
اإرادة  عن  ومبلغ  كمعرب  الويل  ا�شرتاط  يرون  الفقهاء 
املراأة  كون  بني  التفرقة  يرون  وبع�شهم  مطلقًا،  املراأة، 
الزواج  لها  ي�شبق  مل  اأو  )الثيب(،  الزواج  لها  �شبق 
"البكر"، فاأجازوا للأوىل الزواج دون الويل، وا�شرتطوه 
يف الثانية، وبع�شهم اأجاز للمراأة تزويج نف�شها دون ويل 

�شواء كانت بكرًا اأو ثيبًا.

العلم  اآئمة  اختلف  ما  واإال  قطعية  لي�شت  والن�شو�ص 
على  لي�شت  فالن�شو�ص  وعليه  تاأويلها،  يف  الرتاثيني 
وجه  يف  تنه�ص  ال  قوية  غري  اأنها  اأو  اجلزم،  �شبيل 
واملراأة  الرجل  متنح  التي  االإ�شلم  يف  العامة  املبادئ 

حقوقًا مت�شاوية يف اإبرام العقود.

جمل�ص  يف  املراأة  لراأي  مبلغ  ناقل  جمرد  بهذا  والويل 
العقد ولي�ص من�شئًا الإرادة الزواج.

وللمراأة توكيل من يزوجها، فقال احلي�شة: يجوز للمراأة 
اأم زوجت  اأن تبا�شر عقد الزواج، �شواء زوجت نف�شها، 
غريها، فلها اأن توكل من ُيزوجها، الأن من �شرط املوكل 
اأن يكون ممن ميلك فعل ما وكل به نف�شه، فما ال ميلكه 
بنف�شه ال يحتمل التفوي�ص اإىل غريه فل ي�شح. وقريب 

منه يف اأحوال وظروف قال الفقه املالكي.

اإن م�شاألة اأو ق�شية الوالية يف عقد الزواج ينبغي الفهم 
يكون  اأن  املقبول،  وال  املعقول  من  فلي�ص  بها،  ال�شليم 
املراأة  ي�شوق  باأمره،  كاحلاكم  للمراأة  القريب  الرجل 

فيه  لها  لي�شت  رجل  م�شاطرة  اإىل  وكرهًا  وجربًا  ق�شرًا 
لي�ص  بعينها  جمتمعات  يف  �شلح  اإذا  الويل  واأن  اختيار. 
بال�شرورة االأخذ به يف عامل معا�شر متغري خا�شة اأّن من 
عقد  تبا�شر  اأن  للمراأة  اأجازوا  من  االإ�شلمي  الفقه  اآئمة 

الزواج لنف�شها، وهذه ف�شحة يف الدين احلق.

اإن كرامة االآدمي )ولقد كرمنا بني اآدم(، )ما خلق اهلل 
فوق  اآدم(،  بني  من  عليه  اأكرم  خلق  – من  – عزوجل 
الواعي  واإن االجتهاد  القبلية،  والعادات  البيئية  االأعراف 
اأما  واملكان.  الزمان  ملتغريات  احللول  فيه  اأ�شيل  اأ�شل 
الركون ملقوالت، والتم�شك بقوالب جامدة، والتعبد بروؤى 
املعقول فت�شرف  ويباين  املنقول  يناه�ص  ب�شرية منها ما 

معيب.

اأ�شيل  اأ�شل  الزوج  اختيار  املراأة وحقها يف  كرامة  وتبقى 
وحق ال تفريط فيه 

�أ.د. �أحمد كرميه
�أ�ستاذ م�ساعد �لفقه �ملقارن جامعة �لأزهر
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■ مقدمة

الزواج،  "الوالية" في عقد  لق�شية  ال�شليم  الفهم  ينبغي 
هل هي ا�شتبداد واإجبار واإكراه للمراأة للزواج واالرتباط 
وباقي  االأخ  اأو  االأب  عليه  يفر�شه  رجل  اأي  مع  والحياة 
اإرادة وال حرية وال اختيار  اأقاربها المقربين، وال  اأفراد 
تحتمل  ب�شرية  اأفهام  وهي  الفقهية  االجتهادات  وهل  ؟ 
وال  اأ�شواًل  ولي�شت  والخطاأ،  وال�شواب  والباطل،  الحق 
والظروف  والمكان  الزمان  تغيرات  تقبل  ال  ثوابت، 
تحتاج  واأحوال  واأو�شاع  و�شواهد  اأ�شئلة  ؟  واالأعراف 
من  االأ�شري  للبوؤ�ص  اإنقاذًا  �شليم،  وب�شر  واع،  لفهم 
اقتناع مما يجعل حياتهما  اأي  وامراأة دون  ارتباط رجل 
الماأمولة  والمودة  المن�شودة،  المحبة  من  خالية  جافة 
عقاب،  ورحلة  عذاب،  رحلة  الحياة  ت�شير  وبالتالي   ،!
وم�شاكل  والكراهية  الفراق  ويكون  االأ�شرة  تنهار  وربما 
تمتلئ  ال�شخ�شية  االأحوال  في  وق�شايا  اجتماعية، 
وو�شلت  التحكيم،  وجل�شات  المحاكم،  �شجلت  بها 
اإليها رجًل  القدر  �شاق  امراأة  والتاأنيب من قدر  التوبيخ 
دون  الموافقة  باإبداء  اأبوها  وقام  تختاره،  ولم  تعرفه  ال 
لها  حق  ال  االأنثى  كاأن  نظر،  وجهة  �شماع  ودون  م�شورة، 

! العمر  �شريك  في 

وواقعية  بمو�شوعية  الولي  مو�شوع  عر�ص  يجب  هنا  من 
و�شفافية:

هل للمر�أة حق �ختيار �لزوج ؟ 
بعيدًا عن االإغراق يف تفا�شيل وجزئيات تناولها الفقهاء 
الرا�شخ  احلق  للمراأة  نعم  املوروث،  الرتاثي  الفقه  يف 
طول  قرينها  �شيكون  الأنه  تتزوجه  فيمن  راأيها  اإبداء  يف 
وت�شاكنه  وتخالطه  �شتعا�شره  التي  هي  والأنها  حياتها، 
ال  اأمور  يف  معه  وت�شرتك  وال�شراء،  ال�شراء  وتقا�شمه 
منه،  اأدناهم  اأو  اإليه  النا�ص  اأقرب  فيها  معه  ي�شرتك 
ولذلك �شرع الدين اأخذ راأي املراأة فيمن يخطبها، وحرم 
العاقلة  وللمراأة  تبغ�شه،  اأو  ترف�شه  مبن  الفتاة  تزوج  اأن 
يربطها  الذي  العقد  تف�شخ  اأن  الت�شرف  على  القادرة 

ب�شخ�ص يفر�ص عليها دون ر�شاها.

عليه  اهلل  �شلى   – حممد  �شيدنا  االإ�شلم  ر�شول  قال 
و�شلم: "ال تنكح املراأة حتى ت�شتاأمر، وال تنكح البكر حتى 
ت�شتاأذن، قالوا: يا ر�شول اهلل – �شلى اهلل عليه و�شلم – 

وكيف اإذنها ؟ قال: اأن ت�شكت" – رواه البخاري.

اهلل  �شلى   – اهلل  نبي  �شيدنا  ع�شر  يف  وقائع  وح�شلت 
عليه و�شلم – اأن بع�ص الرجال زوجوا بع�ص بناتهم بغري 
عليه  اهلل  �شلى   – اهلل  لر�شول  ذلك  ف�شكون  رغبتهن، 

و�شلم – فاأبطل العقد.

من مناذج ما ذكر اأن امراأة �شحابية تدعى خن�شاء بنت 
ذلك،  فكرهت  رجل  من  اأبوها  زوجها  االأن�شارية  خدام 
– فرد  – �شلى اهلل عليه و�شلم  وا�شتكت اإىل ر�شول اهلل 

نكاحها – رواه البخاري.

�شلى   – اهلل  لر�شول  فذكرت  اأخرى  امراأة  "وجاءت 
ياأخذ  اأن  دون  زوجها  اأباها  اأن   – و�شلم  عليه  اهلل 
 – و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   – النبي  فجعل  موافقتها، 
اأبي،  �شنع  ما  اأجزت  قد  تقول:  بها  فاإذ  اإليها،  االأمر 
االأمر  من  للآباء  لي�ص  اأن  الن�شاء  اأعلم  اأن  اأردت  ولكن 
املوافقة  اأن  على  يدل  وهذا  الرتمذي،  �شنن  �شيء" – 

على الزواج حق اأ�شيل للمراأة.

اأن  العاقدان، وي�شرتط  اأن الزوجني هما  ومعلوم بداهة 
يكون كل منهما كامل االأهلية اأي بالبلوغ والعقل، و�شيغة 
بكلم  العاقدين  اإرادة  على  يدل  ما  بكل  تنعقد  العقد 

اإيجابي وا�شح �شريح.

�شدر  ما  وهو  االإيجاب:  بركنني:  ينعقد  الزواج  وعقد 
ثانيًا  �شدر  ما  والقبول:  العاقدين،  اأحد  كلم  من  اأواًل 
من كلم العاقد االآخر، وهذان عن�شران مهمان للعقد.

منهما  كل  كان  اإن  الزوجني،  يكونا  اأن  اإما  والعاقدان 
عاقًل بالغًا، اأو وكيلهما اإن كان كل من الزوجني مت�شفا 
يوكل  اأن  له  لي�ص  ال�شخ�ص  الأن  كذلك،  والعقل  بالبلوغ 
غريه يف �شيء اإال اإذا كان هو ميلكه، اأو وليهما اإذا كان 
ويل  مع  الزوجني  اأحد  اأو  للعقد،  اأهًل  لي�ص  منهما  كل 

االآخر، اأو وكيلهما، اأو ويل اأحدهما مع وكيل االآخر.

لنف�شها، فبع�ص  املراأة  وعليه البد من فهم حكم تزويج 


