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Perkawinan merupakan salah satu ikatan lahir dan bathin, antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah penuh kasih dan sayang, dan 

terciptanya kehidupan rumah tangga yang selalu berada dalam ketenangan, 

ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Hal tersebut akan tercapai bila 

pernikahannya didasarkan pada kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan dan rasa 

cinta dari kedua belah pihak serta berdasarkan kemauan sendiri tampa adanya 

paksaan dari pihak lain. Namun demikian, masih banyak hal tersebut dilakukan 

atas dasar kemauan pihak lain, yaitu kemauan orang tua, orang tualah yang 

menentukan pasangan untuk anaknya, dan bahkan dipaksa untuk menikah dengan 

orang yang telah di pilih dan ditentukan olehnya karena orang tua beranggapan 

bahwa anak perempuan merupakan hak  dan tanggungjawab orang tua selama 

anak masih belum menikah. 

Atas dasar itulah peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana 

sesungguhnya hak orang tua dan hak anak perempuan dalam memilih atau 

menentukan pasangan hidupnya sendiri, dengan menggunakan pendekatan dan 

metode-metode dalam penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam hal 

ini adalah fenomenologi yang merupakan pemahaman terhadap sebuah kejadian 

dan fakta riil yang ada di masyarakat. Sedang metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif. Sumber data penelitian ini ada 

dua yaitu sumber data primer, yang mencakup para pihak yang bersangkutan, 

orang tua, anak perempuan, dan tokoh masyarakat melalui wawancara, dan 

sumber data sekunder, yang mencakup buku-buku fiqih, UU tentang perkawinan 

dan lain sebagainya. 

Hasil penelitian di Palengaan yang merupakan kecamatan yang terdapat di 

kabupaten Pamekasan, hingga kini penduduknya masih belum memberi ruang dan 

kebebasan yang besar pada anak perempuannya untuk memilih atau menentukan 

pasangan hidupnya sendiri. Perjodohan menjadi hal yang lumrah dan biasa 

dilakukan oleh masyarakat Palengaan, walaupun dengan cara memaksa sang anak 

perempuan bila ia menolak dijodohkan. Hal ini diakui oleh tokoh masyarakat 

setempat, bahwa orang tua yang menentukan pasangan untuk anak perempuannya. 

Parahnya lagi, orang tua tidak memberi tau padanya akan perjodohan itu. 

Perempuan tidak mempunyai hak untuk menetukan pasangan hidup dengan 

sendirinya, karena hal itu dianggap main-main dan tidak serius, sehingga orang 

tualah yang berhak akan hal itu. Namun demikian, perlahan dan pasti, sebagian 

masyarakat mulai menyadari dan mulai meninggalkan hal tersebut. 



 
 

 

 

Abstract 

Ahmad siri. 07210068. Haqqu al-Wali al-Mujbir wa Ibnatihi al-Bikr fi Ikhtiari 

al-Zauji (Dirasah Naqdiyah wa Insyaiyah Ala al-Mujtama’ Palengaan 

Bimuhafadhati Pamekasan), Thesis, Department of Al-Ahwal al-

Syakhshiyyah, Faculty of Sharia, The State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang.  

Supervisor: H. Khoirul Anam, Lc., M.H. 
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Marriage is one ofexternal and internal string, between a husband and 

wife to make a sakinah and mawaddah warahmah family, a very happy and 

peaceful houselife. That’s going to be achieved if the wedding is upon the 

willingness of the two families and based on their love without force from others. 

Moreover, there are still many persons doing that on the other person’s wish such 

parent. It’s their parent that determine their son/daughter’s pair (jodoh). Even they 

force him/her to marry with someone choosen and determined by them, because 

parent assum that that their daughter is their responsibility as long as she didn’t 

have married. 

From that background researchers try to analyze how the right of parent 

and daughter is in choosing or determining her couple by using phenomenological 

and research method. Phenomenology used in this term is analysis to the event 

and reality happening in the society. Methode practiced in this research is 

descriptive and qualitative research. There two sources in this research namely 

primer, including family, parent, daughter, leader through interview and 

secondary source like fiqih book, UU about wedding and so on. 

The research risult in Palengaan, a subdistrict in Pamekasan, the in 

habitant in this subdistrict didn’t give right and freedom to their daughter to 

choose or to determine her couple. Pairing become a very usual event done by the 

society of Palengaan although the daughter dislike it. It’s realized by the leader in 

it that commonly parent couple their daughter. Even the parent don’t inform her 

about the marriage. A daughter doesn’t have right to choose her self couple, 

because they assum that it’s not serious, so that it become parent’s deed. But, 

slowly but sure, one of society begin to realize and leave it.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 المستخلص
دراسة نقدية )، حق الوىل اجملرب وابنتو البكر ىف اختيار الزوج 07210068. أمحد سَتي

قسم األحوال .البحث العلمي(.باميكاسانمبحافظة بالنجائن اجملتمع وإنشائية على 
 .امعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىيم ماالنجاًف. كلية الشريعة.الشخصية

 .خَت األنام الليسانيس ادلاجسًت ادلشرف احلاج 
 حق، وىل اجملرب، ابنة البكر، اختيار الزوج: كلمات الرئيسيةال
 

النكاح عقد بُت الرجل وادلرأة ظاىرا وباطنا كالزوجُت، الذي يقصد بو تكوين 
الزوجية سكينة ومودة ورمحة دملوءة باحلب واحملبة وجعُل احلياة الزوجية ىف آمان وىدوء 

وذلك سينجز إذا عّقد النكاح بالًتاضى واحملبة يينهما، وعلى إرادة مها دون . وسرور
ولكن، مازال كثَت من اجملتمع يعّقد النكاح بناء على إرادة غَتمها، وىو . إجبار غَتمها

، خيتار البنتو البكر، بل أجربىا أن تتزوج مع من خيتاره ذلا ويعينها، ألنو (الوىل)األب 
 .اعترب أن االبنة حقو ومسؤوليتو مادام قبل الزواج

بناء على ذلك، جّرب الباحث أن يبحث كيف حقيقة حق الوىل وحق ابنتو ىف 
وادلقاربة ادلستخدمة ىنا، ىي . اختيار أو تعيُت الزوج باستخدام ادلقاربة ومناىج البحث
وادلنهج ادلستخدم ىو الوصفي . مقاربة الظواىر اليت يفهم هبا احلوادث والوقائع ىف اجملتمع

ومصدر البيانات نوعان، مصدر البيانة الضرورية الشامل على الوىل وابنتو . الكيفي
وشيوخ اجملتمع بطريقة ادلقابلة ومصدر البيانات احلاجية الشامل على كتب الفقو 

 .والدستور الدويل عن النكاح وغَت ذلك
وحاصل البحث ىف بالنجائن، ناحية مبحفظة باميكاسان، سكاهنا ال يعطي 

التزويج غالبا وعادة يعملو . ادلكانة واحلرية الواسعة على ابنتهم لتخيَت الزوج بنفسها
واعترب شيوخ اجملتمع أنو يعُت الوىل الزوج البنتو، بل ال . اجملتمع إجبارا إذا رفضت االبنة

ليس لالبنة حق ىف اختيار الزوج ألنو يعّد ذلوا ولعبا، فالوىل يستحق ذلك . خيربىا ذلك
 .ولكن، مهال مهال صحى اجملتمع ويًتك ذلك قليال فقليال. التعيُت
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الباب األول 
مقدمة 

 

 خلفية البحث .أ 

لقد اىتم اإلسالم بػحياة اإلنسان، وعٌت بػهم أشد العناية، وأقامهم 
لذلك دعا اإلسالم إىل النكاح ليسكنوا ىف . على أسس قوية من ادلػحبة وادلودة

فهذا يقصد حرصا على دوام الصلة ودوام الذرية بُت الزوجُت، وفرقا . حياتػهم
.  بينهم وبُت احليوان اآلخر الذي ال عقل لو

فالنكاح أمر أساسي بالنسبة ىف حياتػهم، أنو أمر اجتماعي حيتاج إليو 
قال اهلل تعاىل ىف آيات من القرآن الكرمي بيانا عن النكاح، منها ىف . اإلنسان

: 1سورة النساء األية 
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              . 

النكاح حق من حقوؽ اإلنسان البالغ العاقل ادلستطيع إليو ظاىرا 
وذلك كما قال رسول اهلل . وىو سنة دلن لو الكفاءة واإلرادة ىف النكاح. وباطنا

قال : عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل تعاىل عنو قال صلى اهلل عليو وسلم، 
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 

فليتزوج فإنو أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليو بالصوم فإنو لو 
ىذا احلديث بيان على إباحة النكاح دلن لو االستطاعة . [متفق عليو]. وجاء

فإرادة . القتضاء حاجتو اجلنسية مع عدم الكراىة فيو، رجال كان أو امرأة
النكاح أتت من تلقاء نفسو ال من غَته وال من إجبار غَته، مع إذن وليو، ألن 

النكاح ىو عقد مقدس بُت الشخصُت األجنبيُت، الذي ليس بينهما العالقة 
 . ادلػحرمة عند اإلسالم والقانون الدوىل

، وىو حضور الويل هوللنكاح شروط ال بد أن يستكفي كل من يريد
قال رسول اهلل . ألن النكاح بدون ويل اليصح وبطل نكاحو. وشاىدي عدل

وحضور الويل . النكاح إال بويل وشاىدي عدل: صلى اهلل عليو وسلم ىف ذلك 
. ىف تنفيذ عقد النكاح أمر مهم وواجب، كان الويل ىو األب أو من يوكلو

. والوىل ادلقصود ىف ىذا البحث ىو األب وحده ألن لو حق على تولية ابنتو
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وللويل شروط الزمة كما اتفق عليها مجهور العلماء، وىي كمال األىلية 
بالبلوغ والعقل واحلرية، واتفاؽ دين الويل وادلوىل عليو، والذكورة، والعدالة، 

إن كان الويل فاقدا عن ىذه الشروط الالزمة، فليس لو حق ىف الوالية . والرشد
. ألن عدم استكفائو بالشروط ادلذكورة تُزيل حقو على والية ابنتو

والوالية حق منحتو الشريعة لبعض الناس يكتسب بو صاحبو تنفيذ قولو 
أوذلما عجز : وسبب الوالية أحد األمرين. على غَته، رضي ذلك أو مل يرض

والوالية . الذي ينفذ القول عليو، وثانيهما قصور أىليتو عن التصرؼ بنفسو
:  على ثالثة أنواع

 والية على النفس وحدىا .1

 والية على ادلال وحده .2

 .ووالية على النفس وادلال معا .3

 .والية ندب ووالية إجبار: مث الوالية على النفس تنقسم إىل قسمُت
والذي يكون على .  ووالية اإلجبار ىي حق التولية لألب أن يزوج ابنتو كرىا

ألن . غرض الباحث، ىو الكالم على والية النفس وحدىا مع نوعيها ادلذكورين
الويل لو حق على تولية ابنتو صغَتة أم كبَتة ىف مجيع شؤنػها، بل ىف شأنػها 

. ادلتعلق باختيار الزوج وكذلك لو حق على إجبار ابنتو

                                                 
 6702-6700(جزء التاسع ص . دمشق-دار الفكر)وهبه الزهيلً، الفقه اإلسالمً وادلته،  

بيروث، )مع اإلشارة إلً مقابلها فً الشرائع األخري : محمذ محي الذيه عبذ الحميذ، األحىال الشخصيت فً الشريعت اإلسالميت  

.  72-71 (المكتبت العلميت: لبنان

  72. ص. محمذ محي الذيه عبذ الحميذ، المرجع السابق
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وقد حبث كثَت من العلماء عن ظواىر نكاح اإلجبار، مثل اإلمام 
وىم اختلفوا عنو، واحتجوا بقول رسول اهلل . الشافعى وادلالكى وأمحد وغَتىم

صلى اهلل عليو وسلم الذي روي عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى 
. التنكح األمي حىت تستأمر، والتنكح البكر حىت تستأذن: اهلل عليو وسلم قال 

قال . (متفق عليو)أن تسكت : قال . قالوا، يارسول اهلل، وكيف إذنػها؟
الشافعية، استػئذان البكر ليس أمرا واجبا بل ىو أمر اختياري ال فرضي، ألن ىف 

ىذا احلديث يفرؽ بُت البكر واأليػم، وقال غَتىم أن استئذان البكر واجب 
فهذا ال يستوي مع ماكان ىف الواقع، أنو وقع ىف بعض . وإذنُػها سكوتُػها

.  األحيان، أن الوىل زّوج ابنتو إجبارا
مع أن النكاح عقد مقدس وميثاؽ غليظ بُت األجنبيُت ادلنفذ رلارة 

. للطبيعة اإلنسانية والغريزة اجلنسية اليت تػميل إىل العالقة بُت الذكر واألنثى
لكن، إذا أنعمنا النظر إىل الواقع أثناء اجملتمع عن تنفيذ النكاح فإنو اليستوي و

على ما يروم بو الشريعة اإلسالمية والنظريات اليت أفىت هبا العلماء والقانون 
. احلكومي، بوجود تنفيذ النكاح الذي خيالفها

وذلك كما وقع على عملية الويل ىف إحدى القرى ادلوجودة ىف 
بالنجائن، باميكاسان، بتزويج ابنتو إجبارا صغَتةكانت أم كبَتة مع عدم اإلذن 

ونكاح اإلجبار من الظواىر االجتماعية اليت حدثت أثناء اجملتمع بسبب . منها



5 

 

كثَت من الويل أنكح ابنتو كرىا ولو . عدم الرضى من اإلبن أو اإلبنة للنكاح
. كانت تأىب عن ذلك

والويل عند اجملتمع لو حق الوالية لإلبنة على أن يزوجها رجال خيتاره 
. بل عنده حق اإلجبار على التزويج إن كانت تأىب عن الزواج. بدون إذنػها

واإلبنة ىف ىذه احلالة قدتكون مطيعة ألنّػها ليس ذلا القوة واالستطاعة على 
. الرفض والعرض

واالبنة عنداجملتمع ليس ذلا األشياء من القوة وغَته، حىت القوة ىف 
لذلك فالويل أن خيتار زوجا يناسب إرادتو دون اعتناء على . اختيار الزوج

وكأن النكاح ىف ىذه احلالة، ليس لبناء الزوجية على السكينة . شعورىا وإرادتػها
. وادلودة والرمحة كما أجربه اإلسالم، بل النكاح يأيت القتضاء إرادة الويل وحاجتو
وىف قانون محاية األوالد، النمرة ثالثة وعشرون سنة ألفُت واثنُت عن 

 :واجبات و حتمُّل الوالد، يذكر أن الوالد جيب ويتحمل عليو
 أن يريب ويؤدب وحيفظ الولد .أ 

 أن يُنمي الولد ادلناسب لكفاءتو .ب 

 ادلنع عن التزويج ىف صغَت السن .ج 

ىذا القانون بُت بيانا صرحيا وأوجب على الوىل أن دينع حدوث النكاح 
. ىف ابنتو البكر الصغَتة السن، السيما عن نكاح اإلجبار

                                                 
4
 Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang kewajiban dan tanggung jawab 

orang tua kepada Anak. 



6 

 

عندما نظر الباحث إىل عملية الوىل، وجد أن حدوث نكاح اإلجبار 
شعور الوىل مبلك بنتو مطلقا، حىت كان لو احلق أن ينكحها : بأسباب، منها

. ومنها قليل علم الوىل إىل ماديكن حدوث الضرر عليها. إجبارا مع من شاء
ىذه ادلشكالت، تكون عادة . وىذه أكثرىا ىف الواقع. ومنها ادلسئلة االقتصادية

لبعض أىل ىذه القرية ألهنم حىت اآلن مازلوا ديارسوهنا بنكاح بناهتم الصغَتة 
كأن ادلرأة ىف ىذه رأس مال يُربح مالكها ألنو أحيانا اسًتبح من . سنهن إجبارا

. تزويج بنتو إذا زوج مع الغٍت
ىذه احلجة ادلذكورة تتناسب إذا ُعلقت بالعادة أو بالثقافة تلك القرية 

والنصوص الفقهية، كقول العلماء الشافعية ىف كتب الفقو الذي صرح عن جواز 
ولكن، رآى الباحثِ شيأ آخر ىف تنفيذ نكاح . الوىل أن جيرب بنتو الصغَتة

اإلجبار الذي عملو بعض أىل القرية، وىو أحيانا أن الويل أنكح ابنتو دون 
. معرفتها، بل ىي التعرؼ أن أباىا قد اختار ذلا الزوج

فاإلبنة ليست ذلا احلق ىف اختيار الزوج لنفسها ألن حقها سّلطو وليها 
عند اختيار الزوج  والتزويج، مع أنو ديكن ذلا الرد والرفض على اختيار أبيها 

وديكن ذلا أيضا عدم الرضى بو، فكيف يكون حياة االبنة ىف ادلعاشرة مبن الحتبو 
فحق االبنة وحريتها . إن كانت رافضة، فبالطبع أن حياتَػها حتت الضغط والبؤس

. اليت ذلا، مدفونة لعدم استطاعة استحدامها
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 بالرغم من ذلك، وجد الباحث ادلشكالت العديدة حول عملية 
كيف حقيقة حق الوىل اجملرب البنتو البكر ىف : اجملتمع ىف نكاح اإلجبار، منها 

اختيار الزوج ذلا؟ وكيف حقيقة حق االبنة البكر ىف اختيار الزوج؟ أليس ذلا حق 
ىف اختيار الزوج؟ وما أسباب الوىل اجملرب أجرب  فيو؟ وكيف اختالؼ احلق بينهما

. ابنتو البكر للنكاح؟ وكيف شعور االبنة حُت اإلجبار؟ وما أثر نكاح اإلجبار؟
حق  "فهذه األسئلة جذب الباحث أن يبحث حبثا علميا دلعرفتها، حتت العنوان 

دراسة نقدية وإنشائية على ) اختيار الزوجالولى المجبر وابنته البكر فى 
اختار الباحث ىذا العنوان، لعدم . "(المجتمع بالنجائن بمحافظة باميكاسان

الباحث السابق يبحث عنو ىف تلك القرية، وألن بعض اجملتمع مازال أنكح ابنتو 
فنرجو اهلل ادلوىل الكرمي اذلداية . البكر إجبارا حىت اآلن، دون االىتمام بِػها

واإلفادة خصوصا للباحث وللمجتمع القرية بالنجائن عموما ىف عمل ىذا 
 .البحث

 

: أسئلة البحث .ب 
نظرا إىل ما سبق ذكره ىف اخللفية، فاألسئلة اليت خيتارىا الباحث، ما 

: يلي
كيف حق الوىل الػمجرب عند اجملتمع ىف بالنجائن، ىف اختيار الزوج البنتو  .1

 البكر؟
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 كيف حق االبنة البكر عند اجملتمع ىف بالنجائن، ىف اختيار الزوج؟ .2

 

أهداف البحث  .ج 
وبالنظر إىل مشكالت البحث اليت كتبها الباحث ىف اخللفية ادلذكورة، 

: فاألىداؼ ادلقصودة ىي مايلي
معرفة حق الويل الػمجرب عند اجملتمع يف القرية بالنجائن، ىف اختيار الزوج  .1

 .البنتو البكر

 .معرفة حق االبنة البكر عند اجملتمع ىف اجملتمع بالنجائن ىف اختيار الزوج .2

 

فوائد البحث . د
وفوائد  وأما الفوائد من  ىذا البحث فتنقسم إىل قسمُت، فوائد نظرية

 :تطبيقية
الشريعة معرفة  يف ةمن جهة الفوائد النظرية فهذا البحث يفيد الزياد .1

حقوؽ   الوالية، وخصوصا عن فهم األفهام الشمولية عن مفهومواإلسالمية 
 الدراسة اإلسالمية اليت ولتوفَتالويل اجملرب وحقوؽ ابنتو ىف اختيار الزوج ذلا 

جع للبحث التايل يف ا العلوم ومرنةتتعلق هبا، و يقصد كذلك لزيادة خزا
 .نفس رلال البحث

 اجملتمع الزيادة ىف معرفةالفوائد التطبيقية فهذا البحث يفيد وأما من جهة  .2
حق الويل اجملرب عن مفهوم ، وخاصة اجملتمع ىف ناحية بالنجائن األندونيسية
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علميا وأكادميا حنو الباحث ويكون مرجعا وحق ابنتو ىف اختيار الزوج ذلا 
 .حق الويل وابنتو ىف اختيار الزوجالتايل ىف حبث 

 
 تحديد البحث  . و

قد كثر رلال البحوث اليت حبثها الباحثون السابقون حنو موضوع الوالية 
وما يتعلق هِبا، فأراد الباحث أن حيدد ىذا البحث ألن اليّتسع إىل حبث آخر 
وأن الخيرج مما يريد بو الباحث، وىو فهم اجملتمع بالنجائن، باميكاسان، عن 
. حقوؽ الوىل اجملرب وحقوؽ ابنتو البكر ىف اختيار الزوج ذلا واختالؼ حقوقهما

ولكيال يكون االختالؼ بُت الباحث والقارئ ىف فهم ىذا البحث، فشرح 
 : الباحث الكلمات اآلتية 

 . حق الوىل الػمجرب وحق االبنة البكر :  احلق   .1

 .األب الذي أنكح ابنتو البكر إجبارا: الوىل الػمجرب    .2

 .اسم المرأة مل جتامع أصال، ومل تزل بكارهتا بوثبة:    اإلبنة البكر .3

 

هيكل البحث .  ح
مخسة أبواب ينقسم الباحث إىل فهم ىذا البحث ؼتسهيال للباحث ىف 

: وىي على النحو التايل
تبُت فيها اليت خلفية البحث ، وىي مقدمةيتكون من  ،الباب األول

ادلشكلة واحلجج يف تقدمي ىذا البحث، مث يليها أسئلة البحث و أىداؼ 
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، يبُت فيو حتديد ادلسئلة للبحثالذي حتديد البحث والبحث و فوائد البحث 
. مث خيتتم هبيكل البحث

البحوث السابقة ية، وىو  النظرمن الدراسة الباب الثاني يتضمنو
 مع شرح اختالؼ ىذا البحثػعرض فيها الباحث البحوث السابقة ادلتعلقة بيو

 وغَت ذلك مما وأدلّتوالوىل، وشروطو، وأنواعو،  النكاح و مث يليها تعريفكل منها
. يتعلق هبذا البحث
 من مناىج البحث، وىي نوع البحث، وادلقاربة، الباب الثالثويتكون 

 وطريقة مجع البيانات، وطريقة حتليل وتفسَت ،والنموذج، ومصادر البيانات
. البيانات

على احلصول والشرح، وىو نتيجة البحث والشرح  الباب الرابعوحيتوي 
على ما يتعلق بوالية اإلجبار وحقوؽ الوىل وابنتو البكر ىف اختيار الزوج لدى 

 .اجملتمع بالنجائن
بُت فيها االستنتاج من ػ يتضمن على اخلالصة ويالباب الخامسمث 

 .البيانات ادلوجودة، مث يليها االقًتاحات
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الباب الثاني 
الدراسة النظرية 

 

  السابقةالبحوث .أ 

. لقد حبث كثَت من الباحثُت السابقُت عن ادلوضوع ادلتعلق بالوالية
كيذكر الباحث بعض البحوث السابقة لتفرقة كتوضيح اختالفها مع ىذا 

: كتلك البحوث السابقة كما تلي. البحث
، "نظر اجملتمع عن نكاح اإلجبار"البحث الذم حبثو خَت البحرم، بعنواف  .1

ىذا . ماالنج دبحافظة (Candironggo)كىو الدراسة  ىف القرية جندم ركصلو 
. البحث حبثه اجتماعي الذم صور عن نظر اجملتمع حوؿ نكاح اإلجبار

                                                 
 .كم يٕضٕع نٓذِ انثحٕز انظاتقح يرزجى إنى انهغح انؼزتٍح يثاشزج 
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كنتيجتو أف لنكاح اإلجبار آثار سيئة، منها الشقاؽ بُت الزكجُت الذم 
 .كمنها قطع صلة الرحم بُت أقارِِبما. يؤدم إىل الطالؽ

نكاح اإلجبار سبب من "البحث الذم حبثو مصدكقى زكريا ربت العنواف  .2
، ىذا البحث دراسة قضية ىف احملكمة الدينية، دبحفظة "أسباب الطالؽ

كالنتيجة من ىذا البحث أف نكاح اإلجبار اليكوف حجة بالغة . مسفانج
عند القانوف الدكىل الرقم الواحد سنة ألف كتسعمائة كأربع كسبعوف عن 
 .النكاح، لكنو أثّر دب الشقاؽ بُت الزكجُت، الذم كقع بو الطالؽ بينهما

، الذم حبثتو رليدة السعادة، كىو "تأثَت نكاح اإلجبار على حياة الزكجية" .3
كحاصلو أنو صور تصويرا عموما عن . دراسة قضية ىف تومفانج، ماالنج

أسباب تؤدم إىل عدـ بقاء الزكجية الذم يسببو الشقاؽ لعدـ ادلناسبة 
 .بينهما كنقصاف النفقة من الزكج لعدـ استعدادِِها ىف النكاح

، "تطبيق نكاح اإلجبار كأسبابو"البحث الذم حبثو إس عبد الرفيق بعنواف  .4
. ىذا البحث كذلك دراسة قضية ىف القرية دادكنج، دبحافظة بنكاالف

إرادة الوىل : كنتيجة حبثو أف تنفيذ نكاح اإلجبار بسبب من األسباب، منها

                                                 
6
Khoirul Bahri, Pandangan Masyarakat Tentang Ijbar Nikah (Studi di Desa Candironggo 

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)  Skripsi (Fakultas Syariah UIN Malang, 2006) 
7
Masduki Zakariya, Kawin Paksa Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Sampang), Skripsi (Fakultas Syariah UIN Malang, 2005) 
8
Mujidatus Sa’adah, Dampak perkawinan  paksa terhadap kehidupan rumah tangga  (Studi kasus 

di Desa Pandanajeng,  Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang), Skripsi (Fakultas Syariah UIN 

Malang, 2006) 
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لتحقيق عالقة األخوة بُت األقارب، كعدـ استطاعة الوىل ىف دفع الدين، 
 .كقد يكوف لسؤاؿ معظم اجملتمع أك العلماء

 

جدكاؿ البحوث السابقة 
وقت 
 البحث

 رقم االسم العنوان النتيجة

2006 

نكاح اإلجبار لو آثار 
الشقاؽ بُت : سيئة

الزكجُت كقطع صلة 
 الرحم بُت أقاربِػهما

نظر اجملتمع عن نكاح 
. اإلجبار

الدراسة  ىف القرية )
جندم ركصلو 
(Candironggo) دبحافظة 

 (ماالنج

خَت 
 البحرم

1 

2005 

نكاح اإلجبار ليس 
حجة عند القانوف الدكىل 

النمرة كاحد سنة 
. ، ىف الطالؽ1974

لكنو يسبب الشقاؽ، 
كالشقاؽ يسبب 

 .الطالؽ

نكاح اإلجبار سبب من 
. أسباب الطالؽ

دراسة قضية ىف احملكمة )
مصدكقى  (الدينية، دبحفظة مسفانج

زكريا 
2 

                                                 
9
Is Abdurofiq, Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dadung, 

Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan), Skripsi (Fakultas Syariah UIN Malang, 2010) 
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2006 

سبب عدـ بقاء الزكجية 
الشقاؽ كعدـ ادلناسبة 
بينهما، كنقصاف النفقة 

من الزكج كعدـ 
 استعدادِِها

تأثَت نكاح اإلجبار على 
. حياة الزكجية

دراسة قضية ىف )
 (تومفانج، ماالنج

رليدة 
السعادة 

3 

2010 

: سبب نكاح اإلجبار
إرادة الوىل كلدفع الدين، 

 .كسؤاؿ كبَت اجملتمع

تطبيق نكاح اإلجبار 
. كأسبابو

دراسة قضية ىف القرية )
دادكنج، دبحافظة 

 (بنكاالف

إس عبد 
الرفيق 

4 

 

من ىذه البحوث السابقة ادلذكورة، عرؼ الباحث، أف الباحث األكؿ 
فقط ركز إىل نظر اجملتمع عن نكاح اإلجبار مع الدكافع اليت تدفع حدكث 

نكاح اإلجبار، كالباحث الثاين عّّب أف نكاح اإلجبار سبب من أسباب الطالؽ 
كيذكر فيو أنو يسبب الشقاؽ بُت الزكجُت، ككقوع الطالؽ أكثػره من الشقاؽ، 

كالباحث الثالث بُت عن تأثيػر نكاح اإلجبار ىف حياة الزكجية، يذكر أف النكاح 
البد من االستعتداد، مث الباحث الرابع ركز إىل فهم اجملتمع عن نكاح اإلجبار 

كأما الباحث فقد ركز إىل فهم اجملتمع عن حق الوىل ادلػجّب كحق ابنتو . كأسبابو
البكر ىف اختيار الزكج، كاختالؼ حق كل منهما،  عند اجملتمع بالنجائن، 

. دبحافظة باميكاساف
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 النكاح .ب 

 تعريف النكاح .1

 .النكاح كالزكاج لفظاف مًتاضفاف كارداف ىف القرآف كالسنة دلعٌت كاحد
فالنكاح اسم مشتق من نكح، ينكح، كىف اللغة يطلق على الوطء كالعقد 

كلدت من نكاح ال ): كاطالقو ىف الوطء  لقولو عليو الصالة كالسالـ. كالضم
كاطالقو ىف العقد قوؿ . أم من كطء حالؿ ال من كطء حراـ (من سفاح
 عليك حراـ فانكحوىن أك تأبدا، أم –كال تقرين جارة أف سّرىا : األعشى 

مث اطالقو على الضم، . فتزكج فإف الزىن عليك حراـ أك اليكن منك قرباف ذلا
 كما نكحت أـ الغالـ صبيها، أم يريد –ضممت إىل صدرىا : كقوؿ الشاعر

أنو ضمها إىل صدرىا ضما بشبو ضم أـ الغالـ صبيها إىل صدرىا ىف حناف 
 .كشدة الشوؽ

كىو كل كاحد . كأما الزكاج اسم مشتق من زاج، يزكج أم حرش كأغرل
 كىف .معو آخر من جنسو، ككل شيئُت اقتػرف أحدِها باآلخر فهما زكجاف

زّكج الشيء بالشيء، كزّكجو إليو، كتزكج : يقاؿ. اللغة ىو االقتػراف كاالرتباط
: كقولو ىف آية أخرل (كزّكجناىم حبور عُت):  كقولو تعاىل.بعضهم بعضا

. (احشركا الذين ظلموا كأزكاجهم)

                                                 
 17( 2004انًكرثح انؼصزٌح، : تٍزٔخ)جًٍم يحًذ انثؼاصٍزي، َشْح انؼزٔص ٔيحطح انًٍؤٔص  

 33( 2006يكرثح انفالح، : انكٌٕد)أحًذ انغُذٔر، األحٕال انشخصٍح فى انرشزٌغ اإلطاليً  

 17. جًٍم يحًذ انثؼاصٍزي، انًزجغ انظاتق، ص 

 32.أحًذ انغُذٔر، انًزجغ انظاتق، ص 
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كىف الشرع، النكاح أك الزكج ىو عقد يفيد حل استمتاع كل من 
 كادلراد .العاقدين باآلخر على الوجو ادلشركع، ىذا مااتػفق عليو الفقهاء

بالعاقدين ِها الرجل كادلرأة فتحل للرجل كادلرأة االستمتاع بفرجهما بعد أف تػم 
كاستمتاع الزكجة مقصور على . عقد النكاح بتحقيق أركانو كشركطو الشرعية

زكجها، ألنو ال يػجوز للزكجة صرؼ فرجها لغَتىا، سواء بعقد أـ بغَت عقد 
كعّرؼ أمحد الغندكر النكاح، كىو عقد يفيد حل . مهما كانت ىف عقد الزكاج

العشرة بُت الرجل كادلرأة دبا حيقق ـ يتقاضاه الطبع اإلنساين مدل احلياة، كجيعل 
 .كل منهما حقوقا قبل صاحبو ككاجبات عليو

كعّرؼ العلماء من الشافعية، أف النكاح ىو عقد يتضمن إباحة الوطء 
عّرفوا بذلك ألنػهم نظركا إىل حقيقة العقد إذا ُعلقت . بلفظ اإلنكاح كالتػزكيج

كبػينوا كذلك . إىل حياة الزكجية بعد العقد، كىو جواز ادلعاشرة بُت الرجل كادلرأة
بػهذا التعريف، أف استعماؿ لفظ العقد للشرح أنو عقد أم ميثاؽ بُت الرجل 

كالنكاح ليس مقصورا على حاجة اجلنسية . كادلرأة كمن معهما ىف عقد النكاح
. فحسب، بل النكاح البد من كجود استعدادِها، مادة كانت أك جنسيا

، ىو أف ىف احلقيقة عشرة الرجل "يتضمن إباحة الوطء"كمرادىم بكلمة 
فباف أف النكاح ىو . كادلرأة حراـ، إال بالعقد الذم حيل، كىو عقد النكاح

إنكاح أك "ثػم ادلراد بلفظ . إباحة شيء من حراـ إىل حالؿ ادلػحاكلة على 

                                                 
 17.جًٍم يحًذ انثؼاصٍزي، انًزجغ انظاتق، ص 

 33.أحًذ انغُذٔر، انًزجغ انظاتق، ص 
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، الذم يشتق من نكح أك زاج، كىو أف قبل اإلسالـ العشرة سول عقد "تػزكيج
 .النكاح، ىي العبودة، كالعبودة التذكر بالنكاح، بل تذكر بالَتَسرِّم

 
 حجة النكاح .2

: كأما احلجة ىف تنفيذ النكاح كثػَتة، منها
 (:3)قولو تعاىل ىف سورة النساء، اآلية الثالثة  .أ 

                         

                  .....

، األية إحدل كعشركف  .ب   (:21)كقولو عّز كجل ىف سورة الرـك
                        

                . 

 (:32)كقولو تبارؾ كتعاىل ىف سورة النور، األية الثانية كثالثوف  .ج 
                     

                 .

فالنكاح . ىذه اآلية الثالثة، تبُت أف النكاح حّث كأمر اهلل على عباده
خيتاج إليو اإلنساف ىف اقتضاء حاجاهتم اجلنسية ألنو تعاىل جعل بو ىف حياتػهم 

                                                 
16

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006) 38. 
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كىف القرآف الكرًن، آيات عديدة تبُت النكاح . ليسكنوا كجعل بو مودة كرمحة
 . سول ىذه الثالثة

 تعاىل اهلل رضي -مسعود ابن عنحديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم،  .د 
 من الشباب معشر يا ":كّسلم عليو اهلل ّصلى اهلل رسوؿ قاؿ :قاؿ – عنو

 مل كمن جللفر كأحصن للبصر أغض فإنو فليتزكج الباءة منكم استطاع
 .اجلماعة ركاه ."كجاء لو فإنو بالصـو فعليو يستطع

: عباس ابن يل قاؿ: قاؿ جبَت بن سعيد عنكقولو صلى اهلل عليو كسلم،  .ق 
 .نساء أكثرىا األمة ىذه خَت فاف، تزكج: قاؿ، ال: قلت كجت؟ تز ىل

 (كالبخارم أمحد ركاه)
 

 أركان النكاح وشروطه .3
الركن ىف اللغة اجلانب األقول للشيء، كىف االصطالح ماكاف جزءا من 

 أم أنو قاعدة ال يستقيم .حقيقة الشيء كال يوجد ذلك الشيء إال بوجوده
: كأركاف النكاح مايلي. الشيء إال بدكنػها

 :كيشًتط كل كاحد منهما، بالشركط اآلتية. الزكج كالزكجة . أ
 .كوف كل كاحد منهما أىال إلجراء العقد، بأف يكونا بالغُت كعاقلُت .1
كوف رضاِها ىف النكاح، فإف عقد النكاح بدكف رضاِها أك رضا أحدِها  .2

 .مل يصح النكاح، إال ىف البكر الصغَت كادلػجنوف كادلعتوه، عند الشافعية
                                                 

 61.أَظز، ص 
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أف يكوف للعاقد حق ىف إنشاء العقد، بأف ينشأ العقد بنفسو إذا كاف  .3
 .ذكرا بالغا عاقال كراشدا

 .عدـ سبب من أسباب التحرًن بُت الزكجُت، الذم دينع الزكاج .4
 .كوف كل كاحد منهما معركفا كمعلوما .5
 .أف يسمع كل من العاقدين كالـ اآلخر .6

 :الوىل، كشركطو . ب
 أف يكوف الويل مسلما (1
 أف يكوف بالغا عاقال (2
 أف يكوف ذكرا (3
 أف ال يكوف زلرما (4
 أف ال يكوف زلجورا (5
 أف ال يكوف فاسقا (6

 :الشاىداف، كيشًتط فيو ما يلي . ت
اإلسالـ، مسلمة كانت ادلرأة ادلنكوحة كافرة، فال جيوز للكافر أف يكوف  .1

 .شاىدا ىف عقد النكاح
فال ينعقد النكاح بشهادة . كماؿ األىلية، كىو البلوغ كالعقل كاحلرية .2

 .الصيب كاجملنوف كالرقيق
 .الذكورة، فال جائزة للمرأة أف تكوف شاىدة ىف النكاح .3

                                                 
 90( 2004دار انُفائض، : االردأٌ)ػًز طهًٍاٌ األشقز، أحكاو انشٔاج فى ضٕء انكراب ٔانظُح  
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العدالة، كىي ملكة سبنع صاحبها من فعل الذنوب الكبائر كالصغائر  .4
 .ادلستمرة، كعدـ الفسق

فال تصح . السمع كالبصر، بأف يسمع كيػبصر الشاىداف حاؿ العقد .5
 .شهادة األصم كاألعمى

اإليػجاب كالقبوؿ، كادلراد بػهما ىو األلفاظ الصادرة من العاقدين للداللة  . ث
فاإليػجاب ما يصدر أكال من أحد العاقدين للداللة . على رضاِها بالعقد
: ، كيشًتط فيوعلى إرادة النكاح

أك ما " النكاح اك التػزكيج"أف يكوف بلفظ معُت كصريح، كمن لفظ  .1
 ".أنكحتك أك زكجتك"يًتجم منهما، مثل 

 .أف يقوؿ لو الوىل أك من يوكلو .2
 .أف ال يكوف مؤقػتا، كشهر أك شهرين أك سنة .3
 .أف ال يكوف بكناية .4
سأزكج بنيت لو زبرج من "أف ال يكوف معلَّقا بشيء، كأف يقوؿ الوىل  .5

 ".اجلامعة مع فالف
. كأف يسمع كل من العاقدين كمن معهما، اإليػجاب .6

كأما القبوؿ فهو ما يصدر ثانيا من العاقد اآلخر، للداللة على رضاه 
: ، كيشًتط كذلك فيوكموافقتو دبا أكجبو األكؿ

                                                 
 61.أحًذ انغُذٔر، انًزجغ انظاتق، ص  

 61.أَظز، ص 
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أك ما " النكاح اك التػزكيج"أف يكوف بلفظ معُت كصريح، كىو من لفظ  (1
 "قبلت نكاحها أك تزكيػجها"يًتجم منهما، مثل 

 أف يقوؿ لو الزكج (2
 ".قبلت نكاحها شهرا أكشهرين أك سنة"أف ال يكوف مؤقتا، كأف يقوؿ  (3
 . أف ال يكوف بكناية (4
لو زبرجت من اجلامعة "أف ال يكوف معلَّقا بشيء، كأف يقوؿ الوىل،  (5

 ".لقبلت نكاحها
 .ادلواالة بُت اإليػجاب كالقبوؿ (6
 .أف يقاؿ ىف رللس كاحد (7
 .أف يكوف القبوؿ موافقا باإليػجاب (8
 .كأف يسمع كل من العاقدين كمن معهما، القبوؿ (9

 
 الوالية فى النكاح  .ج 

 تعريف الولي ومكانته فى النكاح .1

معٌت الوالية ىف اللغة مصدر من َكيلَ يَِلى َكْليان َكِكالَيَةن، كيقاؿ أيضا 
كمعناه احملبة كالنصرة، كقولو تعاىل ىف . التولية، مصدر من كىّل، يوىل، توليةن 

) : 56القرآف الكرًن، سورة ادلائدة األية               
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        ) . 71كقولو ىف أية أخرل ىف سورة التوبة أية :

(                 ) . 

كقد يكوف دبعٌت السلطة كالقدرة، فيذكر ىنا صاحب السلطة أك 
أحدِها الناصر كادلعُت كثانيهما القائم : كالويل كصف منو، كلو معنياف. الويل

 الويل ىف النكاح ىو القريب كاّله اهلل أمر .بأمر الشخص كادلتوىل لشؤكنو
 .التزكيج من ال جيوز أف يزكج نفسو بنفسو، كادلرأة كالصغَتة

ك الوالية ىف الشريعة، ىو حق منحتو الشريعة لبعض الناس يكتسب بو 
كقاؿ الفقهاء، أف الوالية . صاحبو تنفيذ قولو على غَته، رضي ذلك أك مل يرض

ىي السلطة أك القدرة الشرعية على مباشرة التصرؼ من غَت توقف على إجازة 
 عرؼ الباحث من ىذا التعريف أف الوالية حق كقدرة يستطيع ادلرء .أحد

. بػهما أف يستعمل ىف حاجة ادلتوىل عنو
فقد ذىب مجهور الفقهاء، إىل أنو ال يصح عقد النكاح إال بويل يتوىل 

تزكيج ادلرأة، ألف ادلرأة ليس ذلا كالية إنكاح غَتىا كال عبارة ذلا ىف التزكيج إيػجابا 
كال قبوال، فال تزكج غَتىا من النساء أك تزكج نفسها بنفسها كال غَتىا كال 

توكيل غَت كليها ىف تزكجيها، فإف فعلت ذلك بطل نكاحها، ألف الويل أك من 
:  كأدلة ىذا احلكم.يوكلو ىو الذم يستحق تزكجيها كأحق من نفسها

                                                 
 6690 (.دار انفكز، جشء انراطغ ص: ديشق)ْٔثح انشحٍهً، انفقّ اإلطاليً ٔأدنرّ  

.  71يحًذ يحً انذٌٍ ػثذ انحًٍذ، انًزجغ انظاتق، ص  

.   117.ػًز طهًٍاٌ األشفزي، انًزجغ انظاتق، ص 

.  6691ص. ْٔثح انشحٍهً، انًزجغ انظاتق 

 327. ص (1999دار انظالو، جشء األٔل، : يصز-انقاْزج)أيٍز ػثذ انؼشٌش، فقّ انكراب ٔانظُح  
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:  232قولو عّز كجّل ىف سورة البقرة أية : األول
                    

                        

                            

  .  

فّسر العلماء معٌت العضل ىف ىذه األية، كىو منع ادلرأة عن التزكيج 
النكاح إال بويل من )كىذه داللة كاضحة على صحة قوؿ النيب . بكفئها
. (العصبة

:  32كقولو تعاىل ىف سورة النور أية 
                      

                 .  

: 221كقولو تعاىل ىف سورة البقرة أية 
                   

                 )  .

 . معٌت ىذه األية أف اهلل فوض أمر التولية على الويل ذكورا ال إناثا

قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، عن أيب موسى أف رسوؿ : الثاني
ركاه أمحد كأبو داكد كالًتمذم  (النكاح إال بويل): اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
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كعن ابن عباس رضي اهلل عنو، أف رسوؿ اهلل . كابن حباف كاحلاكم كصححاه
األًن أحق بنفسها كم كليها، كالبكر تستأذف ىف ): صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
البكر يستأذنػها أبوىا ىف نفسها كصمتها : )كىف ركاية (نفسها، كإذنػها صماتػها

أف أباىا زكجها كىي )كعن خنساء ابنة خداـ، . ركاه مسلم ىف صحيحو (اقرارىا
ركاه  (بنت فكرىت ذلك، فأتت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فرد نكاحو

. البخارم
: كعن عائشة، رضي اهلل عنها، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

أديا امرأة نكحت بغَت إذف كليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها )
باطل، فإف دخل بػها فلها ادلهر دبا استحل من فرجها، فإف اشتجركا فالسلطاف 

كأخرج  .ركاه أمحد كأبو داكد كابن ماجو كالًتمذم (كيل من ال كيل لو
التزكج ادلرأة )قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : الدارقطٌت عن أيب ىريرة قاؿ

.  (ادلرأة، كالتزكج ادلرأة نفسها، فإف الزانية ىي اليت تزكج نفسها
ىذه أدلة بينة على أف النكاح ال يصح إال بويل يقـو بتزكجيها، كإال 

ما تتوقف : كالركن ىو. فيكوف زكاجها باطال، كأف الوالية ركن ىف عقد النكاح
عليو حقيقة الشيء كيكوف داخال ىف ماىيتو كجزءا منو، كيتوقف عليو 

 فالويل أف يستأذف ادلرأة ىف النكاح كال ينبغي ألم كيل أف يزكجها إال .كجودىا

                                                 
26

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah oleh Nor Hasanuddin (Jakarta : Pena Pundi Aksara) 13. 

 327. أيٍز ػثذ انغشٌش، انًزجغ انظاتق، ص 
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ىل ىو كاجب : كخيتلف العلماء ىف استئذانػها. بإذنػها، ثيبا كانت أك بكرا بالغة
 .أـ مستحب، كالصحيح عند ابن تيمية، أنو كاجب

كالدستور الدكيل ال يذكر الويل شرطا كال ركنا ىف النكاح، خبالؼ ذبميع 
الذم يبحث عن الوالية بكمالو، منو ىف الفصل  (KHI)األحكاـ اإلسالمية 

. الويل ىف النكاح ركن جيب استيفائو للزكجة اليت أرادت النكاح: 19
كالذم يقـو مقاـ الويل ىو الرجل ادلستكمل :  يذكر20كىف الفصل 

قاؿ أمَت شريف الدين، أف ذبميع األحكاـ . الشركط، مسلما عاقال كبالغا
كلو على اتفاؽ مجهور العلماء، كبالػخاصة مذىب  (KHI)اإلسالمية 

 . لذلك الخيتلف كثَتا بينو كبُت ما كاف ىف كتب ادلذاىب.الشافعية
 

 أقسام الوالية عند المذاهب .2
الوالية عند احلنفية معناىا تنفيذ القوؿ على الغَت سول رضى، أكمل 

: كىي عندىم تنقسم إىل ثالثة أقساـ. يرض
كىي اإلشراؼ أك التدبَت على أمور القاصر الشخصية : كالية على النفس (1

 كىي ديلكها األب كاجلد كسائر ،كالتزكيج ك التعليم ك التطبيب كالتشغيل
 .األكلياء

                                                 
 115 (دار انكرة انؼهًٍح: نثُاٌ-تٍزٔخ)ذقً انذٌٍ اتٍ ذًٍٍح، أحكاو انشٔاج  

29
 Amir Syarifuddin, Op.Cit, hal. 80. 

  28( 2003دار انفكزٌ : تٍزٔخ)ػثذ انزحًٍ انجشٌزي، كراب انفقّ ػهى يذاْة األرتؼح، جشء انزاتغ  
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ىي تدبَت شؤكف القاصر ادلالية من استػثمار كتصرؼ : كالية على ادلاؿ (2
 .كحفظ كإنفاؽ، كتػثبت لألب كاجلد ككصيهما

 كىذا ،الشؤكف الشخصية كادلاليةعلى تشمل ىي : ككالية على النفس كادلاؿ (3
  .النوع ال ديلكو إال األب ك اجلد فحسب

: كىي نوعاف. كزلل البحث ىف النكاح عندىم، ىو الوالية على النفس
: كىذه تثبت بأربعة أسباب. األكؿ كالية اإلجبار، ىي تنفيذ القوؿ على الغَت

كىف معٌت اخلاص عندىم، كالية اإلجبار ىي . القرابة، كادللك، كالوالء، كاإلمامة
كتثبت كالية اإلجبار عندىم على الصغَتة . حق الوىل ىف أف يزكج غَته دبن شاء

ىي : كالثاين كالية االختيار. كلو كاف ثيبا، كعلى ادلعتوه كاجملنونة كاألمة ادلرقومة
كىي مستحبة عندىم . حق الوىل ىف تزكيج ادلوىل عليو بناء على اختياره كرضاه

ىف تزكيج ادلرأة احلرة البالغة العاقلة، سواء أكانت بكرا اـ ثيبا، رعاية حملاسن 
العادات كاآلداب اليت يراعيها اإلسالـ، إذ ادلرأة عندىم أـ تتوىل تزكيج نفسها 

كيشًتط ثبوت . باختيارىا كإرادهتا، كلكن يستحب ذلا أف تويل أمر العقد لوليها
 .ىذه الوالية رضا ادلوىل عليو ال غَت

. قاؿ احلنفية، أف كل كيل رلّب، كليس كيل غَت رلّب يتوقف عليو العقد
كذلم كالية اإلجبار على البنت كالذكر ىف حاؿ الصغر، أما ىف حاؿ الكّب فليس 

 كاختصوا األب كاجلد .ذلم كالية إال على من كاف رلنونا من ذكر أك أنثى
                                                 

 6691. ص. ْٔثح انشحٍهً، انًزجغ انظاتق 

 6693. ص. اَظز 

 27. ػثذ انزحًٍ انجشٌزي، انًزجغ انظاتق، ص 
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كغَتِها من األكلياء عند عدـ كجودِها، بتزكيج الصغَت كالصغَتة كإف مل يرضيا 
بذلك، سواء كانت الصغَتة بكرا أـ ثيبا، كلكن إذا زكجهما األب أك اجلد فال 

أف ال يكوف معركفا بسوء االختيار قبل العقد، : خيار ذلما بعد بلوغهما بشرطُت
كأف ال يكوف سكراف فيقضي عليو سكره بتزكجيها بغَت مهر ادلثل أك بفاسق أك 

. غَت كفء
فليس ألم أحد عندىم، سول األب، أف يزكج الصغَت أك الصغَتة، 

كإذا مل يكن ذلا كيل من العصبات، كاف . سواء أكصى لو األب أك مل يوص
كليها السلطاف أك القاضى ادلأذكف بتزكيج الصغَتة من السلطاف، فإذا زكجت 

كقيل ال ينعقد . نفسها ىف جهة القاضى انعقد العقد موقوفا على إجازة القاضى
. كيتوقف على إجازهتا بعد البلوغ

كأما البالغة، سواء كانت بكرا أـ ثيبا فال جّب عليها ألحد كال يتوقف 
نكاحها على كيل بل ذلا أف تزكج نفسها دلن تشاء بشرط أف يكوف كفءا، كإال 

فإذا زكجها . فللويل االعًتاض كفسخ العقد إذا زكجت نفسها من غَت كفء
كإذا زكجها بغَت استئذاهنا خالف السنة، . الوىل، فإنو يسن لو أف يستأذهنا

. كيصح العقد موقوفا على رضاىا
كال يشًتط احلنفية ىف البكر أف تصرح بالقبوؿ، بل يكفي أف يصدر 

منها ما يدؿ على الرضا، كأف تسكت أك تتبسم أك تضحك غَت مستهزئة أك 
تبكي بكاء الفرح، كإذا ظهر منها ما يدؿ إىل عدـ الرضا، كأف تضرب كجهها 
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كالبكر عندىم، ىو اسم المرأة مل ذبامع . أك غَت ذلك، فإنو اليكوف رضا
أصال، فيقاؿ ذلا بكر حقيقة، فمن زالت بكارهتا بوثبة أك حيض قوم أك جراحة 

أك كّب فإهنا بكر حقيقة، كمثلها من تزكجت بعقد صحيح أك فاسد كلكن 
طلقت أك مات عنها زكجها قبل الدخوؿ كاخللوة أك فرؽ بينهما القاضي بسبب 

كوف زكجها عنينا أك رلبوبا فإهنا بكر حقيقة، أما من زالت بكارهتا بزنا فإهنا 
بكر حكما، يعٍت أنو يعتّب بكرا كإف زالت بكارهتا، ىذا إذا مل يتكرر الزنا كمل 

كالثيب ىي ادلوطوءة بنكاح صحيح أك فاسد أك بشبهة . ربد بو كإال كانت ثيبا
 .أك زنا تكرر منها

كالوالية . كالية عامة  كالية خاصة ك،كقّسم ادلالكية الوالية إىل قسمُت
:  ك يدخل إىل ىذا القسم ستة أصناؼ،اخلاصة ىي اليت تثبت لعالقة معينة

كالعالقة اليت كانت من . األب ككصيو كالقريب العصبة كادلوىل كالكافل كالسلطاف
أسباب ىذه الوالية ستة كىي األبوة كاإليصاء كالعصوبة كادللك كالكفالة 

 . كالسلطة
كالوالية العامة تثبت بسبب كاحد كىو اإلسالـ فهي تكوف لكل مسلم 

ك أحبيث توكل امرأة أحد ادلسلمُت ليباشر عقد زكاجها بشرط أال يكوف ذلا أب 
ال  (خالية من اجلماؿ كادلاؿ كاحلسب كالنسب)كصيو كبشرط أال تكوف دنيئة 

  ،كاخلالية من النسب بنت الزنا أك الضبة أك ادلعتوقة من اجلوارح. شريفة

                                                 
 32-30. ص. ػثذ انزحًٍ انجشٌزي، انًزجغ انظاتق 
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 من زلاسن غَت ذلككاحلسب ىو األخالؽ احلسنة كالعلم ك التدبَت ك 
 .األخالؽ

البكارة كالصغر، : ككالية اإلجبار عند ىذا ادلذىب تثبت بأحد سببُت
فيقع اإلجبار للبكر كإف كانت بالغة، كللصغَتة كإف كانت ثيبا، كيستحب 

األب ال اجلد، ككصيو عند موتو، : كالوىل اجملّب عندىم أحد ثالثة. استئمارىا
 فليس لغَت ىذه الثالثة كالية اإلجبار على البكارة .كمالك األمة أك العبد

أنت كصِت على زكاج : كاشًتطوا ىف كصي األب بعد موتو أف يقوؿ لو . كالصغر
بنايت، أك أنت كصِت على تزكيج بنيت من فالف أك غَت ذلك، فهذه احلالة يكوف 
للوصي حق اإلجبار كاألب، كلكن البد أف يزكجها دبهر ادلثل لرجل غَت فاسق 

.  أك يزكجها دلن عينو لو األب خبصوصو
كيستثٌت من البكر البالغ، البكر اليت رشدىا أبوىا أك كصيو، كمعناه أنو 

رشدتك أك رفعت احلجر عنك، فهذه احلالة : يعلنها بأهنا رشيدة، كأف يقاؿ ذلا
  .تكوف كالثيب فال يزكجها إال برضاىا

كللوىل اجملّب من أب أككصي عند ادلالكية، جّب الصغَت دلصلحة، 
كجيوز ذلم أف جيّب كلده الذكر اجملنوف . كتزكجو من شريفة أك غنية أك بنت عم

 .جنونا مطبقا إذا خاؼ عليو الزنا أك الضرر الشديد أك اذلالؾ

                                                 
 6694-6693. ص, ادلرجع السابق, كىبة الزحيلي 
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الويل عن ادلرأة عند الشافعية شرط الـز لصحة عقد النكاح حبيث ال ك
كالوالية  .تزكج ادلرأة نفسها بإذف كليها كال غَتىا بوكالة كال تقبل زكاجا ألحد

 كالوالية اإلجبارية تثبت .،كالية إجبارية ك كالية إختيارية:  نوعافىمعند
ككبَتة بغَت ألألب كللجد عند عدمو حبيث أف يزكج األب البكر صغَتة كانت 

كىم يقوؿ إف البكر البالغة العاقلة يكفي سكوهتا يف . إذهنا ك يستحب استئذاهنا
ك أما الوالية اإلختيارية فتثبت لكل األكلياء . استئذاهنا إىل الزكاج يف األصح
 فيمنع أف يزكج كليها إال بإذهنا حبيث يكفي ،العصبات يف تزكيج ادلرأة الثيب

 ك إف كانت الثيب صغَتة مل تزكج حىت تبلغ ،الستئذاهنا صريح اإلذف ال سكوهتا
 .ألف إذهنا غَت معتّب

الوىل اجملّب عندىم ىو األب كاجلد كإف عال كالسيد، كالوىل غَت اجملّب 
 كخيتص الوىل اجملّب بتزكيج الصغَتة .ىو األب كاجلد كمن يليهم من العصبات

:  كاجملنوف صغَتا أـ كبَتا كالبكر البالغة العاقلة بدكف استئذاف كرضا بشركط سبعة
 .أف اليكوف بينو كبينها عداكة ظاىرة .1
أف اليكوف بينها كبُت الزكج عداكة أبدا ظاىرة معركفة ألىل احلي كال باطنة،  .2

 .فلو زكجها دلن يكرىها أك يريد ِبا السوء فإنو اليصح
 .أف يكوف الزكج كفءا .3
 .أف يكوف موسرا قادرا على الصداؽ .4

                                                 
  .24. ص, ادلرجع السابق, عبد الرمحن اجلزيرم

  .6695. ص, ادلرجع السابق, كىبة الزحيلي
 29.ػثذ انزحًٍ انجشٌزي، انًزجغ انظاتق، ص 



31 

 

كىذه الشركط األربعة البد منها ىف صحة العقد باإلجبار، فإف كقع مع 
 .فقد شرط منها كاف باطال إف مل تأذف بو الزكجة كمل ترض بو

 .أف يزكجها دبهر مثلها .5
 .أف يكوف ادلهر من نقد البلد .6
 .أف يكوف حاال .7

كالشركط الثالثػة األخيػرة جواز مباشرة الوىل للعقد، فال جيوز أف يباشره 
 .إال إذا ربققت ىذه الشركط، كإال صح العقد مع اإلثػم

 كالية اإلجبار ككالية ،كأما الوالية عند احلنابلة فتنقسم إىل قسمُت
الذم يقـو مقامو سواء ككصيو خبصوصو ك كالية اإلجبار تثبت ألب . اإلختيار

عُت لو األب الزكج أـ ال خالفا للمالكية، كاحلاكم عند عدـ كجود األب أك 
كال للجد  كصيو بشرط أف تكوف ىناؾ حاجة ملحقة تبعث على الزكاج،

ككالية اإلختيار تثبت لسائر األكلياء عند . كسائر األكلياء يف تزكيج الصغَتة فقط
 كإذف البكر ،م كبَتة بالغة ثيبا كانت أك بكرا بإذهناأتزكيج امرأة حرة مكلفة 

 .الصمت ك إذف الثيب الكالـ
جيوز لألب عندىم أف يزكج ابنو الصغَت كاجملنوف دبهر ادلثل كغَته كلو 

كرىا، ألف لألب تزكيج ابنتو البكر بدكف صداؽ مثلها، كيرل ادلصلحة ىف 
كلسائر األكلياء تزكيج بنت تسع سنُت فأكثر بإذهنا، كما ذكره . تزكجيو فجاز لو

                                                 
 35. ػثذ انزحًٍ انجشٌزي، انًزجغ انظاتق، ص 
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". إذا بلغت اجلارية تسع سنُت فهي امرأة"احلديث الذم ركاه أمحد عن عائشة 
 .أم ىف حكم ادلرأة

كاختلف الفقهاء فيمن جيوز تزكيج الصغار، فقاؿ ادلالكية كاحلنابلة أنو 
ليس لغَت األب أك كصيو أك احلاكم تزكيج الصغار، لتوافر شقفة األب كصدؽ 

جيوز لألب كاحلد كلغَتِها من : كاحلنفية قالوا. رغبتو ىف ربقيق مصلحة كلده
كإف خفتم ) 3العصبات تزكيج الصغَت كالصغَتة لقولو تعاىل ىف سورة النساء أية 

فالشافعية قالوا أنو ليس لغَت األب كاجلد تزكيج . (أف التقسطوا ىف اليتامى
الثيب أحق بنفسها من كليها كالبكر )الصغَت كالصغَتة حلديث الدارقطٍت 

، كاجلد عندىم كاألب عند عدمو ألف لو كالية كعصوبة (يزكجها أبوىا
 .كاألب

 عن كالية الشرحكزلل البحث الذم يتعلق بغرض الباحث ىنا، ىو 
: كالية إجبار ككالية اختيار: كىي على نوعُت. النفس كحدىا

كىي يستبد الويل فيها بتزكيج من ربت كاليتو بغَت إذنو : كالية إجبار .1
كىف ادلعٌت اخلاص أف كالية اإلجبار ىي حق الوىل ىف أف يزكج غَته . كرضاه

 : كتػػثػبت ىذه الوالية بثالثة أسباب.دبن شاء
الصغر، بػهذا السبب تػثبت كالية اإلجبار على الصغَت كالصغَتة، : األكؿ

. بكرا كانت الصغَتة أك ثػيػبا
                                                 

 6686. اَظز، ص 

 6685-6684. اَظز، ص 

 6692. اَظز، ص 
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اجلنوف، تػثػبت ىذه الوالية على الػمجنوف كالػمجنونة، سواء كاف : كالثاين
جنوف كل منهما أصليا، بأف بلغ كل كاحد منهما رلنونا، أك طارئا بأف بلغ 

.  كل كاحد منهما عاقال ثػم طرأ عليو اجلنوف
العتو، كتػػثػبت ىذه الوالية على ادلعتوه كادلعتوىة، سواء كاف عتو : كالثالث

 .كل منهما أصليا أك طارئا كما كاف ىف اجلنوف
ىي حق الوىل ىف تزكيج ادلوىل عليو بناء على اختياره كرضاه، : كالية اختيار .2

كىي اليت اليستطيع الوىل أف :  كيقاؿ أيضا كالية الشركة.فيقاؿ كيل مػَُخيػّر
يستبد بتزكيج ادلوىل عليو، بل البد من مشاركة الزكجة كليها ىف اختيار الزكج 

 :ككسبب ىذه الوالية أربعة. كيتوىل الوىل عقد النكاح
 ىو أف يزكج السيد شللوكو ذكرا كاف أك أنثى: ادللك (1
كىي الصلة اليت تربط بُت الشخصُت كأقاربو من : القرابة النسبية (2

النسب، كوالية األب على ابنو أك ابنتو ككالية األخ على أكالد أخيو 
 .الصغار

كىي الصلة بُت السيد كمن أعتقو من عبيده كإمائو، : القرابة احلكمية (3
 .كوالية ادلعتق على من أعتقو

كىي كالية احلاكم أك نائبو، فلو تزكيج الصغَت كالصغَتة، كلو : اإلمامة (4
 .أف يُػنػيب عنو من يشاء من نوابو، كالقضاة

                                                 
 72ص. يحًذ يحً انذٌٍ ػثذ انحًٍذ، انًزجغ انظاتق 

 6693. ص. ْٔثح انشحٍهً، انًزجغ انظاتق 

 159ص . أحًذ انغُذٔر، انًزجغ انظاتق 
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: كتػثػبت كالية االختيار على أربعة أصناؼ
فال تزكج إال برضاىا . الػثػػيب البالغة اليت زالت بكارتػها بزكاج صحيح .1

الػثػيب أحق بنفسها من "ىذا على ما يقصد بو احلديث . كإذنػها
 ".كليها

فال تزكج . البكر البالغة اليت رشدىا أبوىا أك كصيو، بأف جعلها رشيدة .2
كيػخالفهما . ىذا ما ذىب إليو ادلالكية كاحلنفية. كذلك إال برضاىا

 .الشافعية كاحلنابلة، كقاال أف الوالية عليها كالية إجبار
ألف . البكر البالغة اليت أقامت مع الزكج سنة، ثػم تأديت كىي بكر .3

فيجوز تػزكيػجها . إقامتها ىف بيتو سنة تػنػزؿ منػزلة الثيوبة ىف تكميل ادلهر
 .إف أذنت كرضيت ذلك

اليػتػيمة الصغَتة، اليت خيف عليها الفساد ىف دينها كأف يؤثػّر عليها أىل  .4
فلوليها أف يزكجها بعد أف بلغت . الفسوؽ، أك ىف دنياىا كضياع ماذلا

 .كرضيت كبعد مشاكرة القاضي إلثبات سنها كخليتها
 

 شروط الولي .3
يشًتط ىف الوىل شركط متفق عليها بُت الفقهاء، حبيث لو فُقد كاحد 

: منها، مل يكن لو حق الوالية، كىي

                                                 
 6717-6716ص. ْٔثح انشحٍهً، انًزجغ انظاتق 
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كىي البلوغ كالعقل كاحلرية، حبيث ال كالية للصبػي كاجملنوف : كماؿ األىلية .1
كادلعتوه كالسكراف لقصور إدراكهم كعجزىم على كالية نفسهم، كالوالية 

 .تطلب كماؿ احلاؿ
فال ذبوز كالية غَت ادلسلم على ادلسلم : اتفاؽ الوىل كادلوىل عليو ىف الدين .2

كال ادلسلم على غَت ادلسلم كلو كاف ذميا، كإف كانت ادلرأة ذلا أخواف، 
  .إحدىػما مسلم كاآلخر غَت مسلم، فالوالية عليها دلن يوافق ىف الدين

فال ذبوز للمرأة أف تكوف كلية على تزكيج نفسها كال غَتىا بوالية : الذكورة .3
 .كالوىل يكوف رجال ال امرأة. أك ككالة

كىو معرفة الكفء كمصاحل النكاح عند احلنفية، كعدـ تػبذير ادلاؿ : الرشد .4
فال كالية للمحجور عليو غَته بسفو لعدـ كالية أمر نفسو ىف . عند الشافعػيػة

 .فإف مل يكن السفيو زلجورا عليو، جاز لو تػزكيػجو غيػره. الزكاج
كىي استقامة الدين بأداء الواجبات، كاالمػتػػنػاع عن اقػتػراؼ : العدالة .5

الذنوب الكبائر، كالزنا كشرب اخلمر كعقوؽ الوالدين كضلوىا، كعدـ 
 .فال كالية لغَت العدؿ، كىو الفاسق. اإلصرار على الصغائر

كاختلف العلماء ىف شرط العدالة، فقاؿ الشافعية كاحلنابلة أهنا شرط، 
النكاح إال بويل كشاىدم "فال كالية لغَت العدؿ عندىم، كالفاسق، للحديث 

، ألف الوالية ربتاج إىل النظر كتقدير ادلصلحة، كيكفي عندىم العدالة "عدؿ
                                                 

 6700.أَظز، ص 

 81ص. يحًذ يحً انذٌٍ ػثذ انحًٍذ، انًزجغ انظاتق 

  43( 2000دار انفكز، : نثُاٌ- تٍزٔخ)شزح انًٓذب : أتً سكزٌا يحً انذٌٍ تٍ شزف انُٕأي، انًجًٕع 

 6702ص. ْٔثح انشحٍهً، انًزجغ انظاتق 
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كذىب احلنفية كادلالكية إىل أف العدالة ليست شرطا ىف ثبوت الوالية، . الظاىرة
فللويل عدال كاف أك فاسقا تزكيج ابنتو، ألف فسقو عندىم، الدينع كجود الشفقة 

 .لديو كرعاية ادلصلحة لقريبو، كألف حق الوالية عاـ
 
 ترتـيـب الوالية .4

إف ىف تولية الوىل ترتػيػبا مرتػبػا، بػهذا التػرتػيب يُػعرؼ من أحق أف يكوف 
فأكؿ مراتب األكلياء، عند الشافعية، القرابة . كلػيا مقدما من اآلخر عند التػزكيج

كىي األب فاجلد ثػم أبوه كإف عال، ثػم األخ الشقيق ثػم األخ ألب، . النسبية
ثػم ابن األخ الشقيق ثػم ابن األخ ألب كأف سفل، ثػم العم، ثػم سائر العصبة 

. من القرابة، ثػم احلاكم يػزكج عند فقد األكلياء من النسب كالوالء
قاؿ احلنفية أف ترتيب األكلياء ىف النكاح العصبة بالنسب أك بالسبب، 

كادلعتق فإنو عصبة بالسبب، مث ذك الرحاـ مث السلطاف مث القاضى إذا كاف ذلك 
ابن ادلرأة إف كاف ذلا ابن كلو : كترتيب العصبة. احلق منصوصا عليو أمر تعيينو

من زنا، مث ابن ابنو كإف سفل، مث األب مث اجلد كإف عال، مث األخ الشقيق إىل 
الويل اجملّب، : كأما ادلالكية فقالوا أف ترتيب األكلياء ىف النكاح. آخر ماسبق ذكره

 .كىو األب ككصيو كادلالك مث بعد الويل اجملّب االبن كلو من زنا

                                                 
 6702-6701اَظز،  

 27-26. ػثذ انزحًٍ انجشٌزي، انًزجغ انظاتق، ص 
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كقاؿ احلنابلة، ترتيب األكلياء األب، كصي األب بعد موتو، احلاكم عند 
احلاجة، كىم أكلياء رلّبكف، مث األقرب من العصبات كاإلرث، كأحق األكلياء 

 .األب، مث اجلد كإف عال، مث االبن مث ابنو كإف نزؿ إىل آخر ماسبق ذكره
كلألب . كاتفق مجهور الفقهاء أف األب كاجلد يسمياف بالوىل القريب

حق كالية اإلجبار على بػنػاتػو كال يشًتط االستػػئذاف منها ىف نكاحها، كسواىػما 
  .من مراتب األكلياء يسمى الويل األبعد

بالرغم من ىذا الًتتػيػب، لو غاب الويل األقرب ادلستكمل لشركط 
الوالية، ككاف اخلاطب ال ينتظر حضوره حاال، فيجوز للويل األبعد الذم يليو ىف 
استحقاؽ الوالية أف يقـو مقاـ الوىل األقرب، كال يػػبطل تزكيج األبعد إذا حضر 

: األكؿ: كيػتػوىل األبعد التزكيج مع حضور الوىل األقرب ىف ثالثة مواضع. األقرب
أف يغيب األقرب غيبة ال ينػتظر اخلاطب : كالثاين. أف يوكلو األقرب ىف التزكيج

 .أف يكوف األقرب غَت مستكمل لشركط الوالية: الكفء، كالثالث
كمع ذلك، جيوز للويل األبعد أف يقـو مقاـ التزكيج نائبا عن الويل 

: األقرب، كاف حاضرا أك غائبا، ىف أحواؿ، منها
 .كوف الويل الذم يستحق مباشرة العقد، صغَتا .1
 .أف يكوف األقرب رلنونا، كلو كاف جنونو متقطعا .2
 .كوف الوىل األقرب فاسقا، فإف تاب رجع إليو حقو حاال .3

                                                 
 28. اَظز، ص 

 54( 2005دار انفكز، : نثـُاٌ)ػـًذج انًفـرـٍٍ : أتً سكزٌا ٌحً تٍ شزف انُٕأي، رٔضح انطانثٍٍ 

 89ص. يحًذ يحً انذٌٍ ػثذ انحًٍذ، انًزجغ انظاتق 
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 .أف ال يكوف زلجورا عليو .4
كوف نظره ىف األمور سلتال بسبب، كمرض مالـز أعجزه عن البحث ىف  .5

 .أحواؿ الناس كتعرؼ أكصافهم
 .كوف ديػنػو سلالفا لدين ادلوىل عليو .6

فمن ذلك يُػعرؼ أف تػرتػيب األكلياء، بػحسب السبب الذم يستحقوف 
بو الوالية، ثػم حبسب احلجة اليت يدلوف بػها إىل ادلوىل عليو، ثػم حبسب درجػتػهم 
ىف ىذه اجلهة، ثػم حبسب قوتػهم ىف الدرجة، ألنو اليكوف للبعيد منهم كالية مع 

كجود من ىو أقرب منو مستكمال لشركط الوالية إال إذا مل يستكمل 
 .الشركط

 
 موانع الوالية .5

إف ىف الوالية موانع تُػزيل حق كالية الوىل على ادلوىل عليو، كىي مخسة 
: أنواع

الرؽ، فال كالية لرقيق، كجيوز توكيلو لغيػره ىف قبوؿ النكاح بإذف سيده، :  األول
. كال جيوز توكيلو ىف اإليػجاب على األصح عند اجلمهور

: كفيو ست صور. ما يسلب النظر كالبحث عن حاؿ الزكج:  الثاني
 .الصبا كاجلنوف يػمنعاف الوالية، كينقالنػها إىل األبعد .أ 

                                                 
 32ػثذ انزحًٍ انجشٌزي، انًزجغ انظاتق، ص 

 88.ص. يحًذ يحً انذٌٍ ػثذ انحًٍذ، انًزجغ انظاتق 
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 .اختالط النظر ذلـر أك خبل جبلي أك عارض، دينع الوالية .ب 
، ينتظر إفاقػتو كال يزكج غَته .ج   .اإلغماء الذم ال يدـك غالبا، كالنـو
 .السكراف الذم يسقط تػميػيزه .د 
األسقاـ كاآلالـ الشاغلة عن النظر كمعرفػتو ادلصلحة تػمنع الوالية  .ق 

 .كتنقلها إىل األبعد
 .األعمى، كىو أف يػتزكج قطعا، كيزكج غيػره على األصح .ك 
. الفسق، لعدـ العدؿ ألف الوالية تػحتاج إىل العدالة: الثالث
اختالؼ الدين، فال يزكج ادلسلمَة قريُبها غيػر ادلسلم بل يزكجها األبعد :  الرابع

ألف دين الويل البد أف . من أكلياء النسب أك الوالء، كإال فالسلطاف
. يتفق بدين من يتوىل عليو

 حّجا .اإلحراـ، إحراـ أحد العاقدين أك ادلرأة دينع انعقاد النكاح:الخامس
. كاف أك عمرة

 
 حق الولى المجبر وحق البنات  . د

إف الويل يستحق أف يزكج ابنتو، بكرا كانت أـ ثػيػبا، كصغَتة كانت أـ 
كاتفق الفقهاء ىف البكر الصغَتة اليت مل تبلغ، أنو يػجّبىا كليها ىف . كبَتة

قاؿ الشيخ حسن أيّوب إنو يػجّبىا بدكف االستػئذاف منها، لعدـ فهمها . النكاح

                                                 
 412-408 (دار الكتب العلمية: لػبػناف-بَتكت)أيب زكريا حيي بن شرؼ النواكم، ركضة الطالبُت  
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 كاختلفوا ىف االبنة البكر البالغة، قاؿ الشافعي كادلالكي، أف الوىل .عن النكاح
كأما عند . يػجوز أف يػجّبىا على النكاح، مع االقتصار على األب كحده

 ككذلك اختلفوا ىف الثػيب .احلنفي كاألكزعي البد من اعتبار رضاىا ىف النكاح
غَت البالغ، فادلالكي كاحلنفي قاال، أف أباىا يػجّبىا على النكاح، كالشافعي قاؿ 

األيػم أحق "استدلوا حبديث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم . بعدـ إجبارىا
". بنفسهامن كليها، كالبكر تستأذف ىف نفسها، كإذنػها سكوتػها

األكؿ، كاقع ىف الرجاؿ كالثػيب : كاإلذف ىف النكاح ينقسم إىل قسمُت
 كالثاين كاقع ىف األبكار ادلستأذنات بالسكوت، كىو الرضا. من النساء باأللفاظ

 كإذف البكر إذا كاف ادلنكح غَت األب كال .بو، كإف ردت فالبد باأللفاظ
. اجلد، فالبد إذنػها باللفظ كإف كاف ادلنكح ىو األب فبالسكوت

سكوت ادلرأة البكر تعتّب برضاىا ألنػها تستحي عادة أف تظهر رضاىا 
كمثل السكوت، كل . بالزكاج صراحة، فيكتفي بالسكوت زلافظة على حيائها

. ما على الرضا، كالضحك بغَت استهزاء كالتػبسم كالبكاء بال صوت أك صياح
كإف كاف ضحكها كتبسمها استهزاء، كبكائها بصوت كصياح، فال يُعد إذنا كال 

 .كأما الثػيػب فرضاىا يكوف بالقوؿ الصحيح. ردا
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 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, diterjemah oleh Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-

Kautsar, 2001) 39. 
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بناء عليو، فللبنات حق ىف القبوؿ كالرفض، إف قبلت النكاح فإذنػها 
كإذا ترفض . يكفي بالصمت، كإف كانت رافضة فالبد بقوؿ صريح، كما ذكر

. ادلرأة النكاح، فال جيوز للويل أف يػجّبىا ىف النكاح إال إذا كانت البكر صغَتة
كمن حق االبنة البكر البالغة، استئذاف الوىل إليها عندما أراد أف يزكجها مع من 

كاختلف العلماء ىف حكم استئذاف االبنة . خيتاره ذلا كما ذكره احلديث السابق
البكر البالغة، ىل ىو مستحب أـ كاجب؟ كالصحيح عند اجلمهور، منهم 

 .الشافعية كابن تيمية كسيد سابق أنو كاجب
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الباب الثالث 
منهج البحث 

 

 والبحث .نات البحثبيا مجع يف الباحث ىاـب يعمل طريقة ىو ادلنهج
 ادلنهجي اإلجراء طريقةب اجلديدة ادلعارف طلب إىل  واحملاولةاجلهد ىو

 البحث جراءإل الفعل طرق منطريقة  ىو البحث منهجوأما  .بالبيانات
  والصياغة،السماعةو والتسجيل، البحث، خالل دفالولنيل  الصحيح التفكَتب

 ،البحث  مناىج بعض  ستخدما ىنا فالباحث . التقرير إىل يتجو ما وحتليل
 :يلي كما

 

                                                 
70

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Cet. II; Jakarta: Granit, 2007), 2. 
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 البحث نوع .1
نوع البحث الذي استخدمو نظرا إىل ادلسئلة اليت وصفها الباحث، ف

ىذا ألن ، (Descriptive Qualitative) الباحث ىو نوع البحث الوصفي الكيفي
 على البيانات الوصفية  ترجع وتناولتالنوع يتعرف بأنو طريقة البحث الىت

احملققة باألقوال ادلكتوبة أو عن أوصاف أفراد اجملتمع والظروف واألسباب 
 وكذلك يقال ىذا البحث بالدراسة القضية .اخلاصة من اجلماعة اخلاصة

(Case Study)  يعٍت البحث عن حالة موضوع البحث اليت تتعلق بالطبقة اخلاصة
 وغرض ىذا البحث ىو الدراسة عن خلفية اجملتمع .من رلموع الشخصية

بـهذه . وادلعاشرة ىف البيئة عن وحدة االجتماعية واألفراد واألصناف وادلؤسسة
الدراسة القضية، ينّفذ الباحث البحث العميق عن القضية ادلعينة حىت حتصل 

صورة كاملة ومنظمة عن تلك القضية، ويشتمل كذلك على احلالة ادلعينة ودوافع 
 .القضية

 
  والنموذجالمقاربة .2

 (Fenomenologi) ىذا البحث ىي مقاربة الظواىرادلستحدمة ىف ادلقاربة ف

.  يف أحوال معينةمتعإىل فهم احلوادث والوقائع وعالقتها بادلجاحملاولة  وىي
ادلبحوثة حىت يفهم التعاريف اجملتمع فاىيم آراء مإىل بـها الباحث حياول و

                                                 
71

 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2009), 27. 
72

Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 2002) 

35 
73

 Cholid Narkubo dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) 46-47  



44 

 

تصور  وىذه ادلقاربة كذلك . اليوميةممن العمليات والوقائع يف حياتِوالعديدة 
يشًتك يف التكوين واحملافظة على احلقائق حينما ن الفرد يف اجملتمع وكعن 

  (perilaku) فهم سلوك، ىي يف ىذه ادلقاربة أيضاوأىم الشيئ. اإلجتماعية

 .من جهة نظرىماجملتمع 

 .فهو النظر إىل فهم احلقائق والوقائع (Paradigma) وأما النموذج

وىذا  .(Definisi Sosial) والنموذج ادلستحدم ىو منوذج التعريف االجتماعي
النموذج يتعرف أن تنمية العالقة االجتماعية مقابل للبيان بالنظر إىل مقاصد 
الفاعل يف ادلعاملة وحينما يستفيد بفعلو يبدو ادلعٌت ادلختلف وىكذا يف ممّر 

 .الدىور اآلتية
 

 البيانات مصادر .3

: تنقسم إىل قسمُتفوأما مصادر البيانات يف ىذا البحث 
 (Data Primer)الضرورية البيانات  .1

، األصلي مباشرة من مصدرىا اليت حتصلوىي البيانات 
 يف ىذا الضرورية و البيانات .يالحظها ويكتبها الباحث ألول مرة
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وىو  ، اجملتمعبعض كرباء ب  من مالحظة الظواىر وادلقابلةحتصلالبحث 
. باميكاسانمبحافظة بالنجائن، الوىل واإلبنة  ىف القرية 

 احلاجيةالبيانات  .2
وأما البيانات .  من الكتب وغَتىااحملصلةوىي البيانات 

الكتب الفقهية ادلتعلقة هبذا البيانات من   ىي ىذا البحثىف احلاجية
 .البحث

 
 طريقة جمع البيانات .4

والطريقة . اإلجراءات لنيل البيانات احملتاجةعملية  ومجع البيانات ه
: ادلستخدمة جلمع البيانات يف ىذا البحث ىي

 (Observation)ادلالحظة  .1

 عن الظواىر اليت تناسب رتبة والكتابة بالالتفكَتىي 
، و على الباحث أن يالحظ العمليات والوقائع ادلعينة لنيل البحث

 لتحصيلالباحث ىذه الطريقة استخدم . البيانات والنظرية ادلفيدة
والية الوىل اليت تتعلق بظواىر أثناء اجملتمع البيانات واحلقائق ادلوجودة 

. اجملرب على ابنتو البكر وحقوقهما
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  (Interview)    ادلقابلة .2

 اليت تقصدادلقابلة ىي طريقة مجع البيانات بتقدمي األسئلة 
 وال . دليل ادلقابلةحدامباستالشخصُت للبحث وجها بوجو بُت 

 أن يسمع األجوبة من ادلخاطب (Interviewer) بد للمتكلم

(Interviewee) بنفسو مسعا واضحا، ويكتب األجوبة أو سجلها ،
وعمليتهم  البيانات عن أحوال اجملتمع حتصيلىذه ادلقابلة لو

 .وثقافتهم

 البيانات واحلجج حتصيلىا الباحث لحتدموىذه الطريقة اس
إجبارا  مهـبناتتزويج يف حترض على اجملتمع بالنجائن والعوامل اليت 

. عندىمحق الوىل اجملرب وحق ابنتو البكر ودلعرفة اختاره وليها مبن 
بعض كرباء اجملتمع والبنات ىف القرية بالنجائن، فيحاور الباحث 

 .مبحافظة باميكاسان
 

طريقة تحليل البيانات  . 5
 الباحث وفّسرىا، ىاّلليحبعد انتهاء مجع البيانات وادلعلومات 

 :تاليةالجراءات اإلب
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 (Editing) تنقيحال .1

الباحث من ادلذّكرات حصلها البيانات اليت وتدقيق حتقيق  ىو
وىذا يقصد لتحسُت كيفية البيانات  .والوثائق وادلعلومات

 الباحث بتحرير ادلعلومات والبيانات ادلوجودة فّتشمث . وادلعلومات
: بطريقة تالية

 .فحص كمال البيانات وادلعلومات احملتاجة ذلذا البحث  .أ 

ح البيانات وادلعلومات حىت ال خيطئ الباحث يف وفحص وض  .ب 
 .التفسَت والتحليل

فحص مناسبة األجوبة من ادلصادر بأسئلة اليت قدمها الباحث،   .ج 
 . أو الأكانت األجوبة معقولة

 (Kategorisasi) تصنيفال .2
ادلعلومات أوصنفها إىل تصنيف متفرق أساسا أو ىو تنظيم البيانات 

فاإلجراء الذي عملو الباحث . على رأي أو إذلام أو معيار معُت
ىو قراءة ادلعلومات ادلكتوبة من ادلالحظة وادلقابلة مث مجع ادلعلومات 

ادلتساوية يف ادلعٌت يف تصنيف وفرق ادلعلومات دوهنا يف تصنيف 
 .آخر
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 (Verifikasi) حتقيقال .3

 وأما طريقة التحقيق ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ترينجوالسي

(Triangulasi)  وىو طريقة فحص صحة ادلعلومات والبيانات
  . ادلعلومات والبيانات األخرى قصدا للفحص وادلقارنةباستحدام

. حتليل وتفسَت البيانات .4
بعد مجع البيانات وادلعلومات مث التنقيح والتصنيف والتحقيق فقام 

تطبيق إجبار الوىل على ابنتو كما كان أثناء الباحث بوصف ظواىر 
 الباحث على الظواىر ادلوجودة أساسا على البيانات يفسرمث اجملتمع 

. وادلعلومات اليت ناذلا الباحث أثناء مجع البيانات
. اخلالصة .5

 كافة ىذه اخلطوات مما قد سبق مجعها يلخص الباحث بعد كمال
 .وعرضها من البيانات وادلعلومات والتحليل والتفسَت هِبا
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الباب الرابع 
عروض البيانات وتحليلها 

 

يشرح الباحث ىف ىذا الباب صورة مكاف وموضوع البحث وعروض 
البيانات كما حصلو الباحث ىف رتع البيانات من اظتقابلة مع بعض اجملتمع و 
اظتالحظة اليت تشتمل على تزويج الويل ابنتو ىف اجملتمع بالنجائن وكيف حق 

فهذا أمر مهّم للباحث أف . الوىل اجملرب وحق ابنتو عندىم ىف اختيار الزوج عتا
 .يعرفو قبل بداية البحث

 

 صورة موضوع البحث .أ 
 اضتالة اصتغرافية .1

ناحية من النواحي اظتوجودة ىف احملافظة  (Palengaan)بالنجائن 
: وىي تتكوف من اثنا عشرة قرية. باميكاساف، جبزيرة مدورا، جاوى الشرقي
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 و (Angsanah)و أؾتسنة  (Rek Kerrek) وريئ كرّيئ  (Banyupelle)وىي بايو بلي
و (Pana’an) و بانائن (Larangan Badung) والرؾتاف بادونج  (Akkor)أّكور 

 و كاجؤ (Poto’an Daya) و بوتوئن دايا (Poto’an Laok) بوتوئن الىؤ 
(Kacok) و رامبوة (Rompuh)و بالنجائن ال ىؤ (Palengaan Laok) مث بالنجائن

ويركز الباحث ىف بالنجائن دايا وبالنجائن الىؤ ألف .  (Palengaan Daya) دايا
اجملتمع ىف تلك القرية ما زاؿ أكثرىم ديارسوف التزويج مع من خيتارونو 

وىذه منذ قدًن . ويناسبهم دوف االىتماـ مبشاورة بناهتم بل بعضهم جيربىا
. إىل اآلف، لكن اآلف أسهن وأقل ؽتا سبق

 ىكتار، رتلة سكاهنا 1.579.755مساحة القرية بالنجائن دايا 
، تأسيسا على رتلة البياف سنة ألفُت وعشرة اليت تتكوف من 11.068

تقع القرية بالنجائن دايا ىف مكاف بعيد عن .  امرأة والباقي رجل5792
وىذا كما . نظرا إىل ىذا البياف فجملة اظترأة أكثر من رتلة الرجل. اظتدينة

: كاف ىف اصتدوؿ اآليت
رتلة السكاف  : 2جدوؿ 

اصتملة اصتنس الرقم 
 5276رجل  1
 5792امرأة  2

 11.068اصتملة 
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وتتكوف ىذه القرية أيضا من سهوؿ مرتفعة وكاف أكثر أرضها مزرعة 
وىذه القرية ال ختتلف مع القرى اظتوجودة ىف . وسكاهنا أكثرىم فالح

احملافظة باميكاساف خصوصا وىف إندونيسيا عموما، يعٍت أف ىف السنة 
موسيمُت، ومها الشتاء والصيف أو يقاؿ كذلك موسم األمطار ىف الشتاء 

يزرع سكاهنا ىف موسم األمطار األرز والذرة . وموسم اصتفاؼ ىف الصيف
والفوؿ والصويا والبصلة والفلفل وغَت ذلك وىف موسم اصتفاؼ يزرعوف التبغ 

 .فقط
: حد القرية بالنجائن

 (Tanjung) جهة الشماؿ القرية تاؾتوغ  -
  (Rombuh)جهة الغرب القرية رامبوة -
 (Poroppo) جهة اصتنوب القرية فوروفو  -
 (Palesanggar) جهة الشرؽ القرية باىل سنجار -

 اضتالة االجتماعية الدينية .2
كل اجملتمع بالنجائن يدينوف بدين اإلسالـ، ال أحد منهم يدين بدين 

فاإلسالـ ينوّع اضتياة االجتماعية من كل نواحي، فهذا يبدو . غَت اإلسالـ
من سلوكهم اليومية كنشاطهم ىف العبادة وحسنهم ىف اظتعاملة و اظتعاشرة 

بينهم وزتاستهم ىف العوف والتعاوف وغَت ذلك ؽتا يظهر شخصية إسالمهم 
عندىم من األشياء اظتقدسة ويهتموف - اإلسالـ–ويعّد ىذا الدين . منهم
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فال نبالغ أف نقوؿ أف اجملتمع . بو ألنو سبيل السعادة ىف الدنيا واآلخرة
بالنحائن يتعصبوف ىف الدين، حىت إذا وجد من خيوف اإلسالـ أويوسوسو 

. فيدافعونو وجياىدوف جسما ومادا
اإلسالـ ال ينحصر على مراجع اضتياة االجتماعية فحسب، بل 

وكاف . اإلسالـ يكوف حجة وعالمة على أىل سكاف مدورا على اصتميع
، وكاف أسوة عتم ألف لو دورا "كياىي"العلماء اظتشهورة عندىم يسمى بػػػػػ

كبَتا ىف تأديب اجملتمع وتعليمهم حىت كانوا يتعصبوف أيضا على العلماء 
وإذا وجد من خيالف ىف الفهم أو اظتذىب فاعتربوه مرتدا وخيرج . ويطيعونػهم

ألف ىف مدورا كما كاف . عن اظتلة، فهذا لشدة تعصبهم على مذىب معُت
، أنو يتكوف من مذىبُت، هنضة العلماء   . وػتمدية(NU)معلـو

 اضتالة الًتبوية .3
فنظرا إىل اضتالة الًتبوية، كاف اجملتمع ىف احملافظة باميكاساف عموما 

يهتّموف بًتبية أوالدىم، وىذا يبدو من زتاستهم ىف تأديب وتدريس 
أوالدىم ىف اظتدارس ولو ىف مرحلة سفلى، بل كاف بعضهم أودع أوالده ىف 

بتا -اظتعاىد اإلسالمية، مثل ىف اظتعهد دار العلـو بايوأنيار ومنبع العلـو بتا
كالمها ىف احملافظة باميكاساف وغَت ذلك، وبعضهم أيضا يتعلم خارج 

. جزيرة مدورا
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لكن، ولو كاف األمر كذلك، كاف بعض اجملتمع بالنجائن ال يتعلم ىف 
اظتدارس أو ىف اظتعاىد كما يرـو بو، لعدـ اظتؤنة عندىم، وبعضهم أيضا 

فكاف بعضهم فقط . اليتعلم حىت مرحلة اصتامعة لعدـ استطاعتو ىف اظتؤنة
يتخرج ىف اظتدرسة االبتدائية وبعضهم فقط يتخرج ىف اظتدرسة اظتتوسطة 

وبعضهم أيضا يتخرج ىف اظتدرسة العالية، وقّل من يتخرج ىف مرحلة اصتامعة، 
 .بل كاف بعضهم ما سبق أف يتعلم أصال

 اضتالة االقتصادية .4
أما اضتالة االقتصادية ىف اجملتمع بالنجائن فتنقسم إىل ثالثة طبقات 

وأكثر سكاهنا فالحوف . االقتصادية، ىي أدىن ووسطى مث أعلى اقتصاديا
كما ذكر سابقا، مث يليو ىف الثاين التجارة، وكاف بعضهم أيضا يغًتب إىل 

ووجد الباحث الصعوبة ىف تقسيم كسب . خارج البالد للكسب على اظتاؿ
.  اجملتمع لعدـ ثبوهتم فيو

وأما نوع الزراعة اليت يزرعوف ىف موشتُت وىو األرز والذرة والفوؿ 
والصويا والبصلة والفلفل وغَت ذلك، ىذا ىف موسم الشتاء أو األمطار مث ىف 

فهذا التبغ أكرب منبع الكسب لدى . موسم اصتفاؼ يزرعوف التبغ فقط
اجملتمع، ولكن ىف السنوات األخَتة، كاف التبغ ال يُربح اجملتمع مدورا على 

.  اصتميع ألنو نزؿ اظتطر أثناء حصد التبغ
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وأما التجارة ىف ىذه القرية تكوف متطورة ألف فيها ثالثة أسواؽ، سوؽ 
يتعامل ويتسوؽ اجملتمع ىف ىذه . بالنجائن وسوؽ برامبانج مث سوؽ فجر

. األسواؽ الثالثة، ؽتا حيتاج إليو حياهتم، أساسيا كاف أو حاجيا
 
 عروض البيانات .ب 

 .حق الولى الـمجبر فى اختيار الزوج البنته البكر .1
أراد الباحث ىنا أف يعرض البيانات احملصلة خالؿ البحث من اظتقابلة 
مع الوىل ىف اجملتمع بالنجائن مبحافظة باميكاساف، عن حقو ىف اختيار الزوج 

 كانت عادة أكثر أىل سكاف اجملتمع بالنجائن يزّوجوف .وتزوجيو عتا وأسبابو
. وكانت البنات بعضهن تطيعهم خوفا وبعضهن ترفض وتأىب. بناهتم إجبارا

وىذه العادة ديارسونػها منذ قدًن الزماف إىل اآلف، لكن اآلف تقللت مع تطور 
فالوىل لو دور ىاـ وشأف عظيم ىف ىذا التزويج ألف إرادة التزويج . وتقدـ الزماف

 . أكثرىا منو
بالنسبة . وقابل الباحث ىنا، ستسة أولياء الذين يزوجوف بناهتم إجبارا

وأما تربيتهم، اثناف منهم خترجا ىف اظتدرسة . إىل مهنة األولياء، كلهم فالحوف
االبتدائية وواحد منهم خترج ىف اظتدرسة اظتتوسطة واثناف منهم خترجا ىف اظتدرسة 

. الدينية ىف أحد اظتعهد
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مرحلة تربية الوىل : 5جدوؿ 
اصتملة طبقة الًتبية الرقم 

شخصُت خترج ىف اظتدرسة االبتدائية  1
شخص واحد خترج ىف اظتدرسة اظتتوسطة  2
شخصُت خترج ىف اظتدرسة الدينية  3
- خترج ىف اظتدرسة العالية  4

 
وحاصل البيانات من اظتقابلة مع الوىل، ىف بالنجائن مبحافظة 

: باميكاساف، كما يلي
 اضتاج رملي  .1

، قاؿ باللغة احمللية عندما (48)وىو الوىل من سعادة وعمره ذتانية وأربعوف 
: سئل عن نكاح ابنتو

“Tang anak, Sa‟adah, e pakabin bi‟ guleh, ollenah jhudhuen, jhe‟ keng 

bedeh reng mintah, ka guleh, dhedhih guleh neremah tak ngabele kelluh 

ka anak, polanah ca‟en guleh nak kanak se mintah nikah bejjhe‟ 

tengkanah, ben pole nak kana‟en penter, ben tang anak pon la seddheng, 

la rajeh. Ca‟en guleh ka‟essah pon la bhektonah akabin, polanah anak 

bini‟ nikah tangkungnah reng toah” 

زّوجت ابنيت، سعادة، ألف شخصا سألٍت وخيطبها، وقبلت خطبتو 
بدوف معرفتها، ألين أظن أف ذلك الشخص حسن اطتلق وماىر، 

. وكانت ابنيت كبَتة الئقة بالنكاح، ألف االبنة مسؤولية الوىل
: وقاؿ عندما سئل عن سبب تزوجيو

“Tak oneng guleh, conk, jhe‟ polanah mun daerah ka‟entoan nikah pon 

la biasah e jhudhuaki, Anak bini‟ nikah mun la rajeh te‟ pa bhekalen, 

nikah e kocak kasep bi‟ tatangkeh. Dhedhih guleh nikah neremah de‟ ka 
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mantoh nikah  polanah la padeh rajeh. Lukellunah tang anak tak andek e 

jhudhuaki, keng bi‟ guleh e paksah, polanah guleh pon la neremah ka 

penta‟enah oreng nikah. Jhe‟ mun anak bini‟ nikah tak padeh bi‟ nak 

kanak lake‟, tak bebas, dhedhih mun bedeh se mintah mun pas tak e 

taremah nikah todus, napa pole pas tak andik alasan se nolakah. Mun 

guleh pas nolak penta‟enah oreng, ki bhekal dhdhih bhenta tak sae, pas e 

sangkah keng le mile oreng. Jhe‟ la taoh tibi‟ kebede‟en reng madhureh. 

E daerah ka‟iyeh nikah mun pas nolak penta‟enah oreng, bhentanah 

tatangkeh nikah sabhereng conk, dhedhih tak nyaman de‟ ka guleh.” 

إف التزويج من عادة اجملتمع ىنا، واالبنة لومل يزّوجها . ما عرفت يا ولد
وترفض ابنيت . وليها تقاؿ عتا الفائتة، فأزّوجها ألف ابنيت وزجها كبَتتاف

إف االبنة واالبن اليستوياف، . حينئذ، لكٍت أجربه وقد قبلت خطبتو
، إذا خطبها أحد ومل يقبل وليها (ىف تعيُت الزوج)ليست لالبنة اضترية 

إذا، لو أرفض خطبتو . فيستحي والسيما ليس لو اضتجة للرفض
وقد عرفَت حاؿ غتتمع . سيحدثو اصتَتاف ويعًتفوف بأين مائل إىل أحد

 .مدورا، أف رافض اطتطبة حيدثو اصتَتاف
 سالمة .2

واعًتؼ سالمة أنو ال جيرب . وىو ويل ماشية، وعمره ستسوف، وىو فالح
: وقاؿ باللغة احمللية. ابنتو ألنػها مطيعة وساكتة عند اإلخبار

Anak guleh se e pabhekalan pon abid, Conk‟, mulae ki‟ kene‟. Jhe‟ tang 

pisan jiyeh se arempek sabbhen, ki guleh engki bheih, ca‟en guleh mak le 

tak jheu sabhele‟en, polanah binih guleh ben pisan nikah ki‟ sabhele‟en. 

Ki anak nikah sabbhen tak oneng jhe‟ pon andik bhekal, ki se oneng 

guleh ben keloarga. Dhing la ampon bek rajeh, e kabele bi‟ guleh jhe‟ 

pon la andik bhekal, ki anak guleh nikah neng-neng, Alhamdulillah anak 

nikah arok torok” 

ألف والد زوج بنيت شاورين . زوجت ابنيت قدديا، ياأخي، وىي صغَتة
قدديا وأنا أوافقو، وأريد بو أف ال يتباعد بُت األقارب، ألف زوجيت من 

وحينئذ التعرؼ ابنيت أف عتا الزوج، ال أحد يعرؼ ذلك إال أنا و . أقاربو
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. ، وىي ساكػتة(اظتخطوب)وحينما رىقْت أخربتػها أف عتا الزوج . زوجيت
. واضتمدهلل، ىي مطيعة

ويشرح أيضا، بيانا على سبب االختيار أو التزويج، وقاؿ عندما سئل 
: عنو

“Ki mak le tak elang sabhele‟en ka‟essah. Nyamanah la nyambhung 

lebheleh, ki anak padeh anak nika e jhudhuaki. Kan pas tak elang, jen 

semmak. Ben mangkenan nikah zaman la ampon rosak, guleh takok tang 

nak potoh  terpengaruh pergaulan bebas.” 

كي ال يتباعد بُت األقارب، أزوج بُت االبنة واالبن لصلة الرحم بُت 
، أخاؼ أف تتأثر ابنيت ىف اظتعاشرة . األقارب ونظرا إىل فساد الزمن اليـو

. اضترية
 ىاروف .3

قاؿ حينما سأؿ  . وىو ويل سيت كردية، وعمره ست وستسوف، وىو فالح
:  الباحث عن التزويج وسببو باللغة اظتندورية

“E dinna‟ reyah de‟ iyeh, conk, mun oreng andik anak bini‟ reyah 

kabennya‟an neng-neng, adentos jhudhuh lakek, mun bedeh reng mintah 

e taremah, mun tadek yeh neng-neng, benni pas nyareh, polanah 

dinna‟an reyah mun bini‟ tak biasah alamar kadek. Mun alamar kadek 

tak reng pas dhedhih fitna reng tatanggheh. Dhedhih e bhektonah tang 

anak reyah e lamar bik lakenah sabbhen, ye engkok lagsung arempek 

ben binih, tang binih pas setuju, dhedhih engkok neremah ka tang 

mantoh jiyah.  Tadek ceretanah reng bini‟ nikah pas nyareh lakeh tibi‟. 

Jhe‟ la reng bini‟, ye pakkun reng toah se ngurusih mun masalah 

jhudhuh.” 

ىف ىذا اظتكاف، إذا كاف أحد اجملتمع لو االبنة أكثره يسكت و ينتظر 
، إذا خطبها أحد يقبلها و إال فال، ألنو ليس (اطتطبة من الغَت)الزوج 

إذا، . من عادة ىذا اظتكاف خطبة اظترأة إىل الرجل وتكوف فتنة للجوار
حينما خيطب ابنيت زوجها سابقا، شاورت زوجيت واتفقْت علّي، فقبلت 
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ليست اظترأة تطلب وتعُت الزوج بنفسها، لكونػها امرأًة، فوليها . خطبتو
. الذي يزوجها

: ثػم بُت عن سبب التزويج عندما سألو الباحث، وقاؿ
“Tadek ceretanah reng bini‟ nikah pas nyareh lakeh tibi‟. Jhe‟ la reng 

bini‟, ye pakkun reng toah se ngurusih mun masalah jhudhuh. Ben pole, 

guleh kabeter anak nikah takok rok tanorok ka nak kanak se meller, 

takok pas meller keyah.” 

ليس من عادة اظترأة اختيار وتعيُت الزوج بنفسها، لكونػها مرأًة، فوليها 
 .وأخاؼ أف تؤثرىا اظتعاندة فتكوف معاندة أيضا. الذي يزوجها

 ُفضاىل  .4
ويل دار اضتسنة، وعمره ستس وستسوف، وىو فالح وىو أيضا من كرباء 

: قاؿ. اجملتمع بالنجائن دايا
Darul Hasanah nikah abhekalan cuma sakejjhe‟, langsung e pakabin. 

Engki ollenah reng toah padeh reng toah, mun anak nikah tak oneng. 

Guleh polanah pon oneng de‟ ka mantoh nikah, nak kana‟en ka‟essah tak 

meller, tak padeh ben selaen, dhedhih can gulah cocok ka Darul. Guleh 

kabeter mun pas anak nikah meli tibi‟, takok teppak ka nak kanak se  

meller, polanah bedeh kabuktean, ana‟en tatangkeh pas teppak ka nak 

kanak se meller. 

وىذا، . دار اضتسنة ىف ضتظة قصَتة، فأنكحتها (ىف اطتطبة)زّوج 
ألين عرفت أف زوجها . االتفاؽ بيٍت وبُت ويل زوجها، وىي ال تعرفها

وأخاؼ أف . إذا، أتيقن أنو يناسبها. غَت معاند ال يستوي مع اآلخر
يكوف زوجها معاند إذا عّينت بنفسها، كما وقع على ابنة أحد اصتَتاف 

. اليت عينت بنفسها و كاف زوجها معاند
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 أشتاوي .5
: قاؿ. ويل روقية وعمره ست وستسوف وىو فالح أيضا

“Guleh ajhudhuaki anak keng atorok pakonnah ghuruh, anak nikah 

akabin benni keng ollenah guleh, tapeh ollanh guruh, guruh nikah 

arempek dek ka guleh jhe‟ Zakiyah ka‟roah e pabhekalnah, ki guleh 

engki bheih polanah la kasokannah guruh, ca‟en guleh guruh nikah pon 

la lebbi oneng napah se terbaik dek anak guleh. Anak guleh se Zakiyah 

nikah kan mondhuk bek abid, ben tang mantoh reyah kabulenah keyaeh 

ka‟essah, dhedhih pas e jhudhuakin.” 

شاورين الشيخ أنو . زّوجت ابنيت طاعة وتعظيما للشيخ ليس من إراديت
أراد أف يزوج ابنيت، روقية مع شخص معُت، وأنا أوافقو ألنو إرادة 

إف ابنيت تعّلمت ىف . الشيخ، وأتيقن أنو أعلم مٍت ما ىو اضتسن عتا
. معهد الشيخ مدة طويلة، وزوجها خادـ الشيخ، فزوجها

 
حق البنات فى اختيار الزوج . 2

قابل الباحث البنات اليت اختار عتا وليها الزوَج مث يزوجها إجبارا، و
وىذه اظتقابلة لتحقيق ما قالو وليها، عملها الباحث أحيانا بعد اظتقابلة مع 

والبنات اليت قابلها الباحث، ىي . وليها، وأحيانا قبلها ىف مكاف و وقت آخر
وىن اعًتفن بأنو زوجهن . سعادة و وماشية وسيت كردية ودار اضتسنة مث روقية

وتربيتهن، واحدة منهن خترجت ىف اظتدرسة االبتدائية واثنتاف منهن . زليها
ويذكرىا ىف . خترجتا ىف اظتدرسة اظتتوسطة واثنتاف منهن خترجتا ىف اظتدرسة العالية

: اصتدوؿ اآليت
طبقة تربية البنات : 6جدوؿ 
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اصتملة طبقة الًتبية الرقم 
شخص خترجت ىف اظتدرسة االبتدائية  1
 أشخاص 3خترجت ىف اظتدرسة اظتتوسطة  2
- خترجت ىف اظتدرسة الدينية  3
شخص خترجت ىف اظتدرسة العالية  4
- خترجت ىف اصتامعة  5

 
ثػم سنهن حُت التزويج، واحدة منهن ىف ستة عشر واثنتاف منهن سبعة 

عشر وواحدة منهن ىف الثامن عشرة مث واحدة منهن ىف إحدى وعشرين من 
: ويذكرىا أيضا ىف اصتدوؿ اآليت. عمرىا

سن البنات حُت التزويج : 7جدوؿ 
اصتملة سن البنات الرقم 

شخص  ستة عشر  1
شخصُت سبعة عشر  2
شخص ذتانية عشر  3
شخص إحدى وعشرين  5

 
وحاصل اظتقابلة مع البنات اليت اختار عتا وليها الزوَج مث يزوجها إجبارا، 

: ىف بالنجائن مبحافظة باميكاساف، ما يلي
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 (21)سعادة، بنت اضتاج رملي  .1
زوجها أبوىا وىي ىف ستة عشر من عمرىا، وخترجت ىف اظتدرسة 

واعًتفت أف وليها أجربىا، وقالت . االبتدائية ىف اظتعهد كبوف ننكة تيمور
: باللغة اظتندورية

“Guleh tak oneng, guleh lambek mondhuk e Bunangkah temur, dhing 

bektoh liburen guleh mole ka compok, depak de‟ ka compok Ummi guleh 

abele jhe‟ mun guleh nikah e pabhekalen, guleh tak kellem polanah guleh 

ki‟ terro asakola‟ah kelluh, tapeh reng seppo nikah maksah ka guleh, 

guleh sampe‟ e kikirih polanah tak andek. Engki e pade‟ remma‟ah pole 

jhe‟ reng toah ce‟ maksanah ka guleh, ki guleh akherrah pasra polanah 

takok ka reng seppo.” 

 Kebun)ماعرفت ذلك ألين تعلمت حينئذ ىف اظتعهد كبوف بوننكة تيمور 

Nangkah Timur)  رجعت إىل البيت وقت العطلة وأخربتٍت أمي أف أيب
ورفضُت سابقا ألين مازلُت ىف طلب العلم، لكنو أجربين بل . زوجٍت
. وكيف ال أقبل، أنو ىف شدة اإلجبار، فقبلُت ألين أخافهما. غضبٍت

وبّينت غتيبة عندما سئلت عن إصغائها حُت التزويج، وذكرت أهنا 
: رفضت التزويج ىف أولو، لكن أجربىا وليها فتطعيو، فقالت

“Engki guleh tak kellem keng e paksah, guleh benni keng tak atoro‟ah 

reng seppo, tapeh guleh bhektoh nikah ki‟ kenceng nyareh elmuh, 

dhedhih guleh tak kabhuruh se akabinah. Guleh tibi‟ tak setuju mun main 

dhu jhudhuen gek nikah, napapole pas te‟ kabele kelluh ka anak. Niser 

ana‟en, mun ki‟ tak lulus skolah.” 

رفضت التزويج ليس إلنكار إرادة والدّي، لكٍت حينئذ أحب طلب 
العلم، وال أستعجل أف أتزوج، وأنا ال أتفق التزويج، السيما الخيربه 

 .االبنة، تأّسفُتها لو مل تتخرج من اظتدرسة
 (23)ماشية بنت سالمة  .2



 

62 

 

وىي ىف سبعة عشر من عمرىا حُت التزويج، خترجت ىف اظتدرسة اظتتوسطة 
: قالت باللغة احمللية. ىف إحدى اظتدارس ىف قريتها

“Guleh se andik bhekal mulaen ki‟ kene‟, abid pon, se akaloarga padeh 

abid jhughen. Reng toah tak abele kelluh de‟ guleh jhe‟   epabhekalnah. 

Ki mun guleh napa ca‟en reng toah, mun ca‟en reng toah bhekus, 

Insyallah bhekus. Guleh takok dhedhih anak durhaka, dhedhih guleh 

atorok de‟ reng toah. dhedhih guleh e pabhekalen guleh neng-neng.” 

كذلك سابقا، وكاف الخيربين  زّوجٍت أيب وقت الصغر سابقا، وتزوجت ُ
. وأما أنا على شأف أيب وأمي، وإف خَتا فخَت. أوال أنو سيزوجٍت

 .وخفت أف أعصي والدي، لذلك أسكت عندما أخرباين أهنما يزوجاين
 (25)سيت كردية بنت ىاروف  .3

زوجها وليها ىف إحدى و عشرين سنة من عمرىا وىي خترجت ىف اظتدرسة 
واصل دراستها ىف اصتامعة اظتوجودة ىف احملافطة  العالية ىف قريتها و

: باميكاساف، قالت باللغة احمللية
“Guleh akabin nikah ollenah jhudhuen reng toah. Guleh akulliyeh, guleh 

tak oneng jhe‟ mun e pa bhekalen. Guleh se onengah jhe‟ pon e pa 

bhekalen bi‟ eppak nikah abid, sekitar sebulenan. Guleh se oneng nikah 

polanah pon la parak e akadhah, reng toah abele de‟ gulah, Guleh 

takerjhet bheih polanah ca‟en la parak e pakabinah, guleh tak andek 

lukellunah, tapeh e pade‟remma‟ah poleh jhe‟ reng la mareh e jhudhuaki 

ben e paksah, ki guleh pas norok. Guleh kitak mareh akulliyeh, ki 

mangken pakkun akullyeh make la akeloarga. Ki lakeh guleh ngidzinin.” 

. ما عرفت أنو زّوجٍت، ألين تعلمت ىف اصتامعة. تزّوجت ألف أيب زّوجٍت
عرفت أنو زوجٍت بعد الشهر تقريبا، وأخربين أف وقت عقد النكاح ىف 

و رفضت، . تفجأُت حينئذ ألف وقت عقد النكاح قريب. زمن قريب
ومل أخترج ىف اصتامعة حىت . لكن أيب قد زّوجٍت وأجربين حىت أطيعو

 .اآلف، واّذنٍت زوجي
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 (23)دار اضتسنة بنت ُفضايل  .4
عمرىا سبعة عشر حُت التزويج، وخترجت ىف اظتدرسة اظتتوسطة، قالت 

: باللغة احمللية
“Guleh akabin keng ollenah jhuduhen reng toah, ben Keinginan oreng 

toah. Karena ca‟en bapak tang lakeh reyah, terbaik de‟ ka guleh.” 

وىذا النكاح إرادتػهما ألف . تزوجت مع زوجي، ألف والدّي قد زّوجاين
. زوجي، عندمها، خَت يل

: وقالت عندما سأؿ عتا الباحث عن إصغاء اختيار وليها
“Guleh lekellunah tak kellem, guleh sempat nangis polanah tek kabele 

kelluh ka guleh jhe‟ e pa bhekalnah. Ki de‟ remmah jhe‟ la ca‟en reng 

toah tang lakeh nikah bhekus ben tak meller. Tapeh Alhmadulillah, 

dhedhih kebhekusen ongku de‟ ka guleh.” 
فكيف . إنٍت أولو رفضت حىت بكيت ألف أيب مل خيربين أنو سيزّوجٍت

واضتمد هلل اآلف كاف خَتا . أرفض من كاف عند أيب خَتا ىل وغَت معاند
 .لنا

 (20)روكية بنت أشتاوي  .5
وىي ىف ذتانية عشر من عمرىا، زوجها شيخها مع اتفاؽ وليها، خترجت ىف 

: قالت. اظتدرسة اظتتوسطة ىف معهدىا
“Guleh e jhudhuaki keyaeh, guleh mondhuk e ka‟dissah. Lakeh guleh 

nikah padeh monduk ka‟dissah, tapeh dhedhih keyaeh.” 

و تعلم زوجي كذلك ىف نفس اظتعهد . زوجٍت الشيخ ألين تعلمت ىناؾ
. وكاف خادـ الشيخ

: وذكرْت أهنا ال تعرؼ سبب التزويج بينها وبُت زوجها، فقالت
 “Ki tak oneng, pola mungku keyaeh cocok. guleh atorok kasokannah 

keyaeh, guleh tak berani nolak, ki guleh neng-neng karoh, tak ajeweb 

engki, tak ajeweb punten, jhe‟ reng guleh takok menabi de‟ keyaeh. Ki 
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reng toah jhugen napa ca‟epon keyaeh, dhedhih guleh pas tak bisah se 

ajewebheh.” 

أطيع إرادة الشيخ ألين ال ديكنٍت أف أرفض، . ال أدري، رمبا يناسبٍت
وكاف أيب كذلك على شأف الشيخ . أسكت وال أقوؿ شيئا ألين أخافو

. حىت ألا أستطيع االجاية
 

  حق الولى المجبروابنته فى اختيار الزوج عند علماء المجتمع بالنجائن  .3
ثػم قابل الباحث أيضا بعض علماء اجملتمع بالنجائن، سوى الوىل 

وابنتو، لتحقيق ما قالو الوىل وابنتو وظتعرفة سلوؾ اجملتمع بالنجائن وما وقع فيو 
وعادتو عموما، وكذلك لزيادة خزنة البيانات عن التزويج، ألف الباحث تيّقن أنو 

علم وفهم حالة اجملتمع حولو، واجملتمع يستفتونو عند وجود اظتسئلة ويشاورونو 
فيشعر الباحث . فيها، بل يطلب منو اجملتمع أف يكوف موكال ىف عقد النكاح

وقابل الباحث . باضتاجة إىل أرائهم اظتتعلقة حبق الوىل وحق ابنتو ىف اختيار الزوج
ستسة علماء بالنجائن، وىم الشيخ عبد الغفار أشتوعي، واألستاذ أزتد شافعي، 

وعمرىم . والشيخ معلـو دميايت، واألستاذ خنراوي، ثػم الشيخ عبد الواسع زتزة
:  ، ويذكرىم الباحث ىف اصتدوؿ اآليت مع تربيتهم39-58

عمر العلماء وتربية  : 8اصتدوؿ 
الًتبية العمر األشتاء الرقم 

خترج ىف اصتامعة  51الشيخ عبد الغفار أشتوعي   1
خترج ىف اظتدرسة الدينية   46األستاذ أزتد شافعي  2
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خترج ىف اظتدرسة الدينية   44الشيخ معلـو دميايت  3
خترج ىف اظتدرسة العلية  58األستاذ خنراوي طو  4
خترج ىف اصتامعة  39الشيخ عبد الواسع زتزة   5

 
: وحاصل اظتقابلة مع بعض علماء اجملتمع بالنجائن، ما يلي

الشيخ عبد الغفار أشتوعي، متخرج ىف اصتامعة، وىو خادـ اظتعهد ورئيس  .1
اظتؤسسة، وعمره اآلف واحد وستسوف، واعًتؼ بأنو كاف موكال عن الويل ىف 

وقاؿ بيانا عن صورة النكاح و اختيار الزوج بُت الوىل . عقد النكاح ىف قريتو
 :وابنتو

“Manabi samangkenan nikah e daerah ka‟intoh ampon lumayan e 

tembheng sabbhen, ampon bennyak se kende‟en dhibi‟, cari jodoh 

sendiri. Manabi sabbhen, memang rata-rata ollenah jhudhuen reng toah. 

Manabi paksaan ka‟intoh semangken sangat sekone‟, namun kalau 

kehendak orang tua tampa dipaksa nikah bennyak.  Beden guleh ampon 

biasah makabin, bahkan manabih daerah ka‟entoan nikah 95% guleh se 

makabin, yang penting tidak menyalahi aturan dan administrasinya 

sudah lengkap.” 

بالنسبة إىل ما سبق، و اختارت االبنة اليـو  (التزويج)تقلل ىف اليـو 
. وىف القدًن كاف وليها خيتار عتا الزوج و يزوجها كثَتا. الزوَج بنفسها

و أنكحت . وأما اإلجبار ىف اليـو فقليل جدا، والتزويج مازاؿ كثَتا
كثَتا، بل اطتمسة وتسعوف ىف اظتائة اجملتمع ىنا  (موكال من الوىل)
وّكلٍت وليها ىف عقد النكاح، واظتهم عدـ اظتخالفة  (القرية بالنجائن)

. بالقانوف الدويل ويكتفى الشروط اإلدارية
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ثػم قاؿ أيضا، بيانا عندما سئل عن حق اختيار الزوج بُت الوىل اجملرب 
:  وابنتو

“Manabih tentang hak menentukan pasangan, Menurut bhedhen kauleh, 

kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasul, maka lebih baiknya orang 

perempuan yang memilih orang laki-laki, karena dulu sayyidah Khodijah 

yang melamar Rasul, bukan Rasul yang melamar Khoddijah. Jadi yang 

berhak menentukan pasangan itu sebetulnya orang perempuan, tapi 

karena kita kurang membudaya, dan di anggap aib kalau perempuan 

yang melamar laki-laki, maka terjadilah di kalangan masyarakat, 

khususnya di madura ini, laki-laki yang cari perempuan.” 

اليت  (االبنة)وأما حق اختيار الزوج، عند رأٌن، اتباعا لرسوؿ اهلل، فاظترأة 
، ألف السيدة خدجية سابقا خطبت رسوؿ (الزوج)أحق أف ختتار الرجل 

، ولكنو ليس (االبنة)فحق اختيار الزوج ىي اظترأة . اهلل، وليس عكسو
فكانت . (الزوج)الرجل  (االبنة)من عادتنا ويعد عيبا إذا خطبت اظترأة 

. إىل اظترأة (الزوج)عادة اجملتمع مدورا، خيطب الرجل 
وىو أصغر سنا من اآلخر، لكنو عامل وماىر وِسّنو . الشيخ عبد الواسع زتزة .2

تسع وثالثوف، وىو خادـ اظتعهد دتاف ساري بالنجائن، وخترج ىف اصتامعة 
واعًتؼ كذلك بأنو كاف موكال عن الوىل ىف تزويج . اإلسالمية ىف مدورا

 :قاؿ باللغة اظتختلطة بُت اظتندورية واإلندونيسية. ابنتو
“Rata-rata manabih e masyarakat ka‟dintoh nikah hasel jhudhuen ben e 

pasra‟aki de‟ masyayikh ben tokoh masyarakat. Karep ka angkui akabin 

manabih daerah ka‟dintoh paling banyak nikah keinginan orang tua, 

sebeb dhen guleh kadheng menanyakan langsung ke anaknya sendiri, se 

mundhuk e ka‟dintoh, anak nikah ajeweb polanah atorok reng toah. 

Bhedhen guleh menabi e penta ka angkui makabin, guleh atanyah kelluh 

de‟ anak bini‟ se e pa akabinah nikah, ki bedeh se neng-neng, ben bedeh 

se kun misem, ki bedeh pole se ajeweb guleh atorok de‟ reng toah, guleh 

takok e kocak tak abhekteh de‟ reng seppo, ki guleh tak bisah se alang 

lang, polanah la keinginnah reng toah.” 
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على كثَت معّدؿ، ىف اجملتمع ىنا، خيتار الوىل الزوج البنتو مث يفوض إىل 
وإرادة النكاح أكثره من الويل، . (عقد النكاح)اظتشايخ و كرباء اجملتمع 

ألين سألت االبنة اليت تعلمت ىف ىذا اظتعهد، وأجابت أهنا تطيع 
وإذا سألٍت الوىل أف أكوف وكيال منو، سألت أوال إىل االبنة . والديها

اظتنكوحة، وقد تكوف ساكتة، وقد تكوف متبسمة، وقد جتيب ألهنا 
 تطيع والديها، وألهنا ختاؼ أف يقاؿ عتا العائقة، فال أستطيع النهي ألنو

. إرادة الوىل
ولو كاف األمر كذلك، بُّت الشيخ عبد الواسع أف ىف التزويج لو أثراف، 

: إجيايب وسليب عنده، وقاؿ بيانا عن ذلك
“Mungku bhedhen guleh, sebetulnya mengenai jhudhuen reng toah, 

nikah bedeh positif dan nigatifnya. Positifnya; pertama abelih de‟ hadis 

Ridhallah fi ridhal walidain. Kedua semua biaya pernikahan nikah deri 

reng toah, ketiga tidak ada ceritanya oreng toah nikah menjerumuskan 

anaknya ke jalan yang tidak baik, dhedhih reng toah nikah terro ma 

punga‟ah ana‟en, se nomer empa‟, ajegeh kasaean antar pisan ben sa 

bhele‟en, ka‟entoh se paleng bennyak.  Segi negatifnya; pertama manabi 

anak nika ki‟ belum tuntas pendidikan epon, otomatis ka‟dintoh 

menggangu de‟ pendidikan anak. Kedua ka‟dintoh pas e angkep 

perkawinan usia dini, manabi tak depak ka omur.” 

وأما األثر اإلجيايب، األوؿ . والتزويج عند رأٌن، لو أثر إجيايب وسليب
والثاين كل اظتؤنة من ". رضى اهلل ىف رضى الوالدين"ضتديث رسوؿ اهلل 

الويل، والثالث ال ديكن الويل أف يوقعها ىف شر، بل أراد أف تكوف 
وأما األثر  .مسرورة، والرابع اضتفظ على العالقة بُت األقارب، وىذا أكثر

السليب، األوؿ إذا مل تتخرج ىف اظتدرسة، فآلية انقطعت دراستها، والثاين 
. يعد من النكاح قبل األواف
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ثػم قاؿ غتيبا عندما سئل عن حق الوىل اجملرب وابنتو ىف اختيار الزوج عتا، 
: مثل ما قاؿ الشيخ عبد الغفار، أف حق االختيار، عنده، لالبنة 

“Mungku dhen guleh ki, sebenarnya se paleng berhak anentuaki jhudhuh 

nikah anak, polanah se nga „andi‟eh ben se apolongah kenikah anak, 

cuman sekadheng anak nikah takok e kocak tak arok torok de‟ ka reng 

toah, takok e kocak tak atoat de‟ reng toah, saengghe anak nikah ande‟ e 

pakabin, walaupun sekadheng setenga terpaksa.” 

وحقيقتو، األحق ىف اختيار الزوج، عند رأٌن، ىي االبنة ألهنا ىي اليت 
، ولكنها ختاؼ أف يقاؿ عتا عائقة (ىف اضتياة الزوجية)ستملكو وتعاشره  

. لوليها، فتطيعو ولو مكرىة
األستاذ أزتد شافعى، عمره ست وأربعوف وىو من كرباء اجملتمع، واعًتؼ  .3

بأنو فقط خترج ىف اظتدرسة الدينية، وعند اظتدرسة الدينية أيضا، قاؿ بيانا 
 :لسؤاؿ الباحث عن حاؿ صورة النكاح وحق الوىل وابنتو ىف اختيار الزوج
“E ka‟entoh nikah amacem due‟, Le‟. bedeh se ollenah oreng toah ben 

bedeh se ollenah tibi‟. Mun ki‟ sabbhen, Le‟, nikah hampir semua nikah 

ollenah oreng toah, dhedhih reng toah se nyareh aki jhudhuh, ana‟en 

nikah cuma atorok. Ben se hasel jhudhuen e ka‟entoh nikah bedeh due‟, 

bedeh se dhedhih kabhekusen, ben bedeh se rosak. Kabennyaan e 

ka‟entoh nikah reng toah se maksah ka anak ki nomer settong nikah 

masalah kebhele‟en, nomer due‟ tengka pola sehari-hari nak kanak 

nikah cocok de‟ ka pandangnah reng toanah, tengkanah nak kanak nikah 

sae. Mun tengkanah sae, nikah bhekal dhedhiyeh kasaean de‟ budinah. 

Dheddhih reng toah nikah ampon andik pandangan tibi‟ de‟ nak kanak 

nikah. Pas se nomer tello‟ nikah masalah keilmuan, nikah pole biasanah 

se ce‟ ma agerra‟en  de‟ reng toah ka angkui maksah ana‟en.” 

. ىف ىذه القرية نوعاف، اختيار الوىل البنتو واختيارىا بنفسها (التزويج)
وىف القدًن، خيتارىا وليها كلها وقد يكوف ىذا التزويج خَتا عتا وقد 

منها للقرابة، : والويل اجملرب الذي أجرب ابنتو ألسباب .يكوف فاسدا
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وضتسن خلق الزوج يناسبو ألنو سيكوف حسنا عتا ىف اظتستقبل، ومنها 
. لعلمو ومهارتو، ىذا الذي يؤثّر الوىل ىف إجبارىا

وخيالف كذلك ظتا قالو الشيخ عبد الغفار والشيخ عبد الواسع زتزة عن 
حق اختيار الزوج بُت الوىل اجملرب وابنتو، يشرح أزتد شافعى غتيبا إىل سؤاؿ 

:  الباحث عنو، وقاؿ باللغة اظتندورية
“Mun hak menentukan pasangan nikah secara aghemah pakkun reng 

toah se lebbi berhak, dhedhih pakkun pele‟nah reng toah. Pas e 

karembhek bi‟ ana‟en. Mun pele‟enah tibi‟ nikah jughen pakkun e ka 

musyawarah bi‟ oreng toah.  Ka angkui nyareh jhudhuh nikah kodhuh 

istikhoroh, karena nikah lalampan dari Rasulullah. Mun reng toah 

maksah secara bi talebbi nikah, mungku bhedhen kauleh korang sae, 

apapole sampe‟ e pokol. Mun karo sekadher rencana e jhudhuakinah 

nikah tak apanapah, ben e karembhek bi‟ anak, nikah lebbi sae. Ki reng 

toah bi‟ anak nikah kodhuh amusyawarah, karena sobung jhelen se lebbi 

sae e tembheng alaksana‟aki musyawarah.” 

وأما حق اختيار الزوج لالبنة ىف اإلسالـ، ىو الوىل أحق منها، 
وىف اختيار . وإذا اختارت بنفسها ال بد أف تشاوره مع وليها. فيشاورىا

الزوج بُت الوىل و ابنتو البد  من االستخارة، الهنا من سنن رسوؿ اهلل 
إذا أجرب الوىل جتاوز اضتد، عند رأٌن، الحيسن  .صلى اهلل عليو وسلم

وإذا زّوج بغَت إجبار ال بأس فيو، واألحسن أف . والسيما، حىت يضربػها
واجبة ألهنا  (ىف اختيار الزوج عتا)واظتشاورة بُت الوىل و ابنتو . تشاورىا

 .أحسن طريق فيو
قاؿ . األستاذ خنراوي طو، من كربا اجملتمع وعمره ذتانية وستسوف ولو اظتدارس .4

 :غتيبا لسؤاؿ الباحث عن التزويج واختيار الزوج بُت الوىل وابنتو
“Se bennyak manabi ka‟dintoh nikah, Le‟. Ollenah jhudhuen reng toah 

due‟, bedeh se ollenah tibi‟ tepeh kenikah sakone‟. Kadheng se bini‟ 

nikah ki‟ ta‟ lulus SD la e pakabin, jhe‟ reng se lake‟ se kapuruh. 

Dhedhih bennyak se sakola‟nah anak nikah se ki‟ ta‟ sampornah.  Ben 
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karep ka angkui akabin kenikah jhugen se bennyak derih reng toah, 

alasennah ki takok merre polanah nak kanak ngudeh. Pole se bennyak 

nikah karanah hubungan pamili.  Mun samangken nikah ampon 

pendhenan, polanah mun mangken nikah adentos sampe‟ mareh 

asakolah.” 

وقد .  واليت اختارت بنفسها قليلة.األكثر ىنا خيتار الوىل الزوج البنتو
تكوف االبنة مل تتخرج ىف اظتدرسة االبتدائية يزوجها وليها ألف زوجها 

وإرادة النكاح أكثره من .  يستعجل، فكثَت من مل تتخرج ىف اظتدرسة
ألهنا ىف سن  (التأثَت ىف اظتعاشرة اضترية)الويل طتوفو أف تكوف معاندة 

وقد تقلل التزويج اليـو ألنو ينتظر االبنة . اظتراىقة، وقد يكوف للقرابة
 .حىت تتخرج ىف اظتدرسة

الشيخ معلـو دميايت، خادـ اظتعهد ولو اظتدارس، عمره أربع وأربعوف وىو من  .5
كرباء اجملتمع، وعًتؼ بأنو قد تزّوج ىف سن الصغَت، وىو حينئذ ىف ذتانية 

 :قاؿ باللغة احمللية بيانا عن صورة النكاح واختيار الزوج. عشر من عمره
“Se bennyak manabih daerah ka‟entoan nikah ki hasil reng toah, bedeh 

se ollenah tibi‟, tapeh sakone‟, pakkun bennyaan jhudhuen reng toah. 

Nak kanak bennyak se atorok de‟ reng toah. Urusen jhudhuh nikah 

napah ca‟en oreng toah.  Manabih karep ka angkui akabin nikah, engki 

se bennyak kareppah reng toah manabih daerah ka‟entoan.” 

يزوج وخيتار الوىل الزوج البنتو، وأما االبنة  (ىف بالنجائن)واألكثر ىنا 
و الزوج لالبنة . اليت ختتار الزوج بنفسها قليل، ألف األكثر تطيع وليها

. وإرادة النكاح كذلك أكثره من الوىل. على مشيئة الوىل
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تحليل البيانات . ج
ال فائدة ىف عروض البيانات سابقا إال إذا ُحلِّلت باظتنهج اظتناسب 

واظتتجو، فقّسم الباحث ىذا التحليل إىل قسمُت، كما كاف ىف عروض البيانات 
السابقة، ومها حق الوىل اجملرب ىف اختيار الزوج البنتو وحق االبنة ىف اختيار الزوج 

. لنفسها ىف اجملتمع بالنجائن
 

. حق الولى الـمجبر فى اختيار الزوج البنته البكر. 1
إذا أنعمنا النظر إىل البيانات احملصلة خالؿ اضتوار مع األولياء ىف 
بالنجائن مبحافظة باميكاساف، فوجد أهنم خيتاروف الزوج اظتناسب عندىم 

. لبناتػهم و يزّوجونػها، وكاف أكثره باإلجبار كما يعًتفوف بو، وتعًتؼ بو بناهتم
فحص الباحث البيانات احملصلة بعد اضتوار معهم عن اختيارىم الزوج 

: وتزوجيهم، عملوا ذلك ألسباب، منها
 .خوؼ الوىل على ابنتو أف تتأثر ىف اظتعاشرة اضترية .1

ىذا بناء على أف أكثر األجياؿ اآلف تعيش ىف اظتعاشرة اضترية اليت تؤثرىم 
يبدو خوؼ الوىل أف تكوف ابنتو وقعت ىف اظتعاشرة . اضتضارة والثقافة الغربية

اضترية اليت يتمكن عليها فعل اظتنهيات، مثل اظتغازلة وشرب اظتخذرات 
فهذا بناء على ما وقع أثناء اجملتمع الذي . واضتمل قبل النكاح وغَت ذلك

صح ىذا التزويج إذا كاف الوىل . كاف أوالدىم عاشوا ىف اظتعاشرة اضترية
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حيتج بذلك، ألف اإلسالـ منع عن اظتعاشرة اضترية بُت الرجل واظترأة 
 .األجنبية، وال سيما فعل اظتنهيات

 .خوؼ الوىل أف يكوف زوج ابنتو معاندا وغَت مسؤوؿ .2
احتّج الوىل بو ألنو ال يتيقن إىل اختيار ابنتو بنفسها، حىت خياؼ أف يكوف 

زوجها معاندا أو غَت مسؤوؿ إذا مل يزوجها مبن خيتاره عتا، ألنو تيقن إىل 
. اختياره ألف لو النظر والنتيجة على شخصية من خيتاره فيزوجها مع ابنتو
ويعًتؼ بأف من خيتاره ىو الذي يناسبها، ىذا الواقع يؤثره لعدـ التيقن 

 . والصدؽ بيُت الوىل وابنتو
 .خوؼ الوىل أف تكوف ابنتو غَت رائجة .3

كاف بعض األولياء ىف بالنجائن حيتج ىف تزويج ابنتو للخوؼ أف تكوف غَت 
وىف العادة، يزوج . رائجة، يعٍت أنو ال يزوجها أحد إذا مل يزوجها بسرعة

وىذا لعدـ معرفة الوىل إىل حقيقة . الوىل ابنتو منذ الصغر اليت ال تعرؼ شيئا
الزواج، وأف اهلل تعاىل جعل ما بُت السماء واألرض أزواجا، ومنو اإلنساف، 

 :  11إنو قد جعل لو زوجا، كماذكر ىف قولو تعاىل ىف سورة الشورى ألية 
(                   ....األية)  

: 1وقاؿ ىف آية أخرى بيانا عن ذلك ىف سورة النساء األية 
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       )

ىاتاف األيتاف صرحيتاف ىف بياف الزوج بُت الرجل واظترأة، فليس للوىل أف 
يزوج ابنتو بذلك اضتجة، ألف اهلل تعاىل قد جعل عتا الزوج، وعليو باليقُت 

 . عما خصو اهلل تعاىل عتا
 .صلة الرحم بُت األقارب .4

ىذا أكثر اضتجج اليت عملها اجملتمع، وىذا أيضا ليس مقصورا على مستوى 
. اجملتمع فحسب، بل كل علماءىم يزوجوف بناهتم مع أقارهبم بشروط معينة

فال يوجد أحد بنات . أف يكوف الزوج كفؤا عتا ىف النسب والنسل: منها
أو عكسو، ألهنم ظنوا أف  (كياىى)اجملتمع يتزوج مع بعض بنُت العلماء 

ومنها أف يكوف الزوج . بينهما ليس بكفؤ، حىت ال ديكن الزواج بينهما
وأما بالنسبة إىل حجة الوىل الذي زوج ابنتو . حسن اطتلق واظتهارة ىف نظره

وصحح . لصلة الرحم بُت األقارب، ألنو من عادة اجملتمع من قدًن إىل اآلف
 .اإلسالـ ىذه العادة ألهنا ال تعًتض بعض شرائع اإلسالـ

 . سؤاؿ بعض اظتشايخ أو كياىي .5
وىذا يعملو اجملتمع ىف تزويج بناهتم لسؤاؿ  بعض العلماء أو كياىي مع 

وىف العادة اظتتطورة، أنو إذا أراد بعض اظتشايخ أف يزوج . شخص يعينها
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بعض بنات اجملتمع مع شخص يعينو، فال يستطيع أف يرفض اجملتمع 
إذا كانت . فزوج الوىل ابنتو بناء على إرادة بعض اظتشايخ. لتعظيمهم إليو

ىذه العادة اتفاقهما مث يستأذف الوىل إىل ابنتو أو يسأؿ رضاىا، ورضيت، 
 .فال بأس فيو أف يزوجها

 .عادة اجملتمع .6
قد تكوف العادة سببا لتزويج الوىل ابنتو، وكما كاف ىف العادة، أنو زوج ابنتو 
ألف التزويج من العادة اظتوجودة ىف بالنجائن منذ قدًن إىل اآلف، ويرى أف 

فهذه اضتجة ليست مبعقوؿ ألنو ديكن تزويج . ىذه العادة تؤثره ىف تزوجيو
الوىل جملرد العادة اليت ىي يتبع بعضو بعضا، ويتبع من  يسبقو ىف ىذه 

 .العادة، وليس لغرض مشروع
وقد يكوف الوىل يعمل ذلك لنقصاف فهمو عن حقيقة النكاح، ويرى 

أف لو حق ىف اختيار الزوج عتا، ويظن أهنا ال تستطيع أف ختتار الزوج بنفسها،  
وكما جرى ىف العادة، اختار الوىل الزوج . فيختار الوىل الزوج اظتناسب لو والبنتو

فعلى ىذا بُت رسوؿ اهلل، قاؿ . عتا إما ضتسن خلقو وأدبو وإما لكونو غَت معاند
إذا جاءكم من ترضوف دينو وخلقو فأنكحوه "رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

إذا : يارسوؿ اهلل، وإف كاف فيو؟ قاؿ: إال تفعلوا تكن فتنة ىف األرض وفساد قالوا
ىذا اضتديث أيضا حث . جاءكم من ترضوف دينو وخلقو فأنكحوه، ثالث مرات

. الوىل أف ينكح ابنتو برجل حسن خلقو ودينو
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قاؿ ابن تيمية، رزتو اهلل، أف اإلسالـ حث الوىل عن اختيار الزوج 
البنتو، أنو جيب لو أف ينظر ىف الزوج الذي أراد بو أف يزوجها ىل ىو كفؤ أـ 

غَت كفؤ، ألنو إمنا يزوجها ظتصلحتها، فال جيوز لو أف يزوجها بأي شخص 
 فاختياره إىل شخص حسن خلقو ودينو أمر واجب ألجل .لغرض فاسد

. مصلحتها
وإنو ظتن اظتعلـو أف للوىل حق التولية على ابنتو، صغَتة كانت أـ كبَتة ىف 
إنكاحها، ألف النكاح باطل إال بإذف الويل، كما ىف اضتديث، عن عائشة رضي 

أديا امرأة نكحت بغَت : "قاؿ  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: اهلل عنها قالت
إذف وليها فنكاحها باطل، فإف دخل هبا فلها اظتهر مبا استحل من فرجها، فإف 

 ىذا اضتديث أوجب وجود إذف الوىل ".اشتجروا فالسلطاف ويل من ال ويل عتا
فال عجب لنا إذا اختار الوىل الزوج البنتو البكر مث يزوجها بو .ىف عقد النكاح

. ألهنا ىف حق توليتو
وؽتا يتأسف لنا ىف ىذا التزويج ويكوف مسئلة فيو، ىو أف الوىل ال 

يشاور مع ابنتو قبل أف خيتار عتا الزوج عندما أراد التزويج، وال يسأعتا أكانت 
وىذا كما اعًتفو بعض الوىل أنو زّوج . راضية أـ رافضة، بل الخيربىا أنو زوجها

ابنتو، بعد أف خيطبها أحد وقِبل خطبتو دوف معرفتها وال خيربىا بناء على ما 
فبالطبع، أف اختيار . ينظر ىف شخصية ذلك الزوج من حسن اطتلق واظتهارة

                                                 
 115. ص. اإلماـ تقي الدين ابن تيمية، على اظترجع السابق 
 Info@omelkitab.net أبو عبد اهلل ػتمد بن إدريس الشافعي، موقع أـ الكتاب لألحباث والدراسات اإللكًتونية،  
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الوىل إىل الشخص اضتسن خلقو أمر ىف اإلسالـ، ولكن عدـ إخباره وعدـ 
مشاورتو معها جيلب اظتسئلة واظتشقة لدى االبنة، ألهنا ىف اضتقيقة، ديكن عتا أف 

. ترفض عن التزويج، والسيما ىف صغرىا
وىذا أيضا، خيالف ما شرعو اإلسالـ أنو حث الوىل أف يستأذف ابنتو ىف 

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف التزويج،كما ىف قولو عليو الصالة والسالـ، 
األًن أحق بنفسها من وليها والبكر : "رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ

 واختلف العلماء ىف حكم استئذاف االبنة ". وإذهنا صماهتا،تستأذف يف نفسها
البكر، ىل ىو مستحب أـ واجب؟ والصحيح عند اصتمهور، منهم الشافعية 

ويوافق الباحث أف استئذاف االبنة البكر قبل اختيار الوىل . وابن تيمية أنو واجب
. وتزوجيو واجب ألف البنات اليت قابلها الباحث تشعر بالكراىة عند التزويج

، "حق اظتلك التاـ"وقعت ىذه اضتالة، لكوف فهم الوىل أف االبنة البكر 
حىت يشعر أنو يستحق أف يعُت حياتػها كلها، منها ختيَت الزوج عتا، يعاشرىا ىف 

ىذا . لذلك، إذا رفضت االبنة زوجها الذي خيتاره وليها، جيربىا. دواـ حياهتا
وفّرؽ اإلسالـ بُت االبنة البكر . اإلجبار قد يكوف، بناء على سرور ابنتو

وأما الثيب فليس لوليها حق . والثيب، فجواز الوىل فيو مقصورا على االبنة البكر
ىذا الفرؽ، لكوف البكر ليست عتا اظتعرفة . على نفسها ألهنا أحق من وليها

                                                 
 Info@omelkitab.net أبو عبد اهلل ػتمد بن إدريس الشافعي، موقع أـ الكتاب لألحباث والدراسات اإللكًتونية،  
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. واضتنكة ىف الزواج، فيحسنها أف يفوض أمرىا إىل وليها الذي ىو أعلم منها
 .وأما الثيب عتا اظتعرفة واضتنكة ىف اضتياة الزوجية، ألنو سبقها الزوج

فالويل اجملرب الذي يستحق أف يزوج من كاف حتت واليتو بدوف إذهنا 
ورضاىا، إف كانت االبنة البكر صغَتة غَت بالغة اليت التستطيع التفكَت عن 

وؽتن يكوف حتت والية الوىل اجملرب ىو االبنة الصغَتة غَت البالغة . مصلحتها
واجملنوف والعتو لعدـ استطاعتهم ىف تفكَت ما يصلح عتم ولعدـ معرفتهم عن 

. واعًتؼ اإلسالـ بذلك الىتماـ حاجاهتم. العقد ىف تنفيد النكاح
فالويل الذي قابلو الباحث كلو يعًتؼ بأنو يزّوج ابنتو مبن خيتاره، لذلك 

أف ال : ذكره الباحث وليا غتربا، الذي يستحق أف يزوج ابنتو بشروط، منها
تكوف بينو وبُت ابنتو العداوة، وكوف الزوج كفؤا عتا واستعداده أف يدفع اظتهر 

.  وإذا مل يكتف الشروط اظتذكورة، زاؿ حق اإلجبار منها.وقت عقد النكاح
قاؿ هتامي أف اإلجبار ليس مبعناه الكراىة والتكليف، ولكن معناه اظتناسب ىو 

.  .اضتث
بالنسبة إىل ىذا اإلجبار، جّوز بعض العلماء ىف بالنجائن، الشيخ عبد 
الغفار وأزتد شافعي، أف جيرب الوىل ابنتو ىف التزويج بشرط أف ال يكوف إجباره 

بشدة، وأف يكوف زوجها حسن اطتلق والنسل، ولكن إذا أجربىا إجبارا شديدا، 
                                                 
4
Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, di terjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia oleh Farid Wajidi Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 

151-152. 
5
 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009) 101. 
6
 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit 102 

7
 Ibid, 102. 
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فال يصلح عتا ولزوجها ىف اضتياة الزوجية، وكذلك إذا أجرب الوىل لشيئ أخر، 
مثل اظتاؿ أو غَته، فهذا متأسف ألف تزوجيو بعيد عن حقيقة غرض النكاح، 

فالسؤاؿ اظتطروح اظتتعلق هبذا التزويج، ىو كيف . وىو السكينة واظتودة والرزتة
حقيقة حق الوىل اجملرب ىف اختيار الزوج البنتو؟ ألنو قد أخذ حق ابنتو ىف اختيار 

الزوج، باختياره وتزوجيو إجبارا، حىت كأنو ليس البنتو حق أصال ىف ىف اختيار 
. لنفسها

بالرغم من ذلك، يبدو ىنا أف الوىل ال يفرؽ بُت االبنة الصغَتة واالبنة 
الكبَتة ويعد أهنما سوياف ىف حق االجبار، ألف بعض البنات اعًتفت أف وليها 

فال نبالغ أف نقوؿ أف . أجربىا وىي ىف عشرين من عمرىا وتتعلم ىف اصتامعة
الوىل اجملرب اليفهم حق التولية حىت عمل مايتجاوز عن حقو ىف توليتها بتزوجيها 

.  بدوف مشاورهتا
فعلى الوىل أف يستأذف ويشاور ابنتو عندما أراد أف خيتار الزوج عتا، 

وعندما أراد أف يزوجها، إف أراد أف تكوف ابنتو عاشت اضتياة الزوجية بناء على 
وأوجب سيد سابق أف يستأذف الوىل ابنتو ويعرؼ . السكينة واظتودة والرزتة

رضاىا بو قبل تنفيذ عقد النكاح، ألف النكاح ىو اظتعاشرة الدائمة بُت الزوجُت، 
وقاؿ . واظتناسبة بينهما ودواـ اضتب واحملبة بينهما اليت ال تتحقق إال برضاىا

أيضا، أف اإلسالـ نػهى عن نكاح اإلجبار، بكرا كانت أـ ثيبا، مع شخص 
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 فهذا بناء على .بل يستحق أف تطلب اإلبطاؿ إذا زوجها الوىل إجبارا. الحيبها
اضتديث عن ابن عباس، رضي اهلل، أف جارية بكرا أتت رسوؿ اهلل صلى اهلل 

رواه أزتد وابن )عليو وسلم فذكرت لو أف أباىا زّوجها وىي كارىة فخَتىا النيب 
. (ماجة والدار قطٍت

وبالنسبة إىل األسباب السابقة اليت جيعلها الوىل سببا ىف اختيار الزوج 
البنتو مث يزوجها بو قبل أف خيربىا ويشاورىا، فليس بصحيح، لعدـ إخباره 

فعلى ىذا، قاؿ . ومشاورتو، ألف االبنة عتا حق كذلك ىف تعيُت زوجها بنفسها
الشيخ عبد الواسع زتزة، وىو من علماء اجملتمع بالنجائن، أف ىف اضتقيقة األحق 

:  وقولو مايلي. ىف اختيار الزوج بُت الوىل وابنتو ىي االبنة
“Mungku dhen guleh ki, sebenarnya se paleng berhak anentuaki jhudhuh 

nikah anak, polanah se nga „andi‟eh ben se apolongah kenikah anak, 

cuman sekadheng anak nikah takok e kocak tak arok torok de‟ ka reng 

toah, takok e kocak tak atoat de‟ reng toah, saengghe anak nikah ande‟ e 

pakabin, walaupun sekadheng setenga terpaksa.” 

وحقيقتو، األحق ىف اختيار الزوج، عند رأٌن، ىي االبنة ألهنا ىي اليت 
، ولكنها ختاؼ أف يقاؿ عتا عائقة (ىف اضتياة الزوجية)ستملكو وتعاشره  

. لوليها، فتطيعو ولو كراىة
واتفق على ىذا الرأي، الشيخ عبد الغفار، وىو كذلك من علماء 

اجملتمع، زاد بيانا على رأي الشيخ عبد الواسع، أف حق اختيار الزوج ىو حق 
االبنة، اتباعا بسنة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم، أنو خطبْتو السيدُة خدجية 

وخيالف ىذا الرأي، العلماء اآلخروف الذين قابلهم . الكربى وليس عكسو

                                                 
8
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 3 (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006)  16. 
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الباحث، سوى الشيخُت اظتذكورين السابقُت، قالوا أف حق اختيار الزوج بُت 
الوىل وابنتو ىو حق الوىل، واحتجوا بأف الوىل أحق منها ألهنا حتت واليتو 

وأما الباحث اتفق على الرأي األوؿ الذي بُت أف االبنة أحق من . ومسؤوليتو
وليها ىف اختيار الزوج وتعيينو، ألف حق إجبار الوىل الذي يستحق بو التزويج 
على ابنتو، لكوهنا صغَتة وال تستطيع أف تفكر ما يصلح عتا وما يضّرىا، فإذا 
بلغت زالت منو حق إجباره على التزويج وجيب استئذانػها، ألف االبنة الكبَتة 

 فليس بالئق .تعد ؽتن يستطيع تفكَت ما فيو مصلحة على نفسها وما يضرىا
. أف خيتار عتا الوىل ألهنا تستطيع أف ختتار بنفسها وأف تعرب ما ىف قلبها وفكرىا
قاؿ رتهور العلماء، أف البكر البالغ عتا القدرة ىف تنفيذ اظتعاملة اظتالية 

أوالتجارية أو غَتمها، فتستطيع أف تعُت ما خيتاج إليو حياهتا اطتصوصية من ختيَت 
 فيبالغ الوىل أف يعًتؼ ابنتو البكر البالغ بعدـ استطاعتها ىف .الزوج لنفسها

. اختيار الزوج ومعها القدرة ىف اظتعاملة اليت ىي أكرب وأوسع من تعيُت الزوج
فال مندوحة عنو إال باىتماـ الوىل إىل ابنتو البكر أف ال يزوجها مع 

شخص خيتاره عتا على مشيئتو وإرادة نفسو بدوف معرفة ابنتو وإخباره، ألنو قد 
فعليو ىو وابنتو أف يتشاورا ويتفقا ىف اختيار الزوج عتا، وأف . أخذ حقها فيو

. يستأذهنا إذا أراد أف يزوجها، إذا أذنت ورضيت، فال بأس فيو، وإال فال
 

                                                 
9
 Sayyid Sabiq, Op.Cit, 16-17 

 50( 1984دار الدعوة، : إستمبوؿ)عبد الرزتن اصتزيري، الفقو على اظتذاىب األربعة، جزء الرابع  
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 حق االبنة البكر فى اختيار الزوج .2
إنو ظتن اظتعلـو أف للويل حق التولية على ابنتو ىف اختيار الزوج والتزويج، 

ومن حقوقها، الرد والرفض على . فلالبنة حق أيضا على نفسها ىف اختيار الزوج
خطبة شخص، وردىا يكوف بالسكوت أو بالصمات، ومنها استئذاف وليها 

. عندما أراد أف يزوجها مع من خيتاره عتا
فنظرا إىل البيانات احملصلة وقت اضتوار مع البنات ىف بالنجائن، 

مبحافظة باميكاساف، اعًتفن بأهنن يزوجهن وليهن وال خيربىن قبل أف خيتار عتن 
وأربعة منهن اعًتفن أهنن رفضت حُت التزويج، لكن . الزوج أو قبل قبوؿ اطتطبة

. وليهن جيربىن، حىت يطعنو وواحدة منهن مل ترفض ألهنا فوضت وليها ىف الزوج
لػّخص الباحث بعد الفحص على ىده البيانات عن أسباب قبوعتن أزواجهن، 

وىذه األسباب ما . كاف بعد الرفض أـ ال، أو جيربىن وليهن ىف التزويج أـ ال
: تلي
 .اطتوؼ إىل الوىل .1

قبلت االبنة زوجها بعد أف يزوجها وليها مع شخص خيتاره عتا، أو خيطبها 
وقبوعتا يكوف بعد الرفض لوجود جرب وليها، كما ىف . شخص فيقبلو وليها

فهذا القبوؿ ليس خالصا من نفسها، . اعًتافهن أهنا يرفضن فيجربىن وليهن
وىذا التزويج خيالف ما شرعو اإلسالـ إلجبار . بل لكوهنا ىف إجبار الوىل

الوىل أبنتو ولو كانت رافضة، كما ىو اظتعروؼ، أف الوىل ال بد أف يستأذف 
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ابنتو ىف التزويج، وإذهنا بالسكوت، كما ىف اضتديث اظتذكور سابقا، وذىب 
 وإف رفضت بو العلماء أف االبنة إذا رفضت فرفضها يكوف بلفظ صريح،

قاؿ سيد سابق، إذا زوج الوىل ابنتو بعدـ . فليس للويل أف يزوجها إجبارا
  .رضاىا وإذهنا، فنكاحها باطل

 ، بالنسبة إىل ىذه اضتالة، أنو إذا صرح رد االبنة بلفظ صريح وقوؿ مفهـو
فعلى الويل أف ال يزوجها وال جيربىا فيو نظرا إىل اعًتاؼ البنات اليت قابلها 

. الباحث، أهنا رفضت بلفظ صريح وقوؿ مفهـو إال واحدة منها مل ترفض
ولو كاف األمر كذلك، ال يتفق الباحث على ما قالو سيد سابق عن بطالف 
النكاح إذا زوجها بدوف رضاىا وإذهنا، ألهنا ىف اضتقيقة  رضيت وأذنت ولو 

. ولكن، عدـ تزوجيو أفضل. بعد الرفض واإلجبار
 .الطاعة أو التعظيم إىل الوىل .2

وىو أمر واجب لدى . يكوف الطاعة أو التعظيم سببا ىف قبوؿ تزويج االبنة
األوالد رجال كانت أو امرأة أف يطيعوا ويعظموا والديهم، كما قاؿ تعاىل ىف 

: 23القرآف الكرًن سوة اإلسراء األية 
(                              

                         

  .) 
                                                 

 4أبو الوليد ػتمد بن أزتد بن ػتمد بن أزتد بن الرشد القرطيب، انظر اظترجع السابق، ص  
12

 Sayyid Sabiq, Op.Cit, hal. 16 
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تدؿ ىذه اآلية أف األوالد جيب عتم أف يربوا آباءىم، فال عجب لنا إذا 
وال بأس فيو أف يزوج الوىل ابنتو ألنو ليس فيو . قبلت بناء على ىذا السبب

. ما خيتلف الشريعة إف كاف طاعتها أو تعظيمها ؼتلصا ال ألّي شيئ آخر
ىذاف السبباف أكثرمها ىف الواقع، ألنو، من البنات اظتقابلة عليها، بعضها 
اعًتفت بأهنا تزوجت طاعة وتعظيما إىل إرادة والديها، وبعضها األخرى اعًتفت 

من ىنا، يبدو أهنن ىف اضتقيقة لْسَن ىف . باهنا ختاؼ والديها إذا مل تطع إرادهتما
وإرادتو ىف تزويج ابنتو قد يكوف للبناء على . إرادة النكاح، وليهما الذي أراده

سرورىا ىف اضتياة الزوجية، ىذه اضتجة ىف اضتقيقة موضوعي، ألف السرور يتعلق 
بالزوجُت اظتتناكحُت برضامها، بناء على احملبة بينهما وغرض النكاح، السكينة 

. واظتودة والرزتة
فبالنسبة إىل حق االبنة ىف اختيار الزوج، الذي ىو الرد والقبوؿ واإلذف 

كما ذكره العلماء ىف بعض كتب الفقو، إنو ال بد على الويل قبل التزويج أو قبل 
أف خيتار عتا الزوج، أف يهتّم هبذا اضتق، إذا ردت فال يزوجها وإال فال بأس فيو 

وال بد أيضا أف يهتّم الوىل حباؿ االبنة قبل االختيار . مع وجود رضاىا وإذهنا
والتزويج، من عمرىا ألنو يدؿ مراىقتها ألف النكاح خيتاج إليها ىف اضتياة 

وتربيتها ألنو مهم . واستعدادىا ألنو ػتتاج ىف مقابلة اظتسئلة ىف الزوجية. الزوجية
جدا ألجل آماعتا ىف اظتستقبل، ألف األـ ىف الزوجية تكوف مدرسة على أوالدىا،  

. فكيف تريب وتؤذب أوالدىا إف ليس عتا العلم ومل تتخرج ىف أيّة مدرسة كانت
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كما ذكر سابقا أنو ليس للويل أف يزوج ابنتو بدوف إذهنا ورضاىا، يعٍت 
أف الويل ال بد أف يستأذف ابنتو ويسأؿ منها الرضا إذا أراد التزويج، ألف إذهنا 

قاؿ الدكتور علي يوسف السبكي، أف إذف . ورضاىا واجب عند بعض العلماء
استدؿ حبديث النيب صلى اهلل عليو . االبنة ورضاىا شرط من صحة عقد النكاح

 وحديث آخر اظتتعلق بو، عن ابن .وسلم عن استئذاف البكر اظتذكور سابقا
عباس أف جارية بكرا أتت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فذكرت لو أف أباىا 

. (رواه أزتد وأبو داود وابن ماجة والدار قطٍت)زوجها وىي كارىة، فخَته النيب 
الزوج مبا خَّت عتا وليها   (االبنة البكر)أمر النيب ىف ىذا اضتديث أف ختتار اصتارية 

. بُت الرد والقبوؿ
أف الوىل أو من يوكلو ال  (Asghar Ali Engineer)قاؿ أصغر علي إينجنَت 

يقـو بنكاح االبنة قبل إلزاـ إذف االبنة ورضاىا، والشروط اظتقررة واظتهر اظتطلوب 
ألنو اعترب أف اظترأة و الرجل سوياف ىف حقهما . ويقررىا أماـ الشاىد والقاضي

استدؿ بقولو تعاىل ىف سورة . ىف تعيُت الزوج وما خيتاجا إليو بتقدًن الشروط
: 35األحزاب األية 

                  

                    

                  

                                                 
13

Dr. Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, terjemah Nor 

Khozin (Jakarta: Amzah, 2010) 73. 
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                . 

بينت ىذه األية الكردية أف اهلل تعاىل عمل بالناس، رجال كاف أو امرأة 
والنكاح عنده، عقد بُت الزوجُت . متساويًة، ىف اظتسؤولية واألخالؽ والثواب

 فعدـ .اظتتساويُت ىف الدرجة، فاظترأة تستحق أف تقدـ الشروط واظتهر اظتطلوب
الفرؽ بُت اظترأة والرجل ىف حق تقدًن الشروط واظتهر اظتطلوب، فحقهما ىف حق 

. اختيار الزوج كذلك متساو
فتستحق االبنة أف تقبل الزوج الذي خيتار عتا وليها إف يناسبها، وترفضو 

إف ال يناسبها ألنو حقها، بل تستحق أف ختتار الزوج بنفسها بناء على إرادهتا 
فالسؤاؿ اظتطروح ىنا، ىو أيهما أحق بُت الوىل اجملرب وابنتو ىف اختيار . ومناسبتها

قاؿ الشيخ عبد الواسع زتزة و الشيخ عبد الغفار، مها من علماء . الزوج؟
اجملتمع بالنجائن، أف األحق بينهما ىف اختيار الزوج ىي االبنة، وحجتهما قد 

. ذكره الباحث ىف بياف حق الوىل اجملرب السابق
أما التعيُت حق . وبو بُت الشيخ حسُت ػتمد مفّرقا بُت التعيُت والتخيَت

والتخيَت ليس مبعناه التعيُت، يعٍت جيوز ألي . (االبنة البكر والرجل)الزوجُت 
أف خيتار عتا الزوج، ولكن حق التعيُت  (الوىل أواألـ أو أخواتو أو أقاربو)أحد 

حىت صح النكاح إذا . على اإلطالؽ (االبنة البكر والرجل)على يد الزوجُت 

                                                 
14

Asghar Ali Engineer, Op. Cit, hal. 137-138. 
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 فاعترب وأعّد الباحث أهنما سوياف ىف اظتراد ولو خيتلف ىف .أذنت ورضيت
. اظتعٌت ألنو ىو اظتقصود من ىذا البحث

وبالنسبة إىل إرادة التزويج والنكاح، إذا أتت ىذه اإلرادة من وليها، فال 
وإذا كانت من أرادة ابنتو . بد لو أف يشاوره مع ابنتو أو أف يستأذهنا على األقل

فال بد عتا أف يشاورىا أيضا مع وليها، حىت يستويف حقهما ىف اختيار     
. النكاح عتا

                                                 
15

Husein Muhammad, Fiqih Perempuan: Refleksi kiai Atas Wacana Agama dan Gender 

(Yogyakarta: LkiS, 2009), 111. 
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الباب الخامس 
االختتام 

 
 الخالصة . أ

استنتج الباحث ىف ىذا الباب خالصة قصرية اعتمادا على البحوث 
: اليت عملها الباحث ىف األبواب السابقة، كما يلي

بالنجائن بناهتم مع من خيتارونو ذلا دون  (أولياء البنات)زّوج أكثر اجملتمع  .1
عملوا ذلك ألهنم ظنوا . مشاورهتا ومعرفتها قبُل، بل بعضهم زّوجها إجبارا

أن البنات حقهم ومسؤوليتهم ىف تولية شؤوهنا ادلتعلق بالزواج، ويشعرون 
. باستحقاقها حّقا تاّما ىف ختيري الزوج ادلناسب ذلا عندىم، فيزوجوهنا معو
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صّحح ذلك بعض علماء . وجيربوهنا إذا رفضت الزوج الذي قد اختاروا ذلا
فهذا خيالف رأي مجهور . بالنجائن، قال أن الوىل أحق ىف اختيار الزوج ذلا

العلماء الذين أوجبوا الوىل أن يستأذهنا عند اختيار الزوج البنتو وأن ال 
 .جيربوا إن رفضت ذلك التزويج

ال إحدى من البنات ىف بالنجائن اختارت وعّينت الزوج بنفسها ألنو قد  .2
اختار وعّّي ذلا وليها، وحقها فيو أخذه وليها بتزوجيو دون مشاورهتا 

فحق . ومعرفتها، وقبلت ذلك خلوفها إىل وليها أولطاعتها وتعظيمها إليو
االبنة اليت ىي القبول والرفض وإلذن التستحقها، ألن أكثر البنات ادلقابلة 

. عليها رفضت التزويج، لكن وليها أجربىا حىت تطيعو، فليس ذلا حق فيو
وخيالف ذلك بعض علمائهم، قال أن ىف احلقيقة، االبنة البكر أحق ىف 

بل قال كثري من العلماء، أن االبنة . اختيار الزوج بنفسها من وليها اجملرب
البكر البالغة ذلا حق على نفسها ىف اختيار الزوج، وليس لو حق اإلجبار 

 . إن رفضت

 

 االقتراحات . ب

وإذا أنعمنا النظر إىل ما عمل أكثر اجملتمع بالنجائن، على بناهتم من 
تزوجيهم مع من خيتارونو إجبارا، فيقدم الباحث االقًتاحات لعلهم يستفيدوهنا 

: وتنفعهم
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إن ما عمل الوىل ىف بالنجائن، على ابنتو من تزوجيو مع من خيتاره ذلا ليس  .1
مبصلحة إذا عملها إجبارا، وال سيما دون مشاورهتا ومعرفتها قبُل، وال 

فعليو األحسن، أن يشاورىا . يعًتف أن ابنتو حق تام جيعلو عمل ماشاء ذلا
 .وخيربىا إذا أراد التزويج

االىتمام حبقها اخلصوصي ادلتعلق بالزواج، كالرد والرفض واإلذن، أىم  .2
فال يزوجها وجيربىا إذا رفضت، ألن ذلك ال يصلح ىف . وأفضل من تزوجيها

. احلياة الزوجية
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 والثالث  والثاين األول الباب استشارة 2011 يونيو 10 3
 حتقيق الباب األول والثاين والثالث  2011 يونيو23 4
 استشارة الباب الرابع واخلامس  2011 يونيو 26 5
 تصحيص الباب الرابع   2011 يوليو 13 6
 حتقيق الباب الرابع واخلامس  2011 يوليو 18 7
 حتقيق كل األبواب  2011 يوليو 22 8

 

 2011 يوليو 22ماالنج، 
رئيس قسم األحوال الشخصية 

 
زين المحمودي الماجستر 

 197306031999031001: رقم التوظيف
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