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  من القرآن الكرمي
لَ لَكُمعجاجاً ووأَز فُِسكُمأَن نم لَ لَكُمعج اللَّهةً  وفَدحو نِنيب اجِكُموأَز نم

  )٧٢:النحل(ورزقَكُم من الطَّيبات أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمت اللَّه هم يكْفُرونَ 
 كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستاجاً لوأَز فُِسكُمأَن نم لَكُم لَقأَنْ خ هاتآي نمةً ودوم

   )٢١:الروم(ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 
  

  السنة املطهرةمن 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض  :(قال 

رواه ( )للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
  )البخاري ومسلم

وال ، حسنهن أن يرديهن فعسى تتزوجوا النساء حلسنهنال  :(قال 
، ولكن تزوجوهن على الدين . تتزوجوهن ألمواهلن فعسى أمواهلن أن تطغيهن

   )رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي( )فألمة خرقاء سوداء ذات دين أفضل



 ٤

  املقدمة
ومحاية تنفيذها من أي استغالل خيرج ا عن مقاصدها، أو جرت سنة اهللا يف تشريعاته حبمايتها 

  .يستغلها يف غري ما وضعت له
وقد كان من حكمته تعاىل يف هذا الباب أن شرع  ثالثة أركان حيمى ا الزواج من أن يصبح 
نوعا من البغاء، وحتمى ا مثرات الزواج ـ اليت هي مقصوده األكرب ـ من أن تتقاذفهـا الطـرق     

  :ء، وهذه األركان الثالثة هيواألهوا
وهي ضرورية حلماية الزوجة ـ اليت هي اجلانب األضعف ـ من أن يغر ا مـن ال    : الكفاءة

  .يستحقها، وليس كفئا هلا، ألن احلياة ال تنتظم إال بني املتكافئني
 وإن أردنا تشبيها واقعيا مقربا هلا، فهو املسابقات اليت جترى للدخول إىل أي مؤسسة، حبيـث 
يشترط يف املترشح لتلك املسابقات شروط معينة ال يستطيع الدخول بدوا، محاية للمؤسسـة مـن   

  . تسرب من ال يستطيع أداء وظائفها
وهي ضرورية حلماية املرأة من عبث اهلاوين، الذين قد يستغلون حاجتـها للـزواج،   : الوالية

  .عبفيجعلون منه أحبولة للعب ا، مث رميها كما ترمى سائر الل
وإن أردنا تشبيها واقعيا مقربا هلا، فهي كاحملامي الذي يتخذه صاحب احلق ليدافع له عن حقه، 
وحنن نعجب ممن يشنع على هذا األساس املتني، مث جنده ال يشنع وال ينكر على أصحاب احلقوق مع ما 

  .همهلم من قوة وبأس إذا جلأوا إىل احملامني ليتحدثون عن ألسنتهم ويعربوا عن مقاصد
وهو ضروري، ألن محاية آثار الزواج وحقوقه ومقتضياته تستدعي بينة على ذلـك،  : اإلشهاد

  .واإلشهاد نوع من أنواع البينات اليت أقرها الشارع،  كما أقرا األعراف البشرية
وال عجب يف هذا الشرط، ألن اإلشهاد والتوثيق جيري اآلن على أبسط املعامالت، فكيـف ال  

  . املعاملة اخلطرية اليت تتوقف عليها حياة أكثر الناسجيري على هذه 
ولكن هذه األسس الثالثة حلماية الزواج احنرف ا البعض عن مقاصدها، ونتيجة لذلك توجه هلا 

  .بعض املستغربني باحلرب اليت ال يزال وطيسها حاميا
املقاصـدية   ولذلك كان من إحقاق احلق، ونصرة الشريعة احلديث عن هذه األسس وفق النظرة

  .الشاملة ال وفق النظرة املذهبية احملدودة



 ٥

  ءة يف الزواجفاالكأوال ـ 
نتناول يف هذا الفصل األساس األول من األسس اليت وضعها الشرع حلماية الزواج، أو باألحرى 
محاية اجلانب الضعيف منه، من تسلل غري املستحقني، أو عبث العابثني، وقد خصصناه بفصل خاص 

  :لسببني
  .ن الكفاءة من أهم األسس اليت يقوم عليها الزواج، فال تقوم احلياة الزوجية قياما صحيا إال اأ •
كثرة األخطاء يف هذا اجلانب، حبيث جعل البعض من هذا الشرط ذريعة للتفريق بني املسلمني، مما  •

ء تنتشر يف يتعارض مع تصورات اإلسالم للوحدة اإلسالمية واملساواة بني املسلمني، وهذه األخطا
واقعنا االجتماعي نتيجة لبعض األقوال الفقهية، فلذلك احتجنا إىل بيـان املواقـف املختلفـة    

  .ومناقشتها
  :وقد بنينا الفصل على املباحث الثالثة التالية

  .األحكام األصلية والعارضة للكفاءة، وأثرها يف الزواج •
  .خصال الكفاءة كما عرضتها األقوال واملذاهب املختلفة •
  .حكام التفصيليلة خلصال الكفاءةاأل •



 ٦

  أحكام الكفاءةـ  ١
نتناول يف هذا املبحث احلديث عن األحكام التكليفية والعارضة للكفاءة، مث عن حكم ما قـد  

  .حيدث من التغرير يف هذا الباب، وقد قدمنا لذلك بالتعريف اللغوي والشرعي
  : تعريف الكفاءة

وروح القُدسِ لَـيس لَـه  :(، ومنه قول حسانَ بن ثابتتطلق الكفاءة يف اللغة على النظري: لغة
  .لـيس له نظري وال مثـيل ، أَي جربيلُ)كفَاُء

النظري، وكذلك الكُفءُ والكُفُوُء، علـى فُعلٍ وفُعولٍ والـمصدر الكَفَاءةُ، بالفتـح : والكَفـيُء
فاء له، بالكسر، وهو فـي ا: وتقول. والـمدَألصل مصدر، أَي ال نظري لهال ك .  

ئانيكَافَأَ الشماثَال: وتكافَأَةً   وكفَاًء. تفاَء الواجب : ومن كالمهم. ماثَلَه: وكافَأَه  مك الـحمد
وهذا كفَاُء هذا وكفْأَته وكَفـيئُه وكُفْـؤه  . الكَفاَءةُ والكَفَاُء: واالسم. أَي قَدر ما يكون مكافئاً له

ه، أَي مثلهوكُفُؤ١ه وكَفْؤ .  
  :، ومن تعاريف املذاهب الفقهيةاختلف تعريف الفقهاء هلا حبسب نواحي اعتبارهم هلا: اصطالحا

  .٢عرفها احلنفية بأا  مساواة خمصوصة بني الرجل واملرأة •
  .٣يارعرفها املالكية بأا املماثلة واملقاربة يف التدين واحلال، أي السالمة من العيوب املوجبة للخ •
بأا أمر يوجب عدمه عارا، وضابطها مساواة الزوج للزوجة يف كمال أو خسة  عرفها الشافعية  •

  ٤ما عدا السالمة من عيوب النكاح
  .٥سنذكرها يف حملها، عرفها احلنابلة بأا املماثلة واملساواة يف مخسة أشياء •

  :للكفاءة احلكم التكليفي
  :٦بار الكفاءة يف الزواج على األقوال التاليةاختلف الفقهاء يف احلكم التكليفي العت

جيب اعتبارها، فيجب تزويج املرأة من األكفاء، وحيرم على ويل املرأة تزوجيها بغري : القول األول
                                                

 . ١/١٣٩: لعربلسان ا   )١(
 . ٣/١٣٧:البحر الرائق   )٢(
 . ٣/٤٦٠:التاج واإلكليل   )٣(
 . ٣/٣٣٠: إعانة الطالبني   )٤(
 . ٥/٦٧: كشاف القناع   )٥(
، حاشية ٤/١٦٤: ، حاشية اجلمل٣/٢٠٥: ، اخلرشي٤/٤٨:، البحر الزخار ٣/١٩٦: ، العناية٢/١٢٨:تبيني احلقائق   )٦(

، ٣٤/٢٦٦: ، املوسوعة الفقهيـة ٣/٨٤: ، رد احملتار٥/٨٤: ، مطالب أويل النهى٢/٣٩٩: وي، حاشية الصا٢/٢٤٩:الدسوقي 
 . ٩/٣٣: احمللى
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  .كفء، وهو قول احلنفية واحلنابلة
 حيرم على ويل املرأة تزوجيها بغري كفء بغري رضاها ألنه إضرار ا وإدخال للعـار : قال احلنابلة

  .عليها، ويفسق الويل بتزوجيها بغري كفء دون رضاها، وذلك إن تعمده
ولـذلك اختلـف    ،فيهارأيهم ال جيب اعتبارها، وهو قول املالكية، وقد اختلف : القول الثاين

حاصل ما يف املسألة أن ظاهر ما نقله احلطاب وغريه واستظهره : (املتأخرون يف النقل، قال الدسوقي
وأنه ليس هلا وال للويل الرضا  ،تزوجيها من الفاسق ابتداء وإن كان يؤمن عليها منه الشيخ ابن رحال منع

   ١ )به، وهو ظاهر؛ ألن خمالطة الفاسق ممنوعة، وهجره واجب شرعا، فكيف خبلطة الزواج
  : الترجيح

 نرى أن األرجح يف املسألة هو أنه جيب على الويل ختري الكفؤ ملوليته مبوجب واليته عليها، وإال
فإنه ليس لواليته أي اعتبار وال قيمة عملية، كما سنرى يف مبحث الوالية، وال يعترب عاضال إن رفض 

  .من ليس كفؤا ملوليته
وجيب على املرأة كذلك عدم الرضا بغري الكفؤ الذي يتقدم هلا، بناء على اخلصال الصـحيحة  

  .للكفاءة اليت سنذكرها
  .وفر الكفاءة بني الزوجنيوذلك ألن البناء الصحيح لألسرة يقتضي ت

ومع ذلك، فإن هذا احلكم يبقى أخرويا ال صلة له بأحكام التفريق بني الزوجني، ألن الرضا يف 
  .ذلك احملل هو املعترب

   :فيمن تعترب الكفاءة
ذهب أكثر الفقهاء إىل أن الكفاءة تعترب يف جانب الرجال للنساء، وال تعترب يف جانب النسـاء  

، ومن األدلـة الـيت   ٢ن اعتربا الكفاءة يف جانب النساء أيضا ي يوسف وحممد اللذيبأل للرجال خالفا
  : استدل ا الفقهاء على ذلك

ال مكافئ له، وقد تزوج من أحياء العرب املختلفة،  وتزوج صفية بنت  ، فإنه فعل الرسول  •
  .ومل تكن من العرب حيي رضي اهللا عنها،

الرجل تكون له األمة فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدـا   :ثالثة يؤتون أجرهم مرتني :(قوله  •
   ٣ )فيحسن تأديبها، فيتزوجها، فله أجران

                                                
 . ٢/٢٤٩:حاشية الدسوقي   )١(
 . ١/٣٤٠: جممع األر   )٢(
 . ١/٢١٧:املسند املستخرج على صحيح اإلملم مسلم   )٣(



 ٨

أن املعىن الذي شرعت الكفاءة من أجله يوجب اختصاص اعتبارها جبانب الرجال ألن املرأة هي  •
ا، إذ إن اليت تستنكف ال الرجل، فهي املستفرشة، والزوج هو املستفرش، فال تلحقه األنفة من قبله

 .الشريفة تأىب أن تكون فراشا للدين، والزوج املستفرش ال تغيظه دناءة الفراش
ونرى أن هذا القول هو األرجح، ألن الشرع جعل الطالق بيد الرجل، فإذا مل تعجبه املرأة أو مل 

املتقدم  يرها كفؤا له أمكنه طالقها خبالف املرأة اليت مل جتعل يف يدها عصمة الطالق، وألن الرجل هو
خلطبة املرأة، وعادة ال يتقدم إليها إال بعد اختيار ورضا، وألن الرجل ال حيتاج إىل ويل يشرف علـى  

  .زواجه خبالف املرأة، وغري ذلك من االعتبارات
  : الوقت الذي تعترب عنده الكفاءة

زواهلـا   وال يضر ،هو ابتداء عقد الزواجعلى أن الوقت الذي تعترب عنده الكفاءة  ١نص الفقهاء
  .مث صار فاجرا داعرا ال يفسخ الزواج ،بعده، فلو تزوجها وهو كفء هلا

 ،مث طلق طالقا بائنا أو رجعيـا  بل ذهب املالكية إىل أن الويل إذا رضي بغري كفء وزوج منه،
فليس له االمتناع حيث مل حيدث فيه  ،فرضيت الزوجة وامتنع الويل منه ،وانقضت العدة وأراد عودها

  . االمتناع ويعد عاضالما يوجب 
  : الكفاءةتقدير من هلم احلق يف  

  :حق للمرأة ولألولياءإىل أا الكفاءة القائلون باعتبار  ذهب الفقهاء
من حيث أن هلا احلق يف أن تصون نفسها عمن ال يسـاويها يف خصـال   : كوا حقا للمرأة

   .الكفاءة، فكان هلا حق يف الكفاءة
م ينتفعون بذلك،  فكان هلم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم باالعتراض أل: كوا حقا لألولياء

كاملشتري إذا باع الشقص املشفوع، مث جاء الشفيع كان له أن يفسخ البيع، ويأخذ املبيع بالشفعة دفعا 
  . للضرر عن نفسه

  :للكفاءة احلكم الوضعي
اعتبارها، وهل هـي يف   اختلف الفقهاء  يف حكم الكفاءة من حيث اعتبارها يف الزواج أو عدم

  : حال اعتبارها  شرط يف صحة الزواج أم يف لزومه على األقوال التالية
أن الكفاءة تعترب للزوم الزواج ال لصحته غالبا، فيصح الزواج مع فقدها؛ ألا حق : القول األول

  .للمرأة ولألولياء، فإن رضوا بإسقاطها فال اعتراض عليهم

                                                
 . ٧/٣٤٩: حتفة احملتاج٩٦: د البن رجب، القواع٢/١٢٨: ، تبيني احلقائق١٣٩/ ٣:البحر الرائق    )١(
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ية يف ظاهر الرواية، وهو املعتمد عند املالكية، واملذهب عند أكثـر  وهو مذهب الشافعية، واحلنف
متأخري احلنابلة، وهو ما روي عن عمر وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمري، ومحاد بن 

  .أيب سليمان وابن سريين
وميكن تقسيم أدلتهم على ذلك إىل شطرين، شطر يثبت صحة الزواج بدوا، وشطر يف بيـان  

  :زومهال
  :من جهة صحة الزواج بدوا

  .زوج بناته وال أحد يكافئه أن النيب  •
  ١ )أمر فاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد مواله، فنكحها بأمره أنه   •
زوج زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش األسدية،  وبأن أبا حذيفة بن عتبة بـن   أنه  •

   .بنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو موىل المرأة من األنصارربيعة تبىن ساملا وأنكحه ا
  . أن الكفاءة ال خترج عن كوا حقا للمرأة واألولياء، فلم يشترط وجودها •

  :من جهة اعتبارها شرطا للزوم الزواج
أن انتظام املصاحل يكون عادة بني املتكافئني، والزواج شرع النتظامها، وال تنتظم املصاحل بني غري  •

  .  افئني، فالشريفة تأىب أن تكون مستفرشة للخسيس، وتعري بذلكاملتك
أن الزواج وضع لتأسيس القرابات الصهرية  ليصري البعيد قريبا عضدا وساعدا، يسره ما يسرك،  •

وذلك ال يكون إال باملوافقة والتقارب، وال مقاربة للنفوس عند مباعدة األنساب، واالتصـاف  
  . ده مع غري املكافئ قريب الشبه من عقد ال تترتب عليه مقاصدهبالرق واحلرية، وحنو ذلك، فعق

يف رواية احلسن املختارة  - أن الكفاءة شرط يف صحة الزواج، وهو مذهب احلنفية : القول الثاين
وهو رواية  - من املالكية  - اللخمي وابن بشري وابن فرحون وابن سلمون هو قول و - للفتوى عندهم 

إن الكفاءة وإن كانت ال تعترب لصحة الزواج غالبا بل لكوا حقا للـويل  : عن أمحد، وقال الشافعية
  :واملرأة إال أا قد تعترب للصحة كما يف التزويج باإلجبار، ومن أدلتهم على ذلك

ال تنكحوا (:ويف رواية ٢ )أال ال يزوج النساء إال األولياء، وال يزوجن إال من األكفاء:(قوله  •
  ) ء، وال يزوجهن إال األولياءالنساء إال من األكفا

                                                
 . ٢/١١١٥:، مسلم ٥/٢٠٣٨: البخاري   )١(
حديث ضعيف ألن يف سنده مبشر بن عبيد عن احلجاج بن أرطأة، واحلجاج خمتلف فيه، ومبشر ضعيف متروك نسبه    )٢(

: الدراية: ، وانظر٣/٢٤٤:سنن الدارقطين مبشر بن عبيد متروك احلديث أحاديثه ال يتابع عليها،: أمحد إىل الوضع، قال الدارقطين
 . ٣/١٩٦: ، نصب الراية٢/٢٧٠: ، التحقيق يف أحاديث اخلالف٢/٦٢



 ١٠

الصالة إذا أتت، واجلنازة : يا علي ثالث ال تؤخرها: (قال له أنه   - رضي اهللا عنه  - عن علي  •
 ١ )إذا محلت، واألمي إذا وجدت كفؤا

روى ذلك  ٢ )ختريوا لنطفكم، وأنكحوا األكفاء: (، قالعن عائشة، رضي اهللا عنها، عن النيب  •
عمر من طرق عديدة فوجب ارتفاعه إىل احلجية باحلسن احلصول الظن من حديث عائشة وأنس و

  .بصحة املعىن وثبوته عنه 
أنه إذا كانت الكفاءة معتربة يف احلرب،وذلك يف ساعة، ففي النكاح وهو للعمر أوىل، وذكروا ما  •

م عـوف  وقع يف غزوة بدر أنه ملا برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وخرج إليه
أبناء قوم :رهط من األنصار فقالوا: من أنتم قالوا: ومعوذ ابنا عفراء وعبد اهللا بن رواحة قالوا هلم

يا حممد أخرج لنا أكفاءنا من قريش فقال : كرام ولكنا نريد أكفاءنا من قريش، مث نادى مناديهم
 :٣قم يا محزة وقم يا علي.  

  ٤ )ات األحساب إال من األكفاءألمنعن فروج ذو: (- رضي اهللا عنه  - قول عمر  •
: خرج سلمان وجرير يف سفر، فأقيمت الصالة، فقال جرير لسلمان: عن أيب إسحاق اهلمداين قال •

بل أنت تقدم، فإنكم معشر العرب ال يتقدم عليكم يف صـالتكم، وال  : قال سلمان. تقدم أنت
  . وجعله فيكم تنكح نساؤكم، إن اهللا فضلكم علينا مبحمد 

يج، مع فقد الكفاءة، تصرف يف حق من حيدث من األولياء بغري إذنه، فلم يصح، كما لو أن التزو •
  . زوجها بغري إذا

أن التزوج مع فقد الكفاءة تصرف يف حق من حيدث من األولياء بغري إذنه، فلم يصح، كما لـو   •
  . زوجها بغري إذا

اج أصال، وهو مذهب الظاهرية ليست بشرط يف الزووأا عدم اعتبار الكفاءة، : القول الثالث
                                                

وهو من رواية وهب : ، قال املناوي٣/٣٨٧:هذا حديث غريب، وما أرى إسناده مبتصل، سنن الترمذي: قال الترمذي   )١(
رواه : ج اهلداية بضعف سنده، وقال يف ختـريج الرافعـي عنـه   عن سعيد جمهول، وقد ذكره ابن حبان، وجزم ابن حجر يف ختري

 . ٣/٣١٠:احلاكم من هذا الوجه ،وجعل حمله سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي وهو من أغاليطه الفاحشة، فيض القدير
 . ٧/١٣٣: البيهقي   )٢(
نقطع أن عدو اهللا لو برز للمسـلمني   وحنن: وقد رد على االستشهاد ذا الدليل أحد أئمة احلنفية بعد أن أورده، فقال   )٣(

يريد إطفاء نور اهللا، وهو من أكابر أنسام، فخرج إليهم عبد من املسلمني فقتله كان مشكورا عند اهللا وعند املؤمنني، ومل يـزده  
صرة الدين ولو كان ذلك النسب إال بعدا، نعم الكفاءة املطلوبة هنا كفاءة الشدة، فينبغي أن خيرج إليه كفؤه فيها، ألن املقصود ن

لذلك إما لعلمه بأم أشد من الذين خرجوا إليهم أوال أو لئال يظن باملطلوبني عجز أو جنب، أو دفعا ملـا   وإمنا أجام ... عبد
 . ٣/٢٩٢: شرح فتح القدير: قد يظن أهل النفاق من أنه يضن بقرابته دون األنصار، انظر

 . ٦/١٥٢:زاق، مصنف عبد الر٤/٥٢:مصنف أيب شيبة   )٤(



 ١١

  :والكرخي واجلصاص وقول سفيان الثوري واحلسن البصري، ومن أدلتهم على ذلك
: يا بين بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، قال(: قال ما روي عن أيب هريرة أن رسول اهللا  •

  .ة ملا أمربالتزويج عند عدم الكفاءة ولو كانت معترب ، أمرهم رسول اهللا ١ )وكان حجاما
ال فضل لعريب على عجمي وال لعجمي على عريب، وال ألمحر على أسود وال أسـود  (: قوله  •

  ٢ )على أمحر إال بالتقوى
أن الكفاءة لو كانت معتربة يف الشرع لكان أوىل األبواب باالعتبار ا باب الدماء، ألنه حيتاط فيه  •

ىت يقتل الشريف بالوضـيع، فهاهنـا أوىل،   ما ال حيتاط يف سائر األبواب، ومع هذا مل تعترب، ح
وحيكى عن  الكرخي أنه كان ، والدليل عليه أا مل تعترب يف جانب املرأة، فكذا يف جانب الزوج

األصح عندي أن ال تعترب الكفاءة يف النكاح أصال؛ ألن الكفاءة غري معتربة فيما هو أهم : (يقول
  ٣ )كاح أوىلمن النكاح، وهو الدماء فألن ال تعترب يف الن

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو اجلمع بني القول األول والقول الثالث، وهو اعتبار الكفاءة شرطا 

  .للزوم ال للصحة، مع تقييد ذلك خبصال الكفاءة اليت سنذكرها يف املبحث الثاين من هذ الفصل
كثري مـن الفقهـاء يف   ألن أصحاب القول الثالث مل يعتربوا الكفاءة بسبب حصرها يف عرف 

الكفاءة النسبية أو كفاءة احلسب واجلاه، وهي تتناقض مع ما جاء به اإلسالم من مبـادئ يف هـذه   
  .النواحي

أما أصحاب القول الثاين فإن معظم ما استدلوا به ال يفسد العقد الذي صححته األدلة القطعية، 
، وقد ٤يف اعتبار الكفاءة حديث على هذاأمثل ما ورد : وقد قال البيهقي عن األحاديث اليت أوردوها

  .رأينا ضعفه وعدم صحة االحتجاج به
أما ما ذكره الشافعية من عدم الصحة بسبب ختلف الكفاءة يف حال اإلجبار، فهو صحيح، ولكن 
ال لتخلف الكفاءة، وإمنا لفقدان شرط الرضى، وهو من الشروط املنصوص عليها كما سنرى ذلك يف 

  .فصل الوالية
  : ار املترتبة عن ختلف الكفاءةاآلث

                                                
 . ٢/٢٣٣:سنن أيب داود   )١(
 . ٤/٢٨٩:، شعب اإلميان٥/٤١١:مسند أمحد   )٢(
 . ٥/٢٣:املبسوط   )٣(
 . ٣/٣١٠:، فيض القدير١/١٨٦:تلخيص احلبري   )٤(



 ١٢

خالفهم السابق، وميكن حصر اخلالف  ىاختلف العلماء يف اآلثار املتربتة عن ختلف الكفاءة بناء عل
  :  ١يف القولني التاليني
ال يصح العقد أصال إذا تزوجت املرأة بغري كفء، وهو رواية عن أيب حنيفة، وهي : القول األول

وهو أحوط، فليس كل ويل حيسن املرافعة إىل القاضي، :(ة، قال السرخسياملختارة للفتوى عند احلنفي
  ٢(وال كل قاض يعدل، فكان األحوط سد هذا الباب

قـال   وتوقفه على رضا الويل، وهو قـول الشـافعية واحلنفيـة،    ،صحة الزواج: القول الثاين
ألا  أحلقت العـار   ،إذا زوجت املرأة نفسها من غري كفء فلألولياء أن يفرقوا بينهما:(السرخسي
فكان هلم أن خياصموا؛ لدفع ذلك  ،فإم يتعريون بأن ينسب إليهم باملصاهرة من ال يكافئهم باألولياء،

فـإن رضـوا    - كما سبق  - ،ومن أدلتهم على ذلك أن الكفاءة حقها وحق األولياء ٣ )عن أنفسهم
  .بإسقاطها فال اعتراض عليهم

  :زوجت املرأة من غري كفء يف الدين على ثالثة أقوال هيت لووقد اختلف رأي املالكية فيما 
  . اللخمي وابن بشري وغريمهاقول لزوم فسخه لفساده، وهو ظاهر  •
  . أنه زواج صحيح، وشهره الفاكهاين •
  .إن كان ال يؤمن عليها منه رده اإلمام وإن رضيت به، وهو ألصبغ •

  : الترجيح
كره، هو القول الثاين مقيدا خبصال الكفاءة اليت نرى أن األرجح يف املسألة، بناء على ما سبق ذ

  .سنذكرها
  :من له سلطة التفريق

  :٤ذهب الفقهاء إىل أن  التفريق  يف الكفاءة ال يكون إال للقاضي، لألدلة التالية
فكان قياس الرد بالعيب بعد القبض، وذلك ال يثبـت إال بقضـاء    ،أنه فسخ للعقد بسبب نقص •

  .القاضي
فكان لكل واحد من اخلصمني نوع حجة فيما يقول فال يكون التفريق  ، العلماءأنه خمتلف فيه بني •

  .إال بالقضاء

                                                
 . ٣/٢٣٤:، حاشيتا قليويب ٣/٤٦٠: ، مواهب اجلليل٧/١٢٨:، تبيني احلقائق ٧/٢٧: املغين   )١(
 . ٥/٢٦:املبسوط   )٢(
 . ٥/٢٦:املبسوط   )٣(
 . ٥/٢٦:املبسوط    )٤(



 ١٣

وما مل يفرق القاضي بينهما فحكم الطالق والظهار واإليالء والتوارث قائم بينهما ألن أصـل  
فتتوفر  ،الزواج انعقد صحيحا، فإنه ال ضرر على األولياء يف صحة العقد، وإمنا الضرر عليهم يف اللزوم

  .عليه أحكام العقد الصحيح
  :حكم رضى بعض األولياء دون بعض

  : ١اختلف العلماء فيما لو رضي بعض األولياء دون بعض عن الزوج عل قولني
يسقط حق الباقني، وهو قول أيب حنيفة، وحممد، وهو مذهب الشافعي ومالـك  : القول األول

  : يلي وأيب حنيفة ورواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبا
أن أباها زوجها من غري كفئها خريها، ومل يبطل الـزواج مـن    أن املرأة اليت رفعت إىل النيب  •

  . ٢أصله
أن العقد وقع بإذا، والنقص املوجود فيه ال مينع صحته، وإمنا يثبت اخليار، كثبوت اخليار من  •

  .العيوب
ة، وإسقاط بعض ما ال يتجزأ ثبت بسبب ال يتجزأ، وهو القراب ، فقدأن هذا حق واحد ال يتجزأ •

إسقاط لكله  ألنه ال بعض له، فإذا أسقط واحد منهم ال يتصور بقاؤه يف حق الباقني كالقصاص 
  .إذا وجب جلماعة  فعفا أحدهم عنه أنه يسقط حق الباقني

بل لدفع الضرر، والتزويج من غري كفء وقـع إضـرارا    أن حقهم يف الكفاءة ما ثبت لعينه، •
يث الظاهر، وهو ضرر عدم الكفاءة، فالظاهر أنه ال يرضى به أحدهم إال بعـد  باألولياء من ح

علمه مبصلحة حقيقية هي أعظم من مصلحة الكفاءة وقف هو عليها، وغفل عنـها البـاقون   
  .  لوالها ملا رضي، وهي دفع ضرر الوقوع يف الزنا على تقدير الفسخو

سف،وهو مروي عن أمحد وقول للشافعي، ال يسقط حق الباقني وهو قول أيب يو: القول الثاين
  :ومن أدلة ذلك

أن حقهم يف الكفاءة ثبت مشتركا بني الكل، فإذا رضي به أحدهم، فقد أسقط حق نفسه، فال  •
يسقط حق الباقني، قياسا على الدين إذا وجب جلماعة، فأبرأ بعضهم فإنه ال يسقط بذلك حق 

  .الباقني
فإن زوجت نفسها من غري كفء بغري رضاهم ال أن رضا أحدهم ال يكون أكثر من رضاها،  •

 .يسقط حق األولياء برضاها، فألن ال يسقط برضا أحدهم أوىل
                                                

 . ٧/٢٧:، املغين ٢/٣١٧: بدائع الصنائع   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(



 ١٤

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن الكفاءة ال حيددها األولياء، وإمنا حيددها الشرع، والرضى ال  

لرجل، ورضيت املرأة صح الزواج، يكون من األولياء وإمنا يكون من املرأة، فإن حتققت الكفاءة يف ا
 .وال عربة بسخط كل األولياء أو بعضهم، وسنرى أدلة هذا يف حملها من الفصل اخلاص بالوالية

  :التغرير يف الكفاءة وآثاره
  :تعريف

خدعه وأَطمعه بالباطل؛ ورجل غر :   غَره يغره غَراً وغُروراً وغرة؛ فهو مغرور وغرير: يقال: ١لغة
كسر وغَرِير   أي غري مجرب وجارية غرةٌ وغَرِيرةٌ وغر أيضا بينة الغرارةُ بالفتح، وقد غَـر يغـر   بال

اغْتر : بالكسر غَرارةً بالفتح واالسم الغرةُ بالكسر والغرة أيضا الغفلة، والغار بالتشديد الغافل، تقول منه
  .غرر بفتحتني اخلطرالرجل واغتر بالشيء خدع به وال

هو ما ال يدري هل حيصل أم ال جهلت صفته أم ال، كالطري يف اهلواء والسمك يف : اصطالحا
  .املاء

والفرق بينه وبني اهول هو أنه ما علم حصوله وجهلت صفته كبيع الشخص ما يف كمه، فهو 
الحا أعم من اآلخر من حيصل قطعا لكنه ال يدري أي شيء هو، فكل واحد من الغرر واهول اصط

  .٢وجه وأخص من وجه
  :حكم التغرير

اتفق الفقهاء على كون التغرير يف الزواج بكتم العيوب أو الكذب يف الوصـف مـن الكبـائر    
  :للنصوص الكثرية الدالة على حرمة الغش والتدليس، واختلفوا يف أثر التغرير يف الزواج على قولني

مل ، يثبت به اخليـار ، بأن كتم عيبا فيه ، وجني على اآلخر أنه إذا دلس أحد الز:  القول األول
أو شرط أحدمها يف صلب العقد وصفا من صفات الكمال . وال قبله، يعلمه املدلس عليه وقت العقد 

يثبت للمدلس عليه واملغرور خبلف املشروط خيـار  : فتخلف الشرط، وشباب ، وبكارة ، كإسالم 
  .فسخ النكاح، وهو قول اجلمهور

زوجتك هذه احلرة فإذا : د نص املالكية مثال على أن من أسباب اخليار الغرور فإذا قال العاقدفق
وكذلك إذا تزوج احلر امرأة ومل يشترط احلرية فيها فله ، هي أمة انعقد النكاح ويثبت اخليار للزوج 

ة فإذا هي أمة أذن هلا من نكح امرأة أخربته أا حر: وإن ظهر أا أمة، ويف املدونة قال مالك، اخليار 
                                                

 . ١٩٧: ، خمتار الصحاح٥/١١: لسان العرب   )١(
 . ٣/٢٧٠:فروق القرايف   )٢(



 ١٥

وإن دخل ا ، غرم شيء من املهر ، را أن تستخلف رجال على عقد نكاحها فله فراقها قبل البناء 
  ١وإن شاء ثبت على نكاحها باملسمى، أخذ منها املهر الذي قبضته وهلا مهر مثلها 

، فالنكاح عندهم ال وهو قول احلنفية، ليس لواحد من الزوجني خيار الفسخ لعيب :  القول الثاين
وكذلك إن  :(يقبل الفسخ، وقد عرب الكاساين عن هذا الشرط ووجه االستدالل به عند احلنفية، فقال

والزمانة فوجد خبالف ذلك ال يثبت له اخليار ، اشترط أحدمها على صاحبه السالمة من العمى والشلل
ألن فوت  زيـادة  ؛ له اخليار فوجدها خبالف ذلك ال يثبت ، وكذلك لو شرط اجلمال والبكارة ، 

وذا تبني أنه ال معترب لتمام الرضا يف باب النكاح ، مشروطة مبرتلة العيب يف إثبات اخليار كما يف البيع 
فإنه لو تزوجها بشرط أا بكر شابة مجيلة فوجدها ثيبا عجوزا شوهاء هلا شق مائل وعقل زائل ولعاب 

  .٢عدم الرضا منه ذه الصفةوقد ان، فإنه ال يثبت له اخليار، سائل
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول إعماال ملا ورد يف النهي عن الغش والتـدليس، ألن  
ذلك النهي ال يرتبط باألحكام األخروية فقط، بل له أثره الدنيوي، ويف ذلك سد للذريعة حـىت ال  

  .يتالعب باألعراض بالكذب واالحتيال
احلياة الزوجية الطويلة املديدة على كذبة كذا بعض الناس يف يوم من األيام مث تاب  مث كيف تبىن

  .منها ليصلى غريه بنارها، فكما أن ذنبه ميحى بالتوبة، ففعله ميحى بالفسخ سواء بسواء
  :من يتوىل دفع املهر يف حال التغرير

  :٣زوج على قولنياختلف الفقهاء فيمن يتوىل دفع املهر يف حالة وقوع التغرير بال
ومالك ، وقتادة، أنه يرجع باملهر على من غره، إذا كان عاملا به، وهو قول الزهري : القول األول

  :والشافعي يف القدمي،ورواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي، 
، فإن هلا املهر مبسيسه إياها ، فرأى جذاما أو برصا ، إذا تزوجها : - رضي اهللا عنه  - قول عمر  •

  . ووليها ضامن للصداق
  .مثل سائر أحكام الغرر، فكان املهر عليه ، أنه غره يف النكاح مبا يثبت اخليار  •

والشافعي يف اجلديد، واستدلوا ، ال يرجع باملهر على من غره، وهو قول أيب حنيفة : القول الثاين
  : على ذلك مبا يلي
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فلها ، فمسها ، ا جنون أو جذام أو برص أميا رجل تزوج بامرأة : - رضي اهللا عنه  - قال عمر  •
  . وذلك لزوجها غرم على وليها، صداقها

  . كما لو كان املبيع معيبا فأكله، فال يرجع به على غريه ، وهو الوطء ، أنه ضمن ما استوىف بدله  •
، وقد اتفق أصحاب هذا القول على أن الويل إن مل يكن عاملا بالتغرير، كان التغرير من املـرأة  

جع عليها جبميع الصداق، أما إذا اختلف يف علم الويل بذلك، فقد اختلف اصحاب هذا القول على فري
  :رأيني

وإال فالقول قوله مع ميينه، وهو قول الزهري ، إن شهدت بينة عليه باإلقرار بالعلم : الرأي األول
  :وقتادة وقول للشافعية واحلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي، 
  . كما لو كان ابن عم، فلم يغرم ، ألن التغرير من غريه ، مل يعلم ال يغرم  أن الويل إذا •
فصار ، وكذلك العيوب حتت الثياب ، وال حيل له رؤيتها ، أن عيوب  الفرج ال اطالع له عليها  •

إال أن يكـون  ، فإنه ال يكاد خيفى على من يراها ، إال يف اجلنون ، الويل يف هذا كمن ال يراها 
  .  غائبا

علـم أو مل  ، فالتغرير من جهته ، أو ممن جيوز له أن يراها ، أو جدا ، إن كان أبا : الرأي الثاين
ومل تقم بينة ، وإن أنكر ، وعلم غرم ، واملوىل، كابن العم ، يعلم، وإن كان ممن ال جيوز له أن يراها 

  .، وقول للشافعي١ويرجع على املرأة جبميع الصداق، وهو  قول مالك، فالقول قوله ، بإقراره 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن الرجل الذي دخل على املرأة مغررا به ال جيب عليه من املهر إال 
أدىن ما يطلق عليه، مبا استحل منها، أما املهر الكامل الذي هو مهر مثلها، أو ما مسي هلا فتستحقه من 

ر، أما إن كانت عاملة فال تستحق من  املهر إال مـا  الذي غرر ا إن كانت جاهلة بوقوع هذا التغري
  . أعطاها زوجها، وهو أدىن ما يطلق عليه املهر على خالف العلماء يف ذلك
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   الفقهيةاملواقف العامة من خصال الكفاءة يف املذاهب ـ  ٢
صال نتعرض يف هذا املبحث الذي هو مقدمة ملا بعده إىل املواقف العامة اليت وقفها الفقهاء من خ

الكفاءة، واليت حتدد نظرة املذاهب الفقهية إىل هذه املسألة، وقد أجلنا ذكر األدلة ومناقشة األقوال إىل 
  .حملها يف املبحث التايل املتعلق باخلصال تفصيال

  :املذهب احلنفي
النسب، واإلسالم، واحلرفة، : إن الكفاءة هي مساواة الرجل للمرأة يف أمور خمصوصة، وهي ست

  .، والديانة، واملالواحلرية
  : املذهب املالكي

أحدمها التدين بأن يكون مسلماً غري فاسق، ثانيهمـا  : ١الكفاءة يف النكاح هي املماثلة يف أمرين
السالمة من العيوب اليت توجب للمرأة اخليار يف الزوج، كالربص، واجلنون، واجلذام، والثاين حق املرأة 

  .ال الويل
والنسب، واحلرفة فغري معتربة عندهم، فإذا تزوج الدينء شريفة فإنه . حلريةأما الكفاءة يف املال، وا

  .يصح، وإذا تزوج احلمال أو الزبال، شريفة أو ذات جاه فإنه يصح، وقد اختلف يف كفاءة العبد للحرة
تعترب يف اليتيمة اليت زوجها ويل غري جمرب عند خوف الفسـاد بالشـروط   عندهم مث إن الكفاءة 

إن من بني هذه الشروط أن تزوج من كفء، فال يصح زواجها من فاسق شريب، أو زان، أو املتقدمة ف
حنومها، وال من زوج به عيوب منفرة، بل ال بد من أن يكون مساوياً هلا يف أوصاف الكمـال، وأن  

فإذا زوجت من غري مراعاة الكفاءة وحنوها من الشروط فسخ العقد : قالوا. يكون الصداق مهر مثلها
مل يدخل ا الزوج، أو دخل ا ولكن مل يطل الزمن، أما إذا دخل وطال الزمن بأن مضى عليها  إن

. ثالث سنني أو ولدت ولدين يف زمنني خمتلفني ال يف بطن واحدة فإنه ال يفسخ، وهذا هو املشـهور 
  .يفسخ مطلقاً: وقيل

ز له أن يزوجها إال بعد أن وكذا إذا زوج احلاكم امرأة غري رشيدة غاب عنها وليها فإنه ال جيو
يثبت لديه أن الزوج كفء هلا يف الدين واحلرية واحلال ومهر املثل على الوجه الذي بيناه، أما الرشيدة 
املالكة أمر نفسها فإنه يزوجها بدون أن يثبت عنده ذلك ألا هي صاحبة احلق فيه، فلها إسقاطه مىت 

كم غري الرشيدة من غري حبث فإن العقد يصح ما مل يبطله إذا زوج احلا: رضيت بالزوج، على أم قالوا
  .شيء آخر
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ومع هذا فإن للويل وللزوجة ترك الكفاءة يف الدين واحلال، فتتزوج من فاسق بشرط أن يكـون  
فإن مل يكن مأموناً عليها رده احلاكم وإن رضيت به حفظاً للنفوس، وإذا رضي الويل بغري . مأموناً عليها

  .راد أن يرجع هلا ثانياً ورضيت به فليس للويل االمتناع ثانياًكفء فطلقها مث أ
وإذا أراد األب أن يزوج ابن أخيه الفقري ابنته املوسرة، فهل ألمها االعتراض أو ال؟ خالف يف هذه 

  .ليس هلا اعتراض إال إذا خيف عليها الضرر هاملسألة، وقواعد املذهب تفيد أن
  :املذهب الشافعي

كمال أو خسة ما عدا السالمة من عيوب كل لزوجة يف الرجل لمساواة  ١دهمالكفاءة عن وضابط
النكاح، فإن املساواة فيها ال توجب أن يكون كل منهما كفأً لصاحبه فإن كان كل منهما أبرص، أو 

إما متساويان يف العيب، ألن اإلنسان يكره من : جمذوماً كان لكل منهما حق طلب الفسخ، وال يقال
  .يكره من نفسه غريه ما ال

  .واحلرفة. واحلرية. والدين. النسب: خصال وتعترب الكفاءة عندهم يف أنواع أربعة
  :املذهب احلنبلي

  :٢هيالكفاءة هي املساواة يف مخسة أمور
فال يكون الفاجر الفاسق كفأ للصاحلة العدل العفيفة، ألنه مردود الشهادة والرواية، وذلك : الديانة

  . نقص يف إنسانيته
فال يكون صاحب الصناعة الدنيئة كفأ لبنت صاحب الصناعة الشريفة، فاحلجام والزبال  :صناعةال

  . ال يكونان كفأ لبنت التاجر والبزاز الذي يتجر يف القماش
باملال حبسب ما جيب هلا من املهر والنفقة، فال يكون املعسر كفأ للموسرة، وضبط بأن ال  :اليسار

  . عليه يف بيت أبيهاتتغري حاهلا عنده عما كانت 
  . فال يكون العبد واملبعض كفأ للحرة: حلريةا

كفأ للعربية، فإذا زوجها الويل من غـري   - وهو ليس من العرب  - فال يكون العجمي  :النسب
  .كفء وبغري رضاها كان آمثاً، ويفسق به الويل

  :مذهب الظاهرية
رم على ابن من زجنية لغية نكاح ابنة أهل اإلسالم كلهم إخوة ال حي :(وقد عرب عنه ابن حزم بقوله

كفؤ للمسلمة  - ما مل يكن زانيا  - املسلم  - الذي بلغ الغاية من الفسق  - اخلليفة اهلامشي، والفاسق 
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الفاضلة، وكذلك الفاضل املسلم كفؤ للمسلمة الفاسقة ما مل تكن زانية؟ والذي خنتـاره، فنكـاح   
  ١(األقارب بعضهم لبعض
  :مذهب اإلمامية

التساوي يف [هم قريب من مذهب الظاهرية، فقد نصوا على أن للكفاءة خصلة واحدة هي ومذهب
وإن تأكـد  ، أظهرمها االكتفاء باإلسـالم  ، وهل يشترط التساوي يف اإلميان؟ فيه روايتان، ]اإلسالم

ال يصح عندهم نكاح ، ألن املرأة تأخذ من دين بعلها؛ وهو يف طرف الزوجة أمت ، استحباب اإلميان 
  .الرتكابه ما يعلم بطالنه يف اإلسالم  - رضي اهللا عنهم  - املعلن بعداوة أهل البيت ، الناصب 

واختلفوا يف اشتراط متكنه من النفقة، واألشبه عندهم عدم اشتراطها، ولو جتدد عجز الزوج عن 
  .أشهرمها أنه ليس هلا ذلك، هل تتسلط على الفسخ؟ فيه روايتان ، النفقة 

وكـذا  ، وبالعكس ، والعربية العجمي واهلامشية غري اهلامشي ، كاح احلرة العبد وجيوز عندهم إن
، وجب إجابته ، أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات، ولو خطب املؤمن القادر على النفقة 

، فبان من غريها ، ولو انتسب الزوج إىل قبيلة . كان عاصيا، ولو امتنع الويل ، وإن كان أخفض نسبا 
، ويتأكد يف شارب اخلمر ، أن يزوج الفاسق : ويكره. ليس هلا وهو أشبه: كان للزوجة الفسخ وقيل

  .٢وهو الذي ال يعرف بعناد، وال بأس باملستضعف ، وأن تزوج املؤمنة باملخالف 
  :مذهب الزيدية

  :٣وقد نصوا على أن الكفاءة تكون فيما يلي
الكفاءة، ولو كان هامشيا إن تضرر ا كما يتضـرر   فاحلرفة الدنية خترج الزوج عن: يف احلرفة

  .بالنسب الدينء ويعترب يف كل بلد بعرفها
وهو ترك اجلهار بالفسق، فأما لو مل يكن جماهرا وكان فسقه خفيا مل خيرج بذلك عن : يف الدين

د منعت الكفاءة ويعترب بالدين حال العقد، فإن طرأ الفسق من بعد فال خيار وإن طرأت النوبة من بع
 - اخليار، ويلحق الولد الصغري بأبيه ولو ميتا ال بأمه يف الدين واحلرفة فإن كان أبو الصغري وأبو الصغرية 

فاسقني أو ذوي حرفة دنية مل يكن ولدمها الصغري كفؤا للمؤمن وال لولد املؤمن وال  - وال عربة باألم 
ني رفيعتني كان كفؤا هذا يف الصغري وأما لذي صناعة رفيعة وال لولده وإذا كانا مؤمنني أو ذوي حرفت

  .يف الكبري فإنه يعترب يف دينه وفسقه وحرفته بنفسه ال بأبويه إال الصناعة فبأبيه مهما كان يتضرر ا
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فعجم النسب ال عجم اللسان بعضها أكفاء لبعض وليسوا أكفاء للعرب،  والعرب : يف النسب
ريش أكفاء إال لبين هاشم وبنـو هاشـم أكفـاء إال    وق، أكفاء بعضها لبعض وليسوا أكفاء لقريش 

  .واملوايل ليسوا بأكفاء للعجم، للفاطميني 
وهو أن يرضى الزوجان بعضهما ببعض، وأن يرضى ويل : وجاز نكاح غري الكفؤ ذين الشرطني

املرأة حيث رضيت بغري كفؤها حنو فاطمية رضيت ورضي الويل بإنكاحها من غري فاطمي فإنه حيل، 
إال الفاطمية فإنه ال حيل إنكاحها من غري فاطمي ولو رضيت ورضي الويل، وهذا القول للمنصور  وقيل

  .باهللا ومجاعة من أئمة الزيدية املتأخرين
  :مذهب اإلباضية

على أنه ال جيوز للويل تزويج موليته من غري كفئها، وإن زوجها بغري كفئها قهـرا   ١وقد نصوا
به غري عاملة بأنه غري كفؤ لعدم معرفتها   أو لكوا غري عاملة باألمور فرضيته زوجا على كره أو زوجها 

فليطلب منها أن ترضى عنه ويرضيها مبا ترضى به ألنه ظامل هلا ، كبلهاء وصبية وجمنونة أو لنحو ذلك 
ألن الضرورة تدفع بضرورة أهـون  ؛ إن خاف منها زنا أو خافت زوجها مبن وجد من أهل التوحيد 

  .تحرز عن الزنا أهونوال، منها 
وال جيوز تزوجيها من ظامل ال يؤخذ منه حقها، فإن كان يؤخذ منه حقها لقوا عليـه أو قـوة   

وكذا إن  كان إمنا جيور على غري أزواجه أو ، أنصارها أو قائم البلد أو اجلماعة فال بأس بتزوجيها إياه 
 هلا غريه ألنه قد بان منه اجلور فرمبا فاألوىل، وعلى كل حال ، على نوع ليست املرأة من ذلك النوع

  .عاد عليها
وال جيوز تزوجيها من خمالف يفتنها يف دينها، وهو ما يشمل املذهب وهو الفروع اليت ال يقطع 

حىت ال جيب الصرف عنه أو لكونه أبلـه ال  ، أما خمالف ال يفتنها حلمية مذهب اإلباضية؛ فيها العذر 
لكن األوىل غريه ألنه بان منه خالف فرمبـا عـاد إىل   ، ك فال بأس يعرف ذلك أو لعدم اعتنائه بذل

  .صرفها
وال ملن يؤكلها احلرام وال ، وال جيوز تزوجيها من قاتل نفسا بظلم، وال ملنافق ظهر نفاقه مطلقا 

لبدوي وال ملن ال يصوا، مثل أن يدخل ا األسواق أو يدخل إليها الناس أو يرضى بـدخوهلم أو  
  .ما ال حيسن يرسلها إىل

وكذا إن كان ، وإذا سبق احلضر ولو لطفلة أو أمة أو جمنونة مل جيز هلن البقاء على حكم البدوي 

                                                
 . ٦/١١٧: شرح النيل   )١(
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  .والطفلة يف حكم األب وكذا انونة، البدو أوال مث كان احلضر ال يرجعن للبدو 



 ٢٢

  األحكام التفصيلية خلصال الكفاءة ـ  ٣
  

ألصحاب املذاهب الفقهيـة املنتشـرة يف العـامل     بناء على ما سبق ذكره من األقوال املختلفة
  : اإلسالمي، فإن اخلصال اليت اعتربوها تكاد تنحصر يف اخلصال الست التالية

  الدين  •
  التدين  •
  النسب   •
  احلرفة  •
  املال  •
  .السالمة من العيوب •

  .وسنعرض يف هذا املبحث لتفاصيل األدلة املرتبطة ذه اخلصال، وما نراه من ترجيح حوهلا
  الدينكفاءة يف ال

أمجع العلماء على أنه ال جيوز للمسلمة الزواج من غري املسلم، لآليات الصرحية يف ذلك مثل قول 
ولَن يجعلَ اللَّـه   ﴿: وقوله تعاىل) ٢٢١:البقرة(ولَا تنكحوا الْمشرِكني حتى يؤمنوا ﴾ ﴿: اهللا تعاىل

 نِنيمؤلَى الْمع رِينلْكَافبِيلًا﴾لذه اخلصلة املسائل التالية)١٤١:النساء(س ويتعلق ،:  
  :حكم تزوج الكافر مبسلمة

، وقد اختلف الفقهاء يف أدىن ١اتفق الفقهاء على  عقوبة الكافر الذي يتزوج مبسلمة بعقوبة تعزيرية
  :هذه العقوبة التعزيرية وأعالها خالفا كبريا، نورد خالصته فيما يلي

احلد األعلى هو عشرة أسواط، وهو قول الليث وأمحد يف املشهور عنه وإسحاق أن : القول األول
   ٢ )ال تعزروا فوق عشرة أسواط(:وبعض الشافعية، واستدلوا على ذلك مبا روي عن أيب هريرة مرفوعا

جتوز الزيادة على العشر، وهو قول اجلمهور، وقد اختلفوا يف احلد األعلى على ما : القول الثاين

                                                
واملنع، واستعمل يف الدفع عن اإلنسان كدفع أعدائه عنه، وكدفعه عن  التعزير مصدر عزر مأخوذ من العزر ،وهو الرد   )١(

 . ٦/٤١٣:فيض القدير. إتيانه القبيح، ومنه عزره القاضي أي أدبه لئال يعود إىل القبيح، ويكون بالقول وبالفعل حبسب الالئق
، مصـباح  ٣/٢٠٧: ين، الـدارقط ٨/٣٢٧: ، البيهقي٤/٤١٠: ،  املستدرك٣/١٣٣٢:، مسلم٦/٢٥١٢: البخاري   )٢(

 . ٥/٥٥:، الفردوس مبأثور اخلطاب٢/٨٦٧:، سنن ابن ماجة٣/١١٥: الزجاجة



 ٢٣

  :١يلي
  .يبلغ أدىن احلدود، وهل االعتبار حبد احلر والعبد قوالن، وهو قول الشافعي ال •
  .يستنبط كل   تعزير  من جنس حده، وال جياوزه، وهو مقتضى قول األوزاعي ال يبلغ به احلد •
  .هو إىل رأي االمام بالغا ما بلغ، وهو اختيار أيب ثور •
صية ال حد فيها فال يعزر، وهو مري عن ال يعزر إال من تكرر منه، ومن وقع منه مرة واحدة مع •

  .مالك وعطاء وأيب ثور
  .أن ال يبلغ   أربعني، وهو قول أيب حنيفة •
  .ال يزاد على مخس وتسعني   جلدة، وهو قول ابن أيب ليلى •
  .ال يبلغ مثانني، وهو رواية عن مالك وأيب يوسف •
حني باشر ما ضمن يف العهد أن ألنه يصري ذا ناقضا للعهد  ،الكمروي عن اإلمام قد أنه يقتل؛ و •

  .ال يفعله فهو نظري الذمي الذي جيعل نفسه طليعة للمشركني على قوله
خالفه حيث قال  ىهذا مارواه السرخسي عن مالك يف املبسوط، ولكن ما يف املدونة يدل عل 

ون على أرى أن يتقدم إىل أهل الذمة يف ذلك أشد التقدم ويعاقب: مالك يف ذمي اشترى مسلمة فوطئها
فأرى إن كان ممن يعذر باجلهالة من أهل الذمة مل يضرب : وقال ابن القاسم. ذلك ويضربون بعد التقدم

ولكن ما يف املدونة قد حيمل على األمة .٢وال أرى أن يقام يف هذا حد، ولكين أرى العقوبة إن مل جيهلوا
  .٣املسلمة ال الزوجة، فال يقع التنايف بني القولني

  . اتفق الفقهاء عل أا تعزر إن كان ذلك برضاها وموافقتهاقد أما املرأة ف
لعن اهللا (: ويعاقب كذلك الذي سعى فيما بينهما، ألنه أعان على ما ال حيل، قياسا على قوله 

    .، وهو الذي يسعى بينهما٤ )الراشي واملرتشي والرائش
  : الترجيح

 حيددها الشرع موكول إىل ويل األمر بالغا نرى أن األرجح يف ذلك هو أن تقدير العقوبات اليت مل

                                                
: ، نيل األوطار٤/٣٧: ، سبل السالم١١/٢٢١: شرح النووي على مسلم: انظر حكاية األقوال املختلفة يف املسألة يف   )١(

٧/٣٢٨ . 
 . ٢/٢١٢:املدونة   )٢(
 . ٥/٤٥:املبسوط    )٣(
وقال : رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم: نذريقال امل   )٤(

، ابـو  ٣/٦٢٢: ، الترمذي١١/٤٦٧: ، صحيح ابن حبان٤/١١٥: ،املستدرك٣/٢٥: الترغيب والترهيب: صحيح اإلسناد، انظر
 . ٢/١٦٤: ، أمحد٣/٣٠٠: داود



 ٢٤

ممـن ويل أمـر     - رضي اهللا عنهم  - ذلك ما بلغ، وعليه تدل الروايات املختلفة عن السلف الصاحل 
ال : - رضي اهللا عنـه   - ، أنه كتب إىل أيب موسى  - رضي اهللا عنه  - املسلمني، فقد روي عن عمر 

أنه بلغ بالسوط : - رضي اهللا عنه  - ثالثني، وعن عمر  :جتلد يف التعزير أكثر من عشرين،  وعن عثمان
   - رضي اهللا عنهم  - مائة، وكذا عن ابن مسعود 

وليس ألقل التعزير حد، بل هو (: قال ابن تيمية مبينا الطرق اليت ميكن لإلمام أن ينتهجها للتعزير
بوعظـه وتوبيخـه   بكل ما فيه إيالم االنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل، فقد يعزر الرجل 

واالغالظ له، وقد يعزر جره وترك السالم عليه حىت يتوب إذا كان ذلك هو املصلحة كما هجـره  
وأصحابه يعزرون  وأصحابه الثالثة الذين خلفوا، وقد يعزر بعزله عن واليته كما كان النىب  النىب 

ا فر من الزحف، فإن الفرار من بذلك، وقد يعزر بترك استخدامه يف جند املسلمني كاجلندى املقاتل إذ
الزحف من الكبائر وقطع أجره نوع تعزير له، وكذلك األمري إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارتـه  
تعزير له، وكذلك قد يعزر باحلبس، وقد يعزر بالضرب وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابـة  

ه أمر مبثل ذلك يف شاهد الزور فـإن  أن  - رضي اهللا عنه  - مقلوبا، كما روى عن عمر بن اخلطاب 
  ١ )الكاذب سود الوجه، فسود وجهه وقلب احلديث فقلب ركوبه

  :أما احلديث الذي ورد يف ذلك، وأخذ بعض الفقهاء بظاهره، فقد أجيب عنه بأجوبة كثرية منها
، قصره على اجللد وأما الضرب بالعصا مثال وباليد فتجوز الزيادة، لكن ال جياوز أدىن احلـدود  •

  .وكأن قائل هذا مل يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب
أنه منسوخ دل على نسخه إمجاع الصحابة، وقد رد ذلك بأنه قال به بعض التابعني، وهو قـول   •

  .الليث بن سعد أحد فقهاء األمصار
معارضة احلديث مبا هو أقوى منه، وهو اإلمجاع على أن التعزير خيالف احلدود، وحديث الباب  •

  .ضي حتديده بالعشر فما دوا، فيصري مثل احلديقت
معارضة احلديث باالمجاع على أن التعزير موكول إىل رأي االمام فيمـا يرجـع إىل التشـديد     •

والتخفيف، المن حيث العدد، ألن التعزير شرع للردع، ففي الناس من يردعه الكالم،ومنهم من 
 .سبهال يردعه الضرب الشديد، فلذلك كان تعزير كل أحد حب

، ألنه كان يكفي اجلاين منهم هذا القدر، حكاه النووي أن ذلك كان ذلك خمتصا بزمن النيب   •
 ٢ )وهذا التأويل ضعيف(:عن أصحاب مالك، وعقب عليه بقوله

                                                
 . ٢٨/٣٤٤: يف الفقهكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية    )١(
 . ١١/٢٢٢: شرح النووي على مسلم   )٢(
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قد قاله من باب واليته ألمر املسلمني، مث إن هذا التقدير مما تعم به  وال مينع أن يكون الرسول 
األقل ـ إىل رواية أكثر صحة من تلك الرواية اليت ورد ا احلديث، واليت قد  البلوى فيحتاج ـ على  
  .ذكرنا مقالة احملدثني فيها

  : حكم من أسلمت وبقي زوجها على الكفر
كثريا ما تطرح التساؤالت حوهلا، ولألسف جند من يفيت يف وهي من املسائل املهمة واملعاصرة، و

ري من ترغب يف الدخول لإلسالم خوفا على بيتها من االيار بعد مثل هذه املسائل مبا يكون سببا لتنف
  .التفريق بينها وبني زوجها

ويف طرحنا هلذه املسألة، حناول أن جند حال شرعيا هلذه املشكلة القدمية املعاصرة يف إطار األقوال 
  :الفقهية واألدلة الشرعية، وقد ذكر الفقهاء هلذه احلالة صورتان

  :سالم الزوجني معاإ: الصورة األوىل
فهما على الزواج األول سواء قبل الدخول أوبعده إال إذا  ،اتفق الفقهاء على  أما إذا أسلما معا

الزواج كنسب أو رضاع،وقد نقل اإلمجاع يف ذلك ابن عبد الرب، قال يف  نعكان بينهما مانع من موا
حدة أن هلما املقام على نكاحهما إال أن أمجع العلماء أن الزوجني إذا أسلما معا يف حال وا :(التمهيد

وأن كل من كان له العقد عليها يف الشرك كان له املقام  ،يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحرمي
   ١(معها إذا أسلما معا وأصل العقد معفي عنه

وأقروا  فأسلموا بعد التزويج، كانوا كفارا، واستدل على ذلك بأن عامة أصحاب رسول اهللا  
  .ومل يعترب يف أصل نكاحهم شروط اإلسالم ى النكاح األول،عل

  :تأخر إسالم أحدمها: الصورة الثانية
اختلف الفقهاء يف يف ذلك اختالفا كبريا من لدن السلف إىل املتأخرين من العلماء، وال بأس أن 

البن  )الذمةأحكام أهل (نذكر هنا األقوال يف املسألة معتمدين يف ذلك بالدرجة األوىل على كتاب  
القيم الذي أفاض يف املسألة إفاضة كبرية تدل عل مدى أمهيتها، وقد ذكر ابن القيم تسعة أقـوال يف  

  :املسألة ميكن حصرها يف القولني التاليني
  : فساد الزواج مطلقا ووجوب الفسخ: القول األول

سواء أسلم بعدها بطرفة و ،فإذا أسلمت املرأة انفسخ زواجها منه سواء كانت كتابية أو غري كتابية
وال سبيل إىل تصحيح الزواج إال بأن يسلما معا يف وقت واحد، فإن أسلم هو قبلـها   ،عني أو أكثر

                                                
 . ١٢/٢١:التمهيد    )١(
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انفسخ زواجها ساعة إسالمه، ولو أسلمت بعده بطرفة عني انفسخ الزواج بـذلك، وهـو قـول    
رضي اهللا عنهم  - باس وابن ع، وجابر بن عبد اهللا ، وحكاه ابن حزم عن عمر بن اخلطاب الظاهرية،

وعدي بـن  ، وعمر بن عبد العزيز ، واحلكم بن عتيبة وسعيد بن جبري ، ، وبه يقول محاد بن زيد  - 
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي .١وغريهم، والشعيب ، وقتادة ، واحلسن البصري ، عدي الكندي 

ؤمنات مهاجِرات فَامتحنوهن اللَّه أَعلَم بِإِميانِهِن فَإِنْ ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا جاَءكُم الْم ﴿: تعاىلقوله  •
آتو نلُّونَ لَهحي ملَا هو ملٌّ لَهح نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعرفَلَا ت اتنمؤم نوهمتملا أَنفَقُوا عم موه

تنكحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمِسكُوا بِعصمِ الْكَوافرِ واسأَلُوا مـا   ولَا جناح علَيكُم أَنْ
يمكح يملع اللَّهو كُمنيب كُمحي اللَّه كْمح كُما أَنفَقُوا ذَلأَلُوا مسلْيو مفقد، )١٠:املمتحنة(﴾أَنفَقْت 

بإباحة زواجها ولو كانت يف عصمة الزوج  الشرعوصرح  ،ؤمنة إىل الكافررجوع امل اآلية حرم يف
وهذا صـريح يف   ،حىت يسلم يف العدة أو بعدها مل جيز زواجها ال سيما واملهاجرة تستربأحبيضة

  .انقطاع العصمة باهلجرة
املسلم مأمور أال  وهو صريح يف أن، )١٠:املمتحنة(﴾ولَا تمِسكُوا بِعصمِ الْكَوافرِ  ﴿:قوله تعاىل •

  .فصح أن ساعة وقوع اإلسالم منه تنقطع عصمة الكافرة منه ميسك عصمة امرأته إذا مل تسلم،
وهو صريح يف حترمي أحدمها ، )١٠:املمتحنة( ﴾لَا هن حلٌّ لَهم ولَا هم يحلُّونَ لَهن  ﴿:قوله تعاىل  •

 .على اآلخر يف كل وقت
فكل من أسلم فقد هجر الكفر الذي ) ملهاجر من هجر ما ى اهللا عنها(: أنه قال صح عن النيب  •

 . قد ي عنه فهو مهاجر
  .فصح انقطاع العصمة بإسالمها، على أن نكاحها مباح لنا  تعاىلنص  •
عمر بن اخلطاب وجابر : اآلثار املروية عن السلف يف ذلك، وممن روى عنهم ابن حزم هذا القول •

عباس ومحاد بن زيد واحلكم بن عتيبة وسعيد بن جبري وعمر بن عبدالعزيز وعبداهللا بن  عبد اهللابن 
  .٢واحلسن البصري وعدي بن عدي وقتادة والشعيب

  : صحة الزواج:القول الثاين
وهو استمراره على العقد السابق دون حاجة إىل عقد جديد، وقد اختلف هؤالء اختالفا شديدا 

                                                
 . ٥/٣٦٨: احمللى   )١(
ال نعلم أحدا من الصحابة « :يقول ابن القيم وقد نفى ابن القيم ما نقله ابن حزم عن الصحابة،، ٥/٣٦٩: احمللى: انظر   )٢(

أحكـام  » عمر وجابر وابن عباس فبحسب ما فهمه من آثار رويت عنهم مطلقـة قال به البتة، وما حكاه أبو حممد بن حزم عن 
 . ٢/٦٤٨: أهل الذمة
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هل هو  واختلفوا كذلك يف نوع التفريق الذي يقع بعد ذلك، يا،يف املدة اليت يستمر فيها هذا العقد سار
  :معنونة حبسب العلة املراعاة يف اعتبار التفريقهذه خالصة اآلراء يف ذلك و ؟فسخ أو طالق

  : اعتبار املكان
  :وقد روي يف مراعاة املكان رأيان

  :تفصيله كما يليو التفريق بني دار احلرب ودار اإلسالم،وهو مذهب احلنفية،: الرأي األول
فإن  ،عرض اإلسالم على الذي مل يسلم ،إن كان يف دار اإلسالم: يف دار اإلسالم: احلالة األوىل

وال تراعى العدة يف ذلك، وهو مذهب احلنفية،  أسلما بقيا على زواجهما، وإن أبيا فحينئذ تقع الفرقة،
ا يف نوع الفرقة إن كانت كتابية،هل وقد أتفقوا على أن الفرقة فسخ إن كانت املرأة جموسية واختلفو

  :هي طالق أم فسخ على قولني
ألن الزوج ترك اإلمساك باملعروف مع القدرة عليه فينوب القاضي منابه يف  ،الفسح ههنا طالق •

  .     التسريح باإلحسان فيكون قوله كقول الزوج، وهو قول أيب حنيفة وحممد
فال يكون طالقا كما لو ملكها أو ملكته، وهو ، ألنه سبب يشترك فيه الزوجان ،ال يكون طالقا •

  .قول أيب يوسف
إن كانا يف دار احلرب فخرجت املرأة إلينا مسلمة أو معاهدة فساعة  :يف دار احلرب :احلالة الثانية

حصوهلا يف دار اإلسالم تقع الفرقة بينهما ال قبل ذلك، فإن مل خترج من دار احلرب بأن حاضت ثالث 
هو وقعت الفرقة حينئذ وعليها أن تبتدىء ثالث حيض أخر عدة منه، وقد اختلفوا  حيض قبل أن يسلم

  .كذلك هنا يف نوع الفرقة كما سبق
هو أن زوجها أحق ا ما مل خترج من مصرها، وهو مروي : عدم اخلروج من البلد: الرأي الثاين

هو أملك :(يسلم أحدمهافقد قال يف الزوجني الكافرين    - رضي اهللا عنه  - عن علي بن أيب طالب 
   ١ )ببضعها ما دامت يف دار هجرا

  :ـ مراعاة العدة ٢
وقد رويت يف ذلك  ،وبني اإلسالم قبل الدخول وبعده والتفريق بني إسالم املرأة وإسالم الرجل،

  :ثالثة آراء
  :وتفصيله كما يلي: رأي املالكية

ا فهما على زواجهما، وإن مل يسلم ـ إن أسلمت املرأة ومل يسلم الرجل، فإن أسلم يف عدأوال 

                                                
 . ٢/٦٤٦:أحكام أهل الذمة   )١(
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حىت انقضت عدا فقد بانت منه، قال مالك يف النصرانية تكون حتت النصراين فيخـرج إىل بعـض   
إا تؤمر بالنكاح إذا انقضت عدا، وال ينتظر ا وليس له منـها  :(األسفار فتسلم امرأته وهو غائب

 تنكح، هذا إذا أسلم بعد انقضاء عدا، فإن شيء إن قدم بعد انقضاء عدا وهو مسلم نكحت أو مل
أسلم قبل انقضاء عدا يف غيبته، فإن نكحت قبل أن يقدم زوجها أو يبلغها إسالمه فال سبيل له إليها، 
وإن أدركها قبل أن تنكح فهو أحق ا، وإن كانت الغيبة قريبة استؤين بتزوجيها وكتب للسلطان فلعله 

  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي١ )يدة فالقد أسلم قبلها وإن كانت بع
كان بني إسالم صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن املغرية حنو من شهر أسلمت يوم الفتح أنه  •

بينهما واستقرت  فلم يفرق النيب   ،مث أسلم ،وبقي صفوان حىت شهد حنينا والطائف وهو كافر
  ٢ .وشهرة هذا احلديث أقوى من إسناده :الرب عنده امرأته بذلك الزواج، قال ابن عبد

فارحتلت حىت قدمت عليه  وهرب زوجها عكرمة حىت أتى اليمن، ،أم حكيم أسلمت يوم الفتحأن  •
  .    فثبتا على زواجهما اليمن فدعته إىل اإلسالم فأسلم وقدم فبايع النيب  

مكة  د حىت فتح النيب  ومل تسلم امرأته هن ،مكة أسلم أبو سفيان عام الفتح قبل دخول النيب   •
  .فثبتا على زواجهما

عام الفتح باألبواء فأسلما قبـل   خرج أبو سفيان بن احلارث وعبداهللا بن أيب أمية فلقيا النيب   •
  .نسائهما

عرض عليها اإلسالم، فإن أسلمت بقيا على زواجهما، : إن أسلم الرجل ومل تسلم املرأة: ثانيا
  .    ها سواء كان قبل الدخول أو بعدهوإن أبت انفسخ الزواج ساعة إبائ

واعترب ابن القاسم الفرقة حيث وقعت فسخا، ويف رواية أخرى اعتربها طلقة ثانية، ومما استدل به 
 - أن عبادة بن النعمان الثعليب كان ناكحا امرأة من بين متيم فأسلمت فقال له عمر بن اخلطاب  لذلك

  .- رضي اهللا عنه  - عها منك فأىب فرتعها عمر إما أن تسلم وإما أن نرت   - رضي اهللا عنه 
وقد راعت آراء أخرى ما راعاه املالكية مع اختالفهم مع املالكية يف أحكام كل حالة، ومن تلك 

  :اآلراء
وهو عكس قول املالكية، وهو أا إن أسلمت قبله وقعت الفرقة يف احلني، وإن : رأي ابن شربمة

  . ٣مرأته وإال وقعت الفرقة بانقضاء العدةأسلم قبلها فأسلمت يف العدة فهي ا
                                                

 . ١٢/٢٩: التمهيد   )١(
)٢(    . 
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وهو أنه إذا سبق أحـدمها  : رأي األوزاعي والزهري والليث واإلمام أمحد والشافعي وإسحاق
باإلسالم، فإن كان قبل الدخول انفسخ الزواج، وإن كان بعده فأسلم اآلخر يف العدة فهمـا علـى   

ـ زواجهما، وإن انقضت العدة قبل إسالمه انفسخ الزواج،  ىفلم يفرقوا يف ذلك بني الرجل واملرأة عل
  .عكس قول املالكية

  :ـ مراعاة حكم احلاكم ٣
ومل يسلم زوجها فهما على زواجهما ما مل يفرق بينهما احلاكم، وهو  املرأة إذا أسلمتوهو أنه 

  .مروي عن الزهري
  : ـ التربص إىل إسالمه بدون حتديد ٣

عاشرة اجلنسية، فتجب هلا النفقة والسكىن، ولكن ال سبيل ويرى استمرار العصمة املقيدة حبرمة امل
له إىل معاشرا، بل تنتظر وتتربص فمىت أسلم فهي امرأته ولو مكثت سنني، وزوجها يف تلك احلال 
ليس زوجا مالكا لعصمتها من كل وجه فلذلك ال حيتاج إذا أسلم إىل ابتداء عقد حيتاج فيـه إىل ويل  

مه مبرتلة قبوله للزواج وانتظارها مبرتلة اإلجياب، وهو مذهب كثري من وشهود ومهر وعقد، بل إسال
  :وميكن حصر أدلة هذا القول يف الدليلني التاليني، ١السلف واختيار ابن تيمية وابن القيم

فقد أجابوا على اآليات اليت استدل : اإلجابة على ما أورده املخالفون من اآليات: الدليل األول
  :وه من اإلجابات منهاا املخالفون بوج

بل كان  ،ألن حترمي النساء املشركات على املؤمنني مل يستفد ذه اآلية ،اعتبار ظرف نزول اآلية •
وإمنا اقتضت ، )٢٢١:البقرة(﴾ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن  ﴿: ثابتا قبل ذلك بقوله تعاىل

النساء الاليت يرتددن إىل الكفار والاليت يهاجرن إىل بني املؤمنني والكفار يف  هذه اآلية حكمه 
وعهده دخل  فإن الشرط كان قد وقع على أن من شاء أن يدخل يف دين رسول اهللا  ، املسلمني

فهاجر نسوة اخترن اإلسالم وارتـد نسـوة    ،ومن شاء أن يدخل يف دين قريش وعهدهم دخل
 هذه اآلية، وى املسلمني فيها أن ميسكوا اخترن الشرك، فحكم اهللا أحسن حكم بني الفريقني يف

بعصمة املرأة اليت اختارت الكفر والشرك، فإن ذلك منع هلا من التزوج مبن شاءت وهي يف عصمة 
املسلم والعهد اقتضى أن من جاء من املسلمني رجاهلم ونسائهم إىل الكفار يقر على ذلك ومـن  

                                                
مل خيتلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت « :مهيدلكن ابن عبد الرب شكك فيما روي عن السلف من ذلك، يقول يف الت   )١(

مث انقضت عدا أنه ال سبيل لزوجها إليها إذا كان مل يسلم يف عدا إال شيء روي عن إبراهيم النخعي شذ فيـه عـن مجاعـة    
م إسالم الزوجـة إال  ال يفسخ النكاح لتقد: العلماء ومل يتبعه عليه أحد من الفقهاء إال بعض أهل الظاهر، فإنه قال أكثر أصحابنا

 مبضي مدة يتفق اجلميع على نسخه لصحة وقوعه يف أصله ووجود التنازع يف حقه واحتج حبديث ابن عباس بأن رسـول اهللا   
 . ١٢/٢٣:التمهيد »رد زينب على أيب العاص بالنكاح األول بعد مضي سنتني هلجرا وأظنه مال فيه إىل قصة أيب العاص 
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ءت امرأة كافرة إىل املسلمني زالت عصمة زواجها جاء من الكفار إىل املسلمني يرد إليهم فإذا جا
وأبيح للمسلمني أن يزوجوها فإذا فاتت امرأة من املسلمني إىل الكفار فلو بقيت يف عصمته ممسكا 
هلا لكان يف ذلك ضرر ا إن مل ميكنها أن تزوج وضرر به إن أمكنها أن تتزوج وهي يف عصمته، 

وبني املرأة املرتدة أو الكافرة عندهم لتتمكن من التزويج  فاقتضى حكمه العدل تعجيل التفريق بينه
 .كما تتمكن املسلمة من التزويج إذا هاجرت

أن اآلية إمنا تدل على أن الرجل إذا أسلم ومل تسلم املرأة أنه ال ميسكها بل يفارقها فإذا أسلمت  •
 .فله أن ميسك بعصمتها وهو إمنا أمسك بعصمة مسلمة ال كافرة ،بعده

إمنا يدل على النهي عن رد النساء املهاجرات إىل اهللا  ﴾فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ ﴿:ه أن قول •
ورسوله إىل الكفار وليس فيه ما يقتضي أا ال تنتظر زوجها حىت يصري مسلما مهـاجرا إىل اهللا  

  .ورسوله مث ترد إليه
إمنا فيه إثبات التحرمي بني املسلمني والكفار  ﴾ونَ لَهنهن حلٌّ لَهم ولَا هم يحلُّ ﴿:أن قوله تعاىل •

  .    وأن أحدمها ال حيل لآلخر وليس فيه أن أحدمها ال يتربص بصاحبه اإلسالم فيحل له إذا أسلما
خطاب  )١٠:املمتحنة(﴾ولَا جناح علَيكُم أَنْ تنكحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن  ﴿:أن قوله تعاىل •

للمسلمني ورفع للحرج عنهم أن ينكحوا املؤمنات املهاجرات إذا بن من أزواجهن وختلني عنهم، 
وذلك ال يكون بعد انقضاء عدة املرأة واختيارها لنفسها، وال ريب أن املرأة إذا انقضت عدا ختري 

ألول على مـا  بني أن تتزوج من شاءت وبني أن تقيم حىت يسلم زوجها فترجع إليه إما بالعقد ا
  .    ١انتصر له هذا القول، أو بعقد جديد على قول من يرى انفساخ الزواج مبجرد انقضاء العدة

إمنا تضمن النهي عن استدامة زواج  )١٠:املمتحنة(﴾ولَا تمِسكُوا بِعصمِ الْكَوافرِ ﴿:أن قوله  •
ي عن االنتظار ا أن يسلم املشركة والتمسك ا وهي مقيمة على شركها وكفرها وليس فيه النه

مث ميسك بعصمتها، وليس هو يف التربص ممسك بعصمتها ألا متمكنة بعد انقضاء عدا مـن  
  . مفارقته والتزوج بغريه ولو كانت العصمة بيده ملا أمكنها ذلك

  :من النصوص املثبتة ملا ذهبوا إليه: األدلة النصية: الدليل الثاين
ابنته زينب على زوجها أيب العاص بن الربيع   قال رد النيب     - ه رضي اهللا عن - عن ابن عباس  •

                                                
لو أنا قلنا إن املرأة تبقى حمبوسة على الزوج ال منكنها أن تتزوج بعد انقضاء العدة شـاءت أم أبـت   «: قال ابن القيم   )١(

بل هي أحق بنفسها إن شاءت تزوجـت وإن شـاءت    ،لكان يف اآلية حجة علينا، وحنن مل نقل ذلك وال غرينا من أهل اإلسالم
 . ٣/٦٨٧:أحكام أهل الذمة » تربص
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رد زينب ابنته على أيب العاص بـالزواج   ، وقد ثبت أن النيب ١بالنكاح األول ومل حيدث شيئا
األول بعد ست سنني، قال حممد بن عمرو يف حديثه بعد ست سنني،  وقال احلسن بن علي بعد 

   ٢ث سننيسنتني ووقع يف رواية بعد ثال
أنه ملا قدم أبو العاص بن الربيع املدينة يف زمن اهلدنة وهو مشرك سألت امرأته زينب بنت رسول  •

  .٣إنه زوجك ولكن ال يصل إليك: هل يرتل يف دارها، فقال:اهللا  
ملا فتح النيب مكة أسلم نساء الطلقاء وتأخر إسالم مجاعة منهم مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أيب  •

  . فرقا بني ما قبل انقضاء العدة ومابعدها ريمها الشهرين والثالثة وأكثر ومل يذكر النيب  جهل وغ
تدل على ذلك، فاآلثار الواردة عـن    - رضي اهللا عنهم  - أن اآلثار املختلفة عن السلف الصاحل  •

فـإن الـزواج    ،واليت قد تبدو متعارضة ال تعارض بينها  - رضي اهللا عنه  -  عمر بن اخلطاب
وجيوز لـه أن يعـرض    ،فيجوز لإلمام أن يعجل الفرقة ،إلسالم يصري جائزا بعد أن كان الزمابا

وجيوز للمرأة التربص به إىل أن يسلم ولـو   ،وجيوز إبقاؤه إىل انقضاء العدة ،اإلسالم على الثاين
، وقد روي أن نصرانيا أسلمت امرأته فخريها عمر بن ٤مكثت سنني كل هذا جائز ال حمذور فيه

إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه، وليس معناه أا تقيم حتته    - رضي اهللا عنه  - خلطاب ا
  .بل تنتظر وتتربص فمىت أسلم فهي امرأته ولو مكثت سنني ،وهو نصراين

فقد ارتد  ،وسنة خلفائه الراشدين القول بتعجيل الفرقة فيها خالف املعلوم من سنة رسول اهللا   •
                                                

فخرب ابن عباس يف رد أيب العاص إىل زينب بنـت  « :د رد ابن عبد الرب على هذا احلديث بقوله، وق٢/٢١٩:املستدرك    )١(
، ولكنه مع ذلك أطنب يف الرد عليـه ومـن   »خرب متروك ال جيوز العمل به عند اجلميع فاستغىن عن القول فيه  رسول اهللا  

  :الوجوه اليت رد ا احلديث 
إىل ابنته زينب على النكاح األول، فإنه كـان قبـل نـزول     رده رسول اهللا  ـ أنه إذا كان أبو العاص كافرا إذ   

  .الفرائض وأحكام اإلسالم يف النكاح إذ يف القرآن والسنة واإلمجاع حترمي فروج املسلمات على الكفار
رسول اهللا  ـ أما إذا كان مسلما فال خيلو من أن تكون زينب حامال فتمادى محلها ومل تضعه حىت أسلم زوجها فرده   

  م قد أمجعوا أنها وهذا ما مل ينقل يف خرب، أو أن تكون قد خرجت من العدة فيكون ذلك منسوخا باإلمجاع ألإليها يف عد
  .ال سبيل له إليها بعد العدة فكيف كان ذلك

  » على مثل النكاح األول من الصداق« حيتمل » على النكاح األول«:ـ أن قوله   
رد زينب إىل أيب العاص بنكاح جديـد، وكـذلك    و بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب  ـ أنه قد روى عمر  

مل يرد أبا العاص إىل ابنته زينـب إال بنكـاح جديـد وهـو مـا تعضـده       يقول الشعيب على عمله باملغازي أن رسول اهللا  
 . ١٢/٢٣:التمهيد:انظر .األصول

 . .٦/٢٣١: عون املعبود   )٢(
باب الزوجني الوثنيني يسلم أحدمها فاجلماع ممنـوع حـىت يسـلم    « :ي يف السنن الكربى وترجم له بقولهرواه البيهق   )٣(

 . ٧/١٨٥: ، السنن الكربى»املتخلف منهما
 . ٢/٦٥٠:أحكام أهل الذمة    )٤(
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 ومنهم من مل ترتد امرأته مث عادوا إىل اإلسالم وعادت إليهم نساؤهم، ،ريعلى عهدهم خلق كث
مع العلم بأن منهم من عاد إىل اإلسالم بعـد   ،وما عرف أن أحدا منهم أمر أن جيدد عقد زواجه

 ومع العلم بأن كثريا من نسائهم مل ترتد ومل يستفصل رسول اهللا   من مدة العدة، أطولمدة 
بل املرتد إن استمر  ،ن أهل الردة هل عاد إىل اإلسالم بعد انقضاء العدة أم قبلهاوال خلفاؤه أحدا م

  .وإن عاد إىل اإلسالم فامرأته وماله باق عليه حباله فماله وامرأته موقوف ،على ردته قتل
وال يناقض  ،وال ضرر على الزوجة فيه ،وال حمذور يف ذلك ،أن العقد يف هذه املدة جائز ال الزم •

  .ا من قواعد الشرعذلك شيئ
أن الشارع احلكيم لو أراد هذا لكان مما جيب بيانه للناس قبل ذلك الوقت، فإم أحوج ما كانوا  •

  .إىل بيانه، ألن السكوت عن البيان وقت احلاجة ال جيوز
غري الزم من غري متكني من املعاشرة اجلنسية خري حمض ومصلحة بـال   اأن بقاء جمرد العقد جائز •

وهو ال جيـوز كابتـداء زواجـه     ،املفسدة إما بابتداء استيالء الكافر على املسلمةمفسدة، فإن 
وإن مل يكن فيه معاشرة كما ال جيوز استيالؤه باالسترقاق، وإما باملعاشرة اجلنسية بعد ، للمسلمة
وهو ال جيوز أيضا فصار إبقاء الزواج جائزا فيه مصلحة راجحة للـزوجني يف الـدين    ،إسالمها
  .من غري مفسدة، ومثل هذا ال تأيت الشريعة بتحرميهوالدنيا 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة، واألوفق باملصلحة يف هذا العصر، هو القول األخري الـذي أيدتـه   

فإن يف هذا تنفريا عـن  :(يف معرض رده للقول بوجوب الفرقة قال ابن القيمالنصوص الكثرية، وقد 
ت أو الزوج أنه مبجرد اإلسالم يزول الزواج ويفارق من حيب ومل يبق له فإن املرأة إذا علم ،اإلسالم

خبالف ما إذا علم كل  ،عليها سبيل إال برضاها ورضا وليها ومهر جديد نفر عن الدخول يف اإلسالم
كان يف ذلك من الترغيب  ،وال فراق بينهما إال أن خيتار هو املفارقة ،منهما أنه مىت أسلم فالزواج حباله

  ١ )اإلسالم وحمبته ما هو أدعى إىل الدخول فيهيف 
مع علمه بالسنة من الفقه املقاصدي الذي حنتاج ـ يف هذا العصر    - رضي اهللا عنه  - وهو منه 

   .ـ إىل تبنيه يف وجه الفقه الذي يغفل عن املقاصد الشرعية، فينفر أكثر مما يبشر، ويعسر أكثر مما ييسر
   الكفاءة يف التدين 

قهاء يف اعتبار املمارسة الدينية اليت هي التدين من خصال الكفاءة أم ال على األقـوال  اختلف الف

                                                
 . ٣/٦٩٤: أحكام أهل الذمة   )١(



 ٣٣

  : التالية
اعتبار التدين الذي هو السالمة من الفسق، وهو مذهب مجهور العلماء من احلنفية : القول األول

لصاحلني زوجـت  لو أن امرأة من بنات ا: واملالكية والشافعية واحلنابلة، فعند أيب حنيفة وأيب يوسف
ألن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب واحلرية  ،نفسها من فاسق كان لألولياء حق االعتراض

  .واملال والتعيري بالفسق أشد وجوه التعيري
  .املراد بالدين اإلسالم مع السالمة من الفسق، وال تشترط املساواة يف الصالح: وقال املالكية

كفاءة الدين والصالح والكف عما ال حيل، والفاسق ليس بكفء من خصال ال: وقال الشافعية
كفء هلا، وال تعترب الشهرة بالصالح، فغري املشهور  - عدال كان أو مستورا  - للعفيفة، وغري الفاسق 

بالصالح كفء للمشهورة به، والفاسق كفء للفاسقة مطلقا إال إن زاد فسقه أو اختلف نوعه كما 
  . يس بكفء للعفيفة أو السنيةحبثه اإلسنوي، واملبتدع ل

الدين مما يعترب يف الكفاءة، فال تزوج عفيفة عن الزنا بفاجر، أي بفاسق بقـول أو  : وقال احلنابلة
  .فعل أو اعتقاد

  :١وقد استدل أصحاب هذا القول باألدلة التالية
ن حـري إ : ما تقولون يف هذا فقـالوا : مر عليه رجل فقال ما روى سهيل بن سعد أن النيب  •

مث سكت فمر رجل مـن فقـراء   : خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع،قال
ما تقولون يف هذا قالوا حري إن خطب أال ينكح وإن شفع أال يشفع وإن قال أال : املسلمني فقال

  .٢هذا خري من ملء األرض مثل هذا  يسمع فقال رسول اهللا 
   ٣(ا ويف رواية وحلسبها فعليك بذات   الدين  تربت يداكتنكح املرأة ملاهلا ومجاهلا ودينه:(وقال  •
خطب سلمان إىل أيب بكر ابنته فأجابه، وخطب إىل عمر ابنته فالتوى عليه، مث سأله أن ينكحها،  •

  .فلم يفعل سلمان
خطب بالل بنت البكري فأىب إخوا فقال بالل يا رسول اهللا،ماذا لقيت من بين البكري خطبـت   •

من أجل بالل، فبلغهم اخلرب فأتوا أختهم،  وين وآذوين، فغضب رسول اهللا إليهم أختهم فمنع
  .، فزوجوهاأمري بيد رسول اهللا : ماذا لقينا من سبيل فقالت أختهم: فقالوا

                                                
، ١٩/١٦٣:، التمهيـد  ٤/٢١٩: سري ابـن كـثري  ، تف١٦/٣٤٧:أورد هذه األدلة يف هذا الباب، القرطيب يف التفسري   )١(

 . .وغريها
 . ٢/١٣٧٩: ، ابن ماجة٥/١٩٥٨: البخاري   )٢(
 . سبق خترجيه   )٣(



 ٣٤

وهو قول حممد بن احلسن، ألن التدين من أمـور اآلخـرة،    عدم اعتبار التدين،: القول الثاين
فيها الفسق إال إذا كان شيئا فاحشا يعاب به، بأن كان الفاسق  والكفاءة من أحكام الدنيا، فال يقدح

ممن يسخر منه ويضحك عليه ويصفع، فإن كان ممن يهاب منه، بأن كان أمريا قتاال فإنه يكون كفئا 
  .١ألن هذا الفسق ال يعد شيئا يف العادة

فئا وهو مذهب أن الفاسق إن كان معلنا ال يكون كفئا وإن كان مستترا يكون ك: القول الثالث
  . ٢أيب يوسف، فإن فقد الدين وكان الزوج فاسقا فليس بكفء

  :الترجيح
األرجح هو اعتبار الكفاءة يف التدين، لداللة النصوص على ذلك، بل إن النصوص مل تعترب نرى أن 

، ولكنه من الصعب مع ذلك معرفة مدى تدين الشخص لالعتبـارات  الكفاءة إال يف الدين والتدين
اليت يراها الناس ملدى التدين، فلذلك يراعى على األقل احلد األدىن من التدين، وهو ترك الكبائر الكثرية 

  . والتزام الفرائض، وما عدا ذلك ميكن إصالحه
  النسب الكفاءة يف 

وهو من األمور املهمة والواقعية، واليت قصرت بعض اتمعات اإلسالمية الكفاءة عليها، حـىت  
انا على ترفع بعض األنساب على البعض اآلخر، وعادت بعض اتمعات بسبب اعتربت الكفاءة عنو

واعتبار (:ذلك إىل احلمية اجلاهلية والنعرات القبلية، وقد قال أحد الفقهاء مبينا قيمة النسب يف الكفاءة
فلذلك سنرى هنا موقف الفقهاء من هذه  ٣ )النسب هو الركن األعظم، ألن الرغبات ختتلف به مطلقا

      :صلة يف الكفاءة، وموقعها من الشريعة اإلسالميةاخل
  :حكم اعتبار النسب يف الكفاءة

  :اختلف الفقهاء يف اعتبار النسب يف الكفاءة يف الزواج على قولني
اعتبار النسب يف كفاءة الزواج، وأن الرجل ليس كفئا المرأة تنسب إىل قبيلـة  : ٤القول األول

  :ية والراجح عند الشافعية واحلنابلة، ومن أدلتهم على ذلكأشرف من قبيلته،وهو مذهب احلنف
ألمنعن فروج ذوات : (- رضي اهللا عنه  - قول عمر : ٥بعض اآلثار عن السلف يف ذلك، ومنها •

                                                
 . ٢/٣٢٠: ، بدائع الصنائع١/٢٠١: اهلداية شرح البداية   )١(
 . املراجع السابقة نفسها   )٢(
 . ٣/٣٥٤: إعانة الطالبني   )٣(
، ٨/١٠٨:، اإلنصـاف  ٥/١٩٠:، الفروع٣/٩٧:، الفتاوى الكربى البن تيمية٧/٢٧:غين، امل٢/٣١٩: بدائع الصنائع   )٤(

 . ٢/٢٥٠:حاشية الدسوقي
 . ٦/١٥٢:، مصنف عبد الرزاق٤/٥٢: مصنف ابن أيب شيبة: انظر هذه اآلثار يف   )٥(



 ٣٥

، وعن سعيد بـن  )يف األحساب: وما األكفاء؟ قال: األحساب إال من األكفاء، ويف رواية قلت
ى أن يتزوج العريب األمة، وعن عمرو بن أيب قـرة  أنه  ، - رضي اهللا عنه  -  عن عمر املسيب،

النؤمهم : عرض أيب على سلمان أختا فأىب وتزوج موالة له يقال هلا نعرية، وعنه قال :الكندي قال
  .ال يستويان يف النسب :وال ننكح نساءهم، وقال ابن شهاب يف العريب واملوىل

النسب، ويأنفون من زواج املوايل، ويرون أن العرب يعتمدون الكفاءة يف النسب ويتفاخرون برفعة  •
ذلك نقصا وعارا، وأحكام الزواج هلا عالقة مبا يتعارف عليه الناس يف ذلك، بل إن الكفاءة كانت 
مطلوبة بني العرب حىت يف القتال، ففي قصة الثالثة الذين خرجوا يوم بدر للرباز عتبـة وشـيبة   

أبناء قوم كـرام،  : انتسبوا فانتسبوا فقالوا: قالوا هلموالوليد فخرج إليهم ثالثة من فتيان األنصار ف
صـدقوا،وأمر  : فأخربوه بذلك فقال  ولكنا نريد أكفاءنا من قريش فرجعوا إىل رسول اهللا 

ووجه االسـتدالل  (محزة وعليا وعبيدة بن احلارث رضوان اهللا عليهم أمجعني بأن خيرجوا إليهم
  ١ )يهم طلب الكفاءة يف القتال ففي الزواج أوىلفلما مل ينكر عل: (قال السرخسيكما  بذلك

  .أن العرب فضلت األمم برسول اهللا  •
أن الزواج يعقد للعمر، ويشتمل على أغراض ومقاصد من الصحبة واأللفة والعشرة وتأسـيس   •

  .القرابات، وذلك ال يتم إال بني األكفاء
إمنا النكاح :(قالفيما رووا عنه أنه  أن يف أصل امللك على املرأة نوع ذلة، وإليه أشار رسول اهللا  •

ال ينبغي للمؤمن   أن ( ، وإذالل النفس حرام، كما قال ٢ )رق فلينظر أحدكم أين يضع كرميته
وإمنا جوز ما جوز منه   ٣ )يتعرض من البالء ملا ال يطيق:(وكيف يذل نفسه؟ قال:، قالوا)يذل نفسه

  .ألجل الضرورة
أصحاب القول الثاين أحكام اآلخرة، وتأولوا األحاديث اليت ذكرها أن املراد من اآلثار اليت رواها  •

  .أصحاب القول الثاين إىل الندب للتواضع وترك طلب الكفاءة ال اإللزام
عدم اعتبار النسب يف كفاءة الزواج، وأن املعترب فقط هو الدين، وهو مـذهب  : ٤القول الثاين

                                                
 . ٥/٢٣:املبسوط   )١(
، سنن سـعيد  ٧/٨٢:سنن البيهقي الكربى:، انظرروي مرفوعا واألصح وقفه على أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما   )٢(

 . ١/١٩١:بن منصور 
 . ٧/٢١٨:، مسند البزار٢/١٣٣٢:، سنن ابن ماجة٤/٥٢٢:هذا حديث حسن غريب ،سنن الترمذي: قال الترمذي   )٣(
 . ٥/١٥٧:،طرح التثريب ٢/١٢٩:،تبيني احلقائق٤/١٣٤:، أحكام القرآن البن العريب٩/١٥١: احمللى   )٤(



 ٣٦

  . وهو مذهب الظاهريةورواية عن أمحد،  ١املالكية  وقول عند الشافعية
. قد بينا يف مسائل الفقه أن الكفاءة معتـربة يف الـزواج  (:قال ابن العريب معربا عن رأي املالكية

واختلف علماؤنا فيها؛ هل هي يف الدين واملال واحلسب، أو يف بعضها؟ وحققنا جواز زواج املوايل 
ها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَـرٍ وأُنثَـى   ياأَي :﴿ للعربيات وللقرشيات، وأن املعول على قول اهللا 

بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجوقد  ،)١٣:احلجرات(﴾و
فأنكحه ابنته ملا حتقق من دينه، ورأى من جاء موسى إىل صاحل مدين غريبا طريدا، وحيدا جائعا عريانا، 

  ٢ )حاله، وأعرض عما سوى ذلك
مل أمسع منه يف ذلك شيئا إال أين سألت مالكا عن : سئل ابن القاسم عن ذلك فقال ويف املدونة،

ياأَيها الناس إِنـا   ﴿  ال بأس بذلك أال ترى إىل ما يف كتاب اهللا : نكاح املوايل يف العرب، فقال
قَاخأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجأُنثَى وذَكَرٍ و نم اكُملَقْن  ـيملع إِنَّ اللَّه كُم

﴾بِري٣ ))١٣:احلجرات(خ  
 وينص املالكية على أنه ذا رضيت ثيب بكفء يف دينه وهو دوا يف النسـب ورده أب أو ويل 

إن رضيت بعبد وهـي  : زوجها منه اإلمام،، بل هلم يف زواج العبد باحلرة  تأويالن، قيل البن القاسم
مل أمسع فيها من مالك شـيئا إال مـا   : امرأة ثيب من العرب وأىب األب أو الويل أن يزوجها منه قال

ىل،ومل مينعوا من ذلك أخربتك من نكاح املوايل يف العرب، وأعظم إعظاما شديدا التفرقة بني عربية ومو
من تزوج على أنه من فخذ من العرب فوجد من غريه إن : إال ما كان من باب الغرر، قال ابن القاسم

كان موىل فلها فراقه إن كانت عربية، وإن كان عربيا من غري القبيل الذي مسى فال خيار هلـا إال أن  
  . ٤رتكون قرشية تتزوجه على أنه قرشي فإذا هو عريب فلها اخليا

أهل اإلسالم كلهم إخوة ال حيرم على ابن من زجنية لغية :(قال ابن حزمهو نفس قول الظاهرية، و
   ٥ .)نكاح ابنة اخلليفة اهلامشي

األدلة اليت ذكرها أصحاب هذا القول كثرية مستفيضة، ولشدة احلاجة إىل التـذكري ـا يف   و

                                                
وهو كـذلك  ،إن الشافعي قال الكفاءة يف الدين «:الشافعي هي األرجح عنده، قال ابن حجر  الرواية عن نرى أن هذه   )١(

فقـال أنـا عـريب ال    ، ونقل االبزي عن الربيع أن رجال سأل الشافعي عنه،يف خمتصر البويطي، قال الرافعي وهو خالف مشهور
 . ٩/١٣٣:فتح الباري: ، انظر»تسألين عن هذا

 . ٣/٥٠٧:ابن العريب:أحكام القرآن    )٢(
 . ٢/١٠٧:املدونة   )٣(
 . ٥/٧٢:التاج واإلكليل    )٤(
 . ٩/١٥١:احمللى   )٥(
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  :جمتمعاتنا اإلسالمية سنورد ما أمكن منها هنا
  : آن الكرميمن القر

 ﴿: خماطبا جلميع املسـلمني  تعاىلالنصوص الدالة على جواز الزواج مما طاب من النساء يف قوله  •
، وعندما ذكر تعاىل ما حرم علينا مـن  )٣من اآلية: النساء(﴾فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء 

 )٢٤: النساء( ﴾ ذَلكُم وأُحلَّ لَكُم ما وراَء ﴿:تعاىلالنساء  ختم ذلك بقوله 
إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين  ﴿:تعاىلكقوله  النصوص الكثرية الدالة على األخوة بني املؤمنني •

  )١٠:احلجرات(﴾أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمون
ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى  ﴿:تعاىل النصوص الدالة على املساواة بني البشر، كقوله •

بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعج١٣:احلجرات(﴾و(  
شـرا فَجعلَـه نسـبا وصـهرا وكَـانَ ربـك       وهو الَّذي خلَق مـن الْمـاِء ب   ﴿:تعاىلقوله  •

ابـن  البخاري على عدم اعتبار الكفاءة يف النسب، قـال  ا استدل ، وقد )٥٤:الفرقان(﴾قَديرا
قال الفراء النسب من ال حيل نكاحه والصهر من حيل نكاحه، فكأن املصنف ملـا رأى  : (حجر

ال ما دل الدليل على اعتباره وهو إلوجود الصالحية احلصر وقع بالقسمني صلح التمسك بالعموم 
  ١ )استثناء الكافر

  :من السنة النبوية الشريفة
  :ومنها النصوص العامة الدالة على األخوة بني املؤمنني،

يف أوسط أيام التشـريق   خطبنا رسول اهللا : ، قال - رضي اهللا عنه  - عن جابر بن عبد اهللا  •
ناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، أال ال فضل  لعـريب علـى     يا أيها ال:(خطبة الوداع فقال

إِنَّ  ﴿عجمي  وال لعجمي على   عريب  وال ألمحر على أسود وال ألسود على أمحر إال بالتقوى 
 قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفليبلغ : بلى يا رسول اهللا،  قال: ، أال هل بلغت؟ قالوا)١٣:احلجرات( ﴾أَكْر

  ٢ )الغائب الشاهد
إذا كان يوم القيامة أمر اهللا مناديا : (قال رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - عن أيب هريرة  •

ينادي أال إين جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إال أن تقولوا فالن ابـن  

                                                
 . ٩/١٣٢:فتح الباري    )١(
 . ٤/٢٨٩:، شعب اإلميان١٨/١٢:،  املعجم الكبري ٣/٢٦٦:جممع الزوائد    )٢(



 ٣٨

  ١ )فالن خري من فالن بن فالن فاليوم أرفع نسيب وأضع نسبكم أين املتقون
إن اهللا عز وجل أذهب عنكم عبية اجلاهلية :(قال عن النيب    - رضي اهللا عنه  - ن أيب هريرة ع •

وفخرها باآلباء، الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهني أقوام يفتخـرون  
  ٢ )هابرجال إمنا هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على اهللا من اجلعالن اليت تدفع الننت بأنف

أنسابكم هذه ليست مبسبة على أحدكم، كلكم بنو آدم  ليس ألحد على أحد فضل اال :(قال  •
  ٣ )بالدين أو تقوى وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا خبيال

يـاآل  : كان بني عمرو بن العاص وبني املغرية بن شعبة كالم يف الوهط فسبه املغرية فقال عمرو •
وقد  ،نا هللا وانا اليه راجعون دعوت بدعوى القبائلإ: عبد اهللا هصيص أيسبين ابن شعبة قال ابنه

  .٤فاعتق ثالثني رقبة :عن دعوى القبائل قال ى رسول اهللا 
  :النصوص اخلاصة الدالة على عدم اعتبار الكفاءة يف النسب

عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة، وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله  •
فذكرت ذلك لـه   واهللا ما لك علينا من شيء فجاءت إىل رسول اهللا : عري فسخطته فقالبش

تلك امرأة يغشاها أصحايب : ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك مث قال: فقال
: اعتدي عند عبد اهللا بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيين قالت

: لت ذكرت له أن معاوية بن أيب سفيان وأبا جهم بن هشام خطباين فقال رسول اهللا فلما حل
أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك ال مال له انكحي أسامة بن زيـد  

  ٥ )انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل اهللا يف ذلك خريا واغتبطت به: فكرهته مث قال: قالت
فيه إنكاح املوايل القرشيات، ألن فاطمة بنت قيس قرشية وأسامة بن زيـد  ( :قال الباجي 

ولعلها كرهت ذلك لكونه من  ،فكرهته تريد أا كرهت نكاحه ملعىن من املعاين: موىل، وقوهلا
أن تنكح أسامة بن زيد ملا علم  املوايل، وكانت العرب تكره ذلك وتترفع عنه، فأعاد عليها النيب 

فنكحته فجعل : صلحة هلا، وملا أراد أن يبني من جواز إنكاح القرشيات املوايل قالتيف ذلك من امل

                                                
رواه الطرباين يف األوسط والصغري والبيهقـي مرفوعـا   : نذري، قال امل١/٣٨٣:، املعجم الصغري٨/٨٤:جممع الزوائد    )١(

 . ٣/٣٧٥: وموقوفا وقال احملفوظ املوقوف، الترغيب والترهيب
 . ٤/٢٨٦:، شعب اإلميان٢/٥٢٣:مسند أمحد    )٢(
 . ٤/١٥٨:، مسند أمحد٤/٢٩٢:شعب اإلميان    )٣(
 . ٤/٢٩٢:شعب اإلميان    )٤(
 . ٢/٢٨٧: ، سنن أيب داود٥/٢٠٣٩:، البخاري ٢/١١١٥:مسلم    )٥(



 ٣٩

  ١ )اهللا يف ذلك خريا كثريا
زينب أم املؤمنني زيدا مواله، وأنكح املقداد ضباعة بنت الزبري بـن عبـد    أنكح رسول اهللا  •

  .٢املطلب
لدينها فاظفر بذات الدين تربـت  تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها ومجاهلا و: (قال رسول اهللا  •

  ٣ )يداك
ماذا لقيت من بين البكري، خطبت : خطب بالل بنت البكري فأىب إخوا، فقال بالل يا رسول اهللا •

، فأتوا أختهم، من أجل بالل؛ فبلغهم اخلرب إليهم أختهم فمنعوين وآذوين، فغضب رسول اهللا 
أمري بيد :(فقالت أختهم. من أجل بالل ماذا لقينا من سببك، غضب علينا رسول اهللا: فقالوا

  ).؛ فزوجها بالالرسول اهللا 
  .، وهو موىل بين بياضة٤ )أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه :(يف أيب هند حني حجمهقال النيب  •

  :واآلثار عن السلف الصاحل يف ذلك كثرية منها:ما ورد عن السلف الصاحل
خطب إىل عمر ابنته فالتوى عليـه، مث سـأله أن   أن سلمان خطب إىل أيب بكر ابنته فأجابه، و •

  .ينكحها، فلم يفعل سلمان
تبىن ساملا، وكان ممن شهد بدرا مع النيب      - رضي اهللا عنه  -  أن أبا حذيفة بن عقبة بن ربيعة •

  .٥وأنكحه هند بنت أخيه الوليد بن عقبة بن ربيعة، وهو موىل المرأة من األنصار
ما بقي يف شيء من أخالق اجلاهلية أال إين ال أبايل أي املسلمني :( - رضي اهللا عنه  - قال عمر  •

      ٦ )نكحت وأيهم أنكحت
  : الترجيح

ال شك يف القول باعتبار الكفاءة يف الزواج من هذه اجلهة قوال حادثا يف امللة، مل يعرفه السلف 
إن بعض هؤالء القوم  :السلف من الفقهاء ينكرون مثل هذا القول، وقد قيل ملالكالصاحل، وقد كان 

أهل اإلسالم كلهم بعضهم لبعض أكفاء، : فرقوا بني عربية وموىل، فأعظم ذلك إعظاما شديدا وقال

                                                
 . ٤/١٠٧: املنتقى   )١(
 . ٢/٨٦٧:، مسلم ٥/١٩٥٧: البخاري   )٢(
 . ٣/٨٠:، مسند أمحد ٢/١٧٤:، املستدرك على الصحيحني٩/٣٤٥: ، صحبح ابن حبان٥/١٩٥٨:البخاري    )٣(
 . ٢/٢٣٣:، سنن أيب داود٢/١٧٨:، املستدرك٩/٣٧٥:صحيح ابن حبان   )٤(
 . ٥/١٩٥٧:ري البخا   )٥(
 . ٦/١٥٢: ، مصنف عبد الرزاق٤/٥٢: مصنف ابن أيب شيبة   )٦(



 ٤٠

  ١ )١٣:احلجرات(إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِري﴾  ﴿: يف الترتيل  لقول اهللا
من منطلق الذاتية لنظر ؤالء الفقهاء، فيزعم أن آراءهم يف ذلك ولكنه مع ذلك ال ينبغي أن يساء ا

فإن تصور ذلك خطأ شنيع، فهم أرفع شأنا وأعظم قدرا وأزكى نفوسا من االحنطاط إىل والتعصب، 
الدليل على تصورهم للكفاءة حبسب األدلة الشرعية كما فهموها، و هم هومنطلقهذا الدرك، بل كان 

إن سفيان الثوري رمحه اهللا : (يقال كانكانوا من العجم، ويف النسب الكفاءة معظم القائلني ب ذلك أن
كان من العرب فتواضع ورأى املوايل أكفاء له، وأبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل كان من املوايل فتواضع  ومل 

   ٢ )ير نفسه كفؤا للعرب
، ال نتجىن على الفقهاء إن ومع هاتني النظرتني، نظرة السلف املتقدمني، ونظرة الفقهاء املتأخرين

بالغوا يف اعتبار الكفاءة يف النسب حىت اعتربوا ما دل مـن  هم ـ ولو كانوا عجما ـ  أن بعضذكرنا 
ال : قولهخرة، فقد نقل بعضهم قول مالك آلخوة العامة بني املؤمنني خاصا باالنصوص السابقة على األ

املراد به يف  :قلنا:(السنة على ذلك  فرد عليه بقولهتعترب الكفاءة إال يف الدين، واستدالله من القرآن و
وإال ففي الدنيا ثابت فضل العريب علـى العجمـي   : (،قال الشارح)حكم اآلخرة وكالمنا يف الدنيا

مجاع، بل اإلمجاع هو ما نص إل، ولسنا ندري أي إمجاع يدعيه، وال أي مستند لذلك ا٣ )باإلمجاع
  .آن الكرمي، وما أيدته قواعد الدين ومقاصده الكليةوما دل عليه القر عليه رسول اهللا 

وشرف النسب : قال اإلمام والغزايل(:ورد عليه بقوله ،وقد نقل بعضهم مذهب الغزايل يف النسب
جهة النبوة وجهة العلم وجهة الصالح املشهور، وال عربة باالنتساب لعظماء الدنيا : من ثالث جهات

وال يساعدمها عليه كالم النقلة يف : ، قال الرافعي)ن تفاخر الناس موالظلمة املستولني على الرقاب، وإ
وكيف ال يعترب وأقل مراتب اإلمرة وحنوها أن تكون كاحلرفة؟ … العظماء، فيعترب االنتساب إليهم 

  ٤ )وذو احلرفة الدنيئة ال يكافئ النفيسة
بني العرب أنفسهم، بل جند فتح هذا الباب العصبية احملرمة بني العرب وغريهم، بل وقد نشأ عن 

سائر العرب بعضهم أكفاء :(ففي كتاب منها يقول صاحبه ،هذه العصبية قد انتقلت لكتب الفقه نفسها
إم يستخرجون النقي من : لبعض، وبنوا باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب؛ ألم يعرفون باخلساسة قيل

  :عظام امليتة ويأكلونه قال الشاعر

                                                
 . ٢/١٠٧:املدونة   )١(
 . ٥/٢٣:املبسوط   )٢(
 . ٢/١٢٨:تبيني احلقائق    )٣(
 . ٤/١٢٤:شرح البهجة   )٤(



 ٤١

  ١ا باهلي       عوى الكلب من لؤم هذا النسبإذا قيل للكلب ي
ويعلل فقيه آخر ذلك بأم يطبخون العظام ويأخذون الدسومات منها ويأكلون بقية الطعام مرة 

، ويورد آخر حديثا يف ذلك، ويستدل بقول شاعر، فبعد أن ذكر عدم كفاءم لسائر العـرب  ٢ثانية
  : عليه قول الشاعرألم معروفون باخلساسة والدناءة ويدل : (قال

  إذا ولدت حليلة باهلي غالما زاد يف عدد اللئام
  ٣ ))نعم ولو قتلت باهليا لقتلتك به: أتتكافأ دماؤنا؟ قال(: وروي أن رجال قال لرسول اهللا 

ميكنهم لو وفهؤالء الفقهاء ـ مع جاللة قدرهم ـ تركوا األدلة الصرحية الصحيحة لقول شاعر، 
  .بل اخللق مجيعا ،هجوا القبائل مجيعاساروا على منواله أن ي

العامل ابن :(وجند فقيها آخر يفضل اجلاهلة بنت العامل على العامل ابن اجلاهل، ويصرح بذلك بقوله
  ٤ )اجلاهل ليس كفئا للجاهلة بنت العامل

التفريق بني البدو واحلضر،  وهذا اخلروج عن القواعد الشرعية يف األنساب جنده عند اإلباضية يف
وحرم على بدوية تزوجت حضريا أن تتزوج بدويا بعده إن طلقها أو مات أو حرمت :(ي شرح النيلفف

  ٥ )عنه  أو فارقها بوجه ما، ألا قد صارت حضرية بتزوج احلضري، وإن فعلت هلكت
أما ما استدلوا به مـن  وكل ذلك ال دليل عليه، ال من النصوص وال من غريها من سائر األدلة، 

تكلفة وال عالقة هلا مبا يعتربونه، ومن أمثلة التكلف يف االستدالل هذا النقل من بعضهم نصوص فإا م
العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل، واملوايل بعضهم (:قال رسول اهللا :(بتصرف

أيب رواه أبو يعلى بسند فيه عمران بـن   ،)أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل إال حائكا أو حجاما
الفضل األيلي، وضعف بأنه موضوع وأن عمران هذا يروي املوضوعات عن األثبات، وروى الدارقطين 

وضعف ) الناس أكفاء قبيلة لقبيلة وعريب لعريب وموىل ملوىل إال حائكا أو حجاما(عن ابن عمر مرفوعا 
ورواه ابـن  . فيه ببقية بن الوليد وهو خميل إن عنعن احلديث ليس غري، وبأن حممد بن الفضل مطعون

عدي يف الكامل من حديث علي وعمر باللفظ األول، وفيه علي بن عروة قال منكر احلديث، وعثمان 
بن عبد الرمحن قال صاحب التنقيح هو الطرائفي من أهل حران يروي ااهيل، وقد روي هذا احلديث 

) ذ بن جبل يرفعـه من وجه آخر عن عائشة وهو ضعيف، وروى البزار عن خالد بن معدان عن معا
                                                

 . ٣/٢٩٨:فتح القدير:،وانظر٢/١١:اجلوهرة النرية   )١(
 . ٣/١٤١:البحر الرائق   )٢(
 . ٢/١٢٩: احلقائقتبيني    )٣(
 . ٤/١٢٥:شرح البهجة   )٤(
 . ٦/١١٨:شرح النيل    )٥(



 ٤٢

، وابن معدان مل يسمع من معاذ، وفيه سليمان بن أيب اجلون قال ابـن  (العرب بعضهم أكفاء لبعض 
  ) مل أجد له ذكرا: القطان

، مث بىن على )وباجلملة فللحديث أصل:(قال فبعد أن ذكر هذا الكم الكبري من الضعف والوضع،
فيمكن ثبوت تفصيلها أيضا بالنظر  ،ر الكفاءة مبا قدمناهفإذا  ثبت اعتبا: (هذا األصل ما عرب عنه بقوله

فيستأنس باحلديث الضعيف يف ذلك، خصوصا وبعض طرقه  ،إىل عرف الناس فيما حيقرونه ويعريون به
كحديث بقية ليس من الضعف بذاك، فقد كان شعبة معظما لبقية وناهيك باحتياط شعبة، وأيضا تعدد 

  ١ )سنطرق احلديث الضعيف يرفعه إىل احل
ومل يثبت يف اعتبار الكفـاءة  :(قال ابن حجر وكل األدلة اليت استدل ا هؤالء من هذا النوع،

وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه العرب بعضهم أكفاء بعض واملـوايل   ،بالنسب حديث
 كنانة أن اهللا اصطفى بين ،فإسناده ضعيف واحتج البيهقي حبديث وائلة مرفوعا ،بعضهم أكفاء بعض

  ٢ )من بين إمساعيل احلديث وهو صحيح أخرجه مسلم لكن يف االحتجاج به لذلك نظر
وهذه مسائل إجتهادية ترد إىل اهللا والرسول : (وقد قال ابن تيمية يف مناقشته ألصحاب هذا القول

 قول أحد ، فإن جاء عن اهللا ورسوله ما يوافق أحد القولني فما جاء عن اهللا ال خيتلف واال فال يكون
إن اهللا (:نص صحيح صريح يف هذه األمور، بل قد قال  حجة على اهللا ورسوله، وليس عن النىب 

، مث أورد النصوص ٣ ))أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء الناس رجالن مؤمن تقى وفاجر شقى
  .الصحيحة الدالة على ذلك
  : فيمن يعترب النسب

فيهم دون األمهات، فمن  م،لني به ـ باآلباء، ألن العرب تفتخر االعتبار يف النسب ـ عند القائ
انتسبت ملن تشرف به مل يكافئها من مل يكن كذلك، فالعجمي أبا وإن كانت أمه عربية ليس كفء 

  .عربية وإن كانت أمها عجمية
  :مراتب النسب

مراتب يا ـ إىل وضع ـ لتحقيق األمر عملذكر الفقهاء الذين ذهبوا إىل اعتبار النسب يف الكفاءة 
  :٤، وهذا عرض لذلكألنساب اتفقوا يف بعضها واختلفوا يف البعض اآلخرل

                                                
 . ٣/٢٩٦:فتح القدير    )١(
 . ٩/١٣٣:فتح الباري   )٢(
 . ١٩/٢٨: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه   )٣(
 . ١/٢٩١: ية، الفتاوى اهلند٤/٩٧: ، الفتاوى الفقهية الكربى٣/١٣٧: ، أسىن املطالب٨/١١٠:اإلنصاف    )٤(



 ٤٣

  : املراتب املتفق عليها
أن قريشا بعضهم أكفاء بعض، ما عدا اهلامشيني اتفق الفقهاء القائلون باعتبار الكفاءة يف النسب إىل 

  :واملطلبيني فقد اختلف فيهم، ومن أدلة ذلك
قريش بعضهم أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة : (قالاهللا  ما روي عن رسول •

بقبيلة، ورجل برجل، واملوايل بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجـل إال حائـك أو   
  ١ )حجام

  ٢ )قدموا قريشا وال تقدموها: (قوله  •
وأرعاه علـى    صغره،أحناه على ولد يف خري نساء ركنب اإلبل نساء قريش،:(قال رسول اهللا  •

  ٣ )زوج يف ذات يده
وأنه ال يكافئهم العجم، ومرادهم بالعجم هنا  ،العرب بعضهم أكفاء بعضواتفقوا كذلك على أن 

ألن أكثر األعاجم اليوم من أوالد (ليس من يف لسانه عجمة ال يعرف العربية بل من ليس أبوه عربيا، 
  ٤ )واستوطنوا بالد العجم ونشأت فيها أوالدهم العرب، فإن الصحابة ملا فتحوا البالد تزوجوا

  :املراتب املختلف فيها
  :اختلف الفقهاء يف سائر املراتب بعد اتفاقهم على املراتب السابقة، ومما اختلفوا فيه

  : اعتبار بين هاشم أكفاء أو غري أكفاء لقريش
  :قولني ىوقد اختلف يف ذلك عل

يف الكفاءة، فالقرشي الذي ليس امشي كـالتيمي   عدم التفاضل فيما بني قريش: القول األول
وكأنه قال ذلـك  : (واألموي والعدوي كفء للهامشية، واستثىن حممد بيت اخلالفة، قال يف املبسوط

                                                
رواه  احلاكم من طريق ابن مليكة عن ابن عمر رفعه ذا دون  قريش ، وفيه راو مل يسم عن ابن جريج وقد أخرجـه     )١(

ابن عدي من طريق علي بن عروة عن ابن جريح وعلى ضعيف جدا وهو من رواية عثمان الطرائفي عنه وهو ضعيف أيضا ولـه  
على وابن عدي وفيه عمران بن أيب الفضل وهو متفق على ضعفه وأخرج الدار قطىن مـن  طريق أخرى عن ابن عمر أخرجه أبو ي

وجه آخر بلفظ الناس   أكفاء  قبيلة لقبيلة وعريب لعريب وموىل ملوىل إال حائك أو حجام وفيه حممد بن الفضل وهـو ضـعيف،   
 . ٣/١٩٧:، نصب الراية ٢/٦٣:ديث اهلداية الدراية يف ختريج أحا: انظر.ورواه البزار من حديث معاذ ويف إسناده انقطاع

جممع الزوائـد  : انظر»رواه الطرباين وفيه أبو معشر وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح« :قال يف جممع الزوائد    )٢(
مامـة  ، وقد بولغ يف االستدالل ذا احلديث حىت  استدل الشافعية ذا احلديث على إ١/٣١٤: ، سنن البيهقي الكربى١٠/٢٥:

 . ٦/٥٣٠: فتح الباري: الشافعي وتقدميه على غريه، انظر
 . ١/٣١٨:، أمحد ٤/١٩٥٨:، مسلم٣/١٢٦٦:البخاري    )٣(
 . ٣/١٣٧:أسىن املطالب    )٤(



 ٤٤

، فلم جيعل القرشي الذي ليس امشي كفئا ١ )ال النعدام أصل الكفاءة لتسكني الفتنة وتعظيم اخلالفة
لفاء قرشيا ليس من أوالدهم، كان لألولياء حق االعتراض، وهو له، فلو تزوجت قرشية من أوالد اخل
  : ومن أدلتهم عل ذلك مذهب احلنفية، ورواية عند احلنابلة،

رضي اهللا عنه  - ، وكانت تيمية وتزوج حفصة  - رضي اهللا عنه  - تزوج عائشة  أن رسول اهللا  •
عبشميا، فدل ذلك على  وكان   - رضي اهللا عنه  - وكانت عدوية، وزوج ابنته من عثمان    - 

  .أن بعضهم أكفاء لبعض
 - رضي اهللا عنه  - زوج ابنتيه من عثمان   ، فالرسول وإمجاع الصحابة  فعل رسول اهللا  •

  .، وكان أمويا ال هامشيا
زوج علي عمر ابنته أم كلثوم ومل يكن هامشيا بل عدويا، وتزوج عبد اهللا بن عمرو بن عثمـان   •

وتزوج املصعب بن الزبري أختها سكينة، وتزوجها أيضا عبد اهللا بن  فاطمة بنت احلسني بن علي،
عثمان بن حكيم بن حزام، وتزوج املقداد بن األسود ضباعة ابنة الزبري بن عبد املطلب ابنة عـم  

وزوج أبو بكر أخته أم فروة األشعث بن قيس، ومها كنديان، وتزوج أسامة بن زيد رسول اهللا 
   ٢ريشفاطمة بنت قيس، وهي من ق

ليس غري اهلامشي واملطليب من قريش كفئا للهامشية أو املطلبية، واملطليب كفء اهلامشية : القول الثاين
وعكسه فهما متكافئان، وحمله إذا مل تكن شريفة، أما الشريفة فال يكافئها إال شريف، والشرف خمتص 

  :ومن أدلتهم على ذلك، وهو مذهب الشافعية  ورواية عن احلنابلة، بأوالد احلسن واحلسني 
إن اهللا اصطفى كنانة من  ولد إمساعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش : (قوله  •

   ٣ )بين هاشم واصطفاين من بين هاشم
  ٤ )إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد: (قوله  •

لة واعتمادهم عليها ال نريد أن نرجح هنا قوال على قول، وإمنا نريد أن نناقش هذه األد: الترجيح
اعا مج، واعتبار ذلك إوفعل الصحابة  يف اعتبار الكفاءة، ومن أعجبها استنادهم إىل فعل الرسول 

فيـه   الغري اهلامشيني معترب من غري ورود نص حيدد بدقة موضع اإلمجاع، فهل كان تزويج الرسول 
  ؟النسب

                                                
 . ٥/٢٣:املبسوط   )١(
 . ٧/٢٨: املغين   )٢(
 . ٥/٥٨٣:، الترمذي١٤/١٣٥:، صحيح ابن حبان٤/١٧٨٢:مسلم    )٣(
 . ٣/٢٧٤:، املستدرك٢/٧٥١:،مسلم ٣/١١٤٣:البخاري   )٤(



 ٥

، وال عالقة له بالكفاءة يف ل ورد يف فضل نسب الرسوفقد حديث اصطفاء بين هاشم ومثله 
  . النسب

مع صحته قد فهم على غري مراده، ألن املراد منه التنبيه إىل ومثله حديث فضل نساء قريش، فهو 
على إثر   - رضي اهللا عنه  -  الصفات املستحسنة يف املرأة ال قصد نسب بعينه، بدليل قول أيب هريرة

ذلك دعوى التعلق بالنسب، فليس الشرف يف النسب حىت ينفي ب) ومل تركب مرمي بنت عمران:(ذلك
  .وإمنا يف اخللق

ومثل ذلك األحاديث الدالة على فضل العرب، فال يقصد ا أي حكم شرعي، بل هي كمناقب 
، أو القرون الثالثة اليت خصت باخلريية على سائر القرون، قال ابـن   - رضي اهللا عنهم  - الصحابة 

 من هو خري من كثري من القرن الثاىن والثالث، ومع هذا فلم خيص النىب وىف القرون املتأخرة (: تيمية
القرن الثاىن والثالث حبكم شرعى، كذلك مل خيص العرب حبكم شرعى، بل وال خص بعض أصحابه 
حبكم دون سائر أمته، ولكن الصحابة ملا كان هلم من الفضل أخرب بفضلهم، وكذلك السابقون األولون 

  ١ )كن أخرب مبا هلم من الفضل ملا اختصوا به من العمل، وذلك ال يتعلق بالنسبمل خيصهم حبكم، ول
  : الكفاءة بني العجم فيما بينهم

  :وقد اختلف يف اعتبارها على قولني
عدم اعتبار كفاءة النسب يف العجم فيما بينهم، فمن كان من املوايل له أبوان يف : ٢القول األول

فمن كان له أبـوان   اء، ألن النسبة تتم باالنتساب إىل األب واجلد،اإلسالم فهو كفؤ ملن له عشرة آب
ومن أسلم بنفسه ال يكون كفؤا ملن له أب يف اإلسالم ومن  ،مسلمان فله يف اإلسالم نسب صحيح

أسلم أبوه ال يكون كفؤا ملن له أبوان يف اإلسالم ألن هذا حيتاج يف النسبة إىل األب الكـافر، وهـو   
  :للشافعية، لألدلة التالية مذهب احلنفية وقول

حني تفاخر    - رضي اهللا عنه  - أن مفاخرة العجم باإلسالم ال بالنسب، كما أشار إليه سلمان  •
سلمان : قالوا   - رضي اهللا عنه  - بذكر األنساب فلما انتهى إىل سلمان  مجاعة من الصحابة 

وعمـر ابـن    :فبكى، وقال   - رضي اهللا عنه  - ابن اإلسالم فبلغ عمر : ابن من؟ فقال سلمان
  .اإلسالم

فقـال   انتسب رجالن على عهد رسـول اهللا    :قال  - رضي اهللا عنه  - عن أيب بن كعب  •
انتسب رجالن على عهد  :فقال رسول اهللا   ؟أنا فالن بن فالن فمن أنت ال أم لك :أحدمها

                                                
 . ١٩/٢٩: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه   )١(
 . ٥/٢٣:املبسوط   )٢(



 ٤٦

أنا فالن بن  :لأنا فالن بن فالن حىت عد تسعة فمن أنت ال أم لك قا :فقال أحدمها موسى 
إن هذين املنتسبني أما أنت أيهـا املنتمـي أو   : فالن بن اإلسالم قال فأوحى اهللا إىل موسى 

املنتسب إىل تسعة يف النار، فأنت عاشرهم، وأما أنت يا هذا املنتسب إىل اثنني   يف  اجلنة فأنت 
كون باآلباء الكفار،فلذلك ،ووجه االستدالل باحلديث على اعتبار الفخر ال ي ١ )ثالثهما يف اجلنة

 .الكفاءة تكون بإسالمهم
  .أن العجم ال يعتنون حبفظ األنساب وال يدونوا خبالف العرب •

اعتبار النسب يف العجم كالعرب قياسا عليهم،فالفرس أفضل من القبط، ملا روي أنه : القول الثاين
 إسرائيل أفضل من القبط، وال ، وبنو ٢ )لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس: (قال

يكافئ من أسلم أو أسلم أحد أجداده األقربني أقدم منه يف اإلسالم، فمن أسلم بنفسه ليس كفء من 
هلا أب أو أكثر يف اإلسالم، ومن له أبوان يف اإلسالم ليس كفء من هلا ثالثة آباء فيه، وهو األصح 

  .عند الشافعية
  : الترجيح

من العجب توجيه األدلة لعكس ما قصدت له، لترجيح السابق، وهو أنه والقول هنا مثلما مر يف ا
يف حديث أيب بن كعب مل يقصد إال التحذير من التفاخر باألنساب  على عكس ما فهم  فالرسول 

من أن املراد هو عدم صحة تفاخر العجم، ومثله األحاديث الواردة يف مناقب األمم كفارس وغريها، 
يف هذا الباب، وإمنا يقصد به اإلخبار النبوي مبيزات هذه األمـم، وأدوارهـا   فلم يقصد به الكفاءة 

الرسالية، ويدخل بذلك يف باب النبوءات، ويقصد من باب اإلشارة دعوة تلك األمم إلىاإلسـالم  
  . بتبشريها باخلري الذي وضع فيها

  الكفاءة يف احلرفة 
  :٣وتتعلق ا املسائل التالية

  :تعريف احلرفة
الذي نما مالُه : وفالن حريفـي أَي معاملـي، والـمـحرِف. الصانِع: ـمـحترِفال: لغة

  . وأَحرف الرجلُ إِحرافاً فهو مـحرِف إِذا نما مالُه وصلَـح. وصلَـح، واالسم الـحرفةُ
                                                

 . ١/٩٢:، مسند عبد بن محيد٥/١٢٨، ٤/١٣٤:، مسند أمحد ٨/١٩٩: سنن البيهقي الكربى   )١(
 . ٢/٣٠٨:، أمحد٤/١٩٧٢:مسلم   )٢(
، جـواهر  ٧/٨٢: ، روضة الطالبني٧/٢٧٨: ، حواشي الشرواين٣/٣٥١: ريمي، حاشية البج٣/٣٣٣: إعانة الطالبني   )٣(

 . ٣/٣٠١: ، شرح فتح القدير٧/٢٣٤: ، حاشية ابن عابدين٣/١٦٨: ، مغين احملتاج٢/٩: العقود



 ٤٧

كسب وطلَب : ف ألهله واحترفوحر. ضيعته أَو صنعته: وحرفةُ الرجلِ. الصناعةُ: و الـحرفَةُ
  .١واحتالَ

وهي االكتساب بالصناعة والتجارة، وعرفت بأا الصناعة وحدها، قال يف البحـر  : اصطالحا
  .٢والظاهر أن احلرفة أعم من الصناعة، ألا العلم احلاصل من التمرن على العمل: الرائق

  .     ٣وعرفت بأا الصناعة وجهة الكسب
  : ءة يف احلرفةحكم الكفا

  : اختلف الفقهاء يف اعتبار الكفاءة يف احلرفة على قولني
واحلنابلـة يف   ٤أن احلرفة معتربة يف الزواج، وهو قول مجهور الفقهاء من الشافعية: القول األول

  :رواية، وقول أيب يوسف، ومن أدلتهم على ذلك
، أي يف سببه فبعضهم يصل )٧١:النحل(﴾ي الرزقِ واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ ف ﴿:تعاىلقوله  •

  . إليه ببذل ومشقة وبعضهم بدوما
  ٥ )الناس أكفاء إال احلائك واحلجام: (أنه قال رووا عن رسول اهللا  •
العرب بعضهم لبعض أكفاء، إال حائكـا، أو  (ث قيل ألمحد رمحه اهللا  يف حدي: مراعاة العرف •

   ٦ )يعين أنه ورد موافقا ألهل العرف. العمل عليه: ه؟ قالوكيف تأخذ به وأنت تضعف):حجاما
بن حنبل، اأن ذلك غري معترب أصال، وهو مروي عن أيب حنيفة ورواية عن أمحد : ٧القول الثاين

وليس إنكارا للكفاءة  ،وقد حاول بعض احلنفية أن ينفوا هذا القول عن أيب حنيفة حبجة مراعاته للعرف
                                                

 . ٩/٤٤: لسان العرب   )١(
 . ٣/١٤٣:البحر الرائق   )٢(
 . ٣٥٤: املطلع   )٣(
قياسه النظر إىل حرفة األم أيضا فإن ابن املغنية والزامـرة  « :م أيضا، قال األذرعيقاس بعض الشافعية على هذا حرفة األ   )٤(

واملاشطة واحلمامية وحنوهن ينبغي أن ال يكون كفؤا ملن أمها ليست كذلك ألنه نقص يف العرف وعار ومأخذ هـذه اخلصـلة   
 . ٣/١٣٧:، أسىن املطالب »العرف والعادة

رواه أبو يعلى املوصلي يف مسنده مـن  « :ها ضعيفة أو موضوعة، قال يف نصب الرايةروي احلديث بطرق خمتلفة وكل   )٥(
حديث بقية بن الوليد عن زرعة بن عبد اهللا الزبيدي عن عمران بن أيب الفضل األيلي عن نافع عن بن عمر مرفوعا حنـوه سـواء   

كة عن بن عمر مرفوعا مثله وال يصح عـن  عن بن أيب ملي/قال بن عبد الرب هذا حديث منكر موضوع، وقد روى عن بن جريج 
بن جريج انتهى ورواه بن حبان يف كتاب الضعفاء وأعله بعمران بن أيب الفضل وقال إنه يروي املوضوعات عن األثبات ال حيـل  

ـ  ى كتب حديثه انتهى ورواه بن عدي يف الكامل وأعله بعمران وأسند تضعيفه عن النسائي وابن معني ووافقهما وقال الضعف عل
فـيض  :، وانظـر ٣/٣٩٨:نصـب الرايـة  »حديثه بني انتهى وقال بن القطان قال أبو حامت هو منكر احلديث ضـعيفه جـدا  

 . ٨/٦٣:، الدراية ختريج أحاديث اهلداية٢/٦١٨:، العلل املتناهية٤/٣٩٨:القدير
 . ٧/٢٩:املغين   )٦(
 . ٢/١٢:اجلوهرة النرية   )٧(



 ٤٨

أن أبا حنيفة بىن األمر فيها على عادة العرب أن مواليهم : (نقال عن الكرخي يف احلرفة، قال الكاساين
يعملون هذه األعمال ال يقصدون ا احلرف، فال يعريون ا، وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البالد 

  )أم يتخذون ذلك حرفة، فيعريون بالدينء من الصنائع، فال يكون بينهم خالف يف احلقيقة
لقاضي يف شرحه خمتصر الطحاوي اعتبار الكفاءة يف احلرفة ومل يذكر اخلالف بني ولذلك ذكر ا

  : ومن األدلة على ذلك. ١أيب حنيفة وأيب يوسف يف ذلك
فاملرء تارة حيترف حبرفة نفيسة، وتارة حبرفة خسيسة خبالف صفة  ،أن احلرفة ليست بشيء الزم •

  .هالنسب ألنه الزم له، وذل الفقر كذلك فإنه ال يفارق
  ٢ )احلديث شاذ ال يؤخذ به فيما تعم به البلوى(: احلديث املروي يف ذلك قال عنه أبو حنيفة أن •

  :مىت تعترب الكفاءة يف احلرفة
ذهب الفقهاء القائلون بالكفاءة يف احلرفة إىل اعتبارها حني العقد، فإن كان مارس قبله حرفة دنيئة 

متضي سنة عند بعضهم إن زال عنه امسها ومل ينسب ن ذلك ال يؤثر يف كفاءته بشرط أن قبل ذلك، فإ
  .  ٣إليها أصال، وإال فال بد من مضي زمن يقطع نسبتها عنه حبيث ال يعري ا

  :فيم تثبت الكفاءة يف احلرف
تثبت الكفاءة بني احلرفتني ـ عند القائلني ا ـ يف جنس واحد كالبزاز مع البزاز، واحلائك مع   

عند اختالف جنس احلرف إذا كان يقارب بعضها بعضا كالبزاز مـع  احلائك، وتثبت ـ كذلك ـ   
الصائغ، والصائغ مع العطار، واحلائك مع احلجام، واحلجام مع الدباغ، وال تثبت فيما ال مقاربة بينهما 

  . ٤كالعطار مع البيطار، والبزاز مع اخلراز 
  :تصنيف الصناعات حبسب شرفها ودناءا

وهو ما أول به احلنفية ظاهر قول أيب حنيفة، قال يف فـتح   ك العرف،اعترب الفقهاء يف حتديد ذل
هذا اختالف عصر وزمان يف زمن أيب حنيفة ال تعد الدناءة يف احلرفة منقصة  فال تعترب،  :قيل:(القدير

ويف زمنهما تعد فتعترب، واحلق اعتبار ذلك سواء كان هو املبين أوال، فإن املوجب هو استنقاص أهل 
ور معه، وعلى هذا ينبغي أن يكون احلائك كفئا للعطار باإلسكندرية ملا هناك من حسـن  العرف فيد

   ٥ )اعتبارها وعدم عدها نقصا ألبتة، اللهم إال أن يقترن به خساسة غريها
                                                

 . ٢/٣٢٠: بدائع الصنائع   )١(
 . ٥/٢٥: ملبسوطا   )٢(
 . ٦/٢٥٦:اية احملتاج   )٣(
 . ٢/٣٢٠: بدائع الصنائع   )٤(
 . ٣/٣٠١:فتح القدير   )٥(



 ٤٩

يف احلرف ال يكافئ الكناس واحلجام وقيم احلمام واحلارس والراعي وحنوهم  بنت :(وقال الشافعية
وقـال   ١ )فئ بنت البزاز  والتاجر  وال  يكافئ  احملترف بنت القاضي والعاملاخلياط واخلياط ال يكا

  . ٢ويراعى فيها عادة البلد فإن الزراعة يف بعض البالد أوىل من التجارة ويف بعضها بالعكس: الروياين
وينبغي أن يكون : (ومن تلك األعراف اليت كان يفىت على أساسها ما ذكره يف البحر الرائق بقوله

حب الوظائف يف األوقاف كفؤا لبنت التاجر يف مصر إال أن تكون وظيفة دنيئة عرفا كسـواق  صا
وفراش ووقاد وبواب وتكون الوظائف من احلرف؛ ألا صارت طريقا لالكتساب يف مصر كالصنائع،  

فؤا وينبغي أن من له وظيفة تدريس أو نظر يكون كفؤا لبنت األمري مبصر ويف القنية احلائك ال يكون ك
وهذه أمثلة لبعض ما ذكـروا مـن تصـنيف     ٣ )لبنت الدهقان وإن كان معسرا، وقيل هو كفء

  :الصناعات
  : الصنائع الدنيئة
، ومثلوا هلا باحلائك، واحلجام، واحلارس، )ما دلت مالبسته على احنطاط املروءة(وعرفوها بأا 

  : والكساح، والدباغ، والقيم، واحلمامي، والزبال، كما قال بعضهم
  أال إمنا التقوى هي العز والكرم   وحبك للدنيا هو الذل والسقم
  وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم

: استبشعها الفقهاء، ما يطلقون عليه بالشاكري، يقول يف البحر الرائق اليتومن الصناعات الدنية 
اكريا وتابعا وإن كان صاحب مروءة وهو الذي خيدم الظلمة يدعى ش ،وهنا جنس أخس من الكل(

  ٤ )ال يكون كفؤا ألحد إال ألمثاهلم وهم الذين يتبعون هؤالء املترفنيو ومال فظلمه خساسة،
  :الصناعات الشريفة

 وتارة بطيب الرائحة، ،علل الفقهاء القائلون بالكفاءة يف احلرفة علو احلرفة وشرفها تارة بالنظافة
وأدناه ما أكـل مـن    واعتربوا أطيب الكسب ما أكل من اجلهاد، وتارة بزيادة الكسب كالتجارة،

لكن الغزايل خالف ذلك بأن األكل من الصدقات ملن يشغله التكسب عن االشـتغال  .  ٥الصدقات
  .بالعلم الشرعي أفضل

  : الترجيح
                                                

 . ٣/١٣٧:أسىن املطالب    )١(
 . ٤/١٢٥:شرح البهجة   )٢(
 . ٣/١٤٢: البحر الرائق   )٣(
 . ٣/١٤٣:البحر الرائق   )٤(
 . ٣/١٣٧:أسىن املطالب    )٥(



 ٥٠

  :لالعتبارات التالية عدم اعتبار الكفاءة يف احلرفة،نرى أن األرجح 
، وأن أساس الفضل بني فارقا بني املسلمنياحلرفة لدالة على عدم اعتبار النصوص ا: االعتبار األول

  .املؤمنني هو التقوى، وقد مر ذكر بعضها عند بيان خصلة الكفاءة يف النسب
النصوص الدالة على فضل التكسب واالحتراف، من دون تفريق بـني حرفـة   : االعتبار الثاين

ذلك يف  تعاىلفقد ذكر ) ١١:النبأ(لْنا النهار معاشا﴾﴿ وجع:تعاىلوحرفة، ومن تلك النصوص قوله 
﴿ ولَقَد مكَّناكُم في الْأَرضِ وجعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليلًا ما :تعاىلمعرض االمتنان على عباده، وقال 

لَيكُم جنـاح أنْ  ﴿ لَيس ع:تعاىلفجعلها نعمة وطلب الشكر عليها، وقال )١٠:األعراف(تشكُرون﴾
﴾كُمبر نالً موا فَضغتبلِ : تعاىلوقال ) ١٩٨:البقرة(تفَض نونَ مغتبضِ يي األرونَ فرِبضونَ يآخرو﴿

  )١٠:اجلمعة(﴿فانتشروا يف األرضِ وابتغوا من فَضلِ اهللا﴾: تعاىلوقال )٢٠:املزمل(اهللا﴾ 
 ا النصوص الكثرية، ومنهاأما السنة، فقد وردت:  

والذي نفسي بيده ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خري له من أن يـأيت  (:قوله  •
  ١ )رجال فيسأله أعطاه أو منعه

بني قريش واألنصار، فآخى بني سعد بن   آخى رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - عن أنس  •
يل ماال فهو بيين وبينك شطران، ويل امرأتان فانظر إن : الربيع وعبد الرمحن بن عوف فقال له سعد

بارك اهللا لك يف أهلك ومالك دلوين على : أيهما أحب إليك فأنا أطلقها، فإذا حلت فتزوجها قال
علي أثر صفرة   ورأى رسول اهللا : السوق، فلم يرجع حىت رجع بسمن وأقط قد أفضله، قال

  .٢أومل ولو بشاة: قالتزوجت امرأة من األنصار ف: مهيم فقلت: فقال
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه (:قال رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت   •

  ٣ )وإن ولد الرجل من كسبه
أمـا يف  : يسأله،فقال أن رجال من األنصار أتى النيب   - رضي اهللا عنه  - عن أنس بن مالك  •

ائتين ما : نشرب فيه من املاء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب: بيتك شيء؟ قال
أنـا آخـذمها   : من يشتري هذين قال رجل: بيده وقال  فأتاه ما فأخذمها رسول اهللا : قال

أنا آخذمها بدرمهني فأعطامها إيـاه  : من يزيد على درهم مرتني أو ثالثا قال رجل: بدرهم قال

                                                
 . ٢/٤١٨: ، أمحد٢/٩٩٨:، املوطأ٢/٥١: لنسائي، ا٢/٥٣٥: البخاري   )١(
 . ٣/١٩٠: ، أمحد٣/٣٣٦: ، النسائي٧/٢٣٦: ، البيهقي٤/٣٢٨: ، الترمذي٢/٧٢٢: البخاري   )٢(
: ، البيهقـي ٢/٥٣: ، املستدرك١٠/٧٤: ، ابن حبان٢/٧٢٣: ، ابن ماجة٧/٢٤٠: ، جمتىب النسائي٣/٢٨٨: أبو داود   )٣(

٧/٤٨٠ . 



 ٥١

اما فانبذه إىل أهلك واشتر باآلخر اشتر بأحدمها طع: وأخذ الدرمهني، وأعطامها األنصاري وقال
اذهب فاحتطب وبـع وال  : عودا بيده،مث قال له  قدوما فأتين به فأتاه به فشد فيه رسول اهللا 

أرينك مخسة عشر يوما، فذهب الرجل حيتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشـترى  
جتيء املسـألة نكتـة يف   هذا خري لك من أن : ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول اهللا 

وجهك يوم القيامة، إن املسألة ال تصلح إال لثالثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم 
  .١موجع

لطبقية يف اتمع، فينظـر إىل النـاس   ل اجتسيدأن يف القول بالكفاءة يف احلرفة : االعتبار الثالث
عنها، وسنذكر هنا بعض األمثلة عـن آراء   بل جاء الشرع مبحاربتها والنهي ،باعتبارات غري شرعية

ولنتأمل أثر مثل هذه الفتـاوى وخطورـا النفسـية    ، الفقهاء القائلني بالكفاءة يف احلرفة وفتاواهم
ونقارن ذلك مبا دعا إليه اإلسالم بالنصوص القطعية واعتربه أصال من أصـوله، وقـد    ،واالجتماعية

  :ال ضرورة التوثيق ما وثقتهاحترجت كثريا من نقل مثل هذه الفتاوى، ولو
فهل الزوج كفء  ،سئل بعضهم عن تاجر قمح يقرأ بعض القرآن زوج ابنته لرجل شليب طحان

 )أنه ليس الزوج كفء الزوجة ونكاحها باطل: (هلا وهل العقد صحيح أو ال؟ فأجاب ذه الصراحة
  .، وليس ذلك ألجل القرآن، ألن القرآن ليس حرفة، وإمنا ألجل التجارة٢

ويف فتوى أخرى سئل عن أخوين أحدمها حائك وتاجر واآلخر حائك فقط زوج األول ابنتـه  
  بوالية اإلجبار البن الثاين فهل هو كفء هلا أو ال؟ 

فأجاب بأنه ال يكافئ بنت عمه املذكورة ألن املكافأة املساواة وهي معتربة يف الزوجني وآبائهما 
 موجود يف  والده وظاهر أن ابن احلائك ليس كفؤا لبنت وشرف التجارة عرفا املتصف به والدها غري

  .، فاألخوان ال يكافئ بعضهما بعضا ألجل التجارة٣ )التاجر
  ٤ )بأنه ليس بكفء هلا ألنه ابن حائك وأبوها تاجر:(رى أجابخويف فتوى أ

م ال؟ ويف فتوى أخرى سئل عما إذا تزوج عامل ببنت عامل ومل يكن أبو الزوج عاملا يصح النكاح أ
فأجاب بأنه إن زوجها وليها به بإذا فيه ولو بسكوت البكر صح نكاحها،  وإال فال يصـح لعـدم   

                                                
رواه أبو داود والبيهقي بطوله واللفظ أليب داود وأخرج الترمذي والنسائي منه قصة بيع القـدح فقـط    :قال املنذري   )١(

 . ٧/٢٥: ، سنن البيهقي الكربى١/٣٣٥:وقال الترمذي حديث حسن، الترغيب والترهيب
 . ٣/١٥٩:فتاوى الرملي    )٢(
 . ٣/١٧٠:فتاوى الرملي   )٣(
 . ٣/١٧١:فتاوى الرملي   )٤(



 ٥٢

  ١ )الكفاءة
وقع يف الدرس السؤال عما لو جاءت امـرأة  :(ويف فتوى أخرى ينقلها ابن حجر اهليثمي بقوله

 ؟فهل جييبـها أم ال  ،جمهولة النسب إىل احلاكم وطلبت منه أن يزوجها من ذي احلرفة الدنيئة وحنوها
وبفرض  ،فلعلها تنسب إىل ذي حرفة شريفة ،أن الظاهر الثاين لالحتياط ألمر النكاح :واجلواب عنه

  ٢ )والنكاح حيتاط له ،ذلك فتزوجيها من ذي احلرفة الدنيئة باطل
وقد عرب السبكي عن علة هذه الفتاوى بقوله عندما سئل عمن يأكل من كسب يده، هل هـو  

لذي يظهر أنه يعتـرب يف  ا:(أكل من الصدقة، وهل أحدمها كفء لآلخر؟  فأجاب بقولهأشرف ممن ي
والفقهاء يف هذا الباب ينظرون  ،ذلك عرف أهل بلد الزوجة املطردة إذ األفضلية يف ذلك أمر شرعي

   ٣ )للعرف أكثر من نظرهم للفضائل الشرعية
فلذلك  فال تزال ترتل عليه لعناا، ومل يكتف هؤالء حبرفته فقط بل عمموا ذلك إىل حرفة آبائه

  ٤ )حرفة فيه أو يف أحد من آبائه وهي ما يتحرف به لطلب الرزق من الصنائع وغريها:(قالوا
  الكفاءة يف املال 

  : ٥ويتعلق ذه اخلصلة املسائل التالية
  :حكم الكفاءة يف املال

  :اختلف الفقهاء يف اعتبار الكفاءة يف املال على قولني
أن الغىن معترب يف النكاح يف حق الزوج، فال يكون الفقري كفئا للغنية، وهو مذهب : ولالقول األ

، يف حني أن أكثر كتب احلنابلة مل ٦احلنفية، وقول عند الشافعية  ورواية عند احلنابلة ذكرها ابن قدامة
  .يرووا غريها يف املذهب

إن يل : قد أتته امرأة مطلقة فقالتواختلف قول املالكية يف ذلك حبسب تعدد الرواية عن مالك، ف
ابنة يف حجري موسرة مرغوبا فيها فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقري ويف األمهات معدما ال 

إين ألرى لك (نعم إين ألرى لك متكلما، فقد اختلف يف قوله  :قال ،مال له فترى يل يف ذلك متكلما
                                                

 . ٣/١٧٦:اوى الرمليفت   )١(
 . ٧/٢٧٨:حتفة احملتاج   )٢(
 . ٤/٩٤: الفتاوى الفقهية الكربى   )٣(
 . ٧/٢٨١:حتفة احملتاج   )٤(
، مغين ٢/٦٧: ، فتح الوهاب٢/٣٩: ، املهذب٧/٢٩: ، املغين٨/١٠٩: ، اإلنصاف٥/١٤٣: ، الفروع٧/٥٤: املبدع   )٥(

 . ٤/١٦٨:، حاشية اجلمل ٢/١٣٠:تبيني احلقائق ، ١/٢٠١: ، اهلداية شرح البداية٣/٢٣٢: احملتاج
 . ٧/٢٩: املغين   )٦(



 ٥٣

وال يصح الكالم إال به، ألا سألت  ،ال على النفي فذكر عياض أن ذلك حممول على اإلجياب)متكلما
 إين ال(مث أعاد عليها أنه رأى هلا متكلما، وذهب آخرون إىل إرادة النفـي أي   ،أن هلا تكلما قال نعم

 ،ونرى أن كلتا الروايتني ال ميكن االستدالل ا على اعتبار مالك للكفاءة يف املال،١ )أرى لك متكلما
وكانـت   فألن املرأة كانت مطلقة، ،شك يف داللتها على ذلك، أما باعتبار اإلجياب فباعتبار النفي ال

  .فلذلك جعل هلا احلق يف االعتراض ،فلعل الزوج قصد مضارا بذلك ابنتها يف حضانتها،
  :ومن أدلتهم  على ذلك

   ٢ )احلسب املال والكرم التقوى: (قال النيب  •
  ٣ )أما معاوية فصعلوك ال مال له:(عاوية خطبهالفاطمة بنت قيس حني أخربته أن م قال  •
  .أن التفاخر باملال أكثر من التفاخر بغريه عادة •
  .أن للزواج تعلقا الزما باملهر والنفقة •
  . أن على املوسرة ضررا يف إعسار زوجها، وهلذا ملكت الفسخ بإخالله بالنفقة •
قيام االزدواج بالنفقة، فال بد مـن  أن املهر عوض ما ميلك ذا العقد، فال بد من القدرة عليه، و •

القدرة عليها؛ وألن من ال قدرة له على املهر، والنفقة يستحقر، ويستهان يف العادة كمن له نسب 
  .٤دينء، فتختل به املصاحل كما ختتل عند دناءة النسب

  : ألن ذلك معدود نقصا يف عرف الناس، وأنشد ابن قدامة يف اعتبار العرف لبعضهم: العرف •
  تاين الطالق أن رأتاين     قل مايل قد جئتماين بنكرسأل

  ٥ويكأن من له نشب حمبب    ومن يفتقر يعش عيش ضر
هو عدم اعتبار الغىن يف الكفاءة، وهو قول للمالكية، وقول أكثر الشافعية  ورواية : ٦القول الثاين

 ) ببطالن النكاح لفقر أو رقمل أجد نصا عن اإلمام أمحد رمحه اهللا: (عن احلنابلة، قال الشيخ تقي الدين
،وقد سئل ابن حجر اهليثمي عن أهل بلد يفتخرون باألموال ال باألنساب فهل يكون الفقري فـيهم  ٧

                                                
 . ٣/٢٠٦:اخلرشي    )١(
هـذا حـديث   : قال الترمذي ٢/١٧٧:املستدرك هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه،: قال احلاكم   )٢(

جممع الزوائـد  : ، وانظر٥/٣٩٠: رمذيحسن صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث سالم بن أيب مطيع ،سنن الت
 . ٢/١٤١٠:، ابن ماجة٦/٦٤:، اتىب٧/١٣٥:، سنن البيهقي الكربى١٠/٢٥١:

 . ٤/٦١: ، املستدرك٩/٣٥٦:، صحيح ابن حبان٢/١١١٤: مسلم   )٣(
 . ٢/٣١٩:بدائع لصنائع   )٤(
 . ٧/٢٩:املغين    )٥(
 . ٣/٣٩:، أسىن املطالب ٧/٢٩:املغين    )٦(
 . ٨/١٠٨:نصاف اإل   )٧(



 ٥٤

  .١نعم يكون فقريهم كفؤا ملوسرهم :كفؤا للغنية منهم أم ال؟ فأجاب بقوله
  :ومن أدلتهم على ذلك

  ٢ )مسكينا، وأمتين مسكينا اللهم أحيين: (أن الفقر شرف يف الدين، وقد قال النيب  •
  .أنه ليس أمرا الزما، فأشبه العافية من املرض •
  .أنه ال يفتخر به أهل املروءات والبصائر •

  :الترجيح
 نرى أن األرجح بناء على ما سبق ذكره عدم اعتبار الكفاءة يف الفقر والغىن، أما ما أشار به 

 أخربها مبا يتناسب مع حاهلا، ومل يرد حباجة فاطمة، ف على فاطمة بنت قيس، فريجع إىل علمه 
  .بذلك  أن يقرر حكما شرعيا

أشار بـاخلرب إىل أن  ( :، فقد علق عليه املناوي بقولهاحلسب املالأما احلديث اآلخر الذي اعترب 
فقصد ذمهم بذلك حيث أعرضوا عن األحساب اخلفية ، احلسب الذي يفتخر به أبناء الدنيا اليوم املال

والكرم التقوى والتقوى تشمل املكـارم الدينيـة   : أال ترى أنه أعقبه بقوله ،ق الدينيةومكارم األخال
  ٣ )والشيم املرضية اليت فيها شرف الدارين

إن أحساب أهل الدنيا :(وقد دل على ذلك الرواية األخرى وهي املفسرة للرواية السابقة، وهي
هم أهل الدنيا  لشغفهم ا وطمأنينتهم إليها مسا:(، قال يف فيض القدير٤ )الذي يذهبون إليه هذا املال

كما يشغف الرجل بأهله ويأنس إليهم فصاروا أهال هلا وهي هلم أهل وصارت أمواهلم أحسابا هلـم  
يفتخرون ا وحيتسبون بكثرا عوضا عن افتخاره وعن األحساب بأحسام وأعرضوا عن االفتخار 

  ٥) بنسب املتقني
أدلة، فإنه ال ينتهض لالستدالل به على مثل هذا احلكـم الشـرعي،    أما سائر ما استدلوا به من

  .وسنرى املزيد من التفاصيل عن هذا يف الفصول املرتبطة باحلقوق املالية للزوجة
  :الغىن املعترب يف الكفاءة

                                                
 . ٤/٩٩:الفتاوى الفقهية الكربى   )١(
: هـذا حـديث غريـب   : ، قال الترمـذي ٤/٣٥٨: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، املستدرك: قال احلاكم   )٢(

 . ٢/١٣٨١:، سنن ابن ماجة٧/١٢: ، سنن البيهقي الكربى٤/٥٧٧: الترمذي
 . ٣/٤١٣: فيض القدير   )٣(
، اـتىب  ٢/٤٧٤: ، صـحيح ابـن حبـان   ٢/١٧٧:ذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، املستدركه: قال احلاكم   )٤(

 . ٥/٣٥٣:، أمحد٦/٦٤:
 . ٢/٤١٦: فيض القدير   )٥(



 ٥٥

  : اعتبار الكفاءة يف الغىن على حد الغىن على قولنيباختلف الفقهاء القائلون 
والقدرة على النفقة، وال تعترب  ،املعترب يف الكفاءة هو القدرة على مهر مثلهاأن الغىن : القول األول

الزيادة على ذلك، حىت إن الزوج إذا كان قادرا على مهر مثلها ونفقتها يكون كفئا هلا، وإن كان ال 
يساويها يف املال، ومن ال ميلك مهرا وال نفقة فال يكون كفئا للغنية، وهو مذهب أيب حنيفـة وأيب  
يوسف وحممد يف ظاهر الروايات، وهو موافق ملا ذكره القائلون باعتبار الغىن يف الكفاءة من املالكيـة  

  .واحلنابلة
أنه إذا كان قادرا على النفقة عـن طريـق   : نفية حدود أخرى مؤيدة هلذ منهااحلورويت عن ا

ما يعجل هلا باليـد  إذا كان قادرا على إيفاء : الكسب كان كفئا، ومعناه منقول عن أيب يوسف قال
ويف غريب الرواية للسيد أيب شجاع جعل األصح ملك . ويكتسب ما ينفق هلا يوما بيوم كان كفئا هلا

إن كان جيد نفقتها وال جيد نفقة نفسه فهو كفء وإال ال يكون كفئا وإن : ويف الذخرية. نفقة شهر
  .   ١كانت فقرية

 شرط حتقق الكفاءة؛ ألن التفاخر يقع يف الغىن أن تساوي الزوج والزوجة يف الغىن: القول الثاين
  .عادة، وهو مذهب أيب حنيفة وحممد يف غري رواية األصول

واسـتدلوا    ،وذكر السرخسي أن هذا قول بعض املتأخرين الذين اعتربوا الكفاءة يف كثرة املال
إن أحساب : قالتورأيت ذا الفقر مهينا و ،رأيت ذا املال مهيبا   - رضي اهللا عنه  - حبديث عائشة 

ألن كثرة املال يف األصل مذموم، قال (ذوي الدنيا املال،ولكنه رد عليهم بأن األصح عدو اعتبار ذلك،
 :)٣ )يعين تصدق به٢ )هكذا وهكذا: هلك املكثرون إال من قال مباله  

  :الترجيح
اه واملتضـررة  ألا هي املنتفعة بغن للزوجة،نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حيال تقدير ذلك 

ويقول . أنفق علي وإال طلقين: تقول لك زوجك: (مبينا هذا احلق بفقره، فيحال عليها، وقد قال 
  ٤ )أنفق علي، إىل من تكلين: ويقول لك ابنك. أنفق علي وإال بعين: لك عبدك

فجعل : إن أيب زوجين ابن أخيه لريفع يب خسيسته، قال: فقالت وجاءت فتاة إىل رسول اهللا 
                                                

 . ٣/٣٠٠:فتح القدير   )١(
رواه الطرباين يف الكبري وفيه عمران بن سليمان قـال فيـه األزدي يعـرف وينكـر، جممـع      : قال يف جممع الزوائد   )٢(

 . ١/٢٩١: ، مسند إسحق بن راهويه٢/٣٠٩: أمحد: ، وانظر١/٥٠:زوائدال
 . ٥/٢٥:املبسوط   )٣(
، سـنن النسـائي   ١/٢٦٦:، مسـند الشـافعي   ٧/٤٦٦:، سنن البيهقـي الكـربى  ١/١٨٨: البن اجلارود املنتقى   )٤(

 . ٥/٣٨٤:الكربى



 ٥٦

قد أجزت ما صنع أيب، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إىل اآلباء من األمر : مر إليها، فقالتاأل
  ١ )شيء

ويتعلق ذه املسألة حالة كثريا ما نراها يف جمتمعاتنا، وهو االحتيال على زواج امرأة معينة بادعاء 
والذي تقتضيه أصـول  (:الغىن، وال شك يف أن من فعل ذلك يعامل خبالف مقصوده،قال ابن مفلح

الشريعة وقواعدها أن الرجل إذا غر املرأة بأنه ذو مال، فتزوجت على ذلك، فظهر ال شيء له، أو كان 
ذا مال وترك النفقة عليها، ومل تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو حباكم، أن هلا الفسخ، وإن 

ا، ومل يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار، ومل تزوجته عاملة بعسرته أو كان موسرا مث افتقر فال فسخ هل
  ٢ ).يرفعهم أزواجهم إىل احلكام ليفرقوا بينهم

  الكفاءة يف السالمة من العيوب 
  :اختلف الفقهاء يف اشتراط السالمة من العيوب على قولني

، جيوز نكاح  اخلصـي  :(عدم اشتراط ذلك، وهو قول الظاهرية، قال ابن حزم: القول األول
  - رضي اهللا عنه  - ، وعن ابن مسعود ٣ )ألنه مل يأت نص بنهي عن شيء من ذلك، والعاقر ، عقيم وال
  .ال ينفسخ النكاح بعيب: قال

وسنعرض أدلتهم يف حملها من اجلزء اخلاص حبل . ،اشتراط ذلك، وهو قول اجلمهور: القول الثاين
  .العصمة الزوجية بيد القاضي

  : الترجيح
سألة هو اعتبار رغبة املرأة ومدى قدرا على الزواج مبن به عيوب قد حتول نرى أن األرجح يف امل

بينها وبني احلياة الطبيعية مع زوجها، ولذلك، فإنه ال اعتبار للكفاءة يف هذا الباب إال إذا كان هنـاك  
  .تدليس، فتخري بعده الزوجة بني الفراق والبقاء

م املوافقة إال بعد حبث وروية ونظر، ألن البيوت ال واألفضل يف مثل هذا النوع من الزواج أن ال تت
تؤسس على العواطف وحدها، وال تكون الزوجة دائما يف حالة قوة نفسية وإميانية متكنها من الصرب، 

  .فلذلك يستحسن تدخل األولياء يف مثل هذه األمور كمستشارين ال كمجربين
  .خلاص حبل العصمة الزوجية بيد القاضيوللمسألة تفاصيل كثرية نتناوهلا يف حملها من اجلزء ا

  :الفحص قبل الزواج
                                                

 . سبق خترجيه   )١(
 . ٥/٥٨٨:الفروع   )٢(
 . ٩/١٤٧:احمللى   )٣(



 ٥٧

وهو من املسائل املعاصرة اليت سببها التطور العلمي يف اال الطيب، فقد أصبح بإمكان الوسائل  
احلديثة التنبؤ عن أنواع كثرية من األمراض الوراثية، وبالتايل وقاية األجيال اجلديدة منها، فهل ميكـن  

ا من أنواع السالمة اليت تشترط يف الكفاءة، أم ال؟ خاصة وأن هذا األمر قد ال يتعلـق  اعتبار هذا نوع
  .حبق الزوجة وحدها، بل له عالقة كذلك حبقوق أوالدهم

قبل اإلجابة على هذا السؤال حنب ان ندخل األمر من بابه العملي، ولذلك سـنذكر أقـوال   
  .املختصني، مث نعقبه مبا نراه من رأي

  :لفحص قبل الزواجالغاية من ا
  :يهدف الفحص قبل الزواج إىل غايتني مهمتني، مها

  :ـ حفظ سالمة الزوجني ١
وذلك يف األمراض املعدية بصفة خاصة، وال بأس من أن نسوق هنا هذه القصة الواقعية، كدليل 

  .على دور الفحص قبل الزواج يف الوقاية من هذا النوع من أنواع املراض
خترج من الثانوية العامة وحصل على بعثة للواليات املتحدة األمريكية  اوحطم اعربيوهي أن شابا 

بعد ان  ،وقد قضى ذلك الشاب مخس سنوات يف الدراسة هناك ،هفي لدراسة التخصص الذي يرغب
  .حصل على البكالوريس رجع إىل بلده وحصل على وظيفة جيدة يف جمال ختصصه

فقد توفق بفتاة ووجد فيها املواصفات من اجلمـال  بعدها قرر ان يتزوج وقد حصل له ما أراد و
وعنـد   ،بعد مضي عدة سنوات ظهر يف جسم زوجته أورام يف الغدد الليمفاوية، واخللق اليت يريدها

ومن ضمن التحاليل عمل ) NHL(عمل التحاليل والعينات تبني أا مصابة بسرطان الغدد الليمفاوية 
وتبني أا مصابة مبرض اإليدز ) HJV(فريوس املسبب لإليدز  هلا فحص لفريوس نقص املناعة املكتسبة

األورام السرطانية الليمفاوية قد تكون إحدى (وان سرطان الغدد الليمفاوية هو مصاحب ملرض اإليدز 
  )مضاعفات مرض اإليدز

زوجتـه  لصعق كما صعقت زوجته وأتاه حالة من اهلسترييا وذهـب  فمت إخبار الزوج بذلك، و
  .يف ذلكأنه السبب ها خيربويبكي، 
تبني أنه خـالل  ، وقد مت فحص الزوج وتبني أنه مصاب بفريوس نقص املناعة املكتسبة أيضاًمث 

سفره للواليات املتحدة مارس عالقات جنسية حمرمة مع عدة نساء لكن مل يكن يعلم بتاتاً أنه مصاب 
  .ذا الفريوس

ص املناعة املكتسبة إىل طفلتهم الوحيدة وكانت وزيادة يف املأساة هلذه القصة فقد انتقل فريوس نق
  .كارثة جلميع أفراد العائلة



 ٥٨

  :ـ حفظ سالمة الذرية ٢
، حبيث أصـبحت  مراض الوراثية يف بعض الدول العربيةاألتشريالعديد من الدراسات إىل انتشار 

مشكلة  مشكلة صحية خطرية، وإرهاقاً للموارد املخصصة للقطاع الصحي، باإلضافة إىل أاتشكل 
  .اجتماعية كبرية، فضال عن معاناة املصابني ذه األمراض

طفل مبرض وراثي ناتج عن خلل يف اجلينات  ٢٥يتوقع إحصائيا أن يصاب طفل واحد من كل ف
و يتوقع أن يصاب طفل واحد لكل .أو مبرض له عوامل وراثية خالل اخلمس وعشرين سنه من عمره

كما يصاب نفس العدد مبشكالت تأخر يف املهارات . ديدحالة والدة لطفل حي بعيب خلقي ش ٣٣
من هؤالء املصابون ذه األمراض يتوفون مبكرا أو حيتـاجون إيل البقـاء يف    ةوتسع. وتأخر عقلي

وهذه األعداد هلا تبعات . املستشفيات ملده طويلة أو بشكل متكرر وهلا تبعات مالية واجتماعيه ونفسيه
  .قيه اتمععظيمة ومعقدة على األسرة وب

فأحدث االحصائيات  ٠٠واملشكلة تنتشر بشكل كبري ىف بلدان اخلليج العرىب والشمال االفريقى 
الصادرة عن منظمة الصحة العاملية تؤكد ان عدد املعاقني ىف مصر ىف تزايد مستمر وام ميثلون حواىل 

  .ةعاقة الذهنيمن اصحاب اإل% ٧٣من امجاىل عدد السكان منهم حواىل % ١٣
من هنا طرحت بشدة فكرة اللجوء اىل اصدار قانون يشترط على املقبلني على الزواج اجـراء  

وهو  ..كشف طىب اجبارى للتأكد من خلو الزوجني من أى أسباب صحية تعرض أطفاهلما للتشوهات
رىب القانون الذى فرضت مثله كل من السعودية واالردن ومن املنتظر تعميم التجربة ىف احناء الوطن الع

٠  
  .وعليه ميكن ألي جمتمع الوقاية من األمراض الوراثية كما هو احلال يف معظم األمراض األخرى

زواج األقارب ووجود أمراض الدم الوراثية : وتنتشر االمراض الوراثية نتيجة لثالثة عوامل وهى 
 ميكن أن ينقله وقد يكون أحد الوالدين مصابا بأحد هذه األمراض وبالتايل، وتقدم عمر أحد الوالدين

بينما يف أحيان أخرى يكون كال الوالدين يف صحة جيدة، ولكن حيمالن عوامـل  . إىل بعض األبناء
غري سويني من كـال الوالـدين إىل   ) جنيني(عند انتقال عاملني وراثيني . غري سوية) جينات(وراثية 

حلاالت ميكن أن تقتصـر  ويف بعض ا. أطفاهلما، فمن احملتمل أن يصاب هؤالء األطفال مبرض وراثي
اإلصابة باملرض الوراثي على الذكور فقط على الرغم من عدم إصابة الوالدين باملرض، وذلك ألن األم 

وهنا جيب توخي احلذر . غري السوية دون أن يظهر عليها املرض) اجلينات(حاملة ألحد العوامل الوراثية 
فـإن  ، ومن هذا املنظـور . ه إال على األطفاليف تناول املوضوع بسهولة أو إمهال فذلك لن يترك أثر

  .التوعية الصحية ذا الشأن ال بد أن تتحول إىل إلزام أي رجل وفتاة يعزمان على الزواج
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  :أمهية الفحص قبل الزواج
  : تكمن فائدة الفحص قبل الزواج ىف عدة نقاط 

لذرية إن وجدت فتتسـع  أن املقدمني على الزواج يكونون على علم باألمراض الوراثية احملتملة ل •
  . اخليارات يف عدم اإلجناب أو عدم إمتام الزواج

تقدمي النصح للمقبلني على الزواج إذا ما تبني وجود ما يستدعي ذلك بعد استقصـاء التـاريخ    •
  . املرضي والفحص السريري واختالف زمر الدم

حر املتوسط وهو هو املرض الذي ينتشر بشكل واسع وواضح يف حوض الب) التالسيميا(أن مرض  •
  .املرض الذي توجد وسائل للوقاية من حدوثه قبل الزواج

احملافظة على سالمة الزوجني من األمراض، فقد يكون أحدمها مصاباً مبرض يعد معدياً فينقـل   •
  . العدوى إىل زوجه السليم

حـد  إن عقد الزواج عقد عظيم يبىن على أساس الدوام واالستمرار، فإذا تبني بعد الـزواج أن أ  •
  . الزوجني مصاب مبرض فإن هذا قد يكون سبباً يف إاء احلياة الزوجية لعدم قبول الطرف اآلخر به

بالفحص الطيب يتأكد كل واحد من الزوجني اخلاطبني من مقدرة الطرف اآلخر على اإلجنـاب   •
  . وعدم وجود العقم، ويتنب مدى مقدرة الزوج على املعاشرة الزوجية

د من انتشار األمراض املعدية والتقليل من والدة أطفال مشوهني أو معاقني بالفحص الطيب يتم احل •
  .والذين يسببون متاعب ألسرهم وجمتمعام

  :أنواع األمراض الوراثية
  :قد أحصى هذا البحث أهم األمراض اليت ميكن تتطلب الفحص قبل الزواج، ومنها

  .حر املتوسط وأنيميا الفولأمراض الدم الوراثية مثال فقر الدم املنجلي وفقر دم الب •
أمراض اجلهاز العصيب كمرض ضمور العضالت اجلذعي وأمراض ضمور العضالت بـاختالف   •

  .أنواعها وضمور املخ واملخيخ
  .أمراض التمثيل الغذائي املعروفة باألمراض اإلستقالبية اليت تنتج بسبب نقص أنزميات معينة •
و معظم هذه األمراض تنتقـل  .والغدة الدرقية أمراض الغدد الصماء خاصة أمراض الغدة الكظرية •

 .بالوراثة املتنحية واليت يلعب زواج األقارب فيها دور كبري يف زيادة أعدادها
 .األمراض املعدية •

  :السلبيات املتوقعة من الفحص
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  : تكمن يففأما السلبيات املتوقعة من الفحص 
وهذا غري صحيح؛ ألن الفحص ال  إيهام الناس أن إجراء الفحص سيقيهم من األمراض الوراثية، •

  . يبحث يف الغالب سوى عن مرضني أو ثالثة منتشرة يف جمتمع معني
إيهام الناس أن زواج األقارب هو السبب املباشر هلذه األمراض املنتشرة يف جمتمعاتنا، وهو غـري   •

  . صحيح إطالقاً
عزف عنها اخلطاب إذا قد حيدث تسريب لنتائج الفحص ويتضرر أصحاا، ال سيما املرأة فقد ي •

  . علموا أن زواجها مل يتم بغض النظر عن نوع املرض وينشأ عن ذلك املشاكل
جيعل هذا الفحص حياة بعض الناس قلقة مكتئبة ويائسة إذا ما مت إعالم الشخص بأنه سيصاب هو  •

  . أو ذريته مبرض عضال ال شفاء له من الناحية الطبية
لبعض االلتزام ا ويف حال إلزام احلكومات جبعل الفحوص شرطاً التكلفة املادية اليت يتعذر على ا •

للزواج ستزداد املشاكل حدة، وإخراج شهادات صحية من املستشفيات احلكومية وغريها أمـر  
 . غاية يف السهولة، فيصبح جمرد روتني يعطى مقابل مبلغ من املال

من األمراض الوراثية اليت تعرف  من الناحية التقنية قد يكون هذا الفحص مقتصرا على عدد قليل •
أسباا احلقيقية أو اجلينات املسببة هلا، حيث ال ميكن إجراء فحص واحد للكشف على مجيـع  
األمراض الوراثية اليت قد يزيد عددها على عشرة آالف مرض، كما أن تكلفـة عمـل هـذه    

 .التحليالت باهظة، وإمكانية إجرائها ال تتوفر يف مجيع املختربات
  : الفحص قبل الزواجحكم 

وقد خلص بعضـهم  اختلف العلماء والباحثون املعاصرون يف هذه املسألة، انطالقا مما سبق، فقد 
  :أقواهلم على النحو التايل

جيوز لويل األمر إصدار قانون يلزم فيه كل املتقدمني للزواج بإجراء الفحص الطيب  :القول األول
  : ، ومن األدلة على ذلكة طبية تثبت أنه الئق طبياًحبيث ال يتم الزواج إال بعد إعطاء شهاد

مـن  : النساء(﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم ﴾:تعاىلقوله  •
املسـلم  املباح إذا أمر به ويل األمر املسلم للمصـلحة العامة يصبح واجباً ويلتـزم  ، ف)٥٩اآلية

  . بتطبيقه
ن بعض األمراض املعدية ، أل)١٩٥من اآلية: البقرة(﴿ وال تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة﴾:تعاىلقوله  •

  . تنتقل بالزواج، فإذا كان الفحص سبباً يف الوقاية تعني ذلك
مـن  : آل عمـران (ك سميع الـدعاِء﴾ ﴿ قَالَ رب هب لي من لَدنك ذُريةً طَيبةً إِن:تعاىلقوله  •
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ن احملافظة على النسل من الكليات اليت اهتمت ا الشريعة، فال مانع من حـرص  ، أل)٣٨اآلية
اإلنسان على أن يكون نسله املستقبلي صاحلاً غري معيب، وال تكون الذرية صاحلة وقرة للعني إذا 

ه األمراض دف لتجنبها عملية الفحص كانت مشوهة وناقصة األعضاء متخلفة العقل، وكل هذ
  .الطيب

ه أمر ، ففي)فر من اذوم فرارك من األسد(: ، وقوله )ال توردوا املمرض على املصح(: قوله  •
  .باجتناب املصابني باألمراض املعدية والوراثية

أوالً وعلى  إن الفحص الطيب ال يعترب افتئاتاً على احلرية الشخصية؛ ألن فيه مصلحة تعود على الفرد •
اتمع واألمة ثانياً، وإن نتج عن هذا التنظيم ضرر خاص لفرد أو أفراد فإن القواعد الفقهية تقرر 

  ) يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام(وأنه ) يرتكب أهون الشرين(أن 
فعه حيث إنه إذا أمكن دفع الضرر قبل وقوعه فهذا أوىل وأسهل من ر) الدفع أوىل من الرفع(قاعدة  •

  . بعد الوقوع
فإذا كانت الغاية هي سالمة اإلنسان العقلية واجلسدية؛ فإن ، )الوسائل هلا حكم الغايات(قاعدة  •

الوسيلة احملققة لذلك مشروعة، وطاملا أن الفحص الطيب قبل الزواج حيقق مصاحل مشروعة للفرد 
االجتماعي واالقتصـادي  اجلديد ولألسرة واتمع ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالية على املستوى 

  . وهذه من األسباب املأمور ا شرعاً
ال جيوز إجبار أي شــخص إلجراء االخـتـبار الوراثي، وجيوز تشجيع الناس : القول الثاين

  : ، ومن األدلة على ذلكونشر الوعي بالوسائل املختلفة بأمهية االختبار الوراثي
ة الشرعية حمددة، وإجياب أمر على الناس وجعله أن أركان النكاح وشروطه اليت جاءت ا األدل •

كل شرط لـيس يف  (: شرطاً للنكاح تزيد على شرع اهللا، وهو شرط باطل، وقد صح قوله 
  ) ...كتاب اهللا فهو باطل

أن النكاح ال يلزم منه الذرية، فقد يتزوج الرجل ألجل املتعة فقط فال وجه إللزامـه بـالفحص    •
  . بار السنالوراثي كما هو احلال يف ك

أن الفحص غالباً سيكون على مرضني أو ثالثة أو حىت عشرة، واألمراض الوراثية املعلومة اليوم  •
مرض، وكل عام يكتشف أمر جديد، فإذا ألزمنا الناس بالفحص عنها مجيعاً فقد  ٨٠٠٠أكثر من 

  .يتعذر الزواج ويصعب وينتشر الفساد
واألصل أن ، )وصحته(: لم يقل ، ف)فزوجوهإذا أتاكم مـن ترضون دينه وخلقه (: قـوله  •

  . الدين واخللق: اإلنسان سليم، وقد اكتفى باألصول
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إن تصرفات ويل األمر يف جعل األمور املباحة واجباً إمنا جتب الطاعة إذا تعينت فيه املصـلحة أو   •
   ) تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة(غلبت للقاعدة الفقهية 

وإلزام الناس بالكشف قبل الزواج فيه مفاسد عظيمة تزيد على ، )اعة يف املعروفإمنا الط(: قوله  •
  .املصاحل املرجوة

املتقدم للزواج ينبغي أن حيسن الظن باهللا ، ف)أنا عند ظن عبدي يب:( يف احلديث القدسي قوله  •
  . ويتوكل على اهللا ويتزوج، والكشف يعطي نتائج غري صحيحة أحياناً

  :الترجيح
األرجح يف املسألة هو القول بوجوب الفحص قبل الزواج، درءا هلذه املفاسد العظيمة اليت نرى أن 

  .تنجر بسبب ترك هذا النوع من أنواع الفحص
مراض الوراثية ال يوجد هلا عالج أو يصعب عالجها ألالكثري من ا أن(وخاصة مع ما نعرفه من 

ء بتناول الدواء طوال احلياة أو التغذية اخلاصة وقد يترتب على إجراءات العالج سوا ،وذات تكلفة عالية
فالفحص قبل الزواج يشكل وسـيلة   ،أو نقل الدم بصفة منتظمة او زرع األعضاء زيادة يف النفقات

مالئمة ملكافحة األمراض الوراثية ووسيلة للوقاية وباقل تكلفة مقارنة بالفوائد الكبرية اليت تتحقق إذا ما 
  ) مراض الوراثية واليت يكلف عالجها مبالغ طائلةمت محاية اتمع من األ

ونرى أن على ويل األمر أن ال يكتفي بإجبار رعاياه على ضرورة هذا الفحص فقط، بل جيـب  
عليه تيسري األمر عليهم، وتوفري ما يلزم من أنواع الفحوص يف هذه الناحية باان، وخاصة للعاجزين 

  .عن دفع تكاليفه الضخمة
إلمكان تزويد املستشفيات العمومية مبا يسهل هذا النوع من الفحص على العامة، بل نرى أنه با

  .كما نشاهد من تزويدها مثال مبا يسهل تنظيم النسل أو احلد منه
تقدم للخطبة إجراء الفحص إذا كانت هناك يمن فيويل املرأة أن يشترط ونرى أن من مسؤولية 

  .للمخطوبة أو للذرية مستقبال قرائن تدل على احتمال اإلصابة باملرض سواء
يستحب، بل جيـب يف بعـض   :(وقد جاء يف فتاوى اللجنة الشرعية بوزارة األوقاف بالكويت

احلاالت إخبار الراغبني يف الزواج مبا تكشف عنه الفحوصات، سواء كان حصول التشويه باحلمـل  
   ١ )الدين النصيحة(:مؤكداً أو حمتمالً؛ لقوله 
انتشر مرض معني يف منطقة معينة، وكان املتزوجون من أهل املنطقة، (ما لو ويتأكد ما ذكرناه في

                                                
 . عن متيم الداريأمحد ومسلم وأبو داود والنسائي    )١(
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وهم معرضون غالباً النتقال األمراض الوراثية للذرية؛ فال بأس من طلب الفحص قبل الزواج، وليس 
ذلك على النطاق العام، فلو كان املرض ينتشر يف منطقة معينة من بلد ما فقط فيقتصر احلكم علـى  

  ) املنطقة
وقد انتهت املناقشات الطبية الفقهية ملوضوع الفحص الطيب قبل الزواج اليت عقدا املنظمة هذا، 

اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت، واليت ضمت خنبه من األطباء والفقهاء من بلدان عديـدة جبملـة   
  : توصيات، جاء فيها

الوعي عن طريق وسائل اإلعالم تشجيع إجراء االختبار الوراثي قبل الزواج، وذلك من خالل نشر  •
  . املسموعة واملرئية والندوات واملساجد

تناشد السلطات الصحية بزيادة أعداد وحدات الوراثة البشرية لتوفري الطبيب املتخصص يف تقدمي  •
اإلرشاد اجليين وتعميم نطاق اخلدمات الصحية املقدمة للحامل يف جمال الوراثـة التشخيصـية   

  . الصحة اإلجنابية والعالجية دف حتسني
  .ال جيوز إجبار أي شخص إلجراء االختبار الوراثي •
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  الوالية يف الزواجا ـ ثاني
نتناول يف هذا الفصل أساسا من األسس اليت وضعتها الشريعة احلكيمة حلماية الزواج من عبث 

  .م املدنسةالعابثني، الذين قد يستصغرون عقل املرأة أو يغروا مبعسول الكالم، ليجروها ملستنقعا
وقد اختلف الفقهاء يف املدى الذي يعترب فيه اختالفا شديدا، وقد حصل بناء على هذا االختالف 
مواقف متناقضة اجنرت عنها كثري من املفاسد، فبناء على التشديد يف اعتباره ألغيت شخصية املـرأة،  

اج مبن شاء، ويعضلها عمـن  وألغي حقها يف االختيار، وصارت تابعة لرغبة وليها الذي جيربها بالزو
  .شاء

وبناء على التساهل يف اعتباره ضاعت حقوق املرأة اليت ال جتد الرجل الذي حيميها من هضـم  
  .حقوقها واالحتيال عليها

وبناء على هذا الواقع حناول يف هذا الفصل التعرف على املواقف الفقهية املختلفة من هذا األساس، 
  :اسد، وقد قسمنا الفصل إىل أربعة مباحث هيوما ينبين عنها من مصاحل أو مف

  .أحكام الوالية وأنواعها، وقد حتدثنا فيه عن األحكام األصلية والعارضة للوالية، وأنواعها •
  .من تثبت له الوالية مبراتبهم املختلفة، وحبسب أنواع الوالية •
ـ   • عها يف من تثبت عليه الوالية، وقد خصصناهم مببحث خاص لبعض التفاصيل اليت يعسـر وض

  .املبحث الثاين
  .الوكالة يف الزواج، أحكامها وأنواعها •
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  أحكام الوالية ـ  ١
  : تعريف الوالية

ولـي الشيَء وولـي علـيه وِاليةً وواليةً، والوِالية الــخطة كاِإلمـارة، والواليـةُ    : لغة
  .الولـي هو الناصر: الـمصدر، ومن أَمساء اهللا تعالـى

الوِاليةُ التـي مبرتلة اِإلمارة مكسورة لـيفصل بـني الـمعنـيـني، وقد جيوز و: قال الزجاج
كسر الوالية َألن فـي تولـي بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة والعمل،  وكل   ما كان مـن  

  . ١جنس الصناعة نـحو القصارة والـخياطة فهي مكسورة
  .٢اذ تصرف الويل يف حق الغري شاء أم أىبهي نف:من تعاريفها ما ورد يف الة: اصطالحا

  :حكم الوالية
ما دام بالغا عاقال، فيملك أن يزوج نفسه بأي عدم اشتراط الوالية لزواج الرجل  اتفق الفقهاء على

، مبهر املثل أو بأكثر منه دون أن يعترض عليه أحد يف ذلـك  ،امرأة سواء كانت مكافئة له أو أقل منه
هل ميكنها تزويج نفسها أم يشـترط حضـور    ،بكراً كانت أو ثيباً بالغة العاقلةاملرأة الواختلفوا يف 

  : ٣؟على األقوال التاليةوليها
  :اشتراط الوالية :القول األول

ال والية هلا  يف عقد الزواج على نفسها وال غريهـا  ، فأن املرأة ال تزوج نفسها وال غريهاأي 
إنه ال  (:، قال ابن املنذر - رضي اهللا عنهم  - د وعائشة بالوالية، وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعو

بن عبـد  ابن املسيب واحلسن وعمر اوإليه ذهب سعيد  ٤ )يعرف عن أحد من الصحابة خالف ذلك
وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة،  وأبو عبيد والطربي، العزيز، والثوري، وابن أيب ليلى وابن شربمة،

  :، واستدلوا على ذلك مبا يلي٥ف كل من الطحاوي والكرخيوهو ما نقله عن أيب يوس
 :من القرآن الكرمي

وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضـوا   ﴿:تعاىلقال اهللا  •
 وفرعبِالْم مهنيآلية نزلت يف معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة ، وهذه ا)٢٣٢:البقرة(﴾ب

                                                
 . ١٥/٤٠٦: لسان العرب   )١(
 . ١/٥٩:درر احلكام   )٢(
، تبـيني  ٣/١٩٢: ، الفتاوى الكربى٣/٢٦٧:املنتقى، ١٩/٨٤: التمهيد، ٩/٣٢:، احمللى٥/٢٠:،األم ٢/١١٠:املدونة    )٣(

 . ٣/١٢٥: ،أسىن املطالب ٥/٧١:لتاج واإلكليل ، ا٨/٦٦:،اإلنصاف  ٣/٢٥٧:، فتح القدير٢/١٠٠: احلقائق
 . ٦/٢٥١:نيل األوطار   )٤(
 . وهلؤالء الفقهاء تفاصيل خمتلفة تتعلق باملسألة تقرم من القول الثاين، سنذكرها يف حملها   )٥(
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هذا أصـح شـيء   (:زوجها، ولوال أن له حقا يف اإلنكاح ما ى عن العضل، قال ابن عبد الرب
وأوضحه يف أن للويل حقا يف االنكاح، وال نكاح إال به،ألنه لوال ذلك ما ي عـن العضـل،   

 ترى أن الويل ى عن العضل، فقد أمر خبالف أال(:، مث بني وجه احتجاجه بقوله١ )والستغين عنه
العضل، وهو التزويج، كما أن الذي ي عن أن يبخس الناس قد أمر بأن يويف الكيل والـوزن،  

  )وهذا بني كثري
فاآلية صرحية باشتراط  ﴾)٢٥:النساء(﴾فَانكحوهن بِإِذْن أهلهِن وآتوهن أُجورهن  ﴿:تعاىلقوله  •

  .األهل طلب إذن
يف هذه اآلية إال الرجال، ولو  تعاىل،فلم خياطب )٣٢:النور(﴾وأَنكحوا الْأَيامى منكُم  ﴿:تعاىلقوله  •

  .كان هذا األمر إىل النساء لذكرهن
قَالَ إِني أُرِيد أَنْ أُنكحك إِحـدى   ﴿: يف قصة موسى  حكاية عن شعيب  تعاىلقوله  •

مت عشرا فَمن عندك وما أُرِيد أَنْ أَشق علَيك ى أَنْ تأْجرنِي ثَمانِيةَ حججٍ فَإِنْ أَتمابنتي هاتينِ علَ
ويف هذه اآلية دليل على أن (:، قال القرطيب)٢٧:القصص(َ﴾ستجِدنِي إِنْ شاَء اللَّه من الصالحني

  ٢ )صاحل مدين توالهالنكاح إىل الويل، الحظ للمرأة فيه ألن 
أن للرجال حق القوامة على  تعاىلفأخرب ) ٣٤:النساء(﴾الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء ﴿: تعاىلقوله  •

  .النساء، ومن القوامة الوالية عليهن
  :من السنة النبوية الشريفة

ة على اشتراط وهو من أصرح األحاديث الدال،٣ )ال نكاح إال بويل(:قول النيب : احلديث األول
  :الويل، واالستدالل به من الوجهني التاليني

، فقد أورد املخالفون ضعف احلديث بسبب إرساله، وقـد  االحتجاج به صحة: الوجه األول
من يقبل املراسيل يلزمه قبوله، وأما من ال  يقبل املراسيل فيلزمه أيضا، (: أجاب القرطيب على ذلك بقوله
فظ والثقة، وممن وصله إسرائيل وأبو عوانة، كالمها عن أىب إسحاق عن ألن الذين وصلوه من أهل احل

                                                
 . ١٩/٩٠: التمهيد   )١(
 . ١٣/٢٧١:تفسري القرطيب   )٢(
عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش، مث سرد متام ثالثني  عن أزواج النيب وقد صحت الرواية فيه  «:قال الشوكاين   )٣(

صحابيا، وقد مجع اإلشارة الدمياطي من املتأخرين، وقد اختلف يف وصله وإرساله، فرواه شعبة والثوري عن أيب اسحاق مرسال، 
بن املديين ومـن طريـق البخـاري     ورواه إسرائيل عنه فأسنده، وأبو إسحاق مشهور بالتدليس ،وأسند احلاكم من طريق علي

: ، صحيح ابـن حبـان  ٣/٢٢٠: ، سنن الدارقطين٦/٢٤٩:نيل األوطار:انظر  »والذهلي وغريهم أم صححوا حديث إسرائيل
 .١/٦٠٥:، سنن ابن ماجة٢/١٨٣:، املستدرك٢/٢٢٩: ، أبو داود٩/٣٨٩
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، وإسرائيل ومن تابعه حفاظ، واحلافظ تقبل زيادته، وهذه الزيادة دة عن أىب موسى عن النىب أىب بر
   ١ )يعضدها أصول

  :بل قد ذكر ابن القيم االحتجاج على قبوله من مخسة وجوه، هي
وحكمهم لروايته بالصحة كالبخاري وعلي بن املديين والترمذي تصحيح من تقدم من األئمة له  •

  .وبعدهم احلاكم وابن حبان وابن خزمية
ترجيح إسرائيل يف حفظه وإتقانه حلديث أيب إسحاق، وهذا شهادة األئمة له وإن كـان شـعبة    •

  .والثوري أجل منه لكنه حلديث أيب إسحاق أتقن وبه أعرف
سألت : كشريك ويونس بن أيب إسحاق، قال عثمان الدارمي متابعة من وافق إسرائيل على وصله •

حيىي بن معني شريك أحب إليك يف أيب إسحاق أو إسرائيل فقال شريك أحب إيل وهو أقـدم  
  .وإسرائيل صدوق قلت يونس بن أيب إسحاق أحب إليك أو إسرائيل فقال كل ثقة

يف روايات خمتلفة، وشعبة ما ذكره الترمذي، وهو أن مساع الذين وصلوه عن أيب إسحاق كان  •
  .والثوري مسعاه منه يف جملس واحد

أن وصله زيادة من ثقة ليس دون من أرسله، والزيادة إذا كان هذا حاهلا فهي مقبولة كما أشار إليه  •
  .٢البخاري

نفي الكمال ال نفي الصحة، وقد أجاب : أن املخالفني أولوا احلديث على أن معناه: الوجه الثاين
ي الفعل لقول بأن األوىل هو محل النفي يف احلديث على نفي الفعل الشرعي، ال على نفأصحاب هذا ا

، ألن الظاهرأن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه، هو الشرعي، فلو محلناه على أن الفعـل  الوجودي
احلسي منتف احتجنا إيل إضمار لتصحيح اللفظ، وهو املسمى القدرة واالقتضاء، وينشأ عنه النظر يف 

، فال نفي احلقيقة الشرعيةاللفظ يكون عاما أو جممال أو ظاهرا يف بعض احملامل، أما إذا محلناه على  أن
حنتاج إيل إضمار فكان األوىل يف هذا محله على احلقيقة الشرعية، فيكون نفيا للنكاح الشرعي، خبالف 

بعضهم الصحة وبعضهم محله احلقيقة احلسية، فإن عدم الويل حسا احتجنا إيل إضمار فحينئذ يضمر 
  . ٣الكمال

كل نكاح مل حيضره أربعة (: الق أن النيب   - رضي اهللا عنه  - ابن عباس  عن: احلديث الثاين

                                                
 . ١٩/٨٩: التمهيد: ، وانظر٣/٧٢: تفسري القرطيب   )١(
 . ٢/٢٥٧: التحقيق يف أحاديث اخلالف: ، وانظر٦/٧٤: ن القيمحاشية اب   )٢(
 . ١/١٥١: شرح عمدة األحكام   )٣(
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   ١ )خاطب وويل وشاهدا عدل :فهو سفاح
وال ، ال تنكح املرأة املرأة(: قال أن النيب   - رضي اهللا عنه  - أيب هريرة  عن: احلديث الثالث

  ٢ )ا الزانية هي اليت تنكح نفسهاوإمن ،املرأة نفسها
مرأة نكحت بغري إذن وليها أميا ا(: أنه قال عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب : احلديث الرابع

ن م، فإن أصاا فلها املهر مبا استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ويل فنكاحها باطل باطل باطل
  ٣ )ال ويل له

  :لفون من السنةالرد على ما استدل به املخا
، فقد قال ٤ )األمي أحق بنفسها من وليها( :أما األحاديث اليت استدل ا املخالفون، ومنها قوله 

فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسها، بل الويل أحق،وهم (:ابن تيمية
  ٥ )تركوا العمل بنص احلديث وظاهره، ومتسكوا بدليل خطابه

حيتمل من حيث اللفظ أن املراد أحق  يف كل شيء من عقد وغريه، وحيتمل أا أحق واحلديث 
بالرضا أن ال تزوج حىت تنطق باإلذن، خبالف البكر، فلما صحت األحاديث الدالة على اشتراط الويل 

ضيل تعني االحتمال الثاين، وأن املراد أحق  بالرضا دون العقد، وأن حق الويل يف العقد، ودل أفعل التف
  .املقتضي املشاركة أن لوليها حقا آكد، وحقها أن ال يتم ذلك إال برضاها

أما داللة األمي يف اللغة على غري املتزوجة فقد اختلف يف ذلك، فقال علماء احلجاز وكافة الفقهاء 
املراد الثيب املتوىف عنها أو املطلقة، ألنه أكثر استعماال، وألن مجاعـة مـن  الثقـات رووه بلفـظ     

                                                
 . ٣/١٦٣:مغين احملتاج: حديث ضعيف رواه البيهقي والدارقطين، انظر   )١(
يت تـزوج    إن ال: وكنا نقول: رواه ابن ماجة والدارقطين من طريق بن سريين عن أيب هريرة، ويف لفظ: قال ابن حجر   )٢(

نفسها  هي الزانية، ورواه الدارقطين أيضا من طريق أخرى إىل ابن سريين فبني أن هذه الزيادة من قول أيب هريرة، ورواه البيهقي 
، ٢/٢٥٩: التحقيق يف أحاديـث اخلـالف  : ، وانظر٣/١٥٧:من طريق عبد السالم بن حرب عن هشام عنه ا، تلخيص احلبري

 . ٢/٨٠:اهلدايةالدراية يف ختريج أحاديث 
احلديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وأخرجه ابن عدي كلهم من طريق سليمان بن موسى عن ابن جريج عن    )٣(

أخشى أن يكون سليمان وهم، قـال  :ابن جريج فلقيت الزهري فقال : الزهري عن عروة عن عائشة قال يف رواية ابن عدي قال
ليس هذا مما يقدح يف صحة اخلب،ر ألن الضابط قد حيدث : اعيل هذه، وقال ابن حبانالترمذي وضعف حيىي بن معني رواية إمس

مث ينسى فإذا سئل عنه فال يكون نسيانه داال على بطالن اخلرب، وقال احلاكم حنو ذلك، مث أسند عن أيب حامت الرازي عن أمحد أنه 
أنه أعل هذا احلديث : البيهقي يف املعرفة عن بعض الناسله كتب مدونة ليس هذا فيها وذكر : ذكر هذه احلكاية فقال ابن جريج

: ، التحقيق يف أحاديث اخلـالف ٢/٦٠:الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية: ذه احلكاية، مث رد عليه بتوهني أمحد وابن معني، انظر
 . ٣/١٨٤: ، نصب الراية٢/٢٥٥

، ٣/٢٤٠: ، الدارقطين٧/١١٥: ، البيهقي٢/١٨٦ :، الدارمي٣/٤١٦: ، الترمذي٢/٥٢٤: ، املوطأ٢/١٠٣٧: مسلم   )٤(
 . ٣/٢٨٠: ، النسائي٩/٣٦٧: ابن حبان

 . ٣٢/٢٤: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه   )٥(
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و األمي  هنا على معناه اللغوي ثيبا أ: ،وملقابلته بالبكر، وقال الكوفيون وزفر والشعيب والزهري)لثيبا(
  .بكرا بالغة

  :من األدلة العقلية
ومقاصده شريفة وهلذا أظهر الشـرع خطـره باشـتراط    ، خطره كبري  ،أن النكاح عقد عظيم •

مباشرته مفوضة إىل أويل الـرأي   فإلظهار خطره جتعل ،الشاهدين فيه من بني سائر املعاوضات
  .الكامل من الرجال

فكأن نقصان عقلها بصفة األنوثة مبرتلة نقصان عقلها بصـفة   ،أن النساء ناقصات العقل والدين •
بل الزوج  ،الصغر، والدليل على اعتبار نقصان عقلها أنه مل جيعل إليها من جانب رفع العقد شيء

  .هو الذي يستبد بالطالق
  :عدم اشتراط الوالية: القول الثاين

مطلقا إال أنه خالف املستحب، وهو قـول   جواز مباشرة املرأة عقد زواجها وزواج غريهاأي 
وهي ظـاهر   ،يف الرواية األوىل عنه ١حممد بن سريين والشعيب والزهري وقتادة، وهو قول أيب حنيفة

  :الرواية، واستدلوا على ذلك مبا يلي
رآنية كثرية تصرح بأن الزواج ينعقد بعبارة النساء، ألن الزواج ورود آيات ق: من القرآن الكرمي

  :بعبارة النساء فقد رد نص الكتاب، ومنها بعدم انعقادهقال  املذكور فيها منسوب إىل املرأة، ومن
عةَ أَشهرٍ وعشرا فَإِذَا بلَغن والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسهِن أَرب ﴿:تعاىل قوله •

بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو وفرعبِالْم ي أَنفُِسهِنف لْنا فَعيمف كُملَيع احنفَلَا ج نلَه٢٣٤:البقرة(﴾أَج( ،

                                                
ـ  جتوز مباشرة البالغة العاقلة عقـد    ١: روايتان  عن أيب حنيفة: للحنفية يف استقالل املرأة بالوالية سبع روايات هي   )١(

إن عقدت مع كفء جـاز  : ـ رواية احلسن عنه  ٢، غريها مطلقا إال أنه خالف املستحب، وهو ظاهر املذهب  نكاحها ونكاح
واختريت للفتوى ملا ذكر أن كم من واقع ال يرفع وليس كل ويل حيسن املرافعة واخلصومة وال كل قـاض  ، ومع غريه ال يصح 

على أبواب احلكام واستثقاال لنفس اخلصومات فيتقرر الضرر فكان  ولو أحسن الويل وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد، يعدل 
  . منعه دفعا له

ـ   ٣ـ مث رجع إىل اجلواز من الكفء ال من غريه    ٢ـ ال جيوز مطلقا إذا كان هلا ويل   ١: ن أيب يوسف ثالث رواياتوع
  . مث رجع إىل اجلواز مطلقا من الكفء وغريه

إال أنه إذا كان كفئا وامتنع الويل جيـدد  ، وفا على إجازة الويل إن أجازه نفذ وإال بطلـ انعقاده موق  ١: وروايتان عن حممد
فانتهى اخلالف إىل اتفاق الثالثة على اجلواز مطلقـا مـن   . ـ ورواية رجوعه إىل ظاهر الرواية  ٢. القاضي العقد وال يلتفت إليه

: الروايات عنـه وهـو مـا ذكـره السرخسـي، انظـر      وهذا الوجه الذي ذكرناه عن أيب يوسف من ترتيب ، الكفء وغريه 
 . ٣/٢٥٥:، شرح فتح القدير٣/٥٧: ، حاشية ابن عابدين٥/٢١٨: ، تبيني احلقائق٥/١٠:املبسوط
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 . ١ووجه االستدالل باآلية  أن اهللا تعاىل أجاز فعلها يف نفسها من غري شرط الويل
نهم وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضوا بي﴿ :له تعاىلقو •

وفرعمنها إضافة العقد إليها من غـري   ،٢ووجه االستدالل باآلية من وجوه)٢٣٢:البقرة(﴾بِالْم
 ي شرط إذن الويل، ومنها يه عن العضل إذا تراضى الزوجان، والنهي مينع أن يكون له حق فيما

عنه،ومنها أنه ملا كان الويل منهيا عن العضل إذا زوجت هي نفسها من كفو، فال حق له يف ذلك، 
كما لو ي عن الربا والعقود الفاسدة مل يكن له حق فيما قد ي عنه، فلم يكن له فسخه، وإذا 

اكم فلو منع احلاكم من مثل هذا العقد كان ظاملا مانعا مما هو حمظور عليه منعه، اختصموا إىل احل
  .فيبطل حقه أيضا يف الفسخ فيبقى العقد ال حق ألحد يف فسخه فينفذ وجيوز

جـه  وو، )٢٣٠:البقرة(﴾فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره  ﴿: قوله تعاىل •
حتى تـنكح   ﴿: تعاىل االستدالل باآلية من وجهني، أحدمها  إضافته عقد النكاح إليها يف قوله

هرا غَيجوفنسب التراجع إليهما من غري ﴾فال جناح عليهما أن يتراجعا  ﴿: تعاىلقوله ، والثاين ﴾ ز
 .ذكر الويل
  :يل، ومنهاورود األحاديث الدالة على صحة الزواج من دون و: من السنة

األمي أحق بنفسها : (قال رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  -  عن ابن عباس:  احلديث األول
وهذا (:، وقد فسروا األمي بأنه اسم المرأة ال زوج هلا بكرا كانت أو ثيبا، قال السرخسي٣ )من وليها

األعزب مـن  الرجـال   األمي  من  النساء ك:هو الصحيح عند أهل اللغة، وهو اختيار الكرخي، قال
  .٤ )خبالف ما ذكر حممد أن   األمي  اسم للثيب

، وهـو  )كل ذات بعل سـتئيم (:واستدلوا على ذلك من اللغة مبا ورد يف أمثال أكثم بن صيفي
  :يضرب لتحول الزمن بأهله، وبقول الشاعر

  ٥أفاطم إين هالك فتثبيت        وال جتزعي كل النساء تئيم
ا يستدل به أصحاب هذا القول، ويعتربونه معارضا لألحاديث الـيت  وهذا احلديث من أقوى م

                                                
وهذه أبني آية يف كتاب اهللا تعاىل تدل على أن النكاح ال جيوز بغري  « :باآلية فقال الشافعي وعلى عكس ذلك استدل   )١(
 . ٥/١٦٦:األم »عن املنع وإمنا يتحقق املنع منه إذا كان املمنوع يف يدهألنه ى الويل ؛ ويل 
 . ١/٥٤٥: أحكام القرآن للجصاص:انظر تفصيل الوجوه يف ذلك    )٢(
، ٣/٢٤٠: ، الدارقطين٧/١١٥: ، البيهقي٢/١٨٦: ، الدارمي٣/٤١٦: ، الترمذي٢/٥٢٤: ، املوطأ٢/١٠٣٧: مسلم   )٣(

 . ٣/٢٨٠: ، النسائي٩/٣٦٧: ابن حبان
 . ٥/١٢: املبسوط   )٤(
 . ٣/٢٥٩:شرح فتح القدير   )٥(
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األمي من ال زوج هلا (:ساقها أصحاب القول األول، ويترجح عليه بقوة سنده،قال يف حاشية ابن عابدين
بكرا أو ال، فإنه ليس للويل إال مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به، ويترجح هذا بقوة 

فإمـا  ) يقصد ما سبق ذكره من أحاديـث (ق على صحته، خبالف احلديثني األولني السند واالتفا
ضعيفان أو حسنان، أو بأن النفي للكمال، أو بأن يراد بالويل من يتوقف على إذنه، أي ال نكاح إال مبن 

  ١ )له والية
فقال ،  يف املرأة اليت وهبت نفسها للنيب  - رضي اهللا عنه  -  عن سهل بن سعد: احلديث الثاين

 :ومل يسأهلا هل هلا ويل أم ال،  ،٢فقام رجل فسأله أن يزوجها، فزوجها ،ما يل يف النساء من أرب
  . ومل يشترط الويل يف جواز عقدها

خيطبـها    - رضي اهللا عنه  - أن أم سلمة ملا انقضت عدا بعث إليها أبو بكر : احلديث الثالث
 عمر بن اخلطاب خيطبها عليه، فقالت أخرب رسول اهللا  عليه، فلم تزوجه، فبعث إليها رسول اهللا 

فذكر ذلك له،   أين امرأة غريى، وأين امرأة مصبية، وليس أحد من أوليائي شاهد، فأتى رسول اهللا 
أما قولك إين امرأة غريى، فسأدعو اهللا لك فيذهب غريتك، وأما قولك إين : ارجع إليها فقل هلا: فقال

بيانك، وأما قولك أن ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائـك  امرأة مصبية فستكفني ص
   .٣فزوجه يا عمر، قم فزوج رسول اهللا : شاهد وال غائب يكره ذلك، فقالت البنها

  :من الوجوه التالية فردوهما استدل به املخالفون أما : ما استدل به املخالفون من السنة
دليل وهن احلديث، فقد روي عن عائشة رضي اهللا  وذلك،خمالفة الراوي ملا روى: الوجه األول

: وهو غائب فلما رجع قال، عنها أا زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرمحن من املنذر بن الزبري 
  .أوترغب عن املنذر؟ واهللا لتملكنه أمرها: فقالت عائشة رضي اهللا عنها، يف بناته  أومثلي يفتات عليه

  .وجوز النكاح بغري ويل، أنكره الزهري  ، فقده مدار احلديثالزهري الذي علي ومثله
أن األحاديث حممولة على األمة إذا زوجت نفسها بغري إذن موالها أو على الصغرية : الوجه الثاين

أو على انونة، أو أا حممولة على بيان الندب وأن املستحب أن ال تباشر املرأة العقد ولكن الويل هو 
  .الذي يزوجها

  :األدلة العقلية
، فينعقد تصرفها كما لو تصرفت يف ماهلا  ،ومل تلحق الضرر بغريها،أا تصرفت يف خالص حقها •

                                                
 . .٣/٥٦: حاشية ابن عابدين   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
 . ٦/٣١٧: ، أمحد٧/١٣١: ، البيهقي٧/٢١٢: ، ابن حبان٣/٢٨٦: النسائي   )٣(
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وجيرب الويل على ، بدليل أن هلا أن تطالب الويل به  ،ألن النكاح من الكفء مبهر املثل خالص حقها
 .اإليفاء عند طلبها

وكفت الويل اإليفاء، وقاسوا  ،باملباشرة حقهافإمنا استوفت  ،من أهل استيفاء حقوق نفسهاأا  •
  .فاستوىف كان استيفاؤه صحيحا ،ذلك على صاحب الدين إذا ظفر جبنس حقه

والتفاوت يف حق األغراض واملقاصد إمنا يقع باختيـار  ، أن اختيار األزواج إليها باتفاق الفقهاء  •
  .هلا اختيار األزواج ولو كان لنقصان عقلها عربة ملا كان، الزوج ال مبباشرة العقد 

ولو كانت مبرتلة الصغرية ملا  ،أا تعامل معاملة الكبري بدليل اعتبار رضاها يف مباشرة الويل العقد •
ولو كانت كالصغرية ملا وجب اإليفـاء  ، وجيب على الويل تزوجيها عند طلبها ، اعترب رضاها 

  .بطلبها
اخلروج إىل حمافل الرجال لتباشر العقد على ألا تستحي من ، أن حق مطالبة الويل ألجل املروءة  •

 .ولكن هذا ال مينع صحة مباشرا، ويعد هذا وقاحة منها ، نفسها 
أا ملا بلغت عن عقل وحرية فقد صارت ولية نفسها يف النكاح، فال تبقى موليا عليها كالصيب  •

 .العاقل إذا بلغ
نيابة عنها شرعا، لكون النكاح تصرفا نافعا أن والية اإلنكاح إمنا ثبتت لألب على الصغرية بطريق ال •

متضمنا مصلحة الدين والدنيا، وحاجتها إليه حاال ومآال وكوا عاجزة عن إحراز ذلك بنفسها، 
وكون األب قادرا عليه بالبلوغ عن عقل زال العجز حقيقة، وقدرت على التصرف يف نفسـها  

 .حقيقة، فتزول والية الغري عنها، وتثبت الوالية هلا
أن النيابة الشرعية إمنا تثبت بطريق الضرورة نظرا، فتزول بزوال الضرورة، ألن احلرية منافية لثبوت  •

الوالية للحر على احلر، وثبوت الشيء مع املنايف ال يكون إال بطريق الضرورة، وهلذا املعىن زالت 
 .الوالية عن إنكاح الصغري العاقل إذا بلغ، وتثبت الوالية له

  : الترجيح
القا مما سبق من أدلة الفريقني، فإن القول الراجح الذي نراه، هو التوسط بينهما، وذلك باعتبار انط

الوالية شرطا شكليا من شروط الزواج، ومعىن هذا القول أن الوالية ليست ركنا من أركان الزواج ـ 
قطعية الكافية على خالف من يقول بذلك ـ إلمكان قيام الزواج شرعا بدوا، ولعدم توفر األدلة ال 

  .العتبار ركنيتها، وللخالف يف أصل اعتبارها
ولكن الذي يغلب على :(وليست كذلك شرط صحة للزواج، وقد استدل ابن رشد لذلك بقوله

الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الوالية لبني جنس األولياء وأصنافهم ومراتبهم، فإن تأخر البيان عن 
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تأخري البيان عن وقت احلاجة، وكان عموم البلوى   جيوز عليه وقت احلاجة ال جيوز، فإذا كان ال
فقد جيب أن يعتقد ...تواترا أو قريبا من التواتر يف هذه املسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الوالية عنه 

أحد أمرين إما أنه ليست الوالية شرطا يف صحة النكاح، وإمنا لألولياء احلسبة يف ذلك، وإما إن كان 
س من صحتها متييز صفات الويل وأصنافهم ومراتبهم، ولذلك يضعف قول من يبطل عقد شرطا فلي

  ١ )الويل األبعد مع وجود األقرب
وهي ليست ركنا وال شرط صحة ـ أيضا ـ ألن بعض األولياء يسيئ استخدام هذا احلـق،    

  .فيستغل واليته لريمي موليته حيث شاء دون اعتبار لرغباا
ار الويل إطالقا مناف للنصوص الكثرية الدالة على ذلك، وفتح لباب عظيم ومع ذلك فإن عدم اعتب

من الفساد واالحنراف يف اتمع، ودمي لبنيان األسرة املتماسك، وقد يتسبب عنه ضياع حقوق املرأة 
  .لعدم املطالب ا، وهو فوق ذلك إساءة ألوليائها احلريصني على مصاحلها

لقول الذي ميكن أن جيمع بينها مجيعا هو اعتبار الويل شرطا شكليا وألجل هذه االعتبارات، فإن ا
إذا هوى ، رضي اهللا عنها، عائشة للزواج، وآراء الفقهاء التفصيلية تكاد تقول ذا القول، وقد كانت

يا : فإذا مل يبق إال النكاح قالت، الفىت من بين أختها الفتاة من بين أخيها ضربت بينهما سترا وتكلمت 
  .٢فإن النساء ال ينكحن، أنكح ،  فالن

عن رجل زوج أختا له بواسط فكرهت عندما سئل الشعيب وقد عرب عن هذا االشتراط الشكلي 
  .٣هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت: إنه أخوها ألبيها وأمها قال: هي أحق بنفسها قلت: قال

 أن جارية بكرا أتت النيب بل إن النصوص النبوية تدل على هذا النوع من االشتراط فقد روي 
فقالت إن   ، وروي أن فتاة أتت النيب ٤ فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخريها النيب 

قد أجزت ما صنع أيب ولكين : أيب زوجين من ابن أخيه لريفع يب خسيسته، فجعل األمر إليها، فقالت
  .٥أردت أن أعلم أن أللنساء من األمر شيئا

  التعبري، فكيف يكون شرطا، مث يكون شكليا؟  وقد يستغرب هذا
واإلجابة عن هذا التساؤل يتضمنها هذا الفصل، فسنرى الكثري من اجلوانب اليت جتعل من هـذا  
الشرط جمرد رسم من الرسوم يقصد منه إضفاء هيبة على هذا العقد الشرعي من غري أن يكون له تأثري 

                                                
 . ٢/٩:بداية اتهد   )١(
 . ٣/٢٧٦:املصنف    )٢(
 . ٣/٤٢٧:املصنف    )٣(
 . بق خترجيهس   )٤(
 . سبق خترجيه   )٥(



 ٧٤

  .الة للمرأة صيانة هلا عن حمافل الرجال والشهودعلى العقد نفسه، أو هو بتعبري آخر جمرد وك
  :أثر الزواج بدون ويل

اختلف الفقهاء القائلون باشتراط الوالية يف الزواج، فيما لو صريت املرأة أمرها إىل رجل وتركت 
  :أولياءها على قولني
لليث يفسخ الزواج، فإذا وقع الدخول وتطاول األمر مل يفسخ، وهو قول مالك وا: القول األول

بن سعد، واستدلوا على ذلك بأن األمور إذا تفاوتت مل يرد منها إال احلرام الذي ال شك فيه، ويشبه ما 
فات من ذلك حبكم احلاكم إذا حكم حبكم مل يفسخ إال أن يكون خطأ ال يشك فيه، فأما ما جيتهد 

  .فيه الرأي وفيه االختالف فإنه ال يفسخ،وال يرد من رأي إىل رأي
إن املرأة إذا تزوجت من غري ويل، ففسخه احلاكم أـا  : وأما ما قال مالك(: بد الربقال ابن ع

تطليقة، فإمنا قال ذلك ملا وصفنا أنه ليس يعلم حقيقة أنه حرام، ولو كان يعلم حقيقة أنه حرام لكان 
  ١ )فسخا بغري طالق
يتوارثان إن مات أحدمها، أن النكاح بغري ويل مفسوخ أبدا قبل الدخول وبعده، وال : القول الثاين

  : وهو مذهب الشافعية، واستدلوا على ذلك مبا يلي
  .أن الويل من فرائض النكاح لقيام الدليل من الكتاب والسنة على أن ال نكاح إال بويل •
أن املسلمني تتكافأ دماؤهم، وهكذا يف سائر األحكام، ليس يف شيء منها فرق بـني الوضـيع    •

 .والرفيع يف كتاب وال سنة
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم الفسخ قبل الدخول وبعده إال إذا كان يف الزوج من خصال 
الكفاءة املذكورة سابقا ما ال تتمكن املرأة من العيش معه بسالم، أو تزوجها بتدليس وغرر كبري، فإن 

، ويستحسن أن ال يتم ذلك الزواج ذه احلالة يفسخ، حلق األولياء يف موليتهم، ويتوىل الفسخ احلاكم
إال بعد اقتناع املرأة بالعيوب اليت يطالب على أساسها األولياء بالتفريق، واألفضل يف التفريق أن يكون 

  .فسخا ال طالقا، للمربرات اليت سنذكرها يف حملها من هذه السلسلة
  :يف أحكام الواليةالتفريق بني الشريفة والدنيئة 
ية التفريق بني الشريفة والدنيئة، حىت تصور البعض أن املالكية يشترطون اشتهر عن املالكية يف الوال
ليس هلا اليت الدنية أن ،ومل يرو ذلك عن مالك وإمنا روى ابن القاسم ٢الوالية يف الشريفة دون الدنيئة

                                                
 . ١٩/٩٤: التمهيد   )١(
 . ٢/١٠٢:أحكام القرآن للجصاص   )٢(
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 ،اسمويل بقرابة وال والية جيوز أن يزوجها األجنيب دون اإلمام، وقد أنكر ابن املاجشون رواية ابن الق
ال بأس أن يعقـد   ،يف األعجمية تعمد للرجل فيلي منها ما يلي من موالته ذلك إمنا قال مالك :وقال

  ١ .وأما ذات احلال والنسب فال نكاحها بإذا إذا مل يكن هلا ويل،
ألنه فرق بني الدنيـة  ، أما قول مالك فظاهر الفساد :(وقد أنكر ابن حزم مثل هذه املقولة بقوله

 - واملوالة فقد كانت أم أميـن  ، وأما السوداء وما علمنا الدناءة إال معاصي اهللا تعاىل، ، ة وغري الدني
يف هذه األمة امرأة أعلى قدرا عنـد اهللا    وواهللا ما بعد أزواجه ، سوداء وموالة  - رضي اهللا عنها 

علـيهم   - األنبياء  فقد كان يف، تعاىل وعند أهل اإلسالم كلهم منها، وأما الفقرية، فما الفقر دناءة 
، وقد كان قـارون   - وهم أهل الشرف والرفعة حقا  - الذي أهلكه الفقر الفقري  - الصالة والسالم 

فرب نبطية : وأما النبطية ،- وهم أهل الدناءة والرذالة حقا  - من الغىن حبيث عرف : وهامان، وفرعون 
ورب بنت خليفة هلكت فاقة وجهدا  ،وعلو حاهلا يف الدنيا ، ال يطمع فيها كثري من قريش ليسارها 

   ٢ )وضياعا
وإمنا هـو   ولكن مراد املالكية من ذلك ليس تفضيال للشريفة على غريها كما تصوره ابن حزم،

خبالف املرغوب فيها، واليت تستدعي ضبطا أكثر  ،لتيسري زواج غري املرغوب فيهاجمرد إجراء عملي 
هذا االصطالح ملا يوحي به من تفريق بني املسلمني على  ، ولذلك فاألوىل اجتنابألمر الوالية يف حقها

أسس غري شرعية، أما املعىن فال شك يف صحته، وهو خيدم بذلك غري املرغوب فيها، أما املرغوب فيها، 
  .فلها من يتوىل زواجها

السـنة  (:وقد كان الشافعي أقرب إىل فهم مراد مالك، وأبلغ يف الرد عليه من ابن حزم يف قوله
ار على كل امرأة، فمن أمركم أن ختصوا الشريفة باحلياطة هلا واتباع احلديث فيها، وختـالفون  واآلث

بل ال أجيز نكاح الدنية إال بويل : وعمن بعده يف الدنية، أرأيتم لو قال لكم قائل  احلديث عن النيب  
ى شرفها، وختاف من ألا أقرب من أن تدلس بالنكاح، وتصري إىل املكروه من الشريفة اليت تستحي عل

فإن اخلطأ يف هذا القول ألبني من أن حيتاج إىل تبيينه بأكثر مـن  (:مث عقب على ذلك بقوله ٣ )مينعها
  )حكايته

ولإلجابة على اعتراض الشافعي، ننقل بعض ما ذكره ابن عبد الرب نقال عن اإلمام مالك توضيحا 
ذا الباب أقاويل يظن من مسعها أن بعضها خيالف يف ه(: ملقصده من ذلك التفريق الذي أثار عليه الفقهاء

                                                
 . ٣/١٨١:،خرشي  ٣/٢٧٠:املنتقى   )١(
 . ٩/٣٣:احمللى    )٢(
 . ٧/٢٢٢:األم   )٣(
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، وجعل اهللا املؤمنني بعضا، ومجلة هذا الباب أن اهللا تبارك وتعاىل أمر بالنكاح وحض عليه الرسول 
، )٧١:التوبـة (﴿ والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعـضٍ ﴾ :تعاىلبعضهم لبعض أولياء، فقال 

يف اجلملة هكذا يرث بعضهم بعضا، فلو أن رجال مات ال وارث له، لكان مرياثه للمسلمني،  واملؤمنون
ولو جىن جناية لعقل عنه املسلمون، مث تكون والية أقرب من والية، وقرابة أقرب من قرابة، فإمنا جيوز 

أمر املرأة إىل ذلك  النكاح على جهته، ومبن هو أوىل باملرأة، ومبن لو تشاجروا وترافعوا إىل احلاكم جلعل
الرجل، فإذا كانت املرأة مبوضع ال سلطان فيه، وال ويل هلا، فإا تصري أمرها إىل من يوثق بـه مـن   
جرياا، فيزوجها ويكون هو وليها يف هذه احلال، ألن الناس ال بد هلم من التزويج، وإمنا يعملون فيه 

  ١)بأحسن ما ميكن
وعلى هذا قال مالك يف املرأة الضعيفة احلال (:له من قول مالكقال ابن عبد الرب تعقيبا على ما نق

إنه يزوجها من تسند أمرها إليه، ألا ممن تضعف عن السطان، وأشبهت من ال سلطان حبضـرا،  
ورجعت يف اجلملة إىل أن املسلمني أولياؤها، ولذلك قال مالك يف املرأة اليت هلا أولياء، إنه يزوجها ذو 

ال تنكح املرأة إال بإذن وليها (:كان أبعد إليها من غريه، على ما قال عمر بن اخلطاب الرأي منهم، وإن
،ألن ذلك وجه من وجوه إنكاحها، بل هو أحسنه، ألنه لو رفع )أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان

  ٢ )إىل احلاكم أمرها ألسنده إىل ذلك الرجل

                                                
 . ١٩/٩٠:التمهيد   )١(
 . ١٩/٩٠:التمهيد   )٢(
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  أنواع الوالية  ـ ٢
  :٢األنواع التاليةإىل  ١تنقسم الوالية املتعدية

  :الوالية االختياريةالنوع األول ـ 
  :تعريفها

  .وهي الوالية اليت متكن صاحبها من إنشاء عقد الزواج بناء على اختيار املوىل عليه
  :أمساؤها

  :وقد اختلف الفقهاء يف تسميتها
ـ : احلنفية يف الراجح من مذهبهم رة يسموا والية ندب واستحباب، ألنه يستحب للويل مباش

العقد نيابة عن املوىل عليه بعد أن يتم االختيار من جهته، كما يستحب للموىل عليه أن يكل مباشرة 
  .العقد للويل، يف الوقت الذي يصح له أن يباشره بنفسه

  .يطلقون عليها والية اختيار حيث ال جرب فيها على املوىل عليه: املالكية
ن الويل واملوىل عليه يف اختيار الزوج، فال يـتم  يسموا والية شركة الشتراك كل م: الشافعية

  .العقد إال بتلك املشاركة، وال فرق بينهما إال أن الشافعية مينعون تويل املوىل عليه العقد ألنه امرأة
  :من تثبت له

  .هذه الوالية تثبت لكل األولياء عموماً ال فرق بني ويل وويل فال يراعى الترتيب بني األولياء فيها
  :ت عليهمن تثب

تثبت هذه الوالية ـ باتفاق الفقهاء ـ على املرأة البالغة العاقلة إن كانت رشيدة، لكنهم اختلفوا   
  :٣قولنييف قيود أخرى غري هذه القيود الثالثة على 

عدم اشتراط أي قيد آخر غري القيود الثالثة سالفة الذكر، وهو مذهب احلنفيـة   : القول األول
  .ى الروايتني عندهمووافقهم احلنابلة يف إحد

أن تكون ثيبا، فإن كانت بكراً فالوالية عليها إجبارية، وهو مذهب الشافعية ورواية  : القول الثاين
                                                

  :يدته أو يتصرف يف ماله وأوالده، وهي نوعانهي املتعلقة بشئون غريه كأن يزوج ابنته أو حف   )١(
وهي اليت تتيح لصاحبها التصرف يف األمور املتعلقة بشخص املـوىل عليـه كالتربيـة والتعلـيم     : والية على النفس  
  .والتزويج

 . وهي اليت تتيح لصاحبها التصرف يف إنشاء العقود اخلاصة باألموال وتنفيذها :والية على املال  
،أسـىن   ٥/٥٤:، التاج واإلكليل ٥/١٧٢:،الفروع  ٢/١٩٢:،قواعد األحكام ٢/٢٤: بدائع الصنائع ،٥/٢: املبسوط   )٢(

 . ،وغريها ٣/١٢٧: املطالب
 . سنفصل الكالم يف هذه املسألة يف املبحث الثالث اخلاص مبن تثبت عليه الوالية   )٣(



 ٧٨

هور عندهم، فإنه ينص على أن البكر البالغة تثبت عليهـا  عند احلنابلة، ووافقهم املالكية يف القول املش
  .والية اإلجبار ولو بلغت ستني سنة أو أكثر

  :الترجيح
األرجح هو أن للوالية نوع واحد هو الوالية االختيارية، أما الوالية اليت يفرض فيه الزوج علـى  

ملرأة، وقد رأينا سابقا بعض املرأة، أو تفرض الزوجة على الرجل، فإن ذلك ال يصح شرعا مهما كانت ا
  .أدلة ذلك

  :الوالية اجلربيةالنوع الثاين ـ 
وقد  ، إنشاء عقد الزواج استقالال دون تدخل من املوىل عليه وهي الوالية اليت متكن صاحبها من

الستبداد الويل فيها إنشاء العقد دون مشاركة من املـوىل   )والية استبدادية(أطلق عليها بعض الفقهاء 
  .عليه

  :من تثبت عليه
يف وهي تثبت على الصغري والبكر الصغرية واانني واملعاتيه ذكوراً وإناثاً إذا وجدت مصـلحة  

باتفاق أصحاب املذاهب األربعة، واختلف يف ثبوا على الثيب الصغرية والبكر البالغة العاقلة  تزوجيهم
  .الثالثسنبني يف املبحث  اكم



 ٧٩

  من تثبت له والية اإلجبار ـ  ٣
بدليل تزويج أيب بكر الصديق ابنته عائشة لرسول اهللا  ١اتفق الفقهاء على ثبوت والية اجلرب لألب

  ريةوهي صغ.  
وحكم اجلد كحكم األب يف كثري من األحكام حيث يتصرف يف ماهلا كاألب فيأخذ حكمه يف 

  .ثبوت الوالية، ويقتصر على هذين لوفور شفقتهما اليت ال تتوفر يف غريمها من العصبات
  :واختلف الفقهاء فيمن عدا األب واجلد على ما يلي

  : العصبات
رضي اهللا عنه  - استدلوا بإمجاع الصحابة، ومبا روي عن علي ذهب احلنفية إىل إثباا للعصبات، و

، ولوجود الشفقة  فقد روى مرة موقوفاً عليه وأخرى مرفوعاً لرسول اهللا ،)النكاح إىل العصبات( - 
ملا كانوا خمتلفني يف قوة القرابة والشفقة اختلف احلكم يف تزوجيهم حيث عند سائر العصبات غري أم 

  :، وأخرى غري الزميكون تارة الزماً
  .فيكون الزما يف تزويج األب واجلد واالبن بالكفء واملهر املناسب

ويف تزويج غريهم جعل للموىل عليه اخليار عند البلوغ إذا كان صغرياً أو اإلفاقة إن كان جمنوناً 
  .ليتدارك اخلطأ الذي يكون يف تزوجيهم

  : الوصي
ىل إثباا لألب ووصيه، ألن الوصي قائم مقام األب ذهب املالكية واحلنابلة يف املشهور عندهم إ

واختياره يدل على ذلك، فإن األب ال خيتار وصياً لتزويج ابنته إال إذا كان موفور الشفقة حريصاً على 
  .مصلحة ابنته

غري أن املالكية يقيدون والية اإلجبار للوصي حباليت ما إذا عني األب الزوج أو فوض له األمر بأن 
ن يشاء، فإذا ملك الوصي اإلجبار ال يزوجها إال مبهر املثل وبالزوج الكفء خبالف األب يزوجها م

  .فإنه ميلك اإلجبار مطلقاً
  عضل الويل للموىل عليها 

                                                
بـأن يطلـع    ،غري إذا أن ال يكون بينه وبينها عداوة ظاهرةنص الشافعية واحلنابلة بأن من شروط تزويج األب البنته ب   )١(

ألن الويل حيتاط ؛ خبالف العداوة غري الظاهرة ، له تزوجيها إال بإذا  فإن كان بينه وبينها عداوة ظاهرة فليس، عليها أهل  حملها 
 . ٣/٣٢٨:حاشية البجريمي على املنهج: ملوليته خلوف العار وغريه ،انظر
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  :١ومن معاين جرب الويل موليته ما يسمى بالعضل، وهو ما سنتناول أحكامه فيما يلي
  :تعريف العضل

وعضل املرأة عـن  ، منعها التزويج  - قتل وضرب  من بايب - عضل الرجل حرمته عضال :  لغة
  .داء عضال أي شديد: ومنه، اشتد : وأعضل األمر، ضاق : وعضل م املكان، حبسها : الزوج

  . ذلك ورغب كل واحد منهما يف صاحبه منع املرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت :٢اصطالحا
  :حكم العضل

  :ب العضل، ومن أسباخيتلف حكم العضل باختالف سببه
عـن الـزواج   قصد اإلضرار ارد ا، كأن يعضل الويل من له والية تزوجيها : السبب األول

، ويج مبن ترضاه وإضرار باملرأة يف منعها حقها يف التز، ألنه ظلم ؛ كفئها، وهو حرام باتفاق الفقهاء ب
ن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضوا بينهم فَلَا تعضلُوه﴿: عنه يف قوله خماطبا األولياء وذلك لنهي اهللا تعاىل

وفرعا والتضييق ، ومثله يف التحرمي أن يعضل الزوج زوجته )٢٣٢:البقرة(﴾بِالْما وسوء عشرمبضار
ألنه ظلم هلا مبنعها حقها من حسن العشرة ومن النفقة ؛ ه مبا أعطاها من مهر حرام عليها حىت تفتدي من

ولَا تعضلُوهن لتذْهبوا بِـبعضِ مـا    ﴿:تعاىلقد ى اهللا سبحانه وتعاىل األزواج عن ذلك يف قوله و، 
 ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَنْ ي نوهمتي١٩:النساء(﴾آت(  

عن تزوجيها  فيمتنع، مراعاة مصلحة املرأة، كأن تطلب املرأة النكاح من غري كفء : السبب الثاين
على زوجته حىت الزوج ومثله يف اإلباحة تضييق وال شك يف إباحة هذا النوع من العضل، ملصلحتها،

الستثناء الوارد للنص على  ذلك يف ا، وذلك يف حالة إتياا الفاحشة ، تفتدي منه مبا أعطاها من مهر 
  )١٩:النساء(﴾ا آتيتموهن إِلَّا أَنْ يأْتني بِفَاحشة مبينة ولَا تعضلُوهن لتذْهبوا بِبعضِ م ﴿:يف قوله تعاىل

  :مىت يعترب الويل عاضال
وامتنـع    ،أو خطبها كفء، ٤على أنه إذا دعت املرأة الويل إىل تزوجيها من كفء ٣اتفق الفقهاء

                                                
،شـرح   ٢/١٢:،اجلـوهرة املـنرية   ١/٤٣٣:، املنثور يف القواعد الفقهيـة ٥/١٨٠:،الفروع ٢/٢٤٩:الصنائع  بدائع   )١(
 . ٣٠/١٤٤:، املوسوعة الفقهية٣/١٨٩:،اخلرشي ٤/١٠٢:،الفتاوى الفقهية الكربى ٤/١١٥:اهلجة
أو منعها حقوقها من النفقـة  ، ها اإلضرار بالزوجة بالضرب والتضييق علي: ويستعمل هذا املصطلح يف اخللع أيضا مبعىن   )٢(

 . والقسم وحنو ذلك لتفتدي نفسها منه
ال يكون األب عاضال البنته البكر «: اشترط املالكية قصد اإلضرار يف العضل إذا كان الويل هو األب، قال ابن القاسم   )٣(

جبل األب عليه مـن   مبا ذلك على تدلوا، واس»٩/٧٣:التاج واإلكليل »«البالغ يف رده أول خاطب أو خاطبني حىت يتبني ضرره 
 . إال إذا حتقق أنه قصد اإلضرار ا، وجلهلها مبصاحل نفسها ، احلنان والشفقة على ابنته 

، رأيت إن كانت ثيبا فخطب اخلاطب إليها نفسها : مل يعترب املالكية الكفاءة إال يف الدين، ويف املدونة سئل ابن القاسم   )٤(
ها أن يزوجها فرفعت ذلك إىل السلطان وهو دوا يف احلسب والشرف إال أنه كفء يف الدين فرضيت  بـه  فأىب والدها أو ولي
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  : هر يف ذلك على قولنيفإنه يكون عاضال، واختلفوا يف اعتبار امل، الويل من تزوجيه دون سبب مقبول 
وهو قـول  ، ال اعتبار للمهر يف ذلك، فسواء طلبت التزويج مبهر مثلها أو دونه : القول األول

  : الشافعية واحلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي
  .فلم يكن للويل االعتراض عليه، أن املهر حمض حقها وعوض خيتص ا  •
  .ضه أوىلفبع، أا لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله  •

للمهر اعتبارا يف ذلك، فلو امتنع عن تزجيها بسبب عدم املهر املثل، ال يعتـرب   أن: القول الثاين
   .١وهو قول احلنفيةعاضال، 

ألنه حق للمرأة جيوز أن تتنازل األرجح ـ فيما نرى ـ عدم اعتبار املهر سببا للعضل، : الترجيح
ببه، وال جيوز لأللياء التدخل بسبب املهر، ألنه حق ، فال يصح عضلها عن الزواج بسعلى ما تشاء منه

  .مطلق للمرأة
  : اختالف املرأة ووليها يف االختيار

بأن دعت املرأة لكفء وأراد الـويل   اختلف الفقهاء فيما لو اختلفت املرأة ووليها يف االختيار،
  :تزوجيها من كفء غريه على قولني

وهو قول املالكية والشافعية يف األصـح،  ،  جمرباكفء الويل أوىل إذا كان الويل: القول األول
  . فإن مل يكن الويل جمربا فاملعترب من عينته، أنه أكمل نظرا منها بواستدلوا على ذلك 

فإن امتنع الويل عن تزوجيها من الذي أرادته  ،يلزم الويل إجابتها إىل كفئها إعفافا هلا : القول الثاين
  .قابل األصح عند الشافعية، ورأي للحنفية، وهو قول احلنابلة ومكان عاضال

األرجح ـ فيما نرى ـ هو القول الثاين، ألن دور الويل ـ كما بينا سابقا ـ هـو      : الترجيح
  .احلدود اليت رمسها له موكلهالوكالة عن املرأة يف أمر تزوجيها، وليس للوكيل أن يتصرف يف غري 

  : اختالف املرأة وزوجها يف اإلذن
  :٢سب احلالتني التاليتنيرأة وزوجها يف إذا، فإن حكم ذلك خيتلف حبإذا اختلفت امل
  :قبل الدخولحصول االختالف : احلالة األوىل

                                                                                                                                 
وهـذا قـول   : يزوجها السلطان وال ينظر إىل قول األب والويل إذا رضيت به وكان كفؤا يف دينـه، قـال  : وأىب الويل ؟ قال

 . ٢/١٠٦:املدونة».مالك
 . ٣/٨٢:حاشية ابن عابدين: انظر   )١(
، صادر من جهتها ، ألنه اختالف يف أمر خيتص ا ؛ بل يبقى القول قوهلا ، ال يعترب يف هذه احلالة إنكار ورثة الزوج    )٢(

فالظاهر معهـا،  ، وهم يدعون فساده ، وألا تدعي صحة العقد ، كما لو اختلفوا يف نيتها فيما تعترب فيه نيتها ، فالقول قوهلا فيه 
 . ٥/٥:املبسوط: ظر، وان٧/٣٦: املغين
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 اتفق الفقهاء على أن الثيب يقبل قوهلا ويرجح على وليها يف حال االختالف قبـل الـدخول،  
  :واختلفوا يف البكر على قولني

، منكرة اإلذن واستدلوا على ذلك بأا  هور العلماء،أن القول قوهلا، وهو قول مج: القول األول
  .   واألصل عدم ذلك، وألنه يدعي أا استؤذنت ومسعت فصمتت ، والقول قول املنكر 
أن القول قول الزوج، وهو قول زفر، واستدل على ذلك بأنه متمسك مبـا هـو   : القول الثاين

كون القول قول من يتمسك باألصل،مثل وهو الرد في ،وهو السكوت واملرأة تدعي عارضا، األصل
املشروط له اخليار مع صاحبه إذا اختلفا بعد مضي املدة فادعى املشروط له اخليار الرد وأنكره صاحبه 

  .لتمسكه باألصل وهو السكوت؛ فالقول قوله 
  : الترجيح

ت قبل نرى أن األرجح يف املسألة هو قول اجلمهور، ألن األصل الشرعي هو أن حتل كل اخلالفا
الدخول، فذلك أقل ضررا من حلها بعد الدخول بالطالق أو اخللع، وما الظن بامرأة تساق إىل زوجها 

  سوقا، أي منفعة له فيها، وأي منفعة هلا فيه؟
  :بعد الدخول: احلالة الثانية

دليل على اإلذن  نفسهاألن التمكني من ؛ قول قول الزوجفإن الحصل االختالف بعد الدخول  إذا
للتأكد من صدق دعواها استحالف املرأة ، وقد اختلف الفقهاء يف فكان الظاهر معه، النكاح  وصحة
  :قولنيعلى 

ـ  : القول األول ، ةأنه ال ميني عليها كما لو ادعى زوجيتها فأنكرته، وبه قال أبو حنيفة  واحلنابل
كما لو ، املدعي معه وال حيلف ، فال يثبت بالنكول ، زوجية الأنه اختالف يف ك بواستدلوا على ذل

  .ادعى الزوج أصل التزويج فأنكرته
وحممد، ويف حال نكوهلا قال أبو ، وأبو يوسف ، وبه قال الشافعي  ،أا تستحلف: القول الثاين

  .ويثبت النكاح، حلف الزوج يست: يثبت النكاح، وقال الشافعي: وحممد، يوسف 
  : الترجيح

ستعمال كل الوسائل للتحقق من صدق دعواها، ألن نرى أن األرجح يف املسألة هو التحري وا
التمكني من نفسها ليلة البناء ال يكفي وحده للداللة على موافقتها املسبقة على الزواج للظروف النفسية 

  .املرتبطة بذلك
لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس (:ومن الوسائل اليت وضعها الشرع لذلك اليمني، لقوله 
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احلكمة يف كون البينة علـى     ،وقد بني ١ )م، ولكن اليمني على املدعى عليهدماء رجال وأمواهل
، )لو يعطي الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال أمواهلم(:املدعي واليمني على املدعى عليه بقوله 

احلكمة يف ذلك ألن جانب املدعي ضعيف ألنه يقول خالف الظاهر، فكلف احلجة : قال ابن حجر
البينة، ألا ال جتلب لنفسها نفعا وال تدفع عنها ضررا، فيقوى ا ضعف املدعي، وجانب القوية وهي 

املدعى عليه قوي، ألن األصل أبرأ ذمته فاكتفى منه باليمني، وهي حجة كمال ألن احلالف جيلـب  
  .٢لنفسه النفع ويدفع الضرر

ا، فيحلف على ما يعلمه، بل ولكن اليمني هنا ال حيلفها الزوج فقط، فقد ال يكون عاملا بإجباره
يكون احللف أو التحري مع الويل الذي عقد الزواج، ومع الشهود الذين حضروا العقد،  فإذا ثبـت  

  .صدق دعواها بالتحري، فإنه جيعل هلا اخليار يف فسخ زواجها أو االستمرار عليه

                                                
: ، أبـو داود ٤/١٥٧: ، الدارقطين٣/٦٢٦: ، الترمذي١١/٤٧٦: ، ابن حبان٢/٨٨٨: ، البخاري٣/١٣٣٦: مسلم   )١(

 . ٣/٤٨٥: ، النسائي٣/٣١١
 . ٥/٢٨٣: فتح الباري   )٢(
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  من تثبت له الوالية املتعدية ـ  ٤
والية املتعدية، حبسب مراتبهم، واختالف الفقهاء يف ذلك، سنتناول يف هذا املبحث من تثبت هلم ال

  .١مث شروط هؤالء األولياء
  :مراتب األولياء: أوال

  :ميكن تصنيف مراتب األولياء حبسب استحقاقهم للوالية للجهات التالية
  :اجلهة األوىل ـ العصبات

احلال يف العصـبات يف   وتشمل أقارب املوىل عليه الذكور، والذي مل يدلوا إليه بأنثى مثلما هو
  :املواريث، وقد اختلف الفقهاء يف بعض هؤالء العصبات، وتفاصيل االختالف يف ذلك فيما يلي

تلفوا يف ترتيبه مع االبن على اتفق الفقهاء على اعتبار األب من املوايل املقربني، ولكنهم اخ:األب
  :قولني

ية ألحد معه، وهو قول الشافعي، وهـو  وال وال، أوىل الناس بتزويج املرأة أبوها: القول األول
  : املشهور عن أيب حنيفة، واستدلوا على ذلك مبا يلي

، والية املوهوب له على اهلبة أوىل من العكس، والولد كما نص الكتاب والسنة موهوب ألبيه أن  •
﴿ووهبنا :تعاىل، وقال)٣٠:ص(اب﴾ووهبنا لداوود سلَيمانَ نِعم الْعبد إِنه أَو ﴿ :كما قال اهللا تعاىل

﴾ قُوبعيو اقحإِس وقال زكريا)٢٧:العنكبوت(لَه  : ًةبةً طَييذُر كنلَد ني مل به بر ﴿
رب هب لي من الصـالحني:﴿   ﴾ وقال إبراهيم ،)٣٨: آل عمران(إِنك سميع الدعاءِ﴾

  ٢(أنت ومالك ألبيك :(ال ، وق)١٠٠:الصافات(
  .كتقدميه على اجلد، فوجب تقدميه يف الوالية ، وأشد شفقة ، أن األب أكمل نظرا  •
خبـالف  ، فيليه يف سائر ما ثبتت الوالية عليه فيه ، أن األب يلي ولده يف صغره وسفهه وجنونه  •

  .والية االبن
  .واحتكام األصل على فرعه أوىل من العكس، أن الوالية احتكام  •
وهلذا يرث الصيب وانون وليس فيه احتكام ، أن املرياث خيتلف عن الوالية يف عدم اعتبار النظر  •

                                                
، ٥/١٧٣:فـروع  ، ال٧/١٠:، املغـين  ٢/٢٥٠:، بدائع الصنائع٤/١٢٧:،األم ٢/١٠٥:املدونة: راجع يف هذا املبحث   )١(

 . ٥/٦٥:،التاج واإلكليل  ٣/٢٧٤:العناية شرح اهلداية
واه أبو يعلي وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حامت وابن حبان وضعفه أمحد وغريه وبقية رجاله :قال يف جممع الزوائد   )٢(

، ٢٠٢: ، مسند الشافعي٧/٤٨٠: البيهقي:ظر، وان٤/١٥٤:ثقات، رواه البزار والطرباين يف الكبري ويف األوسط منه، جممع الزوائد
 . ١٠/٩٩:، أبو يعلى٢/٢٠٤: ، أمحد٤/٣١: ، املعجم األوسط٢/٧٦٩: ابن ماجة
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  .خبالف الوالية، وال والية على املوروث 
وابن املنذر، ، وإسحاق ، وأيب يوسف ، االبن أوىل، وهو قول مالك والعنربي إن : القول الثاين

وهلذا يـرث  ، وأقوى تعصيبا ، نه أوىل منه باملرياث ذلك بأوهو رواية عن أيب حنيفة، واستدلوا على 
  .بوالء أبيه دون جده

  : الترجيح
ليس هناك أي دليل على ترجيح أحدمها يف هذه املسألة بعينه، وال عربة يف االستدالل على ذلك 

أعظم من حق باملرياث، ألن حمل التقدمي يف املرياث هو احلاجة واملسؤولية، ال القرب، فحق األم يف الرب 
األب، ومع ذلك ترث دونه، وليس هناك دليل أيضا على أن الوالية يف الزواج لألقرب فاألقرب، فيبىن 

  .األمر على أساسها
أما ما ذكره أصحاب القول األول من أن الوالية احتكام، فليس يف الوالية أي احتكام، ألن دور 

زوجة ـ كما يف هذه املسألة ـ ثيبا، وقـد   الويل ـ كما بينا ـ هو دور الوكيل خاصة إذا كانت ال 
أصاب أصحاب هذا القول يف اعتبار شفقة األب ونظره، ولكن الشفقة والنظر قد تكون يف االبن وال 
تكون يف أبيه، وقد تكون يف قريب آخر، فلماذا ال تعترب الشفقة والنظر هي علة التقدمي ال كونه أبا أو 

  ابنا؟ 
ى ـ هو أن يوكل يف الوالية أشفق األقارب وأحرصهم علـى   ولذلك، فإن األرجح ـ فيما نر 

مصلحة املرأة، مهما كانت درجة قرابتهم، فإن اختلفوا يف ذلك، أو كان ذلك سببا لتنازعهم، وكل 
  .االختيار للمرأة لتوكل من يتوىل أمر زواجها

أن القاعدة عترب فيه ا ،العلل يف اعتبار الواليات وتقدميهاجيد يف هذا بني من خالله  وللقرايف كالم
أنه يقدم يف كل والية من هو أقوم مبصاحلها ولذلك قدم يف القضاء من هـو  (الشرعية يف الوالية هي 

أيقظ وأكثر تفطنا لوجوه احلجاج وسياسة اخلصوم وأضبط للفقه ويقدم يف احلروب من هو أعـرف  
ويف  ،وأضبط ملنقوالت الفقـه ويقدم يف الفتيا من هو أورع . كايد احلروب وسياسة اجلند واجليوشمب

أمانة احلكم على األيتام من هو أعرف بتنمية األموال وأعرف مبقادير النفقات والكلف واجلـدال يف  
وأحكام الزكاة  ويقدم يف سعاية الزكاة من هو أعرف بنصبها والواجب فيها ،اخلصام ليناضل عن األيتام

  ١(من االختالط واالفتراق وأقوى خرصا للثمار
رمبا كان املقدم تطبيقا هلذا القاعدة وهو يف نفس الوقت من أقوى األدلة على صحتها، أنه وذكر 

                                                
 . ٣/١٠٢:أنوار الربوق    )١(
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وقدم النساء  ،يف باب مؤخرا يف باب آخر كما قدم الرجال يف احلروب واإلمامة وأخروا يف احلضانة
فـإن   ،عليهم بسبب مزيد شفقتهن وصربهن على األطفال فكن لذلك أكمل يف احلضانة من الرجال

فلهذه القاعدة قدم االبن على غـريه فإنـا نعلـم     ، يد إنفاقهم مينعهم من حتصيل مصاحل األطفالمز
بالضرورة أن ابن اإلنسان أشفق عليه من ابن عمه ال سيما إذا بعد ويقدم كل ويل على غـريه مـن   

  .األولياء إذا كانت صفته أقرب وحاله على حسن النظر أكثر من غريه فيقدم لذلك
  :لت درجته وقد اختلف الفقهاء يف ترتيب اجلد على األقوال التاليةوإن ع: اجلد

  .هو أحق بالوالية من االبن وسائر األولياء، وهو قول الشافعي: القول األول
  .ل مالك ورواية عن أمحدأن االبن مقدم على اجلد، وهو قو: القول الثاين

ك عن أمحد، واستدلوا على ذل أن األخ يقدم على اجلد، وهو قول مالك ورواية: القول الثالث
  .والبنوة مقدمة، بنوة الواألخ يديل ب، أن اجلد يديل بأبوة األب ب

  : أن اجلد واألخ سواء، وهو رواية عن أمحد، واستدل على ذلك مبا يلي: القول الرابع
ين فوجب أن يستويا يف الوالية كاألخو، واستوائهما يف القرابة ، استوائهما يف املرياث بالتعصيب  •

  .  فاستويا يف الوالية كاألخوين، وألما عصبتان ال يسقط أحدمها باآلخر ، 
  .كاألب، فيقدم عليهما ، أن اجلد له إيالد وتعصيب  •
  .واجلد خبالفه، ويقطعان بسرقة ماهلا ، أن االبن واألخ يقادان ا  •
ويف ، وإذا ضاق املـال ، واألخ يسقط به وباالبن وابنه ، أن اجلد ال يسقط يف املرياث إال باألب  •

 .فوجب تقدميه عليهما كاألب، سقط األخ وحده ، املسألة جد وأخ 
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا سابقا من إيكال األمر إىل املرأة، وإىل شفقة القريـب  
جلد يف التعرف ونظره، ويف هذه املسألة بعينها نرى أن األوىل ـ يف احلالة العامة ـ تقدمي األخ على ا  

على اخلاطب واملوافقة عليه، فاألخ أقرب سنا من أخته، وعلمه مبصاحلها وحاجتها قد يكون أوفر من 
  .علم اجلد ونظره

لكنه من الناحية الشكلية يستحب تقدمي اجلد عند إجراء العقد، من باب توقري الكبري الذي أمرنا 
عود بن زيد حىت إذا كانا خبيرب تفرقا يف بعض ما به، فقد خرج عبد اهللا بن سهل بن زيد وحميصة بن مس

هو وحويصة بـن    هنالك، مث إذا حميصة جيد عبد اهللا بن سهل قتيال، فدفنه،مث أقبل إىل رسول اهللا 
مسعود وعبد الرمحن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرمحن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له 

  فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما، فذكروا لرسول اهللا ، )كرب الكرب يف السن(:رسول اهللا 
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وكيف : أحتلفون مخسني ميينا، فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم، قالوا: مقتل عبد اهللا بن سهل فقال هلم
وكيف نقبل أميان قوم كفار،فلما رأى ذلك : فتربئكم يهود خبمسني ميينا قالوا: حنلف ومل نشهد؟ قال

، ووجه االستدالل باحلديث واضح حيث ى الصغار عن احلديث قبـل  ١أعطى عقله رسول اهللا 
  .الكبار

ليس منا من مل يرحم (:، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له فقال النيب وقد جاء شيخ يريد النيب 
ليس من أميت من مل جيل كبرينا ويرحم صغرينا ويعرف لعاملنـا  (: ، وقال ٢ )صغرينا ويوقر كبرينا

  ٣ )حقه
من النواحي اإلجيابية اليت ال نزال نراها يف جمتمعاتنا حيث يتوىل العقد الكبري يف السن، والية وهذا 

أو وكالة، وهو ما يرغب الشرع يف احملافظة عليه، فال خري يف جمتمع يعزل كباره، وال خري كذلك يف 
  .جمتمع يتسلط كباره على صغاره

  :الفروع
  :ف يف اعتبارهم يف الوالية على قولنيوهم األبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، واختل

ال بالبنوة، وهو ، فيلي بذلك ، عدم صحة واليتهم على األم إال أن يكون حاكما : القول األول
  :قول الشافعي، واستدلوا على ذلك مبا يلي

واالبن ال يسمى ، ٤ )ليها فنكاحها باطلمواأميا امرأة أنكحت بغري إذن (: يف رواية قول النيب  •
  .موىل

أنه يديل ا فال يزوجها كتزوجيها لنفسها فإن الفرع ال يكون أقوى من األصل وملا أدىل ا صار  •
  .يف معناها

  . فال تصح منه كابن اخلال مع اخلال ،أنه شخص ال تصح من أبيه الوالية •
  : صحة واليتهم على األم، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول الثاين

، خيطبـها    أرسل إليها رسول اهللا ، أا ملا انقضت عدا (سلمة رضي اهللا عنها  ما روت أم •
ليس من أوليائك شاهد وال غائب يكره : ليس أحد من أوليائي شاهدا، قال: يا رسول اهللا: فقالت
  ٥ )فزوجه فزوج رسول اهللا ، قم يا  عمر : فقالت. ذلك

                                                
 . ٤/٢٠٨: ، النسائي٨/١١٨: ، البيهقي٤/٣٠: ، الترمذي٣/١٢٩١: مسلم   )١(
 . ٢/١٦٨: مسند احلميدي، ٨/١٤:، جممع الزوائد٢/١٨٥: ، أمحد٤/٣٢١: الترمذي   )٢(
 . ١/١٢٧: ، جممع الزوائد٥/٣٢٣: أمحد   )٣(
 . ٢/٢٢٩: ، أبو داود٧/١٠٥: البيهقي   )٤(
 . ٦/٣١٧: ، أمحد٧/١٣١: ، البيهقي٧/٢١٢: ، ابن حبان٣/٢٨٦: النسائي   )٥(
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فَإِنَّ اللَّه هو مولَاه وجِبرِيـلُ   ﴿:ا الناصر لقوله تعاىلمنه ،أن املوىل له معان كثرية يف لسان العرب •
ظَهِري كذَل دعكَةُ بلَائالْمو نِنيمؤالْم حالصبِأَنَّ  ﴿:أي ناصره ومنه قوله تعاىل، )٤:التحرمي(﴾و كذَل

لَى لَهولَا م رِينأَنَّ الْكَافوا ونآم ينلَى الَّذوم اللَّهواالبن  أي ال ناصر هلم وهو كثري،) ١١: حممد(﴾م
  .ناصر أمه فيكون هو مواله

ألنه  ،وابنها أقرب إليها من غريه ،هذا يلي هذا أي يقرب منه :أن الوالية من القرب لقول العرب •
  .جزؤها وجزء الشيء أقرب إليه من األمور اخلارجة عنه

  .ئ عن األنوثةعن الذكورية وضعف عقلها الناش ةقوة عقله الناشئ •
فضيحتها  تسيئهفإن ابن اخلال بعيد عنها ال  ،أنه جزء منها فيتعلق به عارها خبالف أبيه وابن اخلال •

بل جيب أن يكون االبن مقدما على مجيع األولياء ألنه جزؤها وجزؤها أمس ا  ،ابنها تسيئكما 
  .من األمور اخلارجة

  :الترجيح
وحديث أم  ،للعل اليت ذكرناها سابقاالية االبن على أمه هو ثبوت ويف املسألة األرجح نرى أن 

، فهو حيتمل الداللة على ما ذكروا احتماال )املوايل(سلمة صريح يف ذلك، وال يصح االستدالل بلفظ 
بعيدا، فقد يكون الراوي نقله باملعىن، ويف حال ضبط نقله فإنه ليس هناك دليل شرعي على أن االبن ال 

﴿ فَإِنَّ اللَّه هو مولَاه وجِبرِيلُ وصالح الْمؤمنِني والْملَائكَةُ بعـد  :تعاىلوقد قال  يكون موىل على أمه،
﴾ظَهِري ك٤:التحرمي(ذَل(  

أما قياس االبن على ابن اخلال جبامع أن كليهما ال والية ألبيه، فهو قياس مع الفارق، وال قياس مع 
   ابن اخلال من الوالية إن كان أهال هلا؟النص، مث ما الدليل على حجب 

  : من الذكور األبوينفروع 
  :وهم االخوة سواء كانوا أشقاء أو ألب وأبناؤهم وإن نزلوا بالترتيب التايل

 اإلخوة األشقاء على اإلخوة ألب على اختلف الفقهاء يف تقدمي: اإلخوة األشقاء واإلخوة ألب
  :١قولني

والشافعي يف اجلديد ورواية عن ، ومالك ، ، وهو قول أيب حنيفة األخ الشقيق أوىل: القول األول
كـاملرياث  ، فقدم فيه األخ مـن األبـوين   ، حق يستفاد بالتعصيب بأنه أمحد، واستدلوا على ذلك 

  . وقد قدم األخ لألبوين فيه، ل للنساء فيه فإنه ال مدخ، وكاستحقاق املرياث بالوالء 

                                                
 . نفس اخلالف هنا جنده يف بين اإلخوة واألعمام وبنيهم   )١(
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والشافعي يف القدمي ورواية عن أمحـد،  ، والية، وهو قول أيب ثور أما سواء يف ال: القول الثاين
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

فاستويا يف الوالية ، وهي جهة األب ، أما استويا يف اإلدالء باجلهة اليت تستفاد منها العصوبة  •
  .كما لو كانا من أب، 

، فلم يـرجح ـا   ،  الوالية وال مدخل هلا يف، إمنا يرجح األخ ألب يف املرياث جبهة األم  •
 . وابين عم أحدمها أخ من أم، كالعمني أحدمها خال 

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو استواء اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألب يف الوالية، ألن الشرع مل 

أن نعمم  يفرق بينهم إال يف املواضع اليت تستدعي ذلك كاملرياث، ولذلك اعتباراته اخلاصة، فال يصح
  .ذلك يف اجلوانب األخرى، ألن باب الوالية خيتلف اختالفا كليا عن باب الفرائض

اتفق الفقهاء على أن ترتيبهم وترتيب من بعدهم مثـل   :أبناء اإلخوة، مث أوالدهم وإن سفلوا
  .املرياثترتيب العصبات يف 
   :فروع األجداد

اتفق الفقهاء على هذا الترتيب،ولكنهم  وقد مث عمومة األب،، وأبناؤهم، وإن سفلوا وهم األعمام 
  :على الزواج على قولني –بنت أخيه  - اختلفوا يف إجبار العم ملوليته 

 ،ا أو ثيبافال يزوج صغرية حبال سواء كانت بكر ،أن العم ليس له حق إجبار موليته: القول األول
كانت بكرا أو ثيبا، وهو مذهب وال يزوج كذلك كبرية جمنونة سواء ، وسواء كانت عاقلة أو جمنونة 

  .مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة
أن للعم ولغريه من األولياء العصبة بأنفسهم إجبار الصغرية سواء أكانت بكرا أم ثيبا : القول الثاين
ومثل ، توهة كما أنه له إجبار الكبرية سواء كانت بكرا أو ثيبا إذا كانت جمنونة أو مع، عاقلة أو جمنونة 

وهو قول  احلنفيـة واألوزاعـي   ، وكذا الكبري انون فللعم إجبارمها  الصغرية عندهم الولد الصغري،
  .واحلسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس وقتادة وابن شربمة

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم صحة إجبار أي كان على الزواج، حىت لو كان صـغريا أو  

نا، ولإلجبار حمل واحد هو العضل عن الزواج مبن ال تتوفر فيه شروط الكفاءة، وال يكـون إال  جمنو
  .بشروط نبينها يف حملها

  :أصحاب الوالية من غري العصبةثانيا ـ 
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  :ألصناف التاليةوتثبت الوالية يف غري العصبة ل
  :األرحام وذو

وحنوهم ممن يديل بأنثى،  ،ت والعماتوبنو األخوات والبنا ،وجد األم ،وعم األم ،وهم أخو األم
  :وقد اختلف الفقهاء يف واليتهم عقد الزواج على قولني

أن ذوي األرحام ال يلون عقد األنكحة، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك : القول األول
 حىت حتصل احلكمة حملافظته على ،فال يدخل فيه إال من يكون له نسب ،فظ النسبأن الوالء شرع حلب

  .كفاء ودرء العار عن النسبفذلك يكون أبلغ يف اجتهاده يف نظره يف حتصيل األ ،مصلحة نفسه
أن ذوي األرحام يلون عقد األنكحة يف حال عدم أقارب الورثة مـن أصـحاب   : القول الثاين

وإحدى الروايتني عن أيب حنيفة ونص عليه أمحـد يف  ، الفروض وذوي األرحام، وهو قول الشافعي 
  .ياسا على حقهم يف املرياثمواضع،ق

  :الترجيح
بناء على االعتبارات اليت سبق ذكرها، فإن األرجح تويل ذوي األرحام العقد، لوجود قرابتهم مبن 
يتولون الوالية عليها، بل قد يكونون أوىل من غريهم، فاخلال ـ مثال ـ أقرب قرابة من ابن العـم،    

  .فكيف يقدم ابن العم عليه
عصبات علىالنسب، فقد بينا يف فصل الكفاءة عدم صحة اعتبار الكفاءة يف أما اعتبار حرص ال

النسب، فكيف نفرق بني األقارب الذين أمرنا شرعا بوصلهم سواء كانوا من جهة األم أو من جهة 
األب، ألجل احلفاظ على األنساب اليت ينا شرعا، ويف قطعيات الدين قبل ظنياته، على اعتبارهـا  

  .ني البشر، فكيف بالتفريق بني املسلمني، بل بني أفراد األسرة الواحدةأساسا للتفريق ب
أما اعتبار درجام يف اإلرث، فاملقاصد الشرعية من مراتب الورثة ختتلف عن مقاصده من مراتب 

  .الوالية، فال يصح قياس أحدمها على اآلخر
بة عنها، بدون تفريق يف ذلك ولذلك فإن األرجح هو جعل األمر للمرأة لتختار من يتوىل العقد نيا

  .بني أن يكون من العصبات أو من ذوي األرحام
  :املوىل املنعم

، فإن عدم املوىل ، أن موالها يزوجها ، اتفق الفقهاء على أن املرأة إذا مل يكن هلا عصبة من نسبها 
على ترتيـب  ،  فعصباته األقرب منهم فاألقرب، كاملرأة والطفل والكافر، أو مل يكن من أهل الوالية 

فـاالبن  ، فإن اجتمع ابن املعتق وأبوه  ،كاملرياث متاما، مث عصباته من بعده ، مث موىل املوىل ، املرياث 
وإمنا قدم األب املناسب على االبن املناسب لزيـادة  ، ألنه أحق باملرياث وأقوى يف التعصيب ؛ أوىل 
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  .ع به إىل األصلفرج، وهذا معدوم يف أيب املعتق ، شفقته وفضيلة والدته 
  : احلاكم

وسبب واليته هو  اتفق الفقهاء على أن للحاكم والية تزويج املرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم، 
  :اإلمامة،ويشترط لواليته شرطان

  ١ )السلطان ويل من ال ويل له:(قولهل ،أن ال يكون هناك ويل أصال: الشرط األول
رة البالغة العاقلة إذا طلبت اإلنكاح من كفء وجـب  ألن احل؛ لعضل من الويل ا: الشرط الثاين
فإذا امتنع فقد أضر ا واإلمام  ،والنهي عن الشيء أمر بضده، ألنه منهي عن العضل ؛ عليه التزويج منه 

 بأس أن ننقل هنا هذين النصني عن اإلمام مالك لنرى مدى ، والنصب لدفع الضرر فتنتقل الوالية إليه
  .الية دون االنشغال عنه جبزئيات الفروعرعاية املقصد من الو

أرأيت البكر إذا خطبت إىل أبيها فامتنع األب من إنكاحها أول ما خطبت : فقد سئل اإلمام مالك
ورفعت أمرها إىل السلطان، أيكون رد ، زوجين فأنا أحب الرجال : وقالت اجلارية وهي بالغة، إليه 

مل أمسع من مالك فيه : ن أن يزوجها إذا أىب األب؟ قالاألب اخلاطب األول إعضاال هلا، وترى للسلطا
شيئا إال أين أرى إن عرف عضل األب إياها وضرورته إياها لذلك، ومل يكن منعه ذلك نظرا إليهـا  
رأيت السلطان إن قامت اجلارية بذلك، وطلبت نكاحه أن يزوجها السلطان إذا علم أن األب إمنا هو 

، وإن مل يعرف فيه ضـررا مل  )ال ضرر وال ضرار(: قال ألن النيب ؛ مضار يف رده وليس بناظر هلا 
  ٢ )يهجم السلطان على ابنته يف إنكاحها حىت يتبني له الضرر

فأىب والدها أو وليها ، أرأيت إن كانت ثيبا فخطب اخلاطب إليها نفسها : وسئل يف موضع آخر
رف إال أنه كفء يف الدين فرضيت  أن يزوجها فرفعت ذلك إىل السلطان، وهو دوا يف احلسب والش

يزوجها السلطان وال ينظر إىل قول األب والويل إذا رضيت به وكان كفـؤا يف  (: به وأىب الويل؟ قال
  ٣ )دينه

ومن هنا نرى حمل الوالية العامة من الدين، فهي ال تكتفي باملصاحل العامة للمسلمني، بل تتدخل 
م، وترعى ما حيبون وما يكرهون،وما أمجل تلك الصراحة اليت يف املصاحل اخلاصة لألفراد لترعى حاجا
، ولو )زوجين فأنا أحب الرجال: وقالت اجلارية، وهي بالغة(:يفيض ا كتاب يف الفقه عندما يقول

  .قيلت هذه العبارة اليوم أمام بعض املتزمتني ملأل الدنيا صراخا عن الوقاحة وقلة احلياء
                                                

 . سبق خترجيه   )١(
 . ٢/١٠٧:ملدونة ا   )٢(
 . ٢/١٠٨:املدونة   )٣(
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  : مبا يلي ة احلاكميعلى صحة وال الفقهاء استدلقد و
  ١ )فالسلطان ويل من ال ويل له(:قول النيب  •
هو النجاشي يف أرض احلبشة وأمهرها من عنـده، وتـزويج    للنيب أن الذي زوج أم حبيبة  •

وقد تأول بعض العلماء ذلك على . و أمري البلد وسلطانهالنجاشي هلا حقيقة، فإنه كان مسلما، وه
ف التزويج إليه، وتأوله بعضهم على أنه كان هو اخلاطب، والذي أنه ساق املهر من عنده، فأضي
والصحيح أن عمرو (: عمرو بن أمية الضمري، قال ابن القيم: قيلويل العقد عثمان بن عفان، و

يف ذلك بعث به النجاشي يزوجه إياها، وقيل الذي ويل العقد  بن أمية كان وكيل رسول اهللا 
  ٢ )ن عم أبيهاعليها خالد بن سعيد بن العاص اب

فكانت له الوالية يف النكـاح  ،  األعراضوحيفظ ، أن للسلطان والية عامة بدليل أنه يلي املال  •
  .كاألب
  :الوصي

  :اختلف الفقهاء يف ثبوت الوالية للوصي على قولني
  . صحة ثبوا له، وهو قول املالكية مطلقاً واحلنابلة يف رواية :القول األول
  : ثبوا له،وهو قول احلنفية والشافعية، واستدلوا على ذلك مبا يلي عدم صحة :القول الثاين

  .أن يف إجازة تزويج الوصي إبطال لألولياء، إذا كان األولياء أهل النسب •
أنه ال يصح اعتبار ذلك نيابة على امليت ألن امليت ال والية له على حي فكيف  يلي بواليـة   •

 .امليت
  :الترجيح

الية الوصي، مع مراعاة االعتبارات السابق ذكرها، وأمهها قبول املرأة نرى أن األرجح هو قبول و
  .واليته عليها

  : من أسلمت املرأة على يديه
  :قولني ىاختلف الفقهاء يف تويل من أسلمت املرأة على يديه أمر تزوجيها عل

،  أنه ليس له ذلك، بل ذلك للحاكم، وهو قول اجلمهور، ألنه ليس من عصبتها: القول األول
  .فأشبه األجنيب، وال يرثها ، وال يعقل عنها 

أنه يستطيع أن يلي أمر تزوجيها كعصبتها، وهو قول إسحاق ورواية عن أمحـد،  : القول الثاين
                                                

 . سبق خترجيه   )١(
 . ٦/٧٠:حاشية ابن القيم   )٢(
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  - رضي اهللا عنه  -  وكان احلسن ال يرى بأسا أن يزوجها نفسه، استدالال مبا روى عن متيم الداري
هو أوىل النـاس  : رجل يسلم على يد الرجل من املسلمني؟ قالما السنة يف ال، يا رسول اهللا : أنه قال

   .١مبحياه ومماته
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، ال للحديث الوارد فيها، فقد قيل بضعفه، وعـدم  
  .انتهاضه دليال، ولكن ألجل املصلحة اليت تنجر عن ذلك سواء للمرأة أو ملن دعاها إىل اإلسالم

ا املرأة، فإن الذي قدر على إقناعها باإلسالم أعرف الناس ا، وأحرصهم على مصلحتها وثباا أم
  .على اإلسالم، خبالف احلاكم الذي قد ال يدرك ذلك من املرأة

، وقد أمرنا شرعا بإنزال تعاىلهو الدعوة هللا أما الرجل، فهو جزاء له على هذا العمل العظيم الذي 
  .عتراف بفضائل أعماهلم، والسنة النبوية املطهرة مملوءة باآلثار اليت تثبت ذلكالناس منازهلم، واال
  : مجاعة املسلمني

بأن تأذن لواحد منهم أو  ،إن مل يوجد للمرأة ويل وال ذو سلطان توىل تزوجيها مجاعة املسلمني
اشتراط املناسب يف ك، فلم جيز ، ألن اشتراط الويل هاهنا مينع النكاح بالكلية  ،ا ذلكومجاعة أن يتول

  .حق من ال مناسب هلا
وال نرى ضرورة الترتيب بني احلاكم ومجاعة املسلمني، خاصة يف واقعنا الذي نعيشه، فـيمكن  
جلماعة املسلمني أن تنوب عن احلاكم يف هذا األمر خاصة عند عجز املرأة عن الذهاب للحاكم، أو 

  .أو عدم تفرغه ملثل هذه األمور عدم وجود احلاكم الذي تتوفر فيه اخلصائص الشرعية،
وميكن جلماعة املسلمني أن تكون جلنة خمتصة بذلك ممن تتوفر فيهم الشروط الشرعية للقيام ذا 
العمل، أو تكون مجعية تم بأمور الزواج، فتلجأ إليها النساء يف حال انعدام الويل أو عضله أو عـدم  

تامة يف أفراد هذه اجلمعية اليت تنوب عن احلاكم يف النظر اهتمامه حباجات موليته، مع اشتراط العدالة ال
    . يف أهم شؤون املسلمني من أعراضهم وأسرهم

  : الوكيل
من يقوم مقامه سواء كان الويل حاضرا  ،اتفق الفقهاء على جواز توكيل كل ويل ممن سبق ذكرهم

                                                
هذا حديث ال نعرفـه إال  :،وقال الترمذي٦/٢٤٧٣:واختلفوا يف صحة هذا اخلرب، البخاري:رواه البخاري تعليقا، وقال   )١(

بعضهم بني عبد اهللا بن وهب وبني متيم الداري قبيصـة  من حديث عبد اهللا بن وهب، ويقال موهب عن متيم الداري، وقد أدخل 
والعمل على هذا احلديث عنـد  : بن ذؤيب، وال يصح رواه حيىي بن محزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب، قال

: ، الـدارقطين ١٠/٢٩٦:، البيهقـي ٢/٤٧١: الـدارمي :، وانظـر ٤/٤٢٧:بعض أهل العلم، وهو عندي ليس مبتصل، الترمذي
 . ٤/١٠٢: ، أمحد٢/٩١٩: ، ابن ماجة٤/٨٨: ، أبو داود٤/١٨١
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ل عمرو بن أمية يف تزوجيه أم ووك، وكل أبا رافع يف تزوجيه ميمونة  روي أن النيب ، وقد أو غائبا
سنرى تفاصيل أحكام الوكالة يف حملها من فجاز التوكيل فيه كالبيع، و، وألنه عقد معاوضة ، حبيبة

  .املبحث الرابع من هذا الفصل
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  آثار الترتيب بني األولياءـ  ٥
اء بعض بناء على ما سبق ذكره من الترتيب بني األولياء وخالف العلماء يف ذلك، فقد ذكر العلم

  :١املسائل تترتب عن ذلك الترتيب نلخصها فيما يلي
  : االفتيات يف الوالية

تزويج املرأة وليها األبعد مع وجود الـويل   ، وهويف الوالية ٢االفتيات اختلف الفقهاء يف حكم
  :قولنيالذي هو األحق بوالية العقد على  ،األقرب

وزاد ، واملالكيـة  ٣، وهو قول احلنفيةيصح العقد برضاها بالقول دون السكوت: القول األول
فإن كان األقرب جمربا كاألب فإنه ال يصح ،  ٤وهو أال يكون األقرب غري جمرب، املالكية شرطا آخر 

  .واستدلوا على ذلك بأن هذا ويل له أن يزوجها بإذا كاألقرب العقد،
هرية،وقول املالكية إن كان ال يصح العقد مطلقا،وهو قول الشافعية واحلنابلة والظا: القول الثاين

  : الويل املفتات عليه جمربا، واستدلوا على ذلك مبا يلي
أنه لو جاز إنكاح األبعد مع وجود األقرب جلاز إنكاح كل من على وجه األرض ألنه يلقاها  •

  .بال شك يف بعض آبائها
 .أن األبعد كاألجنيب عند حضرة األقرب فيتوقف عقده على إجازة الويل •
تحق بالتعصيب فلم يثبت لألبعد مع وجود األقرب كاملرياث وذا فارق القريب إن هذا مس •

  .البعيد
  :الترجيح

نص الفقهاء على هذه املسألة بناء على ما سبق ذكره من الترتيب بني األولياء، وقد ذكرنـا أن  
وي األرحام األساس يف هذا الترتيب هو قياسهم الويل يف الزواج على الورثة يف الفرائض، بدليل عزل ذ

  .عن الوالية، وال يصح هذا القياس لعدم االشتراك يف العلة
                                                

، اإلقنـاع  ٢/١٣٠: ، إعانـة الطـالبني  ٧/٢٣: ، املغـين ٢/١٤٢: ، منـار السـبيل  ٨/٧٧: إلنصاف للمـرداوي    )١(
 . ٣/٤٣٧: ، مواهب اجلليل٣/١١٩:، البحر الرائق٢/٦٣:، فتح الوهاب٢/٤١١:للشربيين

والتعـدي  ، أو من هو أحق منه باألمر فيه ، لسبق بفعل شيء دون استئذان من جيب استئذانه وا، هو االستبداد بالرأي    )٢(
 . ٥/٢٨٠:واستعمله الفقهاء ذا املعىن ،املوسوعة الفقهية. على حق من هو أوىل منه

 . ٣/١١٩: البحر الرائق   )٣(
د األقرب نفذ، وقيل ينظر فيه السـلطان، وقيـل   إن أنكح األبعد مع وجو: اختلف قول املالكية يف هذه املسألة، فقيل   )٤(

لألقرب أن يفسخه ما مل يدخل ا، وذلك موضع اإلجبار ،فإنه ال خالف يف املذهب يف فسخ األب البكر مع حضـوره إال إذا  
 . ١٣٤: القوانني الفقهية: عقد األخ نكاح أخته البكر بغري إذن أبيها، فإن كان بأمر أبيه جاز إن أجازه األب، انظر
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لذلك ذكرنا أن أحقية الوالية تترتبط ارتباطا كبريا باختيار املرأة املتوىل عليها، فال يصح أن يتوىل 
أم سلمة  عليها من ال ترغب يف واليته، أو من تعتقد أنه يصيبها ضرر بواليته، وهلذا أقر رسول اهللا 

، فالفقهاء نظروا إىل هذا احلديث من ١ )، فزوجهيا عمر، قم فزوج رسول اهللا (: عندما قالت البنها
باب قرب الويل وأحقيته يف الترتيب، ولكن احلديث حيتمل نظرة أخرى، وهي أن املتوىل عليها هي اليت 

يف الواليـة  اقترحت، أو باالصطالح احلديث رشحت من يتوىل عليها، فال يصح أن نطلب الشورى 
  . العامة، ونرفضها يف الوالية اخلاصة

  :تزويج األبعد عند غياب األقرب
  :اختلف الفقهاء يف تويل األبعد أمر التزويج عند غياب األقرب على القولني التاليني

، ٢، وهو قـول احلنفيـة  لألبعد أن يزوجهاإن كان األقرب غائبا غيبة منقطعة ف: القول األول
الغاية من الوالية هي النظر للموىل عليه حىت ال يثبت إال على من هو عاجز عن أن بواستدلوا على ذلك 

مث النظر هلا ال حيصل مبجرد رأي ، ألن نظره هلا أكثر لزيادة القرب ؛ وجعل األقرب مقدما ،النظر لنفسه
 ،لغيبةوقد خرج رأيه من أن يكون منتفعا به يف هذه احلال ذه ا ،بل رأي حاضر منتفع به  ،األقرب

  .ورأي األبعد خلف عن رأي األقرب فالتحق مبن ال رأي له أصال كالصغري وانون،
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي ال يزوجها أحد حىت حيضر األقرب،وهو قول زفر،: القول الثاين

  .أن األبعد حمجوب بوالية األقرب وواليته باقية بعد الغيبة إذ ال تأثري للغيبة يف قطع الوالية •
والدليل عليه أنه لو ، أن الوالية من حق الويل ليطلب به الكفاءة فال يبطل شيء من حقوقه بالغيبة •

  .زوجها حيث هو جاز النكاح فدل أن والية األقرب باقية
أن والية السلطان متأخرة عن والية األبعد فإذا مل تثبت الوالية لألبعد فالسلطان أوىل خبالف ما إذا  •

  . االمتناع من إيفاء حق مستحق عليه فيقوم السلطان مقامه يف دفع الظلمألنه ظامل يف؛ عضلها 
، واستدلوا على ٣أن يزوجها يف هذه احلالة السلطان، وهو قول الشافعية وواملالكية: القول الثالث

                                                
 . ٦/٣١٧: ، أمحد٧/١٣١: ، البيهقي٧/٢١٢: ، ابن حبان٣/٢٨٦: النسائي   )١(
ألنه ليس ؛ وهو ثالثة أيام ولياليها ، اختلف احلنفية يف مدة الغيبة على أقوال كثرية  أدناها أن  مدة السفر تكفي لذلك    )٢(

 . ٤/٢٢٠:، املبسوطألقصى مدة السفر اية فيعترب األدىن، وأقصاها من املشرق إىل املغرب
نص املالكية على  أن احلاكم أو غريه من األولياء كأخ وجد إذا زوج املرأة اربة بكرا كانت أو ثيبا صغرية أو كـبرية     )٣(

وإن ولدت األوالد أو أجازه األب ما مل يتبني ضرر األب ، جمنونة يف غيبة أبيها غيبة قريبة كعشرة أيام وحنوها فإن التزويج يفسخ 
ا وإال زوجت ويصري كالعاضل احلاضر فتتقدم إىل اإلمام إما أن يزوجها وإال زوجها عليه، وأن للحاكم كذلك أن يزوج ابنـة  
ارب إذا غاب عنها غيبة بعيدة وغايتها كما قاله مالك مسافة إفريقية أي القريوان، أما يف حال كون الويل األقرب غري جمرب فإنـه  

من بلد املرأة ثالث  ليال أو حنوها ودعت لكفء وأثبتت ما تدعيه من الغيبة واملسافة والكفاءة فإن احلاكم إذا غاب غيبة مسافتها 
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يزوجها السلطان كما لو  ،أنه إذا تعذر عليها الوصول إىل حقها من جهة األقرب مع بقاء واليتهبذلك 
  .األقربعضلها 

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، أي أن غيبة الويل األقرب الطويلة ختول ملوليته اختيار 
من ينوب عنه يف الوالية، سواء كان احلاكم أو مجاعة املسلمني أو غريهم، ألن مصلحة تزويج املرأة من 

  .الكفء إذا حضر أهم من رعاية أولوية األولياء
تغرب قول زفر، ويستغرب كذلك أن حيصل اخلالف عند املالكية يف هذه املسألة، وهي وهلذا يس

إذا غاب األب غيبة انقطاع، فإن كانت حياتـه معلومـة   (: كما نص عليها صاحب مواهب اجلليل
يزوجهـا  : ومكانه معروفا إال أن استئذانه يتعذر، وهي بالغة،فاختلف يف جواز نكاحها، فقال مالك

إن قطع : ال جيوز إنكاحها يف حياة األب بوجه، وقال ابن وهب: عت إليه،وقال عبد امللكاإلمام إن رف
  ١ )عنها النفقة جاز إنكاحها برضاها، وإن أكرهها مل جيز

فإن مالكا يف هذه املسألة اعترب طول غيبة األقرب ضررا ا فقاسه على ما لو عضلها، ألن كال 
يعضلها بوجوده أو يعضلها بفقده مع اشتراط وجوده، وهـي  األمرين نتيجته واحده، فسواء عليه أن 

  .نظرة مصلحية ثاقبة
أما ربط ذلك بالنفقة، فإنه ال يصح اعتبار النفقة هي احلاجة الوحيدة لإلنسان، فـالزواج مـن   
  .حاجاته، واملرأة إذا ضيعت الكفء، الذي قد ال تظفر به بعد حضور وليها، أضر عليها من عدم النفقة

املسألة ما لو كان األب أسريا أو فقيدا، فقد حصل اخلالف فيها بني املالكية كما سبق ومثل هذه 
إن اإلمام يزوجها إذا دعت إىل ذلك، وإن كانت يف نفقته وأمنت عليها الضيعة، وهو فهم : بيانه فقيل

هلم ذلك صحيح حلاجات املرأة، وقيلت أقوال أخرى فيها ضرر على املرأة منها قول عبد امللك أنه ليس 
ال تزوج حبال، ولسنا ندري األسس اليت يقوم عليها هذا : إال بعد أربع سنني من يوم فقده، وقول أصبغ

القول الذي حيكم على امرأة بعدم الزواج الذي قد يكون واجبا يف حقها، لغيبة شرط من الشروط، 
  .نص أكثر الفقهاء، ونصت أكثر األدلة على شكليته

  : رجةاشتراك األولياء يف الد
اختلف الفقهاء فيما إذا اجتمع  للمرأة اثنان أو أكثر من األولياء املتساوين يف جهة القرابة والدرجة 
                                                                                                                                 

، وهلـم حكـم خـاص يف    ٣/١٨٦:اخلرشي : ألن غيبة األقرب ال تسقط حقه واحلاكم وكيل الغائب انظر؛ يزوجها ال األبعد 
 . التفريق بني الشريفة والدتيئة يف ذلك

 . ٣/٤٣٧:ليلمواهب اجل   )١(
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 فطلب كل منهم أن يتوىل العقد،، أو األب واألعمام واختلفوا فيما بينهم ، والقوة كاإلخوة األشقاء 
  :وحكم هذه املسألة يتجلى من خالل احلالتني التاليتني

  :وىل ـ عند احتاد اخلاطباحلالة األ
  : اختلف الفقهاء يف حالة احتاد اخلاطب على األقوال التالية

فمن خرجت ، ولتساويهم يف احلق،  وتعذر اجلمع بينهم ، يقرع بينهم قطعا للرتاع : القول األول
أذنت لكل واحد منـهم صـح    :وقالت، قرعته زوج، فإن سبق غري من خرجت له القرعة فزوج 

  : قول الشافعية واحلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يليالتزويج،وهو
  .كما لو انفرد بالوالية، أنه صدر من ويل كامل الوالية بإذن موليته فصح منه  •
  .أن القرعة شرعت إلزالة املشاحة ال لسلب الوالية •

  .ينظر احلاكم فيمن يراه أحسنهم رأيا ليتوىل العقد، وهو قول املالكية: القول الثاين
إذا كان ، رضي اآلخر أو سخط ، يكون لكل واحد منهم أن يتوىل العقد ويزوج : الثالث القول

  .التزويج من كفء ومبهر املثل
  : الترجيح

نرى أن األرجح هو القول الثالث بشرط قبول املرأة بوالية من يتوىل عليها، فإن خشي أن يتعسف 
ثاين، فيتوىل احلاكم أو مجاعة املسلمني ما يرونه األولياء يف استعمال هذا احلق، فاألوىل األخذ بالقول ال

من الوالية عليها، أو اختيار من يتوىل عليها، أما القرعة فال نرى هلا حمال هنا، ألن املتنازع عليه، وهو 
  .الوالية على املرأة، موجود، ميكنه أن يفصل يف األمر وهو واع عاقل بدل القرعة اليت ال تعي وال تعقل

  : عند تعدد اخلطاب: ةاحلالة الثاني
ألن هلا احلق عندهم أن تزوج نفسها ؛ ملن ترضاه املرأة  يف هذه احلالة احلنفية على أن التزويج نص

  . وال يزوجها إال الويل الذي ترضاه بوكالة، من كفء إذا كانت بالغة رشيدة 
أذنت : أو قالت، ده وأذنت لكل منهم بانفرا، فإن مل تعني املرأة واحدا من املستوين درجة وقرابة 

لوجود سبب الوالية يف ؛ صح التزويج من كل واحد منهم ، فمن شاء منكم فليزوجين منه ، يف فالن 
  . كل واحد منهم كما يقول اجلمهور

  :تويل الويل طريف العقد
كالوالية الثابتـة  ، سواء كانت واليته أصلية، والية من اجلانبني أن تكون للويل  ١وصورة ذلك

                                                
 . ١/٢٩١: ، الفتاوى اهلندية٤/٩٧: ، الفتاوى الفقهية الكربى٣/١٣٧: ، أسىن املطالب٨/١١٠:اإلنصاف    )١(



 ٩٩

بأن كان العاقد مالكا من اجلانبني كاملوىل إذا زوج ؛ أو دخيلة كالوالية الثابتة بالوكالة ، القرابة بامللك و
، كاجلد إذا زوج ابن ابنه الصغري من بنت ابنه الصـغرية  ، أو كان وليا من اجلانبني ، أمته من عبده 

ا كابن العم إذا زوج بنت واألخ إذا زوج بنت أخيه الصغرية من ابن أخيه الصغري أو كان أصيال وولي
أو كان وليا من جانب ووكيال ، أو رسوال من اجلانبني ، أو كان وكيال من اجلانبني ، عمه من نفسه 
  .من جانب آخر

  :قولنيوقد اختلف الفقهاء يف حكم هذا النوع من الوالية على 
  : وا على ذلك مبا يليبعاقد واحد، وهو قول احلنفية واملالكية، واستدلالزواج عقد ين: القول األول

ويستفْتونك في النساِء قُلْ اللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَى علَيكُم في الْكتابِ في يتامى  ﴿:قوله تعاىل  •
سالْمو نوهحنكونَ أَنْ تغَبرتو نلَه با كُتم نهونتؤي لَا تاِء اللَّاتسأَنْ  النو انالْوِلْـد نم نيفعضت

نزلت هذه ، وقد )١٢٧:النساء(﴾تقُوموا للْيتامى بِالْقسط وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِه عليما
ونهن لَا تؤت ﴿:تعاىل ووجه االستدالل باآلية الكرمية أن قوله، يف حجر وليها تكون يتيمة الاآلية يف 

 نوهحنكونَ أَنْ تغَبرتو نلَه با كُتفدل على أن الويل يقوم بنكـاح  ، خرج خمرج العتاب  ﴾م
ملا فيه من إحلاق العتـاب بـأمر ال   ، إذ لو مل يقم وحده به مل يكن للعتاب معىن ، وليته وحده 

  . يتحقق
باإلنكاح مطلقا من غري فصل  أمر تعاىل، فقد )٣٢:ورالن(﴾وأَنكحوا الْأَيامى منكُم  ﴿:تعاىل قوله •

  .بني اإلنكاح من غريه أو من نفسه
أترضى أن أزوجـك  : قال لرجل  أن النيب    - رضي اهللا عنه  - ما روي عن عقبة بن عامر  •

  . ١نعم،فزوج أحدمها صاحبه: أترضني أن أزوجك فالنا قالت: نعم وقال للمرأة: فالنة، قال
: ألم حكيم بنت قارظ أجتعلني التابعني إيل قالـت   - رضي اهللا عنه  - ن عوف قال عبدالرمحن ب •

  ٢ )فقد تزوجتك: نعم قال
بدليل أن حقوق النكاح  أن الوكيل يف باب النكاح ليس بعاقد بل هو سفري عن العاقد ومعرب عنه، •

عبارته كعبارة  فكانت؛ وإذا كان معربا عنه وله والية على الزوجني ، والعقد ال ترجع إىل الوكيل 
فصار كالمه ككالم شخصني فيعترب إجيابه كالما للمرأة، وقبوله كالما للزوج، فيقوم ؛ املوكل 

                                                
ومل يفرض هلا صداقا، ومل يعطها شيئا، وكان ممن شهد احلديبية، وكان له سهم خبيرب ،فلمـا حضـرته   «:تتمة احلديث   )١(

ومل أفرض هلا صداقا، ومل أعطها شيئا، وإين أشهدكم أين أعطيتها صـداقها سـهمي    زوجين فالنة الوفاة قال إن رسول اهللا  
: املسـتدرك : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه، انظـر : ، قال احلاكم»خبيرب، فأخذت سهما فباعته مبائة ألف

 . ٧/٢٣٠: ، البيهقي٩/٣٨١: ، ابن حبان٢/٢٣٨: ، أبو داود٢/١٩٨
 . ٥/١٩٧٢:البخاري   )٢(



 ١٠٠

  .العقد باثنني حكما والثابت باحلكم ملحق بالثابت حقيقة
  .اخللق ارتباط العقد بالويل وإمنا أعلم اهللا تعاىل، أنه ليس للتعبد مدخال يف هذا  •

فيكون ناكحا منكحا حىت يقدم الويل من ، ه أن يتوىل طريف العقد بنفسه ز لال جيو :القول الثاين
  : ، وهو قول الشافعية وزفر من احلنفية، واستدلوا على ذلك مبا يليينكحها

فإذا احتد اثنان منهم سقط واحد من املذكورين يف احلديث ، أن تعديد الناكح واملنكح والويل تعبد  •
كل نكاح  مل حيضره   أربعة  فهو   (:، وقوله ١ )هدي عدلال نكاح إال بويل وشا: (حني قال

  ٢ )سفاح  اخلاطب والويل وشاهدا عدل
فال يقومان إال بعاقدين كشطري ، اإلجياب والقبول : أن ركن النكاح اسم لشطرين خمتلفني وهو •

  . البيع
  : الترجيح

ته عليها، فيتزوجها من غري نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين الحتمال التهمة بسبب والي
استئمارها رغبة يف ماهلا أو مجاهلا، مع كون غريه أكفأ هلا منه، أما الدليل القرآين الذي ساقوه عن جواز 

  .تويل الويل زواجه من اليتيمة اليت تكون يف حجره فإن قصة نزوله تؤيد ما ذكرنا من ترجيح
﴿ وإِنْ خفْتم أَلَّا تقِْسطُوا فـي الْيتـامى   :اىلتعفعن عروة بن الزبري أنه سأل عائشة عن قول اهللا 

ـ  م ةً أَوداحلُوا فَودعأَلَّا ت مفْتفَإِنْ خ اعبرثُلَاثَ وى وثْناِء مسالن نم لَكُم ا طَابوا محفَانك  لَكَـتا م
يا ابن أخيت، هي اليتيمة تكون يف حجر وليهـا   :، فقالت)٣:النساء(أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلَّا تعولُوا﴾

تشاركه يف ماله، فيعجبه ماهلا ومجاهلا، فرييد وليها أن يتزوجها بغري أن يقسط يف صداقها، فيعطيها مثل 
ما يعطيها غريه، فنهوا أن ينكحوهن إال أن يقسطوا هلن ويبلغوا ن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا 

بعد هذه  مث إن الناس استفتوا رسول اهللا  : النساء سواهن، قالت عائشةأن ينكحوا ما طاب هلم من 
ويستفْتونك في النساِء قُلْ اللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَى علَيكُم في الْكتابِ  ﴿:تعاىلاآلية فيهن فأنزل اهللا 

نهونتؤي لَا تاِء اللَّاتسى النامتي يف ﴾ نوهحنكونَ أَنْ تغَبرتو نلَه با كُتقالـت )١٢٧:النساء(م ، :
﴿ وإِنْ خفْـتم أَلَّـا   :والذي ذكر اهللا تعاىل أنه يتلى عليكم يف  الكتاب اآلية األوىل اليت قال اهللا فيها

، وقـول اهللا  )٣: النساء(وثُلَاثَ ورباع ﴾ تقِْسطُوا في الْيتامى فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْنى
﴿ وترغَبونَ أَنْ تنكحوهن ﴾ رغبة أحدكم عن اليتيمة اليت تكون يف حجـره  :يف اآلية األخرى تعاىل

حني تكون  قليلة املال واجلمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى النساء إال بالقسط 
                                                

 . سبق خترجيه   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(



 ١٠١

   ١ )م عنهنمن أجل رغبته
ولذلك فإن احلكم الشرعي يف املسألة ال ميكن استنباطه من اآلية الثانية مبتورة عن القيود الـيت  
وضعتها اآلية األوىل، والقيود اليت نراها ونلمسها يف واقعنا ال تتعلق فقط مبقدار الصداق، وإمنا تتعلق 

ة شابة، فيعقد قرانه عليها من غري فوق ذلك بالكفاءة والرغبة، فال يصح أن يتزوج شيخ عجوز  يتيم
  .إحضار أطراف أخرى تتحقق من مالبسات هذا الزواج، ومدى صدق رغبة اليتيمة يف الزواج بوليها

أما حديث عقبة بن عامر، فهو يف اإلجراء الشكلي من الوالية، وليس فيها ملن توىل الزواج أي 
  .اخلصم واحلكممصلحة شخصية يف ذلك خبالف من يتزوج اليتيمة، فيون هو 

باب إذا (:أما حديث عبد الرمحن بن عوف، والذي ذكره البخاري يف صحيحه، وترجم له بقوله
أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرمحن بن : ، فإن قصة ذلك كما يف الفتح)كان الويل هو اخلاطب

قد : نعم قال: قالتوجتعلني ذلك إىل ف: أنه قد جاء غري واحد خيطبين، فزوجين أيهم رأيت، قال: عوف
، فال داللة له على ذلك، بل إن داللته على شكلية الوالية، ٢فجاز نكاحه: تزوجتك، قال ابن أيب ذئب

وكأن املرأة هنا ـ وقد ظهر من خالل كالمها مايدل على رغبتها يف هذا الصحايب اجلليل ـ هي اليت 
  .أرادت الزواج منه، فوكلته النطق باإلجياب نيابة عنها

التهمة، فال بأس أن يتوىل العقد طرف واحد، كان األمر على هذا الشكل وخلت الوالية من  وإذا
كأن يزوج اجلد ابن أخيه من بنت أخيه، ومع ذلك يستحب من باب التعبد وجود طـرف آخـر   
ليتمحض الويل على املرأة للوالية فقط، وقد ذكر القرطيب يف املسألة قوال ثالثا، هو احلـل الوسـط   

ويف املسألة قول ثالث، وهو أن جتعل أمرها إىل رجل يزوجها منه، روى هذا عن (:، وهو قولهللمسألة
  ٣ )املغرية بن شعبة، وبه قال أمحد ذكره ابن املنذر

                                                
: ، الـدارقطين ٧/١٤١: ، البيهقـي ٣/٣١٥: ، النسـائي ٢/٢٢٤: ، أبو داود٤/٢٣١٣:، مسلم٢/٨٨٣: البخاري   )١(

 . ٩/٣٨٢: ، ابن حبان٣/٢٦٤
 . ٩/١٨٩:فتح الباري   )٢(
 . ٥/١٥: القرطيب   )٣(



 ١٠٢

  شروط الوالية املتعديةـ  ٦
  :١يشترط يف الويل الشروط التالية

  :كمال األهلية ـ ١
  :ويتحقق كمال األهلية بالشروط التالية

  : العقل
ألن القصد من الوالية هو مصلحة املوىل عليه  ،ق الفقهاء على اعتبار العقل من شروط الواليةاتف

يف مصلحة نفسه، فكيف مبصلحة غريه،  عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن ال عقل له ال ميكنه النظر
  .ال يلي نفسه، فغريه أوىلوهو  لذلك 

عقله جبنون أو كرب، كالشيخ اهلرم،  ويستوي يف هذا من ال عقل له لصغره كطفل، أو من ذهب
جنونا متقطعا، من كان جين مثله ال يزيل الوالية؛ ألنه يزول عن قرب، فهو كالنوم، وإنه أما اإلغماء ف
  . واليته؛ ألنه ال يستدمي زوال عقله، فهو كاإلغماءفإنه ال تزول 

طقا، بل جيوز أن يلي فال يشترط كونه نا ،واتفق الفقهاء كذلك على عدم اشتراط سالمة احلواس
األخرس إذا كان مفهوم اإلشارة؛ ألن إشارته تقوم مقام نطقه يف سائر العقود واألحكام، فكذلك يف 

  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي٢وال يشترط البصر النكاح،
  .أن املقصود يف النكاح يعرف بالسماع واالستفاضة، فال يفتقر إىل النظر •
  .٣وهو مكفوف البصر ،زوج ن شعيبا إ :قال  -  رضي اهللا عنه - أن ابن عباس  •

  : احلرية
  :اختلف الفقهاء يف اعتبار احلرية شرطا يف الوالية على قولني

اعتبارها شرطا يف الوالية، وهو قول مجهور العلماء، ألن العبد ال والية له علـى  : القول األول
  . نفسه، فعلى غريه أوىل

الوالية، وهو مذهب احلنفية، بناء منهم على أن املرأة تزوج عدم اعتبارها شرطا يف : القول الثاين
  .نفسها

                                                
 . ٣/١٨٧:،اخلرشي  ٤١٩/ ١٠:، حتفة احملتاج٥/٢١٨:  احلقائق،تبيني ٥/٧١: ،التاج واإلكليل ٧/١٦:املغين    )١(
 . ٩/٣٦٩: اموع شرح املهذب: للشافعية قول باشتراط البصر ،انظر   )٢(
مـن  : هود(﴾وإِنا لَنراك فينا ضعيفا  :حلاكم يف املستدرك من حديث ابن عباس بإسناد ال بأس به، قال يف قوله ا   )٣(
فاألكثر على ، أو غريه   هل هو شعيب، قد اختلف يف الذي زوج موسى واستأجره ، كان مكفوف البصر : قال )٩١اآلية

 . ٣/٣٣٣:التلخيص احلبري: انظر أنه شعيب 



 ١٠٣

  : الترجيح
نرى رجحان القول الثاين لعدم التناقض بني الرق ـ كما هو يف الشريعة اإلسالمية ـ وبـني    
احلقوق اليت اعتربها الشرع هلذا الرقيق، فقد كان يف الرقيق العلماء والصاحلون، وهم أوىل من حيث 

   .١ن غريهم من األولياء، خاصة، وقد علمنا حدود دور الويلالعدالة م
  :اإلسالمـ  ٢

أمجع عامة من حنفظ عنه : ، قال ابن املنذر٢اتفق الفقهاء على أنه ال يثبت لكافر والية على مسلمة
أنه ال توارث بينهما بالنسـب  : ومن األدلة اليت استدل ا الفقهاء على ذلك من أهل العلم على هذا،

والَّذين كَفَروا  ﴿ تعاىلوقال ) ٧١:التوبة(﴾ؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ والْمؤمنونَ والْم ﴿:تعاىل لقوله
  )    ٧٣:األنفال(﴾بعضهم أَولياُء بعضٍ 

  :الذكورة ـ ٣
ترب فيها الكمال، يع وعللوا ذلك بأن الوالية، املتعدية اتفق الفقهاء على أن الذكورة شرط للوالية

تثبت الوالية عليها لقصورها عن النظر لنفسها، فألن ال تثبت هلا والية علـى  فواملرأة ناقصة قاصرة، 
غريها أوىل، وأجاز احلنفية لألم تزويج الصغري والصغرية، ألن شفقتها وافرة كشفقة األب أو أكثـر،   

يف إحدى الروايتني ال يثبت، واختار السخاوي عن أيب حنيفة، وويف إثبات اخليار هلا إذا أدركا روايتان 
وهلذا ال تثبت واليتها يف املال ومتام  ،واستدل باجتماع قصور الرأي مع وفور الشفقة ،ثبوت اخليار هلما

  .٣فلتمكن النقصان يف رأيها أثبت هلما اخليار إذا أدركا ،النظر بوفور الرأي والشفقة
الشرط كإجراء شكلي، فيمكن لألم بعد متام توليها  ونرى أن األرجح يف هذا اخلالف ثبوت هذا

أمر ابنتها إنابة من تشاء من الرجال ليتوىل أمر العقد نيابة عنها، كما كانت تفعل عائشة رضـي اهللا  
عنها، ونرى أنه ال عالقة لعزهلا عن ذلك اإلجراء الشكلي بقصور العقل كما استدل الفقهاء، وإمنا هو 

ضها للرجال وبعضها للنساء حبسب االستعدادات الفطرية لكليهما، فيمكن من الوظائف اليت أسند بع
للرجل الذي توىل أمر املرأة املطالبة حبقوقها والسعي يف ذلك بكل الوسائل اليت قد تعجز املرأة عن الوفاء 

   . ا مجيعا
  :البلوغ ـ ٤

  :اختلف الفقهاء يف اعتبار البلوغ شرطا يف الوالية على قولني
                                                

 . راجع يف بيان مربرات هذا الترجيح حمله من فصل اإلشهاد على الزواج   )١(
: ، الفواكه الدواين٢/٩٦: ، كفاية الطالب٢/١٧٤: لبجريمي، حاشية ا٢٣/٧٢:، الروض املريع٢/١٤٠: منار السبيل   )٢(

 . ٧/٩٥: ، البحر الرائق٢/٢٨
 . ٤/٢١٦:املبسوط   )٣(



 ١٠٤

، وإسحاق، وابن املنذر، وأيب ل الثوري والشافعياعتباره شرطا يف الوالية، وهو قو: ولالقول األ
تنفيذ التصرف يف  فهيأن الوالية يعترب هلا كمال احلال، بثور وظاهر مذهب أمحد، واستدلوا على ذلك 

  . ، والصيب موىل عليه لقصوره، فال تثبت له الوالية، كاملرأةالغريحق 
إذا بلغ عشرا زوج، الصيب  بأن، فهو يرى ١اعتباره شرطا،  وهو رواية عن أمحد عدم: القول الثاين

وتزوج، وطلق، وأجيزت وكالته يف الطالق، وهذا حيتمله كالم اخلرقي ألنه يصح بيعـه ووصـيته   
  . وطالقه، فثبتت له الوالية كالبالغ

  :الترجيح
تقار الويل إىل الكثري من اخلصائص اليت نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار البلوغ يف الوالية، الف

يفتقر إليها الصيب بل حىت البالغ، وهلذا ذكرنا تقدمي األكرب فاألكرب يف الوالية، فللسن دوره الكبري يف 
  .سداد االختيار، وله دوره الشكلي يف حرمة العقد

  : العدالة ـ ٥
  :اختلف الفقهاء يف اعتبار العدالة شرطا يف الوالية على قولني

اعتبارها شرطا يف الوالية، وهو مذهب الشافعي وأمحد يف أحد قوليهما، واستدلوا : القول األول
  : على ذلك مبا يلي

وأميا امرأة أنكحها ويل مسخوط عليه، . ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل: ( قال رسول اهللا •
  ٢ )فنكاحها باطل

  ٣ )ال نكاح إال بويل مرشد وشاهدي عدل(:قال رسول اهللا  •
  . أا والية نظرية، فال يستبد ا الفاسق، كوالية املال •

وهو مـذهب أيب حنفيـة ومالـك     ،١عدم اعتبارها شرطا وإجازة والية الفاسق: القول الثاين

                                                
  :اختلفت الرواية عن أمحد يف اشتراط البلوغ فأطلق اخلالف يف بعض مصنفات احلنابلة على روايتني   )١(

ثرم وعلى ابن سعيد وحرب، وهذا ظاهر املـذهب،  يشترط بلوغه نص عليه يف رواية ابن منصور واأل: الرواية األوىل  
  .هذه الرواية هي املشهورة نقال واختيارا وحيتمله كالم: قال الزركشي

ال يشترط بلوغه،  فعليها يصح تزويج ابن عشر، قال اإلمام أمحد رمحه اهللا إذا بلغ عشرا زوج وتـزوج  : الرواية الثانية  
 . ٨/٧٣:اإلنصاف للمرداوي:، انظرقدمه يف القواعد األصولية وعنه اثين عشر

يف هذا اإلسناد عدي قال حيىي ليس بثقة ال يكتب حديثه، وقال أبو حامت الرازي متروك احلديث وفيه : قال ابن اجلوزي   )٢(
، ٣/٢٢١: ، سـنن الـدارقطين  ٢/٢٦٠:التحقيق يف أحاديث اخلـالف : عبد اهللا بن عثمان قال حيىي ليس أحاديثه بالقوية، انظر

 . ٧/١٢٤: هقيالبي
ترك الناس حديث العرزمي وقال الفالس والنسائي هو متروك وقال حيىي ال يكتب حديثه وقد حدث عنـه  : قال أمحد   )٣(

 . ٢/٢٦٠: شعبة وسفيان وقطر بن نسري ضعيف، التحقيق يف أحاديث اخلالف



 ١٠٥

  : ووافقهما الشافعي وأمحد يف القول اآلخر،، واستدلوا على ذلك مبا يلي
  .مانع من أن يتوىل أمر غريه فال ،أن الفاسق له والية كاملة على نفسه حبيث يزوج نفسه •
أن عماد هذه الوالية هو الشفقة ورعاية املصلحة، وفسقه ال مينع من شفقته بأوالده وال حيول دون  •

  .رعاية املصلحة لقريبه، فيستوي يف ذلك مع العدل فتثبت له والية التزويج
  .أن سبب الوالية القرابة، وشرطها النظر، وهذا قريب ناظر، فيلي كالعدل •

  :ترجيحال
  :لالعتبارات التاليةهو األرجح  القول الثاينلعل 

  .أن العدالة والفسق أمر نسيب ال ميكن اجلزم به يف أكثر األحوال •
أن اشتراط العدالة يفوت على الكثري من النساء فرصة تزوجيهن من طرف أوليائهن خاصة مـع   •

  .انتشار مظاهر االحنراف يف كثري من اتمعات اإلسالمية
ربة يف حسن التصرف وهو األصلح للبنت، ولذلك قد حيرم العدل من الوالية على بناته إن أن الع •

  .كان ال حيسن التصرف
  :الرشد ـ ٦

وبالتايل احلكم بزوال والية السفيه أوبقائها  ،اختلف الفقهاء يف يف اشتراط الرشد يف الويل وعدمه
  :على قولني

على  استدلوا، و٢املذهب عند الشافعية وقول ملالكتزول والية الويل بالسفه، وهو : القول األول
  :ذلك مبا يلي

ال تنكح املرأة إال بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو (: - رضي اهللا عنه  -  قال عمر بن اخلطاب •

                                                                                                                                 
متهتكاً ال يبايل بقبح مـا   إن كان الفاسق إنفولذلك  ،املراد بالفسق هنا الفسوق القاصر غري املؤثر يف حسن التصرف   )١(

بأن يكون الزواج من الكفء ومبهر املثل، فإن مل يكن كذلك  ،يصنع فإنه يشترط لتنفيذ عقد زواجه البنته أن تتوافر فيه املصلحة
ه علـى ابنتـه   ال ينفذ، ويكون حكمه يف ذلك مشاا حلكم األب املعروف بسوء الرأي واالختيار وهو عدل فإنه ال تسلب واليت

 . الصغرية بسوء رأيه، ولكن عقده هلا مشروط باملصلحة
  :اختلف املالكية يف اعتبار احلجر على السفه على قولني    )٢(

أن السفيه أوىل بالعقد عند ابن القاسم، واستدل على ذلك بأن الوالية عليه إمنا هي يف مالـه وأمـا إذا   : القول األول  
ه من وضع وليته عند غري كفؤ فهو أوىل بالعقد إال أن يكون من الضعف حبيث ال يظن به مثل هـذا  كان معه من امليز ما يأنف ب

  ويكون حضوره فيه كمغيبه فقد قال ابن القاسم ال يعقد وإمنا اعترب مع ذلك ابن القاسم إذن الويل لئال خيلو من تسديده
بأن ذلك يف السيد احملجور عليه ألن احلجر عليـه   واستدل على ذلك ،أن الويل أوىل به عند ابن وهب: القول الثاين  
وإن كان فعله صوابا يشري إىل اعتبار ذلك فإن مل يثبـت مـا يوجـب     ،وأما إذا مل يكن حمجورا عليه فنكاحه ماض ،ينايف عقده

 . ٣/٢٧١:املنتقى: الفسخ والرد أمضى، انظر
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  .،فهو يدل على اعتبار الرأي١ )السلطان
 وكالة أذن الويل أم فال يصح إجيابه أصالة وال، فكيف يصلح ألمر غريه ، أنه ال يصلح ألمر نفسه  •

  . أما القبول فتصح وكالته فيه، مل يأذن 
واملشهور من ، بقاء الوالية له، وهو مذهب احلنفية واحلنابلة والرأي الثاين للشافعية : القول الثاين

وأنه كامل النظر يف أمر النكاح  ،مذهب مالك، واستدلوا على ذلك بأن رشد املال غري معترب يف النكاح
  . حجر عليه حلفظ مالهوإمنا ، 

  :الترجيح
واحلجر على السفيه يف هذا الباب كاحلجر عليه يف هو اعتبار الرأي نرى أن األرجح يف املسألة 

  .املالاحلرص على احملافظة على العرض أهم من املال سواء بسواء،، فاحلرص على احملافظة على 
قب، فلذلك يكون توليه ألمر املـرأة  والسفيه عادة ميثل شخصية مستعجلة متقلبة ال تتبصر العوا

  .خطرا عليها، بل غري العدل البصري أوىل من العدل السفيه
فقد يكـون   التمييز بني أنواع السفه،وقد ذكر املالكية يف هذا قوال وسطا ميكن العمل به، وهو 

أما ، وصيه  ويستحسن مطالعتهيتوىل العقد أن  ذافله ،السفيه ذا عقل ودين إمنا سفهه بعدم حفظه ملاله
  .٢خص بالنظر يف تعيني الزوج وصيه وتزوج ابنته كيتيمةفيإن كان ناقص التمييز 

                                                
 . ٣/٢٢٨: ، الدارقطين٧/١١١: البيهقي   )١(
 . ٥/٧٢:يل التاج واإلكل   )٢(



 ١٠٧

  من تثبت عليه الوالية ـ ٧
  تزويج الصغار: أوال

  :١ويتعلق بتزويج الصغار من الذكور واإلناث املسائل التالية
  :من له حق الوالية يف تزويج الصغار

  :على قولني ٢من يلي تزويج الصغارياختلف الفقهاء ف
وهلا اخليار إذا ، وأا تزوج بدون إذا ، ولياء تزويج الصغري والصغريةجيوز لكل األ: القول األول

   :٣واستدلوا على ذلك مبا يلي وأمحد يف إحدى الروايتني،وهو قول احلنفية بلغت 
وإمنا ، معناه يف نكاح اليتامى ، وآليةا) ٣:النساء(﴾وإِنْ خفْتم أَلَّا تقِْسطُوا في الْيتامى  ﴿:قوله تعاىل •

نكاح اليتيمة، وقد نقل عن عائشة رضي اهللا عنها يف تأويل اآلية أـا  قيل جبواز يتحقق هذا إذا 
فنهوا عن ، وال يقسط يف صداقها، نزلت يف يتيمة تكون يف حجر وليها يرغب يف ماهلا ومجاهلا 

  .نكاحهن حىت يبلغوا ن أعلى سنتهن يف الصداق
ويستفْتونك في النساِء قُلْ اللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَى علَيكُم في الْكتابِ في يتامى  ﴿:وله تعاىلق •

 نوهحنكونَ أَنْ تغَبرتو نلَه با كُتم نهونتؤي لَا تاِء اللَّاتسا إ :قالت عائشة،) ١٢٧:النساء(﴾الن
وال يزوجها من غريه كي ، وال يرغب يف نكاحها لدمامتها، نزلت يف يتيمة تكون يف حجر وليها 
هذه اآلية فأمر األولياء بتزوج اليتامى أو بتزوجيهن من غريهم  ال يشاركه يف ماهلا فأنزل اهللا تعاىل
 .فذلك دليل على جواز تزويج اليتيمة

  ٤ )ال يتم بعد احللم(قوله  الصغرية اليت ال أب هلا بدليلهي اليتيمة أن  •
                                                

،املبسـوط   ٩/٣٨:،احمللـى  ٢/٨٠: ،أحكام القـرآن للجصـاص   ٣/١٨٤:، املصنف ٥/٢١: ، األم٢/١٠٠:املدونة   )١(
 . ٧/٣٠: ، املغين٢/٣١٥: ، بدائع الصنائع٤/٢١٢:

لطارئ  فقيل إنـه ال  اعترب احلنفية انون املغلوب مبرتلة الصيب يف األحكام املتعلقة بتزويج الصغار، واختلفوا يف اجلنون ا   )٢(
وال تتجدد احلاجة إليه يف كل ، ألنه ثبت له الوالية على نفسه عند بلوغه والنكاح يعقد للعمر ؛ يكون للموىل عليه والية التزويج 

تثبت الوالية عليه لعجز املوىل عليـه عـن النظـر    : وقت فبصريورته من أهل النظر لنفسه يقع االستغناء فيه عن نظر الويل، وقيل
نفسه، فرمبا مل يتفق له كفء يف حال إفاقته حىت جن أو ماتت زوجته بعد ما جن فتتحقق احلاجة يف اجلنون الطارئ كما تتحقق ل

 . ٥/٢:املبسوط: يف اجلنون األصلي ،انظر
 . ٣/٢٧٦:، شرح فتح القدير٤/٢١٤:املبسوط: انظر هذه األدلة يف   )٣(
، وال عتق قبل ملك، وال رضاعة بعد فطام، وال طالق قبل نكاح، وال صمت ال يتم بعد احللم «:نص احلديث بطوله    )٤(

يوم اىل الليل، وال وصال يف الصيام، وال نذر يف معصية اهللا، وال ميني يف قطيعة، وال تغرب بعد اهلجرة، وال هجرة بعد الفتح، وال 
ه ،ولو أن صغريا حج عشر حجج كانت عليه حجـة  ميني للمملوك مع سيده، وال ميني لزوجة مع زوجها، وال ميني لولد مع والد

اإلسالم إذا عقل إن استطاع اليه سبيال، ولو أن مملوكا حج عشر حجج كانت عليه حجة ان استطاع اليه سبيال، ولو أن أعرابيـا  
ساقط : ميف إسناد احلديث حرام بن عثمان، قال عنه ابن حز»حج عشر حجج كانت عليه حجة إذا هاجر ان استطاع اليه سبيال 



 ١٠٨

رضي اهللا عنه  - من عمر بن أيب سلمة    - رضي اهللا عنه  - بنت عمه محزة  زوج رسول اهللا  •
  .وهي صغرية  - 

رضي  - اآلثار يف جواز ذلك مشهورة عن عمر وعلي وعبد اهللا بن مسعود وابن عمر وأيب هريرة  •
   - اهللا عنهم 

 .يف حال الصغر كاألب واجلدأنه وليها بعد البلوغ فيكون وليا هلا  •
أن احلاجة إىل الكفء ثابتة، ألن مقاصد النكاح إمنا تتم معه، وإمنا يظفر به يف وقت دون وقت،  •

والوالية لعلة احلاجة، فيجب إثباا إحرازها هلذه املصلحة، مع أن أصل القرابة داعية إىل أن يف هذه 
  .لغتالقرابة قصورا أظهرناه يف إثبات اخليار هلا إذا ب

 وهو قول املالكية والشافعية، وقد اختلفوا يف منال جيوز تزويج الصغار إال لألصول، : القول الثاين
  :يتوىل تزوجيها من األصول على رأيني

واستدلوا على ، وهو رأي املالكية، ليس ألحد سوى األب تزويج الصغري والصغرية: الرأي األول
فبقي ما  ،يف حق األب لآلثار املروية فيه تركوا القياس مال أال جيوز تزوجيهما إ هأنعلى القياس بذلك 

  .سواه على  أصل القياس
واستدلوا على  وهو رأي الشافعية،ليس لغري األب واجلد تزويج الصغري والصغرية،: الرأي الثاين

  : ذلك مبا يلي
 .حىت تبلغ فتستأمرفقد نفى يف هذا احلديث نكاح اليتيمة ، ١ )ال تنكح اليتيمة حىت تستأمر(قوله  •
تويف عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلـة  : قال  - رضي اهللا عنه  - بن عمر  عن عبد اهللا •

بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص، وأوصى إىل أخيه قدامة بن مظعون، فخطبت إىل قدامة 
باملال، فحطت إليـه  ابنة عثمان بن مظعون، فزوجنيها، ودخل املغرية بن شعبة إىل أمها، فأرغبها 

: ، فقال قدامة بن مظعونوحطت اجلارية إىل هوى أمها، فأبتا حىت ارتفع أمرمها إىل رسول اهللا 
بن عمر، فلم أقصر ا يف الصالح  يا رسول اهللا أخي وأوصى ا إيل فزوجتها ابن عمها عبد اهللا

هي يتيمـة وال  (:اهللا  وال يف الكفاءة ولكنها امرأة، وامنا حطت إيل هوى أمها، فقال رسول

                                                                                                                                 
، واألشبه أن احلديث يف حال صـحته  ١/٤٣٩:»زوائد اهليثمي «مسند احلارث: ، وانظر٨/٤٩:مطرح ال حتل الرواية عنه، احمللى

يا أبا عروة، إمنا هو عن علي موقوف، فأىب عليه معمر :فهو أشبه بتعبريه، وقد قال الثوري لراوي احلديث موقوف على علي 
 . ٦/٤١٦: عبد الرزاقمصنف :، انظرإال عن النيب 

 . ٣/٢٨٢: ، النسائي٢/٢٣١: ، أبو داود٧/١٢٢: ، البيهقي٤/٨٥: املسند املستخرج على صحيح مسلم   )١(



 ١٠٩

 .١ )فانتزعت واهللا مين بعد أن ملكتها فزوجوها املغرية ابن شعبة(:، قال)تنكح إال بإذا
وحاجتـها إىل   ،ولقصور الشفقة ال تثبت واليته يف املـال  ،أن مزوج اليتيمة قاصر الشفقة عليها •

ا مل يثبت للويل واليـة  فإذ ،التصرف يف املال يف الصغر أكثر من حاجتها إىل التصرف يف النفس
  .فألن ال يثبت له والية التصرف يف نفسها أوىل ،التصرف يف ماهلا مع احلاجة إىل ذلك

وال خيار هلا إذا بلغت، وهو املشهور يف مذهب أمحد، ، أا ال تزوج إال بإذا : القول الثالث
فإن سكتت فهو إذا وإن ، ها تستأمر اليتيمة يف نفس(: وقد انتصر له ابن تيمية، واستدل له بقوله 

  ٢ )أبت فال جواز عليها
أا تزوج خالفا ملن ، الذي هو أعدل األقوال، فهذه السنة نص يف القول الثالث (: قال ابن تيمية

والكتاب والسنة صريح يف دخول اليتيمة قبل البلوغ يف ، فال تصرب يتيمة ، إا ال تزوج حىت تبلغ : قال
وألن ذلك مدلول اللفـظ  ،  هلا أمر يف ماهلا جيوز هلا أن ترضى بدون صداق املثلإذ البالغة اليت، ذلك 

وإما ، فغايته أن يكون داخال يف العموم ، وألن ما بعد البلوغ وإن مسي صاحبه يتيما جمازا ، وحقيقته 
   ٣ )فهذا ال يسوغ محل اللفظ عليه حبال، أن يكون املراد باليتيمة البالغة دون اليت مل تبلغ 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو قول اإلمام مالك من أنه ال يتوىل زواج الصغار قبل البلـوغ إال  
آباؤهم، ألن زواج الصغار قد حيمل غررا كبريا، وذلك الغرر ال ينتفى إال بويل وافر الشفقة ووافر العلم 

  .حبال موليته، وليس ذلك لغري األب
إال بعد بلوغها السن الذي تتمكن فيه من االستئمار كما عـرب   ولذلك ال يصح أن تزوج اليتيمة

يدل على تأكيد املشاورة وجعل األمر إىل املستأمرة وهلذا حيتاج الويل ( :، وهو كما قال الشوكاين
   ٤ )إىل صريح إذا فإذا صرحت مبنعه امتنع اتفاقا

عدل يف تزويج يتيمة صبية ال ولذلك ال يصح ما قاله ابن تيمية من أن ذلك أعدل األقوال، فأي 
  .تعقل ومل تكلف بالزواج، لتبقى طول حياا رهينة زوج رمبا خدعها عن نفسها بلعبة أو قطعة حلوى

وإذا كان الشرع مل يكلفها بالعبادة املفروضة، وهي مسؤولية قاصرة، فكيف نكلفها حنن بتأسيس 
                                                

: البيهقـي : ، وانظـر ٤/٢٨٠: روى ابن ماجه طرفا منه رواه امحد ورجاله ثقات، جممع الزوائد: قال يف جممع الزوائد   )١(
 . ٢/١٣٠:، أمحد٣/٢٣٠:، الدارقطين٧/١١٣

: أبـوداود  ٣/٢٣٩: ، الـدارقطين ٧/١١٨: ، البيهقي٤/٢٨٠: ، جممع الزوائد٢/١٨٥: ، الدارمي٣/٤١٧: الترمذي   )٢(
 . ٦/٨٧: ، اتىب٢/٢٣١

 . ٣/٩٢:الفتاوى الكربى البن تيمية   )٣(
 . ٦/٢٥٤:  نيل األوطار   )٤(



 ١١٠

  .أسرة، وهي مسؤولية متعدية
لنص بإباحة زواج اليتيمة وأن اليتم ال يكون بعد البلـوغ، فالـدليل   أما استدالل احلنفية بورود ا

النصي على ذلك اليصح كما وضحناه يف هامش احلديث، وال يصح من جهة اللغـة كمـا قـال    
اليتيمة ههنا هي البكر البالغة اليت مات أبوها قبل بلوغها، فلزمها اسم اليتيم فدعيت به وهي (:اخلطايب

ت الشيء باالسم األول الذي إمنا مسي به ملعىن متقدم، مث ينقطع ذلك املعىن وال بالغة، والعرب رمبا دع
   ١ )يزول اإلسم

وقد ذكر شراح احلديث فائدة ذكر اليتيمة ذه الصفة مع وفور الدالئل علـى بلوغها،ألجـل   
   ٢ )مراعاة حقها والشفقة عليها يف حتري الكفاية والصالح، فإن اليتيم مظنة الرأفة والرمحة(

ـاىل  وقد ذكر القرطيب دليال قرآنيا صـرحيا مـن قولـه    ﴿ ويسـتفْتونك فـي النسـاِء    :تع
والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال يف الذكور، واسم الرجل ال يتنـاول  (:قال)١٢٧:النساء(﴾

سى النامتي ياِء ﴾، واملراد بـه  الصغري، فكذلك اسم النساء، واملرأة ال يتناول الصغرية، وقد قال ﴿ ف
هناك اليتامى هنا كما قالت عائشة رضي اهللا عنها، فقد دخلت اليتيمة الكبرية يف اآلية، فال تزوج إال 

  ٣ )بإذا، وال تنكح الصغرية إذ ال إذن هلا، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن ال تزوج إال بإذا
  : حكم تزويج الوصي للصغرية
  :للصغرية على قولني وصيالاختلف الفقهاء يف جواز تزويج 

ال جيوز لغري الويل تزويج الصغري والصغرية، وهو مذهب احلنفية، واستدلوا علـى  : القول األول
  : ذلك مبا يلي

  .والوصي ليس بويل يف التزويج، )ال نكاح إال بويل(  قوله  •
ر األجانب والوصي ليس بعصبة إذا مل يكن من قرابته فهو كسائ،٤ )النكاح إىل العصبات: (قوله  •

وإن كان الوصي من القرابة بأن كان عما أو غريه فله والية التـزويج بالقرابـة ال   ، يف التزويج 
  .بالوصاية

إن نـص يف  : جيوز للوصي أن يزوج الصغرية، وهو قول ابن أيب ليلى، وقال مالك: القول الثاين
                                                

 . ٦/٨٣:عون املعبود   )١(
 . ٦/٨٢:عون املعبود    )٢(
 . ٥/١٣: القرطيب تفسري   )٣(
، وال نرى ٣/١٩٥:، وذكره يف نصب الراية، ومل يشر إىل خترجيه،نصب الراية٢/٦٢: مل أجده، الدراية :قال يف الدراية   )٤(

صحة هذا احلديث، ولو كان صحيحا، لكان حجة يف أكثر مسائل الوالية يف الزواج، ويظهر أنه من األحكام الفقهية اليت حوهلا 
  »اجعلوا األخوات مع البنات عصبات «:يث، كالقاعدة الفقهية املشهورةالبعض إىل أحاد



 ١١١

مل ينص على ذلك فليس له  وإن، الوصاية على التزويج فله أن يزوجها كما لو وكل بذلك يف حياته 
وصي بأن واستدلوا على ذلك ، ١ووصي الوصي مبرتلة الوصي يف النكاح وغريه: وقال مالك أن يزوج،

، األب قائم مقام األب فيما يرجع إىل النظر للموىل عليه بدليل أنه يف التصرف يف املال يقوم مقامـه 
  .فكذلك يف التصرف يف النفس

  :الترجيح
املسألة هو القول األول ـ كما بينا سابقا ـ لتقييد النصوص تزويج اليتيمة   نرى أن األرجح يف 

  . باستئمارها، وذلك ال يتحقق إال بالبلوغ
  :تزويج الصغار من غري األكفاء أو بأقل من صداق املثلحكم 

اختلف الفقهاء فيما لو زوج األب ابنته الصغرية ممن ال يكافئها أو زوج ابنه الصغري امرأة ليست 
  :كفء له، أو بأقل من مهر املثل على قولنيب

  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلياحلنفيةجواز ذلك، وهو قول : القول األول
 - زوجها منه أبو بكر  ٢تزوج عائشة رضي اهللا عنها على صداق مخسمائة درهم أن رسول اهللا  •

تزوج عائشة  اهللا ، وقد ثبت أن رسول ومعلوم أن ذلك مل يكن صداق مثلها ، - رضي اهللا عنه 
 .    ٣وهي بنت سبع، وبىن ا وهي بنت تسع، وتويف عنها وهي بنت مثاين عشرة سنة

 - تزوج فاطمة رضي اهللا عنها بأقل من صداق مثلها، فعن ابن عباس   - رضي اهللا عنه  - أن عليا  •
  ٤ )ما استحل علي فاطمة  رضي اهللا عنهما إال ببدن من حديد(:قال   - رضي اهللا عنه 

ينظر لولده فوق ما  ،واألب وافر الشفقة ،أن النكاح يشتمل على مصاحل وأغراض ومقاصد مجة •
وذلك أنفع هلا ، فالظاهر أنه إمنا قصر يف الكفاءة  والصداق ليوفر سائر املقاصد عليها ،ينظر لنفسه

يتيم فيجوز كالوصي إذا صانع يف مال ال ،فكان تصرفه واقعا بصفة النظر ،من الصداق والكفاءة
  .جاز ذلك حلصول النظر يف تصرفه

ضعيفة الرأي متابعة للعاطفة  ألا سريعة االخنداع، ،أنه مل حيق للمرأة تزويج نفسها من غري كفء •
ال لتحصيل سائر املقاصد، زيادة على  ،فيكون تقصريها يف الكفاءة والصداق ملتابعة اهلوى ،عادة

                                                
 . ٤/٣٣١: املدونة   )١(
 . ٦/٩٣٣: ، أمحد١/٦٠٧: ، ابن ماجة٣/٢٢٢: ، الدارقطين٧/٢٣٤:، البيهقي٤/٢٣:، املستدرك٢/١٠٤٢:مسلم   )٢(
دة مل يسمع من أبيه قاله شعبة وأبو حامت وابـن  هذا إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع أبو عبي: قال يف مصباح الزجاجة   )٣(

حبان يف الثقات والترمذي يف اجلامع واملزي يف األطراف وغريهم وله شاهد من حديث عائشة رواه النسائي يف الصغرى وغريه، 
 . ٢/١٠٢: مصباح الزجاجة: انظر
 . ٧/٢٣٤:البيهقي    )٤(



 ١١٢

وبسبب عدم الكفاءة والنقصان يف الصداق يتعري  ،ذلك أن سائر املقاصد حتصل هلا دون األولياء
  .وليس بإزاء هذا النقصان يف حقهم ما يكون جابرا فلهذا يثبت هلم حق االعتراض، األولياء 

عدم جواز ذلك، وهو قول أيب يوسف وحممد،  واستدلوا على ذلك  بالقيـاس،  : القول الثاين
  : ووجه االستدالل به كما يلي

فال ميلكها األب بواليته  ،ومعىن الضرر يف هذا العقد ظاهر، بشرط النظر أن والية األب مقيدة  •
  .كما ال ميلك البيع والشراء يف ماله بالغنب الفاحش

أنه لو زوجت هي نفسها من غري كفء أو بدون صداق مثلها يثبت حق االعتراض لألولياء فهذا  •
 .أوىل

  : الترجيح
ب البنته الصغرية إذا دعت الضرورة لذلك بشرط نرى أن األرجح يف املسألة هو جواز تزويج األ

حتقق الكفاءة، كما وضحناها يف الفصل اخلاص ا، أما مهر املثل فال يشترط، ألن املهر ليس مـن  
  .١األسس اليت يقوم عليها الزواج خبالف الكفاءة، وسنرى ذلك يف حمله

، فال حجة فيه، ألن رسول اهللا أما ما استدلوا به من جواز ختلف الكفاءة قياسا على نقصان املهر
  فكان أكفأ األكفاء   - رضي اهللا عنه  - ، وال نظري له، أما علي  - رضي اهللا عنه  - تزوج عائشة

لفاطمة رضي اهللا عنها، وقد تقدمه كما دلت النصوص اخلطاب إليها، ولو كان القصد هو الزواج ولو 
  .جرد الزواج من الكفاءة لزوجت ممن سبق خلطبتها

: كما خيرب ا عن نفسه، قال  - رضي اهللا عنه  - أكد من وجه الدليل نسوق قصة زواج علي ولنت
ابنته، وذكرت أنه ال شيء يل، مث ذكـرت عائدتـه وصـلته     أردت أن أخطب إىل رسول اهللا  

هي عندي قال فأعطهـا  : فخطبتها، فقال أين درعك احلطمية اليت أعطينكها يف يوم كذا وكذا؟قال
  .إياها

هل علمت : ، فقالت موالة يللقد خطبت فاطمة  بنت النيب  : قال  - رضي اهللا عنه  -  وعنه
وهل عندي شيء أخطبها عليه، : قلت: فاخطبها إليه قال: ال أو نعم قالت: أن فاطمة  ختطب؟ قلت

فواهللا ما زالت ترجيين حىت دخلت عليه، وكنا جنله ونعظمه فلما جلست بني يديه أجلمت حىت : قال
لعلك جئت ختطـب  : ثالث مرات قال: هل لك من حاجة،فسكت قاهلا: ستطعت الكالم قالما ا

ال واهللا يا رسول : قلت: هل عندك من شيء تستحلها به، قال: نعم يا رسول اهللا، قال: فاطمة، قلت

                                                
 . الفصل اخلاص حبق الزوجة يف املهر: انظر   )١(



 ١١٣

ئة  واهللا إا لدرع حطمية ما مثنها إال أربعما: فما فعلت بالدرع اليت كنت سلحتكها، قال علي: اهللا قال
  .١درهم، قال اذهب فقد زوجتكها،وابعث ا إليها فاستحلها به

  :بعد البلوغحق الصغار يف اخليار 
يف  ،، وهو قول احلنفيةالقائلون بثبوت الوالية لغري األب واجلد يف تزويج الصغار ٢اختلف الفقهاء

  :على قولني ٣ثبوت اخليار للصغار بعد البلوغ إن كان املزوج أبا أو جدا
أن هلما اخليار إذا أدركا، وقد روي عن ابن عمر وأيب هريرة وعروة بن الزبري، وهو : األول القول

ال خيار هلما، واستدلوا على ذلك : وقال، قول أيب حنيفة وحممد، وبه كان يقول أبو يوسف  مث رجع 
  : مبا يلي

األمة إذا زوجها فإذا ملكت أمر نفسها كان هلا اخليار ك ،أنه زوجها من هو قاصر الشفقة عليها •
  .مث أعتقها، موالها 

وقد ، لكنه ناقص يظهر ذلك عند املقابلة بشفقة اآلباء ، أن أصل الشفقة وإن كان موجودا للويل  •
ظهر تأثري هذا النقصان حكما حني امتنع ثبوت الوالية يف املال لألولياء فالعتبار وجود أصـل  

  .ا اخليارالشفقة نفذنا العقد والعتبار نقصان الشفقة أثبتن
النظر هلا  مقصودهفيكون  ،ال يفوت الكفء الذي خطبها هو أنأن سبب ثبوت الوالية يف صغرها  •

فإنه وافر الشفقة تـام   ،خبالف األب ،وإمنا يتم النظر بإثبات اخليار حىت ينظر لنفسه بعد البلوغ، 
رتلة األب حىت تثبت ألنه مب؛ وكذلك يف عقد اجلد ، الوالية فال حاجة إىل إثبات اخليار يف عقده 

  .واليته يف املال والنفس
  : مبا يلي وقد وجه قولهأنه ليس هلما اخليار إذا بلغا، وهو قول أيب يوسف، : القول الثاين

  .أن هذا عقد عقد بوالية مستحقة بالقرابة فال يثبت فيه خيار البلوغ كعقد األب واجلد •
وهو ، بالتصرف ينظر للموىل عليه ال لنفسه والقريب ، أن القرابة سبب كامل الستحقاق الوالية  •

قائم مقام األب يف التصرف يف النفس كالوصي يف التصرف يف املال فكما أن عقد الوصي يلزم 

                                                
 . ٧/٢٣٤:سنن البيهقي الكربى:انظر هذه اآلثار يف زواج علي من فاطمة    )١(
 . ١/٢٩١: ، الفتاوى اهلندية٤/٩٧: ، الفتاوى الفقهية الكربى٣/١٣٧: ، أسىن املطالب٨/١١٠:اإلنصاف    )٢(
القاضي متأخرة عـن واليـة    ففي ظاهر الرواية يثبت هلا اخليار، ألن والية ،القاضي هو الذي زوج اليتيمةإذا كان  أما   )٣(

ففي تزويج القاضي أوىل ألن شفقة القاضي إمنا تكون حلق الدين والشفقة حلق  ،العم واألخ فإذا ثبت اخليار يف تزويج األخ والعم
  .الدين  ال تكون إال من املتقني بعد التكلف فيحتاج إىل إثبات اخليار هلما إذا أدركا

أيب حنيفة أنه ال يثبت اخليار، ، ألن للقاضي والية تامة تثبت يف املـال والـنفس   وروى خالد بن صبيح املروزي عن   )٤(
 . ٤/٢١٤:املبسوط :انظر  مجيعا فتكون واليته يف القوة كوالية األب،



 ١١٤

 .فكذلك عقد الويل، ويكون كعقد األب فيما قام فعله مقامه 
  :الترجيح

درءا للمفسـدة   نرى أن األرجح يف حال حصول مثل هذا الزواج ثبوت اخليار للصغار إذا بلغوا
بعد حصوهلا، وإن كان األوىل هو درء املفسدة قبل حصوهلا بعدم التزويج إال بعد البلوغ، وبعد متكن 

  .الطرفني من اإلدالء برأيهما بعد اإلدراك التام الذي حيصل بالبلوغ
هو وليس منع زواج الصغار من املسائل امع عليها، فيكون اخلالف فيها شذوذا يف الرأي، وإمنا 

وال نعلم ، إذ كان هو أقرب األولياء ... إن لألب تزويج ابنته الصغرية(: خالف قدمي، قال اجلصاص
يف جواز ذلك خالفا بني السلف واخللف من فقهاء األمصار إال شيئا رواه بسر بن الوليد عن ابـن  

  )وهو مذهب األصم، شربمة أن تزويج اآلباء على الصغار ال جيوز 
﴿ : يقول تعاىلة مع ذلك على خالف قول ابن شربمة ومذهب ألصم، فاهللا ولكن األدلة النصي

حي ي لَماللَّائرٍ وهثَلَاثَةُ أَش نهتدفَع متبتإِنْ ار كُمائنِس نيضِ محالْم نم نسئي ياللَّائو﴾ ن٤:الطالق(ض( ،
فتضمنت اآليـة  ، يقع إال يف نكاح صحيح والطالق ال ، فحكم بصحة طالق الصغرية اليت مل حتض 
زوجها إياه أبو بكر ، تزوج عائشة وهي بنت ست سنني  جواز تزويج الصغرية، ويدل عليه أن النيب 

  .- رضي اهللا عنه  - الصديق 
وإمنا أوردنا هذا اخلالف من باب التوسعة اليت تتيح لويل األمر أن يسن من القوانني ما مينع زواج 

غرر، حىت لو كان الويل أبا، فإنا نرى ونسمع األخبار الكثرية عن اآلباء الذي يبيعون الصغار خشية ال
أوالدهم وبنام بأمساء خمتلفة، وقد يكون من بينها اسم الزواج، فلذلك جيوز لويل األمر أن يغلق هذا 

  .الباب من غري أن يكون بذلك خمالفا إمجاع األمة أو املعلوم من الدين بالضرورة
  : من له احلق يف التفريق بعد االختيار

اتفق الفقهاء القائلون بثبوت اخليار للصغار إذا بلغوا على أنه ال تقع الفرقة إال حبكـم احلـاكم،   
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .أن السبب خمتلف فيه من العلماء من رأى ومنهم من أىب •
على حقيقته فكان ضعيفا يف نفسه فلهذا  وال يوقف، فإن السبب قصور الشفقة  ،أنه غري متيقن به •

  .توقف على قضاء القاضي
  زواج البكر ثانيا ـ 

  :ويتعلق بزواج البكر املسائل التالية
  :حكم إجبار البكر



 ١١٥

  :اختلف الفقهاء يف حق املرأة  البكر البالغة  يف رفض تزويج أبيها هلا على قولني
فالعقـد موقـوف علـى     جيز العقد، مل وإذا أبت وردت ،النكاح جائز عليها: القول األول

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي ،١وهو قول احلنفيةموافقتها،
إن أيب زوجين من ابن أخيه وأنا لذلك كارهة : فقالت حديث اخلنساء، فإا جاءت إىل النيب  •

اذهيب فال نكاح لـك  : أجيزي ما صنع أبوك فقالت ما يل رغبة فيما صنع أيب فقال : فقال
من شئت فقالت أجزت ما صنع أيب ولكين أردت أن يعلم النساء أن ليس لآلباء من أمور انكحي 

ومل يستفسر أا بكر أو ثيب فـدل أن  ، مقالتها  ومل ينكر عليها رسول اهللا ، ٢ )بنام شيء
  .احلكم ال خيتلف

كارهة  أن جارية بكرا أتت النيب فذكرت له أن أباها زوجها  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس  •
وهذه غري خنساء، فهما قضيتان قضى يف إحـدامها بتخـيري   :(، قال ابن القيم٣ فخريها النيب 

   ٤ )الثيب،وقضى يف األخرى بتخيري البكر
  .فدل أن أصل الرضا منها معترب. ٥ )البكر تستأمر يف نفسها وسكوا رضاها:(قوله  •
وسقط اعتبار االهتداء الذي ، مر على الناس أن الشرع أقام البلوغ عن عقل مقام التجربة تيسريا لأل •

  . لعدم التجربة؛ وسقط اعتبار اجلهل الذي يبقى بعد البلوغ ، حيصل قبل البلوغ بسبب التجربة 
النكاح جائز وال يعترب رفضها، وهو قول ابن أيب ليلى والشافعي، واستدلوا علـى  : القول الثاين

  : ذلك مبا يلي
فتخصيص الثيب بالذكر عند نفي والية االستبداد للـويل   ٦ )أمر ليس للويل مع الثيب:(قوله  •

  .بالتصرف دليل على أنه يستبد بتزويج البكر
أن هذه بكر فيملك أبوها تزوجيها كما لو كانت صغرية، ألن البلوغ ال حيدث هلا رأيا يف بـاب   •

  .فإن طريق معرفة ذلك التجربة، النكاح 
يف حق قبض الصداق  حكمها ذا كانت بكرا، فإذا جعلأن لألب أن يقبض صداقها بغري أمرها إ •

                                                
ولكنه عند عـدم النـهي لـه أن    ، ما قبض الصداق فعند احلنفية لو ت األب عن قبض صداقها مل يكن له أن يقبض    )١(

وأن األب هو الذي يقبض لتجهيزها بذلك مع مـال  ، إلذن داللة فإن الظاهر أن البكر تستحي من قبض صداقها يقبض لوجود ا
 . نفسه إىل بيت زوجها فكان له أن يقبض

 . سبق خترجيه   )٢(
 . سبق خترجيه   )٣(
 . ٥/٩٥:زاد املعاد   )٤(
 . سبق خترجيه   )٥(
 . سبق خترجيه   )٦(



 ١١٦

  .يف تزوجيها لككأا صغرية حىت يستبد األب بقبض صداقها فكذ
  :الترجيح

نرى أن األرجح من خالل النصوص الكثرية عدم أحقية أي ويل مهما كان يف إجبار أي امـرأة  
و غري كفء، لتنايف الزواج ـ صغرية كانت أو كبرية ثيبا كانت أو بكرا على الزواج بأي كان كفؤا أ

كمسؤولية ورغبة ـ مع اإلجبار، وقد ذكر ابن القيم األقوال الواردة يف اإلجبار مبختلف أشـكاله،   
  .وفندها مجيعا باألدلة الصرحية، وقد سبق ذكر ذلك يف اجلزء األول من هذه اموعة

جب هذا احلكم أنه ال جترب ومو:(قال ابن القيم بعد سرده لبعض األحاديث الواردة يف هذا الباب
البكر البالغ على النكاح وال تزوج إال برضاها، وهذا قول مجهور السلف ومذهب أيب حنيفة وأمحد 

 يف إحدى الروايات عنه وهو القول الذي ندين به وال نعتقد سواه وهو املوافق حلكم رسـول اهللا  
  ١ )وأمره ويه وقواعد شريعته أمته

  .واملقاصدية على هذا الترجيح، وقد سبق ذكرهامث ساق األدلة النصية 
  : إذن البكر عالمات

سدا لذريعة استغالل الويل، أو سوء فهمه ملوقف موليته من القبول أو الرفض حبـث الفقهـاء   
  :األمارات الدالة على املوافقة والرفض، وقد ذكروا لذلك العالمات التالية

  : الكالم
أبلغ صيغ تعبري البكر عن إذا، ألن الكالم ال حيتمل إال شيئا  اتفق الفقهاء على اعتبار الكالم من

وخالف الشافعية  ،واحدا خبالف الصمت، واتفقوا كذلك على عدم اشتراطه بدون تفريق بني األولياء
فال يكون إذنا ، يف حق غري األب فلهم فيه وجهان،  أحدمها اشتراط الكالم، ألن الصمت عدم اإلذن 

واكتفوا به يف حق األب ، كما يف حق الثيب ، فال يكون إذنا ، ضا واحلياء وغريمها تمل الرحيوألنه ، 
  .ألن رضاءها غري معترب عندهم يف هذه الوالية، دون غريه 

ونرى أن األفضل هو حماولة التعرف على تصريح املوىل عليها بصريح العبارة، خاصة يف املواقف 
  .االيت تكون فيها التهمة، ولو كان الويل أب

أما قوله  (:أما إن مل يكن املوضع موضع مة فاألرجح هو بقاء احلديث على عمومه، قال النووي
  ا(يف البكرا صماا يكفي مطلقا، وهذا )اذفظاهره العموم يف كل بكر ولكل ويل، وأن سكو،

ه سكوا فيРان كان الويل أبا أو جدا فاستئذانه مستحب، ويكفى: هو الصحيح، وقال بعض أصحابنا
وان كان غريمها فال بد من نطقها ألا تستحي من األب أكثر من غريمها، والصحيح الـذي عليـه   

                                                
  .٥/٩٦: زاد املعاد   )١(



 ١١٧

  ١ )اجلمهور أن السكوت كاف يف مجيع األولياء لعموم احلديث لوجود احلياء
  : الصمت

، ٣هبصمتها بدون تفريق بني كون الويل أبا أو غري ٢اتفق الفقهاء على جواز االكتفاء من إذن البكر
  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي٤وبني كونه قبل العقد أو بعده

يا : فقالوا. وال تنكح البكر حىت تستأذن، ال تنكح األمي حىت تستأمر : (أنه قال عن رسول اهللا  •
  . ٥ )أن تسكت: فكيف إذا؟ قال، رسول اهللا 

   ٦ )اها صماارض: إن البكر تستحيي، قال، يا رسول اهللا : (أا قالت، عن عائشة  •
  .٨ )والبكر رضاها صمتها، عن نفسها  ٧الثيب تعرب: (أنه قال عن رسول اهللا  •
فإذا سكتت ، وال تستحيي من إبائها وامتناعها ، مينعها النطق باإلذن ، أن احلياء عقلة على لساا  •

  .فاكتفي به، غلب على الظن أنه لرضاها 
  :البكاء

  :ن عالمات اإلذن على قولنياختلف الفقهاء يف اعتبار البكاء م
  : أن البكاء إذن، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول األول

                                                
 . ٩/٢٠٢:شرح النوي على مسلم   )١(
 واسـتدلوا  بل يشترط الرضا بالكالم أو بفعل يكون دليل الرضا، ،أما سكوت للذكر الكبري فغري معترب باتفاق الفقهاء   )٢(
  : يلي مبا ذلك على

يستحي من الرغبـة يف   وهو ال يوجد يف الذكر الكبري، ألنه ال، أن جعل السكوت يف حق األنثى عالمة الرضا لعلة احلياء ـ 
  .النساء
ألنه دليل على التخنث فلهذا ال يقـام  ؛ ويف حق الغالم السكوت مذموم ، أن السكوت من البكر حمبوب يف الناس عادة ـ   

 . سكوته مقام رضاه
ـ  أما األجنيب فال يعترب سكوا معه، فقد يكون سبب سكوا عدم التفاا إىل استئماره، فكأـا تقـول     )٣( مالـك  : هل

ي فحينئذ الرسول قائم مقام املرسل، وحكي عن الكرخي أن سكوا عند ،ولالستئمار؟ إال أن يكون الذي استأمرها رسول الول
 . ٥/٤:املبسوط: انظرألا تستحي من األجنيب أكثر مما تستحي من الويل، ؛ استئمار األجنيب يكون رضا 

ستئمارها قبل العقد وبعده، فأجاز قبل العقد الصمت ألنـه رضـا منـها    وخالف يف ذلك حممد بن مقاتل ففرق بني ا   )٤(
ألن هـذا  ؛ والسكوت ال يكون إجازة منـها  ، ألن احلاجة إىل اإلجازة هنا ؛ فأما إذا بلغها العقد فسكتت ال يتم العقد ، بالنص 

لرضا يكون ملزما فال يثبت ذلك مبجرد ليس يف معىن املنصوص فإن السكوت عند االستئمار ال يكون ملزما وحني يبلغها العقد ا
 . السكوت

، ٢/١٨٦: ، الدارمي٢/٤٣٤: ، أمحد١/٦٠١: ، ابن ماجة٣/٢٨١: ، النسائي٢/١٠٣٦: ، مسلم٥/١٩٧٤:البخاري   )٥(
 . ٣/٢٨٣: الدارقطين

 . ٦/٢٥٥٦: البخاري   )٦(
: أعرب عنه لسانه وعرب عنه، فيض القـدير أي تبني وتتكلم قال الزخمشري اإلعراب والتعريب اإلبانة يقال :  تعرب   )٧(

٣/٣٤٢ . 
 . ٤/١٩٢: ، أمحد١/٦٠٢: ، ابن ماجة٢/١٠١: ، البيهقي٤/٢٧٩: جممع الزوائد   )٨(



 ١١٨

  ١ )وإن أبت فال جواز عليها، فإن بكت أو سكتت فهو رضاها ، تستأمر اليتيمة : (قوله  •
  .فكان إذنا منها كالصمت أو الضحك، أا غري ناطقة باالمتناع مع مساعها لالستئذان  •
فإا ال تستحي ، ولو كرهت المتنعت ، ال على الكراهة ، أن البكاء يدل على فرط احلياء  •

  .من االمتناع
وليس ، ن البكاء ليس بإذن، وهو قول أيب يوسف وحممد، ألنه يدل على الكراهيةأ: القول الثاين

بصـوت  فيدخل يف عموم احلديث، وقصر بعض املتأخرين من احلنفية هذا على بكائهـا  ، بصمت 
حزنا علـى   قد يعتربفأما إذا خرج الدمع من عينها من غري صوت البكاء مل يعتربوه ردا بل  ،كالويل

  . مفارقة بيت أبويها
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل املالبسات املرتبطة ببكائها، وهو ما حلظه احلنفية مـن  
منضبط، فيبقى لكل حالة حكمها اخلاص، والميكن اعتبار الصوت يف البكاء وعدمه، ولكن ذلك غري 

البت يف ذلك عموما، أما االحتجاج باحلديث ـ إن صح االحتجاج به ـ فإنه ال يعدو أن ميثل بذلك 
  .حلالة من حاالت القبول

  : الضحك
بل اعتربوا الضحك أدل على  ،اتفق الفقهاء على اعتبار الضحك مثل الصمت يف التعبري عن الرضا

فإن ذلك ال يكون رضا، لعدم داللتـه   ،لتصرف من السكوت، أما إن ضحكت كاملستهزئةالرضا با
  .عليه

   :عالمات إذن من زالت بكارا باحلرام
  :٢اختلف الفقهاء فيمن زالت بكارا باحلرام، هل تلحق بالثيب أم بالبكر على قولني

احلنفية واملالكية  قول، وهو أا بكر، فلذلك عالمات إذا هي عالمات إذن البكر: القول األول
  وهو ما حكي عن الشافعي يف القدمي، واستدلوا على ذلك مبا يلي ، على املشهور 

وهذه مل تباشر ، واحلياء من الشيء ال يزول إال مبباشرته ، أن علة االكتفاء بصمات البكر احلياء 
  .فيبقى حياؤها منه حباله، اإلذن يف النكاح 

فإن عائشة رضي اهللا عنها ملا أخـربت أـا   ، للبكارة بل لعلة احلياء  إمنا جعل سكوا رضا ال
                                                

، ٣/١٦١:وليست مبحفوظة، تلخـيص احلـبري   »بكت  «قال أبو داود وهم إدريس األودي يف قصة : قال ابن حجر   )١(
 . ه إىل الشعيب، وقد نسب٦/١٤٥: مصنف عبد الرزاق: وانظر
فحكمها حكم األبكار عند احلنفية واملالكية واحلنابلـة والشـافعية يف   ، اختلف كذلك فيمن زالت عذرا بغري مجاع    )٢(
 . ويرى الشافعية يف وجه أا كالثيب لزوال العذرة. األصح



 ١١٩

وغلبة احلياء هنا موجودة فإا وإن ابتليت بالزنا مرة ال ينعدم ، سكوا رضاها : حينئذ قال، تستحي
وهذا ، وهي تستحي من ذلك غاية االستحياء ، ألن يف االستنطاق ظهور فاحشتها؛ حياؤها بل يزداد 

  .حممود منها االستحياء
من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بسـتر  ( :أن الشرع حث على الستر حيث قال 

  ١ )اهللا
أنه ال فرق يف الثيوبة بني الوطء احلالل واحلرام إذا كان يف القبل، وال فرق يف ذلك : القول الثاين

، يوسف وحممد من احلنفية وأيب بني املكرهة واملطاوعة، وهو قول الشافعية واحلنابلة، وقول للمالكية
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .فوجب أن يكون اآلخر خبالفه، فجعل السكوت إذنا ألحدمها ، أن الشرع قسم النساء قسمني  •
رجـع  : الداللة اللغوية ألن الثيب اسم المرأة يكون مصيبها عائدا إليها مشتق من قوهلم ثاب أي •

ومنه يقال ، ألن البكارة عبارة عن أولية الشيء ؛ ول مصيب هلا والبكر اسم المرأة مصيبها يكون أ
  .باكورة: وأول الثمار، بكرة : ألول النهار

أن احلياء بعد هذا يكون رعونة منها فإا ملا مل تستح من إظهار الرغبة يف الرجال على أفحـش   •
  .الوجوه فكيف تستحي من إظهار الرغبة على أحسن الوجوه

وهـي  ، وإمنا يعترب مبظنته ، فإنه أمر خفي ال ميكن اعتباره بنفسه ، غري صحيح  أن التعليل باحلياء •
فيكون بـاطال يف  ، وزيادة على ذلك فإن التعليل به يفضي إىل إبطال منطوق احلديث  البكارة،

 .نفسه
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار من زالت بكارا عن طريق حـرام بكـرا، ألن هـذه    
حات الشرعية، فال حتمل إال على الداللة الشرعية، أما الداللة اللغوية فهي حمتملـة ال يصـح   مصطل

  .االحتجاج ا هنا
ومن باب رعاية املقاصد الشرعية، فإن الشرع حث على عدم إشاعة الفاحشة، ومن وسائل ذلك 

ما يدل على صدق الستر على أصحاب الفواحش، ومعاملتهم مبا يقتضيه ظاهرهم، خاصة إذا بدا منهم 
أنت ال يكتفى منـك  (: التوبة، ولنتصور هذا اجلفاء من ويل متعصب حريف وهو خياطب موليته بقوله

من إظهار الرغبة يف الرجال على أفحش  ي تستحإذا مل(:، أو يقول هلا)رعونةمنك احلياء بالصمت، فإن 

                                                
 . ٢/٨٢٥: املوطأ   )١(



 ٢٠

أعمق يف الداللة على قبح ، وال نرى )من إظهار الرغبة على أحسن الوجوه فكيف تستحني ،الوجوه
  .ذلك من تصور ما يتركه ذلك الكالم يف نفس املوىل عليها، وهي تريد أن تبدأ حياا اجلديدة

، وهو من حياول البعض أن حيملوا  - رضي اهللا عنه  - ولنقارن مثل هذا الويل مبا روي عن عمر 
ملكي أن رجال خطـب إىل  مالك عن أيب الزبري ا كل جفائهم وغلظتهم وخشونتهم عليه، فقد روى

مث  ،أو كـاد يضـربه   ،فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب فضربه ،فذكر أا قد كانت أحدثت ،رجل أخته
إخبار الرجل عن أخته إذا خطبت إليه أا أحدثت يريد أنه قد أصاا : قال الباجي )مالك وللخرب(:قال

 .١ما يوجب عليها حد الزىن
  :كيفية االستئمار

اشتراط تعيني الزوج للمرأة لتعرب عن قبوهلا أو رفضها له، واختلفوا يف اشتراط اتفق الفقهاء على 
  :ذكر الصداق على قولني

   :عدم اشتراط ذكره، وهو قول مجهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول األول
  .أن اختالف رغبتها يكون باختالف الزوج ال باختالف املهر •
فأما يف حق الصداق فاألب يعلم مبرادها يف ذلـك   ،يف حق الزوجأن األب ال يقف على مرادها  •

  .فال حاجة إىل تسمية ذلك، وهو صداق مثلها 
  .أن الشرط يف أصل النكاح تسمية الزوجني ال املهر ففي االستئمار أوىل •

بأن اشتراط تسمية املهر، وهو قول بعض املتأخرين من الفقهاء، واستدلوا على ذلك : القول الثاين
  .ختتلف باختالف الصداق يف القلة والكثرةقد تها رغب

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة أن يعني الزوج فقط دون تعيني للمهر حىت ال تكون حاجتها املاديـة  
العاجلة سببا لزواجها ممن ال ترغب فيه، ويكون بذلك ذكر املهر حائال بينها وبني التفكري السليم يف 

  .املوافقة أو الرفض
سنرى يف الفصل اخلاص باملهر املقاصد الشرعية من املهر، وهي تتناسب مع هذا الترجيح، واهللا و
  .أعلم

  زواج الثيبثالثا ـ 
  :وخيتلف حكم استئثارها حبسب سنها على حسب احلالتني التاليتني
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  :الثيب الكبرية
   : لة على ذلكومن األدعلى أن الثيب الكبرية ال جيوز تزوجيها إال بإذا،  ١اتفق الفقهاء

   ٢ )ال تنكح األمي حىت تستأمر: (قال أن رسول اهللا  •
   ٣ )ليس للويل من الثيب أمر: (قال  عن النيب  •
   ٤ )األمي أحق بنفسها من وليها( :قوله  •

  : الثيب الصغرية
هل  ،اختلف الفقهاء فيما لو مات زوج الصغرية عنها بعد ما دخل ا أو طلقها وانقضت عدا

  :يها أن يزوجها أم ال على قولنيجيوز ألب
، جيوز ألبيها وغريه من األولياء أن يزوجها قبل البلوغ، وهو قول احلنفية واملالكية : القول األول

  : واحلنابلة يف وجه، واستدلوا على ذلك مبا يلي
  . أن الويل وىل من ال يلي نفسه وماله فيستبد بالعقد عليها كالبكر •
، وكما يف حق املـال  ،أقام رأي الويل مقام رأيها كما يف حق الغالمأن الشرع اعتبارا لصغرها  •

  .وبالثيوبة ال يزول الصغر
  .أن الرأي الذي تتمكن به من اإلدالء برأيها ال حيصل هلا بالثيوبة يف حالة الصغر •
فيقام رأي الويل مقام رأيها كما أا  ،أنه ولو ثبت هلا رأي فهي عاجزة عن التصرف حبكم الرأي •

  .كانت عاجزة عن التصرف يف ملكها أقيم تصرف الويل مقام تصرفهاملا 
أن املراد باحلديث البالغة، ألنه علق به ما ال يتحقق إال بعد البلوغ، وهو املشاورة وكوا أحـق   •

بنفسها، وذلك إمنا يتحقق يف البالغة دون الصغرية ولئن ثبت أن الصغرية مراد فاملراد املشورة على 
  .احلتم كما أمر باستئمار أمهات البنات سبيل الندب دون

ليس لألب أن يزوج الثيب الصغرية حىت تبلغ فيشاورها، وهو قول الشافعية واحلنابلة : القول الثاين
  : يف وجه آخر، واستدلوا على ذلك مبا يلي

، فقد علق هذا احلكم باسم مشتق من معىن، وهو الثيوبة فكان ذلك املعىن )والثيب تشاور(قوله  •
  .و املعترب يف إثبات هذا احلكم كالزنا والسرقة إلجياب احلده

البكـر  (، واملراد باألمي الثيب بدليل أنه قابلها بالبكر، فقال )األمي أحق بنفسها من وليها(قوله  •
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  (تستأمر يف نفسها 
   .أا ثيب ترجى مشورا إىل وقت معلوم فال يزوجها وليها بدون رضاها  كالنائمة واملغمى عليها •
  .أن عبارا يف األمر غري معتربة لصغرها •
وهي أن تبلغ فتختـار  ، أن اإلجبار خيتلف بالبكارة والثيوبة ال بالصغر والكرب ويف تأخريها فائدة  •

 .لنفسها
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، ألن الويل الذي تسبب يف ثيوبتها وهي ال تزال مل تبلغ 
  .كل إليه أمر تزوجيها، وهي ال تستطيع، بعد، التعرف على وجه مصلحتهاال ينبغي أن يو

  :والقول األول يلزم عنه أحد أمرين
إما أن يطبق احلديث، فتستشار من غري قدرة هلا على إبداء رأيها، فيحتال عليها بصنوف احليل، 

بق حروفه ومناقضـة  حىت يصري رأيها مطابقا ملبتغاهم منها، ويف ذلك احتيال على احلديث نفسه بتط
  .مقصده

أو ال يطبق احلديث، وال تستشار، ويف ذلك ترك ألمر وردت به النصوص الصحيحة القطعية من 
 . غري مربر شرعي

فهم بني أمرين إما ترك احلديث حرفا ومقصدا، وإما اإلكتفاء حبروفه واالحتيال على روحه، وكال 
  .األمرين سواء

  : كيفية إذن الثيب
واإلشارة أو الكتابة من غريها، واستدلوا على ، لى أن إذن الثيب النطق من الناطقة اتفق الفقهاء ع

  . النطق ال يعترب عيبا منهابا ألحاديث السابقة الدالة على ذلك، وبأن ذلك 
ومع ذلك، فإنه ميكن االكتفاء منها باألساليب األخرى للتعبري إن منعها احلياء من التصريح مـع  

قصد األعم األغلب، ومل يقصد األحوال النـادرة،   وافقتها، ألن رسول اهللا داللة الدالئل على م
  .والعربة بالرضى، وهو قد يظهر منها بالوسائل املختلفة كما يظهر من البكر

  املعتوهـ  رابعا
  :١ويتعلق حبكم تزويج الويل للمعتوه املسائل التالية

  :التعريف
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  . واملعتوه املدهوش من غري مس أو جنون،  العته هو نقص العقل من غري جنون أو دهش: لغة
  : اصطالحا

هو من كان قليـل  : واختلفوا يف تفسري املعتوه، وأحسن ما قيل فيه(: قال يف حاشية ابن عابدين
، ويف مقابل هذا ١ )الفهم، خمتلط الكالم، فاسد التدبري، إال أنه ال يضرب وال يشتم، كما يفعل انون

   ٢ )وهو الزائل العقل جبنون مطبق(: عرفه صاحب املغين بقوله
وال نرى تعارضا بني كال التعريفني، ألن صاحب املغين ومن ج جه عرفه بدوام احلالة الزمين، 
حىت يفرق بيها وبني العته املتقطع، وغريه وصف احلالة، وفرق بينها وبني اجلنون املطبق، وقد أشار يف 

تصرف انون املغلوب حبال، وقد يراد به من صار مغلوبـا  وال جيوز (: احلاشية إىل هذ التفرق بقوله
للجنون حبيث ال يفيق، أي ال يزول عنه ما به من اجلنون قويا كان أو ضعيفا، فيدخل فيـه املعتـوه،   

  ٣ )وحيترز به عمن جين ويفيق
  :حكم تزويج الويل للمعتوه

  :تنيحبسب احلالتني التاليه لمعتواختلف الفقهاء يف حكم تزويج الويل ل
  :املعتوه الصغري

  :على قولنياختلف الفقهاء يف حكم تزويج الويل للمعتوه الصغري 
  :أن ألبيه تزوجيه، وهو قول مجهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول األول

  .كالعاقل، فملك أبوه تزوجيه ، أنه غري بالغ  •
ويج رأيا ونظرا لنفسه فألن جيوز تزويج أنه إذا ملك تزويج العاقل مع أن له عند احتياجه إىل التز •

  .من ال يتوقع فيه ذلك أوىل
أنه يلزمه بالتزويج بال جيوز ألبيه تزوجيه، وهو قول الشافعية، واستدلوا على ذلك : القول الثاين

  . كغريه من األولياء، فلم جيز له ذلك ، مع عدم حاجته ، حقوقا من املهر والنفقة 
  .   ، فكيف بالصغري املعتوهألة هو تأخري زواج الصغري مطلقااملس نرى أن األرجح يف: الترجيح

  : البالغ املعتوه
ألن من أمكن أن يتزوج  صاحب اجلنون املتقطع إال بإذنه،اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز تزويج 

 نأل، فهو كالعاقل ، مل تثبت الوالية عليه كالعاقل،ومثله من زال عقله مبرض مرجو الزوال ، لنفسه 
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  .ذلك ال يثبت الوالية على ماله
  :على قولني عتها دائما األب للبالغ املعتوهواختلفوا يف جواز تزويج 

ليس لألب تزوجيه بأي حالة من احلاالت وهو رواية يف مذهب أمحد، واستدلوا : األولالقول 
  .فلم جيز إجباره على النكاح كالعاقل، على ذلك بأنه رجل 

جاز  وهو ، وإن كان مستداما ، مل جيز تزوجيه ، نون بعد البلوغ يه اجلإن طرأ عل: ينالقول الثا
  .قول زفر

أن لألب تزوجيه، وهو قول اجلمهور، واختلفوا يف اشتراط احلاجة وعدم اشتراطها : الثالثالقول 
  :على رأيني

، أن لألب تزوجيه مطلقا مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها، وهو ظاهر كالم أمحد : الرأي األول
  : ، واستدلوا على ذلك مبا يليرقيواخل

مع عدم حاجته يف ، فإنه إذا جاز تزويج الصغري ، فجاز ألبيه تزوجيه كالصغري ، أنه غري مكلف  •
  .فهاهنا أوىل، وتوقع نظره عند احلاجة ، احلال 

، له وألنه جنون يثبت الوالية على ما، كالرق ، فاستوى طارئه ومستدامه ، أنه معىن يثبت الوالية  •
  .كاملستدام، فأثبتها عليه يف نكاحه 

ورمبا كان دواء له ، فقد تكون حاجته إىل اإليواء واحلفظ ، أن احلاجة ال تنحصر يف قضاء الشهوة  •
  كقضاء الشهوة، فجاز التزويج له ، ويترجى به شفاؤه ، 

وه، وهو مذهب إمنا جيوز تزوجيه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة باتباع النساء وحن: الرأي الثاين
بإلزامه حقوقا ال مصلحة له يف ، واستدل على ذلك بأن يف تزوجيه مع عدم حاجته إضرارا به  ،الشافعي
  . التزامها

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو التفريق بني أنواع احلاالت اليت يكون ا الشخص معتوها، فـإن  

ة عادية، أو قريبة من العادية، وكان يف حاجـة إىل  كانت حالة املعتوه الصحية تسمح له ولزوجته حبيا
هذا الزواج فاألوىل تزوجيه بشرط بيان حاله، وإال كان ذلك من العيوب اليت توجب التفريق، واألوىل 
يف تزوجيه إن كانت له قدرة على التمييز تعيني من يزوج ا، والتعرف على عالمات إذنه أو عدم إذنه، 

  .هفال يزوج إال بإذنه وعلم
ونرى أن هذه من املسائل اليت ميكن للطبيب أن يتدخل فيها، فالطبيب العدل اخلبري هو الذي ميكنه 
أن يفيت يف هذه املسألة بوجوب التزويج أو بعدم وجوبه، بل لو أفىت حبرمة التزويج خوفا على الزوجة 
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  . أو األوالد أو صحة املعتوه كان األخذ بقوله يف كل ذلك حتما الزما
أن سبب اخلالف يف تعريف املعتوه ـ كما مر ـ هو صلة هذه املسألة بالطب، فاألمراض ونرى 

العقلية والنفسية كثرية جدا، ويصعب احنصارها يف لفظي العته واجلنون، فلذلك من األوىل مزج الكالم 
  .الفقهي يف هذه النواحي بكالم أهل االختصاص من األطباء

  :من يتوىل تزويج املعتوه
  :قهاء يف من يتوىل تزويج املعتوه على قولنياختلف الف

  .ال جيوز لغري األب ووصيه تزوجيه، وهو قو ل املالكية: القول األول
بأن يتبعهن ويريدهن، وهو قـول  ، أن للحاكم تزوجيه إذا ظهر منه شهوة النساء : القول الثاين

  .الشافعي
  :الترجيح

جيوز له تزوجيه إن أثبت الطبيب العدل نرى أن كل من صحت واليته ـ على ما ذكرنا سابقا ـ 
اخلبري حاجته إىل الزواج وصالحيته له، أما حتديد الزوجة فال يكون إال بعد إذنه وعلمه، أما اإلجراء 

  . الشكلي لعقد الزواج فيمكن أن خيضع فيه للترتيب الذي نص عليه الفقهاء بتقدمي األقرب فاألقرب
  السفيه احملجور عليهـ  خامسا

  :١ر احلاالت اليت ترتبط فيها الوالية بزواج السفيه احملجور عليه يف ما يليميكن حص
  :تزويج الويل له: احلالة األوىل

إذا علم حاجته إىل النكاح بقوله أو بغري قوله، وتستوي ، اتفق الفقهاء على أن لويل السفيه تزوجيه 
ألنه يلزمه ؛ مل جيز تزوجيه ، ة إليه فإن مل يكن به حاج، يف ذلك حاجته إىل االستمتاع أو إىل اخلدمة 

فيكون تضييعا ملاله ونفسه يف ، والسكىن ، واملبيت ، والعشرة ، والنفقة ، من املهر ؛ بالنكاح حقوقا 
غري فائدة كتبذير ماله، واستدلوا على جواز تزوجيه بأن الغرض من احلجر عليه خدمة مصاحله، والزواج 

  . عرضه ونفسهألنه يصون به دينه و، من  مصاحله 
  :وتعيني املرأة له لألدلة التالية ٢ولكنه مع جواز تزويج الويل له ال يصح الزواج إال بعد استئذانه

  .كالرشيد والعبد الكبري، أنه ميلك الطالق فلم جيرب على النكاح  •
                                                

، التـاج  ٧/٢٩٠: ، حواشـي الشـرواين  ٣/٣٥٨: ، حاشية البجريمـي ٣/٣٢٩: ، إعانة الطالبني٦٧: دقائق املنهاج   )١(
 . ٢/١٠: جواهر العقود، ٣/٤٥٤: واإلكليل

وألنـه  ، كـالبيع  ، فملكه الويل يف حق املوىل عليه ، ألنه عقد معاوضة ؛ يصح مع عدم استئذانه : قال بعض احلنابلة   )٢(
 . أشبه الصغري وانون، حمجور عليه 



 ١٢٦

فإنه يطلق فيلزمه الصداق مـع فـوات   ، جمرد إضرار ، أن إجباره على النكاح مع ملك الطالق  •
  .النكاح

مل حتصل ، فإذا أجرب على من يكرهها ، وال يكون له يف أخرى ، أنه قد يكون له غرض يف امرأة  •
  . فيحصل جمرد ضرر مستغىن عنه، وفات عليه غرضه من األخرى ، له املصلحة منها 

  : له بالزواج إذن الويل: احلالة الثانية
ألنه من أهل النكاح فهو عاقل ؛ اجة اتفق الفقهاء على  أن للويل أن يأذن له يف التزويج عند احل

واختلف الفقهاء يف احلجر عليه يف ، فجاز أن يفوض إليه ذلك ، ولذلك ميلك الطالق واخللع ، مكلف 
  :التعيني على قولني
أو يأذن له مطلقا، وهو قـول  ، أن الويل خمري يف هذا اإلذن بني أن يعني له املرأة : القول األول

  . فجاز من غري تعيني،  نكاحاجلمهور، ألنه أذن يف ال
أن الويل حيتاج إىل التعيني له، وهو قول بعض الشافعية، لئال يتزوج من يكثر مهرها : القول الثاين

  . فيتضرر بذلك، ونفقتها 
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة عدم ارتباط السفه حبرية اختيار الزوجة، فلذلك ال يصح أن نفـرض  
نعرض الزوجة بعد ذلك للطالق، ألن الزواج مل يقم على أساس صحيح، وكان عليه زوجة معينة، مث 

األوىل مبن يقول بلزوم تعيني الزوجة أن يقول مع ذلك بعدم صحة طالقه، وإال كان تزوجيه مع التعيني 
عبثا، فالويل يدخل عليه من خيتارها مستبدا بالوالية من باب، والسفيه خيرجها بالعصمة اليت يف يده من 

  .اب آخرب
وال بأس أن ننقل هنا بعض ما قاله الفقهاء يف هذا اال ليكون وحده كافيا يف ترجيح ما ذكرنا 

فعلى الصحيح إن عني له امرأة مل (:بعد عرضه على مقاصد الشريعة من الزواج، قال يف روضة الطالبني
قوال خمرجا أن النكـاح  يصح نكاح غريها، ولينكحها مبهر املثل أو أقل، فإن زاد فحكى ابن القطان 

باطل، واملشهور صحته، ألن خلل الصداق ال يفسد النكاح، فعلى هذا تبطل الزيادة وجيـب مهـر   
ولو مجع الويل يف ... وإن قال له الويل انكح إمرأة من بين فالن فلينكح واحدة منهن مبهر املثل... املثل

بألف، فإن كان مهر مثلها دون األلف فاإلذن انكح فالنة : اإلذن بني تعيني املرأة وتقدير املهر، فقال
باطل، وإن كان ألفا فنكحها بألف أو أقل صح النكاح باملسمى، وإن زاد سقطت الزيادة، وإن كان 

  ١ )مهر مثلها أكثر من ألف فإن نكح بألف صح النكاح باملسمى، وإن زاد مل يصح النكاح
                                                

 . ٧/٩٧:روضة الطالبني   )١(
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اح،وإن كانت املعدول إليها دوا مهرا، مل يصح النك(وذكر آخر أنه إن مل يتزوج من عينها له 
  . ، وكأن تسلط الويل هو األساس يف اإلذن وعدمه ال مصلحة السفيه١ )وخريا منها مجاال ونسبا ودينا

أما إذا أطلق الويل اإلذن فقال تزوج (:  ومل يكتف بعض الفقهاء بذلك، بل ألزموا الويل بالتعيني
ابن خريان والطربي، وعن الداركي أنه يلغو اإلذن وال بد وهو حمكي عن أبوي علي : فوجهان أحدمها

   ٢ )من تعيني إمرأة أو قبيلة أو مهر
ولسنا ندري املصلحة املقصودة للسفيه، واليت حيرص الويل على تنفيذها من تزوجيه من امرأة معينة 

  .  أو قبيلة معينة
  :الويل زواجه من غري إذن: احلالة الثالثة

فإن له أن يتـزوج إن  ، فأىب أن يزوجه ، السفيه إن طلب من وليه النكاح اتفق الفقهاء على أن 
كما لو استوىف دينه احلال عند امتناع ، فصح استيفاؤه بنفسه ، كانت له حاجة إليه ألن حقه متعني فيه 

  :وليه من  استيفائه، واختلفوا يف صحة زواجه من غري استئذان وليه على قولني
ألنه إتالف ملاله يف غري ؛ فإن عدمت احلاجة مل جيز ، كان حمتاجا  إذا صحة الزواج: القول األول

   .، وهو قول احلنابلةفائدة
فلم يصـح منـه   ، ألنه حمجور عليه؛ مل يصح إال بإذنه ، إن أمكنه استئذان وليه : القول الثاين

  .التصرف بغري إذنه، وهو قول الشافعية
  : الترجيح

تباط السفه بالزواج، فلذلك يصح زواجه من غري إذن وليه إال نرى أن األرجح يف املسألة عدم ار
أنه يستحب استئذانه، الرتباط الزواج ببعض احلقوق املالية، فإن أىب الويل تزوجيه كان له أن يتزوج من 
غري إذنه، ويلزم ويل األمر وليه بتسديد حاجته املادية يف ذلك الزواج على خالف ما ذكر بعضهم من 

   ٣ )لسفيه بغري إذن الويل ال جيب املهر كما لو بيع منه شيء، فأتلفهلو نكح ا(أنه 
أما ربط املسألة حباجة السفيه إىل الزواج، فإن ذلك غري ظاهر وال منضبط، ألن نـوع احلاجـة   
للزواج خيتلف من شخص آلخر، وال ميكن التعرف عليها ـ أحيانا كثرية ـ بالعالمات، فيكفي يف   

  .عن رغبته يف الزواج الداللة على ذلك إعالنه

                                                
 . ٣/٣٥٨:حاشية البجريمي   )١(
 . ٧/٩٨:روضة الطالبني   )٢(
واستشكله الرافعي من جهة أن املهر حق للزوجة، وقد تزوج، وال شعور هلا حبال الزوج، فكيف  «:قال صاحب املنثور   )٣(

 . ١/٣٥٣: املنثور »يبطل حقها 
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  الوكالة يف الزواج ـ ٨
  :١ويتعلق ا املسائل التالية

  :تعريف الوكالة
يقال وكَّلَه بأمر كذا توكيالً، واالسم الوِكَالَةُ بفتح الواو وكسرها، والتوكُّلُ إظهار العجز  :لغة

كَلَه إىل نفسه من باب ه إذا اعتمده، ووواالعتماد على غريك،واالسم التكْالنُ واتكَلَ على فالن يف أمر
وعد، ووكُوالً أيضا وهذا األمر موكُولٌ إىل رأيك،  وواكَلَه مواكَلَةً إذا اتكَل كل واحد منهما على 

  .٢صاحبه
  :من التعاريف االصطالحية للوكالة :اصطالحا

  .٣تفويض شخص أمره إىل آخر فيما يقبل النيابة •
  .٤وال عبادة لغريه فيه غري مشروطة مبوته، إمرة نيابة ذي حق غري ذي  •

  حكم الوكالةأوال ـ 
اإلجياب فيقوم الوكيل نيابة عن الويل أو الزوج ب اتفق الفقهاء على جواز التوكيل يف عقد النكاح،

  : والقبول، واستدلوا على ذلك مبا يلي
  . ٥يف قبول النكاح له، وأبا رافع ، وكل عمرو بن أمية   أن النيب  •
  فالنيب ، ال ميكنه السفر إليه و، فإنه رمبا احتاج إىل التزوج من مكان بعيد ، أن احلاجة تدعو إليه  •

  .وهي يومئذ بأرض احلبشة، تزوج أم حبيبة 
إىل حمل قابل للعقد  فإذا أضافاه، وذلك من حق املتعاقدين  ،أن ركن العقد هو اإلجياب والقبول •

، وإمنا الضرر عليه يف التزام العقد ، على الغائب يف انعقاد العقد إذ ال ضرر  ،يتم به االنعقادإنه ف
ويتوقف متامـه  ، ألنه حق املتعاقدين؛ وقد يتراخى االلتزام عن أصل العقد فتثبت صفة االنعقاد 

  .وثبوت حكمه على إجازة من وقع العقد له دفعا للضرر عنه
  :من يثبت له حق التوكيل

إما لعـدم أهليتـه    ،التصرف بنفسهالقدرة على  كان ال ميلكاتفق الفقهاء على أن الشخص إن 
                                                

 . ١/٢٩١: ، الفتاوى اهلندية٤/٩٧: ، الفتاوى الفقهية الكربى٣/١٣٧: ، أسىن املطالب٨/١١٠:اإلنصاف    )١(
 . ٣٠٦:خمتار الصحاح   )٢(
 . ٢/٢٦٠:أسىن املطالب   )٣(
 . ٤/٢٨:فروق القرايف: التعريف البن عرفة نقال عن   )٤(
 . سبق خترجيه   )٥(
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ال يصح له أن ينيب غريه فيه، ألن فاقد الشيء ال يعطيه، أما إن كان  ،أو عدم واليته عليه ،للتصرف
الشخص ميلك عقده بنفسه يف موضع جاز له أن يوكل غريه ليقوم بدله يف إنشائه، واختلفوا بناء على 

  :جال والنساء على قولنيذلك فيمن ميلكه من الر
على السواء ما دام كل منهما توفرت فيه أهلية  والنساءأنه يصح التوكيل فيه للرجل : األولالقول 

  .إنشائه، وهو مذهب احلنفية كما هو مقرر عندهم يف الوالية
ه، وهو أنه ال ميلك التوكيل يف الزواج إال الرجل سواء بالنسبة لنفسه أو ملن يف واليت: الثاينالقول 
موليته بغري إذا علـى   توكيله من يزوج ، واختلفوا يف مهور من ملالكية والشافعية واحلنابلةقول اجل

  :رأيني
وهو قول عند الشافعية، واستدلوا على ذلك بأنه ال  ،أنه ال ميلك التوكيل إال بإذا: الرأي األول

  . ميلك التزويج إال بإذا
، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك مبا إذابدون  على ذلك أنه ميلك التوكيل: الرأي الثاين

  :  يلي
  .خبالف الوكيل، كاألب ، فلم يعترب إذا يف توكيله فيها ، أن واليته من غري جهتها  •
ألن احلاكم ميلك تفويض عقود األنكحة إىل ، فأشبه احلاكم ، أنه متصرف حبكم الوالية الشرعية  •

  .غريه بغري إذن النساء
  : لترجيحا

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على ما سبق ذكره يف الوالية، أما توكيل مـن  
جيربها على الزواج بناء على حق األب يف اإلجبار فهو قول بعيد ال دليل عليه، إال إذا كانت الوكالة 

لقبول، فال حرج يف ذلك، من باب اإلجراء الشكلي الذي ينوب فيه الوكيل عن الويل يف اإلجياب أو ا
  .  وال حاجة الستئذان املتوىل عليها لعدم تضررها بذلك

  :توكيل غري األب واجلد
  :األب واجلد على قولنيغري يف توكيل اختلف الفقهاء 

ال جيوز توكيل غري األب واجلد، وهو وجه يف مذهب الشافعية، واستدلوا علـى  : القول األول
  . كالوكيل، ز التوكيل له فلم جي، ذلك  بأنه يلي باإلذن 

   :جواز التوكيل مطلقا، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول الثاين
  .فكان له التوكيل كاألب، أنه يلي شرعا  •
  .فأشبه والية احلاكم عليها، وإمنا إذا شرط لصحة تصرفه ، أن واليته ثابتة قبل إذا  •
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  :الترجيح
ة لكل من ثبتت له الوالية بالشروط املتقدمة، ألن دور الويل أو الوكيل ال األرجح هو ثبوت الوكال

يعدو الوساطة بني الزوج واملتوىل عليها، فال حرج لذلك أن يستنيب أي قريب من أقارا يف حال فقد 
  .أصوهلا أو فروعها من يتوىل الوالية عليها بشرط رضاها بالوكيل وقبوهلا بوكالته

  : صيغة التوكيل
يشترط يف التوكيل أن يكون مكتوباً بل جيوز مشافهة أو كتابة، وال تتوقف صحته يف الزواج ال 

وإن  ،على اإلشهاد عليه، بل جيوز بدون شهود، ألنه ليس جزءاً من عقد الزواج املشترط فيه اإلشهاد
  .لعاقدمستحسناً حىت ال يكون عرضة لإلنكار أو حيصل نزاع يف صفة اأو توثيقه كان اإلشهاد عليه 

  :توكيل الوكيل غريه
  :يتوقف حكم توكيل الوكيل غريه على صيغة التوكيل حبسب إطالقها وتقييدها كما يلي

فوضت : وكلتك يف زواجي ولك أن توكل من تشاء، أو قال: بأن قال له: عند إطالق الوكالة
 ثاين وكيالً عـن أمر زواجي إىل رأيك، ففي هذه احلالة ميلك الوكيل توكيل غريه، ويكون الوكيل ال

املوكل األصلي، فإذا عزل املوكل الوكيل األول قبل الزواج فإن الوكيل الثاين ال ينعزل بعزلـه، ألن  
  .وكالته مستمدة من املوكل فيبقى على وكالته ما مل يعزله عنها

ل إذا مل يطلق املوكل يف وكالته فليس للوكيل أن يوكل غريه، ألن والية الوكي :عند تقييد الوكالة
فالوالية له وحده دون غريه، حيث رضي املوكل رأيه هو دون سواه، فإن فعل  ،مستمدة من املوكل

  .وتوىل وكيل الوكيل العقد كان موقوفاً على إجازة املوكل األصلي ألن متوليه يف هذه احلالة فضويل
  :حدود دور الوكيل

من مهر  العقد ه مبا يترتب عنحمدود بالعقد،فلذلك ال عالقة ل ـ  كما بينا سابقاـ دور الوكيل  
  :يقتصر على ما يليـ انطالقا من ذلك ـ  وغريه إال إذا وكل بذلك، فدور الوكيل

فال يرجع إليه شيء من حقوق العقد وال يضمن شيئاً من ذلك  ،أن يضيف العقد إىل موكله: أوال
   .تباره وكيالًإال إذا تكفل به، وحينئذ تكون احلقوق راجعة إليه باعتباره كفيالً، ال باع

، فلو سلم الزوج املهر ١أن ال يقبض مهر الزوجة إال إذا كان مأذوناً بذلك صراحة أو داللة: انياث
ومل ترض الزوجة ذا القبض ال تربأ ذمة الزوج منه وهلا املطالبة به، أما  ،إليه ومل يكن مأذوناً يف قبضه

هلا حق املطالبة به بعد ذلك، إال إذا كانت ثيباً أو فإن ذمة الزوج تربأ منه وليس  ،إذا كان مأذوناً بذلك
                                                

من اإلذن بالقبض داللة، أن يقبض األب أو اجلد مهر البكر الرشيدة وتسكت عن املطالبة به عند العقـد فـإن هـذا       )١(
 . العادة جرت بأن يقبض اآلباء مهور بنام األبكار واجلد مثل األب يف ذلكالسكوت يعترب إذناً بالقبض فتربأ ذمة الزوج به، ألن 
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كان الوكيل غري األب واجلد فإن السكوت ال يعترب رضا بل البد من األذن الصريح وال تربأ ذمة الزوج 
  .بتسليم املهر للوكيل

  أنواع الوكالةثانيا ـ 
  : إىل نوعني مهاحبسب صيغتها وحدود دور الوكيل فيها تنقسم الوكالة 

  الوكالة املقيدة : األولالنوع 
أو وكلـه يف   ،امرأة بعينها، ومسى تزوجيي بفالنةبوكلتك : آلخرطالب الزواج ن يقول وهي أ

أو مبهر معني  ،وكلتك يف تزوجيي من فالن: تزوجيه من أسرة معينة أو مبهر معني، أو تقول املرأة لرجل
يذ الوكيل ما شرط عليه يف الوكالة وحكم هذا النوع من الوكالة خيتلف حبسب تنفأو ما شاكل ذلك، 

  :أو عدم تنفيذه وتفصيل ذلك كما يلي
  :عدم خمالفة الوكيل مقتضى الوكالة: احلالة األوىل

ينفذ العقد ويلزم املوكـل،   فإنه ،١زوجه باملرأة اليت عينها وباملهر الذي حددهفبالنسبة للرجل إذا 
  .له ألنه ملك الوكيل تصرفاً معيناً فأتى به حسبما رمسه

ومبا حددته من املهر، فإن العقد ينفذ إذا كان الزوج كفئاً  ،ن زوجها مبن عينتهوبالنسبة للمرأة، فإ
  .واملهر مهر املثل، ويلزم سواء كان هلا ويل عاصب أو ال

أما إن كان الزوج غري كفء أو املهر أقل من مهر املثل، فإن حكم ذلك خيتلف حبسب وجـود  
  :كما يلي األولياء وعدمهم،

ال يصح العقد يف حالة عدم كفاءة الزوج، ألا ال متلـك تـزويج   : عند وجود الويل العاصب
نفسها بغري الكفء على الرأي املفىت عند احلنفية، وإذا كانت ال متلكه هي فإن الوكيل ال ميلكه أيضا، 

طلب تكميل فإن مل ويف حالة نقصان املهر يلزم العقد يف جانبها وال يلزم وليها فلذا يكون له احلق يف 
  .يفعل الزوج كان له احلق يف طلب فسخه

ونرى يف هذه احلالة حق األولياء يف الرد ألجل الكفاءة حبسب خصاهلا الشرعية، أما الرد لنقصان 
املهر، فإن املهر حق املرأة، وال حيق ألوليائها التدخل يف حتديده بالزيادة أو النقصان، فكيف بإبطـال  

  .ه مع كفاءته ألجل نقصان املهرالزواج مبن ترغب في
ينفذ الزواج ويلزم دون توقف على شيء، ألن الكفاءة واملهر املماثل : عند عدم الويل العاصب

                                                
فزوجها إياه بأكثر من مهر مثلها فأجاز ذلك أبو حنيفة  ،اختلف قول احلنفية فيمن وكل رجال بأن يزوجه امرأة بعينها   )١(

أيب يوسف وحممد ال يلزمه النكاح إذا زاد أكثر ممـا  وعند ، بناء على أصله يف أن املطلق جيري على إطالقه حىت يقوم دليل التقييد 
 . ١٩/١١٧:املبسوط: ألن التقييد عندمها يثبت بدليل العرف، انظر؛ يتغابن الناس فيه 



 ١٣٢

  .والوكيل مل خيالف ما رمسته له ،حقها وحدها وقد أسقطتهما
  :خمالفة الوكيل مقتضى الوكالة: احلالة الثانية

اء يف تصرفاته املختلفة، ومن بينها هذه املسألة، وهو ما يسمى بعقد الفضويل، وقد اختلف الفقه
  :١وميكن حصر اخلالف يف ذلك يف القولني التاليني

بطالن تصرفات الفضويل وعدم توقفها على اإلجازة، وهو قول أيب ثور وابن املنذر : القول األول
ك مبا ستدلوا على ذل، وا٢وأمحد يف أصح الروايتني عنه، وهو القول املشهور عندالشافعية،وقول الظاهرية

  : يلي
 )١٦٤:األنعام(﴿ ولَا تكِْسب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى﴾: تعاىلقول اهللا  •
يأتيين الرجل يسألين من البيع ما ليس : ، فقلتسألت رسول اهللا  (حديث حكيم بن حزام قال  •

   ٣ )ال تبع ما ليس عندك: منه؟ قالعندي أبتاع له من السوق مث أبيعه 
ال طالق إال فيما متلك وال عتق إال فيما متلك، وال بيع إال فيما متلك، وال وفاء : (قال أن النيب  •

  ٤ )نذر إال فيما متلك
أن أبلغهم عين أربع خصال أنه ال يصلح (:أرسل عتاب بن أسيد إىل أهل مكة أن رسول اهللا   •

  ٥ )ف، وال تبع ما مل متلك وال ربح ما مل تضمنشرطان يف بيع، وال بيع وسل
صحة العقد، وتوقفه على اإلجازة، فإن أجازه من عقد  له صح، وإال بطل، وهو : القول الثاين

  :قول احلنفية، وهلم يف املسألة التفصيل التايل
ها أو مبهر أو من أسرة أخرى غري اليت عين ،بامرأة غري اليت عينهاالوكيل زوجه فبالنسبة للرجل إذا 

، فإنه يف هذه احلالة يتوقف العقد على إجازة املوكل، فإن أجازه نفذ وإن مل جيزه بطل، ٦أكثر مما حدده
ألنه مبخالفته خرج عن مقتضى الوكالة فيكون فضولياً، وعقد الفضويل عند احلنفية موقوف على إجازة 

  .صاحب الشأن
ألن املخالفة هنا صورية  ،يتوقف العقد على إجازتهفإنه ال  ،أما إذا زوجه بأقل من املهر الذي عينه

                                                
 . ١/٢٩١: ، الفتاوى اهلندية٤/٩٧: ، الفتاوى الفقهية الكربى٣/١٣٧: ، أسىن املطالب٨/١١٠:اإلنصاف    )١(
 . ٨/٤٣٦: احمللى   )٢(
،، ٢/٧٣٧: ، ابن ماجـة ٤/٣٩: ، النسائي٣/٢٨٣: ، أبو داود٥/٢٦٧:، البيهقي٣/٥٣٤:، الترمذي٢/٦٤٢: وطأامل   )٣(
 . ٣/٤٠٢: أمحد
 . ٢/٢٥٢:أبو داود   )٤(
 . ٢/١٣٧: ، املعجم األوسط٥/٣٣٩: البيهقي   )٥(
يادة، ألن املوكل قد ال يرضى ذا ولو تعهد الوكيل بدفع الز على رضى املوكل، يف حالة تزوجيه بأكثر من املهر يتوقف   )٦(

 . التعهد ملا فيه من املنة، واإلنسان احلر ال يرضى مبنة غريه عليه وخباصة يف مهر زوجته



 ١٣٣

  .حيث فيها خري للموكل، ألن من يرضى التزوج بالكثري يرضى به بالقليل
خمالفة الوكيل مقتضى الوكالة، بأن زوجها من غري من عينته أو بأقل من املهر وبالنسبة للمرأة، فإن 

الزوج كفئاً، ألنه خرج عـن مقتضـى   الذي حددته،فإن العقد يتوقف على إجازا حىت ولو كان 
  .الوكالة، فقد ترغب املرأة يف الزواج مبن هو أعلى منها وال ترضى بزواج من يساويها

واملهر مهر املثل، أما إن  ً،فإن ردته بطل، وإن أجازته لزم يف حقها وحق الويل إن كان الزوج كفئا
متلك ذلك، وإن كان كفئاً واملهر أقل من  كان الزوج غري كفء فإن العقد يبطل رغم إجازا، ألا ال
   .مهر املثل لزم يف جانبها دون جانب الويل، فله حق االعتراض

ومن النصوص اليت استدل ا أصحاب هذا القول على صحة عقد الفضويل وتوقفه على إجازة 
  :صاحب العقد

ري له به أضحية، أعطاه ديناراً يشت أن رسول اهللا   - رضي اهللا عنه  - حديث حكيم بن حزام  •
فاشترى به أضحية وباعها بدينارين، واشترى أضحية بدينار، وجاءه بأضحية ودينار فتصدق النيب  

  ١بالدينار ودعا له بالربكة .  
ديناراً ألشتري له شاة، فاشتريت له شـاتني   دفع إيلَّ رسول اهللا  : حديث عروة الباقي، قال •

فذكر له ما كان من أمـره،     دينار إىل رسول اهللا  فبعت إحدامها بدينار، وجئت بالشاة وال
فقال بارك اهللا لك يف صفقة ميينك، فكان خيرج بعد ذلك إىل كناسة الكوفة فريبح الربح العظيم، 

  . ٢فكان من أكثر أهل الكوفة ماال
اللهم استأجرت : قال الثالث: (قال حديث ابن عمر يف قصة الثالثة أصحاب الغار أن النيب   •

اء فأعطيتهم إال رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حىت الغرماء منه األمـوال  أجر
يا عبد اهللا أد إىل أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من اإلبل والبقر : فجاءين بعد حني، فقال

ال أستهزىء فأخذه كله، فاستاقه فلم : يا عبد اهللا ال تستهزىء يب، فقلت: والغنم والرقيق، فقال
  ٣ )رك منه شيئاًيت

  : الترجيح
نرى من باب التيسري ورفع احلرج صحة القول الثاين بالضوابط املذكورة إال ما يتعلق باملهر، فقد 

                                                
، ٢/١٧٤: الدرايـة :أخرجه أمحد واألربعة سوى النسائي وأخرجه البخاري يف أثناء حـديث، انظـر  : قال يف الدراية   )١(

 . ٤/١٦١: ،جممع الزوائد٣/٢٥٦: ، أبو داود٣/٩:الدارقطين، ٦/١١١: ، البيهقي٣/١٣٣٢:البخاري
 . ١٧/١٦٠:، املعجم الكبري٣/١٠:، الدارقطين٣/٥٥٩: الترمذي   )٢(
 . ٢/٧٩٣:البخاري   )٣(



 ١٣٤

يكون هذا الذي اصطلح عليه فضوليا رأى فرصة لصاحل موكله، فلم يرد أن يضبعها، فعقد العقد بناء 
  .ثقة املوكل فيهعلى ما عرفه من رغبة موكله، خاصة وأنه مل يوكل إال ل

وليس هناك أي ضرر يلحق بأي جهة من اجلهات لوقوع العقد صحيحا وتوقف لزومه علـى  
  .إجازة املوكل

فاجتمعت يف ذلك املصلحة ودرئت املفسدة، ودلت النصوص املذكورة بفحواها على صحة هذا 
  .التصرف إن حتققت فيه املصلحة، فاجتمعت بذلك كل األدلة على رجحان هذا القول

أما ما استدل به ابن حزم من اآلية أو من االستصحاب، فإن ايز قد تصرف بإجازته تصـرفا  
مسؤوال، ألن العقد يبقى متوقفا على إجازته، أما سائر النصوص فال تعارض ما ذكرنا، وميكن اجلمع 

إن مل  بينها بعدم اعتبار تصرف الفضويل تصرفا مطلقا، أو ي الفضويل عن التصرف يف ما ال يعنيـه 
  .يتيقن املصلحة
إننا اليوم، ال حنتاج إىل مثل هذه األقوال لتوفر وسائل االتصال الكثرية، كما زعـم  : وقد يقال

بعضهم بأن الساعة تغنينا اآلن عن التطلع للشمس ملعرفة أوقات الصالة، والبحث عن تفاصيل وقوا، 
لوسائل، فقد حتول الظـروف بـني   واإلجابة على ذلك بأن األحكام الشرعية ال تتوقف على هذه ا

  .الشخص وبني استعماهلا، وليس ذلك ببعيد
  الوكالة املطلقة : النوع الثاين

  :تنقسم الوكالة املطلقة حبسب املوكل إىل قسمني
  : وكالة من الرجلـ  ١

تفق الفقهاء على جواز التوكيل املقيد برجل بعينه، واختلفوا يف التوكيل املطلق وهو تزويج وقد ا
أو مهراً، أو  ١وكلتك يف أن تزوجين دون أن يعني له امرأة: كأن يقول ه املوكل أو من يشاء،يرضامن 

  :على قولني وكلتك يف أن تزوجين دون أن تزيد على ذلك شيئاً،: تقول لرجل
ال يلزمه إال إذا كانت املرأة سليمة من العيوب مكافئة له ومبهر املثل أو واجلواز، : القول األول

وهو قول اجلمهور، واستدلوا ، يالً مما يتساهل فيه الناس، فإن كان بغري ذلك توقف على إجازتهيزيد قل
  : على ذلك مبا يلي

                                                
  :اختلف قول احلنفية فيما لو وكله أن يزوجه امرأة مل يسمها فزوجه ابنته على قولني    )١(

ضى الزوج ،وهو قول أيب حنيفة لألصل الذي قدمناه بأن مطلق التوكيل عند أيب حنيفة ال يصح العقد إال أن ير: القول األول
ألنه غري متهم يف حقها، وكذا لو ؛ ال ميلك التصرف مع ولده للتهمة فالتهمة دليل تقييد املطلق، ولذلك فإنه لو زوجه أخته جاز 

  .زوجه امرأة عمياء أو معتوهة أو رتقاء أو ذمية أو مفلوجة
 . ١٩/١١٨: املبسوط: يصح العقد إذا كانت كبرية ورضيت بذلك، وهو قول الصاحبني، انظر: الثاينالقول 



 ١٣٥

إذا وجدت هلا كفؤا : وقال ، - رضي اهللا عنه  - ما روي أن رجال من العرب ترك ابنته عند عمر  •
فهي أم عمر ،  - عنه رضي اهللا  - ولو بشراك نعله، فزوجها عمر عثمان بن عفان ، فزوجه إياها 

  .١عليه أحد من الصحابة ينكر ومل واشتهر ذلك، ،بن عثمان
  . أو عقد فجاز التوكيل فيه مطلقا، كإذن املرأة ، فجاز مطلقا ، أنه إذن يف النكاح  •

    .منع التوكيل املطلق، وهو قول لبعض الشافعية: القول الثاين
   .قف لزوم العقد على إجازة صاحب العقدنرى أن األرجح صحة التوكيل املطلق، وتو: الترجيح

  : كالة من املرأةـ و ٢
ميلك مـا   الوكيلفإن املوكل وليها، نوع املوكل، فإذا كان حبسب الوكالة املطلقة  خيتلف حكم

ميلكه الويل من التزويج، ألن الوكيل يستمد سلطانه من املوكل، فإن ملك التزويج بغري الكفء وبأقل 
يج الوكيل ذا، أما إن كان الويل ال ميلك إال التزويج بالكفء ومبهر املثل تقيد من مهر املثل نفذ تزو

  . الوكيل بذلك
كانت بالغة عاقلة، فإن كان هلا ويل عاصب تقيد تزويج و نفسها املوكلة،أما إن كانت املرأة هي 

ـ  ت ذلـك  الوكيل بالكفء باالتفاق، فإن زوجها بغري الكفء كان الزواج غري صحيح ألا لو فعل
بنفسها كان زواجها غري صحيح على الرأي املفىت به عند احلنفية، وإن مل يكن هلا ويل عاصب وزوجها 

  .بغري الكفء كان الزواج على إجازا باتفاق احلنفية

                                                
 . ٧/١٥: املغين   )١(



 ١٣٦

  اإلشهاد على الزواج ثالثا ـ 
ل من أهم األسس اليت يقوم عليها الزواج بصفته الشرعية اإلشهاد عليه، فبه يفرق بـني احلـال  

واحلرام، ولذلك ذكرنا أنه ينبغي أن ال يكون جمرد شرط قد يصح العقد بدونه، بل هو ركن من أركان 
  .الزواج اليت تتوقف عليها صحته

  :وقد حصرنا احلديث عنه يف مبحثني
  .أحكام اإلشهاد على الزواج سواء كانت أحكاما أصلية أم عارضة، وما يتعلق ا •
  .شروط الشهود ومواصفام •

ي دفعنا إل ختصيص فصل هلذا املوضوع زيادة على اعتباره ـ كما ذكرنا ـ ركنـا مـن     والذ
  .أركان الزواج، أن كثريا من األحكام املتعلقة بفقه األسرة تتعلق مبا سنذكره يف هذا الفصل



 ١٣٧

  ـ أحكام اإلشهاد على الزواج ١
  :تعريف اإلشهاد: أوال
﴿ شهادةُ بـينِكم :تعاىله، شهِد شهادة؛ ومنه قوله الشاهد العالـم الذي يبـين ما علـم: لغة

إِذا حضر أَحدكم الـموت حني الوصية اثنان ﴾ أَي الشهادةُ بـينكم شـهادةُ اثنــني فحـذف    
ورجل شاهد، وكذلك اُألنثى َألنَّ أَعرف ذلك إِمنا هـو  . الـمضاف وأَقام الـمضاف إِلـيه مقامه

داءفـي الـمذكر، والـجمع أَشهوالـجمع ش هيدهود، وشهاد وش .دهاسم للــجميع،  : والش
و الشهادة خرب )٢٨٢:البقرة(﴿ واستشهِدوا شهِيدينِ ﴾: وفـي الترتيل. سأَله الشهادة: واستشهده

ف، شهِد الرجلُ علـى كذا، ورمبا قالوا شهد الرجلُ، بسكون اهلاء للتـخفــي : قاطع تقولُ منه
  . ١اشهد بكذا أَي احلف: وقوهلم

  :٢عرف الفقهاء اإلشهاد تعريف كثرية متقاربة، منها: اصطالحا
  .إخبار صدق إلثبات حق بلفظ الشهادة يف جملس القضاء: عرفها احلنفية بأنه •
  .بأنه إخبار حاكم من علم ليقضي مبقتضاه: عرفها املالكية •
  .لى الغري بلفظ أشهدإخبار حبق للغري ع: عرفها الشافعية بأنه •
  .اإلخبار مبا علمه بلفظ أشهد أو شهدت: عرفها احلنابلة بأنه •

  :حكم اإلشهاد :ثانيا
  :ـ احلكم التكليفي لإلشهاد ١

  :٣خيتلف حكم الشهادة التكليفي حبسب احلالتني التاليتني
  : حالة التحمل: احلالة األوىل

  :قهاء يف نوع فرضية ذلك على قولنيوقد اختلف الف، وهو أن يدعى ليشهد ويستحفظ الشهادة 
حيث يفتقـر إىل  ، إن اإلجابة للشهادة فرض كفاية حيمله بعض الناس عن بعض : القول األول

، فإن كان الرجل يف موضع ليس فيه من حيتمل ذلك عنه ، وخيشى تلف احلق بعدم الشهادة ، ذلك 
دا إال بعـد أن  يصح أن يسمى شاهتعني الفرض عليه يف خاصته، واستدلوا على ذلك بأن الشاهد ال 

ولَا  ﴿ :تعاىلوال يدخل حتت قوله ، وأما قبل أن يعلم ا فليس بشاهد ، يكون عنده علم بالشهادة 
                                                

 . ٣/٢٢٩:لسان العرب   )١(
، فـتح  ٢١١:، شرح زيد بن رسالن٢/٦١٢:، اإلقناع للشربيين٢/٤٤٥:منار السبيل: انظر هذه التعاريف وغريها يف   )٢(
 . ٤/١٦٤:، الشرح الكبري٧/٣٧٥:، شرح فيتح القدير٧/٥٥:الرائق ، البحر٤/٢٧٣:املعني
، ٤/٣٧٤: ، حاشـية البجريمـي  ٢/٣٢٣:، املهذب١٦٣: ، عمدة الفقه٢/٢٤٣: ، احملرر يف الفقه٦/٤٧٣: الفروع   )٣(

 . ٤٨٧: ، الكايف البن عبد الرب٢/٧٩٤: ، فتاوى السغدي٣/١١٦: اهلداية شرح البداية



 ١٣٨

  .إال من هو شاهد)  ٢٨٢:البقرة( ﴾يأْب الشهداُء 
متنـع إذا مل  وإمنا يأمث امل، وإن  امتنع الكل أمثوا ، سقط اإلمث عن اجلميع ، فإن قام بالفرض اثنان 

أو كان ممـن ال  ، فإن كان عليه ضرر يف التحمل أو األداء ، وكانت شهادته تنفع ، يكن عليه ضرر 
  :مل يلزمه، لألدلة التالية، أو حيتاج إىل التبذل يف التزكية وحنوها ، تقبل شهادته 

 )٢٨٢من اآلية: البقرة(﴿ وال يضار كَاتب وال شهِيد ﴾:تعاىلقول اهللا  •
  ١ )ال ضرر وال ضرار:(ول النيب ق •
  . أنه ال يلزمه أن يضر نفسه لنفع غريه •

ألن مقصود الشهادة ال حيصل منه، وقد نـص  ؛ مل جيب عليه ، فإذا كان ممن ال تقبل شهادته 
فإن امتنع فهو عاص وجيرب بالضرب ، املالكية على أنه إن مل يكن هناك إال واحد فهي فرض عني عليه 

  . ٢والسجن
؛ يأمث : ختلف أصحاب هذا القول يف تأثيمه باالمتناع إذا وجد غريه ممن يقوم مقامه، فقيلوقد ا

﴿ ولَا يأْب الشهداُء إِذَا مـا دعـوا﴾   : تعاىلوألنه منهي عن االمتناع بقوله ، ألنه قد تعني بدعائه 
  .كما لو مل يدع إليها، فلم يتعني يف حقه ، ألن غريه يقوم مقامه ؛ ال يأمث : ، وقيل)٢٨٢:البقرة(

أن جييب سواء دعي إىل أن يسـتحفظ  ، ى كل من دعي إىل شهادة أنه واجب عل: القول الثاين
، واستدلوا على ذلـك  ٣أو أن يؤدي ما حفظ، وهو قول لبعض أهل العلم ذكره ابن رشد، الشهادة 
  )٢٨٢:ةالبقر( ﴾ولَا يأْب الشهداُء إِذَا ما دعوا ﴿: تعاىلبقول اهللا 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين ألنه قد يتخذ يف أحيان كثرية القول بالفرضية الكفائية 
ذريعة للفرار من أمثال هذه الواجبات اليت علقت على اجلماعة، حبجة أن هناك من يقوم ا، وقد نص 

على هذا الوجوب، أما ما قاله أصحاب ) ٢٨٢:البقرة(ا﴾ ﴿ ولَا يأْب الشهداُء إِذَا ما دعو: تعاىلقوله 
القول األول، فإنه ال يتعارض مع هذا، ألن الوجوب العيين يسقط إن تعلق به ضرر ما تطبيقا لقواعد 

                                                
فيـه انقطـاع،   : وقال ابن حجر: حديث مل يصح: هو حسن، قال الذهيب: له ثقات، وقال النوويرجا: قال اهليثمي   )١(

ورواه احلاكم والدارقطين عن أيب سعيد وزاد من ضر ضره اهللا ومن شق شاق اهللا عليه، وفيه عثمان بن حممد بن عثمان لينه عبـد  
ق يقوي بعضها بعضا وقال العالئي للحديث شواهد ينتهي احلق واحلديث حسنه النووي يف األربعي، ورواه مالك مرسال وله طر

، سـنن البيهقـي   ٤/١١٠: ، جممـع الزوائـد  ٦/٤٣٢:فـيض القـدير  : جمموعها إىل درجة الصحة أو احلسن احملتج به، انظر
 . ١/٣١٣:، أمحد٢/٧٤٥:، املوطأ٢/٧٨٤:، ابن ماجة٦/٦٩:الكربى

 . ٢/٣٤٣:حاشية العدوي   )٢(
 . ١/٣٣٧:ذا القول مروي عن ابن عباس واحلسن البصري، انظر تفسري ابن كثريذكر ابن كثري أن ه   )٣(



 ١٣٩

  .رفع احلرج وإزالة الضرر
ن ، فم)٢٨٢من اآلية: البقرة(﴿ وال يضار كَاتب وال شهِيد ﴾:تعاىلوعلى ذلك ينص قول اهللا 

واليضار كاتب :من أن معىن اآلية  - رضي اهللا عنه  - ما روي عن ابن عباس  ١األقوال الواردة يف اآلية
وال شهيد بأن يدعى الشاهد إىل الشهادة والكاتب إىل الكتب، ومها مشغوالن، فإذا اعتذرا بعذرمها 

ى اهللا سبحانه وتعاىل عن ، فنه٢خالفتما أمر اهللا وحنو هذا من القول فيضر ما: أخرجهما وآذامها قال
  .هذا ألنه لو أطلقه لكان فيه شغل هلما عن أمر دينهما ومعاشهما

ولفظ املضارة يقتضي هذه املعاين، ولكن اجلصاص مع ذلك حاول أن يستدل باآلية على عـدم  
والذي يدل على أا فرض على الكفاية جائز للناس كلهم االمتناع من حتمل : (الفرضية العينية فقال

لشهادة، ولو جاز لكل واحد أن ميتنع من حتملها لبطلت الوثائق وضاعت احلقوق وكان فيه سقوط ما ا
أمر اهللا تعاىل به وندب إليه من التوثق بالكتاب واالشهاد، فدل ذلك على لزوم فرض إثبات الشهادة يف 

على كل أحد من اجلملة، والدليل على أن معني على كل أحد يف نفسه اتفاق املسلمني على أنه ليس 
  ٣)﴿ وال يضار كاتب وال شهيد﴾:تعاىلالناس حتملها، ويدل عليه قوله 

ولكن هذا االستدالل ينتفي مبا ذكره أوال من جواز امتناع الناس مجيعا عن أدائها حبجة الفرضية 
ة، الكفائية، أما من له شغل يشغله عنها فال حرج عليه، فال تنايف بني الوجوب العيين وعدم االستطاع

فاحلج واجب عيين على كل مستطيع، والزكاة واجب عيين على صاحب النصاب، ومل يقل أحد من 
  .الفقهاء أما فرض على الكفاية

وإمنا دعانا إىل هذا الترجيح هو ما نراه من فرار الكثري من الناس من حتمل الشهادات خوفا مما قد 
  . ملرتبطة بالشهادةينجر عنها من مشاكل، ويف ذلك ضرر على مصاحل الناس ا

  : حالة األداء: احلالة الثانية
وهو أن يدعى ليشهد مبا علمه واستحفظ إياه، وقد اتفق الفقهاء على  وجوب األداء يف هـذه  

                                                
  :ذكر القرطيب يف تفسري اآلية ثالثة أقوال أحدها ما ذكرنا، والقولني الثانيني، مها   )١(
  .د وغريهمـ اليكتب الكاتب مامل ميل عليه واليزيد الشاهد يف شهادته وال ينقص منها، قاله احلسن وقتادة وطاوس وابن زي 

  .ـ الميتنع الكاتب أن يكتب وال الشاهد أن يشهد، وقد روي عن ابن عباس وجماهد وعطاء
ورأيت : واليضار على هذين القولني أصله يضارر بكسر الراء مث وقع اإلدغام وفتحت الراء يف اجلزم خلفة الفتحة قال النحاس

فسوق بكم فاألوىل أن تكون من شهد بغري احلق أو حرف يف الكتابـة   أبا إسحاق مييل إىل هذا القول ،ألن بعده وإن تفعلوا فإنه
تفسـري  : أن يقال له حممود فهو أوىل ذا ممن سأل شاهدا أن يشهد وهو مشغول، وال مانع من اجلمع بني األقوال مجيعا، انظـر 

 .٣/٤٠٥:القرطيب
 . فتح الراء االوىلوأصل يضار على هذا يضارر بفتح الراء وكذا قرأ ابن مسعود يضارر ب   )٢(
 . ٢/٢٥٥:أحكام القرآن للجصاص    )٣(



 ١٤٠

﴿ ولَا تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنـه آثـم قَلْبـه واللَّـه بِمـا تعملُـونَ       :تعاىلاحلالة، لقوله 
ع﴾يما ؛ وإمنا خص القلب باإلمث ) ٢٨٣:البقرة(ل ةَ : تعاىلوقوله ، ألنه موضع العلمادهوا الشيمأَقو ﴿

﴾لَّهكسائر األمانات، فلزم أداؤها ، ، وألن الشهادة أمانة )٢من اآلية: الطالق(ل .  
وأما إذا مل يدع ، ا ويلزمه إذا دعي إليها أن يقوم ، فمن كانت عنده شهادة فال حيل أن يكتمها 

فإن مل خيرب بشـهادته سـقطت   ، ويقوم ا عليه عند احلاكم ، إىل القيام ا فيلزمه أن خيرب بشهادته 
  .إال أن يثبت أن له عذرا يف عدم القيام، ألن سكوته عن ذلك جرحة ؛ شهادته 

أال أخربكم :(ذلك يف ويستحب يف هذا املسارعة إىل أداء الشهادة عند احلاجة إليها، وقد قال 
  ٢)١خبري الشهداء الذي يأيت بشهادته قبل أن يسئلها

وليس يف هذا احلديث مناقضة للحديث اآلخر يف ذم من يأيت بالشهادة قبل أن يستشهد كما روي 
اللهم أحلقين بقرين الذي أنا منه : كنت أسري مع بريدة األسلمي وهو يقول: عن عبد اهللا بن مولة قال

خري هذه األمة القرن الذي :(يقول مسعت رسول اهللا  : وأنا، فدعا يل مث قال: ه فقلتثالثا، وأنا مع
، ٣بعثت فيهم، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم،مث الذين يلوم، مث يكون قوم تسبق شهادام أميام

  ٤ )وأميام شهادام
معه شهادة آلدمي عامل ا فيأيت وقد تأول العلماء هذا تأويالت خمتلفة، منها أنه حممول على من 

فيشهد ا قبل  أن تطلب منه، أو أنه حممول على شاهد الزور فيشهد مبا ال أصل له ومل يستشهد، أو 
أنه حممول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة، أو أنه حممول على من يشهد لقـوم  

  .باجلنة أو بالنار
                                                

  :اختلف العلماء يف تأويل هذا احلديث على األقوال التالية   )١(
أنه حممول على من عنده شهادة إلنسان حبق وال يعلم ذلك اإلنسان أنه شاهد فيأيت إليه فيخربه بأنه شاهد لـه،  : القول األول

  عي وهو تأويل مالك وأصحاب الشاف
أنه حممول على شهادة احلسبة وذلك حقوق اآلدميني املختصة م، فما تقبل فيه شهادة احلسبة الطالق والعتـق  : القول الثاين

  .والوقف والوصايا العامة واحلدود وحنو ذلك، فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إىل القاضي وإعالمه به
اجلواد يعطي قبـل  السـؤال أي   : واملبالغة يف أداء الشهادة بعد طلبها ال قبله كما يقالأنه حممول على ااز : القول الثالث

  .١٢/١٧:النووي على مسلم: يعطي سريعا حق السؤال من غري توقف، انظر
 . وال مانع من محل احلديث على هذه املعاين مجيعا

 . ١١/٤٧٠: ، ابن حبان٣/٤٩٤: ، النسائي٢/٧٢٠: ، املوطأ٣/١٣٤٤: مسلم   )٢(
احتج ذا بعض املالكية يف رد شهادة من حلف معها، ومجهور العلماء أا ال ترد، ومعىن احلديث أنه جيمع بني اليمني    )٣(

حتفـة  : املراد أم ال يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمني، انظر: والشهادة فتارة  تسبق  هذه وتارة هذه، وقال ابن اجلوزي
 . ١٠/٢٤٤:األحوذي

 . ٣٧٨:أمحد: ، وانظر٥/٦٩٥:حديث حسن صحيح، سنن الترمذي: قال الترمذي   )٤(



 ١٤١

حاديث للتهرب من الشـهادات حتمـال أو أداء، قـال    لذلك ال يصح االستدالل مبثل هذه األ
فأوىل بنا أن حنمل اآلثار األول على ما وصفنا من تأويل كل أثر منها حىت ال تتضاد وال :(الطحاوي

ختتلف وال يدفع بعضها بعضا فتكون اآلثار األول على املعاين اليت ذكرنا، وتكون هذه اآلثار األخـر  
 ن هي له أو املخرب ا اإلمام، وقد فعل ذلك أصحاب رسول اهللا  على تفضيل املبتدي بالشهادة م

  ١ )فأتوا اإلمام فشهدوا ابتداء
مث ذكر من شواهد ذلك ما فعله أبو بكرة ومن كان معه حني شهدوا على املغرية بن شعبة، فرأوا 

انوا يف ذلك ذلك ألنفسهم الزما، ومل يعنفهم عمر على ابتدائهم إياه بذلك، بل مسع شهادام ولو ك
من سألكم عن هذا أال قعدمت حىت تسألوا، فلما مسع منهم ومل ينكـر  : مذمومني لذمهم، وال قال هلم

دل ذلك على أن فرضـهم   ذلك عليهم عمر وال أحد ممن كان حبضرته من أصحاب رسول اهللا  
  .كذلك وأن من فعل ذلك ابتداء ال عن مسألة حممود

ملسارعة للشهادة حتمال وأداء يف مواضع كثرية، وجاءت األخبار بل قد نطق القرآن العظيم بفضل ا
فقد جعلها اهللا أعلى منازل الرياسة ورفعها ونسبها ،   - رضي اهللا عنه  - وعن الصحابة   عن النيب 

بِعلْمـه  ﴿ لَكن اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه :تعاىلإىل نفسه وشرف ا مالئكته وأجل خلقه فقال 
﴿ فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمـة  :تعاىل،وقال )١٦٦:النساء(والْملَائكَةُ يشهدونَ وكَفَى بِاللَّه شهِيدا﴾
، فجعل كل نيب شهيدا على أمته لكونه أفضل خلقه )٤١:النساء(بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤلَاِء شهِيدا﴾

  .لك أفضل مرتلة وأعلى رتبةيف عصره، فجعل ذ
خفض الفاسق عن قبول شهادته ورفع العـدل    تعاىلومن الداللة على شرف الشهادة أن اهللا 

أن العدل هو املرضـي   تعاىلفأخرب ) ٢:الطالق(﴿ وأَشهِدوا ذَوى عدلٍ منكُم ﴾:تعاىلبقبوهلا فقال 
ولَولَا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِـبعضٍ  ﴿ :، وقال)٢٨٢:البقرة(﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾: فقال

﴾نيالَملَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه نلَكو ضالْأَر تدما يدفع : ، ومما فسرت به هذه اآلية)٢٥١:البقرة(لَفَس
  . ٢كاماهللا عن الناس بالشهود يف حفظ األموال والدماء واألعراض فهم حجة األنام وبقوهلم تنفذ األح

  :ـ احلكم الوضعي لإلشهاد ٢
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن الشهادة شرط الزم يف عقد الزواج ال يعترب صحيحاً بدوا، ومـن  

  :األدلة على ذلك

                                                
 . ٤/١٥٢: شرح معاين اآلثار   )١(
 . ٢٠٩:معامل القربة يف معامل احلسبة: انظر املزيد من األدلة على فضل الشهادة يف   )٢(



 ١٤٢

  ١ )البغايا الاليت ينكحن أنفسهن بغري بينة(: قال أن النيب   - رضي اهللا عنه  -  عن ابن عباس •
  ٢ )شاهدي عدلال نكاح إال بويل و(: قال عن النيب  •
قال رسول اهللا  : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: ، ويف رواية)أعلنوا النكاح ولو بالدف:(قوله  •

 :٣أظهروا النكاح، واضربوا عليه بالغربال. 
أين شاهدكم فأتى بالدف فأمر بأن يضرب  :إمالك رجل من األنصار فقال حضر رسول اهللا  •

  .على رأس الرجل
رأى نساء وصبيانا جاؤوا من عرس فقام النيب   أن النيب    - ضي اهللا عنه ر - عن أنس بن مالك  •

  ٤إليهم مثيال يعين ماثال وقال اللهم إنكم من أحب الناس إيل.  
ما روي أن رجال تزوج امرأة سرا، فكان خيتلف إليها فرآه جار هلا، فقذفه ا، فاستعدى عليه عمر  •

بينتك على تزوجيها، فقال يا : - رضي اهللا عنه  - عمر  ، فقال له - رضي اهللا عنه  - بن اخلطاب 
احلد عن قاذفه،   - رضي اهللا عنه  - أمري املؤمنني كان أمر دون فأشهدت عليه أهلها، فدرأ عمر 

  .٥حصنوا فروج هذه النساء، وأعلنوا هذا النكاح، وى عن املتعة: وقال
أتى بنكاح مل يشهد عليه إال رجل   - رضي اهللا عنه  -  عن أيب الزبري املكي أن عمر بن اخلطاب •

  )هذا نكاح السر وال أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرمجت(:وامرأة فقال
  .كان لعائشة رضي اهللا عنها دف تعريه لألنكحة •
وألنه عقد على  ،أن هذا عقد الستباحة البضع فلم يفتقر إىل الشهادة كالرجعة وشراء األمة: القياس •

  .ة شرطا يف صحته كاإلجارةمنفعة فلم تكن مفارقة الشهاد
                                                

لى عن سعيد عن قتادة مرفوعا، وروى عن عبد هذا حمفوظ ال نعلم أحدا رفعه إال ما روى عن عبد األع: قال الترمذي   )١(
عبد األعلى ثقة والرفع زيادة والزيادة من الثقة : ،قال ابن اجلوزي ٣/٤١١:األعلى عن سعيد هذا احلديث موقوفا، سنن الترمذي

، ٧/١٢٣:سـنن البيهقـي الكـربى   :، وانظر٢/٢٦٨:مقبولة وقد يرفع الراوي احلديث وقد يقفه، التحقيق يف أحاديث اخلالف
 . ٢/٥٥:، الدراية٣/٤٥٨:مصنف ابن أيب شيبة

ال نكـاح إال بـويل   : حديث عمران بـن حصـني  :حكم مجهور احملدثني على هذا احلديث بالضعف، قال ابن حجر   )٢(
وشاهدي عدل ،رواه أمحد والدارقطين والطرباين والبيهقي من حديث احلسن عنه، ويف إسناده عبد اهللا بن حمرز وهـو متـروك،   

وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلـم يقولـون بـه، تلخـيص     : الشافعي من وجه آخر عن احلسن مرسال وقالورواه 
وعلي هو ضعيف وقال حيىي ليس بثقة وقال النسائي : يف هذا اإلسناد يزيد بن سنان قال أمحد: ، وقال ابن اجلوزي٣/١٥٦:احلبري

، ٩/٣٨٦: صحيح ابن حبـان : ، وانظر٢/٢٥٦:لتحقيق يف أحاديث اخلالفمتروك احلديث وقال الدارقطين هو وأبوه ضعيفان، ا
، املعجـم  ٦/١٩٦:، مصنف عبـد الـرزاق  ٣/٤٥٥: ، مصنف ابن أيب شيبة٣/٢٢١:، الدارقطين٧/١١١:سنن البيهقي الكربى

 . ٤/٢٨٦:، جممع الزوائد١٨/١٤٢: األوسط
 . ٧/٢٩٠:سنن البيهقي الكربى   )٣(
 . سبق خترجيه   )٤(
 . ٧/٢٩٠:ن البيهقي الكربىسن   )٥(



 ١٤٣

فلو جاز لكل من وجد مع امرأة يف خلوة أو أقر جبماعها أن يدعي النكاح الرتفع : سد الذريعة •
  .١حد الزنا عن كل زان والتعزير يف اخللوة فمنع من ذلك لريتفع هذا املعىن

ـ  والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب  :(قال الترمذي •  ابعنيومن بعدهم من الت
ال نكاح إال بشهود مل خيتلفوا يف ذلك من مضى منهم إال قوم من املتأخرين من : وغريهم، قالوا

أهل العلم، وإمنا اختلف أهل العلم يف هذا إذا شهدوا واحدا بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من 
ى بعض أهل الكوفة وغريهم ال جيوز النكاح حىت يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح، وقد رو

املدينة إذا شهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغريه،  وقال 
  ٢ )بعض أهل العلم جيوز شهادة رجل وامرأتني يف النكاح وهو قول أمحد وإسحاق

فقد اتفق الفقهاء إذن على اشتراط اإلشهادعلى الزواج، ولكن االختالف يف ذلك ال يعـدو أن  
يف بعض مسائل اإلشهاد كوقت اشتراط اإلشهاد، أو عدد الشهود، أو بعـض مواصـفات    يكون

  .الشهود، واليت سنتعرض هلا يف ما يأيت من عناوين
  :اإلشهاداشتراط وقت 

  :اختلف الفقهاء يف الوقت الذي يشترط فيه اإلشهاد على قولني
ذلك مستحباً، وإمنا يشـترط  أنه ال يلزم أن تكون الشهادة وقت العقد وإن كان : القول األول

شرط  على العقد اإلعالن قبل الدخول، فلو دخل قبل أن يشهد كان عاصياً ويفرق بينهما، فاإلشهاد
وقد خلص اخلرشي رأي املالكية يف اشـتراط   متام، وهو مذهب املالكية وابن أيب ليلى وعثمان البيت،

، ، وأما إحضارمها عند العقد فمستحب احلاصل أن أصل اإلشهاد  على النكاح واجب: (الشهود بقوله
وإن فقد وقت العقد ووجد ، فإن حصل اإلشهاد عند العقد فقد وجد األمران االستحباب والوجوب 

وإن مل يوجد إشهاد عند العقد والدخول ولكن  ،عند الدخول فقد حصل الواجب وفات االستحباب
وإن مل توجد ، الوجوب واالستحباب وإن مل حيصل ، وجدت الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعا 

  :ومن أدلتهم على ذلك ٣ )شهود عند واحد منهما فالفساد قطعا
من حديث ابن عباس وأيب هريـرة  ) ال نكاح إال بويل وشاهدين عدلني:(أن ماروي من قوله  •

ال يثبت يف الشاهدين يف : (فهو حديث ضعيف،قال ابن املنذر  - رضي اهللا عنهم  - وابن عمر 
يف اإلشهاد  مل يثبت عن النيب : (وقال أمحد بن حنبل وغريه من أئمة احلديث  ٤ )خرب النكاح

                                                
 . ٣/٥٠٩:، أحكام القرآن البن العريب٣/٣١٣:املنتقى   )١(
 . ٣/٤١١:سنن الترمذي   )٢(
 . ٣/١٦٧: اخلرشي   )٣(
 . ٧/٧:املغين   )٤(



 ١٤٤

، ومع تقدير صحته، فاملراد بالنكاح هنا البناء ال العقد، أو املراد به ال نكاح ١ )على النكاح شيء
 .كامل

ينا عليه بصفية بني خيرب واملدينة ثالثا بن أقام النيب : قال  - رضي اهللا عنه  - عن أنس بن مالك  •
فألقى فيها  ،بنت حيي ودعوت املسلمني إىل وليمة فما كان فيها من خبز وال حلم أمر باألنطاع

أو مما ملكت  ،إحدى أمهات املؤمنني :فقال املسلمون ،السمن فكانت وليمتهو واألقط من التمر
فلما ارحتل  ،ملكت ميينهوإن مل حيجبها فهي مما  ،إن حجبها فهي من أمهات املؤمنني :فقالوا، ميينه 

ووجه االستدالل ذا احلديث أن أصـحاب   .٢وطأ هلا خلفه وسدل احلجاب بينهما وبني الناس
ولو كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلـك   ،إن حجبها فهي من أمهات املؤمنني :قالوا النيب 

  .٣باإلشهاد
قد عقد املسلمون املسلمني، فأن القول باشتراط اإلشهاد عند العقد يبطل كثريا من عقود زواج  •

فعلم أن اشتراط اإلشهاد دون وليس يف ذلك شهود، تعاىل اهللاما ال حيصيه إال  الزواجمن عقود 
وهلذا كان املشترطون لإلشهاد مضطربني اضطرابا يدل على فساد : قال ابن تيمية غريه باطل قطعا،

، كان  فيهم من جيوزه بشهادة فاسقني إذا ، فليس هلم قول يثبت على معيار الشرع ،  ما بنوا عليه
  ؟٤فكيف باإلشهاد الواجب، والشهادة اليت ال جتب عندهم قد أمر اهللا فيها بإشهاد ذوي العدل 

أمر اهللا تعاىل باإلشهاد يف : أما بطالن رأي خمالفيهم من جهة القياس فقال يزيد بن هارون
   .٥ومل يشترطوها للبيع، ح فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكا، البيع دون النكاح 

أن البيوع هي اليت ذكرها اهللا تعاىل فيها األشهاد عند العقد، وقد قامت الداللة بأن ذلك ليس 
من فرائض البيوع، والنكاح الذي مل يذكر اهللا تعاىل فيه األشهاد أحرى بأال يكون اإلشهاد فيه من 

  .نسابشروطه وفرائضه، وإمنا الغرض اإلعالن والظهور حلفظ األ
  .أن اإلشهاد يصلح بعد العقد للتداعى واالختالف فيما ينعقد بني املتناكحني

غـري  الزواج أن اإلشهاد واجب وقت العقد، فإذا وجد العقد بدون شهود كان : القول الثاين
وهو قول ابن عباس وسعيد بن  ،األوزاعي والثوريوصحيح، وهو مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة 

                                                
 . ٣/١٩١:الفتاوى الكربى البن تيمية    )١(
 . ٢/١٠٤٤:، وغريها، مسلم١/١٤٥:البخاري   )٢(
 . ٣/٣١٣:املنتقى   )٣(
 . ٢٠: الطرق احلكمية: ، وانظر٣/١٩١:الفتاوى الكربىالبن تيمية    )٤(
 . ٧/٧:املغين   )٥(



 ١٤٥

  :١سن البصري والنخعي، ومن أدلتهم على ذلكاملسيب واحل
وما ، ال نكاح إال بويل وشاهدي  عدل :(قال رسول اهللا : قالترضي اهللا عنها،  ن عائشة،ع •

قـال   ٢ )فالسلطان ويل من ال ويل له، فإن تشاجروا ، كان من نكاح على غري ذلك فهو باطل 
، د بن حيىي األموي عن حفص بن غياث سعي: وشاهدي عدل إال ثالثة أنفس: مل يقل فيه:الزيلعي

وعبد الرمحن بن يونس الرقي عن عيسى ، وعبد اهللا بن عبد الوهاب احلجي عن خالد بن احلارث 
  .٣وال يصح يف ذكر الشاهدين غري هذا اخلرب؛ بن يونس 

  ٤ )خاطب وويل وشاهدان: كل نكاح مل حيضره أربعة فهو سفاح(:قال أن النيب  •
   )ال أوتى برجل تزوج امرأة بشهادة رجل واحد إال رمجته:( - عنه  رضي اهللا - قال عمر  •
ألا ال تندفع إال بظهور النكاح ؛ أن احلاجة مست إىل دفع مة الزنا عنها وال تندفع إال بالشهود  •

وبه تبني أن الشهادة يف النكاح ما شرطت إال يف النكاح  ،وال يشتهر إال بقول الشهود ،واشتهاره
  .٥فع اجلحود واإلنكارللحاجة إىل د

وهو شهادة الشاهدين فإنه  ،يعترب فيه ما هو طريق الظهور شرعا، والشرط هو اإلظهاره ملا كان أن •
  :مع شهادما ال يبقى سرا كما قال القائل

  سرك ما كان عند امرئ           وسر الثالثة غري اخلفي
، ت إتالف ما ميلك بالنكـاح إظهار خطر عقد الزواج فهو نظري اشتراط زيادة شيء يف إثبا

فكذلك هذا التمليك خمتص من بني سائر  ،وإمنا اختص ذلك من بني سائر نظائره بزيادة شاهدين
  .٦نظائره بزيادة شاهدين

  : الترجيح
فيشترط الشهود يف العقد   القولني،نينرى األوجه يف املسألة واألضبط حلفظ األعراض اجلمع ب

قبل الدخول، ويشترط الشهود كذلك قبل البناء تأكيدا له حـىت ال  طلقت ما حلفظ حقوق املرأة إذا 
ويكفي يف ذلك إشهار النكاح مبا يشهره به الناس عادة مـن الـوالئم    جيحد الشهود حصول البناء،

واحلفالت وغريها، أما االقتصار على اإلشهاد يف العقد وحده وبشاهدين فقط ودون توثيق فإنا نرى 
                                                

 . ٣/١٩٧:، العناية٢/٢٥٢:،بدائع الصنائع٢/٦١٣:،أحكام القرآن للجصاص ٥/٢٣:األم    )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
 . ٣/٣١٦: نصب الراية:انظر   )٣(
 . سبق خترجيه   )٤(
 . .٢/٢٥٣:بدائع الصنائع   )٥(
 . ٥/٣١:املبسوط    )٦(



 ١٤٦

،مث تضبع احلقوق أو ال تتوفر فيهم شروط الشهادة هود أو ينسون أو يغيبونحرمة ذلك، فقد ميوت الش
  .وهي اليت قصدها الشرع أوال حني شرع اإلشهاد الكثرية بعد ذلك،

وقد ذكر ابن رشد سبب اخلالف يف املسألة، وهو هل الشهادة يف ذلك حكم شرعي، أم إمنـا  
هي شرط من شـروط  : ل حكم شرعي قالاملقصود منها سد ذريعة االختالف أو اإلنكار؟ فمن قا

  . ١هي توثق قال من شروط التمام: الصحة ومن قال
  .     ونرى أن كال املعنيني مقصودان يف الشهادة

  : حكم نكاح السر
اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز نكاح السر، وهو النكاح اخلايل من الشهادة واإلعالن، واختلفوا إذا 

  : ن هل هو سر أو ليس بسر؟ على قولنيأشهد شاهدين، ووصيا بالكتما
قال ابن القاسم املالكية،  وهو قول ،يفسخ إن وقع، ويبطل العقدح سر وه نكاأن: ٢القول األول

لو زوج ببينة وأمرهم أن يكتموا ذلك مل جيز النكاح، ألنه نكاح سر وإن تزوج بغري بينـة  : عن مالك
هب عن مالك يف الرجل يتزوج املرأة بشـهادة  استسرارا جاز واشهدا فيما يستقبالن، وروى ابن و

يفرق بينهما بتطليقة، وال جيوز النكاح وهلا صداقها، إن كان أصاا وال : ، قالرجلني ويستكتمهما
إذا مل : وقال ابن القاسم، حيدان إن ثبت الوطء ما مل يكن فاشيا : وقال ابن حبيب، ٣يعاقب الشاهدان

  .ه هلما بالنكاح ال تفيد، ألنه يتهم أن يريد الستر على وليتوشهادة الويل، يعذرا باجلهالة حدا 
وهو باطل ألن املطلوب يف الزواج اإلعالن كمـا   ،أنه يصري نكاح سروقد استدلوا على ذلك ب

رضي اهللا  - وعن أيب هريرة ،٤ )أعلنوا النكاح واضربوا عليه الدفوف(: بقوله حض عليه رسول اهللا 
  .  ٥كاح السرى عن ن أن النيب  - عنه 

، وكيـف  ٦احلنفية والشافعية، وهو قول وال جيعله سراً ،أن هذا ال يؤثر يف العقد: القول الثاين

                                                
 . ٢/١٣:بداية اتهد   )١(
 . ٢/٤:،الفواكه الدواين٣/٤٠٩: ، مواهب اجلليل١/٣٤٩:تبصرة احلكام،٣/٣١٤:املنتقى،٢/١٢٨:املدونة    )٢(
 . ٣/٧٩:تفسري القرطيب   )٣(
 . سبق خترجيه   )٤(
ن عبدالصمد بن أيب اجلراح ومل يتكلم فيه أحد وبقية رجاله رواه الطرباين يف األوسط عن حممد ب: قال يف جممع الزوائد   )٥(

 . ٤/٢٨٥: ثقات، جممع الزوائد
كل نكاح :وهذا قول حيىي بن حيىي الليثى األندلسى صاحبنا، قال:وقد رجح هذا القول بعض املالكية، قال ابن عبد الرب   )٦(

قول الشـافعى  : عد، وقد رجحه كذلك القرطيب، قالشهد عليه رجالن فقد خرج من حد السر، وأظنه حكاه عن الليث ابن س
أصح للحديث الذى ذكرناه وروى عن ابن عباس أنه قال ال نكاح إال بشاهدى عدل ووىل مرشد وال خمالف له مـن الصـحابة   

 . ٣/٨٠:تفسري القرطيب: انظر. فيما علمته



 ١٤٧

  .١يكون سراً وقد حضره أربعة وهم العاقدان والشاهدان
قال حممد بن احلسن الشيباين يف الرد على قول املالكية ببطالن زواج السر مبينا املصاحل الشرعية 

كيف يبطل هذا وقد شهدت عليه العدول؟ أرايتم رجال زوج ابنته وهي ثيب  :(إبطالهاليت قد تفوت ب
برضاها وأمرها، بالبينة العدول رجال كفوا صاحلا اال ام يرضون من الصداق مجيعا على امر استحبوا 
أن ال يعلم به الناس، فسأهلم أن يكتموا ذلك أيبطل ذلك النكاح؟ أرايتم رجال مستخفيا من سـلطان  
زوج ابنته بالبينة العدول، واستكتم ذلك من خوف السلطان أبطل هذا النكاح، أو يزوج الرجل نفسه 

  ٢(وهو مستخف من السلطان أ من دين عليه فسأهلم ان يكتموا ملكان خوفه أيبطل هذا النكاح؟
قـد  : هلمقالوا قد جاء يف هذا أثر، فال خنالفه، قيل :  مث ناقش ما نص عليه املالكية من أدلة فقال

مسعنا ذلك، وحدثنا به فقيهكم مالك أن رجال تزوج امرأة بشهادة رجل وامرأة واحد، فأبطل ذلك 
هذا نكاح السر ال أجيزه ولو تقدمت فيه لرمجت، وهذا عندنا من : ، وقال - رضي اهللا عنه  - عمر 

رجل وامرأتني ممـن   النكاح الذي ال جيوز، ألن البينة مل تتكامل فيه وال جيوز اال بشاهدين عدلني أو
يرضىبه من الشهداء، فإذا كملت الشهادة اليت حيل ا النكاح فذلك نكاح العالنية وإن خفي، وليس 

  .بنكاح السر
أال ترى لو أن رجال جلس وسط املسجد احلرام فنكح، ومل حيضر اال العبيد والنسـاء مل جيـز   

، أفال ترون السر ههنا ليس على ما النكاح، وان كان ظاهراحىت يشهد على ذلك االحرار املسلمون
  .٣نكاح السر ألنه نكاح مل يتكامل شهادة الشهود عليه  - رضي اهللا عنه  - وصفتم، امنا أبطل عمر 

  :الترجيح
ألن اإلشهاد هو الفاصل  ،أصحاب القول األولصحة ما ذهب إليه  نرى أن األرجح يف املسألة 

  .إشاعة للزنا وتضييع حلقوق املرأة وأوالدها األكرب بني الزواج والزنا، وإباحة زواج السر
أنه   - رضي اهللا عنه  -  كثري من السلف،فقد روي عن نافع موىل ابن عمروهلذا نص على هذا 

وعن حممد بـن  ) أشر النكاح السر:(، وعن عبد اهللا بن عتبة قال)ليس يف اإلسالم نكاح السر: (قال
، ومقصود هذه النصوص مجيعا ٤ )الضرب بالدف فصل ما بني احلالل واحلرام الصوت يعين: (حاطب

هو إعالن الزواج، ألنه املقصد األصلي من اإلشهاد، أما االحتيال بإحضار الشهود مث استكتامهم فهو 

                                                
 . ٣/٢٥٩:، خمتصر اختالف العلماء٢/٢٥٣:بدائع الصنائع   )١(
 . ٣/٢٣٣:احلجة    )٢(
 . ٣/٢٣٣:احلجة    )٣(
 . ٣/٣٢١:البن أيب شيبة املصنفانظر هذه النصوص وغريها يف    )٤(



 ١٤٨

بل حلق بنيها يف حـال   ،خاصة إذا كان يف ذلك إهدارا حلق املرأة ،ينايف مقصد الشارع من اإلشهاد
  .الكتمانجحود الرجل هلم واستمرار الشهود يف 

والعجيب أن يستدل ابن حزم مع ظاهريته على أبيات من الشعر وال يستدل مبقصد الشريعة من 
وهذا : إذا استكتم الشاهدان فهو نكاح سر  وهو باطل، قال أبو حممد: وقال قوم: (اإلشهاد حني يقول

أنه ليس : ثاينوال. أحدمها  أنه مل يصح قط ي عن نكاح السر إذا شهد عليه عدالن: خطأ لوجهني
  : والشاهدان، قال الشاعر، واملنكحة ، واملنكح ، الناكح : سرا ما علمه مخسة

  أال كل سر جاوز اثنني شائع
  :وقال غريه

  ١السر يكتمه االثنان بينهما            وكل سر عدا االثنني منتشر
إذا استكتموه (ه أن علىإلباضية ومع ذلك فقد تبيح ظروف معينة هذا النوع من الزواج كما نص ا

، ومثاله ما مر معنا سابقا من كالم حممد بن ٢ )وال يفرق بينهما، خوفا من ظامل فالظاهر أنه ال حيرم 
  .احلسن الشيباين، فلكل حال ما يناسبه من األحكام

  :نصاب الشهود
 ، على ما سنذكره من التفاصـيل ال يثبت الزواج إال بشاهدين على األقلعلى أنه  ٣اتفق الفقهاء

يذكرها احلنفية  دخول املرأة مع الشهود، ومل يقل أحد بأقل من الشاهدين إال يف هذه املسألة اليتحول 
رجال أن يـزوج ابنتـه    من أمر: واليت يكتفى فيها بشاهد واحد بناء على مذهبهم يف الوالية، وهي

ألن الصـورة،   ذهالنكاح فإنه جيوز  ،بشهادة رجل واحد سوامها ،فزوجها واألب حاضر ،الصغرية
األب جيعل مباشرا الحتاد الس ويكون الوكيل سفريا ومعربا فيبقى املزوج شاهدا، وإن كـان األب  

ألن الس خمتلف فال ميكن أن جيعل األب مباشرا، وعلى هذا إذا زوج األب ابنته البالغة  ،غائبا مل جيز
وز ألا إذا كانت حاضرة جتعل وإن كانت غائبة ال جي ،إن كانت حاضرة جاز، مبحضر شاهد واحد 

   .٤وكان األب مع ذلك الرجل شاهدين ،كأا هي اليت باشرت العقد
يثبت النكاح بإقراره ما مل يشهد بـه   فإنه ال أقر الوالد على الصغري أو الصغرية بالنكاح، لوأما 

   .٥يثبت النكاح بإقرارهفإنه عند أيب يوسف وحممد أما ،  شاهدان عند أيب حنيفة
                                                

 . ٩/٤٩:احمللى   )١(
 . ٦/٢٥:شرح النيل    )٢(
 . ٧/٢٢٩:، حتفة احملتاج٥/٢٨:، التاج واإلكليل٧/٧:، املغين ٥/٢٣:األم    )٣(
 . ٢/٣:اجلوهرة   )٤(
 . ٤/٢٢٥:املبسوط   )٥(



 ١٤٩

  :كم شهادة األبدادح
انفرد املالكية ببيان أحكام هذا النوع من الشهادة بناء على رأيهم يف الشهادة، فتجوز عنـدهم  

بل إمنـا عقـدوا   ، وهي أن ال جيتمع الشهود على شهادة الويل والزوج ، يف النكاح  ١شهادة األبداد
منهم اثنان على : ستة شهود أشهد من لقيت، فتتم عندهم بشهادة: وقال كل واحد لصاحبه، وتفرقوا 

منهم : ويف البكر ذات األب تتم بأربعة. واثنان على الزوجة إن كانت ثيبا، واثنان على الزوج ، الويل 
  .شاهدان على الزوج وشاهدان على الويل

أما إن أشهد كل واحد منهم الشهود الذين أشهدهم صاحبه مرة بعد مرة فليست شهادة أبداد، 
، إذا شهد كل واحد منهم بغري نص ما شهد به صاحبه ، هادة األبداد ال تعمل شيئا ش: قال ابن اهلندي

لكن يف املـذهب  . حىت يتفق منهم شاهدان على نص واحد، وإن كان معىن مجيع  شهادام واحدا 
ففي أحكام ابن سهل سئل مالك عن شاهدين شهد أحدمها يف مرتل أنه ، خالف فيما قاله ابن اهلندي 

مسكنه وحيزه : فقال مالك. قد اختلفت شهادما: فقال خصمه، وشهد آخر أنه حيزه ، مسكن هذا 
  .٢شهادة واحدة ال تفترق

  : شهادة املرأة
، وقد اختلف يف قبول شهادا يف األحكام املختلفة على أقوال كثرية من لدن السلف الصـاحل 

  :وميكن حصر مانقل عنهم يف ذلك إىل ثالثة أقوال
: وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة، قال مالك، عدم قبول شهادة النساء مطلقا :٣القول األول

وال ، وال رجعة ، وال طالق ، وال نكاح ، وال حد، ال يقبل النساء مع رجل وال بدونه يف قصاص (
والوكالة ، وجتوز شهادن مع رجل يف الديون واألموال ، وال إحصان ، وال والء ، وال نسب ، عتق 

، واالستهالل ، والوالدة والرضاع ، ويقبلن منفردات يف عيوب النساء ، والوصية اليت ال عتق فيها  ،
ويف ، فإنه يقضى فيه بشهادة امرأتني مع رجل يف األموال كلـها  ، وحيث يقبل شاهد وميني الطالب 

ال مع رجل ، الوصية  وال يقبلن يف أصل، ويف الوصية إلنسان مبال ، ويف قتل اخلطأ ، ألنه مال ، العتق 
  : ،ومن أدلتهم على ذلك)وال بدونه

واألمر ، )٢: الطالق(﴿وأَشهِدوا ذَوى عدلٍ منكُم ﴾  :وقيل يف الرجعة، يف الطالق قوله تعاىل •
                                                

واحد هنا وآخـر  ، ألن الشهود شهدوا يف ذلك متفرقني ؛ من التبديد ، واحدهم بد ، األبداد ـ لغة ـ هم املتفرقون      )١(
 . وواحد على معىن آخر، وواحد على معىن ، وواحد اليوم وواحد غدا، يف موضع آخر 

 . ٢٦/٢٥٠:، املوسوعة الفقهية١/٣٢١:، تبصرة احلكام٣/٤١٠:مواهب اجلليل   )٢(
،كشـف األسـرار   ٤/١٤١:، فتوحات الوهاب٥/٨١:، مطالب أويل النهى٢/٢٣٥:،حاشية الصاوي٤/٥٠٤:املدونة   )٣(

:٣/٤٠٤. . 



 ١٥٠

  .يقتضي الوجوب
ال تقبل : قال سعيد بن املسيب وعبد اهللا بن عتبة ، - رضي اهللا عنهم  -  أنه قول كثري من السلف •

ال جتوز شـهادة  : النساء إال فيما ال يطلع عليه غريهن، وقال عمر وعلي رضي اهللا عنهماشهادة 
مضت السنة من رسول اهللا : النساء يف الطالق وال النكاح وال الدماء وال احلدود، وقال الزهري

 ١واخلليفتني بعده أال جتوز شهادة النساء يف احلدود والنكاح والطالق .  
فإذا مل يثبت بشهادة النساء بانفرادهن مل يثبـت   ،ىن يثبت حكما يف البدنمن القياس، أن هذا مع •

أن هذا جنس ال يثبت النكاح باثنني منه فلم يكن له وبشهادن مع الرجال كاحلدود والقصاص، 
  .٢مدخل يف الشهادة به كالعبيد والفساق

يف هـذه   ٤يةاحلنف وهو مذهب ،اشتراط وجود رجل معهنصحة شهادن مع  :٣القول الثاين
وال يقـبلن   والطالق والرجعة مع الرجل، املسألة ويف أكثر مسائل الشهادات من القصاص واحلدود

بل يشترطون صحبة  ،ء العدة  بالوالدة وال يف االستهاللعندهم منفردات ال يف الرضاع وال يف انقضا
  : دلتهم على ذلكرجل معهن،وال يقبلن منفردات إال يف الوالدة املطلقة وعيوب النساء،ومن أ

أن للنساء مع الرجال شهادة أصلية، ومبا أن فيها ضرب شبهة من حيث إنه يغلـب الضـالل    •
أَنْ تضلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحـداهما الْـأُخرى    ﴿:يف قوله والنسيان عليهن كما أشار اهللا تعاىل

وال تنعدم لبقاء سـببها   ،النسيان وبانضمام إحدى املرأتني إىل األخرى تقل مة)٢٨٢:البقرة(﴾
فأما النكاح والطالق  ،فال جتعل حجة فيما يندرئ بالشبهات كاحلدود والقصاص ،وهي األنوثة

وال إشكال أن مة الضالل والنسيان  ،فهي شهادة فيها نظري شهادة الرجال ،فيثبت مع الشبهات
هادة رجل وامرأة، ولكنه قد ثبت فكان ينبغي أن ينعقد النكاح بش ،يف شهادة احلضور ال تتحقق

بالنص أن املرأتني شاهد واحد فكانت املرأة الواحدة نصف الشاهد وبنصف الشاهد ال يثبـت  
  .٥فاحتاجت إىل تكميلها بامرأة أخرى، شيء

ال ( :قوله  - رضي اهللا عنه  -  علي بن أيب طالب فقد روي عنأن هذا أيضا قول كثري من السلف  •
وعمر بن عبد العزيز ، وصح ذلك عن عطاء  )حىت يكون معهن رجل، ا جتوز شهادة النساء حبت

                                                
 . ١٣٠:الطرق احلكمية   )١(
 . ٤/٥٠٣:، املدونة٣/٣١٣:املنتقى   )٢(
 . ٥/٣٢:، املبسوط١/٦٦٠:أحكام القرآن    )٣(
نان أو أمني وأمينتان أو ثالثة من أهل اجلملة أو واحد وأربع نسوة أجاز اإلباضية أميوهو كذلك مذهب اإلباضية، فقد    )٤(

 . ٦/٨٧:، شرح النيل :أو رجالن وأمينتان، انظر، أو رجالن وامرأتان منهم أو أمني وأربع منهم ، 
 . ٥/٣٢:املبسوط   )٥(



 ١٥١

جتوز شهادة :  وصح عن جابر بن زيد قبول الرجل واملرأتني يف الطالق والنكاح، وقال طاووس
عن عطاء و من أجل أنه ال ينبغي أن ينظرن إىل ذلك،، إال الزنا ، النساء يف كل شيء مع الرجال 

وجيوز على الزنا امرأتان وثالثة ، هادة النساء مع الرجال يف كل شيءجتوز ش: قال، بن أيب رباح 
ويف ، والنكاح ، ويف الطالق ، تقبل املرأتان مع الرجل يف القصاص : رجال وقال سفيان الثوري

  . ١ويقبلن منفردات فيما ال يطلع عليه إال النساء ، حاشا احلدود ، كل شيء 
وهو مذهب الظاهرية، ومما استدل به ابن حزم عل ، لقاقبول شهادة النساء مط: ٢القول الثالث

  : ذلك
ومبا أن الشهود اثنان فاشـترط   ،٣ )شهادة املرأة بنصف شهادة الرجل( :أنه قال روايته عنه  •

  .إشهاد أربع من النسوة
فصح عن إياس بن معاوية قبول امرأتني يف  ،اء بشهادة النسوة عن بعض السلفأنه قد نقل االكتف •

: وعن أيب لبيد ،أنه أجاز شهادة أربع نسوة على رجل يف صداق امرأة: وصح عن شريحالطالق، 
فأجاز شهادة ، بن اخلطاب افشهد عليه أربع نسوة فرفع إىل عمر ، أن سكرانا طلق امرأته ثالثا 

فجاء أربـع نسـوة   ، عن حممد بن سريين أن رجال ادعى متاع البيت ، ووفرق بينهما، النسوة 
  .فقضى شريح عليه باملتاع، فجهزها به ، دفعت إليه الصداق  :فقلن، فشهدن 
  : الترجيح

يف ذلك،   - رضي اهللا عنهم  - الصاحل  أن كل ذلك جيوز بدليل اختالف املروي عن السلفنرى 
، وليس يف النصوص الشرعية ما يقيد هذا يف العدالة والضبط وألن العربة ليست يف جنس الشاهد وإمنا 

جبنس بعينه، مع اعتبار أن شهادة املرأة بنصف شهادة الرجل للنصوص الدالة على  النوع من الشهادة
  .ذلك

                                                
 . ١٣٠:الطرق احلكمية   )١(
 . ٩/٤٩:احمللى   )٢(
 . ٣/١١٩:ار ورجاله ثقات، جممع الزوائدرواه البز: قال يف جممع الزوائد   )٣(



 ١٥٢

  شروط الشهودـ  ٢
وهذه الشروط متعلقة بالذين يشرطون الشهود حني العقد أما من يقول باإلعالن فال يشترط هذه 

  . ر والصغري والكبريفهو مبثابة احلديث املتواتر املستفيض الذي يشترك يف روايته الرب والفاج ،الشروط
وقد ينكر البعض مبالغتنا يف اعتبار بعض هذه الشروط، ويزعم أن احلال تغري اآلن، وأن التوثيـق  
الكتايب أو االلكتروين قد وصل إىل قمة درجاته، ولكن ذلك ـ فيما نرى ـ ال يعترب مانعا من هـذا    

ونيا ألي سبب،وحيتاج بعدها إلعادة االستيثاق، فقد يتعرض املكتوب ألي أذى، وقد يتلف املوثق إلكتر
التوثيق، مث إننا ال نعترب الشهود إال جزءا من عملية التوثيق، وهلذا اجلزء أمهيته، فلذلك ال ينبغي بالتقصري 

  .يف الشرووط جعل الشهادة أمرا شكليا مع أمهيتها املشار إليها يف النصوص وأقوال الفقهاء
وارد يف بعض هذه املسائل مثلما يقول بعـض فقهـاء   فلذلك ال يصح أن نعترب بعض اخلالف ال
الشرط فيه حضور الشاهدين إلمساعهما  ويف رواية ال (:احلنفية عند ذكره لشروط اإلشهاد على النكاح

ولو عقد حبضرة النائمني جاز على األصح وال ينعقد حبضور األصمني على املختار ، بد من مساعهما 
   ١ )إن مل يذكروا بعد الصحوو، وحبضرة السكارى صح إذا فهموا 

وإن مسعا كالم العاقدين ومل يعرفا تفسريه قيل بأنه يصح والظاهر خالفه، وعن حممد (:وقال آخر
جاز وإال ؛ إن أمكنهما أن يعربا ما مسعا : قال؛ رمحه اهللا تعاىل إذا تزوج امرأة حبضرة تركيني أو هنديني 

  ٢ )فال
ذكر يف الفتاوى أن املعترب السماع  ،لشاهدين العقدوهل يشترط فهم ا(:وعقب على ذلك بقوله

  ٣ )والظاهر أنه يشترط الفهم أيضا: دون الفهم حىت لو تزوج بشهادة األعجميني جاز قال الظهري
وسبب عدم اعتبار مثل هذا اخلالف هو منافاته للقواعد الشرعية اليت تسد الذرائع أمام التحايـل  

الظاهر للحكم دون مراعاة حتقيقه للغاية، وقد ذكر الفقهاء ذلك  على املقاصد الشرعية باألخذ بالشكل
 :ولقد أنصف احملقق الكمال حيث قال(:يف معرض ردهم على مثل هذه األقوال، قال يف درر احلكام

  ٤ )ولقد أبعد عن الفقه وصرف عن احلكمة الشرعية من جوزه حبضرة النائمني
رطني، األهلية لتحمل الشهادة، والثقة يف صدق وهذه الشروط كثرية جدا ميكن مجع شتاا يف ش

  :الشاهد وعدم اامه بالكذب، وهذا املبحث تفصيل لفروع هذين الشرطني
                                                

 . ٢/٩٩:تبيني احلقائق   )١(
 . ١/٢٦٨:الفتاوى اهلندية   )٢(
 . ١/٢٦٨:الفتاوى اهلندية   )٣(
 . ١/٣٢٩:درر احلكام   )٤(



 ١٥٣

  األهلية لتحمل الشهادة :الشرط األول
  :١ويتعلق به املسائل التالية

  :البلوغ
   :اتفق الفقهاء على أنه ال تصح شهادة الصبيان، ومن األدلة على ذلك

  .٢، والصيب ليس من الرجال)٢٨٢:البقرة(واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم ﴾﴿ :تعاىلقوله  •
وعن انون ، وعن الصغري حىت يكرب ، عن النائم حىت يستيقظ : رفع القلم عن ثالثة: (قوله  •

  ٣ )حىت يعقل أو يفيق
  .  فألن ال يؤمن على حفظ حقوق غريه أوىل، أنه إذا مل يؤمن على حفظ أمواله  •

  : العقل
سواء أذهب عقله جبنون أو سكر، ألنه ال يعقل ، أمجع العلماء على أنه ال تصح شهادة غري العاقل

  .وال يتحرز منه، ما يقوله وال يصفه، وألنه ليس مبحصل وال حتصل الثقة بقوله، وألنه ال يأمث بكذبه
  : احلرية

  :٤اختلف الفقهاء يف قبول شهادة العبد على قولني
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي، ال جتوز شهادة العبيد، وهو قول مجهور الفقهاء : ألولالقول ا

  .وذلك بالكفر، ألنه منقوص بالرق ، قياس العبد على الكافر  •
، والشهادة شـيء  ) ٧٥:النحل(﴿ ضرب اللَّه مثَلًا عبدا مملُوكًا لَا يقْدر علَى شيٍء ﴾:تعاىلقوله  •

 .عليهافهو غري قادر 
، فنهى الشهداء عن التخلف واإلباء ) ٢٨٢:البقرة(﴿ ولَا يأْب الشهداُء إِذَا ما دعوا﴾ :تعاىلقوله  •

  .فله أن يتخلف ويأىب إال خدمته، ومنافع العبد لسيده 
  .على غريه والعبد ليس من أهل القيام) ٣٣:املعارج(﴿ والَّذين هم بِشهاداتهِم قَائمونَ﴾:تعاىلقوله  •

                                                
، اجلـوهرة  ٣/١٩٧:،العنايـة  ٢/٩٨:،تبيني احلقائق٢/٢٥٣:،بدائع الصنائع٥/٣٢:،املبسوط٥/٢٣:، األم٧/٨:املغين   )١(

 . ٢/٣: ريةالن
 . ٣/٣٩٠: تفسري القرطيب: انظر   )٢(
أخرجه األربعة إال الترمذي من حديث عائشة، وصححه احلاكم ويف إسناده محاد بـن أيب سـليمان   : قال يف الدراية   )٣(

يـث  خمتلف فيه، وأخرجه أبو داود من حديث على، وصححه احلاكم، وقال الدارقطين تفرد به ابن وهب، الدراية ختـريج أحاد 
، سـنن البيهقـي   ٤/١٣٩: ، أبو داود٢/٢٢٥:، الدارمي١/٣٨٩:، املستدرك٢/١٠٢:صحيح ابن خزمية: انظر.٢/١٩٨:اهلداية
 . ١/١٤٠:، أمحد١/٦٥٨: ن ابن ماجة ٦/١٥٦: ، النسائي٤/٢٦٩: الكربى

ـ ٢/٢٢٣: ، أحكام القرآن للجصاص٣/٣٩٠: ، فما بعدها،تفسري القرطيب١٣٩:الطرق احلكمية   )٤( ، ١٠/٢٣٦: دع، املب
 . ٢/١٨٥: ، الشرح الكبري١١/٢٥١:، روضة الطالبني٢/٣٠٥: احملرر



 ١٥٤

 .والعبد ليس من أهل الوالية على غريه، أن الشهادة والية   •
  .فمنع قبول الشهادة كالفسق، أن الرق أثر من آثار الكفر  •
  .أن من فيه رق مشتغل خبدمة سيده فال يتفرغ ألداء الشهادة •

ال يف ، وقد أجازوا قبول شهادته يف كل شـيء إ و قول احلنابلةقبول شهادته، وه:  القول الثاين
  :احلدود والقصاص، واستدلوا على ذلك مبا يلي

لو أراد اهللا تعاىل ورسوله عليه الصـالة والسـالم   :(االستصحاب، وقد عرب عن ابن حزم بقوله •
﴿ ممـن  :تعاىل﴿ وما كان ربك نسيا ﴾ قال : ختصيص عبد من حر يف ذلك لكان مقدورا عليه

نَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك هم ﴿ إِ:تعاىل، وقال )٢٨٢:البقرة(ترضون من الشهداء ﴾
دا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت ندع اتنج هِمبر دنع مهاؤزج ةرِيالْب ريخ اللَّه يضا ر

بر يشخ نمل كذَل هنوا عضرو مهنفلم خيتلف مسلمان قط يف أن هذا خـري  )٧،٨:البينة(ه﴾ع ،
وحرام على كل أحد أن ال يرضى عمن أخرب ، يدخل فيه العبيد واإلماء كدخول األحرار واحلرائر 

ففرض علينا أن ، فإذ قد رضي اهللا عن العبد املؤمن العامل بالصاحلات ، اهللا تعاىل أنه قد رضي عنه 
  ١ )ففرض علينا قبول شهادته، نرضى عنه  وإذ فرض علينا أن، نرضى عنه 

﴿ وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَـيكُم  :تعاىلقال  •
فهو ، وال ريب يف دخول العبد يف هذا اخلطاب ، العدل اخليار : والوسط) ١٤٣:البقرة(شهِيدا ﴾

  )٢: الطالق(﴿ وأَشهِدوا ذَوى عدلٍ منكُم ﴾:تعاىلفدخل حتت قوله ، القرآن عدل بنص 
، وهو من الذين آمنوا قطعا ، ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ﴾ :تعاىلقال  •

  .فيكون من الشهداء كذلك
  .وال ريب أن العبد من رجالنا، )٢٨٢:قرةالب(﴾واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم  ﴿:تعاىلقال  •
،فالعبد املـؤمن  )٧:البينة(﴾إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك هم خير الْبرِية ﴿:تعاىلقال  •

  .فكيف ترد شهادته؟ وقد عدله اهللا ورسوله، الصاحل من خري الربية 
، وانتحال املبطلني ، ينفون عنه حتريف الغالني، دوله حيمل هذا العلم من كل خلف ع:(قوله  •

  .فهو عدل بنص الكتاب والسنة، والعبد يكون من محلة العلم ، ٢ )وتأويل اجلاهلني
فكيـف  ، إذا روي عنه احلديث  إمجاع العلماء على أن العبد مقبول الشهادة على رسول اهللا  •

                                                
 . ٨/٥٠٣:احمللى    )١(
رواه البزار وفيه عمرو بن خالد القرشي كذبه حيىي بن معني وأمحد بن حنبل ونسبه إىل الوضـع،  : قال يف جممع الزوائد   )٢(

 . ١/١٤٠:جممع الزوائد



 ١٥٥

  واحد من الناس؟  وال تقبل شهادته على تقبل شهادته على رسول اهللا 
وهـذا  ، وعدم تطرق التهمة إليه ، وغلبة الظن بصدقه ، إن املقتضى لقبول شهادة املسلم عدالته  •

  .فاملقتضى موجود واملانع مفقود، بعينه موجود يف العبد 
، وال تطرق مـة  ، ألنه ال يزيل مقتضى العدالة، أن الرق ال يصلح أن يكون مانعا من الشهادة  •

وهو أحد ، لذي يؤدي حق اهللا وحق سيده له أجران حيث يكون للحر أجر واحد كيف والعبد ا
 .الثالثة الذين هم أول من يدخل اجلنة

ال جنيـز  : قال شريح: قال. وهم القدوة قبلوا شهادته، فعن الشعيب أن أصحاب رسول اهللا  •
ريح بعد ذلـك  لكنا جنيزها،فكان ش: - رضي اهللا عنه  - فقال علي بن أيب طالب ، شهادة العبد 

عـن    - رضي اهللا عنه  - سألت أنس بن مالك : قال، جييزها إال لسيده،وعن املختار بن فلفل 
شهدت شرحيا شهد عنده عبد : قال، وقال الثوري عن عمار الدهين . جائزة: شهادة العبد؟ فقال

  .كلنا عبيد وإماء: فقال شريح، إنه عبد : فقيل، فأجاز شهادته ، على دار 
  :الترجيح

مع أن أمثال هذه املسائل ال توجد يف واقعنا املعاصر إال أن ما دعانا للحديث عنها وبيان األرجح 
الذي نراه جانبان، أحدمها نظري يتمثل يف بيان كيفية تعامل اإلسالم مع الرقيق، والثاين عملـي، ألن  

 ملغاة، فلذلك جيب االسترقاق وإن ألغي يف واقعنا إال أن ما يدعو إليه، وهو احلروب ـ مثال ـ غري  
احملافظة على تلك األحكام لتحفظ لغرينا كما حفظت لنا، وال غضاضة يف اعتبار اإلسالم للرق وعدم 

  .إلغائه كما ألغته احلضارة احلديثة، ألا ألغت رق األفراد وشرعت رق الشعوب
شهادم خالفا وانطالقا من هذين اجلانبني فإن األرجح الذي نراه حول شهادة الرقيق هو اعتبار 

رضي اهللا  - لقول اجلمهور، ألن اإلمجاع القدمي ينص عليه، فقد حكى اإلمام أمحد عن أنس بن مالك 
، وهو يدل ـ كما يقول ابن القيم ـ على أن   ١ )ما علمت أحدا رد شهادة العبد: (أنه قال   - عنه 

ول ملا ذهب إليه مالـك  واشتهر هذا الق،   - رضي اهللا عنهم  - ردها إمنا حدث بعد عصر الصحابة 
فصار هذا القول عند الناس هـو  ، وصار هلم أتباع يفتون ويقضون بأقواهلم ، والشافعي وأبو حنيفة

مـع أن  ) ما علمت أحدا قبل شهادة العبد: (قال، وملا كان مشهورا باملدينة يف زمن مالك ، املعروف
  .يقول ضد ذلك  - رضي اهللا عنه  - أنس بن مالك 

واعتربها موجب الكتاب والسنة وأقوال ، م حبسه املقاصدي رجح قبول شهادة العبد مث إن ابن القي

                                                
 . ١٣٩:الطرق احلكمية   )١(



 ١٥٦

وليس مع من ردها كتاب وال سنة وال إمجـاع وال  ، وأصول الشرع ، وصريح القياس ، الصحابة 
  .قياس، وقد ذكرنا يف أدلة القول الثاين ما أشار إليه ابن القيم من أدلة يف املوضوع

وذلك بالكفر  فهو ، ألنه منقوص بالرق ، به من قياس العبد على الكافر  أما ماستدل املخالفون
، ومثلـه  )وفساده معلوم بالضرورة من الدين، وهذا من أفسد القياس يف العامل :(كما يقول ابن القيم

حتريف كالم اهللا عن مواضعه يهلك يف الدنيا :(استدالهلم باآلية، وقد أجاب على ذلك ابن حزم بقوله
إمنا ضرب اهللا تعاىل املثل بعبد من عبيده ، إن كل عبد ال يقدر على شيء : ومل يقل اهللا تعاىل،  واآلخرة

وباملشاهدة نعرف كثريا من العبيد أقدر على ، وقد توجد هذه الصفة يف كثري من األحرار ، هذه صفته 
وحيرم عليهم من ، هارة هل يلزم العبيد الصالة والصيام والط: ونقول هلم. األشياء من كثري من األحرار

أم ال يلزمهم ذلك؟ لكوم ال يقدرون عندكم على ، املآكل واملشارب والفروج  ما حيرم على األحرار 
  ١ )ومن نسب هذا إىل اهللا فقد كذب عليه جهارا:(مث قال) شيء ألبتة

وادعـوا أن  ) ٢٨٢:لبقرةا( ﴾ولَا يأْب الشهداُء إِذَا ما دعوا ﴿:تعاىلومما استدلوا به كذلك قوله 
بل هو :(، وقد رد على ذلك ابن حزم بقولهألنه مكلف خدمة سيده؛ ادة العبد ال يقدر على أداء الشه

وعلى النهوض إىل من يتعلم منه ما يلزمه من الدين، ، قادر على أداء الشهادة كما يقدر على الصالة 
ط أيضا عن احلرة ذات الزوج لشـغلها  ولو سقط عن العبد القيام بالشهادة لشغله خبدمة سيده لسق

  ٢ )مبالزمة زوجها
وقد ناقض بعض هؤالء مقاصد الشريعة بإجازم شهادة الفساق وعدم إجازم شهادة العبيد ولو 

وأجزمت شهادة الفاسقني واحملدودين يف القذف واألعميني (: كانوا صاحلني، يقول ابن القيم ردا عليهم
لو شهد فيه عبدان صاحلان عاملان يفتيان يف احلالل واحلرام مل يصـح   :مث ناقضتم فقلتم، يف النكاح 

وعقدمتوه بشهادة من  ،فمنعتم انعقاده بشهادة من عدله اهللا ورسوله ، النكاح ومل ينعقد بشهادما 
  .٣ )فسقه اهللا ورسوله ومنع من قبول شهادته

ما : قال هلم ـ كما يذكر ابن القيم ـأما ما استدلوا به من اعتبار الشهادة نوعا من الوالية فإنه ي
أم كونه حاكما عليه ، وكونه مقبول القول على املشهود عليه ، تعنون بالوالية؟ أتريدون ا الشهادة 

وهذا ، إن الشهادة شهادة والعبد ليس من أهل الشهادة : منفذا فيه احلكم؟ فإن أردمت األول كان التقدير
  .والشهادة ال تستلزمه، فمعلوم البطالن قطعا وإن أردمت الثاين ، حاصل دليلكم 

                                                
 . ٨/٥٠٣:احمللى    )١(
 . ٨/٥٠٤٠: احمللى   )٢(
 . ١/٢١٥:إعالم املوقعني   )٣(



 ١٥٧

وقد أفاض كال من ابن القيم وابن حزم يف ذكر األدلة الصرحية هلذا القول، وقد أفضنا يف املسألة 
لتكون أساسا للترجيح يف غريها من املسائل املماثلة اليت تراعي مقاصد اإلسالم يف رعاية الرقيق واحلفاظ 

م، ألن حقوق الرقيق ال تتعلق فقط باملأكل واملشرب واملسكن، بل تتعداه على حقوقهم ورد االعتبار هل
  .إىل حقوقهم االجتماعية باعتبارهم أفرادا من اتمع اإلسالمي كسائر أفراده

  : البصر
  :١اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الشرط على األقوال التالية

نفية، وذهب زفر من احلنفية، وهـو  ال تصح شهادة األعمى مطلقا، وهو قول احل: القول األول
وال خلل ، ألن احلاجة فيه إىل السماع؛ إىل قبول شهادته فيما جيري فيه التسامع رواية عن أيب حنيفة 

  : ، واستدلوا على ذلك مبا يليفيه
فجعل من  ٢ )ترى هذه الشمس فاشهد وإال فدع:(عن الشهادة فقال عن ابن عباس قال سئل   •

  .ينة الشاهد ملا شهد به واألعمى ال يعاين املشهود عليه فال جتوز شهادتهشرط صحة الشهادة معا
أن األعمى يشهد باالستدالل فال تصح شهادته، ألن الصوت قد يشبه الصوت، وإن املتكلم قد  •

  .يغري نغمته حىت ال يغادر منها شيئا وال يشك سامعه إذا كان بينه وبينه حجاب
فظ الشهادة ولو عرب لفظ الشهادة بأن يقول أعلم أو أتيقن مل أن الشاهد مأخوذ عليه بأن يأيت بل •

 .تقبل شهادته، فعلمت أا حني كانت خمصوصة ذا اللفظ، وهذا اللفظ يقتضي
أن االستشهاد هو إحضار املشهود عليه ومعاينته إياه معاين وال مشاهد ملن حيضره ألن العمـى   •

ه ذلك من مشاهدته، وملا كانت الشهادة إمنـا  حائل بينه وبني ذلك كحائط لو كان بينهما فيمنع
هي مأخوذة من مشاهدة املشهود عليه ومعاينته على احلال اليت تقتضي الشهادة إثبات احلق عليه 

  .٣وكان ذلك معدوما يف األعمى وجب أن تبطل شهادته
األقوال  وكذا يف، ال تصح شهادة األعمى يف األفعال، ألن طريق العلم ا البصر :  القول الثاين

إال يف الترمجة حبضرة القاضي ألنـه  ، سماع وليس الرؤية ألن مستندها ال؛ إال فيما يثبت باالستفاضة 
  . يفسر ما مسعه، وهو قول الشافعية

، جتوز شهادته يف األقوال دون األفعال فيما ال يشتبه عليه من األقوال إذا كان فطنا  :القول الثالث
ا فال جتـوز  فإن شك يف شيء منه، واملشهود عليه ، يقن املشهود له وت، وال تشتبه عليه األصوات 

                                                
، حاشـية  ١١/٢٧١: ، روضة الطالبني٣٤٨: ، دليل الطالب٧/٤٧: ، املبدع٤/٣٤٨: ، حاشية البجريمي٧/٤٦: األم   )١(

 . ٢٠٣:، القوانني الفقهية١/٢٨٩: ، التمهيد٣/٢٤:ابن عابدين
 . ٣/٣٩٠:تفسري القرطيب: و أجد خترجيه ذا اللفظ، انظرذكره القرطيب وغريه ،ل   )٢(
 . ٢/٢٢٧:أحكام القرآن للجصاص   )٣(



 ١٥٨

  .شهادته، وهو قول املالكية
جتوز شهادة األعمى إذا تيقن الصوت ألنه رجل عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته  :القول الرابع

، فه األعمى وقد يكون املشهود عليه من أل، وألن السمع أحد احلواس اليت حيصل ا اليقني ؛ كالبصري 
وال سبيل  ، فيما تيقنه كالبصري ، ب أن تقبل شهادته فيج، وعرف صوته يقينا ، وكثرت صحبته له 

  . إىل إنكار حصول اليقني يف بعض األحوال، وهو قول احلنابلة
وهذا االختالف بالنسبة للتحمل واألداء، أما إن حتمل الشهادة وهو بصري مث عمي، فقد اختلف 

  :أدائها على قولني الفقهاء يف صحة
مث عمي فإن حتمل على ، وهو بصري ، شهادة حتتاج إىل البصر أن األعمى لو حتمل : القول األول

وتقبل شـهادته  ، فله أن يشهد بعدما عمي ، رجل معروف باالسم والنسب يقر لرجل ذه الصفة 
حلنابلة، ونص احلنابلة على وإن مل يكن كذلك مل تقبل، وهو قول املالكية والشافعية وا، حلصول العلم 

، ، ونفس احلكم ينطبق على من شهد عند احلاكم أنه إن تيقن صوته لكثرة إلفه له صح أن يشهد به
جاز احلكم ا عندهم، ألنه معىن طرأ بعد أداء الشهادة فال ، مث عمي قبل احلكم بشهادته ، وهو بصري 

  .أداء الشهادةكما لو مات الشاهدان أو غابا بعد ، مينع احلكم ا 
، واسـتدلوا  ١التني السابقتني، وهو قول أيب حنيفة وحممدعدم قبول شهادته يف احل: القول الثاين
  : على ذلك مبا يلي

أن حال حتمل الشهادة أضعف من حال األداء، بدليل أنه جيوز أن يتحمل الشهادة وهو كافر أو  •
وهو صيب أو عبد أو كافر مل جتز، فعلم  عبد أو صيب مث يؤديها وهو حر، فتقبل شهادته، ولو أداها

من ذلك أن حال األداء أوىل بالتأكيد من حال التحمل فإذا مل يصح حتمل األعمى للشهادة وكان 
  .العمى مانعا من صحة التحمل وجب أن مينع صحة األداء

ـ   • ز أنه لو استشهده وبينه وبينه حائل ملا صحت شهادته، فمثله ما لو أداها وبينهما حائـل مل جت
  .شهادته، والعمى حائل بينه وبني املشهود عليه، فوجب أن ال جتوز

أنه إمنا جيب اعتبار الشاهد يف نفسه، فإن كان من أهل الشهادة قبلناها، وإن مل يكن من أهـل   •
  .الشهادة مل نقبلها، واألعمى قد خرج من أن يكون من أهل الشهادة بعماه فال اعتبار بغريه

  :الترجيح
يف شروط الشهادات هو القدرة على التحمل، والثقة يف األداء، فإن مناط قبـول  مبا أن األصل 

                                                
وفرق أبو يوسف بينهما بأن قال يصح أن يتحمل الشهادة مبعاينته، مث يشهد عليه وهو غائب أو ميت فال مينع ذلـك     )١(

 . ٢/٢٢٨:  مينع قبول شهادته، أحكام القرآن للجصاصجوازها، فكذلك عمى الشاهد مبرتلة موت املشهود عليه أو غيبته، فال



 ١٥٩

شهادة األعمى حتمال أو أداء هو التيقن من قدرته على التحمل، وقد استدل القرطيب على هذا األصل 
) ٨١:يوسف(﴿ وما شهِدنا إِلَّا بِما علمنا ﴾: على لسان إخوة يوسف  تعاىليف الشهادة بقوله 

تضمنت هذه اآلية جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم ا، فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقال :(فقال
  ١ )وشرعا، فال تسمع إال ممن علم وال تقبل إال منهم، وهذا هو األصل يف الشهادات

شهادة األعمى : وهلذا قال أصحابنا:(مث عقب على ذلك بذكر بعض تطبيقات هذا األصل فقال
هادة املستمع جائزة، وشهادة األخرس إذا فهمت إشارته جائزة، وكذلك الشهادة علـى  جائزة، وش

اخلط ذا تيقن أنه خطه أو خط فالن صحيحة، فكل من حصل له العلم بشيء جاز أن يشهد به، وإن 
  ))٨٦:الزخرف( ﴿ إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ﴾:تعاىلمل يشهده املشهود عليه، قال اهللا 

ولكنه مع هذا األصل نرى يف حالة وجود هذه احلالة االستكثار من الشهود، ولو ممن مل تتـوفر  
شترط بعض الفقهاء يف انعقاد فيهم شروط الشهادة حرصا على متام التوثيق، ومراعاة لالختالف فقد ا

نتقبة ومل يعرفها الشاهدان النكاح على املرأة املنتقبة أن يراها الشاهدان قبل العقد فلو عقد عليها  وهي م
  .٢مل يصح، ألن استماع الشاهد العقد كاستماع احلاكم الشهادة

  :النطق
وما ذكروه :(اإلمجاع على اعتبار هذا الشروط، لكن القرطيب نفاه بقوله ٣وقد ذكر بعض الفقهاء

أا تقوم من االمجاع يف شهادة األخرس فغلط، وقد نص مالك أن شهادته مقبولة إذا فهمت إشارته، و
،ولذا ميكن اعتبار اخلالف يف ٤ )مقام اللفظ بالشهادة، وأما مع القدرة باللفظ فال تقع منه إال باللفظ

  :املسألة على قولني
ال تصح شهادة األخرس، وهو قول مجهور الفقهاء، وقد حكي إمجاعا، وال يصح، : القول األول

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي
ألن أداء الشهادة : ات الشهادة وهي التعبري عن شهادته، قال السرخسيافتقار الشاهد ألهم أدو •

خيتص بلفظ الشهادة، حىت إذا قال الشاهد أخرب وأعلم ال يقبل ذلك منه، ولفظ الشهادة ال يتحقق 
                                                

 . ٩/٢٤٥: تفسري القرطيب   )١(
 . ٣/٣٣٤:حاشية البجريمي   )٢(
، ٧/٧٧: ، البحـر الرائـق  ٤/٨:، حاشـية البجريمـي  ٢/٦٣٢: ن اإلقناع للشـربيين  ١٢/٣٨:احملرر يف الفقه: انظر   )٣(
 . ٩/٤٤١:، فتح الباري٣/٣٦٩:علماء،خمتصر اختالف ال ٦/٦٦٢:، بدائع الصنائع٣٤٠:الة
، وقد نقل ابن مفلح هذا اخلالف بأم كانوا جييزون شهادة  بعضهم على بعض فيما كـان  ١١/١٠٤:تفسري القرطيب   )٤(

وحكاه ابن احلاجب إمجاع أهل : بينهم، وألن الظاهر صدقهم وضبطهم، فإن تفرقوا مل تقبل شهادم، ألنه حيتمل أن يلقنوا، قال
ينة، وعنه تقبل يف اجلراح والقتل خاصة إذا أداها أو اشهد على شهادته قبل التفرق عن تلك احلال، وال يلتفت اىل رجـوعهم  املد

 . ١٠/٢١٤:بعد ذلك، وزاد ابن عقيل يف التذكرة إذا وجد ذلك يف الصحراء، الفروع



 ١٦٠

  .١من األخرس
أن شهادة األخرس مشتبهة، ألنه يستدل بإشارته على مراده وهي غري موجب للعلم فتتمكن من  •

  .ة ميكن التحرز عنها جبنس الشهودشهادته م
  .أخرب: أنه ال تكون إشارته أقوى من عبارة الناطق لو قال •
  .أن األخرس غالبا يكون أصم فيقع اخللل يف التحمل •

صحة شهادته إذا عرفت إشارته، وهو قول املالكية، وقال بعض احلنابلة بقبـول  : القول الثاين
واملخالفون يلزمون األخرس :(هلذا القول ابن املنذر بقوله ، وقد استدل٢شهادة األخرس إذا أداها خبطه

  )الق والبيوع وسائر األحكام، فينبغي أن يكون القذف مثل ذلكالط
بعثت (وقد تكون االشارة يف كثري من أبواب الفقه أقوى من الكالم، مثل قوله :(قال املهلبو

طى على السبابة، ويف إمجاع العقول على نعرف قرب ما بينهما مبقدار زيادة الوس) أنا والساعة كهاتني
  .٣أن العيان أقوى من اخلرب دليل على أن االشارة قد تكون يف بعض املواضع أقوى من الكالم

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو اشتراط النطق يف الشهود الفتقار الشهادة إىل كثري من التفاصيل 

وسدا لذريعة تأويل اإلشارة مبا ال يقصده صاحبها، إال إذا كان اليت قد تعجز اإلشارة عن الداللة عليه، 
املشري عارفا بالكتابة، فيمكنه الشهادة بالكتابة عوضا عن اإلشارة، أما شهادة األداء الـيت حتملـها   
صاحبها، وهو سليم فإا معتربة بال شك، ويتحرى يف معرفة إشارته الثقات واخلرباء حفاظـا عـل   

  .احلقوق
  : الضبط

أما من ال يضبط ، شك يف أنه ال تقبل شهادة مغفل ال يضبط أصال أو غالبا لعدم التوثق بقوله  ال
  .ألن أحدا ال يسلم من ذلك؛ نادرا واألغلب فيه احلفظ والضبط فتقبل قطعا 

ضبط الوقت الذي تتم فيه الشهادة  :بعض األمور املرتبطة بالضبط، منهاوقد نبه الفقهاء هنا إىل 
فال  ،وال يكفي الضبط بيوم العقد ،ى شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظاتحبيث جيب عل

بل ال بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثال بلحظـة أو   ،يكفي أن النكاح عقد يوم اجلمعة مثال
 أو قبل العصر أو املغرب، ألن النكاح يتعلق به حلاق الولد لستة أشهر وحلظتني من حني العقدتني، حلظ

                                                
 . ١٦/١٣٠:املبسوط   )١(
قف أمحد فيها واختار أبو بكر أا ال تقبل واختار يف احملـرر عكسـها،   نقل ابن مفلح مذهب احلنابلة يف ذلك بأنه تو   )٢(

 . ١٠/٢١٥:الفروع
 . ١١/١٠٤:تفسري القرطيب: نقال عن   )٣(



 ١٦١

  .١فعليهم ضبط التاريخ بذلك حلق النسب
  : اإلسالم

بل نقل اإلمجاع يف ذلك يف زواج  املسلم باملسلمة، فال ينعقد  ،٢وهو شرط متفق عليه بني الفقهاء
واستشـهِدوا شـهِيدينِ مـن رِجـالكُم      ﴿ :تعـاىل لقوله  ،نكاح املسلم املسلمة بشهادة الكفار

بعدل،  ، والكافر ليس)٢: الطالق(﴾وأَشهِدوا ذَوى عدلٍ منكُم  ﴿ :ىلتعا، وقوله )٢٨٢:البقرة(﴾
ألن الكافر ، ووليس منا، وألنه أفسق الفساق، ويكذب على اهللا تعاىل فال يؤمن منه الكذب على خلقه

لَـى الْمـؤمنِني   ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين ع ﴿ :تعاىلقال اهللا كما ليس من أهل الوالية على املسلم 
  )١٤١:النساء(﴾سبِيلًا

  :على قولنيفقد اختلف الفقهاء يف ذلك لو تزوج مسلم كتابية بشهادة كتابيني أما 
جيوز سواء كانا موافقني هلا يف امللة أو خمالفني، وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف، : القول األول

  :ى ذلكلومن أدلتهم ع
ألن ذلك يقف ؛ والكافر من أهل اإلعالم والبيان ، اإلعالم والبيان أن الشهادة يف اللغة عبارة عن  •

  .وقد وجد، على العقل واللسان والعلم باملشهود به 
  .أن شهادته على املسلم خصت من عموم احلديث فبقيت شهادته للمسلم داخلة حتته •
شـرطا يف   فمن ادعى كونه ،أن إسالم الشاهد صار شرطا يف نكاح الزوجني املسلمني باإلمجاع •

  .نكاح املسلم الذمية فعليه الدليل
ويف حال ثبوته حيمل على نفي الندب واالستحباب  ،ضعيفاملخالفون احلديث الذي أورده أن  •

  .توفيقا بني األدلة
ويصلح قابال  أن الشهادة من باب الوالية، والكافر الشاهد يصلح وليا يف هذا العقد بوالية نفسه، •

  . شاهدا هلذا العقد بنفسه فبه صلح
قول الشافعي وأمحد وحممد وزفر، ال جيوز نكاح املسلم الذمية بشهادة الذميني، وهو : القول الثاين
  : ، ومن أدلتهم على ذلكومذهب اإلباضية

واملراد منه عند احلنفية ـ كما سنرى ـ عدالة الدين )ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل(: قوله  •
  .الفسق ال مينع انعقاد النكاحال عدالة السلوك  إلمجاعهم على أن 

                                                
 . ١/٢٦٩:، التنبيه٢/٢٣٢:، اإلقناع للشربني١٢/٤٢:، اإلنصاف٢/٢٤٧:، احملرر يف الفقه١٠/٢١٨:املبدع   )١(
، شـرح  ٣/١٢٢: ، أسـىن املطالـب  ٣/١٩٧:، العنايـة ٢/٩٨:تبيني احلقائق، ٧/٧:، املغين٢/٢٥٣:بدائع الصنائع   )٢(
 . ٦/٩٠:النيل



 ١٦٢

ومل  - طرف الزوج وطرف املرأة  - أن اإلشهاد شرط جواز العقد، والعقد يتعلق وجوده بالطرفني  •
يوجد اإلشهاد على الطرفني ألن شهادة الكافر حجة يف حق  الكافر، وليست حبجة يف حق املسلم 

فصار كأما مسعـا   ،الزوج فكانت شهادته يف حقه ملحقة بالعدم فلم يوجد اإلشهاد يف جانب
  .كالم املرأة دون كالم الرجل

  : الترجيح
مبا أن الغرض من اإلشهاد هو إعالن الزواج، فإن حتقق هذا اإلعالن ذا النوع من الشهود، فال 
حرج يف استشهادهم، خاصة إن كانوا من الضابطني، وكانت أخالقهم تأىب عليهم الكذب وحنوه مما 

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم يف اجلاهلية كخيارهم يف :(ال خيل بالشهادة، وقد ق
  ١ )اإلسالم إذا فقهوا

بل ورد يف القرآن الكرمي ما يدل على توثيقهم يف بعض األمور وقبول شهادم فيها، كما قـال  
الْموت حني الْوصية اثْنان ذَوا عدلٍ منكُم أَو  ﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم:تعاىل

عب نا ممهونبِسحت توةُ الْميبصم كُمتابضِ فَأَصي الْأَرف متبرض متإِنْ أَن رِكُمغَي نم انرآخ  ـلَاةالص د
تشلَا ن متبتإِنْ ار بِاللَّه انقِْسمفَي     ـنـا إِذًا لَمإِن ةَ اللَّـهادـهش مكْتلَا نى وبكَانَ ذَا قُر لَوا ونثَم رِي بِه

﴾نيمفقد أجازت اآلية شهادة الكافر على املسلم يف الوصية يف السفر، وهو جواز ) ١٠٦:املائدة(الْآث
  .يدل على التوثيق والقبول عند احلاجة

  : العدالة
فيها   تعاىلهي قبول قول الغري على الغري ذه املرتبة العظيمة من الدين، شرط ملا كانت الشهادة، و

الرضا والعدالة، فمن حكم الشاهد أن تكون له مشائل ينفرد ا وفضائل يتحلى ا، حىت تكون له مزية 
على غريه توجب له تلك املزية رتبة االختصاص بقبول قوله وحيكم بشغل ذمة املطلوب بشـهادته،  

  :٢تكلم عن هذا الشرط من النواحي التاليةوسن
  :تعريف العدالة

مأخوذة من االستقامة والعدل مأخوذ من االعتدال ومسي العـدل عـدال   العدالة يف اللغة : ٣لغة
، وعدل هو بالضم عدالة وعدولة فهو عـدل أي  الستواء أفعاله حىت ال يكون فيها ميل عن الصواب

احد وغريه بلفظ واحد، وجيوز أن يطابق يف التثنيـة واجلمـع   مرضي يقنع به، ويطلق العدل على الو
                                                

 . ١٢/٤٣١:، أمحد١٣/٦٩: ، ابن حبان٣/٢٧١:، املستدرك٤/١٨٤٦:، مسلم٣/١٢٣٥: البخاري   )١(
 . ٣/١٦٧:، اخلرشي ٧/٢٣٠:، حتفة احملتاج٣/٣٦١:، كشف األسرار ٧/٧:، املغين٢/٢٥،٢٥٦:بدائع الصنائع   )٢(
 . ١١/٤٣٢:لسان العرب: انظر   )٣(



 ١٦٣

  :األنباري وأنشدنا أبو العباس فيجمع على عدول، قال ابن
  وتعاقدا العقد الوثيق وأشهدا    من كل قوم مسلمني عدوال

  .ورمبا طابق يف التأنيث، وقيل امرأة عدلة
ترك الكبائر واإلصـرار علـى    هي ملكة حتمل على مالزمة التقوى واملروءة،أدناها: اصطالحا

  .١الصغائر وما خيل
  :ضوابط العدالة

: قال علماؤنا:(نص الفقهاء على أن العدل هو الذي تعتدل أحواله يف دينه وأفعاله، قال القرطيب
العدالة  هي االعتدال يف األحوال الدينية، وذلك يتم بأن يكون جمتنبا للكبائر حمافظا على مروءته، وعلى 

، وميكـن حصـر   ٢ )صفاء السريرة واستقامة السرية يف ظن املعدل: ، ظاهر مغفل وقيلترك الصغائر
  :خصال العدالة يف الناحيتني التاليتني

  :الدين: أوال
أمر أن ال تقبـل شـهادة     تعاىلألن اهللا ، وال يداوم على صغرية ، وذلك بأن ال يرتكب كبرية 

ـاىل لقول اهللا ؛ عن العدالة فعل صغرية وال خيرجه ، فيقاس عليه كل مرتكب كبرية ، القاذف  ﴿ :تع
﴾ مإِلَّا اللَّم شاحالْفَوالْإِثْمِ و رائونَ كَبنِبتجي ينواللمم صغار الذنوب والتحرز منها غري ) ٣٢:النجم(الَّذ

م تغفر إن تغفر الله: (أنه قال مث ال يعود فيه،وقد جاء عن النيب ، اللمم أن يلم بالذنب : وقيل، ممكن 
  . ٤)؟٣مجا وأي عبد لك ال أملا

أما الكبائر وقد اختلف العلماء يف حدها ومتييزها من الصغرية اختالفا عظيما، وصنفت لعـدها  
: أنه قـال   - رضي اهللا عنه  - وتفصيلها املصنفات، ومن األقوال الواردة فيها ما روى عن ابن عباس 

                                                
، وعرفت كذلك بأا صفة توجب مراعاا االحتراز عما خيل باملروءة عادة ظاهرا، وقـد نـص   ٢/٢٨٧:البحر الرائق   )١(

الفقهاء على أن املرة الواحدة من صغائر اهلفوات وحتريف الكالم ال ختل باملروءة ظاهرا الحتمال الغلـط والنسـيان والتأويـل،    
ما إذا عرف منه ذلك وتكرر فيكون الظاهر اإلخالل، ويعترب عرف كل شخص وما يعتاده من لبسـه وتعاطيـه للبيـع     خبالف

 . ٣٩٧:والشراء ومحل األمتعة وغري ذلك فإذا فعل ما ال يليق به لغري ضرورة قدح وإال فال، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري
 . ٣/٣٩٧:تفسري القرطيب   )٢(
الشيء القليل، وهـذا  : مل يلم مبعصية، وأمل إذا فعل اللمم وهو صغار الذنوب، واللمم يف األصل كما قال القاضيأي    )٣(

إن تغفر ذنوب عبادك فقد غفرت ذنوبا كثرية : به،  واحملرم عليه إنشاء الشعر ال إنشاده ومعناه بيت ألمية بن أيب الصلت متثل  
 . ١/١٨٩:، البيان والتعريف٩/١٢٢:، حتفة األجوذي٣/٢٩:قديرفيض ال: فإن مجيع عبادك خطاؤون، انظر

هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، وإمنا خرجا حديث عبد اهللا بن طاوس عن أبيه عـن  : قال احلاكم   )٤(
يث، كتـب علـى بـن آدم حظـه مـن الزنـا احلـد       : مل أر شيئا أقرب باللمم من الذي قال أبو هريرة: بن عباس،  أنه قال

هذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من حديث زكريـا بـن إسـحاق، السـنن     : ، وقال الترمذي١/١٢١:املستدرك
:٥/٣٩٦ . 



 ١٦٤

هى ما أوعد اهللا عليه : لعنة أو عذاب، وقال آخرون الكبائر كل ذنب ختمه اهللا تعاىل بنار أو غضب أو
  .بنار أوحد يف الدنيا وغري ذلك من األقوال الكثرية الواردة عن السلف ومن بعدهم

ولعل أحسن حد هلا، وأعظمه ارتباطا مبقاصد الشريعة من جلب املصاحل ودرء املفاسد ما ذكره 
إذا أردت معرفة الفرق بـني  : بقوله  - هللا عنه رضي ا - الشيخ االمام أبو حممد العز بن عبد السالم 

، فان نقصت عن أقل ١الصغرية والكبرية فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر املنصوص عليها
مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدىن مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهي من الكبائر، فمن 

استهان بالرسل أو كذب واحدا منهم أو ضمخ الكعبـة  أو  شتم الرب سبحانه وتعاىل أو رسوله  
بالعذرة أو ألقى املصحف يف القاذورات فهى من أكرب الكبائر، ومل يصرح الشرع بأنه كبرية، وكذلك 
لو أمسك امرأة حمصنة ملن يزىن ا، أو أمسك مسلما ملن يقتله، فال شك أن مفسدة ذلك أعظم من 

لكبائر، وكذلك لو دل الكفار على عورات املسلمني مع علمه مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من ا
أم يستأصلون بداللته ويسبون حرمهم وأطفاهلم ويغنمون أمواهلم فان نسبته إىل هذه املفاسد أعظم من 
توليه يوم الزحف بغري عذر، مع كونه من الكبائر، وكذلك لو كذب على انسان كذبا يعلم أنه يقتل 

ليه كذبا يؤخذ منه بسببه مترة فليس كذبه من الكبائر، وقد نص الشرع على أن بسببه، أما إذا كذب ع
شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر، فإن وقعا يف مال خطري فهذا ظاهر، وإن وقعا يف مال حقري 
فيجوز أن جيعال من الكبائر فطاما عن هذه املفاسد، كما جعل شرب قطرة من مخر من الكبائر وان مل 

حقق املفسدة، وجيوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة، واحلكم بغري احلق كبرية، فإن شاهد الـزور  يت
  ٢ .)متسبب، واحلاكم مباشر فإذا جعل السبب كبرية فاملباشرة أوىل

وقد ذكرنا هذا النص بطوله ألنه يكاد يعرب عن كثري من الكبائر اليت يستهان ا اليوم، وهي من 
  . يف عدم االعتبار يف الشهاداتأكرب الكبائر املتسببة 

وال تقبل شهادة ، وقاطع الرحم ، والعاق ، وقد نص الفقهاء على أنه ال جتوز شهادة آكل الربا 
وال ، وإذا أخرج يف طريق املسلمني األسطوانة والكنيف ال يكون عـدال  ، من ال يؤدي زكاة ماله 

وال يكون عـدال إذا كـذب   ، املسلمني يكون ابنه عدال إذا ورث أباه حىت يرد ما أخذه من طريق 
ال جتوز    شهادة خائن وال :(رد شهادة رجل يف كذبه، وقد قال  ألن النيب ؛ الكذب الشديد 

                                                
. وعقوق الوالدين، وقتل النفس اليت حرم  اهللا ، أال أنبئكم بأكرب الكبائر ؟ اإلشراك باهللا « : يشري العز هنا إىل قوله    )١(

، ٢/٩٣٩:البخـاري »ليتـه سـكت   : فما زال يكررها حـىت قلنـا  .  وقول الزور وقول الزورأال: فقال، وكان متكئا فجلس 
 . ١/٢٦٥:، شعب اإلميان٥/٣٦:، أمحد١/٩١:مسلم
 . ١/١٢٠:أنوار الربوق: ، وانظر١/٢٣:قواعد األحكام   )٢(



 ١٦٥

خائنة،وال جملود حدا وال جملودة، وال ذي غمر ألخيه، وال جمرب شهادة،وال القانع أهل البيت هلم، 
  ١ )وال ظنني يف والء وال قرابة

وإن كان الغالب ، ردت شهادته، ما عدا الكبائر،  فإنه إن كان مصرا عليها  وهي، أما الصغائر
  .لعدم إمكان التحرز منها؛ مل يرد ، من أمره الطاعات

  :اجتناب خوارم املروءة: ثانيا
وهلذا ميتنع منه ذو ، وتزجر عنه، والعلة يف اشتراط املروءة يف العدالة هي أن املروءة متنع الكذب 

: وصفته قال أنه حني سأله قيصر عن النيب ، يكن ذا دين، وقد روي عن أيب سفيان  املروءة وإن مل
، ، ومل يكن يومئذ ذا دين، وألن الكذب دناءة ٢لكذبته، واهللا لوال أين كرهت أن يؤثر عين الكذب 

ومن ، كالدين ، اعتربت يف العدالة ، واملروءة متنع من الدناءة، وإذا كانت املروءة مانعة من الكذب 
، ألن مروءته ال تسقط به، ومثله ما لو فعله مرة ؛ مل مينع من قبول شهادته ، فعل شيئا من هذا خمتفيا به 

وألن املروءة ، فهذا أوىل ، ألن صغري املعاصي ال مينع الشهادة إذا قل ؛ مل ترد شهادته ، أو شيئا قليال 
  .ما مل يكن عادته، ال ختتل بقليل هذا 

ظاهر كثرية خلوارم املروءة، منها ما ميكن قبوله النسجامه مع القواعد الشرعية وقد ذكر الفقهاء م
واملقاصد الكلية، ومنها ما قد يكون تعبريا عن واقع معني ال عن احلكم الشرعي العـام يف املسـألة،   

  :وسنذكر أمثلة عن بعض هذه اخلوارم واملوقف احلايل حوهلا
األكل يف السوق، وفسروا ذلك بأن ينصب مائـدة يف  : فمن األمثلة اليت ذكرها الفقهاء لذلك

مث يأكل والناس ينظرون، وقد خرج هذا عن أن يكون خارما العتبار الواقع له، فاملطاعم اآلن ، السوق 
منصوبة يف األسواق والناس يغدون عليها ويروحون، وإن كنا ال حنبذ هذا السلوك أو اجللوس يف هذه 

  .ك مل يعد خارما للمروءةاملطاعم إال لضرورة إال أن ذل
أو خياطـب  ، أو ميد رجليه يف جممع الناس ، ومنها أن يكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه 

وحنو هذا ، أو حيدث الناس مبباضعته أهله ، امرأته أو جاريته أو غريمها حبضرة الناس باخلطاب الفاحش 
فمـن رضـيه لنفسـه    ، ذا سخف ودناءة ألن ه؛ ففاعل هذا ال تقبل شهادته ، من األفعال الدنيئة 

قـال  : يف رجل شتم يمـة ، فال حتصل الثقة بقوله،وقد قال أمحد ، فليست له مروءة ، واستحسنه 

                                                
ف يف احلـديث، وال  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضـع : قال الترمذي   )١(

، ابـن  ٣/٣٠٦: ، أبو داود٤/٢٤٤:، الدارقطين٤/٥٤٥: يعرف هذا احلديث من حديث الزهري إال من حديثه، سنن الترمذي
 . ، وسيأيت شرح هذا احلديث يف حمله من هذا الفصل٢/١٨١:، أمحد٢/٧٦٢:ماجة
 . ٣/١٣٩٤: ، مسلم٤/١٦٥٧:البخاري: احلديث بطوله يف   )٢(



 ١٦٦

إن :(قال رسول اهللا : قال، ، وقد روى أبو مسعود البدري ١ال تقبل شهادته حىت يتوب : الصاحلون
أي أن من مل يستح يصنع مـا  ٢ )فاصنع ما شئت إذا مل تستح، مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل 

  .شاء
كالكساح والكناس  ال ؛ وقد نص الفقهاء كذلك على أن من كان من أهل الصناعات الدنيئة 

، إين رجل كنـاس  : فقال له،  - رضي اهللا عنه  - ملا روي أن رجال أتى ابن عمر ؛ تقبل شهادما 
ومنـه  ، منه كسبت املال : قال. نعم: لعذرة؟  قالا: ال، قال: قال. الزبل؟، أي شيء تكنس : فقال

حىت خترج منه كما ، وما تزوجت خبيث ، األجر خبيث : قال. نعم: ومنه حججت؟ قال، تزوجت 
  .٣دخلت فيه، وروي عن ابن عباس مثله يف الكساح 

وهذا كله إن صح فإنه حيمل على عدم تورع أصحاب هذه الصناعات عن الكذب ال أن الفعل 
رم، فهو أقرب إىل التعبري عن الواقع منه إىل التعبري عن احلكم الشرعي، وهلذا اختلف الفقهاء يف نفسه حم

ال تقبل شهادم ، أحدمها ؛ فقد ذكروا فيها وجهني ، بعض احلرف كالزبال والقراد واحلجام وحنوها 
، فعلى هذا الوجه . يه حاجةألن بالناس إل؛ والوجه الثاين أا تقبل ، ألنه دناءة جيتنبه أهل املروءات ؛ 

، مل تقبل شهادته ، فإن صلى بالنجاسة ، إمنا تقبل شهادته إذا كان يتنظف للصالة يف وقتها ويصليها 
  . وجها واحدا

أو ، إال من كان منهم حيلف كاذبا ، أما سائر الصناعات اليت ال دناءة فيها، فال ترد الشهادة ا 
أو ال ، شهادته ترد،ومثله من كان منهم يؤخر الصالة عن أوقاا فإن ، وغلب هذا عليه ، يعد وخيلف 

فـال  ، كصانع املزامري والطنابري ؛ ومن كانت صناعته حمرمة ، فال شهادة له ، يترته عن النجاسات 
، ٤ردت شهادته، ومل يتوق ذلك ، كالصائغ والصرييف ، شهادة له، ومن كانت صناعته يكثر فيها الربا 

  .عصرنا وغريهم كثري وأمثال هؤالء يف
  :حكم اشتراط العدالة يف الشهادة على الزواج

  :على قولنياشتراط العدالة يف شهود عقد الزواج اختلف يف 
  : ذلك ى، وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة، ومن أدلتهم علتراط العدالةاش:القول األول

   ٥ )ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل( :قوله  •
                                                

 . .١٠/١٧٠:املغين   )١(
 . ٨/٢٧: ، جممع الزوائد٤/١٢١: أمحد  ٥/٢٢٦٨: البخاري   )٢(
 . ١٠/١٧١:املغين    )٣(
 . فما بعدها ١٠/١٧٠: املغين   )٤(
 . سبق خترجيه   )٥(



 ١٦٧

  .والرجحان إمنا يثبت بالعدالة، خرب يرجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب أن الشهادة  •
والصيانة ال حتصـل إال  ، أن الشهادة يف باب النكاح للحاجة إىل صيانته عن اجلحود واإلنكار  •

  .بالقبول فإذا مل يكن مقبول الشهادة ال حتصل الصيانة
قد حيمله قلة مباالته بدينه ونقصان وقار عدم الوثوق به، ف:أن يف رد شهادة الفاسق مصلحتني مها •

فقبول شهادته فيها ، اهللا تعاىل يف قلبه على تعمد الكذب، وهجره على إعالنه بفسقه وجماهرته به 
  .إبطال هلذا الغرض املطلوب شرعا

فيجوز شهادة غري العدول يف الزواج، وهو مذهب  ،عدم اشتراط العدالة يف الشهود: القول الثاين
ومل جييزوا له األداء، ، ولكنهم فرقوا بني أهلية األداء وأهلية التحمل، فأجازوا للفاسق التحملاحلنفية، 

، ألن كونه مردود الشهادة على التأبيد يقدح يف األداء ال بفينعقد حبضور احملدود يف القذف ولو مل يت
وجيوز القضاء بشهادته يف يف التحمل، وألنه يصلح وليا يف النكاح بوالية نفسه ويصح القبول منه بنفسه 

  : ذلك ىومن أدلتهم عل وإن حد ومل يتب أو مل يتب ومل حيد،، اجلملة فينعقد النكاح حبضوره 
اشتراط أصل الشهادة بصفاا امع عليهـا  إن مث ، شرطهذا الأن عمومات النكاح مطلقة عن  •

  .ثبتت بالدليل فمن ادعى شرط العدالة فعليه البيان
  .يف والية اإلنكاح أن الفسق ال يقدح •
  .وإمنا يقدح يف األداء فيظهر أثره يف األداء ال يف االنعقاد، أن الفسق ال يقدح يف أهلية التحمل  •
والتهمة تنـدفع  ، أن  االشتهار يف النكاح لدفع مة الزنا ال لصيانة العقد عن اجلحود واإلنكار  •

ـ ، باحلضور من غري قبول  ورمها وإن كـان ال تقبـل   على أن معىن الصيانة حيصل بسبب حض
فإذا ظهر واشتهر تقبل الشهادة فيه بالتسامع ، ألن النكاح يظهر ويشتهر حبضورمها ؛ شهادما 

  .١فتحصل الصيانة
  :جيحالتر

ال شك يف اعتبار هذا الشرط، ألن النصوص الشرعية قيدت الشهادة بالعدالة، وخاصـة إذا مل  
لنسل والعرض الذي يقدم على حفظ املـال، وقـد   حيضر من الشهود إال اثنان، حرصا على حفظ ا

اعتربت النصوص الصحيحة الصرحية هذا الشرط يف املال، والعرض والنسل أوىل باحليطة منه، قـال  
وإذ قد شرط اهللا تعاىل الرضا والعدالة يف املداينة كما بينا، فاشتراطها يف النكاح أوىل خالفا : (القرطيب

ينعقد بشهادة فاسقني فنفي االحتياط املأمور به يف األمـوال عـن    أليب حنيفة، حيث قال إن النكاح

                                                
 . ٢/٢٥٦:بدائع الصنائع   )١(
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  ).النكاح، وهو أوىل ملا يتعلق به من احلل واحلرمة واحلد والنسب
قول أيب حنيفة يف هذا الباب ضعيف جدا لشرط اهللا تعاىل الرضا والعدالة وليس يعلـم  :(مث قال

أنا مسـلم فرمبـا   : دم، وال يغتر بظاهر قولهكونه مرضيا مبجرد اإلسالم، وإمنا يف أحواله حسب ماتق
﴿ ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الـدنيا  :تعاىلانطوى على مايوجب رد شهادته، مثل قوله 

ليفِْسد فيها ويهلك الْحرثَ ويشهِد اللَّه علَى ما في قَلْبِه وهو أَلَد الْخصام وإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ 
ِادالْفَس بحلَا ي اللَّهلَ وسالنقُولُوا :، وقال)٢٠٤،٢٠٥:البقرة(وإِنْ يو مهامسأَج كجِبعت مهتأَيإِذَا رو ﴿

يهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى تسمع لقَولهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحسبونَ كُلَّ صيحة علَ
  ١ ))٤:املنافقون(يؤفَكُون ﴾

، قـال  هذا الشرط بشرط استكثار الشـهود  ولكنه مع ذلك ومن باب الضرورة قد يتساهل يف
فجورا نص بعض العلماء على أنا إذا مل جند يف جهة إال غري العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم  :(القرايف

وما أظن أحدا خيالف يف هذا : قال. ويلزم ذلك يف القضاة وغريهم لئال تضيع املصاحل، للشهادة عليهم 
   ٢ )ا كله للضرورة لئال در األموال وتضيع احلقوقوهذ، فإن التكليف شرط يف اإلمكان ، 

شهادة بعضهم  وإذا كان الناس فساقا إال القليل النادر قبلت: قال بعضهم:(قال يف معني احلكام
هذا هو الصواب الذي عليه العمل وإن أنكره ، وحيكم بشهادة األمثل فاألمثل من الفساق ، على بعض 

كما أن العمل على صحة والية الفاسق ونفوذ أحكامـه وإن أنكـروه   ، كثري من الفقهاء بألسنتهم 
وهذا يؤيد ما نقله ، ال وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا يف النكاح ووصيا يف امل، بألسنتهم 

واهللا تعاىل مل يأمر برد خـرب  ، وإذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم ا ، القرايف 
 )الفاسق فال جيوز رده مطلقا، بل يتثبت فيه حىت يتبني صدقه من كذبه فيعمل على ما تبني وفسقه عليه

٣  
هل يف ناحية أخرى، وهي النظـر إىل  وينبغي كذلك من باب احلرص على مصاحل الناس، التسا

العدالة من زوايا خمتلفة، ألن الكثري من الكبائر، واليت ذكرنا بعضها من قبل مما تعم به البلوى، ومـن  
احلرج أن نشترط االبتعاد عن ذلك النوع من الكبائر خشية تعطل املصاحل، خاصة إذا علـم صـدق   

هاديا يدله على   وقد استأجر رسول اهللا ، كذب الشاهد، وأنه من أصدق الناس، وأن فسقه بغري ال
  . ولكن ملا وثق بقوله أمنه ودفع إليه راحلته وقبل داللته، طريق املدينة وهو مشرك على دين قومه 

                                                
 . ٣/٣٩٧:تفسري القرطيب   )١(
 . ١١٧:معني احلكام: نقال عن   )٢(
 . ١١٧:معني احلكام   )٣(
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وهلذا يذكر ابن قيم اجلوزية أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة الصدق وعدمه، وهلذا يقول 
فإذا تبني للحاكم أنه عدل فبمـا  ، عدال يف شيء فاسقا يف شيء فيكون الرجل ، بأن العدالة تتبعض 

  .١شهد به قبلت شهادته ومل يضره فسقه يف غريه
  : شهادة مستور احلال

بأن عرف باملخالطة دون التزكية عند  ،أو العدالة هو املعروف ا ظاهرا ال باطنا ٢ومستور احلال
واستثىن ابن الصالح  ،فأكثر العلماء عل جواز شهادتهواخلالف السابق ال يتعلق مبستور احلال،  احلاكم،

لكن شنع عليه بعض  ،من ذلك ما إذا كان العاقد هو احلاكم لتيسر إحضار العدول باطنا على احلاكم
  .٣املتأخرين يف ذلك تشنيعا فاحشا وبعضهم نسبه إىل أنه تفرد بذلك

مربزي العدالة، وقد قال فيهم  ودالشه هلؤالء إىل اشتراط أن يكون اوقد ذهب بعض الفقهاء خالف
  .٤ )وإن كان فيهم من هو فاسق يف نفس األمر، فهؤالء شهود احلكام معدلون عندهم : (ابن تيمية

ولكنه مع جواز شهادة مستور احلال إال أنه ينبغي التحري عن أحوال هؤالء الشهود خاصة فيما 
رجل فقال له   - رضي اهللا عنه  - عمر  يتعلق ذه األسس اهلامة من الدين، وقد روي أنه شهد عند

: أنا أعرفه، قال: لست أعرفك، وال يضرك أن ال أعرفك، ائت مبن يعرفك، فقال رجل من القوم: عمر
هو جارك األدىن الذي تعرف ليله واره ومدخلـه  : بالعدالة والفضل، فقال: بأي شيء تعرفه؟ قال

: ال،قـال : اللذين يستدل ما على الورع،قـال  فعاملك بالدينار والدرهم: ال،  قال: وخمرجه، قال
: لست تعرفه، مث قال للرجـل : ال، قال: فرفيقك يف السفر الذي يستدل به على مكارم األخالق قال

  .٥ائت مبن يعرفك
  :مستور احلالشهادة لقبول  األدلة اليت نص عليها الفقهاءومن 

إن أناسا كانوا يؤخـذون  :(الأنه خطب، فق  - رضي اهللا عنه  - ما روي عن عمر بن اخلطاب  •
، وإن الوحي قد انقطع، وإمنا نؤاخذكم اآلن مبا ظهر لنـا مـن   بالوحي يف عهد رسول اهللا 

أعمالكم،  فمن أظهر لنا خريا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء اهللا حياسبه يف سريرته، ومن 

                                                
 . ١١٧:معني احلكام: نقال عن   )١(
،أســىن ٨/١٠٣:،اإلنصــاف ١/٢٤٩:، املنثــور يف القواعــد الفقهيـة ١/٧٨:، قواعــد األحكـام  ٧/٧:املغـين     )٢(

 . ٣/١٦٨:، اخلرشي٧/٢٣٠:، حتفة احملتاج٤/١٠٦:،شرح البهجة٣/١٢٣:املطالب
 . ٤/٩٩:فتاوى السبكي   )٣(
 . ٣/٩٩:الفتاوى الكربى   )٤(
 . ٤/١٢٩:السالمسبل    )٥(
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، وقد استدل ذا القول علـى  ١ )أظهر لنا سوءا مل نأمنه ومل نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة
قبول شهادة من مل يظهر منه ريبة نظرا إىل ظاهر احلال، وأنه يكفي يف التعديل ما يظهر من حال 

  .املعدل من االستقامة كشف عن حقيقة سريرته، ألن ذلك متعذر إال بالوحي، وقد انقطع
بني عامة الناس ممن ال يعـرف  فالنكاح يكون يف القرى والبادية  و ،مشقة معرفة العدالة الكاملة •

وكون الشاهد مستورا مل يظهر فسقه،  ،فاكتفي بظاهر احلال ،حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق
ألن شرط العدالة متعلق بالظاهر وهو أن  ،فإن تبني بعد العقد أنه كان فاسقا مل يؤثر ذلك يف العقد

  . ال يكون ظاهر الفسق وقد حتقق ذلك
 حالة العقد، ولو أقر رجل وامرأة أما نكحا بويل وشاهدي عدل قبل قوهلما أن الشرط إمنا يعترب •

  .وثبت النكاح بإقرارمها
  .لو اعترب يف شاهدي النكاح أن يكونا معدلني عند احلاكم ملا صح نكاح أكثر الناس إال بذلك •
ا كـانو  - رضي اهللا عنهم  - وأيب بكر وعمر وعثمان وعلي  أن الناس على عهد رسول اهللا  •

 .وإن مل يكن احلاضرون معدلني عند أويل األمر، يعقدون األنكحة مبحضر من بعضهم 
  .ن الظاهر من املسلمني العدالةأ •

  عدم التهمة: الشرط الثاين
اعلم أن األمة جممعة على رد : (القرايف يف قوله ٢وقد نقل االمجاع على عدم اعتبار الشهود املتهمني

  ٣ )لكن وقع اخلالف يف بعض الرتب الشهادة بالتهمة من حيث اجلملة،
وحترير ذلك أن التهمة ثالثة أقسام :(مث بني وجه حصر مواضع اإلمجاع واخلالف يف ذلك بقوله

وخمتلف فيها هل تلحق بالرتبة العليا فتمنع أو ، وجممع على إلغائها خلفتها ، جممع على اعتبارها لقوا 
  )بالرتبة الدنيا فال متنع

، ٤قسيم التهم من حيث القوة والضعف ـ كما قسمها العز بن عبد السالم ولذلك فإنه ميكن ت
  :وكما أشار إىل ذلك القرايف ـ إىل ثالثة أقسام هي

وشهادة ، كم لنفسه وهي مة موجبة لرد احلكم والشهادة، ومن أمثلتها حكم احلا: مة قوية
                                                

 . ٤/١٢٩: سبل السالم: نقال عن   )١(
أتى مبا يتـهم  : يقال ام الرجل أي. التهمة بسكون اهلاء وفتحها الشك والريبة وأصل التاء فيها الواو وألا من الوهم   )٢(

 . وامته بالتثقيل مثله، عليه وامته ظننت به سوءا 
الفرق الثالثون واملائتان بني قاعدة التهمة اليت ترد ا الشهادة بعـد  « هما حتت عنوانعقد القرايف هلذه املسألة فصال م   )٣(

 . ٤/٧٢:الفروق للقرايف: انظر» ثبوت العدالة وبني قاعدة ما ال ترد به
 . ٢/٣٦:قواعد األحكام: انظر تفاصيل ذلك يف   )٤(
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قوة الداعي الطبعي قادحـة يف  وعلة ذلك ـ كما يذكر العز بن عبد السالم ـ  أن   ، الشاهد لنفسه 
، الظن املستفاد من الوازع الشرعي قدحا ظاهرا ال يبقى معه إال ظن  ضعيف ال يصلح لالعتماد عليه 

  . وال الستناد احلكم إليه
والرفيق ، والصديق لصديقه ، ن أمثلتها شهادة األخ ألخيه وهي مة غري معتربة، وم: مة ضعيفة

وما : (قال ابن حزم، ، فلم يعتربهاوقد خالف مالك يف الصديق املالطف، همة لرفيقه، فال أثر هلذه الت
وال :(وهذا االام ال عربة به، قال العز ١ )نعلم أحدا سبق مالكا إىل القول برد شهادة الصديق املالطف

   ٢ )وقد وقع االتفاق على أن الشهادة ال ترد بكل مة، الصداقة للقدح يف الوازع الشرعي تصلح مة 
بل إن ابن حزم حيكي عن بعض الفقهاء أنه رد شهادة الفقري، وهو مناقض ملا ورديف النصوص من 

﴿ للْفُقَراِء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ :تعاىلالثناء على الفقراء كما قال اهللا 
انورِضو اللَّه نلًا مقُون﴾فَضادالص مه كلَئأُو ولَهسرو ونَ اللَّهرصنيفمن رد :(قال ابن حزم) ٨:احلشر(ا و
وإن من خصهم دون سائر الفقراء ملتناقض، وما نعلم هلم يف هذه األقوال سلفا ، شهادة هؤالء خلاسر 

  . ٣ )أصال  - رضي اهللا عنهم  - من الصحابة 
  :وقد اختلف الفقهاء يف بعض املسائل منها: كم امة خمتلف يف رد الشهادة واحل

  :شهادة العدو لعدوه
  :٥على قولني ٤وقد اختلف الفقهاء يف قبول شهادة العدو لعدوه

وهو قول أكثر أهل العلم، وقد روي ذلك ، شهادة العدو غري مقبولة على عدوه : القول األول
  : ستدلوا على ذلك مبا يليوالشافعي، وا، ومالك ، وإسحاق ، والثوري ، عن ربيعة 

وال ذي غمر علـى  ، وال زان وال زانية ، ال جتوز شهادة خائن وال خائنة : (قال رسول اهللا  •
 . احلقد: ، والغمر٦ )أخيه

                                                
 . ٦/٥١٢: احمللى   )١(
 . ٢/٣٦:قواعد األحكام   )٢(
 . ٦/٥١٢: احمللى   )٣(
واملقطـوع عليـه   ، مثل أن يشهد املقذوف على القاذف ، نص الفقهاء على أن املراد بالعداوة هاهنا العداوة الدنيوية    )٤(

؛ فال تقبل شـهادته  ، والزوج يشهد على امرأته بالزىن ، واروح على اجلارح ، واملقتول وليه على القاتل ، الطريق على القاطع 
أو احملق من أهل السـنة  ، كاملسلم يشهد على الكافر ، إلفسادها فراشه، فأما العداوة يف الدين ، سه بعداوته هلا ألنه يقر على نف

 . والدين مينعه من ارتكاب حمظور دينه، ألن العدالة بالدين ؛ فال ترد شهادته ، يشهد على مبتدع 
، ٧/٨٦: ، البحـر الرائـق  ١٩٥: ، اإلقنـاع ١٠/١٨٢: املغين  ٦/٥٠١: ، الفروع١٠/٢٥٠: ، املبدع٦/٢٠٥: األم   )٥(

 . ٢٠٣: ، القوانني الفقهية٢/٣٨٧: ، مواهب اجلليل٤/١٧١: ، حاشية الدسوقي٧/١٤٢:حاشية ابن عابدين
 . سبق خترجيه   )٦(
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  .أنه ال جتوز شهادة خصم: مضت السنة يف اإلسالم: عن شريح قال •
  .كالقرابة القريبة، أن العداوة تورث التهمة، فتمنع الشهادة  •
ألن شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غريه مبضـرة  ؛ داوة ال يصح قياسها على الصداقة أن الع •

بالتشفي مـن  ، وشهادة العدو على عدوه يقصد ا نفع نفسه ، وبيع آخرته بدنيا غريه ، نفسه 
  .فافترقا، عدوه 

ذلك بأا ال  ال متنع العداوة الشهادة، وهو قول أيب حنيفة وابن حزم، واستدل على: القول الثاين
  .كالصداقة، فال متنع الشهادة ، ختل بالعدالة 
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل عدالة املعادي وتقواه وورعه عن الكذب يف الشهادة، فإن 
كان ذه الصفة جاز استشهاده، ولو استحكمت العداوة بينه وبني من يشهد لـه، ألن العـربة  يف   

من شهد على :(ة الشهود ال بعالقام، وقد رجح ابن حزم هذا القول وانتصر له، فقالالشهادة بعدال
ويف كل ، فإن كان خترجه عداوته له إىل ما ال حيل فهي جرحة فيه ترد شهادته لكل أحد ، عدوه نظر 

  ١ )وإن كان ال خترجه عداوته إىل ما ال حيل فهو عدل يقبل عليه - شيء 
ومتنا، ألا لو ٢أن اآلثار اليت استدل ا املخالفون كلها باطلة سنداوقد استدل ابن حزم لذلك ب

ألن فيها أنه ال جتوز شهادة ذي الغمر على أخيه مطلقا عاما، وهم مينعوا ؛ صحت لكانت خمالفة هلم 
﴿ ولَا : قال تعاىلوجييزوا على غريه وهو خالف تلك اآلثار، مث إن اهللا ، من القبول على عدوه فقط 

ـبِ    يخ إِنَّ اللَّـه قُـوا اللَّـهاتى وقْولتل بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمـا  جبِم ري
بالعدل مع أعدائنا، فصح أن من حكم بالعدل على عـدوه أو   تعاىلفأمرنا اهللا ) ٨:املائدة(تعملُونَ﴾

فشهادته مقبولة وحكمـه  ، على عدوه أو صديقه أو هلما  - وهو عدل  - أو شهد ، صديقه أو هلما 
  .نافذ

  :شهادة القريب لقريبه
  :٣اختلف الفقهاء يف شهادة القريب لقريبه على األقوال التالية

وسواء يف ذلك ولد ، وإن سفل ،وال لولد ولده ، أن شهادة الوالد لولده ال تقبل : القول األول
وال جدته من قبل أبيه وأمه ، وال جده ، وال لوالدته ، تقبل شهادة الولد لوالده البنني وولد البنات، وال 

                                                
 . ٨/٥١٠:احمللى   )١(
 . ٦/٥١٠:احمللى: انظر تفاصيل نقد ابن حزم لتلك اآلثار سندا يف   )٢(
، اهلداية شرح ١٠/١٨٦: ، املغين٢/٢٩٦: ، النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر١٠/٢٤٣: بدع، امل٧/٤٦:األم   )٣(
 . .٢/٢٢٦: ، الفواكه اتلدواين٦/٢٧٢: ن بدائع الصنائع ٣/١٢٢: البداية
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والشعيب ، وآباؤمها وأمهاما، وهو قول شريح واحلسن ، وسواء يف ذلك اآلباء واألمهات ، وإن علوا 
، ١واحلنفية، وهو ظاهر مذهب احلنابلـة ، وأيب عبيد ، وإسحاق ، والشافعي ، ومالك ، والنخعي ، 
  : استدلوا على ذلك مبا يليو

ال جتوز شهادة خـائن وال  : (أنه قال عن النيب ، عن عائشة ، عن عروة ، ما روى الزهري 
؛ واألب يتهم لولده ، املتهم : والظنني٢ )وال ظنني يف قرابة وال والء، وال ذي غمر على أخيه ، خائنة 

  .ألن ماله كما له
  ٣ )يريبين ما راا، فاطمة بضعة مين : (وهلذا قال  ،فكأنه يشهد لنفسه ، أن بينهما بعضية  •
، واخلرب أخص من اآليـات  ، كتهمة العدو يف الشهادة على عدوه ، أنه متهم يف الشهادة لولده  •

 .فتخص به
أو جمربا عليه ، املسلمون عدول بعضهم على بعض إال جملودا يف حد : كتب عمر إىل أيب موسى •

  .أو يف قرابة،  أو ظنينا يف والء، شهادة زور 
رضي اهللا عنه  - إجازة شهادة األقارب، وقد روي هذا القول عن عمر بن اخلطاب : القول الثاين

وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن ، ، وبه قال شريح  - رضي اهللا عنهم  - وكثري من الصحابة ،   - 
، واملزين ، وأبو ثور ، يه وإسحاق بن راهو، البيت وعثمان ، حممد بن عمرو بن حزم،وإياس بن معاوية 

وكل عدل فهو مقبـول  :(وهو قول الظاهرية،وقد عرب عن هذا القو ل ابن حزم بقوله، وأبو سليمان 
، واجلـدات  ، وألبيهما واالبن واالبنة لألبوين واألجداد ، كاألب واألم البنيهما ، لكل أحد وعليه 

وكذلك سائر األقارب بعضهم لبعض ، ة لزوجها واملرأ، والزوج المرأته ، واجلدة لبين بنيهما ، واجلد 
  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي)كاألباعد وال فرق، 
ال جتوز شهادة خائن وال خائنة  وال :(من أنه قال أن ما رواه أصحاب القول األول عن النيب  •

، )وجوهوهذا عليهم ال هلم ل: ال يصح، قال ابن حزم) وال جملود يف حد، ظنني يف والء أو قرابة 
                                                

  :وتروى عن أمحد روايتان أخريان، مها   )١(
له أن يتملكـه إذا  ، ألن مال االبن يف حكم مال األب ؛ له وال تقبل شهادة األب ، تقبل شهادة االبن ألبيه : الرواية األوىل

إن أطيب ما أكـل  «: ، وقال»أنت ومالك ألبيك « : أو جير ا لنفسه نفعا، كما قال النيب ، فشهادته له شهادة لنفسه ، شاء 
  .بن ألبيه، وال يوجد هذا يف شهادة اال»فكلوا من أمواهلم ، وإن أوالدكم من أطيب كسبكم ، الرجل من كسبه 
واملال إذا كان ، والقصاص ، والطالق، كالنكاح ، يف ما ال مة فيه ، تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه : الرواية الثانية

: املبـدع ، ١٠/١٨٦: املغـين : انظـر .فال مة يف حقه، ألن كل واحد منهما ال ينتفع مبا يثبت لآلخر من ذلك ؛ مستغىن عنه 
١٠/٢٤٣. . 

 . خترجيهسبق    )٢(
 . ٣/١٧٣: ، املستدرك١٥/٤٠٨: ، ابن حبان٥/٦٩٨: ، الترمذي٤/١٩٠٢: ، مسلم٣/١٣٦١: البخاري   )٣(
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أنه ال يصح ألنه عن يزيد،  وهو جمهول، فإن كان يزيد بن سنان فهو : ومن الوجوه اليت ذكرها
تفريقهم بني : ولو فرضت صحته فاملستدلون به خمالفون له يف موضعي، مها، معروف بالكذب 

التهمة وبني األب واالبن، وكلهم سواء، إذ هم متقاربون يف ، وبني العم وابن األخ ، األخ واألب 
بالقرابة،  وكلهم جييز املوىل ملواله، وهو  خالف اخلرب، وكلهم جييز الود يف احلد إذا تاب،  وهو 

  .١خالف هذا اخلرب
واألخ ، والولد لوالـده  ، جتوز شهادة الوالد لولده : - رضي اهللا عنه  - قول عمر بن اخلطاب  •

  . ألخيه
عنـد أيب بكـر    - رضي اهللا عنها  - طمة شهد لفا   - رضي اهللا عنه  - أن علي بن أيب طالب  •

لو شهد معك رجل أو امرأة أخرى : ، ومعه أم أمين فقال له أبو بكر - رضي اهللا عنه  - الصديق 
  .لقضيت هلا بذلك

شهدت ألمي عند أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم  فقضى : قال، عن سليمان بن أيب سليمان  •
أجاز عمر : عبد الرمحن بن عبد اهللا األنصاري قال ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن. بشهاديت

  .بن عبد العزيز شهادة االبن ألبيه إذا كان عدال
  :الترجيح

نرى األرجح يف املسألة قبول شهادة القريب لقريبه إذا توفرت عدالة القريب، للحاجة اليت قـد  
ا عن اخلـالف،  تضطر لذلك، ومع ذلك يستحب االستكثار من الشهود يف مثل هذه املسائل خروج

وليس يف النصوص الصحيحة الصرحية ما مينع من هذا، وإمنا هو من باب سد الذريعة، كمـا قـال   
، وال األخ ألخيه ، وال الولد لوالده ، مل يكن يتهم سلف املسلمني الصاحل شهادة الوالد لولده : الزهري

فتركت ، الوالة على اامهم فظهرت منهم أمور محلت ، وال الزوج المرأته، مث دخل الناس بعد ذلك 
مل ، واملرأة ، والزوج ، واألخ ، والوالد ، شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة وصار ذلك من الولد 

  .يتهم إال هؤالء يف آخر الزمان
، وامرأة وخصم هلا ، فأتاه علي بن كاهل ، كنت جالسا عند شريح : وقد قال شبيب بن غرقدة
هذا : فأجاز شريح شهادما  فقال اخلصم، زوجها، وشهد هلا أبوها  فشهد هلا علي بن كاهل، وهو

  .هل تعلم شيئا جترح به شهادما؟ كل مسلم شهادته جائزة: فقال له شريح. وهذا زوجها، أبوها 
ومما يدل على الضرورة اليت قد تستدعي شهادة هؤالء ما رواه شبيب بن غرقدة ـ أيضا ـ أنه   

                                                
 . ٨/٥٠٧:احمللى   )١(
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فمـن  : فقال شريح. إنه أبوها وزوجها: ادة أبيها وزوجها، فقال الرجلمسع شرحيا أجاز المرأة شه
  .يشهد للمرأة إال أبوها وزوجها

أما النصوص اليت استدل ا املخالفون فليس فيها ما مينع من قبول هذه الشهادة، فمن أدلتهم ـ  
مال زوجها،  ،وأمره هندا بأخذ قوا من١ )أنت ومالك ألبيك:(كما يذكر ابن حزم ـ قول النيب  

ليس فيهما منع من قبول :(حبجة البعضية بني الشاهد واملشهود عليه، وقد رد على ذلك ابن حزم بقوله
فكان ماذا؟ وحنن كلنا هللا  - وإن كان هو وماله هلما  - وال من قبول األبوين له ، شهادة االبن ألبويه 

﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا كُونـوا قَـوامني   : تعاىلفقال ، تعاىل وأموالنا وقد أمرنا بأن نشهد له عز وجل 
﴾ لَّهاَء لدهش طسوكل ذي حق فهو مأمور بأخذ حقه ممن هو له عنده مىت قدر )١٣٥:النساء(بِالْق ،

وأعـان علـى اإلمث    تعـاىل على ذلك، أجنبيا كان أو غري أجنيب، ومن مل يفعل ذلك فقد عصى اهللا 
  ٢ ) منكر فلم يفعل، بل أقر املنكر والباطل واحلرام ومل يغري شيئا من ذلكوالعدوان وقدر على تغيري

، )١٤:لقمان(﴿ أَنْ اشكُر لي ولوالديك إِلَي الْمصري﴾:تعاىلمث ذكر استدالال آخر هلم، وهو قوله 
أن يشهد هلما ألن من الشكر هلما بعد شكر اهللا تعاىل  ؛ وهذه أعظم حجة عليهم :(وقد رد عليه بقوله

﴿ وبِالْوالدينِ إِحسانا وبِذي : تعاىلوقد قال اهللا . وليس من الشكر هلما أن يشهد هلما بالباطل، باحلق 
نِ الساببِ ونبِ بِالْجاحالصبِ ونارِ الْجالْجى وبي الْقُرارِ ذالْجنيِ واكسالْمى وامتالْيى وبالْقُرـا  بِيلِ وم

﴾ كُمانمأَي لَكَتفقد سوى اهللا تعاىل بني كل من ذكرنا يف وجوب اإلحسان إليهم) ٣٦:النساء(م ،
أن : وما  ملكت ميينه، ويف بعض ذوي القرىب والصاحب باجلنب ، فيلزم من امه لذلك يف الوالدين 

وال ، وال ليتيم ، بن سبيل وال ال، وال جلار ، فال يقبل شهادة أحدهم لقريب مجلة ، يتهمه يف سائرهم 
والتهمـة ال  ، فلم يبق يف أيديهم إال التهمة ، وإال فقد تلوثوا يف التخليط بالباطل ما شاءوا ، ملسكني 

  )حتل
أنه مل خيتلف الصدر األول يف قبـول األب البنـه   : ويكفي يف ترجيح ذلك ما حكاه الزهري

دخلت يف الناس الداخلة، وهو إخبار  عـن  والقرابة بعضهم لبعض حىت ، والزوجني أحدمها لآلخر 
، ما الذي حدث مما مل يكن : مث ليت شعري:(، قال ابن حزم - رضي اهللا عنهم  - إمجاع الصحابة 

، والزناة ، والكفار  تعاىلالذين هم شر خلق اهللا  - املنافقون  واهللا لقد كان على عهد رسول اهللا 
                                                

واه أبو يعلي وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حامت وابن حبان وضعفه أمحد وغريه وبقية رجاله :قال يف جممع الزوائد   )١(
أنت  ومالـك مـن   : جاء رجل يستدعي على والده فقال أنه يأخذ مايل فقال له رسول اهللا : قال ثقات، وقد وعن ابن عمر

: ، مسند الشافعي٧/٤٨٠: البيهقي:، وانظر٤/١٥٤:كسب أبيك، رواه البزار والطرباين يف الكبري ويف األوسط منه، جممع الزوائد
 . ١٠/٩٩:بو يعلى، أ٢/٢٠٤: ، أمحد٤/٣١: ، املعجم األوسط٢/٧٦٩: ، ابن ماجة٢٠٢
 . ٨/٥٠٧:احمللى   )٢(
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. وحاش هللا تعاىل أن حيدث شيء بغري الشريعة، ث فما ندري ما الذي حد، والكذابون ، والسراق 
أنه تعاىل لو أراد أن ال يقبل أحد ممن ذكرنا ملن شهد له لبينه ومـا  : وحنن نشهد بشهادة اهللا عز وجل

، وهو رد قوي من ابن حزم ألن عموم األحكام الشرعية ال ينبغي أن تتأثر بـاحلوادث، وإال  ١ )أغفله
ة، بل ينبغي أن يبقى احلكم الشرعي على عمومه، مث يفىت لكل حادثة ألغت احلوادث األحكام الشرعي

  .مبا يناسبها من دون تعميم
  : أال يكون حمدودا يف قذف

﴿ والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداَء فَاجلدوهم ثَمانِني :تعاىلملا نص عليه قوله 
يف حال توبة  ٢، وقد اختلف الفقهاء)٤:النور(ا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُون﴾جلْدةً ولَ

  :٣احملدود وصالحه، هل تقبل شهادته أم ال على قولني
شهادة القاذف ال تقبل أبدا، ولو تاب وكذب نفسه، وهو قول شريح القاضـي  : القول األول
  :ا يليواحلسن البصري وسفيان الثوري وأيب حنيفة، واستدلوا على ذلك مبوإبراهيم النخعي 

أن االستثناء إذا كان يف معىن التخصيص وكانت اجلملة الداخل عليها االستثناء عموما وجب أن  •
يكون حكم العموم ثابتا وأن ال نرفعه باستثناء قد ثبت حكمه فيما يليه إال أن تقوم الداللة على 

  .رجوعه إليها
ن حكم الشرط أن يتعلق به مجيع املذكور إذا كان بعضه معطوفا على بعض وذلك ألن الشرط أ •

يشبه اإلستثناء الذي هو مشيئة اهللا عز وجل من حيث كان وجوده عامال يف رفع الكالم حىت ال 
يثبت منه شيء أال ترى أنه ما مل يوجد الشرط مل يقع شيء وجائز أن ال يوجد الشرط أبدا فيبطل 

الكالم رأسا وال يثبت من اجلزاء شيء فلذلك جاز رجوع الشرط إىل مجيع املذكور كما حكم 
  .تعاىلجاز رجوع اإلستثناء مبشيئة اهللا 

أن التوبة تزيل عذاب اآلخرة قبل القدرة عليهم وبعدها فعلم أن هذه التوبة مشروطة للحد دون  •
  .عذاب اآلخرة

                                                
 . ٨/٥٠٧:احمللى   )١(
، ٢/٢٤٨: ، احملـرر يف الفقـه  ١٤٥: ، خمتصر اخلرقي٣/١١: ، الفروع١٠/٢٢٠: ، املبدع١٢/١٧٩:تفسري القرطيب   )٢(
: الكـربى ، املدونـة  ٥/٣٤٠: ، شرح فتح القدير٩/٧٠:، املبسوط٢٠٢: ، اإلقناع للماوردي٦/٢٠٩: ، األم١٠/١٩٠: املغين
 . ٢٨١: ، اختالف العلماء٢٣٥: ، القوانيني الفقهية١٣/١٥٩

وهناك قول ثالث لألوزاعي أنه ال تقبل شهادة حمدود يف اإلسالم، رمبا على عدم عدالة الشاهد، ألن احلـدود متعلقـة      )٣(
ة، فشهادته    جائزة يف كل شيء، من حد يف زىن أو قذف أو مخر أو سرق« :بالكبائر، ويف مقابله قول البن حزم عرب عنه بقوله

واستدل لذلك بأنه ال جيوز رد شهادته لغريه ويف كل شيء إال حيث جاء النص ،أو ال يكون عدال فال يقبل »ويف مثل ما حد فيه
 . ٩/٤٣٢:يف شيء،  وما عدا هذا فباطل وحتكم بالظن الكاذب بال قرآن وال سنة وال معقول، انظر تفصيل هذا القول يف احمللى
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هو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك بأن االستثناء إذا تاب القاذف قبلت شهادته،و: القول الثاين
، فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقا قبـل احلـد   دة، وإمنا كان ردها لعلة الفسقعامل يف رد الشها

  .وبعده
  :وقد اختلف أصحاب هذا القول يف صورة توبته على اآلراء التالية

لك القذف الذي حد فيه، وهو قـول  أن توبته التكون إال بأن يكذب نفسه يف ذ: الرأي األول
فإنه قال   - رضي اهللا عنه  - كذا فعل عمر والشعيب وغريه، وه  - رضي اهللا عنه  - عمر بن اخلطاب 

من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل ومن مل يفعل مل أجز شهادته، : للذين شهدوا على املغرية
ما وتابا، وأىب أبو بكرة أن يفعل، فكـان  فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن احلارث بن كلدة أنفسه

  .اليقبل شهادته
ن مل يرجع عن قوله بالتكذيب، وأن حسبه الندم توبته أن يصلح وحيسن حاله، وإ: الرأي الثاين

  .على قذفه واالستغفار منه وترك العود إىل مثله، وهو قول مالك وابن جرير
ت شهادته وزال عنه التفسيق، ألنه قد صار أنه إذا تاب وظهرت توبته مل حيد وقبل :الرأي الثالث

ن االستثناء من األحكام الثالثة ملن ممن يرضى من الشهداء،  ويروى عن الشعيب، واستدل على ذلك بأ
  .تاب

  :الترجيح
هذه املسألة ترجع إىل أصل لغوي حيتمل كال املعنيني فسرت من خالله اآلية، وهذا األصل يرجع 

  :هذا اإلمجال مها إىل مسألتني لغويتني تسوغان
هل هذه اجلمل يف حكم اجلملة الواحدة للعطف الذي فيها، أو لكل مجلة حكـم نفسـها يف   

  .االستقالل
وهل يشبه االستثناء بالشرط يف عوده إىل اجلمل املتقدمة، فإنه يعود إىل مجيعها عند الفقهاء، أو ال 

  .يشبه به، ألنه من باب القياس يف اللغة
كال األمرين فإن آية احملاربة فيها عود  تعاىلهذا اإلمجال أنه قد جاء يف كتاب اهللا ومما يدل على 

الضمري إىل اجلميع باتفاق العلماء، وآية قتل املؤمن خطأ فيها رد االستثناء إىل األخرية باتفاقهم كذلك، 
  .وبقيت آية القذف حمتملة للوجهني

ى جهة أخرى، فالنظر ـ هنا إىل الفقـه   ومبا أن كل ذلك حمتمل لغة وال يصح ترجيح جهة عل
  . املقاصدي الذي قد يرجح أحد اجلانبني

ومن خالل النظر املقاصدي والكلي ألحكام الشريعة يتبني من خالل ما ذكر أصحاب القـول  
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  :الثاين من
أنه ليس من نسب إىل الزىن بأعظم جرما من مرتكب الزىن، مع أن الزاين إذا تاب قبلت شهادته  •

  .ب من الذنب كمن الذنب لهألن التائ
: أن اهللا إذا قبل التوبة من العبد كان العباد بالقبول أوىل، وقد قال الشعيب للمخالف يف هذه املسألة •

  .يقبل اهللا توبته وال تقبلون شهادته
﴿   تعاىلأنه ليس القاذف بأشد جرما من الكافر فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته، وقوله   •

  .ام قاذفا كما يقال التقبل شهادة الكافر أبدا فإن معناه مادام كافراأبدا ﴾ أي ما د
: فهذه األدلة تقوي القول الثاين، وقد رجح هذا القول كذلك من جهة اللغة الشوكاين بقولـه 

وقول اجلمهور هو احلق، ألن ختصيص التقييد باجلملة األخرية دون ماقبلها مع كون الكالم واحدا يف (
متكلم واحد خالف ما تقتضيه لغة العرب، وأولوية اجلملة األخرية املتصلة بالقيـد  واقعة شرعية من 

بكونه قيدا هلا ال تنفى كونه قيدا ملا قبلها، غاية األمر أن تقييد األخرية بالقيد املتصل ا أظهر من تقييد 
  ١ )ما قبلها به، وهلذا كان جممعا عليه

شرط إكذاب نفسه وعدم شهادته فيما قذف فيه، ولكنا مع ذلك نرى أن األرجح قبول شهادته ب
ألن ذلك أبلغ يف صدق توبته، ألن حمل التوبة هنا هو القذف، وهو معصية متعدية، واملعصية املتعدية ال 

  .تكفر إال باالستحالل ورد احلقوق إىل أصحاا
س القذف أم هل تزول الشهادة بنف: ويرتبط تطبيق هذا القول واقعيا مبسألة ذكرها الفقهاء، وهي

أحدمها أنه تبطل شهادته بنفس القذف، وتلزمه مسة : على قولني بإقامة احلد؟ وقد اختلف الفقهاء فيها
شهادته مقبولة ما مل  الفسق قبل إقامة احلد عليه، وهو قول الليث بن سعد والشافعي، والقول الثاين أن

ينجر عنه عدم إمكانية تطبيق مثل هذا  ونرى ترجيح هذا القول الذي ٢حيد، وهو قول احلنفية واملالكية
  : ٣الشرط يف البالد اليت ال تطبق احلدود الشرعية، وذلك لألدلة التالية

﴿ لَولَا جاُءوا علَيه بِأَربعة شهداَء فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداِء فَأُولَئـك عنـد اللَّـه هـم     :تعاىلقوله  •

                                                
 . ٤/٩:فتح القدير للشوكاين   )١(
اختلف املالكية يف الوقت الذي تسقط شهادة القاذف فيه، فقال ابن املاجشون بنفس قذفه، ألنه بالقذف يفسق ألنـه     )٢(

  .من الكبائر فال تقبل شهادته حىت تصح براءته بإقرار املقذوف له بالزىن أو بقيام البينة عليه
نون التسقط حىت جيلد، فإن منع من جلده مانع عفو أو غريه مل ترد شهادته، وقال الشيخ أبو وقال ابن القاسم وأشهب وسح

شهادته يف مدة األجل موقوفة ورجح القول بأن التوبة إمنا تكون بالتكذيب يف القذف وإال فأي رجوع لعدل إن : احلسن اللخمي
  .قذف وحد وبقي على عدالته

 . ٥/١١٤:أحكام القرآن للجصاص: انظر   )٣(
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، فلم حيكم بكذم بنفس القذف فقط، بل إذا مل يأتوا بالشهداء، ومعلوم )١٣:النور(الْكَاذبونَ﴾
أن املراد إذا مل يأتوا بالشهداء عند اخلصومة عند اإلمام، فمن حكم بتفسيقه وأبطل شهادته بنفس 

  .القذف فقد خالف اآلية
بعة شهداَء فَاجلدوهم ثَمانِني جلْدةً ولَا تقْبلُوا والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَر: تعاىلقوله  •

، فأوجب بطالن شهادته عند عجزه عن إقامة )٤:النور(لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُون﴾
  .بهالبينة على صحة قذفه، ويف ذلك داللة على جواز شهادته وبقاء حكم عدالته ما مل يقع احلد 

أن مث يف اآلية للتراخي يف حقيقة اللغة، فهي حكم بفسقهم متراخيا عن حال القذف يف حـال   •
العجز عن إقامة الشهود، فمن حكم بفسقهم بنفس القذف، فقد خالف حكم اآلية وأوجب ذلك 

  .أن تكون شهادة مردودة ألجل القذف، فثبت بذلك أنه بنفس القذف مل تبطل شهادته
ببقاء عدالة القاذف  ، فأخرب )عدول بعضهم على بعض إال حمدودا يف قذفاملسلمون :(قوله  •

  .مامل حيد
أنه لو كانت شهادته تبطل بنفس القذف ملا كان تركه إقامة البينة على زنا املقـذوف مـبطال    •

  .لشهادته، وهي قد بطلت قبل ذلك
، أو أن يكـون  أنه ال خيلو القاذف من أن يكون حمكوما بكذبه وبطالن شهادته بنفس القـذف  •

حمكوما بكذبه بإقامة احلد عليه، فلو كان حمكوما بكذبه بنفس القذف، لبطلت شهادته، فواجب 
أن ال يقبل بعد ذلك بينة على الزنا، إذ قد وقع احلكم بكذبه واحلكم بكذبه يف قذفه حكم ببطالن 

ينته على املقذوف شهادة من شهد بصدقة يف كون املقذوف زانيا، فلما مل خيتلفوا يف حكم قبول ب
بالزنا، وأن ذلك يسقط عنه احلد ثبت أن قذفه مل يوجب أن يكون كاذبا، فواجب أن ال تبطـل  

  .شهادته إذ مل حيكم بكذبه
أن قاذف امرأته بالزنا ال تبطل شهادته بنفس القذف، وال يكون حمكوما بكذبه بنفس قذفه ولو  •

وملا أمر أن يشهد أربع شهادات باهللا إنه لصادق  كان كذلك ملا جاز إجياب اللعان بينه وبني امرأته،
  .فيما رماها به من الزنا مع احلكم بكذبه، وملا وعظ يف ترك اللعان الكاذب منهما

  :شهادة البدوي على القروي
  :على القروي على قولني ٢يف شهادة البدوي ١اختلف الفقهاء

                                                
 . ٤/١٢٩: ، سبل السالم١٠/١٦٩: ، املغين٦/٤٢٧: ، كشاف القناع٢/٤٣٥:منار السبيل   )١(
البدوي هو الذي يسكن البادية يف املضارب واخليام، وال يقيم يف موضع خاص، بل يرحتل مـن مكـان إىل مكـان،       )٢(

 . ١٠/٨:وصاحب القرية هو الذي يسكن القرى، وهي املصر اجلامع، عون املعبود
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أيب يوسف وحممد وزفر والليث هي جائزة إذا كان عدال، وهو قول أيب حنيفة و: القول األول
  :واألوزاعي والشافعي، وروي حنوه عن الزهري، واستدلوا على ذلك مبا يلي

اآليات الدالة على قبول شهادة األحرار البالغني يوجب التسوية بني شهادة القروي والبدوي، ألن  •
ا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسـمى  ﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَ:اخلطاب توجه إليهم بذكر اإلميان بقوله
﴿  :تعاىل، وهؤالء من مجلة املؤمنني، مث قال )٢٨٢:البقرة(فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتب بِالْعدلِ﴾
﴾ كُمالرِج ننِ ميهِيدوا شهِدشتاسيعين من رجال املؤمنني األحرار وهذه صفة)٢٨٢:البقرة(و ، 

﴿ ممن ترضونَ من الشهداِء﴾،وإذا كانوا عدوال فهم مرضيون، ويف ختصـيص  :هؤالء، مث قال
  . القروي ا دون البدوي ترك العموم بغري داللة

يف رؤية اهلالل، فـأمر    قال شهد أعرايب عند رسول اهللا    - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس  •
  .١دا، فقبل شهادته وأمر الناس بالصيامفليصوموا غ: بالال ينادي يف الناس

، وإىل هـذا  ٢ال جتوز شهادة بدوي على قروي إال يف اجلراح، وهو قول املالكية: القول الثاين
أخشى أن ال تقبل شهادة  البدوي على صاحب : بن حنبل ومجاعة من أصحابه، قال أمحد ذهب أمحد

  : مبا يلي،واستدلوا على ذلك )اآليت ذكره( ٣القرية هلذا احلديث
قـال   ٤ )ال جتوز شهادة بدوي على صاحب قرية:(يقول  عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا  •

تأول مالك هذا احلديث على أن املراد به الشهادة يف احلقوق واألموال وال : حممد بن عبد احلكم
  .٥ترد الشهادة يف الدماء وما يف معناها مما يطلب به اخللق

  . له من يشهد يف احلضر بدويا ويدع جريته من أهل احلضراالام الذي قد قد حيم •
ملا فيه من اجلفاء يف الدين واجلهالة بأحكام الشرائع، وألم يف الغالب ال يضبطون الشهادة على  •

  .وجهها
  :الترجيح

                                                
 . ٤/٢١٢:سنن البيهقي الكربى   )١(
ال جتوز شهادة بدوي على قروي يف احلضر إال يف وصية القروي يف السـفر أو يف بيـع،   : وقال ابن القاسم عن مالك   )٢(

 . فتجوز إذا كانوا عدوال
 . ٤/١٢٧:سبل السالم   )٣(
 صحيحه، وقال البيهقي وهذا احلديث ممـاتفرد بـه   أخرجه ابن ماجه ورجال إسناده احتج م مسلم يف: قال املنذري   )٤(

مل يصححه احلاكم، وهو حديث منكر على نظافة إسناده، وقال ابـن  : حممد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار، وقال الذهيب
 ،٤/١١١:، املسـتدرك ١٠/٨:عـون املعبـود  : لـيس بـالقوي ،انظـر   : فيه أمحد بن سعيد اهلمداين قال النسائي: عبد اهلادي

 . ٦/٣٩١:، فيض القدير٢/٧٩٣: ، ابن ماجة٣/٣٠٦: ، أبوداود١٠/٢٥٠:البيهقي
 . ٥/٤١٢:تفسري القرطيب   )٥(
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نرى أن األرجح يف املسألة عدم التفريق بني الشهود على أساس مساكنهم، وذلك ملناسبة هـذا  
ومحلوا هذا احلديث على من مل :(لشرع العامة،وقد حكى الشوكاين قول ابن رسالنالقول لقواعد ا

  )تعرف عدالته من أهل البدو والغالب أم ال تعرف عدالتهم
وهذا محل مناسب، ألن البدوي إذا كان معروف العدالة كان رد شهادته : (وعقب عليه بقوله

ساكن ال تأثري هلا يف الرد والقبول، لعدم صـحة  لعلة كونه بدويا غري مناسب لقواعد الشريعة، ألن امل
جعل ذلك مناطا شرعيا، ولعدم انضباطه، فاملناط هو العدالة الشرعية إن وجد للشرع اصـطالح يف  
العدالة، وإال توجه احلمل على العدالة اللغوية، فعند وجود العدالة يوجد القبول وعند عدمها يعدم ومل 

يف  إال لكونه مظنة لعدم القيام مبا حتتاج إليه العدالة، وإال فقد قبل املنع من شهادة البدوي  يذكر 
  ١ )اهلالل شهادة بدوي

  :أما ما ورد به احلديث فقد أجاب عنه العلماء بإجابات كثرية منها
أن اخلرب الذي استدلوا به ال جيوز اإلعتراض به على ظاهر القرآن، مع أنه ليس فيه ذكر الفرق بني  •

ريها، وال بني أن يكون القروي يف السفر أو يف احلضر، مث إنه جيوز أن يكـون يف  اجلراح وبني غ
خالفها مما يبطل شهادته فأخرب به، فنقله الراوي  ، وعلم النيب  أعرايب شهد شهادة عند النيب  

دون ذكر السبب، وجائز أن يكون قاله يف الوقت الذي كان الشرك والنفـاق غـالبني علـى    
: التوبة(﴿ ومن الْأَعرابِ من يتخذُ ما ينفق مغرما ويتربص بِكُم الدوائر﴾:تعاىلال األعراب، كما ق

، فإمنا منع قبول شهادة من هذه صفته من األعراب، وقد وصف اهللا قوما آخرين من األعراب )٩٨
بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ويتخذُ مـا ينفـق    ﴿ ومن الْأَعرابِ من يؤمن:بعد هذه الصفة ومدحهم بقوله

لَّـه غَفُـور   قُربات عند اللَّه وصلَوات الرسولِ أَلَا إِنها قُربةٌ لَهم سيدخلُهم اللَّه في رحمته إِنَّ ال
﴾يمحاملسلمني مقبول الشهادة ،فمن كانت هذه صفته فهو مرضي عند اهللا وعند)٩٩:التوبة(ر.  

أنه ال خيلو البدوي من أن يكون مقبول الشهادة على القروي، إما لطعن يف دينه أو جهل منـه   •
بأحكام الشهادات، وما جيوز أداؤها منها مما ال جيوز، فإن كان لطعن يف دينه فإنـه خمتلـف يف   

منه بأحكام الشهادات بطالن شهادته، وال خيتلف فيه حكم البدوي والقروي، وإن كان جلهل 
فواجب أن ال تقبل شهادته على بدوي مثله، وأن ال تقبل شهادته يف اجلراح، وال على القروي يف 

  .٢السفر، كما ال تقبل شهادة القروي إذا كان ذه الصفة
إمنا كره شهادة  البدوي ملا فيه من اجلفاء يف الـدين،  : أن العلة يف ذلك ما ذكره ابن األثري بقوله •

                                                
 . ٩/٢٠٣:نيل األوطار   )١(
 . ٢/٢٣١:أحكام القرآن للجصاص   )٢(



 ١٨٢

فيصبح احلكـم  ،١هالة بأحكام الشرع، وألم يف الغالب ال يضبطون الشهادة على وجههاواجل
  .      بالتايل يدور مع علته وجودا وعدما

ومع ذلك فقد يكون للقول الثاين وجه مقاصدي صحيح ينبغي مراعاته، وهو يف حال ارحتـال  
، فلهذا يسد هذا اخللل باالستكثار البدوي مع احلاجة إىل أقوال الشهود، فقد تضيع احلقوق بسبب ذلك

  .من الشهود، واألوىل الشهود املقيمني لالستماع لشهادم عند احلاجة
  

  

                                                
 . ١٠/٨: عون املعبود: نقال عن   )١(



  الفهرس
  ٤  املقدمة

  ٥  أوال ـ الكفاءة يف الزواج

  ٦  ـ أحكام الكفاءة ١
  ٦  :تعريف الكفاءة

  ٦  :احلكم التكليفي للكفاءة
  ٧  :فيمن تعترب الكفاءة

  ٨  :الوقت الذي تعترب عنده الكفاءة
  ٨  :دير الكفاءةمن هلم احلق يف تق

  ٨  :احلكم الوضعي للكفاءة
  ٩  :من جهة صحة الزواج بدوا

  ١١  :اآلثار املترتبة عن ختلف الكفاءة
  ١٢  :من له سلطة التفريق

  ١٣  :حكم رضى بعض األولياء دون بعض
  ١٤  :التغرير يف الكفاءة وآثاره

  ١٤  :تعريف
  ١٤  :حكم التغرير

  ١٥  :الترجيح
  ١٥  :من يتوىل دفع املهر يف حال التغرير

  ١٧  ـ املواقف العامة من خصال الكفاءة يف املذاهب الفقهية ٢

  ١٧  :املذهب احلنفي
  ١٧  :املذهب املالكي

  ١٨  :املذهب الشافعي
  ١٨  :املذهب احلنبلي
  ١٨  :مذهب الظاهرية
  ١٩  :مذهب اإلمامية
  ١٩  :مذهب الزيدية

  ٢٠  :اإلباضية مذهب

  ٢٢  ـ األحكام التفصيلية خلصال الكفاءة ٣

  ٢٢  الدين يف الكفاءة
  ٢٢  :حكم تزوج الكافر مبسلمة



 ١٨٤

  ٢٥  :حكم من أسلمت وبقي زوجها على الكفر
  ٢٥  :إسالم الزوجني معا: الصورة األوىل
  ٢٥  :تأخر إسالم أحدمها: الصورة الثانية
  ٢٥  :فساد الزواج مطلقا ووجوب الفسخ: القول األول
  ٢٦  :صحة الزواج:القول الثاين

  ٢٧  :اعتبار املكان
  ٢٧  :ـ مراعاة العدة ٢
  ٢٩  :ـ مراعاة حكم احلاكم ٣
  ٢٩  :ـ التربص إىل إسالمه بدون حتديد ٣

  ٣٢  الكفاءة يف التدين
  ٣٤  النسب يف الكفاءة

  ٣٤  :حكم اعتبار النسب يف الكفاءة
  ٣٧  :من القرآن الكرمي

  ٣٨  :عتبار الكفاءة يف النسبالنصوص اخلاصة الدالة على عدم ا
  ٣٩  :الترجيح

  ٤٢  :فيمن يعترب النسب
  ٤٢  :مراتب النسب

  ٤٣  :املراتب املتفق عليها
  ٤٣  :تب املختلف فيهااملرا

  ٤٣  :اعتبار بين هاشم أكفاء أو غري أكفاء لقريش
  ٤٥  :الكفاءة بني العجم فيما بينهم

  ٤٦  احلرفة يف الكفاءة
  ٤٦  :تعريف احلرفة

  ٤٧  :حكم الكفاءة يف احلرفة
  ٤٨  :مىت تعترب الكفاءة يف احلرفة
  ٤٨  :فيم تثبت الكفاءة يف احلرف

  ٤٨  :تصنيف الصناعات حبسب شرفها ودناءا
  ٤٩  :الصنائع الدنيئة

  ٤٩  :الصناعات الشريفة
  ٤٩  :الترجيح

  ٥٢  املال يف الكفاءة
  ٥٢  :حكم الكفاءة يف املال



 ١٨٥

  ٥٤  :الترجيح
  ٥٤  :الغىن املعترب يف الكفاءة

  ٥٥  :الترجيح
  ٥٦  العيوب من السالمة يف الكفاءة

  ٥٦  :الفحص قبل الزواج
  ٥٧  :الغاية من الفحص قبل الزواج

  ٥٧  :ـ حفظ سالمة الزوجني ١
  ٥٨  :ـ حفظ سالمة الذرية ٢

  ٥٩  :أمهية الفحص قبل الزواج
  ٥٩  :الوراثيةأنواع األمراض 

  ٥٩  :السلبيات املتوقعة من الفحص
  ٦٠  :حكم الفحص قبل الزواج

  ٦٢  :الترجيح

  ٦٤  ثانيا ـ الوالية يف الزواج

  ٦٥  ـ أحكام الوالية ١

  ٦٥  :تعريف الوالية
  ٦٥  :حكم الوالية

  ٧٤  :أثر الزواج بدون ويل
  ٧٤  :التفريق بني الشريفة والدنيئة يف أحكام الوالية

  ٧٧  ـ أنواع الوالية ٢

  ٧٧  :النوع األول ـ الوالية االختيارية
  ٧٧  :تعريفها
  ٧٧  :أمساؤها

  ٧٧  :من تثبت له
  ٧٧  :من تثبت عليه

  ٧٨  :النوع الثاين ـ الوالية اجلربية
  ٧٨  :من تثبت عليه

  ٧٩  ـ من تثبت له والية اإلجبار ٣
  ٧٩  :العصبات



 ١٨٦

  ٧٩  :الوصي
  ٧٩  عضل الويل للموىل عليها

  ٨٠  :تعريف العضل
  ٨٠  :حكم العضل

  ٨٠  :مىت يعترب الويل عاضال
  ٨١  :اختالف املرأة ووليها يف االختيار
  ٨١  :اختالف املرأة وزوجها يف اإلذن

  ٨٤  ـ من تثبت له الوالية املتعدية ٤

  ٨٤  :مراتب األولياء: أوال
  ٨٤  :اجلهة األوىل ـ العصبات

  ٨٧  :الفروع
  ٨٨  :فروع األبوين من الذكور

  ٨٩  :فروع األجداد
  ٨٩  :ثانيا ـ أصحاب الوالية من غري العصبة

  ٩٠  :ذوو األرحام
  ٩٠  :املوىل املنعم

  ٩١  :احلاكم
  ٩٢  :الوصي

  ٩٢  :من أسلمت املرأة على يديه
  ٩٣  :مجاعة املسلمني

  ٩٣  :الوكيل

  ٩٥  ـ آثار الترتيب بني األولياء ٥
  ٩٥  :االفتيات يف الوالية

  ٩٦  :تزويج األبعد عند غياب األقرب
  ٩٧  :اشتراك األولياء يف الدرجة

  ٩٨  :احلالة األوىل ـ عند احتاد اخلاطب
  ٩٨  :عند تعدد اخلطاب: احلالة الثانية

  ٩٨  :تويل الويل طريف العقد

  ١٠٢  ـ شروط الوالية املتعدية ٦
  ١٠٢  :ـ كمال األهلية ١



 ١٨٧

  ١٠٢  :العقل
  ١٠٢  :احلرية

  ١٠٣  :ـ اإلسالم ٢
  ١٠٣  :كورةـ الذ ٣
  ١٠٣  :ـ البلوغ ٤
  ١٠٤  :ـ العدالة ٥
  ١٠٥  :ـ الرشد ٦

  ١٠٧  ـ من تثبت عليه الوالية ٧

  ١٠٧  الصغار تزويج :أوال
  ١٠٧  :من له حق الوالية يف تزويج الصغار

  ١١٠  :حكم تزويج الوصي للصغرية
  ١١١  :حكم تزويج الصغار من غري األكفاء أو بأقل من صداق املثل

  ١١٣  :غار يف اخليار بعد البلوغحق الص
  ١١٤  :من له احلق يف التفريق بعد االختيار

  ١١٤  البكر زواج ـ ثانيا
  ١١٤  :حكم إجبار البكر
  ١١٦  :عالمات إذن البكر

  ١١٦  :الكالم
  ١١٧  :الصمت
  ١١٧  :البكاء

  ١١٨  :الضحك
  ١١٨  :عالمات إذن من زالت بكارا باحلرام

  ١٢٠  :كيفية االستئمار
  ١٢٠  الثيب زواج ـ ثالثا

  ١٢١  :الثيب الكبرية
  ١٢١  :الثيب الصغرية

  ١٢٢  :كيفية إذن الثيب
  ١٢٢  املعتوه ـ رابعا

  ١٢٢  :التعريف
  ١٢٣  :حكم تزويج الويل للمعتوه

  ١٢٣  :املعتوه الصغري



 ١٨٨

  ١٢٣  :البالغ املعتوه
  ١٢٥  :من يتوىل تزويج املعتوه

  ١٢٥  عليه احملجور السفيه ـ خامسا
  ١٢٥  :تزويج الويل له: احلالة األوىل
  ١٢٦  :إذن الويل له بالزواج: احلالة الثانية
  ١٢٧  :زواجه من غري إذن الويل: احلالة الثالثة

  ١٢٨  الزواج يف الوكالة ـ ٨
  ١٢٨  :تعريف الوكالة

  ١٢٨  الوكالة حكم ـ أوال
  ١٢٨  :لمن يثبت له حق التوكي
  ١٢٩  :توكيل غري األب واجلد

  ١٣٠  :صيغة التوكيل
  ١٣٠  :توكيل الوكيل غريه
  ١٣٠  :حدود دور الوكيل

  ١٣١  الوكالة اعأنو ـ ثانيا
  ١٣١  الوكالة املقيدة: النوع األول
  ١٣١  :عدم خمالفة الوكيل مقتضى الوكالة: احلالة األوىل
  ١٣٢  :خمالفة الوكيل مقتضى الوكالة: احلالة الثانية
  ١٣٤  الوكالة املطلقة: النوع الثاين

  ١٣٤  :ـ وكالة من الرجل ١
  ١٣٥  :ـ وكالة من املرأة ٢

  ١٣٦  ثالثا ـ اإلشهاد على الزواج

  ١٣٧  اإلشهاد على الزواج ـ أحكام ١

  ١٣٧  :تعريف اإلشهاد: أوال
  ١٣٧  :حكم اإلشهاد: ثانيا
  ١٣٧  :ـ احلكم التكليفي لإلشهاد ١

  ١٣٧  :حالة التحمل: احلالة األوىل
  ١٣٩  :حالة األداء: احلالة الثانية

  ١٤١  :ـ احلكم الوضعي لإلشهاد ٢
  ١٤٣  :وقت اشتراط اإلشهاد

  ١٤٦  :حكم نكاح السر



 ١٨٩

  ١٤٨  :نصاب الشهود
  ١٤٩  :حكم شهادة األبداد

  ١٤٩  :شهادة املرأة

  ١٥٢  ـ شروط الشهود ٢

  ١٥٣  الشهادة لتحمل األهلية :األول الشرط
  ١٥٣  :البلوغ
  ١٥٣  :العقل
  ١٥٣  :احلرية
  ١٥٧  :البصر
  ١٥٩  :النطق
  ١٦٠  :الضبط

  ١٦١  :اإلسالم
  ١٦٢  :العدالة

  ١٦٢  :تعريف العدالة
  ١٦٣  :ضوابط العدالة

  ١٦٣  :الدين: أوال
  ١٦٥  :ملروءةاجتناب خوارم ا: ثانيا

  ١٦٦  :حكم اشتراط العدالة يف الشهادة على الزواج
  ١٦٩  :شهادة مستور احلال

  ١٧٠  التهمة عدم :الثاين الشرط
  ١٧١  :شهادة العدو لعدوه

  ١٧٢  :شهادة القريب لقريبه
  ١٧٦  :أال يكون حمدودا يف قذف
  ١٧٩  :شهادة البدوي على القروي

  ١٨٣  الفهرس

  
  

 


