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 ملخص الدراسة : 
إن الزواج نواة األسرة و األسرة نواة المجتمع ، و اعتبار الكفاءة في عقد الزواج أمر البد 
منھ ، و ذلك من أجل تجنب المشاكل الزوجیة التي قد تقع بعد إبرام عقد الزواج ، فالكفاءة 
شرعت من أجل انتظام الحیاة الزوجیة ، و قد جعلھا الشارع الحكیم حق للمرأة و أولیاؤھا 


و ذلك من أجل تجنب العار الذي قد یلحق بالمرأة و أولیاؤھا بسبب سوء االختیار، لذلك 
فإن وجود واشتراط الكفاءة الزوجیة في الرجل عند إبرام عقد الزواج ھو في صالح المرأة 


، و ھو السر وراء نجاح األسرة واستقرارھا و تجنب كل الخالفات العائلیة ، و وجب 
النص علیھا بنصوص قانونیة مستقلة بما یتماشى و أعراف و كذا تطور المجتمع ألن 


شروط الكفاءة في عقد الزواج كما سبق الذكر تخضع لعرف البلد بالدرجة األولى و تختلف 
من منطقة ألخرى لذلك نجد أنھ ھناك اختالف بین المذاھب الفقھیة في الخصال المعتبرة 
في الكفاءة الزوجیة ، فھناك شروط متفق علیھا و شروط مختلف فیھا ، و تجدر اإلشارة 
كذلك أن ھناك العدید من وجھات النظر الفقھیة و كذلك القانونیة من حیث اعتبار الكفاءة 


في عقد الزواج شرط صحة أم شرط لزوم فقد تضاربت أراء الفقھاء حول ھذه النقطة فلكل 
منھم أدلتھ من القرآن و السنة وكذلك العدید من األدلة العقلیة ، كما أثیرت بخصوص ھذا 
الموضوع الكثیر من الشبھات من بینھا أن الكفاءة في عقد الزواج تنفي المساواة المقررة 


بین الرجل و المرأة بسبب تخصیص الكفاءة و اشتراطھا في الرجال لصالح المرأة و 
أولیاؤھا ، إال أن ھذه الشبھات وجھ لھا العدید من الردود و تفنید ھذه الشبھات المثارة حول 


 ھذا الموضوع. 








بسكرة – جامعة محمد خيضر 
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﴿ اْلَخِبيثَاُت ِلْلَخِبيِثيَن 


 َ اللَّطيِّيَباتُ  ِلْلَخِبيثَاتِ  َ اْلَخِبيُث نَ 
ِلللَّطيِّيَباِت  َ اللَّطيِّيُب نَ  ِلللَّطيِّيِبينَ 


ُأ َلِئَك ُمَبرَّطُء َن ِممَّطا َيُق ُل َن 
 ﴾ َلُ ْي َمْ ِ َر ٌة َ ِرْ  ٌة َ ِرييٌة 







 


 


 


 
 


 :أتقدم بأسمى آيات التقدير واالحترام إلى


الشموع التي ذابت في كبرياء لتنير كل خطوة في دربنا لتزيل كل عائق أمامنا فكانوا رسال 
لمعمم واألخالق فواجب عمينا شكرىم ووداعيم ونحن نخطو خطواتنا األولى في غمار 


 .الحياة


إلى من ميدت لي الطريق في ىذا العمل إلى من وقفت إلى جانبي ووىبتني وقتيا 
 .فكانت نعم القدوة عمما وخمقا " معاشي سميرة" وأفادتني بنصائحيا األستاذة المشرفة 


 *إلى أعضاء المجنة المحترمة * 


لى كل من ساعدني في إنجاز ىذا العمل  .وا 


  -أمين- 


 


 


 


 


 


 


 


 







 
 


 


 


إذا كان اإلىداء جزء من الوفاء إلى الذي ال يطيب الميل إال بشكره وال يطيب النيار إال 
 .بطاعتو وال تطيب المحظات إال بذكره اهلل جل جاللو


 .إلى من بمغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم


لكل عمل نياية وبداية عممي كان برضائكما ودعائكما فكانت ثمرة ىذا الدعاء التوفيق 
 .والسداد


 ".                                           مسعود " إلى من تعب ألنجح الذي عممني الكرامة والشرف والدي العزيز* 


  ".نورة" إليك يا ضياء قمبي ونور عيني يا منبع الحب والحنان والدتي الغالية * 


 – باية – فارس –هشام " إلى من عميو اعتمد عمييم واكتسب بيم القوة إخوتي * 
 ".سمسبيل 


  ".إكرام" إلى صاحبة القمب الطيب والنوايا الصادقة وشريكتي في الحياة * 


 ".أخي محمد " إلى الوجو المفعم بالبراءة * 


  ".أحمد" نعم األخ والصديق المخمص * 


 – أسامة – عبد الباسط –إسالم : إلى الذين تميزوا بالوفاء والعطاء ومعيم سعدت* 
 ليميا – كريمو – زاكي – أمين – عز الدين – خالد – سامي – هشام – مينو –عيسى 


 – ريمة – عبد الرزاق – مجيد – يوسف – عالء – عمي بوزيد – نوال – حبيبة –
لى خالي عبد الرزاق وأوالده، حميد،  كما أىدي ىذا العمل إلى من غرس فيا  إلى جدتي وا 


لى كل من نساه قممي ولم  "معاشي سميرة" حب الدراسة، وكان مؤمنا بنجاحي الغالي  ، وا 
 .ينساه قمبي
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 :مقدمة


إن األسرة ىي المبنة األساسية وأعظم كيان يقوم عميو المجتمع، وتقوم عمى أساس المودة 
 وال يمكن الحديث عن األسرة دون أن تكون ىناك حياة زوجية التي تعد ،والرحمة والتعاون


من أىم جوانب الحياة التي يمر بيا كل من الرجل والمرأة وتشكل الجزء األكبر في 
حياتيما لذلك كانت عناية الشريعة اإلسالمية بالزواج أكبر وأوسع من أي شريعة أخرى، 


مِمنْن :إذ جعمو المولى عز وجل أية من آياتو لقولو تعالى مَو َو  أَونْن  آَويَواتِموِم    وَو كُكمْن  مِمنْن  لَوكُكمْن  خَو  أَونْن ُكسِم
وَواًجا كُكنُكوا أَوزْن عَولَو  إِملَويْنيَوا لِمتَوسْن دَّدةً  بَويْننَوكُكمْن  وَوجَو مَوةً  مَووَو َويَواتٍت  ذَولِمكَو  فِمي إِمنَّد  وَورَوحْن مٍت   َو ﴾، فاهلل  لِمقَووْن ونَو يَوتَو َوكَّدرُك


خم  اإلنسان في األرض وجعل منو زوجين ذكر وأنثى و أودع في كل واحد منيما ما 
يجعمو يميل لمطرف األخر عن طري  الزواج بينيما الذي بدوره ينتج ثمرة التناسل ليبقى 


النوع اإلنساني يعمر األرض حتى يبمغ الكتاب أجمو ، لذلك أعتبر الزواج أىم عقد ينشئو 
اإلنسان في حياتو فقد تواله الشارع الحكيم بالرعاية و جعمو من أىم العالقات بين الناس 
وليس عقدا ككل العقود ألن القران وص و بالميثا  الغميظ وجعل كل من الزوجين لباس 
لألخر الذي يجد فيو السكينة والطمأنينة قائما عمى االستمرارية والديمومة ألنو عقد ينتقل 


باإلنسان إلى حياة قد تكون مصدرىا السعادة والرحمة والمودة إن أحسن االختيار في 
البداية، وقد ينيار بسبب الشقا  وعدم الت اىم و ينقمب الحب إلى ممل ويتحول الممل إلى 
عداوة، وبالتالي ال تحق  الحياة المشتركة بين الزوجين مقصدىا، وىذا ما دفع بالشريعة 
اإلسالمية إلى وضع أسس ت صيمية دقيقة لمزواج لكل من الرجل والمرأة و جب مراعاتيا 


التقارب : ت اديا لممشاكل األسرية وتوفير عناصر االستقرار ومن أىم ىذه األسس وأعظميا
بين الزوجين في العناصر الدينية واالجتماعية واألخالقية والثقافية، وىذا التقارب في ىذه 


النواحي ىو ما يعرف بالك اءة الزوجية، أي أن يكون ىناك تواف  بين الزوجين إلقامة 
حياة مستقرة متكافئة، فيي من أسس الزواج واستقراره نظرا الرتباطيا بالثبات األسري أو 


إن الدافع األساسي لدراسة ىذا الموضوع ىو التطمع في أعماقو في كل جزئياتو . تزعزعو
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 الشخصية والممحة لمكتابة في ىذا الت صيمية وارتباطو الوثي  بالواقع المعاش والرغبة
الموضوع ومعرفتو بشكل أكثر ت صيال، فيو من أىم المواضيع التي تثير الباحث وتجذبو 


عمى المستوى  كذلك ارتباط ىذا الموضوع بالواقع الذي نعيشو، أما  ،في قانون األسرة
تمثل عمى وجو الخصوص في قمة الدراسات الم صمة ليذا الموضوع و المحممة ي فالعممي


خاصة كذلك قمة الكتابة فيما يتعم  بالتشريعات العربية  ولو والمممة بو من جميع النواحي،
الدراسة الجزائرية التي تكاد تنعدم تماما وىو أمر منطقي كون المشرع تناسى تناول ىذا 


 . لم يحظى بالدراسة والبحث بشكل ينسجم مع أىميتو العمميةوكونو  ، الموضوع


كما ىو معروف فمكل موضوع أىمية وتكمن أىمية ىذا الموضوع في أن موضوع الك اءة و
في عقد الزواج يعد من الدراسات اليامة وذلك لكونيا تمس جانبا ىاما من جوانب الحياة 


النسجام بين اوىو الزواج  فيو البوابة الرئيسية لمحياة الزوجية وبالك اءة يحصل التوفي  و
الزوجين، ومقصد الشريعة منيا في عقد الزواج من أجل تحقي  التقارب الروحي والن سي 


والثقافي واالجتماعي بين الزوجين، باإلضافة كذلك ارتباط الك اءة الزوجية بالثبات األسري 
ومكانتيا العالية في المجتمع، ومن خالل أىمية ىذا الموضوع تظير أىداف ىذه الدراسة، 


لك اءة في الزواج باإلضافة إلى معرفة الدور الذي الم اىيم العامة لتوضيح والمتمثمة في 
زالة إشكاالتيا خصوصا وأن  تمعبو الك اءة في عقد الزواج وت نيد الشبيات المثارة بشأنيا وا 


واالختالفات   ناحية غيابو التنظيمي من الناحية التشريعية منالجدلىذا الموضوع يثير 
 الناحية ال قيية لدى العديد من الدول العربية، ومن بين ىذه القوانين ىو المثارة حولو من


قانون األسرة الجزائري حيث أثيرت بخصوص موضوع الك اءة في عقد الزواج لدى 
حول موقف المشرع الجزائري من الك اءة في المشرع الجزائري الكثير من اإلشكاليات  


هل وقف المشرع الجزائري في اإلحالة : ىو ما يثير تساؤلنا الرئيسيوعقد الزواج 
الضمنية ألحكام الكفاءة في عقد الزواج إلى الشريعة اإلسالمية انطالقا من نص المادة 
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 تندرجتساؤالت فرعية ىناك رئيسية الشكالية من خالل ىذه اإل  من قانون األسرة؟222
: وىي عمى النحو التالي  ضمنيا


معايير تحقي  االستقرار بين الزوجين ؟  


حقيقة الك اءة في عقد الزواج ؟ 


الحكمة من الك اءة في عقد الزواج ؟ 


ضوابط الك اءة الزوجية ؟ 


شروط الك اءة الزوجية المت   عمييا والمختمف فييا بين فقياء الشريعة ؟ 


الدور الذي تمعبو الك اءة في عقد الزواج ؟ 


إلى أي مدى يمكن اعتبار الك اءة الزوجية تن ي المساواة بين الرجل و المرأة ؟ 


 اتبعنا المنيج الوص ي بتحميل معطيات الك اءة و لإلجابة عمى ىذه التساؤالت
الزوجية من الناحية ال قيية والقانونية ومستدلين في كثير من األحيان بالتشريعات العربية 


، والتعمي  عمى النصوص القانونية التي في ظل غياب تناوليا من قبل المشرع الجزائري
تحميل أراء ال قياء ووجيات نظرىم في ىذا الموضوع  وعالجت الموضوع محل الدراسة، 


:  وعمى ضوء ىذه اإلشكالية والتساؤالت ال رعية والمنيج المتبع اتبعنا الخطة التالية


ال صل األول الذي تناولنا فيو م يوم الزواج في مبحثو األول ثم الك اءة الزوجية في 
المبحث الثاني، ثم انتقمنا إلى ال صل الثاني لنتطر  في المبحث األول لشروط الك اءة 


 .الزوجية وآثار الك اءة الزوجية في عقد الزواج في المبحث الثاني


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


: الفصل األول
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 :ماىية الكفاءة الزوجية: الفصل األول


 َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسِكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل  }:يقول المولى عز وجل
، من خبلل ىذه اآلية يتجمى واض ا أن المولى عز وجل أعطى {َ ْيَنُكْم َمَودَّدًة َو َرْ َمةً 


ارتأينا أن نتناول في ىذا الفصل ماىية الكفاءة  لمزواج مكانة وجعمو آية من آياتو ، لذلك
الزوجية ، وذلك انطبلقا من مفيوم الزواج في الم  ث األول الذي سنتطرق فيو إلى 


،وكذا أركان الزواج (الشرعية والقانونية)تعريف الزواج من النا ية المغوية واالصطبل ية 
في المطمب الثاني، وشروطو في المطمب الثالث، و ما أن موضوعنا ىو الكفاءة في عقد 
الزواج سنسمط الضوء عل الكفاءة في عقد الزواج و ذلك في الم  ث الثاني،  يث سيتم 
التطرق فيو إلى تعريف الكفاءة الزوجية في المطمب األول لغة و شرعا وقانونا، ومعرفة 


 . مشروعيتيا في المطمب الثاني، وال كمة من مشروعيتيا في المطمب الثالث
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 :مفيوم الزواج: المبحث األول


من خبلل ىذا الم  ث ال د من معرفة مفيوم الزواج، وذلك من النا ية الفقيية والقانونية، 
وانطبلقا من المطمب األول الذي سيتم فيو تعريف الزواج من نا ية لغوية واالصطبل ية 


وفي المطمب الثاني أركان الزواج، وكذلك شروط الزواج في المطمب  (الشرعية، القانونية )
 .  الثالث


 :مفيوم الزواج: المطمب األول


إن مصطمح الزواج ىو مصطمح  ثا ت ال يتغير، لكونو شرعي غير أن دراستنا ستنطمق 
 :من الجانب الشرعي لتمتد إلى الجانب القانوني عمى الن و التالي


 :تعريف الزواج لغة: الفرع األول


 :يعرف الزواج لغة ب


خالطو، : وزواجا. قرن زواجو مزاوجة:  رش وأْغَرى، أزوج  ينيما: زاج  ينيم زواًجا
وفبلن امرأة و يا جعمو . قرن  عضيما   عض. و ينيما قرن، زوج األشياء تزويجا وزواًجا


اقترانا، والقوم تزوج  عضيم من  عض والكبلم أش و   عضو  عضا في : يتزوجيا ازدواجا
 .صار اثنين: السجع أو الوزن، والشيء


 (1) .اتخذىا زوجة: ازدوج، تزوج امرأة و يا: تزاوجا، ازدواجا، والقوم ازدوجوا، والكبلم


َواْج، اقترن الزوج  الزوجة، أو الذكر  األنثى  .الزَّد


ْوجُ  كل وا د معو آخر من جنسو، والشكل يكون لو نقيض كالرطب واليا س، والذكر : الزَّد
واألنثى، والميل والنيار، وال مو والمر، والقرين والنظير والمثيل، و عد المرأة والزوجة، 


                                                           
 .405، ص 2004الط عة الرا عة، مكت ة الرسالة، مصر، . معجم الوسيط شوقي ضيف، (1)
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زوج وفرد، وكل شيئين اقترن أ دىما  اآلخر : الزواج وفرد، يقال: وخبلف الفرد، يقال
 (1).فيما زوجان


ْوجُ  الَ ْعُل، والزوجُة، وخبلف الفرد، والنمط يطرح عمى اليودِج، والمين من الدي اج : الزَّد
ىما زوجان، وىما زوٌج وزوجتو امرأة، وتزوجت امرأة، و يا أو ىذه : ون وه، ويقال لبلثنين
 (2){ِعيٍن  ِ ُ ورٍ   َوَزوَّدْجَناُىم}كثيرة التزوج وكثيرة الزوجة، أي األزواج : قميمة، وامرأة مزواجٌ 
خيط  ( الكسر )ِمْمٌح، والزيج : خالطو، والزَّداجْ : القرناء، وتزوجو النوم: َقَرنَّداُىم، واألزواج


َ اِن، وزاج  ينيم  (3).االزدواج: َ ُرَش، والمزواجة: ال ناء، ُمَقرَّد


الوطء والعقد لو، َنَكَح كمنع : كما يطمق عمى الزواج لفظ النكاح، ومعناه المغوي ىو
: َنَكَ َيا وَأْنَكَ َيا زوجيا، واالسم: وضرب وَنَكَ ْت، وىي ناِكٌح وَناِكَ ٌة ذات زوٍج واستنك يا


 (4).كثيرة وكان يقال ألم خارجة عند الخط ة: الَنْكُح  الضم والكسر، ورجل ُنْكَ ٌة وِنكحٌ 


 :تعريف الزواج اصطالحا: الفرع الثاني


إن التعريف االصطبل ي لمزواج يشمل جان ين الجانب الشرعي و الجانب القانوني، وليذا 
 :وجب التعرض لمفيومين لمزواج،   يث يدرس ىذا الفرع عمى الن و التالي


 


 


 


 
                                                           


 .406، ص المرجع السا ق (1)
 .54 سورة الدخان، اآلية، (2)
الط عة الثامنة، مكت ة ت قيق التراث،  يروت، . القاموس المحيط مجد الدين م مد  ن يعقوب الفيروز آ ادي، (3)


 .193، 192، ص ص ، 2005
 .246 نفس المرجع، ص (4)
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 :تعريف الزواج في الشريعة اإلسالمية: أوال


إن عقد الزواج  يفيد  ل استمتاع كل وا د من الزوجين  اآلخر عمى الوجو الشرعي، 
 والممك فيو وارد * يث ينتج عنو  قوق وما يقا ميا من الواج ات، فيو من عقود التمميك


،وقريب من ىذا التعريف تعريف صا ب (1)قصدا عمى متعة كل وا د من الزوجين  اآلخر
الكنز  أنو عقد يرد عمى ممك المتعة قصدا و يذا اتجو إلى  قيقة العقد ال غايتو، وىو 


قريب مع األول من  يث المعنى إال أن القصد األول من العقد ىو المتعة، وكممة قصدا 
 (2).التي جاءت في التعريف ليخرج عقد ال يع الذي ىو ممك الرق ة ال ممك المتعة


وجاءت لفظة ميثاق غميظ صري ة في القرآن الكريم وداللتيا الزواج ،  يث تت ممو 
الضمائر التي توقن  عظم أمر العيد مع اهلل، و يذا فإن تعريفو قائم عمى الر مة والمودة، 


ُىَو الَّدِذي َخَمَقُكْم }: ، لقولو تعالى(3)وجعمو اهلل ألفة  ين زوجين وأنس يسكن إليو الزوجين
 (4).{ِمْن َنْفٍس َواِ َدٍة َوَجَعَل ِمْنَيا َزْوَجَيا ِلَيْسُكَن ِإَلْيَيا


ويعرفو ال عض  أنو ميثاق ترا ط وتماسك شرعي  ين رجل وامرأة عمى وجو ال قاء غايتو 
اإل صان، وذلك  إنشاء األسرة ت ت رعاية الزوج عمى أساس مستقر تكفل لمطرفين ت مل 


 (5).أع ائيا في طمأنينة وود وسبلم وا ترام


و يذا نستشف  أن الشريعة اإلسبلمية قد خصت الزواج  تعريف غير  اقي العقود األخرى 
 يث ميزتو  صفة القدسية، وعمى الرغم من االختبلف في تعريفو إال أن جميعيا جاءت 


                                                           
 .المقايضةىي تمميك مال أو  ق مالي لقاء عوض، وتنقسم إلى عقود ال يع وعقود :  عقود التمميك*


عمى وفق مذىب أبي حنيفة وما عميو  )أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية ع د الوىاب خبلف،  (1)
 .15، ص 1990الط عة الثانية، دار القمم لمنشر والتوزيع، الكويت، . (العمل بالمحاكم 


، 2000الجزء األول، الط عة الثانية، الفتح لئلعبلم العر ي، مصر، . الزواج والعالقة الزوجيةصوفي أ و طالب،  (2)
 .136ص 


 .137 نفس المرجع، ص (3)
 .189سورة األعراف، اآلية،  (4)
 .137 صوفي أ و طالب، المرجع السا ق، ص (5)
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تصب في من ى وا د، وىو أنو يكون  ين رجل وامرأة عمى وجو مشروع ويرتب  ل 
 .االستمتاع  ينيما


 :تعريف الزواج في التشريع الجزائري: ثانيا


 من قانون األسرة 04لقد تعرض المشرع الجزائري لتعريف عقد الزواج في نص المادة 
الزواج ىو عقد رضائي يتم  ين رجل وامرأة عمى الوجو الشرعي، من : "  يث جاء  أن


أىدافو، تكوين أسرة أساسيا المودة والر مة والتعاون وا  صان الزوجين والم افظة عمى 
 (1)".األنساب 


لقد اعت ر المشرع الزواج عمى أنو عقد رضائي لكونو يقوم عمى ركن الرضا  األساس، 
 يث تتقا ل إرادتي طرفيو عن طريق اقتران اإليجاب  الق ول في مجمس وا د، وقد 


أضاف المشرع ع ارة في مجمس وا د من أجل تقييد وت ديد العموم الذي كان في المادة 
الزواج ىو عقد يتم  ين رجل وامرأة، من " ،   يث كانت تنص عمى أن (2)ق ل التعديل


تكوين أسرة أساسيا المودة والر مة والتعاون وا  صان الزوجين والم افظة عمى : أىدافو
 (3)".األنساب 


كما جاء في نص المادة أن طرفي العقد ىما الرجل والمرأة، و يذا تص ح المرأة زوجة 
طرفا أساسيا وشريك لمرجل في ال قوق والواج ات،ويت مل الزوجان مسؤولية رعاية 


 . وعميو فإن الزواج ال يتم إال  ين رجل وامرأة(4)األسرة


                                                           
 المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم  موجب 1984 يونيو 09 المؤرخ في 11-84 من القانون رقم 4 أنظر المادة (1)


 . 19، ج ر ج ج، ص 15، العدد2005 ف راير27 المؤرخ في 02-05األمر 
، ص 2015الط عة الثانية، دار ىومة، الجزائر، . أحكام الزوجية وآثارىا في قانون األسرة الجزائري العر ي  م اج، (2)


 .88، 86ص ، 
 .24 المتضمن قانون األسرة ج ر ج ج، العدد 1984 يونيو 09 المؤرخ في 11-84قانون األسرة رقم  (3)
 .25، ص 2015الط عة الثانية، دار ىومة، الجزائر، . المرشد في قانون األسرة ل سين  ن شيخ أث ممويا، (4)
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كما جعل عقد الزواج  م نيا عمى الوجو الشرعي، و يذا تخرج منو كل العبلقات التي 
تكون خارج النطاق الشرعي ويكون العقد   اطبل وذلك  مخالفتو الشرع والقانون، ومنيا 
فكل العبلقات غير الشرعية  ين الرجل والمرأة ال تعت ر زواجا وفق القانون الجزائري ، 


 (1).و يذا ال تفيد النكاح الشرعي، وكل ما نتج عنيا ال يفيد ال نوة المشروعة


لذلك وجب أن يقوم ىذا العقد عمى المودة والر مة  ين المتعاقدين و يذا يميز الزواج عن 
 (2).غيره من العقود ويترتب عميو  ل المرأة لمرجل والعكس لبلرت اط والمعاشرة والتناسل


نجد أن المشرع الجزائري قد وفق من جية من  يث أنو قد عدل نص المادة  إضافة لفظ 
الرضائي في التعريف، ومن جية أخرى إعطائو خصوصية عن  قية العقود  فيو ال يقوم 
عمى  مصالح مادية أو منفعة مقا ل ما يمتزم  و الطرف اآلخر،  ل ىو ترا ط معنوي  ين 


، وذلك (3)رجل وامرأة عمى وجو االستمرار وت مل ما ينتج عنو من أع اء ومسؤوليات
 :لكونو


 .يتعمق  ذات اإلنسان- 1


 .قائم عمى التأ يد وأثاره تشمل منا ي  ياة األفراد- 2


 (4).األساس الذي يقوم عميو كل مجتمع- 3


وعميو نستخمص أن المشرع الجزائري أص غ الص غة القانونية ليذا العقد دون المساس 
 ط يعتو كونو عقد شرعي أكثر من مدني، و يذا فقد سيطر عمى العقد من نا ية وعمى 


 .صيرورة المجتمع من نا ية أخرى


                                                           
 .91 العر ي  م اج مرجع سا ق، ص (1)
الط عة الثالثة، دار ىومة، الجزائر،  . (الزواج والطالق  )دليل المتقاضي في مادة شؤون األسرة يوسف دالندة،  (2)


 .5، ص 2010
 .89 العر ي  م اج، المرجع السا ق، ص (3)
 .10، ص 2013دار  مقيس، الجزائر، . قانون األسرة الجزائرينسرين شريفي، كمال  وفروة،  (4)
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 :أركان عقد الزواج: المطمب الثاني


إن لكل  ناء ركن أساسي يعتمد عميو، وىكذا فإن عقد الزواج لو ركن يقوم عميو ليكون 
ص ي ا وىو ركن الرضا، وق ل التعرض ليذا الركن وجب معرفة مدى أىميتو في قيام 


 .العقد


 :تعريف الركن لغة


 :يعرف الركن لغة ب


أي مال إليو وسكن، و تى أ و  (ركونا  )إليو من  اب دخل وَرِكَن أيضا  الكسر  (ُرِكَن  )
 .عمرو، َرَكَن من  اب خضع وىو عمى الجمع  ين المغتين


 (1) .لو أركان عالية (ُرِكيٌن  )شديد أوى إلى عز ومنفعة، وج ل  (وُرِكَن  )


 :تعريف الركن اصطالحا


 :إن تعريف الركن فيو اختبلف


عند الجميور ىو ما  و قوام الشيء ووجوده فبل يت قق إال  و، أما عند ال نفية ىو ما 
 (2) .يتوقف عميو وجود الشيء ويكون جزاء داخبل في  قيقتو


و يذا فإن المشرع الجزائري قد أخذ  المذىب ال نفي الذي يأخذ  الرضا فقط عمى أنو 
 .ركن


 


 


                                                           
، ص 1986دائرة المعاجم في مكت ة ل نان، ل نان، . مختار الصحاح م مد  ن أ ي  كر  ن ع د القادر الرازي، (1)


107. 
 .21نسرين شريفي، كمال  وفروة، مرجع سا ق، ص  (2)
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 :ركن الرضا: الفرع األول


الرضا ىو  توافق إرادتين عمى إ داث أثر قانوني  يث ينتج عن ىذا التوافق عقد الزواج 
 ينعقد"  من قانون األسرة   يث تنص عمى أن 09وىذا ما أورده المشرع في نص المادة 


، و ما أن اإلرادة والتي يدخل فييا الرضا ىي شيء (1)"الزواج  ت ادل رضا الزواجين 
 اطني ال يمكن االطبلع عميو فينا كان الفصح عنيا  قول يصدر من العاقد، ويتمفظ  و 


 مسانو، أو  قول مكتوب أو  إشارة، أو فعل من األفعال الدالة عمى الرضا في العقود التي 
 .  ت ادل اإليجاب و الق ول  يتم فييا االنعقاد


 يث أن اإليجاب ىو العرض الجازم والكامل الذي يوجو اإلرادة، وأن يكون متوفرا لجميع 
مضامين العقد، أما الق ول فيو تع ير صادر عن إرادة الطرف الثاني الذي وجو لو 


اإليجاب لمداللة عمى موافقتو،  ما أوج و األول ووجب فيو أن يكون  اتا جازما أن يصدر 
 (2).ق ل سقوط اإليجاب


 :شروط الصيغة: الفرع الثاني


لم يتطرق المشرع الجزائري لشروط الصيغة  موجب نص قانوني صريح و يذا وجب 
 : من قانون األسرة الجزائري222المجوء لمشريعة اإلسبلمية تقيدا  نص المادة 


 


 


 
                                                           


 المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم 1984 يونيو 09 المؤرخ في 11-84 من قانون رقم 09انظر لممادة  (1)
 .19، ج ر ج ج، ص 15، العدد 2005 ف راير 27 المؤرخ في 02-05 موجب األمر رقم 


، 30، 28، ص ص، 2006منشورات جامعة  اجي مختار، الجزائر، . (دراسة مقارنة  )عقد الزواج عيسى  داد، (2)
31. 
 







 ماىية الكفاءة الزوجية: الفصل األول


 


10 
 


 :شروط تحقق اإليجاب والقبول: أوال


ينعقد الزواج  تراضي كل من الزوجين ويكون التع ير عن الرضا شفويا عمنيا وصادر عن 
 من قانون 20الزوجين شخصيا وذلك  عد إلغاء الوكالة المنصوص عمييا سا قا في المادة 


 .األسرة وفي  ضرة الشاىدين الذين وجب فييم ال موغ


وعميو فإن اجتماع إرادتي العاقدين عمى الزواج في مجمس العقد وذلك الت اد كل من 
اإليجاب والق ول وأيضا تبلقييما في القصد واليدف أمر الزم، كما ال د من يسمع 


المتعاقدان الصيغة الخاصة  العقد، ويكون التع ير عن الرضا فوريا واض ا، وال يكون 
مضاف إلى أجل مستق ل، وال معمقا عمى ت قيق أو عدم ت قيق  دث غير مؤكد الوقوع، 
وذلك ل مايتو من اال تمال، وعميو اشترط الفقياء لت قيق اإليجاب والق ول في الزواج إذا 


 .كانا  صيغة الماضي أو األمر أو المضارع


 (1).كما يكون التع ير  إرادة  رة مدركة لنتائج ىذا العقد


 :ضرورة وجود اإلرادة الحرة الكاممة: ثانيا


ال د أن تصدر صيغة العقد من إرادة كاممة مستوفية لجميع شروطيا  يث تكون واعية 
لمتصرف وجدية في ت مل أثره، وعميو ال يصح زواج الصغير أو الصغيرة إال  ولي، ألنو 


 (2).ال يممك أىمية التصرف  نفسو


إال أن المشرع الجزائري أيضا لم يتعرض لما قد يشوب الرضا من إكراه أو تدليس أو غمط 
عمى الرغم من أنو أساس االعتداد  اإلرادة ىو خموىا مما قد يعي يا و يذا نفصل فييا كل 


 .عمى  دا


                                                           
، الط عة الرا عة، ديوان (الزواج والطبلق  )الجزء األول . الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري العر ي  م اج، (1)


 .68، 67، ص ص، 2005المط وعات الجامعية، الجزائر، 
 .68 نفس المرجع، ص (2)
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 :اإلكراه- 1


اإلكراه ىو ضغط غير مشروع يمارس عمى إرادة الشخص مما يدفعو لمتعاقد رغما عن 
 .إرادتو ال قيقية التي قد تكون اتجاه مغاير إل رام ىذا العقد


ويكون اإلكراه إما ماديا كالضرب مثبل أو معنويا كالتيديد، و يذا فإنو إذا تعرض لو أ د 
 من قانون 33المتعاقدين أي الزوجين ىنا يستوجب إ طال العقد وذلك لما جاء في المادة 


 (1).األسرة الجزائري


أما من النا ية الفقيية قال جميور الفقياء من المالكية والشافعية وال نا مة أن اإلكراه في 
عقد الزواج ال يصح فيو نكاح المكره وال يجوز وأخذوا  أنو مجرد لغو ال ينتج عن تصرف 


 (2).المكره ال زواج وال طبلق


 :التدليس- 2


ىو إخفاء العيب أيا كان أو التغرير  استعمال ال يمة أو الخديعة أو الغش أو الخيانة، 
لممدلس عميو  ق اختيار فسخ الزواج وطمب التعويض العادل ويث ت الخيار  شرط وجود 


العيب ق ل الزواج، وأال يكون الطرف اآلخر عمى عمم  و، ووفقا لؤل كام العامة في 
 فيو تضميل أو تمويو (3) من القانون المدني الجزائري87، 86القانون المدني نص المادة 


لم قيقة،  استعمال طرق ا تيالية لموصول إلى غرض غير مشروع وذلك  استخدام 
 أما من النا ية الفقيية فق (4).الخديعة أو التزام الصمت و ذلك عدم إعبلم الطرف اآلخر


أخذ  المذىب المالكي التدليس في عقد الزواج  اعت اره س  ا مستقبل لمفسخ، وأن التدليس 


                                                           
 .276المرجع السا ق ، ص  (1)
 .277العر ي  م اج، مرجع سا ق، ص  (2)
المعدل المتضمن القانون المدني  1975 س تم ر 26 المؤرخ في 58-75 من القانون رقم 87، 86انظر المادة  (3)


 .34، ج ر ج ج، ص 3 العدد 2007 مايو 13 المؤرخ في 05-07والمتمم  موجب القانون رقم 
 .273العر ي  م اج، المرجع السا ق، ص  (4)
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ىو كتم أ د الزوجين عي ا أو مرضا أو صفة أو  قيقة أو معمومات، وىي من عيوب 
الخيار في الزواج،   يث يجوز لممتضرر طمب فسخ الزواج إما ق ل الدخول أو  عده ألنو 


 (1).يعد عي ا من عيوب الرضا وأيضا يترتب تعويضا إذا أل ق  الطرف اآلخر ضرر


نستخمص أن المشرع الجزائري لم يتعرض لمتدليس في عقد الزواج و يذا وجب تداركو 
 .لؤلمر لما قد يترتب عنو من آثار ولم فاظ عمى صبل ة ىذا العقد


 :الغمط- 3


الغمط ىو توىم يتصور فيو العاقد غير الواقع ، في ممو ذلك عمى إ رام العقد ولوال ىذا 
التوىم لما أ رم العقد، ومنو ما يذكر الم ل  وصف معين ثم ظير أن ىذا الوصف غير 
م قق، وأيضا فإن التوىم يكون إما  ص ة واقعة عمى الرغم من عدم ص تيا أو واقعة 


 .ص ي ة يتوىم عدم ص تيا


 84وفي العقد يوجد غمط مادي ال يعد عيب من عيوب اإلرادة كما ورد في نص المادة 
 ،  يث ال يعتد  و إل طال العقد، عمى خبلف النوع الثاني (2)من القانون المدني الجزائري


من الغمط المتمثل في الغمط الجوىري والذي يكون في صفة من صفات الشخص وىذا 
لكون م ل االعت ار في عقد الزواج ىو الشخص العاقد أي كل من الزوجين و يذا فيو 
معيار ذاتي شخصي ال يعتد  و في إ طال العقد إال إذا كان الشخص م ل الغمط ىو 


 (3).العاقد م ل االعت ار،   يث يكون الغمط ىو الدافع الرئيسي لممتعاقد


                                                           
 .274المرجع السا ق، ص  (1)
المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني  1975 س تم ر 26 المؤرخ في 58-75 من القانون رقم 84انظر المادة  (2)


 .34، ج ر ج ج، ص 3 العدد 2007 مايو 13 المؤرخ في 05-07 موجب القانون رقم 
 .73، 72عيسى  داد، مرجع سا ق، ص ص،  (3)
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إن الغمط ال يمكن تصوره في وقتنا الراىن لوجود أساليب التعارف وتطور ال رامج الش كية، 
 يث يمكن التأكد من شخص الزوج اآلخر إذا كان مقيما في الخارج ق ل إ رام عقد 


 .الزواج، أما قديما يمكن تصور وقوعو


 :إرادة دون شرط وال أجل: ثالثا


أوال ما يتنافى مع ط يعة عقد الزواج الشرعية : وىنا وجب أن نفرق  ين شرطين وىما
والقانونية  يث ال يجوز أن يعمق عمى مدة من الزمن تكون في المستق ل و يذا فإن 
 الصيغة ال تكون ألجل  ل مطمقة أو عمى شرط ي تمل أن يت قق أو ال يت قق، وىذا 


 من قانون األسرة  يث جاء في نصيا 09أيضا ما ذىب إليو المشرع الجزائري في المادة 
 (1).مما يفيد  أن صيغة العقد مطمقة... " يتم عقد الزواج  رضا الزوجين " 


وىناك شروط ال تمس  مقتضى العقد وتساير  الشريعة اإلسبلمية والقانون الجزائري  يث 
 من قانون األسرة  يث ال تؤثر عمى العقد وىي تدخل في  اب 19أوردىا في المادة 


 من 35ال رية التعاقدية ما لم تتناقض وط يعة العقد، وىذا ما ذىب لو المشرع في المادة 
قانون األسرة  يث يقع الشرط  اطبل والعقد ص ي ا فيما يخص الشروط التي تمس  قيمة 


 . 19،  يث  اول أن يتدارك فت و ل اب االشتراط في العقد في نص المادة (2)العقد


 :صفة التأبيد: رابعا


إن صيغة الزواج يجب أن تكون مؤ دة صرا ة  يث ال يجوز أن تكون الصيغة مؤقتة أو 
مقيدة  مدة إما صرا ة أو تعريضا، ألن من مقتضيات عقد الزواج التأ يد إلى أن تن ل 


ىذه الرا طة إما  وفاة أ د الزوجين أو  الطبلق، وىذا ل كم الجميور عمى كل من عقدي 
الزواج لتنافييما مع التأ يد وىما زواج المتعة والزواج المؤقت،  يث يدخل فييما أيضا 


                                                           
 .70مرجع سا ق، ص . الوجيز في شرح قانون األسرة العر ي  م اج، (1)
 .71 نفس المرجع، ص (2)
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زواج الت ميل، وىذه الصور من الزواج ىي إ ا ة الزنا ت ت اسم آخر وىي أغراض 
 (1).ومقاصد ال تتفق مع ط يعة عقد الزواج وأىدافو الشرعية واألخبلقية


وخالف اإلمام زفر  ن اليذيل من ال نفية جميور الفقياء  أن عقد الزواج المؤقت ص يح 
وذلك فقط لكون شرط المدة ىو شرط  اطل و يذا ي طل الشرط ويقع العقد ص ي ا، لكون 


الزواج ال ي طل  الشرط الفاسد  يث رد عميو الجميور  قوليم أن الع رة في العقود ىي 
المقاصد والمعاني ال األلفاظ والم اني و يذا فإن مقصد ىذا الزواج ىو المتعة، و يذا فيو 


 (2).مخالف لممقصد األساسي لمزواج


 من قانون األسرة  يث أنو نص 04وىذا أيضا ما أخذ  و المشرع الجزائري في المادة 
عمى كون العقد م ني عمى الوجو الشرعي، وأيضا أخذ  كون الصيغة ال يمكن أن تعمق 


 من قانون األسرة كما أورد في 33عمى شرط أو إضافة لممستق ل وىذا ما جاء في المادة 
ي طل الزواج، إذا اشتمل عمى مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد "  منو أنو 32المادة 


 .و يذا فقد أخذ المشرع  مذىب الجميور" 


و عد التعرض لشروط الصيغة أي كل من اإليجاب والق ول كأساس تع يري لمرضا  يث 
ال يمكن معرفتو إال من خبلل الصيغة فإنو إذا تخمف أ د ىذه الشروط فبل يعتد  يذه 


الصيغة، ويمتد  تى لعدم االعتداد  الرضا في  الة يكون التع ير عنو مشاب  اإلكراه أو 
 .ماس  و الغمط


 :شروط الزواج: المطمب الثاني


لمعرفة ما مدى أىمية تواجد الشروط في قيام العقد استمزم التعرض لمتعريف المغوي 
ما »، واصطبل ا (3)واالصطبل ي لمشرط والذي يعني لغة العبلمة أو عبلمتيا الدالة


                                                           
 .266مرجع سا ق، ص . أحكام الزوجية وآثارىا في قانون األسرة الجزائري العر ي  م اج، (1)
 .267المرجع السا ق، ص  (2)
 .511م مد  ن أ ي  كر  ن ع د القادر الرازي، مرجع سا ق، ص  (3)
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، فإن الشروط يقع عمييا «(1)يتوقف وجود ال كم عمى وجوده، ويمزم من عدمو عدم ال كم
 أخذت  كل من األىمية، (2)" مكرر من قانون األسرة 09ىذا التعريف، وفي نص المادة 


إال أنو و س ب الضغوطات " والصداق، والولي، والشاىدان، وانعدام الموانع الشرعية 
الدولية مما أسفر عنو انضمام الجزائر لمجموعة من االتفاقيات منيا  اتفاقية القضاء عمى 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة ساوت  ين الجنسين في إ رام عقد الزواج وأص ح الولي 


شرط فقط لقيام ىذا العقد ورافقو كل من الشاىدان والصداق واألىمية و يذا إذا تخمف أ د 
ىذه الشروط ال يترتب عميو إ طال عقد الزواج لكونيا شروط ال أركان واكتفى في نص 


 من قانون األسرة  ركن الرضا، و يذا سنفصل في ىذه الشروط عمى الوجو 09المادة 
 .التالي


 :شرط األىمية والوالية: الفرع األول


 .إن من  ين شروط الزواج األىمية التي ي رم  يا عقد الزواج وكذا توفر الولي


 :األىمية: أوال


ىي الصبل ية والجدارة والكفاية ألمر من األمور، فاألىمية لؤلمر ىي : تعريفيا لغة
 (3).الصبل ية لو


صفة يقدرىا الشارع في الشخص تجعمو صال ا، لث وت ال قوق لو : تعريفيا اصطبل ا
 (4).ووجوب التزامات عميو وص ة التصرفات منو


                                                           
 .54، ص 2011دار يافا العممية، األردن، . أحكام الزواج في الشريعة اإلسالميةم مد  سن أ و ي يى،  (1)
 المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم 1984 يونيو 09 المؤرخ في 11-84 من قانون رقم  مكرر09انظر لممادة  (2)


 .19، ج ر ج ج، ص 15، العدد 2005 ف راير 27 المؤرخ في 02-05 موجب األمر رقم 
 .398شوقي ضيف، مرجع سا ق، ص  (3)
 .79عيسى  داد، مرجع سا ق، ص  (4)
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كما أن لؤلىمية قسمين أىمية وجوب وىي التي يممكيا الشخص  مجرد والدتو وأىمية أداء 
 .  موغو سن الرشد وىي صبل ية الشخص لمقيام  التصرفات القانونية وت مل االلتزامات


 من قانون األسرة 09لقد تعرض المشرع الجزائري لؤلىمية كشرط في الزواج في المادة 
 سنة كاممة لكل من 19 من قانون األسرة،  يث  دد السن ب 07و ددىا في المادة 


، وىنا ساير (1) الفقرة الثانية من القانون المدني40الرجل والمرأة تماشيا مع نص المادة 
المشرع الجزائري سن الرشد القانوني الوارد في القانون المدني وذلك لما يترتب عمى عقد 
الزواج من مسؤوليات، ويقدر السن وقت إ رام العقد وليست الع رة  الدخول، و يذا فإن 
المشرع الجزائري يأخذ  عقد الزواج الم رم دون السن القانونية  دون ترخيص فيو  اطل 
 طبلن مطمق ق ل الدخول و اطل  طبلن نس ي  عده  يث ي قى األمر مرت ط  الزوجين 


 (2).في  ال إجازتو


إال أن المشرع الجزائري قدم استثناء عن ىذه المادة  إعطاء القاضي إذن قضائي لتزويج 
القاصر غير ال الغة لسن الزواج، ولكنو قيده  ضرورة توافر المصم ة والضرورة لكنو لم 


ي دد المقصود  المصطم ين وىذا ما يتيح مجال لمقاضي لممارسة سمطتو التقديرية وذلك 
 عد موافقة الولي،  والقاضي يمنح اإلذن استنادا لوقائع تم إث اتيا قضاء، كاالستماع 


لؤل وين أو النائب الشرعي أو االستعانة  خ رة ط ية،  يث يعت ر ترخيص القاضي في 
ىذا الموضوع  اتا وغير قا بل لمطعن ويمتد أثر الترخيص الجنون والعتو، خاصة المجنون 
الذي وجب فيو توفر مجموعة من الشروط المتمثمة في أن يكون الزواج فيو إمكانية شفاء 
المجنون من مرضو، وىذا يث ت  خ رة ط ية من أط اء األمراض العقمية، ويكون الطرف 


 (3).اآلخر عمى عمم   التو، وأن يكون الزواج  إذن من القاضي  ناءا عمى طمب الولي


                                                           
المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني   1975 س تم ر 26 المؤرخ في 58-75 من القانون رقم 40انظر المادة  (1)


 .34، ج ر ج ج، ص 3 العدد 2007 مايو 13 المؤرخ في 05-07 موجب القانون رقم 
 .204مرجع سا ق، ص . أحكام الزوجية وآثارىا عمى قانون األسرة الجزائريالعر ي  م اج،  (2)
 .206، 205نفس المرجع، ص ص،  (3)
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ىذا واتجو الفقياء إلى اشتراط سن الرشد وىو ما سار عميو المشرع الجزائري، واشتراطيم 
ال موغ الذي لم يذكره المشرع إطبلقا وخاصة في  الة الترخيص وقد  دد الفقياء سن 


، و يذا فقد (1) سنة وىي أىمية الزواج عند جميور الفقياء15ال موغ إذا لم يعرف  موغو ب 
وفق المشرع الجزائري في ت ديد السن األدنى إل رام عقد الزواج ولكنو لم يتطرق ألقل سن 


 .يمكن منح الترخيص فييا


 :الوالية: ثانيا


 .القرب والدنو: الولي  فتح وسكون: تعرف الوالية لغة


 .القرا ة والنصرة: الوالء  الفتح


السمطان يقال وليت األمر إليو فأنا وال، والمولى ا ن العم، العاصب، : الوالية  الكسر
 .وال ميف، والناصر، والجار


 (2).فمعنى الولي لغة تدور كميا  ول الصديق والنصير


ىي سمطة شرعية  ما يتمكن اإلنسان من تنفيذ التصرفات عمى غيره قوال أو : اصطبل ا
 (3).فعبل دون توقف رضاه


وتقسم الوالية إلى قسمين وىي الوالية عمى المال وىي تمس التصرفات المالية والقسم 
الثاني الذي يدخل في إطار الزواج الوالية عمى النفس وىي ع ارة عن سمطة شرعية 


تعطى لمولي  قصد إنشاء عقد الزواج لغيره دون أخذ رضاه، وتكون  اعت ار المولى عميو 
 .وىما نوعان، والية إج ار ووالية اختيار


 
                                                           


 .84، ص مرجع سا قعيسى  داد،  (1)
 .737شوقي ضيف،  مرجع سا ق، ص  (2)
 .210، ص مرجع سا قم مد  سين أ و ي يى،  (3)







 ماىية الكفاءة الزوجية: الفصل األول


 


18 
 


 :والية إجبار- 1


تكون والية اإلج ار عمى الفتاة ال كر أو الصغيرة غير ال الغة  يث أن لمولي السمطة في 
تزويجيا وقد أجاز الفقياء تزويج الصغار دون انتظار موافقتيم وىذا ما أخذ  و  المشرع 


، فبل يجوز لمولي أ ا كان أم غيره أن (1) من قانون األسرة الجزائري13الجزائري في المادة 
 (2).يج ر القاصرة التي ىي في واليتو عمى الزواج، وال يجوز لو أن يزوجيا  دون موافقتيا


 :والية االختيار- 2


وتسمى والية المشاركة، وتث ت لمولي عمى المرأة ال الغة العاقمة الراشدة، فميا  ق االختيار 
 ين الق ول والرفض شرعا في جل المذاىب الفقيية، ولكن ي رم العقد ولييا نيا ة عنيا في 


 .المفظ فقط، و مشورتيا و ذلك تشرك ولييا في اختيار زوجيا


 :شروط الولي


 :ىناك شروط متفق عمييا تتمثل في


 .كمال األىمية وال موغ والعقل وال رية، واتفاق الدين فبل والية لكافر عمى مسمم- 


 :وىناك شروط مختمف فييا وىي


الذكورة متفق عمى اعت ارىا شرط عند الجميور  استثناء ال نفية، أما العدالة فيي شرط - 
 (3).عند الشافعية وال نا مة وخبلف ذلك عند ال نفية والمالكية


 من قانون األسرة اعت ر الولي األب إال أنو في 87المشرع الجزائري في نص المادة 
 الفقرة األولى  أن المرأة الراشدة تزوج نفسيا   ضور 11 أورد في المادة 2005تعديل 


                                                           
 المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم 1984 يونيو 09 المؤرخ في 11-84من القانون رقم  11و 13أنظر المادة  (1)


 .19ج ر ج ج ، ص ،15، العدد2005ف راير 27 المؤرخ في 02-05 موجب األمر 
 .36نسرين شريفي، كمال  وفروة، مرجع سا ق، ص  (2)
 .38، 37نفس المرجع، ص ص،  (3)
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ولييا أو أي شخص تختاره، و يذا فقد أخذ من ى المذىب ال نفي الذي يؤمن  استقبللية 
 .ال الغة وأيضا تماشيا مع  داثة االتفاقيات الدولية التي صادقت عمييا الجزائر


 :الصداق والشاىدان: الفرع الثاني


 من 14لكل زواج دفعة مالية متمثمة في الصداق وقد اشترطو المشرع الجزائري في المادة 
 وأيضا وجب اإلشياد عمى عقد الزواج سيرا مع القاعدة العامة لمعقود (1)قانون األسرة


 .األخرى


 :الصداق: أوال


 فتح الصاد وكسرىا، ويقال لو الصدقة  فتح الصاد وضم الدال و ضميما معا، : لغة
 (2).الّصداق مير المرأة


إن الصداق ىو المال الذي يجب عمى الزوج لزوجتو  العقد عمييا أو  الدخول ال قيقي 
 (4).{َوآُتوا النِّنَساَء َصُدَقاِتِينَّد ِنْ َمةً }:  وذلك لقولو تعالى(3) يا


ىو ما يدفع ن مة لمزوجة من نقود : "  منو  أنو14ولقد عرفو المشرع الجزائري في المادة 
 ".أو غيرىا من كل ما ىو م اح شرعا 


و يذا فإن الصداق ىو  ق من  قوق الزوجة، وال كمة منو واض ة إكرام المرأة وتمكينيا 
من أن تتييأ لمزواج  ما يمزم ليا، كما يع ر عن إرادة الزوج الجدية في  ياة الزوجية 


 .المستق مية


 
                                                           


 المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم 1984 يونيو 09 المؤرخ في 11-84 من القانون رقم 14أنظر المادة  (1)
 .19، ج ر ج ج، ص 15، العدد2005 ف راير27 المؤرخ في 02-05 موجب األمر 


 .567شوقي ضيف، مرجع سا ق، ص  (2)
 .179عيسى  داد، مرجع سا ق، ص  (3)
. (04)سورة النساء اآلية  (4)
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 :تكييف الصداق شرعا- 1


يذىب األ ناف والشافعية وال نا مة إلى أن المير ىو  كم من أ كام عقد الزواج، وأثر 
 .من آثاره، وليس ركنا من أركان عقد الزواج، وال شرط من شروط ص ة العقد


وىذا خبلف ما ذىب إليو المالكية معت رين الصداق ركن أي  انتفائو ي طل عقد الزواج، 
و يذا فبل يصح االتفاق أو اشتراط إسقاطو، فمو تزوجيا  دون صداق فق مت، ال يصح 


العقد ألنو عقد معاوضة، فيفسد العقد  نفي العوض كما ال ال في ال يع  شرط نفي الثمن، 
وكانت ىذه المقارنة فقط إل راز رأي المالكية أن المير ركن ال يوجب مقارنة عقد ال يع 


 (1). عقد الزواج واعت اره عقد معاوضة


المشرع الجزائري أخذ موقف الوسط  ين الوجيتين إذ أخذ  الرأي القائل  أن المير شرط 
 .لقيام عقد الزواج فيفسخ ق ل الدخول ويث ت  عد الدخول  مير المثل


 :أنواع الصداق- 2


 :ىناك نوعين من الصداق


 :الصداق المسمى- أ


يث ت الصداق المسمى  اتفاق الزوجين ميما كانت قيمتو وذلك لقيامو عمى الرضا المت ادل 
 ين الطرفين، وىو ما اتفق عمييا في العقد الص يح، ولفظ الصداق المسمى المقصود  و 
ذا تم  ما تعارف عميو الناس عند المالكية أي ما تعارف تقديمو لمزوجة ال كر أو الثيب، وا 
الدخول ق ل إيفائو وجب المطال ة  و كدين في ذمة الزوج وال يترتب الطبلق عن تعذر 


 (2).الوفاء  و، وفي  ال اختبلف الزوجين فيو فالقول قول الزوجة


                                                           
 .101مرجع سا ق، ص . الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري العر ي  م اج، (1)
 .102 نفس المرجع، ص (2)
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 :صداق المثل- ب


صداق من يماثل المرأة من أسرة أ ييا، مع مراعاة تساوي الزوجين وقت إ رام عقد الزواج 
من  يث السن والجمال والثقافة وال كارة، ويوجب مير المثل إذا لم يتم تسمية المير عند 


 من قانون 17، فالمشرع الجزائري في المادة (1)إ رام العقد أو تسمية المير غير ص ي ة
األسرة نص في  الة النزاع في الصداق  ين الزوجين فالقول قول الزوجة ق ل الدخول أما 


 (2). عد الدخول فالقول قول الزوج


 :األسباب المؤكدة لمصداق كامال- 3


يذىب المالكية أنو يجب الصداق لمزوجة  مجرد العقد في الزواج الص يح أو  الدخول 
 :ال قيقي في الزواج الفاسد، ولكن في الزواج الص يح يوجب في ثبلث  االت ىي


 وذلك  انتقال الزوجة ل يت زوجيا فيؤخذ  الدخول  مجرد توفر الخموة :الدخول الحقيقي- 
الص ي ة وتمكينو نفسيا و التالي يعطى ليا المير وجو ا   يث يص ح غير قا ل 


 .لئلنقاص أو اإلسقاط


 إذا توفي الزوج ق ل الدخول فإن المير المتفق عميو يتأكد وجو و ويص ح :وفاة الزوج- 
 قا ثا تا لممرأة وغير قا ل لئلسقاط أو االنتقاص، و وفاتو ال يوجد س ب يؤثر في المير، 
فإذا كان م ددا واتفق  عده، أو لم يسمى فوجب ليا مير المثل، وتأخذ المير  كونيا دائن 


 (3).ممتاز ق ل قسمة التركة، ثم ترث نصي يا من التركة


                                                           
 .104، 103المرجع السا ق، ص ص  (1)
 المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم 1984 يونيو 09في  المؤرخ 11-84 من قانون رقم 17انظر المادة  (2)


 .25، ج ر ج ج، ص 15 العدد 2005 ف راير 27 المؤرخ في 02-05 موجب األمر 
 .108، 109العر ي  م اج، المرجع السا ق، ص ص،  (3)
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تست ق الزوجة في ىذه ال الة الصداق ألن إقامة مثل :إقامة الزوجة سنة عند زوجيا- 
ىذه المدة تقوم مقام الوطء متى كان الزوج  الغا، فالع رة لدى المالكية ليست الخموة 


نما يعولون عمى ما يصا  يا من وطء  (1).القصيرة وا 


 :األسباب المؤكدة لمصداق نصفا- 4


ىنا  الة ما إذا كان الصداق ق ل الدخول صداق مسمى، أو لم يكن  ينيما خموة 
ذا ق ضتو كامبل ردت  ص ي ة، وجب أن تكون تسمية المير في العقد تسمية ص ي ة، وا 


 (2).النصف لمزوج


 :مسقطات الصداق- 5


يسقط الصداق عن الزوج في  ال ما إذا تمت الفرقة ق ل الدخول ولم يسمى المير في 
ذا ارتدت الزوجة عن اإلسبلم، أو  عد  موغيا أو إفاقتيا من جنون، وفي  الة قتل  العقد وا 


 (3).الزوجة لزوجيا، أو قتميا نفسيا يفسخ العقد


 :الشاىدان في عقد الزواج: ثانيا


 مكرر من قانون األسرة  أن اإلشياد ىو شرط في عقد الزواج 09يتضح من نص المادة 
و ذلك ال يصح عقد الزواج في التشريع الجزائري دون شاىدين وىذا ما يترتب عنو الفسخ 


 (4). من قانون األسرة33ق ل الدخول وفق ما جاء في المادة 


شياره وذلك  عبلنو وا  إن ال كمة من اإلشياد في عقد الزواج إخراجو من  دود السرية وا 
لمخطر الذي يترتب عن ىذا العقد ولما يترتب عميو من مصالح دينية ودنيوية و قوق 


                                                           
 .186عيسى  داد، مرجع سا ق، ص  (1)
 .110مرجع سا ق، ص . الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائريالعر ي  م اج،  (2)
 .112نفس المرجع، ص  (3)
 المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم 1984 يونيو 09في  المؤرخ 11-84 من قانون رقم 33انظر المادة  (4)


 .27، ج ر ج ج، ص 15 العدد 2005 ف راير 27 المؤرخ في 02-05 موجب األمر 
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والتزامات  ين الزوجين وأيضا  تى ال يمت س  الزنا وال تكون عبلقة الرجل مع امرأتو م ل 
 .ش ية أو سوء ظن


فاإلعبلن من خبلل اإلشياد يرفع الش يات والشكوك، وأيضا يأخذ من ى آخر ىو وسيمة 
إث ات ميمة يجوز االعتماد عمييا أمام القضاء في  ال ج ود أ د الزوجين لمعبلقة 
الزوجية الص ي ة، وذلك لخطورة آثاره المتعمقة  األعراض واألنساب وث وت النسب 


 (1).واإلرث وغيرىا


وقد أخذ المشرع ىنا  رأي جميور الفقياء لص ة العقد   ضور الشاىدين في مجمس العقد 
أثناء ت ادل اإليجاب والق ول  ين المتعاقدين،  يث يعت رون اإلشياد شرط ص ة في عقد 


ال كان العقد فاسدا  .الزواج وا 


 من قانون األسرة 222ويجب اشتراط الشاىدين ولكن  توفر شروط رجوعا لنص المادة 
 : يث يشترط الفقو فييما ما يمي


 :البموغ والعقل- 1


يشترط في الشاىدين عمى عقد الزواج أن يكونا  الغين عاقمين، فبل تصح شيادة غير 
 .ال الغين أو غير العاقمين عمى الزواج وىذا ال خبلف فيو  ين الفقياء


وأخذ المشرع الجزائري في قانون ال الة المدنية أن الشاىدان يجب فييما أن ي مغان من 
 (2). سنة19العمر 


 


 


                                                           
 .424، 423مرجع سا ق، ص ص، . الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائريالعر ي  م اج،  (1)
 .201م مد  سين أ و ي يى، مرجع سا ق، ص  (2)
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 :اإلسالم- 2


 (1).{َوَلْن َيْجَعَل المَّدُو ِلْمكاِفِريَن َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َسِ يبلً }: لقولو تعالى


أي أنو ال يجب لممؤمنين أن يكون ليم سمطان من الكافرين عمييم، فغير المسمم ال تعتد 
 . عدالتو وال تق ل لو شيادة


 .والخبلف قائم في  ال زواج المسمم من كتا ية


ذىب لو الشافعي واإلمام أ مد وقول زفر وم مد  ن ال سن الشي اني : القول األول* 
 .يشترط اإلسبلم في الشاىدين


 ذىب لو اإلمام أ ي  نيفة وأ ي يوسف، ال يشترطان اإلسبلم في :القول الثاني* 
الشاىدين، إذا يريان أن الشيادة لمزوجة وىي ذمية و يذا تجوز شيادة الذميين عمى 


 .الذمية


 :العدالة- 3


نما الخبلف في الفاسق  .ال خبلف في شيادة العدلين وا 


 .* قول الشافعي واإلمام أ مد، ال يصح الزواج  شيادة فاسقين:الرأي األول* 


 (2). أ ي  نيفة، يصح الزواج  شيادة الفاسقين:الرأي الثاني* 


 


 


                                                           
 (.141)سورة النساء، اآلية  (1)


 .ىو خروج اإلنسان عن  دود الشرع وانتياك قوانينو  السيئات وارتكاب الم رمات: الفسق*
 .204م مد  سين أ و ي يى، مرجع سا ق، ص  (2)
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 :الذكورة- 4


إن الجميور عمى اتفاق في اإلشياد عمى الزواج  رجمين ولكن االختبلف في رجل 
 وامرأتين  يث ىناك اتجاه يرى  ص تو ورأي ال يصح الزواج عنده إال  إشياد رجمين، 


 (1).وىناك من يشترط ال صر والسمع وفيم لغة العقد، وأما ال رية فيي  اتفاق الجميور


 :انعدام الموانع الشرعية في عقد الزواج: المطمب الثالث


 عمى الرغم من  رية اختيار الشريك اآلخر في عقد الزواج إال أن الشارع ال كيم قد


َمْت َعَمْيُكْم }: ، وقولو(2){َواَل َتنِكُ وا َما َنَكَح آَ اُؤُكم مِّنَن النِّنَساءِ }: قيده  موانع لقولو تعالى ُ رِّن
ِتي  اُتُكْم َوَخااَلُتُكْم َوَ َناُت اأْلَِخ َوَ َناُت اأْلُْخِت َوُأمَّدَياُتُكُم البلَّد ُأمَّدَياُتُكْم َوَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّد


ِتي ِفي ُ ُجوِرُكم مِّنن نِّنَساِئُكُم  َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مِّنَن الرَّدَضاَعِة َوُأمَّدَياُت ِنَساِئُكْم َوَرَ اِئُ ُكُم البلَّد
ِتي َدَخْمُتم ِ ِينَّد َفِإن لَّدْم َتُكوُنوا َدَخْمُتم ِ ِينَّد َفبَل ُجَناَح َعَمْيُكْم َوَ بَلِئُل َأْ َناِئُكُم الَّدِذيَن ِمْن  البلَّد


، ولقد فصميا المشرع الجزائري في قانون األسرة كما (3){َأْصبَلِ ُكْم َوَأن َتْجَمُعوا َ ْيَن اأْلُْخَتْينِ 
 :يمي


 :المحرمات مؤبدا: الفرع األول


 :وىم أر عة أصناف وىم: المحرمات لمقرابة- 1


 . أصول الشخص وىن األم والجدة سواء ألب أو ألم-


 .فروع الشخص وفروع فروعو- 


 .فروع أ وي الشخص وفروع فروعيم- 


                                                           
 .205المرجع السا ق، ص  (1)
  (.22 )سورة النساء، اآلية  (2)
  (.23 )سورة النساء، اآلية  (3)
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 (1).نساء الدرجة األولى من فروع األجداد والجدات وىن العمات والخاالت- 


 : وىن أيضا أر عة أصناف:المحرمات بسبب المصاىرة- 2


 .زوجة أصل الشخص- 


 .زوجة فرع الشخص- 


 .أصول زوجة الشخص- 


 (2).فروع زوجة الرجل المدخول  يا- 


 :المحرمات بسبب الرضاع- 3


إن النساء المواتي يمنعن وي رم الزواج  ين  س ب الرضاع  صفة دائمة نفسيم من ىن 
 من قانون األسرة أن الولد 28م رمات  س ب القرا ة والمصاىرة، و يث  ددت المادة 


 .الرضيع و ده دون إخوتو ولد لممرضعة وزوجيا


 .كما ال ي رم الرضاع إال ما كان  اصل ق ل الفطام، أو ضمن ال ولين من العمر


 :المحرمات مؤقتا: الفرع الثاني


 : من قانون األسرة، وىن ستة أصناف30 يث جاءت في نص المادة 


الم صنة أي المتزوجة والمدخول  يا، والمعتدة من طبلق أو وفاة إلى غاية نياية عدتيا، 
والمطمقة ثبلثا إلى أن تنكح زوجا غيره ويتم الدخول  يا و عدىا إما يتوفى عنيا زوجيا أو 


 .يطمقيا


                                                           
 .30، ص 2007 دار ىومة، الجزائر، .قانون األسرة الجزائري في ثوبو الجديدع د العزيز سعد،  (1)
 .32، 31نفس المرجع، ص ص،  (2)
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أيضا ي رم الجمع  ين كل من األختين  تى يطمق األولى وتنتيي عدتيا، وكذلك  ين 
 (1).ال نت وعمتيا أو خالتيا


فإن ىؤالء النسوة ي رم الزواج منين  صفة مؤقتة وألس اب م ددة و مجرد زوال الس ب 
 .يزول المس ب و يذا تصير المرأة الم رمة م ممة لو


وتمخيصا لما أورد في أركان عقد الزواج فإن المشرع الجزائري لم يأخذ  مذىب المالكية 
 .ىنا  أخذه كل من األركان األخرى لعقد الزواج عمى أنيا شروط


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
                                                           


 المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم 1984 يونيو 09 المؤرخ في 11-84 من قانون رقم 30، 28انظر المواد  (1)
 .27، ج ر ج ج، ص 15 العدد 2005 ف راير 27 المؤرخ في 02-05 موجب األمر رقم 
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 :مفيوم الكفاءة الزوجية: المبحث الثاني


انطبلقا من الم  ث األول سوف نتطرق في ىذا الم  ث إلى مفيوم الكفاءة الزوجية 
المطمب األول نتعرض فيو تعريف الكفاءة والمطمب : والذي ي توي عمى ثبلثة مطالب


 .الثاني مشروعية الكفاءة، والمطمب الثالث ال كمة من الكفاءة


 :تعريف الكفاءة: المطمب األول


من خبلل ىذا المطمب سوف نتناول تعريف الكفاءة في معناىا المغوي، وكذلك تعريفيا 
 .شرعا وقانونا لدى المشرع الجزائري والسوري والكويتي


 :تعريف الكفاءة لغة: الفرع األول


نجد أن الكفاءة ليا عدة " كفأ "  الرجوع إلى كتب المغة في القواميس العر ية في كممة 
 :معاني في المغة منيا


مالي  و طاقة : مالي  و ق ل وال كفاء أي:  جذاه، نقول:كَكفَكاءْء . كفأه عمى الشيء مكافأة:كَكفَكأَك 
روح القدس ليس  و كفاء، أي ج ريل عميو السبلم : عمى أن أكافئو، وقول  سان  ن ثا ت


 .من يكافئ ىؤالء: ليس لو نظير وال مثيل وفي ال ديث فنظر إلييم فقال


 النظير وكذلك الُكْفُء والُكُفوُء عمى فعل وفعول، والمصدر الكفاءة  الفتح والمد، :الكَكفِفيءْء 
 .ال كفاء لو  الكسر وىو في األصل مصدر أي ال نظير لو: ونقول


ءُء  وىو أن يكون الزوج مساويا لممرأة في :  النظير والمساوي ومنو الكفاءة في النكاح:الكَكفَك
: تماثبل، وكافئو مكافأة وكفاء:  س يا ودينيا ونس يا و يتيا وغير ذلك، وتكافئ الشيآن


 (1).أنك يا، ال في كفاء وال في غنى: ماثمو، واالسم الكفاء قال


                                                           
، دار صادر، ( رف الكاف  )الجزء الثالث عشر . لسان العربا ن منظور أ و فضل جمال الدين ا ن مكرم،  (1)


 .81، ص 2003 يروت، 
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 َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًؤا َأَ ْد }: وقد جاءت كممة الكفاءة  معنى المساواة والمماثمة في قولو تعالى
}.(1) 


 .االستواء:التَككَكافُءؤْء 


ءُء   . المماثل:الكُءفْء


والمفظة مكافئتان :  أي مستويتان أي متقار تان، وأختار الخطامي األول قال مُءكَكافِفئَكتَكانْء وقيل
: والم دثون يقولون: كافأه، ُيَكاِفُئُو فيو مكافئو أي مساويو، قال:  كسر الفاء وقال


في  )وأرى الفتح أولى ألنو يريد شاتين، قد ساوى  ينيما أي ساوى  ينيما : قال: ُمَكاِفَأَتانْ 
فمعناىا أنيما متساويتان في تاج أن يذكر : وأما  الكسر: ، قال(تساوي الديات والقصاص 


نما لو قال  .كان الكسر أوال: ُمَتَكاِفَئَتانْ : أي شيء ساويا وا 


: فعمت  و مثمما فعل  ي ومنو الُكْفُء من الرجال لممرأة، تقول: َكاَفْأُت الرجل أي: ويقال
 .إنو مثميا في  س يا


نتج :  نتاج اإل ل  عد  يال سنة وقيل  عد  يال سنة فأكثر، وقالوا من ذلك:الكفأةوقيل 
فَكأْءتَك في الشاهفبلن إ مو كفأًة وِكفأًة، و  (2). مثمو في اإل ل:أَككْء


ما يبل ظ من خبلل التعريف المغوي لمكفاءة أن جميع التعريفات والمصطم ات تدور  ول 
 .معنى المماثمة والمساواة والنظير


 


 


 


                                                           
  (.04 )سورة اإلخبلص، اآلية  (1)
 .81ا ن منظور أ و فضل جمال الدين ا ن مكرم، مرجع سا ق، ص  (2)
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 :تعريف الكفاءة في الزواج اصطالحا: الفرع الثاني


: انطبلقا من التعريف المغوي لمكفاءة سوف نعطي تعريف لمكفاءة في معناىا االصطبل ي
أوال من النا ية الشرعية وخاصة في المذاىب األر عة ثم من النا ية القانونية خصوصا 


القانون السوري والقانون الكويتي : القوانين العر ية التي نصت عمى الكفاءة من  ينيا
 .وموقف المشرع الجزائري


 :تعريف الكفاءة شرعا: أوال


إن أكثر تعريفات الفقياء لمكفاءة م نية عمى المعنى المغوي مع إضافة  عض القيود عمييا 
 :التي ىي من خصال الكفاءة، فالكفاءة تعني


المساواة  ين الزوجين في أمور معينة يترتب عمى مراعاتيا التقارب  ين األسرتين والتوافق 
 (1). ين الزوجين، األمر الذي يؤدي إلى سعادة الزوجين واستقرار ال ياة الزوجية  ينيما


إن ما يظير من خبلل ىذا التعريف والمأخوذ من  عض العمماء الم دثين أنو ين غي أن 
يكون ىناك تكافؤ  ين الزوجين في جوانب معينة ال د من ال رص عمى األخذ  يا، وأنو 


ين غي أن تتوافر في الزوج خصال أو صفات تماثل أو تزيد عن تمك الموجودة في الزوجة 
وأوليائيا لتجنب أن تعير المرأة أو أوليائيا  س ب عدم كفاءة الزوج، فيذا التعريف قد شمل 


كل ما يجب أن ت تويو الكفاءة فقد عرف الكفاءة الزوجية انطبلقا من المساواة وكذلك 
ضافة إلى كل ىذا فقد تطرق إلى اليدف من مراعاة  تناولو الشروط المعت رة في الكفاءة وا 


 .الكفاءة في الزواج واآلثار المترت ة عند مراعاتيا


 


                                                           
دار النفائس . الفروق الفقيية بين الرجل والمرأة في األحوال الشخصية دراسة فقييةع د اهلل ع د المنعم العسيمي،  (1)


 .72، ص 2011لمنشر والتوزيع، الط عة األولى، األردن، 
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 مصالح الناس تختل عند عدم الكفاءة ألنيا ال ت صل »:  ر مو اهلل(1)يقول الكاساني- 
  سن االختيار، والمرأة قد تعير عند الزواج  غير كفء فتختل  ذلك المصالح وألن 


الزوجين تجري  ينيما م اسطات في النكاح ال ي قى النكاح  دون ت مميا عادة، والت مل 
من غير كفء أمر صعب يثقل عمى الط اع السميمة فبل يدوم مع عدم الكفاءة فمزم 


اعت ارىا فعمم  يذا ان المقصود  الكفاءة في الزواج، توفير دواعي االستقرار واالنسجام في 
األسرة وتجنب دواعي الشقاق والضرر والت غيض، ألن النكاح عقد العمر ويشمل كل 


أغراض ومقاصد كاالزدواج والص  ة واأللفة وتأسيس القرا ات، وال ينتظم ذلك عادة إال 
 (2).« ين األكفاء 


 :ما يمكن استخبلصو من تعريف الكاساني


أنو قد اعت ر الكفاءة في النكاح وكذلك اعت ر أن المصالح ال تنتظم إال  ين - 1
 .المتكافئين وىي معت رة في جانب الرجل ال المرأة


رأى  أنو من أجل االستقرار في األسرة وتجنب الشقاق  ين الزوجين وجب مراعاة - 2
 .الكفاءة و سن االختيار


رأى أنو في  الة زواج المرأة  غير كفء قد تعير  س ب ذلك كما أنو يصعب عمى - 3
المرأة أن تستقر وتت مل العيش مع رجل ليس  كفء ليا ألن مكانة المرأة ترتفع  ارتفاع 


 .مكانة زوجيا


 


 
                                                           


 مد :  أ و  كر  ن مسعود عبلء الدين الكاساني، فقيو  نفي من  مب، يعرب  ممك العمماء، وكاسان المنسوب إلييا(1)
السمطان الم ين في : في تركستان، تفقو عمى السمرقندي صا ب ت فة الفقياء، وتزوج ا نتو وشرح ت فتو، من مؤلفاتو


 . ه587أصول الدين،  دائع الصنائع في ترتيب الشرائع، توفي   مب سنة 
الجزء الثالث، دار الكتب العممية، . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع أ و  كر  ن مسعود عبلء الدين الكاساني، (2)


 .573، ص 1986الط عة الثانية،  يروت، 
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 :أما عند المذاىب الفقيية األر عة فتعرف الكفاءة كما يمي


 :عند الحنفية- 1


اختمف فقياء ال نفية في إعطاء تعريف ليا إال أنيم متفقون عمى أن الكفاءة تعت ر في 
 فيم يعرفونيا عمى « النسب، الدين، المال، ال رفة، اإلسبلم، ال رية »: ستة أمور وىي


 .أنيا المماثمة والمساواة في ىذه األمور الستة


 :عند المالكية- 2


 :اعت روا أن الكفاءة تتمثل في


 فيم متفقون عمى أنيا تعني المماثمة والمساواة كذلك في « الدين، السبلمة من العيوب »
 .ىذين األمرين


 :عند الشافعية- 3


 }أمر يوجب عدمو عارا، وما اتفقوا عميو أن الكفاءة تتمثل في : اكتفوا في تعريفيم ليا أنيا
 .{الدين والنسب والمال وال رفة وال رية 


 :عند الحنابمة- 4


 :اعت روا الكفاءة في خمسة أشياء وىي


 واتفقوا كذلك عمى أنيا المماثمة والمساواة « التدين، النسب، ال رية، الصناعة، اليسار »
 (1) .في ىذه األمور


 


                                                           
دار . (دراسة مقارنة  )أحكام األسرة في الفقو اإلسالمي  أ مد  خيت الغزالي ، ع د ال ميم م مد منصور عمي، (1)


 .64، ص 2008/2009الفكر الجامعي، الط عة األولى، مصر، 
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وما يبل ظ من ىذه التعريفات لمكفاءة في الزواج من النا ية الفقيية أن كل من ال نا مة 
والمالكية وال نفية يرون فييا المماثمة والمساواة في أمور معينة، أما تعريف الشافعية فيو 
مختمف وأكثر وضو ا ألنو يوضح الضا ط الذي وضعت الكفاءة ألجمو وىو عدم  صول 


 .العار إضافة إلى اشتراطيم خمسة شروط


 :وفي األخير يمكننا أن نستخمص تعريفا جامعا مانعا لمكفاءة في الزواج


المماثمة والمساواة  ين الزوجين في أمور اجتماعية واقتصادية   يث تت قق السعادة 
الزوجية وترفع عن المرأة أو أوليائيا ال رج ودفع العار والمقصود  المساواة أن يكون الزوج 


 .نظير ليا في المركز الخمقي والمالي


 :تعريف الكفاءة قانونا: الفرع الثالث


من خبلل ىذا الفرع سيتم التطرق لتعريف الكفاءة في عقد الزواج من النا ية القانونية من 
المشرع السوري، : خبلل  عض تشريعات الدول العر ية التي نصت عمى الكفاءة من  ينيا


 .والمشرع الكويتي، وسيتم ذلك إال استدالال لخدمة التشريع


 :تعريف الكفاءة لدى المشرع السوري: أوال


نص المشرع السوري عمى الكفاءة في الفصل الرا ع من قانون األ وال الشخصية السوري 
 من قانون األ وال 32 إلى المادة 26وقد نظميا  عدة نصوص قانونية من المادة 


، ومن خبلل االطبلع عمى نصوص األ وال الشخصية السوري أنو (1)الشخصية السوري
 « المماثمة والمساواة  ين الزوجين في األمور الدينية »: قد عرف الكفاءة في عقد الزواج


                                                           
 المتضمن قانون األ وال 1953 يوليو07 المؤرخ في 09-53انظر قانون األ وال الشخصية السورية رقم  (1)


 .الشخصية
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 من قانون األ وال الشخصية السوري، فقد أوجب المشرع 28وىذا ما نصت عميو المادة 
 (1).السوري أن يكون كل من الزوجين كفء لآلخر


 استقرائنا لمنصوص القانونية ليذه التشريعات يت ين لنا أن المشرع السوري قد اعتمد في 
تعريفو لمكفاءة عمى أن يكون الزوج نظير لمزوجة خاصة في جان يا الديني وىذا األخير 


متفق عميو لدى جميع فقياء الشريعة اإلسبلمية، وكممة الصبلح في الدين في نص المادة 
 من قانون األ وال الشخصية السوري المقصود  يا أن ال يكون الزوج مشركا والزوجة 28


ال كان الزواج  اطبل  طبلنا مطمق ومنو قولو  مسممة ألنو ي رم زواج المسممة  مشرك وا 
، كذلك المقصود  كممة الدين في نص المادة (2){َواَل تُْنِكُ وا اْلُمْشِرِكيَن َ تَّدى ُيْؤِمُنوا}: تعالى


السا قة الذكر أن يكون مؤمنا وأصمح ليا وال يكون فاسقا ألنو لو كان كذلك قد يفتنيا عن 
دينيا وُتَعيَّدْر  س ب فسق زوجيا وما ي سب المشرع السوري ىو نصو عمى الكفاءة ضمن 
قانون األ وال الشخصية واعت رىا شرط لزوم في عقد الزواج وىذا ما سيأتي تفصيمو في 


 .الفصل الثاني


وكذلك ما ي سب لو أيضا ىو نصو وترتيب الولي في الكفاءة انطبلقا من األب ثم الجد 
 .ثم األخ الشقيق


 :تعريف الكفاءة لدى المشرع الكويتي: ثانيا


نص المشرع الكويتي عمى الكفاءة في الزواج في الفصل الثاني من قانون األ وال 
 من قانون 39 إلى غاية المادة 34من المادة : الشخصية الكويتي في ستة مواد وىي


 منو فقد عرفيا كما 36 وكذلك نص المادة 35األ وال الشخصي، فمن خبلل نص المادة 
 :يمي


                                                           
 المتضمن قانون 1953 يوليو07 المؤرخ في 09-53 من قانون األ وال الشخصية السورية رقم 28انظر لممادة  (1)


 .03األ وال الشخصية، ج ر ج س، ص 
  (.219 )سورة ال قرة، اآلية  (2)
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 (1).«"الدين والسن " المماثمة والمساواة  ين الزوجين في أمور معينة »


يتجمى واض ا أن المشرع الكويتي نص عمى الكفاءة في عقد الزواج عند نصو وتنظيمو 
ليا  مقتضى نصوص قانونية،  يث أن ىذا األخير قد سمك نفس مسمك المشرع السوري 


في تعريفو لمكفاءة مراعيا األمور الدينية وكذلك في نصو وترتي و لمولي في الكفاءة واعت ار 
ضافيا  ىذه األخيرة شرط لزوم في عقد الزواج، إال أن المشرع الكويتي قد راع شيئا آخر وا 
وىو عامل السن واعت ره  ق لمزوجة و دىا، أي دون تدخل الولي عندما يعرض الرجل 


 .نفسو عمى المرأة فميا ال رية في اختيار الزوج إن كان مناس ا ليا في السن


من خبلل تعريف كل من المشرع الكويتي والمشرع السوري لمكفاءة فيبل ظ مراعاتيما 
لمجانب الديني وكبلىما نص عمييا  نصوص قانونية في قانون األ وال الشخصية وىذا 


ما ي سب ليما  يث أن كبلىما قد أ دى اىتماما  الغا  موضوع الكفاءة ودورىا في ت قيق 
االستقرار والسعادة في األسر العر ية ورفع شأن المرأة خبلفا ل اقي الدول العر ية التي لم 


تنص عمييا مثمما ىو ال ال لدى المشرع الجزائري والذي سنتطرق لموقفو لموضوع الكفاءة 
 .في عقد الزواج


 :موقف المشرع الجزائري من الكفاءة في عقد الزواج: ثالثا


ق ل التطرق لموضوع الكفاءة لدى المشرع الجزائري تجدر اإلشارة إلى أن كل من دول 
المغرب العر ي لم يتطرقوا لموضوع الكفاءة وتركوا  رية األفراد في اختيار من يرغ ون في 


الزواج منيم وتنظيم أوضاعيم الخاصة وفقا ألعراف ىاتو الدول وذلك لنس ية 
 (2).الموضوع


                                                           
 المتضمن قانون 1984 يوليو 23 المؤرخ في 29-84 من قانون األ وال الشخصية الكويتي رقم 36انظر المادة  (1)


 .21، ج ر م ك، ص 1996 س تم ر 22 المؤرخ في 61-96األ وال الشخصية المعدل والمتمم  القانون رقم 
دار الخمدونية . (دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية)شرح قانون األسرة الجزائري المعدل   ن شويخ الرشيد، (2)


 .104، ص 2008لمنشر والتوزيع، الط عة األولى، الق ة، الجزائر، 
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إن موقف المشرع الجزائري غير واضح في موضوع الكفاءة، فق ل تعديل قانون األسرة 
 كان المشرع الجزائري ينص عمى  الة عضل ومنع الولي من ىي في واليتو 2005سنة 


  يث 2005 الممغاة  عد تعديل 12من الزواج في من رغ ت فيو وذلك في نص المادة 
 :كانت تنص عمى ما يمي


ذا »  ال يجوز لمولي أن يمنع من في واليتو من الزواج، إذا رغ ت فيو وكان أصمح ليا، وا 
 من ىذا القانون غير أن 09وقع المنع فممقاضي أن يأذن  و مع مراعاة أ كام المادة 


 (1).«لؤلب أن يمنع  نتو ال كر من الزواج إذا كان في المنع مصم ة لم نت 


إن مسألة اشتراط الولي في عقد الزواج ألجل مصم ة المولى عمييا وليذا أعطى لو 
المشرع الجزائري دور في زواج المولى عمييا، غير أن ىذا الدور قد قيده  جممة من القيود 
 أن ال يستطيع الولي أن يمنع موليتو من الزواج سواء كانت  كرا ام ثي ا، فالمادة جاءت 


عامة ولم تميز وجاءت غامضة، فما ىي المعايير لت ديد الزوج األصمح؟ وكممة األصمح 
ليا معنى واسع فالمشرع لم ي دد معناىا، وىو ما يدفعنا إلى القول أن كممة األصمح تعني 
الكفء أي الكفاءة أي أن الزوج يكون أصمح لممولى عمييا وفي  الة ما إذا أث تت ال نت 


أن الزوج أصمح ليا وال يوجد م رر لممنع فيص ح ىنا األب متعسفا في منع ا نتو من 
الزواج  من ىو أصمح ليا، و مصطمح أدق  من ىو كفء ليا، ففي ىذه ال الة ي ق 


لم نت أن تمجأ إلى القاضي دون أن تعود الوالية لمذي يميو في  الة عضل األب األول 
 .في رأي الفقياء


 يرى أن المشرع 2005إن المطمع عمى نصوص قانون األسرة الجزائري  عد تعديل 
الجزائري لم ينص صرا ة عمى الكفاءة في عقد الزواج ولم يوضح موقفو تجاه ىذا 


                                                           
رج ج، العدد -  المتضمن قانون األسرة، ج1984 يونيو 09 المؤرخ في 11-84قانون رقم ال من 12 انظر المادة (1)
 .911، ص 24
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 من قانون 222الموضوع وعميو في ىذه ال الة وجب العودة إلى تط يق نص المادة 
 : األسرة الجزائري والتي تنص عمى


 (1).« كل ما لم يرد النص عميو في ىذا القانون يرجع فيو إلى أ كام الشريعة اإلسبلمية»


كان من األ سن لممشرع الجزائري لو ت نى موقف وآراء الفقياء في المذىب المالكي من 
زالة الخبلف، فمعل أن أس اب عدم نص المشرع الجزائري عمى  أجل توضيح الصورة وا 
موضوع الكفاءة في عقد الزواج يرجع إلى تغيير األعراف  يث أص  ت المرأة في ىذا 
الزمان تتزوج  الرجل دون مراعاة من ىو كفء ليا ويرجع الس ب في ذلك  صر دور 


 مجرد شرط في 2005الولي في الزواج  يث أص ح الولي  عد تعديل قانون األسرة سنة 
عقد الزواج وليس ركن، فالمشرع الجزائري قد تماشى مع سموك وأعراف المجتمع 


 .الجزائري


غير أن ىذه اإل الة  دورىا ال ت ل المشكل ألن نص المادة سا قة الذكر ت يمنا إلى 
أ كام الشريعة اإلسبلمية، ومسألة الكفاءة الزوجية لدى فقياء الشريعة اإلسبلمية مختمف 


فييا  ين المذاىب الفقيية األر عة، وعميو ف  ذا لو أن المشرع الجزائري ت نى موقف واضح 
 ول موضوع الكفاءة في عقد الزواج  ما يتماشى وتطور المجتمع والعبلقة الزوجية في 


 .المجتمع الجزائري


 


 


 


 
                                                           


 المتضمن قانون األسرة، ج ر ج ج، العدد 1984 يونيو 09 المؤرخ في 11-84 من القانون رقم 222انظر المادة  (1)
 .911، ص 15
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 :مشروعية الكفاءة الزوجية: المطمب الثاني


ال خبلف في الشريعة اإلسبلمية أن المصالح إنما تنتظم  ين المتكافئين وىذا ما دلت 
عميو الكثير من النصوص الشرعية سواء من القرآن، والسنة، وكذلك العقل، وىذا ما 


 .سن اول تسميط الضوء عميو من خبلل ت يين مشروعية الكفاءة في عقد الزواج


 :مشروعية الكفاءة من القرآن: الفرع األول


دلت الكثير من نصوص القرآن الكريم عمى وجوب مراعاة الكفاءة في الزواج من أجل 
 :ت قيق السعادة الزوجية واالستقرار والمودة والر مة داخل األسرة منيا


َوِمْن َآَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َ ْيَنُكْم َمَودَّدًة }: قولو تعالى
 (1).{َوَرْ َمًة ِإنَّد ِفي َذِلَك آَلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّدُرونَ 


 :وجو الداللة* 


إن اهلل س  انو وتعالى قد خمق لمرجال من جنسيم إناثا َيُكنَّد ليم أزواجا،  يث ان المولى 
عز وجل قد خمق  واء من ضمع آدم األقصر األيسر ولما  صل ىذا االئتبلف  ينيم 


 و ين األزواج والتجانس كان ذلك من تمام ر مة اهلل   ني آدم أن جعل أزواجيم 


من جنسيم وجعل  ينيم و ينين مودة وىي الم  ة، ور مة ورأفة، و التالي فإن ما يكفل 
ويضمن السعادة  ين الزوجين وت قيق السكينة والمودة والر مة إذا قامت عمى أسس 


سميمة من  سن االختيار، أي يكون الرجل كفء لممرأة، فإن اختيار المرأة لمن ىو كفء 
ليا ىو ضرورة من الضروريات في ال ياة االجتماعية يتوقف عمييا  قاء األسرة واستمرار 
ال ياة الزوجية واستقرار النفس واالطمئنان إلى الطرف اآلخر وااللتزام الخمقي  ال قوق 


                                                           
  (.20 )سورة الروم، اآلية  (1)
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والواج ات وتوزيع المسؤوليات  ما يكفل، ا تمال األع اء في ال ياة  التعاون والتعاطف 
 (1).والتفاىم وال ب وىذا ما ينعكس أثره عمى سير ال ياة األسرية من  سن تر ية األ ناء


 (2){. ِلمطَّديِّنَ اْت َوالطَّديِّنَ اُت ِلمطَّديِّنِ يَن َوالطَّديِّنُ ونَ  }: تعالى قولو


 :وجو الداللة* 


معنى اآلية إذا زوجتم أو تزوجتم أو أذنتم لمزواج أو أق متم الزواج فميكن لمطي ون لمطي ات، 
فالتركيب في ىذه المغة انشائي في معني ين غي أن يكون الطي ون لمطي ات، فالرجل 


 (3).صا ب الكفاءة يتزوج  من ىو مساوي ليا فييا


أَلََمٌة مُّْؤِمَنٌة َخْيٌر مِّنن مُّْشِرَكٍة َوَلْو َا َواَل َتنِكُ وا اْلُمْشِرَكاِت َ تَّدى ُيْؤِمنَّدو }: وقولو تعالى
َأْعَجَ ْتُكْم  َواَل تُنِكُ وا اْلُمْشِرِكيَن َ تَّدى ُيْؤِمُنوا َوَلَعْ ٌد مُّْؤِمٌن َخْيٌر مِّنن مُّْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَ ُكْم  


َوالمَّدُو َيْدُعو ِإَلى اْلَجنَّدِة َواْلَمْغِفَرِة ِ ِإْذِنِو َوُيَ يِّنُن آَياِتِو ِلمنَّداِس َلَعمَّدُيْم  ُأولَ ِئَك َيْدُعوَن ِإَلى النَّدارِ 
 (4).{َيَتَذكَّدُرونَ 


 :وجو الداللة* 


تدل اآلية الكريمة عمى أن المولى عز وجل قد  رم عمى المؤمنين أن يتزوجوا من ع دة 
األوثان،  يث أن المولى عز وجل قد  رم ووجو األمر إلى أن ال تزوجوا الرجال 


المشركين النساء المؤمنات، وذلك  س ب أن معاشرة المشركين وتزوج النساء المؤمنات  يم 
يثارىا عمى الدار اآلخرة وتكون عاق ة ذلك   ومخالطتيم ت عث عمى  ب الدنيا واقتنائيا وا 


 


                                                           
الجزء السادس، دار طي ة لمنشر . تفسير القرآن العظيمأ ي الفداء إسماعيل  ن عمر  ن كثير القرشي الدمشقي،  (1)


 .309، ص 1997والتوزيع، الط عة األولى، السعودية، 
 .26سورة النور اآلية  (2)
 .34أ ي الفداء إسماعيل  ن كثير القرشي الدمشقي، المرجع السا ق، ص  (3)
  (.219)سورة ال قرة، اآلية  (4)
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 .، و التالي فيذه اآلية الكريمة تدل ان المشرك ليس كفء لممرأة المسممة(1)وخيمة


َأمَّدا الَّدِذيَن الَّد َيْسَتُووَن َأَفَمن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمن َكاَن َفاِسًقا  }: وفي آية أخرى قولو عز وجل
اِلَ اِت َفَمُيْم َجنَّداُت اْلَمْأوَ   (2).{ُنُزاًل ِ َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ ى آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّد


 :وجو الداللة* 


تدل اآلية في القرآن الكريم أنو ال يساوي في  كمو يوم القيامة من كان مؤمنا  آياتو مت عا 
وعميو نستنتج أن . (3)خارجا عن طاعة ر و ومكذ ا لرسمو إليو: لرسمو،  من كان فاسقا، أي


الرجل الفاسق ال يكون كفء لممرأة الصال ة ألنيا لو تزوجت  و سيم ق  يا العار وتعير 
 س ب فسقو كما أنو قد يفتنيا من دينيا، وىذا ما سيؤثر  السمب عمى األسرة وتر ية األوالد 
وليذا مراعاة لمصم ة المرأة فالفاسق ال يكون كفء لممرأة الصال ة وذلك لمصم ة المرأة 
فبل  د ليا من اختيار الرجل الصالح وتتجنب الزواج  من ىو فاسق ألن المولى عز وجل 


 .قال أن الرجل الفاسق والصالح ال يستوون وتفضيل الرجل الصالح عمى الفاسق


 :مشروعية الكفاءة من السنة: الفرع الثاني


إن ىناك الكثير من األ اديث الن وية التي تنص عمى أن الكفاءة مشروعة في عقد الزواج 
 يث أنو ث ت العديد من األ اديث عن رسول اهلل يقضي فييا  الكفاءة في عقد الزواج، 


 :من  ينيا ما يمي


 دثنا أ و  كر  ن أ ي شي ة، و دثنا وكيع، و دثنا سفيان عن أ ي  كر  ن أ ي الجيم  ن 
فمم يجعل . إن زوجيا طمقيا ثبلثا:  سمعت فاطمة  نت قيس تقول»: صغير العدوي قال


قال لي رسول اهلل صمى اهلل : قالت. ليا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سكنى وال نفقة


                                                           
 .585، 582أ ي الفداء إسماعيل  ن عمر كثير القرشي الدمشقي، مرجع سا ق، ص ص،  (1)
 (.18) سورة السجدة، اآلية (2)
 .589، 587أ ي الفداء إسماعيل  ن عمر  ن كثير القرشي، المرجع السا ق، ص ص،  (3)



http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura32-aya19.html

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura32-aya19.html

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura32-aya19.html

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura32-aya19.html
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فقال . إذا  ممت فآذنتني فآذنتو فخط يا معاوية وأ و جيم وأسامة  ن زيد: عميو وسمم
وأما أ و جيم فرجل ضراب . *أما معاوية فترب ال مال لو: رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم


 فقال ليا رسول ! أسامة !أسامة : ولكن انك ي أسامة  ن زيد فقالت  يدىا ىكذا. لمنساء
 (1).«طاعة اهلل وطاعة رسول اهلل خير لك، فتزوجتو واغت طت : اهلل صمى اهلل عميو وسمم


 :وجو الداللة* 


أكد رسول اهلل أن معاوية ال مال لو، ألن الفقير قد يطمق عمى من لو شيء يسير ال يقع 
موقعا من كفايتو، وأما أ و جيم فيضرب النساء وقاسي في معاممتو مع النساء فقدم أمرىا 


 (2).الرسول صمى اهلل عميو وسمم  أن تنكح أسامة  ن زيد


إن ما يستفاد من  ديث الرسول صمى اهلل عميو وسمم أنو قد اعت ر الكفاءة في عقد الزواج 
  دليل أن فاطمة  نت قيس خط يا كل من معاوية وأ و جيم 


وأسامة  ن زيد فأمرىا رسول اهلل  أن تنكح أسامة  ن زيد فقد خير رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم  ينيم في ثبلثة ورأى أن أسامة  ن زيد ىو كفء لفاطمة  نت قيس وىو الذي 


 إمكانيا أن تتعايش معو، ولو أن رسول اهلل لم يكن يعت ر الكفاءة في عقد الزواج لما 
أمرىا وخيرىا  أن تنكح أسامة  ن زيد فالرسول ىنا اعت ر الكفاءة في المال وغيره مشروعة 


 .في الزواج


ومنيا كذلك قصة زواج رسول اهلل  عدما ماتت خديجة رضي اهلل عنيا، فقد قال أ و سممة 
 لما ىمكت خديجة رضي اهلل عنيا جاءت خولة  نت  كيم امرأة عثمان  ن »: وي يى


                                                           
 .الترب ىو الفقير، فأكد  أنو ال مال لو: (ترب ال مال لو  )*


دار الرشيد لمكتاب والقرآن الكريم، الط عة الرا عة، الجزائر، . صحيح مسممأ ي ل سين مسمم  ن ال جاج النيسا وري،  (1)
 .574، ص ( 1480 )، رقم ال ديث 2010


الجزاء الثالث، دار ال بلغ لمنشر والتوزيع، الط عة . صحيح مسمم بين القداسة والموضوعيةأم مد جواد خميل،  (2)
 .361، ص 2009األولى،  يروت، ل نان، 
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ن شئت ثي ا، قال: مظعون قالت : يا رسول اهلل أال تتزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت  كرا، وا 
ومن : ا نة أخي خمق اهلل عز وجل إليك، عائشة  نت أ ي  كر، قال: فمن ال كر؟ قالت


إذى ي فاذكروىا : سودة ا نة زمعة، آمنت  ك وات عتك عمى ما تقول، قال: الثيب؟ قالت
ماذا أدخل اهلل عز وجل عميك من الخير : فدخمت عمى سودة  نت زمعة، فقالت... عمي


وددت أدخمي إلى : أرسمني رسول اهلل أخط ك عميو، قالت: وما ذاك؟ قالت: وال ركة؟ قالت
أ ي فاذكري ذاك لو، وكان شيخا ك يرا قد أدركو السن قد تخمف عن ال ج، فدخمت عميو 


: فما شأنك؟ قالت: خولة  نت  كيم، قال: من ىذه؟ فقالت: ف ييتو  ت ية الجاىمية، فقال
كفء كريم، ماذا تقول صا  تك؟ : أرسمني م مد  ن ع د اهلل أخطب عميو سودة، قال


أي  نية إن ىذه تزعم أن م مد  ن ع د : أدعيا إن فدعيتيا، قال: ت ب ذاك، قال: قالت
: اهلل  ن ع د المطمب قد أرسل يخط ك، وىو كفء كريم، أت  ين أن أزوجك  و؟ قالت


 (1).«... ادعو لي، فجاء رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فزوجيا إياه: نعم، قالت


وما يمكن استخبلصو من ىذا ال ديث أن الكفاءة مشروعة وت قق الطمأنينة واالستمرار 
واالستقرار في أوساط األسرة المسممة ألن األسرة ىي الم نة األولى في المجتمع، وىي 


أعظميا وأكرميا، فقد دل ىذا ال ديث عمى الكفاءة مشروعة في عقد الزواج مثمما ال ظنا 
 .كفء كريم: في صريح الع ارة  قولو


 أن جارية أتت الن ي، فذكرت أن أ اىا »: وفي  ديث آخر روي عن ع د اهلل  ن ع اس
 .«. زوجيا وىي كارىة، فخيرىا الن ي صمى اهلل عميو وسمم


 :وجو االستدالل* 


 أن تخيير الن ي لممرأة دليل عمى أن الكفاءة معت رة ل قيا، وأن النكاح الزال قائما ولكنو 


                                                           
الجزء الثاني، دار الريان لمتراث، لمنشر . فتح الباري لشرح صحيح البخاري أ مد  ن عمي  ن  جر العسقبلني، (1)


 .613، ص 2008والتوزيع، الط عة األولى، مصر، 
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 (1).غير الزم ليا إال إذا أذنت  ذلك، ولو كان فاسدا لما خيرىا


 :مشروعية الكفاءة من المعقول: الفرع الثالث


إن الكفاءة كانت وال زالت مطمو ة  ين العرب ولدى المسممين  تى في القتال، ويتجمى 
ذلك واض ا في قصة الثبلثة الذين خرجوا يوم  در لمم ارزة، وىم عت ة وشي ة والوليد 


. أ ناء قوم كرام: انتس وا، فانتس وا، فقالوا: فخرج إلييم ثبلثة من فتيان األنصار، فقالوا ليم
وأمر . صدقوا: ولكنا نريد أكفاءنا من قريش، فخرجوا إلى رسول اهلل، فأخ روه  ذلك، فقال
 . مزة وعميا وع يد  ن ال ارث رضوان اهلل عمييم أجمعين  أن يخرجوا إلييم


فإذا كانت الكفاءة مطمو ة في القتال، ففي النكاح أولى، وذلك ألن النكاح عقد مدى ال ياة 
 .فبل د من التفاىم و سن العشرة  ين الزوجين، وىذا ال يكون إال  التكافؤ  ين الزوجين


إضافة إلى ذلك فقد خصصت الشريعة اإلسبلمية القوامة لمرجل وجعمتو صا ب الرئاسة 
في األسرة، فمن أجل تكممة ىذا االختصاص والتأكد من صبل ياتو اشترطت الشريعة  أن 
يكون الرجل كفؤا لممرأة،  يث ال يتخيل الستقامة ال ياة أن يكون أ د األطراف فييا ىو 


، إذ ليس من العدل أن تكون مكانة (2)صا ب القوامة في مرت ة أدنى عن الطرف اآلخر
الزوج أدنى من مكانة الزوجة،   يث أن ذلك يجعميا دائما تنظر إليو نظرة ا تقار وتدني، 
وقد يصل  يا ال ال إلى عدم طاعتو وتم ية أوامره إذا لم يكن كفؤا ليا، فمقتضى القوامة 


ىو أن يكون الزوج أرفع مقاما في أصمو ونس و وشخصو من الزوجة أو مساويا وكفؤا ليا، 
ألن مكانة الزوجة ترتفع  ارتفاع مكانة الزوج، فالزوجة تأ ى أن تكون ت ت إمرة زوج دون 


ال سيؤدي ذلك إلى اختبلل نظام ال ياة الزوجية  .مستواىا ماال وعمما وا 


                                                           
الجزء األول، دار الق مة لمثقافة اإلسبلمية، . سنن أبي داوود سميمان  ن األشعث أ و داوود السجستاني األزدي، (1)


 .513 ص ،(2096)رقم ال ديث ،1998الط عة األولى، جدة، 
، 2000دار السبلم، الط عة األولى، القاىرة، . مكانة المرأة في القرآن الكريم  والسنة الصحيحة،  التاجيم مد  (2)


. 373ص 
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 :الحكمة من مشروعية الكفاءة في عقد الزواج: المطمب الثالث


من خبلل ىذا المطمب سن اول تسميط الضوء عمى الفائدة وال كمة من تشريع الكفاءة في 
عقد الزواج،  يث أن ىذا األمر يستمزم أن نتكمم عن ال كمة من اشتراطيا في عقد 


 .الزواج في الفرع األول وال كمة من اعت ارىا  ق لممرأة وأوليائيا في الفرع الثاني


 :الحكمة من اعتبار الكفاءة في عقد الزواج: الفرع األول


 :وتتمخص ال كمة من اعت ارىا في عقد الزواج في نقاط كما يمي


اعت ار الكفاءة في الزواج ي قق مصم ة لمزوجين ومقاصد الزواج، ألن مراعاة الكفاءة - 1
يؤدي إلى تييئة أس اب األلفة  ين الزوجين، وىذا  دوره يساعد عمى دوام  سن المعاشرة 


 (1).و قاء الرا طة الزوجية، الذي يعت ر من أىم مقاصد الزواج


اإل ساس  الكفاءة يقوم عمى توافر معاني ومستمزمات الكفاءة التي سيتم تناوليا فيما - 2
 عد، و التالي تنظر المرأة إلى زوجيا نظرة التقدير واال ترام كما ينظر إلييا ىو  يذه 


 .النظرة، وىذا كمو يساعد عمى األلفة والم  ة ودوام العشرة ودوام ال ياة الزوجية


اعت ار الكفاءة في الزواج يمكن من تدارك األمر ق ل التوغل فيو وذلك  فسخ الزواج - 3
 .إذا ت ين فوات شرط الكفاءة


إن المقصود من شرعية النكاح انتظام مصالح كل من الزوجين  اآلخر في مدة العمر - 4
 . وذلك ال يكون إال  الكفاءة« القرا ة »ألنو وضع لتأسيس القرا ات 


إذا لم تعت ر الكفاءة في عقد الزواج وتم الزواج  دونيا فقد ي دث الخبلف  ين - 5
الزوجين عندما ينظر أ د الزوجين لآلخر من نظرة استعبلء وا تقار لكونو غير كفء لو 


                                                           
 .73ع د اهلل ع د المنعم العسيمي، مرجع سا ق، ص  (1)
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في نظره، وىذا يؤدي قطعا إلى التنافر وسوء العشرة ويؤدي إلى خراب ال يوت وتفكك 
 .األسر وعدم تييئة الجو المناسب لتر ية األطفال كما ين غي


أن اإلسبلم دين يسر وتسييل ورفع ال رج و ينما أقر الكفاءة في عقد الزواج إنما - 6
 (1).يقصد دوام العشرة و صول االنسجام واأللفة  ين الزوجين


 :الحكمة من اعتبارىا حق لممرأة وأوليائيا: الفرع الثاني


إن األصل في الكفاءة، أنيا شرعت في جانب الرجل لصالح المرأة وأوليائيا،  معنى أنيا 
 . ق لمزوجة وذوييا، فالفقياء وضعوا في اعت ارىم مصم ة الزوجة واألولياء


وال كمة في كون الكفاءة في جانب الرجل لصالح المرأة ترجع إلى عدة أمور سن اول 
 :جمعيا ودمجيا في النقاط التالية


المطموب في الزوج أن يكون كفئ، ألنو ىو الذي يتقدم، وىو الذي يعرض نفسو عمى - 1
 .ىذه المرأة، والمرأة يكون ليا الخيار  الق ول أو الرفض


إن المرأة ىي التي تعير  الزواج ممن ىو دونيا  خبلف الرجل فيي تأ ى أن تكون - 2
 .زوجة لمن ىو أدنى منيا


إن المرأة إذا تزوجت من غير كفء ليا يم قيا العار، أما الرجل فقد ال يم قو شيء - 3
من العار، ألن النسب لو وليس ليا، ولو تعير  زوجتو فإنو يستطيع أن يقوميا ويرفع 


شأنيا، فالرجل الرفيع في نظر الناس ترتفع امرأتو ت عا لو وليس العكس، ألنيا تا عة لو 
والمرأة عمى العكس من ىذا فإنيا ميما عمت درجتيا، فمن ترفع ما في . عموا وى وطا


 .زوجيا من خسة ووضاعة


                                                           
تاريخ . الكفاءة الزوجية جذورىا النفسية وموقف اإلسالم منياث لمشريعة اإلسبلمية، ر موقع الدكتور عدنان  اح(1)


 .23:00، ساعة الزيارة 2016 فيفري 8، تاريخ اإلطبلع 2015 مارس 18التنزيل 
www.bahreth.org/index.phpbrowser=articleid=10417. 
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، إذا تعذر إصبل يا  استعمال رخصة *إن الرجل يستطيع أن يتخمص من زوجتو- 4
الطبلق في  دودىا الشرعية، خبلفا لممرأة  ينما يكون الرجل أقل منزلة منيا، فتم قيا 


. المعرة وال يمكنيا إصبلح أمره وال الفكاك منو، ألنو صا ب القوامة و يده العصمة
 .فالرجل لو القوامة عمى المرأة فسمطة التوجيو لو ال ليا عمى األقل  تى تتق ل منو التوجيو


إن أولياء الزوجة يعيرون  زواج غير الكفء ليا، ويتنافرون من قر و ليم  المصاىرة، - 5
 .كما يفتخرون  عمو نسب الزوج وشرف  رفتو و سن سيرتو وسمعتو وما إلى ذلك


جعل الكفاءة في عقد الزواج يعت ر ك ماية لممرأة ويصونيا عن نفسيا لما يم قيا من - 6
  (1). تعير  س ب الزواج  رجل غير مساوي ليا، فكان ليا ال ق في الكفاءة


إن اشتراط الكفاءة في الزواج وجعميا  قا لمزوجة وأوليائيا تجعل ال ياة الزوجية أطيب 
الثمرات في جو من االستقرار، فال كمة من اعت ارىا ال نقاش فييا لما فييا من الفوائد 
والم افظة عمى العبلقة  ين الزوجين ورا طة المصاىرة، فالكفاءة تولد ا ترام كل طرف 
لآلخر، وىذا ما ينتج عميو أن المرأة تنظر إلى زوجيا نظرة تقدير وا ترام كما ينظر ىو 


إلييا  نفس ىذه النظرة وىذا كمو يساعد عمى األلفة ودوام العشرة  ين الزوجين ودوام ال ياة 
الزوجية وتماسك األسرة، وتر ية األوالد التر ية الجيدة والصال ة أما إذا كان الزوج غير 


كفء ليا، فإنيا ستنظر إليو نظرة استعبلء وتك ر واستيانة وعدم تم ية ما يطم و منيا كما 
أنو قد يؤدي إلى عدم تأدية الزوجة لواج اتيا، اتجاه زوجيا، مما سيؤدي  التأكيد إلى 


الشقاق المستمد  ين الزوجين وانقطاع ال ياة الزوجية وضياع األطفال و التالي يؤدي ذلك 
 التأكيد إلى فك الرا طة الزوجية، خصوصا أنو قد أث تت العديد من اإل صائيات إلى أنو 


من أس اب انتشار الطبلق والخمع انعدام الكفاءة  ين الزوجين، ومنو نستنتج أن األخذ 
 الكفاءة والعمل  يا يؤدي إلى ت قيق مقاصد الزواج وىي االستقرار والمودة والر مة، 


                                                           
 . معنى فك الرا طة الزوجية عن طريق اإلرادة المنفردة لمزوج الن العصمة  يده: (يتخمص من زوجتو  )*


 .73، 72ع د اهلل ع د المنعم العسيمي، مرجع سا ق، ص ص،  (1)
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فالكفاءة في عقد الزواج  مثا ة مساعدة لمزوجة في االختيار وذلك  الق ول أو الرفض، 
 .فمذلك يكون الزوج ىو المطموب دائما  الكفاءة
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أحكام الكفاءة في عقد 
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 :أحكام الكفاءة في عقد الزواج: الفصل الثاني


بعدما تم التطرق إلى ماىية الزواج وكذلك الكفاءة في الفصل األول، تجدر اإلشارة إلى * 
أن الكفاءة في عقد الزواج ليا مجموعة من الشروط تقوم عمييا وبدونيا ال يمكن لممرأة 
وأوليائيا معرفة الرجل إن كان كفؤا ليا أم ال، لذلك ارتأينا أن نتناول في المبحث األول 
من ىذا الفصل شروط الكفاءة الزوجية، وتندرج تحت ىذا المبحث ضوابط الكفاءة في 


المطمب األول وكذلك خصال الكفاءة وتبيين رأي الفقياء حول خصال الكفاءة المتفق فييا 
 .والمختمف فييا وذلك في المطمب الثاني والمطمب الثالث


  







 أحكام الكفاءة في عقد الزواج: الفصل الثاني


 


51 
 


 :شروط الكفاءة الزوجية: المبحث األول


تبنى الكفاءة عمى مجموعة من الضوابط البد من مراعاتيا عند إبرام عقد الزواج وتسمى 
بضوابط الكفاءة وىذا ما سنعرضو في المطمب األول وذلك انطالقا حول من لو الحق في 


الكفاءة، ومتى يعتد بيا، وحكم تغرير الزوج لمزوجة عمى أنو كفؤ ليا، كما أن الكفاءة 
الزوجية ليا معايير، منيا ما ىو ثابت وىي معايير متفق عمييا وىذا ما سنسعى لتوضيحو 
في المطمب الثاني، ومنيا ما ىو متغير بتغير الزمان والمكان وىي معايير مختمف فييا 


 .بين الفقياء وىذا ما سيتم تناولو في المطمب الثالث


 :ضوابط الكفاءة في عقد الزواج: المطمب األول


من خالل ىذا المطمب سنتناول ضوابط الكفاءة الزوجية وذلك انطالقا من الفرع األول 
الذي سنتطرق فيو إلى من تحق لو الكفاءة، فيل ىي مقتصرة عمى الزوجية وولييا؟ أم 


أنيا تمتد لتشمل عناصر أخرى؟ وكذلك في حالة عضل الولي عن تزويج المرأة بكفئيا، 
وكذلك سنتطرق في الفرع الثاني إلى من الذي تتم فيو مراعاة الكفاءة في عقد الزواج، ىل 
تكون أثناء إبرام عقد الزواج أم تستمر بعده؟ باإلضافة إلى الفرع الثالث الذي نتطرق فيو 


 .في حالة قيام الرجل بتدليس المرأة عمى أنو كفء


 :من لو الحق في الكفاءة: الفرع األول


 وىذا الحق ثابت لكل منيما « الولي »إن الكفاءة عند الجميور ىي حق لممرأة وأولياؤىا 
عمى حده، ال يسقط إال بإسقاطو، فمو أسقط كل منيما حقو فاألمر ظاىر، ولو أسقط واحد 
منيما حقو بقي حق اآلخر، لكنو ثابت لمولي في جميع الصور من غير استثناء، ولمزوجة 


إال في صورتين، وىي ما إذا كانت ناقصة األىمية أو فاقدة ليا، وفي حالة الوكالة، 
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، ومن بين أسباب (1)وزوجيا ولييا بغير الكفء، فإن العقد صحيح والزم عند الحنفية
 :اعتبار الكفاءة حق لممرأة وأوليائيا في عقد الزواج


أن المرأة ُتَعيَُّر بزواجيا من غير الكفء، وكذلك أىميا يعيرون بيذا الزواج، أما الرجل * 
 .فمو تزوج من امرأة أقل منو كفاءة فال يمحقو عار بذلك، كما ال يمحق العار بأىمو


أن الرجل صاحب المنزلة حيث أن مكانتو ترفع من شأن المرأة حتى ولو كانت أقل منو * 
 .كفاءة، أما المرأة فميما تكن منزلتيا ال ترفع ما بزوجيا من خسة ودناءة


إن ما تجدر اإلشارة إليو أن الكفاءة في المذىب الحنفي ال تعتبر في جانب المرأة إال * 
 :في صورتين


إذا زوج فاقد األىمية أو ناقصيا غير أصمو أو فرعو، أو زوجيا األصل والفرع، وكان - 1
مشيورا بسوء االختيار، فإنو يشترط لصحة ىذا الزواج كون الزوجة مكافئة لمزوج، ألن 
الولي في ىذه الحالة ال يممك التصرف إال بما فيو مصالح المولى عميو والزواج بغير 


 .المكافئة ال مصمحة فيو


إذا وكل كامل األىمية رجال وكالة مطمقة في أن يزوجو فزوجو، فإنو يشترط النفاذ ىذا - 2
العقد أن يكون الزواج بامرأة تكافئو عند الصاحبين وىو الرأي المفتى بو عند الحنفية، ألن 


 (2).الكفاءة في ىذا الزواج مالحظة عند التوكيل، ولو لم يصرح بو


 


 


                                                           
 دار حامد لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، .)الزواج والطالق(أحكام األسرة  إسماعيل أبا بكر عمي البامري، (1)


 .10،104، ص ص، 2008
 دار الجامعة الجديدة لمنشر، .) دراسة تشريعية وفقيية(الزواج في الفقو اإلسالميمحمد كمال الدين إمام،  (2)


 .80، ص 1998اإلسكندرية، مصر، 
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 :حالة تساوي األولياء في الدرجة لتزويج المرأة بكفئيا: أوال


والمقصود بذلك إن وجد أكثر من ولي أي تعدد األولياء فممن يكون الحق في الكفاءة؟ 
 :ففي ىذه الحالة البد من التفريق بين حالتين


 إن تفاوتوا في الدرجة كانت الكفاءة حق لمولي األقرب، كاألب :التفاوت في الدرجة- 1
 .مع األخ، فإن لؤلب حق االعتراض عند عدم الكفاءة دون األخ


 كاإلخوة واألعمام كان الحق لؤلقوى قرابة، فاألخ الشقيق أحق :التساوي في الدرجة- 2
 .باالعتراض من األخ ألب


ذا تساووا في الدرجة وقوة القرابة كاإلخوة األشقاء، كان رضي الواحد منيم مسقطا *  وا 
لحق اآلخرين في االعتراض، واعتبر رضي منيم جميعا، ألن الوالية حق ال يتجزأ وسببيا 
ىو القرابة واحد ال يتجزأ، فيثبت ىذا الحق لكل واحد منيم كامال، فإذا قام بو واحد منيم 


ونظيره حق القصاص إذا أسقطو أحد األولياء القتيل لم يكن . فكأنيم جميعا قاموا بو
أنو : أما أحمد بن حنبل فقال. لآلخرين المطالبة بو، وىذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي


باطل، ألن الكفاءة حق لجميعم والعاقل متصرف فييا بغير رضاىم فمم يصح كتصرف 
 (1).الفضولي


 :حالة عضل الولي عن تزويج المرأة بكفئيا: ثانيا


إن المقصود بالعضل في المغة معناه التضييق والمنع وفي االصطالح الشرعي ىو منع 
 (2).الولي الشرعي موليتو من الزواج بمن ىو كفء ليا


                                                           
، ( ماجستير مقدمة لنيل شيادة مذكرة) . الزواج مقارنة بقانون األحوال الشخصيةحسن محمد عبد الحميد الكردي، (1)


 .55 ص ،2008 تاريخ المناقشة كمية الشريعة والقانون، الجامعة اإلسالمية، غزة،
 دار الشؤون اإلسالمية . عمى المرأة واألسرة والمجتمعالسيئعضل الولي وأثره  عبد القدوس بن أسامة السمرائي، (2)


 .16، 15، ص ص 2011والعمل الخيري، دبي، 
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 :وحكم العضل يختمف باختالف سببو ومن أسباب العضل


قصد اإلضرار بيا كأن يعضل من في واليتو عن الزواج بمن ىو كفء ليا وحكمو حرام 
ألنو ظمم باتفاق الفقياء، وكذلك يمنع مراعاة لمصمحة المرأة كأن يكون الرجل غير كفء 


، وعميو فإن لعضل الولي عن تزويج من ىي تحت واليتو خالف لدى (1)وحكمو مباح
فقياء الشريعة اإلسالمية، وىذا الخالف يكون في حالة عضل الولي عن تزويج المرأة 
بكفئيا، فينا صحيح أنو تكف واليتو عن المرأة لكن الخالف إلى من تنتقل ىذه الوالية؟ 


 :ويوجد في ىذه المسألة قولين


 :قول الجميور ما عدا الحنابمة- 1


 (2).قالوا أن الوالية في حالة عضل األب تنتقل إلى القاضي مباشرة


 (3)"فإن اشتجروا فالسمطان ولي من ال ولي لو : " حديث عائشة رضي اهلل عنيا: دليميم
كذلك أنيم قاسوا الوالية عمى  الدَّْين وقالوا ألن ذلك حق عمى الولي امتنع عن أدائو فقام 


 .الحاكم مقامو بما لو كان عميو دين فامتنع عن أدائو أو قضائو


 :قول الحنابمة


قالوا أن الوالية في عضل األب تنتقل الوالية إلى الولي األبعد، واستندوا عمى الكثير من 
 :األدلة العقمية من بينيا


تعذر التزويج من جية الولي األقرب فيممكو األبعد مثل حالة جنون الولي األقرب فتنتقل 
 .الوالية إلى الولي األقرب


                                                           
، 2007 ، المكتبة العممية، بيروت، لبنان.األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالميةمحمد محي الدين عبد الحميد،  (1)


 .97ص 
 رسالة مقدمة لنيل شيادة ماجيستير في الفقو (.اشتراط الوالية والشيادة والكفاءة في عقد النكاحلمين كوليبالي،  (2)


 .14، ص 2005تاريخ المناقشة ، كمية العموم اإلسالمية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، )وأصولو
 .320، ص (2083) أخرجو أبو داوود في سننو، رقم الحديث (3)
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 بالعضل فتنتقل الوالية عند األبعد مثال لو أنو *واستدلوا كذلك بأن الولي األقرب يفسق* 
 .شرب الخمر


 :كما أنيم ردوا عمى أصحاب القول األول بما يمي* 


 قالوا أن حديث عائشة محمول عمى أنو ال وجود لمولي مطمق أما في العضل موجود 
 .الولي األبعد


وردوا كذلك أن حديث عائشة محمول عمى عضل األولياء كميم فإن اشتجروا ىنا تنتقل 
 .الوالية إلى القاضي


أن الوالية حق لمولي والدين حق عميو، كذلك : وردوا كذلك عمى قياس الوالية عمى الدين
 بينما الوالية تنتقل، كذلك قالوا الدين ال يرتبط « جنون مثال »الدين ال ينتقل عنو لعارض 


 (1).بقاؤه بالعدالة بينما الوالية ترتبط


 .يتجمى واضحا أن رأي الحنابمة أقوى حجة واستدالل وأكثر مراعاة لممصمحة


 :تزويج المرأة البالغة نفسيا برضاىا من غير كفء: ثالثا


 :إذا رضيت المرأة لنفسيا رجال، ودعت أوليائيا لتزويجيا فينا نميز بين حالتين


 


 


 


 


                                                           
أي عند منع الولي موليتو من الزواج بمن ىو كفؤ ليا يأخذ حكم الفاسق وتنتقل الوالية إلى من بعده :  يفسق بالعضل*


 .من األولياء
. 14لمين كوليبالي، مرجع سابق، ص  (1)
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 :إن كان الزوج كفؤا ليا: أوال


نريد من ىو أكفأ منو لم يكن ليم ذلك، ألن طمب : فينا لزم األولياء تزويجيا بو، فإن قالوا
 .الزيادة عمى الكفاءة خروج عن الشرط المعتبر


 :إن كان الزوج غير كفء ليا: ثانيا


 :ففي ىذه الحالة نميز بين حالتين


 :أن يكون زواج المرأة من غير الكفء برضاىا ورضا جميع األولياء- 1


إذا زوجت المرأة نفسيا برضاىا وبرضا جميع األولياء من غير كفء، فإن النكاح الزم 
 .وليس ألحدىم حق االعتراض


أن يكون زواج المرأة من غير كفء برضاىا ورضا بعض األولياء دون بعضيم - 2
 :اآلخر


ما أن يكونوا : مثمما تطرقنا إليو سابقا، الولي في النكاح إما أن يكون بمفرده كاألب، وا 
ما أن يكونوا غير متساوين كالولي  متعددين ومتساوين في الدرجة، كاإلخوة األشقاء، وا 


القريب والولي البعيد، فالولي المنفرد يمزمو العقد باتفاق الفقياء إذا زوجيا برضاىا، أما في 
حالة تعدد األولياء المتساوون في الدرجة ورضي بعضيم بزواج أختيم أو بنت أخييم من 


غير كفء ثم اعترض بعضيم اآلخر، فقد اختمف الفقياء كما وضحنا ذلك سابقا بين 
فيناك من يعتبر العقد باطال، وىناك من ذىب إلى القول بأنو صحيح، : المذاىب الفقيية


 (1).ورأي آخر ذىب لمقول أن رضي بعضيم ال يسقط حق الباقين في الفسخ واالعتراض
ولكن بالعودة إلى قانون األحوال الشخصية السوري نجد أن ىذا األخير قد نص عمى 


حالة ما إذا كان الزوج كفؤا لممرأة البالغة وىذه األخيرة قامت بتزويج نفسيا ولكن من غير 
                                                           


دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، .قانون األحوال الشخصية وفقا ألحدث التعديالت عثمان التكروري، (1)
 .76، ص 2009األردن، 
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ال فممولي طمب الفسخ لعقد الزواج وىذا ما نجده  موافقة الولي ففي ىذه الحالة لزم العقد، وا 
 منو، أما المشرع الجزائري لم ينص عمى حالة زواج المرأة نفسيا (1)26في نص المادة 


بمن ىو كفء، ليا من غير موافقة الولي، حيث أن المشرع الجزائري اعتبر الولي كشرط 
 من قانون األسرة عمى أن المرأة الراشدة تعقد 11في عقد الزواج فقط واكتفى في المادة 


بحضور ولييا وىو إجراء شكمي فقط أو أي شخص تختاره، أما بالنسبة لمن لو الحق في 
الكفاءة ، فالمشرع الجزائري كما ذكرنا سابقا لم ينص عمى الكفاءة أصال ولم يحدد موقفو، 


 منو التي ألغيت 12ولم يبين من لو الحق في الكفاءة وكان ينص عمى العضل في المادة 
 واعتبر أن لممرأة الراشدة التي تعقد زواجيا بنفسيا اعتبره عقد صحيح، 2005بعد تعديل 


لذلك أريد القول أنو البد عمى المشرع الجزائري أن يعتبر الكفاءة في النكاح أوال، وكذلك 
بأن يراعي النص عمى أن يعطي لمولي دور في عقد الزواج ألنو أدرى بمصمحة ابنتو ألن 


الرجال أدرى ببعض، وعمى أن ينص إن أراد الولي أن يزوج من في واليتو بمن ىو ال 
يكافئيا بتدخل لممنع، وكذلك األمر إن أرادت المرأة أن تتزوج بمن ال يكافئيا ولم يرضى 


ن وجد التراضي من الطرفين فال منع، عمى عكس  الولي، يتدخل القاضي لمنعو، وا 
المشرع السوري نجد أنو قد نص عمى من يعتبر لو الحق في الكفاءة حيث أنو نص عمى 


 من قانون األحوال الشخصية السوري حيث أنيا تنص 29ذلك بشكل صريح في المادة 
، فالمشرع السوري قد اعتبر (2)« الكفاءة حق خاص لمزوجة وولي الزوجة »: عمى ما يمي


الكفاءة في عقد الزواج حق لمزوجة وولييا ونص فقط في حالة قامت المرأة تزويج نفسيا 
من غير موافقة ولييا بمن ىو كفء ليا فينا لمولي طمب الفسخ كما تم ذكره سابقا، 
 فالمشرع السوري قد وفق عندما اعتبر الكفاءة حق لممرأة وولييا، أما المشرع الكويتي


                                                           
 المتضمن قانون 1953 يوليو07 المؤرخ في 53/09 من قانون األحوال الشخصية السوري رقم 26أنظر لممادة  (1)


 .03األحوال الشخصية، ج ر ج س، ص 
 المتضمن قانون 1953 يوليو07 المؤرخ في 53/09 من قانون األحوال الشخصية السوري رقم 29 أنظر المادة (2)


 .03األحوال الشخصية السوري، ج ر ج س، ص 
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نما يمكن استخالص ذلك منو بطريقة  لم ينص عمى من لو الحق في الكفء صراحة وا 
 الولي في الكفاءة من »:  منو نص عمى37غير مباشرة أو ضمنا، حيث أنو في المادة 


ىو األب، فاالبن، فالجد العاصب، فاألخ الشقيق ثم ألب، فالعم الشقيق ثم ألب : العصبة
 فبتحديده لمولي في الكفاءة فإن ىذه األخيرة اعتبرىا حق لو، كما أنو نص في المادة «


 إذا ادعى الرجل الكفاءة ، ثم تبين أنو غير كفء،  كان لكل من الزوجة » منو عمى 38
 .، فمو لم يكن حق ليما لما حق ليما الفسخ(1)«وولييا الحق في الفسخ 


من خالل ما تم تناولو نستنتج أن الكفاءة حق معتبر لممرأة وأوليائيا ذلك ألن المرأة ترفع 
من مكانتيا بارتفاع مكانة زوجيا وكذلك إذا تزوجت المرأة بغير كفء قد تعير بسبب عدم 
رادة المرأة يكون أكثر  كفاءة زوجيا ويمحقيا األذى، كما أنو اجتماع كل من إرادة الولي وا 
اطمئنان عمى المرأة وتفادي األضرار التي قد تمحقيا بعد عقد الزواج، أما بالنسبة لعضل 


 :الولي نستخمص حالتان


كعدم الكفاءة الخاطب وحكمو مباح وتظل الوالية ثابتة لو : عضل الولي لو ما يبرره- 1
 .وال تنتقل إلى غيره


في ىذه الحالة يعتبر ظالما وال تنتقل الوالية إلى : أن يكون العضل ليس لو ما يبرره- 2
من بعده من األولياء وتنتقل إلى الحاكم وىو القاضي باعتباره نائب عن الولي األصمي 


ذا كان الولي األقرب قد عضل في  فيحل محمو لرفع الظمم عن المرأة، وا 


 تزويج موليتو لوجود رجل وكان ىذا األخير حاضرا فإنو يمكن عدم اعتباره عضال وذلك 
لشفقة الولي عمييا والختيار األنفع ليا، ولكن إذا كان الخاطب الذي يريد الزواج منيا 


غائبا وأصر الولي عمى تزويجيا منو فإن ىذا يعتبر عضال من الولي بغير مبرر وتنتقل 
 .الوالية إلى غيره من أجل تزويجيا


                                                           
 متضمن 1986 يوليو 03 المؤرخ في 84/29 من قانون األحوال الشخصية الكويتي رقم 38، 37 أنظر المادة (1)


 .21، ج ر م ك، ص 1996 سبتمبر 29 في 96/61قانون األحوال الشخصية الكويتي المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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 ال يجوز لمولي أبا » من قانون األسرة 13بالنسبة لممشرع الجزائري فقد نص في المادة 
كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي ىي في واليتو عمى الزواج، وال يجوز لو أن يزوجيا 


 انطالقا من ىذه المادة فميس لمولي أن يعضل القاصرة أي ال يستطيع «بدون موافقتيا 
 من قانون 11إجبار القاصرة عمى الزواج فإنو كذلك يستوي الحال مع الراشدة في المادة 


 6األسرة حيث جاء في القرار الصادر بمجمس قضاء مستغانم في حكمو الصادر في 
 حيث أبطل زواجا أستبد فيو الولي بالعقد، لذلك يظير أن قانون األسرة 1996نوفمبر 


الجزائري قد اتبع المذىب الحنفي، وىو بذلك قد وضع حدا نيائيا حول مدى سمطة الولي 
من إجبار من في واليتو عمى الزواج بشخص ال تحبو أو تعقد الزواج بشخص وىي 


 (1).مكرىة عمى ذلك


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
 الخالصة في أحكام الزواج والطالق في الفقو اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري حسب عبد القادر بن حرز اهلل،  (1)


 .62، ص 2007دار الخمدونية، الطبعة األولى، الجزائر، .آخر تعديل لو
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 :وقت اعتبار الكفاءة في عقد الزواج: الفرع الثاني


من خالل ىذا الفرع سنحاول تسميط الضوء عمى المقصود بوقت اعتبار الكفاءة وكذلك 
التطرق آلراء الفقياء حول ىذه الجزئية وكذلك من الناحية القانونية من خالل تبيان وقت 


 .اعتبار الكفاءة لدى المشرع السوري واألردني


 :المقصود بوقت اعتبار الكفاءة: أوال


فاعتبار . يقصد بالعبرة في الكفاءة ىي حال الزوج وقت إنشاء الزواج، ال قبمو وال بعده
 (1).الكفاءة وقت إنشاء العقد فيي شرط في ابتدائو ال في بقائو واستمراره


 :آراء العمماء حول وقت اعتبار الكفاءة: ثانيا


ذىب جميور العمماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة في اعتبار الكفاءة وقت 
فيي شرط في بدايتو ال بعده، وعمى ذلك لو تزوج رجل بامرأة وكان كفؤا ليا . إنشاء العقد


ثم زالت كفاءتو، بأن كان غنيا ثم افتقر أو كان صالحا ثم انحرف وأصبح فاسقا، فالزواج 
في ىذه الحالة باق ال يفسخ لزوال الكفاءة، فيذا الزوال ال يؤثر عمى صحة العقد 


والزوجية، ألن النكاح انعقد صحيحا الزما ابتداًء، فال عبرة لمعارض إال إذا ارتد الزوج عن 
اإلسالم، فإن عقد الزواج يفسخ حينئذ ويفرق بينيما، وذىب رأي آخر وعمى رأسيم 


الحنابمة أن ليم قوال في وقت اعتبار الكفاءة باإلضافة إلى أن وقتيا ىو وقت إنشاء عقد 
 (2)الزواج، فيحصل بذلك لدييم ثالثة أقوال فييا


 .وقت إنشاء العقد فقط- 1


                                                           
 الجزء الثاني، دار سامي، الطبعة الثانية، . المحيط في شرح مسائل األحوال الشخصيةحسن حسن منصور،  (1)


 .44، ص 2001
 رسالة مقدمة لنيل شيادة (.الكفاءة في الزواج وأثرىا في انتشار الطالق في المجتمع الجزائري مسعود جمادي، (2)


تاريخ المناقشة ، كمية العموم االجتماعية والعموم اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، )ماجستير في الفقو وأصولو
 .113، ص 2007
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 .وقت إنشاء العقد وبعده فمو زالت بعده لممرأة واألولياء الفسخ- 2


وقت إنشاء العقد بعده ولكن لو زالت بعده فمممرأة وحدىا دون أولياؤىا الفسخ، ألن - 3
 (1).حق األولياء في الكفاءة عند إنشاء العقد ال بعده وال في استدامتو


الكفاءة  نستخمص من خالل ما سبق إال أن الجميور كميم يذىبون إلى أن وقت اعتبار* 
في بداية العقد ال في استمراره وبقائو، ألننا لو اشترطنا استمرار الكفاءة لتيدمت األسر 


ولما استقر عقد من عقود الزواج، وذلك بسبب تقمب األموال، وألن المرأة ال يمحقيا عار 
ببقائيا مع من زالت كفاءتو، بل قد تكون مشكورة عمى صبرىا ورضاىا بقدر اهلل، وفي 


 .العرف يعد بقاؤىا ورضاىا وفاء


 :الحكمة من اعتبار الكفاءة في بداية العقد ال في استمراره: ثالثا


يذىب بعض الفقياء المعاصرين إلى تعميل عدم اشتراط الكفاءة بعد العقد ما عدا اإلسالم 
 :بما يمي


إن ذلك مما يشق عمى الناس ويمزميم بسببو المشقة والحرج العظيم، فترى أن بقاء - 1
 .الشخص عمى حالة واحدة ال يدوم، فكم من غني صار فقيرا


أن اشتراط الكفاءة في بداية عقد الزواج ىو صيانة لسمعة أىل المرأة من الخدش - 2
والعار بمصاىرة الدنيء، وىذا المقصد ال يتحقق إال في بداية العقد فإن عدم اشتراط 


دواميا واستمرارىا بدوام العقد ىو ما يجمب لممرأة وأولياؤىا الخير والثناء الحسن، وحسن 
 (2).المصاىرة إذ ىو يدل عمى أصالة المعدن ونقاوتو وشرفو


 القول باعتبار الكفاءة تكون أثناء إنشاء العقد فيو حماية لممرأة، فإذا ارتد الزوج بعد * 


                                                           
 .113، ص مرجع سابقمسعود جمادي،  (1)
 .115، ص  نفس المرجع(2)
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زواجو يفسخ النكاح كحالة استثنائية ونخمص إلى أن الفقياء المعاصرين اتفقوا عمى 
ضرورة توفر اإلسالم أثناء إنشاء عقد الزواج وذلك تطبيقا لما أمر بو المولى عز وجل، 
حيث أن المرأة المسممة ال تنكح المشرك إلى إذا دخل اإلسالم، حيث أن الفقياء راعوا 
الردة واعتبروىا كسبب في فسخ عقد الزواج، والمقصود بالردة ىنا ىي ردة الزوج، لكن 
الفقياء في ىذه الحالة لم يبينوا في حالة ردة الزوجة وما الحل في ىذه الحالة؟ ىل أن 
عقد الزواج يفسخ؟ أم يستمر؟ فيم قد تطرقوا فقط لردة الزوج وفسخ قد الزواج كصيانة 


وحماية لممرأة وأوليائيا بسبب ردة زوجيا، واعتبروا شرط اإلسالم كعنصر أساسي 
الستمرار العقد ودوامو، أما من الناحية القانونية فالمشرع الجزائري فمم ينص عمى وقت 


اعتبار الكفاءة عمى خالف المشرع السوري فبالرجوع إلى قوانين األحوال الشخصية 
السوري نجد أنو قد نص عمى وقت اعتبار الكفاءة في عقد الزواج، حيث أنو قد راع وقت 


 من قانون 31اعتبار الكفاءة في عقد الزواج عند العقد وذلك من خالل نص المادة 
، وىذه « تراعي الكفاءة عند العقد فال يؤثر زواليا بعده »: األحوال الشخصية السوري


 (1).المادة جاءت موافقة لمشرع الحنيف الذي اعتبر أن وقت الكفاءة عند العقد


لكن ما يالحظ عمى قانون األحوال الشخصية السوري أنو تماشى مع الشريعة اإلسالمية 
عند اعتباره لوقت الكفاءة عند العقد، لكنو تجاىل ف حالة ردة الزوج ىل يفسخ عقد 
الزواج أم تستمر العالقة والحياة الزوجية، فكان الزما عمى المشرع السوري ان ينص 


ويتفطن ليذه النقطة ألنيا قد تثير الكثير من المشاكل الزوجية داخل األسرة خصوصا وأن 
 اليدف من اعتبار الكفاءة ىو حفظ وصيانة المرأة وأوليائيا من التعيير خصوصا 


عند ردة زوجيا، وكذلك الحال لدى المشرع الكويتي والذي نص بدوره عمى وقت اعتبار 
:  من قانون األحوال الشخصية الكويتي حيث نص34الكفاءة وذلك من خالل نص المادة 


                                                           
 .157، ص 1996 دار الفكر، الطبعة الثالثة، .شرح قانون األحوال الشخصية السوريمصطفى السباعي،  (1)
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أن يكون الرجل كفئا لممرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة وولييا  ..... »
 (1).«عند فوات الكفاءة 


فالمشرع الكويتي قد اعتبرىا وقت العقد وأعطى حق الفسخ لكل من المرأة وولييا عند زوال 
الكفاءة، فيو بذلك قد ساير الشريعة اإلسالمية عندما نص عمى اعتبار الكفاءة وقت العقد 


وفسخ العقد عند زوال الكفاءة، لكنو لم ينص عمى أسباب زوال الكفاءة، لكن في ىذه 
الحالة بما أنو ساير الشريعة اإلسالمية فيحتمل أنو يقصد بذلك الردة وكل ما يسقط 


 (2).الكفاءة


 :حكم التغرير بالكفاءة: الفرع الثالث


والمقصود بالتغرير في ىذه الحالة ىو أن يستعمل الرجل الحيمة واغرار الطرف اآلخر 
وىي الزوجة عمى أنو كفٌؤ ليا وذلك من أجل الزواج بيا، لذلك فإنو لو غرَّ رجال بامرأة، 


وقام بتغيري ولييا بما يتحقق بو الكفاءة لممرأة ليتزوجيا كأن يدعي لنفسو نسبا مثال، فتقبل 
المرأة وولييا بتزويجيا منو، ثم يظير نسبو خالف ذلك، فالحكم في ىذه الحالة ينظر فيو 


 :إلى حالتين


فإن ظير نسبو مثل ما ادعاه أو أعمى منو، فعقد النكاح الزم وال خيار لممرأة وال - 1
 .ألوليائيا في فسخ العقد


 (3).أما إذا كان قد ظير من نسبو دون ما ادعاه، فالخيار في الفسخ لممرأة وأوليائيا- 2


                                                           
 متضمن قانون 1986 يوليو 03 المؤرخ في 84/29 من قانون األحوال الشخصية الكويتي رقم 34أنظر المادة  (1)


 .21، ج ر م ك، ص 1996 سبتمبر 29 المؤرخ في 96/61األحوال الشخصية الكويتي المعدل والمتمم بالقانون رقم 
دار الميسرة، الطبعة األولى، األردن، .األحوال الشخصية فقو النكاحإسماعيل أمين نواىضة، أحمد محمد المومني،  (2)


 .127، ص 2010
الجزء السادس، الطبعة األولى، .المفصل في أحكام المرأة والبيت المسمم في الشريعة اإلسالمية عبد الكريم زيدان، (3)


 .331، ص 2009دار الرسالة، بيروت، 
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وذىب جميور العمماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة القائمون بالكفاءة في 
الزواج، أن لممغرر بيا حق الخيار في فسخ الزواج عمى كل حال أو إبقاؤه حيث نرى أن 
الحنفية قد ذكروا في كتبيم أن مسألة تغيري الرجل لممرأة وأولياؤىا وانتسابو إلى غير نسبو 
األصمي، فإن ذلك يؤدي إلى ثبوت حق الفسخ لكل من المرأة وأوليائيا لفوات كفاءة النسب 
وىو ما سار عميو كل من المالكية والشافعية والحنابمة، لكن ىناك رأي آخر لمحنابمة في 


 :ىذا المذىب لدى فريق منيم ولدييم قولين


 اعتبروا الكفاءة شرط صحة في الزواج، وبالتالي التغرير بيا يؤدي إلى :القول األول
 .بطالن عقد الزواج


اعتبروا أن الكفاءة شرط لزوم، وبالتالي التغرير بيا يجعل الخيار لطرفييا :القول الثاني
 (1).إمضاء أو فسخا


بالنسبة العتبار الكفاءة شرط صحة في عقد النكاح وشرط لزوم سيأتي تفصيمو في 
المبحث الثاني من ىذا الفصل، أما من الناحية القانونية لم ينص المشرع الجزائري عمى 


التغرير بالكفاءة مثمما ىو الحال لدى المشرع السوري لم ينص كذلك عمى التغرير بالكفاءة 
وىذا ما يعاب عمى المشرع السوري، صحيح أنو قد نص . في عقد الزواج من طرف الزوج


عمى الكفاءة في عقد الزواج ولكنو لم يوفق عند التغرير بيا، فالبد عميو من النص عمى 
ىذه الجزئية وذلك لتجنب النزاعات بين الزوجين لمتقميل من المشاكل بين أفراد األسرة 


الواحدة، ولتجنب ما قد يمحق من تعير وأذى لمزوجة وأوليائيا، ألن النص عمى التغرير 
ىو بمثابة حماية لممرأة وأوليائيا، خالفا لممشرع الكويتي الذي نص عمى التغرير بالكفاءة 


 من قانون األحوال الشخصية الكويتي حيث جاء فييا 38في عقد الزواج، وذلك في المادة 
 إذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين أنو غير كفء كان لكل من الزوجة وولييا »: ما يمي


 فالمشرع الكويتي قد نص عمى التغرير بالكفاءة في عقد الزواج وذلك «حق الفسخ 
                                                           


 .121، 119 مسعود جمادي، مرجع سابق، ص ص، (1)







 أحكام الكفاءة في عقد الزواج: الفصل الثاني


 


65 
 


، فيو بذلك قد « إذا ادعى الرجل الكفاءة ثم تبين أنو غير كفء »: صراحة وذلك بقولو
ساير الشريعة اإلسالمية عند نصو عمى التغرير بيا أو ال، ومن جية أخرى أعطى لممرأة 


 (1).وأوليائيا حق فسخ عقد الزواج، فالمشرع الكويتي قد وفق في ذلك


 :الشروط المتفق عمييا في الكفاءة: المطمب الثاني


تعد الكفاءة بين الزوجين من أىم األسس التي تقوم عمييا األسرة المسممة، ولكن نجد أن 
شروط الكفاءة في اإلسالم مختمف فييا ومتفق عمييا، ومن ىذه الشروط المتفق عمييا في 
الشريعة اإلسالمية ىي شرط واحد وىي الكفاءة في الدين، فيذه األخيرة ىي التي يتطمبيا 
نما  اإلسالم عند اختيار الزوج، فيي ليست بكفاءة الحسب والنسب وال الجاه أو المال، وا 
ىي كفاءة الدين، باإلضافة في السالمة من العيوب التي نصت عمييا جميع المذاىب 


 .الفقيية


 .وىذا ما سيأتي تفصيمو في الفرع األول والثاني من ىذا المطمب


 :الكفاءة في الدين: الفرع األول


والمقصود بالدين ىنا ىو دين اإلسالم الذي ارتضاه اهلل وبعث بو رسمو ىو االستسالم هلل 
وحده، فأصمو في القمب ىو الخضوع هلل وحده بعبادتو وحده دون سواه، ومن عبده وعبد 


 (2).معو إليا آخر لم يكن مسمما، ومن لم يعبده واستكبر عن عبادتو لم يكن مسمما


 :الدين، والمراد بو: وذىب الفقياء إلى أن من خصال الكفاءة- 


مساواة الزواج والزوجة في الصالح والتقوى، فالفاسق ليس كفئا لمعفيفة أو الصالحة أو 
المستقيمة، وفسر الفقياء الدين بالديانة ألن مطمق الدين ىو اإلسالم وال كالم فيو ألن 


                                                           
، 2011 دار يافا العممية، الطبعة األولى، األردن، .أحكام الزواج في الشريعة اإلسالميةمحمد حسن أبو يحيى،  (1)


 .252ص 
 .69 عبد الوىاب خالف، مرجع سابق، ص (2)
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إسالم الزوج شرط جواز نكاح المسممة، إنما الكالم في حق اعتراض األولياء بعد انعقاد 
العقد، وذلك ال يكون إال في الدين بمعنى الديانة، وقد اعتبر الفقياء الكفاءة في الدين من 


 أعمى المفاخر والمرأة تعير بفسق الزوج فوق وأكثر مما تعير بضعف شروط الكفاءة 


 ، وعميو فالنسبة إلسالم(1)األخرى، فميذا كان الدين أولى اعتبارا بيذه الشروط


 :الزوج فيذا أمر متفق عميو، فال تحل مسممة لكافر وال يكون كفؤا ليا لقولو تعالى


َفِإْن  َيا َأيُّيَيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَياِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُىنَّ المَُّو َأْعَمُم ِبِإيَماِنِينَّ }
 (2).{اَل ُىنَّ ِحلٌّل لَُّيْم َواَل ُىْم َيِحمُّيوَن َلُينَّ  َعِمْمُتُموُىنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل َتْرِجُعوُىنَّ ِإَلى اْلُكفَّارِ 


لزَّاِني ال ا}: كما أن الكفاءة في الدين معتبرة في الكثير من اآليات القرآنية مثل قولو تعالى
 (3).{َينِكُح إالَّ َزاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكًة َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَيا ِإاّل َزاٍن َأْو ُمْشِركٌ 


 (4).{َأَفَمن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمن َكاَن َفاِسًقا}:وقولو تعالى


عدم المساواة بين المؤمن والفاسق في كل األحوال ومن تمك : ووجو الداللة من اآليتين
 .األحوال النكاح فالفاسق ليس كفؤا لمعفيفة ولكنو كفؤ لفاسقة مثمو


كذلك أنو من المعقول أن التفاخر بالدين من أعمى المفاخر، فيو أحق بالتفاخر من 
 .النسب والحرية والمال والتعيير بالفسق أشد وجوه التعيير


نخمص أن الكفاءة في الدين متفق عمييا في الشريعة اإلسالمية فال تكفي أن يكون الرجل 
 .مشركا، بل يجب أن يكون مسمما باإلضافة إلى التقوى والصالح


 
                                                           


 .70، ص السابق المرجع (1)
 (.10)سورة الممتحنة، اآلية  (2)
 (.03)سورة النور، اآلية  (3)
 (.18)سورة السجدة، اآلية  (4)
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 من 12أما لدى التشريعات الوضعية بداية لدى المشرع الجزائري كان ينص في المادة 
قانون األسرة قبل أن يتم إلغاؤىا أن الزوجة تختار األصمح ليا، لكنو لم يحدد معايير 


قياس الصالح أو أعطى معنى الصالح ، ونفس الشيء بالنسبة لقانون األحوال 
الشخصية السوري لم ينص كذلك عمى الكفاءة في الدين، فيذا ما يثير الكثير من 


 28التساؤالت، كما أنو لم ينص عمى أي شرط من شروط الكفاءة واكتفى في نص المادة 
، (1)« العبرة في الكفاءة لعرف البمد »: من قانون األحوال الشخصية السوري بنصو عمى


من خالل نص ىذه المادة يتبين أن المشرع السوري قد ترك شروط الكفاءة ولم ينص 
عمييا والسبب في ذلك قد راعى العرف السائد في وسط المجتمع السوري، كما إن ما ىو 


معروف أن األعراف تختمف من منطقة ألخرى وكذلك تعدد الطوائف لدى المجتمع 
السوري مراعيا بذلك أعراف المجتمع، ولكن كان من األحسن لو نص عمى شروط الكفاءة 
في الزواج، خالفا لممشرع الكويتي قد كان أوفق من المشرع السوري عند نصو لمكفاءة في 


 من قانون األحوال الشخصية الكويتي 35الدين وبنصو عمى ذلك صراحة في نص المادة 
 حيث أن المشرع الكويتي راع (2)« العبرة في الكفاءة بالصالح في الدين »: جاء فييا


الصالح والتقوى في الدين واشترطو من جانب الزوج، واعتبر أن الرجل الفاسق ال يكون 
 .كفؤا لمعفيفة والصالحة


 :السالمة من العيوب: الفرع الثاني


والمقصود بذلك العيوب التي تحول دون تحقيق اليدف من الزواج وال القدرة عمى إبرام 
 عقد الزواج، فمن ىذه العيوب منيا ما يوجب الرد ومنيا ما ال يوجد الرد، أما 


 :العيوب التي توجب الرد فتشمل منيا الرجال والنساء ثالثة أشياء
                                                           


 المتضمن قانون 1953 يوليو07 المؤرخ في 53/09 من قانون األحوال الشخصية السوري رقم 28أنظر المادة  (1)
 .03األحوال الشخصية، ج ر ج س، ص 


 متضمن قانون 1986 يوليو 03 المؤرخ في 84/29 من قانون األحوال الشخصية الكويتي رقم 35أنظر المادة  (2)
 .1996 سبتمبر 29 المؤرخ في 96/61األحوال الشخصية المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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 .الجنون- 


 .الجذام- 


 .البرص- 


 *القرن: ، والخصاء، وفي مقابميا من النساء*الَجبُّي : ويختص الرجال منيا بشيئين، وىما
 .*والرتق


فالنسبة لمعيوب التي يشترك فييا كل من الرجل والمرأة فقد ذىب الفقياء إلى القول إلى أنو 
إذا كان الرجل أو المرأة مصابان بيما فيمكن إبرام عقد الزواج وال يفسخ إلمكانية تحقيق 
مقاصد الزواج، أما األمراض التي يختص بيا الرجال فينا وجب الفسخ بعد الدخول، أما 


قبل الزواج وقبل إبرام عقد الزواج فال يتم إبرام عقد الزواج وال ينعقد ىذا األخير عند 
توافرىا في الرجل وكذلك الحال في األمراض التي تختص بيا المرأة، فالفقياء اعتبروا أن 
الرجل المصاب بيذه األمراض ليس كفئا لممرأة ألن ذلك يتنافى ومتطمبات الزواج، كما أن 


المرأة أو أوليائيا قد يعيران بسبب ىذه األمراض وقد تصاب المرأة بيذه األمراض عند 
العمى، القطع، : زواجيا بالرجل، وأما العيوب التي ال توجب الرد ولن تنفر منيا النفس


 :الزمانة، وتشوه الصورة، ففي اعتبارىا وجيان أيضا


 (1).ال تعتبر لعدم تأثيرىا في عقود النكاح: أحدىما* 


 .تعتبر لنفور النفوس منيا: ثانييما* 


                                                           
 .ىو قطع الذكر وال يسمى عنو لعدم وجود آلة الجماع أصال: الجبُّي  *
 .ىو عظم يعترض الرحم يمنع من اإلصابة: القْرنُ  *
 .لحم يسد مدخل الذكر فال يمكن معو اإلصابة: الرتق *


 .22، 21، ص ص، 2002دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األولى، لبنان،  .الكفاءة في النكاحقاسم بن قطموبغا،  (1)
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أما من الناحية القانونية لم ينص كل من المشرع الجزائري والسوري وكذلك المشرع 
الكويتي عمى العيوب التي ال يعتبر فييا الزوج كفؤا لممرأة إذا توافرت فيو إحدى ىذه 


العيوب، ولعل الحل ىنا ىو العودة إلى الشريعة اإلسالمية، عند غياب نص من 
النصوص القانونية، فالمشرع السوري والمشرع الكويتي والمشرع الجزائري يشترطون فقط 


 .وثيقة طبية يثبت فييا خمو الزوج من األمراض لكنيم لم يحددوا نوع ىذه األمراض


 :الشروط المختمف فييا: المطمب الثالث


من خالل ىذا المطمب سيتم التطرق لشروط الكفاءة في عقد الزواج المختمف فييا، حيث 
سنحاول تسميط الضوء عمى تعريف ىذه الشروط ووجيات نظر المذاىب الفقيية فييا 


النسب والحرية والصناعة أما الفرع الثاني : انطالقا من الفرع األول الذي سنتناول فيو
 .السن والتحصيل العممي: سنتناول فيو


 :النسب والحرية والصناعة: الفرع األول


 :النسب: أوال


والمقصود بالنسب أن يكون الشخص معموم األب، ال لقيطا، إذ ال نسب معموم لو ويعرف 
كذلك عمى أنو القرابة، وىي االتصال بين إنسانين باالشتراك في والدة قريبة أو بعيدة، 
فالنسب يعتبر من بين الصفات المختمف في اعتبارىا في الكفاءة بين المذاىب الفقيية 


 :وذلك عمى قولين


 « الحنفية والشافعية والحنابمة »اشتراط الكفاءة في النسب، وىو مذىب الجميور - 1
وقالوا أن أساس اعتباره العرف الذي يجعل النسب محل التفاخر والتفاضل والتعيير 


، واستدلوا ببعض األحاديث واستخمصوا منيا عدة معاني، حيث قالوا قريش (1)والمدح


                                                           
، السعودية، 12 مجمة شؤون األسرة، العدد .(الكفاءة في النسب وحكميا في النكاح) عامر بن عيسى الميو، (1)


 .27، 25، ص ص، 2008
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بعضيم لبعض أكفاء والعرب بعضيم لبعض أكفاء والموالي بعضيم لبعض أكفاء 
والقريشي كفء لمقريشية عمى اختالف القبيمة، وقالوا أن العجم ليسوا كفؤا لمعرب، فالعرب 


يتفاخرون برفعة النسب، وألن في فقد ذلك  عارا ونقصا، فوجب أن يعتبر في الكفاءة 
 . «ألمنع فروج ذوات األحساب إال من األكفاء»: كالدين، وقول عمر بن الخطاب


 أن أىل اإلسالم كميم »: عدم اشتراط النسب في الكفاءة وىو رأي المالكية حيث قال- 2
، واستدلوا عمى أنو ال يوجد فرق وال فضل لعربي عمى عجمي، «بعضيم لبعض أكفاء 


واستدلوا بقولو . (1)وذلك استنادا لحديث رسول اهلل أنو ال فرق بين الناس في المون والجنس
 َيا َأيُّيَيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ }: تعالى


 فاآلية صريحة في أن التفاضل بين الناس ىو التقوى (2){َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم 
 .والصالح ال بالنسب


قول الجميور بأن الكفاءة معتبرة في النسب،  بعد عرض قول الفريقين لعل األرجح ىو
ألنو قد يمحق المرأة وأوليائيا تعير بسبب عدم كفاءة الزوج في النسب، فعوض أن ترتفع 
المرأة بنسب زوجيا ترتفع مكانة ونسب الزوج بسبب عمو نسب المرأة، ومن أجل تجنب 


 .أي أذى أو تعير لممرأة وأولياؤىا البد من مراعاة الكفاءة في النسب


نرى من الناحية القانونية أن كل من المشرع الجزائري والسوري باإلضافة إلى المشرع و
الكويتي لم ينص أي واحد منيم عمى الكفاءة في النسب، بينما المشرع السوري ترك ذلك 


لعرف البمد حول األشياء والخصال المعتبرة في الكفاءة عمى عكس المشرع الكويتي 
والجزائري لم ينصان إطالقا عمى الكفاءة في النسب حتى أنيم لم يتركوا أمر اعتبارىا 


 .لعرف البمد


 
                                                           


 .28 المرجع السابق، ص (1)
 (.13)سورة الحجرات، اآلية  (2)
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 :الحرية: ثانيا


المقصود بالحرية عكس الرق، أي ال يكون الشخص عبدا، بل يكون حرا وطميقا، فقد 
أبطل اإلسالم الرق، وكذلك الكثير من المواثيق الدولية التي تندد باستغالل الرق 


ومعاممتيم كعبيد، خصوصا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، إذ ليس من المنطقي أن 
يتزوج الرجل امرأة حرة وىو ال يزال عبدا، لذلك إذا كانت الزوجة حرة ال يكون الرقيق كفئا 


ذا كانت حرة األصل ال يكون المعتق كفئا ليا ومن ليا أب وجد في الحرية ال  ليا، وا 
، كما قيل في (1)يكافئيا من لو أب فقط، ومن ليا أب وأجداد يكافئيا من لو أب وجد فقط


إسالم األصول والحكمة في ذلك أن ىذا الرق منقصة واألحرار يعيرون بمصاىرة األرقاء، 
ولما كان العرب ال يسترقون ألنو ال يقبل منيم إال أن يسمموا كان التكافؤ في الحرية 


معتبرا ليم في غيرىم فقط ألنيم ال رق فييم، وذىب الحنفية إلى أن الحرية معتبرة في حق 
العجم غير العرب وأما الحرية بالنسبة لمعرب فيي الزمة ليم، ألنو ال تجوز استرقاقيم، 
أما الجميور فقد قالوا أن الحرية معتبرة في حق العرب وغير العرب، وقال الجميور أن 
الحرية أمر بدييي وال مجال لمنقاش فيو في الزواج ألنو أمر مفصول فيو بأنو ال تجوز 


 (2).لمرقيق أن يتزوج المرأة الحرة وال يكون كفؤا ليا


لم ينص ال المشرع الجزائري وال السوري وال الكويتي عمى الكفاءة  ومن الناحية القانونية
 .في عقد الزواج


 :الصناعة: ثالثا


والمقصود بالصناعة ىي كل ما يشتغل بو اإلنسان ويكتسب منو قوتا لو، فصاحب الحرفة 
الدنيئة التي يعير بيا عادة ال يكون كفئا لبنت الرجل صاحب الحرفة الشريفة، ألن الناس 


                                                           
، 2015 دار الحمبي الحقوقية، الطبعة األولى، لبنان، .قضايا فقيية في األحوال الشخصيةعبد اهلل إبراىيم الموسى،  (1)


 .36ص 
 .70 عبد الوىاب خالف، مرجع سابق، ص (2)
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يفتخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتيا وقد اختمفت آراء الفقياء حول اعتبارىا في 
 :الكفاءة واشتراطيا فييا عمى رأيين


 .اعتبروا الحرفة من خصال الكفاءة: رأي الجميور: الرأي األول


 :استدلوا بقولو تعالى


َل َبْعَضُكْم َعَمى َبْعٍض }   (1).{َوالمَُّو َفضَّ


وجو الداللة من ىذه اآلية أن المولى عز وجل قد فضل بعض الناس عمى بعض 
فبعضيم موسع عميو، وبعضيم مضيق عميو، وىناك من يصل إليو رزقو بكرامة وعفة، 
وىناك من يتحصل عميو بذل وىوان ومشقة وىذا ما يفيد التفاوت في الرزق، وبالتالي 


 .التفاوت بين الحرفة الدنيئة والحرفة الجميمة، فقد دل ذلك عمى اعتبار الكفاءة في الحرفة


 . رأي المالكية، لم يعتبروا الحرفة من خصال الكفاءة:الرأي الثاني


 :استدلوا بأدلة عقمية منيا


أن الحرفة ليست بأمر الزم واجب الوجود ألن اإلنسان يقدر عمى تركيا، فتارة يحترف 
 (2).بحرفة نفيسة وتارة يحترف بحرفة خسيسة


نرى أن مسألة اعتبار الحرفة من شروط الكفاءة أنيا مسألة تختمف باختالف الزمان 
والمكان، فقد تكون الحرفة دنيئة في زمن ومكان معين وقد ال تكون كذلك في زمن ومكان 


آخر، فالضابط في اعتبار الحرفة من شروط الكفاءة، يرجع فييا إلى العرف والعادة، 
كذلك من الناحية القانونية لم ينص المشرع الجزائري وال السوري وال الكويتي عمى الحرفة 


 .في عقد الزواج
                                                           


 (.71) سورة النحل، اآلية (1)
 الجزء السابع، .العزيز في شرح الوجيز أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي، (2)


 .583، ص 1997دار الكتب العممية، الطبعة األولى، لبنان، 
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 :المال والسن: الفرع الثاني


 :المال: أوال


ىي القدرة المالية لمزوج سواء أكانت القدرة عمى النفقة أم : والمقصود بالكفاءة في المال
، ولقد اختمفت آراء الفقياء في اعتبار المال الذي يممكو الزوج من (1)القدرة عمى دفع المير


 :شروط الكفاءة وذلك عمى رأيين


 :الرأي األول* 


وىو رأي الحنفية قالوا بأنو تكفي القدرة عمى النفقة دون المير وبو قال أبي يوسف من 
 .الحنفية ورواية عن أحمد بن حنبل


 :فقد استندوا إلى أدلة عقمية منيا


أن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة، وخصوصا في زماننا ىذا، ألن لمنكاح * 
تعمق بالمير والنفقة تعمقا الزما، فإنو ال يجوز الزواج بدون مير، والنفقة الزمة، فيم يرون 
أن الرجل ال يستطيع الزواج إن لم يكن صاحب قوامة، لذلك إذا تقدم الرجل لخطبة امرأة 


ولم تكن لو القدرة عمى النفقة، فمممرأة وأوليائيا عدم القبول بنكاح ىذا الرجل ألنو ليس كفؤا 
ليا، فمن ليس لو القدرة عمى النفقة ليس لو القدرة عمى الزواج وبالتالي ىو ليس كفؤا 


 .لممرأة


قالوا كذلك أن إعسار الزوج يعد نقصا في عرف الناس يتفاضمون فيو كتفاضميم في * 
 .النسب، فكان من شروط الكفاءة النسب


 


                                                           
 القاىرة،  دار الكتب القانونية، الجزء األول،.اختيار الزوجين في اإلسالم وآداب الخطبةحسين محمد يوسف،  (1)


 .61، ص 2010







 أحكام الكفاءة في عقد الزواج: الفصل الثاني


 


74 
 


 :الرأي الثاني* 


وىو رأي المالكية والشافعية والحنابمة إال أن المال ليس من شروط الكفاءة ولكن ىم 
 .يشترطون قدرة الزوج عمى المير دون النفقة فقط


 :كذلك استندوا إلى أدلة عقمية


أن المال يزول، فيفتقر الغني، ويستغني الفقير، وألن الغنى ال ثابت لو، وألن المال غاد * 
 (1).فال يستمر في يد الشخص


بعد عرض آراء الفقياء وأدلتيم نرى أن الرأي القائل بعدم اعتبار الكفاءة في المال قد 
يكون األرجح ألن الفقر ليس عيب والغنى ليس الزم في عقد الزواج، كما أن عدم اعتبار 


المال من شروط الكفاءة فيو تيسير عمى راغبي النكاح، في ظل تدىور األوضاع 
االقتصادية في ىذا الزمان، ولم ينص أي من القوانين عمى الكفاءة في المال مثل الشروط 


 .السابقة


 :السن: ثانيا


المقصود بالكفاءة في السن بين الزوجين أن يتساوى الزوجان سنا، أو يقارب الزوج زوجتو 
 :فيو بحيث ال يكبرىا كثيرا، ولقد اختمف الفقياء حول الكفاءة في السن وذلك عمى رأيين


 :الرأي األول* 


 ذىب بعض أصحاب الشافعية ومنيم الروياني إلى اعتبار الكفاءة في سن الزواج وقالوا 


أن الرجل اليرم غير كفء لمشابة وىو قول عبد الرحمن صبري، واستدلوا بأن المساواة في 
السن أو المقاربة تؤدي إلى المؤالفة والتوافق والسعادة الزوجية وقالوا أن الفارق في السن 


 .يؤدي إلى عدم االنسجام بينيما وضعف العالقة بينيما
                                                           


 .594 أبي القاسم عبد الكريم بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي، مرجع سابق، ص (1)







 أحكام الكفاءة في عقد الزواج: الفصل الثاني


 


75 
 


 :الرأي الثاني* 


ذىب جماىير العمماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة إلى عدم اعتبار الكفاءة 
 .في سن الزواج


واستدلوا بأن تحقيق السعادة الزوجية يكمن في التوافق الروحي بين الزوجين وال دخل لمسن 
فيو، وقالوا أن الشريعة اإلسالمية لم تضع حدا معينا لفارق السن بين الزوجين ولو كان 


 (1).الزما وشرطا لحددتو


من خالل عرض ىذين الرأيين يمكن أن يرجح أصحاب الرأي الثاني القائمين بعدم اعتبار 
نما يتحقق  السن من شروط الكفاءة، ذلك ألن السعادة الزوجية ال ترتبط بسن وال عمر، وا 


 .ذلك بالتفاىم والتقوى والعمل الصالح


ومن الناحية القانونية  لم ينص المشرع الجزائري وكذلك السوري عمى الكفاءة في السن 
من قانون 36عمى خالف المشرع الكويتي الذي نص عمى الكفاءة في السن في المادة 


  واعتبره حق لمزوجة وحدىا وليس حق لولييا في اختيار من ىو (2)األحوال الشخصية
 .أنسب ليا سنا


نستخمص من خالل ما تم عرضو في ىذين المطمبين من الناحية القانونية أن المشرع * 
السوري قد ترك ىذه الشروط محكومة بعرف البمد، فإن كان عرف البمد يعترف إحدى ىذه 


الشروط في الكفاءة فالقانون السوري يعتبرىا كذلك، أما المشرع الكويتي فقد نص عمى 
شرطين وىما الكفاءة في الدين والسن وأما المشرع الجزائري لم ينص عمى أي شرط، 


فالقانون األكثر توفيقا ىو المشرع السوري عندما ترك إدراج ىذه الشروط في الكفاءة بيد 
 .العرف وحده


                                                           
 .597المرجع السابق، ص  (1)
 متضمن قانون 1986 يوليو 03 المؤرخ في 84/29 من قانون األحوال الشخصية الكويتي رقم 36 أنظر المادة (2)


 .21، ج ر م ك، ص 1996 سبتمبر 29 المؤرخ في 96/61األحوال الشخصية المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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 :أثر الكفاءة في عقد النكاح: المبحث الثاني


وفقا لما تم تناولو في المبحث األول من ضوابط وشروط الكفاءة في عقد الزواج الشك 
وأن ليذه الشروط عدة آثار في عقد الزواج تترتب عمى عدم توافرىا في عقد الزواج، وىذا 
ما سيتم تناولو في المطمب األول، وفي المطمب الثاني سنحاول التعرف فيو إلى ما تثيره 
الكفاءة من شبيات ورد الشارع الحكيم عمى ىذه الشبيات، لذلك ارتأينا في ىذا المبحث 


 .أن نقسمو إلى مطمبين


 :أثر تخمف الكفاءة في عقد النكاح: المطمب األول


إن ما يثيره تخمف الكفاءة في عقد الزواج العديد من وجيات النظر لدى المذاىب الفقيية 
األربعة، إذ أن لكل مذىب وجية نظر ودليل يستند إليو، حيث تعددت اآلراء الفقيية إلى 


ثالثة آراء، فيناك من يذىب إلى القول عمى أنيا شرط صحة وذلك في الفرع األول، 
وىناك من يذىب إلى القول أنيا شرط لزوم وذلك في الفرع الثاني، وىناك من يرى أنيا 


ليست شرطا مطمق، لكن من تجدر اإلشارة إليو قبل التطرق إلى أثر الكفاءة في عقد الزوا 
 .البد من إعطاء تعريف موجز لشروط الصحة والمزوم في العقد


 :شرط صحة الكفاءة: أوال


وىي التي يتوقف عمييا صالحية العقد لترتيب اآلثار الشرعية والقانونية عميو، فإذا تتخمف 
 .ىذه الشروط أو بعضيا كان العقد باطال بطالن مطمق


 :شرط لزوم الكفاءة: ثانيا


وىي الشروط التي يتوقف عمييا بقاء العقد واستمراره، ويبقى العقد صحيحا لكن يجوز 
 .فسخو
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 :الكفاءة شرط صحة في عقد الزواج: الفرع األول


يذىب أصحاب ىذا الرأي إلى القول أن الكفاءة شرط لصحة الزواج، وقد قال بيذا الرأي 
بعض الحنفية، وىو المفتى بو، والحنابمة في غير المشيور عندىم، وقول عند الشافعية، 


وقالوا أن فقدان الكفاءة في عقد الزواج تجعل العقد باطال ولو رضوا بو، فإن شرط الصحة 
ال يسقط بإسقاطو من المتعاقدين، كذلك ىم يعتبرون الكفاءة شرط صحة تبعا لصاحبي 
الحق فييا، فيم يرونيا حق هلل تعالى عمى أساس شرط اإلسالم في عقد الزواج، فيذا 


األخير من شروط الصحة في عقد الزواج لدى جميع الفقياء، فميس ألحد إسقاطو، فمو 
تزوجت المسممة من كافر زدَّ نكاحيا ولو حصل التراضي فيكون إسالم الزوج شرطا في 


اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى ُيْؤِمُنوا ا َواَل تُْنِكُحو}: ، لقولو تعالى(1)صحة عقد النكاح عمى المرأة المسممة
، وبالتالي ىم قاسوا شرط اإلسالم عمى (2){َأْعَجَبُكْم  َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك َوَلوْ 


الزوج المسمم، وقالوا بما أن الكافر ليس كفؤ لممرأة المسممة وال يصح زواجو منيا، كذلك 
الحال بالنسبة لممسمم إذا لم يكن كفء لممرأة ال يصح زواجو منيا وقد استدل أصحاب 
ىذا الرأي بالكثير من األحاديث النبوية التي تدل عمى أن الكفاءة في عقد الزواج ىي 


حدثنا عبد اهلل بن سعيد حدثنا الحارث عبد اهلل الجعفري عن عائشة : شرط صحة منيا
تخيروا لنطفكم وال تضعوىا إال في »: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: قالت


 (3).«األكفاء


ووجو الداللة في ذلك أن الحديث حصر الزواج في األكفاء، وبالتالي فالحديث ينص عمى 
أن ال تختار المرأة إال من ىو كفء ليا، فالحديث جاء بصيغة األمر فال يصح تجاىمو، 


 .ألن ما أمر بو الرسول وجب إتباع والسير عمى منيجو وال يمكن مخالفتو


                                                           
 .73 عبد اهلل عبد المنعم العسيمي، مرجع سابق، ص (1)
 (.221) سورة البقرة، اآلية (2)
 الجزء األول، دار التأصيل، القاىرة، رقم الحديث .سنن إبن ماجة أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني إبن ماجة، (3)


 .633، ص 1968
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ألمنعن فروج ذوي األحساب إال من »: كذلك ما روي عن عمر رضي اهلل عنو أنو قال
 فالحسب شرف اآلباء واألقارب ومثل الحسب المال، فدل عزم أمير المؤمنين «األكفاء


 (1).عمى وجوب التقييد بالكفاءة، وأن منع الزواج من غير األكفاء يعني البطالن


ال تنكح »: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: وكذلك ما روي جابر بن عبد اهلل قال
 (2).«النساء إال األكفاء، وال يزوجيا إال األولياء وال مير دون عشرة دراىم 


الحديث فيو نفي، والنفي يفيد المنع عموما، لكن الحديث استثنى من  ووجو الداللة أن
 .توفرت فيو الكفاءة، فدل بذلك عمى اشتراط الكفاءة ليصح الزواج


 :من المعقول* 


فقد ذىب أصحاب ىذا الرأي إلى االستدالل بأن التزويج مع فقدان وعدم وجود الكفاءة يعد 
ذلك بمثابة تصرف في حق الغير بغير إذنيم، أي التصرف في حق الولي إذا كان 


 (3).موجودا بغير إذنو


 :وما يمكن استخالصو من ذلك


استدالليم بحديث عائشة فإنو يدل عمى أن الكفاءة شرط صحة، فسحب رأيي، أن ىذا  (1
 .الحديث يدل عمى الحث عمى نكاح األكفاء ألنو األحسن لممرأة


معظم األحاديث التي استندوا عمييا تدل عمى طمب الكفاءة في الزواج، والحث فقط  (2
عمى مراعاتيا وذلك كمو مراعاة لمصمحة الزوجة وأوليائيا من التعيير بسبب عدم الزواج 


 .بمن ىو كفء لممرأة


                                                           
 .74 عبد اهلل عبد المنعم العسيمي، مرجع سابق، ص (1)
، رقم 2001 الجزء الثالث، دار المعرفة، الطبعة األولى، لبنان، .سنن الدار القطني عمي بن عمر الدار القطني، (2)


 .244، ص 11الحديث 
 .75 عبد اهلل عبد المنعم العسيمي، المرجع السابق، ص (3)
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 :الكفاءة شرط لزوم في عقد الزواج: الفرع الثاني


ذىب أىل العمم إلى أن الكفاءة شرط لزوم في عقد الزواج، ومنيم أبو حنيفة وأحمد في 
رواية، وابن مسعود، وابن سيرين، وابن عوف، وقالوا أن العقد ينعقد صحيحا إذا لم توجد 


الكفاءة ولكن يحق لمن لو الحق في الكفاءة أن يعترض عمى عقد الزواج ويطالب بفسخو، 
فمثال لو زوجت المرأة نفسيا من غير الكفء، كان ألوليائيا حق االعتراض وفسخ عقد 
الزواج، وكذلك الحال إذا زوج الولي المرأة من غير كفء ليا، ليا الحق في االعتراض 
والمطالبة بفسخ العقد، وردوا عمى القائمين بأن الكفاءة شرط صحة، بأنو لو كانت الكفاءة 


، ولقد استدل (1)شرط صحة لما صح العقد وأسقط حق األولياء والمرأة في االعتراض
 :أصحاب ىذا الرأي بالعديد من األدلة منيا


فيم اعتبروا الكفاءة حق لممرأة وأوليائيا، فيجوز لممرأة إسقاطيا والتزوج بمن ىو ليس 
 (2).بكفء ليا إذا رضيا بذلك


 :واستدلوا بأدلة من القرآن والسنة منيا


ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد }: قولو تعالى
 (3).{المَِّو َأْتَقاُكمْ 


ووجو الداللة الذي يمكن استخالصو أنو ال فرق بين الناس عند المولى عز وجل، فاآلية 
بينت أن التفاضل بين الناس عند اهلل يكون فقط بالعمل الصالح والتقوى وبالتالي فما دام 


التفاضل في التقوى فقط، فيذا ما يدل عمى عدم جعل الكفاءة شرط صحة في عقد 
 .الزواج
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 :واستدلوا بكثير من األحاديث النبوية منيا


 إذا جاءكم من ترضون »: حديث أبي ىريرة، عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال (1
 (1).«دينو وخمقو فانكحوه أال تفعموا تكون فتنة في األرض وفساد كبير 


ووجو الداللة عدم مراعاة الدين يترتب عميو فساد كبير داخل األسرة المسممة، وال يدل 
عمى بطالق لعقد بل ما يستخمص ىو الفساد فقط وليس الفسخ، وبالتالي فشروط الكفاءة 


 .في عقد الزواج ىي شرط المزوم فقط


أن جارية بكرا أتت النبي صمى اهلل عميو وسمم، »: ما روي عن عبد اهلل بن عباس (2
 (2).«فذكرت أن أباىا زوجيا وىي كارىة، فخيرىا النبي


تخيير النبي ليذه المرأة ىو دليل أن الكفاءة حق ليا، والنكاح ال يزال  ووجو الداللة أن
 .قائما ولكنو غير الزم ليا إال إذا أذنت بذلك، ولو كان فاسدا لما خيرىا


 :من المعقول* 


ما دامت الكفاءة حق لممرأة وأوليائيا فإنيا ال تخرج عن كونيا شرط لزوم الن لكل من 
 (3).المرأة وأوليائيا الحق في االعتراض إذا تم الزواج من غير كفء


وما يمكن استخالصو من ىذا الرأي، أنيم استندوا إلى أحاديث ظنية وليست قطعية تدل 
عمى أن الكفاءة شرط لزوم في عقد الزواج، فحديث أبو ىريرة السابق ذكره يدل عمى 


ذا لم يتوافر عمى ىذين الشرطين وجب  األحسن  لممرأة أن تنكحو، أي الدين والخمف، وا 
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رده، وحديث بن عباس، أن تخيير النبي ليا كان بسبب إجبار ولييا عمى تزويجيا وليس 
 .بسبب عدم وجود الكفاءة فيي كانت مكرىة عمى ىذا الزواج


 :الكفاءة ليست شرط مطمقا في عقد الزواج: الفرع الثالث


ذىب أصحاب ىذا الرأي إلى أن الكفاءة ليست شرط صحة وال شرط لزوم في عقد 
الزواج، وبو قال المالكية، والكردي من الحنفية، وأحمد في رواية، وابن حزم، وقالوا أن كل 
مسمم ىو كفء لممرأة المسممة، فيصح الزواج ويمزم سواء أكان الزوج كفؤا لمزوجة أو غير 


، فقد استدل أصحاب ىذا الرأي بكثير من األدلة عمى عدم اعتبار الكفاءة في (1)كفء
 :الزواج بمجموعة من األدلة من القرآن والسنة والمعقول


 :من القرآن (1


 (2).{ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ }:قولو تعالى


َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن }:وقولو كذلك
 (3).{اْلُمْنَكرِ 


 :ووجو الداللة أنو قد دلت اآليات السابقة من القرآن عمى عدة أمور


 .المؤمنون جميعا إخوة ال فرق بينيم- 


 .إطالق حمية نكاح النساء دون تقييد- 


ذا اعتبرنا الكفاءة في الزواج فيذا مناقض لما أوردتو ىاتو اآليات القرآنية فيمزم عدم  وا 
 .مراعاتيا
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 :من السنة (2


القصة المعروفة لبالل أنو خطب إلى قوم من األنصار فأبوا أن يزوجوه فقال لو رسولو اهلل 
قل ليم أن رسول اهلل يأمركم أن تزوجوني فيأمر الرسول بتزويجيم بالل دليل عمى عدم 


اعتبار الكفاءة فمو كانت معتبرة لما أمرىم بذلك، وكذلك ما فعمو رسول اهلل وىو أنو خطب 
امرأة قريشية عمى مواله أسامة، وقدمو عمى عبد الرحمن بن عوف، وىذا ظاىر في عدم 


 (1).اعتبار الكفاءة في عقد النكاح


 :من المعقول (3


اإلسالم جعل التساوي في القصاص فيقتل الشريف بمن دونو، فإذا كانت الكفاءة في 
 الجنايات غير معتبرة، فعدميا في الزواج من باب أولى، وكذلك الكفاءة غير معتبرة في


 (2).جانب الزوجة، فوجب أن ال تعتبر أيضا في جانب الزوج


ذا  فالشريعة اإلسالمية قد ساوت بين الناس في الحقوق والواجبات ولم تفاضل بينيم، وا 
كان ىناك تفاضل إنما ىو لحكمة فقط أرادىا المولى عز وجل، كما أن عدم اشتراط 


الكفاءة في عقد الزواج يفوت العديد من المصالح، أما اعتبارىا يؤدي إلى تحقيق مقاصد 
 .الزواج من مودة وألفة ورحمة وحسن المعاشرة بين الزوجين


بالنظر إلى أدلة الفرق الثالثة يترجح لنا القول برأي القول الثاني القائل باعتبار الكفاءة 
شرط لزوم، وذلك لقوة أدلتو وأكثر تماشيا مع مستجدات العصر الحالي، وأقول أن األولى 


بالمسممة أن تختار من ترضاه مراعيا ذلك الدين والخمق، ألنو إذا صمح دين الرجل 
صمحت جميع صفاتو األخرى، والعكس صحيح إذا كان غير ذلك، فقد يمحقيا تعير وسب 


من المجتمع، خصوصا في ىذا العصر الذي ال يتردد لحظة إال ويقوم بقذف زوجات 
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اآلخرين، كما أنو مادام المشرع الجزائري قد قمل من دور الولي في عقد الزواج واعتبره 
شرطا في عقد الزواج، فباعتبار الكفاءة شرط لزوم تخول لو الحق في فسخ عقد الزواج 
وحق االعتراض إذا تزوجت المرأة ممن ىو ليس كفء ليا، أما القانون السوري والقانون 


 .الكويتي كالىما نص عمى ذلك وىذا ما سيأتي تفصيمو


ومن الناحية القانونية إن المطمع عمى نصوص القوانين العربية، يجد أن ىناك اختالف 
كبير في ىذه القوانين حول موضوع الكفاءة، خصوصا اعتبارىا شرط صحة في عقد 


الزواج أم شرط لزوم،أو ليست شرط مطمق، فنجد أن المشرع الجزائري لم يعتبرىا شرطا 
مطمقا، أما المشرع السوري اعتبر الكفاءة في عقد الزواج شرط لزوم، ومثمو كذلك المشرع 


 :الكويتي، وىذا ما سيتم تفصيمو عمى النحو اآلتي


 :المشرع الجزائري: أوال


وفقا لما تم ذكره سابقا، فإن المشرع الجزائري لم ينص عمى الكفاءة في عقد الزواج 
إطالقا، وىو ما يتضح أن المشرع الجزائري قد جعل من الكفاءة ليس شرط مطمق في عقد 


 .الزواج


 :المشرع السوري: ثانيا


بالعودة إلى قانون األحوال الشخصية السوري نجده قد نص عمى أن الكفاءة في عقد 
 من قانون 26الزواج ىي شرط لزوم، وقد نص عمى ذلك صراحة وذلك في المادة 


 يشترط في لزوم الزواج أن يكون كل من »: األحوال الشخصية السوري والتي تنص عمى
 (1).«الرجل والمرأة كفؤا لآلخر 
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ما يستفاد من نص ىذه المادة أن المشرع السوري يرى أن عقد الزواج ال يكون الزما 
لطرفي العقد إذا لم يكن ىناك تكافؤ بين الرجل والمرأة، وقد أعطى المشرع السوري لمولي 
طمب الفسخ وحق االعتراض عمى الزواج إذا زوجت المرأة نفسيا برجل غير كفء ليا 


 من قانون األحوال الشخصية 27وذلك من غير موافقة ولييا، وىو ما نصت عميو المادة 
 إذا زوجت الكبيرة نفسيا من غير موافقة الولي، فإن كان الزوج كفؤا لزم العقد »: السوري


ال فممولي طمب فسخ الزواج   ونصت ىذه المادة كذلك عمى أن كفاءة الزوج لمزوجة «وا 
تجعل عقد الزواج الزما، وقد وضع المشرع السوري استثناءات عمى فسخ عقد الزواج، 


حمل المرأة وكذلك مضي : وذلك بسقوط حق الفسخ في حالة انعدام الكفاءة في حالتين
 من قانون األحوال الشخصية السوري، وكذلك 30سنة عمى الزواج، وذلك في نص المادة 


 من قانون األحوال الشخصية السوري أنو في حالة ما إذا تبين أن أحد 32نصت المادة 
الزوجين غير كفء لآلخر كان ألحدىما أو لولي أحدىما حق فسخ عقد الزواج، بعدما تم 
عرض موقف المشرع السوري نجده أنو قد وفق عندما اعتبر الكفاءة شرط لزوم، كذلك أنو 
أعطى لكل من المرأة وولييا الحق في فسخ عقد الزواج لو تم الزواج من غير كفء ومن 


 (1).غير موافقة أحدىما


 :المشرع الكويتي: ثالثا


بعدما تم التعرف عمى موقف المشرع السوري من الكفاءة في عقد الزواج سنقوم بمعرفة 
ودراسة مواد المشرع الكويتي الذي جعل ىو اآلخر من دور الكفاءة في عقد الزواج شرط 


 من قانون األحوال الشخصية الكويتي الذي 34لزوم في العقد، ودليل ذلك نص المادة 
اعتبر أن من أجل لزوم عقد الزواج البد أن يكون الرجل كفؤا لممرأة أثناء العقد، وأعطى 


لكل من المرأة وولييا ثبوت حق الفسخ عند انعدام الكفاءة، كما منح لكل من المرأة وولييا 
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الحق في فسخ عقد الزواج في حالة ما إذا ادعى الرجل أنو كفؤ ثم تبين أنو غير ذلك 
 39 من قانون األحوال الشخصية الكويتي، كما نصت المادة 38وىو ما قضت بو المادة 


حالة حمل : من ىذا القانون عمى سقوط الحق في فسخ عقد الزواج في ثالث حاالت
 (1).الزوجة أو برضي الزوجة بالزواج من غير كفاءة، أو انقضاء سنة عمى العمم بالزواج


نستنتج أن المشرع الجزائري اتبع رأي القائمين أن الكفاءة ليست شرطا مطمقا في عقد 
الزواج، فمم يعتبرىا ال شرط صحة وال شرط لزوم، بخالف كل من المشرع السوري 


والمشرع الكويتي اتبعوا رأي القالين أن الكفاءة شرط لزوم في عقد الزواج، فكالىما نص 
عمى أن عقد الزواج ال يكون الزما إذا لم يكن تكافؤ بين الزوجين، واختمفوا في حالة 


سقوط الحق في فسخ عقد الزواج، فالمشرع السوري ذكر حالتين فقط، بينما : واحدة وىي
 .المشرع الكويتي ذكر ثالث حاالت، فكالىما يحتكم كثيرا بالمذىب الحنفي في الكفاءة


 :الشبيات المثارة حول الكفاءة في الزواج: المطمب الثاني


في ىذا المطمب سيتم فيو النظر حول الشبيات والسمبيات المثارة حول الكفاءة في عقد 
الزواج، والتي يزعم فييا البعض إلى أن اعتبار الكفاءة في عقد الزواج فيو العديد من 


الفرع األول فيو تخصيص : اإلشكاالت، لذلك في ىذا المطمب ارتأينا تقسيمو إلى فرعين
الكفاءة لمرجال دون النساء والفرع الثاني الكفاءة فييا منافاة لمبدأ المساواة بين الرجل 


والمرأة وفقا لما قررتو الشريعة اإلسالمية، وفي كال الفرعين سنحاول إعطاء الشبية المثارة 
 .والردود حوليا
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 :تخصيص الكفاءة لمرجال دون النساء: الفرع األول


إن ما يفيده ىذا الفرع حول المعنى الذي يفيم من مصطمح التخصيص بمعنى أن الكفاءة 
في عقد الزواج تكون مطموبة من جانب الرجال ال من جانب النساء فيي مشترطة في 


جانب الزوج ال الزوجة، أي الرجل ىو الذي يشترط فيو أن يكون كفؤا لممرأة ومساويا ليا، 
ال يشترط أن تكون المرأة كفؤا لمرجل، فمعظم الفقياء اآلخذين لمكفاءة :وليس العكس، أي


 (1).والمعتبرين ليا في عقد الزواج يرون أنيا معتبرة في الرجل دون النساء


 والخالصة في ىذا القول أن الكفاءة تشترط في الرجل لممرأة وليس العكس،فممرجل


 الزواج بمن تكافئو ومن ال تكافئو من جية أخرى المرأة خالف ذلك، فيشترط في زواجيا 
أن يكون الرجل مكافئا ليا، إال إذا لم تشترط ىي وال أولياؤىا الكفاءة أو تنازل كمييما عن 
حق الكفاءة فيتم الزواج ألن الكفاءة كما ذكرنا سابقا أنيا شرط لزوم وليست شرط صحة 


وبالتالي بما أنيا شرط لزوم ال يكون العقد باطال بطالنا مطمقا، فالكفاءة حق معتبر لممرأة 
 .وأولياؤىا دون غيرىما


 :الرد حول ىذه الشبية* 


لقد ورد بخصوص شبية تخصيص الكفاءة لمرجال دون النساء الكثير من الردود لدى 
 :الشرع الحكيم، سنحاول إيجازىا عمى النحو التالي


أكثرية النصوص الشرعية من السنة النبوية لم تتعرض إال لمكفاءة في الزوج دون * 
الزوجة، وىي أدلة واضحة وال تحتمل تأويال فيذا ما يدل عمى اعتبارىا في الرجل دون 


 .المرأة
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 .253، ص 2005مصر، 
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أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم والذي ىو ال مكافئ لو من العالمين في منزلتو تزوج * 
 (1).من العرب وتزوج من صفية عندما أسممت فقد كانت ييودية قبل أن تسمم


أن اإلسالم قد خص وأعطى لمرجل الحق في القوامة والحق في فك الرابطة الزوجية * 
بإرادتو المنفردة، وفي المقابل قد خص وأعطى المرأة الكفاءة وجعميا حقا من حقوقيا عند 


 .إبرام عقد الزواج


أن الرجل إذا كان غير كفء لممرأة، فسوف تنظر الزوجة إليو نظرة استحقار وتتعالى * 
 .وتترفع عنو وتتياون وتتكاسل في القيام بحقو كزوج


 بالنسبة لمطالق، فالزوج إذا تبين أنو خدع في زوجتو وأصبحت ليست صالحة لو* 


 استطاع بإرادتو المنفردة أن يفك الرابطة الزوجية وذلك بإرادتو المنفردة، أما الزوجة 
خالف ذلك، فحين تكتشف أن زوجيا غير كفء ليا، ففي ىذه الحالة ستقع في مأزق 


كبير، ألنيا ال تستطيع إنياء الرابطة الزوجية بإرادتيا المنفردة كما الحال بالنسبة لمزوج، 
نما البد ليا أن ترفع أمرىا إلى القضاء ويقع عبء اإلثبات عمييا، فينا من باب  وا 


 .االحتياط إلى ضرورة وجوب اعتبار الكفاءة في عقد الزواج وجعميا حق ليا وألوليائيا


المرأة ىي التي تعير بزواج غير الكفء، كما قد يمحق التعيير إلى أىميا، أما الرجل * 
فال يمحقو تعير عند زواجو بامرأة ال تساويو في المنزلة ولو تعير بيا، استطاع التخمص 


 .منيا وذلك بالطالق بإرادتو المنفردة


إذا كانت منزلة الرجل أسمى وأعمى من منزلة المرأة أو مساوية ليا كان ذلك أوفق * 
 (2).لنجاح الحياة الزوجية وأكثر حفظا ليا من الفشل والطالق


 
                                                           


 .254 المرجع السابق، ص (1)
 .97، ص 2011 دار الحمبي الحقوقية، الطبعة األولى، لبنان، . األسرة بين الجمود والحداثة أحمد أباش،(2)
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 :الكفاءة تتنافي ومبدأ المساواة: الفرع الثاني


يذىب البعض إلى القول أن اعتبار الكفاءة شرطا في عقد الزواج فيو منافاة لما قرره 
اإلسالم من مبدأ المساواة بين جميع الناس، فيم يرون أن الكفاءة تقسم الناس إلى طوائف 


وتقيم الحواجز بينيم وتجعل من بعضيم أكفاء والبعض اآلخر غير أكفاء، فالمساواة 
تقضي أن يصح لمرجل أن يتزوج بأي امرأة كانت، فيم يرون أن الكفاءة تنافي مبدأ 


المساواة التي قررتيا الشريعة اإلسالمية، واعتبارىا في عقد الزواج يفتح باب العزوبية أمام 
الكثير من النساء المسممات وتؤدي إلى خمق العديد من المشكالت، لكن تقرير مبدأ 
التكافؤ في الزواج في اإلسالم شرعو ىذا األخير لحكمة عظيمة وىي المحافظة عمى 
األسرة من التفكك فالقائمين بفكرة الكفاءة تنفي مبدأ المساواة يفندون مبدأ التكافؤ، فيم 


 يرون أنو تمييز بين الناس في الحقوق والواجبات التي أقرتيا الشريعة


اإلسالمية لجميع البشر، خصوصا وأن الشريعة اإلسالمية تقوم عمى مبدأ ىام وىو مبدأ 
المساواة في الحقوق والواجبات والعقوبات بين أي كان، وعميو فبتقرير مبدأ الكفاءة في 


عقد الزواج نكون قد ألغينا مبدأ المساواة الذي كرسو المولى عز وجل بين جميع البشر، 
وخالفنا ما أمرنا بو المولى عز وجل، كما يرون أن تخصيص الكفاءة لمرجال دون النساء 


 فيم يشترطون الكفاءة كذلك في المرأة ألنو إذا لم تكن المرأة كفؤا (1)فيو عدم المساواة
لمرجل سيؤدي ذلك إلى الشقاق المستمر بين الزوجين، والنتيجة أن ذلك سيؤدي قطعا إلى 
فك الرابطة الزوجية سواء من الرجل أو من المرأة، ولتجنب مبدأ الالمساواة وتجنب ىذه 


 .الشبية اشتراط الكفاءة في كل من الرجل والمرأة، أو عدم اشتراطيا في كمييما


وما يرد عمى ىذه الشبية أن المساواة التي قررىا اإلسالم ودعا إلييا جعميا مبدأ ىاما من 
مبادئو، ىي المساواة بين الحقوق والواجبات إال في االعتبارات الشخصية التي تقوم عمى 


                                                           
، 2009الجزء األول، دار الثقافة، الطبعة األولى، األردن، . فقو األحوال الشخصية المقارن أحمد محمد عمي داود، (1)
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، وقد وردت آيات كثيرة من القرآن تدل عمى أن الناس متفاوتون (1)أعراف الناس وعاداتيم
 :في كثير من األمور منيا قولو تعالى


َوُىَو الَِّذي َجَعَمُكْم َخالِئَف اأَلْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيْبُمَوُكْم ِفي َما }
 (2).{آَتاُكمْ 


 .ما يمكن استخالصو من ىاتو اآلية أن اهلل فضل الناس بعضيم عمى بعض درجات


ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَمُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعَمُموَن ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو }: وقولو تعالى كذلك
 (3).{اأَلْلَبابِ 


 .أن المولى عز وجل قد جعل ىناك فرق بين البشر الذين يعممون والذين ال يعممون


 :وقولو تعالى كذلك


ْنُيم مَّن َكمََّم المَُّو َوَرَفَع َبْعَضُيْم َدَرَجاتٍ } ْمَنا َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض مِّم ُسُل َفضَّ  (4).{ِتْمَك الرُّي


ووجو الداللة أن المولى عز وجل قد جعل فرق وتفضيل بين الرسل، وىذا ما يدل عمى أن 
 .ىناك تمييز حتى بين البشر، أي من باب أولى ىناك تمييز وعدم مساواة بين الناس


وبالتالي نخمص إلى أن الشريعة اإلسالمية لم تفاضل بين الناس في الحقوق والواجبات * 
وكذلك العقوبات، وبمراعاتيا لمكفاءة في عقد الزوج لم تنفي ىذا المبدأ بل أكدتو، أي أن 
المرأة صاحبة الكفاءة ال تتزوج إال من ىو كفء ليا فالشريعة اإلسالمية قد أعطت لكل 


 .ذي حق حقو


                                                           
 .123 مسعود جمادي، مرجع سابق، ص (1)
 (.165) سورة األنعام، اآلية (2)
 (.09) سورة الزمر، اآلية (3)
 (.253) سورة البقرة، اآلية (4)
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أن عقد الزواج كغيره من العقود أساسو الرضا بين الزوجين، والحرية في االختيار فيو * 
عقد يربط األسر برابطة المصاىرة، وعميو فإنو ال يستقيم الحال أن نقول البنت تربت في 
 .عائمة صالحة وعيشة كريمة مع أىميا أن تتزوج برجل فاسق، فيذا ليس من باب المساواة


أن الناس في حياتيم االجتماعية يحرصون عمى تحقيق بعض األمور من بينيا العيش * 
 .حياة كريمة، فيذا ال يتحقق إال باعتبار الكفاءة في الزوجية


الفقياء عند اشتراطيم لمكفاءة راعوا أمرا واحدا فقط، وىو الحرص عمى جعل الحياة * 
 .الزوجية مستقرة بعيدة عن الشقاق وكل المشاكل التي تواجو حياتيم الزوجية


نما بالتقوى والعمل *  الناس جميعيم سواء ال يتفاضمون باألحساب والنساب والثروات وا 
حكام أسسيا، ألن الحياة  الصالح، وأساس الكفاءة بين الزوجين لتثبيت دعائم األسرة وا 


 (1).الزوجية مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة


اشتراط الكفاءة ليس دليل عمى عدم المساواة بين الرجل والمرأة بل أن عدم اعتبار * 
الكفاءة ال مساواة، وذلك يؤدي إلى التفكك األسري وينعكس عمى العالقات بين أسرة 
الزوجين، فكم من الخصومات امتدت وتجاوزت الحدود، ووصمت إلى الضرب، وكان 


 (2).سببيا في األساس عدم التكافؤ وعدم حسن االختيار الصحيح من أجل الزواج


 


 


 


 
                                                           


 .127، 125 مسعود جمادي، مرجع سابق، ص ص، (1)
رسالة مقدمة لنيل شيادة (. الكفاءة في الزواج وأثرىا في الوقاية من الجريمة فيصل بن سعد بن محمد الفريان، (2)


، كمية الدراسات العميا لمعموم األمنية، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، )الماجستير في العدالة الجنائية
 .72، ص 2013تاريخ المناقشة 
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 :وىنا يمكننا أن نستدل بحكم قضائي يتعمق بالتفريق بين الزوجين لعدم الكفاءة


 .تتعمق ىذه القضية بالتفريق بين الزوجين بسبب عدم الكفاءة في النسب


" نستخمص من مجريات ىاتو القضية والتي تدور بين طرفي الخصومة وىما الزوجين 
ضد إخوة فاطمة، حيث كان كل من فاطمة ومنصور مرتبطين بعقد " فاطمة ومنصور 


زواج شرعي وتم إبرام عقد الزواج في البداية بين فاطمة وولييا ومنصور، إال أنو بعد وفاة 
ولي الزوجة قام إخوة فاطمة برفع دعوى قضائية ضد الزوج مطالبين فييا بفسخ عقد 


 أمام محكمة 2006الزواج بعدم تكافؤ الزوج منصور إلخوة فاطمة وذلك كان سنة 
الجوف، وتم إصدار حكم قضائي يقضي بفك الرابطة الزوجية بين الزوجين بسبب عدم 


تكافؤ الزوج منصور في النسب مع فاطمة، إال أن الزوج قام باالستئناف في مجمس 
 عمى الرغم 2007قضاء الرياض وأصدر القاضي قرار يؤيد فيو حكم محكمة الجوف سنة 


من تمسك الزوجين ببعضيما، إال أن القاضي أصدر قرار ينص فيو عمى ضرورة فسخ 
عقد الزواج لعدم التكافؤ في النسب، وىذا القرار أثار الكثير من وجيات النظر في 


 (1).السعودية


 


 


 


                                                           
 .2014 يناير 19، األحد 14828جريدة اليوم، العدد . "الشرقية األولى في التفريق بين الزوجين "  سفر حمدان، (1)
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 :الخاتمة


إن ما يمكن استخالصو من ىذه الدراسة ىو أن الزواج نواة األسرة واألسرة نواة المجتمع، 
فإذا تكافئ الزوجان انعكس ذلك بدوره عمى رفاىية األسرة واستقرارىا، فاعتبار الكفاءة في 


عقد الزواج يمكن من تدارك األمر قبل الدخول واالرتباط بعقد الزواج لكي يتم تجنب 
المشاكل الزوجية والخالفات العائمية أثناء الزواج، فالكفاءة الزوجية مشروعة من القرآن 
والسنة فميس المقصود منيا تكريس الفوارق االجتماعية أو التكبر أو الترفع، إنما شرعت 
ألجل انتظام الحياة الزوجية وحفاظا عمى كيان األسرة من التفكك والضياع وقد جعميا 


الشرع الحنيف حقا معتبرا لممرأة أو أولياؤىا ال لغيرىم، ألن كالىما من يمحقو العار لو تم 
تزويج المرأة برجل ليس كفؤا ليا، باإلضافة أن وقت اعتبارىا ووقت االعتداد بيا يكون 


أثناء عقد الزواج، ال بعده إال أن ىناك خالف حول وقت اعتبارىا في عقد الزواج، فيناك 
من يرى أنو وقت إنشاء العقد، وىناك من يذىب لمقول أنيا تستمر بعد عقد الزواج، وأن 
من حصل بيا التغرير بالكفاءة أعطي لكل من المرأة وولييا حق فسخ عقد الزواج، أما 
فيما يخص شروط الكفاءة في عقد الزواج فيي متروكة لعرف البمد، وىناك اختالف بين 
الفقياء حول شرط الكفاءة، إال أن ما ىو متفق عميو ىو الكفاءة في الدين والسالمة من 


العيوب، من خالل ذلك نستنتج أن دور الكفاءة في عقد الزواج ىما دورين أو أثرين األول 
يتمثل في أنيا شرط صحة عندما يتعمق األمر بالكفاءة في الدين والسالمة من العيوب 
ال كان العقد باطال، أما الثاني شروط لزوم وينطبق ذلك عمى بقية  فالبد من وجوبيما وا 


 .شروط الكفاءة األخرى


من خالل ما سبق يتجمى واضحا أن انعدام الكفاءة أحد أىم األسباب المؤدية لعدم 
استقرار الحياة الزوجية، فاعتبار الكفاءة في الزواج يجنب الوقوع في الالإستقرار الحياة 


 .الزوجية
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أما من الناحية القانونية فنخمص إلى أن كل من المشرع السوري والكويتي قد نصا عمى 
الكفاءة في الزواج إال أن ىناك اختالف قميل جدا في بعض الشروط المعتبرة في الكفاءة 
الزوجية عمى خالف المشرع الجزائري الذي لم ينص إطالقا عمى الكفاءة في عقد الزواج 


 من قانون األسرة الجزائري و كذلك بتقميصو من دور 12خصوصا بإلغائو نص المادة 
الولي في عقد الزواج، حيث أصبح حضور الولي شرط في عقد الزواج ال أكثر، وبجعل 


المشرع الجزائري ولي البنت شرطا في عقد ىذا ما يدل عمى أن المشرع الجزائري لم يعتبر 
الكفاءة في عقد الزواج، ألن الكفاءة في عقد الزواج وفقا لما تم تناولو في ىذه الدراسة ىي 


 .حق لممرأة وولييا


 من قانون األسرة الجزائري ال تحل ىذا اإلشكال، 222وعميو نخمص إلى أن نص المادة 
فحبذا لو أن المشرع الجزائري وكان أجدر بو لو تبنى موقف واضح حول موضوع الكفاءة 


في عقد الزواج وكذلك من األفضل لو أنو حدد موقفو واتبع إحدى المذاىب الفقيية 
 .األربعة، بما يتماشى وتطور المجتمع والعالقة الزوجية في المجتمع الجزائري
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 :التوصيات


انطالقا من النتائج المستخمصة من الناحية الفقيية والقانونية يمكننا أن نقدم جممة من 
 :التوصيات عمى النحو التالي


وجب عمى المشرع الجزائري إقامة نظام قانوني كامل حول الكفاءة باعتبارىا األساس 
األول لنجاح األسرة واستقرارىا ألنو ال تكفي إحالتو إلى الشريعة اإلسالمية ألن الفقياء 


مختمفون فييا والبد من وضع نصوص قانونية تتكمم عن الكفاءة في عقد الزواج مثمما ىو 
الحال لدى المشرع السوري والكويتي الذين وفقا في ذلك عند النص عمى الكفاءة في عقد 
الزواج ، والبد من تفعيل دور الكفاءة في عقد الزواج ومنع الحيل المؤدية لمتغرير بالكفاءة 
في الزواج وسن نصوص قانونية مصحوبة بعقوبات إلى من يقوم بالتغرير بالكفاءة في 
عقد الزواج ذلك من أجل ردع اآلخرين والحد من مثل ىذه الظواىر المنتشرة بكثرة في 


 .أوساط المجتمع


 :أما من الناحية االجتماعية


وجب االىتمام بمرحمة االختيار من قبل طرفي الزواج، حتى يكون االختيار ضمن 
مواصفات سميمة وعمى األولياء الحرص في اختيار األكفاء لبناتيم، ألنو كما يقال الذكور 


أدرى ببني جنسيم، فالولي ىو المسؤول عن المرأة، والمرأة ضعيفة بطبعيا فقد تدفعيا 
العاطفة لمموافقة بالزواج بأي رجل، لذلك البد من اجتماع العاطفة وىي البنت والعقل وىو 


الولي حتى يتم اختيار األحسن واألوفق لمبنت و تجنب المشاكل والتعير الذي قد يمحق 
المرأة و أىميا، وعمى أطراف العقد في الزواج أال يخفي أي أمر من األمور عمى الطرف 
اآلخر وعدم التغرير بو أو اإلدعاء في أمر كاذب، بل يجب الوضوح والصراحة والصدق 
ألنو لو تم القيام بتغرير المرأة سيكون مصير ىذا الزواج ىو فك الرابطة الزوجية أو فسخ 


 .عقد الزواج
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 :قائمة المصادر والمراجع


 :قائمة المصادر (1


 .القرآن الكريم- 


 .السنة النبوية- 


 دار الرشيد لمكتاب والقرآن .صحيح مسممأبي لحسن مسمم بن الحجاج النيسابوري، - 
 .2010الكريم، الطبعة الرابعة، الجزائر، 


 الجزء األول، دار .سنن أبو داوودسميمان بن األشعث أبو داوود السجستاني األزدي، - 
 .1998القبمة لمثقافة اإلسالمية، الطبعة األولى، جدة، 


 التفسيرات: 


 الجزء .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر بن مسعود عالء الدين الكاساني، - 1
 .1986الثالث، دار الكتب العممية، الطبعة الثانية، بيروت، 


العزيز في أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي، - 2
 .1997 الجزء السابع، دار الكتب العممية، الطبعة األولى، لبنان، .شرح الوجيز


 الجزء .تفسير القرآن الكريمأبي بغداد إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، - 3
 .1997السادس، دار طيبة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، السعودية، 


 الجزء األول، دار .سنن ابن ماجةأبي عبد اهلل بن يزيد القزويني ابن ماجة، - 4
 .1968التأصيل، القاهرة، 


، الجزء الثالث، دار الكتاب العربي، الطبعة الخامسة، فقو السنةالسيد سابق، - 5
 .1983بيروت، 
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 الجزء الثالث، دار .صحيح مسمم بين القداسة والموضوعيةأمحمد جواد خميل، - 6
 .2005البالغ لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 


 الجزء الثالث، دار المعرفة، الطبعة .سنن الدار القطنيعمي بن عمر الدار القطني، - 7
 .2001األولى، لبنان، 


 المعاجم: 


الجزء الثالث عشر، دار . لسان العربأبو فضل جمال الدين ابن مكرم،  منظور ابن- 1
 .2003صادر، بيروت، 


 .2004 الطبعة الرابعة، مكتبة الرسالة، مصر، .معجم الوسيطشوقي ضيف، - 2


 الطبعة الثامنة، مكتبة .القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، - 3
 .2005تحقيق التراث، بيروت، 


 دائرة المعاجم في مكتبة .مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، - 4
 .1986لبنان، 


 القوانين: 


 المتضمن قانون األسرة المعدل  1984 يونيو 09 المؤرخ في 11-84قانون رقم - 1
 يتضمن قانون األسرة الجزائري، 2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05والمتمم باألمر رقم 


 (.2005-02-27الصادر بتاريخ ) ، ج رج ج ،  15العدد 


 المتضمن قانون األحوال الشخصية 1984 يوليو 23 المؤرخ في 29-84قانون رقم - 2
 . ج ر م ك1996 سبتمبر 22 المؤرخ في 61-96الكويتي المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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 المتضمن قانون األحوال الشخصية 1953 يوليو 07 المؤرخ في 09-53قانون رقم - 3
 .السوري، ج س ج ر


 المتضمن القانون المدني المعدل 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-57قانون رقم - 4
 . ، ج ر ج ج3 العدد 2007 مايو 13 المؤرخ في 05-07والمتمم بموجب القانون رقم 


 :قائمة المراجع (2


 الكتب: 


دار الحمبي الحقوقية، الطبعة األولى، . األسرة بين الجمود والحداثةأحمد أباش، - 1
 .2011لبنان، 


، أحكام األسرة في الفقو أحمد بخيت الغزالي، عبد الحميم محمد منصور عمي- 2
 .2008دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، مصر، . (دراسة مقارنة)اإلسالمي 


الجزء األول، دار الثقافة، . فقو األحوال الشخصية المقارنأحمد محمد عمي داود، - 3
 .2009الطبعة األولى، األردن، 


دار حامد لمنشر . (الزواج والطالق)أحكام األسرة إسماعيل أبا بكر عمي الباصري، - 4
 .2008والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، 


دار . األحوال الشخصية فقو النكاحإسماعيل أمين نواهضة، أحمد محمد العوضي، - 5
 .2010المسيرة، الطبعة األولى، األردن، 


الطبعة الثانية، . أحكام الزوجية وآثارىا في قانون األسرة الجزائريالعربي بمحاج، - 6
 .2015دار هومة، الجزائر، 
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الزواج )، الجزء األول، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائريالعربي بمحاج، - 7
 .2005الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . (والطالق


دراسة مقارنة لبعض )شرح قانون األسرة الجزائري المعدل بن شويخ الرشيد، - 8
 .2008دار الخمدونية  لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القبة، الجزائر، . (التشريعات


الجزء الثاني، دار . المحيط في شرح مسائل األحوال الشخصيةحسن حسن منصور، - 9
 .2001ساسي، الطبعة الثانية، 


الجزء األول، . اختيار الزوجين في اإلسالم وآداب الخطبةحسين محمد يوسف، - 10
 .2010دار الكتب القانونية، القاهرة، 


الجزء األول، الطبعة الثانية، الفتح . الزواج والعالقة الزوجيةصوفي أبو طالب، - 11
 .2000اإلعالمي العربي، مصر، 


دار هومة، الجزائر، . قانون األسرة الجزائري في ثوبو الجديدعبد العزيز سعد، - 12
2007. 


الخالصة في أحكام الزواج والطالق في الفقو اإلسالمي عبد القادر بن حرز اهلل، - 13
دار الخمدونية، الطبعة األولى، الجزائر، . وقانون األسرة الجزائري حسب آخر تعديل لو


2007. 


عضل الولي وأثره السيئ عمى المرأة واألسرة عبد القدوس بن أسامة السامرائي، - 14
 .2011دار الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري، دبي، . والمجتمع


. المفصل في أحكام المرأة والبيت المسمم في الشريعة اإلسالميةعبد الكريم زيدان، - 15
 .2009الجزء السادس، الطبعة األولى، دار الرسالة، بيروت، 







 قائمة المصادر والمراجع


 


101 
 


دار الحمبي . قضايا فقيية في األحوال الشخصيةعبد اهلل إبراهيم الموسى، - 16
 .2015الحقوقية، الطبعة األولى، لبنان، 


الفروق الفقيية بين الرجل والمرأة في األحوال عبد اهلل عبد المنعم العسيمي، - 17
 .2011دار النفائس لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، . الشخصية دراسة فقيية


عمى وطئ )أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية عبد الوهاب خالف، - 18
الطبعة الثانية، دار القمم لمنشر والتوزيع، . (مذىب أبي حنيفة وعميو العمل بالمحاكم


 .1990الكويت، 


دار الثقافة . قانون األحوال الشخصية وفقا ألحدث التعديالتعثمان التكروري، - 19
 .2009لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، 


منشورات جامعية، باجي مختار، . (دراسة مقارنة)عقد الزواج عيسى حداد، - 20
 .2006الجزائر، 


دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األولى، . الكفاءة في النكاحقاسم بن قطموبغا، - 21
 .2002لبنان، 


الطبعة الثانية، دار هومة، . المرشد في قانون األسرةلحسين بن شيخ آث ممويا، - 22
 .2015الجزائر، 


 .1981دار الفكر العربي، مصر، . عقد الزواج وآثارهمحمد أبو زهرة، - 23


دار السالم، . مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحةمحمد بمتاجي، - 24
 .2000الطبعة األولى، القاهرة، 


ىانة الجاىميةمحمد بن أحمد إسماعيل المقدم، - 25 دار بن . المرأة بين تكريم اإلسالم وا 
 .2005الجوزي، الطبعة األولى، مصر، 
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الجزء الثالث، دار إحياء . (سنن الترمذي)الجامع الصحيح محمد بن عيسى، - 26
 .التراث العربي، بيروت


دار يافا العممية، . أحكام الزواج في الشريعة اإلسالميةمحمد حسن أبو يحيى، - 27
 .2014األردن، 


دار يافا العممية، . أحكام الزواج في الشريعة اإلسالميةمحمد حسن أبو يحيى، - 28
 .2011الطبعة األولى، األردن، 


دار . (دراسة تشريعية وفقيية)الزواج في الفقو اإلسالمي محمد كمال الدين إمام، - 29
 .1998الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، 


المكتبة . األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالميةمحمد محي الدين الحميد، - 30
 .2007العممية، بيروت، لبنان، 


دار الفكر، الطبعة . شرح قانون األحوال الشخصية السوريمصطفى السباعي، - 31
 .1996الثالثة، 


دار بمقيس، الجزائر، . قانون األسرة الجزائرينسرين شريفي، كمال بوفروة، -  32
2013. 


الطبعة . (الزواج والطالق)دليل المتقاضي في مادة شؤون األسرة يوسف دالندة، - 33
 .2010الثانية، دار هومة، الجزائر، 


 الرسائل الجامعية: 


مذكرة ). الزواج مقارنة بقانون األحوال الشخصيةأحسن محمد عبد المجيد الكردي، - 1
 .2008، كمية الشريعة والقانون، الجامعة اإلسالمية، غزة، تاريخ المناقشة (ماجستير
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رسالة مقدمة لنيل ). اشتراط الوالية والشيادة والكفاءة في عقد النكاحلمين كوليبالي، - 2
، كمية العموم اإلسالمية، جامعة المدينة العالمية، (شهادة ماجستير في الفقه وأصوله


 .2005ماليزيا، تاريخ المناقشة 


الكفاءة في الزواج وأثرىا في الوقاية من فيصل بن سعد بن محمد الغريان، - 2
، كمية الدراسات العميا (رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العدالة الجنائية). الجريمة


 .2013لمعموم األمنية، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، تاريخ المناقشة 


. الكفاءة في الزواج وأثرىا في انتشار الطالق في المجتمع الجزائريمسعود جمادي، - 3
، كمية العموم االجتماعية والعموم (رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الفقه وأصوله )


 .2004اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تاريخ المناقشة 


 المقاالت: 


، مجمة شؤون األسرة. (الكفاءة في النسب وحكميا في النكاح)عامر بن عيسى المهو، - 
 .2008، السعودية، 12العدد 


 الجرائد: 


، 14828جريدة اليوم العدد . الشرقية األولى في التفريق بين الزوجينصقر حمدان، - 
 .2014 يناير 19


 المواقع: 


موقع الدكتور عدنان باحث لمشريعة اإلسالمية، الكفاءة الزوجية جذورها النفسية وموقف - 
 .اإلسالم منها


، ساعة الزيارة 2016 فيفري 08، تاريخ االطالع 2015 مارس 18تاريخ التنزيل 
23:00. 
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www.baheth.org/imdox-phpbrowser=articlied:10417 
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 :الفهرس


 أ مقدمة
 2 .ماهية الكفاءة الزوجية: الفصل األول
 3 .مفهوم الزواج: المبحث األول
 3 .مفهوم الزواج: المطمب األول


 3 .تعريف الزواج لغة: الفرع األول
 4 .تعريف الزواج اصطالحا: الفرع الثاني


 8 .أركان الزواج: المطمب الثاني
 9 .ركن الرضا: الفرع األول
 9 .شروط الصيغة: الفرع الثاني


 14 .شروط الزواج: المطمب الثاني
 15 .شرط األهمية والوالية: الفرع األول
 19 .الصداق والشاهدان: الفرع الثاني


 25 .انعدام الموانع الشرعية: المطمب الثالث
 25 .المحرمات مؤبدا: الفرع األول
 26 .المحرمات مؤقتا: الفرع الثاني


 28 .مفهوم الكفاءة الزوجية: المبحث الثاني
 28 .تعريف الكفاءة: المطمب األول


 28 .تعريف الكفاءة لغة: الفرع األول
 30 .تعريف الكفاءة في الزواج اصطالحا: الفرع الثاني
 33 .تعريف الكفاءة قانونا: الفرع الثالث


 38 مشروعية الكفاءة الزوجية: المطمب الثاني
 38 .مشروعية الكفاءة من القرآن: الفرع األول
 40 .مشروعية الكفاءة من السنة: الفرع الثاني
 43 .مشروعية الكفاءة من المعقول: الفرع الثالث
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 44 .الحكمة من مشروعية الكفاءة: المطمب الثالث
 44 .الحكمة من اعتبار الكفاءة في عقد الزواج: الفرع األول
 45 .الحكمة من اعتبارها حق لممرأة وأوليائها: الفرع الثاني


 50 .أحكام الكفاءة في عقد الزواج: الفصل الثاني
 51 .شروط الكفاءة الزوجية: المبحث األول
 51 .ضوابط الكفاءة في عقد الزواج: المطمب األول


 51 .من له الحق في الكفاءة: الفرع األول
 60 .وقت اعتبار الكفاءة في عقد الزواج: الفرع الثاني
 63 .حكم التغرير بالكفاءة: الفرع الثالث


 65 .الشروط المتفق عميها في الكفاءة: المطمب الثاني
 65 .الكفاءة في الدين: الفرع األول
 67 .السالمة من العيوب: الفرع الثاني


 69 .الشروط المختمف فيها: المطمب الثالث
 69 .النسب والحرية والصناعة: الفرع األول
 73 .المال والسن: الفرع الثاني


 76 .أثر الكفاءة في عقد النكاح: المبحث الثاني
 76 .أثر تخمف الكفاءة في عقد النكاح: المطمب األول


 77 .الكفاءة شرط صحة في عقد الزواج: الفرع األول
 79 .الكفاءة شرط لزوم في عقد الزواج: الفرع الثاني
 81 .الكفاءة ليست شرط مطمقا في عقد الزواج: الفرع الثالث


 85 .الشبهات المثارة حول الكفاءة في الزواج: المطمب الثاني
 86 .تخصيص الكفاءة لمرجال دون النساء: الفرع األول
 88 .الكفاءة تتنافي ومبدأ المساواة: الفرع الثاني


 93 .الخاتمة
 97 .قائمة المصادر والمراجع
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