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@ñc‹¾a@éÔÏ@
@bØäÛa@lbiMæìqýrÛaë@òÈibÛa@òÛbÔ¾a@@

 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 :أما بعد

تعيني  :ومها  النكاحني من رشوطط رشحتدثنا يف املقالة السابقة عن     
ائلني اهللا عز س ونستكمل بعض األحكام املتعلقة بفقه النكاح الويل,و ,الزوجني

@@.وجل أن يتقبل جهد املقل وأن ينفع به املسلمني
bÛëc@ZïÛìÛbi@†a‹¾a@bß_@

املراد بالويل هو األقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته, 
 .ِّوليس لذوي السهام وال لذوي األرحام والية, وهذا مذهب اجلمهور

َّياء, فإذا مل يكن ثم ويل أو كان وروى عن أيب حنيفة أن ذوي األرحام من األول
ه ويل من ال ويل له عن , ملا روي ًموجودا وعضل, انتقل األمر إىل السلطان أل

ُفالسلطان ويل من ال ويل له«: ًعائشة مرفوعا وفيه َ ْ ََ َّْ َّ َ َِ ُُّ ) ٢٠٨٣(صحيح سنن أيب داود » َ
 ).١٨٧٩(وصحيح ابن ماجه ) ١١٠٤(وصحيح الرتمذي 

À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcõbîÛëþa@áç@åß@æbîi@Z@

@À@õbu@òía‡a@‹’@òíbäÈÛaIS@ORXUH@

والية (يعني كاألخوال واخلاالت والعامت ) ولغري العصبات من األقارب(
أي عصبة كانت سواء كانت عصبة حيل النكاح بينه ) التزويج عند عدم العصبات

لعصبات, ثم عند وبني املرأة كابن العم أو مل حيل كالعم وموىل العتاقة وعصبته من ا
 .أيب حنيفة بعد العصبات األم ثم ذوو األرحام األقرب فاألقرب

@ôØÛa@òãë‡¾a@À@õbuIROQPUZH@

أكان مالك يقول إذا اجتمع األولياء يف نكاح املرأة أن بعضهم : قال سحنون
إن اختلف األولياء وهم يف القعود : أوىل من بعض? قال ابن القاسم قال مالك

لطان يف ذلك, قال وإن كان بعض أقعد من بعض فاألقعد أوىل سواء, نظر الس
األخ أوىل من اجلد عند مالك, : بإنكاحها عند مالك, قلت فاألخ أوىل أم اجلد? قال

فمن أوىل : ابن األخ أوىل, قلت: فابن األخ أوىل أم اجلد يف قول مالك? قال: قلت



 ٢

 .ها وبالصالة عليهااالبن أوىل بإنكاح: بإنكاحها االبن أم األب? قال مالك
b¨a@À@õbuë@jØÛa@ðIYOYQMYRZH@

وال والية ألحد مع األب, فإن مات فاجلد ثم أبو اجلد ثم أبو : قال الشافعي
 .أيب اجلد كذلك ألن كلهم أب يف الثيب والبكر سواء

اعلم أن الوالية يف النكاح تكون لألب ثم ملن ناسب األب : قال املاوردي
فإذا انقرض عمود اآلباء ... ن مل يرجع بالنسب إىل األبوال يستحقها بالنسب م

 .كانت الدرجة األوىل بني األب وهم اإلخوة وعمودها بنوهم وإن سفلوا
 .بنو اجلد وهم األعامم وعمودها بنوهم وإن سفلوا: والدرجة الثانية
, : والدرجة الثالثة بنو أيب اجلد وهم أعامم األب وعمودها بنوهم وإن سفلوا

فإذا تقررت هذه القاعدة ... نو أب بعد أب حتى ينقرض بنو مجيع اآلباءوكذلك ب
يف ترتيب العصبات الستحقاق الوالية فأول درجة ينتقل إليها الوالية بعد اآلباء 

 .اإلخوة
 .إخوة ألب وأم, وإخوة ألب, وإخوة ألم: واإلخوة ثالثة أقسام

م من العصبات أو فأما اإلخوة لألم فال والية هلم سواء اجتمعوا مع غريه
انفردوا, ألهنم ملا أدلوا باألم ومل يرجعوا بنسبهم إىل األب خرجوا من مجلة 

 .العصبات املناسبني فلم يكن هلم والية
@Ì¾a@À@òßa‡Ó@åia@ÞbÓIVOSRQZH@

أن الوالية بعد من ذكرنا ترتتب : ومجلته. بعد أن ساق تفصيل مسألة األولياء
أحقهم باملرياث أحقهم بالوالية فأوالهم بعد عىل ترتيب اإلرث بالتعصيب, ف

اآلباء بنو املرأة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم بنو أبيها وهم اإلخوة ثم بنوهم وإن سفلوا 
ثم بنو جدها وهم األعامم ثم بنوهم وإن سفلوا ثم بنو جد األب وهم أعامم األب 

 من مع بني أب وإن سفلوا ثم بنو جد اجلد ثم بنوهم وعىل هذا ال ييل بنو أب أعىل
 . أقرب منه وإن نزلت درجتهم

وال والية لغري العصبات من األقارب كاألخ من األم واخلال وعم األم واجلد 
أبو األم ونحوهم نص عليه أمحد وهو قول الشافعي وإحدى الروايتني عن أيب 

 .حنيفة



 ٣

ًال نعلم خالفا بني أهل العلم يف أن للسلطان والية : قال) ٣٢٢: ص(ويف 
يج املرأة عند عدم أوليائها أو عضلهن وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق تزو

َّفالسلطان ويل من ال ويل  «وأبو عبيد وأصحاب الرأي واألصل فيه قول النبي  ُِّ َ َِ ْ ََ ُُّ َ َْ
ُله َ«. 

|îu‹më@kîÔÈmZ@

بعد عرض أقوال أهل العلم أرى رجحان مذهب اجلمهور من أن أولياء 
لد األم وال اعصبة, وليس للخال وال لإلخوة ألم وال لواملرأة يف الزواج هم ال
 .لذوي األرحام والية

وإخوة املرأة ألب وأم أو ألب, واالبن األب وإن عال : فيكون األولياء هم
واهللا تعاىل أعلم وبنوهم وإن سفلوا وعم املرأة وإن عال وبنو عمها وإن سفلوا 

  .بالصواب
bĆîãbq@ZõbîÛëþa@kîm‹mZ@

ÔÐÛa@ÑÜn‚aõbîÛëþa@kîm‹m@À@õbèïÛbnÛa@ìzäÛa@óÜÇ@Z@

 أبوها, ثم اجلد بعد األب قائم  املرأةأولياء أن احلنفية إىلذهب  :القول األول
األخ ألب وأم, ثم األخ ألب, ثم ابن األخ ألب وأم, ثم ابن األخ ثم مقام األب 

ألب ألب, ثم العم ألب وأم, ثم العم ألب, ثم ابن العم ألب وأم, ثم ابن العم 
@.عىل قياس ترتيب العصوبة

كان أقرب عصبة كان أحق بالوالية, أن من ذهب املالكية إىل  :القول الثاين
 ثم اآلباء, ثم اإلخوة لألب واألم, ثم لألب, ثم بنو ,واألبناء أوىل وإن سفلوا

 .اإلخوة لألب واألم, ثم لألب فقط, ثم األجداد لألب وإن علوا
ه ذهب الشافعية :القول الثالث  األب, ثم أبوه, ثم أبوه, إىل حيث  يقدمإىل أ

ينتهي, ثم األخ من األبوين, أو من األب, ثم ابنه وإن سفل, ثم العم من األبوين, 
والرتتيب يف التزويج, . أو من األب, ثم ابنه وإن سفل, ثم سائر العصبات

@.كالرتتيب يف اإلرث
هم بعد اآلباء بنو املرأة, أحقهم باملرياث أحقهم بالوالية, فأوال :القول الرابع



 ٤

, ثم بنو  , ثم بنوا أبيها وهم اإلخوة, ثم بنوهم وإن سفلوا ثم بنوهم وإن سفلوا
, ثم بنو جد األب وهم أعامم األب, ثم  جدها وهم األعامم, ثم بنوهم وإن سفلوا

, ثم بنو جد اجلد, ثم بنوهم @.بنوهم وإن سفلوا
òÛd¾a@À@õbèÔÐÛa@ÞaìÓc@ê‰çëZ 

@À@õbu¾a@ï‚‹ÜÛ@ÂìjIT@ORQYHZ@

فأوىل األولياء عليها أبوها, ثم اجلد بعد األب قائم مقام األب يف ظاهر 
رمحه اهللا − أن هذا قول أيب حنيفة − تعاىل  رمحه اهللا−الرواية, وذكر الكرخي 

 األخ واجلد يستويان; ألن − رمحها اهللا تعاىل −, فأما عند أيب يوسف وحممد −تعاىل
خ يزاحم اجلد يف العصوبة حتى يشرتكا يف املرياث, فكذا يف من أصلهام أن األ

 اجلد مقدم يف العصوبة, فكذلك يف − رمحه اهللا تعاىل −الوالية, وعند أيب حنيفة 
واألصح أن هذا قوهلم مجيعا; ألن يف الوالية معنى الشفقة معترب وشفقة . الوالية

 ال يثبت هلا اخليار يف عقد اجلد كام ال يثبت يف عقد اجلد فوق شفقة األخ, وهلذا
األب بخالف األخ ويثبت للجد الوالية يف املال والنفس مجيعا, وال يثبت لألخ, 
وكذلك يف حكم املرياث حال اجلد أعىل حتى ال ينقص نصيبه عن السدس بحال 

جداد من قبل ة, ثم بعد األفلهذا كان يف حكم الوالية بمنزلة األب ال يزامحه اإلخو
 وإن علوا األخ ألب وأم, ثم األخ ألب, ثم ابن األخ ألب وأم, ثم ابن األخ اآلباء

العم ألب ألب, ثم العم ألب وأم, ثم العم ألب, ثم ابن العم ألب وأم, ثم ابن 
 .عىل قياس ترتيب العصوبة

@À@õbu@‡—nÔ¾a@òíbèãë@‡èna@òía‡iIS@OTPHZ@

ن النسب فعند مالك أن الوالية معتربة واختلفوا يف ترتيب الوالية م
بالتعصيب إال االبن, فمن كان أقرب عصبة كان أحق بالوالية, واألبناء عنده أوىل 

ثم اآلباء, ثم اإلخوة لألب واألم, ثم لألب, ثم بنو اإلخوة لألب . وإن سفلوا
 .واألم, ثم لألب فقط, ثم األجداد لألب وإن علوا

@õbuëŠ@‹’@À@kÛbİ¾a@óäc@kÛbİÛa@IS@OQRYHZ@

بة ثم الوالء ثم السلطنة ويقدم من القرابة األب :ترتيب األولياء  فيقدم القرا



 ٥

 أي كرتتيبهم فيه إال أن ,ثم اجلد وإن عال ثم بقية العصبة وترتيبهم هنا كاملرياث
 إذ ال مشاركة بينه وبينها يف النسب فال يعتني بدفع العار ,االبن ال يزوج أمه بالبنوة

سب وهلذا مل تثبت الوالية لألخ من األم بل يزوج بالعصوبة أو بالوالء أو عن الن
بالقضاء وال يرض البنوة; ألهنا غري مقتضية ال مانعة واجلد يقدم عىل األخ هنا وإن 
استويا يف استحقاق اإلرث; ألن التزويج والية واجلد أوىل لزيادة شفقته وهلذا 

 عىل األخ لألب كام يف اإلرث وهذا علم اختص بوالية املال واألخ لألبوين مقدم
 .من قوله وترتيبهم كاملرياث

@À@õbu@òßa‡Ó@åiü@Ì¾a@IW@OQVHZ@

لوالية بعد من ذكرنا ترتتب عىل ترتيب اإلرث بالتعصيب, فأحقهم باملرياث ا
, ثم بنوا أبيها  أحقهم بالوالية, فأوالهم بعد اآلباء بنو املرأة, ثم بنوهم وإن سفلوا

, ثم بنو جدها وهم األعامم, ثم بنوهم وإن وهم اإل خوة, ثم بنوهم وإن سفلوا
, ثم بنو جد اجلد,  , ثم بنو جد األب وهم أعامم األب, ثم بنوهم وإن سفلوا سفلوا
ثم بنوهم, وعىل هذا ال ييل بنو أب أعىل مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم, 

 عىل النظر والشفقة, وذلك معترب ألن مبنى الوالية, وأوىل ولد كل أب أقرهبم إليه
بة, فأقرهبم أشفقهم  .وال نعلم يف هذا خالفا بني أهل العلم. بمظنته, وهي القرا

bĆrÛbq@Z_éßc@wíënÛ@òíüë@åiýÛ@Ýç@

 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني
لالبن  احلنفية واملالكية واحلنابلة إىل أن : مجهور الفقهاء ذهب:القول األول

 .  يزوج أمهأن 
 :واستدلوا عىل ذلك بام يأيت

ِعن أم سلمة, ملا انقضت عدهتا, بعث إليها أبو بكر خيطبها عليه,  ما روي −١  ِْ َ ُ َ ْ َ َْ َ ََ َ َُ َ َ َْ َ ٍ ْ َ ُ ََ ُِ َ ُ َ َ َِّّ ْْ َّ َ
َفلم تزوجه, فبعث إليها رسول اهلل صىل اهللا عليه وسلم عمر بن اخل َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َّْ ْ َ َ َ َ ُ َ ُْ َ ََّ َ ُ َ َِ ُ َّ ِ َّ ِ َ َ َطاب خيطبها ََ ُ ُ َّْ َ ِ

ْعليه, فقالت َ ََ َ ِ ْ ٌأخرب رسول اهلل صىل اهللا عليه وسلم أين امرأة غريى, وأين امرأة : َ ٌَ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ ُ َِّ َِّ َ ْ ََ ْ َ َّ َ َِ َ ُ َّ ِ َّ ْ ِ ْ
َمصبية, وليس أحد من أوليائي شاهد, فأتى رسول اهلل صىل اهللا عليه وسلم, ف َ ٌَ َ ُ َ َُّ َ َ ََ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ ُ َّ ِ َّ َ ٌ ٌَ ِ َ َ َ َذكر ِ َ َ

َذلك له, فقال ََ َ َُ َ َارجع إليها فقل هلا: " ِ َ ْ َُ َ َ ْ ِْ ِ ِأما قولك إين امرأة غريى, فسأدعو اهلل لك : ْ َِ َُ َّ ُ ْ َْ َ َ ْ ََّ ََ ْ َ ٌ َ َِّ ِ



 ٦

ْفيذهب غريتك, وأما قولك إين امرأة مصبية, فستكفني صبيانك, وأما قولك أن  َ َ َ ٌ َ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َُّ ْ َ ُ َ ْ ََّ ُ ٌ َِ َِ ْ ِ ِّ ِ َ ْ َ
َليس ْ َ أحد من أوليائي شاهد, فليس أحد من أوليائك شاهد وال غائب يكره ذلك َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ٌ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ْ َ َ ٌ ٌ ٌ ٌِ َِ ََ َ َ ََ

َ, فقالت البنها" ِ ْ ِ ْ َ َ ُيا عمر, قم فزوج رسول اهلل صىل اهللا عليه وسلم, فزوجه: َ َ َّ َ ْ َ ْ ِّ ََ َ َ َُ َ َُ َ ُ َ ْ ُ ََّ َ َِ ُ َّ ِ  سنن −َّ
سنن  ,)٢٩٤٩( , صحيح ابن حبان)٣٢٥٤(ى, والصغر)٥٣٧٥( النسائي الكربى
 ).٢٧٣٤(املستدرك عىل الصحيحني  )١٣٧٥٢(البيهقي الكربى

 املغني − فجاز له أن يزوج أمهً وألن االبن أوىل باملرياث وأقوى تعصيبا−٢
)٧/١.( 

 أسنى املطالب يف −بن ال يزوج أمه ذهب الشافعية إىل أن اال:القول الثاين
 )١٢٩/ ٣(رشح روض الطالب 

 : بام يأيتا عىل ذلكواستدلو
 املرأة ال والية هلا عىل نفسها, والولد جزء منها فال يثبت له الوالية  أن−١
 ).٣/١٢٩(, أسنى املطالب )٢/٤١٢( اإلقناع −عليها

ه −٢   يف النسب فال يعتني بدفع العار عن النسبأمه و االبنال مشاركة بني أ
 .وهلذا مل تثبت الوالية لألخ من األم

ÓcòÛd¾a@À@õbàÜÈÛa@ÞaìZ 
bÛëc@Zéßc@xëí@åiüa@ædi@ÞbÓ@åßZ 

@À@õbu@òía‡a@‹’@òíbäjÛaIU@OYSHZ 
والرتتيب يف العصبات يف والية النكاح كالرتتيب يف اإلرث فأقرب األولياء 

 .االبن, ثم ابنه وإن سفل, ثم األب, ثم اجلد وإن عال
@À@õbu@òîèÔÐÛa@μãaìÔÛaI™@ZQSTHZ 

ن األقارب االبن ثم ابنه وإن سفل ثم األب ثم األخ ثم ابنه ثم اجلد واملقدم م
 .ثم العم ثم ابنه وقيل األب أوىل من االبن

@À@õbu@òßa‡Ó@åiü@Ì¾aIV@OSRPHZ 
 .متى عدم األب وآباؤه فأوىل الناس بتزويج املرأة ابنها ثم ابنه بعده

ه متى عدم األب وآباؤه, فأوىل الناس بتزويج  املرأة ابنها, ثم ابنه ومجلته أ



 ٧

وقال . وبه قال أصحاب الرأي. بعده وإن نزلت درجته, األقرب فاألقرب منهم
, فييل بذلك, ال ًال والية لالبن إال أن يكون ابن عم, أو موىل, أو حاكام: الشافعي

ه ليس بمناسب هلا, فال ييل نكاحها كخاهلا, وألن طبعه ينفر من  بالبنوة; أل
 .ر هلاتزوجيها, فال ينظ

bĆîãbq@Z@åiüa@ædi@ÞbÓ@åß@üéßc@xëíZ 
@À@õbuŠ‰ä¾a@åiü@ÁëþaI@X@OSPULSPTHZ 

 من االبن, وليس لالبن أن يزوجها إال أن يكون من األب أوىل: وقالت طائفة
أحقهم باملرأة أن : هكذا قال الشافعي, وقال أمحد. عصبتها ويكون أقرب إليها

النعامن قول ثالث, وهو إن من زوجها منهام يزوجها أبوها ثم االبن, وحكي عن 
 .جائز

|îu‹më@kîÔÈmZ@

 لالبـن أن يـزوج بعد عرض أقوال أهل العلم أرى رجحـان مـذهب اجلمهـور مـن أن
ًوألن االبن أوىل باملرياث وأقوى تعصيبا فجـاز لـه أن يـزوج  ,أمه لقوة ما استدلوا به

 .واهللا تعاىل أعلم بالصوابأمه, 
                      من فقه املرأةلة السابعة والثالثونقاامل −جملة التوحيد
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