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 يف عقد النكاح   الوالية 
 عائشة محمد توفيق رمضان

 

 مقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

معّلم األمم ومرشدها  ملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هلل محد الراجني حميي القلوب ومنورها، والصالة والسالم على سيدي رسول اهلل 
 وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد، فالنكاح عقد عظيم تتكون به أهم مؤسسة اجتماعية وهي األسرة؛ عقٌد له خماطره الكبرية إن أمُِهلت أحد 
 شروطه، ونتائُج أخطائه عظيمة توِهن أساس هذا البناء ذي املقاصد الشريفة وتعّرضه لالهنيار.

 ُعراه وتُوّطد بناَءه.وإلظهار خطر هذا العقد املقدس شرط فيه الشارع شروطاً من شأهنا أن توثق 
وضع سبحانه وتعاىل له نظامًا حُمَْكماً، فقد اجتهت أحكام اإلسالم أواًل إىل الفرد تعاجله من خالل الواجبات 
هتذيباً وتقومياً، وترعاه من خالل احلقوق محايًة وإسعاداً، مث اجتهت إىل األسرة حتوطها بإطار القدسية وترعاها بتقوية 

 سؤولية، وتغذيها بتبادل احلب واالحرتام واملودة.الوشيجة وإشاعة امل
ويف هذا العقد ُُجع من األحكام ما تتجلى فيه رعاية الفرد فاألسرة فاجملتمع. وحضور الويل فيه مظهٌر لتكرمي كل 

 من الرجل واملرأة وضماٌن لسالمة هذه املؤسسة العظيمة.
الفقهاء منذ بزوغ الفقه اإلسالمي من حيث الثبوت أواًل، مث من حيث وموضوع الوالية يف الزواج قضية اهتم هبا 

الداللة عليها ثانياً، حيث اعترب أغلب الفقهاء الوالية ركنًا من أركان عقد النكاح، بينما اكتفى البعض باعتبارها 
 شرطاً فقط ال تأثري لعدم وجوده على صحة العقد.

وتشريعات غري إسالمية وانبهار عقول بعض أبنائه مبا عندهم، اتسع  وأمام واقع املسلمني اليوم وتأثره بثقافات
 التقليد إضافة إىل ضعف الوازع الديين وذلك جهاًل بالتشريع اإلسالمي.

يلزمنا حنن كباحثني يف العلم الشرعي مدارسة هذا اجلانب ألمهيته وخطورته، انطالقًا من األسس الشرعية اليت 
 املعيش الذي احتوى أبناء املسلمني وذلك حفاظاً على حقوقهم املتبادلة بينهم.  انبىن عليها، ومراعاة الواقع 
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وحلرمة عقد النكاح قصدُت يف حبثي بيان األحكام الشرعية اليت استنبطها الفقهاء، والسيما اإلمام أبو حنيفة 
يف كتب املصادر  ، وذلك بعد البحث(1): »ال نكاح إال بويّل«ملسو هيلع هللا ىلصواإلمام الشافعي رضي اهلل عنهما من قوله 

 القدمية واملراجع احلديثة والتفاسري والشروحات.
نعمة اإلخالص لوجهه، ويتقبل عملي  وإياكم  ييسر أمري، و يرزقينأن و والرشاد السداد راجية من اهلل سبحانه 

 .هذا، إنه نعم املوىل ونعم النصري

 خطة البحث: 
 معىن الوالية.املطلب التمهيدي:  ❖
 أقسام الوالية.املطلب األول:   ❖

 احلنفية.أنواع الوالية عند السادة  فرع أول:   •
 أنواع الوالية عند السادة الشافعية.فرع ثاين:   •
 اشرتاط الويل يف زواج املرأة.املطلب الثاين:   ❖

 مذهب احلنفية.فرع أول:   •
 ما استدل به السادة احلنفية ملذهبهم.فرع ثان:   •
 مذهب الشافعية.فرع ثالث:  •
 ما استدّل به السادة الشافعية ملذهبهم.فرع رابع:  •
 وط الويل.شر املطلب الثالث:   ❖

 ما اتفق عليه الفقهاء.فرع أول:   •
 ما اختلف فيه الفقهاء.فرع ثان:   •
 ترتيب األولياء بالنسبة للنكاح.املطلب الرابع:   ❖

 ترتيب األولياء عند السادة احلنفية.فرع أول:   •
 ترتيب األولياء عند السادة الشافعية.فرع ثان:   •
 أهم النصائح والتوصياتاخلامتة:   ❖
 ادر واملراجع.الفهارس: فهرس املص ❖

 فهرس احملتويات. •

 

 

 
ورواه أمحد مسند بين هاشم /   –1101( رقم/2/398رواه الرتمذي كتاب النكاح/ باب ما جاء ال نكاح إال بويل )ج  - 1

 . 2260( رقم/5/131مسند عبد اهلل بن عباس )ج
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 معىن الواليةاملطلب التمهيدي:  ❖
معىن الوالية يف اللغة: التدبري والقدرة والفعل، ومن أمسائه سبحانه وتعاىل الويّل: هو الناصر وقيل املتويل ألمور 

 .(1)العامل واخلالئق، القائم هبا والوايل: مالك األشياء ُجيعها املتصرف هبا

 .(2)والعبد والكافر على املسلمة  والويّل عند السادة احلنفية: هو البالغ العاقل الوارث، فخرج الصيب واملعتوه  

 ، وهذا التعريف خاص بوالية اإلجبار.(3)وقد عرفوا الوالية بقوهلم: تنفيذ القول على الغري شاء أم أىب
أما عند اإلمام الشافعي: فالوالية هي القدرة على مباشرة التصرف من غري توقف على إجازة أحد ويسمى متويل 

 (282)سورة البقرة:“فْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِل”  ىل: العقد )الويل( ومنه قوله تعا

وسبب مشروعية والية القصر واجملانني )والية اإلجبار( هو رعاية مصاحل هؤالء وحفظ حقوقهم بسبب عجزهم 
 وضعفهم حىت ال تضيع وهتدر

 أقسام الواليةالمطلب األول:   ❖
 الحنفيةالفرع األول: أنواع الوالية عند السادة   ▪

 قسم احلنفية الوالية إىل ثالثة أقسام: 

 والية على النفس.

 والية على املال.

 والية على النفس واملال معاً.
اإلشراف على شؤون القاصر الشخصية كالتزويج والتعليم : ّل حبثنا يف الزواج هو الوالية على النفس وهيحمو 

 والتطبيب والتشغيل. 

 نوعني: مثّ إن والية النفس ُقّسمت إىل  

 والية إجبار، أو يُقال: والية حتم وإجياب.

 (4)والية اختيار، أو يُقال: والية ندب واستحباب.

 أوالً: والية اإلجبار
 

 ( ـ مادة ويلَ 5)جلسان العرب البن منظور    1
 (157ـ5شرح فتح القدير لإلمام كمال الدين بن عبد الواحد )ج  2
 ( 55-3حاشية ابن عابدين )ج 3
 ( 187-186ـ 7الفقه اإلسالمي وأدلته د. وهبة الزحيلي )ج  4
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 تنفيذ القول على الغري، تثبت عندهم يف معىن اإلجبار بأربعة أسباب:

 .(1))القرابة، امللك، الوالء، واإلمامة(
العصبات واألرحام فهي تثبت لصاحبها بسبب قرابته من املوىّل عليه إما بقرابة قريبة أو والية القرابة: دخل فيها 

 بقرابة بعيدة.

 والقرابة القريبة: كاألب واجلد واالبن، أما البعيدة: كابن اخلال وابن العم.
قف نفاذ زواجهما ويتو  ،ه )عبداً كان أم أمة( جربًا عنهماكوالية امللك: هي الوالية اليت تثبت للسيد على مملو 

 على إذنه.

 وشرط ثبوت والية امللك للسيد العقل والبلوغ، فال والية جملنون وال ملعتوه وال للصيب قبل البلوغ.

 أما والية الوالء فهي نوعان: والء عتاقة، ووالء مواالة.
وجه إذا كان العتيق فهو يرثه به وله أن يز   والء العتاقة: هو احلق الشرعي الذي يثبت للمعِتق على عتيِقه،   

 صغرياً أو كبرياً أو جمنوناً أو معتوهاً، وهلذه الوالية شرط لثبوهتا على املعتق بأن يكون عاقالً بالغاً.
أما والء املواالة: هو الذي يثبت بناًء على عقد بني اثنني على أن يناصره ويغرم عنه إذا جىن ويرثه إذا مات، 

 ه.ويثبت أيضاً هبذا العقد والية تزوجي

 ويشرتط هلذه الوالية أن يكون الويل عاقال بالغاً حراً، وأال يكون املوىل عليه وارثه من النسب أو العصبة السببية.
 والية اإلمامة: هي والية اإلمام العادل ونائبه، كالسلطان والقاضي، فلكل منهما تزويج عدمي األهلية أو ناقصها.

 (2): »السلطان ويل من ال ويل له«. قريب، لقوله عليه الصالة والسالملكن يشرتط فيها أال يكون للموىل عليه ويل
ووالية اإلجبار مبعناها اخلاص: هي حق الويل أن يزّوج غريه مبن شاء، وتثبت والية اإلجبار عند احلنفية هبذا 

 ، ويقال لصاحبها ويل جُمرَب.(3)املعىن على الصغرية ولو ثيباً واملعتوهة واملرقوقة

 ثانياً: والية االختيار

 ورضاه، ويقال لصاحبها )ويّل خُمرّي(.  هي حق الويل يف تزويج املوىّل عليه بناًء على اختياره

 وهذه الوالية مستحبة عند أيب حنيفة وزُفر يف تزويج املرأة احلرة البالغة العاقلة؛ بكراً كانت أم ثيباً.

 
 (55ـ3حاشية ابن عابدين )ج  1

 (157ـ3شرح فتح القدير لإلمام كمال الدين بن عبد الواحد  )ج   
 . 2260(  رقم/131/ 5شم / مسند عبد اهلل بن عباس )جرواه أمحد يف مسند بين ها     2
 ( 55 / 3حاشية ابن عابدين )ج  3
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نُدبت والية االختيار عند احلنفية رعايًة حملاسن العادات واآلداب اليت يراعيها اإلسالم، فللمرأة عندهم أن تتوىّل 
ا باختيارها وإرادهتا، لكن ُيستحّب هلا أن تُويّل أمر العقد يف تزوجيها لولّيها، وشرُط ثبوت هذه الوالية تزويج نفسه

 هو رضى املوىل عليه فقط.

 (1)واخلالصة عند احلنفية رضي اهلل عنه أنه ال ويّل إال ويل جُمرب، فليس عندهم ويل غري جُمرب يتوقف عليه العقد.

 والية عند السادة الشافعيةالفرع الثاني: أنواع ال ▪
الويل عن املرأة مطلقًا شرط عند الشافعية لصحة أي عقد من عقود الزواج، فال تزوِّج امرأة نفسها، أي ال متلك 
مباشرة ذلك حبال؛ ال بإذن وال بغريه، سواء اإلجياب والقبول، إذ اليليق مبحاسن العادات دخوهلا فيه ملا ُقصد منها 

 .(2)من احلياء

 الية عندهم نوعان: والية اجبارية، ووالية اختيارية.والو 

 أوالً: الوالية اإلجبارية
تثبت عندهم لألب واجلد _ والد األب _ عند عدمه، ألن له والية وعصوبة، فلألب تزويج ابنته البكر صغرية 

االستئذان أن يُرسل إليها نسوة ثقات أو كبرية؛ عاقلة أو جمنونة، بغري إذهنا، وُيستحّب استئذاهنا، واملستحّب يف 
ينظرن ما يف نفسها، واألم بذلك، ألهنا تطّلع على ماال يطّلع عليه غريها، ويكفي يف البكر البالغة العاقلة إذا 

 اسُتؤذنت يف تزوجيها سكوهتا على األصح.

 ثانياً: الوالية االختيارية

يس للويل تزويج ثّيب بالغة إال باذهنا خلرب الدارقطين: »ال تثبت لكل األولياء العصبات يف تزويج املرأة الثيب، فل
 .(3)تنكحوا األيامى حىت تستأمروهن«  

 هذه كانت  فإن  ،أمر« الثّيب مع للويلّ  »ليس: ملسو هيلع هللا ىلصوألهنا عرفت مقصود النكاح فال جُترب، خبالف البكر، لقوله 
غري جمنونة وال أمة مل تُزّوج حىت تبلغ، ألن إذن الصغرية غري ُمعترب، فامُتنع تزوجيها إىل البلوغ، أما  صغرية الثّيب

اجملنونة فيزّوجها األب واجلد عند عمه قبل بلوغها للمصلحة، وأما األمة فلسيدها أن يزّوجها، وكذا لويّل السيد عند 
 .(4)املصلحة

 
 (189ـ7/187انظر الفقه اإلسالمي وأدلته د وهبة الزحيلي)ج  1
 ( 3/147مغين احملتاج للشربيين )ج  2
    3545( رقم 4/328/كتاب النكاح )ج15رواه الدارقطين   3
 (149-3مغين احملتاج للشربيين )ج     4
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بصريح اإلذن، وال يكفي سكوهتا، بدليل خرب الدارقطين السابق »ال تنكحوا وتزويج الثيب البالغة إمنا يتم 
 .(1)حىت تستأمروهّن« يامىاأل

واخلالصة أن الفرق بني البكر والثيب هو يف حكم اإلذن ونوعه، فالبكر ُيستحّب استئذاهنا، وإذهنا صماهتا، 
 .(2)واجلد عند عدمه قبل بلوغها للمصلحة  والثيب جيب استئذاهنا بصريح اإلذن، وأما اجملنونة فيزوجها األب

 اشتراط الولّي في زواج المرأةالمطلب الثاني:   ❖

 اختلف الفقهاء يف عقد النكاح: هل يصح العقد أم ال بغياب الويّل؟ ويف ذلك أقوال:

 الفرع األول: مذهب الحنفية ▪

املرأة إذا زوجت نفسها أو أََمَرت غري الويل أن يزوجها فزّوجها جاز النكاح، سواء كانت بكراً أو ثيباً، وسواء كان 
 .(3)الزوج كفؤاً هلا أم غري كفؤ، فالنكاح صحيح، إال أنه إن مل يكن كفؤاً هلا فلألولياء حق االعرتاض

 الفرع الثاني: ما استدّل به الحنفية لمذهبهم ▪

﴿ وِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل تـَْعُضُلوُهنَّ َأن يَنِكْحَن نفية يف ذلك من القرآن: قوله تعاىل: دليل احل
 ﴿فِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فـََعْلَن يف أَنُفِسِهنَّ [، وقوله جّل شأنه: 232]البقرة:أَْزَواَجُهنَّ﴾ 
 [.234]البقرة:  بِاْلَمْعُروِف﴾

﴿فَِإن احتج احلنفية هبا على أن املرأة هلا أن تزّوج نفسها، وقالوا: ألن اهلل أضاف ذلك إليها كما يف قوله تعاىل: 
ذلك على صّحته منها، ، فدّل (4)[، ومل يذكر الويل230]البقرة:طَلََّقَها َفاَل حتَِلُّ َلُه ِمن بـَْعُد َحىتَّٰ تَنِكَح َزْوًجا َغيـْرَُه﴾ 

 ولوال ذلك ملا أضافه إليها.
وقالوا: إن هذا العقد تصّرف من املرأة يف خالص حقها، وهي أهل للتصرف، ألنه جيوز هلا أن تبيع وتشرتي، 

 .(5)فيجب أن يكون تصرفها يف النكاح صحيحاً 

، (1)والبكر ُتستأمر يف إذهنا وإذهنا صماهتا«األمي أحق بنفسها من ولّيها، » :ملسو هيلع هللا ىلصأما من السنة فقد استدلوا بقوله 
واألمي هي اليت الزوج هلا؛ بكراً كانت أو ثيباً، فدّل احلديث على أن للمرأة احلق يف تويل العقد كما أن هلا األهلية 

 .(2)الكاملة يف التصرف مباهلا كبيع وإجارة ورهن، فتكون أهالً ملباشرة زواجها بنفسها، ألن التصرف حّق خالص هلا

 
    3545( رقم  328/ 4/كتاب النكاح )ج15رواه الدارقطين      1
 ( 192-7/191)ج انظر الفقه اإلسالمي وأدلته د. وهبة الزحيلي    2
 ( 14-5/10املبسوط للسرخسي )ج  3
 ( 105/ 4جاجلامع ألحكام القرآن لإلمام القرطيب )    4
 ( 303انظر إعالم األنام د نور الدين عرت/ املعامالت واألسرة ) 5
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 الفرع الثالث: مذهب الجمهور ▪

وال متلك املرأة تزويج نفسها )اليصح عقد النكاح إال بويل(، ذهب الشافعية واحلنابلة ويف رواية عن مالك أنه 
 .(3)أصالً وال غريها ولو بوكالة من الويل، فإن فعلت ولو كانت بالغة عاقلة راشدة مل يصّح النكاح

وقال اإلمام الشافعي وأصحابه: ُيستحب أال يزوج األب واجلد البكَر حىّت تبلغ ويستأذهنا لئاّل يوقعها يف أسر 
ذلك أال يزّوجها قبل البلوغ إذا مل تكن مصلحة ظاهرة، وأما إذا حصلت مصلحة الزوج وهي كارهة، ومرادهم من 

 (4)ظاهرة ُُياف فوهتا بالتأخري فُيستحّب حتصيل ذلك الزوج، ألن األب مأمور مبصلحة ولده فال يفّوهتا. واهلل أعلم.

 الفرع الرابع: ما استدّل به الجمهور لمذهبهم ▪

﴿َفاَل تـَْعُضُلوُهنَّ﴾  قال: حدثين إبراهيم عن يونس عن احلسن قال: عن أمحد بن أيب عمر قال: حّدثين أيب
[؛ قال: حّدثين معقل بن يسار أهنا نزلت فيه، قال: زّوجُت أختًا يل من رجل فطّلقها، حىت إذا 232]البقرة:

تعود إليك انقضت عّدهتا جاء ُيطبها فقلت له: زّوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها مث جئَت ختطبها! ال واهلل ال 
فقلُت: : ﴿َفاَل تـَْعُضُلوُهنَّ﴾، أبداً، وكان رجاًل ال بأس به وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية

 .(5)اآلن أفعل يا رسول اهلل، قال: فزّوجها إياه
﴿َفاَل تـَْعُضُلوُهنَّ﴾  م:إذ لو جاز هلا تزويج نفسها مل يكن للعضل تأثري، وقد ذكر اإلمام الشافعي يف كتابه األ

يعين أولياءهن، وال أعلم اآلية حتتمل غريه، ألنه إمنا يؤمر بأن ال يعضل املرأة من له سبب إىل العضل بأن يكون يتم 
به نكاحها من األولياء والزوج إذا طّلقها فانقضت عدهتا فليس بسبيل منها فيعضلها وإن مل تنقض عّدهتا فقد حيرم 

تنكح غريه وهو ال يعضلها عن نفسه، وهذا أبني ما يف القرآن من أن للويل مع املرأة يف نفسها حقاً، وأن عليها أن 
 على الويل أن ال يعضلها إذا رضيت أن تنكح باملعروف.

 
      1421( رقم/ 2/1037رواه مسلم كتاب النكاح/ باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر يف السكوت )ج   1

 1108( رقم/407/ 2والرتمذي كتاب النكاح/ باب ماجاء يف استئمار البكر والثيب )ج
 ( 7/194انظر الفقه اإلسالمي وأدلته د. وهبة الزحيلي )ج  2
الفقه   –( 10/39ج/5األم لإلمام الشافعي )اجمللد –( 301الدين عرت / املعامالت واألسرة )انظر إعالم األنام د نور   3

هناية احملتاج   –( 2/35يضًا املهّذب للشريازي باب ما يصح به النكاح )جأيُنظر  –(7/195جاإلسالمي وأدلته د. وهبة الزحيلي )
 (. 6/219للرملي )ج

 ( 3/228شرح صحيح مسلم )ج  4
 . –5130( كتاب النكاح/ باب من قال ال نكاح إال بويل رقم7/16ي )جصحيح البخار   5

 ( 105-4/103اجلامع ألحكام القرآن )ج –( كتاب النكاح  10/230فتح الباري )ج     
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 ولّيها اذن بغري نكحت امرأة »أميا: قال ملسو هيلع هللا ىلصواستدّل اجلمهور حبديث عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل 
وا اشتجر  فإن  فرجها، من استحلّ  مبا املهر فلها هبا دخل فإن. باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها

 (1)فالسلطان ويّل من ال ويل له«

 (3)(2)  وِّج املرأة املرأة، وال تزّوج املرأة نفسها«ز »ال توعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال عليه الصالة والسالم:  
قال اإلمام الشافعي: فأي امرأة نُكحت بغري إذن ولّيها فال نكاح هلا، ألن النيب عليه الصالة والسالم قال: 

 .(4)»فنكاحها باطل«  

نفى . (5)»ال نكاح إال بويّل«: ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب بُردة بن أيب موسى عن أبيه رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 
إّما إىل الذات الشرعية ألن الذات املوجودة تعين صورة  عليه الصالة والسالم النكاح إال بويل، وهذا النفي يتوجه ّ
العقد بدون ويل هي صورة غري شرعية، أو أن يتوجه إىل صحة العقد، وهي أقرب اجملازين إىل الذات فيكون النكاح 

 .(6)بغري ويل باطاّل  

 

 الولي في النكاحشروط  المطلب الثالث:   ❖

 وقد اشرتط الفقهاء للويل شروطاً منها ما اتفق عليها الفقهاء ومنها ما خالفهم فيها بعضهم.

 الفرع األول: ما اتفق عليه الفقهاء في شروط الولي ▪

 كمال األهلية-1

جيوز أن يكون الويل صغريًا وال جمنونًا جنونًا مطبقًا أو غري مطبق، لكن  فال -بالبلوغ والعقل-احلرية والتكليف 
إن كان مطبقًا ُتسلب واليته فال تُنتظر إفاقته، أما غري املطبق فالوالية ثابتة له فتُنتظر إفاقته كالنائم. وال جيوز أن 

 .(7)يكون عبداً، فال ميلك ألحد من هؤالء العقد لنفسه فكيف له أن ميلكه لغريه

 
/كتاب النكاح  15و الدارقطين  1102( رقم 2/398ال نكاح إال بويل )ج رواه الرتمذي كتاب النكاح/ باب ماجاء  1

 3520( رقم 4/313)ج
 . 3536( رقم/ 4/325/كتاب النكاح )ج15رواه الدارقطين    2
 ( 297) -املعامالت واألسرة–إعالم األنام د نور الدين عرت  3
 (10/41)ج    5كتاب األم للشافعي اجمللد   4
ورواه أمحد مسند بين   هاشم /   –1101( رقم/ 2/398نكاح/ باب ما جاء ال نكاح إال بويل )جرواه الرتمذي كتاب ال  -   5

 . 2260( رقم/5/131مسند عبد اهلل بن عباس )ج
 ( 301املعامالت واألسرة )–( بتصرف، وانظر إعالم األنام د نور الدين عرت  6/119نيل األوطار )ج  6
الفقه اإلسالمي وأدلته د. وهبة الزحيلي   –( 3/77بن عابدين )ج حاشية ا  –( 2/36انظر املهّذب للشريازي )ج  7

 ( 7/195)ج
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 اتحاد الدين -2

فال جيوز للمسلم أن يزوج ابنته الكافرة وال للكافر أن يزوج ابنته الكافرة، إذ املواالة بينهما منقطعة بدليل قوله 
[، وللكافر والية على كافرة مثله، سواء كان 71]التوبة:﴿واْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض﴾ تعاىل: 

 [.73]األنفال:﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض﴾  الزوج كافراً أم مسلماً اتفاقاً، لقوله تعاىل:  

ج أهل الذمة، ألن واليته تعّم املسلمني وغريهم، أما املرتد فال والية له يف عقد أما القاضي فيجوز له أن يزوّ 
النكاح مطلقاً؛ ال على مسلمة وال على كافرة وال على مرتدة، النقطاع املواالة بينه وبني غريه، فال اعتبار للدين 

 الذي ارتد إليه.

 أَمته الكافرة:  وعند الشافعية وجهان يف تويّل عقد الزواج للسيد املسلم على

األول: قول أيب إسحاق أنه جيوز ذلك، فإن ما صار هلا بالنكاح ِملك له، فهي والية مستفادة بامللك فلم  •
 مينع منها اختالف الدين.

لك  •
ُ
الثاين: قول أيب القاسم الداركي: أنه ال جيوز؛ ألنه إذا مل ميلك تزويج الكافرة بالنسب فأن ال ميلك بامل

 .(1)أوىل  

 الثاني: الشروط التي اختلف فيها الفقهاء في الوليالفرع   ▪

 الذكورة-1

فعند اجلمهور غري احلنفية ال تثبت والية الزواج ألنثى، ألن املرأة عندهم ال يثبت هلا الوالية على نفسها فعلى 
غريها أوىل، أما احلنفية فلم يشرتطوا الذكورة يف ثبوت الوالية، فللمرأة البالغة العاقلة والية التزويج عندهم بالنيابة عن 

 .(2)ل ابن عابدين يف »الدر املختار«: )فإن مل يكن عصبة فالوالية لألم(الغري بطريق الوالية أو الوكالة، قا

 العدالة-2

وهي استقامة الدين بأداء الواجبات الدينية، فالويل العدل هو من ال يرتكب كبرية وال يصّر على صغرية وال يفعل 
يليه إن كان عداًل، ألهنا والية حتتاج إىل  ما ُيّل باملروءة، وإال كان فاسقاً، وينتقل حّق تزويج املرأة إىل الويل الذي

النظر وتقدير املصلحة، وإذا تاب الفاسق فله والية التزويج يف احلال ويكفي العدالة الظاهرة، فيكفي مستور احلال 
 ألن اشرتاط العدالة ظاهراً وباطناً فيه حرج ومشقة ويفضي إىل بطالن غالب األنكحة.

 ويستثىن:

 ويل له، وال تشرتط عدالته للحاجة.السلطان: يزّوج من ال   •

 
 ( 2/36املهّذب للشريازي )ج –(  10/48)ج  5انظر كتاب األم للشافعي اجملّلد  1
 ( 3/78انظر حاشية ابن عابدين )ج –(  7/196انظر الفقه اإلسالمي وأدلته د. وهبة الزحيلي )ج  2
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 والسيد: يزّوج أمته، وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة. •

وذهب الشافعية واملالكية إىل أن العدالة ليست شرطًا يف ثبوت الوالية، فللويل تزويج ابنته؛ عدالً كان أم فاسقاً، 
الوالية عام، ومل يُنقل أّن وليًا يف عهد رسول ألن فسقه ال مينع وجود الشفقة لديه ورعاية املصلحة لقريبه، وألن حق 

 زويج بسبب فسقه.الت  من ُمنع   بعده  ومن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

 الرشد-3

 ومعناه عند احلنابلة معرفة الكفء ومصاحل النكاح؛ ال حفظ املال، وعند الشافعية: هو عدم تبذير املال.
احملجور عليه بسفه ال والية له على نفسه، فأوىل أال وهو عند الشافعية واحلنابلة شرط يف ثبوت الوالية، ألن 

 تكون له والية على غريه، وتُنقل الوالية منه إىل الويل الذي يليه.
أما عند احلنفية واملالكية فليس الرشد مبعىن حسن التصرف باملال شرطًا يف ثبوت الوالية، فيصح للسفيه ولو 

حّب عند املالكية أن يكون التزويج من السفيه ذي الرأي بإذن موليته حمجورًا عليه أن يتوىل تزويج غريه، لكن ُيست
وبإذن وليه، فإن زّوج ابته مثاًل  بغري إذن وليه نُدب أن ينظر الويل ملا فيه املصلحة؛ فإن كان صوابًا أبقاه وإال 

 .(1)رّده

 خلو الولي من اإلحرام بحج أو بعمرة-4

م وال نِكح احملرِ يَ »ال: ملسو هيلع هللا ىلصوهذا شرط السادة املالكية، فاحملرم ال يصّح أن يزوج نفسه فال يزّوج غريه، لقوله 
، وال تنتقل الوالية يف هذه احلالة إىل الويل األبعد منه، ألن اإلحرام ال يسلب الوالية لبقاء الرشد والنظر، (2)ح«يُنكِ 

 وإمنا مينع النكاح لصريح احلديث.
واخلالصة: شروط احلنابلة والشافعية سبعة: احلرية والذكورة واحتاد الني بني الويل واملوىل عليه والبلوغ والعقل 
والعدالة والرشد، وهو عند احلنابلة: معرفة الكفء ومصاحل النكاح وليس حفظ املال ألن رشد كل مقام حبسبه، 

 وعند الشافعية: عدم تبذير املال.

 العقل والبلوغ واحلرية واحتاد الدين، وليست العدالة والرشد شرطني.  وعند احلنفية أربعة:

 من له الوالية و ترتيب األولياء عند األئمةالمطلب الرابع:   ❖
 الفرع األول: مذهب السادة الحنفية في ترتيب األولياء ▪

 .الوالية عند احلنفية والية إجبار فقط، وتثبت لألقارب العصبات األقرب فاألقرب
على ترتيبهم اآليت: البنوة مث األبوة مث األخوة مث العمومة مث املعتق مث اإلمام واحلاكم، أي على الرتتيب وذلك 

 اآليت:
 

 ( 64-4/63املعتمد يف الفقه الشافعي د.حممد الزحيلي )ج –(  7/197انظر الفقه اإلسالمي وأدلته د. وهبة الزحيلي )ج  1
 1409( رقم/2/1030رواه مسلم : كتاب النكاح/باب حترمي نكاح احملرم وكراهة خطبته )ج   2
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 االبن وابنه وإن نزل. .1

 األب واجلد العصيب الصحيح وإن عال. .2

 األخ الشقيق واألخ ألب وأبناؤمها وإن نزلوا. .3

 العم الشقيق والعم ألب وأبناؤمها وإن نزلوا. .4

املعتق مث عصبته النسبية مث السلطان أو نائبه وهو القاضي )إن مل يكن مَث ويّل أو كان موجودًا وعضل  مث يأيت
 ، فهم نائب عن ُجاعة املسلمني.(1)فانتقل األمر إىل السلطان ألنه ويل من ال ويل له(

تزويج الصغرية من وليس للوصي تزويج الصغري أو الصغرية ولو كان األب قد أوصى إليه بذلك، وليس للقاضي 
نفسه وال ممن ال تقبل شهادته له وإذا زوج الويل من مرتبة مع وجود من هو أقرب منه كان العقد موقوفاً على إجازة 

 (2)األقرب إن مل يكن صغرياً أو جمنوناً، وإال فينفذ عقد الويل األبعد.
ي اهلل عنه: لغري العصبات من األقارب وترتيب األولياء على هذا النحو هو رأي الصاحبني، وقال أبو حنيفة رض

فإن مل يكن عصبة فالوالية –والية التزويج عند عدم العصبات، أي تثبت الوالية لذوي األرحام األقرب فاألقرب 
مث أم األب مث أم األم، فإن مل يوجد أحد من األصول انتقلت الوالية للفروع؛ على أن تقدم البنت على  -(3)لألم

ا، وتقدم بنت االبن على بنت البنت لقوة قرابتها، مث اجلد الرمحي وهو أبو األم وأبو أم األب، مث بنت االبن لقرهب
 األخوات مث األعمام من جهة األم مث العمات مطلقاً مث األخوال مث اخلاالت وأوالدهم.

جملنونة أبوها وابنها فإن مل يوجد أحد من ذوي األرحام انتقلت الوالية إىل احلاكم وهو القاضي، وإذا اجتمع يف ا
فالويل يف نكاحها ابنها عند أيب حنيفة وأيب يوسف، وعللوا ذلك بأن االبن هو املقّدم يف العصوبة وال عربة بزيادة 

 الشفقة، وعند حممد يُقدم أبوها ألنه أوفر شفقة من االبن.
وقد خالف احلنفية غريهم يف ثبوت الوالية لألقارب غري األب واجلد إلثبات الوالية البن العم يف القرآن يف قوله 

يت اَل اْلكِ  يف  َعَلْيُكمْ  يـُتـَْلىٰ  َوَما ِفيِهنَّ  يـُْفِتيُكمْ  اللَّهُ  ُقلِ  َيْستَـْفُتوَنَك يف النَِّساءِ  ﴿وتعاىل:  َتاِب يف يـََتاَمى النَِّساِء الالَّ
[، فإن هذه اآلية نزلت كما قالت السيدة عائشة 127]النساء:تـُْؤتُونـَُهنَّ َما ُكِتَب هَلُنَّ َوتـَْرَغُبوَن َأن تَنِكُحوُهنَّ﴾ 

واجها من غري أن رضي اهلل عنها يف اليتيمة تكون يف حجر وليها تشاركه يف ماله فيعجبه ماهلا وُجاهلا فريغب يف ز 
 (4)يقسط يف صداقها

والويل املتصوَّر هو ابن العم، فتثبت ملن هو أقرب منه كاألخ والعم باألوىل، ولعموم قول علي رضي اهلل عنه: 
 )النكاح إىل العصبات(، والعصبات لفظ عام يشمل األب وغريه.

 
 ( 6/120نيل األوطار للشوكاين )ج  1
 ( 7/199زحيلي)جالفقه اإلسالمي وأدلته د. وهبة ال   2
 ( 3/78حاشية ابن عابدين )ج  3
 ( 10554( حديث )9/258تفسري الطربي )ج  4
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للوصي عندهم من حيث هو وصي أن  فليس–وخالف احلنفية غريهم أيضاً يف عدم ثبوت والية التزويج للوصي 
 .(2)، فالوصي ليس من األقارب العصبة فال تثبت له الوالية-(1)يزّوج مطلقاً 

 الفرع الثاني: ترتيب األولياء عند السادة الشافعية ▪

 األب واجلد وإن عال والسيد.  الويل عندهم إما جمرب أو غري جمرب، والويّل اجملرب هو أحد ثالثة:

تزويج البكر الصغرية أو الكبرية بغري إذهنا وُيستحب استئذاهنا، وليس له تزويج ثيب إال بإذهنا، فإن  ولألب 
بكراً   –كانت الثيب صغرية مل تُزوج حىت تبلغ، واجلد كاألب عند عدمه، وللسيد تزويج أمته على أي حالة كانت 

 عقٌد ميلكه عليها حبكم امللك.ألن الزواج  –كانت أم ثيباً، صغرية أم كبرية، عاقلة أو جمنونة  

 و الويل غري اجملرب: هو األب واجلد وباقي العصبات.

 وترتيب األولياء على النحو التايل:

 األبوة مث األخوة مث العمومة مث املعتق مث السلطان.

 أو ألب مث ابنه وإن سفل مث عم مث سائر العصبة كاإلرث.  -الشقيق–أي: أب مث جد مث أبوه مث أخ ألبوين  

مث املعتق مث عصبته برتتيب اإلرث، ويزوج عتيقة املرأة من يزوج املعتقة مادامت حّيةظن وال يعترب إذن املعتقة يف 
 األصح، فإن ماتت فلمن له الوالء.

 (3)" السلطان ويل من ال ويل له "خلرب:    –إن فُقد املعتق وعصبته    –مث السلطان  
خالفًا لألئمة الثالثة واملزين تلميذ اإلمام -أمه وإن علت ببنوة حمضة  وال تثبت الوالية لألبناء، فال يزوج االبن

 .(4)ألنه ال مشاركة بينه وبينها يف النسب إذ انتساهبا إىل أبيها وانتساب االبن إىل أبيه -الشافعي

 (5)  «ملسو هيلع هللا ىلص»قم فزّوج رسول اهلل ل البنها عمر:  قا  –  سلمة  أم  يتزوج  أن  أراد ملاّ  –  ملسو هيلع هللا ىلصواستدل اجلمهور بقوله  

 ورد الشافعية بأجوبة عن احلديث الذي استدل به السادة اجلمهور:

 .خلاطره  استطابة  ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص له قال  وإمنا  ويل، إىل  حيتاج ال ملسو هيلع هللا ىلصأحدها: أن نكاحه  •

ثانيها: أن عمر بن أيب سلمة ُولد يف أرض احلبشة يف السنة الثانية من اهلجرة، وزواجه عليه الصالة والسالم  •
 .سنني  تسع   ملسو هيلع هللا ىلصمنها رضي اهلل عنها كان يف السنة الرابعة، وقيل كان سن عمر بن أم سلمة يوم وفاة رسول اهلل  

 
 ( 3/79حاشية ابن عابدين )ج  1
 ( بتصرف201-7/199الفقه اإلسالمي وأدلته د. وهبة الزحيلي )ج  2
 (  40/249رواه أمحد يف مسند النساء/ مسند عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنها )ج     3
 (206-7/205الفقه اإلسالمي وأدلته د. وهبة الزحيلي )ج –( 3/151حملتاج للنووي )جمغين ا  4
 (  269/ 44رواه أمحد يف مسند النساء/حديث أم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل عنها )ج    5
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إنه كان من بين أعمامها ومل يكن هلا ويل أقرب ثالثها: بتقدير صحة أنه زّوج وهو بالغ فيكون ببنوة العم، ف •
منه، فإن كان االبن ابن عم أو معتقًا أو قاضيًا أو حمّكمًا أو كياًل عن وليهّا زوج به، فال تضره البنوة ألهنا غري 

 مقتضية ال مانعة، فإذا ُوجد معها سبب آخر يقتضي الوالية مل متنعه.

 (1)ة خالفاً للجمهور.واحلاصل أن االبن ليس ولياً عند الشافعي

 :الخاتمة
اتضح من خالل هذا البحث أن وجود الولي في عقد النكاح أمر ذو أهمية كبيرة صونا للمرأة من أن تقع 
فريسة تغرير وتكريمًا لها بجعل عقد نكاحها بإشراف ووالية من نّشأها ورعاها، فإن علَم وليها بمصلحتها و 

 .سالمة من ذلكشفقته تجاهها يضمن لها بإذن اهلل ال
بعض الشيء أقوالهم، وقد الحظنا أن اتجاه الفقهاء في هذه المسألة يؤكد على هذا المعنى وإن تباينت 

قطت واليته وانتقلت إلى فاتجاه الشافعية أن الولي ركن ال يصح العقد بدونه فإن تعّسف وعضل ابنته س
 القاضي.

ستأمر أو يستأذن ابنته الراشدة، وأن لها أن تباشر واتجاه الحنفية أن للولي حق مباشرة العقد بعد أن ي
 ة إجحافاً بحقها في المهر.العقد لكنه يبقى موقوفاً على إجازة وليها فيما لو كان الزوج غير كفء أو أن ثم 

والذي تصل إليه الباحثة: أن األدلة النصية ترجح لديها قول السادة الشافعية، وأن الواقع االجتماعي 
ما لالستخفاف بشأنها أو للتغرير بها في حال عدم وجود الولي، ال سيما عندما يتم العقد يعّرض المرأة إ

 القضاء وتوثيقه رسمياً.. واهلل تعالى أعلم ..  إطارخارج  

 
 ( 7/206الفقه اإلسالمي وادلته د. وهبة الزحيلي )ج –( 3/151مغين احملتاج للنووي )ج  1


