
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 ""فقهً الفٌسبوك على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 القران عقد تتولى مأذونة تكون أن للمرأة ٌجوز ال

 بدر مرٌم مؤمن أم إلى

 :السؤال

 ،السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 ،لكرٌم تحٌة وطٌبة بعدألخ اا

 ...القران لعقد الصالحٌة همؤإعطا وتم الخلٌل مدٌنة فً شرعٌتٌن مأذونتٌن تعٌٌن تم

 نهأ لعلمً أخرى امرأة لتزوٌج العقد تعقد نأو المرأة تزوج أن للمرأة ٌجوز هل الكرٌم أخً لكم سؤالً

. نفسها تزوج التً هً الزانٌة إنف نفسها، المرأة تزوج وال المرأة، المرأة تزوج ال: الحدٌث فً ذكر

 المرأة ٌد على تم الذي العقد ٌكون هل جائز غٌر كان نإو صحٌحه، فً خزٌمة وابن ماجه ابن أخرجه

 ؟باطال أم اجائز

 .خٌر هللا وجزاكم

 

 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 نفسها المرأة تزوج أن جواز دمع فً الشرعً الحكم واقع توضٌح تقتضً السؤال هذا على اإلجابة إن

 أن جواز عدم حكم كان إن دراسة ثم به، ٌقوم الذي والتوثٌق المأذون عمل واقع معرفة وكذلك غٌرها، أو

 ...ٌنطبق ال أم امرأة كان إن المأذون على ٌنطبق غٌرها المرأة تزوج

 :غٌرها أو نفسها المرأة تزوٌج فً الشرعً الحكم: أوالا 

 بنفسها، زواجها بعقد تقوم أن للمرأة ٌجوز ال أنه هو الشرعٌة األدلة علٌه دلت لذيا الشرعً الحكم إن

 نٌابة العقد لٌعقد فقده عند مقامه ٌقوم من أو ولٌها عنها توكل أن علٌها بل العقد، تباشر أن لها ٌجوز ال أي

 وال ولٌا   المرأة تكون ال أي عنها، نٌابة النساء من غٌرها زواج عقد تعقد أن للمرأة ٌجوز ال وكذلك عنها،

 الفقهٌة التفاصٌل وفق ذكرا   والوكٌل الولً ٌكون أن ٌجب بل الزواج عقد فً أخرى امرأة عن وكٌلة

 تزوج أن أو نفسها تزوج أن تملك ال المرأة أن مسألة ذكرنا وقد الفقه، كتب فً النكاح والٌة لموضوع

 :ٌهف جاء حٌث االجتماعً النظام كتاب فً بأدلتها غٌرها

 :شروط ثالثة وهً صحته، شروط ٌستكمل أن الزواج لصحة بد فال الزواج انعقد وإذا... )

ج أن المرأة تملك فال بولً، إال ٌصح ال النكاح أن: والثانً...  ج أن وال نفسها، تزوِّ  كما غٌرها، تزوِّ

ٌِّها غٌر توكٌل تملك ال أنها  إال ٌصح ال النكاح ونك وأما... نكاحها ٌصح لم فعلت فإن تزوٌجها، فً ول

 ًّ ًّ  إال ِنكاح   ال»: قوله  النبً عن موسى أبو روى فلما بول ل  كون وأما. والحاكم حبان ابن أخرجه «ِبو 



ٌّها غٌر توكٌل تملك وال غٌرها، وال نفسها، تزوٌج تملك ال المرأة  أن عائشة عن ُروي فلما تزوٌجها فً ول

ٌُّم ا»: قال  النبً أ ة   أ  ح   اْمر  ك  رِ  تْ ن  ٌْ ٌِّه ا  إِْذنِ  بِغ  لِ اُحه ا  و  ِنك  اِطل   ف  ا ب  اُحه  ِنك  اِطل   ف  اُحه ا ب  اِطل   ف نِك   أخرجه «ب 

جُ  ال  »: قال  النبً عن هرٌرة أبو روى ولما الحاكم، وِّ ْرأ ةُ  ُتز  ْرأ ة   اْلم  ال   اْلم  جُ  و  وِّ ْرأ ةُ  ُتز  ا اْلم  ه  ْفس   ف إِن   ن 

ة    ٌ اِن ً   الز  جُ  ال تًِ ِه وِّ ا ُتز  ه  ْفس   على الحدٌث هذا الدارقطنً وروى... االجتماعً النظام من النقل انتهى («ن 

َثَنا...): التالً النحو ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّ د   ْبنُ  الرَّ ً   ُمَحمَّ الَمِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلُمَحاِرِب  اْبنِ  َعنِ  ِهَشام   َعنْ  َحْرب   ْبنِ  السَّ

َرةَ  أَِبً َعنْ  ِسٌِرٌنَ  ٌْ ِبىِّ  َعنِ  ُهَر جُ  ال  » َقالَ   النَّ وِّ ْرأ ةُ  ُتز  ْرأ ة   اْلم  ال   اْلم  جُ  و  وِّ ْرأ ةُ  ُتز  ا اْلم  ه  ْفس  ا. «ن   إِنَّ  َنقُولُ  َوُكنَّ

جُ  الَِّتً ًَ  َنْفَسَها ُتَزوِّ  التً نعد كنا عنه هللا رضً هرٌرة أبو قال) البٌهقً رواٌة وفً .انتهى (.اْلَفاِجَرةُ  ِه

 لأللبانً (2ٕٗ /6) السبٌل منار أحادٌث تخرٌج فً الغلٌل إرواء فً وجاء .الزانٌة( هً نفسها ُتنِكح

 ٌجوز فال وهكذا (.الشٌخٌن شرط على صحٌح وإسناده: )قلت قوله الحدٌث هذا عن هـٕٓٗٔ: المتوفى

 عقد فً القبول أو اإلٌجاب تتولى أن أو نفسها، عن العقد فً القبول أو العقد فً باإلٌجاب تقوم أن للمرأة

جُ  ال  »: الحدٌث ضمن داخل كله فذلك... أخرى المرأة كوكٌل أو أخرى المرأة كولً النكاح وِّ ْرأ ةُ  ُتز   اْلم 

ْرأ ة   ال   اْلم  جُ  و  وِّ ْرأ ةُ  ُتز  ا اْلم  ه  ْفس   .«ن 

 :الزواج عقود وتوثٌق المأذون عمل: ثانٌاا 

 بٌن والقبول اإلٌجاب حٌث من الزواج عقد بإدارة ٌقوم الدولة لدى موظف هو المأذون إن -ٔ

 الشرعٌة، الموانع وانتفاء الشرعٌة الشروط وتوفر الزوجٌن أهلٌة من الزواج قبل بالتحقق وٌقوم األزواج،

 ولً ٌقول ماذا أي األزواج بتلقٌن وٌقوم والشهود، والولً الزوجٌن شخصٌة من العقد عند ٌتحقق وكذلك

 العالقة، ذات الشرعٌة األحكام وفق (...نكاحها )قبلت وجالز ٌجٌب وماذا (...ابنتً )أنكحتك الزوجة

 بها، معترفا   رسمٌة وثٌقة ٌكون بحٌث كتابة   ٌتم الذي العقد بتوثٌق وٌقوم... المخطوبة رضا من وٌتحقق

نه  .إلخ... وآجله عاجله المهر ومقدار الطرفٌن قبل من علٌها المتفق الشروط وٌضمِّ

 الزواج أن أي الزواج، عقد فً صحة شرط وال ركنا   لٌس الدولة ردوائ فً الزواج عقد توثٌق إن -ٕ

 ٌكون التوثٌق ولكن. الدولة دوائر فً كتابه ٌوثق لم لو حتى وشروطه أركانه استوفى إذا وٌصح ٌنعقد

 لألزواج وضررا   للحقوق ضٌاعا   ٌسبب التوثٌق عدم كان إذا الضرر وإزالة الحقوق حفظ باب من واجبا  

 عند واألبناء لألزواج وضررا   للحقوق ضٌاعا ٌسبب كتابة   التوثٌق ٌكن لم إن أما. التنازع عند واألبناء

 واألبناء، األزواج بٌن الخصومة حاالت فصل مناط تحقٌق إلى ٌحتاج وهذا. واجبا   ٌكون ال فإنه التنازع

 .الدولة ئردوا فً موثقا   كان إذا إال والبنوة الزواج تقر ال الدول غالب فإن األٌام هذه وفً

 :كمأذون المرأة عمل حكم: ثالثاا 

 بوصفه هو أي الزواج عقد فً طرفا   لٌس أنه المأذون عمل حول األعلى فً المذكور من واضح -ٔ

 عمله من لٌس فالمأذون والقبول، اإلٌجاب فً أي العقد فً الزوج أو الزوجة عن وكٌال   ٌكون ال مأذونا  

 ووكٌلها، ولٌها بواسطة الزوجة/المخطوبة: للعاقدٌن هو واجالز عقد إنشاء بل الزواج، عقد إنشاء

 ...بوكٌله أو بنفسه والزوج/الخاطب

ا  المرأة فتعٌٌن ذلك ومع -2  أن الزوجة ولً فتأمر الزواج عقد عملٌة تدٌر التً هً ٌجعلها مأذونا

 نكاحها( أو هازواج )قبلت قل وكٌله أو للزوج وتقول (...فالنة ابنتً زوجتك أو )أنكحتك للزوج ٌقول

 عملها ٌقتصر وال الزواج عقد عملٌة تدٌر هً أي ذلك، وغٌر شهود من الزواج لعقد ٌلزم مما ذلك ونحو

 المصادقة إجراءات وإكمال السجالت فً العقد كتثبٌت الدولة دوائر فً ٌتم فهذا فحسب العقد توثٌق على

 إلخ...العالقة وأصحاب األوقاف مسئولً من والتوقٌع



 اإلٌجاب جواز عدم أي الزواج فً غٌرها عن الوكالة أو نفسها تزوٌج من المرأة منع أحادٌث إن -ٖ

 فً والقبول اإلٌجاب لعملٌة المرأة إدارة جواز عدم إلى اإلشارة بداللة تفٌد األحادٌث هذه فإن منها، والقبول

 :نقول ذلك ولتوضٌح الزواج،

 على بناء باإلشارة منه تفهم وإنما النص فً قصودةم تكون وال المفهوم من هً اإلشارة داللة إن -أ

 :النص فً المذكور

 لم فإذا. والمفهوم بالمنطوق محصورة اللفظ داللة...]: ٌلً ما المفهوم باب الثالث الشخصٌة فً جاء -

 التنبٌه وداللة ،االقتضاء داللة تكون هذا وعلى. ذلك غٌر ٌوجد وال ،المفهوم من فهً المنطوق من تكن

 ...المفهوم من المخالفة ومفهوم الموافقة مفهوم ٌكون وكذلك المفهوم، من ،اإلشارة وداللة ء،ٌماواإل

 غٌر آخر حكم منه ٌفهم ولكنه ،حكم على دل أو ،حكم لبٌان سٌق قد الكالم ٌكون أن هً اإلشارة داللة

 فداللة الكالم، من دا  مقصو ٌكن لم اآلخر الحكم هذا أن مع علٌه، لٌدل جاء أو ،لبٌانه سٌق الذي الحكم

 :ذلك مثال. اإلشـارة داللة هً ،منه ٌفهم ولكن ،علٌه ٌدل ولم ،له ٌسق لم الذي الحكم هذا على الكالم

ْملُهُ ﴿: ىلتعا قوله مجموع داللة - الُهُ  ح  فِص  ُثون   و  ال  ْهر ث  الُهُ ﴿: تعالى وقوله ﴾اا ش  نِ  فًِ فِص  ٌْ ام   على ﴾ع 

 انتهى (...اإلشارة داللة وٌسمى.. .اللفظ من مقصودا   ذلك ٌكن لم إنو أشهر، ستة الحمل مدة أقل أن

 :اإلشارة داللة على كأمثلة األصول إلى الوصول تٌسٌر كتاب فً وجاء -

تُ ﴿ -) لِد َٰ ٱۡلو َٰ ُهن   ٌُۡرِضۡعن   و  د  نِ  أ ۡول َٰ ٌۡ ۡول  نِ  ح  ٌۡ اِمل  نۡ  ك  اد   لِم  ِتم   أ ن أ ر  ٌُ  
ة   اع  ض  ل ى ٱلر  ع  ۡولُ  و   ِرۡزقُُهن   ل ُهۥ ودِ ٱۡلم 

ُتُهن   ِكۡسو  ۡعُروفِ  و   .بالوالد ٌلحق النسب أن اإلشارة بداللة منه فهم [ٖٖٕ: ]البقرة ﴾ِبٱۡلم 

رۡ  ال  ﴿: تعالى قال - ىَٰ   ق ۡوم   مِّن ق ۡوم ٌ ۡسخ  س  راا  ٌكونوا أ ن ع  ٌۡ ۡنُهمۡ  خ  ال   مِّ ا ء   و  ا ء   مِّن ِنس  ىَٰ   نِّس  س  ُكن   أ ن ع   ٌ 

راا  ٌۡ  فتسخر النساء، مجتمع عن منفصل الرجال مجتمع أنّ  اإلشارة بداللة منها ٌفهم. [ٔٔ: ]الحجرات ﴾ۡنهُن   مِّ  خ 

 انتهى (...الرجال من والرجال النساء من النساء

 :أخرى أمثلة وهناك -

 عن موسى، أبً عن :الشٌخٌن" شرط على صحٌح حدٌث "هذا وقال المستدرك فً الحاكم أخرج -

ل ى ُكلِّ ُمْسلِم  »: قال ، النبً اِجب  ع  قٌّ و  ُة ح  ْملُوك  اْلُجُمع  ْبد  م  ة : ع  ع  ة  إاِل  أ ْرب  اع  م  أ ة  فًِ ج  ، ، أ ِو اْمر  ًٌّ بِ ، أ ْو ص 

ِرٌض    اإلشارة بداللة منه ٌُفهم ولكن الجمعة، صالة علٌها مفروضا   لٌس المرأة أن لبٌان جاء فالنص «أ ْو م 

 فرضا   ولٌست الرجال على فرض الجمعة ألن وذلك الجمعة، صالة فً الرجال تؤم أن للمرأة ٌجوز ال أنه

 .الجمعة علٌه ُتفرض لم لمن مأموما   الجمعة صالة علٌه فُرضت من ٌكون فال النساء، على

 ُتزوج وال نفسها ُتزوج ال المرأة أن على تدل التً األحادٌث من اإلشارة بداللة ٌفهم فإنه وهكذا -ب

 تقول كأن الزواج، فً والقبول اإلٌجاب عملٌة تدٌر أن للمرأة ٌجوز ال أنه اإلشارة بداللة امنه ٌفهم غٌرها،

 ٌجوز فال (،...نكاحها قبلت )قل: وكٌله أو للزوج وتقول (...موكلتً أو ابنتً أنكحتك )قل: المرأة لولً

 وتأخذ السجالت فً تسجله كأن إتمامه، بعد الدولة دوائر فً العقد توثٌق خالف وهذا. ذلك تتولى أن للمرأة

توقٌعات المختصٌن علٌه ونحو ذلك، فهذا جائز ال شًء فٌه سواء أكان التسجٌل من رجل أم كان من 

 امرأة.

وٌضاف إلى ذلك محذور آخر وهو أن عمل المأذون أكثره مرتبط بالرجال فإبرام عقد الزواج  -ٗ

 رجال ... وهكذا... ثم إن كثٌرا  من البالد ٌكون من قبل رجلٌن، والشهود ٌكونون رجاال ، والولً ٌكون
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 العقد إبرام وٌتم الزوج أو الزوجة بٌت إلى المأذون وٌدعى الزواج بعقد احتفاالت فٌها ٌجري اإلسالمٌة

 إشهار وٌجري غٌرهم إلى ٌتعداهم بل والشهود العقد أطراف على مقتصرا   األمر ٌكون ال أي الرجال وسط

 بل والشهود العقد أطراف بحضور مكتبه فً فقط ٌكون ال البالد بعض فً ونالمأذ فعمل... بذلك العقد

 لٌس ألنه بالرجال جائز غٌر اختالط ٌمازجه فإنه الحالة هذه مثل وفً... كثٌرٌن رجال من بمحضر ٌكون

 ...والشهود العقد أطراف على مقتصرا  

 

 :والخالصة

 الزواج فً والقبول باإلٌجاب تقوم أن لها ٌجوز ال أي غٌرها، أو نفسها تزوج أن للمرأة ٌجوز ال 

 .ذلك تمنع الشرعٌة النصوص ألن

 بٌن والقبول اإلٌجاب عملٌة تدٌر أن لها ٌجوز ال المرأة أن النصوص هذه من اإلشارة بداللة ٌُفهم 

 .األزواج

 العقود توثٌق إجراءات تقتضٌه كما الدولة، سجالت فً تمامه بعد العقد تسجل أن للمرأة ٌجوز. 

  َشروط من وال االنعقاد شروط من لٌس األزواج بٌن والقبول اإلٌجاب عملٌة إجراء المرأة ولًِّت 

 .الصحة وشروط االنعقاد شروط الزوجٌن من استوفى قد دام ما صحٌحا   ٌكون الزواج فعقد ولذلك الصحة،

 :الخالصة وخالصة

 الزوجٌن وتلقٌن األزواج بٌن والقبول اإلٌجاب عملٌة تتولى مأذونة تكون أن للمرأة ٌجوز ال 

 .والقبول اإلٌجاب بمضمون

 المأذون شخصٌة ألن وذلك متحققة، الصحة وشروط االنعقاد شروط دامت ما صحٌح الزواج عقد 

 .الشروط هذه من لٌست

 .وأحكم أعلم وهللا المسألة، هذه فً أرجحه ما هذا

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـٔٗٗٔ صفر ٕٗ

 م1ٕٔٓ/ٓٔ/ٖٕالموافق 

 :الفٌسبوك علىجواب من صفحة األمٌر )حفظه هللا( ال رابط

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.12285554457819

 type=3&theater؟/2/1171394013057668

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/1171394013057668/?type=3&theater
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