ُهَو ال�سَّ ِقيِقّي،...، َوجب امْل�س���ري اإلى احْلمل على التََّجوُّ ر امْلَْعنى احْلَ )50)  »َوَحْيُث يَتَعذَّ

الكليات، للكفوي )46. 
)51)  ُيْنظر: ل�سان العرب، لبن منظور )ع�سل) 451/11.

)52)  ُيْنظر: امل�سدر ال�سابق.
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ي ُأبيح هلا من النِّكاح،  هَّ إيِذا َمَنَع املوىل عليها من التزويجيِ فقد َمَنَعها احلقهَّ الهَّذيِ الَوليِ
إذا َدَعْت إىل ُكْفٍء هلا. 

ْن  ج�ل امرأته وال أرب له فيها؛ طمًع�ا يف َأْن مَتُوت لريثها، ميِ 5-أْن ُيمس�ك الرهَّ
م اهلل تعاىل ذلك عىل ما  غري طيب نفس منها، بإمساكه إياها مع سوء العرشة. فحرهَّ
استنبطه بعضهم من اآلية السابقة. وإطالق العضل عىل اإلمساك هنا فيه نظر)))). 

م. ه جماز كام تقدهَّ ولعلهَّ

المبحث الثاني 

أثر العضل

وفيه ثالث مطالب:

المطلب األول

 أقوال الفقهاء، وسبب الخالف

، واختلفوا يف َمْن  ِّ ْن اْلَوليِ اتف�ق الفقهاء عىل انتقال الوالية عند حتقق اْلَعْضل ميِ
تنتقل إليه؛ عىل قولني:

ُّ األقرُب انتقلت الوالية إىل الس�لطان. وبه قال  الق�ول األول: إذا عضل اْلَوليِ
 ِّ �افعيهَّة، يف غري تكرار العضل من اْلَوليِ مجهور العلامء من احلنفيهَّة، واملالكيهَّة، والشهَّ

األقرب. ورواية عن اإلمام أمحد)))). 
))5)  ُيْنظر: الأم، لل�سافعي 126/5؛ تهذيب ابن القيم )/6).

)54) ُيْنظر: بدائع ال�سنائع، للكا�ساين 250/2؛ ال�سرح الكبري، للدردير 2/2)2؛ رو�سة الطالبني، للنووي 
58/7؛ املغني، لبن قدامة 68/7).
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ِّ األبعد دون  ُّ األق�رُب انتقلت الوالية إىل اْل�َوليِ الق�ول الث�اين: إذا عضل اْلَوليِ
جها احلاكم. وهو قوٌل للحنفيهَّة، وابن  ِّ غري العاضل زوهَّ م اْلَوليِ الس�لطان. فإْن ُعديِ
 ِّ �افعيهَّة يف ما إذا تك�رر العضل من اْلَوليِ عبد الس�الم)))) من املالكيهَّة، وبه قال الشهَّ

األقرب. وهو املذهب عند احلنابلة)))).
سبب الخالف:

يغلب عىل ظني أنهَّ سبب اخلالف يف هذه املسألة يرجع إىل ما ييل:
ارع جنس األولياء وأصنافهم ومراتبهم))))، فاختلف الفقهاء  أواًل: مل ُيبنيِّ الشهَّ
ع يف الوالية؛ أم ليس بحكم رشعي؟  يف: ه�ل الرتيب حكم رشعي ثابٌت بالرشهَّ
فم�ن رأى أنهَّ الرتي�ب حكم رشعي ذهب إىل انتقال الوالي�ة بالعضل من الول 
ا قال  ِّ األبعد، دون الس�لطان. ومن مل ير الرتي�ب حكاًم رشعيًّ األق�رب إىل اْل�َوليِ

بانتقال الوالية بالعضل إىل السلطان)))).
ثانًي�ا: مل تأت آية وال س�نة ظاهرة يف انتقال والية النِّ�كاح إىل األبعد عند عدم 
ْلَطاُن  وجود األقرب. ويف تأويل قوله صىل اهلل عليه وسلم: »َفإيِْن اْشَتَجُروا َفالسُّ

)55) اأبو عبد اهلل، حممد بن عبد ال�س���الم بن يو�س���ف الهواري، املني�س���رتي، التون�سي. اإمام حافظ. متقن 
لعلم���ي الأ�س���ول والعربي���ة، وعامل باحلدي���ث. قوي احلجة، �س���حيح النَّظر. وله اأهلي���ة الرتجيح بني 
الأق���وال. مم���ن تتلم���ذ على يده: ابن خل���دون، وابن عرفة. تويف �س���نة 749ه�.  ُيْنظ���ر يف ترجمته: نيل 

البتهاج، 406-407؛ �سجرة النور، ملخلوف 210.
)56)  ُيْنظر: البحر الرائق، لبن جنيم 6)1؛ حا�سية ابن عابدين 15/2)-16)؛ )/189؛ حا�سية الد�سوقي 
)/2)2؛ رو�س���ة الطالب���ني، للن���ووي 65/7؛ مغن���ي املحت���اج، لل�س���ربيني )/)15؛ الإن�س���اف، للم���رداوي 

76/8؛ ك�ساف القناع، للبهوتي 52/5.
)57)  ولذل���ك ي�س���ُعف ق���ول م���ن ُيبطل عقد ال���ويل الأبعد مع وج���ود الأقرب ُيْنظر: بداي���ة املجتهد، لبن 

ر�سد 84/6)، 85).
)58) ُيْنظر: امل�سدر ال�سابق 88/6)-89).



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

عضل الولي موليته عن النكاح )دراسة فقهية مقارنة ومعاصرة(

28

الِّ  ِّ الدهَّ هَّ َل�ُه«)))) خالف؛ حيث ذهب بعضهم إىل أنهَّه عائد عىل اْلَوليِ ُّ َم�نْ اَل َوليِ َوليِ
َها َفنيَِكاُحَها  َح�تْ بيَِغرْييِ إيِْذٍن َوليِيِّ اَم اْمَرَأٍة ُنكيِ ْكره يف س�ياق احلديث، وفيه: »َأيُّ عليه ذيِ
�نْ اْلَعْقد عليها. وهذا هو  �ٌل، َثاَلًثا،..«)1)). واملراد باالش�تجار: َمْنُع وليها ميِ َباطيِ
ْقَرب. وذهب آخرون إىل أنهَّ  ْلَطان إْن َعَضَل اأْلَ اْلَعْضُل، وبه َتْنَتقيِل الوالية إىل السُّ
�ْلطان َمْبنيِيٌّ عىل َمْنع األقرب واألبعد،  الوالية َتْنَتقيِل إىل األبعد، وانتقاهلا إىل السُّ

َتَمٌل)))).  وهو حُمْ
ل، فم�ن رأى ب�أنهَّ العاضل ظامل،  ثالًث�ا: اختالفه�م يف النهَّظ�ر إىل ال�ول الَعاضيِ
�لطان؛ الختصاص�ه برفع املظ�امل. وَمْن قال بأنهَّه فاس�ق  فانتق�ال الوالي�ة إىل السُّ

لَعْضليِه، َنَقل الوالية إىل من يليه يف ذلك. 

المطلب الثاني

 عرض األدلة والمناقشات

أواًل: أدلة أصحاب القول األول:

�لطان، إذا عضل الول -وهو مذهب  اس�تدل القائلون بانتقال الوالية إىل السُّ

)59)  ط���رف مم���ا اأخرج���ه الأربعة، اإل النَّ�س���ائي من حديث عائ�س���ة –ر�س���ي اهلل عنها-. ق���ال الرتمذي: » 
حه اأبو عوانة، وابن خزمية، وابن ِحبَّان، واحلاكم كما عرفت من كالم احلافظ.  َحِديٌث َح�َسٌن«. و�سحَّ
حه الغماري. ُيْنظر: اجلامع ال�سحيح، للرتمذي )/407-408، كتاب النكاح، باب ما جاء ل نكاح  و�سحَّ
اإل ب���ويل، حدي���ث )1102)؛ �س���ن اأب���ي داود 566/2-568، كتاب الن���كاح، باب يف ال���ويل، حديث ))208)؛ 
�س���ن اب���ن ماج���ه 605/2، كت���اب النِّكاح، باب ل ن���كاح اإل بويل، حدي���ث )1879)؛ �س���ن الدارمي 185/2، 
���كاح، ب���اب النَّهي ع���ن النِّكاح بغري ويل، حدي���ث )2184(؛ الهداية يف تخريـــج اأحاديث البداية،  كت���اب النِّ

للغماري 72/6)-74).
م تخريجه. )60)  تقدَّ

)61)  ُيْنظر: �سبل ال�سالم، لل�سنعاين )/252.
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مجهور العلامء- بام ييل:
ُّ َمْن اَل  ْلَطاُن َوليِ 1- قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »َفإيِْن اْشَتَجُروا َفالسُّ
هَّ هلا ابتداء، ومن كان هلا  ح من ال َوليِ لطان ُيْنكيِ هَّ َلُه«)))). ووجه الداللة: أنهَّ السُّ َوليِ
هَّ  ْن إنكاحها إعضااًل هل�ا؛ خلروجه من الوالية باْلَعْضل؛ فكأنهَّه ال َوليِ ٌّ يمتن�ع ميِ َوليِ

هلا)))).
; أَلنهَّ قول�ه: »َفإيِْن  لُّ َمل عىل م�ا إذا َعَضل اْل�كُ ، وُيْ ٌّ نوق�ش: ب�أنهَّ هذه هل�ا َوليِ
. فإذا اختلف األولياء وتش�اجروا »تش�اجر  اْش�َتَجُروا« ضمري مجع يتناول الُكلهَّ
لطان)))). العضل واملامنعة يف العقد«))))، كانوا كاملعدومني، وُيفّوض األمر إىل السُّ

ْن اْلَعْقد عليها، وبه َتْنَتقيِل الوالية إىل  : بأنهَّ املراد باالش�تجار: َمْنُع وليها ميِ وُيردُّ
ْلَطان إْن َعَضل األقرب. ويؤيده رد النبي صىل اهلل عليه وسلم -وهو ول أمر  السُّ

املسلمني آنذاك- معقاًل ملا منع أخته من التزويج.
قة البائ�ن. أجيب: بأنهَّ العربة بعموم اللفظ ال  ف�إن قيل: بأنهَّ هذا خاص باملطلهَّ

بخصوص السبب.
اَر«)))). وامتناع  َ َر َواَل ضيِ 2- قال رس�ول اهللهَّ صىل اهلل علي�ه وس�لم: »اَل َضَ
ر، فتنتقل  ال�ول من تزويج املوىل عليه�ا ضر هبا، واإلمام منصوب ليَِدْف�ع الضهَّ

م تخريجه. )62)  تقدَّ
))6) ُيْنظر: املدونة 162/2؛ الأم، لل�سافعي 14/5، )15.

)64)  معامل ال�سن، للخطابي )/197.
)65) املغني، لبن قدامة )بت�سرف ي�سري) 68/7)

���امت، يف �س���ننه: 784/2، كتاب الأحكام، باب من بنى يف حقه  )66) رواه ابن َماَجْه ِمْن حديث ُعَبادة بن ال�سَّ
���ن: 10/))1، كتاب اآداب القا�س���ي، باب ما ل يحتمل الق�سمة . وُرِوي  ما ي�س���ر بجاره، والبيهقي يف ال�سُّ
، واأبي هريرة، واأبي ُلَبابة، وثعلبة بن مالك، وجابر بن عبد  ْدِريِّ ِمْن حديث ابن َعبَّا�ش، واأبي �سعيد اخْلُ

اهلل، وعائ�سة –ر�سي اهلل عنها-. ب�سط القول فيها الغماري يف )الهداية) : 17-14/8.
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ج)))). الوالية إليه وُيَزوِّ
نوق�ش: ب�أنهَّ هذا يتحقق عند منع كل األولياء، وليس الول األقرب فقط؛ كام 

م. تقدهَّ
م يف الدليل السابق. وجُياب عليه بام تقدهَّ

لطان مقامه إلزالة  ه عليه فيقوم السُّ ْن َحقٍّ توجهَّ هَّ قد اْمَتَنَع ُظْلاًم ميِ 3- وألنهَّ اْلَوليِ
لم؛ كام لو كان  عليه َدْيٌن وامتنع عن قضائه)))).  الظُّ

ْين قياس مع الفارق؛ م�ن وجوه: األول:  نوق�ش: بأنهَّ قياس الوالية ع�ىل الدهَّ
ْن جنون  ْين َحقٌّ علي�ه. الثهَّ�اين: َتْنَتقيِل الوالية لع�ارض؛ ميِ ، والدهَّ ِّ �ا َح�قٌّ ليِْل�َوليِ أنهَّ
ْين. الثهَّالث: أنهَّ الوالية ُيعترب يف بقائها  ، وفس�قه، ونحوه. وال ينتقل عنه الدهَّ ِّ اْلَوليِ

ْين فال ُيعترب فيه ذلك)))). العدالة، إن مل يفسق بعضله؛ بخالف الدهَّ
ثانًيا: أدلة أصحاب القول الثاني:

 ُّ ِّ األبعد دون الس�لطان، يف ما إذا عضل اْلَوليِ القائلون بانتقال الوالية إىل اْلَوليِ
ِّ غري العاضل. استدّلوا بام ييل: م اْلَوليِ جها احلاكم إْن ُعديِ األقرب. ويزوِّ

هَّ َلُه«)1)).  ُّ َم�نْ اَل َوليِ �ْلَطاُن َوليِ 1- قال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم: »السُّ
لطان عند انعدام  ووجه الداللة: أنهَّ النهَّبي صىل اهلل عليه وسلم جعل الوالية للسُّ
ْنه؛ فثبتت مل�ن يليه من األولياء، وال  يج ميِ ْزويِ ر التهَّ ّ تعذهَّ أولي�اء املرأة. وهذه هل�ا َوليِ

ا هلا)))). لطان وليًّ يكون السُّ
)67)  ُيْنظر: بدائع ال�سنائع، للكا�ساين 252/2؛ املدونة 162/2.

)68)  ُيْنظر: حا�سية ابن عابدين 15/2)؛ الأم، لل�سافعي 178/5؛ املغني، لبن قدامة 68/7).
)69)  ُيْنظر: املغني 68/7)؛.

م تخريجه. )70)  تقدَّ
)71)  ُيْنظر: املغني، لبن قدامة 70/7)؛ ك�ساف القناع، للبهوتي 55/5.
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نوق�ش: باختالف العلامء يف ترتيب الوالي�ة، وثبوت ذلك بالرشع كام ذكرت 
سابًقا يف سبب اخلالف)))).

ٍد«)))) َأْي َيْصُلح للوالية  ٍّ ُمْرشيِ 2- قال صىل اهلل عليه وسلم: »ال نيَِكاَح إالهَّ بيَِوليِ
ْنُه، فتس�قط واليته،  وه�و العدل. فال والية لفاس�ق والعاضل َيْفُس�ُق باْلَعْضل ميِ

وتنتقل لألبعد؛ كام لو رشب اخلمر)))).
وُيمك�ن أن ُي�ردُّ بالف�رق بني العاضل وش�ارب اخلم�ر؛ ألنهَّ رشب اخلمر من 
ها –يف ما  ات أقلُّ ْن الكبائر، وإنهَّام َيْفُسُق به من َعَضَل مرهَّ الكبائر، وليس اْلَعْضل ميِ

ي- ثالث)))). ُحكيِ
�ا حالة جيوز فيها التهَّزويج لغري األقرب؛ فكانت ملن يليه؛ كام لو كان  3- وألنهَّ

ْن كلًّ منهام)))). يج ميِ ْزويِ ر التهَّ جمنوًنا، بجامع تعذُّ
: بأنهَّه قياس مع الفارق؛ لك�امل أهلية العاضل، وانعدام أهلية  وُيمك�ن أن ُيردُّ
�لطان  ر؛ فكان ال بد من الرفع للسُّ املجنون. ُثمهَّ إنهَّ اْلَعْضل قد ال ُيعلم َحتهَّى يتكرهَّ

ليتبني؛ بخالف اجلنون فهو ظاهر. 
ق بالتهَّْفوي�ض إىل املختصِّ بالقرابة  4- وألنهَّ ه�ذه والية نظريهَّ�ة. والنهَّظر يتحقهَّ
�لطان؛ لقصور ش�فقته وُبعد قرابته. فحيث ال ُيْنتفع  �فقة، ال السُّ الباعثة عىل الشهَّ

)72)  ُيْنظر: املبحث الثاين، املطلب الأول: اأقوال الفقهاء، و�سبب اخلالف.
، ن  اْبِن َعبَّا�ش موقوًفا. وقال  ، والبيهقيُّ ِمْن طريق اْبِن ُخَثْيٍم ، َعْن �َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ افِعيُّ ))7)  اأخرجه ال�سَّ
البيهقي بعد اأْن رواه من طرق اأخرى َعْن ابن ُخَثْيٍم ب�سنده مرفوًعا: واملحفوظ املوقوف. ُيْنظر: الأم 
���كاح، باب ل نكاح اإل  ���ن الك���ربى، للبيهقي 124/7، كتاب النِّ ���افعي 291؛ ال�سُّ 5/7)2؛ م�س���ند الإمام ال�سَّ

بويل مر�سد.
)74)  ُيْنظر: املغني، لبن قدامة 68/7).

واجر عن اقرتاف الكبائر، للهيثمي 42/2؛ مغني املحتاج، لل�سربيني )/)15. )75)  ُيْنظر: الزَّ
)76) ُيْنظر: امل�سدر ال�سابق 68/7)، 70).
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ض الوالية إىل تيِْلوه يف ذلك )))). برأي الول األقرب؛ لعضله، ُتفوهَّ
ل ظامل،  : بأنهَّه تعلي�ل يف مقابلة النهَّص؛ فال جيوز. ُثمهَّ إنهَّ »اْلَعاضيِ وُيمك�ن أن ُيردُّ

لطان؛ أَلنهَّ َرْفَعه إليه«)))).  فتنتقل إىل السُّ

المطلب الثالث

 الترجيح

بالنهَّظ�ر يف أدلة كل من الفريقني، ومناقش�تهام؛ يظه�ر ل –واهلل أعلم- ترجيح 
ُّ األقرب انتقلت الوالية إىل السلطان. وهو قول مجهور  القول بأنهَّه إذا عضل اْلَوليِ
�ل ظامل باملنع، وللقايض فّض النِّزاع بني النهَّاس، وكّف أيدي  العل�امء؛ ألنهَّ اْلَعاضيِ
قِّ حت�ى يف رفع الوالية عن ال�ول األقرب ونقلها  لم�ة، وحتدي�د صاحب احْلَ الظهَّ
لألبع�د؛ وهل�ذا ال يرج عن ُس�لطة القض�اء أحد، وال ُيس�تثنى م�ن اختصاصه 

موضوع)))). وليس األمر عىل إطالقه؛ بل ُيقيهَّد بالضوابط التالية:
جوع إىل ال�ول العاضل أواًل،  �لطان بالتزوي�ج دون الرُّ األول: ال يس�تقل السُّ
فيأمره بالرجوع عن العضل؛ كام ردهَّ النهَّبي صىل اهلل عليه وس�لم معقل بن يس�ار 
عن ذلك، ودعاه إىل الَعْقد باحلنث يف يمينه؛ إذ عقده ألخته عىل من حتبه خري من 
يِ صىل اهلل عليه وس�لم َفَقَرَأ َعَلْيهيِ،  إبرار اليمني. ويف احلديث: »َفَدَعاُه َرُس�وُل اهللهَّ

)77) ُيْنظ���ر: بدائ���ع ال�س���نائع، للكا�س���اين 250/2؛ فتح القدي���ر، لبن الهمام )/289؛ حا�س���ية ابن عابدين 
.(15/2

)78) حا�سية ال�سلبي على تبيني احلقائق 127/2.
)79) ُيْنظر: جممع الأنهر �سرح ملتقى الأبحر، �سيخي زاده 9/1)). 
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يِ«)1)).  َة، َواْسَتَقاَد أَلْمريِ اهللهَّ يهَّ ميِ َك احْلَ َفَرَ
ا غريه  ل وليًّ �لطان أْن ُي�زّوج أو ُي�َوكِّ ج فللسُّ اه، وإْن مل ُي�زوِّ ج فح�قٌّ أدهَّ ف�إْن زوهَّ
ت املادة الثالثة  ْن الوالية باْلَعْض�ل. وقد نصهَّ ّ األقرب ميِ ج))))؛ خل�روج اْلَوليِ فُي�َزوِّ
والثالث�ون م�ن نظ�ام املرافع�ات الرشعيهَّ�ة ولوائح�ه التنفيذية باململك�ة العربية 
الس�عودية الصادرة بالقرار الوزاري رق�م/1، وتاريخ1435/1/22ه�، عىل: 

م بثبوت عضلهم. تزويج من ال ول هلا، أو من عضلها أولياؤها، وُحكيِ
�ْن التهَّزويج بني يدي احلاك�م بعد أمره  ّ ميِ الث�اين: ُثُب�وت اْلَعْضل بامتن�اع اْلَوليِ
ز الول،  ب�ه، وامل�رأة واخلاطب ح�اضان. أو بإقام�ة البيِّنة علي�ه بالعضل؛ ليَِتَع�زُّ

ونحوه)))).
ر؛ ألنهَّ قوله تع�اىل:  چ ڈ  ژ  ژ  ڑ    ر ال ُي�زال بال�ضهَّ الثال�ث: ال�ضهَّ
ڑ  چ ]البق�رة:232[ ي�دلُّ ع�ىل وج�وب أداء َح�قِّ البن�ت ع�ىل اآلب�اء يف 
�يطان عنها  �هوة، وس�دِّ ذرائع الشهَّ ن، ودفع ضر ُمواقعة الشهَّ اإلعفاف، والتهََّصوُّ
ْن َواقيٍِع  )))). وكم ميِ بالتهَّزويج؛ ال عىل إباحة إذايتهم باملخالفة الستيفاء ذلك احلقِّ
ر. والشاهد عىل ذلك: ما تطالعنا به وسائل اإلعالم من وقائع  ر الضهَّ ُيرفع ويتقرهَّ
مؤملة، فقد ش�هدت املحاكم قضايا عديدة رفعتها الفتيات ضد آبائهن ألس�باب 
خمتلفة، وصَدم الواقع بعضهن برفض مطالبهن، وجرّيت قضاياهن ضد آبائهن 
حتت بند »العقوق«. وبداًل من أن تكون القضية »قضية حقوق« أصبحت »قضية 
 ، ِة. َوَكْيَف ُيَراِجُع امْلَْراأََة اإَِذا َطلََّقَها َواِحَدًة اأَْو ِثْنَتنْيِ )80)  �سحيح البخاري 482/9، كتاب الطالق، باب يِف اْلِعدَّ

حديث )1))5). وُيْنظر: �سرح �سحيح البخاري، لبن بطال 7/)24.
)81) ُيْنظر: الأم، لل�سافعي 14/5؛ فتح الباري، لبن حجر 188/9.

)82) ُيْنظر: �سرح املحلي على املنهاج، للمحلي )/226.
))8) ُيْنظر: الفروق، للقرايف 147-146/1.
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عقوق«؟)))).
فع للقايض؛ ألّن دعوى »الَعْضل«  اب�ع: دفع الَعْضل بقدر اإلمكان قبل الرهَّ الرهَّ

من القضايا احلّساسة التي تفقيِد هبا املرأة أرسهتا)))).
اخلامس: إن يف القول بانتقال الوالية من الول العاضل إىل من يليه من األولياء 
ق�وة ال تف�ى متى أمكن تزوجيها م�ن طريق أوليائه�ا، إالهَّ أنهَّ الغالب امتناع بقية 
األولي�اء م�ن تزوجيها يف مثل هذ احلاالت؛ خش�ية وقوع الفتن�ة والعداوة بينهم 
ُصوَمات. وقد يمن�ع الول العاضل غريه من  وب�ني العاضل؛ اس�تثقااًل ليَِنْفس اخْلُ
اإلق�دام عىل تزوجيه�ا؛ فيكون الرفع للحاك�م حينئذ أوىل؛ ليحك�م بالوالية ملن 
جه�ا احلاكم؛ قطًعا  يس�تحقها م�ن أوليائها، ويعين�ه عىل التمكني منه�ا. وإال زوهَّ
للن�زاع، ولتع�ّذر تزوجيه�ا من قيِب�ل أوليائه�ا. وُيْعَتض�د  بقضاء عم�ر ريض اهلل 
�ْن َأْهليَِها، أويِ  ييِه�ا، َأْو ذي الرَأي ميِ عن�ه؛ حي�ث ق�ال: »اَل ُتْنَكُح امْلَ�ْرأُة إالهَّ بيِإْذنيِ َولِّ
«)))). فيج�وز إنكاح كل واحد من هؤالء إذا أص�اب وجه النِّكاح من  �ْلَطانيِ السهَّ

الكفء والصالح)))). 
)84)  ُيْنظر: من يحميهن من العنف بعد رف�ش دعواهن؟ ق�سايا »حقوق« اأم »عقوق« لفتيات �سد اآبائهن.. 
»نهاية الكبت موؤملة«! حتقيق- ه��ي�ام املف��لح، الريا�ش. الن�سخة الإلكرتونية من جريدة الريا�ش، العدد 

  (http://www.alriyadh.com/598983( – 15558)، اجلمعة 24 �سفر 2)14ه� - 28 يناير 2011م(
)85)  ُيْنظر: املعط�ش: دعوى »الع�س���ل« ح�ّسا�س���ة قد تفقد بها املراأة اأ�س���رتها. فاطمة علي، فاطمة، اليوم، 
http://www.( الدم���ام، العدد )2)152)، اجلمع���ة 08 جمادى الأول 6)14ه� املواف���ق27 فرباير2015م

 (alyaum.com/article/4049999
)86)  اأخرجه مالك والدارقطني، والبيهقي، وغريهما. وقيل: اإنَّه منقطع بني �سعيد بن امل�سيَّب وعمر، ول 
ي�سره ذلك؛ حلجية مرا�سيل �سعيد بن امل�سيَّب عند اأكرث اأهل العلم. ُيْنظر: املوطاأ، ملالك 525/2، كتاب 
النِّكاح، باب ا�س���تئذان البكر والأمي يف اأنف�س���هما، اأثر )5)؛ �س���ن الدارقطني )/228-229، كتاب النِّكاح؛ 

ال�سن الكربى، للبيهقي 111/7، كتاب النِّكاح، باب ل نكاح اإل بويل؛ اإرواء الغليل، لالألباين 250/6.
)87) ُيْنظر: املنتقى، للباجي )/ 267؛ �سرح الزرقاين )/ 127.
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المبحث الثالث

التطبيقات الفقهية لنوازل العضل

س�أتناول يف هذا املبحث مجلة من التطبيق�ات الفقهية املتعلقة بالنهَّوازل املعارصة 
�ابقة))))، وذكرها الفقهاء يف  يف العض�ل، والتي ال ترج يف دوافعها عن الصور السهَّ
ُمصنهَّفاهتم يف مواطن متفرقة مما يتعلق يف مجلتها بالكفاءة. ويمكن من خالهلا معرفة 

متى يكون الول عاضاًل للمرأة يف مذاهب أهل العلم. ويف ذلك مخسة مطالب:

المطلب األول

ج بغير كفء مْنع المرأة من التزوُّ

اَلَيَة يف النِّكاح عىل املرأة لطلب اْلَكَفاَءةيِ املحتاجة لدقيق النهَّظر؛ »ليُِقُصور  إنهَّ اْلويِ
َعْقله�ا، فال ُيْؤَم�ن انخداعها ووقوعه منها عىل وجه املفس�دة. وهذا مأمون«)))) 
يف اش�راط ال�ول يف النِّكاح يف قول مجهور أهل العلم؛ ليندفع َع�نْ ُموليَِيتيِهيِ العار 
باختيار الكفء)1)). فإذا طلبت التزوج بغري كفئها فللول مْنعها، وال يكون الول 
عاضاًل يف ذلك؛ العتبار الكفاءة يف النِّكاح يف قول مجهور العلامء))))؛ لقوله تعاىل: 
يج اْلُكْفء)))). ومفهومه: أنهَّ املرأة إذا رضيت بغري املعروف  بيِامْلَْعُروفيِ وهو: َتْزويِ

ابع: �سور الع�سل. )88) م�سى الكالم عنها مبا ُيغني عن اإعادته هنا. ُيْنظر: املبحث الأول، املطلب الرَّ
)89)  املغني، لبن قدامة 9/7)). 

)90)  ُيْنظر: املعونة، لعبد الوهاب 740/2، 748. 
)91)  وقد تنازع الفقهاء يف �س���فات الكفاءة املعتربة. ُيْنظر: الهداية وفتح القدير )/291؛ ال�س���رح الكبري 
وحا�س���ية الد�س���وقي248/2؛ اأح���كام الق���راآن/ لب���ن العرب���ي )/507؛ مع���ني احلكام، لبن عب���د الرفيع 

1/)24؛ �سرح املحلي على املنهاج )/4)2،))2؛ الإن�ساف، للمرداوي 105/8.
)92)  الفتاوى، لبن تيمية )بت�سرف) )/228.
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ْرَها:  ! َثالٌث ال ُتَؤخِّ ُّ لكان لألولياء مْنعها. ولقوله صىل اهلل عليه وس�لم: »َيا َعيليِ
ْت، واأَليُِّم)))) إَذا َوَجَدْت ُكُفًؤا«)))). وقوله  َناَزُة إَذا َحَضَ �الُة إَذا َأَتْت، َواجْليِ الصهَّ
ُحوا اأَلْكَف�اَء«)))) يدل عىل اعتبار  وا َلُنَطفيُِك�مْ َوأْنكيِ ُ �ريهَّ صىل اهلل عليه وس�لم: »َتَ
الكفاءة إمجااًل. و»أَلنهَّ النِّكاح ُيْعَقد للعمر، ويش�تمل عىل َأْغَراٍض ومقاصد ميِْن 
ْحَبة واأللفة والعرشة وتأسيس اْلَقَراَبات؛ وذلك ال َيتيِمُّ إالهَّ َبنْيَ األكفاء«)))).  الصُّ
واج من غري كفئها ابتداًء أوىل من فسخ النكاح ورفعه بعد  وأَلْن مُتنع املرأة من الزهَّ

حصوله؛ لعدم الكفاءة)))). و»الدفع أقوى من الرفع«)))). 
)))) أو األبرص)11))، أو املجنون فإنهَّه ال  ْن نكاح امْلَْجُذوميِ ف�إذا مَنع الول املرأة ميِ

: املراأة الَِّتي ل زوج لها . ُيْنظر: طلبة الطلبة، للن�سفي92؛ اأحكام القراآن/ لبن العربي )/90)؛  ))9) الأَميِّ
املغني 505/6.

، وق���ال: »ه���ذا حدي���ث ح�س���ن غريب«. وع���زاه ابن حج���ر يف الدراي���ة )2/)6) اإلى  ِم���ِذيُّ ْ )94) اأخرج���ه الرتِّ
احلاكم، و�س���عَّف اإ�س���ناده. ُيْنظر: اجلامع ال�س���حيح 20/1)، كتاب اأبواب ال�سالة، باب ما جاء يف الوقت 
الأول من الف�س���ل، حديث )171)؛ م�س���ند اأحمد 225/1، م�س���ند الع�س���رة املب�سرين باجلنة، م�سند علي 

بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه، حديث )828).
)95)  اأخرجه ابن ماجه، و�س���ححه احلاكم من حديث عائ�س���������������ة –ر�سي اهلل عنها-. قال احلافظ يف فتح 
���ا، ويف اإ�سناده مقال، ويقوى  الباري )125/9): »واأخرجه اأبو نعيم من حديث عمر ر�س���ي اهلل عنه اأي�سً
اأح���د الإ�س���نادين بالآخر«. ُيْنظر: �س���ن ابن ماج���ه 1/))6، كتاب النكاح، باب الأكف���اء، حديث )1968)؛ 

امل�ستدرك، للحاكم 2/)16، كتاب النِّكاح، باب تخريوا لنطفكم فاأنكحوا الأكفاء واأنكحوا اإليهم.
)96)  بدائع ال�سنائع، للكا�ساين 5/)2.

)97)  ُيْنظر: املغني، لبن قدامة 69/7).
ْرَك�ِس���ّي يف املنثور 155/2. وُيْنظر: الأ�س���باه والنظائر، لل�س���بكي 127/1؛ الأ�س���باه والنظائر،  )98) ذكرها الزَّ

لل�سيوطي 8)1.
ُذوٌم: اإذا َتهاَفَتْت  )99)  اجُلذام: داء يت�س���بب بتعفن الأع�س���اء وت�س���نجها وتقرحها. ُيقال: رجل اأَْجَذُم وجَمْ
اأْطراُف���ه ِم���َن اجُل���َذام. ُيْنظر: )جذم) النهاي���ة يف غريب احلديث، لبن الأثري 251/1؛ امل�س���باح املنري، 

للفيومي 94/1؛ ل�سان العرب، لبن منظور 87/12، 88.
ع اأبي�ش يف اجللد ُتَخاِلُف �س���ائر لونه.   َ العافيَة منه ومن كل داء- وهو تبقُّ )100)  الرب�ش: داٌء -ن�س���األ اهللَّ

ُيْنظر )بر�ش): ل�سان العرب، لبن منظور 5/7؛ معجم لغة الفقهاء، لقلعجي 9/1).
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يك�ون عاضاًل عند مجهور العل�امء، خالًفا للحنفية، ووجه للش�افعيهَّة))1))؛ لقول 
ْزَن يفيِ َبْيٍع، َواَل نيَِكاٍح امْلَْجُنوَنُة، َوامْلَْجُذوَمُة،  ابن عبهَّاس ريض اهلل عنه: » َأْرَبٌع اَل جَيُ
َص�اُء، َواْلَعْفاَلُء))1))«))1)). وقول الصحايب حجة. ولو مل تكن مؤثرة ملا نى  َواْلرَبْ
جل ُيش�ارك املرأة يف هذه األح�وال ونظائرها؛ فاملجنون  ع�ن التحرز منها. والرهَّ
وَن بتزويج املجن�ون))1)). وأمر صىل  ُ ال يك�ون ُكُف�ًؤا للعاقل�ة؛ ألنهَّ النهَّ�اس ُيَع�ريِّ
ْن  �نْ امْلَْجُذوميِ كام تفرُّ ميِ اهلل عليه وس�لم بالتباع�د عن املجذوم؛ حيث قال: »فيِرهَّ ميِ
«))1)). وكان يف وفد ثقيف جمذوم، فأرسل إليه النبي صىل اهلل عليه وسلم:  َسديِ اأْلَ
»إّن�ا قد بايعناك فارج�ع«))1)). َوَرّد النهَّبي صىل اهلل عليه وس�لم نكاح امرأة ُوجد 

)101) ُيْنظ���ر: البح���ر الرائ���ق، لب���ن جني���م )/)14؛ الإ�س���راف، للقا�س���ي عب���د الوه���اب 696/2؛ احل���اوي، 
للماوردي 476/11، 477؛ املغني، لبن قدامة 78/7).

الئل مبينة يف  المة منها، واعتبارها يِف الكفاءة. والدَّ     واخُتِلف يف ما عدا ذلك من العيوب وا�صرتاط ال�صَّ
الكتب اْلِفْقِهيَّة؛ فلُيْنظر: و�س���ائل الأ�سالف، لبن اجلوزي 162-166؛ الإ�سراف، للقا�سي عبد الوهاب 

696/2-697، 711-712؛ احلاوي، للماوردي 106/9؛ املغني، لبن قدامة 77/7)-78).
ائد يف الفرج حتى يرتتق فال ينفذ  )102)  الَعْف���الء م���ن العف���ل؛ زيادة يف ِخْلَقة. وهو يف النِّ�س���اء: اللحم الزَّ
في���ه الذك���ر. ُينظ���ر: )عفل) الزاه���ر يف غريب األفاظ ال�س���افعي، لالأزه���ري 421-422؛ امل�س���باح املنري، 

للفيومي 418/2.
���كاح من العيوب. قال  ���كاح، باب ما ُيرّد به النِّ ))10)  اأخرج���ه البيهق���ي يف ال�س���ن الك���ربى 215/7، كتاب النِّ
الإ�س���بيلي يف خمت�س���ر خالفيات البيهقي )156/4): »رواته ثقات،...، َوُهَو �سحيح عن ابن عبَّا�ش، ول 
ا عن علي بن اأبي  َحاَبة -ر�سي اهلل عنهم- خالف ذلك«. واأخرجه البيهقي اأي�سً ي�سح عن اأحد من ال�سَّ

طالب ر�سي اهلل عنه.
)104) ُيْنظر: احلاوي، للماوردي 476/11.

)105) ط���رف مم���ا اأخرج���ه البخاري تعليًقا عن �س���عيد بن مين���اء عن اأبي هريرة. ق���ال احلافظ ابن حجر 
يف فت���ح الب���اري )158/10): »و�س���له اأب���و نعي���م م���ن طري���ق اأب���ي داود الطيال�س���ي، واأبي قتيبة �َس���ْلم بن 
قتيبة،؛كالهما عن �َس���ِليم بن حيان �س���يخ عفان«. �سحيح البخاري 158/10، كتاب الطب، باب اجلذام، 

حديث )5707).
الم،  . ال�سحيح 1752/4، كتاب ال�سَّ ���ِريد ْبِن �ُسَوْيٍد الثََّقِفيِّ )106)  اأخرجه م�س���لم من حديث ِمْن َحِديِث ال�سَّ

باب اجتناب املجذوم ونحوه، حديث )1/126)22).
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بكشحها بياًضا))1))؛ ألنهَّه ُيعدي، وقل ما َيْسَلم، وإن َسليَِم أدرك نسله. نسأل اهلل 
العافية))1)).

ْمَراض الت�ي ظهرت يف عرصن�ا احلاض؛  وم�ن نوازله املع�ارصة: َأخب�ث اأْلَ
كاإلي�دز، والكبد الوبائي، ونحوه. وخطرها أكثر مم�ا ذكره الفقهاء. ومْنع الول 
تزويج موليته من معيب هبا ال ُيعد َعْضاًل ، ألنهَّ فيه عدوى إىل النهَّسل واملخالطني. 
ْن  «))1)). واملنع ميِ حٍّ ٌض َعىَل ُمصيِ ُد مُمْريِ ويعتضد بقوله صىل اهلل عليه وسلم: »اَل ُيوريِ
ع يف مصادره  َذى عىل ظاهر احلديث. »وَمن تدبهَّر مقاصد الرشهَّ ْن اأْلَ ذلك ملا فيه ميِ
وم�وارده وعدل�ه وحكمته، وما اش�تملت عليه م�ن املصالح مل ي�ف عليه هذا 

يعة«)1))).  القول، وُقربه من قواعد الرشهَّ

المطلب الثاني

واج بالكفء الذي اختارته  منع المرأة من الزَّ

م للمرأة أكثر م�ن خاطب من األكفاء، ورغب�ت يف كفء بعينه، وأرد  إْن تق�دهَّ
ة باتفاق  رَبَ م من اختارته، إْن مَلْ َتُكْن جُمْ ْن ُكْفٍء غريه؛ فإنهَّه ُيَقدهَّ جها ميِ ُّ أْن ُيزوِّ اْل�َوليِ

ح يف بع�ش الروايات باأنَّه الرب�ش.  )107) �سرَّ
    اأخرجه احلاكم من حديث زيد بن كعب بن ُعجرة. ويف اإ�سناده جميل بن زيد، وفيه مقال. وا�سُطِرب يف 
ه���ذا احلدي���ث. ُيْنظر: امل�س���تدرك، للحاكم 4/4)؛ البدر املنري، لبن امللق���ن 7/)48-485؛ نيل الأوطار، 

لل�سوكاين 298/6. 
)108)   ُيْنظر: نهاية املطلب، للجويني 421/12؛ فتح الباري، لبن حجر161/10.

)109)  اأخرجه البخاري وم�س���لم من حديث اأبي هريرة ر�س���ي اهلل عنه. �س���حيح البخاري 10/)24، كتاب 
الطب، باب ل عدوى، حديث )5774)؛ �س���حيح م�س���لم 4/)174، كتاب ال�سالم، باب ل عدوى ول طرية 

ول هامة ول �سفر، حديث )2221/104).
)110)  �سبل ال�سالم، لل�سنعاين )/286.
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�نْ تزوجيها ممن أرادته  ُّ ميِ الفقه�اء))))). »ألنهَّ�ه أدوم للعرشة«))))). ف�إْن امتنع اْلَوليِ
اًل. فإْن قي�ل: بأنهَّ الوالية  أم�ره احلاك�م بتزوجيها مَم�نْ رضيت به، وإالهَّ ُع�دهَّ َعاضيِ
تنتقل باْلَعْضل لدفع الضر عن املوىل عليها، وال ُيوَجد مع إرادة التهَّْزويج بكفء 
يُِّم  : بأنهَّ نكاحها يتوقف عىل إذنا))))). قال صىل اهلل عليه وسلم: »اأْلَ غريه. فريدُّ
ا« قال: نعم))))).  ا ُصاَمهُتَ َها، َوإيِْذُنَ ْن َوليِيَِّها، َواْلبيِْكُر ُتْسَتْأَذُن يفيِ َنْفسيِ �َها ميِ َأَحقُّ بيَِنْفسيِ
واملعن�ى: »أنهَّ�ه ليس له إجبارها عىل النِّ�كاح، وال إْنَكاُحَها بغري إذنا، وإنهَّام له أن 

جها بإْذنا ممن ترضاه«))))). ُيزوِّ
ة)))))، وأبى ال�ول إنكاحها، فعند املالكيهَّة: ُيس�أل عن وجه  رَبَ أم�ا إْن كان�ت جُمْ
ها, ومل جيربه عىل تزوجيها ممن كره؛  امتناع�ه، فإْن كان ما قاله صواًب�ا، زجرها وردهَّ
ه حبًسا هلا، أو ُعريِف بسوء  ا يف َردِّ ألنهَّه النهَّاظر هلا وغري املتهم فيها. وإن كان ُمَضارًّ
اًل، لقوله صىل اهلل عليه وس�لم: »اَل  اختياره؛ مثاًل: لطمعه، أو س�فهه كان َعاضيِ

جها))))). اَر« ))))). ويأمره احلاكم بتزوجيها، وإال ُيزوِّ َ َر وال ضيِ َضَ

ائق، لبن جنيم )/6)1؛ التاج والإكليل، للمواق )/9)4؛ مغني املحتاج، لل�سربيني  )111)  ُيْنظر: البحر الرَّ
)/145؛ الإن�ساف، للمرداوي 76/8.

)112)  اخلر�سي على خمت�سر خليل )/189.
))11) ُيْنظر: �سرح املحلي على املنهاج )/227.

)114)   اأخرج���ه م�س���لم م���ن حدي���ث ابن عبا�ش ر�س���ي اهلل عنه �س���حيح م�س���لم 2/2)10، كت���اب النِّكاح، باب 
ا�ستئذان الثيب يف النِّكاح بالنطق، والبكر بال�سكوت، حديث )1421/66). 

)115) املنتقى، للباجي )/266. وُيْنظر: �سرح النووي على م�سلم 105/9.
)116)  ميلك الإجبار يف النِّكاح: الأب يف ابنته البكر، والثيب ال�س���غرية، وال�س���يد يف اأمته. ينظر: اخلر�سي 

على خمت�سر خليل )/174، 176.
م تخريجه. )117)  تقدَّ

)118)  ُيْنظ���ر: املدون���ة 164/2؛ مع���ني احل���كام، لب���ن عبدالرفي���ع 240/1؛ اخلر�س���ي على خمت�س���ر خليل 
.189/(
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افعيهَّة: إىل أنهَّ األب ال يكون عاضاًل، وله أْن ُيزوج املجرَبة  وذهب احلنفيهَّة والشهَّ
اهر أنهَّه اْخَتار هلا  ؛ »ألنهَّه َأْكَمل نظًرا منها«))))). والظهَّ �ْن أكفائها يف األصحِّ لغ�ريه ميِ

األنفع؛ لتفاوت األكفاء أخالًقا، وأوصاًفا)1))).

المطلب الثالث

ل  َرّد الولي الخاطب اأَلوَّ

ْن فوته. ولذا تنتقل الوالية  ُب ال ينتظر غريه. خوًفا ميِ اطيِ متى َحَضَ اْلُكْفُء اخْلَ
له. وال يكون األب عاضاًل - البنته البكر  إىل األبعد عند غيبة األقرب)))))؛ فتأمهَّ
ل خاط�ب أو خاطبني حتهَّى يتبنيهَّ ضره؛ ألنهَّ اْلَعْضَل ال ُيعلم  هيِ َأوهَّ البال�غ - يف َردِّ
ر منه؛ بأْن خطبها ُكْفء، فَمَنع، وآخر فَمَنع، وآخر فَمَنع)))))؛ »ملا ُجبيَِل  حتهَّى يتكرهَّ
ْن حاهلا أو  فقة، وجلهلها بمصالح نفسها ولُربهَّام َعليَِم األب ميِ ْن احلنان والشهَّ عليه ميِ

ب ما ال يوافق«))))).  اطيِ حال اخْلَ
وم�ن نوازله املع�ارصة: رْفض اخُلّط�اب األكفاء؛ حلجز الفت�اة البن عمها أو 
واج مل يلتفت  غريه من األقارب. والواقع املش�اهد: أنهَّ هذا القريب حني أراد الزهَّ

اب، وأصبحت عانًسا.  هلا، وقد عزف عنها اخُلطهَّ
ومن�ه: عض�ل املرأة إلك�امل دراس�تها، وتأم�ني مس�تقبلها. أو ع�دم االهتامم 

)119)  �سرح املحلي على املنهاج )/227.
)120)  حا�سية ابن عابدين )باخت�سار) 16/2).

)121)  ُيْنظر: حا�سية ابن عابدين 16/2).
)122)  ُيْنظ���ر: البح���ر الرائ���ق، لبن جنيم )/6)1؛ الت���اج والإكليل، للم���واق )/9)4؛ مطالب اأويل النهى، 

ابن النجار 65/9. 
))12)  اخلر�سي على خمت�سر خليل )/189. 
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بتزوجيه�ن؛ مما يرت�ب عليه فوت الك�فء. وكذلك عضل البنت الرش�يدة من 
�ة التي يريد الول حتقيقها  واج؛ خلدمة الول، ونحو ذلك من املصالح اخلاصهَّ ال�زهَّ
يف غري املصلحة التي رشعت من أجلها الوالية. و« عىل ول املرأة أْن يتهَّقي اهللهَّ يفيِ 
ُجَها  وج: هل ُه�َو ُكفٌء أو غري ُكفٍء؟ فإنهَّه إنهَّام ُيَزوِّ ُجَها به، وينظر يف الزهَّ َم�ْن ُيَزوِّ
جها بزوج ناق�ص لغرض له؛ مثل: َأْن  ملصلحته�ا ال ملصلحت�ه، وليس له أْن ُيزوِّ
بيِيُّ  ي نى عنه النهَّ �غار الهَّذيِ ْن جنس الشِّ ْوج بدهلا؛ فيكون ميِ َية ذلك ال�زهَّ ج ُمَولِّ يت�زوهَّ
ُجَه�ا بأقوام ُيالفهم عىل أغراض له فاس�دة،  ص�ىل اهلل عليه وس�لم ))))). أو ُيَزوِّ
وج؛  ُجَه�ا لرجل؛ ملال يبذله له وق�د خطبها من هو أصلح هلا من ذلك الزهَّ أو ُيَزوِّ
ْلُه«))))). فإن  طيِ ي مَلْ ُيرَبْ ي َبْرَطَلُه))))) عىل اخلاطب اْلُكْفءيِ الهَّذيِ م اخلاطب الهَّ�ذيِ فُيَقدهَّ
حصل فللمرأة أن ترفع أمرها إىل القضاء؛ درًءا لتعس�ف الول يف اس�تعامل حق 

الوالية عليها بدافع غري مرشوع؛ لئال َيْلَحْقها ضر يف مستقبل حياهتا.
 ((((( ِّ ة اْلَوليِ ْطَبتيَِها؛ لش�دهَّ �ْن خيِ اب ميِ طهَّ وم�ن صور العضل هنا أيًض�ا: امتناع اخْلُ
ده يف مواصفات اخلاطب، أو  م إليه بكث�رة الرشوط، أو لتش�دُّ يف قب�ول م�ن يتقدهَّ
ه لألكفاء. أو ملا اس�تقر عليه  لتزويج البنت الكربى قبل الصغرى مثاًل، فيكثر َردُّ
اب.  م؛ فيعزف عنها اخُلطهَّ ا حمجوزة لفالن، كام تق�دهَّ عن�د األهل واجل�ريان من أنهَّ
وع�ىل ه�ؤالء العم�ل بام أرش�د اهلل تع�اىل إليه من تس�هيل أم�ر ال�زواج، بقوله: 

���غار: اأن يزوج الرجل ابنته  )124)  اأخرجه البخاري وم�س���لم من حديث عبد اهلل بن عمر ر�س���ي اهلل عنه. »وال�سِّ
غار،  على اأن يزوجه الآخر ابنته، لي�ش بينهما �سداق«. ُيْنظر: �سحيح البخاري 162/9، كتاب النِّكاح، باب ال�سِّ

غار، حديث )1415/57). حديث )5112)؛ �سحيح م�سلم 4/2)10، كتاب النِّكاح، باب حترمي نكاح ال�سِّ
)125)  َبْرَطلَُه: َر�ساه. ُيْنظر: )برطل) تاج العرو�ش، ملرت�سى الزبيدي 76/28.

)126)  جمموع الفتاوى، لبن تيمية )/5)6-1)1. 
)127)  ُيْنظر: ك�ساف القناع، للبهوتي 54/5-55؛ الإن�ساف، للمرداوي 76/8.
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چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  

َته عىل من  جل َوليِيهَّ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چالنور:32 ))))). ومن احَلَس�ن َعْرض الرهَّ
لف)))))؛ »ملا فيه من النهَّفع العائد عىل املعروضة  يعتقد خريه وصالحه اْقتيَِداء بالسهَّ
علي�ه، وأنهَّه ال اس�تحياء يف ذل�ك«)1))). ويف قوله تع�اىل: چ ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  چ 
ائيِيل«))))). ورْشع  ]القصص:27[ »َعَرَض صالُح َمْدَين ابنته عىل صالح بني إرْسَ
اب ريض اهلل عنه ابنته  . وَعَرض عمر ب�ن اخلطهَّ َم�ن قبلنا رْشع لنا، ما مل يرد َنْس�خٌ

حفصة عىل أيب بكر، وعثامن -ريض اهلل عنهام-))))).
واج، بدعوى فس�اد  وال ع�ربة يف َعْض�ل امل�رأة بتوه�م اخلوف من فش�ل ال�زهَّ

ج متى حض اخلاطب الكفء. الشباب، ونحوه فُتزوهَّ
 

ابع المطلب الرَّ

 مْنع المرأة من الزواج بأقل من مهر المثل

لي�س املبتغى يف عقد النِّكاح حتصيل األعواض، »وإنهَّام املبتغى منه: أن يضعها يف 
ن عرشهتا، ومن َيزينها وال َيشينها«))))). فإذا  ل هلا من ُيْسيِ منصب حسن، وأن ُيصِّ
امتن�ع ال�ول من تزويج موليته بدون مهر املثل من كفٍء طلبها ورضيت به: فإنهَّه ال 

)128) ُيْنظر: الأم، لل�سافعي 5/)15. 
)129) ُيْنظر: اأحكام القراآن، لبن العربي )/496؛ فتح الباري، لبن حجر 178/9.

)0)1)  فتح الباري، لبن حجر 178/9.
)1)1)  اأحكام القراآن، لبن العربي )/495-494.

)2)1) اأخرجه البخاري يف ال�س���حيح مطوًل 175/9-176، كتاب النِّكاح، باب عر�ش الإن�س���ان ابنته اأو اأخته 
على اأهل اخلري، اأثر )5122).

)))1)  روؤو�ش امل�سائل اخلالفية، للعكربي 68/4.
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يك�ون عاضاًل عن�د أيب حنيفة)))))؛ إلحلاق العار باألولي�اء اّلذين يتفاخرون بكامل 
ر بنساء عشريهتا؛ لنقص مهر مثلهن))))). وق الضهَّ ون بنقصانه. وحُلُ ُ مهرها، وُيَعريهَّ

ْثليِها عند أيب يوسف وحممد من  ويكون عاضاًل بمنعها من التزوج بدون مهر ميِ
بيِيهَّ صىل اهلل عليه وس�لم  �افعيهَّة واحلنابلة))))). فقد َأَتْت النهَّ احلنفيهَّة، واملالكيهَّة والشهَّ
يِ َوليَِرُسوليِهيِ صىل اهلل عليه وسلم. َفَقاَل: »َما  هَّ ا َقْد َوَهَبْت َنْفَسَها هلليِ َ اْمَرَأٌة َفَقاَلْت: إيِنهَّ
ُد.  َها َثْوًبا. َقاَل: ال َأجيِ ْجنيِيَها. َقاَل: َأْعطيِ ْن َحاَجٍة«. َفَقاَل َرُجٌل: َزوِّ ليِ يفيِ النَِّس�اءيِ ميِ
؟  �ْن اْلُقْرآنيِ يٍد. َفاْعَتلهَّ َل�ُه))))). َفَقاَل: َما َمَعَك ميِ �ْن َحديِ َه�ا َوَلْو َخامَتًا ميِ َق�اَل: َأْعطيِ
َداق  «))))). فأجاز الصهَّ ْن اْلُق�ْرآنيِ ْجُتَكَها بيِاَم َمَعَك ميِ َق�اَل: َكَذا َوَكَذا. َق�اَل: َفَقْد َزوهَّ
يد يف ناية  ديِ ْوجان؛ ألنهَّ َخاَتم احْلَ ل إذا تراىض به الزهَّ ا ُيَتَموهَّ هَّ بالقلي�ل، وال حد له مميِ
ة))))). واملهر خالص حقها، وعوض يتص هبا، هلا إسقاطه بعد وجوبه؛  لهَّ ْن اْلقيِ ميِ

فبعضه أوىل)1))). 
وجُياب عن استدالل أيب حنيفة بأنهَّه عار عىل األولياء، ونحوه: بأنهَّه ليس كذلك؛ 

)4)1) ُيْنظر: التجريد، للقدوري 0/9))4؛ خمت�سر اختالف العلماء، للج�سا�ش 262/2.
)5)1) املب�صوط، لل�صرخ�صي 14/5.

)6)1) ُيْنظر: املب�صوط، لل�صرخ�صي 14/5؛ الهداية، للمرغيناين )/02)؛ الإ�سراف، للقا�سي عبد الوهاب 
697/2؛ عي���ون املجال����ش، لب���ن الق�س���ار )/1060، 1140؛ روؤو����ش امل�س���ائل اخلالفي���ة، للعكربي 67/4؛ 

املغني، لبن قدامة 69/7).
نَّى َعلَْيِه. والِعلَُّة: احَلَدث َي�ْس���َغل �س���احَبه َعْن َحاَجِتِه؛ كاأَنَّ  )7)1) اْعَتلَّ���ه: اإِذا اعتاق���ه َع���ْن اأَمر. واْعَتلَّه: جَتَ

اَرْت �ُسْغاًل َثاِنًيا َمَنَعه َعْن �ُسْغله الأَول. ل�سان العرب، لبن منظور )علل) 471/11. ِتْلَك الِعلَّة �سَ
)8)1)  اأخرج���ه البخ���اري يف عدة مواطن، وبنحوه م�س���لم . ُيْنظر: �س���حيح البخاري 74/9، كتاب ف�س���ائل 
القراآن، باب خريكم من تعلم القراآن وعلَّمه، اأثر )5029)؛ �سحيح م�سلم 1040/2-1401، كتاب النكاح، 

باب ال�سداق وجواز كونه تعليم قراآن، وخامت حديد، وغري ذلك من قليل اأو كثري، اأثر )1425).
)9)1) �سرح �سحيح م�سلم، للنووي )بت�سرف) 9/)21.

)140) ُيْنظ���ر: عيون املجال�ش، لبن الق�س���ار )/1060؛ روؤو�ش امل�س���ائل اخلالفي���ة، للعكربي 68/4؛ املغني، 
لبن قدامة 69/7).
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ُه َلْو َكاَن َمْكُرَمًة يفيِ  ؛ َفإيِنهَّ لقول عمر ريض اهلل عنه قال: »َأاَل ال ُتْغُلوا َصَداَق النَِّساءيِ
يِ صىل اهلل عليه وسلم - يعني  ا َرُس�وُل اهللهَّ َ يِ َكاَن َأْوالُكْم هبيِ ْنَد اهللهَّ ْنَيا، َأْو َتْقَوى عيِ الدُّ
، َوال  ْن نيَِسائيِهيِ يِ صىل اهلل عليه وس�لم اْمَرَأًة ميِ َداق-، َما َأْصَدَق َرُس�وُل اهللهَّ ُغُلوُّ الصهَّ
َ بيَِصُدَقةيِ  ُجَل ليُِيْغيليِ ًة))))). َوإيِنهَّ الرهَّ َة ُأوقيِيهَّ ْن ثيِْنَتْي َعرْشَ ْن َبَناتيِهيِ َأْكَثَر ميِ َقْت اْمَرَأٌة ميِ ُأْصديِ
ْرَبةيِ«))))).  ْلَق اْلقيِ ، َحتهَّى َيُكوَن هَلَا َعَداَوٌة يفيِ َقْلبيِه، َوَحتهَّى َيُقوَل: ُكلِّفت َلُكْم عيِ اْمَرَأتيِهيِ

وكان هذا منه بمحض من الصحابة ومل ُينكروا عليه قوله.
وم�ن نوازل�ه املع�ارصة: امتن�اع ال�ول م�ن تزوي�ج الفت�اة؛ إذا كان اخلاطب 
ُكْف�ًؤا ولكن�ه غري قادر عىل دْفع م�ا طلبه الول من مهر عال غ�الء املهور، وكثرة 
واج))))). وهذا معارض  املطالبات املالية األخرى، وتكاليف نفقات البذخ يف الزهَّ
�رَي  ْطَبتيَِها, َوَتْيسيِ �رَي خيِ ْن ُيْم�نيِ امْلَْرَأةيِ َتْيسيِ بيِ�ّي ص�ىل اهلل عليه وس�لم: »إنهَّ ميِ لق�ول النهَّ
ُهنهَّ ُمْؤَنًة«))))). وفيه  ُه قال: »َأْعَظم النَِّساءيِ َبَرَكًة َأْيرَسُ َي َعْنُه َأنهَّ َصَداقيَِها«))))). وُرويِ

)141)  الأُوِقيَّة من اأقدم املوازين، وت�س����اوي اأربعني درهًما. وقيل: �س����بعة مثاقيل. وتقدر الأوقية ال�سرعية لوزن نقد 
الف�س����ة ب����� 119،04 غ����رام، وقي����ل: 126،8غرام. ُيْنظر: ل�س����ان العرب )اأوق)، اب����ن منظ����ور 12/10؛ معادلة الأوزان 
كاة املعا�سرة)، احلجي،  واملكاييل ال�سرعية بالأوزان واملكاييل املعا�سرة )�سمن اأبحاث الندوة التا�سعة لق�سايا الزَّ

املنيع، اخلطيب 67، 115، 148-149؛ املقادير يف الفقه الإ�سالمي يف �سوء الت�سميات الع�سرية، عكاز 47.
)142)  اأخرج���ه الرتم���ذي، واأبو داود، والنَّ�س���ائي، واللفظ له، وابن ماجه، وغريهم. قال اأبو عي�س���ى: »ح�س���ن 
�س���حيح«. ُيْنظر: اجلامع ال�س���حيح )/422-)42، كتاب النكاح، باب ما جاء يف مهور الن�س���اء، اأثر )1114)؛ 
�سن اأبي داود 582/2-)58، كتاب النكاح، باب ال�سداق، اأثر )2106)؛ �سن النَّ�سائي 86/6، كتاب النكاح، باب 
الق�سط يف الأ�سدقة، اأثر )49)))؛ �سن ابن ماجة 607/1، كتاب النكاح، باب �سداق الن�ساء،  اأثر )1887). 
))14) ُيْنظ���ر: الألوك���ة، )http://www.alukah.net/sharia/0/46477) مق���ال: ال���زواج وامله���ور، حمدان 

م�سلم، اأ�سيف 2012/11/14م - 12/29/))14ه�.
)144)  اأخرجه الإمام اأحمد يف م�سنده 55/9)، باقي م�سند الأن�سار، م�سند عائ�سة ر�سي اهلل عنها، حديث 

.(2517((
)145)  اأخرجه الإمام اأحمد يف م�سنده 478/9، باقي م�سند الأن�سار، م�سند عائ�سة ر�سي اهلل عنها، حديث 

.(2517((
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داق ُسنهَّة))))). أنهَّ تقليل الصهَّ

المطلب الخامس

منع المرأة من التزوج بدونها نسًبا

ي�ن ُيبقى أكثر النِّس�اء بال أزواج،   إنهَّ إيث�ار تزوي�ج ذيِي اجل�اه أو امل�ال عىل الدِّ
جال بال نس�اء -وهو الواقع املش�اهد-، ويرتهَّب عليه قْطع النهَّس�ب،  وأكث�ر الرِّ
ة؛ لكث�رة االفتتان، وهتيج الفتن والفس�اد؛ فيلحق األولياء  فهَّ الح واْلعيِ �ة الصهَّ وقيِلهَّ

عار))))).
َجَه�ا ملن هو دون�ا يف النهَّس�ب إالهَّ َأنهَُّه  َه�ا َأْن ُيَزوِّ ف�إذا أب�ى وال�د الفت�اة أو َوليِيُّ
َيْت ب�ه كان عاض�اًل عند املالكيهَّ�ة وهو املذهب  ي�ن واخلل�ق، وَرضيِ ُك�ْفٌء يف الدِّ
عن�د احلنابل�ة)))))؛ ألنهَّ الكفء هو املس�لم الديِّ�ن)))))؛ جلملة أدل�ة من الكتاب 
ة؛ منه�ا: قول�ه تع�اىل: چ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ   ]احلجرات:13[.  �نهَّ والسُّ
فمقي�اس التفاضل بني املس�لمني بالتق�وى، وال يفيد رشيف النهََّس�ب إذا مل يكن 
يَنُه  �ْن َأْه�ل التهَّْقَوى. وقال ص�ىل اهلل عليه وس�لم: »إيَِذا َجاَءُك�ْم َمْن َتْرَض�ْوَن ديِ ميِ
ُحوُه، إيِالهَّ َتْفَعُلوا َتُكْن فيِْتَنٌة يفيِ اأَلْرضيِ َوَفَس�اٌد كبري« َقاُلوا: َيا َرُس�وَل  َوُخُلَقُه َفَأْنكيِ
ُحوُه« َثالَث  يَن�ُه َوُخُلَقُه َفَأْنكيِ ؟ ق�ال: »إيَِذا َجاَءُكْم َمْن َتْرَضْوَن ديِ يِ، َوإيِْن َكاَن فيِي�هيِ اهللهَّ

)146)  ُينظر: املغني، لبن قدامة 7/8.
)147)  ُيْنظر من البحث: املبحث الأول، ج�ستنية، هالة املطلب الرابع: املفا�سد املرتتبة على الع�سل.

)148)  ُيْنظر: املدونة 2/)16؛ تهذيب املدونة، للرباذعي 142/2؛ الإن�ساف 108/8، 109.
)149)  ُيْنظ���ر: عي���ون املجال����ش، للقا�س���ي عبد الوه���اب )/)104، 1058؛ الإ�س���راف، للقا�س���ي عبد الوهاب 

.696/2
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ُقوق، وإن كان  ين َمَدار َأَداء احْلُ اٍت)1))). فاألخالق مدار ُحْس�ن املعاش، والدِّ َمرهَّ
نهَّة العملية عن رسول اهلل  ة املال أو عدم الكفاءة. وقد أفاضت السُّ ْن قيِلهَّ فيه يشء ميِ
صىل اهلل عليه وس�لم والصحابة -رضوان اهلل عليهم- بتقديم الكفء يف الدين 
ع�ىل الكفاءة النهَّس�بيهَّة؛ فعن عائش�ة –ريض اهلل عنه�ا- َأنهَّ َأَبا ُحَذْيَفَة ْب�نَ ُعْتَبَة ْبنيِ 
بيِيِّ صىل اهلل عليه وس�لم  َد َبْدًرا َمَع النهَّ هَّْن َش�هيِ َربيِيَعَة ْبنيِ َعْبديِ َش�ْمٍس)))))- َوَكاَن مميِ
يهيِ هنًدا بنت اْلَوليِيديِ ْبنيِ ُعْتَبَة ْبنيِ َربيِيَعَة)))))، َوُهَو  ًا)))))، َوَأْنَكَحُه ايِْبَنَة َأخيِ -َتَبنهَّى َسامليِ
))))). وقال صىل اهلل عليه وس�لم لفاطمة بيِْنَت َقْيٍس))))):  ْن اأَلْنَصاريِ َم�ْوىَل ايِْمَرَأٍة ميِ
�ي ُأَس�اَمَة ْبَن َزْي�ٍد«)))))، وقدمه ع�ىل أكفائها من النهَّس�ب؛ كمعاوية)))))،  حيِ »اْنكيِ

م تخريجه. )150)  تقدَّ
)151)  من ال�س���ابقني اإلى الإ�س���الم. هاجر الهجرتني، و�س���لى اإلى القبلتني. ا�ست�سهد يوم اليمامة. ُيْنظر 

يف ترجمته: الإ�سابة، لبن حجر: 42/4-)4.
)152) �س���امل مولى اأبي حذيفة بن عتبة. اأحد ال�س���ابقني الأولني لالإ�س���الم. ُيْنظر يف ترجمته: الإ�س���ابة، 

لبن حجر 8-6/2.
))15)  اقت�سرت ترجمتها على ا�سمها املذكور اأعاله، والأثر الوارد ُينظر: الإ�سابة، لبن حجر: 427/4.

)154)  اأخرجه البخاري يف ال�سحيح 1/9)1، كتاب النكاح، باب الأكفاء يف الدين، حديث )5088).
)155)  فاطمة بنت قي�ش بن خالد القر�سية. من املهاجرات الأول، متيزت بالعقل والكمال. اجتمع اأ�سحاب 
ال�سورى يف بيتها ملا ُقتل عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه. ُينظر يف ترجمتها: اأ�سد الغابة، لبن الأثري 

0/6)2؛ الإ�سابة، لبن حجر 84/4).
ع عنه فاأعاد  فَّ ًل- لأنَّها ُقَر�ِس���يَّة واأ�س���امة بن زي���د َزْيٍد َمْوًلى. والعرب تكره ذل���ك وَترَتَ )156) وَكاَن���ْت َكِرَهْت���ُه اأَوَّ
عليها النَِّبيُّ �سلى اهلل عليه و�سلم اأَْن َتْنِكَح اأُ�َساَمَة ْبَن َزْيٍد. طرف مما اأخرجه م�سلم يف ال�سحيح 1114/2، 
الق، باب املطلَّقة ثالًثا ل نفقة لها، حديث )1480).   واأ�س���امة بن زيد بن حارثة بن �س���راحيل،  كتاب الطَّ
ِحبُّ ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه و�س���لم، وموله، وابن موله. تويف باملدينة �س���نة 54ه�. ُيْنظر يف ترجمته: 
�سري اأعالم النبالء، للذهبي 496/2-507؛ الإ�سابة، لبن حجر: 1/1)؛ تقريب التهذيب، لبن حجر 98.
ث  )157)  معاوي���ة ب���ن اأب���ي �س���فيان �س���خر ب���ن ح���رب، القر�س���ي، الأموي. اأظه���ر اإ�س���المه يوم الفت���ح. حدَّ
عن النبي �س���لى اهلل عليه و�س���لم، وكتب له مرات ي�س���رية. روى عنه: ابن عبا�ش، و�س���عيد بن امل�س���يب، 
وغريهم���ا. ت���ويف �س���نة 60ه�. ُيْنظر يف ترجمته: �س���ري اأع���الم النبالء، للذهبي )/119-162؛ الإ�س���ابة، 

لبن حجر: )/))4-4)4.
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وأيب جه�م)))))؛ »ملا َعليَِمه من دينه وفضله وحس�ن طرائقه، وكرم ش�امئله«))))). 
والوقائ�ع املامثل�ة كث�رية. فل�و أنهَّ الكف�اءة ال ُتْعَترب إال بالنهَّس�ب، »ملا ج�از له َأْن 
ا َفْوقه يف النهََّس�ب. وللهَّذي يعترب الكفاءة يف النهَّس�ب)1))) َأْن جُييِيب:  جها؛ ألنهَّ يتزوهَّ
ْن الكف�اءة. وهو جواب صحيح؛  َيْت هي وأولياؤها، فس�قط َحّقهْم ميِ �ا َرضيِ بأنهَّ
إيِْن ثبت َأْصل ايِْعتيَِبار الكفاءة يف النهَّسب«))))). يقول احلافظ ابن حجر: »ومل يثبت 
يف اعتبار الكفاءة بالنهَّسب حديث«))))). وما ُيعد عند هؤالء وضيًعا قد يكون يف 
حال عظيمة الش�أن من صفات ترفعه؛ كالعلم، واملال ونحوه. فينبغي َأالهَّ ُيتهََّكَل 
َأ بيِهيِ َعَمُلُه مَلْ  عىل رشف النهََّسب، وفضيلة اآلَباء. قال صىل اهلل عليه وسلم: »َمْن َبطهَّ
يًبا يف قومه. وشاهد ذلك: أنهَّ كثرًيا  رُبْ نقيصته كونه َنسيِ ْع بيِه َنَسُبه«))))). فلم جَيْ ُيرْسيِ
ة. أما ذوو األنساب اْلَعليِيهَّة  �لف َمَواٍل، ومع ذلك ُهْم س�ادات اأُلمهَّ ْن علامء السهَّ ميِ

ا))))).  يًّ يف مواطن جهلهم فَنْسًيا َمْنسيِ
واج إال من العائلة أو القبيلة نفس�ها؛  ومن نوازله املعارصة: مْنع الفتاة من الزهَّ

)158)  اأبو جهم بن حذيفة القر�س���ي العدوي. اأ�س���لم عام الفتح، وكان عالَّمة بالن�س���ب. ُيْنظر يف ترجمته: 
�سري اأعالم النبالء، للذهبي 557/2؛ ال�ستيعاب، لبن عبد الرب 2/4)-)).

)159)  �سرح �سحيح م�سلم، للنووي 98/10.
)160)  وهو مذهب جمهور العلماء من احلنفية وال�س���افعية ورواية عن الإمام اأحمد: يف اأنَّ امتناع الويل 
عـــن تزويـــج موليته ب�صـــبب عـــدم كفاءة النَّ�صـــب ال يعد ع�صـــال؛ العتبارهـــا عندهم. ُيْنظر: املب�صـــوط، 
لل�سرخ�سي 26/5؛ �سرح املحلي على املنهاج، للمحلي )/4)2؛ نهاية املحتاج، للرملي 257/6؛ الإن�ساف 

  .109/8
)161)   فتح الباري، لبن حجر 5/9)1. 

)162)   امل�سدر ال�سابق 9/))1. وب�سط القول يف ذلك.
))16) طرف مما اأخرجه م�سلم يف ال�سحيح 2074/4، كتاب الذكر والدعاء والتوبة وال�ستغفار، باب ف�سل 

الجتماع على تالوة القراآن، وعلى الذكر، حديث )2699).
)164)  حتفة الأحوذي، للمباركفوري )بت�سرف) 227/8. 
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بدعوى املحافظة عىل النهَّسب.
نائ�ع العالية«)))))،  أيض�أ: »م�ن مجلة األمور املوجب�ة لرفعة املتهَّصف هب�ا: الصهَّ
وتتل�ف احلرفة أو الوظيفة باختالف األح�وال واألزمان. وأولياء املرأة يأنفون 
ا؛ وفق ما تع�ارف عليه النهَّاس. فإْن  م�ن مصاه�رة صاحب حرفة ُمْزدراة اجتامعيًّ
واج لذلك فال ُيعد عاضاًل يف قول أيب يوس�ف، وحممد  من�ع ال�ول موليته من الزهَّ
ام، َأو كنهَّ�اس، َأو دبهَّاغ،  بن احلس�ن الش�يباين، ورواي�ة عن أيب حنيف�ة))))). فحجهَّ
اف، أو تاجر، أو م�زارع. والواقع: أنهَّ ما  ونحوه�م ال ُيكاف�ئ امرأة والده�ا رصهَّ
أش�ري إليه يف كتب الفقه من احلرف إما غري موجود، أو تطورت ممارستها بتطور 
العص�ور، ومل يعد ينظر إليها النهَّاس تلك النهَّظرة القديمة، فال ُيعقل اعتامده. وقد 
ْن َثمهَّ يكون اعتامد  م؛ كالطب، واهلندسة؛ وميِ ُأحدثت صنائع ال َعْهَد هبا يف ما تقدهَّ

مة. الُعرف يف ذلك أوىل، والعادة حمكهَّ
وم�ن نوازل�ه املع�ارصة: تقدي�م اخلاط�ب اجلامع�ي احلاص�ل ع�ىل ش�هادة 
بيب  البكالوري�وس ع�ىل غ�ريه ممن يم�ل ش�هادة الثانوية العام�ة. وتقدي�م الطهَّ
َنائع؛ كاملعل�م، والضاب�ط يف اعتبار  واملهن�دس ع�ىل غريهم م�ن أصح�اب الصهَّ
الكف�اءة العرف. ومنه�ا: مْنع الفت�اة اجلامعية من الزواج ممن دون�ا يف التعليم، 
ف�إن مل يكن معه مال فال ُيعد عضاًل؛ حلاجتها إىل النهَّفقة، املهر عوض بضعها))))) 
ف�»إم�ا أن ي�أكل ماهل�ا، أو ال ينفق عليه�ا، فتحتاج إىل مطالبت�ه بالطالق؛ وذلك 

)165)  ب�ستان الأحبار خمت�سر نيل الأوطار، النجدي 221/2.
)166)  ُيْنظر: بدائع ال�سنائع، للكا�ساين 20/2)؛ جممع الأنهر �سرح ملتقى الأبحر 42/1).

)167)  ُيْنظر: املب�صوط، لل�صرخ�صي 25/5.
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نق�ص يف الع�ادة«))))). وُيعد عض�اًل إن كان معه مال. ونحو ذل�ك من القضايا 
املعارصة.

الخاتمة

وفيها أهم النتائج والتوصيات:
ا النتائج، فمنها: أمَّ

1-معاجل�ة الرشيع�ة اإلس�المية للعادات اخلاطئ�ة، والقضاء عليه�ا، ومنها: 
مسألة العضل موضوع البحث، ومعناه: منع املرأة من التزوج بكْفئيِها إذا طلبت 

ذلك.
واج العديد من املفاس�د واملض�ار الدينية  2-يرت�ب ع�ىل من�ع املرأة م�ن ال�زهَّ
والدنيوي�ة املتعلق�ة بالنِّكاح؛ كصيانة النفس عن الزنا، وحفظ النهَّس�ل، وحتصني 

الدين، وحتصني املرأة وحفظها، والقيام هبا واالنفاق عليها.
3-تع�ود أس�باب منع امل�رأة من ال�زواج يف جممله�ا إىل: الطم�ع يف ماهلا عىل 
�ف الول يف اس�تعامل حقه؛ بداللة  اختالف صوره، واملعاندة واملكابرة، أو تعسُّ

القرآن والسنة.
4-امتن�اع ال�ول من تزوي�ج املوىل عليها م�ن الكفء ُعرًفا ُيبيح هل�ا بأن ترفع 

أمرها إىل السلطان، أو املحكمة؛ لتزوجيها إن حتققت الكفاءة.
ف ال�ول يف بض�ع موليت�ه إالهَّ ب�ام في�ه مصلحتها وأصل�ح هلا؛ ال  5-ال يت�رصهَّ

مصلحته اخلاصة.

)168)  الإ�سراف، للقا�سي عبد الوهاب 696/2. 
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6- تنتقل الوالية إىل السلطان وفق ضوابط معينة فيام إذا عضل الولُّ األقرب؛ 
عىل ما ترجح يف البحث.

7- يتل�ف العضل باختالف الفقهاء يف صفات الكفاء املعتربة؛ وهي التامثل 
يف مجلة أمور أمهها: الدين والنهَّسب، واملال، واحلرفة، ونحوها. وتتأثر باختالف 
ثقافة ال�ول، ودينه، ومس�تواه االجتامعي. والضابط في�ه -واهلل أعلم-الُعْرف، 
مة؛ ألن نظرة النهَّاس لضوابط الكفاءة تتغري من زمان إىل آخر، ومن  والعادة حمكهَّ
م�كان إىل آخ�ر. وما افتى به مجاع�ة من الفقهاء قبل قرون م�ن اعتبار الدباغة أو 
اخلياط�ة مهًن�ا حقرية ال ُيعتم�د اآلن يف كون ممتهنها ال يك�ون كفًئا المرأة يعمل 

والدها يف التجارة أو الزراعة، ونحو ذلك؛ لتطور الصنائع. 

من التوصيات:

تويص الباحثة بام ييل:
1-دراس�ة موضوع�ات فقه األرسة يف ض�وء املس�تجدات الفقهية املعارصة، 
ورْبطه�ا بالواق�ع، وط�ْرح احلل�ول املمكنة؛ من خ�الل كتب اخل�الف والفروع 

الفقهيهَّة.
2-ينبغ�ي حمارب�ة الع�ادات والتقاليد اخلاطئ�ة املخالفة للرشيعة اإلس�المية، 

وتثقيف املجتمع، ونرش الوعي.
3-عقد دورات للتعريف بحقوق املرأة، وواجباهتا، ومكانتها.  

ويف اخلت�ام: أمح�د اهلل عىل آالئ�ه ونيَِعمه. اللهم ال ُأحصيِ ثن�اًء عليك، أنت كام 
أثنيَت عىل نفسك.


