
  الكفاءة بین الزوجین في ضوء التشریع اإلسالمي وقانون األحوال الشخصیة العربي                 
  

 

 63                                                                               الدولي التاسع الملتقى

  
الكفاءة بین الزوجین في ضوء التشریع اإلسالمي وقانون 

  األحوال الشخصیة العربي

  

  الباحث سمیر سرایري –دردوري سامیةالدكتورة 

  1 باتنةجامعة                     

 :ملّخص

مما ال شك فیھ أن الشریعة اإلسالمیة في تكوینھا للفرد والمجتمع راعت 
قق المصلحة المرجوة ویدرأ المفسدة المتوقعة، وقد طبائع النفوس ومیوالتھا مما یح

جرت طبائع الناس وأعرافھم في اختیار الزمیل والصدیق والجلیس على أساس 
التوافق واالنسجام لما یحققانھ من دوام المحبة واأللفة، ولما ینجر عن غیابھما أحیانا 

ألساس بل حث من مشقة یعسر على النفس مجاھدتھا، ولم یغفل الشرع الحكیم ھذا ا
علیھ في غیر ما حال، وخاصة فیما تعلق بمسألة النكاح، فمراعاة التوافق و التقارب 
بین الزوجین أو ما یسمى بالكفاءة في عقد الزواج في األمور الدینیة واألخالقیة 
واالجتماعیة وغیرھا مطلب أكد  علیھ الشرع في نصوصھ؛ و قوانین أحوال 

بیة على مراعاتھ، لما لھ من األثر الكبیر في الشخصیة لكثیر من الدول العر
وتحقیق مقصد الشارع من نجاح ھذا  المحافظة على استقرار األسرة واستمرارھا

  .العقد

انطالقا مما سبقت اإلشارة إلیھ، جاءت ھذه الورقة البحثیة لتعالج موضوع 
كفاءة بین ما حقیقة ال:الكفاءة بین الزوجین من خالل اإلجابة على اإلشكالیة اآلتیة

  :الزوجین في الشرع والقانون؟ ضمن خطّة مشكلة من العناصر اآلتیة
  .تعریف الكفاءة - 
  .بیان حكمھا ومشروعیتھا وصاحب الحق فیھا -
  . مقصد الشرع من اعتبارھا -
  .الصفات المعتبرة في الكفاءة -
  . نموقف بعض قوانین األحوال الشخصیة العربیة من مسألة الكفاءة بین الزوجی -
  . نتائج البحث وتوصیاتھ -
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  :تعریف الكفاءة

وفي . مثلھ في الحسب والمال والحرب: ھذا ُكفٌء لھ، أي :یقال :لغة
وروح  ...وجبریل أمین هللا فینا: قال حسان ...الرجل ُكْفٌء للمرأة: التزویج

  .1القدس لیس لھ ِكفاءُ 

یكون ومنھ الكفاءة في النكاح، وھو أن . النظیر والمساوي: والكفء
وتكافأ . الزوج مساویا للمرأة في حسبھا ودینھا ونسبھا وبیتھا وغیر ذلك

  .2تماثال : الشیئان

 ومنھ اْلَكفِيء... وكل شيء ساوى شیئا حتى صار مثلھ فھو مكافئ لھ
  .3بالھمز على فعیل و اْلُكفُوُء على فعول والكفء مثل قفل كلھا بمعنى المماثل

الكفاءة یدور حول المساواة والمماثلة،  تشیر التعاریف السابقة أن معنى
  :وھو المعنى الوارد في القرآن الكریم وفي السنة النبویة، و منھ

  .، أي ال مثیل لھ]4: اإلخالص[ َولَْم یَُكْن لَھُ ُكفًُوا أََحدٌ  :قولھ تعالى -

  .أي تتساوى ،4»المسلمون تتكافأ دماؤھم« :وقولھ  -

  :اء االصطالحیة للكفاءة، و منھادت تعریفات الفقھتعدّ : اصطالحا

  .5المماثلة بین الزوجین في أمور مخصوصة -

الحال، والدین، : المراد بھا المماثلة في ثالثة أمور على المذھب -
  .6النسب، والحسب احترازا: والحریة، وزاد بعضھم

  .7أمر یوجب عدمھ عارا -

ة والّصناَعةُ الدیان :المماثلةُ والمساواةُ معتبرة في َخمسِة أشیاءَ  -
  .8والمیَسَرةُ والحریّة والنََّسبُ 

یتضح من خالل التعریفات السابقة اتفاقھا بشكل شبھ كلي على أن 
حقیقة الكفاءة ھي المماثلة، واالختالف الواقع بینھا ھو الصفات المعتبرة في 

  .ھذه الكفاءة بین موسع فیھا ومضیق منھا
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لزوج لزوجھ في صفات وفي نظري أن یقال أن الكفاءة ھي مماثلة ا
وخصال مخصوصة، واالنعدام ھذه الخصال في الزوج قد یھدد المقصد من 

  .تكوین األسرة وھو استقرارھا؛ و یجلب العار للزوجة و أولیائھا

  :حكم الكفاءة في الزواج ومشروعیتھا

الكفاءة بالمعنى الذي سبق بیانھ  بأن یكون الزوج ُكفأ لزوجتھ في  
لكنھم بالمقابل قد أجمعوا  -ت محل اختالف  بین الفقھاءصفاٍت معتبرٍة ،كان

واعتبار الكفاءة في الدین " :على أن الكافر لیس ُكفأً للمسلمة، قال ابن حجر
ولھم في اشتراطھا من عدمھ  ،9"متفق علیھ فال تحل المسلمة لكافر أصال

  : قوالن

فقھاء تعتبر الكفاءة شرطا في الزواج، وھو قول جمھور ال :القول األول
من الحنفیة والمالكیة وھو الراجح عند الشافعیة والروایة الثانیة عند 

  .10الحنابلة

 في الزواج، وھو قول الكرخيّ  ال تعتبر الكفاءة شرطا :القول الثاني
وسفیان الثوري والحسن البصري، وعمر بن عبد العزیز وابن حزم الظاھري 

  .11وغیرھم

  :أدلة الفریقین

صحاب القول األول على ما ذھبوا إلیھ بجملة من استدل أ :الفریق األول
  :األدلة  النقلیة و العقلیة منھا

  :األدلة النقلیة - 1

وال , ال تنكحوا النساء إال األكفاء« :أنھ قال ما روي عن النبي  :أوال
  .12»یزوجھن إال األولیاء 

نھى عن إنكاح النساء بغیر   أن النبي: وجھ الداللة من الحدیث
ن، والنھي یدل على  فساد المنھي  عنھ ، وعلیھ إذا زوجت المرأة األكفاء لھ

  .13من غیر كفء كان النكاح فاسدا
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نوقش االستدالل بھذا الحدیث كونھ حدیثا : مناقشة االستدالل بالحدیث
  و مبشر بن عبید ،14ضعیفا، ألن في سنده حجاج بن أرطاة وھو مختلف فیھ

ھذا حدیث ضعیف ال أصل لھ وال " :الحدیث، قال ابن عبد البر وھو متروك
   .15"یحتج بھ

لكنھ حجة بالتضافر مع التسلیم بضعف الحدیث : ویجاب على ذلك
  .16والشواھد مع أحادیث الباب یكون حجة

العرب بعضھم أكفاء لبعض قبیلة «: أنھ قال ما روي عن النبي  :ثانیا
جل برجل، بقبیلة، ورجل برجل والموالي بعضھم أكفاء لبعض قبیلة بقبیلة، ور

  .17»إال حائك أو حّجام

فیھ دلیل على أن العرب سواء في الكفاءة  :وجھ الداللة من الحدیث
  .18بعضھم لبعض، وأن الموالي لیسوا أكفاء لھم

في إسناده راو لم یسم، وسأل ابن  الحدیث:مناقشة االستدالل بالحدیث
لدارقطني في قال ا... ھذا كذب ال أصل لھ: أبي حاتم عن ھذا الحدیث أباه فقال

  .19ال یصح: العلل

تخیروا لنطفكم، وانكحوا األكفاء، «: أنھ قال ما روي عن النبي  :ثالثا
  .20»و أنكحوا إلیھم

أي اطلبوا لھا ما ھو " تخیروا لنطفكم"قولھ  :وجھ الداللة من الحدیث
أي " وأنكحوا إلیھم"خیر المناكح وأزكاھا وأبعدھا من الخبث والفجور، 

  .  21ناتھم یدل على اعتبارھم الكفاءةاخطبوا إلیھم ب

ھذا الحدبث روي من حدیث عائشة، ومن  :مناقشة االستدالل بالحدیث
حدیث أنس، ومن حدیث عمر بن الخطاب، من طرق عدیدة كلھا ضعیفة، فال 

  .22یحتج بھ

روي عن عائشة وأنس وعمر من طرق  أن الحدیث :ویجاب على ذلك
حسن لحصول الظن بصحة المعنى عدیدة فوجب ارتفاعھ إلى الحجیة بال
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، وفي ھذا كفایة، ثم وجدنا في شرح البخاري للشیخ برھان وثبوتھ عنھ 
  .23إنھ حسن: الدین الحلبي ذكر أن البغوي قال

الحقیقة أن ھذه األحادیث الضعیفة من طرق عدیدة یقوي بعضھا بعضاً، 
الظن فتصبح حجة بالتضافر والشواھد، وترتفع إلى مرتبة الحسن، لحصول 

  . 24بصحة المعنى، وثبوتھ عنھ 

  :استدل الجمھور بالمعقول من وجوه عدة منھا :األدلة العقلیة - 2

أن في نكاح غیر الكفء عارا یدخل على الزوجة  :الوجھ األول
واألولیاء، وغضاضة تدخل على األوالد یتعدى إلیھم نقصھا، فكان لھا 

  .25ولألولیاء دفعھ عنھم وعنھا

المقصود من شرعیة النكاح انتظام المصالح بین  إن :الوجھ الثاني
المتكافئین في المسكن والصحبة واأللفة والتولد والتناسل وتأسیس القربات، 

  .26وال یكون ذلك إال بین المتكافئین عادة، فال بد من اعتبار الكفاءة

إن مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة؛ ألنھا ال  :الوجھ الثالث
ر راش، والمرأة تستنكف عن استفراش غیر الكفء، وتُعیَّ تحصل إال باالستف

بذلك، فتختل المصالح؛ وألن الزوجین یجري بینھما مباسطات في النكاح ال 
یبقى النكاح بدون تحملھا عادة، والتحمل من غیر الكفء أمر صعب یثقل على 

  .27الطباع السلیمة، فال یدوم النكاح مع عدم الكفاءة، فلزم اعتبارھا

استدل أصحاب القول الثاني القائلین بعدم اعتبار الكفاءة  :الثاني الفریق
  :في الزواج على ما ذھبوا إلیھ بجملة من األدلة النقلیة والعقلیة منھا

: الحجرات[ ...إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ : قولھ تعالى :من القرآن الكریم
نَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوَقبَائَِل یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَقْ : وقولھ ،]10

َ َعلِیٌم َخبِیرٌ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ ، ]13: الحجرات[ لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ
 َكاَن َربَُّك قَِدیًراَوھَُو الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَماِء بََشًرا فََجَعلَھُ نََسبًا َوِصْھًرا وَ  :وقولھ

  .]54: الفرقان[
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دلت اآلیات بعمومھا على المساواة بین الناس،  :وجھ الداللة من اآلیات
و أن المؤمنون جمیعا إخوة ال فرق بینھم وأن معیار التفاضل بینھم ھو التقوى 

  .ال غیر

إن اشتراط الكفاءة في الزواج ال ینافي  :مناقشة االستدالل بھذه اآلیات
اواة و األخوة التي أقرتھا اآلیات، واألصل أن الناس متساوون في المس

الحقوق والواجبات وأن التقوى ھي أساس التفاضل بینھم، أما ما تعلق باألمور 
  .الشخصیة فالتفاوت حاصل بینھم حتما

  :من السنة النبویة

في الیافوخ، فقال النبي  ما روي عن أبي ھریرة، أن أبا ھند، حجم النبي  -
: »28»یا بني بیاضة أنكحوا أبا ھند و أنكحوا إلیھ.  

أن أبا حذیفة، وكان : "ما روي عن عائشة رضي هللا عنھا، زوج النبي  -
، تبنى سالما، وأنكحھ بنت أخیھ ھند بنت ممن شھد بدرا مع  رسول هللا 

  .29..."الولید بن عتبة، وھو مولى المرأة من األنصار

سلمي خطب إلى قوم من األنصار فأبوا أن ما روي أن ربیعة بن كعب األ -
أرسلني إلیكم  إن رسول هللا « :قل لھم یزوجوه فقال لھ رسول هللا 

  .30» ...یأمركم أن تزوجوني فالنة المرأة منھم

أن الكفاءة غیر معتبرة في :أفاد الحدیث :وجھ الداللة من ھذه األحادیث
  .31بذلك النكاح، ولو كانت معتبرة لما أمرھم 

نوقشت ھذه األحادیث كونھا من  :قشة االستدالل بھذه األحادیثمنا
جھة أنھا معارضة بأحادیث أخرى تطلب الكفاءة فتكون محمولة على الندب، 

بتزویج أبي بیاضة وربیعة وغیرھما تخصیصا  ومن جھة أخرى أن أمره 
  . 32لھم بذلك، وال شركة في موضع الخصوصیة

عتبرة في الشرع لكان أولى األبواب إن الكفاءة لو كانت م :من المعقول
باالعتبار بھا باب الدماء؛ ألنھ یحتاط فیھ ما ال یحتاط في سائر األبواب، ومع 
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ھذا لم یعتبر حتى یقتل الشریف بالوضیع، فھاھنا أولى، والدلیل علیھ أنھا لم 
  .33تعتبر في جانب المرأة، فكذا في جانب الزوج

والدماء في مسألة عدم اعتبار  االحتجاج بالقصاص :مناقشة االستدالل
الكفاءة في الزواج، احتجاج غیر سدید، ألن القصاص إنما شرع لمصلحة 

ت ھذه المصلحة بخالف الزواج فالكفاءة حفظ الحیاة واعتبار الكفاءة فیھ یُفوِ 
  .فیھ تحقق مقصد األلفة وحسن العشرة بین الزوجین

ي عدم اعتبارھا أما القول بأن عدم اعتبارھا في جانب الزوجة یقتض
كذلك في جانب الزوج، فالجواب علیھ أن الزوج ال یستنكف استفراش زوجة 
غیر كفء لھ، بخالف الزوجة، فكانت الكفاءة معتبرة في حقھا، بخالف حال 

  .الزوج

ومما سبق من مناقشة أدلة كلٍّ من الفریقین یظھر  :القول الراجح
في عقد النكاح، وذلك ترجیح قول الجمھور الذي اعتبر الكفاءة شرطاً 

 :لألسباب التالیة

تعدد األدلة التي استند إلیھا الجمھور، وھي وإن كانت ضعیفة إالّ أّن  - 1
ضعفھا یتقوى بتعددھا، مما یرجح َقبول المعنى الذي وردت بھ، وھو 

  . اشتراط الكفاءة

أّن المصلحة تدعونا إلى اشتراط الكفاءة، و ذلك ألّن مصالح النكاح تختل  - 2
ند عدم الكفاءة، وھذا أمر واقع ملموس في زماننا ھذا ، فالمالحظ أّن ع

الحیاة الزوجیة مع وجود الكفاءة بین الزوجین غالباً ما تكون أنجح 
وأفضل، كما أّن التفاوت الكبیر بینھما كثیراً ما یكون سبباً للشقاق والنفرة 

  . بینھما، وتعییر كلٍّ منھما بما یفضل بھ صاحبھ

كالم أّن أھم ما دعى جمھور الفقھاء إلى اشتراطھا ھو وملّخص ال
تحقیق مقصد الشارع في استقرار الحیاة الزوجیة، وقیامھا على أساس من 

   .التفاھم واالنسجام بین الزوجین و ھذان من المصالح المعتبرة شرعاً 
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قبل أن أتطرق لبیان صاحب الحق في  :صاحب الحق في الكفاءة
ج، أود أن أشیر لالختالف الواقع بین الفقھاء في الكفاءة في مسألة الزوا

  اشتراط الكفاءة، بمعنى ھل ھي شرط صحة؟ أم شرط نفاذ و لزوم؟

ذھب جمھور الفقھاء إلى أن الكفاءة شرط لزوم في عقد النكاح ولیست 
إلى  35، وھو قول أكثر أھل العلم، بینما ذھب بعض الفقھاء34شرط صحة

والراجح من األقوال كما أشار  قد الزواج،القول بأن الكفاءة شرط صحة في ع
والصحیح أنھا غیر " :إلیھ العلماء ھو ما ذھب إلیھ الجمھور، قال ابن قدامة

مشترطة، وما روي فیھا یدل على اعتبارھا في الجملة، وال یلزم منھ 
اشتراطھا؛ وذلك ألن للزوجة ولكل واحد من األولیاء فیھا حقًا، ومن لم یرض 

  .36"منھم فلھ الفسخ

القائلون  -أما فیما یخص صاحب الحق في الكفاءة ، فقد اتفق الفقھاء 
أنھا حق مشترك بین المرأة وأولیائھا، قال  - باعتبار الكفاءة في الزواج

فحق الولي باقٍ  -أي الكفاءة - والحاصل أن المرأة إن تركتھا" :الدسوقي
لمرأة واعلم أن الكفاءة حق ا" :، وقال أبو حامد الغزالي37"والعكس

  .39"فھي حق للمرأة واألولیاء كلھم:"، وقال الحجاوي38"واألولیاء

من األمور التي سبقت اإلشارة إلیھا أن  :مقصد الشرع من اعتبارھا
الكفاءة حق معتبر للمرأة و ألولیائھا، ومقصد الشرع الحكیم من اعتبار الكفاءة 

  :في عقد الزواج یرجع ألسباب مھمة منھا

رحمة والمحبة بین الزوجین مربوط بالكفاءة بینھما، قال أن تحقق الود وال - 1
وأصل اعتبارھا أن المطلوب من النكاح السكون والود والمحبة  :"القرافي

َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیھَا  :لقول هللا تعالى
  ].21: الروم[ ْحَمةً َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً َورَ 

أن انتظام مصالح الزوجین وتحقق التوافق والتقارب مرھون بتوفر الكفاءة  - 2
أن المقصود من شرعیة النكاح انتظام مصالح كل " :بینھما،قال ابن الھمام

من الزوجین باآلخر في مدة العمر؛ ألنھ وضع لتأسیس القرابات 
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لتقارب وسائر خصال وذلك ال یكون إال بالموافقة وا... الصھریة
  .40"الكفاءة

أن عدم تحقق الكفاءة بین الزوجین یفضي الختالل مصالح الزوجین  - 3
إن مصالح النكاح تختل " :قال الكاساني ویجلب للزوجة وألولیائھا العار،

عند عدم الكفاءة؛ ألنھا ال تحصل إال باالستفراش، والمرأة تستنكف عن 
  .41"ختل المصالحاستفراش غیر الكفء، وتعیر بذلك، فت

أن الكفاءة بین الزوجین عامل مھم لجني ثمار طیبة من الزواج أال وھي  - 4
  .الذریة الصالحة، كما یبعد األسرة عما یعیق دوامھا واستمرارھا

أن الكفاءة بین الزوجین تساعد على تحقیق مقصد مھم من مقاصد الزواج  - 5
  .وھو التقارب بین العائلتین المتصاھرتین

اختلف الفقھاء حول الصفات المعتبرة  :المعتبرة في الكفاءةالصفات 
  :في الكفاءة على أقوال عدة

ذھب الحنفیة للقول بأن الصفات المعتبرة في الكفاءة  :القول األول
النسب، الحریة، اإلسالم، الدیانة، المال، والحرفة، واستثنوا السالمة من :ھي

  .42العیوب

الدین،  :كفاءة المعتبرة تكون فيقول المالكیة بأن ال:القول الثاني
  .43والسالمة من العیوب، وال اعتبار عندھم للنسب والحرفة والمال

الدین، : أن الكفاءة المعتبرة تكون في: قول الشافعیة:القول الثالث
  .44الحریة، النسب، والسالمة من العیوب

الدین، : أن الكفاءة المعتبرة تكون في: قول الحنابلة :القول الرابع
  .45لحرفة، النسب، والمالوا

على جملة  - باستثناء المالكیة -  المالحظ على أقوال الفقھاء یلمس اتفاقھم
النسب والحریة والحرفة، وتفرد : من الصفات المعتبرة في الكفاءة وھي
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الحنفیة بصفة اإلسالم، مع اشتراك المالكیة والشافعیة في صفة السالمة من 
  .حنابلة في صفة المالالعیوب، وكذا اشتراك الحنفیة وال

اآلن سنأتي على بیان بعض صفات الكفاءة المعتبرة المھمة في تنظیم 
العالقة الزوجیة والمحافظة على استقرارھا ودوامھا؛ خاصة في زماننا 
الحاضر الذي انتشرت فیھ ظاھرة الطالق بشكل فظیع والذي من أسبابھ انعدام 

  :ليالكفاءة بین الزوجین، ومن ھذه الصفات ما ی

والمقصود منھ التقوى والصالح، وقد ذھب جمھور : الكفاءة في الدین - 1
، إلى اعتبار 49، والحنابلة48، والشافعیة47والمالكیة ،46العلماء من الحنفیة

الكفاءة في الدین، فال یكون الفاسق والفاجر كفئا للتقیة الصالحة،بینما 
ھ بعدم اعتبار خالفھم محمد بن الحسن الشیباني، وأبي یوسف في روایة عن

   .الكفاءة في الدین

وقد استدل الجمھور على ما ذھب إلیھ بأدلة كثیرة من الكتاب والسنة والمعقول 
  :منھا

انِي َال یَْنِكُح إِالَّ َزانِیَةً أَْو ُمْشِرَكةً : تعالى قولھ :من القرآن الكریم الزَّ
انِیَةُ َال یَْنِكُحھَا إِالَّ َزاٍن أَْو ُمْشِرٌك  َم َذلَِك َعلَى الُْمْؤِمنِینَ َوالزَّ   ].03: النور[ َوُحرِّ

ال یصح العقد من الرجل العفیف  أنھ: دلت اآلیة :وجھ الداللة من اآلیة
على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد علیھا وإال 

حتى  وكذلك ال یصح تزویج المرأة الحرة العفیفة بالرجل الفاجر المسافح، فال،
  .50یتوب توبة صحیحة

َوأَْنِكُحوا  :بأن ھذه اآلیة منسوخة، بقولھ تعالى :نوقش ھذا الدلیل
أَفََمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن فَاِسقًا َال  :وقولھ تعالى ].32: النور[ األیَاَمى ِمْنُكمْ 

  ].13: السجدة[ یَْستَُوونَ 

لى أن الفاسق ال یكون دلت اآلیة الكریمة ع :وجھ الداللة من اآلیات
كفؤا إال للفاسقة مثلھ، ألنھ مردود الشھادة، والروایة، غیر مأمون على النفس 
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وال على المال، ناقص عند هللا تعالى، وعند العباد، فال یمكن  بحال أن كفؤا 
  .51لعفیفة شریفة طاھرة

یة في حق الكافر والمؤمن، فالمؤمن ال أن ھذه اآل:نوقش ھذا الدلیل
  .52ند هللا بالكافر، فیما ھو فاعل فیھم یوم القیامةیستوي ع

إذا جاءكم من «: أنھ قال ما روي عن النبي  :من السنة النبویة
: ، قالوا»ترضون دینھ وخلقھ فأنكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد

إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ «: یا رسول هللا، وإن كان فیھ؟ قال
  .53»فأنكحوه

في الحدیث إشارة واضحة على أن الكفاءة في : الداللة من الحدیثوجھ 
الدین صفة معتبرة، وفیھ توجیھ الخطاب لألولیاء بأن یزوجوا بناتھم من 

  .الرجل صاحب الدین والخلق

أن التفاخر بالدین أولى من التفاخر بالنسب، والمال،  :من المعقول
المفاخر، وإن التعییر بالفسق والحریة، بل ھو أحق منھا جمیعا، ألنھ من أعلى 

  .54و الفجور من أعظم و أشد وجوه التعییر، فتعیر المرأة بھ

وقد استدل أصحاب القول الثاني الذین یرون بأن الدین صفة غیر 
  :معتبرة في الكفاءة بما یلي

ال تعتبر الكفاءة في أمور االستقامة والصالح : فقالوا :استدلوا بالمعقول
  .55ور اآلخرة، فال تبني علیھا أحكام الدنیاوالعفاف ألنھا من أم

بأن ھذا االستدالل فیھ نظر، ألن المعتبر في كل :نوقش ھذا الدلیل
موضع مقتضى الدلیل فیھ من البناء على أحكام اآلخرة أو عدمھ، ألن البناء 
ھنا على أمر دنیوي، بدلیل أن المرأة تعیر بفسق الرجل فوف ما تعیر بضعف 

  .56نسبھ

بعد ذكر أدلة الفریقین ومناقشتھا، تبین بأن قول  :جحالقول الرا
الجمھور ھو األولى بالقبول، لقوة األدلة التي اعتمد علیھا، وضعف أدلة 
الفریق الثاني، فالرجل الفاسق لیس كفؤا للمرأة الصالحة العفیفة،باإلضافة إلى 
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عند  أن الصالح والتدین من الصفات المھمة التي یجب على األولیاء مراعاتھا
تزویج بناتھن، و أن دوام العشرة واأللفة بین الزوجین ال یتحقق إال باعتبار 

  .صفة الكفاءة في الدین بینھما

أن :" عرف الخطیب الشربیني رحمھ هللا النسب بقولھ :الكفاءة في النسب - 2
تنسب المرأة إلى من تشرف بھ، بالنظر إلى من ینتسب الزوج إلیھ؛ ألن 

بھا أتم االفتخار، واالعتبار یكون فیھ لألولیاء، ألن العرب تتفاخر بأنسا
  .57"الناس في األنساب على مراتب

و قد اختلف الفقھاء في اعتبار الكفاءة في النسب، فذھب جمھور الفقھاء 
  .من الحنفیة والشافعیة والحنابلة، بینما ذھب المالكیة لعدم اعتبارھا

  :یرة منھاو قد استدل الجمھور على ما ذھب إلیھ بأدلة كث

   :من السنة النبویة

العرب بعضھم أكفاء لبعض قبیلة بقبیلة، «: أنھ قال ما روي عن النبي  -
ورجل برجل والموالي بعضھم أكفاء لبعض قبیلة بقبیلة، ورجل برجل، إال 

  .58»حائك أو حجام

ألمنعن فروج «  :عمر بن الخطاب: قال : ما روي عن إبراھیم بن محمد قال -
  .59» ب إال من األكفاءذوات األحسا

على أن العرب سواء في الكفاءة دل الحدیث األول  :وجھ الداللة
، بینما دل الحدیث الثاني أن 60بعضھم لبعض، وأن الموالي لیسوا أكفاء لھم

عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ الملھم، قرر أن یمنع زواج ذوات األحساب 
  .61كفاءة في الحسبإال من الرجال األكفاء لھم في ذلك وھو معنى ال

ففي إسناده راو لم یسم، وسأل ابن أبي  الحدیث األول أما :المناقشة
قال الدارقطني في ... ھذا كذب ال أصل لھ: حاتم عن ھذا الحدیث أباه فقال

  .62ال یصح: العلل

وأما الحدیث الثاني فھو أثر ضعیف، و إذا فرضنا صحتھ فھو یخالف  
عنھ ، فقد روي أن عمر عزم أن ینكح  ما نقل عن عمر بن الخطاب رض هللا
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ابنتھ من سلمان الفارسي، وكان من الموالي، فشق ذلك على ابنھ  عبد هللا، 
ھنیئا : أنا أكفیك، فلما لقي سلمان، قال:فشكا الى عمرو بن العاص، فقال عمرو

ألمثلي یقال ھذا، وهللا ال : لك، قد  تواضع لك أمیر المؤمنین؟ فقال سلمان
  .63أنكحھا أبدا

العرب یعدون الكفاءة في النسب، ویأنفون من  أن: قالوا :من المعقول
نكاح الموالي، ویرون ذلك نقصا وعارا، فإذا أطلقت الكفاءة، وجب حملھا 
على المتعارف، وألن في فقد ذلك عارا ونقصا، فوجب أن یعتبر في الكفاءة 

  .64كالدین

  :في النسب بأدلة منھاأما المالكیة فقد استدلوا على عدم اعتبار الكفاءة 

یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى  :تعالى قولھ :من الكتاب
َ َعلِیٌم َخبِیرٌ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ  َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَاِئَل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

  ].13: الحجرات[

دلت اآلیة بعمومھا على المساواة بین الناس، وأن  :الداللة وجھ
المؤمنون جمیعا إخوة ال فرق بینھم و أن معیار التفاضل بینھم ھو التقوى ال 

  .غیر

: قال رسول هللا : ما روي عن أبي ھریرة، قال :من السنة النبویة
تقي،  إن هللا عز وجل قد أذھب عنكم عبتة الجاھلیة وفخرھا باآلباء، مؤمن"

وفاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، لیدعن رجال فخرھم بأقوام، إنما 
ھم فحم من فحم جھنم، أو لیكونن أھون على هللا من الجعالن، التي تدفع بأنفھا 

  .65التتن

بعد عرض أدلة الفریقین، یترجح قول المالكیة لما في  :القول الراجح
عكس ضعف أدلة الجمھور، قال  أدلتھم من قوة وسالمة من المعارضة، على

  .66"ولم یثبت في اعتبار الكفاءة في النسب حدیث" :ابن حجر

والمقصود منھ القدرة على المھر والنفقة على الزوجة،  :الكفاءة في المال - 3
  :و اختلفت أقوال الفقھاء في ھذه المسألة على قولین
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شافعیة، ذھب الحنفیة، والمالكیة في قول لھم، وبعض ال :القول األول
  .وأحمد في روایة عنھ، إلى اعتبار الكفاءة في المال

ذھب المالكیة على المشھور عنھم،  و الشافعیة على  :القول الثاني
  .أصح األقوال، و أخمد في روایة ثانیة عنھ، إلى عدم اعتبار الكفاءة في المال

  :استدلوا على ما ذھبوا إلیھ بجملة من األدلة منھا :أدلة الفریق األول

  :من السنة النبویة

تنكح المرأة « : قال ما روي عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، أن النبي  -
لمالھا ولحسبھا وجمالھا ولدینھا، فاظفر بذات الدین، تربت : ألربع
  .67»یداك

إن الحدیث یدل على من أن دواعي نكاح المرأة مالھا : وجھ الداللة
ألن الرجل شقیق المرأة، أو من  نصا، وعلى انھ من دواعي نكاح الرجل قیاسا

  .68باب األولى إذ المرأة قد تعیر بفقر زوجھا وعدم مكافأتھ لھا من حیث المال

الحدیث یبین ما یرغب فیھ الرجال عند نكاح النساء عرفا ال  :المناقشة
قد یقال من الباب القیاس ما ترغب بھ النساء في أزواجھن عادة، و شرعا،

  .وھذا ال یفضي لعدم اعتبار الكفاءة في المال

إن أحساب أھل «: قال رسول هللا : عن ابن بریدة، عن أبیھ، قالما روي  -
  .69»الدنیا الذي یذھبون إلیھ المال

ھ، فیقوم یحتمل أن یكون المراد أنھ حسب من ال حسب ل :وجھ الداللة
یمكن أن یؤخذ من  ...النسب الشریف لصاحبھ مقام المال لمن ال نسب لھ

    .70الحدیث اعتبار الكفاءة بالمال

فھو یخبر بان أھل " :قال ابن حجر في الرد على ھذا الدلیل :المناقشة
الدنیا یرغبون في المال وال یبالون یغیره، وھذا الذي یصدقھ الوجود ولیس فیھ 

  .71"اط الكفاءة في المال للنكاحدلیل على اشتر
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ألن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغیره عادة،  قالوا :من المعقول
وخصوصا في زماننا ھذا؛ وألن للنكاح تعلقا بالمھر والنفقة تعلقا الزما، فإنھ 
ال یجوز بدون المھر، والنفقة الزمة، وال تعلق لھ بالنسب والحریة، فلما 

  .72فألن تعتبر ھھنا أولىاعتبرت الكفاءة ثمة، 

ألن على الموسرة ضررا في إعسار زوجھا؛ إلخاللھ بنفقتھا :كما قالوا
و مؤنة أوالدھا، ولھذا ملكت الفسخ بإخاللھ بالنفقة، فكذلك إذا كان مقارنا، 
وألن ذلك معدود نقصا في عرف الناس، یتفاضلون فیھ كتفاضلھم في النسب 

  .73وأبلغ

النافون العتبار المال من صفات الكفاءة  استدل :أدلة الفریق الثاني
  :بجملة من األدلة منھا

الِِحیَن ِمْن  :تعالى قولھ :من الكتاب و َأَْنِكُحوا اْألَیَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ
ُ َواِسٌع َعلِیمٌ  ُ ِمْن فَْضلِِھ َوهللاَّ : ورالن[ ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِْن یَُكونُوا فُقََراَء یُْغنِِھُم هللاَّ

32.[  

ھذه اآلیة دلیل على تزویج الفقیر، وال یقول كیف أتزوج  :وجھ الداللة
المرأة التي أتتھ تھب لھ  وقد زوج النبي . ولیس لي مال، فإن رزقھ على هللا

  .74نفسھا لمن لیس لھ إال إزار واحد

في اآلیة حث على االنكاح بصیغة العموم، ولیس فیھا دعوة : المناقشة
  .الفقیراتلنكاح األیامى 

جاءت امرأة إلى : عن سھل بن سعد الساعدي، قال :من السنة النبویة
فنظر إلیھا : یا رسول هللا، جئت أھب لك نفسي، قال: ، فقالترسول هللا 
رأسھ، فلما  فصعد النظر فیھا وصوبھ، ثم طأطأ رسول هللا  رسول هللا 

یا : حابھ، فقالرأت المرأة أنھ لم یقض فیھا شیئا جلست، فقام رجل من أص
» وھل عندك من شيء؟«: رسول هللا، إن لم یكن لك بھا حاجة فزوجنیھا، فقال

، »اذھب إلى أھلك فانظر ھل تجد شیئا«: ال وهللا یا رسول هللا، فقال: قال
انظر ولو «: ال وهللا ما وجدت شیئا، فقال رسول هللا : فذھب ثم رجع، فقال
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ال وهللا یا رسول هللا وال خاتما من  :، فذھب ثم رجع، فقال»خاتما من حدید
فلھا نصفھ، فقال رسول هللا  -ما لھ رداء : قال سھل -حدید، ولكن ھذا إزاري 

 :» ما تصنع بإزارك إن لبستھ لم یكن علیھا منھ شيء، وإن لبستھ لم یكن
 ، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسھ قام، فرآه رسول هللا »علیك منھ شيء
معي سورة : قال ،»ماذا معك من القرآن«: دعي، فلما جاء قالمولیا، فأمر بھ ف

: نعم، قال: قال» تقرؤھن عن ظھر قلبك«: كذا وسورة كذا، عددھا، فقال
  .75»اذھب فقد ملكتكھا بما معك من القرآن«

وحاصلھ أن الفقر " :قال ابن حجر في تعلیقھ على الحدیث: وجھ الداللة
  .76"صول المال في  المآلیمنع التزویج الحتمال ح في الحال ال

أن اإلنسان یتقلب حالھ في الدنیا بین فقر وغنى وھما ال  :من المعقول
واألصح أن الیسار ال یعتبر في " :محالة زائلین، قال الخطیب الشربیني

خصال الكفاءة؛ ألن المال ظل زائل، وحال حائل، ومال مائل، وال یفتخر بھ 
  .77"أھل المروءات والبصائر

وهللا  - بعد عرض أدلة الفریقین، ومناقشة بعضھا، یظھر :جحالقول الرا
أن ما ذھب إلیھ النافون العتبار المال من صفات الكفاءة؛ ھو القول  -أعلم

والراجح " :الراجح لقوة وصحة أدلتھم، وھذا ما رجحھ وھبة الزحیلي في قولھ
مقسوم  لدي ھو ھذا الرأي؛ ألن الغنى ال دوام لھ، والمال غاد ورائح، والرزق

  .78"منوط بالكسب، والفقر شرف في الدین

العمل الذي یزاولھ اإلنسان " المقصود من الحرفة: الكفاءة في الحرفة - 4
لیكسب منھ رزقھ ومعیشتھ من صناعة وتجارة وزراعة ووظیفة 

وقد اختلف الفقھاء في اعتبار الكفاءة في الحرفة على قولین  .79"وغیرھا
  :ھما

الفقھاء من الحنفیة في روایة عنھم،  ذھب جمھور :القول األول
والشافعیة، وبعض المالكیة، والراجح عند الحنابلة؛ العتبار الكفاءة في 

  .الحرفة



  الكفاءة بین الزوجین في ضوء التشریع اإلسالمي وقانون األحوال الشخصیة العربي                 
  

 

 79                                                                               الدولي التاسع الملتقى

ذھب بعض الفقھاء؛ من الحنفیة في روایة ثانیة عنھم،  :القول الثاني
  .وبعض أخر من المالكیة، إلى القول بعدم اعتبار الحرفة من صفات الكفاءة

  :استدلوا على ما ذھبوا إلیھ بجملة من األدلة منھا :ولأدلة الفریق األ

ْزِق فََما  :تعالى قولھ :من الكتاب َل بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض فِي الرِّ ُ فَضَّ َوهللاَّ
 ِ لُوا بَِرادِّي ِرْزقِِھْم َعلَى َما َملََكْت أَْیَمانُھُْم فَھُْم فِیِھ َسَواٌء أََفِبنِْعَمِة هللاَّ الَِّذیَن فُضِّ

  ].71: النحل[ یَْجَحُدونَ 

أنھ : أحدھما: فیھ تأویالن" :قال الماوردي  في معنى اآلیة: وجھ الداللة
فضل بعضھم على بعض في قدر الرزق فبعضھم موسع علیھ، وبعضھم 

  .مضیق علیھ

أنھ فضل بعضھم على بعض في أسباب الرزق فبعضھم یصل : والثاني
، فدل ھذا على اعتبار 80"ةإلیھ لعز ودعة وبعضھم یصل إلیھ بذل ومشق

  .الحرفة في الكفاءة

اآلیة سیقت لبیان حال الكفار الذین أشركوا في عبادة هللا،  :المناقشة
  .ولیس فیھا ما یدل على شرف الحرفة أو خستھا

العرب بعضھم «: أنھ قال ما روي عن النبي  :من السنة النبویة
ھم أكفاء لبعض قبیلة أكفاء لبعض قبیلة بقبیلة، ورجل برجل والموالي بعض

  .81»بقبیلة، ورجل برجل، إال حائك أو حّجام

دل الحدیث على كفاءة العرب بعضھم لبعض، واستثنى  :وجھ الداللة
من ذلك الحائك و الحّجام الن الحیاكة والحجامة من أخس الحرف، فدل على 

  .82اشتراط مراعاة الكفاءة في الحرف للنكاح

  .03:ي الصفحة رقمسبقت مناقشة الحدیث ف: المناقشة

إن الحرفة الخسیسة الدنیئة لیست نقصا فیھ، و ال : قالوا :من المعقول
  .83ھي بشيء الزم فأشبھ الضعف و المرض
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استدل النافون العتبار الحرفة من صفات الكفاءة  :أدلة الفریق الثاني
  :بجملة من األدلة منھا

 جم النبي ما روي عن أبي ھریرة، أن أبا ھند، ح :من السنة النبویة
  .84»یا بني بیاضة أنكحوا أبا ھند و أنكحوا إلیھ«: في الیافوخ، فقال النبي 

في ھذا الحدیث " :قال الخطابي في تعلیقھ على الحدیث :وجھ الداللة
ُحجة لمالك ولمن ذھب مذھبھ في أن الكفاءة بالدین وحده دون غیره وأبو ھند 

  .85"مولى بني بیاضة لیس من أنفسھم

أن الحرفة لیست بأمر الزم واجب الوجود،ألن : قالوا :لمن المعقو
اإلنسان یقدر على تركھا، فتارة یحترف بحرفة نفیسة، وتارة یحترف بحرفة 

  .86خسیسة

بعد عرض أدلة الفریقین، یترجح ما ذھب إلیھ أصحاب  :القول الراجح
ولم " :یقول وھبة الزحیلي - النافون العتبار الكفاءة في الحرفة - القول الثاني

یذكر المالكیة الحرفة من خصال الكفاءة؛ ألنھا لیست بنقص في الدین، وال 
ھي وصف الزم، كالمال، فأشبھ كل منھما الضعف والمرض والعافیة 

  .87"وھذا ھو الراجح لدي. والصحة

اختلفت أقوال الفقھاء في مسألة السالمة  :الكفاءة في السالمة من العیوب - 5
  :من العیوب إلى قولین

ذھب المالكیة والشافعیة إلى اعتبار السالمة من العیوب  :ول األولالق
  .من صفات الكفاءة

ذھب الحنفیة والحنابلة إلى عدم اعتبار السالمة من  :القول الثاني
العیوب كصفة من صفات الكفاءة، ولكنھا تثبت الخیار للزوجة دون أولیائھا، 

  .الن الضرر مختص بھا

  :على ما ذھبوا إلیھ بجملة من األدلة منھا استدلوا :أدلة الفریق األول

أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن رسول  ما روي عن :من السنة النبویة
  .88»وفر من المجذوم كما تفر من األسد... « :هللا قال 
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أفاد األمر الوارد في الحدیث وھو الفرار من المجذوم  :وجھ الداللة
  .على االعتداد بشرط السالمة من العیوب

نوقش االستدالل بأنھ یُحمل على األمراض المعدیة، وال  :اقشةالمن
  .یُحمل على غیر المعدیة

أن :استدل الفریق األول بوجوه كثیرة من المعقول منھا :من المعقول
، ومنھا 89النفس تعاف صحبة من بھ تلك العیوب، فیختل بھا مقصود النكاح

ھا مصابا بمرض، فلزم أن العار یلحق بالمرأة وبأولیائھا إذا كان زوج:كذلك
  .مراعاة السالمة من العیوب في عقد النكاح

ال شك  :استدلوا على ما ذھبوا إلیھ بالمعقول فقالوا :أدلة الفریق الثاني
أن ھذه العیوب ال تمنع من االستمتاع أما الجنون، والجذام، والبرص، فال 

االستمتاع  یشكل، وكذلك الرتق والقرن؛ ألن اللحم یقطع والقرن یكسر، فیمكن
  .90بواسطة لھذا المعنى لم یفسخ بسائر العیوب

إن عدم اعتبار السالمة من العیوب كصفة من صفات  :المناقشة
  .الكفاءة، یفضي للحوق العار بالمرأة و أولیائھا، وھو ضرر یجب دفعھ

رجحان القول الثاني الذي نفى أن  - وهللا أعلم -یظھر :القول الراجح
ب من صفات الكفاءة، فلم یرد دلیل صحیح صریح تكون السالمة من العیو

یثبتھا، ولكن یبقى للمرأة وألولیائھا حق رفض أو قبول من لم یسلم من 
  .العیوب

موقف بعض قوانین األحوال الشخصیة العربیة من مسألة الكفاءة بین 
  . الزوجین

قوانین األحوال الشخصیة العربیة  سأبین في ھذا الجزء موقف بعض
  .كفاءة في عقد الزواج، بذكر النصوص القانونیة الخاصة بذلكمن مسألة ال

 :المرقم ب -أو ما یسمى بمدونة األسرة :قانون األحوال الشخصیة المغربي -أ
  :ما یلي م والتي ورد فیھا1957لسنة  1/57/190
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  .الكفاءة المشترطة في لزوم الزواج حق خاص بالمرأة والولي - 1

  .یرجع تفسیرھا إلى العرفالكفاءة تراعى حین العقد و  - 2

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

 م والذي1953لسنة  59 :المرقم ب :قانون األحوال الشخصیة السوري -ب
  :ورد فیھ ما یلي

  .یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفأ للمرأة - 1

لولي، فإن كان الزوج كفئا لزم إذا زوجت الكبیرة نفسھا من غبر موافقة ا - 2
  .العقد، و إال فللولي طلب فسخ العقد

  .العبرة في الكفاءة لعرف البلد - 3

  .الكفاءة حق خاص للمرأة و الولي - 4

  .یسقط حق الكفاءة لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة - 5

  .تراعى الكفاءة عند العقد فال یؤثر زوالھا بعده - 6

لعقد، أو أخبر الزوج أنھ كفؤ، ثم تبین أنھ غیر إذا اشترطت الكفاءة حین ا - 7
  .كفء كان لكٍل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد

والذي  م2010لسنة  36 :المرقم ب :قانون األحوال الشخصیة األردني -ج
  :ورد فیھ ما یلي

یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدین والمال،  - 1
  .كون الزوج قادراً على المھر المعجل ونفقة الزوجةوكفاءة المال أن ی

الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فال  - 2
  .یؤثر ذلك في الزواج

إذا زوج الولي البكر أو الثیب برضاھا لرجل ال یعلمان كفاءتھ ثم تبین أنھ  - 3
  .غیر كفء فلیس ألي منھما حق االعتراض
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شترطت الكفاءة حین العقد أو قبلھ أو أخبر الزوج أو اصطنع ما إذا ا - 4
أنھ كفؤ ثم تبین أنھ غیر ذلك، فلكل من الزوجة والولي حق طلب  یوھم

فسخ الزواج، فإن كان كفؤاً حین الخصومة فال یحق ألحد منھما طلب 
  .الفسخ

یسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو  - 5
  .بق الرضا، أو مرت ثالثة أشھر على علم الولي بالزواجس

والذي  م1984لسنة  51 :المرقم ب :قانون األحوال الشخصیة الكویتي -د
  :ورد فیھ ما یلي

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

  .في الكفاءة بالصالح في الدینالعبرة  - 2

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

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

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

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

المالحظ على ھذه القوانین السالف ذكرھا أنھا نظمت مسألة الكفاءة في 
عقد الزواج، بین ُموسع في ذكر البنود الخاصة بھا، وبین مضیق بعض 

لشخصیة الكویتیة والسوریة الشيء منھا، وقد اعتمدت قوانین األحوال ا
األردنیة بشكل كبیر على أقوال و آراء المذھب الحنفي فیما یخص أحكام 
الكفاءة وصفاتھا، بینما اعتمد المغرب الشقیق في مدونتھ لألسرة على المذھب 

  .المالكي
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 أو ما یسمى بقانون األسرة الجزائري: قانون األحوال الشخصیة الجزائري -د
  :م1984سنة ل 11- 84 :المرقم ب

الحقیقة أن قانون األسرة الجزائري لم یتطرق بتاتاً لمسألة الكفاءة بین 
الزوجین، ولم ینظمھا كتنظیمھ لمسائل الزواج األخرى، ولم یحاكي قوانین 
األحوال الشخصیة  لبعض الدول العربیة التي أفردت لھذا القضیة فصوال 

ع الجزائري، وخلالً وبنودا منظمة لھا، وھذا یعتبر تقصیًرا كبیًرا م ن المشرَّ
واضحاً في قانون األسرة، وكان من األفضل و األنسب تبني موقف واضح 

  .من مسألة الكفاءة و ما تعلق بھا من أوصاف و أحكام

كل ما ": وھي 222أما إحالة قانون األسرة الجزائري على نص المادة 
، "ریعة اإلسالمیةلم یرد النص علیھ في ھذا القانون یرجھ فیھ إلى أحكام الش

فلم یحل المشكل، وكان من األجدر تبني أوصاف للكفاءة تتالءم وطبیعة 
  .المجتمع الجزائري

  الخاتمة

من خالل ھذه الدراسة لموضوع الكفاءة بین الزوجین في ضوء  
قانون األحوال الشخصیة العربي، یمكن استخالص التشریع اإلسالمي و

  :النتائج اآلتیة

عریفات الكفاءة االتفاق بشكل شبھ كلي على أن حقیقة اتضح من خالل ت - 1
الكفاءة ھي المماثلة، و االختالف الواقع بینھا ھو الصفات المعتبرة في ھذه 

  .الكفاءة بین موسع فیھا ومضیق منھا

بعد عرض ومناقشة أدلة المثبتین والنافین لشرط الكفاءة في الزواج یظھر  - 2
تحقیقا  فاءة شرطاً في عقد الزواجترجیح قول الجمھور الذي اعتبر الك

  .لمقصد الشارع وھو استقرار الحیاة الزوجیة

القائلون باعتبار -أما فیما یخص صاحب الحق في الكفاءة، فقد اتفق الفقھاء  - 3
  .أنھا حق مشترك بین المرأة و أولیائھا-الكفاءة في الزواج 
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؛ الحفاظ على إن مقصد الشارع الحكیم من اعتبار الكفاءة بین الزوجین - 4
استقرار األسرة، وتحقیق المودة واأللفة واالنسجام بین الزوجین، ودفعا 

  .للضرر الذي قد یلحقھا جراء انعدام الكفاءة

أھم صفات الكفاءة التي ینبغي مراعاتھا في الزواج ھي صفة التدین  - 5
والصالح، أما بقیة الصفات فھي متغیرة من حیث األھمیة والترتیب زمانا 

  .ناومكا

أشارت بعض قوانین األحوال الشخصیة العربیة لموضوع الكفاءة في عقد  - 6
  .الزواج بین متوسع في إیراد أحكامھا و أوصافھا، وبین مضیق

  .قصور قانون األسرة الجزائري فیما یخص مسألة الكفاءة في عقد الزواج - 7

  :التوصیات

في أمٍر غایة في  أُجِمُل التوصیات التي أود نقلھا للقائمین على الملتقى
ع الجزائري لتبني موقفا واضحا من مسألة الكفاءة  :األھمیة وھو دعوة المشرَّ

بین الزوجین من خالل إدراج بنود خاصة في قانون األسرة یوضح أوصاف 
  .الكفاءة و أحكامھا بصورة تدرأ الخلل الواقع فیھ

   :الھوامش
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