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ABSTRACT
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Through this research, I have clarified the sayings of
scholars on several issues related to the opinion of the girl whom is
intended to marry, and due to the importance of her opinion in the
continuance of life and the stability of her livelihood, and what the
honorable Sharia says regarding the father’s right to choose an
efficient husband for his daughter. It showed that our Sharia gave
everyone his right, so it gave the father the right of choosing a
righteous husband for his daughter, since no one imagine that the
father wants to harm his daughter, because of the abundance of
compassion and love that he carries, and at the same time it did not
neglect the opinion of the girl who is the cornerstone of this
marriage. Evidences have shown this great structure, whether it was
from the Holy Qur’an, the purified Sunnah, or from the traces of the
noble Companions - may Allah be pleased with them all . I touched
upon the conditions of the girl, whether she was of old age or
young, or whether she was virgin or previously married, because
each of these situations has its own rules.
At the end of each issue, I chose the opinion that I believe
appropriate in terms of the strength of the evidence, and in terms of
my vision of the case in which we live, what is suitable in our
present time, as there are many variables in it.
Praise be to Allah Almighty who helped me carry out this research.
I ask Allah to accept this modest effort seeking His Honorable Face.
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األحكام المتعمقة برأي المرأة في زواجها من حيث السكوت أو الكالم
م.م .أحمد عبد جاسم

أ.د .عبد عمي صالح

قسم عموم القرآن  ,كمية التربية لمعموم اإلنسانية ,جامعة تكريت ,صالح الدين ,العراق.

أ.د .ذنون يونس صالح

كمية الحقوق ,جامعة تكريت ,صالح الدين  -العراق

الخالصة:

قد بينت في ىذا البحث أقواؿ العمماء في عدة مسائؿ تخص رأي البنت التي يراد الزواج منيا ،وما لرأييا

مف أىمية بالغة في ديمومة الحياة ،واستقرار معيشتيا ،وما ىو رأي الشريعة الغراء في حؽ األب في اختيار
الزوج الكفوء البنتو ،وبينت فيو أف شريعتنا شريعة سمحة أعطت كؿ ذي حؽ حقو ،فجعمت لؤلب رأيو في اخيار
الزوج الصالح ألبنتو ،ألنو ال يتصور اف األب يريد الضرر بابنتو ،لما يحممو مف وفور الشفقة والمحبة ،ولـ تيمؿ
رأي البنت التي ىي الركف األساس في ىذا الزواج ،وبينت األدلة عمى ىذا البناء العظيـ ،سواء كانت مف القرآف
الكريـ ،أو السنة النبوية المطيرة ،أو مف آثار الصحابة الكراـ –رضي اهلل عنيـ أجمعيف ،-وقد تطرقت إلى

أحواؿ البنت مف حيث كبر السف أو صغره ،أو كونيا بك ار أو متزوجة سابقا ،ألنو لكؿ واحدة مف ىذه األحواؿ
أحكامو الخاصة .
وقمت في نياية كؿ مسألة باختيار الرأي الذي أراه مناسبا مف حيث قوة الدليؿ  ،ومف حيث رؤيتي لمواقع الذي
نعيشو ،وما يصمح في زماننا الحاضر  ،حيث إف فيو مف المتغيرات الكثير.

والحمد والشكر والثناء عمى اهلل عز وجؿ الذي ساعدني عمى إنجاز ىذا البحث .وأسأؿ اهلل أف يتقبؿ ىذا الجيد
المتواضع وأف يكوف خالصا لوجيو الكريـ.

الكممات الدالة :الثيب  ،الثيب الكبيرة ،الثيب الصغيرة ،األب ،غير األب.

233

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol (12) Issue (2) : 321-343

المقدمة

الحمد هلل مستحؽ الحمد ،والصبلة والسبلـ عمى رافع لواء المجد سيدنا محمد –صمى اهلل

عميو وسمـ -وعمى آلو وصحبو وسمـ تسميما كثي ار إلى يوـ الديف ،وبعد:

فإف مف حكمة اهلل البالغة أف اهلل تعالى خمؽ البشر وجعميـ ذكو ار واناثا ،وشرع ليـ حؽ التزاوج
فيما بينيـ ،لتدوـ الحياة ،وتتكاثر البشرية ،وجعؿ بيف الزوجيف مودة ورحمة  ،يتعايشاف بيما،

ويعمراف األرض ويكثراف النسؿ ،وىذا كمو مف حكمة اهلل البالغة ،ومما ال شؾ فيو أف لكؿ شيء
في ىذه الحياة اذا ما أردنا لو أف يستقيـ ويسير عمى طريؽ سوي شروطا وضوابط يمتزـ بيا مف
سار عميو ،ومف ىذه األمور الزواج ،الذي ىو أساس في دواـ البشرية ،واستمرار الحياة عمى وجو

المعمورة.

أهمية الموضوع  :لمزواج أىمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع ،ولو أحكاـ تتعمؽ بو ،منيا
الخطبة ،وقبوؿ الطرفيف بعضيما ببعض ورضاىما ،وصيغة العقد ،مف اإليجاب والقبوؿ ،واشتراط
الولي ،والشيود والصيغة والصداؽ ...وغيرىا مف األحكاـ الكثيرة ،وىذا يأتي ضمف تعامؿ الناس

فيما بينيـ ،واف الفقو اإلسبلمي وما يتفرع عنو مف مبادئ عامة وأحكاـ جزئية تعالج ما يواجو
الناس مف أحداث تمس الواقع ،فيو يمثؿ حياة الناس بجوانبيا المختمفة ،وعبلقاتيا المتنوعة سواء

مع اهلل سبحانو وتعالى أـ مع اإلنساف أفرادا وجماعات.

أسباب اختيار الموضوع :إف مف أىـ دوافع الموضوع ىو ما يشيده العالـ مف تطور في وسائؿ
التواصؿ ،وامكانية التعارؼ بيف الناس  ،الذي لو جانباف إيجابي وسمبي  ،فاإليجابي كما ذكرنا
ىو سيولة التواصؿ والتعارؼ  ،وربما إلقامة العقد عف طريؽ الوسائؿ الحديثة كما أجازىا بعض
العمماء ،وأما الجانب السمبي فيو ضياع الحقوؽ الذي يحصؿ في بعض األحياف مف أولياء

تسمطوا وأجبروا البنات سواء كف ثيبات أو أبكا ار عمى الزواج مف غير الرجوع إلى رأييف ،ولذلؾ

شرع اهلل تعالى ىذه الشروط والضوابط ليحفظ لكؿ فرد حقوقو ،ويبيف ما لو وما عميو مف حقوؽ
وواجبات ،لذا اخترت كتابة ٍ
بحث أبيف فيو أوؿ فقرة في بناء األسرة  ،وىي موافقة المخطوبة
وحقوقيا في القبوؿ أو الرد مف خبلؿ ىذا البحث المسمى ( :األحكام المتعمقة برأي المرأة في

زواجها من حيث السكوت أو الكالم).

وجاءت خطة ىذا البحث متكونة مف مبحث واحد يتكوف بدوره مف مطمبيف  ،وتحت كؿ مطمب
مسألتاف :

232

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol (12) Issue (2) : 321-343

مبحث في حكم سكوت المرأة إذا قال الولي  :زوجتك لشخص من غير كفئ  ,وينقسم هذا

المبحث إلى مطمبين :

المطمب األول :زواج البنت الثيب بغير إذنها وينقسم إلى مسألتين:
المسألة األولى :البنت الثيب الكبيرة.

المسألة الثانية :البنت الثيب الصغيرة.

المطمب الثاني :زواج البكر بغير إذنها وتنقسم إلى مسألتين هما:
المسألة األولى :تزويج األب لمبنت الصغيرة البكر

المسألة الثانية :تزويج غير األب من األولياء لمبنت الصغيرة البكر.
وختـ ىذا البحث بخاتمة ذكرت فييا أىـ النتائج التي توصمت إلييا  ،والتوصيات التي رأيتيا تخدـ
المجتمع والصالح العاـ لممسمميف  ،وأخي ار أسأؿ اهلل تعالى أف يجعؿ عممي ىذا خالصا لوجيو
الكريـ فما كاف مف زلؿ فمني ومف الشيطاف  ،وما كاف مف سداد فبتوفيؽ اهلل سبحانو وتعالى.

مبحث في حكم سكوت المرأة إذا قال الولي زوجتك لشخص غير كفئ

()1

إف النكاح ال يكوف نكاحا ناجحا إال إذا كاف ىناؾ توافؽ وانسجاـ بيف الطرفيف ،وىذا االنسجاـ ىو
ما يطمؽ عميو في المصطمح الفقيي بالكفاءة ،وبيذا كاف لمبنت الخيار عند تزويجيا مف شخص

غير كؼء ليا.

وقد نقؿ ابف المنذر –رحمو اهلل -اإلجماع في أف نكاح األب ابنتو البكر الصغيرة جائز إذا زوجيا

مف كؼء ،فقاؿ" :أجمع كؿ مف نحفظ عنو مف أىؿ العمـ أف نكاح األب ابنتو البكر الصغيرة
جائز إذا زوجيا مف كؼء ويجوز لو تزويجيا مع كراىيتيا وامتناعيا"(.)2

وذكر اإلمام النووي -رحمه اهلل -رأيه في المسألة فقال :بصحة النكاح إذا استأذنها وليها في
التزويج بغير الكفء فسكتت أو قال لها أزوجك بشخص أو قال أيجوز أن أزوجك فقالت لم ال

يجوز أو قال أتأذنين فقالت لم ال آذن(.)3

ولم يعتبر اإلمام النووي –رحمه اهلل -سكوتها إذنا لو استأذنها في أن يزوجها في غير نقد

البمد أو في غير مهر المثل(.)4

( )1الكػ ػػؼء بمعنػ ػػى الكفػ ػػاءة وىػ ػػي :أف يكػ ػػوف الػ ػػزوج مسػ ػػاويا لمم ػ ػرأة ،فػ ػػي حسػ ػػبيا ودينيػ ػػا ونسػ ػػبيا وبيتيػ ػػا وغيػ ػػر
ذلػ ػػؾ  .أو ىػ ػػي المماثمػ ػػة بػ ػػيف الػ ػػزوجيف فػ ػػي خصػ ػػوص أمػ ػػور ،أو كػ ػػوف الم ػ ػرأة أدنػ ػػى مػ ػػف الرجػ ػػؿ .ينظػ ػػر :النيايػ ػػة
في غريب الحديث واألثر. )337/4( ،
( )2ينظر :المغني ()379/7

( )3روضة الطالبيف.)403-402/5( .
( )4ينظر :المصدر نفسو.
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تحرير محل النزاع :
وقع خبلؼ بيف الفقياء في مسألة زواج البنت مف رجؿ قد تقبؿ بو وقد ال تقبؿ ،مع تغير أحواؿ
البنت سواء كانت البنت بك ار أو ثيبا ،وكذلؾ في كونيا صغيرة أو كبيرة  ،وىؿ يجوز أف يجبرىا

األب أو الجد ،وىؿ لغير األب مف األولياء إجبارىا؟ وحصؿ خبلؼ أيضا في مسألة صيغة

القبوؿ مف البنت البكر واختبلفيا عف صيغة القبوؿ لمبنت الثيب ،حيث إف إذف الثيب الكبلـ واذف
البكر الصمات ،أو تزويجيا مف كؼء أو مف غير كؼء ،وبيذا التفصيؿ يمكف توضيح ىذه

المسائؿ بالتقسيـ اآلتي :

المطمب األول :زواج الثيب بغير إذنها؛ وينقسم هذا المطمب إلى مسألتين هما:

المسألة األولى :الثيب الكبيرة:

اتفؽ عامة أىؿ العمـ عمى أنو ال يجوز لؤلب وال لغيره تزويج الثيب الكبيرة إال بإذنيا(.)1
واستدلوا عمى ذلك بعدة أدلة من السنة النبوية المطهرة والمعقول :
أوال :السنة النبوية المطهرة:

()2
روى اإلماـ البخاري "عف خنساء بنت ٍ
ثيب
.1
خذاـ األنصارية  ،أف أباىا زوجيا وىي ٌ
فكرىت ذلؾ فأتت رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -فرد نكاحو"(.)3

.2

روى سيدنا أبو ىريرة –رضي اهلل عنو" -أف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ ال تنكح

األيـ حتى تستأمر وال تنكح البكر حتى تستأذف قالوا يا رسوؿ اهلل وكيؼ إذنيا قاؿ أف تسكت"(.)4
ٍ
لمالؾ حدثؾ عبد اهلل بف الفضؿ عف نافع بف
حدثنا يحيى بف يحيى والمفظ لو قاؿ قمت
.3

ٍ
ٍ
عباس أف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ:
جبير عف ابف

"األيـ أحؽ بنفسيا مف ولييا والبكر تستأذف في نفسيا واذنيا صماتيا ،قاؿ :نعـ"(.)5

( )1ينظر :المغني ( ،)385/7الموسوعة الفقيية الكويتية.)66/15( ،

( )2ى ػػي :خنس ػػاء بن ػػت خ ػػذاـ ب ػػف خال ػػد األنص ػػارية م ػػف بن ػػي عم ػػرو ب ػػف ع ػػوؼ ثب ػػت ح ػػديثيا ف ػػي الموط ػػأ ،لي ػػا
صػ ػػحبة ،قػ ػػد تأيمػ ػػت مػ ػػف رجػ ػػؿ فزوجيػ ػػا أبوىػ ػػا مػ ػػف رجػ ػػؿ مػ ػػف بنػ ػػي عمػ ػػرو بػ ػػف عػ ػػوؼ وأنيػ ػػا خطبػ ػػت إلػ ػػى أبػ ػػي
لباب ػػة ب ػػف عب ػػد المنػ ػػذر ،فول ػػدت ل ػػو السػ ػػائب ،روى عني ػػا ابني ػػا الس ػػائب بػ ػػف أبػ ػػي لباب ػػة وعبػ ػػد اهلل ب ػػف يزي ػػد ،وقػ ػػد
روي ليػ ػ ػ ػػا عػ ػ ػ ػػف رسػ ػ ػ ػػوؿ اهلل  -صػ ػ ػ ػػمى اهلل عميػ ػ ػ ػػو وسػ ػ ػ ػػمـ  -ثمانيػ ػ ػ ػػة أحاديػ ػ ػ ػػث .ينظػ ػ ػ ػػر :اإلصػ ػ ػ ػػابة فػ ػ ػ ػػي تمييػ ػ ػ ػػز

الصحابة ،)611/7( ،تيذيب األسماء والمغات ،)934/1( ،تيذيب الكماؿ (.)162/35

ػردود،
( )3أخرجػ ػػو اإلمػ ػػاـ البخػ ػػاري فػ ػػي صػ ػػحيحو ،كتػ ػػاب النكػ ػػاح ،بػ ػػاب إذا زوج ابنتػ ػػو وىػ ػػي كارى ػ ػةٌ فنكاحػ ػػو مػ ػ ٌ

برقـ (.)103/16( ،)4743

( )4أخرجػ ػ ػػو االمػ ػ ػػاـ البخػ ػ ػػاري فػ ػ ػػي صػ ػ ػػحيحو ،كتػ ػ ػػاب النكػ ػ ػػاح ،بػ ػ ػػاب ال يػ ػ ػػنكح األب وغي ػ ػ ػره البكػ ػ ػػر والثيػ ػ ػػب إال
برضاىا ،برقـ ( )4741صحيح البخاري (.)100/16

( )5أخرج ػ ػػو اإلم ػ ػػاـ مس ػ ػػمـ ف ػ ػػي ص ػ ػػحيحو ،كت ػ ػػاب النك ػ ػػاح ،ب ػ ػػاب اس ػ ػػتئذاف الثي ػ ػػب ف ػ ػػي النك ػ ػػاح ب ػ ػػالنطؽ والبك ػ ػػر
بالسكوت ،برقـ (.)241/7( ،)2545
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.4

روى ابف عباس -رضي اهلل عنيما -أف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ" :ليس لمولي

أمر واليتيمة تستأمر وصمتيا إقرارىا"(.)1
مع الثيب ٌ
ثانيا من المعقول :أف المرأة البالغة العاقمة الثيب رشيدة عالمة بالمقصود مف النكاح مختبرة فمـ
يجز إجبارىا عميو كالرجؿ(.)2

المسألة الثانية :الثيب الصغيرة

بعد أف بينا في المسألة األولى حكـ زواج البنت الثيب الكبيرة وأوضحنا رأي الفقياء فييا ،وبياف

األدلة ،فسنبيف آراء الفقياء في حكـ زواج البنت الثيب الصغير ،حيث إنو قد اختمؼ العمماء في
حكـ تزويج الثيب الصغيرة عمى قوليف ىما:

القول األول :ليس لمولي ٍ -
أب أو غيره -تزويج الثيب الصغيرة ،حتى تبمغ وتأذف ،وىذا مذىب

الشافعية( ،)3ووجوٌ عند الحنابمة( ،)4وابف ٍ
حزـ( ،)5والزيدية(.)6
القول الثاني :لؤلب تزويج الثيب الصغيرة كما لو كانت بكرا ،بغير إذنيا ،وىذا ما ذىب اليو

الحنفية( ،)7والمالكية( ،)8والحنابمة(.)9

( )1أخرج ػ ػػو االم ػ ػػاـ النس ػ ػػائي ف ػ ػػي س ػ ػػننو ،كت ػ ػػاب النك ػ ػػاح ،ب ػ ػػاب اسػػ ػػتئذاف البك ػ ػػر فػػ ػػي نفسػػ ػػيا ،ب ػ ػػرقـ (،)3211
( ،)382/10وأخرجػ ػ ػػو أبػ ػ ػػو داود فػ ػ ػػي سػ ػ ػػننو ،كتػ ػ ػػاب النكػ ػ ػػاح ،بػ ػ ػػاب فػ ػ ػػي الثيػ ػ ػػب ،ب ػ ػ ػػرقـ (.)495/5( ،)1796
وىػ ػ ػػو :حػ ػ ػػديث صػ ػ ػػحيح .ينظػ ػ ػػر :البػ ػ ػػدر المنيػ ػ ػػر فػ ػ ػػي تخ ػ ػ ػريج األحاديػ ػ ػػث واألثػ ػ ػػار الواقعػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الشػ ػ ػػرح الكبيػ ػ ػػر،
(.)571/7
( )2ينظ ػ ػ ػ ػػر :الش ػ ػ ػ ػػرح الكبي ػ ػ ػ ػػر عم ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػػتف المقن ػ ػ ػ ػػع ،)390/7( ،المب ػ ػ ػ ػػدع ش ػ ػ ػ ػػرح المقن ػ ػ ػ ػػع ،)21/7( ،المغن ػ ػ ػ ػػي
(.)385/7

( )3ينظر :منياج الطالبيف وعمدة المفتيف( ،ص ،)96:مغني المحتاج ()149/3
( )4ينظر :المغني ( ،)385/7المبدع شرح المقنع ،)21/7( ،الموسوعة الفقيية الكويتية (.)66/15
( )5ق ػ ػػاؿ اب ػ ػػف حػ ػ ػػزـ –رحم ػ ػػو اهلل " :-ف ػ ػػإف كانػ ػ ػػت ثيب ػ ػػا م ػ ػػف زو ٍج مػ ػ ػػات عني ػ ػػا أو طمقي ػ ػػا لػ ػ ػػـ يج ػ ػػز لػ ػ ػػؤلب ،وال
لغي ػ ػ ػ ػره ،أف يزوجيػ ػ ػ ػػا حتػ ػ ػ ػػى تبمػ ػ ػ ػػغ ،وال إذف ليمػ ػ ػ ػػا قبػ ػ ػ ػػؿ أف تبمػ ػ ػ ػػغ" .ينظػ ػ ػ ػػر :المحمػ ػ ػ ػػى باآلثػ ػ ػ ػػار شػ ػ ػ ػػرح المجمػ ػ ػ ػػى

باالختصار.)459-458/9( ،

( )6قػ ػػاؿ الصػ ػػنعاني –رحمػ ػػو اهلل " :-قولػ ػػو" :لػ ػػيس لمػ ػػولي مػ ػػع الثيػ ػػب أمػ ػ ٌػر» أي :إف لػ ػػـ تػ ػػرضا عمػ ػػى اعتبػ ػػار
رضاىا" .ينظر :سبؿ السبلـ.)119/3( ،
( )7ينظر :مختصر اختبلؼ العمماء.)256/2( ،
( )8ينظر :الكافي في فقو أىؿ المدينة المالكي)522/2( ،

( )9ينظ ػ ػ ػػر :اإلقن ػ ػ ػػاع ف ػ ػ ػػي فق ػ ػ ػػو اإلم ػ ػ ػػاـ أحم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف حنب ػ ػ ػػؿ ،)169/3( ،كش ػ ػ ػػاؼ القن ػ ػ ػػاع ع ػ ػ ػػف م ػ ػ ػػتف اإلقن ػ ػ ػػاع،
()43/5
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استدل أصحاب القول األول بالسنة النبوية المطهرة والمعقول والقياس:

أوال :من السنة النبوية المطهرة:
.1

ٍ
عباس -رضي اهلل عنيما ،-أف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ:
روى ابف

.2

روي أف سيدنا أبا ىريرة -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ:-

"الثيب أحؽ بنفسيا مف ولييا والبكر تستأمر واذنيا سكوتيا"(.)1

" ال تنكح البكر حتى تستأذف وال الثيب حتى تستأمر فقيؿ يا رسوؿ اهلل كيؼ إذنيا قاؿ إذا
سكتت"(.)2
.3

عف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ" :-البكر

تستأمر والثيب تشاور قيؿ يا رسوؿ اهلل اف البكر تستحي قاؿ سكوتيا رضاىا"(.)3

وجه الداللة :مع أف ىذه األحاديث الثبلثة بمجمميا فييا تغاير باأللفاظ واختبلؼ في الرواة إال
أنيا تدؿ داللة واضحة عمى أف الثيب الصغيرة ال يزوجيا أحد حتى تبمغ فتشاور ،ومشورة الثيب
دليؿ عمى أنو ال يكتفي بسكوتيا ،فإف المشاورة عمى ميزاف المفاعمة وال يحصؿ ذلؾ إال بالنطؽ

مف الجانبيف(.)4
ثانيا :المعقول:

.1

أف الثيب صغيرة كانت أو كبيرة ال تزوج حتى تستأمر ،وال تجبر عمى النكاح ،أو تؤخر

.2

أف في تأخيرىا فائدة ،وىي أف تبمغ فتختار لنفسيا ويعتبر إذنيا ،فوجب التأخير ،بخبلؼ

حتى تبمغ فتصير أىبل لبلستئمار(.)5

البكر(.)6
.3

أنيا ال شيوة ليا وال تتناسؿ ،فانتفى مقصد النكاح فييا(.)7

( )1أخرج ػ ػػو اإلم ػ ػػاـ مس ػ ػػمـ ف ػ ػػي ص ػ ػػحيحو ،كت ػ ػػاب النك ػ ػػاح ،ب ػ ػػاب اس ػ ػػتئذاف الثي ػ ػػب ف ػ ػػي النك ػ ػػاح ب ػ ػػالنطؽ والبك ػ ػػر
بالسكوت ،برقـ ()242/7( ،)2546
( )2أخرج ػ ػػو االم ػ ػػاـ البخ ػ ػػاري ف ػ ػػي ص ػ ػػحيحو ،كت ػ ػػاب النك ػ ػػاح ،ب ػ ػػاب ف ػ ػػي النك ػ ػػاح ،ب ػ ػػرقـ (،)309/21( )6453
والمف ػ ػػظ ل ػ ػػو ،واإلم ػ ػػاـ مس ػ ػػمـ ف ػ ػػي ص ػ ػػحيحو ،كت ػ ػػاب النك ػ ػػاح ،ب ػ ػػاب اس ػ ػػتئذاف الثي ػ ػػب ف ػ ػػي النك ػ ػػاح ب ػ ػػالنطؽ والبك ػ ػػر

بالسكوت ،برقـ ()239/7( ،)2543

( )3أخرجػ ػ ػػو االمػ ػ ػػاـ أحمػ ػ ػػد فػ ػ ػػي مسػ ػ ػػنده ،بػ ػ ػػرقـ ( )229/2( ،)7131وقػ ػ ػػاؿ عنػ ػ ػػو شػ ػ ػػعيب األرنػ ػ ػػؤوط :صػ ػ ػػحيح
وىذا إسناد حسف.
( )4ينظر :المبسوط.)357/4( ،
( )5ينظر :شرح النووي عمى مسمـ ،)204/9( ،فتح الباري شرح صحيح البخاري.)197/9( ،
( )6ينظر :المغني.)385/7( ،

( )7ينظر :البناية شرح اليداية.)90/5( ،
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ثالثا :القياس:
قاس العمماء الثيب الصغيرة عمى الثيب الكبيرة ،إذ إف الثيب الكبيرة ال يجوز لؤلب وال لغيره
تزويجيا إال بإذنيا(.)1

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والقياس :

أوال :القرآن الكريم :قاؿ تعالى :ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ

()2

اسـ لكؿ أنثى مف بنات آدـ -عميو الصبلـ والسبلـ -سواء كانت كبيرة أو
وجه الداللة  :األيـ ٌ
صغيرة ال زوج ليا ،وكممة (مف) إف كانت لمتبعيض يكوف ىذا خطابا لآلباء ،واف كانت لمتجنيس
يكوف خطابا لجنس المؤمنيف ،وعموـ الخطاب يتناوؿ األب والجد (.)3
ثانيا :السنة النبوية المطهرة:

.1

حدثنا عبد اهلل حدثني أبي ثنا عبد الواحد ثنا محمد بف عمرو عف أبي سممة عف أبي

ىريرة –رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  -صمى اهلل عميو وسمـ " :-تستأمر اليتيمة في
نفسيا فإف سكتت فيو إذنيا واف أبت فبل جواز عمييا"(.)4

.2

أخبرنا أبو يعمى حدثنا عبد اهلل بف عامر بف ز اررة حدثنا يحيى بف أبي زائدة عف يونس

بف أبي إسحاؽ عف أبي بردة بف أبي موسى عف أبيو – رضي اهلل عنيـ -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل -

صمى اهلل عميو وسمـ" :-تستأمر اليتيمة في نفسيا فإف سكتت فقد أذنت واف أبت لـ تكره"(.)5

وجه الداللة من الحديثين :دؿ الحديثاف عمى أف ذات األب بخبلؼ اليتيمة ،ألف اليتيمة تستأذف،

ويوجب بمفيوـ المخالفة عمى استئمار غير اليتيمة وىي مف ليا أب سواء كانت بك ار أـ ثيبا ،إال
ما أجمع عميو عمماء األمة مف استئمار الثيب البالغة(.)6

( )1ينظر :المبدع.)21/7( ،
( )2سورة النور ،مف اآلية.)32( :
( )3ينظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)240/2( ،

( )4أخرجػ ػ ػػو اإلمػ ػ ػػاـ أحمػ ػ ػػد فػ ػ ػػي مسػ ػ ػػنده بػ ػ ػػرقـ ( ،)259/2( ،)7519وقػ ػ ػػاؿ عنػ ػ ػػو األرنػ ػ ػػؤوط :إسػ ػ ػػناده حسػ ػ ػػف،
واإلمػ ػ ػػاـ الحػ ػ ػػاكـ فػ ػ ػػي مسػ ػ ػػتدركو بػ ػ ػػرقـ ( ،)180/2( ،)2702وقػ ػ ػػاؿ عنػ ػ ػػو :ىػ ػ ػػذا حػ ػ ػػديث صػ ػ ػػحيح عمػ ػ ػػى شػ ػ ػػرط
الشيخيف و لـ يخرجاه.
( )5أخرجػ ػ ػ ػػو ابػ ػ ػ ػػف حبػ ػ ػ ػػاف فػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػػحيحو ،بػ ػ ػ ػػاب الػ ػ ػ ػػولي ،بػ ػ ػ ػػرقـ ( ،)396/9( ،)4085وعمػ ػ ػ ػػؽ عنػ ػ ػ ػػو شػ ػ ػ ػػعيب
األرنػ ػ ػػؤوط بقولػ ػ ػػو :إسػ ػ ػػناده صػ ػ ػػحيح عمػ ػ ػػى شػ ػ ػػرط مسػ ػ ػػمـ .ينظػ ػ ػػر :البػ ػ ػػدر المنيػ ػ ػػر ( ،)574/7وقػ ػ ػػاؿ عنػ ػ ػػو :ىػ ػ ػػذا

حديث صحيح عمى شرط الشيخيف.

( )6ينظر :بداية المجتيد و نياية المقتصد.)6-5/2( ،
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ثالثا :القياس :
يجوز اجبارىا ألنيا صغيرةٌ كالبكر ،وقياسيا عمى الغبلـ يحقؽ ذلؾ ألنيا ال تزيد بالثيوبة عمى ما
حصؿ لمغبلـ بالذكورية ،ثـ الغبلـ يجبر إذا كاف صغي ار فكذا ىذه ،واألخبار محمولة عمى الكبيرة

معتبر(.)1
فإنو جعميا أحؽ بنفسيا مف ولييا والصغيرة ال حؽ ليا ،وألنيا ال إذف ليا
ٌ

القول المختار:

بعد عرض أدلة الطرفيف وبياف أوجو دالالتيا يظير لنا أنو يستحب لؤلب أف ال يزوج ابنتو
الصغيرة الثيب حتى تبمغ وتأذف بالزواج ،وبيذا نختار رأي أصحاب القوؿ األوؿ ،ولؤلسباب

اآلتية:
.1

الزواج مسؤولية كبيرة ،حيث تبنى األسر وتنشأ المجتمعات مف خبللو ،فيظير أنو ال

حاجة ممحة وال مصمحة مرجوة في وضع المرأة الصغيرة في ىكذا اختبار ،لتخوض تجربة زواج
ثانية وىي ال تزاؿ في سف صغيرة قد ال تعي فييا مسؤوليات الزواج ،فاألولى بيا أف تبمغ ويرجح

عقميا لتكوف ليا الدراية في كيفية اختيار شريؾ حياتيا ،ويكوف اذنيا آنذاؾ معتبرا.

.2

ال يختمؼ اثناف عمى أف األب موفور الشفقة والرحمة عمى ابنتو الصغيرة ،وأنو أعرؼ

بمصمحتيا ،إال أنو ىذا األمر ال يبرر لؤلب والجد عند فقد األب أف ينفي استحقاؽ ىذه المرأة

الصغيرة في اختيارىا لشريؾ حياتيا ،فتستأذف في ذلؾ .واهلل تعالى أعمـ.

المطمب الثاني :زواج البنت البكر بغير إذنها ؛ ونقسم هذا المطمب إلى مسألتين هما:
المسألة األولى :تزويج األب لمبنت الصغيرة البكر:

أجمع العمماء عمى أف لؤلب أف يزوج ابنتو البكر الصغيرة بكؼء دوف إذنيا( ،)2وىذا باتفاؽ

المذاىب الفقيية األربعة :الحنفية( ،)3والمالكية( ،)4والشافعية( ،)5والحنابمة( ،)6ونقؿ ابف المنذر –

رحمو اهلل-اإلجماع عمى ذلؾ(.)7

( )1ينظر :المغني ( ،)385/7مطالب أولي النيى (.)53/5
( )2ينظر :وبؿ الغماـ عمى شفاء األواـ.)34-33/2( ،
( )3ينظر :اليداية شرح البداية ،)202/1( ،البناية (.)121/5
( )4ينظر :الكافي في فقو أىؿ المدينة ،)523-522/2( ،التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ.)514/3( ،
( )5ينظر :منياج الطالبيف ،لمنووي (ص ،)96 :مغني المحتاج ،لمشربيني (.)149/3

( )6الحنابم ػ ػػة يقول ػ ػػوف" :ال يج ػ ػػوز ت ػ ػػزويج ابن ػ ػػة تس ػ ػػع س ػ ػػنيف إال بإذني ػ ػػا" حت ػ ػػى ول ػ ػػو ل ػ ػػـ تبم ػ ػػغ .ينظ ػ ػػر :المب ػ ػػدع،
( ،)21-20/7كشاؼ القناع.)43/5( ،
ػائز إذا
( )7قػ ػػاؿ ابػ ػػف المنػ ػػذر –رحمػ ػػو اهلل " :-أجمػ ػػع أىػ ػػؿ العمػ ػػـ عمػ ػػى أف نكػ ػػاح األب ابنتػ ػػو البكػ ػػر الصػ ػػغيرة جػ ػ ٌ
زوجيػ ػ ػػا مػ ػ ػػف كػ ػ ػػؼء .ىػ ػ ػػذا قػ ػ ػػوؿ مالػ ػ ػ ٍػؾ ،والثػ ػ ػػوري ،والميػ ػ ػػث بػ ػ ػػف سػ ػ ػ ٍ
ػعد ،واألو ازعػ ػ ػػي ،وعبيػ ػ ػػد اهلل بػ ػ ػػف الحسػ ػ ػػف،
والش ػ ػػافعي ،وأحم ػ ػػد ،واس ػ ػػحاؽ ،وأب ػ ػػي عبي ػ ػ ٍػد ،وأب ػ ػػي ثػػ ػ ٍ
ػور ،وأص ػ ػػحاب الػ ػ ػرأي" .ينظ ػ ػػر :اإلشػ ػ ػراؼ عم ػ ػػى مػػ ػػذاىب
العممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء .)19/5( ،وقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد البػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر –رحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو اهلل( :-أجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع العممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى أف=
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األدلة وأوجه داللتها:

واستدلوا عمى هذا الرأي بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والمعقول.

أوال :من القرآن الكريم  :ﭧ ﭨ ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ (.)1
وجه الداللة :أف اهلل تعالى حكـ بصحة طبلؽ الصغيرة التي لـ تحض ،والطبلؽ ال يقع إال في
صحيح ،فتضمنت اآلية جواز تزويج الصغيرة( ،)2وال جية يصح نكاحيا معيا إال أف
نكاح
ٍ
ٍ

يزوجيا أبوىا(.)3

ثانيا :من السنة النبوية المطهرة :روت سيدتنا عائشة -رضي اهلل عنيا" :-أف النبي -صمى اهلل

تسع ،ومكثت عنده تسعا"(.)4
عميو وسمـ -تزوجيا وىي بنت ست سنيف ،وأدخمت عميو وىي بنت ٍ

يح في جواز تزويج األب الصغيرة بغير إذنياا ألنو ال إذف ليا(.)5
وجه الداللة :ىذا صر ٌ
ثالثا :المعقول :
.1

عمييا(.)6
.2

ٍ
متيـ
أف األب ليس كسائر األولياء ،بدليؿ تصرفو في ماليا ونظره ليا ،وأنو غير
أف الكؼء ال يتفؽ في كؿ وقت فكانت الحاجة ماسة إلى إثبات الوالية لمولي في صغرىا

وألنو لو انتظر بموغيا لفات ذلؾ الكؼء وال يوجد مثمو(.)7

المسألة الثانية :تزويج غير األب من األولياء لمبنت الصغيرة البكر.
اختمؼ العمماء في مسألة تزويج غير األب مف األولياء لمبنت البكر ،في حالة عدـ وجود األب

عمى قوليف :

=لػ ػػؤلب أف يػ ػػزوج ابنتػ ػػو الصػ ػػغيرة وال يشػ ػػاورىا ،وأف رسػ ػػوؿ اهلل صػ ػػمى اهلل عميػ ػػو وسػ ػػمـ تػ ػػزوج عائشػ ػػة بنػ ػػت أبػ ػػي

بكػ ػ ػ ٍػر وىػ ػ ػػي صػ ػ ػػغيرةٌ بنػ ػ ػػت سػ ػ ػػت سػ ػ ػػنيف أو سػ ػ ػػبع سػ ػ ػػنيف ،أنكحػ ػ ػػو إياىػ ػ ػػا أبوىػ ػ ػػا) .االسػ ػ ػػتذكار (،)401-400/5
المغني (.)379/7

( )1سورة الطبلؽ ،مف اآلية)4( :

( )2ينظر :أحكاـ القرآف.)346/2( ،
( )3ينظر :المجموع ،لئلماـ النووي (.)168/16
( ) 4أخرجػ ػ ػػو اإلمػ ػ ػػاـ البخػ ػ ػػاري فػ ػ ػػي صػ ػ ػػحيحو ،كتػ ػ ػػاب النكػ ػ ػػاح ،بػ ػ ػػاب إنكػ ػ ػػاح الرجػ ػ ػػؿ ولػ ػ ػػده الصػ ػ ػػغار لقػ ػ ػػوؿ اهلل

ٍ
أشير قبؿ البموغ ،برقـ (.)94/16( ،)4738
تعالى" :والبلئي لـ يحضف" ،فجعؿ عدتيا ثبلثة
( )5ينظر :شرح النووي عمى مسمـ (.)206/9
( )6ينظر :االستذكار.)401/5( ،
( )7ينظر :المبسوط .)388/4( ،
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القول األول :ذىب الحنفية إلى القوؿ بأف لكؿ األولياء تزويجيا وبحسب ترتيب الق اربة النسبية ثـ
السببية ثـ ذوي األرحاـ ،ثـ القاضي ثـ السمطاف(.)1

القول الثاني :ذىب المالكية

()2

()3

والحنابمة

إلى القوؿ بأف ألبييا خاصة تزويجيا دوف سائر

االولياء أو مف جعؿ األب لو ذلؾ ،بشرط تعييف الزوج ،فإذا خاؼ الضيعة والفساد فيقوـ الوصي
مقاـ األب .

القول الثالث :ذىب الشافعية لؤلب والجد في حالة عدـ وجود األب تزويجيا دوف سائر
األولياء(.)4

األدلة وأوجه داللتها:

استدل أصحاب القول األول بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة واآلثار والمعقول:
أوال :القرآن الكريم :

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭼ

()5

وجه الداللة من اآلية القرآنية الكريمة :أف اآلية جاءت عامة ،والخطاب فييا عاـ مف غير

ٍ
ٍ
بدليؿ وال دليؿ عمى
فصؿ بيف العصبات وغيرىـ فتثبت والية اإلنكاح عمى العموـ إال مف خص

الخصوص ،وألف سبب ثبوت الوالية ىو مطمؽ القرابة وذاتيا لما بينا أف القرابة حاممةٌ عمى الشفقة
()6

في حؽ القريب داعيةٌ إلييا

ثانيا :من السنة النبوية المطهرة:

زوج رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -أمامة بنت حمزة( )7وىي صغيرةٌ سممة بف أبي
.1
سممة وىي بنت عمو ،وقاؿ :ليا الخيار إذا بمغت ،وانما زوجيا بالعصوبة ال بالنبوة ،بدليؿ إثبات
( )1ينظػ ػ ػ ػػر :بػ ػ ػ ػػدائع الصػ ػ ػ ػػنائع فػ ػ ػ ػػي ترتيػ ػ ػ ػػب الش ػ ػ ػ ػرائع ،)240/2( ،اليدايػ ػ ػ ػػة ( ،)480/2شػ ػ ػ ػػرح فػ ػ ػ ػػتح القػ ػ ػ ػػدير،
( ،)274/3تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ.)121/2( ،

( )2ينظػ ػ ػ ػػر :بدايػ ػ ػ ػػة المجتيػ ػ ػ ػػد ( ،)6/2الفواكػ ػ ػ ػػو الػ ػ ػ ػػدواني ( ،)60/2حاشػ ػ ػ ػػية الدسػ ػ ػ ػػوقي عمػ ػ ػ ػػى الشػ ػ ػ ػػرح الكبيػ ػ ػ ػػر،
(.)223/2
( )3ينظ ػ ػ ػ ػػر :الع ػ ػ ػ ػػدة ش ػ ػ ػ ػػرح العم ػ ػ ػ ػػدة ( ،)9/2المب ػ ػ ػ ػػدع ( ،)23/7ش ػ ػ ػ ػػرح الزركش ػ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ػػى مختص ػ ػ ػ ػػر الخرق ػ ػ ػ ػػي،
( ،)344/2كشاؼ القناع (.)43/5

( )4ينظر :األـ ،لمشافعي ( ،)20/5( ،)204 /150الميذب ،)37/2( ،مغني المحتاج (.)169/3
( )5سورة النور ،مف اآلية.)32( :
( )6ينظر :بدائع الصنائع (.)241/2
( )7ى ػ ػػي :أمام ػ ػػة بن ػ ػػت حمػ ػ ػزة ب ػ ػػف عب ػ ػػد المطم ػ ػػب الياش ػ ػػمية وأمي ػ ػػا س ػ ػػممى بن ػ ػػت عم ػ ػػيس ،وى ػ ػػي الت ػ ػػي اجتازى ػ ػػا
عم ػػي ي ػػوـ اليج ػ ػرة فأخ ػػذىا ،فطمػ ػػب جعف ػػر أف تكػ ػػوف عن ػػده ألف خالتيػ ػػا أسػػػماء بنػ ػػت عم ػػيس عنػ ػػده ،وطمبيػػػا زيػ ػػد

ب ػػف حارث ػػة أف تك ػػوف عن ػػده ألن ػػو ك ػػاف ق ػػد آخ ػػى بينيم ػػا رس ػػوؿ اهلل -ص ػػمى اهلل عمي ػػو وس ػػمـ -فقض ػػى بي ػػا رس ػػوؿ
اهلل -ص ػ ػػمى اهلل عمي ػ ػػو وس ػ ػػمـ -لجعف ػ ػػر ألف خالتي ػ ػػا عن ػ ػػده .ث ػ ػػـ زوجي ػ ػػا رس ػ ػػوؿ اهلل -ص ػ ػػمى اهلل عمي ػ ػػو وس ػ ػػمـ= -
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الخيار ليا إذا بمغت ،وألنو -صمى اهلل عميو وسمـ_ لـ يزوج أحدا بالنبوة ،ولو كاف زوج بيا لما
أحد ولـ ينقؿ إلينا أنو -صمى اهلل عميو وسمـ -منع األولياء مف التزويج ،ولكوف النبي
تقدـ عميو ٌ
–صمى اهلل عميو وسمـ -مف عصوبتيا زوجيا ،وىذا دليؿ إثبات والية التزويج عمى الصغيرة البكر

لسائر األولياء دوف فصؿ بيف العصبات(.)1
.2

()2

روي عف سيدنا عمي – رضي اهلل عنو -موقوفا

عميو وسمـ -أنو قاؿ" :النكاح إلى العصبات"(.)3

عميو ومرفوعا إلى النبي – صمى اهلل

ٍ
عصبة ،ألنو قابؿ الجنس بالجنس ،أو
نكاح إلى كؿ
وجه الداللة :دؿ الحديث عمى تفويض ال ٍ

بالجمع ،فيقتضي مقابمة الفرد بالفرد وألف األصؿ في الوالية ىـ العصبات فإف كاف الرأي وتدبير
القبيمة وصيانتيا عما يوجب العار والشيف إلييـ فكانوا ىـ الذيف يحرزوف عف ذلؾ بالنظر والتأمؿ

في أمر النكاح فكانوا ىـ المحقيف بالوالية وليذا كانت قرابة التعصيب مقدمة عمى قرابة الرحـ
باإلجماع ،وألف والية اإلنكاح مرتبةٌ عمى استحقاؽ الميراث التحاد سبب ثبوتيا وىو القرابة فكؿ
مف استحؽ مف الميراث استحؽ الوالية(.)4

ثالثا :اآلثار:

زوج ابف عمر -رضي اهلل عنيما -بنتا لو صغيرة لعروة بف الزبير -رضي اهلل عنو ،-وزوج سيدنا
عروة بف الزبير -رضي اهلل عنو -بنت أخيو بف أختو وىما صغيراف ،فيذا إف دؿ فإنما يدؿ عمى

ثبوت الوالية لسائر العصبات والقرابات مف غير األب والجد(.)5

رابعا :المعقول:

احتج السادة الحنفية –رحميـ اهلل -عمى عدـ اقتصار والية التزويج الصغير والصغيرة البكر عمى

األب والجد وتعدييا الى سائر العصبات ،وأف الوالية نظرية والنظر يتحقؽ بالتفويض إلى مف ىو

=مػ ػػف سػ ػػممة ابػ ػػف أـ سػ ػػممة ،وسػ ػػماىا الواقػ ػػدي عمػ ػػارة  .ينظػ ػػر :أسػ ػػد الغابػ ػػة فػ ػػي معرفػ ػػة الصػ ػػحابة)1314/1( ،
اإلصابة في تمييز الصحابة (.)499/7

( )1ينظر :تبييف الحقائؽ (.)122-121/2
( )2الحػ ػ ػػديث الموقػ ػ ػػوؼ ىػ ػ ػػو :مػ ػ ػػا أضػ ػ ػػيؼ إلػ ػ ػػى الصػ ػ ػػحابي مػ ػ ػػف قػ ػ ػػوؿ أو فعػ ػ ػػؿ أو تقريػ ػ ػػر ،س ػ ػ ػواء كػ ػ ػػاف السػ ػ ػػند
متص ػ ػ ػػبل أو منقطع ػ ػ ػػا .دلي ػ ػ ػػؿ الف ػ ػ ػػالحيف لط ػ ػ ػػرؽ ري ػ ػ ػػاض الص ػ ػ ػػالحيف ،)11/4( ،مرقػ ػ ػ ػاة المف ػ ػ ػػاتيح ش ػ ػ ػػرح مش ػ ػ ػػكاة
المصابيح.)397/1( ،

( )3ينظػ ػ ػ ػػر :نصػ ػ ػ ػػب ال اريػ ػ ػ ػػة ( ،)195/3المبسػ ػ ػ ػػوط ( ،)400/4بػ ػ ػ ػػدائع الصػ ػ ػ ػػنائع ( ،)240/2وذكػ ػ ػ ػػر صػ ػ ػ ػػاحب
كتػ ػ ػػاب الد اريػ ػ ػػة أنػ ػ ػػو لػ ػ ػػـ يجػ ػ ػػده .ينظػ ػ ػػر :الد اريػ ػ ػػة فػ ػ ػػي تخ ػ ػ ػريج أحاديػ ػ ػػث اليدايػ ػ ػػة ،بػ ػ ػػرقـ ( ،)62/2( )545وقػ ػ ػػاؿ
العينػ ػػي فػ ػػي البنايػ ػػة ( :)134/40ال يثبػ ػػت .وقػ ػػد بحثػ ػػت فػ ػػي مػ ػػا تحػ ػػت يػ ػػدي مػ ػػف مصػ ػػادر فمػ ػػـ أجػ ػػد لػ ػػو أصػ ػػبل،
اال في كتب الفقو ذكره العمماء رحميـ اهلل.

( )4ينظر :بدائع الصنائع (.)241-240/2
( )5ينظر :المبسوط (.)387/4
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المختص بالقرابة الباعثة عمى الشفقة ،ومف ال ولي ليا يعني العصبة مف جية القرابة الباعثة

لمشفقة ،والحرص عمى ما فيو مصمحتيا ،فإذا زوجيا أي شخص مف العصبات جاز ألنو مف

األولياء ،واف لـ تكف قرابة األب والجد(.)1

استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من السنة النبوية المطهرة والمعقول:

أوال :السنة النبوية المطهرة:

استدلوا بأحاديث استئمار اليتيمة ومنع تزويجيا دوف إذنيا :
 .1عف أبى ىريرة -رضى اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ « :تستأمر

اليتيمة في نفسيا فإف سكتت فيو إذنيا واف أبت فبل جواز عمييا»(.)2

 .2عف أبي موسى –رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ « :-تستأمر

اليتيمة في نفسيا فاف سكتت فقد أذنت واف أبت لـ تكره»(.)3

ٍ
أمر
 .3عف ابف
عباس أف رسوؿ اهلل  -صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ « :ليس لمولى مع الثيب ٌ
واليتيمة تستأمر وصمتيا إقرارىا»(.)4
وجه الداللة من األحاديث :دلت األحاديث السابقة بمنطوقيا داللة واضحة وصريحة عمى أف

األمر باستئذاف اليتيمة في نفسيا ،ونيت عمى تزويجيا دوف إذنيا ،واليتيمة ىي الصغيرة دوف سف

البموغ ،وألنو ال إذف لميتيمة معتبر قبؿ البموغ  ،فبل يمكف تزويجيا حتى تستأذف(.)5

ثانيا :من المعقول :أف غير األب قاصر الشفقة والرحمة فبل يتولى تزويج الصغيرة ،وغي الجد ال

يمكف لو أف يمي ماليا فبل يستبد بنكاحيا  ،وألف الجد يمي بوالية غيره وىو األب ،فأشبو سائر

العصبات(.)6

( )1ينظر :اليداية شرح البداية ( ،)200/1شرح فتح القدير (.)286/3
( )2أخرجػ ػ ػ ػػو اإلمػ ػ ػ ػػاـ البييقػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػػي سػ ػ ػ ػػننو الكبػ ػ ػ ػػرى ،بػ ػ ػ ػػاب مػ ػ ػ ػػا جػ ػ ػ ػػاء فػ ػ ػ ػػي نكػ ػ ػ ػػاح اليتيمػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػرقـ (،)14059
( ،)120/7واإلم ػ ػ ػػاـ الح ػ ػ ػػاكـ ف ػ ػ ػػي مس ػ ػ ػػتدركو ،كت ػ ػ ػػاب النك ػ ػ ػػاح ،ب ػ ػ ػػرقـ ( ،)180/2( ،)2702وق ػ ػ ػػاؿ عن ػ ػ ػػو :ى ػ ػ ػػذا
حديث صحيح عمى شرط الشيخيف و لـ يخرجاه.

( )3أخرج ػ ػػو اإلم ػ ػػاـ أحم ػ ػػد ف ػ ػػي مس ػ ػػنده ،ب ػ ػػرقـ ( )394/4( ،)19534وق ػ ػػاؿ عنػػ ػػو ش ػ ػػعيب األرن ػ ػػؤوط :ص ػ ػػحيح
لغيره وىذا إسناد حسف رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف ،تحفة األحوذي (.)207/4
( )4أخرجػ ػ ػػو أبػ ػ ػػو داود فػ ػ ػػي سػ ػ ػػننو ،بػ ػ ػػاب فػ ػ ػػي الثيػ ػ ػػب ،بػ ػ ػػرقـ ( ،)196/2( ،)2102البػ ػ ػػدر المنيػ ػ ػػر (،)571/7
وقاؿ عنو :ىذا الحديث صحيح.

( )5ينظر :االستذكار (. )402/5
( )6ينظر :المغني (.)379/7
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استدل أصحاب القول الثالث بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والقياس والمعقول:
أوال :القرآن الكريم:

ﭧ ﭨ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ(.)1
وجه الداللة من اآلية القرآنية :دلت اآلية القرآنية عمى أف الجد قاـ مقاـ األب ،فأقاـ الجد في
النسب أبا ،واذا كاف اسـ األب منطمقا عمى الجد وجب أف يكوف في الحكـ كاألب ،واف خالفو في
االسـ ،ولكماؿ شفقتو عمى البنت كاألب ،وألنو أب أعمى ولو والية عمى ماليا بخبلؼ غيره مف

األولياء(.)2

ثانيا :السنة النبوية المطهرة :روى سيدنا عبد اهلل بف عباس –رضي اهلل عنيما -أف رسوؿ اهلل –

صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ " :الثيب أحؽ بنفسيا مف ولييا ،والبكر يستأذنيا أبوىا في نفسيا".
وفي رو ٍ
اية " :البكر يستأمرىا أبوىا"(.)3
ثالثا :القياس:

أما استداللهم بالقياس فمن جانبين:

 .1قاسوا الجد عمى األب بجامع الشفقة في كؿ مف األب والجد(.)4

 .2سماه أبا إجراء لحكـ األب عميو ،واف خالفو في االسـ ،وألنو لما ثبت والية الجد عمى األب
فأولى أف يثبت عمى مف يمي عميو األب ،وألنو لما ساوى الجد األب في الوالية عمى ماليا ساواه

في الوالية عمى نكاحيا(.)5

ثالثا :من المعقول :لما ثبتت والية الجد عمى األب فمف باب أولى أف تثبت عمى مف يمي عميو

األب ،وألنو لما ساوى الجد باألب في الوالية عمى ماليا ساواه في الوالية عمى نكاحيا ايضا(.)6

القول المختار:

بعد عرض أدلة العمماء وعرض أوجو دالالت األدلة أرى أف الوالية في تزويج البكر الصغيرة
تكوف لؤلب والجد وذلؾ لوفور شفقة األب ورحمتو بأبنائو وحرصو عمى مصمحتيـ ورعاية

حقوقيـ ،والجد كاألب عند عدـ وجود األب ،وألف الصغار ال يدركوف مصالحيـ ،وكوف غير
األب مف األولياء يفتقر إلى الشفقة ،وقد يوقعيـ في سوء اختيار ال يمكف الخروج منو ،وىذا ما

( )1سورة الحج ،مف اآلية.)78( :
( )2ينظر :األـ لمشافعي ( ،)81/4الحاوي الكبير في فقو الشافعي.)346/8( ،
()3أخرج ػ ػػو اإلم ػ ػػاـ مس ػ ػػمـ ف ػ ػػي ص ػ ػػحيحو  ،كت ػ ػػاب النك ػ ػػاح ،ب ػ ػػاب اس ػ ػػتئذاف الثي ػ ػػب ف ػ ػػي النك ػ ػػاح ب ػ ػػالنطؽ والبك ػ ػػر
بالسكوت ،برقـ (.)242/7( ،)2546
( )4ينظر :حاشيتا قميوبي وعميرة (.)224/3
( )5ينظر :الحاوي الكبير (.)119/9
( )6ينظر :الحاوي الكبير (.)119/9
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نجده اليوـ مف سوء اختيار األولياء لؤلزواج غير األكفاء ،لذلؾ نجد ظاىرة الطبلؽ قد انتشرت في

مجتمعاتنا ،وبالنتيجة سيكوف مردود ىذا االختيار سمبي عمى المجتمع كمو .واهلل تعالى أعمـ.
الخاتمة:

الحمد هلل رب العالميف وأفضؿ الصبلة وأتـ التسميـ عمى سيدنا محمد بف عبد اهلل (صمى اهلل عميو

وسمـ) خاتـ األنبياء والمرسميف ،المبعوث رحمة لمعالميف وعمى آلو وصحبو أجمعيف أما بع ػػد.

أحمد اهلل الذي يسر لي إتماـ ىذا البحث ،وقد توصمت في بحثي ىذا إلى جممة نتائج ىي:
.1

يستحب لؤلب أف ال يزوج ابنتو الصغيرة الثيب حتى تبمغ وتأذف بالزواج  ،وذلؾ ألف

الزواج مسؤولية كبيرة ،حيث تبنى األسر وتنشأ المجتمعات مف خبللو ،وبيذا فبل حاجة ممحة وال

مصمحة مرجوة في وضع المرأة الصغيرة في ىكذا اختبار ،لتخوض تجربة زواج ثانية وىي ما
تزاؿ في سف صغيرة قد ال تعي فييا مسؤوليات الزواج ،فاألولى بيا أف تبمغ ويرجح عقميا لتكوف

ليا دراية في كيفية اختيار شريؾ حياتيا ،ويكوف إذنيا آنذاؾ معتبرا.
.2

إف الوالية في تزويج البكر الصغيرة تكوف لؤلب والجد وذلؾ لوفور شفقة األب ورحمتو

بأبنائو وحرصو عمى مصمحتيـ ورعاية حقوقيـ ،والجد كاألب عند عدـ وجود األب ،وألف الصغار

ال يدركوف مصالحيـ ،وكوف غير األب مف األولياء يفتقر إلى الشفقة ،وقد يوقعيـ في سوء
اختيار ال يمكف الخروج منو ،وىذا ما نجده اليوـ مف سوء اختيار األولياء لؤلزواج غير األكفاء،
لذلؾ نجد ظاىرة الطبلؽ قد انتشرت في مجتمعاتنا ،وبالنتيجة سيكوف مردود ىذا االختيار سمبي

عمى المجتمع كمو .واهلل تعالى أعمـ.

والحمد والشكر والثناء هلل عز وجؿ الذي وفقني وأعانني وسخر لي األسباب والوسائؿ إلنجاز ىذا

البحث ،وأسأؿ اهلل تعالى أف يتقبؿ مني ىذا الجيد المتواضع  ،وأف يغفر لي ما كاف مف ىفوات
وزالت ،وأف يكوف خالصا لوجيو الكريـ ،آميف.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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1395ىػ1975/ـ.
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 .12تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ،لفخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي ،دار الكتب اإلسبلمي،
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 .13تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،المؤلؼ :محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفوري أبو العبل،
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شرؼ بف مري النووي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة الثانية1392 ،ىػ.
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241ىػ) ،المحقؽ :شعيب األرنؤوط -عادؿ مرشد ،وآخروف ،إشراؼ :د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،الناشر:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة 1421 ،1ىػ  2001 -ـ.
 .47مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى المؤلؼ :مصطفى بف سعد بف عبده السيوطي شيرة ،الرحيبانى

(المتوفى1243 :ىػ) ،المكتب اإلسبلمي لمنشر ،الطبعة :الثانية1415 ،ىػ 1994 -ـ.
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 مطبعة مصطفى: القاىرة، لمحمد بف أحمد الشربيني،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج.48
.ىػ1377 ، ط بدوف،البابي الحمبي
، لعبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي أبو محمد،  المغني ف ي فقو االماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني لممقدسي.49
.ىػ1405 ، الطبعة األولى،دار الفكر لمنشر – بيروت

. بيروت، دار المعرفة،)ىػ676  (ت، يحيى بف شرؼ النووي أبو زكريا، منياج الطالبيف وعمدة المفتيف.50
. لبناف، بيروت، إبراىيـ بف عمي بف يوسؼ الشيرازي أبو إسحاؽ: تأليؼ، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي.51
،) ىػ1427 - 1404  (مف: الطبعة، و ازرة األوقاؼ والشئوف اإلسبلمية– الكويت، الموسوعة الفقيية الكويتية.52
 مطابع دار، الطبعة األولى:38 - 24  األجزاء، دار السبلسؿ – الكويت، الطبعة الثانية:23 - 1 األجزاء
. طبع الو ازرة، الطبعة الثانية:45 - 39  األجزاء،الصفوة – مصر
.ىػ1357 ،1 ط، دار المأموف: القاىرة،  نصب الراية في تخريج أحاديث البداية لمزيمعي.53
 طاىر أحمد: تحقيؽ، أبو السعادات المبارؾ بف محمد الجزري: المؤلؼ، النياية في غريب الحديث واألثر.54
.ـ1979 - ىػ1399 . المكتبة العممية – بيروت، محمود محمد الطناحي- الزاوي

،)ىػ593/ىػ511( ، ألبي الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الرشداني المرغياني، اليداية شرح البداية.55
.المكتبة اإلسبلمية لمنشر
 مكتبة، محمد صبحي حسف حبلؽ: تحقيؽ، محمد بف عمي الشوكاني: تأليؼ، وبؿ الغماـ عمى شفاء األواـ.56
.ىػ1416 ، الطبعة األولى، القاىرة،ابف تيمية
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