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Abstract 

      This study aims to highlight issues on competency in marriage, by looking to the competency criteria 

considered by the classical jurists, and to the extent of change the customs have on these criteria, as well 

as looking to the new criteria introduced in this contemporary time due to the changing customs. The 

problem of the study lies in identifying the effect of customs on changing the criteria of competency. 

Therefore, this study is trying to answer the following: 

1) What are the criteria of competency considered in marriage according to the jurists? 

2) What are the new criteria of competency in this contemporary time? 

3) What is the effect of customs in changing these criteria? 

The research relied on the inductive and comparative approaches to inventory the criteria of competency 

considered by the previous jurists, and to know the emerging criteria of competency. Then the analytical 

method; to know the effect of changing customs on the renewal of those criteria. 

Keywords: competency, customs, criteria of competency. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ها  الكفاءة وأثر األعراف يف تغّير

 يف عقد النكاح

 

 حممد سعيد بن خليل اجملاهد د. 

 كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان  ،، قسم العلوم اإلسالميةأستاذ مشارك

 محدان بن محد الشكيلي

 السلطان قابوسجامعة -ماجستّي يف الفقه وأصولهطالب 

 لص امل

، املتقدمني ، من خالل النظر يف الصفات املعتربة يف الكفاءة عند الفقهاءتسليط الضوء على الكفاءة يف الزواجهتدف هذه الدراسة إىل       
وتكمن مشكلة الدراسة يف ، استجد منها يف هذا العصر، بناًء على تغري األعراف النظر إىل ماتغري هذه الصفات، وكذلك أثر األعراف يف ومدى 

  :أييتجاءت الدراسة لإلجابة على ما ولذا الوقوف على أثر األعراف يف تغيري صفات الكفاءة، 

 ؟عند الفقهاءعتربة يف الزواج ما صفات الكفاءة امل .1
 ؟فاءة يف العصر الراهنما الصفات املستجدة للك .2
 ما أثر األعراف يف تغري تلك الصفات؟ .3

حلصر صفات الكفاءة املعتربة عند الفقهاء املتقدمني، وملعرفة الصفات املستجدة للكفاءة، مث واملقارن االستقرائي  نياملنهج ولقد اعتمد البحث على
 ر تغري العرف يف جتدد تلك الصفات.املنهج التحليلي؛ ملعرفة أث

 صفات الكفاءة-األعراف -الكفاءة  فتايية املكلمات ال

 املقدمة 

 وبعد:احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

واستقرارها؛ إذ كلما قلت اهلوة بني الزوجني كلما انعكس  ام الود واستمرار احلياة الزوجيةيف دو دورًا ابلغ األمهية التكافؤ بني الزوجني يلعب        
ره السليب على ذلك إجيااًب على قوة العالقة بينهما، وكان له األثر اهلام على األوالد وسلوكهم، وكلما اتسع البون بني الشاب والفتاة فإنه سيرتك أث

 املتماسكة. بناء األسرة املسلمةيف أمهية ءة بني الزوجني لكفافإن لومن هنا عالقة كل منهما ابآلخر، وعلى األوالد واجملتمع، 

، ن أعراف الناس وأحواهلم يف السابق ختتلف عما حنن عليه اليوم من تغري يف األفكار واختالف يف التوجهات والنظراتفإوكما هو معلوم        
مثاًل من  إذ كان املسلمون يف عصر ال يتحرجون الكفاءة بني الزوجني؛ت اليت حتكم  نظرهتم إىل الصفاغرَي الذي طرأ على أحوال الناس التغري فهذا 

، ويستغربون اقرتان الرجل العادي ابملرأة ذات هذا الزواجواألعراف تبدلت فصار الناس يستهجنون  ،العصر اختلف، ولكن من الصغرية زواج الكبري
 الشهادات اجلامعية، وهذا ما استدعى البحث يف صفات الكفاءة ومدى أتثرها أبعراف الناس. 
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ال خيتلف اثنان يف أمهية الكفاءة بني الزوجني لتحقيق أهداف الزواج، وهلذه الكفاءة صفات اختلف فيها الفقهاء   مشكلة البحث 
الذي البتنائها على أعراف الناس يف حتديد ضوابطها، وقد تغريت أعراف الناس كثريًا وال سيما يف السنوات األخرية بناًء على التطور السريع كثريًا؛ 

لى عليجيب  جاء وجة، ومن هنا برزت مشكلة البحث؛ إذيشهده العامل، وهذا يستدعي ابلضرورة تغري الصفات اليت حتدد كفاءة الزوج ومماثلته للز 
 :األسئلة اآلتية

 ما صفات الكفاءة املعتربة يف الزواج عند الفقهاء؟ -1
 ما الصفات املستجدة للكفاءة يف العصر الراهن؟ -2
 ما أثر األعراف يف تغري تلك الصفات؟ -3

 
  اجتمعت عدة أسباب وراء اختياران هلذا البحث، لعل من أمهها: أسباب اختيار املوضوع 

 الكفاءة.حتقق استقرار احلياة الزوجية الذي هو مقصد مهم يف أمور الدين على توقف  -1
 حصول كثري من حاالت الطالق بسبب انعدام الكفاءة بني الزوجني. -2
 تغري نظرة الناس إىل ما هو معترب من صفات الكفاءة بسبب اختالف األزمان حيتم النظر يف الصفات املستجدة ملعرفة رأي الشرع فيها.  -3

، وهذا ما يؤثر على حتقق الكفاءة بني الزوجني فيها سيتسفيد من هذا البحث أهل الفقه عند طروء حادثة يراد النظر يف ية البحث أمه
قد عقد الزواج، وعلى صحة املهر املسمى؛ ألنه من املعلوم عند املختصني يف األحوال الشخصية أتثر عقد الزواج ابلكفاءة، وال سيما إن مت ع

ظر يف صفات الكفاءة الزواج دون ويل، كما أجازه احلنفية، ولكنهم نصوا على اشرتاط الكفاءة لصحة ذلك الزواج دون ويل، وهذا ما يستدعي الن
 ومستجداهتا.

 مل ختلو املكتبة العلمية من دراسات حول الكفاءة بني الزوجني، ولعل من أمهها: الدراسات السابقة 

رسالة ماجستري قدمت جلامعة آل البيت، :    أثر العرف يف مسائل الزواج يف الفقه اإلسالمي، للبايث نواف عواد الشويعر -1
عقد الزواج، ولكنه مل يتعرض من قريب وال من بعيد ويف آاثر يف مقومات عقد الزواج، و ، يف اخلطبة هأثر و  لى العرفم: تكلم ع2002األردن،

؛ إذ سرتكز على بيان أثر األعراف يف اختالف صفات للكفاءة حمل البحث، ومل يذكر أثر العرف يف حتديد صفاهتا، وهو ما ستتناوله هذه الدراسة
 .الكفاءة

حبث مقدم جمللة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية،  املعتربة يف النكاح )دراسة فقهية مقارنة(، حممد علي مقبول الكفاءة  -2
 م. 2001، 11اليمن، العدد

كما رجح ، ورجح قول املالكية يف عدم اعتبار النسب واحلرفة واملال يف الكفاءة،  خصال الكفاءةأهنا شرط لزوم، وذكر و الكفاءة عن  حتدث     
أن وأوضح يف خصال الكفاءة، السالمة منها  مراض اخلطرية كاإليدز ومدى اعتبارعدم اعتبار السالمة من العيوب يف الكفاءة، مث ذكر بعض األ

 ،هي الدينتوصل إىل أن اخلصلة الوحيدة اليت جاءت النصوص الشرعية آمرة هبا ، و عترب من خصال الكفاءةيال  والبلد ،اجلمال، والسن، والثقافة
عند خصال الكفاءة، ولكنه يف حتديد العرف حَكم والذي يؤخذ على البحث أنه ، هتماعرف الناس وعادإىل  هاملرجع فيفداها من اخلصال أما ما ع

هاء، ومدى تستقرئ خصال الكفاءة املعروفة عند الفقالدراسة أن  التطبيق مل يَفع ِّل الصفات اليت استجدت بتغري األعراف، واملأمول من هذه
 ، وتنعم النظر يف مستجدات أعراف الناس يف صفات الكفاءة. اعتبارها يف عرف الناس اليوم

، حممد زيدان، حبث قدم جمللة اجلامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلسالمية( اجمللد السابع عشر، الكفاءة يف عقد النكاح -3
 :2002العدد األول، 
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، ورجح اعتبار بعضها، وألغى اعتبار البعض اآلخر للعرف، عندهم خلصال املعروفةوذكر ا، كفاءةعرض أقوال الفقهاء يف تكييف ال
احلكم ولكنه مل جيعل للسن والثقافة أي أثر يف اعتبار الكفاءة مع أن العرف قاض بذلك، واجلديد الذي ستضيفه الدراسة هو إبراز أثر العرف يف 

 الصفات يف هذا العصر.ما استجد من ، ودراسة السابقة على خصال الكفاءة

 اجلامعة اإلسالمية رسالة ماجستري قدمت يف  العرف وأثره يف يقوق الزواج يف الفقه اإلسالمي، للبايثة رهيفة سليمان محادة -4
تعليمي، وتوصلت إىل أن احلرفة، واملستوى الحتدثت عن على الكفاءة، و و ذكرت الباحثة أثر العرف على حقوق الزوج غري املالية، م،  2012غزة 

، ولكنها مل الذي صار حمط أنظار األسراملستوى التعليمي خبالف ، املعتربة الكفاءةصفات أعراف الناس مل تعد تنظر إىل احلرفة على أهنا من 
؛ إذ ستستقرئ صفات ةتستقرئ مجيع خصال الكفاءة التقليدية واملعاصرة وتنظر يف املعترب منها يف هذا العصر، وهو ما ستضيفه هذه الرسال

 .الكفاءة التقليدية واملعاصرة وتنظر إىل املعترب منها

  :أيكام الكفاءة بني الزوجني يف عقد النكاح لغازي بن حممد املطريف، مكة املكرمة جامعة أم القرى -5

على  هاحلديث فياقتصر  ،اخلصاليف  اوكان كالمه موجزً ، خصال الكفاءةكما حتدث عن حكمها ووقت اعتبارها،  ذكر الكفاءة و عَرف 
صفات الكفاءة التقليدية واملعاصرة والنظر يف املعترب منها يف العصر  ، وهو ما جاءت هذه الدراسة لبيانه إذ هي معقودة الستقراءنصف صفحة

   .الراهن

 وميكن تلصي  ما سبق مبا أييت 

الصفات اليت استجدت  اءستقر يتم امل العملي التطبيق عند العرف حاكًما على خصال الكفاءة، ولكن السابقة الدراسات جعلت بعض  -1
 تغري األعراف.ل
 ذكر أثر العرف يف حتديد صفاهتا.بعض الدراسات للكفاءة حمل البحث، ومل تتعرض مل ت -2
 عصر، وهذا ما ستضيفه هذه الرسالة بعون هللا تعاىل.ا المل تستقرئ مجيع خصال الكفاءة التقليدية واملعاصرة وتنظر يف املعترب منها يف هذ -3

 يهدف البحث إىل: أهداف البحث 

 بيان صفات الكفاءة املعتربة يف الزواج عند الفقهاء.  -1
 الوقوف على الصفات املستجدة للكفاءة يف العصر الراهن. -2
 توضيح أثر األعراف يف تغري صفات الكفاءة. -3

املنهجني االستقرائي واملقارن حلصر صفات الكفاءة املعتربة عند الفقهاء املتقدمني، وملعرفة الصفات اعتمد البحث على منهج البحث  
 املستجدة للكفاءة، مث املنهج التحليلي؛ ملعرفة أثر تغري العرف يف جتدد تلك الصفات.

معىن الكفاءة لغة واصطالًحا وحكم املبحث األول: نذكر يف  :رة عن مقدمة وثالثة مباحث وخامتةجعلنا البحث عبا وقد خطة البحث 
: فنذكر فيه ملبحث الثالث، وفيه مطلبان، مث نثلث ابالعرف وشروطه: فنذكر املبحث الثاين، وفيه أربعة مطالب، مث نعرج على وصفاهتا اشرتاطها

 والتوصيات واملصادر واملراجع. ، وفيه مثانية مطالب، مث خامتة وفيها أهم النتائجصفات الكفاءة وأثر العرف يف تغريها
   وصفاهتا ويكم اشرتاطها امعىن الكفاءة لغة واصطالي  املبحث األول  
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، 1" اْلُمْسلُِّموَن تَ َتَكافَُأ دَِّماُؤُهمْ "ديث:منه احلو  :النظّي واملساوي :ان  عد ة مع اللغةلكفاءة يف : لتعريف الكفاءة لغة    ولاملطلب األ
 . 3"القادر على تصريف العملهلَية، األ، ذو اجلدير :والكفء، 2 جازاهأي: مكافأة على الشيء  كافأهو ،   متاثالوتكافأ الشيآن

تدور و  ،متقاربةكلمة الكفاءة جند أهنا معاين  وعند إمعان النظر يف ، اجلدارةالنظري، واملساوي، واملثيل، واجملازاة، و  مبعىنالكفاءة أتيت  :إذن
 .بني الزوجنيحول حتقق املساواة واملماثلة 

 خمتلفة:صيًغا  نياألقدما عند العلماء إن لتعريف الكفاءة اصطالحً   اتعريف الكفاءة اصطالي    ثايناملطلب ال

   .4"وغري ذلك ،هان ِّ  للمرأة يف حسبها ونسبها، ودينها، وسِّ أن يكون الزوج مساويً "  :كثرية منها  تعاريفيف الكفاءة  لحنفيةل  

 .8"اأمر يوجب عدمه عارً ": الكفاءة أبهنا 7الشافعيالشربيين  وعرف ،6املماثلة يف الدين واحلال" :أبهنا 5الدسوقي املالكي وعرفها

 .9"امليسرة واحلرية والنسبالدينة والصناعة و  :املماثلة واملساواة يف مخسة أشياء  " : أبهنا ابلةاحلن الشيباين من وعرفها
فعل كما ا  ا عامً ضابطً للكفاءة جعل هناك من و دة، و يف أمور حمدوالتكافؤ حصر هذا التماثل أن هناك من لكفاءة يتضح من هذه التعريفات ل      
،  دةو الكفاءة يف أمر واحد أو أمور حمدصر ضابط جيد ال حي الشافعيةوضعه هذا الضابط الذي ، و فما أوجب عدمه عارًا ُعد من الكفاءة ،الشافعية
، وهذا يدلنا على مثاًل  احلنابلة ال جتده عند احلنفية فما جتده يف تعريف ،الكفاءةخصال ما هو معترب عندهم من يف التعريف يذكرون كما أهنم 
 أمرين اثنني:
 .االصطالحي أنه ال ضابط ملعىن الكفاءة يف املعىن -1
  .االختالف الواضح يف التعريفاتد لذلك جت ،أن هذه املعاين اليت يذكرها العلماء يف تعريفاهتم للكفاءة حتمل يف طياهتا أثر العرف -2

                                                           
 (.128، ص2)ج -2213ح -ابب: املسلمون تتكافأ دماؤهم -بن ماجه يف سننهرواه ا -1

 (181\2)ج".احلديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي واحلاكم درجة احلديث: قال ابن امللقن يف البدر املنري: "
 -ابب: كف  أ -دار اهلداي  ة -ت: جمموع  ة م  ن ا قق  ني -اتج الع  روس م  ن ج  واهر الق  اموس -ه   (1208عب  د ال  رز اق )املت  و : ر: املرتض  ى الزبي  دي: حمم   د ب  ن حمم   د ب  ن  -2
 1ابب الك  اف م  ادة كف  أ )ج -ه    1212ط: الثالث  ة -ب  ريوت -دار ص  ادر -لس  ان الع  رب -ه   (111اب  ن منظ  ور: حمم  د ب  ن مك  رم ب  ن عل  ى، )املت  و :  -(312، ص1)ج
 (.1202ص -2)ج -م 2010ط: األوىل  -القاهرة –مكتبة اآلداب   -املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي -سن جبل(. حممد حسن ح120ص

-3)ج -م    ادة كف     أ -م 2001  -ه      1222ط: األوىل،  -ع    امل الكت    ب -معج    م اللغ    ة العربي    ة املعاص    رة –ه     ( 1222أمح    د خمت    ار عب    د احلمي    د عم    ر )املت    و :  -3
 (.1222ص

 1220ط: األوىل،  -بريوت، لبنان  -دار الكتب العلمية  -البناية شرح اهلداية -ه (188بو حممد: حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب )املتو : أ  -4
 (.101، ص8م. )ج 2000  -ه 
م  ن فقه  اء املالكي  ة ا قق  ني، ع  امل يف الك  الم، والنح  و، والبالغ  ة،  /ه   1230/الدس  وقي: أب  و عب  د هللا، حمم  د ب  ن أمح  د ب  ن عرف  ة الدس  وقي األزه  ري امل  الكي، ت  ويف س  نة  -5

 ، وحاشية على مغين اللبيب  يف النحو.-واملنطق، واهلندسة، والتوقيت. در س ابألزهر، من تصانيفه: حاشية على شرح الدردير ملختصر خليل يف فروع الفقه املالكي 
   /.11182رقم / - 3/12/، معجم املؤلفني: 1228رقم / - 1/321شجرة النور الزكية:  

 (.221، ص2)ج  -دار الفكر -حاشية الدسوقي على الشرح الكبري -ه (1230الدسوقي: حممد بن أمحد بن عرفة )املتو :   -6
يف ح ل ألف اظ أش ش جاع، مغ ين ا ت اج،وهو م ن كت ب الشربيين: حممد بن أمحد الشربيين، فقيه شافعي مفسر من أهل القاهرة، ل ه تص انيف منه ا: الس راج املن ري، اإلقن اع  -7

   2/2ه . األعالم، خري الدين الزركلي 1810ه ، وتويف سنة 211الفتوى عند الشافعية. ولد سنة 

، 2)ج -م1222  -ه   1218ط: األوىل -دار الكت  ب العلمي  ة -مغ  ين ا ت  اج إىل معرف  ة مع  اين ألف  اظ املنه  اج -ه   (211الش  ربيين: حمم  د ب  ن أمح  د اخلطي  ب )املت  و :   -8
 (.212ص

 -مكتب ة الف الح -ت: حمم د ُس ليمان عب د هللا األش قر -نَي ل امل آرِّب بش رح دلي ل الطال ب -ه  (1138الشيباين: عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر )املتو :   -9
 (.182، ص2)ج -م 1213  -ه  1203ط: األوىل،  -الكويت
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يف  الحظناهالتقييد الذي هلا من تعريفاهتم إذ خلت  ؛نياألقدم عندفإن تعريف الكفاءة عندهم خيتلف عم ا  املعاصرونأما العلماء 
 : هذه التعريفاتمن و  ،التعريفات السابقة

 .1"الزوجة وال أولياؤها عرضة للتعيري هبذه املصاهرة حسب العرف مساواة الزوج زوجته يف املنزلة حبيث ال تكون" : الوهاب خالف عبد تعريف
 .2"للزوجة بني الزوجني أو كون الزوج نظريًا مساواة خمصوصة أبهنا"الربكيت: تعريف 

 .3"أهلية الرجل للزواج ابملخطوبة، أبن تتوفر فيه شروط الكفاءة"ومن املعاصرين من عر ف الكفاءة أبهنا: 
 .4"ا للحياة الزوجيةاملساواة بني الزوجني يف أمور خمصوصة يعترب اإلخالل هبا مفسدً ": الكفاءة بقوله أبو زهرة فوعر 

الكفاءة من جهة اآلخر  بعضها عتربابينما  ،الرجل واملرأة جهيتمن املطلوبة عترب املساواة السابقة أن بعضها االتعريفات يالحظ على 
 . خالفت طائفة أخرى يف ذلكمن جعل املعيار املعترب يف الكفاءة العرف فقط، و  فقط، كما أن منها الرجل
 ولعل اشرتاط مماثلة الرجل للمرأة يف الكفاءة هو أسها وأساسها.  

 . حيددها الشرع والعرفصفات يف مساواة الرجل للمرأة  هو لكفاءة والتعريف املصتار ل

 خصال الكفاءة منصوص عليها، وأكثرها مرتوكة ألعراف الناس.وإمنا قلنا حيددها الشرع والعرف: ألن بعض 

 .شرط لزومالثاين: هي و  ،شرط صحةا : األول إهنان رئيسانهبمذاشرتاط الكفاءة للفقهاء يف   الكفاءةاشرتاط  يكم  ثالثاملطلب ال

فلو زوجت البالغة العاقلة نفسها من غري كفء مل يصح؛ لعدم  ة؛احلنفياملفىت به عند وهو   الكفاءة شرط صحة  املذهب األول
 . 6عند اإلابضيةقول هو و ، 5األب أو اجلد مل يصح العقد أيًضا؛ للعلة نفسها غريُ  زَوج الصغريةَ الكفاءة، ولو 

مذهب وهو فإن ختلف كان عقد الزواج جائزًا غري الزم جيوز فسخه ملن له احلق يف الكفاءة،     الكفاءة شرط لزوماينالثاملذهب 
 . 11اإلابضيةو 10قول عند احلنفية، و 9، واحلنابلة8، والشافعية7املالكية

حق للزوجة  هذا وإن احلنابلة هم من صرحوا أبن الكفاءة شرط للزوم النكاح، يف حني اكتفى املالكية والشافعية ابلقول إن الكفاءة
 ووليها، لكنهم بينوا معىن هذا احلق مبا يتفق مع معىن شرط اللزوم، 

                                                           
 -ه     1381ط: الثاني    ة  -الق    اهرة -مطبع    ة دار الكت    ب املص    رية -أحك    ام األح    وال الشخص    ية يف الش    ريعة اإلس    المية  -ه     (1318عب    د الوه    اب خ    الف )املت    و :   -1

 (.10)ص -م1231
 .112ص -م2003  -ه 1222ط: األوىل،  -دار الكتب العلمية -التعريفات الفقهية  -الربكيت: حممد عميم اإلحسان  -2
طلِّ    ع عل    ى دق    ائق زاد املس    تنقع -عب    دالكرمي ب    ن حمم    د اللح    م - 3

ُ
ه     ، 1231ط: األوىل ) -ال    ريض -اململك    ة العربي    ة الس    عودية -دار كن    وز إش    بيليا للنش    ر والتوزي    ع -امل

 (.208، ص1)ج -م(2010
 (.138)ص -م(2008) -القاهرة -دار الفكر العرش -األحوال الشخصية -أبو زهرة: حممد  -4
 (.12، ص3)جرد ا تار على الدر املختار -ن(. ابن عابدي282، ص3)ج -فتح القدير -مامابن اهل  -5
 (.22، ص10)ج -متهيد قواعد اإلميان -(. اخلليلي: سعيد بن خلفان اخلليلي122، ص13)ج -كتاب الضياء  -انظر: العوتيب: سلمة بن مسلم  -6
 (201\2)الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغري  انظر:   -7
 ( 210\2الشربيين، حممد، مغين ا تاج )ج -(218\1اهليتمي، ابن حجر، حتفة ا تاج على املنهاج )انظر:   -8
 (21ص\8البهويت، كشاف القناع )ج انظر:   -9

  (. 12، ص3)ج -رد ا تار على الدر املختار -انظر: ابن عابدين  -10
ة ط: الثالث   -ج  دة -مكتب  ة اإلرش  اد -ش  رح كت  اب الني  ل وش  فاء العلي  ل -حمم  د ب  ن يوس  ف اطف ي  (. 122، ص13)ج -كت  اب الض  ياء  -الع وتيب: س  لمة ب  ن مس  لم  -11
 (.102، ص2)ج -م(1218ه ، 1208)
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)وللويل تركها( أي: الكفاءة، والرضا بعدمها، والتزويج بفاسق"، ويعلق الصاوي يف  يقول:")وهلا(: أي: للزوجة 1فهذا الدردير املالكي
هلما يف الكفاءة، فإذا أسقطا حقهما منها وزوجها فاسق كان النكاح صحيًحا حاشيته بقوله:" قوله: ]والتزويج بفاسق[ : أي: وذلك ألن احلق 

 ".2على املعتمد
وهو ما فعله الشافعية أيًضا؛ إذ يقول ابن حجر:" الكفاءة: وهي معتربة يف النكاح ال لصحته مطلًقا بل حيث ال رضا من املرأة وحدها 

 ".3مهايف َجب   وال عَِّنة، ومع وليها األقرب فقط فيما عدا
إذن فأصحاب هذا املذهب متفقون على أن الزوجة ووليها إن رضيا ابلتزويج من غري كفء، صح الزواج، وإال فال، وهذا هو معىن شرط 

 اللزوم؛ إذ يعين أن العقد جائز غري الزم حيق لصاحب احلق يف الكفاءة أن يعرتض، فيبطل العقد، أو يرضى فيصح ويلزم.

فريق؛ إذ ليس هو حمل البحث، وحسبنا أن أكثر الفقهاء قد ذهب إىل اعتبار الكفاءة، سواء أكانت شرط  ولسنا بصدد بسط أدلة كل  
 صحة أم شرط لزوم.

  
  عقد النكاح عند الفقهاءاءة املعتربة يف صفات الكف  رابعاملطلب ال

 .4واحلرفة ،احلرية، املال، الدين اإلسالم، الكفاءة يف النسب،اعترب احلنفية  احلنفية  

املوجبة  ويقصدون هبا السالمة من العيوب :، واحلرية، واحلالويقصدون به التدين :، الدينثالثة أوصاف ءةللكفااملالكية جعل  املالكية  
 .5للرد

 . 6احلرفةتدين والصالح، ، احلرية، النسب، الاملثبتة خليار الفسخ وهي: السالمة من العيوبإىل ستة، الشافعية اخلصال أوصل  الشافعية  

 .7مبال واجب هلا من مهر ونفقة احلرية، الصناعة، واليسار وهو احلسب والنسب، ، واملنصب:الدين :خصال الكفاءة احلنابلة  

وردت خصال الكفاءة عند اإلابضية يف النسب، الدين، اجلمال والنشب، وهو املال، والذي يظهر أن ذكر هذه اخلصال اإلابضية  
احلصر، فقد ذكر ا قق اخلليلي يف التمهيد بعد ذكر اخلصال السابقة: "... إىل غري ذلك من صفاهتا مما يكون من نقص عندهم ليس على سبيل 
 .8أو زيدة يف ذاهتا..."

   .ف فيها هو متفق عليه، وفيها ما هو خمتلفيها ميالَحظ أن  ،الفقهاءة الذكر عند لفلنظر إىل هذه اخلصال السااب

                                                           

فقي  ه، ص  ويف، ت  وىل اإلفت  اء مبص  ر، م  ن تص  انيفه: أق  رب  /ه   1201 - 1121ال  دردير: أب  و الربك  ات، أمح  د ب  ن حمم  د الع  دوي، امل  الكي األزه  ري، الش  هري ابل  دردير، / - 1
/، 1232رق  م / - 1/382ش  جرة الن  ور الزكي  ة:  ، الش  رح الكب  ري عل  ى خمتص  ر خلي  ل.-املس  الك مل  ذهب اإلم  ام مال  ك، حتف  ة اإلخ  وان يف آداب أه  ل العرف  ان يف التص  وف 

 /.1182رقم /  1/222معجم املؤلفني: 

 (201\2الصاوي على الشرح الصغري ) الصاوي، حاشية انظر:   -2
 ( 210\2الشربيين، حممد، مغين ا تاج )ج -(218\1اهليتمي، ابن حجر، حتفة ا تاج على املنهاج )انظر:   -3

 واجلب: هو قطع الذكر، والعِّن ِّة:هي العجز عن املعاشرة اجلنسية.
   وما بعدها(.311، ص2)ج -بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -الكاساين (.12، ص3)جرد ا تار على الدر املختار -نابن عابدي   -4
 (.200، ص2)ج  -بلغة السالك ألقرب املسالك -الصاوي  -5
 ( 21،ص2)ج-م1222ه /1212نشر ط: دار الفكر للطباعة والالناشر:-فتح الوهاب بشرح منهج الطالب -(211ص\1اهليتمي، ابن حجر، حتفة ا تاج)ج   -6
البهويت، كشاف القناع  -(38، ص1)جم(1221 -ه  1311ط: ) -مكتبة القاهرة -املغين -ه (220ابن قدامة: عبد هللا بن أمحد بن حممد )املتو : ر: انظ  -7
   (21ص،8)ج

 (.23، ص10)ج -متهيد قواعد اإلميان -اخلليلي  -8
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القول يف صفات الكفاءة وأدلتها وترجيح القول يف ذلك؛ إذ مل يعقد البحث لذلك، وإمنا املراد معرفة أثر األعراف ولسنا بصدد تفصيل 
 وهذا يقودان إىل احلديث عن معىن العرف، وأتثريه يف تغري األحكام عموًما، ويف صفات الكفاءة خصوًصا. ،يف تغري صفات الكفاءة

  العرف وشروطهاملبحث الثاين  

  معىن العرف لغة واصطالي ااملطلب األول  

 . والُعْرف: ُعْرُف الَفَرس، وجيمع على أَْعرَاف، والُعْرُف: املعروف. 1كل ما تعرفه النفس من اخلري وتطمئن إليه  العرف لغة 

 .2ضائع ْرفُ العُ أىَب هللاُ إال َعْدَلُه وَقضاَءُه                   فال النُّْكُر َمْعروٌف وال   قال الن ابغة:

 .3ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع ابلقبول واصطالي ا 

 .4هو ما اعتاده الناس وتعارفوه يف حياهتم يف القول أو الفعل أو الرتك، واعتيادهم له :وبعبارة أوضح

أشري إليه يف هذا  حتقق بعض الشروط اليت تذكر، منها ماوهنا ُيالَحظ أنه ليس كل عمل قيل فيه إنه عرف اعُتربِّ عرفًا، وإمنا البد من 
ليس ألحد أن يدعي أبن الفعل الفالين هو عرف دون استقرار وانتشار وشهادة وقبول له من أهل ؛ إذ مستقرًا أمر مهمالعرف  التعريف، فكون

 املهم احلديث عن شروط العرف املعترب.  فقد يكون خمالًفا لشرع، لذلك كان من ا،العقول والطباع السليمة، وليس كل عرف معتربً 

قد يتوارث أو يتواطؤ أهل بلد على قول أو فعل حمدد، وبعد مدة من الزمن يصبح ذلك القول أو  شروط العرف املعترب املطلب الثاين  
قوال وأنكرت عليهم بعضها، فكل الفعل عادة أو عرفًا عندهم، وهنا ال إشكال إال أن الشريعة حينما جاءت أقر ت الناس على بعض األفعال واأل

قبول ما كان يتفق مع الشريعة وهدفها أقر ته، وكل ما كان خيالف الشريعة وهدفها نفته وحر مته، ومن هنا يتضح أن أعراف الناس وإن كانت حمل 
يها على ما هم عليه أو تلغيها، لذلك لدى الشارع إال أهنا تُقي ِّد بعض األقوال واألفعال فتقو ِّم اعوجاجها حسب ما حيقق مقصد الشارع أو تبق

 روط:   ميكن القول إنه ليس كلُّ عرف معتربًا، فالبد من توافر شروط معينة للعرف لكي يعترب، وترتتب عليه األحكام الشرعية، وهذه بعض هذه الش

والظروف، أبن يشمل مجيع الناس على فال يقبل العرف حىت يطرد يف كل األحوال : 5أن يكون العرف مطرد ا أو غالب ا الشرط األول 
كفاءة اختالف طبقاهتم، فلو كان العرف مقبواًل عند احلاصلني على الشهادات اجلامعية فقط مثاًل دون غريهم مل يعد عرفًا مطرًدا تغري صفات ال

 بناء عليه.

ولو اعترب العرف مع معارضته للنص ، تبارهألن معارضته للنص دليل فساده وسقوطه وعدم اعنص ا شرعي ا  يعارض الشرط الثاين  أن ال 
 . 6رفض الشاب املتدين وقبول الفاسق املستهرتفال يقبل تعارف الناس على  ،إىل إبطال الشريعة مع مرور الزمنألدى ذلك 

                                                           
 (.232،ص 2)ج -ابب: العني املهملة -لسان العرب -ابن منظور  -1
 -ابب الع  ني وال  ر اء والف  اء معهم  ا  -دار ومكتب  ة اهل  الل -ت: مه  دي املخزوم  ي وإب  راهيم الس  امرائي -كت  اب الع  ني   -ه   (118-100الفراهي  دي: اخللي  ل ب  ن أمح  د )  -2
 (.122-121، ص2)ج

 (.128)ص -م2003  -ه 1222ط: األوىل،   -دار الكتب العلمية -التعريفات الفقهية  -الربكيت: حممد عميم اإلحسان اجملددي  -3
 (.112)ص -م2018ه ،1232ط: األوىل -مكتبة التوبة -ختصيص النصوص ابألدلة االجتهادية عند األصوليني -خليفة اببكر احلسن  -4
 (.121)ص -النصوص ابألدلة االجتهادية عند األصولينيختصيص  -خليفة اببكر احلسن  -5
، 1)ج -م 2002  -ه    1221ط: الثاني  ة  -س  وري –دمش  ق  -دار اخل  ري للطباع  ة والنش  ر والتوزي  ع -ال  وجيز يف أص  ول الفق  ه اإلس  المي -الزحيل  ي: حمم  د مص  طفى  -6
 (.221ص
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طائفة كبرية  : فال يقبل العرف اخلاص بشخص، أو عائلة، بل ال بد من قبولالشرط الثالث  أن يكون عرف ا عام ا شامال  جلميع الناس
 .1من الناس له لكي يعترب وتبىن عليه األحكام

فالعرف له أثر يف تغري األحكام، والقاعدة الفقهية املشهورة هي: العادة حمكمة، وال ينكر تغري األحكام لتغري األزمان، ولكن هل صفات 
 .بتة؟الكفاءة اليت ذكرها فقهاؤان املتقدمون مبنية على أعراف الناس، أم فيها نصوص اث

، يالحظ من خالل تتبع أقوال الفقهاء يف ذكر أدلة صفات الكفاءة املختلفة أهنم يدورون حول العرف يف اعتبارها أو عدم اعتبارها 
 ودونكم بعض هذه النصوص:

فيدور  املوَجب  هو استنقاص أهل العرف،  : "وهو يتحدث على صفات الكفاءة  قال ابن عابدين يف رد ا تار على الدر املختار
والظاهر أن حنو وعلى هذا ينبغي أن يكون احلائك كفًؤا للعطار ابإلسكندرية؛ ملا هناك من حسن اعتبارها وعدم عدها نقًصا ألبتة..... معه،

املار؛ إذ ال يعد يف كما يعلم من كالم الفتح  ،البزاز والتاجر يف زماننا اخلياط إذا كان أستاًذا يتقبل األعمال وله أجراء يعملون له يكون كفًؤا لبنت
   .2العرف ذلك نقًصا"

 فالنص السابق عند ابن عابدين احلنفي واضح يف التعويل على العرف بعد ِّ صفات الكفاءة، وضبط أحكامها بناًء عليه.
يف بدو وال حضر وال عرب وال عجم ألن املال ظل زائل وحال  عرف ا )ال يعترب(يف التحفة:" )واألصح أن اليسار( 3وقال ابن حجر 

 .4حائل وطود مائل وال يفتخر به أهل املروءات والبصائر"
 فانظر إليه كيف نفى عن اليسار واملال أن يكون من صفات الكفاءة؛ بناًء على عدم اعتبار العرف للمال واليسار.  

ة، ففيها روايتان أيًضا؛ إحدامها: أهنا شرط، فمن كان من أهل الصنائع الدنيئة، كاحلائك، وقال ابن قدامة يف املغين:" فصل: فأما الصناع
رة، واحلجام، واحلارس، والكساح، والدابغ، والقيم، واحلمامي، والزابل، فليس بكفء لبنات ذوي املروءات، أو أصحاب الصنائع اجلليلة، كالتجا

 .5ق  النسب"ألن ذلك نق  يف عرف الناس، فأشبه نوالبناية؛ 

 فقد بىن الكفاءة يف الصناعات على العرف، ويف هذا اعتبار للعرف يف حتديد صفات الكفاءة عند احلنابلة.

فهذه النصوص، وغريها كثري يدل داللة واضحة على أن املعول عليه يف إثبات صفات الكفاءة إمنا هو عرف الناس يف كل زمان ومكان، 
 مناص من القول بتغري صفات الكفاءة بناًء على تغريها.وما دامت األعراف متغرية، فال 

: "إَِّذا ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلك فإن صفة التدين يف الكفاءة اثبتة ابلنص، وهو ما رواه الرتمذي َعْن َأشِّ ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا
َنٌة يفِّ اأْلَْرضِّ َوَفَساٌد َعرِّيٌض"َخَطَب إِّلَْيُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن دِّيَنُه َوُخُلَقُه فَ َزو ُِّجوُه إِّ  ، وهذا ما بيناه يف تعريف الكفاءة؛ إذ قلنا هي ما (6)اَل تَ ْفَعُلوا َتُكْن فِّت ْ

 ثبت ابلنص والعرف.

                                                           
 (.221، ص1)ج -الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي -الزحيلي  -1
 -الزحيلي: حممد مصطفى -(20ص\3م )ج1222 -ه  1212، 2ط-لبنان -بريوت-بن عابدين، حممد أمني بن عمر، رد ا تار على الدر املختار دار الفكرا  -2

 ز: ابئع الثياب.والبزا(.221، ص1)ج -م 2002  -ه  1221ط: الثانية  -سوري –دمشق  -دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع -الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي
فقيه، زاهد، ورع، متواضع، كثري احلياء، كان شيخ احلنابلة ، /ه 220 821ابن قدامة: أبو حممد، عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي الدمشقي، احلنبلي، / - 3
، -يف أصول الفقه  -، والكايف يف الفقه، روضة الناظر وُجنة املناظر -احلنبلي يف الفقه  -من تصانيفه: املغين شرح خمتصر اخلرقي ،  زمانه، وعلماً ممن أعالم الدينيف

 /.1111رقم/ - 2/221، معجم املؤلفني: 82، خمتصر طبقات احلنابلة )البن شطي(: ص1/188شذرات الذهب:   الربهان يف مسائل القرآن.

 م.  1213 -ه   1381(، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، مصر، عام النشر: 213، ص1ي )جر: ابن حجر، حتفة ا تاج يف شرح املنهاج، أمحد بن حممد اهليتم  -4
 (، مكتبة القاهرة، القاهرة، مصر.21، ص3ر: املقدسي، املغين، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة )ج 5

 روايته له: حسن غريب. دعقال الرتمذي ب درجة احلديث:،  (4801ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه )  :باب ،النكاح :كتاب ،رواه الرتمذي   (6) 
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بعض الصفات اليت ذكرها فقهاؤان للكفاءة؛ لنفحص مدى اعتبار العرف يف العصر الراهن هلا، مث نستعرض نستعرض هذا ما جيعلنا و 
 . املستجدة يف الكفاءةالصفات 

  تغّيهايف وأثر العرف صفات الكفاءة املبحث الثالث  
 مما ال شك فيه أن صفات الكفاءة خمتلفة اختالفًا جذرًي يف العصر الراهن ابختالف اجملتمعات العربية، كما أهنا أشد اختالفًا عند غري 

 ال أيبه به املسلم غري العرش، والعكس صحيح. العرب من املسلمني، فما يعده العرش صفة من صفات الكفاءة قد
وهذا ما يؤكد احلاجة إىل إعادة ضبط صفات الكفاءة بناًء على املستجدات، وهذا يدعوان إىل فحص الصفات السابقة اليت أثبتها  

 الفقهاء املتقدمون، وإضافة الصفات اجلديدة اليت صارت حمط أنظار اجملتمعات يف العصر الراهن.
 عن أهم الصفات اليت غدت حمل نظر الناس يف اجملتمعات يف حتديد كفاءة الرجل للمرأة يف هذا العصر. ولنتكلم 

 التدين صفة املطلب األول  
ميكن القول إن صفة التدين هي الصفة الوحيدة اليت اتفق عليها الفقهاء على خمتلف مذاهبهم، وهي اليت جاءت يف حديث َأشِّ ُهَريْ َرَة 

َنٌة يفِّ اأْلَْرضِّ وَ ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا رضي هللا عنه  ، وهذا (1)َفَساٌد َعرِّيٌض ": "إَِّذا َخَطَب إِّلَْيُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن دِّيَنُه َوُخُلَقُه فَ َزو ُِّجوُه إِّاَل تَ ْفَعُلوا َتُكْن فِّت ْ
 ما جيعل صفة التدين من صفات الكفاءة املنصوص عليها، ولو نظران إىل العصر الراهن فال يزال التدين صفة مطلوبة لدى أكثر املسلمني عند

بحث إىل الد يف طلب هذه الصفة، وبني متساهل فيه، ولكن يف العموم تتوجه األسر شد ِّ تذلك بني مالناس يف اإلقدام على الزواج، وإن تفاوت 
 عن الشاب العفيف البعيد عن الفواح  واملنكرات.

 احلرية صفة املطلب الثاين  
لغي الرق، وحصل اجلميع على حريتهم، ومل يعد هناك من حيفظ األنساب ليبني أبن ال تعترب صفة احلرية يف العصر احلاضر صفة مطلوبة للناس؛ إذ أُ 

 هذه الصفة وعدم اعتبارها.فالاًن دخل يف أجداده رٌق أم ال، فال مناص من ترك 
 النسب صفة   الثالثاملطلب 
ال يزالون يتفاخرون أبنساهبم، ولذا كان النسب معتربًا، وإن اختلف املعىن املراد منه، فالسلف إمنا أرادوا التمييز بني القرشي  من املعروف أن الناس

لذي تقدم وغريه، فليس األول كفًء لغري القرشي وإن كان عربًيا، وهكذا، وأما يف العصر الراهن فاملراد منه اهليئة االجتماعية للشاب وأسرته، وا
 طلب مصاهرة إحدى األسر، فال بد من اعتبار ذلك عند النظر إىل كفاءة الشاب للكفاءة.ب

 احلرفة صفة املطلب الرابع  
تلف بعض هي من الصفات املعتربة عند الفقهاء املتقدمني، ويف العصر الراهن، وإن اختلف املعىن؛ إذ ذكر فقهاؤان ترتيًبا خاًصا العتبار احلرف خي

ل العصر الراهن إىل تلك احلرف، ولسنا بصدد ذكر التفصيالت اليت قررها فقهاؤان العتبار احلرف؛ ألهنا مستلهمة من عصرهم الشيء عن نظرة أه
ليها، كما وواقعهم، وغاية ما ميكن قوله: إن احلرف معتربة يف هذا العصر، فال بد من األخذ بنظرة كل بلد إىل تلكم احلرف، وترتيب الكفاءة بناء ع

املرأة  فيد القول أبن فقهاءان اعتربوا التكافؤ يف احلرف بني الزوج وأش الزوجة؛ إذ املعهود يف العصور املتقدمة العمل منهما، ولكن ارخراطأنه من امل
يف عمله كان هلا يف العمل يف العصر الراهن حيتم علينا النظر أيًضا إىل عمل املرأة ومدى تكافئه مع حرفة الزوج، وأنه لو تقدم إليها من ال يكافئها 

 .بينهماتكافؤ عدم حتقق اليراه اجملتمع من  ما احلق يف عدم القبول بناء على
 سالمة الزوج من العيوب صفة   خلامساملطلب ا

أن املالكية والشافعية من الفقهاء قد شرطوا السالمة من العيوب يف الزوج لتتحقق الكفاءة مع  ذكران عند احلديث عن صفات الكفاءة
، والعَِّنةمن العيوب:  واالزوجة، وذكر  ، وال تزال السالمة مطلوب اجلميع يف هذا العصر؛ إذ ال يعدهلا شيء، وإن 2اجلنون، والربص، واجلذام، واجَلب 

                                                           
 ( 1012رواه الرتمذي، كتاب: النكاح، ابب: ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه )    -1 
: هو قطع الذكر،  - 2 والعِّن ِّة: هي العجز عن املعاشرة اجلنسية. معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعه اجلُذام: علة حيمر  منها العضو مث يسود مي يتناثر، واجَلب 

 (121\1جي)ج



11 
 

األمراض الوراثية قاتل، و معًد، بل ومرض عداد املنقرضني، واإليدز ال بد أن يكون يف أول القائمة؛ إذ إنه عيب  اختلفت العيوب، فاجلذام منها يف
بل إن الذي ينبغي تقريره  ؛ إذ إن ضررها متعد إىل سالمة األوالد، ومن هنا فإن السالمة من العيوب هي من أهم صفات الكفاءة،من أخطر العلل

من العيوب مطلوبة من جانيب الزوج والزوجة؛ إذ العيب أو املرض الذي يكون معدًي، أو مؤدًي إىل أضرار على احلمل  يف هذا العصر أن السالمة
القيام ابلفحوصات الطبية اليت تؤكد  واجلنني ال بد من السالمة منه فيهما مًعا، وهذا يوجب علينا مطالبة كل من الرجل واملرأة املقبلني على الزواج

 .ن العيوب املعدية اخلطرية كاإليدز، ومن األمراض الوراثية املؤثرة على احلمل واجلننيسالمتهما م
قدرة كل من الرجل واملرأة على  معرفةَ  -واليت ينبين على اجلهل هبا كثري من حاالت الطالق-إن من الفحوصات املهمة يف هذا العصر 

زينة احلياة الدنيا، يف رغبته أخرى حيقق من خالهلا  االقرتان بزوجة الرجلب إذا كان يف جانب الزوجة فهو يسري؛ إذ يستطيع طْ اإلجناب، وإن اخلَ 
القدرة  ولكن املشكلة تكمن إذا كان الزوج عاجزًا عن اإلجناب، فال يكون أمام املرأة من خيار إذا أرادت الولد إال الطالق، ولذا ميكن أن تكون

ملا جاءه رجل،  ملسو هيلع هللا ىلصاب من الطرفني من األمور املطلوبة يف هذا العصر الذي متكن فيه الطب من معرفة ذلك؛ ويؤيده قول النيب الكرمي على اإلجن
ْمرَأًَة َذاَت َحَسب  فَ َقاَل: إِّين ِّ َأَصْبُت ا ملسو هيلع هللا ىلصوقد عزم من الزواج من امرأة ال تنجب كما روى َمْعقِّل بن َيَسار رضي هللا عنه: "َجاَء َرُجٌل إِّىَل َرُسولِّ هللا 

، وواضح أنه (1)الِّثََة فَ نَ َهاُه، فَ َقاَل: تَ َزَوُجوا اْلَوُلوَد اْلَوُدوَد فَإِّين ِّ ُمَكاثٌِّر بُِّكْم"َوَمْنصِّب  إِّاَل َأهَنَا اَل تَلُِّد أَفَأَتَ َزَوُجَها؟ فَ نَ َهاُه، مُثَ أاََتُه الثَانَِّيَة فَ نَ َهاُه، مُثَ أاََتُه الثَ 
، فإنه مما ينبغي أن يؤخذ به ه األيملك من زواج هلا سابق؛ إذ هذا هو املتاح هلم يف ذلك العصر، فكيف إذا أصبح األمر متاًحا يف هذعرف ذ

فز ويطلب من اجلهتني؛ ليكون كال الطرفني على بينة من أمرمها، ولتعرف املرأة أن زواجها لن ينتج أوالًدا بسبب عقم الرجل، وأن عقمها سيح
وعندها هلا احلق يف أن ترفض من االقرتان به لرغبتها  -وهذا كله فيما يظهر لنا وإن كان هللا تعاىل ال يعجزه شيء -ل على الزواج الثاينالرج

 عندهالشديدة ابلولد، فلن تعرض نفسها لطلب الطالق يوًما ما، كما أن هلا االمتناع عن الزواج إن علمت أهنا ال تنجب، إال أن تتزوج من رجل 
 أوالد، وال يرغب ابإلجناب. 

 املال واليسار صفة   السادساملطلب 
 حقق الكفاءة،تاملال أو اليسار لتاشرتطوا احلنفية واحلنابلة رأينا يف صفات الكفاءة أن 

 ،(2)اكتساب نفقة كل يوموقصدوا بذلك القدرة على تقدمي املهر املعَجل ونفقة شهر إن مل يكن ذا حرفة، فإن كان حمرتفًا فبأن يكون قادرًا على 
ى وهذا املعىن هو أقرب إىل كونه أحد مقتضيات عقد النكاح، أال وهو اإلنفاق على الزوجة، والذي يقول به مجيع الفقهاء، فالذي ال يقدر عل

 اإلنفاق ال حيل له اإلقدام على الزواج فضاًل عن أن يكون ذلك من صفات الكفاءة.
ولو استعرضنا األمر من جهة التقارب املعيشي املادي، فإن املشاهد يف الواقع املعاش أن هذا التقارب يؤثر بشكل مباشر على العالقة 

 ند أهلها،الزوجية ومتانتها، وهو يف الزوج أكثر طلًبا منه يف املرأة؛ ألهنا تستطيع التكيف مع املستوى املعيشي األعلى مما درجت عليه وعهدته ع
  خبالف الرجل الذي ال ميكنه حتمل أعباء املستوى املعيشي األعلى من قدرته، وهلذا كان التقارب يف املستوى املعيشي صفة مطلوبة للمرأة.

  الكفاءة يف التحصيل العلمي والثقايفصفة   السابعاملطلب 
دراسته وشهاداته اجلامعية، وإن السبب الذي حدا ابلناس إن أول سؤال يسأله أهل الفتاة عندما يتقدم إليهم شاب للخطبة إمنا هو عن 

حياة رغيدة؛ إذ إن الشهادة كلما علت ه؛ ليطمئنوا إىل أن ابنتهم ستعي  إىل الرتكيز على التحصيل العلمي خمتلف، وإن كان أكثر الناس يطلبون
عين أن كل الناس يريدون من وراء التحصيل العلمي املال، بل ال عال معها األجر الذي يستحقه حاملها، فاملسألة ال تعدو كوهنا مادية، وهذا ال ي

 خيلو من يعترب جمرد التحصيل العلمي صفة تكسب صاحبها الرقي الفكري.
 خصلة من خصال الكفاءة، وهذه بعضها:   اعتبار التحصيل العلمي دلت على  انصوصً ولو عدان إىل فقهائنا املتقدمني، فإننا سنجد 

 ...".3يف رد ا تار: "... فالعامل العجمي يكون كفًء للجاهل العرش..؛ ألن شرف العلم فوق شرف النسبقال ابن عابدين  

                                                           
 (222\1ج)  "هذا اإلسناد رجاله ثقات قال ابن حجر العسقالين يف املطالب العالية: "(  3221رواه النسائي، كتاب: النكاح، ابب: كراهية تزويج العقيم )    (1) 
 (21\8البهويت، كشاف القناع ) -(20\3ا تار على الدر املختار ) ر: ابن عابدين، رد   (2) 

 (.23-22، ص3)ج -رد ا تار على الدر املختار -ابن عابدين - 3
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 .  ..."1ويف فتح القدير: "... فالعامل العجمي كفء للجاهل العرش ..؛ ألن شرف العلم فوق شرف النسب واحلسب ومكارم األخالق
..."، 3يف روضة الطالبني ذلك بقوله: "إن الشيخ ال يكون كفًء للشابة على األصح، وأن اجلاهل ليس كفًء للعاملة 2ذكر النوويو 

 ...". 4وال عكسه ،فليس عامل بن جاهل كفًء جلاهلة بنت عاملوجاء يف الغرر البهية: "

خيتلف عن  ةالسابق وصكان اجلهل املشار إليه يف النصوهذا يدل على اعتبار الكفاءة بني الزوجني يف اجلانب العلمي والثقايف، وإن  
إذ إن الكفاءة يف التحصيل العلمي اليت يتحدث عنها أهل هذا الزمان هي الشهادات العلمية اليت  ؛املقصود ابلتحصيل العلمي يف العصر الراهن

 جامعة وال مدرسة.  وإن مل يدخل حصل عليها الزوجان، يف حني أن املقصود ابلعلم عند املتقدمني حقيقته، 
وتفاخر بني  حمل تباه  العلمي والثقايف  تحصيلالة؛ إذ غدا السابقالعصور يف احلال ا عما كانت عليه ختلف كثريً واقع اجملتمعات اليوم اإن 

أن صاحب الشهادات  ، عدا عما أسلفنا ذكره منقبول الناس يف هذا العصر لبعض الشباب، ورفضهم آلخرين علىاألكرب  مما كان له األثر ،الناس
 .ينال حظًا أوفر من الوظائف

ويف هذا الزمان صار لصاحب  ،نه مما مل يرد به نصأل ؛راجع إىل العرفوهو ، حتصيل الشهادات جديداعتبار الكفاءة بني الزوجني يف ف       
على ما تعارفه الناس يف زمنهم، وأن األساس يف  بناءً في أحكام األسرة يف اإلسالم لشليب: "... وإمنا شرطها الفقهاء ف الشهادة العلمية مكانة،

من العرف من أمور يصح  دُّ على عرفهم، بل يدور مع ما جيِّ  اشرتاطها هو دفع العار عن الزوجة وأوليائها، فينبغي أال يقف األمر عند ما شرطوه بناءً 
ومن كتاب اجملتمع واألسرة يف ".  5هما جيعل احلياة الزوجية غري مستقرةألن الفارق الكبري في ها، كالتقارب يف السن أو الثقافة؛اعتبار الكفاءة في

وى اإلسالم: "... وطلب الزوج صفة أخرى يقر ها الدين جائز، سواء كانت مما ذكر يف احلديث أو مما مل يذكر فيه كالتقارب يف السن، و املست
 ..."6التعليمي

  صار من صفات الكفاءة اليت تلزم عند احلديث عن الكفاءة بني الزوجني. الزوجني،العلمي والثقايف بني التحصيل وهبذا يتبني أن 
  الكفاءة يف السنصفة   منالثااملطلب 

عائشة وهي بنت ست سنني أو سبع، وبناؤه هبا وهي بنت ملسو هيلع هللا ىلص أول ما يتبادر إىل الذهن عند احلديث عن التقارب يف السن، هو زواجه 
 .7عمره، ومل مينع التفاوت الكبري يف السن من استقرار حياهتما والعي  مًعا يف سعادة وهناء جتاوز اخلمسني من ه نمع أتسع، 

َوُعَمُر فَاطَِّمَة، فَ َقاَل َرُسوُل إن مما يعكر االستدالل هبذا احلديث ما رواه الرتمذي عن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: "َخَطَب أَبُو َبْكر   
 .8: إِّهَنَا َصغِّريٌَة، َفَخطَبَ َها َعلِّيٌّ فَ َزَوَجَها مِّْنُه"ملسو هيلع هللا ىلصهللاِّ 

 ،  «إِّهَنَا َصغِّريَةٌ »ل ذلك صغر فاطمة، فقوله: مل يزوج أاب بكر وعمر وعلَ  وجه االستدالل: واضح أنه 
 

                                                           
 (.221، ص3)ج -فتح القدير -ابن اهلمام - 1
فقيه، حمدث، كان شديد الزهد والورع والتقوى، من تصانيفه: ريض  /ه 211-231النووي: أبو زكري، حيىي بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي، / - 2

رقم  - 2/222طبقات الشافعية )لألسنوي(: ر:  املفتني، هتذيب األمساء واللغات.، روضة الطالبني وعمدة -وهو عمدة الفقه الشافعي  –الصاحلني، منهاج الطالبني 
 /.282/ رقم - 2/2/، طبقات الشافعية )البن قاضي شهبة(: 1122/
 (13، ص1)ج -روضة الطالبني -النووي - 3
 (122، ص2)ج -املطبعة امليمنية -الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية -ه (222السنيكي: زكري بن حممد بن أمحد بن زكري )املتو :  - 4
 (.301)ص -أحكام األسرة يف اإلسالم -حممد مصطفى شليب - 5
 (.100)ص -م2000ه ، 1221ط: الثالثة  -اململكة العربية السعودية -الريض -دار عامل الكتب -مع واألسرة يف اإلسالماجملت -اجلوالش: حممد طاهر - 6
 (.102)ص -أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية وفق مدونة األحوال الشخصية -بن معجونحممد  - 7
 (.183، ص8)ج -8310ح -مثلها يف السن ابب: تزوج املرأة من الرجال -أخرجه النسائي يف السنن الكربى - 8

 (111\2" )ج« هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه» درجة احلديث: قال احلاكم:"
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 .1املوافقة يف السن أو املقاربة مرعيةكل  منكما ال يوافقها يف السن ، ف:أي 
َا وقد أجيب لدفع    هذا التعارض أبجوبة كثرية، ولعل األصح فيها ما رواه الرتمذي عن ابن أش ُمَلْيَكَة عن عائشة " أن جربيل َجاَء بُِّصوَرهتِّ

ْرَقةِّ َحرِّير  َخْضرَاَء إِّىَل الَنيبِّ ِّ  َرةِّ"ملسو هيلع هللا ىلص يفِّ خِّ نْ َيا َواآلخِّ التعارض وحيل اإلشكال أبهنا رضي هللا عنها ، ومن هذه الرواية يندفع (2)فَ َقاَل: َهذِّهِّ َزْوَجُتَك يفِّ الدُّ
 جاءه يف حتديدها وحي من هللا تعاىل.

ومع أن اإلشكال مندفع، ولكن السلف مل يكونوا يتحرزون عن تزويج الصغرية ولو ممن يكربها بسنني، وليس يف هذا خمالفة للهدي  
ذه واقعة حال ال داللة فيها على العموم، وهذا مما يؤكد على أن خصال مل ينه، وإمنا امتنع عن تزويج فاطمة ممن يكربها، وهملسو هيلع هللا ىلص النبوي؛ ألنه 

ن دورًا  الكفاءة إمنا ينظر فيه إىل أعراف الناس وعاداهتم، ومما ال شك فيه يف هذا العصر الذي اختلف كلًيا عن العصور املتقدمة أن لتقارب الس
مام ابلتقارب يف السن بني الزوجني، على اختالف بني اجملتمعات يف ذلك، وأن الناس كبريًا يف استقرار احلياة الزوجية، ولذا حنت األسر حنو االهت

جلاه صاروا ينظرون إىل الويل الذي يقدم على تزويج ابنته من رجل يكربها بسنني نظرة انتقاد، ويعتربون األمر صفقة أريد من وراءها املال وا
 الدنيوي.

 اخلامتة
 حلات والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وبعد:احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصا  

عند الفقهاء، أمهها: الدين، احلرية، وهااتن صفتان متفق عليهما بني الفقهاء، والنسب، واحلرفة أو الصنعة  معتربةً  للكفاءة صفات  فإن 
 والعمل، والسالمة من العيوب املثبتة للفسخ، واليسار مبال واجب هلا من مهر ونفقة، واإلسالم، وهي صفات خمتلف فيها بني الفقهاء.

أثرت األعراف على إبطال بعض الصفات يف الكفاءة، وعلى ضم صفات جديدة ، وقد كفاءةأحدث العصر الراهن تغريًا يف صفات ال
 .، مما أوجب النظر يف صفات الكفاءة املعتربة يف هذا العصرصارت معتربة يف نظر الناس

 صفة التدين صفة متفق عليها عند مجيع الفقهاء، وهي من الصفات املنصوص عليها يف اهلدي النبوي.
يف حتقق الكفاءة، ويراد منه يف العصر الراهن اهليئة االجتماعية للشاب وأسرته دون النظر إىل معىن النسب الذي كان معتربًا  للنسب أمهية

 عند السلف، من عدم التكافؤ بني القرشي وغريه ولو من العرب، وحنو ذلك.
ىل ذلك ضرورة التكافؤ مع عمل املرأة، وعدم االكتفاء ال يزال العمل الذي ميارسه الشاب منظورًا إليه عند التقدم للخطبة، وانضاف إ

 ابملماثلة مع عمل األب.
العيب أو املرض الذي يكون معدًي من يف كل من الزوجني ال بد من السالمة السالمة من العيوب مطلوبة من جانيب الزوج والزوجة؛ إذ 

كل من الزوجني على اإلجناب مهم للتقليل من املشكالت الزوجية، واليت يكون ، كما أن الوقوف على قدرة  ضرار على احلمل واجلننيأو مؤدًي إىل أ
 مصريها الطالق يف الغالب.

 التقارب يف املستوى املعيشي صفة مطلوبة للمرأة، أبن يكون طالب الزواج منها قريًبا يف املستوى املادي منها.
واملراد هبا يف هذا العصر احلصول على الشهادات اجلامعية اليت تدل على الكفاءة يف اجلانب العلمي والثقايف بني الزوجني مطلوبة، 

 املستوى العلمي للشاب.
 لتقارب السن دور كبري يف استقرار احلياة الزوجية، فصار من صفات الكفاءة املطلوبة.

 . الطالق انتشار يف الزوجني بني الكفاءة انعدام أثر حول دراسة تقدمي -1الباحثني مبا أييت: وصيأخريًا ميكننا أن نو 
 .الكفاءة انعدام بسبب تكون اليت الطالق حلاالت إحصائيات عمل -2
 

                                                           
 -2018األوىلط:  -ال  يمن –ص  نعاء -مرك  ز النعم  ان للبح  وث والدراس  ات اإلس  المية -ج  امع ت  راث العالم  ة األلب  اين يف الفق  ه -ش  ادي ب  ن حمم  د ب  ن س  امل آل نعم  ان - 1
 (.81، ص12)ج
 (21\8البهويت، كشاف القناع ) -(20\3ر: ابن عابدين، رد ا تار على الدر املختار )   (2) 
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