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امللخص :الزواج يعد من أهم املوضوعات التي يحتاج إلى االهتمام بها اهتماما للغاية
لتعلقه باألغراض التي يعد حفظها أحد املقاصد الكلية للشريعة اإلسالمية  ,وألجل ذلك
جعل املشرع للولي أمر مباشرة عقد النكاح .ويكون دور الولي في هذا األمر يتجسد في
املحافظة على املرأة حتى يتحقق فيه من مصلحة لها  ,و كذلك ينأى باملرأة عن مباشرة
عقد الزواج وفي ذلك دفع للحرج عنها  .نرى في هذه األيام األخيرة بعض الوالة يتعسفون في
استخدام حقهم من خالل اجبار املرأة على النكاح دون النظر إلى تحقيق املصلحة املرجوة
من قبل املرأة  ,أو من خالل منع املرأة من حقها في النكاح ظلما وعدوانا  .انطالقا من هذا
 ,كان امل شرع بالنسبة إلى الولي الظالم يجعل للمرأة سبال عديدة تمكنها التخلص من هذا
َ
ورغب كل
الظلم  .ويعرف العضل بأنه منع ولي املرأة لها من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك،
واحد من الزوجين في صاحبه .ويتبين لنا أن العضل وأد لآلمال والطموحات وقتل الحقوق
والتطلعات ,فهو حرمان لحق من حقوق الشريعة التي كفلها الحق للمرأة  ,أال وهو الحق
في الزواج وملا كان للعضل كل تلك اآلثار السيئة على املرأة واملجتمع كان لزاما على الدعاة
واملؤسسات التعليمية والحقوقية واإلعالمية والقضائية اتخاذ إجراءات للحد من انتشار
تلك الظاهرة السيئة التي قد ظهرت من عصر النبي ص بل سبقه.
الكلمات املفتاحية  :النكاح  ,العضل  ,الوالية
Abstrak: Perkawinan merupakan salah topik yang mendapatkan perhatian
yang sangat besar. Memilih suami adalah hak utama seorang wanita tanpa
intervensi dari siapapun khususnya wali nikah atau ayahnya. fenomena
akhir zaman ini, ada begitu banyak wali nikah yang membuat pernikahan
anak perempuannya terhambat atau mempersulitnya dengan dalih yang tak
logis. Kebanyakan orang tua melihat dari sudut pandang harta kekayaan,
sehingga melarang perkawinan putrinya dikarenakan tidak ingin anaknya
pasca perkawinan mengalami kesengsaraan dalam hidup. Kebutuhan akan
nikah itu asasi yang tidak bisa diwakili. Dalam sebuah hadis dikatakan,
bahwa anak perempuan memiliki hak penuh untuk menentukan calon
suaminya, atau jika si anak tidak setuju atas pilihan walinya maka tidak
boleh dipaksakan. Melarang perkawinan perempuan dari pihak wali
merupakan perbuatan zalim dan akan terjadi fitnah (bencana) dan
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kerusakan yang luas di muka bumi. Para ulama sependapat, bahwa wali
tidak berhak menghalangi perempuan yang diwalikannya supaya tidak
kawin, padahal si pelamar itu se-kufu’ dan dengan mahar mitsl. Jika wali
menghalangi pernikahan tersebut, calon pengantin wanita berhak
mengadukan perkaranya kepada pengadilan agar perkawinan tersebut
dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah
dari wali yang zalim kepada wali yang lainnya, tetapi langsung ditangani
oleh hakim sendiri, sebab menghalangi hal tersebut adalah suatu perbuatan
yang zalim.
Kata Kunci: nikah, `adal, dan kekuasaan wali

مقدمة
الزواج آية من آيات هللا الكونية التي َّ
َ
العباد َّ
عامة،
امتن هللا تعالى بها على
إن
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
ٌ
وعلى الرسل َّ
الكائنات البشرية َ
َّ
لتستمر الحياة.
وغيرها
خاصة ،وفطرة فطر هللا عليها
ِ
ِ
ومن القضايا املهمة في حياة اإلنسان ,القضايا املتعلقة باألحوال الشخصية له ،وملـا
لها من أهمية فقد تناول التشريع اإلسالمي أبوابها املختلفة بدقة وشفافية عالية ,
فعالج أحكـام الزواج والطالق وامليراث وغير ذلك .فالزواج كان أحد هذه املوضوعات
ً ً
التي اهتم اإلسالم بها اهتماما بالغا ,ألن فيه حفظ النسل وهو مقصد عظيم الشأن
من مقاصد التشريع ،وفيه حفظ للحيـاة االجتماعيـة  ،والقـيم األخالقيـة للمجتمع .
لذا فقد حرص اإلسالم على بنائه على أسس العدل والحق وقيم األخـالق،
وحـرص على استمراره على هذا املنهج ،فوضع لها أحكاما دقيقة ،تضمن بناءه
واستمراره على ذلـك املنهج القويم مع تطور الحياة في اتجاهات متعددة؛ إيجابيا كان
أم سلبيا  ،فقـد اسـتجدت صور للزواج استدعت من العلماء الوقوف عندها
لتقييمها وفق منهج اإلسالم وقيمـه .
إن الكثير من قتيات مجتمعنا يعانين من هذا الخلق الذميم ويقاسين صنوف
العذاب بسبب هذا الحرمان الذي تسبب عروف الشباب عنهن فتبقى إحداهن
حبيسة بيتها عالة أهلها ومجتمعها بعد أن حرمها وليها حقها في الحياة ,فأصبحت
فريسة للهموم واألحزان وعرضة لضعاف اإليمان من أشباه الرجال وربما تقع في وحل
الرذيلة وتفقد عفتها وكرامتها ,بل ربما تفقد حياتها بعد أن دفعت شرفها ثمنا لهذا
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التعنت والعناد فالقت مصيزهابيد وليها الذي حان العهد واألمانة  ,ورض ي بالعار
والفضيحة ولسان حالها يلهج بالدعاء على من ظلمها ,وأي ظلم من هذا الظلم الذي
منعها حقها الشرعي في إعفاف نفسها.
قبل الحديث عن آراء العلماء حول العضل في النكاح  ,يود الكاتب القاء
تعريفات العضل بوجه كامل .العضل لغة من عضل – يعضل – عضال بمعنى
ُ
العضل بفتح فسكون أصل واحد صحيح يدل على شدة في األمر,
الحبس واملنع ,
َ
َع َ
ض َل يعضل عليه بمعنى ضيق عليه ومنعه وحبسه عما يريدَ ,
و(عض َل) املرأة عن
ُ
ُُ
َ َ َ
ويعضلها عضر
الزوج بمنهى حبسها ومنعها عن الزواج .و(عضل) الرجل أيمه يعضلها ِ
ُ َ
َّ َ
وع ِضل ْت املرأة بالتخفيف :
وعضلها أي منعها الزوج ظلما ,واملعضالت هي الشدائد
َ َّ َ
ضلت املرأة بولدها  :إذا
إذا لم تطلق ولم تترك  ,وال يكون العضل إال بعد التزويج .وع
عسر عليها والدتها1.
وجاء في كتاب العين للخليل الفراهيدي  :أعضلت الشجرة إذا كثرت أغصانها
واشتد التفافها .من هنا يفهم أن الولي لشدته على من هي تحته في الرعاية والوالية
تكثر قيوده عليها وتشتد تحفظاتها على كل ما يتعلق بها وكأنه يحجبها عن بلوغ غايتها
َّ ْ
عضل ُتها تعضيال إذا منعتها
وإن لم تخالف شريعة ولم تخرق عرفا اجتماعيا .ويقال :
من التزوج ظلما .وعضل عليه في أمره تعضيال ,إذا ضيق عليه في أمره وحال بينه وبين
ما يريد ,2وفي االصطالح الشرعي ،هو امتناع الولي من تزويج موليته من الكفء حيث
يجب عليه هذا التزويج 3.فقد اختلف العلماء في حقيقة العضل ,وكان لهم في تعريف
العضل اتجهان  :اتجاه يمثله الجمهور وسلك نهجهم العلماء املحدثون وآخر يمثله
املالكية ويرجع اختالفهم في من يتحقق منه العضل .ويمكن توضيح تلك اآلراء من
خالل عرض عدد من تعريفات الفقهاء القدامى واملعاصرين.
1ابن فارس  ,معجم مقاييس اللغة ( ,عضل)  4ص 246-245
 2بن منظور  ,لسان العرب  11 ,ص 539
3عبد الكريم زيدان  ,املفصل في أحكام املرأة والبيت املسلم  62 ,ص360
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االتجاه األول ويمثله الجمهور املتمثل في الحنفية 4والشافعية والحنابلة  ,ومن
أشهر تعريفاتهم ما يلي :
 .1قال الكاساني إن العضل هو منع الحرة البالغة من اإلنكاح بكفء طلبته 5وإليكم
بيانه:
الحرة  :قيد أحرج األمة  ,ألنها ملك لسيدها إن شاء زوجها وإن شاء منعها ومنعه
لها ال يسمى عضال.
بكفء  :قيد أخرج غير الكفء  :حيث إن الولي لو امتنع من تزويجه ال يسمى
عضال .طلبته  :قيد أخرج الكفء الذي لم تطلبه وترغب به  ,بحيث لو امتنع الولي
من تزويجه ال يسمى عضال.
 .2وعرف الشربيني بأنه أن تدعو البالغة إلى كفء فيمتنع الولي. 6
انطالقا من تعريف الكاساني والشربيني ال خالف بينهما  ,إال أن الشربيني أهمل
قيد الحرية وأضاف قيد البلوغ وأخرج هذا القيد الصغيرة ألن الولي إن امتنع من
تزويج الصغيرة ال يعد عضال النعدام حاجة الصغيرة إلى النكاح.
 .3وعرف ابن قدامة بأنه منع املرأة من التزويج بكفئها  ,إذا طلبت ذلك ورفب كل
واحد منهما في صاحبه. 7
االتجاه الثاني ويثمله املالكية بحيث عرف عليش بأن العضل هو منع األب ابنته
من النكاح ال ملصلحتها بل إلضرارها . 8وسلكت تعريفات العلماء املعاصرين على نهج
 4السرخس ي  ,املبسوط  ,ج  5ص  , 11بن رشد  ,بداية املجتهد  ,ج 214 2 4
 5الكاساني  ,بدائع الصنائع  ,ج  2ص 153
 6الشربيني  ,مغني املحتاج  ,ج  3ص 153
 7ابن قدامة  ,املغني مع الشرح الكبير  ,ج  9ص 157
 8عليش  ,شرح منح الجليل  ,ج  3ص 283
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الجمهور ومن بين الك التعريفات هي  :قال بتعريف العضل محمد عثمان بأنه منع
املرأة من الزواج من الرجل الكفء الذي يدفع املرأة مهر مثلها 9.وعرفه عمر األشقر
ومحمد الحفناوي بأنه  :منع الولي موليته من الزواج10.
من املالحظة من أن األب عند املالكية ال يعد عاضال إال بتحقق الضرر  ,وهذا
سبب اختالفهم مع الجمهور فيمن يتحقق منه العضل  ,حيث فرق املالكية في هذا
األمر بين الولي املجبر وغيره  ,وخصوا الولي املجبر بعدم وقوع العضل منه إال في حالة
تحقق الضرر.
وهناك اتجاه مختار بعد التأمل والنظر إلى االتجاهين السابقين ,يرى الكاتب
اتجاه الجمهور يكون أرجح وذلك بأسباب تالية :
 .1إن الجمهور عرف العضل بمعناه العام ,سواء أكان من ولي مجبر أو من غيره ,أما
تعريف املالكية فقد اقتصر على تعريف الولي املجبر .
 .2إن تعريف املالكية للعضل يعطي األب سلطة واسعة في التحكم بمصير ابنته
واالستبداد به دونها والنكاح باألساس هو حق مشترك بين البنت وأبيها كما أن
املصلحة فيه غير منضبطة.
إن مصطلح "العضل" قديم عاش في ظالل معايه وآثاره السيئة السلبية
مجتمعات جاهلية عريضة قبل اإلسالم وأجيال عديدة بعده ,حتى نزلت آيات القرآن
الكريم وصححت املفاهيم وأصلحت السلوكيات ونهضت باملجتمعات نحو حفظ
الحقوق وسالمة املقاصد وإيجابية السلوك واآلثار على املستوى الفردي واألسري
والجماعي واألممي .ويعتبر العضل أحد نتائج الحاالت اإلجتماعية التي جمعت بين
الفهم الخاطئ للمرأة ووجودها في حياة الرجل ,ودورها في تنمية املنظومة الحياتية
وعمارة األرض في الدنيا ,والسلوكيات تجاهها ككيان له اعتباره اإلنساني والحقوق
 9محمد رأفت عثمان  ,فقه النساء في الخطبة والزواج  ,ص 97
 10عمر األشقر  ,أحكام الزواج  .148 ,محمد الحفناوي  ,املويوعة الفقهية امليسرة 163 ,
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على اختالف العصور وتنوع الرساالت .والنتيجة سلوك مبني على أعراف متوارثة
ونزعات نفسية بعيدة عن العدالة اإلنسانية وتوجهات الوحي اإللهي .وقد أعاد
اإلسالم مفاهيم الناس في هذا السلوك وتعامالتهم معه وفق نظرية متكاملة ,وجعل
لذلك جملة من القواعد والواجبات تحفظ لسائر أطراف املعادلة األسرية
واإلجتماعية وال سيما املرأة حقها في الحياة واالختيار في ظل قاعدة عريقة.
على من يتحقق منه العضل
الكتمال مشروع الزواج أو النكاح في اإلسالم ال بد من مقدمات من أهمها هي
خطبة الرجل للمرأة التي تحبها وإعالن الرغبة بالزواج منها .ولقد جعل اإلسالم صورة
وحيدة لإللتقاء بين الرجل واملرأة وهي الزواج العلني الذي يوثق بعلم املجتمع,
وشعادة الشهود ويقوم على رعاية حق األولياء ,وتكريم املرأة ,وبالتالي فهو حق مشترك
بين املرأة ووليها ,حيث جعل املشرع للولي حق مباشرة العقد وحق فسخه في حالة
عدم تحقق الكفاءة ,وفي املقابل أوجب استئذان املرأة فيه وناط الرفض أو القبول
في النهاية برضاها حاال أو مقاال.
وفي ظل وجود تلك الحقوق املشتركة أيحق للولي أن يمنع موليته من النكاح
بكفء رعبت به .وهنا تطفو على السطح ظاهرة اجتماعية شديدة الخطورة على
املجتمع بأسره .انتشرت في اآلونة األخيرى بشكل ملحوظ أال وهي ظاهرة عضل – منع
– ولي املرأة من تزويج لبنته أو من هي تحت وريته بالكفء املناسب الذي رضيت به
طمعا في مالها أو طلبا ملهر عال كما هي عادة بعض أولياء الفتيات الذي يظن أن غالء
مهر دليل على مكانة ومنزلة األسرة اجتماعيا أو تعززا واستكبارا من الولي تجاه
الخطاب.
كان العلماء يتفقون في أن الولي غير املجبر يعد عاضر بمجرد رده ألول خاطب
كفء رغبت فيه موليته ويختلفون في الولي املجبر هل كان عاضال أو غير عاضل11,
وفيه قوالن أحدهما القول بأن الولي املجبر يعد عاضال بمجرد رده ألول خاطب كفء
 11الكاساني  ,بدائع الصنائع  ,ج  2ص 372
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رغبت فيه موليته ,ذهب ذلك الحنفية 12,والشافعية 13,والحنابلة 14بالدليل على أنهم
لم يفرقوا بين الولي املجبر وغيره وهم يستدلون باألدلة التالية  :قوله تعالى  :فال
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ,ووجه الداللة إن هللا عز وجل نهى األولياء عن عضل
النساء املطلقات إذا انتهت عدتهن وأردن الرجوع ألزواجهن ,والنهي عن العضل جاء
لألولياء عامة واألية لم تفرق بين ولي مجبر وغيره  ,فدل ذلك على أن العضل يتحقق
بمجرد منع الولي موليته من الزواج ,سواء أكان مجبرا أو غير ذلك ,وسواء أكان
امتناعه ألول مرة أو تكرر منه املنع 15.ويروا أن العضل حقيقة هو منع الولي موليته
من الزواج بكفء رغبت فيه  ,فلذا كان الولي املجبر أو غير املجبر يعد عاضال بمجرد
امتناعه من نكاج موليته.
وأدلة القول الثاني الذي يقول ال يعد الولي عاضال بامتناعه من تزويج
الكفء وإن تكرر منه املنع إال إذا تأكد أنه يفعل ذلك لإلضرار بها .إن املشرع حين
خص األب ووصيه بصفة اإلجبار كان ذلك لحمل تصرفاتها على املصلحة التي يحرص
الولي املجبر على توفرها في نكاح موليته ,في الوقت الذي تجهل فيه موليته مصالح
نفسها وجعلت صفة اإلجبار له للثقة في تصرفاته .وبالتالي فإت امتناعه من التزويج
يحمل على نفس األمر ما لم يثبت خالف ذلك .فإن ثبت قصد اإلضرار حكم عيه
بالعضل .ويمكن أن يقال إن ماجبل عليه األب من شفقة ومحبة وكذلك حرصه
الشديد على تحقيق ما فيه من مصالح موليته ال يملك إنسان أن يطعن فيه ,إال أن
املصلحة غالبا ما تكون غير منضبطة ,فربما يراها هو من جهة وتراها هي من جهة
أخرى مختلفة تماما16.
 12نفس املكان  ,ابن نجيم  ,البحر الرائق  ,ج  3ص 136
 13النووي  ,املجموع  ,ج  17ص 259
 14ابن قدامة  ,الشرح الكبير  9 ,ص 157
 15ابن كثير  ,تفسير القرآن العظيم  1 ,ص 381
 16الدردير  ,الشرح الكبير  2 ,ص 368 - 367
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يتضح مما ذكر أن سبب الخالف يرجع فيمن يتحقق منه العضل إلى اختالفهم
في حقيقة العضل  ,حيث ذهب البعض إلى أن العضل هو امتناع الولي من تزويج
الكفء الذي رغبت به موليته بغض النظر عن األسباب التي دفعته ,ودون التحقق
من مقصده ,بل بمجرد امتناعه يعد عاضال ,وذهب البعض اآلخر إلى أن العضل ال
يتحقق إال بعد التأكد من أن الولي قصد الضرر بامتناعه.
نص ابن قدامة على لزوم تزويج تلك املرأة ممن ترغب فيه ،ولو لحقها بعض
اإلجحاف في بعض حقوقها وقال ما دامت املرأة راغبة في ذلك الزوج فعلى الولي
تزويجها سواء بمهر مثلها أو دونه ،وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد .وقال أبو
ً
حنيفة  :لهم “أي الولياء” منعها من التزويج بدون مهر مثلهاَّ ,
ألن عليهم في ذلك عارا
وفيه ضرر على نسائها لنقص مهر مثلهن .وأراد تزويجها لغيره من أكفائها وامتنع من
تزويجها من الذي أرادته كان عاضال لها بهذا .ألنها لو تزوجت من غير كفئها كان له
فسخ النكاح فألن تمتنع منه ابتداء أولى17
ومنع الولي من عضل موليته هو ما ذهب إليه املالكية أيضا .قال ابن أبي زيد
القيرواني في النوادر والزيادات :في نكاح األكفاء وذكر العضل وفي التي ترض ى بدونها
في الحال واملال ،نقال عن الواضحة ما نصه :نهى هللا سبحانه وتعالى األولياء عن
العضل .وروى أن النبي صلى هللا عليه وسلم حض اآلباء على نكاح بناتهم18,وقال ابن
رشد في بداية املجتهد( :املوضع الرابع في عضل األولياء :واتفقوا على أنه ليس للولي أن
يعضل وليته إذا دعت إلى كفء وبصداق مثلها؛ وأنها ترفع أمرها إلى السلطان
فيزوجها ماعدا األب فإنه اختلف فيه املذهب19.

17

املغني والشرح الكبير  ″369-368 ”/7دار الفكر

 18النوادر والزيادات البن أبي زيد القيرواني 388/4
 19بداية املجتهد 392-391“ /6
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وبعد اتفاق فقهاء املذاهب على منع العضل اختلفوا في الكفاءة املعتبرة التي ال
يجوز للولي عضل موليته إن توفرت ،وهل صداق املثل ،والدمامة والحسن منها أم
ال؟
فعند املالكية ،يحسن بالولي أال يزوج ابنته من الرجل الدميم وال من الرجل
املسن كما نقل عن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه قال( :ال يزوج الرجل وليته للقبيح
الذميم وال للرجل الكبير) .لكنها إن رضيت بمن دونها في الحسب وهو ِدي ٌن فلها ذلك.
وهو ما نقله ابن أبي زبد القرواني من كتاب ابن املوازفقال ( :قال مالك في املرأة تريد
البيت ترض ى برجل دونها في الحسب وهو كفء في الدين ويرده األب والولي فرفعت
ذلك إلى السلطان فليزوجها .قال ابن القاسم فإن كان كفئا في الدين وليس بكفء في
املال فال بأس به إذا لم يأت من ذلك الضرر إلى أن قال؛ ومن كتاب ابن املواز قال
مالك :اليعترض على األب في رد الخطاب عن ابنته البكر حتى يتبين أنه أراد الضرر بها
وتطلب هي ذلك .وأما غيره من األولياء فلينظر السلطان في منعهم إياها فإن تبين
صوابه عذره وإن رأى الغبطة والحظ زوجها برضاها وإن كره وليها20
أما الشافعية فقد قال النووي في منهاج الطالبين ممزوجا بشرح جالل الدين
املحلي( :وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه
وإن كان امتناعه لنقص املهر .ألن املهر يتمحض حقا لها بخالف ما إذا دعت إلى غير
كفء فال يكون امتناعه عضال ألن له حقا في الكفاءة .والبد من ثبوت العضل عند
الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به واملرأة والخاطب
حاضران؛ أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار بخالف ما إذا حضر فإنه إن زوج فقد
حصل الغرض وإال فعاضل فال معنى للبينة عند حضوره21
يظهر من بعض هذه النقول أن الفقهاء اختلفوا في بعض جزئيات العضل.
وملخص مذاهب الفقهاء فيه مايلي :قال الحنابلة :عضل الولي منع موليته أن تتزوج
 20ابن أبي زيد القيرواني  .نفس املرجع
 21حاشية فليوبي وعميرة 225/3
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بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه بما صح مهرا ولو كان بدون مهر
مثلها .وقال الشافعية :يحصل عضل الولي إذا دعت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو
سفيهة إلى التزوج بكفء .وامتنع الولي غير املجبر من تزويجها منه .ألن الواجب عليه
تزويجها من كفء.
وعند الحنفية :العضل امتناع الولي عن تزويج الصغيرة من الزوج الكفء بمهر
املثل أو أكثر؛ فهذا االمتناع منه عضل ملوليته .أما البالغة فلها الحق عندهم في العقد
على نفسها دون الحاجة للولي فال يتصور فيها إجبار وال عضل .وعند املالكية :في
عضل الولي تفصيل ،فقد قالوا :على الولي ولو كان أبا غير مجبر وجوبا اإلجابة لتزويج
املرأة بكفء رضيت هي به أو دعت لكفء ودعا وليها لكفء غيره .فإذا امتنع من
َّ
تزويجها به أمره الحاكم بأن يبين وجه امتناعه فإن لم يبد وجها صحيحا مقبوال وك َل
الحاكم من يعقد عليها إذا أصر على امتناعه؛ ولو كان الوكيل أجنبيا منها .وال تنتقل
والية تزويجها للولي األبعد ألن الولي املمتنع يصير بامتناعه عاضال برده أول كفء
رضيت به أو دعت إليه.
أما إذا كان الولي مجبرا كاألب ووصيه فال يصير عاضال ملوليته املجبرة برده
للخاطب الكفء وإن تكرر رده حتى يتحقق عضله وإضراره ولو برده الكفء مرة
واحدة .وذلك ملا جبل عليه األب من الحنان والشفقة على ابنته ولجهلها هي بمصالحها
فربما علم األب من حالها أو من حال الخاطب ما ال يوافق مصلحتها وال يحقق
سعادتها وراحتها من زواجها منه فال يصير عاضال برده الخاطب الكفء حتى يتحقق
عضله22.
وفي املدونة الكبرى :قلت أرأيت البكر إذا خطبت إلى أبيها فامتنع األب من
إنكاحها أول ما خطبت إليه وقالت الجارية وهي بالغة زوجني فأنا أحب الرجال
ورفعت أمرها إلى السلطان أيكون رد األب الخاطب األول إعضاال لها؛ وترى للسلطان
أن يزوجها إذا أبى األب؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إال أني أرى إن عرف عضل
 22نقال عن املفصل في أحكام املرأة والبيت املسلم لعبد الكريم زيدان بتصرف
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األب إياها وضرورته إياها لذلك؛ ولم يكن منعه ذلك نظرا لها رأيت للسلطان إن قامت
الجارية بذلك وطلبت نكاحه أن يزوجها السلطان إذا علم أن األب إنما هو مضار في
رده وليس بناظر لها؛ ألن النبي صلى هللا عليه وسلم قال( :الضرر والضرار) وإن لم
يعرف فيه ضررا لم يهجم السلطان على ابنته في إنكاحها حتى يتبين له الضرر.
قلت :أرأيت البكر إذا رد األب عنها خاطبا واحدا أو خاطبين وقالت الجارية في
أول من خطبها لألب زوجني فإني أريد الرجال وأبى األب .أيكون األب في أول خاطب رد
عنها معضال لها؟ قال :أرى أنه ليس يكره اآلباء على إنكاح بناتهم األبكار إال أن يكون
مضارا أو معضال لها؛ فإن عرف ذلك منه وأرادت الجارية النكاح فإن السلطان يقول
له إما أن تزوج وإما زوجتها عليك .قلت :وليس في هذا عندك حد في قول مالك في رد
األب عنها الخاطب الواحد أو االثنين؟ قال :النعرف من قول مالك في هذا حدا إال أن
تعرف ضرورته وإعضاله23.
ونخلص مما سبق إلى القول بأن العضل منهي عنه ملا روى معقل بن يسار رض ي
ً
ُ
زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتـها جاء يخطبها
هللا عنه قال:
فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها ال وهللا ال تعود إليك
أبدا وكان رجال ال بأس به وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه فأنـزل هللا تعالى هذه اآلية:
فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن .فقلت اآلن أفعل يا رسول هللا قال فزوجها إياه،
الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة  ,وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن
فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )وفي النكاح باب من قال ال نكاح إال بولي .وفي
الطالق باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة)
وبهذا حرم على األولياء أن يمنعوا الفتاة من الزواج ممن ترغب فيه إذا كان
ً
كفئا ,فإذا منعوها انتقلت الوالية من الولي الذي منعها إما إلى ولي أبعد منه على قول.
وإما إلى القاض ي على قول آخر .جاء في النوازل الكبرى للمهدي الوزاني :وسئل أبو عبد
هللا السرقسطي عمن حلف أال يزوج ابنته البكر هل تنتقل واليتها للقاض ي أو ألقرب
 23نفس املكان
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أوليائها بعد األب ويجب استئمارها فأجاب :إن لم يحنث األب نفسه وامتنع من تزويج
ابنته ممن هو كفء لها ووافق على كفاءته ورضيه البنته وثبت ذلك عند القاض ي.
ورفعت البنت أمرها إليه فاختلف في من يلي العقد عليها قيل القاض ي .وقيل أقرب
أوليائها إليها نسبا؛ وال بد من استئذانها وإذنها بالقول ,وإن قدم القاض ي وليا عقد
نكاحها كان صوابا إن شاء هللا24.
وسئل ابن هالل فأجاب :إذا أثبت الخاطب ببينة عادلة أنه كفء للمخطوبة
أمر وليها بإنكاحها فإن أبى وعجز عن الدفع في شهود الكفاءة زوجها الشرع منه
برضاها .والكفاءة املعتبرة عند ابن القاسم رحمه هللا هي في الحال واملال وهو الذي
به الحكم واختلف في الحال ماهو فقيل الجسم أي نفي العيوب عن الجسم بأن
يكون ساملا منها .وال يشترط املساواة في املال بل املقاربة وقيامه بالحقوق والصيانة25.
ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تحقق العضل من الولي وثبت ذلك عند الحاكم  ,أمره
الحاكم بتزويجها إن لم يكن العضل بسبب مقبول  ,فإن امتنع انتقلت الوالية إلى
غيره .ال شك أن البديل الثاني أولى  ،وهو أن تتقدم إلى القاض ي بطلب التزويج ألنها
يحق لها ذلك ,وألن في تقدمها للقاض ي وتزويج القاض ي إياها مصلحة لغيرها  ،فإن
غيرها سوف يقدم كما أقدمت  ،وألن في تقدمها إلى القاض ي ردع لهؤالء الظلمة الذين
يظلمون من والهم هللا عليهن ملنعهن من تزويج األكفاء ، 26أي أن في ذلك ثالث
مصالح:
مصلحة للمرأة حتى ال تبقى بال زواج ,ومصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء
ينتظرن من يتقدم ليتبعنه .منع هؤالء األولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو
فيمن والهم هللا عليهن من نساء  ،على مزاجهم وعلى ما يريدون .وفيه أيضا مصلحة
إقامة أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم حيث قال  :إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه
 24النوازل الكبرى 242/ 3
 25املصدر السابق 250/3
26
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فأنكحوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد كبير.كما أن فيه مصلحة خاصة وهي
قضاء وطر املتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق.
يستفاد من أقوال الفقهاء وفتاواهم أنه ال يجوز لولي وال وص ي أن يحرم املرأة
من الزواج بكفء أو يعضلها عنه ما دامت أهال للزواج .ومن منعها بدون مبرر شرعي
مباشر أو بوسائل املكر واالحتيال من أجل انتقام أو تحكم قسري أو لغرض شخص ي
فإنما يحرم األفراد واملجتمع من أهداف النكاح الكبرى ويعمل على إشاعة الفاحشة
بين املسلمين؛ وهذا ظلم للشخص وظلم للمجتمع .والظلم يجب رفعه ممن يقدر
عليه .وذلك القاض ي إن كان وإال فجماعة املسلمين.
ُّ ُ ْ
َ
َ
ف ِء لها ،أو َ
حجرها
تزويج ابن ِته مع تقدم الك
األب
إن من قبا ِئ ِح
الصنائع تأخير ِ
ِ
َ َ
ٌ
َ
وتزويجه َّإياها ممن ال ترغب
عمها ،وقد جاءت فتاة تشكو َح ْج َر أبيها عليها،
على ابن ِ
َ
في الزواج منه ،فماذا كان مو ِقف املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم -؟ فعن عائشة -
َ
َ ً َ
َ
فقالت :إن أبي زوجني َ
ابن أخيه؛ ِل َي ْرف َع ِبي
فتاة َدخلت عليها،
رض ي هللا عنها " :-أن
َ
ٌ
َ َ َُ
َ
اجل ِس ي حتى َ
يأتي النبي صلى هللا عليه وسلم  -فجاء
خ ِسيسته ،وأنا ك ِارهة ،قالتِ :
أخب َر ُته ،فأرسل إلى أبيها َ
رسو ُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم َ -ف َ
فد َعاهَ ،
فج َعل َ
األمر إليها،
ِ
ََ
ُ ْ َ َْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
فقالت :يا رسول هللا ،قد أجزت ما صنع أبي ،ول ِكن أردت أن تعلم النساء أن ليس
َ
األمر ش ٌيء.
ِ
لآلباء ِمن ِ
أسباب العضل
عالقة الرجل باملرأة عالقة تكاملية ،وليست تصادمية ،فالرجل قوام عليها ،راع
ً
لها .بيده عصمتها ،وتجب عليه رحمتها واإلحسان إليها..وبرها إن كانت أما ،وحسن
عشرتها إن كانت زوجة ،ورعايتها إن كانت بنتا .وزواج املرأة حق من حقوقها ال يحل
لوليها أن يمنعها منه ،وال أن يرد الخطاب األكفاء عنها ،وإال كان عاضال لها ،وعضل
املرأة ظلم نهى هللا تعالى عنه في القرآن ،وعضلها هو حبسها عن الزواج من كفئها ألي
سبب كان ،وغالبا ال يعضل الرجل موليته إال ملصلحة خاصة به يرجوها من عضلها
ولو كان في ذلك ظلم لها
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وأسباب العضل تتنوع بحسب الزمان واملكان والحال ,وأهم تلك األسباب كما
يلي :
السبب األول  :الكفاءة (التشدد في مواصفات الخاطب).قد تكون الكفاءة سببا من
أسباب عضل ملوليته وذلك في حال عدم فهم الولي بمفهوم الكفاءة فيتشدد بشكل
مبالغ فيه في مواصفات الخاطب ,بحيث يرد كل خاطب يتقدم ملوليته بدعوى عدم
الكفاءة .حسب اولي أن الكفاءة تعتبر في الزوج دون الزوجة .فالرجل هو الذي
يشترط فيه أن يكون كفء للمرأة ألن الزوجة صاحبة املنزلة الرفيعة هي التي تعير هي
وأوليائها إن تزوجت من غير كفء ,أما الزوج الشريف فال يلحقه عار إن كانت زوجته
أقل منه في املنزلة ,وألن الولد يشرف بشرف أبيه ال أمه27.
وقد اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين والصالح  ,لكنهم اختلفوا في
اعتبار ما عدا ذلك من خصال كالحسب واملال والحرية والحرفة والسالمة من
العيوب 28.وقد ذهب جماهير العلماء إألى اعتبار تلك الخصال أو بعضها من الكفاءة
إال أنهم اختلفوا في اعتبارها شرط لصحة العقد أم شرط للزومه .والذي ذهب إلى أن
الكفاءة شرط لصحة العقد يستدل بأن النكاح ال يصح مع فقدها كما في حديث
عائشة رض ي هللا عنها أن رسول هللا قال  :تخيروا لنطفكم وانكحوا األكفاء وانكحوا
إليهم .اتضح من هذا الحديث أن الكفاءة شرط لصح النكاح بدليل أن النبي ص أمر
بإنكاح الكفء واألمر للوجوب  ,فدل ذلك على وجوب توفر الكفاءة في النكاح وإال
فال.
وأما الذي يقول أن الكفاءة شرط للزوم يستدل على أن النكاح يصح مع فقد
الكفاءة في حال رضا املرأة وأوليائها .وهم استدلوا بالجمع بين األدلة التي جوزت
النكاح مع فقد الكفاءة وبين األدلة التي منعت ذلك .من هنا يتضح سبب الخالف
بينهم وهو تكييف الكفاءة ,حيث أن املشرع جعل الكفاءة حق مشروع وثابت إال أن
 27ابن قدامة  ,املغني  9 ,ص 129
 28السرخس ي  ,املبسوط  5 ,ص  , 23الشربيني  ,معني املحتاج  3 ,ص 164
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العلماء اختلفوا في هذا الحق ,أهو حق هلل أم حق للعباد ,فمن قاال بأن الكفاءة حق
هلل لم يزل التنازل عنها ولم يصح عنده العقد مع فقدها ,ومن قال بأنها حق للعباد
أجاز التنازل عنها وبالتالي يصح العقد مع فقد الكفاءة.
بعد عرض املسألة بأقوالها وأدلتها فيميل الكاتب إلى القول األول أي القول
الراجح وهو بأن الكفاءة شرط لزوك ال صحة وذلك ألسبابا تالي :
 .1إن القول بمثل ذلك يحقق لنا الجمع بين النصوص املتعارضة والجمع بينها أولى
من اعمال البعض وإهمال البعض اآلخر.
 .2إن الكفاءة هي حق للمرأة وألوليائها وبالتالي يحق لهم التنازل عنها.
السبب الثاني  :طمع الولي .إن طمع الولي موليته يعد من أهم األسباب التي تدعو ذلك
الولي الجشع لعضل موليته من النكاح ,وذلك من أجل استغالل مالها وضمان عدم
انتقال املال إلى اآلخر .يكون الولي طماع ألن املرأة أو موليته ثرية – بغض النظر عن
سبب ثرائها – حتى يمنعها من النكاح ألجل ذلك املال .وأن تكون املولية موظفة
فيطمع وليها في راتبها ويمتنع من تزويجها أو أن يكون ولي املرأة يتقاض ى مبلغا من املال
ألجل حضانته ملوليته املتوفى أبوها من خالل مؤسسات الضمان االجتماعي ,وبمجرد
تزويجه لها ينقطع تقاضيه ملثل ذلك املبلغ فيمتنع من تزويجها.
إن مثل هذه الصور وغيرها تمثل الظلم الواقع على املرأة في عصرنا املعاصر
وهو ظلم مركب ,حيث إن الولي مال موليته ظلما وعدوانا وال يكتفي بذلك بل ويمنعها
من حقها في الزواج .منطلقا مما سبق بيانه فإن الولي ليس له حق في مال موليته في
األحوال العادية وال تجب النفقة عليه إال بتحقق الشروط التي قد سبق ذكرها وال
يحق للولي أن يتصرف بش يء من مالها دون رضاها وبناء عليه فإن منعه إياها من
الزواج ألجل مالها هو ظلم مركب.
قوله تعالى في سورة النساء  127تبين لنا أن املال أهم سبب لعضل الفتاة
ومنعها من الزواج ،ومن صوره املنتشرة في عصرنا هذا أن يعضل األب ابنته ،أو األخ
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أخته ،ألجل ما تكتسبه من مال إن كانت عاملة ،أو ألن اسمها مسجل في الضمان
االجتماعي ُويسقط منه إن تزوجت ،فلما صارت مصدر دخل لألسرة قد اعتاد عليه
الولي عسر عليه أن يزوجها فيفقده .ومن األولياء من يزوجها بشرط أن تبذل له راتب
وظيفتها أو ً
جزءا منه على الدوام.
ومن األولياء من يعضل الفتيات ،وال يزوجهن إال باألغنياء ،ولو كان الغني شيخا
هرما وهي شابة صغيرة؛ وذلك ملال يبذله لوليها ،أو دين له عليه يسقطه عنه بهذا
الزواج ،وتكتوي الفتاة بهذه الصفقة الخاسرة الظاملة ،وتكره من فعل ذلك بها ولو
كان أباها ،ولربما دعت عليه عمرها كله؛ ألنه أضاع أمانته فيها .ومن اآلباء من يكون
ذا مال وعقار ،ويظن أن كل خاطب طامع ،فيعضل بناته بسبب ذلك.
وأحيانا يكون اإلخوة شركاء في األموال والعقار بإرث أو تجارة ،فيحبس كل واحد
منهم بناته على أبناء أخيه؛ لئال يدخل األغراب عليهم في أمالكهم ،فيتزوج االبن ابنة
عمه وهو ال يريدها ،وهي ال تريده ،فتكون أسرة تعيسة بسبب جشع اآلباء ،وحياطتهم
املبالغ فيها ألموالهم ،وينقلب املال من مصدر سعادة إلى تعاسة ،ويسخر األوالد
وحياتهم في خدمة املال بدل أن تخدمهم أموال آبائهم ،ويضحى باختيارهم
واستقرارهم ألجل املال ،وكم من ابنة غني قد عضلها أبوها بسبب املال تمنت أن أباها
كان فقيرا ولم تحبس عن الزواج أو زوجت بمن ال تريد29.
السبب الثالث  :سوء العالقة .إن سوء العالقة بين الولي وموليته قد تدعو إلى
ظلمها بأن يمتنع من تزويجها من باب االنتقام منها ,وقد تنشأ العداوة بين الولي
وموليته ألسباب عديدة منها  :أن يكون الولي فاسقا واملولية على دين وخلق ,وفي حالة
مثل هذه قد تكون محاولتها املستمرة إلصالح حاله أو انتقالها لبعض تصرفاته سببا
لكراهته لها  ,وأن يكون وليها عمها الذي انتقلت إليه واليتها بعد وفاة أبيها الذي كان
 29إبراهيم بن محمد الحقيل  ,مقاالت متعلقة تاريخ اإلضافة : 27/10/2011ميالدي -
هجري
1432/11/29
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بينه وبين أبيها عداوة شديدة وقد يكون عمها حاقدا فينتقم منها بعدم تزويجها  .أن
تكون ابنته من زوجته التي طلقها وهو كاره لها ولكل ش يء يذكره بها  ,فيظلم تلك الفتاة
بمنعها من الزواج وإبقائها لخدمة زوجته األخرى لينتقم من أمها .وتلك العداوة
القائمة بين الولي وموليته ال تعطيه الحق في منعها من الزواج ألن ذلك ظلم.
السبب الرابع  :العادات والتقاليد الخطأ.يعد تمسك بعض العائالت بحصر
الزواج وحجره على أفراد البلدة أو القبيلة أو العائلة بحيث تمنع الفتاة من الزواج
إال من أحد أفراد تلك الدائرة من األسباب التي قد يؤدي إلى عضل املرأة من الزواج
وإن التمادي في مثل هذا األمر يعد جهالة بسنة النبي وقد مر الحديث عنه .وقد يبرز
بعضهم ذلك بأن مثل هذا األمر مشروع بال ريب ملا يحويه من مصالح منها أن الزوجين
يكونان أقرب في العادات والتقليد وطريقة الحياة والطباع ويقل في الغالب الخالف
وجهات النظر بينهما وإذا ما اختلفا فالصلح سهل.
تزويج املرأة من األسر القريبة منها أمر ال مانع منه لتحصيل تلك املنافع ,أما
املفروض شرعا هو أن تمنع املرأة من الزواج إال من أبناء عمومتها أو قبيلتها أو بلدتها
مع كراهة الفتاة من ناحية ,وقد يكون األقارب ال يرغبون بتلك الفتاة فيبقيها وليها
رهن االنتظار إلى أن يتقدم أحدهم وقد ال يحدث ذلك ,في الوقت الذي يتفدم في
العديد من الخطاب لها من غيرهم ,إال أنهم يردون من قبل وليها ,ال ش يء إال أنهم من
خارج تلك الدائرة التي حددها هو ورغب بها هو دونها ,وبالتالي يمض ي بها قطار العمر
ووليها ينتظر تقدم ابن العائلة أو القبيلة أو البلدة ,فيؤدي ذلك بالفتاة إلى العنوسة
وقلة الفرصة في الزوج املناسب من ناحية أخرى.
لذلك يجب على الولي أن تكون غايته تحقيق مصالح موليته الدينية والدنيوية
فيبتعد عن املصالح الشخصية واألنانية الذاتية والعصابية الجاهلية والحمية
القبلية .يقول ابن تيمية ليس للولي أن يجبر موليته على نكاح من ال ترضاه وال يعضلها
من نكاح من ترضاه إذا كان كفء لها باتفاق األئمة ,وإنما يجبرها ويعضلها أهل
الجاهلية والظلمة الذين يرجون لنسائهم من يختارونه لغرض ال ملصلحة املرأة,
ويكرهونها على ذلك ويخجلونها حتى يفعل ,ويعضلونها من نكاح من يكون كفء لها
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لعداوة أو غرض .وهذا كله عمل الجاهلية والظلم والعدوان ومما حرمه هللا ورسوله
واتفق املسلمون على تحريمه30.
وفي نهاية الكالم يود الكاتب تقديم الحلول اإلسالمية بالنسبة إلى ظاهرة العضل
هذه ,ملا كانت الشريعة اإلسالمية كاملة غير ناقصة  ,فإن لكل مشكلة حل في اإلسالم
 .وقد شرع هللا تعالى لظاهرة عضل الولي ومنعه للمرأة من النكاج بالكفء املناسب
حلوال .فصلها العلماء والفقهاء في كتبهم بعد أن استنبطوها من كتاب هللا وسنة
رسول هللا (ص) ويمكن إجمال هذه الحلول كما يلي :
األول هو الترغيب بااللتزام بأمر هللا ونهيه والترهيب من املخالفة ,فقد دعا هللا
تعالى من عباده االلتزام بنهيه عن العضل في أكثر من موضع من القرآن الكريم كما
مر بيانه  ,من خالل النداء الترغيبي القرآني وجعله فعال محرما في اإلسالم .وعلى الرفم
من أن آية تحريم العضل قد نزلت في واقعة اشتملت على منع الولي من العضل في
حالة رغبة املرأة في الرجوع إلى زوجها السابق بنكاح جديد إال أن عموم اللفظ دليل
على منع العضل في الجملة ,ومنه عضل ولي الفتاة البكر من الزواج بالكفء الذي
ترضاه والقاعدة األصولية تقول  :العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب .وكما أن
رسول هللا (ص) قد حذر من العواقب الوخيمة التي قد تجرها ظاهرة منع الولي تزويج
ابنته أم من هي تحت واليته من الكفء ذي الخلق والدين على املجتمع اإلسالمي كما
مر في الحديث السابق الذكر.
ويعتبر هذا الحل تربويا بالدرجة األولى وهي طرقة نبوية مشهورة ,فاملطلوب هو
الوصول إلى الهدف املنشود بمنع العضل وتيسيرالزواج .فلذا ما تحقق هذا األمر من
خالل الترغيب والترهيب املجرد فبها ونعمت ,وإن ظهر في املجتمع من ال يستجيب لهذا
األسلوب التربوي ,فنهاك أساليب عملية أخرى تساعد في حل هذه القضية والظاهرة.

 30ابن تيمية  ,مجموعة الفتاوى 38/32 ,
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الثاني هو انتقال الوالية من الولي األقرب إلى األبعد أو السلطان في حل
العضل .وهو حل واقعي ملشكلة العضل ,خيث ال يفوت على املرأة فرصة الزواج
بالكفء املناسب الذي ترضاهبسبب استمرار عضل الولي حتى تصل إلى مرحلة
العنوسة .قد نص العلماء على أن السلطان يأمر الولي العاضل بتزويج ابنته من
الكفء لها ,فإن امتنع انتقلت الوالية عند ذلك إلى الولي األقرب أو إلى السلطان .وعلى
الرغم من اختالف الفقهاء في مسألة انتقال والية التزويج في حالة عضل الولي األقرب
بين من يقول بانتقالها إلى الولي األأبعد عير العاضل ,وهكذا حتى ال يبقى ولي فيزوجها
السلطان ,وبين من يقول بأن الوالية تنتقل من الولي العاضل إلى السلطان مباشرة,
مستدلين على ذلك بحجيث عائشة رض ي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
 :أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل  ,فإن أصابها فلها غيبي
املهر بما استحل من فرجها ,فإن اشتجوا فالسلطان ولي من ال ولي له.
والنتيجة الغالية الثمن هي أن اإلسالم قد وضع حال عمليا بانتقال والية التزويج
من الولي العضل إلى الولي غير العاضل أو اسلطان  .وإن األية القرآنية التي تضمنت
نهي األولياء عن العضل تناولتهم بصفة عامة دون أن تفرق بين ولي مجبر وغير مجبر,
ثم إن النكاح أمر مشترك بين الولي وموليته  ,وبالتالي ال يحق للولي أن يفتات على
موليته بمنعها من حقها في الزواج طاملا أن هذا الخاطب كفء ولن يعير به ,والرد
املتكرر للخاطب من قبل األب قد يؤدي إلى عزوف الناس عن خطبة ابنته وقد يؤدي
ذلك إلى عنوستها.
الخاتمة
من خالل النظر في واقع املجتمعات العربية املتنوعة والوقوف على كثير من
املشكالت األسرية وحلولها وأساليب الخالص منها يمكننا القول  :إن ولي املرأة يتحمل
مسؤولية كبيرة في زماننا حتى يقوم بتأخير تزويج موليته ورد الخاطب الكفء .وتعليل
ذلك بأسباب تبين لنا بعد دراستها ,أنها جاءت بناء على رؤية شخصية مخضة ,وأنه
اتخذ هذا القرار إما لكونها وحيدته فال يرغب في فراقها أو لرغبته في خدمتها له أو
ألنها موظفة ويرغب في مالها ,أو ألنه ينتظر خاطبا عنيا أو صاحب منصب يتقدم
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ملوليته وما إلى غير ذلك من األسباب .وال شك أن هذا من أخطاء السلوك التربوي
واألنانية النفسية ,ويمكننا أن نشخص هذا السلوك بأنه صورة من صور استشراء
امليكافيلية الدينية بمعنى النفعة باسم الدين أو القيم التي شاعت قدسيتها في
املجتمع.
فيا أيها الولي استخضر عظيم مسؤوليتك وبادر إلى رحمة موليتك بالتزويج إذا
تقدم لخطبتهن من كان كفئا ورضيت به املرأة .فعلينا أن نستخضر األمر النبوي
وعالجته ملا تعانيه مجتمعاتنه اليوم وال سيما من خالل قوله ص  :إذا خطب إلبكم
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ,إى تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريض .فال
يجوز عضل املرأة ألي غرض من األغراض التي لم يشرعها هللا تعالى ولم يقرها الرسول
ص .وللمرأة معرفة أهمية وجود الولي في حياتها فهو كصمام األمان في حفظها ورعاية
شؤونها قبل وبعد الزواج وإنما منح في شريعة اإلسالم حق الوالية العتبات كثيرة.
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