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والية اإلجبار
عىل النكاح لغري األولياء

إعداد
د. آمنة بنت عيل الوثالن

أستاذ الفقه املساعد
جامعة األمرة نورة بنت عبدالرمحن – الرياض
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املقدمة

احلمد هلل رب العلمني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء وخاتم 
املرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين... أما بعد:

فإن الترشيع اإلسالمي احلكيم قد أعطى عقد النكاح أمهية عظيمة، 
تظه�ر واضحة يف تفصيل كل م�ا له صلة هبذا العقد املبارك وال عجب 
يف ذل�ك ملا يرت�ب عليه من آثار مّتس حياة الزوجني واملجتمع املس�لم 

بأرسه.

وحتى يؤيت النكاح ثامره اليانعة، ينبغي أن تش�يع املودة والرمحة بني 
الزوج�ني، لذلك جعل اإلس�الم رضامها رشطًا لصح�ة عقد النكاح، 
لك�ن الرضا ق�د ال يتحق�ق يف كل األح�وال، ومع ذلك يك�ون العقد 

صحيحًا وهذا ما ُيعرف عند الفقهاء باإلجبار.

وقد سبق أن بسطت الكالم يف إجبار األولياء للمرأة والصغار عىل 
النكاح يف بحث مستقل)1).

ويأيت هذا البحث إكاماًل للفائدة إن شاء اهلل تعاىل.

وقد جعلت عنوانه: )والية اإلجبار عىل النكاح لغر األولياء(.

أسباب اختيار املوضوع:
لقد كان وراء اختياري للموضوع مجلة أسباب تتلخص فيام يأيت:

)1) البحث بعنوان )والية اإلجبار عىل النكاح يف الفقه اإلسالمي(. 
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1. حاج�ة املجتم�ع اإلس�المي -خاص�ة يف وقتنا احل�ارض- لبيان 
األح�كام املتعلق�ة بمس�ائل ال�زواج عام�ة، ومنه�ا اإلجب�ار م�ن غر 

األولياء، ممن له سلطة عىل املرأة أو الصغر أو املجنون.
2. اإلس�هام يف كش�ف اإلدع�اءات الكاذبة التي ق�د تنطلق مدعية 
ظلم املرأة يف اإلس�الم بإجبارها قرسًا عىل النكاح يف اإلس�الم، وذلك 

ببيان احلاالت التي يكون فيها اإلجبار والفئات ذات احلق.

هدف البحث:
هي�دف البحث إىل إيضاح األح�كام الفقهية املتعلقة بإجبار املرأة أو 
الرجل ع�ىل النكاح من قبل غ�ر األولياء، وحتديدًا احلاكم، والس�يد، 
بحي�ث تتضح للقارئ أحكامه ويتس�نى له معرف�ة حكمة الترشيع من 

ذلك.

خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة، ومبحثني، وخامتة عىل النحو التايل:

املقدمة: وفيها تعريف باملوضوع، وأس�باب اختياره، واملنهج املتبع 
فيه.

املبحث األول: ثبوت والية اإلجبار للويص، ويشتمل عىل مطلبني:
املطلب األول: بيان املراد من الوصاية يف النكاح.

املطلب الثاين: الفئات الذين تشملهم والية اإلجبار بالوصاية.
املبحث الثاين: ثبوت والية اإلجبار للحاكم والس�يد؛ ويشتمل عىل 

مطلبني:
املطلب األول: اإلجبار الصادر من احلاكم.

املطلب الثاين: اإلجبار الصادر من السيد.
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اخلامتة: وتشتمل عىل أهم النتائج.
واهلل أس�أل التوفيق واإلعانة؛ إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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املبحث األول
ثبوت والية اإلجبار للويص

ويشتمل عىل مطلبني:

املطلب األول: بيان املراد من الوصاية يف النكاح.

املطلب الثاين: الفئات الذين تشملهم والية اإلجبار بالوصاية.

املطلب األول
بيان املراد من الوصاية يف النكاح

أواًل تعريف الوصية:
1. تعريفها لغًة:

اه: أي عه�د إليه،  الوصي�ة: م�ا أوصيت ب�ه، ووّص الرج�ل ووصَّ
وال�واو والص�اد واحل�رف املعت�ل أصل ي�دل عىل وص�ل يشء بيشء، 
ووصي�ت ال�يشء: وصلت�ه، وأوصيت له ب�يشء، وأوصي�ت إليه: إذا 

جعلته وصيَّك، واالسم: الوَصاية، بالكرس والفتح.

وس�ميت وصية التصاهلا بأمر امليت، وال�ويّص الذي يويص والذي 
ُيويص له وهو من األضداد، وتواص القوم: أي أوص بعضهم بعضًا)1).

)1) انظ�ر: الصح�اح ت�اج اللغ�ة وصح�اح العربي�ة إس�امعيل اجلوه�ري )2525/6( دار 
العل�م للمالي�ني ب�روت، ط3، ت1404ه�، وهتذي�ب اللغة أليب منص�ور األزهري=
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2. تعريفها اصطالحًا:

اتفق�ت تعريف�ات الفقهاء -رمحه�م اهلل تعاىل- ع�ىل أن الوصية إنام 
تكون بعد املوت وفيام يأيت بعٌض منها:

أ( تعريف احلنيفة: الوصية متليك مضاف إىل ما بعد املوت)1).

ب( وعن�د املالكي�ة: الوصية هي هبة الرجل ماله لش�خص آخر أو 
ألش�خاص بع�د موته،أو عتق غالمه س�واء رصح بلف�ظ الوصية أو مل 

يرصح به)2).

ج( وعند الشافعية: تفويض ترصف خاص بعد املوت)3).

د( وعن�د احلنابل�ة: األم�ر بالت�رصف بعد امل�وت، أو الت�ربع باملال 
بعده)4).

ونلحظ عىل التعريفات السابقة:

اتفاقها عىل أن الوصية مفادها التربع أو التمليك للامل بعد املوت 	•
أي موت صاحب الوصية وهو املويص.

= )268/12( ال�دار املرصية للتأليف والرمجة، ومعجم مقاييس اللغة ألمحد بن فارس 
)116/6(، دار اجلي�ل، ب�روت، ولس�ان الع�رب ملحمد ب�ن منظ�ور )394/15( دار 
ص�ادر، بروت، ط3، 1414، والقاموس املحيط ملجد الدين الفروز آبادي )581/4( 

دار الراث العريب، بروت لبنان، الطبعة األوىل، 1412ه�.
)1) حاش�ية رد املحتار عىل الدر املختار املعروفة بحاش�ية ابن عابدين )415/5(، دار إحياء 

الراث العريب.
)2) بداي�ة املجتهد وهناية املقتصد، حممد بن أمحد بن رش�د القرطب�ي )336/2(، دار الكتب 

العملية، بروت، لبنان، ط10، 1408ه�
)3) كفاي�ة األخي�ار يف حل غاية االختصار، أبو بكر بن حممد احلس�يني )19/2( دار املعرفة، 

بروت، ط2. 
)4) حاش�ية النجدي عىل الروض املربع، رشح زاد املس�تقنع، عبدالرمحن النجدي )40/6(، 

ط9، 1423ه�. 



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 220

يف 	• ال�واردة  والتفوي�ض  والتملي�ك،  واهلب�ة،  الت�ربع،  ألف�اظ 
التعريف�ات مقيدة بقيد مهم وهو حص�ول ذلك بعد املوت، ألن 
كاًل منها جيري استعامله حال احلياة؛ فاقتضت الرضورة إليضاح 

املعنى تقييده هبذا القيد.

وهناك ملحظ أيضًا عىل تعريف الش�افعية واحلنابلة دون تعريف 	•
احلنفي�ة واملالكي�ة، وهو اش�تامل تعريفها عىل لف�ظ: »الترصف« 
وهذا اللفظ اش�تمل يف املعنى من جمرد التمليك أو التربع باملال؛ 
ألنه يتضمن كل ما يرد عىل الفكر مما قد يويص به املريض مرض 

املوت من تربع أو حفظ أو كفالة أو وقف ونحوه.

ثانيًا: بيان املراد من الوصاية يف النكاح:
تقدم معنا يف تعريف الوصية أن من معانيها تفويض اإلنس�ان لغره 
بالت�رصف بع�د موت�ه وه�ذا التفويض قد يك�ون يف قض�اء الواجبات 

املتعلقة بالذمة كالديون والكفارات والنذور.

وق�د يك�ون يف الترصف�ات املباح�ة، ومن ضم�ن ه�ذه الترصفات 
الوصّية باإلنكاح أو التزويج.

فيج�وز للم�رء أن خيت�ار وصي�ًا أمينًا، في�ويص إليه بتزوي�ج أوالده 
ذكورًا أو إناثًا بعد موته حتى يطمئن قلبه، وتأنس نفسه ألن النكاح من 
أول املطالب التي تتوق إليها النفس البرشية، وال تستقر احلياة غالبًا إال 
بتحقيقه، فكان له أن يضمن من يتوىل بعد موته أمر تزويج بناته خاصة 

بمن يتوسم فيه اخلر والكفاءة يف الدين والنسب.

ولكن هذا الرأي ليس جممعًا عليه عند الفقهاء -رمحهم اهلل تعاىل-؛ 
بل هو موضوع خالف بينهم؛ لذا كان من الرضوري اإلش�ارة هنا إىل 

هذا اخلالف ومعرفة رأي كل فريق يف هذه املسألة.
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فأقول مستعينة باهلل تعاىل:

اختل�ف الفقه�اء -رمحه�م اهلل تعاىل- يف مس�ألة الوصي�ة بالنكاح، 
وبعبارة أخرى: هل ُتس�تفاد والية الن�كاح بالوصية أو ال؟ وذلك عىل 

قولني:

الق�ول األول: إن الوصي�ة بالن�كاح جائ�زة كالوصية بامل�ال، بل إن 
ال�ويص أوىل باإلنكاح من الويل، وإذا ُنّص له عىل التزويج فإنه كاألب 

ألنه يقوم مقامه وهذا هو قول املالكية)1)، واحلنابلة)2).

أدلة هذا القول:

وقد استدل القائلون هبذا القول بام يأيت:

إهنا والية ثابتة لألب، فجازت الوصية هبا كوالية املال)3).. 1

وألن�ه جيوز أن يس�تنيب فيها يف حياته، فيك�ون نائبه قائاًم مقامه . 2
بعد موته، فجاز أن يستنيب فيها)4).

القول الثاين: إن والية النكاح ال ُتس�تفاد بالوصاية فال والية لويص 
بحق الوصاية يف عقد النكاح، سواء أوىص إليه األب بذلك أم ال.

)1) انظر: الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، أبو عمر بن عبدالرب القرطبي )430/1(، حتقيق: 
د. حممد املوريتاين، النارش املحقق 1399ه�، وبداية املجتهد )13/2(. 

)2) انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، عبداهلل بن قدامة )27/3(، املكتب اإلسالمي، 
بروت، ط5، 1408ه�، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف لعالء الدين املرداوي 
)85/8( مؤسس�ة التاريخ العريب، بروت، ومعونة أويل النهي رشح املنتهي، تقي الدين 
حمم�د ب�ن أمحد الفتوحي )احلنب�يل )92/7( حتقيق: د. عبدامللك ب�ن دهيش، دار خرض، 

بروت، ط1، ت1416ه�. 
)3) املغن�ي، موف�ق الدين عبداهلل بن أمحد بن قدام�ة )354/7( دار الكتب العملية، بروت، 

لبنان. 
)4) املرجع السابق. 
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وهذا قول احلنيفة)1)، والشافعية)2).

أدلة هذا القول:

احتج القائلون هبذا القول بام يأيت:

أن ال�ويص ليس بوكي�ل وال ويل، واخلال أوىل منه ومع ذلك ال . 1
والية له يف النكاح)3).

أن ال�ويص ال يتأث�ر بدخول الدينء يف نس�بهم ألن�ه أجنبي فال . 2
يعتني بدفع العار عنهم)4).

وألن غ�ر األب واجلد ال يزوج الصغ�ر والصغرة، وال جيوز . 3
نصب ويص واجلد حي)5).

املناقشة والرتجيح:

بعد تأمل أقوال الفقهاء يف هذه املس�ألة يرجح -واهلل تعاىل أعلم- 
ما ذهب إليه الفريق األول من أن الوالية يف النكاح ُتس�تفاد بالوصاية 

وذلك لعدة أسباب يمكن إمجاهلا فيام يأيت:

أواًل: مل ي�رد نص رشعي م�ن الكتاب أو الس�نة بتحريم جعل الويص 
وليًا فيبقى األمر عىل عمومه؛ ألن األصل يف األشياء اإلباحة ال التحريم.

)1) انظ�ر: خمت�رص الطحاوي، أبو جعف�ر الطح�اوي )173(، جلنة إحياء املع�ارف النعامنية، 
حيدر آباد اهلند، ورد املحتار )296/2(. 

)2) انظ�ر: األم، حمم�د الش�افعي )21/5( دار الفك�ر، ب�روت، لبن�ان، 1410ه��، ومغني 
املحت�اج إىل معرف�ة معاين ألفاظ املنهاج رشح الش�يخ الرشبيني عىل مت�ن منهاج الطالبني 

لإلمام النووي )76/3(، دار الفكر، بروت. 
)3) انظر: األم )21/5(. 

)4) انظ�ر: مغن�ي املحت�اج )76/3(، وحاش�ية البجرم�ى، املس�امة حتف�ة احلبي�ب عىل رشح 
اخلطيب )297/3(، دار املعرفة، بروت، لبنان، 1398ه�.

)5) انظر: مغني املحتاج )77/3(. 
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ثاني�ًا: أن الوصي�ة أمرها عظيم ألهنا أمانة يعه�د هبا امليت إىل وصيه 
قب�ل موته والوصية بالن�كاح ال تقل يف خطرها وعظمه�ا عن الوصية 
بغر النكاح، وخاصة إذا كان األمر متعلقًا بتزويج بناته األبكار خشية 

ضياعهن من بعده.

ثالث�ًا: أن املويص قد اخت�ار الويص وفّوض إليه والي�ة النكاح بعد 
موته بكامل اختياره مطمئنًا إىل أمانته وعدالته وتقواه وحتى مع وجود 
ويل للم�رأة فقد يكون وليها هذا فاس�قًا غر مأمون أو س�فيهًا أو غائبًا 
ف�إن املصلحة تس�تدعي نصب ويص يق�وم مقامه، وينظ�ر يف مصلحة 

أوالده باختيار الكفء.

ثالثًا: الفرق بينها وبني الوكالة:

1. تعريف الوكالة لغة:
- وكل يكل وتوّكل عىل اهلل وأوكل واتكل: استسلم إليه.

- ووكل إليه األمر وكال: سلمه وتركه.
- والوكيل معروف ُيقال وّكلته بأمر كذا توكياًل.

- واالسم: الوكالة، والوكالة بفتح الواو وكرسها.
ل: إظهار العجز واالعتامد عىل غرك)1). - والتوكُّ

2. تعريفها اصطالحًا:

أ( الوكالة عند احلنفية: إقامة الغر مقام نفس�ه يف ترصف معلوم 
جوهره)2)

)1) انظ�ر: الصح�اح )1844/5(، والقام�وس املحي�ط )88/4(، وخمت�ار الصحاح، حممد 
الرازي )306(، إخراج دائرة املعاجم للنرش، ت: 1980م. 

)2) اللب�اب يف رشح الكت�اب، عبدالعن�ي الغنيم�ي احلنف�ي )138/2(، دار إحي�اء ال�راث 
العريب، بروت، لبنان. 
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ب( وعند املالكية: الوكالة نيابة يف حق غر مرشوطة بموت ذي 
احلق وغر إمارة)1).

ج( وعند الشافعية: تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إىل 
غره ليفعله يف حياته)2).

د( وعند احلنابلة: استنابة جائز الترصف مثله فيام تدخله النيابة)3).

ه�ذه أهم التعريفات الواردة يف بيان معن�ى الوكالة رشعًا، وبالنظر 
إليه�ا ملّيًا يّتضح اش�تامهلا ع�ىل ضوابط أو قيود حت�دد اإلطار الرشعي 

للوكيل حتى ال خيرج عنها بحال...، ومنها:

- أن تعريف احلنفية جاء فيه قيٌد مهمٌّ وهو: »كون الترصف معلومًا« 
كبي�ع، أو رشاء أو فس�خ، ومعن�ى ذلك أن الوكيل ال تص�ح وكالته يف 

األمر املجهول، أو غر املعني ملا يف ذلك من الغرر.

- أما تعريف املالكية: فنجد فيه النص عىل أهنا نيابة، فالوكيل نائب عن 
املوكل يف اس�تيفاء احلق�وق أو يف أدائها. وهذه النيابة غر مرشوطة بموت 

صاحب احلق ومن ذلك الوكالة يف إبرام العقود أو احلوالة أو اإلبراء)4).

أما تعريف الشافعية: فاشتمل عىل قيدين مهّمني:

- القي�د األول: ه�و قوهلم: »مم�ا يقبل النياب�ة« ففي�ه التنبيه عىل أن 
الوكالة ال تصح إال يف األفعال التي جتوز فيها النيابة عن املوكل كالبيع 
وال�رشاء أو عقد النكاح، أما العب�ادات البدنية فال تصح فيها الوكالة، 

)1) دلي�ل الس�الك ملذه�ب اإلم�ام مالك، الش�يخ حممد س�عد )120(، دار ومكتب�ة اهلالل، 
بروت. 

)2) بجرمي عىل اخلطيب )11/3(. 
)3) امللخص الفقهي، تلخيص الش�يخ صالح الف�وزان )64/2(، دار ابن اجلوزي، الرياض 

اململكة العربية السعودية، ط14، 1412ه�. 
)4) انظر: أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك – أمحد الدردير )138(، دار الفكر، بروت.



225 العدد الرابع ع�شر: �شوال/املحرم 1433-1434هـ/2012م

ألن املقص�ود منه�ا االبت�الء واالختب�ار وال حيصل بفعل الغ�ر إال ما 
استثني من ذلك كاحلج، وذبح األضاحي وتفرقة الزكاة)1).

والقيد الثاين يف تعريفهم: هو قوهلم: »يف حياته« فيش�رط يف صحة 
الوكالة أن تكون يف حياة املوكل، ألهنا تنفسخ بموته كام سيأيت.

وأخرًا نلحظ عىل تعريف احلنابلة اش�تامله عىل قيد مهّم أيضًا وهو 
أن يك�ون كلٌّ م�ن امل�وكل والوكيل جائ�ز الت�رصف، ألن وكيله يقوم 

مقامه، وألن من ال يصح ترصفه فيه بنفسه ال يصح بنائبه)2).

ويتفق تعريف احلنابلة مع تعريف الش�افعية يف اش�راط كون الوكالة 
)فيام تصح فيه النيابة(، سواء كانت يف حقوق اآلدميني كالبيع والرشاء أو 
حقوق اهلل التي جتوز فيها النيابة كاحلج وتفريق الصدقة وإخراج الزكاة.

أم�ا ما ال تدخله النيابة من حقوق اهلل تعاىل فال يصح فيها التوكيل، 
وهي العبادات البدنية كالصالة والصوم والطهارة من احلدث.)3)

3. الفرق بني الوصية وبني الوكالة:

تفرق الوصية عن الوكالة يف عدة جوانب يمكن إمجاهلا فيام يأيت:

أواًل: يش�رط يف الويص)4) اإلس�الم واحلرية والبل�وغ والعقل، أما 
الوكيل فال يشرط فيه إال العقل)5).

)1) انظر: كفاية األخيار )175/1(.
)2) انظ�ر: الع�دة رشح العمدة يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، هباء الدين املقديس )52(، مكتبة 

الرياض احلديثة. 
)3) انظر: امللخص الفقهي )65(. 

)4) انظ�ر تفصي�ل ه��ذه ال�رشوط يف: االختيار لتعلي�ل املختار عب�داهلل بن م�ودود املوصيل 
)67/5( املكتب�ة اإلس�المية بركيا، ودليل الس�الك )147(، ومغني املحتاج وحاش�ية 

النجدي عىل الروض )76/6(. 
)5) انظر: األشباه والنظائر عىل مذهب أبى حنيفة النعامن، إبراهيم ابن نجيم )414(، املكتبة 

العرصية، بروت، ط1، 1418ه�. 
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ثاني�ًا: ال تص�ح الوكالة بعد امل�وت، أما الوصية ف�ال تكون إال بعد 
املوت)1).

ثالثًا: يملك الوكيل عزل نفس�ه متى شاء، وله الرجوع متى أراد)2)، 
أما الويص فال يملك ذلك بعد القبول.

رابع�ًا: تصح الوصية وإن مل يعلم هلا الويص، بخالف الوكالة فعلم 
الوكيل هبا رشط لصحة ترصفه)3).

خامس�ًا: إذا م�ات الويص قبل مت�ام املقصود، نص�ب القايض غره 
بخالف موت الوكيل، ال ينصب غره إال عن مفقود للحفظ)4).

مسألة: التوكيل يف عقد النكاح:
تق�دم معنا يف تعريف الوكالة اإلش�ارة إىل جوازها يف األفعال التي 
تدخله�ا النيابة ومن ذلك )عقد الن�كاح( فلقد اتفق الفقهاء)5) األربعة 

-رمحهم اهلل تعاىل- عىل جواز التوكيل يف عقد النكاح إمجااًل.
واستدل الفقهاء عىل جواز ذلك بأدلة من القرآن ومن السنة:

1. فم�ن الق�رآن الكري�م: قوله تع�اىل: )ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ( ]الكهف: 19[.

)1) انظ�ر: األش�باه والنظائر )414(، والوجيز يف فقه مذهب اإلمام الش�افعي، حممد الغزايل 
)193/1( دار املعرفة بروت، لبنان، وحاشية النجدي )214/5(. 

)2) انظ�ر: املصدر الس�ابق، واالختي�ار لتعليل املختار )66/4(، ومن�ح اجلليل رشح خمترص 
س�يدي خليل، حممد عليش )416/6(، دار الفكر، ب�روت، ط1، 1404ه�، والوجيز 

 .)193/1(
)3) انظر: رد املختار )448/5(. 

)4) األشباه والنظائر )414(. 
)5) انظ�ر: خمترص القدوري يف الفقه احلنفي، أبو احلس�ن أمح�د القدوري )115(، دار الكتب 
العلمي�ة، ب�روت، ط1، ت 1418ه��، وجواه�ر اإلكلي�ل رشح خمت�رص العالمة خليل 
يف املذاه�ب اإلم�ام مال�ك دار التنزيل، صال�ح اآليب األزه�ري )396/1(، دار الكتب 

العلمية، بروت، ط1، 1418ه�، ومغني املحتاج )157/3(، والكايف )19/3(. 
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2. ومن السنة النبوية: فعله ملسو هيلع هللا ىلص فقد تزوج أم املؤمنني أم حبيبة بنت 
جها النجايش إليه ملسو هيلع هللا ىلص، وأمهرها عنه  أيب س�فيان  بأرض احلبشة، زوَّ

أربعة آالف درهم، وكتب بذلك إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقبل)1).

ويص�ح التوكي�ل م�ن كل مكلف يملك بنفس�ه الت�رصف، وتلزمه 
األحكام فُيش�رط فيه االتص�اف بالذكورة والبل�وغ والعقل واحلرية، 

ويشرط يف وكيله ما ُيشرط فيه ألنه نائب عنه.)2)

واختلفوا بعد ذلك يف بعض املسائل، منها:

م�ا انف�رد به فقهاء احلنفية م�ن القول بصحة وكالة امل�رأة العاقلة يف 
عق�د الن�كاح فعنده�م أن املرأة هلا أن ت�زوج غرها بالوكال�ة أو توكل 

غرها من النساء يف تزوجيها)3)، خالفًا لقول اجلمهور.

وعند اجلمهور يش�رط يف وكيل الويل أن يكون مستكماًل للرشوط 
الت�ي ينبغي توافره�ا يف ويل املرأة الذي يتوىل عق�د نكاحها، فال يوّكل 
عىل نكاحها إال من يكون مثله يف استكامل رشوط الوالية)4)، ألن احلق 

هلل تعاىل فال يوكل كافرًا وال عبدًا وال صبيًا وال امرأة.

وك�ام يصح التوكي�ل من جهة الويل يص�ح التوكيل أيض�ًا من جهة 
ال�زوج يف قبول النكاح. فيقول الوكيل عن الزوج: »قبلت النكاح عن 

فالن« ويسمي الزوج.

ويشرط إذن املرأة للوكيل يف التزويج إذا كانت ممن ال جيرب.

)1) احلديث أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب الصداق رقم احلديث )2107(. 
)2) انظر: االختيار لتعليل املختار )156/2(، وجواهر اإلكليل )396/1(، وكفاية األخيار 

)175/1(، واإلنصاف )83/8(. 
)3) انظر: االختيار )90/3( 

)4) انظر: اخلريش عىل خمترص سيدي خليل، وهبامشه الشيخ العدوي، )189/3(، دار صادر، 
بروت وحاشية النجدي )272/6(، ومعونة أويل النهي رشح املنتهى )90/7(. 
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أم�ا إن كانت جمربة فال يش�رط إذهنا، ويصبح ملجربه�ا التوكيل يف 
تزوجيه�ا بغ�ر إذهنا ألن�ه يزوجه�ا بغر إذهن�ا؛ فكذلك ل�ه التوكيل يف 

تزوجيها بغر إذهنا)1).

املطلب الثاين
الفئات الذين تشملهم والية اإلجبار بالوصاية

تق�دم معنا ال�كالم عن اخلالف ب�ني الفقهاء -رمحه�م اهلل تعاىل- 
حول مس�ألة الوصية باإلنكاح، وهل تستفاد والية النكاح بالوصاية 

أو ال؟

ويمكن القول إن ما رآه كل مذهب هو أصل املسألة التي تتفرع منها 
مس�ائل تنبن�ي عىل هذا األص�ل، فالذين يقولون إن الوالية ال تس�تفاد 
بالوصي�ة قالوا بعدم إجب�ار الويص ملن أوص ب�ه والعكس بالعكس، 

وفيام يأيت تفصيل ذلك:

أواًل: إجبار الصغري:

آراء الفقهاء يف هذه املسألة:

اختلف الفقهاء -رمحهم اهلل تعاىل- يف مسألة إجبار الويص للصغر 
عىل النكاح، وذلك عىل قولني:

الق�ول األول: إن ويص األب يملك إجبار الصغري عىل النكاح ألنه 
قائم مقام األب، سواء أذن الغالم أم مل يأذن.

)1) انظ�ر: املدونة الكربى، اإلمام مالك بن أنس )146/2(، دار الفكر، بروت، والكايف يف 
فقه أهل املدينة املالكي )433/1(. 
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وهذا قول املالكية)1) واحلنابلة)2).

واش�رط املالكي�ة أن يك�ون يف تزوجي�ه غبطة أو مصلح�ة كتزوجيه 
رشيفة أو ابنة عمه أو غنّية)3)، واستدلوا بأن الويص قائم مقام األب.

الق�ول الث�اين: إن الويص ال يملك إنكاح الصغ�ري فضاًل عن القول 
بإجباره، س�واء أوص إليه األب يف ذل�ك أو مل يوص، فإن بلغ الصبي 
واس�تمر نظ�ر الويص عليه لس�فهه، اعت�رب إذنه يف نكاح�ه، وهذا قول 

احلنيفة)4) والشافعية)5).

املناقشة والرتجيح:

بع�د النظر يف أق�وال الفقهاء يظهر -واهلل تع�اىل أعلم- أن ما ذهب 
إليه أصح�اب القول األول أقرب للصواب مم�ا رآه خمالفوهم، وذلك 

لعدة أسباب:

أوهلا: أن الويص نائب عن األب، قائم مقامه يف التزويج واإلجبار، حق 
يملكه األب فكذلك وصيه، وال يبعد أن يكون قد نص له عىل التزويج.

وثانيهام: أن ويص األب ال ُيقدم عىل ذلك غالبًا إال عىل سبيل النظر 
واملصلحة ألن الصغر الذي مل يبلغ، ال ش�هوة له، وال خوف عليه من 
االفتت�ان، فكان تزوجي�ه يف هذه احلال إلحراز مصلح�ة قريبة أو بعيدة 

اطلع عليها الويص.

)1) انظ�ر: املدونة الكربى، اإلمام مالك بن أن�س )146/2( دار الفكر، بروت، والكايف يف 
فقه أهل املدينة املالكي )433/1(.

)2) انظر: املغني )391/7(، ورشح الزركيش، شمس الدين أبو عبداهلل الزركيش )162/3(، 
دار خرض، بروت، ط1، 1415ه�.

)3) انظر: منح اجلليل )315/3(.
)4) انظ�ر: رد املحت�ار )296/2(، وتبي�ني احلقائ�ق رشح كن�ز الدقائ�ق، عث�امن الزيلع�ي 

)126/2(، مطابع الفاروق احلديثة، القارة، شربا. 
)5) انظر: مغني املحتاج )76/3(، والوجيز )283/1(. 
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ثانيًا إجبار الويص للبكر)1(:
الوصية بالتزويج جائزة؛ ألهنا والية تنتقل من املويص)2) إىل املوص 
إليه، وتستفاد هذه الوالية بالوصية كام ترّجح معنا عند ذكر اخلالف يف 
املسألة)3)، وقد يويص إليه بقضاء ما استقر بذمته من ديون أو كفارات 
أو ن�ذور، وق�د يكون املويص م�ن األغنياء ويرغ�ب يف ختصيص ثلث 
مال�ه يف أوجه اخلر وإقامة املش�اريع الضخمة الت�ي خيصص ريعها أو 
عائدها للمحتاج من املس�لمني كاليتامى واألرام�ل واملقعدين، وهذه 
األم�ور ال يتحمله�ا إال من عرفت عن�ه األمانة والتق�وى والورع عن 

أكل املال احلرام، وكذا املقدرة التامة عىل إدارة شؤون املال.

وقد بس�ط فقهاء املالكية القول يف صور اإلجبار التي قد تصدر عن 
املويص، ويستفاد منها جواز إجبار البكر، فذكروا أن اإلجبار قد يكون 
رصحي�ًا كقول ال�ويص: »أجربها«، أو يك�ون ضمنيًا كقول�ه: »زّوجها 

صغرة أو كبرة«.

ويعني األب للويص الزوج، ويشرط يف هذه احلال أن يكون الزوج 
املعنّي كفؤًا صاحلًا، فلو عنّي فاسقًا أو شارب مخر فال عربة به إذ ليس له 

-أي لألب- جربها عليه، فكذا وصيه.

)1) البك�ر لغة: بالكرس: الع�ذراء، واجلمع أبكار، واملصدر البكارة، ويف االصطالح: اجلارية 
التي مل تفتض، أو مل جتامع، والبكر الشاب مل ينكح والشابة التي مل تنكح، انظر: الصحاح 
)595/2(، ومعج�م مقاييس اللغ�ة )287/1(، واألم )19/5(، والدر النقي يف رشح 
ألف�اظ اخلرقي جلامل الدين أبو املحاس�ن احلنبيل، إعداد خمتار غريب�ة، دار املجتمع للنرش 

والتوزيع – جدة، ط1، 1411ه�.
)2) اتف�ق الفقه�اء -رمحه�م اهلل تع�اىل- عىل أن األب جيوز ل�ه إجبار ابنته البك�ر الصغرة عىل 
النكاح، ويف إجبار البكر البالغة خالف، والراجح فيه صحة إجبار األب هلا إذا زوجها إىل 
الكفء، وإال فال جترب. انظر: تفصيل هذه املس�ألة يف بدائع الصنائع )242/2(، والكايف 
يف فقه أهل املدينة املالكي )427/1(، ومغني املحتاج )149/3(، واملغني )381/7(. 

)3) انظر الكالم عن هذه ملسألة ص )223(.
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وكذلك لو كان الزوج حال اإليصاء غر فاسق ثم تغر وطرأ فسقه، 
مل يكن للويص أن يزّوجه)1).

وم�ن صور اإلجب�ار كذلك: قول األب لل�ويص: »أنت ويّص عىل 
جها من أحببت« فاملش�هور عن املالكية  بن�ايت، أو عىل بضع بنايت أو زوِّ

أن له اجلرب)2).
ومل يذكر خمالف ملا اش�تهر عند املالكية س�وى م�ا ورد يف املدونة أن 
اجلاري�ة ال جيوز أن يزوجها إال أبوها، ولي�س ذلك ألحد من األولياء 

واألوصياء حتى تبلغ املحيض)3)، واملختار املشهور عندهم.

ثالثًا: إجبار الويّص للمجنونة واملجنون:
يع�د اجلن�ون)4) من الع�وارض الّس�اموية التي ال دخ�ل للعبد فيها، 
والتي يرفع بس�ببها عن�ه التكليف باألوامر الرشعية ع�ىل اعتبار أنه ال 
يعقلها، وال يس�تطيع -وهو ع�ىل هذه احلال- اجتن�اب النواهي، ألنه 

فاقد للعقل واإلدراك، وإنام مناط التكليف يف الرشع هو العقل.
واحلديث يف هذا املبحث األول يتوجه إىل مذاهب الفقهاء -رمحهم 

اهلل تعاىل- حول إجبار الويص للمجنونة واملجنون عىل النكاح.
فهل يملك ويص األب احلق يف إجبارمها مع إدراكهام ملعنى النكاح 

وما يرتب عليه من أحكام؟

)1) انظر: منح اجلليل )174/3(، واخلريش )17/3(. 
)2) املصدر السابق. 

)3) انظر: املدونة )146/1(. 
)4) اجلن�ون لغ�ة: من جّن الرجل جنونًا، وأجنه اهلل فهو جمن�ون، واصطالحًا: هو من يرضب 
ويش�تم، وم�ن خين�ق يف بعض األحي�ان، وعند األصولي�ني هو عارض يصيب اإلنس�ان 
فيفقده عقله ومتييزه. انظر: لسان العرب )96/13(، والصحاح )2903/5(، وحاشية 
ال�روض )255/6(، والوس�يط يف أص�ول الفق�ه اإلس�المي لعم�ر مول�ود عبداحلميد 

)255(، جامعة السابع من إبريل، ليبيا، ط1. 
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هذا ما سيتضح معنا -إن شاء اهلل تعاىل- يف الصفحات القادمة:

بيان مذاهب الفقهاء -رمحهم اهلل تعاىل- يف إجبار الويص للمجنونة 
واملجنون:

سيقترص القول هنا عىل ما ذكره فقهاء املالكية واحلنابلة -رمحهم اهلل 
تعاىل-القائلني بأن والية النكاح تس�تفاد بالوصاية خالفًا ملا ذهب إليه 

فقهاء احلنفية والشافعية كام تقدم معنا.

وهلذا ال نجد ذكرًا للمس�ألة عند فقهاء احلنفية والش�افعية -رمحهم 
اهلل- إذ إن ال�ويص عنده�م ال يمل�ك التزويج مطلق�ًا وإن أوص إليه 

األب بذلك؛ إال أن يكون قريبًا أو له نسب من قبل األب)1).

1. إجبار الويص للمجنون واملجنونة:

حترير املسألة:

ذه�ب فقهاء املالكية واحلنابلة -رمحهم اهلل تعاىل- إىل القول بصحة 
إجبار الويص للمجنون واملجنونة عىل النكاح برشوط، هي:

أواًل: أن يك�ون اجلنون مطبقًا أي مس�تدياًم، أم�ا إن كان متقطعًا بأن 
كان جُيّن يف وقت، ويفيق يف آخر فال إجبار، ألن اإلجبار إنام كان بسبب 
فق�دان العقل وهنا ُيرج�ى زوال جنوهنام، وعودهتام إىل حال االختيار، 

واإلدراك)2).

ثانيًا: وج�ود املصلحة، أو احلاجة الداعية إليه، وفرّس فقهاء املالكية 
ذلك بأن خُيش�ى علي�ه من الضياع أو من الوق�وع يف الزنا)3)، أما فقهاء 
احلنابلة فذكروا بأن من املصلحة التي جيربان عىل النكاح لتحصيلها أن 

)1) انظر: رد املختار )596/2(، واألم )21/5(.
)2) انظر: اخلريش )202/3(، واملغني )394/7(. 

)3) منح اجلليل )315/3(، وأقرب املسالك ص73. 
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يق�ول أه�ل الطب: إن يف تزوجيهام ذهاب لعلته�ام، ومن احلاجة ظهور 
أمارات الشهوة)1).

ثالث�ًا: أن يك�ون جنوهنام قبل البلوغ والرش�د، ف�إن كان بعدمها فال 
جيربمه�ا إال احلاكم، ألنه ال والي�ة له حينئٍذ عليهام، وهذا الرشط انفرد 

املالكية بذكره)2).

)1) انظر: املغني )393/7(، والكايف )25/3(. 
)2) انظر: اخلريش )202/3(، وجواهر اإلكليل )402/1(. 
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املبحث الثاين
ثبوت والية اإلجبار للحاكم، والسيد

ويشتمل عىل مطلبني:
املطلب األول:اإلجبار الصادر من احلاكم.

املطلب الثاين: اإلجبار الصادر من السيد.

املطلب األول
اإلجبار الصادر من احلاكم

لويل أمر املس�لمني مكانة س�امية يف الدولة اإلسالمية؛ إذ ال يتحقق 
االس�تقرار لبالد املس�لمني وال تنعم بام أراده اهلل هل�ا من اخلر واألمن 
إال باالجت�امع حوله والس�مع والطاعة ألمره في�ام ال خيالف رشعًا وال 

يصادم نصًا.
ق�ال تع�اىل: )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( 

]النساء: 59[.

وحاكم املسلمني وويل أمرهم له من احلقوق ما يتعني عىل املحكوم 
القي�ام هبا، وكذا عليه من الواجبات ما ينوء بحمله الرجال األش�داء، 
َفه عىل الرعية منوط باملصلحة، ودليله يف ذلك كتاب اهلل عز  إال أن ترصُّ
وجل ثم سنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص ثم ما قرره العلامء واملجتهدون من قواعد الرشيعة 
وأصوهل�ا الثابتة، وال ريب أن للحاكم من الصالحيات ما ليس لغره، 
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وم�ن ذل�ك أن واليته عام�ة فهو ويّل من ال ويّل له من املس�لمني، له أن 
ج، وأن ييل األموال التي ال مس�تحق هلا، وغر ذلك كثر، والذي  ي�زوِّ
يعنينا يف هذا املقام معرفة مذاهب الفقهاء -رمحهم اهلل تعاىل- يف إثبات 
والية اإلجبار عىل النكاح للحاكم، وذلك عىل فئات خاصة من الناس 

كالصغار واملجانني ونحوهم.

وهذا ما سيتضح معنا -بعون اهلل تعاىل- فيام يأيت:

أواًل: بيان املراد من احلاكم:
احلاكم: هو منفذ احلكم، ومجعه ُحّكام.

واحُلْكُم بالضم: القضاء مصدر قولك: حكم بينهم حيكم أي قىض.

واحلكمة: بالكرس: العدل واحللم والُنبوة.

واملحاكمة: املخاصمة إىل احلاكم)1).

واحلاكم: هو السلطان أو اإلمام)2).

واحلاكم أو اإلمام نائب عن مجاعة املس�لمني، وهم يرثون من ال ويل 
له من جهة امللك والقرابة، لكن واليته متأخرة عن الوالية اخلاصة، فال 

يكون احلاكم وليًا يف التزويج إال عند فقد الويل أو عضله)3) أو غيبته.

ف�إن مل يكن أحد م�ن األولياء حارضًا كان احلاك�م وليًا يقوم مقامه 
ألنه نائب عنهم.

وال ُيعلم خالٌف بني أهل العلم يف صحة والية السلطان أو احلاكم 

)1) انظر: الصحاح )1901/5(، والقاموس املحيط )136/4(. 
)2) املغني )305/7(. 

)3) العضل هو: منع الويل وليته عن النكاح من الكفء أيا كان أو غره. انظر: بدائع الصنائع 
يف ترتي�ب الرشائ�ع، أبو بك�ر الكاس�اين )247/2(، املكتبة العرصية، ب�روت - لبنان، 

واخلريش )3/184(، ومغني املحتاج )153/3(، والدر النقي )616/6(. 
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ف�كل العلامء الذين ُيعتد هبم جممعون عىل أّن للس�لطان والية التزويج 
للمرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم)1).

وقد فّصل العلامء القول يف حقوق احلاكم وواجباته، فذكروا أن من 
واجباته حفظ الدين عىل أصوله املس�تقرة، فإن ظهر مبتدع أو صاحب 
ش�بهة أوضح ل�ه احلجة وبنّي له الصواب، وم�ن واجباته كذلك تنفيذ 
األح�كام بني املتش�اجرين، وإقامة احلدود لتصان حم�ارم اهلل تعاىل عن 
االنته�اك وحتف�ظ حق�وق عب�اده ع�ن اإلت�الف، إىل غر ذل�ك مما هو 
مبس�وط يف مواضع�ه، ف�إذا ق�ام احلاكم ب�ام عليه من واجب�ات، وأدى 
حق�وق األمة فقد أدى حق اهلل تعاىل فيام هل�م وعليهم، ووجب له عىل 

األمة حقان مها الطاعة والنرصة)2).

وقد جاءت األدلة من الكتاب والس�نة مس�تفيضة يف التش�ديد عىل 
وج�وب طاع�ة احلاكم أو اإلمام والتحذير من ش�ق عصا الطاعة عليه 
ملا يس�ببه ذلك م�ن الفتنة وإراقة الدماء وإش�اعة الف�وىض يف املجتمع 

املسلم.

ثانيا: آراء الفقهاء يف إجبار احلاكم للصغري:
لق�د اختلف الفقه�اء -رمحهم اهلل تعاىل- يف مس�ألة إجب�ار احلاكم 
للصغ�ر ع�ىل الن�كاح، فمنهم م�ن أعطاه هذا احل�ق باعتب�اره أنه وليه 

وناظر له فيام يعود عليه بالنفع.

)1) انظ�ر: بدائع الصنائع )241/2(، واخل�ريش )181/3(، واملغني )350/7(، واإلمجاع 
أبو بكر بن املنذر )39(، دار الكتب العلمية، بروت، ط1، 1405ه�. 

)2) انظ�ر: األحكام الس�لطانية والواليات الدينية، عىل بن حممد امل�اوردي )16(، راجعه: د 
حمم�د فهمي الرسج�اين، دار التوفيقية للطباعة، مرص 1978 م، والقايض أبو يعيل الفراء 
وكتاب�ه األحكام الس�لطانية، د. حممد عبدالقادر أبو فارس )359(، مؤسس�ة الرس�الة، 

بروت، ط2، 1403ه�. 
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ومنه�م م�ن رأى خ�الف ذلك باعتبار صغر س�نه وانتفاء ش�هوته، 
وإليك التفصيل:

فأقول مستعينة باهلل:

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:

القول األول: إن احلاكم يملك تزويج الصغار الذين ال ويل هلم وله 
إجباره�م عىل النكاح، وهذا مذهب احلنفي�ة)1) واملالكية)2) والصحيح 

من مذهب احلنابلة)3).

واش�رط احلنفية يف تزويج القايض للصغار أن يشرط له السلطان 
ذلك يف عهده ومنشوره فال يزوج أحدًا منهم بغر إذن السلطان، وهلم 

خيار الفسخ بعد البلوغ.

أما املالكية فاش�رطوا لصحة جرب احلاك�م أن يكون يف هذا النكاح 
غبط�ة ومصلحة له، مث�ل تزوجيه برشيفة أو بنت عمه أو امرأة غنية أي 

مورسة، واملصلحة يف ذلك ظاهرة.

يف حني اشرط احلنابلة لصحة اإلجبار وجود احلاجة وهي مطلقة، 
سواء كانت حاجة إىل النكاح أو غره.

واس�تدلوا ع�ىل ذل�ك بأن احلاك�م ييل مال�ه، فم�ن ويل ماله ملك 
تزوجي�ه كاألب، وألن�ه ناظٌر ل�ه يف مصاحله وهذا منها فأش�به عقده 

عىل ماله)4).

)1) انظر: بدائع الصنائع )122/2(، وتبني احلقائق )202/3(. 
)2) انظر: اجلليل )315/3(، واخلريش )202/3(. 

)3) انظ�ر: املغني )392/7(، واإلنصاف )61/8(، والرعاية الصغرى يف الفقه عىل مذهب 
اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد احلراين )125/2( حتقيق: د. نارص الس�المة، دار إش�بيليا – 

الرياض، ط1، ت 1423ه�. 
)4) انظر: املغني )392/7(، والكايف )25/3(. 
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جه انفسخ  القول الثاين: إن احلاكم ال يملك تزويج الصغري، فإن زوَّ
النكاح)1) وهذا مذهب الشافعية)2).

املناقشة والرتجيح:
بع�د النظر يف أق�وال الفقهاء املتقدمة يف هذه املس�ألة يرجح -واهلل 
تع�اىل أعلم- بالصواب م�ا ذهب إليه أصحاب الق�ول األول، وذلك 

لألسباب التالية:
األول: إن مجي�ع م�ن يعت�د هب�م جممع�ون ع�ىل ثب�وت والي�ة احلاكم 
وعمومه�ا، فه�و ويل م�ن ال ويل له، وه�ذه الوالي�ة العامة تش�مل املرأة 
والصغ�ر وغرمه�ا، فام دام الويل غ�ر موجود فاحلاكم يت�وىل من ال ويل 
له، وبالتايل ُيعطى من احلق يف التزويح واإلجبار عليه ما ال يكون لغره.
الث�اين: إن الق�ول بصح�ة اإلجب�ار من�وط بتحري املصلحة وس�د 
احلاجة للصغر، وليس عىل إطالقه كام تقدم، وبذلك ينبغي أال تفوت 
هذه املصلحة الراجحة بحجة انتظار بلوغه واختياره، وإنام ُيعطى هذا 

اخليار بعد البلوغ.

)1) فس�خ العق�د: نقضه، وح�ل الرابطة التي تربط بني الزوجني، وقد يكون الفس�خ بس�بب 
خلل وقع يف العقد؛ كأن يعقد عىل أخته من الرضاع، وقد يكون بسبب طارئ يمنع بقاء 
الزوجية، مثل: ارتداد أحد الزوجني عن اإلسالم –والعياذ باهلل–، ومن الفقهاء من فّرق 
بني الفسخ والطالق فقالوا: كل فرقة تكون من الزوج فهي طالق، وكل فرقة تكون من 

الزوجة فهي فسخ، وقال الشافعي: كل فسخ كان بني الزوجني فال يقع به طالق. أ.ه� 
والف�رق بني الفس�خ والط�الق أن الط�الق ال ينهي احلي�اة الزوجي�ة إذا كان رجعيًا، أما 
الفس�خ س�واء أكان بس�بب طارئ يف العقد أم بس�بب خلل فيه فإنه ينهي احلياة الزوجية 
يف احلال، كذلك الفرقة بالطالق تنقص عدد الطلقات، أما الفرقة بالفسخ فال ينقص هبا 
ع�دد الطلق�ات، كذلك من الفروق بينهام أنه ال نفقة للمفس�وخ نكاحها بعد الدخول يف 
العدة حائاًل كانت أو حاماًل النقطاع النكاح بخالف املطلقة فلها النفقة إن كانت حاماًل.

انظر: األم )199/5(، وحاشية البيجرمي )362/3(. 
)2) انظر: األم )22/5(. 
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الثال�ث: إن القول باإلجب�ار أقوى لكونه موافق�ًا لعموم األدلة مع 
عدم قيام ما يدل عىل التحريم فيبقى احلكم عىل األصل وهو اإلباحة.

ثالثًا: إجبار احلاكم للمجنون واملجنونة:
مصطل�ح احلكم مرتب�ط لغويًا باحلكم�ة وإتقان األم�ور والنظر يف 
العواق�ب، وال ريب أن )احلاكم( جيب أن يك�ون يف الغالب متصفًا بام 
تقتضيه ه�ذه الكلمة من احلكمة والعلم والع�دل والتقوى، ولذا فإنام 
ُيم�ىض م�ن أحكامه ما ج�اء موافقًا ملا أراده الش�ارع احلكيم من حتقيق 
املصلح�ة ودرء املفس�دة، وق�د تقدم معن�ا أن احلاكم يمل�ك التزويج، 
وتنتقل إليه هذه الوالية عند عدم وجود الويل القريب، وهذا األمر قد 
يتعلق بشخص فاقد العقل أي جمنون أو جمنونة؛ بحيث تلح احلاجة إىل 
تزوجيه�ا جربًا؛ إذ إهن�ام ال يملكان االختيار وال الرأي يف أمر نكاحهام، 

ويكون يف هذا إصالح حلاهلام حااًل أو مآاًل.

1. إجبار احلاكم للمجنون:

اتف�ق الفقه�اء)1) -رمحه�م اهلل تعاىل- ع�ىل حكم هذه املس�ألة وهو 
إعطاء احلق للحاكم يف إجبار املجنون عىل النكاح بال اعتبار لرضاه أو 
إذنه؛ إذ ال يتصور منه فهم ذلك فهو ليس من أهل املشاورة أو اإلذن.

وإليك أهم ما ذكره الفقهاء من قيود هلذا اإلجبار:

)1) مل أق�ف ع�ىل رأي فقه�اء احلنيف�ة -رمحهم اهلل- يف املس�ألة في�ام اطلعت عليه م�ن كتبهم، 
جان كام يزوج الصغر  لك�ن نص فقهاؤهم عىل أن املجنون الكب�ر واملجنونة الكبرة يزوَّ
والصغ�رة س�واء كان اجلنون أصليًا أو طارئًا بعد البل�وغ؛ ألن الوالية عليهام والية حتم 
وإجي�اب، وهي تدور مع اجلنون وجودًا وعدمًا، وب�ام أهنم يرون صحة تزويج احلاكم أو 
نائب�ه للصغار مع ثبوت اخليار بعد بلوغهم، فلعل حك�م املجنون عندهم كذلك لوجود 
ال�رشط وهو عجز املوىل عليه. انظر تفصيل رأهي�م يف بدائع الصنائع )241/2، 245(، 

ورد املحتار )306/2(، وتبيني احلقائق )127/2(. 
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جيوز للحاكم إجبار املجنون عىل النكاح بقيود:

أواًل: أن يك�ون جنونه مطبقًا أي أصلي�ًا ال إفاقة فيه، فإن كان يفيق 
أحيانًا مل جيز إجباره بل تنتظر إفاقته ليأذن)1).

ثاني�ًا: أن يك�ون املجنون حمتاجًا إىل الن�كاح أي إىل الوطء، ويعرف 
ذلك بقرائن، وخيش�ى عليه أو منه الفس�اد والوقوع يف الزنا؛ ألن احلد 

وإن سقط عنه فال يعان عىل اقراف احلرام)2).

وق�د اختلف الفقه�اء -رمحهم اهلل تع�اىل- يف إيضاح ه�ذه احلاجة 
فعند املالكية تقيد احلاجة بالوطء أو الشهوة إىل النساء فحسب، أما إن 

كان حمتاجًا إىل اخلدمة فقط فحينئذ ال جيرب عىل النكاح)3).

أما الش�افعية واحلنابلة فرون أن احلاجة مطلقة سواء كانت للوطء 
أو للخدم�ة بحي�ث ال يوج�د يف حمارمه م�ن حيصل به ذل�ك أو لتوقع 

شفائه بالوطء بعد شهادة عدلني من األطباء)4).

وه�ذا هو املختار ألن املقص�ود من إنكاحه حتقيق املصلحة له ودرء 
الرضر عنه، وال يكون ذلك إال بسد حاجته أيًا كان نوعها.

أض�ف إىل ذلك أن املجنون حمت�اج إىل من يعتني به عناية خاصة 
ق�د ال تبعد كث�رًا عن العناي�ة بالصغر يف مالحظة طعامه ولباس�ه 
ونظافت�ه ونح�و ذلك مم�ا يعد من األم�ور الرضورية الت�ي ال يطيق 

)1) انظ�ر: اخل�ريش )202/3(، واألم )22/5(، وعم�دة الس�الك وعدة الناس�ك أمحد بني 
النقيب املرصي )203( املكتبة العرصية، صيدا.

انظ�ر: من�ح اجللي�ل )315/3(، ومغن�ي املحت�اج )3/168(، واملغن�ي )392/7(،   (2(
والتوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح، أمحد العلوي الش�ويكي )302(، مطبعة الس�نة 

املحمدية مرص، ط1، ت 1371ه�. 
)3) انظر: منح اجلليل )315/3(. 

)4) انظ�ر: زاد املحت�اج ب�رشح املنه�اج، عب�داهلل الكوهج�ي )211/3(، حتقي�ق: عب�داهلل 
األنصاري، طبع عىل نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر، ط1، واإلنصاف )61/8(. 
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القي�ام هب�ا إال من كان مقربًا بدافع العط�ف واملحبة وهذا يتوافر يف 
الزوجة غالبًا.

ثالثًا: أن يكون املجنون كبرًا بالغًا ألن الصغر ال حيتاج إىل النكاح يف 
احلال لعدم وجود الشهوة وهذا الرشط ذكره الشافعية)1) واحلنابلة)2)، 

دون املالكية.
رابع�ًا: أن ُيذك�ر للزوجة حاله ف�إن رضيت به ج�از تزوجيه، وهذا 

الرشط انفرد به الشافعية)3).
2. إجبار احلاكم للمجنونة:

تق�دم معن�ا يف املس�ألة ذكر اتف�اق الفقهاء -رمحه�م اهلل تعاىل- عىل 
ج�واز إجبار احلاك�م للمجنون، واألمر كذلك يف ح�ق املجنونة، فعند 
اجلمه�ور)4) يملك احلاكم باعتبار واليته العامة إجبار املجنونة املغلوبة 
عىل عقلها عىل النكاح دون اعتبار إلذهنا أو رضاها؛ إذ إهنا ليس�ت من 

أهل اإلذن، وليس هلا اختيار صحيح.
وق�د ذكر الفقهاء -رمحهم اهلل- قيودًا لصحة هذا اإلجبار، أمهها ما 

يأيت:
أواًل: أن يك�ون جنوهنا مطبقًا بحيث ال ُينتظ�ر هبا إفاقة، فإن كانت 
جت�ن وتفي�ق ف�ال إجب�ار عليها، وه�ذا ال�رشط ن�ص علي�ة املالكية)5) 

والشافعية)6)، ويفهم اشراطه عند احلنابلة من مذهبهم.

)1) انظر: مغني املحتاج )168/3(. 
)2) انظر: اإلنصاف )61/8(. 

)3) انظر: األم )22/5(. 
)4) يقصد باجلمهور املالكية والشافعة أما احلنيفة فلم أقف عىل رأهيم كام تقدمت إليه اإلشارة 

فيام سبق. 
)5) انظر: اخلريش )176/3(. 

)6) انظر: األم )22/5(. 
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ثاني�ًا: أن ال يك�ون هل�ا أب، وهذا عن�د املالكية)1)، وعند الش�افعية 
اش�رطوا عدم وجود األب أو اجلد)2) وهذا هو الراجح؛ إذ الوالية يف 
التزويج إنام تنتقل إىل احلاكم عند فقد الويل، وال شك أن اجلد يف منزلة 
األب فيق�دم يف إنكاحه�ا عند وجود املصلح�ة، فإن مل يكن هلا أب وال 

جد انتقلت والية تزوجيها إىل احلاكم.

ثالثًا: أن تكون بالغًة، وهذا ما اش�رطه املالكية)3) والش�افعية)4)، خالفًا 
للحنابل�ة)5) حي�ث ذهبوا إىل صح�ة إجبار املجنونة مطلق�ًا، كبرة كانت أو 

صغرة إذا ظهرت منها شهوة.
وقال�وا: إن املعنى املبيح للتزوي�ج ُوجد يف حق الصغرة فأبيح تزوجيها 
كالكبرة إذا ظهرت منها شهوة، ففي تزوجيها مصلحتها ودفع حاجتها)6).
والراجح ما ذهب إليه املالكية والشافعية من اشراط بلوغ املجنونة؛ 
وذلك ألن البلوغ مظنة الش�هوة واالحتياج إىل الوطء، وهذا ال يوجد 
يف الصغ�رة غالبًا؛ لذا ُين�اط احلكم بالبلوغ، فإذا بلغ�ت جاز للحاكم 

إجبارها، وإن كانت صغرة مل جترب لعدم احلاجة.

رابع�ًا: وجود احلاج�ة إىل النكاح، وهي مطلقة فتش�مل احلاجة إىل 
ال�وطء ب�أن تظهر منه�ا عالمات الش�هوة إىل الرجال، إم�ا من كالمها 
أو قرائ�ن أحواهل�ا كتتبعها الرجال وميلها إليهم أو يكون النكاح س�ببًا 

متوقعًا لشفائها بقول عدلني من األطباء.

)1) انظر: منح اجلليل )272/3)
)2) انظر: كفاية األخيار )34/2(. 

)3) انظر: اخلريش )176/3(. 
)4) انظر: األم )22/5(. 

)5) انظر: املغني )930/7(.

)6) انظر: املغني )930/7(.
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وهذا الرشط ذكره الشافعية)1) واحلنابلة)2).

خامس�ًا: أن ُيعل�م ال�زوج بحاهلا، وما اش�تهر من أهن�ا مغلوبة عىل 
جها احلاكم إياه جربًا ب�ال اعتبار ألمرها؛  عقله�ا، فإن ريض بذل�ك زوَّ

ألنه أمر هلا، وكان إنكاحها إياه كاحلكم هلا وعليها.
وهذا الرشط انفرد بذكره الشافعية)3).

جه�ا م�ن الك�فء، ويقص�د ب�ه يكافئه�ا يف الدين  سادس�ًا: أن يزوِّ
والصناعة والنسب واحلرية سواء كانت بكرًا أو ثيبًا.

وهذا الرشط انفرد به أيضًا الشافعية)4).

املطلب الثاين
اإلجبار الصادر من السيد

يف هذا املطلب نأيت عىل آخر األس�باب املبيحة لإلجبار وهو امللك، 
فالس�يد يمل�ك إجب�ار عبده، وكذل�ك أمت�ه؛ ألن ملكه علي�ه كاحلبل 
يف رقبت�ه، وكالغ�ل أو القيد املان�ع له من الترصف فه�و حمبوس بالرق 
والعبودي�ة وجت�ري عليه أحكام س�يده جريانًا كاماًل؛ ب�ل إنه يمنع من 
اخلروج إىل الصلوات واحلج واجلهاد وأداء الش�هادات بال إذن سيده، 
�ب اإلس�الم يف العتق وح�ث علي�ه يف أدلة كثرة م�ن الكتاب  ل�ذا رغَّ
والس�نة، وجعله من أعظم القرب�ات املندوب إليها ألن فيه ختليصًا من 

الذل، وتكمياًل لألحكام والترصفات الرشعية)5).

)1) انظر: مغني املحتاج )169/3(. 
)2) انظر: اإلنصاف )60/8(. 

)3) انظر: األم )22/5(. 
)4) انظر: املرجع السابق. 

)5) انظ�ر: كت�اب العت�ق يف املراجع التالي�ة: االختي�ار )17/4(، وأقرب املس�الك )180(، 
وكفاية األخيار )175/2(، واملطلع )314(، واملقنع )3/3(. 
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وم�ن كان ه�ذا حاله فحري أن جت�ري عليه أحكام س�يده بال تردد 
أو توق�ف ومنها النكاح؛ ألنه من أعظم املصالح وأكثرها وقوعًا، وقد 
بس�ط الفقه�اء -رمحه�م اهلل- القول يف حكم ه�ذه املس�ألة فاتفقوا يف 

مواضع، واختلفوا يف أخرى.
وهذا ما سيتضح معنا يف الصفحات القادمة - إن شاء اهلل تعاىل-

أحقيته يف اإلجبار عىل النكاح:
قب�ل الوقوف عىل آراء الفقهاء يف إجبار الس�يد لعب�ده أو أمته جيدر 
بن�ا التنبيه عىل مس�ألة مهمة تدور عليها أح�كام اجلرب وهي متام امللك، 
وُيقصد هبا أن يكون ملك السيد لعبده أو أمته تامًا ال شائبة فيه بحيث 
يص�دق عىل العبد واألم�ة االتصاف بصفة الق�ن)1) أي العبد اخلالص 

الذي ليس فيه شائبة حرية.
فلق�د اتف�ق الفقه�اء)2) -رمحهم اهلل تع�اىل- عىل أن والي�ة اإلجبار 
للعب�د اململوك تعتم�د عىل كامل امللك وهذا يش�مل الق�ن واألمة وأم 
الولد)3)واملدب�ر)4)، أم�ا املكاتب)5) واملكاتبة فال جيوز للس�يد إجبارمها 

)1) الق�ن: العب�د اخلال�ص العبودي�ة، وهو ال�ذي ُملك هو وأب�واه وتكون للواح�د واجلمع 
وُيق�ال للعب�د أيضًا قني، ولألمة قينة، مغنية كانت أو غ�ر مغنية. انظر: القاموس املحيط 

)369/4(، وخمتار الصحاح )223(. 
)2) انظ�ر: رد املخت�ار )377/2(، ومن�ح اجللي�ل )272/3(، ومغني املحت�اج )172/3(، 

واملغني )398/7(.
)3) أم الولد هي األمة التي ولدت من سيدها فأتت بولد منه ظهر عليه خلقه اآلدمي إما حيًا 

وإما ميتًا وتعتق إذا مات سيدها. انظر: الوجيز )294/2(. 
)4) املدّبر: هو العبد الذي ُعلق عتقه بموت س�يده، والتدبر: تعليق مكلف رش�يد عتق رقيقه 
عىل موته لزومًا وس�مي بذلك ألنه يعتق بعدما يدبر سيده. انظر: دليل السالك )146(، 

واملطلع )315(. 
)5) املكات�ب العب�د الذي حصلت منه الكتابة، والكتابة بمعن�ى املكاتبة واملكاتب بفتح التاء: 
العبد، وبكرسها الّسيد، واملكاتبة: لفظة وضعت لعتق عىل مال منجم إىل أوقات معلومة 

حيل كل نجم لوقته املعلوم. انظر: املطلع )316(، والدر النقي )825/3(. 
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ع�ىل الن�كاح مطلقًا، وكذا املبع�ض)1)، وهذا حم�ل اتفاق)2)بني الفقهاء 
-رمحهم اهلل-.

أواًل: إجبار السيد لعبده الصغري:
اختلف الفقهاء -رمحهم اهلل تعاىل- يف هذه املسألة عىل قولني:

الق�ول األول: أن الس�يد يمل�ك إجب�ار عبده الصغري ع�ىل النكاح. 
وهذا قول اجلمهور من احلنفية)3)، واملالكية)4) وأحد قويل الش�افعية)5) 

واحلنابلة)6).

أدل�ة هذا القول: اس�تدل اجلمهور ع�ىل قوهلم بصح�ة إجبار العبد 
الصغ�ر أن الس�يد يمل�ك تزوي�ج ابنه الصغ�ر فعبده م�ع ملكه ومتام 

واليته عليه أوىل، وكذلك احلكم يف عبده املجنون)7).

الق�ول الثاين: أن الس�يد ال يملك إجبار العب�د الصغري عىل النكاح. 
وهذا القول للشافعية)8).

الرجيح:

بعد تأمل آراء الفقهاء يف هذه املسألة يرجح -واهلل أعلم - ما ذهب 

)1) المبع�ض: ه�و من أعت�ق بعضه وبقي بعضه اآلخ�ر رقيقًا. انظر: تفصي�ل القول فيه عند 
الفقه�اء يف االختيار )24/4(، وبداية املجتهد )367/2(، وكفاية األخيار )176/2(، 

والُعدة )347(. 
)2) انظر: املراجع السابقة يف حكاية االتفاق األول.

)3) انظر: بدائع الصنائع )237/2(. 
)4) انظر: أسهل املدارك رشح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك، أبو بكر الكشناوي 

)63/2(، املكتبة العرصية، بروت، ط1، ت 1424ه�. 
)5) انظر: مغني املحتاج )172/3(. 

)6) انظر: املغني )400/7(. 
)7) انظر: املغني )401/7(. 

)8) انظر: األم )45/5(، والوجيز )10/2(. 
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إليه اجلمهور من صحة إجبار الس�يد لعبده الصغر وتزوجيه بال اعتبار 
إلذنه ورضاه، وذلك ملا يأيت:

أن العبد ومنافعه مملوك لس�يده، يترصف فيها كيف شاء، وهذا . 1
م�ن مجل�ة الترصفات املباح�ة، وال يرت�ب عليه حمظ�ور بل قد 

يكون نافعًا له.
قوة اس�تدالل اجلمه�ور عىل رأهيم، وعدم قي�ام ما يعارضه من . 2

أدلة نقلية أو عقلية، وال ش�ك أن القول الُمدعم بالدليل مقدم 
عىل القول الذي خيلو منه.

ثانيًا: إجبار السيد لعبده الكبري:
وهذه املس�ألة أيضًا جرى فيها اختالف الفقهاء -رمحهم اهلل تعاىل- 

عىل قولني:
القول األول: إن السيد يملك إجبار عبده الكبري عىل النكاح، ومعنى 
اإلجبار أن ينفذ عليه النكاح بغر رضاه وهذا قول احلنفية)1)، واملالكية)2).
واش�رط املالكي�ة لصحة اإلجب�ار عدم اإلرضار بالعب�د، فال جيوز 
للس�يد إجب�ار عبده مع حصول الرضر، كتزوجي�ه بمن ال خر فيها، أو 

بأمة مصابة بعاهة أو بجنون.)3)
أدلة هذا القول:

اس�تدل أصح�اب ه�ذا الق�ول بقول�ه تع�اىل: )ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ( ]النور: 32[.

)1) انظر: تبيني احلقائق )164/2(. 
)2) انظر: املدونة )149/2(. 

)3) انظر: منح اجلليل )269/3(، والتسهيل –تسهيل املسالك إىل هداية السالك إىل مذهب 
اإلمام مالك– الش�يخ مبارك بن عيل التميمي )1169/4(، دار ابن حزم، بروت، ط2 

1422ه�. 
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وجه االستدالل:
أن اهلل تع�اىل أمر املوايل بإن�كاح العبيد واإلماء مطلقًا عن رشط . 1

الرضا فمن رشطه حيتاج إىل الدليل)1).
أن�ه مملوك رقبة ويدًا، فيملك علي�ه كل ترصف فيه صيانة ملكه . 2

كاألمة، ألنه إنام ملك تزوجيها لكوهنا مملوكة له رقبة ويدًا)2).
أن إنكاح العبد من قبل س�يده ترصف لنفسه؛ ألن مقاصد النكاح . 3

ترجع إليه فإن الولد يف إنكاح األمة له، ومنفعة العقد بإحصان عبد 
حصل له أيضًا، فكان هذا اإلنكاح ترصفًا لنفسه، ومن ترصف يف 

ملك نفسه لنفسه ينفذ، وال ُيشرط رضا املترصف فيه)3).
أن إن�كاح العب�د مصلح�ة يف حقه مل�ا فيه من صيان�ة ملكه عن . 4

النقصان بواسطة الصيانة عن الزنا)4).
الق�ول الث�اين: إن الس�يد ال يمل�ك إجبار عب�ده البال�غ العاقل عىل 
جه بغر إذنه ثم ريض  النكاح، فإن فعل فالنكاح مفس�وخ، وكذا إن زوَّ

فالنكاح مفسوخ أيضًا.
وه�ذا الق�ول مروي ع�ن أيب حنيف�ة -رمح�ه اهلل-)5)، وهو مذهب 

الشافعية)6) واحلنابلة)7).
أدلة هذا القول:

لقد استدل هذا الفريق بام يأيت:

)1) انظر: بدائع الصنائع )237/2(. 
)2) انظر: تبيني احلقائق )164/2(. 

)3) انظر: بدائع الصنائع )237/2(. 
)4) املرجع السابق، الصفحة نفسها. 

)5) انظر: رشح فتح القدير ملحمد بن عبدالواحد املعروف بالكامل بن اهلامم )375/3(، دار 
الكتب العلمية، بروت - لبنان، ط1، 1415ه�. 

)6) انظر: األم )45/5(. 
)7) انظر: املغني )400/7(. 
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أن م�ا يتناول�ه النكاح ال يملكه الس�يد أو املوىل، فعقده ترصف . 1
في�ام ال يملك�ه فانتف�ى كاألجنبي، بخ�الف أَمته فإن�ه يملك ما 

يتناوله فيملك متليكه)1).
أن العبد يملك رفع النكاح بالطالق، فكيف جُيرب السيد عىل ما . 2

ال يملك رفعه)2).
أن النكاح خالص حقه، ونفعه له فأشبه احلر)3).. 3
أنه مبقي عىل أصل اآلدمية فيام هو من خواص اآلدمية والنكاح . 4

منها، وال يدخل يف ملكه إال ماليته)4).
االعراضات الواردة عىل األدلة، واإلجابة عليها:

اعرض احلنفية ع�ىل القول الثاين بأن جعل مناط اإلجبار هو ملك 
ما يتناوله النكاح، وأهنا علة مساوية ينتفي بانتفائها احلكم باطل، ألهنا 
عل�ة منتقضة يف ال�زوج فهو يملك م�ا يتناوله النكاح م�ن زوجته وال 

يملك متليكه)5).
وأم�ا م�ا ذكروه م�ن أنه مبقي ع�ىل أص�ل اآلدمية لع�دم ملكه فهو 
فاس�د، ألنه ل�و كان كذلك مللك�ه العبد، وهذا ألن م�ا ال يملكه املوىل 
يملكه العبد كاإلقرار باحلدود، والقصاص، وما ال يملكه العبد يملكه 

املوىل كاإلقرار عليه باملال)6).
وأم�ا قوهلم: إن�ه ال فائدة في�ه ألن العبد يملك الط�الق، فاجلواب 

عليه: أن الظاهر عدم مبادرته للطالق من وجهني:

)1) انظر: رشح فتح القدير )375/3(. 
)2) انظر: مغني املحتاج )172/3(، واملغني )401/7(. 

)3) انظر: املغني )401/7(. 
)4) انظر: تبيني احلقائق )164/2(. 

)5) انظر: رشح فتح القدير )375/3(. 
)6) انظر: تبيني احلقائق )164/2(. 
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أحدمه�ا: أن عق�د النكاح مم�ا ترغب في�ه النفس غالب�ًا وتدعو إليه 
فالظاهر عدم طلب قطعه.

والث�اين: أن حش�مة الس�يد يف قل�ب عب�ده مانعة م�ن اجرائه عليه 
باملبادرة إىل نقض ما فعله)1).

أما الفريق الثاين فاعرض عىل أدلة الفريق األول بام يأيت:

1. أن األم�ر بإن�كاح العب�د خ�اص بح�ال طلبه بدلي�ل عطفه عىل 
األيام�ى، وإن�ام يزوجهن عند الطل�ب، ومقتىض األم�ر الوجوب فإذا 

طلب ذلك وجب تزوجيه)2).

2. أن العب�د يف�ارق األمة، ألن األمة يملك س�يدها منافع بضعها، 
واالستمتاع هبا بخالف العبد)3).

املناقشة والرجيح:

بعد تأمل آراء الفقهاء -رمحهم اهلل تعاىل- يف هذه املس�ألة والنظر يف 
أدلته�م واالعراضات ال�واردة عليها يرج�ح -واهلل أعلم- ما ذهب 
إليه الفريق األول القائل بثبوت والية اإلجبار للسيد عىل عبده الكبر.

وذلك لألسباب التالية:

أواًل: ق�وة اس�تدالل الفري�ق األول وع�دم قي�ام م�ا يع�ارض هذا 
االستدالل فيبقى األمر عىل األصل وهو اإلباحة.

ثانيًا: إن السيد يملك الترصف بعبده كيف يشاء، ما دام ملكه عليه 
تامًا سواء أكان هذا الترصف بالبيع أم اإلجارة أم اهلبة، وغر ذلك من 

)1) انظر: رشح فتح القدير )375/3(. 
)2) انظ�ر: املغن�ي )401/7(، واملقنع يف فق�ه اإلمام أمحد بن حنبل، موف�ق الدين عبداهلل بن 

قدامة )16/3(، توزيع مكتبة ابن تيمية، القاهرة، املكتبة السلفية، ط2. 
)3) انظر: املرجع السابق. 
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الترصفات املرشوعة والنكاح ال خيتلف عنها، فيملك إنكاحه أيضًا بال 
استئذانه أو اعتبار لرضاه.

ثالثًا: إن هذا القول مقيد بعدم اإلرضار بالعبد -كام تقدم- وبذلك 
تك�ون الفائدة احلاصلة من إنكاح�ه أو املصلحة من ذلك متيقنة مع ما 

يف ذلك من تلبية داعي الفطرة السليمة.

ثالثًا: إجبار السيد ألمته:

ُتع�د هذه املس�ألة وهي مس�ألة: )إجبار الس�يد ألمت�ه، أو مملوكته( 
من املس�ائل املتفق عليه�ا عند الفقهاء -رمحهم اهلل تع�اىل-، فلقد اتفق 
الفقهاء)1) عىل أن السيد يملك إجبار أمته عىل النكاح بأي صفة كانت 
كب�رة أو صغرة، عاقلة أو جمنونة، بكرًا أو ثيبًا، ما دام ملكه عليها تامًا 

خالصًا، عدا املكاتبة فال جُترب مطلقًا، وال ُيعلم يف ذلك خالف بينهم.

سبب ثبوت والية اإلجبار للسيد عىل أمته:
أن اإلنكاح إصالح مللك السيد؛ ألن فيه حتصني األمة عن الزنا . 1

الذي هو سبب اهلالك أو النقصان فيملكه السيد)2).
أن النكاح يرد عىل منافع البضع وهي مملوكة له)3).. 2
وألن الن�كاح عقد عىل منفعتها فأش�به عقد اإلج�ارة، ولذلك . 3

ملك االستمتاع هبا)4).
أن السيد ينتفع بتزوجيها ملا حيصل له من مهرها وولدها ويسقط . 4

عنه من نفقتها وكسوهتا)5).

)1) انظ�ر: رشح فت�ح القدي�ر )347/3(، واملدون�ة )149/2(، واألم )45/5( واملغن�ي 
 .)398/7(

)2) انظر: رشح فتح القدير )376/3(. 
)3) انظر:مغني املحتاج )172/3(. 

)4) انظر: املغني )399/7(.
)5) املصدر السابق، الصفحة نفسها. 
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واش�رط اجلمه�ور)1) لصحة ه�ذا اإلجب�ار ع�دم اإلرضار هبا فال 
يزوجها الس�يد من معي�ب كأبرص أو جمنون أو عب�د غر صالح، ألن 
ذلك يؤثر يف االستمتاع وذلك حق هلا، وهذا بخالف بيعها عىل معيب 

فيصح ألنه ال يراد لالستمتاع.

مسألة: يف وجوب استئذان السيد عند إرادة العبد النكاح:
إن العبد اململوك حمبوس بالرق عىل خدمة سيده وممنوع من الترصفات 
الرشعي�ة كالبي�ع وال�رشاء واإلجارة والن�كاح، ملا قد يك�ون يف ذلك من 
تفوي�ت ملصلحة الس�يد أو انش�غاله عن خدمته، ولذل�ك كانت ترصفاته 
كله�ا موقوف�ة ع�ىل إذن س�يده وإجازته، ومن ذل�ك الن�كاح، فلقد أمجع 
الفقهاء)2) -رمحهم اهلل تعاىل- عىل أن نكاح العبد بغر إذن مواله ال جيوز.
واس�تدلوا عىل ذلك بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أيام عبد تزوج بغر إذن مواله فهو 

عاهر«)3).

وجه االستدالل:
أواًل: وص�ف النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص العب�د الذي ال يس�تأذن م�واله يف نكاحه 
بالعه�ر وه�و الزن�ا والفجور)4)، فدل ذلك عىل أن اس�تئذان الس�يد يف 

نكاح العبد واجب.
ثانيًا: إن يف تنفيذ النكاح تعييبه إذ النكاح عيب فيه فال يملكه إذن مواله)5).

)1) انظر: التسهيل )1169/4(، وزاد املحتاج )214/3(، واملغني )400/7(. 
)2) انظر: اإلمجاع ص42. 

)3) أخرج�ه أب�و داود، كت�اب الن�كاح، ب�اب يف نكاح العبد بغ�ر إذن س�يده )190/2( رقم 
احلدي�ث )2078(، ع�ن جابر عن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، وأخرجه الرمذي يف كت�اب النكاح، باب 
م�ا ج�اء يف نكاح العبد بغر إذن س�يده )298/1( رقم احلدي�ث )1135(، عن جابر بن 
عبداهلل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:... ويف الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث جابر حديث 

حسن، وروى بعضهم هذا احلديث عن عبداهلل بن حممد بن عقيل عن ابن عمر 
)4) انظر: القاموس املحيط )139/2(. 
)5) انظر: رشح فتح القدير )369/3(. 
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ثالث�ًا: يق�ع عىل الس�يد رضر يف ذلك ألن�ه حيتاج إىل امله�ر والنفقة، 
فكان األمر بيد سيده إن شاء أذن له وإن شاء منعه.

ويكون املهر دين يف رقبة العبد والنفقة متعلقة بكسبه)1).
وصفة اإلذن: أن يقول السيد لعبده: أذنت، أو أجزت، أو رضيت، 
ونحو ذلك أو يس�وق إىل املرأة املهر أو ش�يئًا منه يف نكاح العبد مما يدل 

عىل الرضا)2).
واأَلَم�ة حكمه�ا كالعب�د، بل ه�ي أوىل باملن�ع فال تت�زوج بغر إذن 

سيدها أو سيدهتا باتفاق الفقهاء -رمحهم اهلل تعاىل-)3).
واتف�ق الفقه�اء)4) -رمحهم اهلل تعاىل- عىل أن الس�يد ُيندب يف حقه 
تزوي�ج عبده، أو َأَمته إذا طلبا منه إنكاحهام، وال جيرب الس�يد عىل ذلك 
إال إذا خ�يش منه�ام الوقوع يف الفجور فهنا جُيرب ع�ىل تزوجيهام، أو عىل 
البي�ع إذا امتن�ع ألن حاجته�ام إىل الن�كاح قد تش�تد فأجرب الس�يد عىل 
دفعه�ا كاإلطعام، والكس�وة، وألن إن�كاح العبد واألم�ة فيه مصلحة 

وهي صيانة ملكه من النقصان بواسطة الصيانة عن الزنا.

)1) انظر: االختيار )109/3(، والُعدة )ص368(. 
)2) انظر: بدائع الصنائع )234/2(. 

)3) انظ�ر: رشح فتح القدير )369/3(، ومنح اجلليل )269/3(، واألم )44/5(، واملغني 
 .)402/7(

)4) انظر: بدائع الصنائع )382/2(، ومنح اجلليل )269/3(، ومغني املحتاج )173/3(، 
واملغني )399/7(. 
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اخلامتة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وخاتم 
النبيني وأرشف اخللق أمجعني نبينا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله الطيبني 

الطاهرين.

أما بعد،،، 

فيطيب يل قبل اخلتام، ذكر أبرز النتائج التي اس�تبانت يل بني طيات 
هذا البحث، وهي كاآليت:

أواًل: يقص�د بالوصية تفويض اإلنس�ان لغ�ره بالترصف بعد موته 
ومن ذلك الوصية باإلنكاح أو التزويج.

ثاني�ًا: اختل�ف الفقه�اء -رمحه�م اهلل تع�اىل- يف مس�ألة اإليص�اء 
بالتزوي�ج، والراج�ح أن والية النكاح تس�تفاد بالوصية ملا يرتب عىل 
ذل�ك م�ن املصلح�ة، وخاص�ة إذا كان األمر يتعل�ق بتزوي�ج الصغار 

واألبكار.

ثالث�ًا: تفرق الوصية عن الوكالة من عدة نواٍح، أبرزها: أن الوكالة 
تفويض بالترصف حال احلياة، أما الوصية فال تكون إال بعد املوت.

رابعًا: جيوز التوكيل يف عقد النكاح إمجااًل س�واء من جهة الزوج أو 
من جهة الويل وهذا باتفاق الفقهاء -رمحهم اهلل تعاىل-.

خامس�ًا: الراجح من أق�وال الفقه�اء أن ويص األب خاصة يملك 
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إجب�ار الصغر والبكر واملجنون واملجنونة، ألنه نائب عن األب، قائم 
مقامه، فملك اإلجبار مثله.

سادسًا: أمجع أهل العلم عىل أن والية السلطان أو احلاكم يف النكاح 
جائ�زة وذلك عن�د فقد الويل القري�ب أو عضله ألن�ه نائب عن مجاعة 

املسلمني وواليته عامة.

س�ابعًا: اختلف الفقهاء -رمحهم اهلل تعاىل- يف صحة إجبار احلاكم 
للصغ�ر عىل الن�كاح واملخت�ار أن احلاكم يملك إجب�اره وهذا موافق 

لعموم األدلة، وألنه ويل من ال ويل له من املسلمني.

ثامن�ًا: اتف�ق الفقهاء عىل ج�واز إجبار احلاكم للمجن�ون واملجنونة 
وذكروا قيودًا أو رشوطًا لصحة ذلك.

تاس�عًا: اتف�ق الفقه�اء -رمحهم اهلل تع�اىل- عىل أن والي�ة اإلجبار 
للعبد اململوك أو األمة تعتمد عىل متام امللك وعدم وجود ش�ائبة حرية 

يف اململوك كالكتابة أو التبعيض.

ع�ارشًا: مذهب مجهور الفقه�اء صحة إجبار الس�يد لعبده الصغر 
وذلك لتامم ملكه وواليته عليه.

احل�ادي عرش: اختلف الفقهاء -رمحهم اهلل تعاىل- يف مس�ألة إجبار 
السيد لعبده الكبر، والراجح صحة إجباره برشط عدم اإلرضار به.

الث�اين ع�رش: اتف�ق الفقه�اء -رمحهم اهلل تع�اىل- عىل ج�واز إجبار 
الس�يد أَلَمته عىل النكاح مطلقًا س�واء أكانت صغرة أم كبرة، بكرًا أم 

ثيبًا، عاقلة أم جمنونة، عدا املكاتبة فال جترب مطلقًا باالتفاق.

الثالث عرش: أمجع الفقهاء -رمحهم اهلل تعاىل- عىل أن نكاح العبد أو 
اأَلَمة دون إذن السيد باطل وال جيوز؛ ألنه ممنوع من الترصفات الرشعية 

دون إذن سيده، ومن ذلك النكاح فإن خالف ذلك كان عاهرًا.
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كان�ت تلك أه�م النتائج التي ظهرت يل من ه�ذا البحث املتواضع 
ف�إن أصب�ت فمن اهلل وبتوفي�ق منه وفضل، وإن أخط�أت فمن نفي، 

وأسأله سبحانه السداد واهلداية يف القول والعمل.
واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل اهلادي البشر وعىل 

آله وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع:

أواًل: القرآن الكريم.

ثانيًا: كتب احلديث الرشيف:
حتف�ة األحوذي رشح جامع الرمذي. دار الفكر، بروت، ت1424ه�، الطبعة الثانية، مجعية 

املكنز اإلسالمي، مرص، القاهرة، ت1421ه�.
سنن ابن ماجه. أبو عبداهلل حممد القزويني وبحاشيته تعليقات مصباح الزجاجة يف رشح . 5

زوائد ابن ماجه، دار املعرفة، بروت، الطبعة األوىل، ت 1416ه�.
س�نن أيب داود. سليامن بن األش�عث السجس�تاين، دار ابن حزم، بروت-لبنان، الطبعة . 6

األوىل، ت1418ه�.

ثالثًا: كتب الفقه:
الفقه احلنفي:

االختيار لتعليل املختار. عبداهلل بن مودود املوصيل، املكتبة اإلسالمية، إستنابول-تركيا.. 7
بدائ�ع الصنائ�ع يف ترتي�ب الرشائ�ع. عالء الدي�ن أبو بكر الكاس�اين، املكتب�ة العرصية، . 8

بروت-لبنان.
تبي�ني احلقائ�ق رشح كنز الدقائق. فخ�ر الدين عثامن الزيلعي، مطاب�ع الفاروق احلديثة، . 9

القاهرة، شربا.
رد املحتار عىل الدر املختار املعروفة بحاشية ابن عابدين. دار إحياء الراث العريب.. 10
اللباب يف رشح الكتاب. عبدالغني الغنيمي احلنفي، دار إحياء الراث العريب، بروت-. 11

لبنان، ت 1412ه�.
خمت�رص الطح�اوي. أبوجعفر أمح�د الطح�اوي، حتقيق أيب الوف�اء األفغاين، جلن�ة إحياء . 12

املعارف النعامنية، حيدر آباد-اهلند.
خمت�رص الق�دوري يف الفق�ه احلنفي. أبو احلس�ن أمح�د الق�دوري، حتقيق: الش�يخ كامل . 13

عويضة، دار الكتب العلمية، بروت، الطبعة األوىل، ت 1418ه�.
الفقه املالكي:

أس�هل املدارك رشح إرشاد السالك يف مذهب اإلمام األئمة مالك. أبو بكر الكشناوي، . 14
املكتبة العرصية، بروت، الطبعة األوىل، ت 1424ه�.

أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك. أمحد الدردير، دار الفكر، بروت.. 15
بداي�ة املجته�د وهناي�ة املقتصد. حممد ب�ن أمحد بن رش�د القرطبي، دار الكت�ب العلمية، . 16
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