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  :مقدمة
دنا حممد وعلى آله وصحبه احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سي

  ..الطيبني
ملصور يف االنسان من ذكر النكاح هو املؤدى الطبيعي للغريزة اليت أودعها اخلالق ا

 وال، وللمرأة واملرأة للرجل والرغبة ا، وهي العامل األساسي يف ميل الرجل لأو أنثى
هذه الغريزة مل يتحقق هذا امليل، وملا توافرت هذه الرغبة، واإلسالم حث على الزواج 

  ، وسبب للسعادة والتكاثر. عموما؛ ألنه سبب للغىن والفضل
واطمئنان  ،، وأُنس لألرواحالنكاح سكن النفس والعصب، وراحة اجلسم والقلبف

العالقة اإلنسانية يف الزواج والقرآن الكرمي يصور  .للرجل واملرأة على حد سواء
 يث ىث نث ُّ رب عن الشعور اإلنساين، فيقول: ويع ،تصويرا عميقا حياكي احلس

  الخالف الفقهي في كفاءة النسب
  وموقف نظام المرافعات الشرعية

  دراسة فقهية مقارنة
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 رن مم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
  ].٢١[الروم:  َّ ىن نن من زن

فحكمة اهللا تعاىل خلقت اجلنسني على حنو يتوافق كل منهما مع اآلخر ملبيا 
يحقق يف اجتماعهما السكن واالكتفاء واملودة  ا، ومبته النفسية والعقلية واجلسديةحاجا
االستمرار ؛ إلنتاج جيل جديد يتمثَّل فيه لبي رغبة كلٍّ منهما يف اآلخر، ويوالرمحة

  .السليم للحياة، مع استقرارها وتعاقبها
ا يعكِّر صفوها يف احلياة الزوجية قد تواجه مب إال أن هذا االستقرار وهذه األلفة

، والسبب يف ذلك اختالف التوازن بني الزوجني وعدم التكافؤ ونقهاويذهب بر
  .ا الديين واالجتماعي واالقتصاديختالف مركزمه؛ البينهما

افق مع الطبيعة البشرية مبا يتو لضمان استمرار احلياة واتزاا إذن فالتكافؤ مطلوب
لتكافؤ يف عن مسألة ا لذا اخترت أن يكون موضوع هذا البحث احلديثوأعرافها؛ 
؛ خصوصا مع كثرة القضايا اليت تثار يف احملاكم وتنشر على صفحات عقد النكاح

أبعاد املسألة والتعمق  دون نظر يف ،الصحف مبا يسيء إىل األحكام الشرعية والقضائية
  .ل املختلفة بني متعاطف ومتشدد، وبني موجه وآخر متهِم، فنجد ردود الفعيف فهمها

، جامعة آلراء الفقهاء ديث عن هذا املوضوع يف طرحٍ جديدملناسب احلفرأيت من ا
والعادات يف صوغ غري متجاهلة ألثر األعراف  ،ومرجحة بني األقوال ،وأدلتهم

ن البحث مقترحا لنصوص نظامية من املمكن أ، ومن مث ضمنت األحكام الشرعية
  . عقد النكاحظيم موضوع الكفاءة يفتضمن يف نظام املرافعات الشرعية لتن
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  :ت خطة الدراسة مشتملة على التايلوكان
  متهيد  :الفصل األول

  املبحث األول: مفهوم الكفاءة
  املطلب األول: تعريف الكفاءة لغة واصطالحا 

  املطلب الثاين: مشروعية الكفاءة  
  املطلب الثالث: املعترب جانبه يف الكفاءة  

  فاءة  املطلب الرابع: من يثبت له حق املطالبة بالك
  املطلب اخلامس: نطاق اعتبار الكفاءة

  : الكفاءة يف النسب الفصل الثاين
  املبحث األول: تعريف النسب لغة واصطالحا 

  املبحث الثاين: أمهية النسب عند العرب  
  املبحث الثالث: األحكام الفقهية املتعلقة بالكفاءة يف النسب 

ب من خصال الكفـاءة املعتـربة يف   املطلب األول: أقوال الفقهاء يف حكم اعتبار النس
  النكاح  

املطلب الثاين: نوع اشتراط الكفاءة يف عقد النكاح من حيث كونه شرط صـحة أم  
  شرط لزوم  

  حكم اشتراط الكفاءة يف عقد النكاح
 الفرع األول: تعريف الشرط 

 الفرع الثاين: أنواع الشروط يف عقد النكاح  
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كفاءة من حيث كوا شرط صحة أم شرط الفرع الثالث: خالف الفقهاء يف شرط ال
 لزوم  

  الترجيح :الفرع الرابع
  املطلب الثالث: حكم فسخ النكاح لعدم الكفاءة 

  الفرع األول: تعريف الفسخ  
  حكم فسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ النسبالفرع الثاين: 
 : موقف النظام السعودي من مسألة الكفاءة يف النكاح وآراء القُضاةالفصل الثالث

  والقانونيني.
 أن أكون قد وفقت يف هذا البحث، فإن أصبت فمن اهللا هذا وأسأل اهللا تعاىل

. وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان
 .آله وصحبه أمجعني

* * *  
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 الفصل األول
 تمهيد

  
  مفهوم الكفاءة املبحث األول:
  واصطالحا   : تعريف الكفاءة لغةاملطلب األول

    تعريف الكفاءة لغة:: أوال
وكفـؤه:   ،: كافأ فالن فالناً مكافأةً وكفاًء وهذا كفاء هذايقال ،املماثلة واملساواة

وفالن كفء فالنة: إذا كان يصـلح بعـال هلـا،     ،ذا يف كلّ شيء، يكون هأي مثله
أن يكـون   . والكُفء: النظري واملساوي. ومنه الكفاءة يف النكاح وهو:فاءواجلمع أكْ
  .)١(للمرأة يف حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغري ذلك ساوياالزوج م

قال ابن فارس: ((الكاف والفاء واهلمزة أصالن يدلُّ أحدمها علـى التسـاوِي يف   
، إذا قابلته واالعوجاج، فاألول: كافأت فالنا الشيئني، ويدلُّ اآلخر على املَيل واإلمالة

  .)٣(َّ ىه مه جه ين ىن من ُّ  تعاىل: -. قال اهللا )٢(: املثْلمبثل صنيعه. والكفء
 ،)٤(ويقال: كل شيء ساوى شيئا حىت صار مثله فهو مكافئ له، واملكافأة بني الناس من هذا

                                                 
  .١٢/١١٢) لسان العرب، مادة (كفأ)، ج١(
  ٨٩٦معجم مقاييس اللغة ص  )٢(
، قرأ (كُفُؤاً أحد) باهلمزة على الواو قبلها فاء مفتوحة كل القراء ما عدا محزة ٤سورة اإلخالص آية  )٣(

والدرة حملمـد كُـرمي راجـح ص     وحفص عن عاصم (انظر: القراءات العشر املتواترة من طريق الشاطبية
٦٠٤.  

  .٥٣٧املصباح املنري، مادة (كفى)، ص )٤(
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  .)١(سلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوىوامل
  :تعريف الكفاءة اصطالحا :ثانيا

  :اءت كما يليج الكفاءة يف النكاح عرفت بتعريفات عدة يف كتب الفقهاء
   تعريف احلنفية: :أوال

  .)٢("مساواة خمصوصة بني الرجل واملرأة  
  تعريف املالكية: :ثانيا

السـالمة مـن العيـوب املوجبـة      :، أيثلة واملقاربة يف التدين واحلالأنها املما
  .)٣(للخيار"
  تعريف الشافعية: :ثالثا

  .)٤("بأنها " أمر يوجب عدمه عاراً
  نابلة:تعريف احل :رابعا

  .)٥())-وهو النسب واحلرية  –((الكفاءة هي دين ومنصب   
القاموس الفقهي بأا: "مساواة الرجل للمرأة يف األمور وجاء تعريف الكفاءة يف 

                                                 
أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، كتـاب اجلهاد، باب السرية ترد علـى  ) ١(

النسائي، عبد الرمحن بن أمحد بـن شعــيب، اتبــى "السنــن     ، ]٢٧٥١ح-٣/٨[أهل العسكر 
 ].٤٧٤٦ح -٨/٢٤[هاد، باب سـقوط القـود من املسـلم للكـافرالصغرى" كتاب اجلـ

، جممع األر يف شـرح  ٣/١٣٧، البحر الرائق البن جنيم ٣/٨٤انظر: الدر املختار حملمد احلصكفي  )٢(
 /.١٨٥/للجرجاين التعريفات ، ١/٥٠٠ملتقى األحبر لشيخي زاده 

  .٣/٢٠٥ل للخرشي ، شرح خمتصر خلي٢/٢٤٨انظر: الشرح الكبري للدردير  )٣(
   ١٦٥/  ٣، مغين احملتاج ٣/٣٣٠) انظر: إعانة الطالبني ٤(
 .٥٩زاد املستقنع يف اختصار املقنع ص  )٥(
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  .)١(واحلرفة" ،واملال ،اآلتية: اإلسالم، والنسب، والتقوى، واحلرية
يف النكاح املساواة بني الكفاءة .وعرفها الدكتور بدران أبو العينني بدران بقوله: "..

  .)٢(للحياة الزوجية" صوصة، ويعترب اإلخالل ا مفسداالزوجني يف أمور خم
أن الكفاءة هي املساواة بني الزوجني يف أوصاف خمصوصة، حبيث من ذلك يتضح 

للحياة الزوجية يف غالب  بينهما، كما يعترب فقدها منغصايعترب وجودها عامل استقرار 
  .)٣(بتعبري أدق هي: أن يصلح كل من الزوجني لآلخر يف عرف املسلمنياألحوال، أو 

ونالحظ أن أصحاب املذاهب الفقهية يف تعريفهم للكفاءة يذكرون اخلصال الـيت  
قالوا واملراد ا املماثلة  للكفاءة يف تعريفهم فاملالكية مثال أداهم اجتهادهم إىل اعتبارها،

ذكروا يف التعريف سوى ما يعترب يف الكفـاءة وهـو   يف: احلال، والدين. واحلنابلة مل ي
الدين واملنصب، وأما الشافعية فإم قد عرفوا الكفاءة بتعريف مستقل دون النظـر إىل  

  ، فكان تعريفهم أدق من غريهم.))((هي أمر يوجِب عدمه عارا :لواما يعترب فيه فقا
طن حبثهـا فالكفـاءة يف   وخالصة القول: إن تعريف الكفاءة خيتلف باختالف مو

والـذي يتـرجح مـن     .)٤(القصاص غري الكفاءة يف املبارزة غري الكفاءة يف النكـاح 
، أو أن يكـون  زوجته يف خصال معتـربة أن الكفاءة هي مماثلة الزوج  التعاريف هو:

 هار املرأة وأولياؤنعدامها تعيللمرأة أو وليها اسقاطها برضامها، وباأعلى منها واليت حيق 
  .)٥(به

                                                 
  ، مادة (أكفأ).٣٢٠القاموس الفقهي لغة واصطالحاً، سعدي أبو جيب، ص  )١(
لكرمي زيـدان،  . وراجع: املفصل يف أحكام املرأة، عبد ا١٦٠الفقه املقارن لألحوال الشخصية، ص  )٢(
  .٦/٣٢٥ج
 ٤٣أحكام األسرة يف اإلسالم، حممد مصطفى شليب، ص: .١٩٧/ ١للصابوين األحوال الشخصية  )٣(
  ، مادة (كفاءة).٣٤/٢٦٦) انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، ج٤(
 واهللا أعلم. وهذا التعريف قريب من التعريف الذي ذكره الشافعية وهو األوىل بالقبول. )٥(
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  مشروعية الكفاءة  :املطلب الثاين
 اجتماعية أمور يف املساواة وحتقيق، عت لغرض استمرار العالقة الزوجيةالكفاءة وض

 تعـري  ال حبيث الزوجني، بني السعادة وحتقيق الزوجية، احلياة استقرار توفري أجل من
ن مستفرشة ملـن  ن تكوفاملرأة بطبيعتها تأىب أالعرف؛  حبسب بالزوج أولياؤها أو املرأة

تتعري كذلك إذا كان زوجها أقل شأنا و ،ن دناءة الفراش تغيضهاهو أدىن منها، ذلك أل
    منها.

إن عقد الزواج كغريه من العقود أساسه الرضا من اجلانبني لكنه ميتاز بأنـه عقـد   
احلياة كلها يربط األسر برباط املصاهرة، وفيه استفراش الرجل للمرأة احلرة؛ وهو نوع 

بالنساء خرياً فإمنا هـن عـوان    "استوصواقال:  eالرق ففي احلديث أن النيب من 
كما أن للرجل فيه حق القوامة اليت جتعـل منـه املوجـه     ؛أسريات :. أي)١(عندكم"
لة يف نــز يستقيم ذلك مع عدم تقارما يف املفال  ،وجتعل منها املطيعة املنفذة ،للمرأة

  .اتمع الذي يعيشان فيه
للزوجة وأوليائها جيعل احلياة الزوجيـة   ط الكفاءة يف الزواج وجعلها حقااإن اشتر

  تثمر أطيب الثمرات يف هدوء واستقرار، وبدوا ال يستقر هلا قرار.
ال غبار عليه؛ كما أن اعتبـار مـا    - هو احلكمة من اعتبارها –فأصل اشتراطها 

أحد إنكـاره؛ وإمنـا   وردت به النصوص الصحيحة فيها من الدين واخللق ال يستطيع 
الكالم فيما وراء ذلك؛ ولعله نبع من أعراف الناس وعـادام يف البيئـات املختلفـة    

                                                 
)، وابـن ماجـة يف   ٣٠٨٧) من سورة التوبة حديث رقم (٩ه الترمذي يف كتاب التفسري باب (روا )١(

). وانظر: أحكام األسرة املسلمة، حممد مصـطفى شـليب،   ١٨٥١) حديث رقم (٣كتاب النكاح باب (
٣٠٧. 
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ألنه هو الذي يكيف العار الـذي يلحـق   ؛ هاء؛ والعرف له سلطان يف مثل ذلكللفق
  .األولياء يف كل عقد من عقود الزواج

تعاىل:  -  لوارد يف قولهبالتكافؤ يكون احلصول على مثرة الزواج املتمثلة بالسكن اف 
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ 

ولتحقيق شروط السكن واملودة والرمحة داخل بيت الزوجية، ؛ ]٢١[الروم: َّ يلىل
فالبيوت املسلمة السعيدة تقوم على  ،البد من اعتبار بعض العوامل األخرى غري الدين

ها األول واألهم هو أمور أخرى لتدعم التدين فيما خيص شئون احلياة، وإن كان شرط
وهو اإلطار الذي حيكمها، ولكن البد من عدم الغفلة عن الشروط األخرى،  ،الدين

 ،الدين :وهذا مذهب اجلمهور الذي يقول: (أنه يراعى يف زواج املسلمة أربعة أشياء
 :وقيل ،وال الصاحلة من فاسق ،فال تزوج املسلمة من كافر ،والصنعة ،والنسب ،واحلرية

وال احلرة من  ،وخاصة مع عدم وجود البديل الصاحل ،بيل الكراهة ال التحرميهذا على س
وال بنت تاجر أو من له حرفة طيبة ممن له حرفة  ،وال املشهورة النسب من اخلامل ،عبد

  ى.فإن رضيت املرأة أو وليها بغري كفء صح النكاح) انته ،خبيثة أو مكروهة
قع يف الغالب يف مشاكل خطرية قد تصل وإلغاء مثل هذا الشرط أو التغافل عنه يو

إىل حد الطالق، فبالتكافؤ تقوي رابطة العالقة بني الزوجني، وبالتوافق يف الثقافة 
، وهذا هو معىن السكن احلقيقي الذي االنسجام والتفاهميكون  والتقاليد والعادات
  .)١(ذكره القرآن ونوه به

                                                 
للزحيلـي   وأدلتـه  اإلسـالمي  ، الفقه٥/٣٠. املبسوط: ٢٠٠/  ١ج -راجع اهلداية شرح البداية  )١(
  .٩/٦٧٤٠ج



 ) ٧٥العدد(  
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م كل طرف لآلخر؛ ومن مث تنظر اإلحساس بالكفاءة يولد احتران إوخالصة القول 
كما ينظر هو إليها ذه النظرة، وهذا كله  ،املرأة إىل زوجها نظرة تقدير واحترام

يساعد على األلفة ودوام العشرة بينهما، ودوام احلياة الزوجية ومتاسك األسرة، وإجياد 
ا فإ هلا، ءذا خبالف ما لو كان الزوج غري كفالنسل وتربيته التربية الصاحلة. وه
مما سيؤدي بالتأكيد إىل اجلفاء بينهما، مث اهلجر ؛ ستنظر إليه نظرة استعالء وتكرب

  .)١(اع احلياة الزوجية وضياع األطفالوخراب البيت وانقط
  : املعترب يف الكفاءة املطلب الثالث

لك جانب اختلف الفقهاء يف املعترب يف الكفاءة هل جانب الرجال للنساء أم كذ
  :ل على قولنيالنساء للرجا

  : القول األول
فهو  ، تعترب يف جانب النساء للرجال، والة تعترب يف جانب الرجال للنساءنّ الكفاءإ

للمرأة  مقاربا أو ن يكون الرجل مماثالحق يف صاحل املرأة ال يف صاحل الرجل، فيشترط أ
ة له؛ بل يصح وال يشترط يف املرأة أن تكون مساوية للرجل أو مقارب ،يف أمور الكفاءة

منه؛ أما املرأة  ن الرجل ال يعري بزوجة أدىن حاالأن تكون أقل منه يف أمور الكفاءة؛ أل
  . )٢(اجلمهور قول هذاو. لةنـزوأقارا فيعريون بزوج أقل م

  :واستدلوا على ذلك بعدة أدلة
ال مكافئ  rفإنّ النيب  ،أنّ النصوص وردت باعتبارها يف جانب الرجال خاصةً -١

                                                 
 .٦/٣٣٧املفصل يف أحكام املرأة د. عبد الكرمي زيدان، ج) ١(
 ٤٦٨/ ٧الشرح الكبري ، ٩/٣٩٧، املغين، ج٢/٦٢٩بدائع الصنائع، ج )٢(
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رضي اهللا تعاىل  - ، وتزوج صفية بنت حيي له، وقد تزوج من أحياء العرب
فيعلّمها : الرجل تكون له األمة ثالثة يؤتون أجرهم مرتني«، وقال: )١(عنها

  .)٢(»فيحسن تعليمها، ويؤدا فيحسن تأديبها، فيتزوجها، فله أجران
ارها جبانب ب اختصاص اعتبأنّ املعىن الذي شرعت الكفاءة من أجله يوج -٢

املرأة هي اليت تستنكف ال الرجل، فهي املستفرشة، والزوج هو  ; ألنّالرجال
، ريفة تأىب أن تكون فراشاً للدينّ، إذ إنّ الشاملستفرش، فال تلحقه األنفة من قبلها

  .)٣(املستفرش ال تغيظه دناءة الفراش والزوج
  .)٤( األمأن الولد يشرف بشرف أبيه، ال بأمه، فلم يعترب ذلك يف -٣
أن العار ال يلحق أسرة الرجل إذا تزوج من خسيسة، وهو يلحق أسرة املرأة إذا  -٤

  .)٥(تزوجت من خسيس
أن الرجل الرفيع يف نظر الناس يرفع امرأته، واملرأة ال ترفع خسيسة زوجها إن  -٥

  .)٦(كانت رفيعة
خبالف املرأة؛  أن الرجل ميلك الطالق يف كل وقت، فيستطيع دفع املغبة عن نفسه -٦

فإا ال متلك إيقاع الطالق؛ بل أقصى ما متلك أن تطلب من القاضي التفريق يف 

                                                 
 .٩/٣٩٧املغين، ج )١(
  .١٥٤، ومسلم يف الصحيح حديث ٢٥٤٤متفق عليه، اخرجه البخاري يف الصحيح، حديث  )٢(
 .١٠٧/  ٣ه السنة ، صحيح فق٢/٦٢٩بدائع الصنائع، ج )٣(
  .٩/٣٩٧املغين، ج) ٤(
 .٥٣، الوجيز ألحكام األسرة يف اإلسالم: ١٤١ أبو زهرة، األحوال الشخصية )٥(
 املرجع السابق. )٦(
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  .)١(أحوال استثنائية خاصة
أن الزوج هو صاحب القوامة والسلطة، فالبد واألمر كذلك من أن تكون سلطته  -٧

  .)٢(أقوى
  : القول الثاين

   .نّ الكفاءة يف جانب النساء معتربة إ
 الكفاءة احلنفية فقهاء واشترط .)٣(لقول عن أيب يوسف وحممد من احلنفيةنقل هذا ا

  : حالتني يف الزوجة يف
 أو البعيدون، أولياؤه وزوجه ناقصها، أو األهلية فاقد الزوج كان إذا: األوىل احلالة
 النصح عدم أو االختيار بسوء عرِفوا إذا اجلد أو األب أو كاالبن األقربون؛ زوجه
  .)٤(عليه للموىل
   .)٥(مطلقا توكيال يزوجه من الزوج وكَّل إذا وكذا: الثانية احلالة
 يف الكفاءة واشترطت الزوجة، يف الكفاءة توافر الصورتني هاتني يف يشترط فإنه
 إذ بالكفاءة؛ مقيدة حمدودة األوىل يف الوالية ألن ؛املوضعني هذين يف الزوجة جانب
 قيد العرف فألن الثانية الصورة يف أما الظاهرة، ةباملصلح مقيد احلال هذه يف الويل

  .)٦(الكفء باملرأة اإلطالق
                                                 

 املرجع السابق. )١(
 املرجع سابق. )٢(
 .٣/٦٩رد احملتار  .٢/١٣٥انظر: تبيني احلقائق  )٣(
  .٣/٦٩رد احملتار  )٤(
  .٢/١٣٥ نظر: تبيني احلقائق )٥(
  .٩٦، ص ٢٠٠٤، شرح قانون األحوال الشخصيه العراقي ١٤١ص بو زهرةأاألحوال الشخصية  )٦(
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  : من يثبت له حق املطالبة بالكفاءة املطلب الرابع
; ألنّ هلا احلق يف أن تصون نّ الكفاءة حق للمرأة ولألولياءذهب الفقهاء إىل أ

الكفاءة هلا حق يف  ، فكانملن ال يساويها يف خصال الكفاءة نفسها عن ذلّ االستفراش
خرون بعلو نسب اخلنت، ويتعريون بدناءة نسبه، فيتضررون اأما األولياء فإنهم يتف

فكان هلم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم باالعتراض على نكاح من ال تتوافر فيه  ؛بذلك
ءة ملا ولو مل يكن هلم حق يف الكفا، فيهافاقتضى ذلك تقرير احلق هلم  ؛خصال الكفاءة

  .فسخ النكاحن هلم حق االعتراض؛ بل كا
وإذا زوجت املرأة نفسها من غري كفء فلألولياء أن يفرقوا  .قال احلنفية: "..

  .)١(".للعار عن أنفسهم.. دفعا ا؛بينهم
هذا الوجوب يتعلق ، ومقتضى األدلة وجوب إنكاح األكفاء: بن اهلمام قال الكمال

 ؛املعصية يف حقّهم إذا كانت صغريةنما تتحقق لكن إ ،هلم باألولياء حقّا هلا، وا حقّا
، كما إذا ا، فهي تاركة حلقّهاال ينفذ عليها تزوجيهم إال برضاه ألنها إذا كانت كبرية

  .)٢(رضي الويلّ بترك حقّه حيث ينفذ
فإن تركتها املرأة بأن  - يعين حق الكفاءة – قوله: أي هلما معا .وقال املالكية: "..
فإن دخل فال ، فسخ ما مل يدخل يرض الويل بتركها فلألولياء الرضيت بغري كفء ومل

  .)٣(..".واحلاصل أن املرأة إن تركتها فحق الويل باق والعكس ،فسخ
كـان أو مجاعـة مسـتوين يف     واحدا ،"الكفاءة حق املرأة والويلوقال الشافعية: 

                                                 
  .٥/٢٦، املبسوط، للسرخسي، ج٣/٢٩٤فتح القدير، لكمال بن اهلمام، ج )١(
 .٣/٢٩٤فتح القدير، لكمال بن اهلمام، ج )٢(
 .٢/٢٤٩حاشية الدسوقي، ج )٣(
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ضاها ورضـي  حد األولياء برأو أ ا بغري كفء وليها املنفرد برضاهادرجة، فإن زوجه
ولو زوجها أحد األوليـاء بغـري    ،للصحة الباقني صح النكاح، فالكفاءة ليست شرطا

اخليـار   ويف قول يصح وهلم ،كفء برضاها دون رضى الباقني، مل يصح على املذهب
  .)١("يف فسخه، وقيل: يصح قطعا، وقيل: ال يصح قطعا

ألنه إضـرار   ؛بغري رضاهاوقال احلنابلة: "حيرم على ويلّ املرأة تزوجيها بغري كفء 
يلّ بتزوجيها بغري كفء دون رضاها، وذلـك إن  ، ويفسق الووإدخال للعار عليها ،ا

إذا رضيت املرأة بالزوج بدون كفاءة ورضي كذلك األولياء صح النكـاح،  ، وتعمده
عـن  فيه روايتـان   يرض بعضهم، فهل يقع العقد باطال من أصله أو صحيحا وإن مل

  .)٢(.".ألن الكفاءة حق جلميعهم. ؛ا: هو باطلشافعي: أحدمهمحد، وقوالن للأ
حق للمرأة وحق لألولياء، ويثبت هذا هي الكفاءة يف الزواج من خالل النصوص ف

احلق لكل منهما على حدة، حبيث لو أسقط أحدمها حقه مل يسقط حـق اآلخـر إال   
  .بإسقاطه
ومل يكن ألحدمها طلب  ن اتفقا املرأة والويل على إسقاط حقهما سقط هذا احلقوإ

سقط أحدمها حقه بالكفاءة مل يعد هذا اسقاطا حلق ، وإن أالفسخ عند انعدام الكفاءة
  .حهيكما سيأيت توض .)٣(اآلخر

                                                 
 .٥/٤٢٨روضة الطالبني، ج )١(
 .٩/٣٩٠غين، جامل )٢(
ويف سقوط حق الفسخ تفصيل عند احلنفية: إما أن يبقى حقهما معا وإما أن يقى حق أحدمها ويسقط  )٣(

  حق اآلخر وإما أن يسقط حقهما معا، فهذا يشتمل على أربع صور:  
قيام حق الويل وحق املرأة يف فسخ العقد: يف حالة اذا زوجت اللمرأة نفسها واشترطت على الـزوج   –١
 =كفاءة، او زوجها وليها واشترط عليه أن يكون كفأ ملوليته، فإنه يبقى احلق يف فسخ العقد هلما قائمـا ال
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  ب اخلامس: نطاق اعتبار الكفاءةاملطل
  : يف اجلملة هي ملعتربة يف الكفاءةالصفات ا

  الدين  -  ١
  وقد يعرب عنه باحلسب  ،والنسب – ٢
   حلرفةوا -  ٣
   واحلرية -  ٤
   واملال -  ٥
  والتنقّي من العيوب املثبتة للخيار  -  ٦

  :تفقوا على اعتبارها كلّها كاملةً، بل كان هلم فيها تفصيللكن الفقهاء مل ي
   :احلنفيةعند : أوال

 :مورتعترب الكفاءة عند احلنفية يف سبعة أ
الكفاءة يف  -  ءة يف الصنائعالكفا -  الكفاءة يف الدين والتقوى -  الكفاءة يف النسب

                                                                                                                        
  عند عدم حتقق الكفاءة.=
قيام حق الويل يف فسخ العقد وسقوط حق املرأة: يف حالة زوجت املرأة نفسها دون أن تعلم ان الزوج  –٢

ءة فإذا ظهر انه غري كفء مل يكن هلـا حـق الفسـخ    كفأ هلا ومل تشترط الكفاءة، فيسقط حقها بالكفا
  لتقصريها يف عدم االشتراط عليه، وال يسقط حق وليها.

سقوط حق الويل يف فسخ العقد وبقاء حق املرأة: إذال مازوج الويل املرأة دون أن يعلم أن الزوج كفأ  -٣
  .او غري كفء ومل يشترط عليه الكفاءة فيسقط حقه يف الفسخ دون حق املرأة

سقوط حق الويل وحق املرأة يف فسخ العقد: يف حالة إذا مازوج الويل املرأة دون أن يعلم حال الزوج  –٤
انظر: خمتصر القدوري  ودون أن يشترط عليه الكفاءة ورضيت املرأة به دون أن تعلم حاله أو تشترط عليه.

 .١٥األحكام الشرعية حممد قدري باشا ص ،٦٩ص
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  .)١(الكفاءة يف العقل -  الكفاءة يف اإلسالم - الكفاءة يف املال - احلرية
  : عند املالكية: ثانيا

  :مورتعترب يف ستة أ الكفاءة عند املالكية
  .)٣(اليسار (يعين املال والغىن) -  احلرية -  الصنعة - النسب  -  )٢(احلال – الدين
  :عند الشافعيةثالثا: 

   يف أربعة أمور: تعترب الكفاءة عند الشافعية
العفة: وهي الدين   -النسب  - احلرية  -  السالمة من العيوب املثبتة للخيار

  .)٤(احلرفة – والصالح
  :عند احلنابلةرابعا: 

  :مورتعترب يف مخسة أ الكفاءة عند احلنابلة
 .)٥(راليسا – الصناعة – احلرية – املنصب: (وهو احلسب والنسب) - الدين

                                                 
 ،١/٢٩٠لفتـاوى اهلنديـة   ، ٣/٢٩١ شرح فتح القدير، ١/٥٠٠ ملتقى األحبرجممع األر يف شرح  )١(

حتفـة الفقهـاء    ،٢/١٢تبيني احلقـائق   ،١/٢٠٠اهلداية شرح البداية ، ١/٢٥٦ اللباب يف شرح الكتاب
 .٩/٤٣٦رد احملتار ، ٢/١٥٤
 شرح خمتصر خليـل  منح اجلليل. انظر: املراد به السالمة من العيوب اليت توجب هلا اخليار يف الزوج )٢(
٦/٣٥٧. 
التاج واإلكليـل ملختصـر    ،١/٤١٢البهجة يف شرح التحفة ، ٢/٢٤٩الشرح الكبري للشيخ الدردير  )٣(

حاشية الدسوقي على الشـرح   ،٥/٦٧الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين  ،٥/٣٦٤خليل 
 .١/٢١٣البن جزى  -القوانني الفقهية ، ٧/٤٩٧الكبري 

حتفـة احملتـاج يف شـرح     ٤/١٥٨ حتفة احلبيب علـى شـرح اخلطيـب    ٣/٣٧٧ انة الطالبنيإع )٤(
 .٣/٣٨٥ فتح املعني؛ ٥/٤٢٤روضة الطالبني  ٣/٣٥١  حاشية البجريمي ،٣٠/١٥٠  املنهاج

 الكـايف يف فقـه ابـن    ،٥/١٤٤ الفـروع  ،٧/٤٦٣ الكـبري  الشـرح  ،٣/٧٧ لروض املربـع ا )٥(
شـرح   ،٢/٣٣٥ ، شرح الزركشـي ١/٢٢٨ دليل الطالب ،٧/٣٧٤ املغين ٧/٥١ املبدع ،٣/٣٠ حنبل

  .٥/٦٧  كشاف القناع  ،٢/٦٤٩ منتهى اإلرادات
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 :الدين -أ 
زوجني يف التدين بشرائع املماثلة واملقاربة بني ال :، أينّ من خصال الكفاءة الدينإ

 ،واملالكية ،نفيةمن احل ، وهذا قول مجهور الفقهاءاإلسالم، ال يف جمرد أصل اإلسالم
  .)١(، واحلنابلةوالشافعية

  : قال أبو حنيفة وأبو يوسف
ني زوجت نفسها من فاسق كان لألولياء حق ات الصاحللو أنّ امرأةً من بن

، والتعيري التفاخر بالنسب واحلرية واملالألنّ التفاخر بالدين أحق من  ؛االعتراض
ألنّ هذا من أمور  ؛وقال حممد: ال تعترب الكفاءة يف الدين ،بالفسق أشد وجوه التعيري

، ق إال إذا كان شيئا فاحشاقدح فيها الفس، فال ياآلخرة، والكفاءة من أحكام الدنيا
ويضحك عليه ويصفع، فإن كان ممن يهاب منه، بأن  بأن كان الفاسق ممن يسخر منه
ألنّ هذا الفسق ال يعد شيئا يف العادة، فال يقدح يف  ؛كان أمريا قتاال فإنه يكون كفءا

 وإن كان مستترا ،يب يوسف أنّ الفاسق إن كان معلنا ال يكون كفءا. وعن أالكفاءة
  .)٢(يكون كفءا

  : وقال املالكية
فإن ين اإلسالم مع السالمة من الفسق، وال تشترط املساواة يف الصالحاملراد بالد ،

                                                 
التـاج  ، ٩/٤٣٦ رد احملتار ،٢/١٥٤ حتفة الفقهاء ،١٦٠/  ٤، البناية للعيين ٣٢٠/  ٢بدائع الصنائع  )١(

حاشـية  ، ٥/٦٧ الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيـد القـريواين   ،٥/٣٦٤ واإلكليل ملختصر خليل
حاشـية   ،٣٠/١٥٠ حتفـة احملتـاج يف شـرح املنـهاج     ،٧/٤٩٧ الدسوقي علـى الشـرح الكـبري   

، شـرح   ١/٢٢٨ دليـل الطالـب  ، ٧/٣٧٤ املغـين  ،٥/٤٢٤روضـة الطـالبني    ،٣/٣٥١ البجريمي
  .٢/٦٤٩  ، شرح منتهى اإلرادات٢/٣٣٥ الزركشي

  .١٦٠/  ٤، البناية للعيين ٣٢٠/  ٢بدائع الصنائع  )٢(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٢٠-

  .)١(فقد الدين وكان الزوج فاسقاً فليس بكفء
  وقال الشافعية:

دين والصالح والكف عما ال حيلّ، والفاسق ليس بكفء من خصال الكفاءة ال
تعترب الشهرة ، وال كفء هلا - عدال كان أو مستورا  - للعفيفة، وغري الفاسق 

املشهور بالصالح كفء للمشهورة به، والفاسق كفء للفاسقة مطلقا ، فغري بالصالح
  . )٢(دع ليس بكفء للعفيفة أو السنية، واملبتإال إن زاد فسقه أو اختلف نوعه

  : وقال احلنابلة
ل أو ، أي بفاسق بقوعن الزنا بفاجر فال تزوج عفيفة ؛الدين مما يعترب يف الكفاءة

  .فعل أو اعتقاد
وال من  ،بنته من حروري قد مرق من الدين: ال يزوج اقال أمحد يف رواية أيب بكر

تزوج امرأة عدل بفاسـق   ، والالرافضي وال من القدري، فإن كان ال يدعو فال بأس
من سكر من مخـر  ، وكذلك ألنه ليس بكفء، سكر منها أو مل يسكر ؛كشارب مخر
إذا زوج كرميته من فاسق فقد قطـع  : من املسكر ليس بكفء، قال إسحاق أو غريها
  .)٣(رمحه

  :احلرية - ب
  : اختلفوا فيها على قولني

                                                 
 ،٥/٦٧الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيـد القـريواين    ،٥/٣٦٤التاج واإلكليل ملختصر خليل  )١(

  .٧/٤٩٧حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 
  .٥/٤٢٤روضة الطالبني ، ٣٠/١٥٠  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج )٢(
  .٢/٦٤٩ شرح منتهى اإلرادات ،٧/٣٧٤املغين )٣(
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  : القول األول
بعض أو املدبر أو املكاتب ، فال يكون القن أو املنّ احلرية من خصال الكفاءةإ
، وهو الصحيح عند )٢(والشافعية، )١(نفيةقول احلوهذا  ؛للحرة ولو عتيقةً كفءا
ألنها  - )٥(، وقال الدسوقي: إنه املذهب)٤(الكيةمل، ورجحه الدردير من ا)٣(احلنابلة
  .إذ النقص والشني بالرق فوق النقص والشني بدناءة النسب ؛تتعري به

   القول الثاين:
 .)٦(وهو قول ابن القاسم من املالكية وز نكاح العبد عربية،جي
 :احلرفة - ج

، واحلرفة وتدبري أمور حياته ومعيشته هي العمل الذي ميارسه االنسان لكسب رزقه
   ت.على احنطاط املروءة وسقوط النفس، كمالبسة القاذورا الدنيئة ما دلت مالبستها
 ،والدهايبة من حرفة الزوجة و: أن تكون حرفة الزوج قروالكفاءة يف احلرفة
فاحلياكة والدباغة كانت من احلرف  ،ة ودناءا هي العرفواملعيار يف شرف احلرف

                                                 
حاشـية رد  ، ٢/١٥٤ حتفـة الفقهـاء   ،٢/١٢٨ تبـيني احلقـائق   ،١/٢٠٠ اهلداية شرح البدايـة  )١(

  .١/٣١٨  لسان احلكام، ٣/٢٩١  شرح فتح القدير ،٣/٩٢  احملتار
مغـين   ،٤/١٦٥ فتح الوهاب شرح منهج الطـالب ، ٣/٣٨٥ فتح املعني ،٥/٤٢٤وضة الطالبني ر )٢(

  .٣/١٦٥  احملتاج
  .٢/٦٤٩  شرح منتهى اإلرادات، ٢/٣٣٥  شرح الزركشي  ،١/٢٢٨  دليل الطالب، ٧/٣٧٤املغين )٣(
  .٢/٢٤٩الشرح الكبري للشيخ الدردير  )٤(
  .٧/٤٩٧ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )٥(
، ٥/٦٧ الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيـد القـريواين  ، ٥/٣٦٤ التاج واإلكليل ملختصر خليل )٦(

حاشـية الصـاوي علـى الشـرح      ،٧/٤٩٧ الكبري حاشية الدسوقي على الشرح، ٢/١٣ بداية اتهد
  .٥/٧٧ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين ،٥/٢٤  الصغري



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٢٢-

  . )١(كن يف الوقت احلايل مل تعد كذلكل ،الدنيئة
 : ف الفقهاء يف اعتبارها على قولنيوقد اختل

  : القول األول
يف املفىت به وهو قول أيب  - ذهب احلنفية وإليه  ،ر احلرفة يف الكفاءة يف النكاحاعتبا
 :تعاىل -  لقوله –)٤(يف الرواية املعتمدة عن أمحد -  واحلنابلة ،)٣(والشافعية - )٢(يوسف

يف سببه، فبعضهم يصل إليه بعز وراحة،  :أي ،َّ جفمغ جغ مع جع مظ حط مضُّ 
  .وبعضهم بذلّ ومشقة

 : القول الثاين
ورواية عن ، )٥(أيب حنيفة روي عن ،معتربة يف الكفاءة يف النكاح نّ احلرفة غريإ
: إنها بو يوسفأقال  يب حنيفة.أ يوسف صاحب عن أيب وروي حنو ذلك، )٦(أمحد

، فال يكون كلّ والدباغ ،والكناس ،كحرفة احلجام ،غري معتربة إال أن تكون فاحشةً
٧(منهم كفء بنت العطار والصرييفّ واجلوهري(.  

  :املال -  د

ل أكثر ن التفاخر باملا؛ فال يكون الفقري كفءا للغنية؛ ألالكفاءة املالية واملقصود به

                                                 
  .٢٩/  ٧املغين  )١(
  .٢/١٥٤  حتفة الفقهاء٢/١٢٨  تبيني احلقائق ١/٢٠٠ اهلداية شرح البداية) ٢(
 .٥/٤٢٤ روضة الطالبني ٣/٣٥١  حاشية البجريمي ٣٠/١٥٠  فة احملتاج يف شرح املنهاجحت) ٣(
 .٧/٥١ املبدع ٣/٣٠  الكايف يف فقه ابن حنبل  ٥/١٤٤ لفروعا )٤(
  .٣/٢٩١ شرح فتح القدير ٩/٤٣٦ رد احملتار ٣/٩٢ حاشية رد احملتار )٥(
 .٢/٣٣٥  شرح الزركشي  ١/٢٢٨  دليل الطالب ٧/٣٧٤ املغين  ٧/٥١ املبدع )٦(
 .١/٢٥٦ لكتاباللباب يف شرح ا ١/٢٩٠ الفتاوى اهلندية  ٣/٢٩١ شرح فتح القدير )٧(
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، نّ ذلك معدود نقصا يف عرف الناسوأل ، وخصوصا يف زماننا هذا؛من التفاخر بغريه
يف إعسار  على املوسرة ضررا، كما أن ويتفاضلون فيه كتفاضلهم يف النسب وأبلغ

، وهلذا ملكت الفسخ بإخالله بنفقتها ومؤنة ا إلخالله بنفقتها ومؤنة أوالدهازوجه
، باملال هو القدرة على مهر مثلها واملعترب يف الكفاءة، ءأوالدها عند بعض الفقها
، وإن هلا كفءا، فإن كان الزوج قادرا على ذلك فإنه يكون والقدرة على النفقة عليها
 .كان ال يساويها يف اليسار

من خصال الكفاءة يف النكاح أو عدم  )١(راختلف الفقهاء يف اعتبار اليسا
  :اعتباره

  : القول األول
، فال يكون الفقري كفء و من من خصال الكفاءة يف النكاح، وهيساراعتبار ال

  الغنية
وهو مقابل األصح عند  - )٣(يف الرواية املعتمدة - احلنابلة ، و)٢(وهو مذهب احلنفية

  .)٤(الشافعية

  : القول الثاين
وروي عن أمحد عدم ، )٥(وهو األصح عند الشافعية ؛نّ اليسار ال يعترب يف الكفاءةإ

                                                 
 .ويعبر عنه احلنفية باملال )١(
  .٢/١٥٤  حتفة الفقهاء، ٢/١٢٨ تبيني احلقائق ،٣/٢٩١ شرح فتح القدير )٢(
  .٧/٣٧٤  املغين ،٧/٥١  املبدع ،٥/١٤٤ لفروعا )٣(
  .٥/٤٢٤روضة الطالبني  ٣٠/١٥٠  فة احملتاج يف شرح املنهاجحت )٤(
مغـين   ٤/١٦٥ فتح الوهاب شرح منـهج الطـالب  ، ٣/٣٨٥ فتح املعني ٥/٤٢٤وضة الطالبني ر )٥(

 .٣/١٦٥  احملتاج



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٢٤-

  .)١(ار اليساراعتب
  :السالمة من العيوب - ه

 ،، فمن به بعضهاوب املثبتة للخيار يف عقد النكاحواملقصود سالمة الزوج من العي
ألن النفس تعاف صحبة من به  ؛للسليمة ، أو برص ليس كفءاأو جذام ،كجنون
أنّ السالمة من العيوب املثبتة خليار فسخ النكاح من خصال ، واختلفوا يف بعضها
 : أم ال على قولني كفاءة يف النكاحال

  : القول األول
   .نّ السالمة من العيوب املثبتة خليار فسخ النكاح من خصال الكفاءة يف النكاحإ

 .)٤(وابن عقيل وغريه من احلنابلة ،)٣(والشافعية ،)٢(وإليه ذهب املالكية
  القول الثاين:

 ،)٦(وأكثر احلنابلة ،)٥(احلنفية ل، وهو قورب يف الكفاءة السالمة من العيوبال تعت
ج أنّ غري األب واجلد من األولياء لو زو" :لكن ابن عابدين نقل عن الفتاوى احلامدية

كفاءة كالقدرة على ألنّ القدرة على اجلماع شرط ال ؛الصغرية من عنني معروف مل جيز
لوكيل غنياً جمبوباً زوجها اأنّ الكبرية لو : "، ونقل عن البحر)٧("، بل أوىلاملهر والنفقة

                                                 
  .٣/٣٠ الكايف يف فقه ابن حنبل ٧/٣٧٤  املغين ٧/٥١  املبدع، ٥/١٤٤ لفروعا )١(
، ٥/٦٧ لفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القـريواين ، ا٣٦٤ /٥ التاج واإلكليل ملختصر خليل )٢(

 .٧/٤٩٧ ى الشرح الكبريحاشية الدسوقي عل، ٢/١٣ بداية اتهد
 .٣/١٦٥ مغين احملتاج ٥/٤٢٤روضة الطالبني  ٣٠/١٥٠  فة احملتاج يف شرح املنهاجحت )٣(
  .٧/٣٧٤  املغين، ٧/٥١  املبدع ،٥/١٤٤ لفروعا )٤(
 .٢/١٢٨ تبيني احلقائق، ٣/٢٩١ شرح فتح القدير )٥(
  .٢/٣٣٥  شرح الزركشي  ،١/٢٢٨  دليل الطالب ،٧/٣٧٤  املغين ٧/٥١  املبدع ،٥/١٤٤ لفروعا )٦(
 .٣/٩٢  حاشية رد احملتار )٧(
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  .)١("، وإن كان هلا التفريق بعدجاز
يار يف ؛ ألا تثبت اخلالعيوب ال يعترب من خصال الكفاءةن السالمة من واألصح أ

  .فسخ النكاح لكال الزوجني
  :النسب -و

  عنه باستفاضه يف املبحث التايل. وسنتحدث ،وهذا موضوع البحث
هو ما ذهبت إليه اللجنة الفقهية ا راجح فيهواليف خصال الكفاءة وخالصة القول  

الصفات  حيث قالت: "وترى اللجنة أن عامة اليت أعدت املوسوعة الفقهية الكويتية
املعتربة يف الكفاءة حبسب ما تقدم لدى الفقهاء مناط اعتبارها العرف، وقد عرب الفقهاء 

خصال الكفاءة يف ف. )٢(مبا تقدم من عرفهم، فإذا تغري العرف تغريت صفات الكفاءة"
  .)٣(غري الدين (التقوى والصالح) ختتلف من عصر إىل عصر، ومن بلد إىل بلد

* * *  
  

                                                 
 املرجع السابق. )١(
 ).١. (كفاءة) هامش رقم (٣٤/٢٨١راجع: املوسوعة الفقهية الكويتية، ج )٢(
 .٢٣٦أحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنة، د. عمر األشقر، ص  )٣(



 ) ٧٥العدد(  
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  الفصل الثاني
  الكفاءة في النسب

  
  : تعريف النسب لغة واصطالحااملبحث األول

  تعريف النسب لغة: أوال
رس: النـون  قال ابن فا، "بفتح النون والسني" نسب القَرابات وهو واحد اَألنسابِ

منه النسب، مسـي التصـاله    ،واحدة قياسها اتصال شيٍء بشيءوالسني والباء كلمةٌ 
فالن ِسيبوهو ن .ِسبأن تبسصالِ به. تقول: نـبةُ   ، )١(ولالتسوقال ابن سـيده: الن

بسةً وقيل: النالقَرابةُ وقيل: هو يف اآلباء خاص بسةُ والنبسا والن سـابِ،  ةُ مصـدرتالن
ةُ االسمبسناعة، ووالنيكون باآلباِء ويكونُ إِىل البالد ويكون يف الص بسونسـبه   .الن

إِذا  :نسبا: عزاه، ونسبه: سأَله أَن ينتِسب ونسبت فُالنا إِىل أَبيه أَنسبه وأَنِسـبه نسـبا  
إِذا ذَكَـرت   :َألكرب. نسبت الرجلَ أَنسبه بالضم نِسبةً ونسبارفَعت يف نسبه إِىل جده ا

ر: ((يقال للرجل إذا سـئل عـن   قال ابن منظو .)٢(نسبه وانتسب إِىل أَبيه أَي اعتزى
انتِسب لنا حىت نعرفَك، ونسبه نسبا: عزاه ونسبه: سـأله أن   :: استنِسب لنا أينسبه

إذا رفعـت يف نسـبه إىل جـده     نا إىل أبيه أنِسبه وأنسبه نسـبا ينتسب، ونسبت فال
، وهو أَن لي يف شرح الفصيح: النسب معروفوقال الزبيدي: ((قال اللَّب ،)٣(األكرب))

                                                 
  .٩٨٨معجم مقاييس اللغة ص  )١(
 .١/٧٥٥لسان العرب  )٢(
 السابق.املرجع  )٣(
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  .)١(، أَو تنِسبه إِىل قبيلة أَو بلَد أَو صناعة))فتقولَ: هو فُالنُ بن فُالن تذكُر الرجلَ
  م النسب بعد ذلك يف الداللة على واحد من املعنيني اآلتيني:وقد استخد

  الرجلعقب أوالً: 
، وذَهب )٢(العقب لغة: العقب والعقْب والعاقبةُ ولَد الرجلِ وولَد ولَده الباقونَ بعده

ـ  عاقبةٌ. أَي: ليس له ولَد، وقولُ الع لفالن ثة وقوهلم: ليستا مؤنَإِىل أ فَشبِ: اَألخر
 َّ مل يك ىك مك لك ُّ  :تعاىل - ال عقب له. أَي: مل يبق له ولَد ذَكَر، وقوله

  يعين: ال يزال من ولده من يوحد اللّه.   - u] أَراد عقب إِبراهيم ٢٨الزخرف: [
وعقَب هـذا   ،ذكر صاحب اللسان معاين عدة للعقب، منها: عقَبه إِذا جاَء بعدهو

بلَفَـه فهـو    هذا إِذا ذَهمنه شيء، وكلُّ شيٍء جاَء بعد شيء وخ قبلُ كلُّه ومل ياَألو
  .)٣(واجلمع أَعقاب .عقْبه

  القرابـة: ثانيا
مث استعمل النسب وهو املصدر يف مطلق الوصلة بالقرابة، فيقـال  (قال الفيومي: (

أي  -يكـونُ  وقال ابن السـكِّيت: ((و  ،)٤())بينهما نسب أي قرابة و مجعه أنساب
  .)٥(من قبلِ اُألم واَألب)) -سب الن

                                                 
  .٤/٢٦١تاج العروس  )١(
   ٢١٥/  ١٠لسان العرب  )٢(
 املرجع السابق. )٣(
  .٢/٦٠٢املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي  )٤(
  .٤/٢٦١تاج العروس للزبيدي  )٥(



 ) ٧٥العدد(  
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  اصطالحاتعريف النسب : ثانيا
  :منها ات خمتلفةالنسب بتعريف فقهاءعرف بعض ال

يكون الشخص معلوم األب، ال لقيطا، أو موىل إذ ال نسب لـه  أن  :هو النسبأن 
  .)١(معلوم

  .)٢(النسب ما رجع إىل والدة قريبة :فقال الزخمشريوعرفه 
النسب هو القرابة، وهي االتصال بني إنسانني باالشـتراك يف   وقال ابن أيب تغلب:
  .)٤(صلة اإلنسان بأصوله من اآلباء واألجداد: ، وقيل هو)٣(والدة قريبة أو بعيدة

ووجود النسب ال يستلزم احلسب، ولكن وجود احلسب يستلزم النسب. فكم ممن 
فاخر شيء يذكر، ولكن وجـود احلسـب   له آباء وأصول لكن ليس هلم يف املآثر وامل
 ،وحلسـبها  ،ملاهلا :((تنكح املرأة ألربع: rيستلزم وجود النسب، ولذلك قال النيب 

    .)٥(فاظفر بذات الدين تربت يداك)) ،ولدينها ،ومجاهلا

ته يف الفقه اإلسالمي، له أمهي بدقة، وبيان جهاته املعتربة شرعاحتديد معىن النسب و 
قوق والواجبات الشرعية جاءت منبنية عليه، كما ترتبط به أحكـام  من احل فإن كثريا

                                                 
 .٧/٢٤٣الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي  )١(
  .٢/٣٢٣الفائق يف غريب احلديث  )٢(
، ومعجـم املصـطلحات   ١٤/١١٩، ومادة نسب، ج٣/١٦٢لسان العرب، مادة حسب؛ جانظر:  )٣(

نيـل املـآرب    ٩/٦٧٥١، والفقه اإلسالمي وأدلته، ج١/٥٦٩واأللفاظ الفقهية، د. حممد عبد املنعم، ج
  .٢/٥٥بشرح دليل الطالب 

مي وأدلتـه،  ، والفقه اإلسـال ١/٥٦٩معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، د. حممد عبد املنعم، ج )٤(
  .٩/٦٧٥١ج
) كتاب الرضاع باب ١٤٦٦) كتاب النكاح باب األكفاء يف الدين، ومسلم (٥٠٩٠رواه البخاري ( )٥(

  استحباب نكاح ذات الدين.
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فقهية عديدة تكلّم عنها الفقهاء يف مواضع متفرقة من مدونام الفقهية، واختلفـوا يف  
  .)١(يف النكاح، والنفقة، والوصية...جوانب منها؛ كتلك األحكام املتعلّقة بالكفاءة 

العالقة االجتماعية اليت تـربط   :هونسب لعىن املوميكن أن يكون التعريف اجلامع 
  .)٢(الفرد اإلنساين بأبويه وبأقاربه الذين يشتركون معه يف والدة قريبة أو بعيدة

  : أمهية النسب عند العرباملبحث الثاين
وتوطيـده   مية اليت ساعدت على ظهـور التـاريخ  األنساب تعد من األصول القد

وكان النسب يعرب عن تاريخ القبيلـة   ،ميكمعرفة ذات أمهية يف منظومة الفكر اإلسال
لفقـري،  يف إضفاء القصص التارخيي أو احلوادث املتوارثة يف النقل عن سلسلة العمود ا

فهو  ؛الم يعىن ذا النسب عناية بالغةوكان العريب قبل اإلس، أو املشجر النسيب للقبيلة
  . كيانه الذي يعتز به ويفخر، ووجوده الذي مييزه عن االّخرين

متازوا بـه  الذي ا م أوثق العلوم ارتباطاوكان من  ،وارتبط علم النسب بالعرب
، غري أن الغايـة مـن تعلـم    شعارهمأدرجوه يف كثري من أحىت  ،ممعلى سـائر األ

ىل التفاخر والتفاضل والعصبية واهلجاء والترغيـب يف  إب يف اجلاهلية انصرفت نسااأل
  ر.أأخذ الث

اهتمام العرب بأنسام لكونه سبب التعارف، وسلم وقد عزى ابن عبد ربه سبب 
ب قد أساءت إىل علم وإذا كانت جاهلية العر، التواصل، به تتعاطف األرحام الواشجة

من  ليه أيضاإساءت أ، فإا قد أحيانا يف العصبية وغريها بسوء استخدامه النسب أحيانا
                                                 

 ؛ الطبقات الكـربى ٦٣٠ص  توح البلدان. ف٣٥النسب ومدى تأثري املستجدات العلمية يف إثباته ص  )١(
  .٢٠٢/ ٣/ ١ج
  .٥٤املصدر السابق ص  )٢(



 ) ٧٥العدد(  
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ياب التدوين اضطر العرب ناحية عدم التدوين الذي متيز به العصر اجلاهلي، وبسبب غ
عدد من  الرباعة فيهنسام والعناية ا عن طريق احلفظ واملشافهة، فاشتهر بأإىل حفظ 
السبق يف وضع أسس نظريات الترقية والتهذيب للسالالت  مكان هلالذين  أبناء العرب

نيني أن منذ القدمي، فقد روت املصادر أن املنذر بن أيب محضة األكرب اهلمداين أمر اهلمدا
 ،يستخري الرجل منكم الفحل حلجـره  ،حيسنوا إصهار لبنام إذ قال: "يا معشر مهدان

وال يستخريه لكرميته". وقد جاء اإلسالم مؤكدا هلذه النظرية على لسان رسوله الكرمي 
r ختريوا لنطفكم، وانكحوا األكفاء وأنكحوا إليهم"": حني قال.  

تفضيل بـني األقـوام   كان لل األنسابضبط ب مياقدوميكن القول بأن اعتناء العرب 
له نـزالنسب واهلوية العشائرية للفرد هو ما حيدد مرتبته عندهم وما ي إذ كان ؛واألفراد

، وما الكرم والشـجاعة  قي والتهذيب االجتماعي واألخالقيوسيلة للر فكان له،نـزم
النسـب   لة من وسائلوغري ذلك من الصفات اجلليلة إال وسي واملروءة والنبل واحلكمة
 .اليت تفاخر ا األجداد

السياج واحلياض الذي جيمع أبناء القبيلة ضمن إطـاره   النسب عندهم هوبل كان 
، يف زمن مل يكن يعرف فيه العرب معىن الدول املقسمة ذات احلدود لـوطن واحـد  

ة إداريةوكان له دور هام يف جتميع القبائل ضد العدو اخلارجي كوسيلة سياسي.  
يف املتمردين  -تعاىل – فقال اهللا ،معروفة بني األمم والعشرية وكانت حصانة األسر

 ،]٩١ :هـود [ َّ مث زث رث يت ىت نتمت زت رت ُّ  :u شعيب من قوم
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ  :u موسـى  يف حـق  - تعاىل – وقال اهللا
  .]١٥ :[القصص َّ زبرب يئ ىئ نئ مئ
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 بالرعاية يف هـذا الـدين   أول عناية يوجهها اإلسالم للعشرية بكوا أوىلكانت و
[سورة الشـعراء:   َّ مت زت رت يب ُّ : -تعاىل –والدخول يف كنفه بقوله 

  .وحصنا من عادية العتاة من قومه ،على دعوته ليكونوا ردءا ؛]٢١٤ية: آ
وعلى الرغم من أن اإلسالم جب العادات املتراكمة يف املـوروث القبلـي علـى    

مية اجلاهلية، غري أنه وازن بني العناية بالقبيلة املستوى التعبدي والسلوكي املبين على احلَ
وبني التقوى الـيت عـدها    )١(يف حدود التعارف والتناصر واحلمية احملمودة على احلق

 نب مب ُّ  :تعاىل -كما يف قوله  ،لة دينية رفيعة، ومكرمة لإلنساننـزاإلسالم م
عم سالم ليدبل جاء اإل، ]١٣ة:آي[احلجرات:  َّ رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب
 ،نواعا من الزواج كانت تبلغ مبلـغ السـفاح  أالنسب مببادئه السامية فمنع ب االهتمام

 –كما حرم الزنا والتـبين، قـال   ، ستبضاعخدان وزواج االكزواج املقت وزواج األ
وحرم ادعاء الرجل لغري  ،]٣٣ :[األحزاب َّمن زن رن مم ام يلُّ : تعاىل
  .)٢(بيه فاجلنة عليه حرام"أنه غري أبيه وهو يعلم أىل غري إ"من ادعى  :rبيه، قال أ

وقد وظف اإلسالم النسب وتعلمه يف خدمة صلة الرحم، وهي غاية إسالمية سامية 
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فـإن صـلة   ": r هقوليف ونبيلة، كما 

 ،وروى إسحاق بن سـعيد  ،)٣("الرحم حمبة يف األهل، مثراة يف املال، منسأة يف األثر
: حدثين أيب قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فسأله: من أنت؟ قال: فمت له قال

                                                 
 ابن منظور: لسان العـرب مـادة:  [ .١٠ ص ؛ ومقدمة املقتضب٤١٤ /٤ملفصل يف تاريخ العرب ا )١(

  .]عرف
  .١٣٩٠صحيح مسلم  )٢(
 .٢/٣٠بن عبد ربه الالعقد الفريد  )٣(



 ) ٧٥العدد(  
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بـه   عرفوا أنسابكم تصلوا"ا: r برحم بعيدة، فأالن له القول، وقال: قال رسول اهللا
أرحامكم؛ فإنه ال قرب بالرحم إذا قطعت، وإن كانت قريبـة، وال بعـد ـا إذا    

غزية، عن أيب سلمة بن عبد الـرمحن،  وروى عمارة بن ، "وصلت وإن كانت بعيدة
"ال تعجـل،  ت: قال حلسان بن ثاب rأن رسول اهللا  - رضي اهللا عنها - عن عائشة

  .)١("فإنه أعلم قريش بأنساا حىت يلخص لك نسيب ؛وأْت أبا بكر الصديق
فرب رحـم   ،تعلموا النسب(: tونقل ابن قتيبة قوال للخليفة عمر بن اخلطاب 

(أكـرم  : البنه احلسن tعلي بن أيب طالب ، ويقول )٢()ت بنسبهاجمهولة قد وصل
ي إليه تصري، ويدك الـيت ـا   عشريتك فإم جناحك الذي به تطري، وأصلك الذ

  .)٣()تصول
َألنساب يف اإلسالم أمهية من جوانب متعددة، منها يف اـاالت  عرفة اكما كان مل

تمد يف تنظيمه علـى األسـاس القبلـي؛    التنظيمية للدولة، كاجلانب احلريب الذي اع
كضرورة اجتماعية وضرورة حربية تتناسب مـع التركيبيـة االجتماعيـة والتنظـيم     

  العسكري احلريب.  
الديوان يف سنة عشرين للهجرة، أمـر   tوعندما وضع اخلليفة عمر بن اخلطاب 

ة ممـن هلـم معرفـة    بأن يتم ترتيب قوائمها حبسب اَألنساب واملنازل، فاستدعي ثالث
األخ األكرب لعلي بـن أيب   -بأَنساب الناس هم: جبري بن مطعم، وعقيل بن أيب طالب 

  .طالب، وخمرمة بن نوفل؛ فوضعوا الدواوين حبسب اَألنساب واملنازل
                                                 

  .٣٧٠/ ٢فتح الباري  )١(
  .١٩٦/ ١عيون األخبار  )٢(
 .٦ صابن عنبة  عمدة الطالب )٣(
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متثلت يف تقسـيم  يف عهد عمر بن اخلطاب الطريقة اليت اتبعها أصحاب الديوان أما 
قحطانيني وعدنانيني، فالعدنانيون مقدمون على غريهم  العرب وتصنيفهم إىل صنفني:

مث بعد ذلك يتم تصنيف العدنانيني إىل طبقتني: مضر، وهي املقدمة  ،لظهور النيب فيهم
عندهم، وربيعة. وبدورها مضر تعرضت للتفكيك والتقسيم عندهم إىل جمموعتني مها: 

تقدم، مث قسمت قريش أيضا ضلية والوغري قريش، فأعطوا لقريش احلق يف األف ،قريش
  .هاشم، وهم املقدمون، وغريهم إىل فرقتني مها: بنو

يظهر أن املعيار لتفضيل جمموعة وتقدميها علـى   وبالتأمل قليال يف هذه التصنيفات
موعة أو عدمه، وعلى هذا يف تلك اr  أخرى عند هؤالء كان عبارةً عن ظهور النيب

لي الذي تدور حوله هذه التصنيفات، مث األقـرب  كان بنو هاشم احملور األص األساس
  .)١(منهم فاألقرب، على الترتيب

منذ بداية العصر األموي ونتيجة اهتمام خلفاء بين أمية بالتاريخ واَألنسـاب  لكن و
بدأ االهتمام باَألنساب ينحو منحى ما كان عليه يف اجلاهلية مـن التعصـب القبلـي    

  املناقب.  واألسري وظهرت كتب املثالب و
كان ذلـك   ىل التدوينإمن احلفظ يف الصدور انتقل علم النسب ول ما أن إ ويقال

لفت العديد من الكتب يف هذا اـال كنسـب قـريش    أيف زمن اخلالفة العباسية، ف
  هـ".   ٢٧٤مم للربقي "نساب األأهـ"، و  ٢٣٦بن عبداهللا الزبريي "ملصعب 

أمهية هذا العلم، وبسطوا القول يف فضـله  وقد تواتر عن علماء األمة التأكيد على 
وامتد هذا االهتمام إىل عصرنا احلاضر  ،والترغيب به يف مقدمات مؤلفام يف األنساب

                                                 
 .٤٧٠: ١املفصل يف تاريخ العرب  )١(



 ) ٧٥العدد(  
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وقسـمت كتـب   ، )١(فألف فيه علماء كبار، أو قدموا ملؤلفات يف األنساب لغريهم
 ب على السطور، وفيهفاملبسوط هو تسطري النس ،ىل مبسوطات ومشجراتإنساب األ

وهكذا. ويتمكن النسابة يف املبسـوط مـن    ،حفادمث األ ،بناءمث األ ،باءيبدأ بذكر اآل
يئة الشجرة مـن  خذ هأـر وتارخيها. أما املشجر فهو ما سخبار األأسهاب يف ذكر اإل

مـام  وقيل أن أول من وضـع التشـجري اإل   ،وراقغصان واألكالساق واأل ،تفرعات
السابق تعتمد على رسم حـرف  شجرات يف . وكانت امل-رضي اهللا عنه - الشافعي

بنـاء  أاء. فلو أن رجـال لديـه   بنمث تتصل ذه النون باءات األ ،بمام اسم األأالنون 
باء ميد حىت يصل وهذا ال ،عديدون ذكر اسم كل منهم مث حلق بامسه حرف الباء فقط

خر اآل مث يلحق باسم الولد ،بن"اب مشكلة بذلك كلمة "مام اسم األأالنون املوجودة 
وهكذا بقية  ،بمام اسم األأكذلك ليتصل بذات النون املوجودة حرف الباء الذي ميد 

وال يف أبنـاء  جر واملبسوط قدميا بضـرورة ذكـر األ  بناء. لذا كان يفرق بني املشاأل
  .جدادباء مث األمث يذكر اآل ،حلاق حرف الباء مإل ؛املشجرات

وراق الشـجر  أوراق كأكرسم  ،أخرى خذت كتب االنساب املشجرة صوراأمث 
ا اليسـتلزم  باء ممبناء واآلأو رسم حلقات أو خطوط تصل بني األ ،مساء اوتدوين األ
فيما بعد ظهرت وثائق نسب ختص كل و ،وال كما يف املشجرات القدميةأ بناءذكر األ

 مث ،r ويصلى على النيب ،حيمد اهللا فيها ،ىل ديباجةإفتقسم ذات الوثيقة  ،سرة بذااأ
وتصديقات النسابني  وتزان الوثيقة بتواقيع ،مث يلحق به املشجر ،يسرد النسب مبسوطا

                                                 
مجهرة النسـب  ، ١٢٧الفهرست: ، ٤٦٦ /١ملفصل يف تاريخ العرب ا ٢٣ ص مقدمة كتاب النسب )١(

 .العلم الظاهر يف نفع النسب الطاهر البن عابدين حلنفي، ضمن جمموع رسائله، البن الكليب
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  .مراء والوجهاءوالعلماء واأل
أفكار غريبة على األمة اإلسالمية أثَّرت على وحدا، فبدأ الصراع  مث بدأت تدخل

القبلي والفكري يدب بني أفراد اتمع اإلسالمي على أساس من التعصـب، ومـن   
ظاهر ذلك الصراع: زيادة التأليف يف اَألنساب بوصفه جزًءا من ذلـك الصـراع،   م

وكان التساع رقعة الدولة اإلسالمية ودخول دماء جديدة من بلدان متعددة أثـر يف  
زيادة التأليف يف هذا اجلانب واستخدام مناهج جديـدة تتناسـب مـع الـتغريات     

 ،أو مهنية ،على النسب إما لصفة علميةاالجتماعية، حيث صار مفهوم اَألنساب يطلق 
ل منه، إضافة إىل نـزأو جسمانية، أو نسب للبلد الذي ولد منه أو  ،أو صفة سلوكية

  .النسب األسري والقبلي
حكام الورثـة  أفعليه تترتب  ؛سالميأمهية بالغة يف الفقه اإل هلا النسب مث إن معرفة

حكام أ النكاح فيقدم بعضهم على بعض، وء يفولياحكام األأيحجب بعضهم بعضا، وف
  العاقلة يف الدية حىت تضرب الدية على بعض العصبة دون بعض.  

حتدث القلقشندي عن أمهية علم األنساب ومسيس احلاجة إليه فقال: ال خفاء وقد  
ملا يترتب عليها مـن   ؛ارف املندوبةأن املعرفة بعلم األنساب من األمور املطلوبة، واملع

 :حكام الشرعية، واملعامل الدينية، فقد وردت الشريعة املطهرة باعتبارها يف مواضعاأل
، وأنه النيب القرشي اهلامشي الذي كان مبكة وهـاجر  rمنها: العلم بنسب النيب  -

منها إىل املدينة؛ فإنه ال بد لصحة اإلميان من معرفة ذلك، وال يعذر مسلم يف اجلهـل  
 .وناهيك بذلك ،به

ا: التعارف بني الناس حىت ال يعتزي أحد إىل غري آبائـه، وال ينتسـب إىل   ومنه -



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٣٦-

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ : تعـاىل  - سوى أجداده، وإىل ذلك اإلشارة بقولـه 
]؛ وعلى ذلك تترتب أحكـام الورثـة،   ١٣احلجرات: [ َّ رتيب ىب نب مب

فيقدم بعضـهم علـى بعـض،     ؛فيحجب بعضهم بعضا، وأحكام األولياء يف النكاح
الوقف إذا خص الواقف بعض األقارب أو بعـض الطبقـات دون بعـض،     وأحكام

وما جيـري   ،حىت تضرب الدية على بعض العصبة دون بعض ؛وأحكام العاقلة يف الدية
 .جمرى ذلك، فلوال معرفة األنساب لفات إدراك هذه األمور وتعذر الوصول إليها

ظمى، وقد حكى املـاوردي  ومنها: اعتبار النسب يف اإلمامة اليت هي الزعامة الع -
يف األحكام السلطانية اإلمجاع على كون اإلمام قرشيا مث قال: وال اعتبار بضرار حيث 

؛ ولذلك ملا "األئمة من قريش" ل:قا r شد فجوزها يف مجيع الناس فقد ثبت أن النيب
ن يف سقيفة بين ساعدة، وأرادوا مبايعة سعد ب r اجتمع األنصار يوم وفاة رسول اهللا

ذا احلديث، فرجعوا إليه وبـايعوه، وقـد    tعبادة األنصاري احتج عليهم الصديق 
قال أصحابنا الشافعية: فإن مل يوجد  ،"قدموا قريشا وال تتقدموها" :قال rروي أنه 

قرشي اعترب كون اإلمام كنانيا من ولد كنانة بن خزمية، فإن تعذر اعترب كونه من بـين  
عترب كونه من إسحاق، فإن تعذر اعترب كونه من جـرهم؛  ، فإن تعذر اuإمساعيل 

 ،لشرفهم بصهارة إمساعيل، بل قد نصوا أن اهلامشي أوىل باإلمامة من غريه من قـريش 
فلوال املعرفة بعلم النسب لفاتت معرفة هذه القبائل وتعذر حكم اإلمامة العظمى الـيت  

 .ري ذلك من املصاحلا عموم صالح األمة، ومحاية البيضة، وكف الفتنة، وغ
رضي  -ومنها: اعتبار النسب يف كفاءة الزوج للزوجة يف النكاح عند الشافعي  -
حىت ال يكافئ اهلامشية واملطلبية غريها من قريش، وال يكافئ القرشية غريهـا   -اهللا عنه
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ـ  ن من العرب ممن ليس بقرشي، ويف الكنانية وجهان أصحهما أنه ال يكافئها غريها مم
ليس بكناين وال قرشي، ويف اعتبار النسب يف العجم أيضا وجهان أصحهما االعتبار، 

  .فإذا مل يعرف النسب تعذرت معرفة هذه األحكام
ومنها: مراعاة النسب الشريف يف املرأة املنكوحة، فقد ثبت يف الصحيح أن النيب  -
r نكَح املرأة ألربع" ل:قافراعى ، "ومجاهلا ،اوماهل ،وحسبها ،لدينها :تr   يف املـرأة

 .وهو الشرف يف اآلباء ،احلسب
ومنها: التفريق بني جريان الرق على العجم دون العرب على مذهب من يـرى   -

فإذا مل يعرف النسب  ؛-رضي اهللا عنه - ذلك من العلماء، وهو أحد القولني للشافعي
  .)١(ارىإىل غري ذلك من األحكام اجلارية هذا  ،تعذر عليه ذلك

  : األحكام الفقهية املتعلقة بالكفاءة يف النسباملبحث الثالث
أقوال الفقهاء يف اعتبار النسب من خصال الكفاءة املعتـربة يف   :املطلب األول

  النكاح 
  املعتربة يف النكاح على قولني: اختلف الفقهاء يف اعتبار النسب من خصال الكفاءة

  :القول األول
وهو قول  ،واليت تعترب شرطا يف عقد النكاح ،عتربة يف الكفاءةمن اخلصال املالنسب 

    .)٤(وعرب عنه احلنابلة باملنصب ،، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(احلنفيةمجهور الفقهاء من 
                                                 

)١( للقلقشندي نساب العربأرب يف معرفة اية األ.  
    ١٥١/  ٤انظر: البناية  )٢(
 .٣٢٢/  ٣، إعانة الطالبني ١٦٤/  ٣تاج مغين احمل )٣(
  . حتقيق د. عبد اهللا التركي ود. عبد الفتاح احللو.٩/٣٩١املغين،  )٤(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٣٨-

  : القول الثاين
ذهـب  إليـه  و، ، وأا ليست شرطا يف عقد النكاحعدم اعتبار النسب يف الكفاءة

  .)٢(وسفيان الثوري، )١(مالك
ء القوم فرقوا بني عربية ومولًى، فأعظم ذلـك إعظامـا   : إنّ بعض هؤالقيل ملالك

يف  -تعـاىل  -، لقـول اهللا  اإلسالم كلّهم بعضهم لبعض أكفـاء  : أهلوقال ،شديدا
 َّ رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئُّ : يلنـزالت

ألنّ الناس  ؛ال تعترب الكفاءة يف النسب :ولوكان سفيان الثوري يق ،]١٣[احلجرات: 
على عجمي، وال لعجمي على عـريب،   ال فضل لعريبr :»، قال سواسية باحلديث

  .)٣(»وال ألمحر على أسود، وال أسود على أمحر إال بالتقوى
وأا شـرط يف عقـد    من اخلصال املعتربة يف الكفاءةأدلة القائلني بأن النسب 

   :النكاح
وال تزوجـوهن إال مـن    ،ألكفـاء : "ال تنكحوا النساء إال من اr] قوله ١[

  .)٤(دراهم"ون عشرة ال مهر دو ،األولياء
                                                 

  حتقيق عبد احلليم حممد عبد احلليم. ٢/١٩بداية اتهد، البن رشد، ج )١(
  .٩/٣٩٧املغين، ج )٢(
 سبق خترجيه. )٣(
: "قلـت أخرجـه   ٣/١٩٦يف نصـب الرايـة، ج  أخرجه الدارقطين يف كتاب النكاح، قال الزيلعي  )٤(

الدارقطين مث البيهقي عن مبشر بن عبيد.. قال الدارقطين مبشر بن عبيد متروك احلديث أحاديثه ال يتـابع  
عليها.. وأسند البيهقي يف املعرفة عن أمحد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كـذب".  

 ]١١ح  -٣/٢٤٥[قطين، كتاب النكـاح، بـاب املهـر    ن الدارنقطين، علي بن عمر الدارقطين، سالدار
ـ  اب النكـاح، بـاب اعتبـار الكفـاءة     البيهقي، أيب بكر أمحد بن احلسن بن علي، السنن الكربى، كت

 .]١٤٠٦٣ح -١٠/٣٤٣[
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ن تزوج املرأة من غري كفء مما يـدل علـى اعتبـار    ى الرسول أ :وجه الداللة
  .الكفاءة

  :  املناقشة
رمحه اهللا  –قد أعلّه الزيلعي هذا احلديث أخرجه البيهقي والدار قطين كما سبق، و

هو بشر بن عبيد، و: مولكن راوي احلديث :الدارقطين يف نصب الراية فقال: "قال -
قد أسند البيهقي يف املعرفة عـن  حاديثه ال يتابع عليها... مث قال: وأ ،متروك احلديث

.كمـا  )١("بن عبيد موضوعة كذب هذا احلديث مثّ قال: أحاديث مبشر محد بن حنبلأ
  .)٢("أنّ البيهقي قال بعد ذكره للحديث: "هذا حديث ضعيف مبرة

، ولكن قوي بتضافر الشواهد، ومنها مـا  كان ضعيفاهذا احلديث وإن : اجلواب
"ألمنعن فروج ذوات األحسـاب إال مـن   أنه قال:  tروي عن عمر بن اخلطاب 

  .)٣(األكفاء"
ثالث ال تؤخرها: الصـالة إذا أتـت، واجلنـازة إذا     ،: "يا عليr] قوله ٢[

  .)٤("حضرت، واألمي إذا وجدت هلا كفؤاً
                                                 

  .١٩٧-٣/١٩٦الزيلعي، مجال الدين عبد اهللا بن يوسف، نصب الراية  )١(
 .٣٤٣/ ١٠البيهقي، السنن الكربى، كتاب النكاح  )٢(
 .٣/٢٩٢فتح القدير، الكمال بن اهلمام، ج )٣(
الترمذي، أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، كتاب أبواب الصالة، باب ما جـاء   )٤(

احلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهللا، املستدرك على  ].١٧١ح  – ١/٣٢٠[يف الوقت األول من الفضل 
وابـن   ] وقال عنه حديث غريب صحيح ومل خيرجاه.٢٧٣٤ح  -٢/٨٣٥[الصحيحني، كتاب النكاح 

، وأمحـد يف مسـنده،   ١/٤٧٦) ما جـاء يف اجلنـازة ال تـؤخر..، ج   ١٨يف كاب اجلنائز باب ( هماج
البيهقي، السنن الكـربى، كتـاب   ، ١٢٠. وقد ضعفه األلباين يف ضعيف سنن الترمذي، ص ١/١٠٥ج

 ].١٤٠٥٩ح -١٠/٣٤٢[النكاح، باب اعتبار الكفاءة 



 ) ٧٥العدد(  
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  :  قشةاملنا
وما أرى إسـناده   ،: حديث غريبمذي يف الصالة، مثّ قالرواه الترهذا احلديث 

حاديـث  قد نقل الزيلعي عن البيهقي أنّ حديث علي هذا هو أمثـل األ و، )١("متصال
: صـحيح  وقال ،أنّ احلاكم أخرجه يف املستدرك ، كما ذكرالواردة يف اعتبار الكفاءة

  .)٢(اإلسناد
ختـريوا لـنطفكم، وأنكحـوا    "أنه قـال:   rالنيب  ] ما روته عائشة عن٣[

  .)٣("األكفاء
  :املناقشة

كفاءة، وأورد يف حتقيق اخلالف على اشتراط ال -رمحه اهللا -استدل به ابن اجلوزي 
  :احلديث من طريقني

  ".وال تضعوها إالّ يف األكفاء ،ختريوا لنطفكمبلفظ: " :ألولا -
  .  "أنكحوا إليهمو ،حوا األكفاءنكاو  ،ختريوا لنطفكم: "بلفظ :الثاينو -

ار الطريقني على احلارث بن عمران، قال الدارقطين هو ضعيف، وقال مد"و :مثّ قال

                                                 
 – ١/٣٢٠[الترمذي، سنن الترمذي، كتاب أبواب الصالة، باب ما جاء يف الوقت األول من الفضل  )١(

 .]١٧١ح 
 .١٢٠، ضعيف سنن الترمذي لأللباين، ص: ١٩٨-٣/١٩٧نصب الراية  )٢(

 حتقيق د. عبد اهللا التركي ود. عبد الفتاح احللو. ٩/٣٨٧، واملغين، ج٣/٢٩٢فتح القدير، ج
. قـال الزيلعـي يف   ٧/١٣٣البيهقي يف السنن الكربى كتاب النكاح باب اعتبار الكفاءة، جأخرجه  )٣(

نصب الراية: وهذا روي من حديث عائشة وحديث أنس من طرق عديدة كلها ضعيفة (نصب الرايـة،  
 .]١٩٦٨ح  – ١/٦٣٣[ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب األكفاء ). ٣/١٩٧ج
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نصب الراية أنّ الطـرق  و قد ذكر يف  ،)١("ابن حبان: كان يضع احلديث على الثقات
  .)٢(كلها ضعيفة

 ويف روايـة ، "ألمنعن ذوات األحساب إال من األكفـاء"  :t قول عمر ]٤[
  .  )٣(يف األحساب :وما األكفاء ؟ قال :قلت
] قصة سلمان مع جرير بن عبد اهللا عندما قدمه جرير يف الصـالة فـامتنع   ٥[

سلمان وقال: "إنكم معشر العرب ال يتقـدم علـيكم يف صـالتكم، وال تـنكح     
  .)٤("وجعله فيكم rعلينا مبحمد  نساؤكم، إن اهللا فضلكم

العرب بعضهم أكفاء لـبعض،   ه قال: "أنr  ، عن النيبt عن ابن عمر ]٦[
واملوايل بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل  ،قبيلة بقبيلة، ورجل برجل

  .)٥("إالّ حائك أو حجام
  :  املناقشة

  :حتدث العلماء فيههذا احلديث 
يف إسناده رجال جمهوال، وهو الراوي له عن أنّ فذكر الشوكاين يف نيل األوطار  -

                                                 
 ].١٧٣٢ح  –٢/٢٧[د الرمحن بن علي بن حممد، التحقيق يف أحاديث اخلالف ابن اجلـوزي، عب )١(
حتقيق د. عبد اهللا التركي  ٩/٣٨٧، واملغين، ج٣/٢٩٢، فتح القدير، ج١٩٨-٣/١٩٧نصب الراية،  )٢(

 .٣/٤٠ود. عبد الفتاح احللو، اختيارات ابن قدامة الفقهية، د. علي سعيد الغامدي، ج
، رواه أيضاً عبد الرزاق يف مصنفه، ٩/١٣٣ب النكاح باب اعتبار الكفاءة، جأخرجه البيهقي يف كتا )٣(
 .٦/١٤٥الشوكاين، حممد علي حممد، نيل األوطار،  ).١٠٣٢٤حديث رقم ( ٦/١٢٥ج
، قال البيهقي فيه ضعف. وراجـع  ٧/١٣٤أخرجه البيهقي يف كتاب النكاح باب اعتبار النسب، ج )٤(

 ).١٠٣٢٩قم (. حديث ر٦/١٥٤مصنف عبد الرزاق، ج
 .]١٤٠٧٢ -ح ١٠/٣٤٦[البيهقي، السنن الكربى، كتاب النكاح، باب اعتبار الصفة يف الكفاءة  )٥(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٤٢-

 حامت أباه عن هذا احلديث فقـال: هذا كذب ال قد سأل ابن أيبج، فقال: "وابن جري
  .)١(نقل عن الدار قطين يف العلل أنه ال يصح"أصل له، وقال يف موضـع آخر باطل، و

ه احلاكم من طريق شجاع بن الوليد، قال: حـدثنا بعـض   أنّ هذا احلديث روا -
الذي حدثه باحلديث عن ابـن   الوليد ، هكذا مل يسم شجاع بنإخواننا عن ابن جريج

، كما أنّ فيه عنعنة ابـن  ام الراوي يف السندف احلديث إل، وذلك يوجب ضعجريج
  .جريج و هو مدلّس

ألخـرى يف  فإنه يتقوى بكثرة األحاديـث ا يف احلديث ضعف  كانإن  اجلواب:
  .)٢(فإنها تشهد له ؛معناه
ذا احلديث على الرغم مـن ضعفــه،    كذا فقد عملَ اإلمام أمحد بن حنبلو-

عض أكفاء إالّ العرب بعضهم لب": فجـاء يف كشاف القناع قوله: "وروي يف حديث
 :، يعينقيل ألمحد: كيف تأخذ به و أنت تضعفّه؟ قال: العمل عليه ،"أو حجاما احائك

  .)٣(أنه موافق ألهل العرف"
: " خيرت بريرة على زوجهـا حـني   رضي اهللا عنها، قالت -عن عائشة  ]٧[

ـَت   .)٥(: أنّ زوجها كان عبداًوملسلم عنها ،)٤("عتق

                                                 
 .٦/١٤٥نيل األوطار  )١(
  .٢/٣٣٦إعالم األنام شرح بلوغ املرام،  )٢(
 .١١/٣١٠كشاف القناع  )٣(
 /. ٢٢٤التعريفات / العتق: قوة حكمية يصري ا العبد أهالً للتصرفات الشرعية. اجلرجاين، )٤(
 -ح ٥/١٩٥٩[البخاري، حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب احلرة حتت العبد  )٥(

عتق، باب إمنا الوالء ملـن أعتـق   مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي، صحيح مسلم، كتاب الو ]٤٨٠٩
 .]١٥٠٤ح  -٢/١١٤٣[
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-١٤٣-

، وذكر فهو حديث صحيح r حديث بريرة اليت خيرها رسول اهللا :وجه الداللة
د روايتـه للحـديث قـول    ، فنقل البيهقي بعماء أنه أصح شيء يف باب الكفاءةالعل
هلا فخيرها  ءكان زوجها غري كف ،: "أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرةافعيالش

    .)١(r رسول اهللا
: ، فقالـت r سول اهللاجاءت فتاة إىل ر: "قال t عن عبد اهللا بن بريدة ]٨[

، قال: فجعل األمر إليها، قالـت:  )٢(إنّ أيب زوجين من ابن أخيه لريفع يب خسيسته"
أن ليس إىل اآلباء من األمـر  ن أردت أن أُعلِّم النساء ، و لكقد أجزت ما صنع أيب

  .)٣("شيئا
"وداللة احلديث تكمن يف قوهلـا: لريفـع بـه     قال يف نيل األوطار:: وجه الداللة

  .)٤("هلا كفءاخسيسته، فهذا مشعر بأنه مل يكن 
: اللة احلديث إنما تكمن يف قوهلـا دأنّ رجاله رجال الصحيح، و: ذكر ابن ماجهو
، وهو ماذكره الشـوكاين يف  فهذا مشعر بأنه مل يكن كفءا هلا ؛"فع يب خسيسته"لري

  .)٥(نيل األوطار
                                                 

  .١٥٢/  ٤البناية  ،٢/٣٣٨ إعالم األنام ،١٠/٣٤١البيهقي، السنن الكربى  )١(
/ ٢٩٥رفعت من خسيسته إذا فعلت به فعالً يكون فيه رفعته. معجـم الصـحاح /  اخلسيس الدين، و )٢(

 مادة خسس.
 -ح ٨٦/ ٦[هـي كارهـة   لنكاح، باب البكر يزوجهـا أبوهـا و  النسائي: سنن النسائي، كتاب ا )٣(

ابن ماجه،  ] عن عبد اهللا بن بريدة.٢٥٠٨٧ -ح ٦/١٣٦[أمحد: اإلمام أمحد بن حنبل، املسند  ].٣٢٦٩
ح – ١/٦٠٢[هي كارهـة  تاب النكاح، باب من زوج ابنته وحممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه، ك

 ].٤٥ –ح  ٣/٢٣٢[]. الدار قطين، سنن الدار قطين، كتاب النكاح ١٨٧٤
 .٦/١٤٥الشوكاين، حممد علي حممد، نيل األوطار،  )٤(
  .٦/١٤٥نيل األوطار  )٥(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٤٤-

    ومن املعقول:] ٩[
دوام العشرة و االستقرار بني الزوجني ال يكون عـادة إال  وانتظام املصاحل  أن ]١[

إذا وجد التفاوت بينهما كان سـببا للشـقاق وسـوء    إذا كان هناك تكافؤ بينهما؛ ف
مما يوجب تاليف األمر قبل وقوعه، وذلـك بـأن يكـون الـزوج كـفءا       ،تفاهمال

ألن الشريفة تأىب العيش مع اخلسيس؛ فال بد من اعتبار الكفاءة من جانـب   ؛للزوجة
الرجل ال من جانب املرأة؛ ألن الزوج ال يتأثر بعدم الكفاءة عادة؛ وللعادة والعـرف  

هلـا، مل تسـتمر    كفءامل يكن زوجها  فإذا سلطان أقوى وتأثري أكرب على الزوجة؛
الرابطة الزوجية، وتتفكك عرى املودة بينهما، ومل يكن للزوج صاحب القوامة تقدير 
واحترام. كذلك أولياء املرأة يأنفون من مصاهرة من ال يناسبهم يف دينهم وجـاههم  
ونسبهم، ويعريون به، فتختل روابط املصاهرة أو تضعف ومل تتحقق أهداف الـزواج  

  .)١(االجتماعية، وال الثمرات املقصودة من الزوجية
احل النكاح ختتل عند عدم الكفاءة، ألنها ال حتصل : " ألنّ مصقال يف بدائع الصنائع

عن استفراش غري الكفء، وتعير بذلك فتختلّ  )٣(املرأة تستنكف، و)٢(باالستفراش إال
ال يبقى النكاح بدون حتملها ح ألنّ الزوجني جيري بينهما مباسطات يف النكااملصاحل، و
فـال يـدوم   ، أمر صعب يثقل على الطباع السـليمة التحمل من غري الكفء عادة، و

                                                 
، أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة االسالمية عبد العضيم شـرف الـدين ص   ١٥٢/  ٤البناية  )١(

  .٩/٦٧٤٠، الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبه الزحيلي، ج٣٠٧
املراد أا تأىب أن تكون فراشاً لغـري  ، أي بسط على األرض مبعىن مد، واالستفراش، استفعل من فرش )٢(

 / مادة فرش. ١٠٨٥/ الكفء. ينظر املنجد
نكفت عن الشيء، أي عدلت عنه، و املراد أنّ املرأة تعدل و تأىب من أن يفترشها و جيامعهـا غـري    )٣(

 / مادة نكف. ١٠٦٩الكفء. ينظر، معجم الصحاح /
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-١٤٥-

  .)١("فلزم اعتبارها ؛النكاح مع عدم الكفاءة
خرون برفعة النسب، ويأنفون اويتف ،يعتمدون الكفاءة يف النسب وألنّ العرب ]٢[

العـرب  ; ألنّ االعتبار يف النسب باآلباءو ،من نكاح املوايل، ويرون ذلك نقصا وعارا
رف به مل يكافئها مـن مل يكـن   ، فمن انتسبت ملن تشتفتخر به فيهم دون األمهات

 ؛كفء عربية وإن كانت أمها عجميةًوإن كانت أمه عربيةً ليس  كذلك، فالعجمي أبا
مـا  ، كاصطفى العرب على غريهم، وميزهم عنهم بفضائل مجـةً  -تعاىل  - ألنّ اهللا

  .صحت به األحاديث
، ويكون ن بالكفاءة تكون القوامة حقهأل إن اعتبار الكفاءة من جانب الرجل ]٣[

  .هال هلا وقادرا على القيام االزوج أ
  : وأا ليست شرطا يف عقد النكاحعدم اعتبار النسب يف الكفاءة أدلة اقائلني ب

 زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ  ] قوله تعـاىل: ١[
  ].١٣[احلجرات:  َّ يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت

  .وليس شرط الكفاءة ،ن املعيار هو التقوىتدل اآلية أ :وجه الداللة
  .)٢(بأن الكفاءة يف الدين -رمحه اهللا  –قال ابن العريب: وذه اآلية استدل مالك 

  .]١٠احلجرات: [ َّ جس مخ جخ ُّ  :قوله تعاىل ]٢[
  تايل على عدم اشتراط الكفاءة.بالو ،على املساواة املطلقةتدل  :وجه الداللة

                                                 
 .٢/٣١٧بدائع الصنائع  )١(
 .٩/٢٦٨، جوما بعدها، وأحكام القرآن للقرطيب ٤/١٧٢٥انظر: أحكام القرآن البن العريب، ج) ٢(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٤٦-

  :  املناقشة  
آلخـرة،  املراد ا أحكام ا إمنا اآليات اليت استدلوا ا واليت تنفي التفاضل بني الناس

ا يرجـع ملا يتعلق بأمور الدين والنظام العام يف احلقوق منع التفاضـل الوارد ا إنمو
  .)١(تفاوتون بال شكالشخصية فالناس ي، أما مايتعلق بالصفات والواجبات

قال: "إذا خطب إليكم مـن ترضـون    eأن النيب  t] حديث أيب هريرة ٣[
  .)٢("دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري

  .)٣("ليس لعريب على عجمي فضل إالّ بالتقوى: "r  قوله ]٤[
  :  املناقشة

.. فاملراد بـه  .جمي على عأما احلديث ليس لعريبويف بدائع الصنائع حيث قال: "
، )٤("على اآلخرة و به نقولإذ الميكن محله على أحكام الدنيا فيحمل  ؛أحكام اآلخرة

ا يرجـع ملا يتعلق بـأمور  إنمفي التفاضل اليت استدلوا ا على املساواة ونفاألحاديث 
لنـاس  ، أما مايتعلق بالصفات الشخصـية فا اتالواجبالدين والنظام العام يف احلقوق و

  .)٥(يتفاوتون

                                                 
 .٢٢ص  أبو راس، أمحد سعيد أحكام الزواج يف اإلسالم )١(
)، وقـال  ١٠٨٤حديث رقم ( ٣/٣٩٤) إذا جاءكم..، ج٣أخرجه الترمذي يف كتاب النكاح باب ( )٢(

، ١/٦٣٢) األكفـاء، ج ٤٦الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه يف كتاب النكـاح بـاب (  
من حديث أيب حامت املـزين،   –ساله الترمذي؛ مث أخرجه أيضاً ). واحلديث رجح إر١٩٦٧حديث رقم (

 ).١٠٩٦حديث رقم ( ١/٣١٤وقال فيه: إنه حسن. وقد حسنه األلباين يف صحيح سنن الترمذي، ج
 .] عن أيب نضرة٢٣٥٣٦ح  - ٥/٤١١[أمحد بن حنبل، املسند  )٣(
 .٢/٣١٧بدائع الصنائع  )٤(
 . ٢٢ص  أبو راس، أمحد سعيد اإلسالمأحكام الزواج يف ، ١٥٢/  ٤البناية ) ٥(



  أحباث
اخلالف الفقهي يف كفاءة النسب وموقف نظام املرافعات الشرعية 

  نورة بنت زيد مبارك الرشود .د  ية مقارنة""دراسة فقه
 

 
 
 
 

-١٤٧-

أن تـنكح   ،عمر بن حفصبعد أن طلقها  فاطمة بنت قيس e] أمر النيب ٥[ 
ـ حيث  - رضي اهللا عنهما – ابن موىلوهو  ؛)١(فنكحها بأمره أسامة بن زيد رت ذك

ـ : r سول اهللا، فقـال هلا رله أنّ معاوية بن أيب سفيان وأبا جهم خطبـاها و "أما أب
ال لـه، انكحـي   أما معاوية فصعلوك ال م، وعاتقهجهم فرجل ال يضع عصاه عن 

  .)٢("أسامة
وقـد   ؛، وفاطمة قرشيةموىل – رضي اهللا عنهما - أن أسامة بن زيد: وجه الداللة

 –عليه الصالة والسـالم   -ولو كانت الكفاءة مشترطة ملا أمر  ،تزوج بأمر رسول اهللا
  .)٣(بذلك
ة ابنة عمتـه زينـب بنـت    زيد بن حارث -صلى اهللا عليه وسلم  -وزوج  ]٦[

  .)٤(جحش األسدية
    :وجه الداللة

وهي مـن  زيد بن حارثة موىل وتزوج من ابنة عمة رسول اهللا زينب بنت جحش 
، وقد ذكر قصة زواجهما يف القرآن الكرمي وهي شاهد واضح على أعلى العرب نسبا

                                                 
، حـديث رقـم   ٢/١١١٤) املطلقة ثالثاً ال نفقة هلا، ج٦انظر: صحيح مسلم كتاب الطالق باب ( )١(
)٣٦.(  
أبـو   .]١٤٨٠ح  – ٢/١١٤[مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب املطلقة ثالثاً ال نفقة هلا  )٢(

الترمـذي، سـنن    .]٢٢٨٤ح  – ٢/٢٨٥[ة املبتوتة داود، سنن أيب داود، كتاب الطالق، باب يف نفق
قال ] و١١٣٤ح  – ٣/٤٤٠[ الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء أن ال خيطب الرجل على خطبة أخيه

  صحيح.
 .٣/١٢٢٨ابن امللقن، عمر بن علي بن أمحد، عجالة احملتاج  .٣/٦٠٣انظر: تفسري ابن كثري، ج )٣(
 .٣/٦٠٣انظر: تفسري ابن كثري، ج )٤(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٤٨-

  .)١(عدم اشتراط الكفاءة
، )٢(حت حتت بالل بن رباهي هـالة كان] إنّ أخت عبد الرمحن بن عوف، و٧[

  .)٣(بالل موىل للصديقو
من األنصار خطب منهم بالل احلبشي امـرأة أن   قوما eأمر النيب  :وجه الداللة

اختالف النسب الذي هو من خصال الكفـاءة؛ ولـو كانـت     مع tيزوجوا بالالً 
  .)٤(بالتزويج eالكفاءة معتربة يف النكاح ملا أمرهم 

بن ربيعـة  : "أن أبا حذيفة بن عتبة -ي اهللا عنهارض-ما روي عن عائشة  ]٨[
بنة الوليد بن عتبة، وهـو مـوىل المـرأة مـن     تبىن ساملا، وأنكحه ابنة أخيه هند 

  .)٥("األنصار
مشس بن عبـد منـاف   فهذه قرشية من بين عبد : "قال البيهقي بعد ذكر احلديث

  .)٦("زوجت من موىل
يـا  " :r فقال ،)٧(يف اليافوخ r يبأنّ أبا هند حجم الن tعن أيب هريرة  ]٩[

                                                 
 املرجع السابق. )١(
. البيهقي، السنن الكربى، كتاب ]٢٠٧ح  – ٣/٣٠١[الدار قطين، سنن الدار قطين، كتاب النكاح  )٢(

  ].١٣٥٦٤ح  – ٧/١٣٧[النكاح، باب ال يرد الكفؤ يف الدين إذا رضيت به الزوجة 
  .٣/١٢٢٨ابن امللقّن، عجالة احملتاج  )٣(
 عدنان درويش. حممد :حتقيق ٢/٦٢٣بدائع الصنائع، ج) ٤(
البخـاري، صـحيح    .٦/١٢٢) األكفاء يف الدين، ج١٥أخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب ( )٥(

 ].٤٨٠٠ح  – ٥/١٩٥٧[البخاري، كتاب النكاح، باب يف األكفاء يف الدين 
 -ح ٧/٤٥٩[البيهقي، السنن الكربى، كتاب النكاح، باب الرخصة يف تزويج املوىل العربية أخرجه  )٦(

٥٣٣١.[ 
اليافوخ هو: مكان ملتقى عظم مقدم الرأس و مؤخره، فهو القسم األعلى من قبة اجلمجمة. املنجـد   )٧(
 / مادة يفخ.١٥٧/
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  .)١(كان حجاماًو ،"أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه ،بين بياضة
    :املناقشة

 ،األحاديث الواردة يف زواج العديد من الصحابة من نساء لسن بكفـؤ هلـن  أن 
نـت قـيس   لفاطمـة ب  r ، و كذا أمر النيبوسامل موىل أيب حذيفة ،واملقداد ،كبالل

  :٢فإنما حتمل على أحد األمور التالية امة بن زيدبالزواج من أس
أنه من باب الندب إىل األفضل، وهو اختيار الدين وترك الكفاءة فيمـا سـواه     -١

 هذا ال مينع جواز االمتناع إن مل تتوفر باقي خصال الكفاءة.واالقتصار عليه، و
ب شـر  أبا طيبة بالتمكني مـن  r ، كما خصان من باب اخلصوصية هلمأنه ك -٢

 .صلى اهللا عليه وسلم، وخص خزمية بقبول شهادته وحده، وحنو ذلك –  دمه
ألنّ رضـا الزوجـة    ؛أنه ليس يف هذه األحاديث دليل على عدم اشتراط الكفاءة -٣

لزجيـات متّـت دون   ليس يف األدلة ما يثبت أنّ هذه اوأوليائها يسقط الكفاءة، و
  .اشتراط الكفاءةستدل ا على عدم أوليائها حىت نموافقة الزوجة و

  :  ] األدلة العقلية١٠[
 ،اح على عدم اشتراطها يف اجلنايـات عدم اشتراط الكفاءة يف النكالقياس يف  ]١[
ولو كانت الكفاءة معتربة يف الشرع كان أوىل  ،)٣(: الدماء متساوية يف اجلناياتفقالوا

                                                 
، ]٢١٠٢ح  – ٢/٢٣٣[أبو داود، سنن أيب داود، كتـاب النكـاح، بـاب يف األكفـاء     أخرجه  )١(
 ١٠/٣٥٠[ذا رضيت به الزوجة البيهقي، السنن الكربى، كتاب النكاح، باب ال يرد نكاح غري الكفؤ إو
  ].٢٠٤ح  – ٣٠١/ ٣[الدار قطين: سنن الدار قطين، كتاب النكاح و ،]١٤٠٨٢ح  –
  .١/١٩٩لصابوين لاألحوال الشخصية  ،٢/٤٩٧بدائع الصنائع  )٢(
اجلنايات مجع جناية، و هي كل فعل حمظور يتضمن ضرراً على النفس أو غريها. اجلرجاين،التعريفات  )٣(

 /١٤١./  



 ) ٧٥العدد(  
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ر األبواب؛ ومع هذا ألنه حيتاط فيه ما ال حيتاط يف سائ ؛األبواب باالعتبار باب الدماء
أوىل بعـدم   -يف بـاب النكـاح   –حىت يقتل الشريف بالوضيع فها هنـا   ،مل يعترب
  .)١(االعتبار

    :املناقشة
ألنّ القصـاص   ؛القصاص فهو غري سديدسهم الزواج على مسائل اجلنايات وقياأن 

 ؛صاص يؤدي إىل تفويت هـذه املصـلحة  اعتبار الكفاءة يف القو ،شرع ملصلحة احلياة
صـلحة مـن   ننا لو اشترطناها هنا لقام كل شخص بقتل من ال يكافئه فتفـوت امل أل

أما اشتراط الكفاءة يف عقد النكاح ففيه حفظ ملصلحة القصاص و هي حفظ احلياة. و
  .)٢(عقد النكاح املطلوبة شرعا

  : الترجيحالفرع الرابع
مل تسلم من العقلية دلة األدلة النقلية ال ختلو عن مقال، وكذلك األ يتبني أنمما سبق 

، واملصلحة الزوجيـة  ساواة اليت اعتربها الفريق األولن املاالعتراضات واملناقشة، إال أ
ال حتصـل  لزوجني واليت اليت اعتربها الفريق الثاين واليت تكمن فيها األلفة واملودة بني ا

عقد النكاح،  يفإال بني املتكافئني لو نظرنا إليها لترجح قول القائلني بأن الكفاءة شرط 
  :وذلك لألسباب التالية

ذلـك ألنّ  و ؛كما ذكره الكاسـاين  ،صلحة تدعونا إىل اشتراط الكفاءةأنّ امل -١
وس يف زماننا هذا، حيـث  ، و هذا أمر واقع ملماحل النكاح ختتل عند عدم الكفاءةمص

                                                 
  .٧/٢٣١أدلته وهبة، الفقه اإلسالمي و زحيلي، د.ال – ٢/٤٩٦الكاساين، بدائع الصنائع،  )١(
 .٢/٤٩٧بدائع الصنائع  )٢(
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ـ  مال الخف الوازع الديين والتقوى عند كثري من الناس، و ب ناس حبيـام إىل اجلوان
وجود الكفاءة بني الزوجني غالبا ما تكون أجنح  فاملالحظ أنّ احلياة الزوجية مع؛ املادية
، و والنفرة بينهماللشقاق  أنّ التفاوت الكبري بينهما كثريا ما يكون سببا، كما وأفضل

  .)١(تعيري كلٍّ منهما مبا يفضل به صاحبه
  :قول ابن مازه يف احمليط الربهايني
وهـو السـكىن    ،اطها حتقيق ما هو املقصـود مـن النكـاح   احلكمة يف اشترو"

  .)٢("واالزدواج
فة إالّ أنّ ضعفها يتقوى إن كانت ضعيإليها، وهي وتعدد األدلة اليت استندوا  - ٢
ا يرجح قبول املعىن الذي وردت به، وهو اشتراط الكفاءة، ويف هذا يقول ، ممبتعددها

ن طرق عديدة يقوي بعضها بعضا، فتصـبح  هذه األحاديث الضعيفة م: "ابن الكمال
بوته ثحة املعىن، وبة احلسن حلصول الظن بصترتفع إىل مرت، والشواهدحجة بالتضافر و

  .)٣("يف هذا كفايةو، r  عنه
، الشتراط الكفـاءة  حديث صحيح يشهد هوورود حديث بريرة يف الباب، و -٣

ـِل عن الشافعي، و بل هو أصـح شيء ورد يف باب ختيري رسـول  الكفـاءة كما نق
إذ احلريـة إحـدى    ؛هلا بعد عتقها يف زوجها العبد يدل على اعتبار الكفـاءة  r اهللا

  .)٤(خصاهلا

                                                 
 .٢/٣١٧بدائع الصنائع  )١(
  .٥/٢١احمليط الربهاين  )٢(
 .٣/٢٩٢فتح القدير  )٣(
 .٢٣أحكام الزواج يف اإلسالم /  )٤(
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األوىل باملسلم اختيار من يرضاه ممن ال يلحقه مبناسبته ومصاهرته عيـب أو  ولكن 
على اختالف العصور ال زالت تعترب بعض الصناعات املشينة تـنقص   العرب عار؛ ألن

وإن مل يكن لذلك أصل صحيح إال أن األوىل جتنيب األوالد العـار   ،من شأن صانعها
الناس كلهم آلدم وآدم من تراب؛ ومن كان ذا خلق مع اعتبار أن واملذمة يف املستقبل؛ 

املتأمل يف كالم فت الناس بقدر اإلمكان؛ ودين فهذا احلسب الرفيع؛ لكن تراعى عادا
أهل العلم جيد أن املرجع يف خصال الكفاءة هو عرف الناس وعادم، فكل ما عـده  
الناس واعتربوه من األنساب واألحساب واحلرف وحنوها فإنه معترب، وماال عربة بـه  

  فإنه غري معترب.
  : ثر العرف يف اعتبار خصال الكفاءةأ -

كما ترجح على العرف  من املواضيع اليت تعتمد اعتمادا كبريا ةالكفاءت ملـا كان
فمن املناسـب أن نتنـاول بعـض     عرافكثري منها يتغري نتيجة تغير األ، وأن السابقا

    .يف ضبط أثره يف الكفاءة اجلوانب املتعلقة بالعرف ذات التأثري املباشر
مة املذهب الواحد اختالف أئف أئمة املذاهب حول خصال الكفاءة، بل إن اختال

فاءة هي مسألة نسبية خمتلف عليهـا،  حول هذه اخلصال دليل على أن مايعترب من الك
  .ىل طبيعة الزمان واملكانإيعود تقديرها 

  .يف عادام ومعامالم : ما تعارف عليه الناسيف اللغة –العرف و
  .)١(: املعروفوالعرف
، وتلقته الطباع السـليمة  العقول ا استقر يف النفوس من جهةمهو  :صطالحويف اال

                                                 
 .٥٩٥/  ٢ –املعجم الوسيط  )١(
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  .)١(بالقبول
  .  )٢(والعادة العرف :وأغلب الفقهاء يسوي بني

  .)٣(وأوسعمن يرى بأن: العادة أعم من العرف  ومنهم
  .)٤([ال مشاحة يف االصطالح]و ،املسألة مسألة اصطالحو

  :  أنواع العرف
  .العرف قد يكون عمليا، وقد يكون قوليا

ثل دخول م ...أكان ذلك عاما ماجرى عليه العمل، سواٌء العرف العملي: هو -أ 
هـل  مثل كون رأس املـال أل  ...احلمام من غري تعيني زمن، وال أجرة، أو خاصا ببلد

  .  و األنعامالبوادي ه
  .وضعها للداللة على معىن معينٍو العرف القويل: فهو ما كان من األلفاظ -ب

يقول  بصورة عرضيةف على مسألة الكفاءة عراتأثري األ وقد أشار بعض الفقهاء إىل
نَّ التفَاخر بِالْمالِ أَكْثَر مـن  َأل ؛فَقيـر كفءا للْغنِية يكُونُ الْفَاليف البدائع: [ الكاساين

إشارة  خصوصا يف زماننا .... فقوله)٥(خصوصا في زمانِنا هذَا]و ،التفَاخرِ بِغيرِه عادةً
  .قاس هذا احلكم على عرف زمانه قده إىل أن

                                                 
، ونقل ذات التعريف ابن عابدين يف رسالته عن ]املستصفى[محد النسفي يف أعبد اهللا بن يف وهذا تعر )١(

محـد  أعادة يف رأي الفقهاء، العرف والراجع  العرف، عن صاحب شرح االشباه للبريي، عن املستصفى،
  .٨بو سنة صأفهمي 

  رمي زيدان.ساتذة احملدثني د.عبد الكعابدين، وصاحب املستصفى، ومن األ منهم ابن )٢(
  ىل القول بأن العرف أعم من العادة. إمري حاج، والقرايف. ويذهب ابن اهلمام يف التحرير أمنهم ابن  )٣(
  .نثار العقول / املرجع السابق )٤(
 .٢بدائع الصنائع، ج )٥(



 ) ٧٥العدد(  
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 عرفيـة تلك اخلصـال   ، إىل كونرمحه اهللا -أشار إىل رأي اإلمام أيب حنيفة كما 
فَقَد ذَكَـر الْكَرخـي أَنَّ    وأَما الْحرفَةُفقال: [حني قال يف معرض الكالم عن احلرفه 

م اتاعنالصو فري الْحةٌ الْكَفَاَءةَ فربتعفوسأَبِي ي دنفَال ،ع كائكُونُ الْحكـفءا  ي 
ليفريالصو رِيهولْج، رذُكى اَأل وننِيفَةَ با حبِأَنَّ أَبرالْع ةادلَى عا عيهف ر١(]م(.  

مر علـى عـرف   د بىن األقاضحة إىل أن اإلمام أيب حنيفة ففي هذا النص إشارة و
كم مادام احلكم قد بـين  فالمانع من تغري احل ، فإذا تغري الزمانالعرب يف ذلك الزمان
ري األحكام بتغير األزمان]، وحقيقته أن الزمان ال ال ينكر تغ: [على العرف، ومعلوم أنه

  .. وبالتايل عملهم..، وإمنا أهل الزمانيتغري
مـور  من األرمحه اهللا: إذ يعترب الكفاءة  -ر الشيخ حممد أبو زهرة ويؤكد هذا األم
ن استمرار احلياة الزوجية يستلزم وجود تقارب بني أسريت الـزوج  أل ؛اخلاضعة للعرف

  .)٢(والزوجة
  :وقد وضع الفقهاء شروطا ألجل اعتبار العرف وللعمل به، من أمهها

إمنا تعترب العادة [: ]األشباه والنظائر[. أو غالبا، قال يف .أن يكون العرف مطَّردا  .١
  .)٣(]، أما الشهرة فال عربة ابتذا اطردت، أو غلإ

  .أن يكون العرف عاما .٢
  .الفا للشرع. أن اليكون العرف خم٣
بأن  ،رف الذي حيمل عليه التصرف موجودا وقت إنشاء التصرف. أن يكون الع٤

                                                 
 املرجع السابق. )١(
  .١٨٨ –أبو زهرة  )٢(
  .٥٥قهية، القاعدة رقم . الربكيت، القواعد الف١٢٨، ص١شباه البن جنيم، جاأل )٣(
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. فيقارنه، سواء .يكون حدوث العرف سابقا على وقت التصرف، مث يستمر إىل زمانه
  .أم فعال كان التصرف قوال،أ

 )١(لفاظ إمنا هو املقـارن والعرف الذي حتمل عليه األ[: ل ابن جنيم يف األشباهويقو

  .)٢(]السابق، ال املتأخر، ولذا قالوا: العربة بالعرف الطارئ
القائلني باعتبـار النسـب يف    -احلنفية والشافعية واحلنابلة-وجلمهور الفقهاء 

 النكـاح وشـرط يف عقـد     يفأن النسب معترببعد اتفاقهم على تفصيل الكفاءة 
  :النكاح

  :  ند القائلني بهالتفصيل يف اعتبار النسب ع
    احلنفيةعند أوال: 

، واملوايل بعضهم لبعض ءقريش بعضهم لبعض أكفاء، والعرب بعضهم لبعض أكفا
قريش بعضهم أكفاء لـبعض، والعـرب   «: قال r ، ملا روي عن رسول اهللاأكفاء

، م أكفـاء لـبعض  ، واملوايل بعضهورجل برجلبعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، 
كفء للقرشـية   : القرشيوقالوا )٣(ما"أو حجا ا، ورجل برجل إال حائكيلةقبيلة بقب

                                                 
أي السابق لوقت اللفظ واستقر حىت صار يف وقت امللفوظية، واما املقارن الطارئ فال اثـر لـه وال    )١(

  .٢٦٤ينـزل عليه اللفظ السابق. املدخل يف التعريف بالفقه االسالمي ص 
  .١٣٣، ص ١ج والنظائر،شباه ألا )٢(
، قال صاحب التنقيح: هذا ٧/١٣٤الصنعة يف الكفاءة، ج رواه البيهقي يف كتاب النكاح باب اعتبار )٣(

. وقال ابن عبد الـرب:  ٣/١٩٧منقطع؛ إذ مل يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه. انظر: نصب الراية، ج
هذا حديث منكر موضوع، ورواه ابن حبان يف كتاب الضعفاء، وأعله بعمران بن أيب الفضل، وقال: إنـه  

ال حيل كتب حديثه، وخالصة القول: فاحلديث منقطع (راجع للتوسـع:  يروي املوضوعات عن األثبات، 
  ).١٩٨-٣/١٩٧نصب الراية، ج
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، فالقرشي الـذي  لتفاضل فيما بني قريش يف الكفاءة، وال يعترب اعلى اختالف القبيلة
يش بعضـهم  قر«: r لقوله ؛ليس امشي كالتيمي واألموي والعدوي كفء للهامشية

شم من الفضيلة ما وإن كان لبين ها ،وقريش تشتمل على بين هاشم ،)١(»أكفاء لبعض
، وذلـك  تبار تلك الفضيلة يف باب النكـاح ، لكن الشرع أسقط اعليس لسائر قريش
زوج ابنتيه من عثمان « rوألنّ رسول اهللا ؛ yوإمجاع الصحابة  r بفعل رسول اهللا

t اا ال هامشي٢(»، وكان أموي( وزوج علي ،t ابنته من عمر t   ـاومل يكن هامشي
  .  ة يف قريش ال ختتص ببطن دون بطنفدل على أنّ الكفاء ؛بل عدويا

شي الـذي لـيس   ، فلم جيعل القربيت اخلالفة: صاحب أيب حنيفةواستثىن حممد 
كـان   ت قرشية من أوالد اخللفاء قرشيا ليس من أوالدهم، فلو تزوجله امشي كفءا

  .ولياء حق االعتراضلأل
احلنفية: العرب بعضهم أكفاء لبعض بالنص، وال تكون العرب كفءا مجهور وقال 

 :r ، قال الـنيب ر العرب ولذلك اختصت اإلمامة م; لفضيلة قريش على سائلقريش
املوايل بعضهم أكفاء لبعض بالنص، وال تكون املوايل أكفـاًء   .)٣("يشاألئمة من قر"

: rلعموم قوله  ؛وموايل العرب أكفاء ملوايل قريش ،رب على العجملفضل الع ؛للعرب
 ،إلسالم ال بالنسبومفاخرة العجم با ،»وايل بعضهم أكفاء لبعض رجل برجلوامل«

، ومن أسلم بنفسه أو فمن له أبوان يف اإلسالم فصاعدا فهو من األكفاء ملن له آباء فيه

                                                 
 ، إسناده ضعيف.٣٥/ ٩فتح الباري  )١(
  .، إسناده منقطع٢١٦/  ٩جممع الزوائد  )٢(
وقال:  ١٧١/  ٣، وأخرجه أبو نعيم يف احللية ٢١٣٣، مسند الطياليسي ١٢٦٥٧مسند االمام امحد  )٣(

 ث مشهور ثابت من طريق أنس.هذا حدي
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أبوان يف اإلسالم; ألنّ متـام النسـب   أب واحد يف اإلسالم ال يكون كفءا ملن له له 
 .)١(ملن له أب واحد يف اإلسالم باألب واجلد، ومن أسلم بنفسه ال يكون كفءا

    الشافعية عند: ثانيا
قـدموا قريشـا وال   «خلـرب:   ؛قرشي من العرب ليس كـفء القرشـية  غري ال

ولـيس غـري   اصطفى قريشا من كنانة -تعاىل  - وألنّ اهللا ؛)٢(»قدموهات ،  اهلـامشي
إنّ اهللا اصطفى كنانة من ولـد  «: خلرب ؛واملطليب من قريش كفءا للهامشية أو املطلبية

واصطفاين من  ،إمساعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بين هاشم
ا بنـو هاشـم وبنـو    إنم«: حلديث ؛، واملطليب كفء اهلامشية وعكسه)٣(»بين هاشم

ما الشريفة فـال  ، أمتكافئان، وحملّه إذا مل تكن شريفةً، فهما )٤(»املطلب شيء واحد
ضي اهللا تعاىل عنهما ر -، والشرف خمتص بأوالد احلسن واحلسني يكافئها إال شريف

منه ببنت فهي ، فلو نكح هامشي أو مطليب أمةً فأتت وعن أبويهما، وحملّه أيضا يف احلرة
ألنّ وصمة الرق الثابت مـن   ؛النسبله تزوجيها من رقيق ودينء ، فمملوكة ملالك أمها

، مع كون احلق يف الكفاءة يف النسب لسيدها ال ري شك ألغت اعتبار كلّ كمال معهغ
كفاء بعض نقلـه  أما غري قريش من العرب فإنّ بعضهم أ، هلا على ما جزم به الشيخان

 .)٥(، وقال يف زيادة الروضة إنه مقتضى كالم األكثرينالرافعي عن مجاعة
                                                 

، والبناية يف شـرح  ٦٢٧-٢/٦٢٦، وبدائع الصنائع، ج٢/١٥٤انظر: حتفة الفقهاء، للسمرقندي، ج )١(
  وما بعدها. ٤/٦٢١اهلداية، للعيين، ج

  .٢٩٥/ ٢إرواء الغليل  )٢(
  .٧٤/  ١٠ -٣٦ ٨٤حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي  )٣(
  ، صحيح.٣١٧/ ٧البدر املنري البن امللقن  )٤(
  .٧/٢٧٨، حتفة احملتاج: ٤/١٠١الفتاوى الفقهية للهيتمي:  ،٤/٢٧٣مغين احملتاج:  )٥(



 ) ٧٥العدد(  
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ار النسب يف العجم كالعرب قياسا عليهم، فالفرس أفضل مـن  : األصح اعتبقالوا
لو كان الدين عند الثّريا لذهب به «: صلى اهللا عليه وسلم قال -ملا روي أنه  ؛القبط

إسرائيل أفضل من القبط، ومقابل األصح: أنـه ال يعتـرب   ، وبنو )١(»رجل من فارس
خبـالف العـرب،    ،وال يدونوا ،يعتنون حبفظ األنساب; ألنهم ال النسب يف العجم

ده األقربني أقـدم  ، وال يكافئ من أسلم أو أسلم أحد أجداواالعتبار يف النسب باألب
فء من هلا أب أو أكثر يف اإلسالم، ومن له ، فمن أسلم بنفسه ليس كمنه يف اإلسالم

  .)٢(اإلسالم ليس كفء من هلا ثالثة آباء فيه أبوان يف
  عند احلنابلةلثا: ثا

  :اختلفت الرواية عن أمحد
 ؛من العرب ال يكافئها، وغري بين هاشم ال يكـافئهم أنّ غري قريش  :الرواية األوىل

إنّ اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل، واصطفى قريشـا مـن كنانـة،    «: حلديث
 ، وألنّ العرب فضلت على»بين هاشم، واصطفاين من بين هاشم واصطفى من قريش

رب، وبنو هاشم أخص بـه مـن   وقريش أخص به من سائر الع ،rاألمم برسول اهللا 
: إنّ إخواننا من بين هاشم ال ننكر فضلهم قريش، وكذلك قال عثمان وجبري بن مطعم
  .)٣(علينا ملكانك الذي وضعك اهللا به منهم

ألنّ  ؛أنّ العرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم بعضهم لبعض أكفاء :الرواية الثانية

                                                 
  .٢٥٤٦، باب فضل فارس، yصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة  )١(
  ٧/٢٧٨، حتفة احملتاج ٤/١٠١الفتاوى الفقهية للهيتمي  ،٤/٢٧٣مغين احملتاج  )٢(
 .٧/١٥١ غينامل ،٨/١٠٧ اإلنصاف، ٥/١٩٠فروع ال )٣(
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رضي اهللا تعـاىل   - وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم ،)١(»زوج ابنتيه عثمان rالنيب «
  .)٢(عنهم

نوع اشتراط الكفاءة يف عقد النكاح من حيث كونه شرط صحة  :املطلب الثاين
  أم شرط لزوم 

 تعريف الشرط لغة واصطالحا   :الفرع األول
، عالماـا  :أي َّ جنمم خم حم ُّ ىل: تعـا  – ، ومنه قولهالعالمة : الشرط لغة

وهي الشني، والراء، والطاء، وهي تدل علـى علـم    :لشرط يقوم على ثالثة أحرفا
شرط احلاجم شرطا مـن بـاب    :ويف املصباح، )٣(، وما قارب ذلك من علموعالمة

ضرب، وقتل، الواحدة شرطة، ومجع الشرط شروط، مثل: فلس وفلوس، والشـرط  
  .)٤(: العالمةبفتحتني

يستلزم عدمه عدم  ،، مكمل ملشروطه: فهو وصف ظاهر منضبطصطالحأما يف اال
ج عـن حقيقـة   هو على هذا أمر خـار . و، وال يستلزم وجوده وجود احلكماحلكم

  .)٥(املشروط ليس جزءا منه
  وشروط عقد الزوج عددها مجهور الفقهاء بثالث شروط هي:  

  شروط الصحة - ١

                                                 
  تقدم خترجيه. )١(
 .٧/١٥١ ملغينا )٢(
  معجم مقاييس اللغة مادة شرط. )٣(
    ٣٠٩/  ١املصباح املنري  )٤(
  .١٠٣/ ١، السبب عند األصوليني ٤٣٠/  ٣شرح خمتصر الروضة  )٥(



 ) ٧٥العدد(  
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  شروط النفاذ - ٢
  شروط اللزوم   - ٣

  .  نعقاداحلنفية شروط اال و أضاف
  .وأحكام كما سيأيت وقد رتبوا على ختلفها آثار

  : أنواع الشروط يف عقد النكاح الفرع الثاين
  نعقـاد  شـروط اال

 ،نعقـاد واإلنشـاء  ها يف أركان عقد الزواج أثناء االالشروط الىت يلزم توافروهي 
  .)١(وذلك بسبب إرتباطها كليا باألركان الىت يقوم عليها العقد

 .أو بالصيغة ،أو باللفظ املستعمل ،وهذه الشروط إما أن تتعلق بالعاقدين
  :  الشـروط املتعلقـة بالعـاقديـن –أ 

  :ويشترط يف عاقدي الزواج مايلي
 .سواء بالبلوغ أو ببلوغ سن التمييز ،جيب أن يكون كل من العاقدين ذا أهلية -١
ر وذلك عن طريق مساع كالمـه أو  أن يعلم كل من املتعاقدين ما صدر من اآلخ - ٢

   .رؤية إشارته أو يقرأ ما كتبه له ويفهم املراد منها
 .إسالم الزوج إذا كانت الزوجة مسلمة - ٣ 
فال يتحقق الزواج على الرجـل أو اخلنثـى    ،أن تكون املرأة أنثى حمققة األنوثة - ٤

 .املشكل
                                                 

، فتح القدير، للكمال بن اهلمـام،  ٥/٢٢وراجع: املبسوط، للسرخسي، ج ٢/٦٢٣بدائع الصنائع، ج )١(
وما  ٩٥، أحكام األسرة يف اإلسالم، حممد مصطفى شليب، ص ٣/٨٤، حاشية ابن عابدين، ج٣/٢٩١ج

  .٤٠ص بو زهرةأل بعدها، األحوال الشخصية
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  ا.لمإذا كان الزوج مس ،أن تكون املرأة مسلمة أو كتابية - ٥
 :الشروط املتعلقة بصيغة العقد -ب 
 .املكانمن حيث الزمان و اأن يكون جملس العقد متحد - ١
  .جياب والقبول متوافقنيأن يكون كل من اإل - ٢
 .وهو شرط مل تأخد به احلنفية واحلنابلة ،لإلجياب اأن يكون القبول فوري - ٣
 .بقاء املوجب على إجيابه - ٤
لباطل والعقد الفاسـد وهـم   ا الذين مييزون بني العقد انعقاد يقول شروط االو

نعقاد أنه يؤدي حتمـا إىل بطـالن عقـد    ولقد جعلوا يف ختلف شروط اال، األحناف
حـىت ولـو مت    ،الزواج وال يترتب على بطالن عقد الزواج أي أثر من آثار الـزواج 

  .يثبت به النسبوهو يف مرتبة العدم و ،الدخول
 :شـروط الصحـة

العقـد آثـاره   على رتب توط الصحة بأا تلك الشروط الالزمة لكي يتعرف شر
يـب األمـر   ستلزمها الشـارع لترت اها البعض بأا تلك الشروط الىت وعرف ،الشرعية

  .)١(حيترمه الشارع ابدوا ال يعترب العقد موجودا وجودو ،الشرعي على ذلك العقد
 :  غري متفق عليها والبعض اآلخروشروط الصحة اتفق الفقهاء على بعضها 

  :الشـروط املتفـق عليهـا –أ 
 .أنه ال تكون املرأة حمرمة على الرجل حترميا مؤبدا أو مؤقتا :احملليـة: ومعناه - ١

                                                 
. ٣/٨٤، حاشية ابن عابـدين  ٣/٢٩١، فتح القدير ٥/٢٢وراجع: املبسوط  ٢/٦٢٣بدائع الصنائع  )١(

 عدها.وما ب ٩٥أحكام األسرة يف اإلسالم، حممد مصطفى شليب، ص 



 ) ٧٥العدد(  
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 .شـرط الصيغة املؤبدة: وهي أن ال يكون الزواج مؤقتا أو زواج متعة - ٢
ف ما يتوقع ويقصد باملرض املخو ،ون أحد الزوجني مريضا مرضا خموفاأن ال يك - ٣

  .منه املوت
 :غري املتفق عليهاالشروط  –ب 

الشهود: ذهب مجهور الفقهاء إىل أن حضور الشهود عقد الزواج هـو شـرط    - ١
شـرط   :أي ،وإمنا إعتربته شرط نفاذ ،بينما املالكية مل تعتربه شرط صحة ،صحة

لـزوج  وجيـب أال يتفـق ا   ،وجعلت إعالن الزواج شرط صحة ،عند الدخول
 .والشهود على كتمان الزواج عن الناس واجلماعة

وهـذا   ،ومل يكونا حتت اإلكـراه  ، وخمتاريننيأن يكون كل من العاقدين راضي - ٢
  .شرط عند اجلمهور غري احلنفية

 ؛لقد رتب مجهور الفقهاء على ختلف شرط من شروط الصحة فساد عقد الزواجو
ختيـارا أو  اسواء  ،جيب التفرقة بينهماالدخول  وإذا مت ،رأةوبالتايل ال حيل الدخول بامل

هة، ويدفع هلا الزوج مهر املثـل،  بوكذا عدم إقامة حد الزنا عليهما لوجود الش ،جربا
ـ   د وتثبت حرمة املصاهرة، والعدة من وقت الفرقة حىت يربأ الرحم، كما يثبـت الول

  .الناتج عن الزواج الفاسد ألبيه
ف شرط من شروط الصحة فإن العقد يكون فاسدا إال بأنه إذا ختل ريونأما احلنفية ف

 .)١(إذا كانت احمللية أصلية فالعقد يكون هنا باطال

                                                 
 .املراجع السابقة )١(
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   :شـروط النفاذ
لكـن   ،نعقد العقد صحيحاانعقاد وشروط الصحة إذا توافرت يف العقد شروط اال

شـروط   تعـرف ، وه جيب أن تتوافر فيه شروط النفادأو لريتب آثار الكي يكون نافذ
  .)١(العقد على عاقديه بغري وجودهاتلك الشروط الىت ال تنفذ أحكام  :أاب النفاذ
 :هي شـروط النفـاذو
فإذا قام ناقص األهلية بإبرام العقد فال  ،أن تكون ملتويل إنشاء العقد والية إنشائية - ١

غري الكامل األهلية الـذي  أو  ،على إجازة وليه مثال اويكون موقوف ،يكون نافذا
ففي هذه احلالة العقد يكون موقوفا على إجازه  ،اج غريه دون وكالة منهيتوىل زو
 .غريه

فإذا خالف الوكيل الوكالة فإن العقد  ؛خيالف الوكيل موكله فيما وكله بهأن ال  - ٢
 .الذي أبرمه بقي موقوف النفاذ على إجازة املوكل

فهنا إذا أبرم الويل  ،يهع وجود الويل األقرب املقدم علأال يكون العاقد وليا أبعد م - ٣
األبعد عقد الزواج للموىل عليها فيكون هذا العقد موقوفا حـىت إجـازة الـويل    

 .األقرب
يذهب مجهور الفقهاء إىل أنه إذا ختلف شرط النفاذ يف عقد الزواج كان العقـد  و

وإذا مت  ،صحيحا إال أنه اليرتب آثاره إال إذا أجيز من طرف الذي له حـق اإلجـازة  
أما إذا مت الدخول دون إجازة فإنه تترتب عليه نفس  ،وأجيز رتب العقد آثارهالدخول 

                                                 
، فتح القـدير، للكمـال بـن اهلمـام،     ٥/٢٢املبسوط، للسرخسي، ج ٢/٦٢٣بدائع الصنائع، ج )١(
وما  ٩٥. أحكام األسرة يف اإلسالم، حممد مصطفى شليب، ص ٣/٨٤، حاشية ابن عابدين، ج٣/٢٩١ج

  بعدها.
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سـتثناء بالنسـبة   اوهناك  ،اآلثار عن الزواج الفاسد الذي ختلف أحد شروط الصحة
 .ألنه باطل ؛احلنابلة الذين ذهبوا إىل أن زواج الفضويل ال يستدعي اإلجازةللشافعية و

    :شـروط اللـزوم
سـتوىف شـروط اإلنعقـاد    ازواج يكون الزما إذا ما أن عقد الذهب الفقهاء إىل 

حق فسخه بعد متامه نتيجة عدم توفر  مهاغريوليس ألحد الزوجني أو  ،والصحة والنفاذ
تلك الشروط الىت يتوقف ": هذه األخرية بأاوميكن تعريف  ،شرط من شروط اللزوم

  ."عليها بقاء العقد مستمرا مرتبا جلميع آثاره
تلك الشروط الىت ال يكون ألحد الزوجني أو غريمها ممـن  ": ذلك بأاوعرفت ك

 .)١("متامهسخه بعد فيتعدى إليه ضرر العقد حق 
  :  هي شـروط اللــزوم

 .)٢(شـرط خلو الـزوج من العيوب اجلنسيـة واألمراض - ١
 .)٣(شـرط عـدم عتـق املولـي أمته بعد تزوجها - ٢

                                                 
لبالغة العاقلة نفسها من كفؤ ومـن غـري   وجاء فيه: ".. إذا زوجت املرأة ا ٢/٦٢٣بدائع الصنائع، ج )١(

رضاء أوليائها؛ كان العقد غري الزم، وكان ألوليائها حق االعتراض وحق الفسخ.." ومعىن ذلـك أـا   
تزوجت بغري رضاء األولياء فإذا رضي األولياء بذلك كان العقـد صـحيحاً..". وراجـع: املبسـوط،     

أحكام  .٣/٨٤، حاشية ابن عابدين، ج٣/٢٩١ج ، فتح القدير، للكمال بن اهلمام،٥/٢٢للسرخسي، ج
لـدكتور وهيـة    ٤٠اإلمام ابـو زهـرة    ،وما بعدها. ٩٥األسرة يف اإلسالم، حممد مصطفى شليب، ص 

  .٧٦ص  -الزجيلي
إذا تبني للزوج أو الزوجة أن أحدمها قد غرر باآلخر مثال كأن تدعي الزوجة بأا غري مريضة أو بكر  )٢(

جنسي أو غري بكر فهنا العقد ال يكون الزما يف حق املغرور وحيق له فسخ عقد  يف حني هي مصابة مبرض
  .الزواج

الزم يف حقها بعدما  وهذا يعين أنه إذا زوج السيد أمته مث أعتقها فهنا هذا العقد الذي أبرمه املوىل غري )٣(
  .جيوز هلا التمسك بفسخهأصبحت حرة و
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 عليـه  وهذا موضوع البحث وسنأيت :شـرط الكفـاءة فـي الــزواج - ٣
  .بالتفصيل يف الفصل التايل

أنه إذا حتقق يف العقد أركانـه وشـروطه وختلفـت     ذهب مجهور الفقهاء إىلوقد 
إال أنه ال يكون الزما فيجوز ملن له  ،نافذا إحدى شروط اللزوم يكون العقد صحيحا

طلب الفسخ قبـل  أن يطلب فسخه، فإذا كان  :أي ،حق التمسك بفسخ عقد الزواج
أمـا   ،الدخول ورأى القاضي بفسخ العقد فهنا العقد ال يرتب أي أثر من آثار الزواج

مـة  الالزلى كل العقود الصحيحة والنافذة وفريتب العقد آثاره املترتبة ع"الدخول  بعد
ثبوت النسب، نفقة العدة، املهر املسـمى أو  "ثار جند إىل أن يفسخ العقد ومن تلك اآل

فتلك مراتب أربع يتوقف وجود كل واحدة منها  ،، وحرمة املصاهرة، العدةمهر املثل
على توافر أمور تسمى يف االصطالح بالشروط مىت وجدت حتققت، وإذا انتفت منها 

  انعدمت.
 :فشروط االنعقاد هي اليت يتوقف عليها سالمة األمور األساسية يف العقد؛ وهـي 

هذه الشروط أو بعضها حلق العقد اخللـل يف  واحملل؛ فإذا ختلفت  ،والصيغة ،العاقدان
  .لبطالن، ويسمى العقد حينئذ باطالأساسه؛ ويعرب عن هذا اخللل با

وشروط صحته هي اليت يتوقف عليها صالحية العقد لترتب اآلثار الشرعية عليـه؛  
فإذا ختلفت هذه الشروط أو بعضها كان العقد غري صاحل لترتب تلك اآلثـار عليـه؛   

  .ويسمى العقد فاسدا ،اخللل بالفساد ويعرب عن هذا
لف هـذه  وشروط النفاذ هي اليت يتوقف عليها ترتب اآلثار على العقد بالفعل؛ وخت

  .الشروط جيعل العقد موقوفا



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٦٦-

عليه آثاره، فال يكون ألحد  يت يتوقف عليها بقاء العقد مرتباوشروط اللزوم هي ال
  .)١(اخليار يف فسخه ورفعه من أساسه

نوع شرط الكفاءة من حيث كوـا شـرط    : خالف الفقهاء يفالفرع الثالث
 صحة أم شرط لزوم 
  على قولني: ؟ شرط لزوم يف النكاح شرط صحة أو هل الكفاءة :اختلف الفقهاء
ليست شرطا يف صحة النكاح، وإمنا هي شرط للـزوم  نّ الكفاءة إ :القول األول

، بـل  سد إذا مل توجد الكفاءةفوال يبطل العقد وال ي ،، فيصح النكاح مع فقدهافقط
  .  ه اخليار يف طلب الفسخ أو إمضائهول ،يعطى احلق ملن له املصلحة يف وجوده

الـذي   )٣(، وهو املعتمد عند املالكيـة )٢(الروايةب إليه احلنفية يف ظاهر وهذا ماذه
ل واألصح كما قا، ، واملذهب عند أكثر متأخري احلنابلة)٤(الشافعيةوشهره الفاكهاينّ، 
 ،وعمر بن عبـد العزيـز   ،وابن مسعود ،، وهو ما روي عن عمر)٥(يف املقنع والشرح
  .)٦(وابن سريين ،ومحاد بن أيب سليمان ،وعبيد بن عمري

  .نّ الكفاءة شرط يف صحة النكاحإ القول الثاين:
وابـن   ،واللخمي -)٧(يف رواية احلسن املختارة للفتوى عندهم -وهو قول احلنفية 

                                                 
  وما بعدها. ٩٥د مصطفى شليب، ص انظر: أحكام األسرة يف اإلسالم، حمم )١(
 .٢/١٢٨تبيني احلقائق ، ٢/١٣٧البحر الرائق  )٢(
 .٣/٥٨حاشية الدسوقي  )٣(
  ٣/١٦٤مغين احملتاج  )٤(
 .٢/١٥٨منار السبيل ، ٧/٣٧٢املغين مع الشرح الكبري  )٥(
  املراجع السابقة. )٦(
تبـيني  ، ٢/٣١٧بـدائع الصـنائع    ،٣/٢٩٣شرح فتح القدير ، ٢/٣١٨رد احملتار على الدر املختار  )٧(

 .٢/١٢٨احلقائق 
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  .)٢(أمحدمام اإلوهو رواية عن  -)١(من املالكية -وابن سلمون  فرحونوابن  ،بشري
قال أمحد: "إذا تزوج املوىل العربية فرق بينهما، وقال يف الرجل يشرب الشراب: ما 

  .)٣(..".ا فرقت بينهماكيفرق بينهما، وقال: لو كان املتزوج حائ ،هو بكفء هلا

، والذي يترجح من القـولني يف  الكفاءةوحجة الفريقني األدلة املتقدمة يف اشتراط 
، فإذا تزوجت عقد النكاح شرط لزوم ال شرط صحة هذا البحث أن شرط الكفاءة يف

وكان ألوليائها حق االعتراض عليـه وطلـب    ،املرأة بغري كفء وقع العقد صحيحا
 ،م إذا أسقطوا حقهم يف االعتراض لزم العقـد ؛ دفعا للمعرة عن أنفسهم، إال أفسخه
أسـقط األوليـاء   حىت لو  ،كانت الكفاءة شرطا لصحة العقد ملا صح العقد أصال فلو

  .حقهم يف االعتراض
  : حكم فسخ النكاح لعدم الكفاءة املطلب الثالث
  لغة واصطالحاتعريف الفسخ : الفرع األول

  :منهايأيت الفسخ يف اللغة على عدة معان 
ومـن   ،فانتقض ،نقضه: أي ،؛ فانفسخفسخ الشيء يفسخه فسخا :: يقالالنقض

  .انتقض والبيع والنكاح: ااز: انفسخ العزم
: أزلته عن موضعه فانفسخ، وفسخت املفصل : فسخت العود فسخااإلزالة: تقول

  .: أزلته، أيعن موضعه
  .اإللقاء: يقال: فسخت الثوب: ألقيته

                                                 
  .٣/٥٨حاشية الدسوقي  )١(
  .٢/١٥٨منار السبيل ، ٧/٣٧٢املغين مع الشرح الكبري ) ٢(
 املراجع السابقة. )٣(



 ) ٧٥العدد(  
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  .)١(وا على فسخهتوافق :، وتفاسخ القوم العقد: رفعته: فسخت العقد فسخاالرفع
جاء يف تاج العروس: الفسخ: الضعف يف العقل والبدن، واجلهل، والطرح، وإفساد 

   .)٢(الرأي
  .)٣(حل ارتباط العقدهو  اصطالحا:تعريف الفسخ 

فتستعمل كلمـة الفسـخ   . )٤(هو ارتفاع حكم العقد من األصل كأن مل يكن :أو
  .أحيانا مبعىن رفع العقد

أو بسبب خلل د، خلل وقع عند العق بوعرفه مسارة: "بأنه نقض عقد الزواج بسب
  .)٥(ه"خلل مينع من بقاء العقد واستمراره، ولكنه أصاب العقد بعد انعقاد

  حكم فسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ النسبالفرع الثاين: 
، وكـان منشـأ   يف الزواجشرطا ف الفقهاء يف اعتبار الكفاءة ختالمما سبق يتبني ا

من شـروط   يعتربها شرطا فمن مل ،أو ال العقدمن شروط عتبارها شرطا فهم يف االخ
زمـا، ومـن   الوعليه ينعقد العقد ويعترب صحيحا ونافذا و ،مبشروعيتهامل يقل  العقد

من شروط العقد قال مبشروعيتها، لكنهم اختلفـوا باعتبارهـا   اعتربها وعدها شرطا 
ن شـروط  لو قلنا بأا شرط مأننا ف الشروط اللزوم، وينبين على هذا اخلطا من شر

كان العقـد   الصحة وزوجت املرأة نفسها من غري كفء أو زوجها وليها بغري الكفء

                                                 
 .٣٤٢١/  ١، لسان العرب ٥٧١/  ١انظر: خمتار الصحاح  )١(
  .٢/ ٢٧٣اج العروس: ت )٢(
  .٣١٣األشباه والنظائر للسيوطي: ص  ،٨٣٣األشباه والنظائر البن جنيم: ص  )٣(
  .١٨٢/٥البدائع:  )٤(
 .٢٥٦/  ١ أحكام وآثار الزوجية )٥(
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، )٣(، وأحد قويل الشـافعي )٢(اإلمام أمحد، وكان باطال عند )١(فاسدا على قول احلنفية
، فيعين أن العقد قد انعقد صحيحا ونافذا إال أنـه  وإن اعتربوه شرطا من شروط اللزوم

    .)٤(فسخغري الزم فيثبت حق ال
 الإ ،)٥(ويبقى قائمـا ، بدايسقط أ الذهب مجهور الفقهاء إىل أن حق الفسخ وقد 

دهم طلب الفسخ لعـدم  ألححيق  الدة، فالبسقوط الكفاءة بالو احلنفية هم الذين قالوا
وذلك رعاية ملصلحة الطفل حىت يترىب يف كنف والديـه، فـإن    ؛الكفاءة بعد الوالدة

وينبغـي   ،يضيع الولد بالتفريق بني والديهال ه أحفظ، حىت بقاءهم جمتمعني على تربيت
    .)٦(حلاق احلمل الظاهر بهإ

ألن هذا احلق  ؛إذا رضيت املرأة وبعض األولياء، مل يكن لباقي األولياء فسخ: وقالوا
 أيب قـول  علـى  ، كالقصاصأسقط بعض الشركاء حقه فسقط مجيعه، وقد ال يتجزأ
  .)٧(حنيفة

، كل واحد من األولياء يعترب رضاه، فلم يسقط برضى غريه أن : ولناقال ابن قدامة
القصاص فال يثبت لكل واحد كامال، فإذا سقط بعضه تعـذر   فأما ،كاملرأة مع الويل

وألنه لو زوجها بدون مهر مثلها، ملك البـاقون عنـدهم    .استيفاؤه، وهاهنا خبالفه
                                                 

  .٣١٧/  ٢، بدائع الصنائع ١٩٦/  ٤انظر: املبسوط  )١(
  .٩/٣٩٠املغين، ج )٢(
  .٥/٤٢٤روضة الطالبني  )٣(
لى املذاهب األربعـة  ، الفقه ع١٩٥/  ١، اهلداية ٣١٧/  ٢، بدائع الصنائع ١٩٦/  ٤انظر: املبسوط  )٤(

 .٧٣٤ص 
 .٧٣٤انظر: الفقه على املذاهب األربعة ص  )٥(
 .١٣ص ،٤در املختار، جال )٦(
  .٣١٧/  ٢، بدائع الصنائع ١٩٦/  ٤، املبسوط ١٩٥/  ١انظر: اهلداية  )٧(
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-١٧٠-

وسواء كانوا متساوين يف ، حقه، فهاهنا مع أنه حق هلم أوىل ، مع أنه خالصاالعتراض
لدرجة أو متفاوتني، فزوج األقرب، مثل أن يزوج األب بغري كفء، فـإن لإلخـوة   ا

وقال مالك .ألم أولياء ؛أنه حىت أوالدها يفسخون صاحب الزادوظاهر كالم ، الفسخ
 .، فرضاؤه ال يعتربال حق لألبعد معهألنه  ؛والشافعي: ليس هلم فسخ إذا زوج األقرب

فملـك الفسـخ    ،لكفاءةيلحقه العار بفقد ا ،ولنا أنه ويلٌّ يف حالٍ :ابن قدامة قال
  .هـ.ا)١(كاملتساويني"
 أن اشتراط الكفاءة يف النسب لصحة النكاح خمتلف فيه بني املـذاهب  وعلى هذا

وِّجـت  ، فلو زللصحة ليست شرطا ، وأكثر أهل العلم على أاللحنابلة فيه روايتانو
ن إوقالوا  لصحة النكاح، صح النكاح، فالكفاءة معتربة وليست شرطا املرأة بغري كفء

لكن أبـا   حق املطالبة بفسخ النكاح إذا زوجت املرأة بغري كفء، لألولياء أو بعضهم
ومالك  .فليس لباقي األولياء حق الفسخ إذا رضيت املرأة وبعض األولياء :حنيفة يقول

ألن رضا األبعد ال  ؛ليس لألبعد حق الفسخوالشافعي يقوالن: إذا زوج الويل األقرب ف
  .يعترب

لعقـد  مت او،  فسخ النكاح مادام النكاح صحيحاوالصحيح أنه ليس ألحد احلق يف
إال  الميكن فسخهصح العقد مبقتضى الدليل الشرعي إذا و، برضا املرأة والويل ال يفسخ

الشـريفة  ئـل  إذا زوج األب الذي هو من القبا وعلى هذا .وال دليل ،بدليل شرعي
، ألحد من أوليائها أن يفسخ النكاحوليس  ،فالنكاح صحيح املعروفة مبن ليس بقبيلي

ولكنه إذا كان هناك مفاسد وأضرار ميكن أن تنشأ عن هذا، بأن حيصل مـن القبيلـة   

                                                 
  .٩/٣٩٠املغين، ج )١(
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شيء من املخاوف اليت ختشى فإنه ال يفعل ذلك؛ ألن دفع الضرر األكـرب مطلـوب،   
ون من حصول فتنة، وحني ال خيشى شيء من ذلـك  فترك زواج شخص من امرأة أه

. ومعلـوم أن  اسـائغ  وكونـه  نع مينع، وقد جاء ما يدل على ذلكفإنه ليس هناك ما
حصول الضرر األشد ينبغي أن يتخلص من الوصول إليه بارتكاب ما هو دونه، وذلك 

  .ما هو أشد كما هو احلال يف النسبإذا كان سيؤدي إىل 
* * *  
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  الفصل الثالث
  وقف نظام المرافعات من مسألة تكافؤ النسب وجهود وزارة العدلم

 
الـيت   ثل القيمة العليا اليت قامت عليها السماوات واألرض، وهو الغايةن العدل ميإ

 حم جم يل ىل مل خل ُّ تعـاىل:   - ، قالمن أجلها أرسل اهللا الرسل
 .]٢٥ :احلديد[ َّ حنجن يم ىم مم خم

وال يقتصر علـى املفهـوم    ،عامي دل من حيث وضعه اللغوي والشرعمفهوم العو
القضائي، وأنه يوجز يف ثالث كلمات: "وضع األمور يف مواضعها"، ويسهب البعض 

  ط".كل ذي حق حقه بال إفراط وال تفريبقوله: "إنه إعطاء 
فتدخل املسـاواة يف   ؛نية تتجاوز املفهوم الدقيق للعدلبعض الكتابات القانومث إن 

يق، فاملساواة يف بعض الوقائع خترج عن حيز العدل إىل مفهوم العدل، وأن هذا غري دق
املرياث ك فيقال: "املساواة العادلة"، ؛اجلور، ولذلك احتاج لفظ املساواة إىل قيد العدل

فللذكر مثلُ حظّ االنثيني، فهنا مل حتصل مساواة بني األوالد (الذكور واإلناث)، لكنها 
 .ليةقسمة عادلة؛ مراعى يف ذلك حكم إسالمية عا

  :مسرية العدل باململكة العربية السعودية تنقسم اىل قسمنيو
عدل يف األحكام، وهذا ثابت ال يتغري، وال يقبل املساس به؛ ألنـه ميثـل    األول:

ثوابت الدولة يف تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، يضاف لذلك عدالة تطبيق النظـام  
الواجب طاعتـه، وسـن    يل األمروهو من الشريعة باعتباره صادرا من و ،على اجلميع

رسلة، كما يكيفهـا بعـض   ، وليست من املصاحل املألنظمة من املصاحل املعتربة شرعاا
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لشموهلا بنصوص شرعية ولو مل يكن منها إال وجوب السمع والطاعة فيمـا   ؛الباحثني
 .للضروريات اخلمس مر به ويل األمر، وألن فيها حفظاأ

اءات القضائية والتوثيقية واهليكلة اإلدارية، وهذه هي مسرية عدلية يف اإلجر الثاين:
عدد مـن احملـاكم املتخصصـة    جياد ا"، ومن ذلك إيت تقبل التغيري "تطويراً وحتديثال

 .)٢(األحوال الشخصية: حمكمة منها ،)١(نوعيا
ختصاص حماكم األحوال الشخصية حسب مشروع نظام املرافعـات الشـرعية   وا

  : ىل جملس الشورى مؤخرا ما يلياجلديد الذي متت أحالته إ
  : ختتص حماكم األحوال الشخصية بالنظر يف اآليت:منه ٣٣حددت املادة 

  مجيع مسائل األحوال الشخصية، ومنها: -أ 
إثبات الزواج، والطالق، واخللع، وفسخ النكاح، والرجعة، واحلضانة، والنفقـة،   -١

  .والزيارة
  بة، والوفاة، وحصر الورثة.إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغي -٢

                                                 
كم يف القضايا ذات الطابع األمر امللكي الكرمي يقضي بعدم نظر احملاالسابق حممد العيسى  وزير العدل )١(

  مصدرها. اإلعالمي والثقايف أياً كان
http://www.alriyadh.com/522193 

مصطلح فقهي تشريعي عريب حديث نسبياً، فهو مل يكن معروفاً  personal status األحوال الشخصية )٢(
القرن العشرين، وقد أدخل إىل اللغة العربية بتأثري املصطلحات األجنبية مـع  يف الفقه والتشريع قبل مطلع 

  القوانني األجنبية اليت دخلت التشريع العريب 
وقد استحسن الفقهاء العرب هذا املصطلح يف نطاق املصطلحات الفقهية والتشـريعية، ولعـل أول مـن    

قرن العشرين العالمة املصري حممد قدري باشا استعمل هذا املصطلح يف الفقه العريب اإلسالمي يف مطلع ال
، وهو كتاب صنفه يف مواد قانونيـة بلغـت   »األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية«عندما ألف كتابه 

  .مادة أخذها كلها من القول الراجح يف مذهب اإلمام أيب حنيفة ٦٤٧

http://www.alriyadh.com/522193
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اع، أو حصـة وقـف أو   نـزاإلرث، وقسمة التركة مبا فيها العقار إذا كان فيها  -٣
  وصية، أو قاصر، أو غائب.

إثبات تعيني األوصياء، وإقامة األولياء والنظار، واإلذن هلم يف التصـرفات الـيت    -٤
ـ  فهاء، ورفعـه  تستوجب إذن احملكمة، وعزهلم عند االقتضاء، واحلجر على الس

    عنهم، وحتدد لوائح هذا النظام اإلجراءات الالزمة لذلك.
  إثبات توكيل األخرس الذي ال يعرف القراءة والكتابة. -٥
  ويل هلا، أو من عضلها أولياؤها. تزويج من ال -٦

  الدعاوى الناشئة عن مسائل األحوال الشخصية. -ب
عليها يف نظام اهليئة العامة الدعاوى املرفوعة إليقاع العقوبات املنصوص  -جـ 

  للوالية على أموال القاصرين ومن يف حكمهم.
ضمن قضايا وموضوع التفريق لعدم الكفاءة يف عقد النكاح من املواضيع املندرجة 

ومل  ،ن نظام املرافعات الشرعية مل تتطرق نصوصه إليهحمكمة األحوال الشخصية، إال أ
ة عقد النكاح أو نفـاذه أو  اءة شرطا لصحتفرد له نصا وافيا واضحا على كون الكف

  .لألولياء أو املرأة الفسخ وعدمه ومن يفسخ العقد، ومىت حيق لزومه،
 ةسالميمن نظام املرافعات إىل مبادئ الشريعة اإل األوىلوعلى رغم من إحالة املادة 

مية، تطبق احملاكم على القضايا املعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسال" :فيهاواليت جاء 
وفقًا ملا دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعـارض مـع   

فـإن سـكوت    ،"الكتاب والسنة، وتتقيد يف إجراءات نظرها مبا ورد يف هذا النظام
املشرع عن تنظيم موضوع الكفاءة يف عقد النكاح يعد مدخال لكثري من اخلالفات اليت 



  أحباث
اخلالف الفقهي يف كفاءة النسب وموقف نظام املرافعات الشرعية 

  نورة بنت زيد مبارك الرشود .د  ية مقارنة""دراسة فقه
 

 
 
 
 

-١٧٥-

علقة مبوضـوع الكفـاءة يف   لك لكثرة املسائل اخلالفية املتوذ ؛تقع واليت جيب معاجلتها
ومعلوم . ياة الزوجية واألسرية واستقرارها، فضال عن أمهيته يف ربط احلالفقه اإلسالمي

قضايا تكافؤ النسب تتصل بالطابع القبلي ال االجتماعي وهو األمر املخالف حلماية أن 
ليها أنظمة اململكة وأبرمت معاهـدات  حقوق املرأة ومحايتها من اإليذاء، اليت نصت ع

، وبالتايل ضـرورة  ، املأخوذ به نظامان القضايا اليت يؤخذ فيها بالعرفلكنها معليه، 
زعات قبلية دد استقرار جتنبا حلدوث خالفات ومنا ؛تقنني املسألة من الناحية النظامية

 ،ال ضرر وال ضـرار" قاعدة: " :مثل ،القواعد الفقهية العامة عليها، مع تطبيق اتمع
  .وقاعدة: "الساقط ال يعود" ،"الضرر يزال" :قاعدةو

أن هناك تعليمات موجهة من وزارة العدل ملأذوين األنكحة بأخذ رضا مجيـع  على 
يق بـني الـزوجني   حىت يكون هناك توف ؛والتأكد منهم بعدم حصول ضرر ،األطراف

  .بدون ضرر على أحد
، وإمنـا  هذا املوضوع اليكفي لضبط املسألةما خيص جمرد إصدار تعاميم فيولكن 

ومبـا   ،تقنن على شكل مواد تكون مصاغة مبا يتوافق مع الراجح من أقوال الفقهـاء 
رار وعدم نشوء اخلالف ؛ وذلك حلفظ االستقمع أعراف الناس ومصاحل اتمعيتالءم 
  .  واملنازعة

م ضـمن مـواد نظـا   ولذلك أوجه دعوة للمشرع إىل تنظيم نصوص نظاميـة  
  :ن تؤخذ هذه النصوص بعني االعتبار، ومن املمكن أاملرافعات الشرعية

  ختتص حماكم األحوال الشخصية بالنظر يف اآليت:
  :وتتضمن مايلي ،الكفاءة يف النكاح مجيع مسائل األحوال الشخصية، ومنها: -أ 



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٧٦-

  :املادة األوىل
 ،والنسـب  ،ينالد :وهي ،تربة شرعاهي مماثلة الزوج زوجته يف خصال معالكفاءة 

أعلى منها يف هـذه اخلصـال، لكـن     ، أو يكون الزوج، والسالمة من العيوبواملال
  .دامها تعير املرأة وأولياؤها بهنعبا

  :  املادة الثانية
إذا زوجهـا بغـري   ويفسق  ،حيرم على ويل املرأة تزوجيها بغري الكفء إال برضاها

  .الكفء ودون رضاها
  :املادة الثالثة
ملـا يف   ؛فإن حتققت مل يـؤثر زواهلـا بعـده    ؛الكفاءة وقت العقد ينظر يف مسألة

  .ها بعد الدخول والوالدة من احلرج، واحلرج مدفوع شرعااستمرايت
  : املادة الرابعة

ط لزوم العقد؛ فإن مل يكن الزوج كفءا للزوجـة فعقـد   الكفاءة شرط من شرو
  .لكل من املرأة والويل طلب الفسخ ، لكن جيوزالنكاح صحيح

  :  ملادة اخلامسةا
مث األخ  ،مث األخ الشـقيق  ،مث اجلد العاصب ،مث االبن ،الويل يف الكفاءة هو األب

  .، مث العم ألب فقطمث العم الشقق ،ألب
  : املادة السادسة

إذا انعـدمت  يسقط حق الويل األبعد يف فسخ العقد مبوافقة الويل األقرب واملـرأة  
  .الكفاءة
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  :  املادة السابعة
أحـدمها مل   ، وإذا أسقطحلق يف طلب فسخ العقد عند فواارأة ووليها الكل من امل

  .يؤثر ذلك يف حق اآلخر
  :  املادة الثامنة

والساقط  ،ومن رضي فقط أسقط حقه ،يسقط احلق يف الكفاءة برضا املرأة ووليها
  .اليعود

  :  املادة التاسعة
يرجع تقدير هذه املـدة  الوالدة واستمرار احلياة الزوجية، ويسقط احلق يف الكفاءة ب
  .إىل السلطة التقديرية للقاضي

  : املادة العاشرة
جاز لكل من املـرأة  ني أا مل تكن قائمة وقت العقد إذا ادعى الزوج الكفاءة مث تب

  .؛ فأفقده حقيقة الرضاللتغرير الذي صاحب العقد ؛ووليها حق طلب الفسخ
  :  املادة احلادية عشر

، وال تشترط يف جانب الزوجة إال وج ملصلحة الزوجةتشترط الكفاءة يف جانب الز
يج القاصر من قبل غري األب ، وتزويف حالة التوكيل لشخص آخر إلبرام عقد النكاح

  .واجلد
  :  آراء القضاة و القانونيني يف مسألة تكافؤ النسب

إن القضاء السعودي مل ينب على قواعد عنصرية ليفرق بني زوجني ألجل تكـافؤ  
 ،وال تعارضـها  ،تتفق مع مصاحل النـاس  ،ين على قواعد وأصول شرعيةالنسب، بل ب
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وتغلب فيها املصلحة العامة ألطراف القضية، كما أن احلكم يدور مع علتـه وجـودا   
  .وهلذا فال ميكن نقد حكم دون اإلملام مبسبباته ودواعيه ؛وعدما

رع فسخ أنه حيق للش: كد قاضي حمكمة التمييز الدكتور إبراهيم اخلضرييوقد أ
إىل أن مسألة كفاءة النسب من املسائل  النظر النكاح غري مكتمل الشروط، الفتا عقد

   .اخلالفية
جع فقهاء ومستشارون شرعيون نقض حمكمة التمييز ألحكام قضت بتفريق وقد أر

زوجني لعدم كفاءة النسب إىل أن شرط كفاءة النسب يف الزواج لـيس فرضـا وال   
والختالف الفقهـاء يف   ،من جهة اف والعادات بني الناسإمنا هو من األعر ،مستحبا

 .)١(كفاءة النسب من جهة أخرى وهل هي كفاءة الدين أ :حتديد الكفاءة املقصودة
ئيس قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللـك  ر الدكتور مسفر القحطاين يقول

ى اعتبـار  املسألة من حيث النظر الشرعي فيها خالف، واجلمهور علا": فهد للبترول
 rكما هو مستقر عند العرب من غري نكري يف اجلاهلية، وفعل النيب  ،الكفاءة بالنسب

وال ينايف االشـتراط بالنسـب    ،يف تزوجيه لغري األكفاء يف النسب دليل على الصحة
 .كشرط لكمال العقد وكونه األوفق حلال بعض األزواج يف بعض القبائل

، وإمنا هي من مسائل املعامالت أو العاديـات  ن الكفاءة ليست من أمور العباداتإ
ويستدل عليها بالقياس؛ ألا تابعة ملصاحل الناس ورفع الضـرر   ،اليت حيكم فيها العرف

ي للـزوجني  عنهم، ومدارها على التعيري املخل باحلياة الزوجيـة والوفـاق املسـتقبل   
 ؛ه بني قـومهم يلحقهم عار بتزوجي ململن تزوج منهم إذا  ءوأوالدمها، فكل رجل كف

                                                 
)١( http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=421  

http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=421
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وإن كان نسـبه وضـيعا أو    ،لبنت الشريف واحلسيب ءولذلك قالوا: إن العامل كف
؛ ألن العلم أشرف األشياء فال عار معه مطلقًا، وأن هـذه الكفـاءة ختتلـف    جمهوال

ألمثاهلم  ءاوال يعد كف ،لقوم يف بلد ان واملكان، فرب رجل يعد كفءاباختالف الزم
العرف. فالعرف القبلي إذا مل يكن مصادما للنصوص الشرعية  الختالف ؛يف بلد آخر

والنصوص يف غالبها نصـت علـى    ،فهو معترب إذا اطرد وانتشر بني العقالء من الناس
أما النسب فالنصوص النبوية أو آثار الصحابة ال ختلو من مقـال يف   ،التكافؤ يف الدين

أما النسـب   ،ي فيما يتعلق بالدينأسانيدها، لذلك كانت الكفاءة اليت ال تنازل عنها ه
املرأة بغري كفء كان العقـد  فهو شرط لزوم الزواج ال شرط صحة فيه؛ فإذا تزوجت 

لضرر العار عن أنفسـهم   دفعا ؛ولألولياء حق االعتراض عليه وطلب فسخه ،صحيحا
إال أن يسقطوا حقهم يف االعتراض فيلزم، كذلك تعد الكفاءة حق للمرأة إذا زوجهـا  

والواقع احلايل بني القبائل أم يشـترطون النسـب    .بغري كفء كان هلا الفسخالويل 
وهـو أدعـى    ،ملا فيه من القبول والرضا من أهل الزوجني ـذا االختيـار   ؛املكافئ

لالستقرار وعدم التعيري املؤذي لإلنسان واجلارح لكرامته، وليس يف اعتبـاره جرحـا   
الناس يف تلك خلق املناخ واالستقرار بني بل هي أعراف مستقرة تساهم يف  ،لآلخرين

ن حدوث حاالت انفصال بني أزواج غري أكفاء بعدما استقرت إاتمعات. ولألسف 
ملا نقرره من أن الكفاءة  لياء يف إجراء العقد مناقضأحواهلم الزوجية ومت الرضا بني األو

ز على مـا  من النسب هي سبب للرضا واالستقرار وليس العكس. كما ينبغي أن نرك
وينبغـي   ،هو أهم وأوىل يف حياة املقبلني على الزواج وهو كفاءة األخالق والصالح

للوئام واحملبة  ىدعفهو األ ؛لألولياء أن يسألوا عن صالح دينه وخلقه قبل نسبه وعائلته
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  .)١(نيبني الزوج
ة ن من حق املـرأ "أ :يؤكد رئيس جلنة احملامني يف املدينة املنورة سلطان بن زاحم 

أن تقاضي مـن    زوجها يف قضية عدم تكافؤ النسباليت متت حماولة التفريق بينها وبني
تسببوا يف اإلضرار ا وبزوجها وأبنائها ذه احلجة الواهية، مؤكدا أن للزوجة احلق يف 
إقامة دعوى قضائية ضد من تسبب يف حماولة التفريق بينها وبني زوجها، نظـري مـا   

األسري والشتات االجتماعي وعدم االسـتقرار النفسـي،    عاشته من سنوات الضياع
وردع عام  ،مبينا أن صدور حكم قضائي ضد املتسببني سيكون مبثابة ردع خاص هلم

  .)٢("ملن يفكر يف القيام بإجراء مماثل للتفريق بني زوجني يف جمتمعنا
عنصرية لأن مثل هذه القضايا تؤجج ا :يرى احملامي خالد احملمادي ذاته ويف السياق

فاظفر بذات الدين تربـت  « :rحيث قال  ،عن ذلك rالقبلية، وقد ي الرسول 
انتقد احملامي خالد احللواين الطالق لعدم تكافؤ النسب، مشريا إىل أن نسـبة  . و»يداك

مل ينظر إليها اإلسالم من الناحية الشرعية والقانونية، «الطالق يف اململكة مرتفعة وقال: 
اسية، وهي الدين واألخالق والكفاءة والقدرة، والشك أن هذه واشترطت شروطا أس

للـدين بصـلة،   وال متت  ،املمارسات واملبادئ ما هي إال معتقدات جاهلية وعصبية
ألننا  ؛بدءا باتمع القبلي ،ن يسعى إىل حماربة مثل هذه األفكارأوالواجب على اجلميع 

بني الزوجني، حيث ترتفـع نسـب    اليت تتعلق املشكالتنواجه من اتمع كثريا من 
  ."الطالق

                                                 
)١( http://www.alsweed.com/vb/showthread.php?t=15648  
)٢( http://www.okaz.com.sa/new/issues/20100205/Con20100205331202.htm 

http://www.alsweed.com/vb/showthread.php?t=15648
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20100205/Con20100205331202.htm
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جيب أن حيارب ومينع من والة األمر، واجلهات الرمسية جيب أن يكون هلـا  "وقال: 
وال حيق للقاضـي أو ألي   ،مضيفا: هذه القضية ليس هلا أي عالقة بالدين ،ر فعالدو

ؤ جهة قضائية من الناحية القانونية أن يفسخ نكاح رجل أو امرأة لسبب عـدم تكـاف  
  .)١("النسب، لعدم وجود نص يف القانون وال يف الشرائع ما يسند هذه القضية

 ،ة كفاءة النسب خمتلف فيها شرعاسأل: "مقاضي حمكمة التمييزويقول اخلضريي 
ألنه يلحقـه   ؛ويف الرأي القضائي أنه لو اعترض ابن العم األبعد فإن له حق االعتراض

يف حال زواج ابن  هذه احلالة حبالة مرضيةا هلل ومثّة، يدور مع املصلح ،ضرر والشرع
واعترض األب أو األخ أو ابن العم فإن الشريعة ترى أن  ،رجل من امرأة مصابة بإيدز

وأضـاف   اعتراضه وجيه ومقبول لتحقق املصلحة اليت هي األساس يف احلكم الشرعي،
اك توجيهـات  "هن :فيما يتعلق بدور املأذون الشرعي يف التأكد من رضا اجلميع بقوله

للمأذونني الشرعيني من قبل وزارة العدل بأخذ رضا اجلميع والتأكد من حتقق الرضـا  
حىت تتحقق  ؛وجيب أن يسعوا يف هذا املوضوع وأخذ رأي مجيع األطراف ،واملصلحة

  .)٢("املصلحة ويكون الرضا بني اجلميع
إن ": فيقـول  املستشار القانوين وعضو برنامج األمان األسري حممد الوهييب أما

ملا قد ينتج عنه من قطيعة لألرحام، بعد زواج الفتاة من  جتنبا ؛فسخ النكاح معمول به
رجل ليس من الرجال األكفاء من حيث النسب، إضافة إىل ما ينتج عن هذا الـزواج  

كعدم زواج باقي أخوات الفتاة وتضررهن بـزواج  ،من مضار متتد لباقي أفراد األسرة

                                                 
)١( http://www.okaz.com.sa/new/issues/20100205/Con20100205331202.htm 
)٢( http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=421  

http://www.okaz.com.sa/new/issues/20100205/Con20100205331202.htm
http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=421
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ر اليت متتد إىل الزواج ذاته من اضطراب احلياة الزوجية بسبب أختهن، وكذلك األضرا
أن فسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب يعـود   وت االجتماعي بني الزوجني، مؤكداالتفا

 .الذي سيعود على األسرة والفتاة لسلطة القاضي التقديرية يف النظر إىل الضرر
لعدم سؤاله عن املتقدم خلطبة  ؛افئ يتحمل نتيجته ويل أمر الفتاةن الزواج غري املتكإ

قد يقوم بالتدليس واخلداع وإخفاء حقيقة  يته إال أن املتقدم للخطبة أيضامن حتت وال
ولـيس   ،نسبه عن أهل الفتاة، وللويل هنا طلب إبطال عقد النكاح لوقوعه يف التدليس

وقال . عةلقيامه بالتغرير واملخاد ؛وللقاضي القضاء بعقوبة تعزيرية لزوج الفتاة ،الفسخ
فإذا كان زواج الفتاة ال  ،»ال ضرر وال ضرار«إن القاعدة يف هذا األمر هي  :الوهييب

 كن إذا ترتب على الزواج ضرر كـبري ول ،يترتب عليه ضرر جيب عدم فسخ نكاحها
مصـلحة   أكرب من الضرر الذي يترتب على الفسخ فإن مصلحة األسرة تقـدم علـى  

 .)١("الفتاة
أنه ": لقانوين وعضو مجعية حقوق اإلنسان خالد الفاخريفيما أوضح املستشار ا

سـرة  جيب على األهايل النظر لتكافؤ النسب قبل إبرام عقد زواج ابنتهم، فيحـق لأل 
ختـريوا  « :rمع نسبهم أو غري ذلك، لقول الرسـول   رفض من ال جيدونه متكافئا
ـ  ، مشريا»لنطفكم فإن العرق دساس د إبرامـه؛  إىل أنه ال جيب فسخ عقد النكاح بع

حيث إن الرسول أوصى باملوافقة على من صلح دينه وخلقه، واستثىن الفاخري مـن  
  .)٢(ذلك من قام بالتغرير والتدليس، عن طريق نسب نفسه إىل غري أصله

                                                 
)١( http://www.alsharq.net.sa/2013/09/17/945861  
)٢( http://www.alsharq.net.sa/2013/09/17/945861  

http://www.alsharq.n
http://www.alsharq.net.sa/2013/09/17/945861
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ستبعد القاضي السابق يف ديوان املظامل احملامي واملستشار القانوين حممد بن وقد ا
ه الذي أصدرته أمس رئاسـة الـس األعلـى    يف تعليقه على التوجيسعود اجلذالين 

اع حول األنسـاب إىل  نـزللقضاء للمحاكم يف اململكة املتضمن عدم إحالة قضايا ال
وزارة النظر القضائي، حبكم أن اجلهة املختصة بالتعديل أو احلذف واإلضافة هي وكالة 

يشمل نـوعني   : توجيه عدم النظر بقضايا األنساب الوقال الداخلية لألحوال املدنية،
أول الدعاوى هي دعوى املطالبة بفسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب؛ ألن  :من الدعاوى

ذا من صميم دعوى الفسخ لعدم تكافؤ النسب تدور حول طلب فسخ عقد نكاح، وه
أن ما يتم فيها من حبث نسب الـزوجني إمنـا هـو "حبـث      اختصاص القضاء، مبينا

ي؛ وذلك ليتوصل به إىل احلكم القضـائي  وليس هو موضوع الدعوى األصل ،عارض"
  .)١(املتعلق بفسخ النكاح

* * *  
  

                                                 
  /https://mobile.sabq.org) جريدة سبق: ١(

https://mobile.sabq.org
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  الخاتمة
  

  :هم النتائجأ
، ، أو أن يكون أعلى منهاثلة الزوج زوجته يف خصال معتربةن الكفاءة هي مماإ - 

 .، وبإنعدامها تعير املرأة وأولياءها بهواليت حيق للمرأة أو وليها إسقاطها برضامها
كفاءة يولد احترام كل طرف لآلخر؛ ومن مث تنظر املرأة إىل اإلحساس بالن إ - 

كما ينظر هو إليها ذه النظرة، وهذا كله يساعد  ،زوجها نظرة تقدير واحترام
د على األلفة ودوام العشرة بينهما، ودوام احلياة الزوجية ومتاسك األسرة، وإجيا

 .هلا ءزوج غري كفذا خبالف ما لو كان الوه ،النسل وتربيته التربية الصاحلة
 ، تعترب يف جانب النساء للرجال، والة تعترب يف جانب الرجال للنساءنّ الكفاءإ - 

يف صاحل الرجل، فيشترط أن يكون الرجل مماثال أو  فهو حق يف صاحل املرأة ال
وال يشترط يف املرأة أن تكون مساوية للرجل أو  ،للمرأة يف أمور الكفاءة مقاربا

 .صح أن تكون أقل منه يف أمور الكفاءةمقاربة له؛ بل ي
 عنه يعرب وقد ،الدين، والنسب :هي اجلملة يف الكفاءة يف املعتربة الصفات - 

 .للخيار املثبتة العيوب من واحلرية، واملال، والتنقّي، ، واحلرفةباحلسب
األوىل باملسلم اختيار من ولكن ، شرط لزوم، يف عقد النكاحن الكفاءة شرط إ - 

املتأمل يف كالم أهل العلم ، ون ال يلحقه مبناسبته ومصاهرته عيب أو عاريرضاه مم
جيد أن املرجع يف خصال الكفاءة هو عرف الناس وعادم، فكل ما عده الناس 
واعتربوه من األنساب واألحساب واحلرف وحنوها فإنه معترب، وماال عربة به فإنه 

 .غري معترب
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للحنابلة و ،نكاح خمتلف فيه بني املذاهبن اشتراط الكفاءة يف النسب لصحة الإ - 
فلو ، وامنا شرط لزوم، للصحة ثر أهل العلم على أا ليست شرطا، وأكفيه روايتان

لصحة  وِّجت املرأة بغري كفء صح النكاح، فالكفاءة معتربة وليست شرطاز
حق املطالبة بفسخ النكاح إذا زوجت املرأة ن لألولياء أو بعضهم إوقالوا النكاح، 

فليس لباقي إذا رضيت املرأة وبعض األولياء : لكن أبا حنيفة يقول بغري كفء،
ومالك والشافعي يقوالن: إذا زوج الويل األقرب فليس . األولياء حق الفسخ
 والصحيح أنه ليس ألحد احلق يف .ألن رضا األبعد ال يعترب ؛لألبعد حق الفسخ

 .فسخ النكاح مادام النكاح صحيحا
لعدم الكفاءة يف عقد النكاح من املواضيع املندرجة ضمن قضايا موضوع التفريق  - 

 ،ن نظام املرافعات الشرعية مل تتطرق نصوصه إليهحوال الشخصية، إال أحمكمة األ
حة عقد النكاح أو ومل تفرد له نصا وافيا واضحا على كون الكفاءة شرطا لص

 .رأة الفسخ وعدمه، ومىت حيق لألولياء أو املنفاذه أو لزومه، ومن يفسخ العقد
توجيه دعوة للمشرع إىل تنظيم نصوص نظامية ولذلك عملت الباحثة على  - 

، ومن املمكن أن تؤخذ تلك النصوص بعني ضمن مواد نظام املرافعات الشرعية
  .االعتبار
حنمد اهللا الذي يسر كتابة هذا البحث، فهو صاحب الفضل والنعم، فله هذا و

مي فضله وعظيم إحسانه، ونصلي ونسلم على خامت احلمد كما ينبغي جلالل وجهه وكر
  .صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم - رسله وخري خلقه حممد بن عبد اهللا

* * * 
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  المراجع
  
 ، بريوت.دار احياء التراث العريب، أحكام القرآن للقرطيب •
، أبو بكر السـيوطي، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة األوىل،     األشباه والنظائر •

 هـ.١٤٠٣
، زكريا األنصاري، حتقيق: د.حممد تـامر،  يف شرح روض الطالبىن املطالب أس •

 هـ.١٤٢٢دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
، عالء الدين املرداوي، دار إحياء التـراث  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف •

 العريب، الطبعة الثانية.
 .، دمشقلفرفورترر، دار ا، نور الدين عإعالم األنام شرح بلوغ املرام •
 .طبع يف دار الفكر بريوت االشباه البن جنيم •
 -عبد العضيم شـرف الـدين    يف الشريعة االسالمية أحكام األحوال الشخصية •

  .بدون
  .بدون –، زكي الدين شعبان األحكام الشرعية لألحوال الشخصية •
  .١، ط، دار الثقافة للنشر، حممد مسارةأحكام وآثار الزوجية •
  .، القاهرة، دار الفكر العريبأبو زهرة، حممد األحوال الشخصية •
دار النهضـة العربيـة للطباعـة    ، سرة يف اإلسالم، حممد مصطفى شليبأحكام األ •

 .والنشر
، األردن ، د. عمر األشقر، دار النفـائس أحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنة •
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 .م١٩٩٧-ـه١٤٢٨، ١ط
  .بن حزما، دار اشا، حممد قدري باألحكام الشرعية يف األحوال الشخصية •
  .هـ١٤١٨ ١يد الغامدي، دار طيبة، ط، د. علي سعاختيارات ابن قدامة الفقهية •
   ، ابن جنيم احلنفي، دار املعرفة، الطبعة الثانية.الدقائق نـزالبحر الرائق شرح ك •
ت تسـويل ( الم بن علـي ال اليب احلسن علي بن عبد الس البهجة يف شرح التحفة •

 –م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ –بريوت  ،لبنان ،العلمية ، طبع دار الكتبهـ)١٢٥٨
 .١ط 

، لإلمام الكاساين، دار الكتب العلمية، بريوت، يف ترتيب الشرائع بدائع الصنائع •
  هـ.١٤٠٦الطبعة الثانية، 

  .م١٩٨٠، ، أبو حممد حممود بن أمحد العيين، دار الفكرالبناية يف شرح اهلداية •
يوسف بن أيب القاسم بن يوسـف العبـدري   ، حممد بن اهللاأبو عبد  ،بداية اتهد •

القـاهرة،   –دار احلديث  ـ،هـ ٢١١ املواق املالكي املتوىف اهللالغرناطي، أبو عبد
  .م ٨١١٢/هـ٠٢٨١

  عبد احلليم حممد عبد احلليم. :حتقيق –، البن رشد بداية اتهد •
 نيـة، ار الفكـر، الطبعـة الث  حممد املـواق، دا  ، خليل التاج واإلكليل ملختصر •

  .١طدار الكتب العلمية، و - هـ١٣٩٨
  .دار اهلداية ،من جواهر القاموس تاج العروس •
سليمان بن حممد بن عمر البجريمـي املتـوىف    ،حتفة احلبيب على شرح اخلطيب •

  .، لبنانهـ، دار الكتب العلمية١٢٢١
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حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي املتوىف: ، حتفة الفقهاء •
 .لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت ، هـ٥٤٠و حن

املتـوىف:   علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجـاين ، للجرجاينالتعريفات  •
 .لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت ، هـ٨١٦

ـ الزيلعي تبيني احلقائق • دين الزيلعـي  ، عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر ال
شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس  هـ مع حاشية١٢٤احلنفي املتوىف: 

  .األوىل ق، القاهرة، الطبعةّالمريية بوألاملطبعة الكربى ا بن إمساعيل بن يونس،ا
 ،عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أبو الفرجالتحقيق يف أحاديث اخلالف  •

  .١٤١٥، ١ط بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية 
فداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي أبو ال ،تفسري ابن كثري •

  .٢ط ،هـ، تفسري القرآن العظيم، دار طيبة للنشر والتوزيع١١٢املتوىف: 
أبو ، غة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغريبل •

ـ ١٢٤١العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي املـالكي املتـوىف:    ، هـ
  .بدون طبعة وبدون تاريخ ،دار املعارف: الناشر

  .دار النهظة العربية ،البن الكليب مجهرة النسب •
، أليب حممد علي بن أمحد املعروف بابن حـزم األندلسـي   مجهرة أنساب العرب •

هـ) دار املعارف يف اإلسكندرية بتحقيق عبـد السـالم حممـد    ٤٥٩ - ٣٨٤(
  .هارون

 –حممد عرفه الدسوقي، دار الفكر  ،ح الكبريحاشية حاشية الدسوقي على الشر •
 بريوت.
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، لي الصعيدي العدوي املالكيع ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين •
  .، بريوتدار الفكر

ي ريمجسليمان بن حممد بن عمر الب ،على شرح املنهج حاشية البجريمي البيجرمي •
  .احلليب مطبعة ،املصري الشافعي

  .هـ١٣٨٦، دار الفكر، الطبعة الثانية، الدين احلصكفي عالءالدر املختار  •
 ، منال خسرو، بدون معلومات نشر.درر احلكام شرح غرر األحكام •
املتـوىف سـنة   ، مرعي بن يوسف املقدسي احلنبلـي  لنيل املطالب دليل الطالب •

  .، مؤسسة الرسالةهـ١٠٣٣
  هـ.١٤٠٥ة، ، حيىي النووي، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانيروضة الطالبني •
 موسى احلجاوي، دار القلم، الطبعة الثامنة. ،زاد املستقنع يف اختصار املقنع •
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، أبو بكـر   ،البيهقي ،السنن الكربى •

  .هـ١٤١٤هـ، مكتبة دار الباز، مكة، الطبعة األوىل، ٢١٢البيهقي املتوىف: 
بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي املتوىف:  ، أبو عبد الرمحن أمحدسنن النسائي •

، حتقيق: ٠٣٠ص ،٣السنن الصغرى للنسائي، ج اتىب من السنن =  .هـ،٤١٤
 حلب، الطبعة: الثانيـة  –لساملية ا عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب املطبوعات

  .حتقيق: د.عبد الغفار سليمان، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل
، حتقيق: حممد فؤاد، دار الفكر، ، ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويينماجهسنن ابن  •

  .بريوت
أبو احلسن الدار قطين، حتقيق: السيد عبد اهللا هاشم ميـاين، دار   ،سنن الدار قطين •

  هـ.  ١٣٨٦املعرفة، 
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أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن علـي اخلرشـي    ،شرح خمتصر خليل للخرشي •
امشها حاشية الشيخ علي العـدوي  ، ـه١٣٠٦مصطفى مطبعة حممد  ،ياملالك

  .هـ١٣١٩نة مطبعة االمريية بوالق مصر سونسخة  ،على الشرح
تعليم العايل والبحـث العلمـي   وزارة ال شرح قانون األحوال الشخصيه العراقي •

  .ـه١٤٠٠
 - ١٠٠٠احلنبلـي   منصور بن يونس بن إدريس البهويت، شرح منتهى اإلرادات •

  .بريوت –لكتب ، عامل اهـ١٠٥١
  .، دار التدمريةان بن عبد القوي الصرصري احلنبلي، سليمشرح خمتصر الروضة •
، حممد بن عبد اهللا الزركشي، حتقيق: عبـد  اخلرقي شرح الزركشي على خمتصر •

 هـ.١٤٢٣املنعم خليل، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
  .عبد اهللا اجلربين :شرح الزركشي حتقيق •
   بريوت. –، دار الفكر أمحد الدردير، الشرح الكبري •
البخـاري اجلعفـي،   هللا اأبو عبد ،حممد بن إمساعيل ،البخاري ،صحيح البخاري •

وسننه وأيامه = صـحيح   r اهللا اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول
مصـورة عـن    ،حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجـاة البخاري، 

  .١ط  رقيم حممد فؤاد عبد الباقيالسلطانية بإضافة ت
ة التوقيفيـة، القـاهرة،   ، املكتب، ابو مالك كمال بن السيد ساملصحيح فقه السنة •

  .م٢٠٠٣
ء، الوالحممد بن سعد بن منيع اهلامشي ب اهللاأبو عبد  ،بن سعد ال، الطبقات الكربى •
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، الطبقـات الكـربى،   )هـ٨٤١املتوىف: (البصري، البغدادي املعروف بابن سعد 
القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم، حتقيق: زياد حممد منصور، الناشـر:  

  .٢ط املدينة املنورة ،مكتبة العلوم واحلكم
 .البن عابدين حلنفي، ضمن جمموع رسائله العلم الظاهر يف نفع النسب الطاهر •
  .م١٩٤١، بو سنة، مطبعة االزهرأي محد فهمأ، العرف والعادة يف رأي الفقهاء •
ن مهنا أمحد بن غنيم بن سامل ب ،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين •

  .، بريوتعلمية، دار الكتب الالنفراوي األزهري املالكي
، بن عبد العزيز املعربي املليبـاري ، زين الدين بن أمحد بشرح قرة العني فتح املعني •

 .١ط  ،دار بن حزم
  .٤ط ،بعام الكت ،حممد ابن مفلح ،الفروع •
  ، دار الفكر، الطبعة الثانية.الكمال بن اهلمام فتح القدير •
  .دمشق ،، دار الفكرللزحيلي وأدلته اإلسالمي الفقه •
  .  لفتاوى اهلنديةا •
زكريا األنصاري، دار الكتب العلمية، الطبعـة   فتح الوهاب شرح منهج الطالب •

  .هـ١٣١٨األوىل، 
  .توح البلدانف •
  .القاهرة ،خلاجنيمكتبة ا ،البن الندمي الفهرست •
، حممود الزخمشري، حتقيق: علي البجاوي وحممـد أبـو   الفائق يف غريب احلديث •

  الفضل، دار املعرفة، الطبعة الثانية.
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  .، مكة املكرمة، دار عباس البازالبن جزى القوانني الفقهية •
    هـ.١٤١١، إشراف: حممد كُرمي راجح، الطبعة األوىل، القراءات العشر املتواترة •
 .، سعدي أبو جيبموس الفقهي لغة واصطالحاًالقا •
وىل، ألب العلمية، الطبعـة: ا دار الكت عبد اهللا بن قدامة، ،حنبل الكايف يف فقه ابن •

  املكتب اإلسالمي، بريوت. -م. ٠١١٢ - هـ٠٢٠٢
البهويت، منصور بن يونس بن إدريـس البـهويت،    قناعاالكشاف القناع عن منت  •

  هـ.١٤٢٩وزارة العدل، الطبعة األوىل، 
أمحد بن حممد بن حممد، أبو الوليد، لسان الدين  ،سان احلكام يف معرفة األحكامل •

 .٢، طالقاهرة –البايب احلليب  ،هـ٨٨٢ابن الشحنة الثقفي احلليب احلليب املتوىف: 
  هـ.  ١٤١٤، ابن منظور، دار صادر، الطبعة الثالثة، لسان العرب •
  .، دار املعرفةغييب امليداينعبد الغين ال ،اللباب يف شرح الكتاب •
  .، دار الفكر، أمحد بن فارس بن زكريامعجم مقاييس اللغة •
برهان الدين إبراهيم بن حممد بـن مفلـح احلنبلـي، (ت     ،بدع يف شرح املقنعامل •

  م.١٩٨٠ -طبع املكتب اإلسالمي، بريوت  هـ)٨٨٤
ري، طبع مكتبـة  ، تأليف العالمة أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقملصباح املنريا •

  بريوت. –لبنان 
  .، د. حممد عبد املنعممعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية •
  .٤ط ،، دار الساقي، جواد عليربملفصل يف تاريخ العا •
 رنـؤوط ألحتقيق: شعيب ا ،٢١٢ص ،٤٢، جأمحد بن حنبلالمام مسند امسند  •
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سـة  بن عبد احملسـن التركـي، مؤس   اهللاعادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد 
  .٨١١٠ - هـ ٠٢٨٠وىل، األالرسالة، الطبعة: 

 ، مشس الدين السرخسي، دار املعرفة، بريوت.املبسوط •
كتـب  ، أبو عبد الرمحن النسائي، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ماتىب من السنن •

  هـ.١٤٠٦: الثانية، املطبوعات اإلسالمية، الطبعة
  قرطبة، بدون تاريخ. ، لألمام أمحد بن حنبل، مؤسسةمسند اإلمام أمحد •
، احلافظ البيهقي، حتقيق: سيد كسروي عن اإلمام الشافعي عرفة السنن واآلثارم •

 .حسن، دار الكتب العلمية
الطبعـة   - إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان للشيخ منار السبيل شرح الدليل •

 .الناشر املكتب اإلسالمي ،هـ١٣٩٩األوىل سنة 
  هـ.١٤٠٩حممد عليش، دار الفكر،  ،منح اجلليل شرح خمتصر خليل •
أليب عبـد اهللا حممـد املغـريب املعـروف      ،خليل واهب اجلليل لشرح خمتصرم •

 .هـ طبع دار الفكر ١٣٩٨ ٢ط – باحلطاب
  .معجم مقاييس اللغة •
حتقيق: عمـران املنصـور، دار    ،جممع األر يف شرح ملتقى األحبر لشيخي زاده •

  ـ.  ه١٤١٩الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
حممود خاطر، مكتبـة لبنـان،    :حممد بن أيب بكر الرازي، حتقيق ،خمتار الصحاح •

 هـ.١٤١٥
الناشـر دار   .حممد الشربيين اخلطيب للشيخ معرفة ألفاظ املنهاجمغين احملتاج اىل  •

  .إحياء التراث العريب
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  .مؤسسة الرسالة ،، عبد الكرمي زيداناملفصل يف أحكام املرأة •
 ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الطبعة الثانية.كويتيةاملوسوعة الفقهية ال •
، أبو حممد موفق الدين عبد هلال بن أمحد بن حممـد بـن قدامـة    ابن قدامة املغين •

ـ (اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسـي   وىف: املت
ـــ٣٨١ ــاهرة،  ،ه ــة الق ـــ/٠٤٢٢مكتب ــاهرة - م٠١٣٢ه ــة الق  )مكتب
دار  د. عبد اهللا التركي وعبد الفتاح احللـو،  :املغين، حتقيق - م٠١٣٢هـ/٠٤٢٢

 .هـ١٤٠٩هجر، الطبعة األوىل، 
لبـايب احللـيب   ، مطبعة مصطفى ايب حنيفةأمام خمتصر القدوري على مذهب اإل •

  م.  ١٩٥٧وأوالده، مصر 
يمان ، عبد الرمحن بن حممد بن سلداماد أفندي جممع األر يف شرح ملتقى األحبر •

  دار إحياء التراث العرب .و بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندياملدع
حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهللا املالكي  منح اجلليل شرح خمتصر خليل •

  .بدون طبعة، بريوت –دار الفكر  :الناشر هـ١٢٩٩املتوىف: 
 ،مازه البخـاري  حممود بن أمحد بن عبد العزيز ،احمليط الربهاين يف الفقه النعماين •

  .دار الكتب العلمية
إبراهيم مصطفى / أمحـد الزيـات /   (جممع اللغة العربية بالقاهرة،  املعجم الوسيط •

د. إبراهيم أنـيس   .دار الدعوة ، املعجم الوسيط،)حامد عبد القادر / حممد النجار
 وآخرون، دار املعارف، الطبعة الثانية.

هـ)، وهـو  ٦٢٦ - ٥٧٥احلموي (، لياقوت املقتضب من كتاب مجهرة النسب •
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النسب للكليب، قام بطباعته وحتقيقه ونشره األستاذ نـاجي   خالصةٌ لكتاب مجهرة
  .حسن

مـع   ملوفق الدين ابن قدامة املقدسـي  - أمحد بن حنبل املقنع يف فقه إمام السنة •
 - سليمان بن الشيخ عبد اهللا بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب حاشية خبط الشيخ

  .ثانيةالطبعة ال
مرعي بن يوسف الكرمي، دار الكتب العلمية،  ،نيل املآرب بشرح دليل الطالب •

  .الطبعة األوىل
  .النسب ومدى تأثري املستجدات العلمية يف إثباته •
• أليب العباس أمحد املعـروف بالقلقشـندي    اية االرب يف معرفة انساب العرب

 )هـ٨٢١(
) هـ٠٨١١(املتوىف:  كاين اليمينالشو ،، حممد علي حممدالشوكاين ،نيل األوطار •

 .دار اجليل، بريوت -١طحتقيق: عصام الدين الصبابطي، دار احلديث، مصر، 
، علي بن أيب بكر بـن عبـد اجلليـل الفرغـاين     مرغيناينلاهلداية شرح البداية ل •

حتقيق: طالل يوسـف، دار   هـ،١١٤املتوىف:  املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين
  .لبنان –يب، بريوت حياء التراث العرإ

* * *  
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