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 الجدل الفقھي والعرفي حول مسألة الكفاءة في الزواج
  ـ دراسة معاصرة ـ 

  

   1جامعة باتنة  –أحمد أمداح الدكتور           

  : مقدمة

لقد أصبح االستقرار األسري وتماسك النسیج االجتماعي مطلبا ملحا 
ألي مجتمع یرغب في التقدم والتطور واالزدھار بخطى ثابتة، وھو ما لم 

المنھج اإلسالمي حیث نجده حافل بالوسائل والسبل التي یحافظ بھا یغفلھ 
اإلنسان على صالبة البناء االجتماعي واألسري، فقد كان اإلسالم سباقا إلى 
وضع القواعد والقوانین التي تكفل استقرار األوضاع الداخلیة لألسرة ابتداء 

فمن خاللھ من لبنة الزواج الشرعي كونھ أصل األسرة وعمادھا الثابت، 
تتكون عالقة وثیقة وسامیة بین الرجل والمرأة تلیق بمكانة اإلنسان وكرامتھ، 
كما یحقق مقاصد عظیمة أھمھا؛ حفظ نسل األمة وتكثیرھا، إضافة إلى إشباع 
الحاجات الفطریة واالجتماعیة من محبة ورحمة وأنس وسكون عاطفي 

َولَقَْد : ، قال تعالىونفسي، وتحصیل األجر والثواب التباع سنة المرسلین
یَّةً    .)38: الرعد( أَْرَسْلنَا ُرُسًال ِمْن قَْبلَِك َوَجَعْلنَا لَھُْم أَْزَواًجا َوُذرِّ

ومسألة تكافؤ األزواج من المواضیع التي اھتمت بھا الشریعة 
اإلسالمیة لما یترتب عن إھمالھا ھدر أوصال األسرة ولما فیھا من تأثیر سلبي 

تي تخل بالحیاة األسریة، حیث اتفق الفقھاء على تحري خصلة على القوامة ال
الدین في الزواج لما ینجم عنھ من صالح واستقامة وخلق حمید بینما اختلفوا 
فیما سوى ذلك من خصال یرى البعض منھم أنھا تساھم في تحقیق االستقرار 

  . الزوجي كالنسب والمال والحرفة



  أحمد أمداح/ د
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ءة في الزواج من أكثر وفي عصرنا الحالي أصبحت مسألة الكفا
المسائل التي غلبت فیھا العادات واألعراف وأیدتھا بعض النصوص 
الوضعیة، وھو ما دفع عجلة االجتھاد إلى التوسع في تفسیر وتحلیل النصوص 
من أجل تبریر العمل باألعراف التي اعتادھا الناس باعتبار أن من أھم مقاصد 

زوجین، وھو أمر ال یتحقق إال بتوفر الزواج انتظام التفاھم والتعاون بین ال
قدر من التكافؤ بینھما وفق ما تملیھ األعراف السائدة في المجتمع، األمر الذي 
جعل مسألة الكفاءة تختلف باختالف الزمان والمكان والعادات والبیئات، مما 
یستدعي الوقوف عند ھذه النازلة القدیمة الحدیثة، التي تطرح نفسھا بنفسھا، 

اإلجابة على مجموعة من األسئلة المثارة حولھا؛ ما حقیقتھا؟، ما  وسأحاول
ھي مواصفاتھا؟، ما مدى مشروعیتھا؟، ھل ھي مشروطة في عقد النكاح؟، 
وھل ینفسخ عقد النكاح لفقدھا؟، وھل من حق األولیاء المطالبة بفسخ النكاح 

  . ة؟لعدم التكافؤ؟، وما ھو واقعھا في المجتمع المعاصر والنظم الوضعی

بیان أقوال الفقھاء في مسألة الكفاءة : أما الھدف من البحث فیتمثل في
وخصالھا، وبیان الراجح منھا والمتفق علیھ، وبیان مدى اعتبارھا في 

  .األعراف والنصوص الوضعیة المعاصرة

وسأسلك في منھج البحث، المنھج االستقرائي والتحلیل واالستنباط، 
ادة من بطون كتب الفقھ العتیدة، معتمدا في الذي یعتمد على جمع شتات الم

ذلك على التحلیل الذي یعتمد على الترجیح بین األقوال بحسب ما تقرر في 
قواعد الترجیح المعتبرة، واالعتماد في أخذ المعلومات على المصادر األصلیة 
للفقھ اإلسالمي في مذاھبھ المعتبرة عند جمھور المسلمین وغیرھا من مصادر 

اإلسالمیة المتوفرة، ومناقشة األدلة إذا اقتضى األمر، وترجیح الحكم الشریعة 
الذي یستند إلى الدلیل األقوى من نقل أو عقل، كما اعتمد على أخذ المعلومات 
القانونیة من مصادرھا القانونیة ومقارنتھا بالفقھ اإلسالمي مركزا في ذلك 

  .  على المواد القانونیة المتعلقة بمسألة الكفاءة
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  : وسیكون مدار البحث على النحو التالي

  المقدمة

  مفھوم الكفاءة في الزواج ومشروعیتھا: المبحث األول

  .مفھوم الكفاءة في اللغة واالصطالح: المطلب األول  

  مشروعیة الكفاءة في عقد النكاح: المطلب الثاني  

  أراء الفقھاء حول اشتراط الكفاءة ووصفھا  : المبحث الثاني

  اعتبار الكفاءة شرطا من شروط النكاح: ولالمطلب األ  

  عدم اعتبار الكفاءة في شروط النكاح: المطلب الثاني  

  الصفات المعتبرة في الكفاءة عند الفقھاء: المطلب الثالث  

  الجانب الذي تشترط فیھ الكفاءة ووقت اعتبارھا : المطلب الرابع  

لكفاءة في موقف العرف والنصوص الوضعیة من شرط ا: المبحث الثالث
  الزواج

  مفھوم العرف في اللغة واالصطالح: المطلب األول  

  مدى اعتبار الكفاءة في العرف والنصوص الوضعیة : المطلب الثاني  

  خاتمة

  

  مفھوم الكفاءة في الزواج ومشروعیتھا: المبحث األول

  مفھوم الكفاءة في اللغة واالصطالح: المطلب األول

  اللغة مفھوم الكفاءة في: الفرع األول

، والكفؤ ھو النظیر، ونظیر الشيء 1المماثلة والمساواة: الكفاءة لغة
: المماثل في القوة، والكفاءة: مثلھ، واألكفاء جمع كفؤ بتسكین الفاء، والكفء



  أحمد أمداح/ د
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أي یكون الرجل مساویا : المماثلة في القوة والشرف، ومنھ الكفاءة في الزواج
: والتساوي، قال رسول هللا  3االستواء: ، والتكافؤ2للمرأة في عدة أوجھ

  .5أي تتساوى 4"المسلمون تتكافأ دماؤھم"

  الكفاءة في االصطالح الفقھي: الفرع الثاني

عرفت الكفاءة في المذاھب اإلسالمیة تعریفات عدة بین مضیق وموسع 
  :وبیان ذلك كما یلي

، أو المماثلة بین 6عرفھا الحنفیة بأنھا مساواة مخصوصة بین الزوجین
  . 7ن في خصوص أمورالزوجی

ویراد بذلك؛ أن یكون الزوج مساویا للمرأة أو أعلى حاال منھا في أمور 
  . كالدین والنسب والحریة والحرفة والیسار: مخصوصة

، أي 8وعرف المالكیة الكفاءة بأنھا المماثلة والمقاربة في الّدین والحال
. 9ھا حق الخیارأن یكون غیر فاسق وسالما من العیوب التي یثبت للزوجة بسبب

فالحال المقصود بھ السالمة من العیوب المثبتة للخیار، ولیس الحسب 
  . والنسب

وعرفھا الشافعیة بأنھا أمر یوِجُب عدُمھ عاراً وضابطھا مساواة الزوج 
  .10للزوجة في كمال أو خسة

وعرف الحنابلة الكفاءة بأنھا الدین والنسب والحریة والحرفة والیسار 
  .11بمال

ھذه التعریفات نجد أن الكفاءة عند الفقھاء تتمحور حول معنى  من خالل
واحد رغم اختالف عباراتھم، فھي تعني المماثلة بین الزوجین في أمور 
مخصوصة؛ كالدین، والنسب، والحرفة، والیسار؛ بمعنى أن الكفاءة ھي 
المساواة بین الزوجین في أوصاف مخصوصة، بحیث یُعتبر وجودھا عامل 

  .نھما، بعكس فقدانھا الذي ینغص الحیاة الزوجیة في غالب األحوالاستقرار بی

أن الكفاءة ھي المقاربة والمساواة بین الزوجین : والراجح في نظري
في أمور مخصوصة لو اختلت ھذه األمور كانت الحیاة الزوجیة غیر مستقرة 
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لذي لما یلحق المرأة وأولیاؤھا من األذى والعار، وھو التعریف األقرب إلى ا
  .جاء بھ الشافعیة

  مشروعیة الكفاءة في عقد النكاح: المطلب الثاني

مما ھو معلوم أن الزواج عقد ینشىء بین الرجل والمرأة شرعیة تقوم 
ْن : ، قال تعالى12على المودة والرحمة واإلحسان َوِمْن آیَاِتِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ

لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم  أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذٰ َوَجَعَل َبْینَُكم مَّ
وھي آیة یستخلص منھا المعاني الدقیقة السامیة ، )21: الروم( یَتَفَكَُّرونَ 

للزواج اإلنساني بما یكفل سعادة الزوجین بتحقیق السكن والمودة والرحمة في 
أسس سلیمة من حسن االختیار ومراعاة بناء األسرة السعیدة إذا قامت على 

التعالیم الشرعیة في بنائھا بشكل یضیف لبنة قویة إلى المجتمع، وبالتالي 
یتحقق المقصد المنشود في بلوغ الكمال اإلنساني، وھذا ال یمكن حصولھ إال 
بالتوافق المطلوب بین مطالب الروح والجسد، وذلك عن طریق مراعاة 

و ما جعل جمھور الفقھاء یتمسكون باعتبار الكفاءة التكافؤ بین الزوجین، وھ
من شروط عقد النكاح فحددوا صورھا وخصائصھا مع اختالف بینھم في 
بعضھا، إال أنھم اتفقوا على خاصیة الدین واستقامة النفس كونھا الركیزة 
األساسیة في الكفاءة بین الزوجین، كما اختلفوا حول مدى مشروطیة الكفاءة 

  :ح على أضرب ثالثةفي عقد النكا

أن الكفاءة شرط لزوم في عقد النكاح ولیست شرط  :الرأي األول
صحة، وھو رأي جمھور الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، وعند أكثر المتأخرین 

، بمعنى أن المرأة إذا تزوجت غیر كفٍء كان العقد 13من مذھب اإلمام أحمد
رر العار إن وجد، صحیحا، وألولیائھا حق االعتراض والفسخ دفعا لض

وبإمكانھم عدم االعتراض بإسقاط حقھم فیصبح حینئذ العقد الزما، بینما لو 
كانت الكفاءة شرط صحة لما صح العقد أصال ولو بسقوط حق األولیاء في 

  . االعتراض

أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وھو مروي عن أبي : الرأي الثاني
  .15مد، وروایة عن اإلمام أح14حنیفة وأبي یوسف



  أحمد أمداح/ د
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ذھب أنصاره بعدم مشروعیة الكفاءة في عقد النكاح، : الرأي الثالث
، وجماعة من العلماء؛ كأبي الحسن الكرخي، 16وھو رأي ابن حزم الظاھري

وسفیان الثوري، والحسن البصري، وحماد بن سلیمان، وابن مسعود وعمر 
  .  17بن عبد العزیز

  ة وصفاتھاأراء الفقھاء حول اشتراط الكفاء: المبحث الثاني

  اعتبار الكفاءة شرطا من شروط النكاح: المطلب األول

من المعلوم أن المساواة في اإلسالم مقررة في الحقوق والواجبات 
لجمیع بني اإلنسان إال ما كان من الشروط لحفظ حیاتھم أو معاشھم، أو ھو 
مصلحة ألحد الطرفین المتعاقدین كسائر الشروط في عقود المعامالت، وعقد 

نكاح یقوم أساسا على الرضا من الجانبین وألنھ عقد حیاة كاملة كان اشتراط ال
الكفاءة من أسس استمرار الحیاة الزوجیة، وقد اختلف الفقھاء في مدى اشتراط 
الكفاءة في النكاح باعتبارھا شرط صحة أم لزوم ؟ وبیان ذلك في الفروع 

  .التالیة

  عقد النكاحاعتبار الكفاءة شرط لزوم في : الفرع األول

، 20، والشافعیة19، والمالكیة18وھو رأي جمھور الفقھاء من الحنفیة
على أن الكفاءة شرط لزوم في عقد النكاح ولیست  21والراجح عند الحنابلة

، باعتبار أن شرط الكفاءة ال یبطل 22شرط صحة، وھو قول أكثر أھل العلم
ه الخیار في عقد النكاح وال یفسده؛ بل یعطي الحق لمن لھ مصلحة في وجود

  :، وأدلتھم في ذلك من الكتاب والسنة والمعقول23طلب الفسخ أو إمضائھ

  من الكتاب: أوال

ِ أَْتقَاُكمْ : استدلوا بقولھ تعالى ،  )13: الحجرات( إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ
ووجھ الداللة أن في اآلیة تقریر بأن الناس متساوون في الخلق وفي القیمة 

، لذلك فإن 24وال أحد أكرم من أحد إال من حیث تقوى هللا عز وجلاإلنسانیة، 
  .   الكفاءة لیست شرط صحة بینما ھي شرط لزوم وخیار
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  : استدلوا بأحادیث عدة أھمھا من السنة النبویة الشریفة: ثانیا

: ، عن أبیھ، قال26، عن ابِن بُریدة25ـ ما نقل عن كھَمسِ بن الحسن 1
إن أبي زوجني ابَن أخیھ، لیرفََع بي : " ، فقالتجاءت فتاةٌ إلى النبي 

قد أجزُت ما صنَع أبي، ولكن أردُت : فجعَل األمَر إلیھا، فقالت: خسیستھُ، قال
  .27"أن تعلَم النساُء أن لیس إلى األباِء من األمر شيءٌ 

خیرھا عندما زوجھا أباھا بغیر الكفؤ، ولم  ووجھ الداللة أن النبي 
ھ، فدل على أنھ لیس شرطا من شروط الصحة وإنما یبطل النكاح من أصل

للزومھ، وألن العقد وقع باإلذن، والنقص فیھ ال یمنع صحتھ، وإنما یثبت 
  .28الخیار، كالعیب من العنة وغیرھا

أصل الكفاءة في النكاح، حدیث بریدة ھذا، فقد خیرھا "وقال الشافعي 
  .29"النبي صلى هللا علیھ وسلم لما لم یكن زوجھا كفؤاً 

إن أبا حذیفة بن عتبھ بن : "ـ روي عن عائشة رضي هللا عنھا قالت 2
ربیعة تبنى سالًما وأنكحھ ابنة أخیھ ھند بنت الولید بن عتبة وھو مولى إلمرة 

  .30"من األنصار

ووجھ االستدالل أن الحدیث فیھ إشارة إلى أن الكفاءة لیست شرط 
بنة أخیھ لسالم وھو من صحة، ولو كانت كذلك لما زوج أبو حذیفة بن عتبة ا

  . الموالي

فاطمة بنت قیس أن تنكح أسامة بن زید فنكحھا  ـ كما أمر النبي  3
؛ مع أنھ یعتبر ابن مولى وھو زید بن حارثة رضي هللا عنھما، وقصة 31بأمره

زواج زید وھو مولى من ابنة عمة رسول هللا زینب بنت جحش وھي من 
إْذ ذكرت في القرآن الكریم في سورة أعلى العرب نسباً؛ وھي قصة مشھورة؛ 

  .32فزواج زید وابنھ خیر شاھد على عدم اعتبار الكفاءة شرط صحة. األحزاب

  من المعقول: ثالثا

استدل جمھور الفقھاء بالمعقول على اعتبار أن الكفاءة ھي شرط لزوم 
  :من وجوه عدة
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دى أن نكاح غیر الكفء یلحق العار بالزوجة وأولیائھا، كما یتع: أوال
نقصھا إلى األوالد فكان من األحرى أن ترفض الزوجة واألولیاء غیر 

  .33الكفء

ما دامت مصلحة النكاح ال تحصل إال باالستفراش فإنھا تختل : ثانیا
عند عدم الكفاءة؛ والمرأة تستنكف عن استفراش غیر الكفء، ألنھا تعیر بذلك 

اع السلیمة فال یدوم فتختل المصالح، كما أن غیر الكفء یثقل طباعھ على الطب
  .34النكاح مع عدم الكفاءة عادة، ولذلك لزم اعتبارھا

من مشروعیة مقاصد النكاح انتظام المصالح بین الشریكین في : ثالثا
األلفة والتواد والتناسل وتأسیس القربات وغیرھا، وھي أمور ال تتحقق عادة 

  .إال بین المتكافئین، فكان من الالزم اعتبار الكفاءة

  اعتبار الكفاءة شرط صحة في عقد النكاح: ع الثانيالفر

، و روایة عن اإلمام 35وھو رأي مروي عن أبي حنیفة وأبي یوسف
  :وقد استدلوا من السنة والمعقول بما یلي .36أحمد

  من السنة النبویة: أوال 

ال تنكحوا النساء إال من األكفاء وال تزوجوھن إال من : "ـ قولھ  1
الل من الحدیث یفید وجوب الكفاءة في عقد النكاح على واالستد  37"األولیاء

  .اعتبارھا شرط صحة

لكن ھذا الحدیث قال فیھ الدارقطني؛ راوي الحدیث مبشر بن عبید 
متروك الحدیث وأحادیثھ ال یتابع علیھا، وأسند البیھقي في المعرفة عن أحمد 

  .38"أحادیث مبشر بن عبید موضوعة كذب: بن حنبل أنھ قال

تخیروا : " أنھ قال روتھ عائشة رضي هللا عنھا عن النبي  ـ  ما 2
، ووجھ االستدالل من الحدیث وجوب التحري في 39"لنطفكم، وأنكحوا األكفاء

اختیار الزوج الكفء ، وعلى فرض ثبوت الحدیث فلیس فیھ حجة باشتراط 
 الكفاءة لصحة النكاح، وإنما جاء فیھ التنویھ باعتبار الكفاءة واإلرشاد إلى

، علما بأن الحدیث 40األفضل، وھو قدر متفق علیھ بین جمیع أھل العلم



  الجدل الفقھي والعرفي حول مسألة الكفاءة في الزواج ـ دراسة معاصرة ـ                                  
  

 

 31                                                                               الدولي التاسع الملتقى

وھذا روي من حدیث عائشة وحدیث : "ضعیف؛ قال الزیلعي في نصب الرایة
  .41"أنس من طرق عدیدة كلھا ضعیفة

، فداللة 42"ألمنعن ذوات األحساب إال من األكفاء" ـ قول عمر   3
ال : لكن قال فیھ الترمذي. د النكاحالحدیث عندھم تفید وجوب الكفاءة في عقو

أرى سنده متصالً، فلو قیل صححھ الحاكم، فیكون قول عمر محموالً على 
  .43الكفاءة في الدین

ـ ما جاء في قصة سلمان مع جریر بن عبد هللا عندما قدمھ جریر في  4
إنكم معشر العرب ال یتقدم علیكم في صالتكم، : "الصالة فامتنع سلمان وقال

، واستداللھم 44"وجعلھ فیكم ح نساؤكم، إن هللا فضلكم علینا بمحمد وال تنك
إال أن ھذه القصة قال . من ھذه القصة التسلیم بوجوب الكفاءة في عقد النكاح

  .45وبناء علیھ یسقط االستدالل بھا.. البیھقي فیھا ضعف

  من المعقول: ثانیا 

توفر عنصر  في العادة ال یحصل انتظام المصالح بین الزوجین إال إذا
التكافؤ بینھما؛ فالمرأة الشریفة تأبى العیش مع الخسیس؛ فإذا لم یكن زوجھا 
كفئا لھا ستتدھور الرابطة الزوجیة، وتتفكك عرى المودة بینھما، ولم یكن 
للزوج صاحب القوامة تقدیر واحترام، كما أن أولیاء المرأة یأنفون مصاھرة 

وابط المصاھرة أو تضعف وبذلك ال من ال یناسبھم وقد یعیرون بھ، فتختل ر
  .46تتحقق المقاصد المرجوة من الزواج

وھذا الرأي یقوي حجیة مشروعیة الكفاءة في عقد النكاح بینما ال یجعل 
من الكفاءة شرط صحة، وعلى كل حال لیس ھناك دلیل على اعتبار الكفاءة 

  .شرطاً في صحة النكاح ولو ثبت لكان فیھ إرشاد إلى الكفاءة فقط

  عدم اعتبار الكفاءة في شروط النكاح: لمطلب الثانيا

، حیث یرون 48، وجماعة من العلماء47وھو رأي ابن حزم الظاھري
بأن الكفاءة لیست شرطا أصال، فیصح الزواج ویلزم سواء أكان الزوج كفؤا 

  .لزوجة أم غیر كفء، ودلیلھم في ذلك؛ الكتاب والسنة والمعقول
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  بأدلتھم من الكتا: الفرع األول

  .)10: الحجرات( إنما المؤمنون إخوة: قولھ تعالى

وذكر عز  )3: النساء( فانكحوا ما طاب لكم من النساء: وقولھ تعالى
  .وجل ما حرم علینا من النساء

  .)24: النساء( وأحل لكم ما وراء ذلكم: وقولھ تعالى

  )13: الحجرات( إن أكرمكم عند هللا أتقاكم: وقولھ تعالى

  . )59: الفرقان( وھو الذي خلق من الماء بشرا: الىوقولھ تع

ووجھ الداللة من اآلیات؛ أن المؤمنین جمیعا متساوون في الحقوق 
: " والواجبات، ال فرق ألحدھم على اآلخر إال بالتقوى، وفي ذلك قال ابن حزم

وأھل اإلسالم كلھم إخوة ال یحرم على ابن من زنجیة نكاح ابنة الخلیفة 
والفاسق  الذي بلغ الغایة من الفسق المسلم ما لم یكن زانیا كفؤ الھاشمي، 

للمسلمة الفاضلة، وكذلك الفاضل المسلم كفؤ للمسلمة الفاسقة ما لم تكن 
  .49"زانیة

وقد أجیب عن ذلك؛ أن اآلیات الكریمة التي استدل بھا ابن حزم ال 
شتراط یعارضھا اشتراط الكفاءة في الزواج، فیبقى المؤمنون إخوة مع ا

  .الكفاءة في الزواج فیما بینھم

  أدلتھم من السنة النبویة: الفرع الثاني

  : استدلوا بأحادیث كثیرة منھا

أن بالال رضي هللا عنھ خطب إلى قوم من األنصار فأبوا " ـ روي  1
یأمركم أن  إن رسول هللا : قل لھم أن یزوجوه، فقال لھ رسول هللا 

  .50"تزوجوني

ث على عدم اعتبار الكفاءة في النكاح، حیث جاء أمر فاستدلوا من الحدی
بالتزویج مع اختالف النسب الذي ھو من خصال الكفاءة، ولو كانت  النبي 

  .51الكفاءة معتبرة لما أمرھم بالتزویج
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أرشدھم إلى ما  وتم الرد على ھذا االستدالل بأنھ یحمل على أن النبي 
لیھ في حّق بالل، وترك الكفاءة ھو األولى، وھو اعتبار الدین واالقتصار ع

  .52فیما سواه

أن أبا حذیفة بن عتبة بن : ـ روي عن السید عائشة رضي هللا عنھا 2
ربیعة تبنى سالما، وأنكحھ ابنة أخیھ ھند بنت الولید بن عتبة، وھو مولى 

  .53المرأة من األنصار

أمر فاطمة بنت قیس أن تنكح أسامة بن زید،  ـ وروي أن النبي  3
  .54ھا بأمرهفنكح

واستدلوا بأن الحدیثان فیھما داللة على تزویج المرأة برضاھا من غیر 
كفء، فإن فاطمة قرشیة زوجھا أسامة وھو من الموالي، فلو كان شرطا؛ لما 

  .55، ولما أمرفعل رسول هللا 

  أدلتھم من المعقول: الفرع الثالث

وجة قالوا لو كانت الكفاءة معتبرة شرعا العتبرت في جانب الز
  .  56أیضا، وبما أنھا ال تعتبر في جانب الزوجة فكذلك ال تعتبر في جانب الزوج

وقد أجیب على ھذا الرأي بأن القیاس على عدم اعتبار الكفاءة في 
جانب المرأة قیاس مع الفارق؛ فالرجل ال یستنكف عن استفراش المرأة وإن 

ا لم یكن كفؤا لھا، كانت دنیئة، بینما تستنكف المرأة أن یستفرشھا الرجل إذ
، 57فافترقا في الحكم، فكانت الكفاءة معتبرة بالنسبة لھا وغیر معتبرة بالنسبة لھ

ومن ناحیة أخرى إن كون الزوج مستفرشا فلیس فیھ إذالل للنفس ألن نسب 
  .58الولد ال یكون إلى أمھ بل یكون إلى أبیھ

ھو أھم كما یرون أن الكفاءة غیر مشروعة ما دامت غیر معتبرة فیما 
  .59من النكاح وھو القصاص

وأجیب عن ذلك بعدم جدوى قیاس القصاص وھو رأي غیر سدید؛ 
ألن القصاص شرع لمصلحة حفظ الحیاة للناس من االعتداء علیھا، واعتبار 
الكفاءة فیھ یفوت ھذه المصلحة، بخالف اعتبار الكفاءة في النكاح فإنھا تساعد 
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یترتب على اعتبارھا من دوام األلفة على تحقیق المصلحة المرجوة منھ لما 
  .60والمحبة بین الزوجین

وأجیب أیضا عن استدالل ابن حزم بأن النصوص الواردة في تساوي 
المسلمین وتكافئھم إنما ھو في الحقوق والواجبات، بحیث ال یتفاضلون إال 
بالتقوى، أما فیما عداھا من االعتبارات الشخصیة التي تقوم على أعراف 

اداتھم، فإن الناس یتفاوتون فیھا، فیتفاضلون في العلم والرزق، الناس وع
 وهللا فضل بعضكم على بعض في الرزق: والثروة، یقول هللا عز وجل

  .)71: النحل(

وبناء على ما تقدم ذكره من أراء وأدلة، فإنني أرجح الرأي الذي یفید 
فاءة یھيء بأن الكفاءة ھي شرط لزوم لقوة أدلتھ وصراحتھا؛ فمراعاة الك

أسباب األلفة بین الزوجین مما یساعد على دوام حسن العشرة وبقاء الرابطة 
الزوجیة، وھذا من أھم مقاصد النكاح إذ بھ یحصل النسل وتربى األطفال في 

  .جو من األلفة والتماسك مما یفید األسرة والمجتمع

كما أن الزواج لیس عقدا یخص الزوجین فقط، بل لھ عالقة 
، فإذا كان الزوج غیر كفؤ للمرأة فإنھ یصبح مبعث أذى وضرر بأقاربھما

لعائلة المرأة وأولیائھا كما ال یحقق التقارب والتعاضد بین العائلتین، وقد جاء 
إن المقصود من شرعیة النكاح انتظام : " في تعلیل اعتبار الكفاءة عند الحنفیة

لتأسیس  مصالح كل من الزوجین باآلخرین في مدة العمر؛ ألنھ وضع
القرابات الصھریة لیصیر البعید قریبا وعضداً وساعدا، وذلك ال یكون إال 
بالموافقة والتقارب، وال مقاربة للنفوس عند مباعدة األنساب ـ وسائر خصال 

  . 61"الكفاءة ـ 

  الصفات المعتبرة في الكفاءة عند الفقھاء: المطلب الثالث

بارھا في الكفاءة على اختلف الفقھاء أیضا في الصفات التي یجب اعت
النسب، والحریة، واإلسالم، : أقوال؛ فنجد الحنفیة یعتبرون صفات الكفاءة ھي

، بینما المالكیة یرون أن الصفات المعتبرة في 62والدیانة، والمال، والحرفة
الدین والسالمة من العیوب المثبتة للخیار وال یعتبرون باقي : الكفاءة ھي



  الجدل الفقھي والعرفي حول مسألة الكفاءة في الزواج ـ دراسة معاصرة ـ                                  
  

 

 35                                                                               الدولي التاسع الملتقى

الدین، والحریة، : دون صفات الكفاءة في، أما الشافعیة یحد63الصفات
، أما الحنابلة فالصفات 64والنسب، والسالمة من العیوب المثبتة للخیار أیضا

  .65الدین، الحرفة، والنسب، والمال ـ الیسر ـ: المعتبرة لدیھم ھي

وسأشرح من خالل الفروع التالیة أھم الصفات المعتبرة في الكفاءة كما 
  :یلي

  ءة في الدینالكفا: الفرع األول

إن المراد بالدین في ھذا الخصوص ال یعني اإلسالم اتفاقا، ألن زواج 
وال تنكحوا المشركین : المسلمة من الكافر غیر جائز مطلقا بدلیل قولھ تعالى

، إنما المراد بھ في بحث الكفاءة التقوى والصالح، )21: البقرة( حتى یؤمنوا
فذھب أنصار الرأي : لى رأیینوالكف عما ال یحل وكان االختالف فیھ ع

األول بأن الكفاءة في الدین معتبرة بھذا المعنى، فلو تزوجت امرأة عفیفة 
صالحة رجال فاسقا، كأن خدعھا بصالحھ فتزوجتھ أو زوجھا لھ أولیاؤھا كان 
من حقھم فسخ النكاح، فالفاسق مردود الشھادة والروایة وغیر مأمون على 

أَفََمن َكاَن : ، ویؤیده قولھ تعالى66إنسانیتھالنفس والمال، وذلك نقص في 
، كما استدلوا بحدیث أبي )18: السجدة( ُمْؤِمنًا َكَمن َكاَن فَاِسقًا ال یَْستَُوونَ 

إذا جاءكم من ترضون دینھ؛ وخلقھ ": قال رسول هللا : حاتم المزني قال
سول هللا یا ر: فانكحوه، إال تفعلوا؛ تكن فتنة في األرض وفساد عریض، قالوا

إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ؛ فانكحوه ـ ثالث : وإن كان فیھ؟ قال
والحدیث فیھ إشارة واضحة على أن الكفاءة في الدین معتبرة،  .67"- مرات

  . 68وھو رأي جمھور الفقھاء؛ الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة

معتبرة ـ أما من خالفھم في الرأي قالوا بأن الكفاءة في الدین غیر 
التقوى والصالح ـ ألن ھذا من أمور اآلخرة، والكفاءة من أمور الدنیا فال یقدم 
فیھا الفسق إال إذا كان شیئا فاحشا بأن كان الفاسق ممن یُسخر منھ ویُضحك 
علیھ ویستخف منھ، أما إن كان ممن یھاب منھ فإنھ یكون كفؤا، وھو رأي 

قد جاء عن أبي یوسف أن الفاسق اإلمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنیفة، و
، وقد نوقش 69إذا كان معلنا بفسقھ ال یكون كفؤا، وإن كان مستترا یكون كفؤا
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ھذا الرأي بأن فیھ نظر؛ ألن المعتبر في كل موضع مقتضى الدلیل فیھ من 
البناء على أحكام اآلخرة أو عدمھ، وتعییر المرأة بفسق الزوج ھو أمر 

  .70دنیوي

ول العتبار التقوى والصالح من عناصر معاني ولذلك رجح الرأي األ
الكفاءة، واعتبار الفسق وارتكاب الكبائر مخلة بالكفاءة وقادحة فیھا، وكون 
أمور الدیانة والتقوى من أمور اآلخرة ال یمنع من بناء أحكام الدنیا علیھا إذا 

  . قام الدلیل على اعتبارھا

  الكفاءة في النسب: الفرع الثاني

صلة الرجل والمرأة بمن ینتمون إلیھ من اآلباء واألجداد،  یراد بالنسب
فریق یعتمد صفة النسب في : واختلف الفقھاء في اعتبار النسب إلى فریقین

الكفاءة ویجعلونھا خاصة بالعرب دون غیرھم من األعاجم، ألن العرب 
، وأنصار ھذا الرأي ھم 71یتفاخرون باألنساب ویجعلونھا موضع تفاضلھم

، بینما ذھب المالكیة إلى 74والحنابلة 73، والشافعیة72قھاء من الحنفیةجمھور الف
  . 75عدم اعتبارھا

قبیلة : العرب بعضھم أكفاء لبعض: "واستدل الجمھور بحدیث ابن عمر
قبیلة، ورجل برجل، والموالي بعضھم أكفاء لبعض، قبیلة بقبیلة، ورجل 

ث أن العرب ، ووجھ االستدالل من الحدی76"برجل، إال حاكا، أو حجاما
سواسیة في الكفاءة بعضھم لبعض وأن غیرھم لیسوا أكفاء لھم، وإنما تنحصر 
كفاءتھم فیما بینھم، وفي ھذا دلیل على اعتبار النسب واألخذ بھ، وقد علق 

  . على ھذا الحدیث بأنھ ضعیف

وفي نظرھم أن العرب یعدون الكفاءة في النسب ویأنفون من نكاح 
قصا وعارا، كما أن قریشا لما شرفت برسول هللا الموالي، حیث یرون ذلك ن

 على سائر العرب، كان أقربھم برسول هللا   أشرف من سائر قریش؛
ألنھم لما ترتبوا في الدیوان بالقرب حتى صاروا فیھ على عشر مراتب، فدل 

  . 77على تمییزھم بذلك في الكفاءة
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 كم عند هللا أتقاكمإن أكرم: أما المالكیة فاستدلوا في رأیھم بقولھ تعالى
، وھي آیة فیھا داللة على عدم اعتبار النسب ألن معیار  )13: الحجرات(

أما من السنة النبویة فدعموا رأیھم بما . ال غیر" التقوى"التفاضل عند هللا ھو 
إن هللا عز وجل قد أذھب : قال رسول هللا : روي عن أبي ھریرة أنھ قال
مؤمن تقي، وفاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من عبیة الجاھلیة وفخرھا باآلباء 

تراب، لیدعن رجال فخرھم بأقوام إنما ھم فحم من فحم جھنم، أو لیكونن أھون 
، وھو حدیث صریح في النھي 78"على هللا من الجعالن التي تدفع بأنفھا النتن

  .عن التفاخر باألنساب

دلة التي وعلى ھذا األساس یرجح رأي المالكیة على الجمھور ألن األ
استندوا إلیھا قد ضعفت، كما أن الواقع یخالف ما استندوا إلیھ من تفضیل 
للعرب على العجم حیث أسقط الشرع تلك الفضیلة في النكاح وھو ما أقره 

وأجمع علیھ صحابتھ رضوان هللا علیھم، فقد روي أن رسول هللا  رسول هللا 
  ال ھاشمیا، كما زوج علي زوج ابنتھ من عثمان رضي هللا عنھ وكان أمویا

رضي هللا عنھ ابنتھ لعمر رضي هللا عنھ ولم یكن ھاشمیا بل عدویا، وزوج 
عمتھ زینت وھي قرشیة زید بن حارثة وھو من الموالي، وزوج  النبي 

  .79أسامة بن زید فاطمة بنت قیس وھي من قریش

  الكفاءة في الحریة: الفرع الثالث

إلى  82والراجح عند الحنابلة 81فعیةوالشا 80اتفق جمھور فقھاء الحنفیة
  :أن الحریة من خصال الكفاءة، فال یكون العبد كفؤاً لحرة، وأدلتھم في ذلك

، فإذا ثبت الخیار 83خیر بریرة حین عتقت تحت عبد أن النبي 
  .بالحریة الطارئة فبالحریة المقارنة األولى

 وألن نقص الرق كبیر وضرره بین؛ فإنھ مشغول عن امرأتھ بحقوق
سیده، وال ینفق نفقة الموسرین، وال ینفق على ولده وھو كالمعدوم بالنسبة إلى 

 .نفسھ
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أن العبد كفء للحرة ما دام لھ من التدین والتقوى : وللمالكیة رأي آخر
ولذلك ال یعتد ) إن أكرمكم عند هللا أتقاكم(ما یرفعھ إلیھا فال عزة إال بالتقوى 

  .84بالحریة في الكفاءة عندھم

أن الرق ال یمنع صحة النكاح؛ ألن النبي : ح في مسألة الحریةوالراج
 إنما أنا شفیع، : قالت یا رسول هللا أتأمرني؟ قال" لو راجعتیھ: "قال لبریرة

ومراجعتھا لھ ابتداء النكاح؛ فإنھ قد انفسخ نكاحھا . 85ال حاجة لي فیھ: قالت
  .86 والنكاح صحیحفي أن تنكح عبداً إال باختیارھا، وال یشفع إلیھا النبي 

  الكفاءة في المال: الفرع الرابع

اختلف الفقھاء في اعتبار القدرة المالیة للزوج من خصال الكفاءة سواء 
  :تمثلت في القدرة على المھر والنفقة أم الغنى والیسار وذلك على رأیین

وھو رأي الحنفیة وبعض المالكیة وبعض الشافعیة وروایة عن : األول
، واعتبروا الیسار شرطا 87نھ تكفي القدرة على النفقة دون المھراإلمام أحمد بأ

إن أحساب : "، وقال أیضا  88"الحسب المال: "في الكفاءة لقول النبي 
، وقال لفاطمة بنت قیس حین أخبرتھ أن 89"الناس بینھم في ھذه الدنیا المال

قھا ، وألن الموسرة یلح90"أما معاویة فصعلوك ال مال لھ: " معاویة خطبھا
الضرر في إعسار زوجھا إلخاللھ بنفقتھا ومؤنة أوالدھا، كان لھا الحق في 
الفسخ بإخاللھ بالنفقة، وألن ذلك یعد نقصا في عرف الناس، ویتفاضلون فیھ 

  .  91كتفاضلھم بالنسب

ویرون في حالة تزوج صبي وكان قادرا على اإلنفاق على زوجتھ 
ءة ھنا متوفرة في جانب الزوج وعاجزا بنفسھ عن مھرھا وأبوه غني، فالكفا

من جھة المال؛ ألن العادة جرت بأن اآلباء یزوجون أبناءھم الصغار ویدفعون 
  .92مھورھم

ومن ناحیة المعقول فإنھم یرون أن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر 
بغیره عادة، ألن للنكاح تعلقا بالمھر والنفقة تعلقا الزما، فإنھ ال یجوز بدون 

فقة الزمة وال تعلق لھ بالنسب والحریة، فلما اعتبرت الكفاءة المھر، والن
  .93ھناك، فاألولى أن تعتبر ھنا أیضا
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وھو رأي المالكیة، وبعض الشافعیة في روایة ثانیة عن اإلمام : الثاني
، كونھم 94أحمد في اعتبار القدرة على المھر والنفقة لیست من صفات الكفاءة

غني، ویستغني الفقیر، كما أن المال غاد یرون بأن المال یزول، فیفتقر ال
، وأن الفقر لیس بأمر الزم، فأشبھ العافیة 95ورائح فال یستمر في ید شخص

اللھم : " ، كما اعتبروا الفقر شرف في الدین وقد قال النبي 96من المرض
، وعللوا ذلك بأن المال ظل زائل، وال یفتخر 97"أحیني مسكینا وأمتني مسكینا

ت والبصائر، وقد قال المالكیة یجوز للفقیر أن یتزوج الغنیة ما بھ أھل المروءا
دام مسلما عفیفا، وھذا ھو الرأي األولى بالترجیح  لما فیھ من التیسیر على 

ُ ِمن فَْضلِِھ : راغبي الزواج وقد أكده قولھ تعالى إِن یَُكونُوا فُقََراَء یُْغنِِھُم هللاَّ
ُ َواِسٌع َعلِیمٌ    . )32 :النور( َوهللاَّ

  طلب الحرفة أو المھنة في الكفاءة: الفرع الخامس

.. الحرفة ھي العمل الذي یمارسھ اإلنسان لیكسب منھ رزقھ وعیشھ
  .98والحرفة الصناعة، والمحترف الصانع

الطعمة والصناعة، یرتزق منھا، وكل ما اشتغل : والحرفة بالكسر
  .99اإلنسان بھ، وھي تسمى صنعة أو حرفة؛ ألنھ یحترف إلیھا

وقد اختلف الفقھاء حول اعتبار الحرفة من صفات الكفاءة المطلوبة في 
الزواج واشتراط مساواتھا أو مقارنتھا مع حرفة الزوجة وأھلھا وذلك على 

  : رأیین

ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة في المفتى بھ وھو قول أبي : أوال
فاءة في إلى اعتبار الحرفة في الك 102، والحنابلة101، والشافعیة100یوسف

النكاح؛ فمن كان من أھل الصناعة الدنیئة كالحائك، والحجام، والحارس، 
والكساح، والدباغ، والزبال، فلیس بكفء لبنات ذوي المروءات، أو أصحاب 

  .الصنائع الجلیلة

َل بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض فِي : وقد استدلوا في ذلك بقولھ تعالى َوّهللاُ فَضَّ
ْزقِ  العرب بعضھم لبعض أكفاء، إال : "، وقول النبي )71: النحل( اْلرِّ
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: كیف تأخذ بھ وأنت تضعفھ؟ قال: وقیل لإلمام أحمد. 103.."حائكاً أو حجاماً 
العمل علیھ یعني أنھ ورد موافقاً ألھل العرف في اعتبار الصناعات الدنیئة 

 .104نقص

إلى عدم  106، وروایة عن اإلمام أحمد105وھو رأي المالكیة: ثانیا
الحرفة من خصال الكفاءة في النكاح؛ إذ الكفاءة عندھم في الدین اعتبار 

والحال؛ بینما الحرفة لیست بشيء الزم، فالمرء یحترف تارة حرفة نفسیة 
وتارة حرفة خسیسة، فیجوز لصاحب الحرفة الدنیئة أن یتزوج المرأة الرفیعة 

  .107الشأن إلمكان تحول حرف الزوج من الخسیسة إلى النفیسة منھا

مالحظ في آراء الفقھاء حول مسألة الحرفة، أن االختالف الدائر وال
بینھم لھ عالقة بالعصر والزمان ولیس الحجة والبرھان، وما یؤكد ذلك 
االختالف القائم بین اإلمام أبني حنیفة وصاحبیھ، حیث لم تكن الدناءة في 

منھما الحرفة منقصة في عھد أبي حنیفة فلم تعتبر الكفاءة عنده، بینما في ز
  .108كانت منقصة فاعتبرت

وھو ما یجرنا إلى أن الضابط في اعتبار الحرفة منقصة أو غیر منقصة 
ھو العرف، وھو یختلف باختالف األزمنة واألمكنة، فقد تكون الحرفة دنیئة 
في زمان ما ثم تصبح شریفة في زمن آخر، ودلیل ذلك الحرف التي كانت تعد 

لجزار أصبحت الیوم من الحرم الشریفة، لذا في زمن الفقھاء دنیئة كالنجار وا
  .ال یمكن بھذا الوصف أن تبنى علیھا األحكام لتأثرھا بالزمان والمكان

ومجمل القول عند الفقھاء في مسألة الحرفة ھو االعتبار بالعرف العام 
  . 109والمعتبر في بلد الزوجة ال بلد العقد ألن المدار على عارھا وعدمھ

  لسالمة من العیوب في الكفاءةطلب ا: الفرع السادس

  :اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین

إلى  110ذھب المالكیة والشافعیة، ومحمد بن الحسن من الحنفیة: األول
اعتبار السالمة من العیوب المثبتة للخیار كالجذام والجنون والبرص ھي من 
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لخیار فال تؤثر؛ صفات الكفاءة الواجب توفرھا، أما الصفات التي ال یثبت بھا ا
  .، وذلك لعدم تأثیرھا في عقد النكاح111كالعمى، وقطع األطراف، وقبیح الخلقة

إلى أن السالمیة  113والحنابلة 112ذھب أنصاره من الحنفیة: القول الثاني
من العیوب لیست من خصال الكفاءة، ولكنھا تثبت الخیار للمرأة دون 

لولیھا أن یمنعھا من النكاح األولیاء؛ لكون ضررھا مختص بالمرأة، وال یمكن 
في ھذه الحالة إال من المجذوم، واألبرص، والمجنون وما عدا ذلك فال اعتبار 

  .لھ

والمالحظ من خالل أراء الفقھاء أن ھناك توافق بینھما فیما یخص 
السالمة من العیوب في الحاالت التي تستلزم الخیار للمرأة، خاصة وأن 

افھ من نفسھ فیختل مقصود النكاح، كما أن اإلنسان یعاف من غیره ما ال یع
  .الخیار في العیوب المتفق علیھا إنما ثبت لرفع الضرر عن المرأة

وخالصة القول، نستخلص مما سبق عرضھ من آراء الفقھاء في مسألة 
  : الكفاءة في الزواج واعتباراتھا ما یلي

أن ھناك إجماع حول خصلة الدین التي یقصد بھا التقوى والخلق 
لسوي وعدم الجھر بالمعاصي والفسق، فالمسلم المتصف بھذه الخصلة یعد ا

إن أكرمكم عند هللا : كفئا للمرأة المسلمة الصالحة التقیة امتثاال لقولھ تعالى
واقتداء بسنة الرسول الكریم علیھ الصالة والسالم  ،)13: الحجرات( أتقاكم

أن خصلة الدین ھي  في أفعالھ وأقوالھ وتقریراتھ، ویعود سبب اإلجماع
الوحیدة التي جاءت النصوص الشرعیة آمرة بھا، أما ما عداھا من الخصال 

  . فال نجد فیھا نصاً صرحیا یلزم باعتبارھا

كما نستخلص من خالل االختالف في باقي خصال الكفاءة، أنھم كانوا 
 ینظرون إلى الحیاة اإلنسانیة نظرة واقعیة، ویحترمون ما اعتادت علیھ النفس

من حب الخیر، فراعوا األعراف السائدة في المجتمع اإلسالمي ما دامت ال 
  .تعارض نصا وال أصال من أصول الشریعة اإلسالمیة
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  الجانب الذي تشترط فیھ الكفاءة ووقت اعتبارھا : المطلب الرابع

  الجانب الذي تشترط فیھ الكفاءة: الفرع األول

لرجال للنساء للزوم عقد بناء على ما سبق فإن الكفاءة تعتبر في ا
النكاح، وال تعتبر في جانب النساء للرجال؛ ألن النصوص وردت باعتبارھا 
في جانب الرجال خاصة، وكذلك المعنى الذي شرعت لھ الكفاءة یوجب 
اختصاص اعتبارھا بجانبھم؛ ألن كما سبق ذكره المرأة ھي التي تستنكف إذا 

م تكن كفؤا لھ فھو المستفرش وال لم یكن الرجل كفؤا لھا ولیس الرجل إذا ل
تلحقھ األنفة من قبلھا، بمعنى أن الشرط للزوم عقد النكاح أن یكون الرجل ھو 

  . الكفؤ للمرأة، ولیس الشرط للزومھ أن تكون المرأة كفؤة للرجل

وھو ما یفید بأن الكفاءة شرعت واعتبرت حقا للمرأة وألولیائھا أیضا؛ 
ى عقد النكاح وفسخھ، وإذا تنازل عنھا ولھذا كان لھم حق االعتراض عل

األولیاء فال یؤثر تنازلھم على بقاء حق المرأة، وقد صرح الفقھاء بحق المرأة 
  :واألولیاء في الكفاءة في مواطن عدة أذكر منھا على سبیل المثال

  .114"ھي ـ الكفاءة ـ حق للمرأة وللولي، فلھما إسقاطھما"ـ قال الشافعیة 

ھي ـ الكفاءة ـ حق للمرأة واألولیاء كلھم، القریب والبعید ف: "ـ وقال الحنابلة
  .115"حتى من یحدث منھم بعد العقد؛ لتساویھم في حقوق العار بفقد الكفاءة

  .116"ألن الحق لھما ـ أي للمرأة ولولیھا ـ في الكفاءة: " ـ وقال المالكیة

  .  117"الكفاءة حق للزوجة وألولیائھا: "ـ وقال الحنفیة

  :تبار الكفاءة في جانب الرجل دون المرأة حالتانویستثنى من اع

، إذا كان الزوج فاقد األھلیة أو ناقصھا وتولى تزویجھ الحالة األولى
أحد األولیاء الذي یعرف بسوء االختیار قبل عقد الزواج ، فإنھ یشترط لصحة 

  .العقد أن تكون المرأة كفئا للزوج فإن لم تكن كذلك یبطل العقد

إذا وكل الرجل من یزوجھ وكالة مطلقة فزوجھ بمن ال  ،الحالة الثانیة
  .118تكافئھ فإن الزواج ال ینفذ على الموكل ولھ أن یرده
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  وقت اعتبار الكفاءة : الفرع الثاني

یرى القائلین بالكفاءة أنھ یجب اعتبارھا ابتداء ـ أي عند إنشاء العقد ـ، 
ال تشترط لبقائھ؛ وال یضر زوالھا بعد ذلك، فھي شرط في وقت إنشاء العقد و

وعلى ذلك لو تزوج رجل امرأة وكان كفئاً لھا ثم زالت كفاءتھ بأن كان غنیاً 
فافتقر، أو كان صالحاً ثم انحرف وأصبح فاسقاً، أو كان صاحب حرفة شریفة 

  . 119فاحترف غیرھا أقل منھا، فالزواج باق ال یفسخ لزوال الكفاءة

د وال یشترط استمرارھا؛ والراجح ھو اشتراط الكفاءة وقت إنشاء العق
فلو اشترط استمرارھا لتھدمت األسر ولما استقر عقد من عقود الزواج نتیجة 
تقلب األحوال كما ھي سنة الحیاة؛ وألن المرأة في ھذه الحالة ال یلحقھا عار 
ببقائھا مع من زالت كفاءتھ؛ بل قد تكون محمودة مشكورة على صبرھا 

اس یعد بقاؤھا ورضاھا وفاًء عكس ورضاھا بقضاء هللا، وفي عرف الن
، كما أن تأثیر بقاء الكفاءة بعد العقد فیھ تقطیع 120نفورھا وعدم رضاھا

ألواصر المحبة والمودة بین الزوجین، وتعریض األوالد للتشرد والضیاع 
  .121وھذا مخالف لمقاصد الشریعة اإلسالمیة

في  موقف العرف والنصوص الوضعیة من شرط الكفاءة: المبحث الثالث
  الزواج

أصبح الواقع المعاصر في أغلب األحیان یخضع للعدید من المفاھیم 
الخاطئة ذات الصلة باألعراف الغریبة عن التعالیم اإلسالمیة، فعلى سبیل 
المثال تجد األولیاء یسرفون أحیانا في عدم زواج بناتھم إال ممن تتوافر فیھ 

رض مع المفھوم شروط في الغالب تكون مادیة بحتة، وھي شروط تتعا
الصحیح للكفاءة في الدین اإلسالمي، كما قد تكون الفتاة راغبة فیمن ال یوافق 
علیھ الولي حتى وإن كان من الناحیة الشرعیة كفئا، وال تستطیع الفتاة أن تلجأ 
إلى القضاء أو من ینصفھا من عضل ولیھا ألن العرف والتقالید السائدة ال 

للظروف االجتماعیة المعاصرة، كما أن ذلك  تسمح بمثل ھذا السلوك مراعاة
یعد خروج على طاعة الولي في عصرنا خاصة إذا كان أبا، مما یعود على 
الفتاة بالشعور بضرر القسوة وقد یؤثر ذلك على تصرفاتھا كرد فعل على ما 
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تعانیھ من قمع فتضرب عرض الحائط كل مفاھیم الكفاءة وترضى بمن یسعى 
فتعرض نفسھا وأولیائھا للشقاء، أما إن كانت خلوقة وتقیة إلیھا ولو كان دونھا 

فقد یحال بینھا وبین الزواج في الوقت المناسب بسبب عضل الولي مما یجعلھا 
تعاني من قسوة العنوسة وقد ال تحظى بفرصة أخرى فتصبح تدعو على الذین 

  . تسببوا في حرمانھا من الزواج

  االصطالحمفھوم العرف في اللغة و: المطلب األول

  العرف في اللغة: الفرع األول

كل ما تعرفھ النفس من الخیر وتطمئن إلیھ، وھو ضد : العرف لغة
ما تعارف علیھ الناس في : الجود، والُعرف: النُّكر، والُعرف والمعروف

  .122عاداتھم ، ومعامالتھم

  العرف في االصطالح: الفرع الثاني

العرف ما استقر : ، بقولھعرفھ عبد هللا بن احمد النسفي في المستصفى
  .123في النفوس من جھة العقول، وتلقتھ الطباع السلیمة بالقبول

، ومنھم من یرى بأن 124وأغلب الفقھاء یسوي بین العرف، والعادة
  .، كما قد یكون عملیاً، وقد یكون قولیاً  125العادة أعم من العرف ، وأوسع

ن ذلك عاماً مثل ھو ما جرى علیھ العمل، سواٌء  أكا: فالعرف العملي  
دخول السوق من غیر تعیین زمن، أو خاصا ببلد ما، مثل كون رأس المال 

  . ألھل البوادي ھو األنعام

فھو ما كان من األلفاظ، ووضعھا للداللة على : أما العرف القولي 
معنًى معیٍَّن، فإن كان یقتصر على فئة من الناس، فھو خاص كإطالق 

یجرونھا في األرض عن طریق التفجیرات  الجیولوجیین على الفحوص التي
  .بالفحص الزلزالي ، مع أنَّ للزالزل معنًى لغویاً معروفاً 

أما إن كان التعامل بھ بین جمیعھم فھو عام، كإطالق لفظ الدابة على  
  .            ذوات األربع، وھي في اللغة لكلِّ ما یِدبُّ على األرض
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شروطاً ألجل اعتبار العرف، وقد وضع فقھاء الشریعة اإلسالمیة   
  :وللعمل بھ، أھمھا

إنما تعتبر العادة اذا : "ـ أن یكون العرف مطَّرداً أو غالباً ، قال ابن نجیم 1
  .126اطردت، أو غلبت، أما الشھرة فال عبرة بھا

، فقد ثار خالف حول العرف - ـ أن یكون العرف عاماً ـ على رأي بعضٍ  2
  .ھل ھو العرف العام فقط، أم مطلق العرف ؟ الذي یعتبر في بناء األحكام 

  .ـ أن ال یكون العرف مخالفاً للشرع 3

ـ أن یكون العرف الذي یحمل علیھ التصرف موجوداً وقت إنشاء التصرف،  4
بأن یكون حدوث العرف سابقاً على وقت التصرف، ثم یستمر إلى زمانھ 

  .قوالً،  أم فعالً : فیقارنھ، سواء أكان التصرف

والعرف الذي تحمل علیھ األلفاظ إنما ھو : 127ول ابن نجیمحیث یق
  .ال عبرة بالعرف الطارئ: السابق، ال المتأخر، ولذا قالوا  128المقارن

  مدى اعتبار الكفاءة في العرف والنصوص الوضعیة : المطلب الثاني

یعّد العرف عند أكثر الفقھاء مصدرا من مصادر التشریع التبعیة، لذلك 
أو " العادة محكمة"كرھم للكثیر من الفروع الفقھیة قولھم یرددون أثناء ذ

، وال "الثابت بالعرف كالثابت بالنص"و" المعروف عرفا كالمشروط شرطا"
یصّح أن یخالفھم أحٌد في ھذا؛ فا� سبحانھ وتعالى وضع شریعة تتناسب مع 
البیئات المختلفة، وتحترم كل األعراف الحمیدة، ولذلك كانت صالحة لكل 

  .ان ومكانزم

فإذا كانت الكفاءة ال یراد بھا إال كفالة الحیاة الزوجیة التي توثق بین 
األسر روابط المودة، وتتیح للزوجین األلفة والتفاھم والسعادة فإن من الخطأ 
البین أن تخضع الكفاءة الزوجیة للتقالید والعادات التي ال یقرھا الشرع وال 

الباب لسلوك غیر محمود سواء من قبل یعترف بھا العرف السوي، فذلك یفتح 
المرأة أو أولیائھا، ویرتد ھذا السلوك على المرأة بالضرر، وعلى األولیاء 

  . بالسوء
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  الكفاءة في أعراف المجتمع اإلسالمي المعاصر: الفرع األول

في حقیقة األمر أن المجتمع اإلسالمي المعاصر أھمل نوعا ما خصال 
ن أھمیة في تحقیق السعادة األسریة، ویرجع السبب الكفاءة التقلیدیة وما لھا م

الرئیسي في ذلك إلى انصھار أعراف المجتمع اإلسالمي بحضارات وثقافات 
وتقالید المجتمعات األخرى، وألن الموضوع لیس في مجال حصر واستقراء 
لحاالت الزواج غیر المتكافئ في مجتمع ما فإنھا في كل المجتمعات العربیة 

حد كبیر وإن تفاوتت أسبابھا بین مجتمع وآخر طوعا للظروف متماثلة إلى 
  . االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والبیئیة وغیرھا

وما یمكن التسلیم بھ حاضرا، أصبح الطلب على المادیات ھو الغالب 
في خصال الكفاءة على حساب الجانب الروحي؛ كطلب الثراء والجمال والجاه 

تدین في بعض األحیان وھو ما انعكس سلبا على والوظیفة، بینما یغفل ال
المجتمع حیث تشیر اإلحصاءات إلى أرقام مخیفة لحاالت الطالق والعنوسة 
والعزوف عن الزواج، وھي عوامل بدورھا أدت إلى انتشار االنحالل الخلقي 
وما انجرت عنھ من جرائم وأمراض عضویة ونفسیة أصبحت تھدد المجتمع 

إذا جاءكم من ترضون دینھ؛ وخلقھ : "لما قال ل بأكملھ، وقد صدق رسو
یا رسول هللا : فانكحوه، إال تفعلوا؛ تكن فتنة في األرض وفساد عریض، قالوا

إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ؛ فانكحوه ـ ثالث : وإن كان فیھ؟ قال
    .129"- مرات

وھذا ال یعني وجوب التقید بما أدرجھ الفقھاء على اختالفھم في مسألة 
خصال الكفاءة دون الدین، لكن یمكن تكییف المستجدات في ھذا الشأن وفق 
الضوابط التي تخدم مقاصد الشرع، فنجد على سبیل المثال المرأة في الوقت 
الحاضر أخذت تدرس في الجامعات والمدارس المتنوعة، وأصبحت عاملة 

سة    .الخ.. في مختلف المجاالت؛ طبیبة، ومھندسة، ومدرِّ

حرفة الولي، ألنھ نادراً ما كانت : مجال الحرفة كان ینظر إلىبینما في 
المرأة تعمل في العصور السابقة، وھذا ما ذكره الفقھاء حول شرط الحرفة 

  .كما سبق بیانھ
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مقدار علم األب، فقالوا : وفي مجال العلم نظر الفقھاء المتقدمون إلى  
. 130شرف المال والنسببأن بنت العالم ال یكافؤھا أحد، ألن شرف العلم فوق 

  .ھذا بالنسبة لألب فإن كانت البنت عالمة فحتما سیكون من حقھا التكافؤ

لكفاءة أال تتغیر مفاھیم خصال ا: واستنادا على ذلك طرح التساؤل التالي
، ھل سنستمر بالنظر إلى مھنة األب، والمرأة !في ضوء الظروف الراھنة ؟

نتجاھل مقدار تحصیل الفتاة من ، ھل ! أصبحت عاملة في مختلف المیادین؟
  !.العلم، ونبقى ننظر إلى مقدار علم األب فقط

فالمرأة التي نشأت في دولة متقدمة مثال، وتعلمت ھناك، تكون قد نشأت 
في ظروٍف وأحوال تختلف اختالفاً كبیراً عن ظروف وأحوال بالد نامیة، 

كنَّ من المتعلمات، إضافة إلى ذلك فإن  أغلب النساء في المجتمعات المتقدمة ی
ویتقنَّ التعامل مع وسائل االتصال الحدیث والحوسبة، خالفاً لحال الرجل الذي 
نشأ في بیئة متخلفة، وترعرع فیھا، وبالتالي فإن ھذا الرجل سیجد نفسھ 
ضعیفاً تجاه زوجتھ، بل قد یكون محط سخریة اآلخرین، لجھلھ نتیجة التفاوت 

م تكن ھي لتراعي ذلك، فإن المجتمع سیعاملھ الكبیر بینھ وبین زوجتھ، وإن ل
بسخریٍة تحطُّ من قدره، مما یجعلھ صغیراً في عیني زوجتھ، وھذا سیؤثر 
على تصدِّع العشرة، وعدم استقرار الحیاة الزوجیة، وستنعدم المودة والرحمة 

  .التي أرادھا هللا جلَّ وعال بین الزوجین

حرفة في الكفاءة، أن تكون ولذلك فإن الفقھاء الذین یعتبرون شرط ال
متقاربة مع مھنة الولي، قصدوا التشابھ بین بیئتي عیش المرأة في بیت أبیھا 
وفي بیت زوجھا، وكذلك عندما اشترطوا الیسار في الزوج، قصدوا أن یوفِّر 
ھذا الزوج بیئةً للزوجة قریبة من البیئة التي نشأت وترعرت فیھا، ویقاس 

  . عمل المرأة ومكانتھا العلمیة على ذلك في وقتنا المعاصر

، 131ومسألة الكفاءة في الزواج تطرح بحدة خاصة في عصرنا الحدیث
ولعل من أھم أسبابھا اإلخفاقات الكبیرة في حاالت الزواج التي تشھدھا 
األسرة اإلسالمیة المعاصرة، وھو مثار الجدل في الدراسات الحدیثة التي 

عي بین الزوجین ھو السبب الرئیسي من ترى أن عدم التوافق العلمي واالجتما



  أحمد أمداح/ د
  

 
  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                             48

أسباب ارتفاع معدالت الطالق وزیادة حدة الخالفات الزوجیة، منوھة بذلك 
إلى أن اشتراط التكافؤ بین الزوجین ال یخل إطالقاً بمبادئ المساواة بین الناس 
جمیعاً، وال بمعاییر األفضلیة بین البشر وفق ما أرشدنا إلیھ اإلسالم، ولكن 

یعني التقارب االجتماعي والثقافي والفكري، فضالً عن الخلقي  التكافؤ
 . والمالي، فذلك أدعى لنجاح الحیاة الزوجیة وأحفظ لھا من الفشل واإلخفاق

وتؤكد الدراسات الحدیثة بأن المستوى الخلقي والدیني ھو أھم مقاییس 
أن الدین الكفاءة التي ینبغي عدم إغفالھا عند اختیار الزوجین، وھذا ال یعني 

أو األخالق ھما المطلوبان فقط، لكن المقصود ھنا عدم إغفالھما إطالقاً بجانب 
الصفات األخرى، فالجمال مطلوب ومرغوب في معظم األحوال، لكنھ ال 
یقصد وحده بل یجب أن یكون مصحوباً بالمستوى الخلقي النابع من االلتزام 

س المال أو الحسب أو اإلسالمي، وكذلك إذا اختار الزوج زوجتھ على أسا
بینما إذا . النسب فلیس ھذا ممنوعاً ولكن المطلوب أال یغفل التدین واالعتدال

اتجھت رغبات األسر إلى عدم الزواج إال ممن كان ذا مال أو حسب أو نسب 
دون االلتفات إطالقاً إلى الناحیة األخالقیة فھذا سیؤدي بالضرورة إلى فساد 

ؤید ذلك، فاألسر التي ال تعتد بالناحیة الدینیة كبیر في األسرة، والواقع ی
  .تعرض بناتھا للھزات األسریة

وتبین الدراسات المیدانیة بأن اعتماد الكفاءة في الزواج المعاصر ال 
تعني العنصریة والتمایز، فالمسلمون كلھم إخوة، وأي مسلم ما لم یكن 

ما لم تكن  مشھوراً بجوره وفسقھ فلھ الحق في أن یتزوج من أیة مسلمة
، وفي  معروفة بفجورھا وانحرافھا، فالعبرة بالتدین واالستقامة وحسن الخلق

نفس الوقت تؤكد أنھ كلما كان الزوج كفؤاً لزوجتھ، أي مماثالً لھا أو متقارباً 
معھا في الصفات العلمیة واالجتماعیة والعقلیة والخلقیة، توافرت عوامل 

 . االستقرار بینھما

لزوجین لیس كما یفھمھ البعض بأنھ مبني على التساوي والتكافؤ بین ا
في مستوى المال والثروة أو الوظیفة أو القبلیة، فھذا مخالف لمقصود شریعة 
اإلسالم، بل التقوى ھي أساس الكفاءة، وھي تعني الخلق الكریم وھي الكفاءة 

 .الحقیقیة
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 أما ظاھرة الزواج عن حب ـ ظاھرة زواج األصدقاء ـ وفكرة الحب
السابق للزواج لیست األساس في إقامة عالقة زوجیة مستقرة كما ینظر إلیھا 
المجتمع الحدیث، بل ھي عادة غریبة عن المجتمع اإلسالمي وغیر مشروعة، 
فالمفروض أال یقع االئتالف إال بعد الخطبة أو بعد عقد القران، أما ما یحدث 

دون اعتبار ما إذا كان ھذا  في ھذه األیام أن الفتاة ترتبط بعالقة عاطفیة بشاب
الشاب مناسباً لھا أو كفؤاً للزواج منھا، ثم تحاول فرضھ على أسرتھا وتتمسك 
بالزواج منھ باعتبار التكافؤ في الحب، فھذه خصلة غیر مقبولة شرعا، وال 
یمكن تصنفیھا ضمن نوازل الكفاءة لمخالفتھا لضوابط الشریعة اإلسالمیة، 

بین الزوجین، والقبول النفسي واالرتیاح بین الشاب  بینما التوافق والتكافؤ
 .والفتاة في فترة الخطبة الشرعیة عامل مھم لنجاح العالقة بینھما بعد الزواج

وتضیف الدراسات أن مقاییس الكفاءة غیر محددة، لكن یجب اإلدراك 
بأن التكافؤ من العوامل األساسیة المعتبرة في إنجاح الحیاة الزوجیة، 

بالتكافؤ ھنا لیس التطابق ولكن مجرد التقارب لتجنب اتساع الھوة  والمقصود
ومسببات الضرر، ومن صور التقارب الحدیثة باإلضافة إلى الدین؛ التقارب 
في المستوى المادي واالجتماعي والفكري والثقافي والعلمي والعمري أیضاً، 

ال تخرج عن  كما یكون التقارب أیضا في العادات والتقالید المستحدثة والتي
  . دائرة الشرع اإلسالمي

  شرط الكفاءة في النصوص الوضعیة: الفرع الثاني

لو أجرینا مسحا لقوانین األحوال الشخصیة في النصوص الوضعیة 
العربیة لوجدنا البعض منھا تمسك بشروط الكفاءة وفق ما جاء بھ الفقھ 

ما نجد البعض اإلسالمي خاصة منھا الدول المطبقة للشریعة اإلسالمیة، بین
اآلخر یدرج عناصر من شروط الكفاءة في عقود النكاح ویغفل أخرى، 
والبعض اآلخر ال یتطرق إلى مسألة الكفاءة إال ضمنیا تحت غطاء اإلیجاب 

  . والقبول أو یتغاضى عنھا نھائیا

وعلى سبیل المثال ال الحصر، من بین التشریعات العربیة المنظمة 
  : زواج ما یليلموضوع الكفاءة في عقد ال
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  :م الذي جاء فیھ1953سنة  59: قانون األحوال الشخصیة السوري رقم

  .ـ یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفأُ للمرأة 1

ـ إذا زوجت الكبیرة نفسھا من غیر موافقة الولي، فإن كان الزوج كفئا لزم  2
  .العقد، وإال فللولي طلب فسخ النكاح

  .عرف البلدـ العبرة في الكفاءة ل 3

  .ـ الكفاءة حق خاص للمرأة وللولي 4

  .ـ یسقط حق الكفاءة لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة 5

ـ تراعى الكفاءة حین العقد، أو أخبر الزوج أنھ كفء، ثم تبین أنھ غیر  6
  .132كفء كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد

وضوع الكفاءة وما یالحظ على ھذه األحكام أنھا تتطرق صراحة إلى م
  .133وھي تتفق في أغلبھا مع المذھب الحنفي

فنجد المادة األولى توضح أن الكفاءة مطلوبة من جانب الرجل ال من 
جانب المرأة، أو من الجانبین، والمادة الثانیة تقرر أن الكفاءة شرط لزوم، ال 
شرط صحة، أما المادة الثالثة فھي تراعي أن مبنى الكفاءة في األصل یعود 

لى العرف السائد بالبلد، أما المادة الرابعة فھي تتفق تماما بما جاء بھ الفقھاء إ
على أن الكفاءة حق لكل من المرأة والولي، والمادة الخامسة تشرح وقت 
سقوط حق الكفاءة عمالً بمشھور مذھب الحنفیة الذي یفید سقوطھ بعد العقد، 

ءة وھو عند العقد، ال بعده والسادسة تبین الوقت الذي یجب فیھ مراعاة الكفا
كما ورد في الفقھ اإلسالمي، والمادة السابعة تمنح الخیار لكل من الزوجة 
واألولیاء من إمضاء العقد أو فسخھ في حال ما تبین أن الزوج ادعى لنفسھ 
نسبا جعل المرأة وولیھا یقبالنھ، ثم یظھر نسبھ خالف ما ادعاه لنفسھ، فالحكم 

إن ظھر نسبھ مثل ما ادعاه أو أعلى منھ، فعقد النكاح : رفي ھذه الحالة أن ینظ
الزم وال خیار للمرأة وال ألولیائھا في فسخ العقد، بینما إن ظھر من نسبھ دون 
ما ادعاه فالخیار في الفسخ للمرأة وأولیائھا، وھذا یتفق تماما بما جاء بھ الفقھ 

  .134اإلسالمي 
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إذا كان الخاطبان غیر : ، من نفس القانون19وجاء أیضا في المادة 
  .135متناسبین سنا، لو لم یكن مصلحة في ھذا الزواج، فللقاضي أن ال یأذن بھ

فكثیرا ما یزوج أولیاء الفتاة من ال یناسبھا في السن بفارق كبیر، وذلك 
رغبة منھم من االستفادة المالیة أو االجتماعیة للزوج، وھو باعث غیر سوي، 

نفس واستقرار الحیاة، لكن غالبا ما ینتج عن ھذا كون الزواج جعلھ هللا سكنا لل
النوع من الزواج آثارا سلبیة سیئة أھمھا؛ عدم عصمة الزوجة من الفتنة، 
وأحیانا ضعف الزوج في المعاشرة بما یحقق الغرض األصلي من الزواج، 
ولذلك خولت المادة الحق للقاضي في إمضاء العقد أو فسخھ حسب ما یراه 

  . مالءما

فید بأن السن یعتبر من خصال الكفاءة في القانون السوري، بینما وھذا ی
عامل السن ال یؤخذ بھ كخصلة من خصال الكفاءة عند جمھور فقھاء الشریعة 
اإلسالمیة ما عدا الشافعیة الذي یرون أن الشیخ الكبیر كفء للشابة الصغیرة، 

ألطراف، ویصح أن یزوج الولي ابنتھ الصغیرة بالعجوز واألعمى ومقطوع ا
ورد جمھور الفقھاء بأن ذلك یعد إثم عند هللا تعالى الحتمال إلحاق الضرر 
بالزوجة، ومن حق الحاكم عدم اإلذن بالعقد ما دام من حقھ منع المباح سیاسة 

  .    136وھو األولى

ومن بین النصوص الوضعیة التي أقرت الكفاءة في عقد النكاح؛ مدونة 
  : والتي جاء فیھا 1957لسنة  190/57/1قمة األحوال الشخصیة المغربیة المر

  .ـ الكفاءة المشترطة في لزوم الزواج حق خاص بالمرأة والولي 1

  .ـ الكفاءة تراعى حین العقد ویرجع في تفسیرھا إلى العرف 2

  .137ـ یعتبر التناسب العرفي في السن بین الزوجین حقا للزوجة وحدھا 3

ولیست شرط صحة، وھي  فتبین المدونة بأن الكفاءة ھي شرط لزوم
حق خاص بالزوجة وأولیائھا في إمضاء العقد أو فسخھ، كما تبین أن شرط 
الكفاءة یراعى قبل العقد وینتھي مفعولھ بعد إمضاء العقد أي بعد الدخول، 
وشروط الكفاءة تخضع في تفسیرھا لما تعارف علیھ الناس بالبلد، وتطرقت 
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ین باعتباره من خصال الكفاءة، المدونة أیضا إلى قضیة السن بین الزوج
وخولت الحق فقط للزوجة في إمضاء العقد أو فسخھ، فإن قبلت بفارق السن 
بینھا وبین الزوج فلیس من حق األولیاء االعتراض حتى وإن كان السن یعتد 
بھ في عرفھم، وذلك ألن السن ال یعود علیھم بالضرر بل تتحملھ المرأة فقط 

   .ولذا كان من حقھا ال غیر

لكن األولى مراعاة التقارب في السن ألنھ أدعى إلى تحقیق الوفاق 
والوئام بین الزوجین، وعدمھما یحدث بلبلة واختالفاً مستعصیاً، الختالف 
وجھات النظر، وتقدیرات األمور، وتحقیق ھدف الزواج، وإسعاد 

  .138الطرفین

ما م 1984لسنة  51وجاء في قانون األحوال الشخصیة الكویتي المرقم 
  :یلي

ـ یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد ویثبت حق  1
  . الفسخ لكل من المرأة وولیھا عند فوات الكفاءة

  .ـ العبرة في الكفاءة بالصالح في الدین 2

  . ـ التناسب في السن بین الزوجین یعتبر حقا للزوجة وحدھا 3

ألب فاالبن، فالجد العاصب، فاألخ ـ الولي في الكفاءة من العصبة ھو ا 4
  .الشقیق ثم ألب، فالعم الشقیق ثم ألب

ـ إذا ادعى الرجل الكفاءة ثم تبین أنھ غیر كفء كان لكل من الزوجة وولیھا  5
  .حق الفسخ

ـ یسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، أو بسبق الرضا، أو بانقضاء سنة على  6
  139.العلم بالزواج

ر الكفاءة في الزواج، كما یحق لكل من فالمادة األولى تبین اعتبا
الزوجة وأولیائھا فسخ العقد عن اختالل الكفاءة، كما توافق المادة الثانیة الفقھ 
اإلسالمي في خصلة الدین بأنھا تعني الصالح، كما یعتد بعامل السن في 
اعتباره من الكفاءة ویخول حق االعتراض فقط للزوجة، كما وضحت المادة 
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ء المرأة الذین لھم حق إمضاء العقد أو فسخھ وھو موضوع الرابعة أولیا
متشعب في الفقھ اإلسالمي ال یسع البحث التطرق إلیھ، كما یخول للزوجة 
وأولیائھا حق الفسخ أو اإلمضاء في حال ما تبین أن ما ادعاه الزوج من كفاءة 

و مخالف للواقع، وتستثني المادة السادسة حق الفسخ في حال حمل الزوجة، أ
حصول رضى الزوجة وأولیائھا بنقص كفاءة الزوج عند العقد، أو مضي سنة 

  . على عقد الزواج

أما القانون الجزائري فلم یتطرق إلى مسألة اشتراط الكفاءة صراحة، 
وإنما تضمنت بعض النصوص لجزئیاتھا كما ھو الحال في النص المتعلق 

من قانون األسرة  19باقتران صیغة عقد الزواج بشرط، وذلك في المادة 
للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج عقد : " الجزائري المعدلة بنصھا على أن

رسمي الحق كل الشروط التي یریانھا ضروریة، ال سیما شرط عدم تعدد 
  ".الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتناف ھذه الشروط مع أحكام ھذا القانون

ا على بعضھما البعض فكل من الزوج أو الزوجة لھما الحق أن یشترط
عند عقد الزواج أو حتى في عقد الحق شروطا یریانھا من مصلحتھما أو من 

  .140مصلحة أحدھما لتمتین رابطتھما المقدسة

من قانون األسرة الجزائري المتعلقة بالغلط  82كما تطرقت المادة 
یكون الغلط جوھریا إذا بلغ حدا من : " لموضوع الكفاءة ضمنیا، التي نصھا

سامة بحیث یمتنع معھ المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع في ھذا الغلط، الج
ویعتبر الغلط جوھریا على األخص إذا وقع في صفة الشيء یراھا المتعاقد 

إذا وقع في . جوھریة، أو یجب اعتبارھا كذلك نظرا لشروط العقد وحسن النیة
ذه الصفة السبب ذات المتعاقد أو في صفة من صفاتھ، وكانت تلك الذات أو ھ

  . 141"الرئیسي في التعاقد

یتحقق الغلط في ھذه الحالة في إحدى الصفات الجوھریة للشخص 
المتعاقد، حیث یمكن أن یكون في الصفة الجسمانیة أو الصفة الخلقیة، كحالة 
زواج شخص بامرأة على أنھا عذراء، فوجدھا خالف ذلك، أو كحالة عقم 

الحاالت یخول القانون للزوجة حق طلب الزوج أو عجزه الجنسي، وفي ھذه 
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، كما منح 142من قانون األسرة الجزائري 53م 2التطلیق على أساس الفقرة 
للزوج حق إبطال العقد على أساس الغلط الذي یحول دون تحقیق أھداف 

  . 143الزواج ومقاصده

والواضح من خالل النصوص التي ذكرتھا وبعض النصوص الوضعیة 
یسع المقام لذكرھا كلھا، أن معظمھا یعتمد الكفاءة التي اطلعت علیھا وال 

كشرط لزوم لعقد النكاح ویخول الحق للمرأة وأولیائھا في إمضاء العقد أو 
فسخھ، كما أدرجت بعض الخصال اتفاقا مع عادات كل بلد كالسن، والوظیفة، 

  .. والخلقة

  : خاتمة

أساس  بناء على ما سبق عرضھ نستنتج أن اعتبار الكفاءة یقوم على
مالحظة واقع الناس وأعرافھم ومن ثم اعتبار ھذه األعراف بغرض تحقیق 
االنسجام والوئام بین الزوجین، وما یترتب على ذلك من تحقیق مقاصد 

  . الزواج

فعند الكالم عن الكفاءة بین الزوجین ال یجوز أن یخطر ببال أحد أن 
بین رجل وامرأة وإن  اإلسالم یدعو إلى الطبقیة، فھو یجیز كل عقد زواج یقوم

كان الرجل غیر كفء لھا، وإنما طلب اإلسالم الكفاءة عندما ال ترضى 
الزوجة أو أولیائھا بالزوج لعدم كفاءتھ، باعتبار أن عقد الزواج ال تقتصر 
آثاره على الزوجین فحسب، بل تمتد إلى أقارب الزوجین من اختالط الدماء 

حم فیما بینھم، وعدم تحقیق ذلك وتحریم المصاھرة واإلرث ووجوب صلة الر
  . یؤدي إلى اإلخالل بمقاصد الزواج الشرعیة

فمن الخیر إذن اعتبار الكفاءة شرطا للزوم النكاح حتى یمكن تدارك 
األمر قبل التوغل فیھ، وذلك بفسخھ إذا تبین فوات شرط الكفاءة، علما أن ھذا 

ول في الكفاءة باعتبارھا صاحبة الحق األ: الحق أعطي للمرأة وأولیائھا
  .والمتضررة بفقدھا، وألولیائھا لما یلحقھم من ضرر بفقد الكفاءة

ومن خالل ما سبق یمكن إیجاز أھم النتائج األساسیة التي وردت في 
  :البحث كما یلي
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أن الدین اإلسالمي سوى بین الناس كافة في الحقوق والواجبات، وجعل  .1
 .لحمقیاس التفاضل عند هللا التقوى والعمل الصا

حرص الفقھ اإلسالمي على وضع الضوابط التي تكفل استمرار الرابطة  .2
 .الزوجیة المقدسة، والمعبرة عن المعاني الصحیحة للمودة والرحمة

أن الخصال المعتبرة التي یعتد بھا الفقھ اإلسالمي في شرط الكفاءة تتماشى  .3
ناس ومقتضیات العرف الصحیح، كما ال تتناقض مع مبدأ المساواة بین ال

فجوھرھا یسعى إلى تحقیق التوافق بین الزوجین ولیس خلق التفرقة 
  .  والطبقیة في أوساط المجتمع

المماثلة بین الزوجین؛ دفعا للعار في أمور مخصوصة، : الكفاءة تعني .4
وھي مشروعة في عقد النكاح، بالكتاب والسنة والمعقول، كما أنھا لیست 

 .شرطا لصحة العقد
حھ یجعالنھ یكرم الزوجة في الوفاق والخالف، إن تقوى الرجل وصال .5

  .  وھي الخصال األساسیة التي ینبغي أن تنظر إلیھا المرأة وأولیاؤھا
كما نستنتج أن الحرفة أو الوظیفة تتأثر بما تعارف علیھ الناس في كل  .6

زمان ومكان، فقد ینظر إلیھا نظرة طیبة من قبل بعض الناس في عصر 
ن األمكنة، وقد ال ینظر إلیھا كذلك في عصر من العصور، أو في مكان م

  .آخر أو مكان آخر
كما نستنتج أن المراد من الكفاءة في المال؛ القدرة على النفقة والمھر،  .7

  . ولیس المراد منھ الغنى بالمفھوم الشائع
كما أن اعتبار الكفاءة یطلب من الزوج دون الزوجة، كون الزوجة تعیر  .8

  .لكفءوأولیاؤھا بالزواج من غیر ا
كما تبین أن الكفاءة حق للمرأة ولولیھا؛ فمن واجبھ أن یختار البنتھ أفضل  .9

  . المناكیح كفاءة
  .كما ال یعتد بخصلة األنساب كونھا من صفات الجاھلیة. 10
كما نستخلص أیضا صعوبة وضع معاییر ثابتة لخصال الكفاءة دون  .11

ط التقوى والصالح؛ لذا فھي مسلمة لظروف كل عصر ومكان بشر
احترام الضوابط الشرعیة التي تخصھا، وأن األفضل أن تراعى إلى 
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جانب الصالح والتقوى بقیة خصال الكفاءة الراجحة في الفقھ اإلسالمي ال 
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