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 الكفاءة في الزواج:

 : تعريفها -

 .والحال التدين في والمقاربة المماثلة يه

 : النكاح في الكفاءة اعتبار -

حرم األكفاء، من المرأة تزويج فيجب الكفاءة في الزواج، اعتبار يجب أنه إلى والحنابلة الحنفية ذهب لى وي  ع

 .والضرار العار لدفع النكاح في معتبرة الكفاءة، فكفء بغير تزويجها المرأة ولي

  :من اعتبار الكفاءةالحكمة  -

لزواج تران هو ا سرة   اق سرة، أ ليس بأ جرد و تران م تاة، شاب   اق ما بف ُِرع وإن لزواج ش سيس ا بات لتأ  القرا

ه وساعدا ، عضدا   قريبا   البعيد ليصير الصهرية، ه زوجته، أهل يسرُّ  ما يسرُّ ضرهم، ما ويضرُّ بالعكس، ي هذا و  و

لزوجين ناألسرتي بين والتقارب بالموافقة إال يكون ال كن وال ،وا قه يم نافرت إذا تحقي فوس ت فاءة  الن الختالل الك

 .على المستوى الشخصي للزوجين، أو على المستوى األسري لكل منهما وتباين الفروق

 : الفرق بين الكفاءة والتفاضل -

من األخر بة  ند هللا ومرت شرفا  ع قل  ما أ نى منه بدا  أن األد ني أ لزوجين ال يع بين ا فاءة  كن - انعدام الك مالم ي

َها}، فإن هللا تعالى يقول: -انعدامها من جهة الدين ا النَّاسُ  َياأَيُّ اُكمْ  إِنَّ َ نْ  َخلَْقن ر   مِ َى َذكَ اُكمْ  َوأُْنث َ ا َوَجَعْلن ُُعوب  ِلَ  ش  َوَقَبائ

َ  إِنَّ  أَْتَقاُكمْ  هللاَِّ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  لَِتَعاَرفُوا  .[31: تالحجرا{ ]َخِبير   َعلِيم   هللاَّ

ها يا»: وسلم عليه هللا صلى ويقول ناس، أي كم إن أال ال حد، رب باكم وإن وا حد، أ بي فضل ال أال وا  على لعر

 .]أحمد[ «بالتقوى إال أحمر على أسود وال أسود على ألحمر وال عربي على لعجمي وال أعجمي

  :الرجال وحسب في الكفاءة اعتبار -

ساء، رجالال جانب في تعتبر الكفاءة أن إلى الفقهاء ذهب بر وال للن نب في تعت ساء جا بي فإن، للرجال الن  الن

يه هللا صلى سلم عل كافئ ال و قد له، م ياء من تزوج و في أن يعل   أح عرب، ورغب  ته، ال ها، م الرجل أم ويؤدب

لدني فراشا   تكون أن تأبى الشريفة إن ثمويتزوجها، فيكون له أجران،  لزوج ،ءل ما ا ظه فال أ ناءة تغي فراش، د  ال

 .بأمه ال أبيه بشرف يشرف الولد فإن لكوكذ

 : هل يجوز للمرأة القبول بالفاسق زوجا   -

طة ألن به؛ الرضا للولي وال لها وليس منه، عليها يؤمن كان وإن الفاسق من تزويج المرأة يمنع سق مخال  الفا

 ؟!النكاح بخلطة فكيف شرعا ، واجب وهجره ممنوعة،

  لصحة النكاح؟ ا  اءة شرطهل تعتبر الكف -

برتع فاءة ت لزوم الك كاح ل صحته، ال الن صح ل كاح في قدها؛ مع الن ها ف مرأة حق ألن ياء، لل ضوا فإن ولألول  ر

نت فاطمة وأمر يكافئه، أحد وال بناتهصلى هللا عليه وسلم  جزوَّ ، فقد عليهم اعتراض فال بإسقاطها  وهي- قيس ب

 .األسدية جحش بنت زينب عمته ابنة حارثة بن زيد جوزوَّ  ،-مواله- زيد بن أسامة تنكح أن -قرشية

 : الكفاءة اعتبار وقت -

كاح، عقد عند تعتبر الكفاءة أن إلى (والحنابلة والشافعية الحنفية) الجمهور ذهب لو الن لزوج كان ف ند ا قد ع  ع

 .بذلك يبطل ال العقد فإن اختلت، أو الخصال هذه زالت ثم الكفاءة لخصال مستوفيا   النكاح
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  :الكفاءة في الحق -

هاءالف ذهب لى ق فاءة أن إ مرأة حق الك ياء لل عا   ولألول مرأة  ألن ؛م هاال حق ل سها تصون أن في ال  ذل عن نف

لزواج ب ساويها ال منا فاءة، في ي ما الك ياء أ فاخرون فإنهم األول لو يت سب بع ختن، ن يرون ال سبه، بدناءة ويتع  ن

 .أنفسهم عن الضرر يدفعوا أن لهم فكان بذلك، فيتضررون

  :الكفاءة خصال -

ها ،(المعتَبرة العيوب من والسالمة والمال، والحرية، والحرفة، ،-الحسب أو- والنسب لدين،ا) هذه  ءوللفق في 

  .وخالف تفصيل الخصال

 : ينالد   (1

شرائع التدين في الزوجين بين والمقاربة المماثلةهو و فاف،الصالح، واإلسالم ب كف ، والع حل، ال عما وال  ي

سقالدين المماثلة في مجرد أصل اإلسالم. هذا وإن وعدم الفسق،  وال تعني الكفاءة في  سقة كفء الفا  إن إال للفا

 عنها. نوعه اختلف أو فسقه زاد

 : النسب (2

 ألمنعنَّ ): عنه هللا رضي عمر قولوالحنابلة، ل والشافعية، الحنفية، عند الكفاءة في رةالمعتبَ  الخصال وهو من

  .(األحساب في: قال األكفاء؟ وما: قيل األكفاء، من إال األحساب ذوات فروج

  .(أكفاء لبعض بعضهم كلهم اإلسالم أهل): مالك رحمه هللا وقال

 . (، ولعل قول مالك فيه سعة وقرببالحديث سواسية الناس ألن النسب؛ في الكفاءة تعتبر الوقال الثوري: )

 : الحرية (3

 .ضى وهلل الحمد، وهذا األمر قد مبه تتعير ألنها عتيقة؛ ولو للحرة ا  ؤكفال يكون العبد 

 : الحرفة (4

لرزق به طلبيُ  ما وهي صنائع من ا ها، ال فة وغير ئة والحر َّ  ما الدني ستها تدل لى مالب مروءة انحطاط ع  ال

بار إلى، وقد ذهب جمهور الفقهاء القاذورات كمالبسة النفس، وسقوط فة اعت فاءة في الحر كاح، في الك له الن  لقو

ُ : }تعالى لَ  َوهللاَّ ْزقِ  ِفي َبْعض   َعلَى َبْعَضُكمْ  َفضَّ عز إليه يصل فبعضهم سببه، في أي ،[13: النحل{ ]الر  حة، ب  ورا

شقة؛ بذل وبعضهم ناس وألن وم فاخرون ال شرف يت حرف ب يرون ال بين بدناءتها ويتع نا  في يوم ظاهر  هذا  ، و

ها مال المهن كالقضاء تي في كالمهن ال لك  ير ذ َت بغ سة لألوساخ والتعليم والتجارة والطب والهندسة... إذا قورن ب

 .والنجاسات

كون الف جل ي صناعة صاحب الر فة أو ال ئة الحر سة أو الدني ئا   الخسي نتل كف صناعة صاحب ب فة أو ال  الحر

هذا والشريفة أو الرفيعة عة،  فة الرفي صاحبة الحر هي  كون  بت، أو ت فاءة تث حرفتين بين الك حد جنس في ال ، وا

 .الزوجة لبلد العام بالعرف كائن االعتبار، وبعضا   هابعض يقارب كان إذا الحرفة جنس اختالف عند وتثبت

  :-المال-اليسار  (5

فت وإن أكفاء صنف وكل ومتوسط، وفقير غني: أصناف الناس تب اختل ليس ،المرا ير و ية؛ل ئا  كف الفق  ألن لغن

 ناس،ال عرف في نقصا   معدود ذلك وألن أوالدها، ومؤنة بنفقتها إلخالله زوجها إعسار في ضررا   الموسرة على

 والنفقة، وقال بعضهم: المكافأة باليسار كثرة وقلة. الزوجة مهر على القدرة اليسار في والمعتبر

  :العيوب من السالمة (6

ف صاحبها يكون الف ،البرص أو كالجنون، النكاح فسخ لخيار المثبتة العيوبوالمقصود بها  سليمة ا  ؤك ها؛ ل  عن

 . النكاح صودمق به ويختل ذلك، به نمَ  صحبة تعاف النفس ألن
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  :الكفاءة خصال تقابل -

لى الشافعية نص عض أن ع فاءة خصال ب َل ال الك صة   تجبر فال األصح، في ببعض يقاب ضيلة، نقي  ال أي بف

ج   .نسيب.. بمعيب دنيئة العيوب من سليمة وال حر، بفاسق رقيقة عفيفة تزوَّ

سه،وع كالكرم ذكرها،سبق  التي الكفاءة خصالالكفاءة غير  في تؤثر ال ختالف ك لد، وا حو الب لك؛ ألنه ون  ذ

 بشيء. ليس

 : الدميم للجميلةكفاءة  -

فاءة في المعتبرة الخصال من ليس الجمال أن إلى الفقهاء جمهور ذهب كاح الك حق للن سقاط  ني إ هذا ال يع ، و

 شطر قصد الزواج، وال يصحُّ إهمال ذلك.بالزوج تها ألن عفَّ  ؛المرأة من رد  الدميم

  :المةللع الجاهل كفاءة -

ليس الرجل ئا الجاهل  مة؛ كف لم ألن للعال َر، في الع باره األب معتب مرأة في فاعت سها ال عض  نف كره ب لى. ذ أو

 الشافعية ورجحوه.

  :القصيرة لغير القصير كفاءة -

 في القصر أفرط إذا لكن واسع، لباب فتح وهو بشيء، ليس ألنه للنكاح؛ الكفاءة في يعتبر الالقصر  أو الطول

 .، مالم تكن راضيةالمرأة به تتعير ممن فإنه كذلك، هو بمن ابنته تزويج لألب يجوز وال نظر، ففيه الرجل

 : للشابة الشيخ كفاءة -

 ضرورية.  بالزوج عفتها ألنمراعاة ذلك عند الزواج،  ينبغي لكن للشابة، كفء الشيخ أن إلى الشافعية ذهب

  :الخاطب كفاءة المرأة ادعاء -

 فإن تزويجها، ألزمه كفاءته ثبتت فإن القاضي، إلى األمر رفع الولي وأنكرها اطبالخ كفاءة المرأة ادعت إذا

 به. تزويجها يلزمه فال كفاءته تثبت لم وإن به، القاضي زوجها امتنع

 : ختاما  

 علححيهم، اعتححراض فححال بإسححقاطها رضححوا فححإن ولألوليححاء، للمححرأة حححق ألنهححا ؛الكفححاءة فقححد مححع النكححاح يصححح

ين، والصححفات التححي لححم تححرد فححي الكفححاءة ال يعنححي ذلححك انعححدام كححان الخلححل فححي الححد   ولححيس لهححم إسححقاطها إن

ة كححل مححن الححزوجين عفحح ألن الححزواج، عنححد ذلححك مراعححاة ينبغححيقيمتهححا وخطححأ النظححر بهححا عنححد النكححاح، بححل 

باآلخر أهم مقاصد النكاح
(1)

 . 

 أعلمتعالى وهللا 

 

 

                                                           

 .[مصدر المادة: الموسوعة الفقهية الكويتية، بتصرف] (1)


