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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�رشف الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد 
وعلى اآله و�سحبه والتابعني، ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين. 

اأما بعد: 
اأمنت  اإقامته على  الزواج، وحر�ست على  باأمر  اهتمت  قد  الإ�سالمية  ال�رشيعة  فاإن 
الأ�رشة  و�سعادة  والبقاء،  الدوام  وهي  منه،  الغاية  لتتحقق  املبادئ؛  واأقوى  الأ�س�ش، 
وا�ستقرارها، ومنع الت�سدع الداخلي، وحماية هذه الرابطة من النزاع واخلالف، لتن�ساأ 
الأ�رشة يف َجوٍّ من املحبة واملودة والرحمة التي جعلها اهلل بني الزوجني من غري اأن يكون 

بينهما �سابق معرفة ول لقاء، قال تعالى: ژ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

.(1(
ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ژ 

وما من �سك يف اأنه كلما كانت منزلة الرجل م�ساوية ملنزلة املراأة؛ كان ذلك اأدعى 
لنجاح احلياة الزوجية، واأحفظ لها من الف�سل والإخفاق؛ لأن الزوجني يجري بينهما 
مبا�سطات يف النكاح، ل يبقى النكاح بدون حتملها عادة، والتحمل من غري الكفء اأمر 

)1) �ضورة الروم، اآية رقم )21). 
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�سعب يثقل على الطباع ال�سليمة، فال يدوم النكاح مع عدم الكفاءة)2).
الأقل؛  للمراأة على  الرجل  م�ساواة  تتوقف على حتقق  الزوجية  امل�سالح  كانت  وملا 
الزوجية  لتوؤتي  حتقيقها،  ي�سمن  ما  اإل��ى  واأر�سدت  امل�سالح،  هذه  ال�رشيعة  راع��ت 

ثمارها. 
قال �ل�صرخ�صي: »ويف اأ�سل امللك على املراأة نوع ذلة، واإليه اأ�سار ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم فقال: »النكاح رق، فلينظر اأحد كم اأين ي�سع كرميته«)3) واإذلل النف�ش 
ز  ز ما ُجوِّ حرام، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »لي�ش للموؤمن اأن ُيِذلَّ نف�سه«)4)، واإمنا ُجوِّ
هذه  يف  �رشورة  ول  الذل،  زيادة  يكافئها  ل  من  ا�ستفرا�ش  ويف  ال�رشورة،  لأجل  منه 

الزيادة، فلهذا اعُتربت الكفاءة«))).
وقال الدهلوي: »وهي اأي الكفاءة مما ُجبل عليه طوائف النا�ش، وكاد يكون القدح 

فيها اأ�سد من القتل، والنا�ش على مراتبهم، وال�رشائع ل تُهمل مثل ذلك«))).
يقوم على  الزوجني،  بني  الكفاءة  مبداأ  يقرر  الإ�سالم حينما  اأن  ُيفهم من هذا  ول 
اأ�سا�ٍش من املادية، اأو يعتف بالطائفية والع�سبية، فيجعل النا�ش طبقات وطوائف؛ اأكفاء 
وغري اأكفاء كال، بل نظام الإ�سالم ال�سامي يرف�ش التمييز الطبقي بني النا�ش، فاجلميع 
عنده �سوا�سية كاأ�سنان امل�سط، ل ف�سل لأحد على اأحد اإل بالتقوى، ولكن لي�ش معنى 

)2) بدائع ال�ضنائع )497/2). 
)3) اأخرجه �ضعيد بن من�ضور يف ال�ضنن باب ما جاء يف املناكحة )3/1)1/رقم )91)) عن اأ�ضماء بنت اأبي بكر 
ر�ضي اهلل عنهما، واأخرجه البيهقي يف ال�ضنن الكربى كتاب النكاح باب الرتغيب يف التزويج من ذي الدين 

واخللق املر�ضي )82/7) وقال: روي ذلك مرفوعًا، واملوقوف اأ�ضح.
اأبواب الفنت  )4) اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�ضند ))/)40) من حديث حذيفة ر�ضي اهلل عنه ، والرتمذي يف 
)4/)10/ رقم 4)22) وقال: هذا حديث ح�ضن غريب. واأخرجه ابن ماجه يف كتاب الفنت باب قوله تعالى: 
ژ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ )1332/2/ رقم )401) و�ضححه الألباين يف �ضحيح �ضنن الرتمذي 

)4/2)2/ رقم 1838). 
))) املب�سوط ))/23). 

))) حجة اهلل البالغة )217/2). 
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ذلك اأن النا�ش كلهم على درجة واحدة، بل هم متفاوتون بحكم الفطرة، وامل�ساواة التي 
قررها الإ�سالم هي امل�ساواة بينهم يف احلقوق والواجبات، ل يف املنازل والدرجات، 
واإل لكانت ال�رشيعة الإ�سالمية خمالفة للفطرة، وللحقيقة املح�سو�سة، فتفاوت النا�ش 
يف املنازل والدرجات �سنة اهلل يف خلقه، وهو مقت�سى الفطرة الإن�سانية، وال�رشيعة ل 

ت�سادم الفطرة والأعراف والعادات التي ل تخالف اأ�سول الدين ومبادئه. 
اأما من حيث الواجبات فاخللق اأمامها �سواء، ل ف�سل لأحد على اأحد، وكذلك هم 
اأمام احلقوق �سواء، فال تف�سيل لبع�سهم على بع�ش، وهم اأمام اهلل تعالى على ح�سب 

تقواهم. 
وهذا البحث يهدف اإلى ت�سليط ال�سوء على خ�سلة من خ�سال الكفاءة يف النكاح، 
األ وهي خ�سلة الن�سب، وقد اأفردتها بالبحث دون باقي اخل�سال؛ نظراً لقوة اخلالف 
فيها قدمياً وحديثاً، ومِلَا لها من واقع معا�رش، فال يزال النا�ش اإلى اليوم يعتربون الن�سب 
من خ�سال الكفاءة، ول تزال املحاكم ال�رشعية تنظر يف ق�سايا الكفاءة يف الن�سب، مما 
يوؤكد اأهمية هذا املو�سوع، لذا اأحببت اأن اأُ�سهم يف جتلية م�سائله بهذا البحث املتوا�سع، 
واملعنون له ب� »الكفاءة بني الزوجني يف الن�سب وتطبيقاتها الق�سائية«، فاإن اأ�سبت فيه 
واإليه  باهلل، عليه توكلت  اإل  توفيقي  اإل اخلري، وما  اأردت  فما  اأخطاأت  واإن  فاحلمد هلل، 

اأنيب. 
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املبحث الأول
تعريف الكفاءة

اأواًل: تعريف الكفاءة يف اللغة: 

كافاأ فالٌن فالناً  يقال:  النظري وامل�ساوي.  وامل�ساواة. والكفُء:  املماثلة  لغة:  الكفاءة 
مكافاأًة وِكَفاًء؛ اأي ماثله و�ساواه وناظره. 

وفالٌن كفُء فالنة: اإذا كان ي�سلح لها بعاًل. 
وجمع الكفء: اأْكَفاء)7).

قال ابن الأثري: »الُكْفُء: النظري وامل�ساوي. ومنه الكفاءة يف النكاح، وهو اأن يكون 
الزوج م�ساوياً للمراأة يف ح�سبها ودينها ون�سبها وبيتها، وغري ذلك«)8).

وجاء يف ل�سان العرب: »الُكْفُء: النظري وامل�ساوي، ومنه الكفاءة يف النكاح، وهو 
اأن يكون الزوج م�ساوياً للمراأة يف ح�سبها ودينها ون�سبها وبيتها، وغري ذلك. 

وتكافاأ ال�سيئان، تاثال. 
والتكافوؤ: ال�ستواء. 

وفالٌن كفُء فالنة: اإذا كان ي�سلح لها بعاًل، واجلمع من كل ذلك اأْكَفاء«)9).
ثانيًا: تعريف الكفاءة يف اال�صطالح: 

الكفاءة يف النكاح يف ا�سطالح اأهل العلم تعني: اأن يكون الرجل م�ساوياً للمراأة. 

)7) انظر: معجم مقايي�ش اللغة )�ش)89)، ال�ضحاح )107/1)، املغرب يف ترتيب املعرب )�ش224)، املطلع 
الفقهاء  اأني�ش  )�ــش0))،  املحيط  القامو�ش  )�ــش)20)،  املنري  امل�ضباح  )�ــش389)،  املقنع  األفاظ  على 

)�ش144). 
)8) النهاية يف غريب احلديث والأثر )�ش804). 

)9) ل�ضان العرب )139/1). 
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واملراد بامل�ساواة هنا: امل�ساواة يف خ�ساٍل حمددة، هي: الدين، والن�سب، واحلرية، 
وال�سنعة، واملال، وال�سالمة من العيوب. 

تعريف �حلنفية: 
بني  املماثلة  هنا:  وامل��راد  لغة.  النظري  مبعنى  كفء،  جمع  »الأكفاء:  جنيم:  ابن  قال 

الزوجني يف خ�سو�ش اأمور، اأو كون املراأة اأدنى«)10).
تعريف �ملالكية: 

قال الدردير: »الكفاءة لغة: املماثلة واملقاربة. واملراد بها هنا: املماثلة يف ثالثة اأمور 
على املذهب: الدين، واحلال)11)، واحلرية، وزاد بع�سهم احل�سب والن�سب«)12).

تعريف �ل�صافعية: 
والتعادل.  الت�ساوي  لغة:  والهمزة  واملد  بالفتح  »الكفاءة  ال�رشبيني:  اخلطيب  قال 

و�رشعاً: اأمٌر يوجب عدمه عاراً«)13).
وجاء يف اإعانة الطالبني: »الكفاءة لغة: الت�ساوي والتعادل. وا�سطالحاً: اأمر يوجب 
اأو خ�سة، ماعدا ال�سالمة من  عدمه عاراً. و�سابطها: م�ساواة الزوج للزوجة يف كمال 

عيوب النكاح«)14).
تعريف �حلنابلة: 

قال البهوتي: »الكفاءة لغة: امل�ساواة. وهنا: ديٌن اأي اأداء الفرائ�ش واجتناب النواهي، 
ومن�سٌب وهو الن�سب، واحلرية، و�سناعة غري زِريَّة، وي�سار بح�سب ما يجب لها«))1).

)10) البحر الرائق )137/3). 
)11) املراد باحلال: ال�ضالمة من العيوب التي توجب للزوجة اخليار. انظر: ال�ضرح ال�ضغري )230/2)، حا�ضية 

الد�ضوقي )221/2). 
)12) ال�ضرح ال�ضغري )230/2). 

)13) مغني املحتاج )3/))1). 
)14) اإعانة الطالبني )330/3). 
))1) الرو�ش املربع ))/278). 
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التي  اخل�سال  يذكرون  الكفاءة  فون  ُيعرِّ حني  مذهب  كل  اأ�سحاب  ف��اإن  وهكذا 
يعتربونها فيها، قال اخلطابي: »الكفاءة معتربة يف قول اأكرث العلماء باأربعة اأ�سياء: بالدين 
والي�سار،  العيوب،  من  ال�سالمة  فيها  اعترب  من  ومنهم  وال�سناعة،  والن�سب  واحلرية 

فيكون جماعها �ست خ�سال«))1).

))1) معامل ال�ضنن )177/3). 
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املبحث الثاين
تعريف الن�صب

اأواًل: تعريف الن�صب لغة:

الن�سب يف اللغة: القرابة. وقيل: هو يف الآباء خا�سة. واجلمع: اأن�ساب. 
يقال: فالن ينا�سب فالناً فهو ن�سيبه؛ اأي قريبه)17).

قال ابن ال�سكيت: »ويكون اأي الن�سب من ِقَبل الأب ومن ِقَبل الأم«)18).
ويقال: نَ�َسُبُه يف بني فالن؛ اأي هو منهم)19) .

جاء يف تاج العرو�ش: »وقال اللبلي يف �رشح الف�سيح: الن�سب معروف، وهو اأن 
تذكر الرجل فتقول: هو فالن بن فالن، اأو تن�سبه اإلى قبيلة اأو بلد اأو �سناعة«)20).

ونَ�َسَبُه ين�سبه: عزاه. واْنَت�َسَب الرجل وا�ْسَتْن�َسَب: ذكر ن�سبه. ويقال للرجل اإذا �سئل 
عن ن�سبه: ا�ْسَتْن�ِسْب لنا؛ اأي اْنَت�ِسْب لنا حتى نعرفك. ون�سبُت فالناً اإلى اأبيه اأن�سبه ن�ْسباً؛ 

ه الأكرب)21). اإذا رفعت يف ن�سبه اإلى جدِّ
يقال: رجل ن�سيٌب؛ اأي �رشيف معروف ح�سبه واأ�سوله)22).

مثل  �رشعاً،  مثله  ُيْرَغُب يف  ن�سٍب �سحيح �رشيف،  ذات  اأي  ن�سيبٌة؛  امراأة  ويقال: 
كونها من اأولد العلماء وال�سلحاء)23).

املحيط  القامو�ش  )�ــش230)،  املنري  امل�ضباح   ،(7((/1( العرب  ل�ضان   ،(224/1( ال�ضحاح  انظر:   (17(
)�ش137)، تاج العرو�ش )483/1). 

)18) امل�ضباح املنري )�ش230)، تاج العرو�ش )483/1). 
)19) انظر: امل�ضباح املنري )�ش230)، املعجم الو�ضيط )3/2)9). 

)20) تاج العرو�ش )483/1). 
)21) انظر: ل�ضان العرب )1/))7)، تاج العرو�ش )483/1). 

)22) املعجم الو�ضيط )3/2)9). 
)23) املطلع على األفاظ املقنع )�ش392). 
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ثانيًا: تعريف الن�صب ا�صطالحًا: 

من  فالغالبية  ولهذا  اللغوي،  املعنى  عن  الن�سب  للفظ  الفقهاء  ا�ستعمال  يخرج  ل 
تعريفاً  له  يذكر  منهم  والبع�ش  للن�سب؛  خا�ساً  تعريفاً  كتبهم  يف  يذكرون  ل  الفقهاء 

خا�ساً، اإل اأن هذا املعنى ال�سطالحي ل يخرج عن املعنى اللغوي. 
فمن تلك التعريفات: 

، َقُرب ذلك اأو بَُعد«)24). قال ابن عطية: »الن�سب: هو اأن يجتمع اإن�سان مع اآخر يف اأٍب اأو اأمٍّ
وقال اخلطيب ال�رشبيني: »الن�سب: هو القرابة«))2).

وقال �ساحب نيل املاآرب: »الن�سب: هو القرابة؛ وهي الت�سال بني اإن�سانني بال�ستاك 
يف ولدة قريبة اأو بعيدة«))2).

وقال يف جواهر الإكليل: »الن�سب: هو النت�ساب لأٍب معني«)27).
وبالنظر يف هذه التعريفات ميكن تق�سيم الن�سب اإلى نوعني: 

النوع الأول: ن�سب النتماء )عالقة الفرع باأ�سله من جهة الأب(.
ويراد بهذا النوع من الن�سب: الع�سرية اأو الأ�رشة التي ينتمي اإليها الإن�سان، ويكون 

فرداً من اأفرادها، ومن ثم ُيلحق ا�سم الع�سرية با�سمه، وي�سري ُيدعى من�سوباً اإليها. 
وهو بهذا املعنى ي�سمل اأ�سول ال�سخ�ش رجاًل كان اأو امراأة من جهة اأبيه فقط، فاإذا 

اأردت التعريف ب�سخ�ش قلت: هو فالن بن فالن... بن�سبته اإلى اأبيه اأو ع�سرية اأبيه. 
فهذا النوع من الن�سب مما اخت�ش به الآباء دون الأمهات، فال ُين�سب �سخ�ش اإلى 

ع�سرية اأمه. 

)24) املحرر الوجيز يف تف�ضري الكتاب العزيز )3/11)). 
))2) مغني املحتاج )9/2)2). 

))2) نيل املاآرب ب�ضرح دليل الطالب، لل�ضيخ عبدالقادر بن عمر ال�ضيباين )2/))). 
)27) جواهر الإكليل )100/2).  
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النوع الثاين: القرابة الن�سبية. 
اأو  قريبة  واحدة،  ولدة  يف  ي�ستكون  اأف��راداً  جتمع  التي  الجتماعية  العالقة  وهي 

بعيدة، فكل من ي�ساركك يف ولدة، فهو قريبك من الن�سب. 
الذكور  من  والذرية  والأمهات  الآب��اء  جهة  من  القرابات  ي�سمل  املعنى  بهذا  وهو 
املق�سود  النتماء هو  ون�سب  قوتها)28).  اأو  القرابة  درجة  النظر عن  ب�رشف  والإناث، 
ُكلٌّ  يكون  باأن  »اأي  الزوجني:  بني  الن�سب  تكافوؤ  معنى  بيان  الد�سوقي يف  يقول  هنا، 

منهما معلوم الأب، ل كون اأحدهما لقيطاً، اأو مولى؛ اإذ ل ن�سب له معلوم«)29).
ويقول ال�سيخ ابن عثيمني: »الن�سب يعني: اأن يكون الإن�سان ن�سيباً؛ اأي له اأ�سٌل يف 

قبائل العرب، احتازاً من الذي لي�ش له اأ�سل«)30).
فالن�سيب هو: من ُيعرف ات�سال ن�سبه بقبيلة من قبائل العرب املعروفة. قال ابن عابدين: 
»العرب �سنفان: عرب عاربة، وهم اأولد قحطان؛ وم�ستعربة، وهم اأولد اإ�سماعيل. والعجم: 
اأولد فروخ اأخي اإ�سماعيل، وهم املوايل والعتقاء واملراد بهم غري العرب واإن مل مي�سهم رقٌّ 
�ُسموا بذلك؛ اإما لأن العرب ملَّا افتتحت بالدهم تركتهم اأحراراً بعد اأن كان لهم ا�ستقاقهم، 

فكاأنهم اأعتقوهم، اأو لأنهم ن�رشوا العرب على قتل الكفار، والنا�رش ُي�سمى مولى«)31).
ينطق  كان  ولو  بعربي،  لي�ش  من  هنا:  بالعجمي  »امل��راد  عثيمني:  ابن  ال�سيخ  وقال 
ل  وهو  عربياً  يكون  فقد  الل�سان،  ل  الن�سب  والُعجمة:  بالعروبة  هنا  فاملعترب  بالعربية، 

يعرف اإل اللغة الأعجمية، ... فكل من �سوى العرب فهو اأعجمي«)32).

وما  )�ش)3  بورقعة  عمر  بن  �ضفيان  للدكتور  اإثباته،  يف  العلمية  امل�ضتجدات  تاأثري  ومدى  الن�ضب  انظر:   (28(
بعدها). 

)29) حا�ضية الد�ضوقي )222/2). 
)30) ال�ضرح املمتع على زاد امل�ضتقنع )101/12). 

)31) حا�ضية ابن عابدين )197/4). 
)32) ال�ضرح املمتع على زاد امل�ضتقنع )103/12). 
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املبحث الثالث
من ُتعترب له الكفاءة )اأو من ُت�شرتط فيه الكفاءة(

ول  للن�ساء،  الرجال  جانب  يف  تُعترب  اأنها  مبعنى  للرجال؛  ل  للن�ساء  تُعترب  الكفاءة 
تُعترب يف جانب الن�ساء للرجال، فهي حق يف �سالح املراأة ل يف �سالح الرجل، فالرجل 
هو �لذي ُي�شرتط فيه �أن يكون كفئاً للمر�أة، وال ُي�شرتط يف �ملر�أة �أن تكون كفئاً للرجل، 

بل ي�سح اأن تكون اأقل منه يف خ�سال الكفاءة)33).
للرجال،  للن�ساء ل  تعترب  فالكفاءة  الكفاءة؛  له  تُعترب  من  بيان  »واأما  الكا�ساين:  قال 
الن�ساء  جانب  يف  تعترب  ول  للن�ساء،  الرجال  جانب  يف  الكفاءة  تعترب  اأنه  معنى  على 
للرجال؛ لأن الن�سو�ش وردت بالعتبار يف جانب الرجال خا�سة، وكذا املعنى الذي 
�رشعت له الكفاءة يوجب اخت�سا�ش اعتبارها بجانبهم؛ لأن املراأة هي التي ت�ستنكف 
ل الرجل، لأنها هي امل�ستف�ر�سة، فاأما الزوج فهو امل�ستفِر�ش فال تلحقه الأنفة من ِقَبِلها. 
يو�سف  اأبي  عند  اأي�ساً  معتربة  الن�ساء  جانب  يف  الكفاءة  اإن  قال:  من  م�سايخنا  ومن 
وحممد؛ ا�ستدلًل مب�ساألة ذكرها يف اجلامع ال�سغري يف باب الوكالة، وهي اأن اأمرياً اأمر 
رجاًل اأن يزوجه امراأة، فزوجه اأمة لغريه، قال: جاز عند اأبي حنيفة، وعندهما ل يجوز. 
اأن يكون  ما زعموا؛ لأن عدم اجلواز عندهما يحتمل  امل�ساألة على  ول دللة يف هذه 
ملعنى اآخر، وهو اأنَّ ِمْن اأ�سلهما اأنَّ التوكيل املطلق يتقيد بالعرف والعادة، فين�رشف اإلى 
املتعارف كما يف الوكيل بالبيع املطلق، ومن اأ�سل اأبي حنيفة اأنه يجري على اإطالقه يف 

الكتاب )12/3)،  �ضرح  اللباب يف  الهداية ))/109)،  �ضرح  البناية  ال�ضنائع )01/2))،  بدائع  انظر:   (33(
اأبي زيد القريواين )388/4)، حا�ضية الد�ضوقي )222/2)،  النوادر والزيادات لأبي حممد عبداهلل بن 
رو�ضة الطالبني ))/429)، مغني املحتاج )8/3)1)، املغني )397/9)، ك�ضاف القناع ))/8))، الفقه 

الإ�ضالمي واأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي )9/)74)). 
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غري مو�سع ال�رشورة والتهمة، ويحتمل اأن يكون عدم اجلواز عندهما لعتبار الكفاءة 
يف تلك امل�ساألة خا�سة؛ حماًل للمطلق على املتعارف كما هو اأ�سلهما، اإذ املتعارف هو 
بالكفء، فا�ْسَتْح�َسَنا اعتبار الكفاءة يف جانبهن يف مثل تلك ال�سورة؛ ملكان  التزويج 

العرف والعادة«)34).
وقال الد�سوقي: »الأو�ساف التي اعتربوها يف الكفاءة �ستة... فاإن �ساواها الرجل 

يف ال�ستة فال خالف يف كفاءته، واإل فال«))3).
وجاء يف فتح الوهاب: »وله اأي لالأب تزويج ابنه ال�سغري َمْن ل تكافئه بن�سب اأو 

حرفة اأو غريهما؛ لأن الزوج ل ُيعريَّ با�ستفرا�ش من ل تكافئه«))3).
قال ابن قدامة: »والكفاءة معتربة يف الرجل دون املراأة«)37).

الأدلة: 
اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ل مكافئ له، وقد تزوج من اأحياء العرب، وتزوج 

�سفية بنت ُحيي بن اأخطب اليهودي، وت�رشَّى بالإماء)38).
وهذ� يدل داللة و��شحة على �أنه ال ُي�شرتط يف �ملر�أة �أن تكون م�شاوية للرجل، بل 

ي�سح اأن تكون اأقل منه، كما هو ال�ساأن يف زوجات النبي �سلى اهلل عليه و�سلم . 
عن اأبي مو�سى الأ�سعري ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
بها فاأح�سن تاأديبها، ثم اأعتقها  »اأميا رجل كانت عنده جارية، فعلَّمها فاأح�سن تعليمها، واأدَّ

وتزوجها، فله اأجران«)39).

)34) بدائع ال�ضنائع )01/2)-02)). 
))3) حا�ضية الد�ضوقي )222-221/2). 

))3) فتح الوهاب ب�ضرح منهج الطالب )40/2). 
)37) املغني )397/9).

)38) املغني )397/9)، املبدع )1/7)). 
)39) اأخرجه البخاري كتاب النكاح باب اتخاذ ال�ضراري، ومن اأعتق جاريته ثم تزوجها ))/))19/ رقم )479)، 

وم�ضلم كتاب النكاح باب ف�ضيلة اإعتاقه اأمة ثم يتزوجها )1043/2/ رقم ))13). 
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ب يف زواج الرجل من اأََمِتِه بعد  وجه ال�ستدلل: اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم رغَّ
اإعتاقها، ول تكافوؤ بني املعِتق واملعَتقة، فاملعِتُق اأف�سل منها ح�سباً ون�سباً، مما يدل على اأن 

الكفاءة غري معتربة يف املراأة.
ه، فلم ُيعترب ذلك يف الأم)40). اأن الولد َي�رْشُُف ب�رشف اأبيه ل باأُمِّ

ُ عادة اإذا تزوجت من غري الكفء، اأما الزوج  اأن الزوجة الرفيعة املنزلة هي التي تُعريَّ
ال�رشيف فال ُيعريَّ اإذا كانت زوجته دونه منزلة)41)؛ قال يف اللباب: »والكفاءة يف النكاح 
معتربة من جانب الرجل؛ لأن ال�رشيفة تاأبى اأن تكون م�ستفر�َسة للخ�سي�ش، فالبد من 

اعتبارها، بخالف جانب املراأة؛ لأن الزوج ُم�ستفِر�ش، فال يغيظه دناءة الفرا�ش«)42).

)40) املغني )397/9)، ك�ضاف القناع ))/8)). 
)41) فقه ال�ضنة، لل�ضيخ ال�ضيد �ضابق )2/)47).

)42) اللباب يف �ضرح الكتاب )12/3). 
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املبحث الرابع
اآراء الفقهاء يف اعتبار الكفاءة يف الن�شب

اختلف الفقهاء يف اعتبار الكفاءة يف الن�سب على قولني: 

القول الأول: اأن الكفاءة يف الن�سب غري معتربة بني الزوجني؛ نُقل هذا القول عن 

عمر بن اخلطاب، وعبداهلل بن م�سعود، واحل�سن الب�رشي، وحممد بن �سريين، وعمر 

بن عبدالعزيز)43)، وبه قال الإمام مالك، وهو املذهب عند املالكية)44)، ون�رشه الإمام 

احل�سن  كاأبي  احلنفية  فقهاء  وبع�ش  الظاهري))4)،  حزم  ابن  قول  وهو  البخاري))4)، 

ابن  الإ�سالم  �سيخ  واختاره  باجل�سا�ش)48)،  املعروف  الرازي  بكر  واأبي  الكرخي)47)، 

ح�سن  و�سديق  وال�سوكاين)2))،  ال�سنعاين)1))،  ورجحه  القيم)0))،  وابن  تيمية)49)، 

)43) انظر: بدائع ال�ضنائع )2/)49)، تبيني احلقائق )128/2)، �ضرح �ضحيح البخاري لبن بطال )183/7)، 
�ضرح ال�ضنة للبغوي )9/9)، فتح الباري )9/)3)، نيل الأوطار ))/21)). 

مواهب   ،(9(1/3( املجتهد  بداية   ،(1(3/19( التمهيد   ،((43/2( املعونة   ،(1(3/2( املدونة  انظر:   (44(
اجلليل ))/108)، حا�ضية الد�ضوقي )223/2). 

))4) انظر: �ضحيح البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء يف الدين ))/7)19). 
))4) انظر: املحلى )208/11). 

)47) انظر: بدائع ال�ضنائع )2/)49)، الختيار لتعليل املختار )3/)12)، تبيني احلقائق )128/2)، حا�ضية 
ابن عابدين )4/)19). 

عابدين  ابن  حا�ضية   ،(12(/3( املختار  لتعليل  الختيار   ،(409/3( للج�ضا�ش  القراآن  اأحكام  انظر:   (48(
 .(19(/4(

)49) انظر: جمموع فتاوى �ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية )29/19)، الإن�ضاف مع ال�ضرح الكبري )1/20)2)، اختيارات 
�ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية من كتاب العارية اإلى نهاية كتاب النكاح، للدكتور فهد اليحيى )447/2). 

)0)) انظر: زاد املعاد )�ش799). 
)1)) انظر: �ضبل ال�ضالم )0/3)2).

)2)) انظر: ال�ضيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار لل�ضوكاين )2/)29).
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خان)3))، وال�س�يخ عبدالعزيز بن باز)4))، وال�سيخ حممد بن عثيمني)))). 
قال يف املدونة: »قلت: اأراأيت اإن كان كفئاً يف الدين ومل يكن كفئاً يف املال، فر�سيت 
به، واأبى الويل اأن ير�سى، اأيزوجها منه ال�سلطان اأم ل؟ قال: ما �سمعت من مالك يف 
هذا �سيئاً اإل اأين �ساألت مالكاً عن نكاح املوايل يف العرب، فقال: ل باأ�ش بذلك... قال: 
اإعظاماً  ذلك  فاأعظم  عربية ومولى،  بني  قوا  فرَّ القوم  بع�ش هوؤلء  اإن  ملالك  قيل  ولقد 

�سديداً، وقال: اأهل الإ�سالم كلهم بع�سهم لبع�ش اأكفاء«)))).
قال ابن حجر: »وقد جزم باأن اعتبار الكفاءة خمت�ش بالدين مالك، ونُقل عن عمر 
وابن م�سعود، ومن التابعني عن حممد بن �سريين وعمر بن عبدالعزيز، واعترب الكفاءة 

يف الن�سب اجلمهور«)7)).
وقال ابن حزم: »واأهل الإ�سالم كلهم اإخوة؛ ل يحرم على ابٍن من زجنية لغية نكاح 
ابنة اخلليفة الها�سمي، والفا�سق الذي بلغ الغاية من الف�سق امل�سلم ما مل يكن زانياً كفوؤٌ 

للم�سلمة الفا�سلة، وكذلك الفا�سل امل�سلم كفوؤٌ للم�سلمة الفا�سقة ما مل تكن زانية«)8)).
وقال ابن القيم: »فالذي يقت�سيه حكمه �سلى اهلل عليه و�سلم اعتبار الدين يف الكفاءة 
ج م�سلمة بكافر، ول عفيفة بفاجر، ومل يعترب القراآن وال�سنة يف  اأ�ساًل وكماًل، فال تُزوَّ
م على امل�سلمة نكاح الزاين اخلبيث، ومل يعترب ن�سباً ول  الكفاءة اأمراً وراء ذلك، فاإنه حرَّ
ة الن�سيبة الغنية اإذا كان عفيفاً  ز للعبد القن نكاح احلرَّ �سناعة، ول ِغنًى ول حرية، فجوَّ

)3)) انظر: الرو�ضة الندية �ضرح الدرر البهية ل�ضديق ح�ضن خان )17/2). 
)4)) انظر: جمموع فتاوى ومقالت متنوعة لل�ضيخ ابن باز )403/20 ، 427)، اختيارات ال�ضيخ ابن باز الفقهية 

واآراوؤه يف ق�ضايا معا�ضرة، للدكتور خالد احلامد )2/))12). 
)))) انظر: ال�ضرح املمتع على زاد امل�ضتقنع )12/)10). 

)))) املدونة )3/2)1). 
)7)) فتح الباري )9/)3). 

)8)) املحلى )208/11). 
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الها�سميات،  نكاح  الها�سميني  ولغري  القر�سيات،  نكاح  القر�سيني  لغري  ز  وجوَّ م�سلماً، 
وللفقراء نكاح املو�رشات«)9)).

اإلى ن�رشة هذا القول، حيث قال: باب الأكفاء  وقال ال�سنعاين: »واأ�سار البخاري 

ژ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ژ الآية)0))، فا�ستنبط من الآية  يف الدين، وقوله تعالى: 
الكرمية امل�ساواة بني بني اآدم، ثم اأردفه باإنكاح اأبي حذيفة من �سامل بابنة اأخيه هند بنت 

الوليد بن عتبة بن ربيعة، و�سامل مولى لمراأة من الأن�سار«)1)).
اأكفاء؛  لبع�ش  بع�سهم  امل�سلمني  اأن  فال�سواب  الكفاءة  »اأما  باز:  ابن  ال�سيخ  وقال 
�سواء كانوا عرباً اأو عجماً اأو موايل، هذا هو ال�سواب الذي دل عليه القراآن العظيم 

وال�سنة املطهرة«)2)).
القول الثاين: ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية)3))، وبع�ش املالكية)4))، وال�سافعية))))، 
واحلنابلة)))) اإلى اعتبار الكفاءة يف الن�سب، وبه قال ابن عبا�ش)7))، و�سلمان الفار�سي)8))، 

)9)) زاد املعاد )�ش799). 
)0)) �ضورة الفرقان، اآية رقم )4)). 

النكاح باب الأكفاء يف الدين ))/7)19/ رقم  )1)) �ضبل ال�ضالم )249/3). وانظر: �ضحيح البخاري كتاب 
 .(4800

)2)) اختيارات ال�ضيخ ابن باز الفقهية واآراوؤه يف ق�ضايا معا�ضرة، للدكتور خالد احلامد )2/))12). 
الهداية  �ضرح  البناية  تبيني احلقائق )128/2)،  ال�ضنائع )498/2)،  بدائع  املب�سوط ))/22)،  انظر:   ((3(

))/110)، البحر الرائق )139/3)، اللباب يف �ضرح الكتاب )13/3). 
)4)) انظر: عقد اجلواهر الثمينة )27/2)، الذخرية )214/4). 

مغني   ،(42(/(( الطالبني  رو�ضة   ،((74/7( الوجيز  �ضرح  العزيز   ،(101/9( الكبري  احلاوي  انظر:   ((((
املحتاج )3/))1)، نهاية املحتاج ))/7)2).

الكبري  ال�ضرح  الإن�ضاف مع  الزرك�ضي على خمت�ضر اخلرقي ))/8))،  املغني )391/9)، �ضرح  انظر:   ((((
)0/20)2)، ك�ضاف القناع ))/7)). 

)7)) انظر: �ضرح �ضحيح البخاري لبن بطال )184/7)، �ضرح ال�ضنة للبغوي )9/9)، مو�ضوعة فقه عبداهلل بن 
عبا�ش، للدكتور حممد روا�ش قلعه جي )430/2). 

)8)) انظر: معامل ال�ضنن للخطابي )4/3)1)، �ضرح ال�ضنة للبغوي )9/9). 
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واختاره  راهويه)72)،  بن  واإ�سحاق  ليلى)71)،  اأبي  وابن  والثوري)70)،  والأوزاع��ي)9))، 
ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ)73). 

وجلمهور الفقهاء القائلني باعتبار الكفاءة يف الن�سب تف�سيل: 
وبقية  العرب،  من  غريهم  يكافئهم  ل  لبع�ش،  اأكفاء  بع�سهم  قري�ش  احلنفية:  قال 

العرب بع�سهم اأكفاء لبع�ش، ل يكافئهم املوايل، واملوايل بع�سهم اأكفاء لبع�ش. 
وذهب حممد بن احل�سن اإلى اأن بني ها�سم بع�سهم اأكفاء لبع�ش، ل يكافئهم غريهم، 

فالقر�سي غري الها�سمي لي�ش كفئاً للها�سمية)74).
لِبي  وقال ال�سافعية: غري القر�سي من العرب لي�ش كفئاً للقر�سية، وغري الها�سمي واملُطَّ
ِلب اأكفاء لبع�ش؛ قال  ِلبية، وبنو ها�سم وبنو املُطَّ من قري�ش لي�ش كفئاً للها�سمية اأو املُطَّ
�رشيف،  اإل  يكافئها  فال  ال�رشيفة  اأما  �رشيفة،  تكن  مل  اإذا  »وحمله  املحتاج:  مغني  يف 

وال�رشف خمت�ش باأولد احل�سن واحل�سني ر�سي اهلل تعالى عنهما وعن اأبويهما«))7).
اأما غري قري�ش من العرب فاإن بع�سهم اأكفاء بع�ش، ل يكافئهم غريهم من العجم، 
والأ�سح عند ال�سافعية اعتبار الن�سب يف العجم قيا�ساً على العرب؛ اأي اأنهم يتفا�سلون 

)9)) انظر: مو�ضوعة فقه عبدالرحمن الأوزاعي، للدكتور حممد روا�ش قلعه جي )�ش711). 
)70) انظر: �ضرح �ضحيح البخاري لبن بطال )183/7)، اإكمال املعلم بفوائد م�ضلم للقا�ضي عيا�ش )72/4))، 

�ضرح ال�ضنة للبغوي )9/9)، املغني )391/9)، املحلى )208/11). 
)71) انظر: احلاوي الكبري )101/9)، املحلى )208/11). 

باجالن  جمال  للدكتور  الإ�ضالمي،  الفقه  يف  واأثـــره  راهــويــه  بن  اإ�ضحاق   ،(208/11( املحلى  انظر:   (72(
)�ش37)). 

)73) حيث رفع اإليه اأحد اأمراء املناطق املعاملة اخلا�ضة بق�ضية عقد زواج رجل على امراأة ل يكافئها، ي�ضاأله 
عن احلكم فيه؛ فاأجاب: »اأفيدكم اأنه قد جرى در�ش املعاملة، وات�ضح لنا اأن العقد �ضحيح، ولكنه غري لزم 
لفوات �ضرطه وهو الكفاءة يف الن�ضب، فلمن مل ير�ش من الأولياء �ضواء كان الأب اأو غريه ف�ضخ هذا النكاح، 

ول يف�ضخه اإل احلاكم وهو القا�ضي«. فتاوى ور�ضائل ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ )121/10). 
القدير  فتح   ،(123/3( املختار  لتعليل  الختيار   ،(499/2( ال�ضنائع  بدائع   ،(24/(( املب�سوط  انظر:   (74(

)420/2)، البحر الرائق )140/3).
))7) مغني املحتاج )3/))1). وانظر: نهاية املحتاج ))/7)2). 
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يف الكفاءة، فبع�سهم اأف�سل من بع�ش، ومقابل الأ�سح عندهم عدم اعتبار الن�سب يف 
العجم، فبع�سهم لبع�ش اأكفاء))7).

وقال احلنابلة: العرب بع�سهم لبع�ش اأكفاء، و�سائر النا�ش بع�سهم لبع�ش اأكفاء، هذا 
هو املذهب عندهم. 

والرواية الثانية عن الإمام اأحمد: القر�سية ل يكافئها اإل قر�سي، والها�سمية ل يكافئها 
اإل ها�سمي)77).

�لأدلة: 
اأدلة القول الأول: 

ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ژ  تعالى:  قوله 

ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ژ )78).
ما ُروي اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »النا�ش �سوا�سية كاأ�سنان امل�سط، ل ف�سل 

لعربي على عجمي، اإمنا الف�سل بالتقوى«)79).

مغني   ،(42(/(( الطالبني  رو�ضة   ،((74/7( الوجيز  �ضرح  العزيز   ،(102/9( الكبري  احلاوي  انظر:   (7((
املحتاج )3/))1)، نهاية املحتاج ))/7)2). 

)77) انظر: املغني )392/9)، ال�ضرح الكبري مع الإن�ضاف )3/20)2)، املبدع )2/7))، الفروع ))/144)، 
ك�ضاف القناع ))/8)). 

)78) �ضورة احلجرات، اآية رقم )13). 
)79) ذكره ال�ضنعاين يف �ضبل ال�ضالم )249/3) بلفظ: »والنا�ش كاأ�ضنان امل�ضط، ل ف�ضل لأحد على اأحد اإل 
بالتقوى« وقال: اأخرجه ابن لل بلفظ قريب من لفظه من حديث �ضهل بن �ضعد. وعزاه لبن لل �ضاحب كنز 
العمال )38/9/ رقم 24822) وفيه: »النا�ش �ضواء كاأ�ضنان امل�ضط، واإمنا يتفا�ضلون بالعبادة«، واأخرجه 
الديلمي من حديث �ضهل بن �ضعد بلفظ: »النا�ش كاأ�ضنان امل�ضط، واإمنا يتفا�ضلون بالعافية«، ومن حديث 
اأن�ش بن مالك بلفظ: »النا�ش م�ضتوون كاأ�ضنان امل�ضط، لي�ش لأحد على اأحد ف�ضل اإل بتقوى اهلل عز وجل« 
انظر: فردو�ش الأخبار للديلمي ))/47/رقم 7133 ، ورقم 7134)، وذكره ابن اجلوزي يف املو�ضوعات 

)80/3)، وقال عنه الألباين يف �ضل�ضلة الأحاديث ال�ضعيفة )0/2)): �ضعيف جدًا. 
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قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »ل ف�سل لعربي على عجمي، ول لعجمي على عربي، 
ول لأبي�ش على اأ�سود، ول لأ�سود على اأبي�ش؛ اإل بالتقوى، النا�ش من اآدم، واآدم من 

تراب«)80).
بالدين  يكون  اإمنا  التفا�سل  واأن  النا�ش،  بني  امل�ساواة  على  تدل  الن�سو�ش  فهذه 

والتقوى، ل باللون واجلن�ش، فمن اأبطاأ به عمله مل ُي�رشع به ن�سبه)81).
ونوق�ش: باأن الن�سو�ش حممولة على اأحكام الآخرة، اإذ ل ميكن حملها على اأحكام 
الدنيا؛ لظهور ف�سل العربي على العجمي يف كثري من اأحكام الدنيا، ولأن التقوى ل 
يعلم حقيقتها اإل اهلل عز وجل، فكيف تكون مقيا�ساً للتفا�سل يف الدنيا؟! بل هي ميزان 
للتفا�سل يف الآخرة)82). نعم النا�ش مت�ساوون يف الدنيا، ولكن يف احلقوق والواجبات، 
ل يف املنازل والدرجات، فتفاوتهم يف ذلك ظاهر، وقد دل عليه القراآن؛ قال تعالى: 

ژى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ژ )83)، وقال �سبحانه: ژ ۋ ۋ ۅ ۅ 

وقال  وئژ)84)،  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ 

ىب  مب  ژ  �سبحانه:  وق��ال  ژ))8)،  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ژ  تعالى: 

يب جت حت خت مت ىت يت ژ ))8)، وما يزال النا�ش يتفاوتون يف منازلهم 

)80) اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�ضند ))/411) عن اأبي ن�ضرة عمن �ضمع خطبة النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف 
و�ضط اأيام الت�ضريق. والهيثمي يف جممع الزوائد )84/8) عن اأبي �ضعيد، وقال الهيثمي: رواه الطرباين 
يف الأو�ضط، والبزار بنحوه، ورجال البزار رجال ال�ضحيح. و�ضححه �ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية يف اقت�ضاء 

ال�سراط امل�ستقيم )7/1)3). 
)81) انظر: املب�سوط ))/23)، املعونة )43/2)). 

)82) انظر: بدائع ال�ضنائع )497/2)، الختيار لتعليل املختار )3/)12)، تبيني احلقائق )128/2). 
)83) �ضورة النحل، اآية رقم )71). 

)84) �ضورة الزخرف، اآية رقم )32). 
))8) �ضورة الزمر، اآية رقم )9). 

))8) �ضورة املجادلة، اآية رقم )11). 
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ت�سادم  ل  وال�رشيعة  الإن�سانية،  الفطرة  مقت�سى  وهو  الأدبية،  ومراكزهم  الجتماعية 
الفطرة والأعراف والعادات التي ل تخالف اأ�سول الدين ومبادئه)87).

4- عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإذا اأتاكم 
من تر�سون دينه وخلقه فزوجوه، اإل تفعلوا تكن فتنة يف الأر�ش وف�ساد عري�ش«)88).

من  يخطبهن  َمْن  مولياتهم  جوا  ُيزوِّ اأن  الأولياء  اإلى  اخلطاب  توجيه  احلديث  ففي 
ذوي الدين والأمانة واخللق، واإن مل يفعلوا ذلك ورغبوا يف احل�سب والن�سب واجلاه 

واملال؛ كانت الفتنة والف�ساد الذي ل اآخر له)89).
اإل الدين  ُيراعى يف الكفاءة  فاإنه يقول ل  قال الطيبي: »ويف احلديث دليل ملالك؛ 

وحده«)90).
اأن الكفاءة غري معتربة، كيف وهي مما  لكن قال الدهلوي: »لي�ش يف هذا احلديث 
ُجبل عليه طوائف النا�ش، وكاد يكون القدح فيها اأ�سد من القتل، والنا�ش على مراتبهم، 
وال�رشائع ل تهمل مثل ذلك، ولكنه اأراد األ يتبع اأحد حمقرات الأمور نحو قلة املال، 
ورثاثة احلال، ودمامة اجلمال، اأو يكون ابن اأم ولد، ونحو ذلك من الأ�سباب بعد اأن 
ير�سى دينه وخلقه، فاإن اأعظم مقا�سد تدبري املنزل ال�سطحاب يف خلق ح�سن، واأن 

يكون ذلك ال�سطحاب �سبباً ل�سالح الدين«)91).

)87) انظر: الفقه الإ�ضالمي واأدلته )9/)73)-737)). 
)88) اأخرجه الرتمذي يف كتاب النكاح باب ما جاء اإذا جاءكم من تر�ضون دينه فزوجوه )380/2/ رقم 1084)، 
وابن ماجه يف كتاب النكاح باب الأكفاء )32/1)/ رقم 7)19)، واحلاكم يف امل�ضتدرك )4/2)1-))1) 
باب  النكاح  كتاب  الكربى  ال�ضنن  يف  البيهقي  واأخرجه  يخرجاه.  ومل  الإ�ضناد  �ضحيح  حديث  هذا  وقال: 
الرتغيب يف التزويج من ذي الدين واخللق املر�ضي )82/7) من حديث اأبي حامت املزين ر�ضي اهلل عنه 
. قال عنه الرتمذي: هذا حديث ح�ضن غريب. وح�ضنه الألباين يف �ضحيح �ضنن الرتمذي )314/1/رقم 

 .(8((
)89) انظر: فقه ال�ضنة )9/2)4). 

)90) حتفة الأحوذي )173/4). 
)91) حجة اهلل البالغة )217/2).
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5- عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »يا بني بيا�سة، 
اأَْنِكُحوا اأبا هند، واْنِكُحوا اإليه«)92).

قال اخلطابي: »يف هذا احلديث حجة ملالك وملن ذهب مذهبه يف اأن الكفاءة بالدين 
وحده دون غريه، فاأبو هند مولى بني بيا�سة لي�ش من اأنف�سهم«)93).

ونوق�ش: باأن الأمر بالتزويج يحتمل اأنه كان ندباً لهم اإلى الأف�سل، وهو اختيار الدين 
وترك الكفاءة فيما �سواه والقت�سار عليه، وهذا ل مينع جواز المتناع، ويحتمل اأنه كان 
اأمر اإيجاب؛ اأمرهم بالتزويج مع عدم الكفاءة تخ�سي�ساً له بذلك، ول �رشكة يف مو�سع 

اخل�سو�سية)94).
6- اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأ�سحابه ر�سي اهلل عنهم مل يكونوا ُيبالون باأمر 
ج  الن�سب اإذا ا�ستقام اأمر الدين؛ ومما يدل على ذلك اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم زوَّ
بن  زيد  اأباه  ج  وزوَّ مولى))9).  واأ�سامة  قر�سية،  قي�ش، وهي  بنت  فاطمة  زيد  بن  اأ�سامة 
ابنته على  بن اخلطاب  الأ�سدية))9). وعر�ش عمر  بنت جح�ش  ابنة عمته زينب  حارثة 

النكاح  النكاح باب يف الأكفاء )79/2)/ رقم 2102)، والدارقطني يف كتاب  اأبو داود يف كتاب  اأخرجه   (92(
م�سلم  �سرط  على  �سحيح  حديث  هذا  وقال:   )1(4/2( امل�ضتدرك  يف  واحلاكم   ،(204 رقم   /300/3(
اإذا ر�ضيت  النكاح باب ل يرد نكاح غري الكفء  البيهقي يف ال�ضنن الكربى كتاب  ومل يخرجاه. واأخرجه 
د اإ�ضناده ابن حجر يف بلوغ املرام )�ش7)2/  به الزوجة ومن له الأمر معها وكان م�ضلمًا )7/)13)، وجوَّ
داود  اأبي  �ضنن  �ضحيح  يف  الألباين  اأي�ضًا  وح�ضنه   ،(1(4/3( احلبري  تلخي�ش  يف  وح�ضنه   ،(103( رقم 
فه، واأنكره اإنكارًا �ضديدًا. انظر:  )2/)39/ رقم 0)18)، اإل اأن ابن قدامة نقل عن الإمام اأحمد اأنه �ضعَّ

املغني )389/9).
)93) معامل ال�ضنن )177/3).

)94) بدائع ال�ضنائع )497/2). 
))9) اأخرجه م�ضلم يف كتاب الطالق باب املطلقة ثالثًا ل نفقة لها )1114/2/ رقم 1480). 

))9) اأخرجه الدارقطني يف ال�ضنن كتاب النكاح )301/3/رقم )20)، والبيهقي يف ال�ضنن الكربى كتاب النكاح 
باب ل يرد نكاح غري الكفء اإذا ر�ضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان م�ضلمًا )7/)13)، وعبدالرزاق 
يف م�ضنفه كتاب النكاح باب الأكفاء ))/3)1/ رقم )1032)، و�ضعيد بن من�ضور يف ال�ضنن باب ما جاء يف 

املناكحة )1/1)1/ رقم )8)). وانظر ما اأخرجه البخاري يف باب قوله تعالى: ژ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ من كتاب التف�ضري تف�ضري �ضورة الأحزاب )1797/4/رقم 09)4). 
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ج عبدالرحمن بن عوف اأخته لبالل بن رباح، وهي قر�سية،  �سلمان الفار�سي)97). وزوَّ
وبالل من احلب�ش)98). وهكذا اأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنَّى �ساملاً، واأنكحه ابنة اأخيه 
ُدِك  الوليد بن عتبة، و�سامل مولى لمراأة من الأن�سار)99). وقال ابن م�سعود لأخته: »اأُْن�سِ
ج املقداد  جي اإل م�سلماً، واإن كان اأحمر رومياً اأو اأ�سود حب�سياً«)100). وتزوَّ اهلل اأن ل تتزوَّ
وهو  املقداد  »فاإن  حجر:  ابن  قال  عبداملطلب)101)؛  بن  الزبري  بنت  �سباعة  الأ�سود  بن 
ابن عمرو الكندي نُ�سب اإلى الأ�سود بن عبد يغوث الزهري؛ لكونه تبناه، فكان من 
ج �سباعة وهي ها�سمية، فلول اأن الكفاءة ل تعترب بالن�سب، مَلَا جاز  حلفاء قري�ش، وتزوَّ
يجيب  اأن  الن�سب  يف  الكفاءة  يعترب  وللذي  الن�سب.  يف  فوقه  لأنها  يتزوجها؛  اأن  له 
اإن ثبت  باأنها ر�سيت هي واأولياوؤها، ف�سقط حقهم من الكفاءة، وهو جواب �سحيح 
اأ�سل اعتبار الكفاءة يف الن�سب«)102). ويوؤيده ما قاله ابن الهمام: »فاجلواب اأن وقوع 
باأنهن كبائر، خ�سو�ساً  هذه لي�ش ي�ستلزم كون تلك الن�ساء �سغائر، بل العلم حميط 
اأ�سامة، واإمنا جاز لإ�سقاطهن حق الكفاءة هن  جها  بنت قي�ش كانت ثيباً كبرية حني تزوَّ

واأولياوؤهن«)103).
باب  بها  بالعتبار  الأبواب  اأولى  لكان  ال�رشع  لو كانت معتربة يف  الكفاءة  اأن   -7
�لدماء؛ الأنه ُيحتاط فيه ما ال ُيحتاط يف �شائر �الأبو�ب، ومع هذ� مل تُعترب فيه حتى يقتل 

)97) ذكره ابن بطال يف �ضرح �ضحيح البخاري )7/)18)، وال�ضنعاين يف �ضبل ال�ضالم )1/3)2). 
)98) اأخرجه الدارقطني يف ال�ضنن كتاب النكاح )301/3/ رقم 207)، والبيهقي يف ال�ضنن الكربى كتاب النكاح 
باب ل يرد نكاح غري الكفء اإذا ر�ضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان م�ضلمًا )137/7)، قال ال�ضنعاين 

يف �ضبل ال�ضالم )1/3)2): »وقد �ضح اأن بالًل نكح هالة بنت عوف اأخت عبدالرحمن بن عوف«. 
)99) اأخرجه البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء يف الدين ))/7)19/ رقم 4800). 

)100) اأخرجه �ضعيد بن من�ضور يف ال�ضنن باب ما جاء يف املناكحة )1/1)1/ رقم 84)). 
)101) اأخرجه البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء يف الدين ))/7)19/ رقم 4801). 

)102) فتح الباري )38/9). 
)103) فتح القدير )418/2). 
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ال�رشيف بالو�سيع، فههنا اأولى بعدم العتبار)104).
ونوق�ش: باأنه قيا�ش مع الفارق؛ لأن الق�سا�ش �رُشع مل�سلحة احلياة، واعتبار الكفاءة 
ه الذي ل يكافئه،  فيه يوؤدي اإلى تفويت هذه امل�سلحة، لأن كل اأحد يق�سد قتل عدوِّ
حتقيق  النكاح  باب  يف  الكفاءة  اعتبار  ويف  الق�سا�ش،  من  املطلوبة  امل�سلحة  فتفوت 

امل�سلحة املطلوبة من النكاح))10).
تُعترب يف جانب  اأن ل  الزوجة، فكذلك يجب  تُعترب يف جانب  الكفاءة مل  اأن   -8

الزوج))10).
ونوق�ش: باأن الرجل ل ي�ستنكف عن ا�ستفرا�ش املراأة واإن كانت غري كفٍء له، بينما 
فكانت  احلكم،  فافتقا يف  لها،  كفئاً  يكن  اإذا مل  الرجل  ي�ستفر�سها  اأن  املراأة  ت�ستنكف 

الكفاءة معتربة يف جانب الرجل للمراأة، وغري معتربة يف جانب املراأة للرجل)107).
اأدلة القول الثاين: 

1- عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »تُْنَكُح املراأة 
لأربع: ملالها وحل�سبها وجلمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك«)108).

وجه ال�ستدلل: اأنه قد اعترب احل�سب وهو الن�سب من الأمور التي تُنكح املراأة لأجله؛ 
فدل على اعتباره يف الكفاءة. 

ونوق�ش من وجهني:
�لوجه �الأول: �أن �حلديث لي�س فيه ��شرت�ٌط لهذه �الأمور، و�إمنا هو بياٌن للأ�شباب �لتي 

)104) انظر: املب�سوط ))/24)، بدائع ال�ضنائع )2/)49). 
))10) انظر: بدائع ال�ضنائع )497/2). 
))10) انظر: املرجع ال�ضابق )2/)49). 
)107) انظر: املرجع ال�ضابق )497/2). 

)108) اأخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب الأكفاء يف الدين ))/8)19/ رقم 4802)، وم�ضلم يف كتاب الر�ضاع 
باب ا�ضتحباب نكاح ذات الدين )2/)108/ رقم ))14). 
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ُب يف املراأة.  تَُرغِّ
الوجه الثاين: اأنه حجة لنا؛ لأنه اأََمَر باأن ُيظفر بذات الدين؛ فدل على اأن الدين هو 

املعترب دون غريه)109).
ال�سالة  عليه  قوله  مفهوم  يف  اختالفهم  اختالفهم:  يف  »وال�سبب  ر�سد:  ابن  قال 
تربت  الدين  بذات  فاظفر  وح�سبها،  ومالها  وجمالها  لدينها  امل��راأة  »تُنكح  وال�سالم: 
وال�سالم:  ال�سالة  لقوله عليه  املعترب فقط؛  الدين هو  اأن  راأى  فمنهم من  ميينك«)110)، 
مبعنى  هو  ذلك  يف  احل�سب  اأن  راأى  من  ومنهم  ميينك«،  تربت  الدين  بذات  »فعليك 
الدين، وكذلك املال، واأنه ل يخرج من ذلك اإل ما اأخرجه الإجماع، وهو كون احُل�سن 
لي�ش من الكفاءة، وكل من يقول برد النكاح من العيوب يجعل ال�سحة منها من الكفاءة، 

وعلى هذا فيكون احُل�سن يعترب جلهٍة ما«)111).
2- عن عبداهلل بن بريدة عن اأبيه قال: »جاءت فتاة اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
اإليها،  الأمر  فجعل  قال:  خ�سي�سته،  بي  لريفع  اأخيه؛  ابن  من  جني  زوَّ اأبي  اإن  فقالت: 
فقالت: قد اأجزت ما �سنع اأبي، ولكن اأردت اأن تعلم الن�ساء اأن لي�ش لالآباء من الأمر 

�سيء«)112).
ُم�سعر  ذلك  فاإن  بي خ�سي�سته«،  »لريفع  قولها:  منه  ال�سوكاين: »وحمل احلجة  قال 

)109) انظر: اختيارات ال�ضيخ ابن باز الفقهية واآراوؤه يف ق�ضايا معا�ضرة، للدكتور خالد احلامد )0/2)12). 
)110) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )108). 

)111) بداية املجتهد )1/3)9). 
)112) اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�ضند )492/41/ رقم 043)2)، والن�ضائي يف كتاب النكاح باب البكر يزوجها 
كارهة  وهي  ابنته  زوج  من  باب  النكاح  كتاب  يف  ماجه  وابن   ،((3(9 رقم   /177/(( كارهة  وهي  اأبوها 
)02/1)/ رقم 1874)، والدارقطني يف ال�ضنن كتاب النكاح )232/3/ رقم )4)، والبيهقي يف ال�ضنن الكربى 
كتاب النكاح باب ما جاء يف اإنكاح الآباء الأبكار )118/7)، قال عنه ال�ضوكاين يف ال�ضيل اجلرار )292/2): 
فه الألباين يف �ضعيف �ضنن ابن ماجه )�ش)14/ »اأخرجه ابن ماجه باإ�ضناد رجاله رجال ال�ضحيح«. و�ضعَّ

رقم 411(، وقال عنه �سعيب الأرناوؤوط ومن معه يف حتقيقهم مل�سند الإمام اأحمد: حديث �سحيح. 
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النبي �سلى اهلل  اإمنا هو من كالمها، واإمنا جعل  اأن هذا  لها. ول يخفى  باأنه غري كفٍء 
�سواء  النكاح؛  ي�سح  مل  تر�ش  مل  فاإذا  معترباً،  ر�ساها  لكون  اإليها؛  الأمر  و�سلم  عليه 
جها بابن اأخيه، وابن عم املراأة كفٌء  اأو غري كفٍء، واأي�ساً هو زوَّ كان املعقود له كفئاً 

لها«)113).
3- عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »العرب 

اماً«)114). بع�سهم اأكفاء بع�ش، واملوايل بع�سهم اأكفاء بع�ش، اإل حائكاً اأو حجَّ
وا  4- عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »تخريَّ

ِلُنَطِفُكم، واأْنِكُحوا الأكفاء، واْنِكُحوا اإليهم«))11).
5- عن جابر بن عبداهلل ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »ل 

ُجُهنَّ اإل الأولياء«))11). تُْنِكُحوا الن�ساء اإل الأكفاء، ول ُيَزوِّ
6- عن علي ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »يا علي! ثالث 

)113) ال�ضيل اجلرار )292/2). وانظر: الرو�ضة الندية )12/2). 
النكاح باب اعتبار ال�ضنعة يف الكفاءة )134/7) وقال عنه:  البيهقي يف ال�ضنن الكربى كتاب  اأخرجه   (114(
»رواه  وقال:   ، عنه  اهلل  ر�ضي  معاذ  الزوائد )4/)27) من حديث  الهيثمي يف جممع  واأخرجه  �ضعيف. 
البزار، وفيه �ضليمان بن اأبي اجلون، ومل اأجد من ذكره، وبقية رجاله رجال ال�ضحيح«. وقد �ضاأل ابن اأبي 
حامت اأباه عن هذا احلديث فقال: هذا كذب ل اأ�ضل له. وقال يف مو�ضع اآخر: باطل. انظر تلخي�ش احلبري 
فتح  يف  حجر  ابن  وقال  مو�ضوع.  منكر  حديث   :(1((/19( التمهيد  يف  عبدالرب  ابن  وقال   .(1(4/3(

الباري )9/)3): اإ�ضناده �ضعيف. وقال الألباين يف اإرواء الغليل ))/8)2): مو�ضوع. 
ال�ضنن كتاب  والدارقطني يف  الأكفاء )33/1)/ رقم 7)19)،  باب  النكاح  ابن ماجه يف كتاب  اأخرجه   (11((
النكاح )299/3/ رقم 198)، والبيهقي يف ال�ضنن الكربى كتاب النكاح باب اعتبار الكفاءة )133/7)، 
يف  الألباين  وح�ضنه  يخرجاه.  ومل  الإ�ضناد  �ضحيح  حديث  هذا  وقال:   (1(3/2( امل�ضتدرك  يف  واحلاكم 

�ضحيح �ضنن ابن ماجه )333/1/ رقم 02)1). 
))11) اأخرجه الدارقطني يف ال�ضنن كتاب النكاح باب املهر )244/3/ رقم 11)، والبيهقي يف ال�ضنن الكربى كتاب 
التمهيد  ابن عبدالرب يف  الكفاءة )133/7) وقال: هذا حديث �ضعيف مبرة. قال عنه  اعتبار  باب  النكاح 
)19/))1): »هذا حديث �ضعيف، ل اأ�ضل له، ول يحتج مبثله«. وقال الألباين يف اإرواء الغليل ))/4)2): 

مو�ضوع. وقال ابن الهمام يف فتح القدير )417/2): حديث �ضعيف، ولكنه حجة بالت�ضافر وال�ضواهد. 
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ل توؤخرها: ال�سالة اإذا اأتت، واجلنازة اإذا ح�رشت، والأمي اإذا وجدت لها كفئاً«)117).
وجه ال�ستدلل: اأن هذه الأحاديث تدل على اعتبار الكفاءة يف الن�سب. 

ونوق�ش: باأن هذه الأحاديث غري ثابتة فال تكون حجة، قال الزيلعي: »ويف اعتبار 
اعتبار  يثبت يف  »ومل  ابن حجر:  وقال  باأكرثها حجة«)118)،  تقوم  ل  اأحاديث  الأكفاء 

الكفاءة بالن�سب حديث«)119).
ي بع�سها بع�ساً، فت�سبح حجة بالت�سافر  واأجيب: باأن هذه الأحاديث ال�سعيفة ُيقوِّ
وال�سواهد، وترتفع اإلى مرتبة احل�سن؛ حل�سول الظن ب�سحة املعنى وثبوته عن النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم ، ويف هذا كفاية)120).
7- قول عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه: »لأمنعنَّ تزّوج ذوات الأح�ساب اإل من الأكفاء«)121).

ونوق�ش: باأنه قد جاء عنه ما يعار�ش ذلك من قوله وفعله؛ فقد قال ر�سي اهلل عنه: 
واأيهم  نكحت  امل�سلمني  اأي  اأبايل  ل  اأين  اإل  اجلاهلية،  اأخالق  من  �سيء  يفَّ  بقي  »ما 

ا ِفْعُلُه فقد عر�ش ابنته على �سلمان الفار�سي.  اأنكحت«)122). واأمَّ

)117) اأخرجه الرتمذي يف كتاب اجلنائز باب ما جاء يف تعجيل اجلنازة )373/2/ رقم )107) وقال: »هذا 
اعتبار  باب  النكاح  كتاب  الكربى  ال�ضنن  البيهقي يف  واأخرجه  اإ�ضناده مبت�ضل«.  اأرى  وما  حديث غريب، 
يخرجاه«  ومل  �ضحيح  غريب  حديث  »هذا  وقال:   (1(2/2( امل�ضتدرك  يف  واحلاكم   ،(132/7( الكفاءة 
ووافقه الذهبي، وقال ابن الهمام يف فتح القدير )417/2): »وقول الرتمذي فيه: ل اأرى اإ�ضناده مت�ضاًل؛ 
فه الألباين يف �ضعيف �ضنن الرتمذي )�ش121/ رقم 182).  منتٍف مبا ذكرنا من ت�ضحيح احلاكم«. و�ضعَّ

)118) ن�ضب الراية )248/3). 
)119) فتح الباري )9/)3). 

)120) انظر: فتح القدير )417/2)، الفقه الإ�ضالمي واأدلته )739/9)). 
كتاب  الكربى  ال�ضنن  يف  والبيهقي   ،(19( رقم   /298/3( النكاح  كتاب  ال�ضنن  يف  الدارقطني  اأخرجه   (121(
 /1(2/(( الأكفاء  باب  النكاح  كتاب  م�ضنفه  يف  وعبدالرزاق   ،(133/7( الكفاءة  اعتبار  باب  النكاح 
رقم 10324)، وابن اأبي �ضيبة يف م�ضنفه كتاب النكاح باب ما قالوا يف الأكفاء يف النكاح )3/4)/ رقم 

فه الألباين يف اإرواء الغليل ))/))2).  )9)17)، و�ضعَّ
)122) اأخرجه بهذا اللفظ ابن اأبي �ضيبة يف م�ضنفه كتاب النكاح باب ما قالوا يف الأكفاء يف النكاح )3/4)/ 
رقم 93)17)، واأخرجه عبدالرزاق يف م�ضنفه كتاب النكاح باب الأكفاء ))/2)1/ رقم 10321) بلفظ: 

»ما يفَّ �ضيء من اأمر اجلاهلية غري �ضيئني: غري اأين ل�ضت اأبايل اأي امل�ضلمني اأنكحت، واأيهن نكحت«. 
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8- عن اأبي اإ�سحاق الهمداين قال: خرج �سلمان وجرير يف �سفر، فاأقيمت ال�سالة، 
م، فاإنكم مع�رش العرب ل نتقدم  م. قال �سلمان: بل اأنت تقدَّ فقال جرير ل�سلمان: تقدَّ
عليه  اهلل  �سلى  علينا مبحمد  لكم  ف�سَّ اهلل  اإن  ن�ساءكم،  ننكح  ول  عليكم يف �سالتكم، 

و�سلم ، وجعله فيكم«)123).
قالوا: ومثل هذا ل يقوله �سلمان من راأيه)124).

للعرب  منه  تقدمياً  هذا  �سلمان  قال  »اإمن��ا  تيمية:  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال  لكن 
اأ�رشف منه: حقك عليَّ كذا. ولي�ش قول  الرجل ملن هو  الفر�ش، كما يقول  على 
اهلل  اأحكام  اتِّباع  اتِّباعه كما يجب عليهم  اخللق  يلزم جميع  �سلمان حكماً �رشعياً 
ور�سوله، ولكن من تاأ�سى من الفر�ش ب�سلمان فله به اأ�سوة ح�سنة؛ فاإن �سلمان �سابق 

الفر�ش«))12).
ون الكفاءة يف الن�سب، وياأنفون من نكاح املوايل، ويرون ذلك  9- اأن العرب يعدُّ
نق�ساً وعاراً، فاإذا اأُطلقت الكفاءة وجب حملها على املتعارف، ولأن يف فقد ذلك عاراً 

ين))12). ونق�ساً، فوجب اأن ُيعترب يف الكفاءة كالدِّ
ه ابن بطال فقال: »واأما قولهم: اإن العار يدخل عليها وعلى الأولياء، فيقال لهم:  وردَّ
مع الدين وال�سالح ل يدخل عار على اأحد، اإمنا رغبوا فيه لدينه الذي يحمل كل �سيء، 

ويف الن�سب وعدم الدين كل عار«)127).

)123) اأخرجه البيهقي يف ال�ضنن الكربى كتاب النكاح باب اعتبار الن�ضب يف الكفاءة )134/7)، وعبدالرزاق 
يف م�ضنفه كتاب النكاح باب الأكفاء ))/4)1/ رقم 10329)، و�ضعيد بن من�ضور يف ال�ضنن باب ما جاء 
د اإ�سناده �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم  يف املناكحة )4/1)1/ رقم 93)(، وجوَّ

)397/1)، وقال ابن مفلح يف املبدع )0/7)): رواه البيهقي باإ�ضناد ح�ضن. 
)124) التمهيد )19/))1). 

))12) جمموع فتاوى �ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية )27/19). 
))12) انظر: املغني )392/9)، ال�ضرح الكبري مع الإن�ضاف )3/20)2)، ك�ضاف القناع ))/7)). 

)127) �ضرح �ضحيح البخاري )184/7). 
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�لرتجيح: 
التي  اخل�سال  من  الن�سب  اأن  يل  يتجح  ومناق�ستها  والأدلة  الآراء  ا�ستعرا�ش  بعد 
وردت الن�سو�ش باعتبارها يف كفاءة النكاح، مع اإ�سناد ذلك اإلى العرف والعادة، ذلك 

اأن ال�سفات املعتربة يف كفاءة النكاح على ق�سمني: 
الأول: �سفات ق�ست الن�سو�ش ال�رشعية باعتبارها وعدم التفريط يف �سيء منها، 
الدين،  وه��ي:  وجمتمع،  زمن  كل  يف  ال�سحيح  امل�سلمني  عرف  ذلك  على  وج��رى 

واحلرية، وال�سالمة من العيوب املثبتة للخيار يف ف�سخ النكاح. 
والعادة،  العرف  اإلى  ذلك  اإ�سناد  مع  باعتبارها،  الن�سو�ش  وردت  �سفات  الثاين: 
وبذلك ميكن التجاوز فيها اإذا جرى العرف بعدم اعتبارها، وهي: الن�سب، وال�سناعة، 

والي�سار)128). 
م ح�سب ما جرت به عادة كل جمتمع بالن�سبة للن�سب خا�سة، ولهذا  فالعرف حُمكَّ
ملَّا قيل لالإمام اأحمد عن حديث »العرب بع�سهم اأكفاء بع�ش،  واملوايل بع�سهم اأكفاء 
بع�ش، اإل حائكاً اأو حجاماً«)129) كيف تاأخذ به واأنت تُ�سعفه؟ قال: العمل عليه. اأي اأنه 

يوافق العرف)130).
فللعرف والعادة �سلطان وتاأثري على الزوجة، فاإذا مل يكن زوجها كفئاً لها؛ مل ت�ستمر 
الرابطة الزوجية، وتتفكك عرى املودة بينهما، ومل يكن للزوج �ساحب القوامة تقدير 
ون  واحتام، وكذلك اأولياء املراأة ياأنفون من م�ساهرة من ل يكافئهم يف ن�سبهم، وُيعريَّ
به، فتختل روابط امل�ساهرة اأو ت�سعف، وبذلك مل تتحقق الأهداف والثمرات املق�سودة 

)128) انظر: اختيارات احلافظ ابن عبدالرب الفقهية يف الأحوال ال�ضخ�ضية واجلنايات واحلدود والأق�ضية، 
للدكتور علي الدبيان )�ش78). 

)129) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )114). 
)130) انظر: �ضرح الزرك�ضي ))/70)، ك�ضاف القناع ))/8))، منار ال�ضبيل )2/)87). 
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من الزواج)131).
انتظام م�سالح كل من الزوجني  النكاح  قال ابن الهمام: »اإن املق�سود من �رشعية 
قريباً؛  البعيد  لي�سري  ال�سهرية،  القرابات  لتاأ�سي�ش  ُو�سع  لأنه  العمر؛  مدة  يف  بالآخر 
باملوافقة  اإل  يكون  ل  وذلك  ي�سوُءك،  ما  وي�سوُءه  ك،  ي�رشُّ ما  ه  ي�رشُّ و�ساعداً،  ع�سداً 

والتقارب، ول مقاربة للنفو�ش عند مباعدة الأن�ساب«)132).
وقال القرايف: »ونف�ش ال�رشيفة ذات املن�سب ل ت�سكن للخ�سي�ش، بل ذلك �سبب 
فاإن  والأ�سالف،  الأخالف  يف  الأع�سار  مر  على  والعار،  والبغ�ساء  والفنت  العداوة 
مقاربة الدينء ت�سع، ومقاربة العلي ترفع، والقاعدة: اأن كل عقد ل حت�سل به احلكمة 

التي �رُشع لأجلها؛ ل ُي�رشع«)133).
فمناط �عتبار �لن�شب هو �لعرف، ومتى تغري �لعرف تغريت �شفات �لكفاءة ومنها 
الن�سب، فاإذا كان العرف بني النا�ش هو عدم النظر اإلى الكفاءة، واأ�سبح مبداأ امل�ساواة 
ٌغ لعتبار  َيُعد هناك م�سوِّ هو الأ�سا�ش يف التعامل، وزالت املعاين القبلية، فحينئٍذ مل 

الكفاءة يف الن�سب)134).
باأن�سابهم، ويعتربون ح�سب  العرب يحتفظون  دام  ما  الن�سب معتربة  فالكفاءة يف 

عرفهم الن�سب من خ�سال الكفاءة. 
وعلى هذا ل يكون العجم اأكفاًء للعرب، ولكن العجم بع�سهم لبع�ش اأكفاء، كما 

اأن العرب بع�سهم لبع�ش اأكفاء. 
ول ُيعترب التفا�سل فيما بني العرب يف الكفاءة، فالعربي كفٌء لكل عربية ولو كانت 

)131) انظر: الفقه الإ�ضالمي واأدلته )740/9)). 
)132) فتح القدير )418/2). 

)133) الذخرية )211/4). 
)134) انظر: الفقه الإ�ضالمي واأدلته )740/9)). 
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قر�سية اأو ها�سمية، واملراأة العربية يكافئها اأي عربي من اأي قبيلة كانت، ولكن ل يكافئها 
غري العربي؛ اأي العجمي. 

ج بغري ها�سمي؛ مبعنى انه  قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: »ومن قال: اإن الها�سمية ل تُزوَّ
ل يجوز ذلك، فهذا مارق من دين الإ�سالم، اإذ ق�سة تزويج الها�سميات من بنات النبي 

نة ثبوتاً ل يخفى«))13). �سلى اهلل عليه و�سلم وغريهن بغري الها�سميني ثابٌت يف ال�سُّ
احل�سن  اأولد  من  �رشيف  اإل  يتزوجها  ل  ال�رشيفة  اإن  يقول:  َمْن  ذلك  من  واأ�سواأ 
واحل�سني، فيجعل بنات فاطمة ر�سي اهلل عنها اأعلى قدراً واأعظم �رشفاً من بنات النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم الالتي من �سلبه، وهذا غاية البطالن))13).
فائدة: 

ل مدخل للبلدان يف الكفاءة؛ فاملراأة العربية يكافئها اأيُّ عربي من اأيِّ بلٍد كان.
تنبيه: 

ل تعار�ش بني القول باعتبار الن�سب يف كفاءة النكاح وبني الأحاديث الواردة يف ذم 
التفاخر بالأح�ساب والأن�ساب؛ لأن تلك الأحاديث حممولة على املفاخرة املف�سية اإلى 
احتقار امل�سلم، وعلى الكرب وغمط النا�ش، وهذا القول مبني على اأحاديث وردت يف 

ف�سائل العرب؛ ي�ستفاد منها الكفاءة، وتُذكر على �سبيل �سكر املنعم)137).
م�شاألة: 

هل �لكفاءة يف حال �عتبارها �رشط يف �شحة �لنكاح �أم �رشط يف لزومه؟ 
اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 

))13) �ضرح الزرك�ضي ))/74)، الإن�ضاف مع ال�ضرح الكبري )20/))2)، املبدع )3/7))، مطالب اأويل النهى 
 .(89/7(

))13) انظر: �ضبل ال�ضالم )0/3)2)، الرو�ضة الندية )17/2). 
)137) انظر: تلخي�ش احلبري )3/3)1). 
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�لقول �الأول: �أن �لكفاءة �رشط ل�شحة �لنكاح، وبه قال �حلنفية يف �لرو�ية �ملختارة 
عند  املذهب  اأحمد، هي  الإمام  ورواية عن  املالكية)139)،  عند  قول  للفتوى)138)، وهو 

اأكرث املتقدمني)140).
�لقول �لثاين: �أن �لكفاءة لي�شت �رشطاً ل�شحة �لنكاح، و�إمنا هي �رشط للزومه، وبه 
قال احلنفية يف ظاهر الرواية)141)، وهو املعتمد عند املالكية)142)، وبه قال ال�سافعية)143)، 

ورواية عن الإمام اأحمد، هي املذهب عند اأكرث املتاأخرين)144).

�لأدلة: 
اأدلة القول الأول:

»اإذا  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:  قال:  اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه  1- عن 
وف�ساد  الأر���ش  يف  فتنة  تكن  تفعلوا  اإل  فزوجوه،  وخلقه  دينه  تر�سون  من  اأتاكم 

عري�ش«))14).

)138) انظر: تبيني احلقائق )128/2)، فتح القدير )419/2)، البحر الرائق )137/3)، حا�ضية ابن عابدين 
 .(194/4(

)139) انظر: عقد اجلواهر الثمينة )2/)2)، الذخرية )213/4)، مواهب اجلليل ))/)10)، حا�ضية الد�ضوقي 
 .(222/2(

الكبري  ال�ضرح  مع  الإن�ضاف   ،(49/7( املبدع   ،((9/(( الزرك�ضي  �ضرح   ،(387/9( املغني  انظر:   (140(
.(2(3/20(

)141) انظر: املب�سوط ))/)2)، تبيني احلقائق )128/2)، فتح القدير )419/2)، البحر الرائق )137/3)، 
اللباب يف �ضرح الكتاب )12/3)، حا�ضية ابن عابدين )194/4). 

)142) انظر: املعونة )44/2))، اخلر�ضي )3/)20)، حا�ضية الد�ضوقي )222/2). 
املحتاج  مغني   ،(428/(( الطالبني  رو�ضة   ،((79/7( الوجيز  �ضرح  العزيز   ،(40/(( الأم  انظر:   (143(

 .(1(4/3(
الكبري  ال�ضرح  مع  الإن�ضاف   ،((0/7( املبدع   ((2/(( الزرك�ضي  �ضرح   ،(388/9( املغني  انظر:   (144(

)20/))2)، ك�ضاف القناع ))/7)). 
))14) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )88). 
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ج))14). وجه ال�ستدلل: مفهومه اأنه اإذا مل ُير�ش دينه وخلقه ل ُيزوَّ
واإمنا  وخلقه،  دينه  نَْر�َش  مل  من  تزويج  عن  النهي  فيه  لي�ش  احلديث  باأن  ونوق�ش: 
مقت�ساه اأنه ل يجب علينا تزويجه كما يجب علينا تزويج من نر�سى دينه وخلقه، يقول 
اأنه ل يجب علينا  اإذ مقت�ساه  اإن �سح نقول مبوجبه،  اأبي هريرة  الزرك�سي: »وحديث 

تزويجه، وكذا نقول«)147).
2- عن جابر ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »ل تُْنِكُحوا 

ُجُهنَّ اإل الأولياء«)148). الن�ساء اإل الأكفاء، ول ُيَزوِّ
وجه ال�ستدلل: اأنه ل ي�سح نكاح غري الكفء؛ لنهي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن 

تزويج الن�ساء اإل من الأكفاء، والنهي يقت�سي الف�ساد والبطالن. 
ونوق�ش: باأنه حديث �سعيف غري �سالح لالحتجاج به، قال عنه ابن عبدالرب: »هذا 

حديث �سعيف، ل اأ�سل له، ول يحتج مبثله«)149).
3- قول عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه: »لأمنعن تزّوج ذوات الأح�ساب اإل من 

الأكفاء«)0)1).
4- عن اأبي اإ�سحاق الهمداين قال: خرج �سلمان وجرير يف �سفر، فاأقيمت ال�سالة، 
، فاإنكم مع�رش العرب ل نتقدم  م. فقال �سلمان: بل اأنت تقدمَّ فقال جرير ل�سلمان: تقدَّ
لكم علينا مبحمد �سلى اهلل عليه  عليكم يف �سالتكم، ول ننكح ن�ساءكم؛ لأن اهلل ف�سَّ

و�سلم ، وجعله فيكم«)1)1).

))14) �ضرح الزرك�ضي ))/0)). 
)147) املرجع ال�ضابق ))/4)). 

)148) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم ))11). 
)149) التمهيد )19/))1). 

)0)1) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )121). 
)1)1) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )123). 
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وجه ال�ستدلل من هذين الأثرين: اأن نكاح غري الكفء لو كان �سحيحاً؛ ما عزم 
عمر على منعه، ول قال �سلمان هذا القول، ل �سيما واأن مثل هذا القول ل يقوله اأحد 

براأيه. 
واأجاب الزرك�سي فقال: »وق�سة عمر و�سلمان اإن ثبتتا، يحتمل اأن ذلك منهما على 
ملنع  متحتماً  اأمراً  قال: لأمنعن. ولو كان هذا  اأن عمر  �سبيل الختيار، يدل على ذلك 

قطعاً«)2)1).
ٌف يف حق من يحدث من الأولياء بغري اإذنه،  5- اأن التزويج مع فقد الكفاءة ت�رشُّ

جها بغري اإذنها)3)1). فلم ي�سح، كما لو زوَّ

اأدلة القول الثاين: 
ج بناته، ومعلوم اأن نَ�َسَبُه عليه ال�سالة وال�سالم  1- اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم زوَّ
فوق ن�سب اجلميع)4)1)، واأنه �سلى اهلل عليه و�سلم اأمر فاطمة بنت قي�ش وهي قر�سية اأن 
ج عليه ال�سالة وال�سالم زيد بن  باأمره)))1)، وزوَّ اأ�سامة ابن زيد موله، فنكحها  تنكح 
اأخته  بن عوف  ج عبدالرحمن  الأ�سدية)))1)، وزوَّ بنت جح�ش  ابنة عمته زينب  حارثة 
ابن  اأبو حذيفة بن عتبة  لبالل بن رباح، وهي قر�سية، وبالل من احلب�ش)7)1)، وهكذا 
ربيعة تبنَّى �ساملاً، واأنكحة ابنة اأخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى لمراأة من الأن�سار)8)1)، 

)2)1) �ضرح الزرك�ضي ))/))). 
املبدع   ،((2/(( الزرك�ضي  �ضرح   ،(2(4/20( الإن�ضاف  مع  الكبري  ال�ضرح   ،(388/9( املغني  انظر:   (1(3(

.((0/7(
)4)1) انظر: الذخرية )4/)21)، �ضرح الزرك�ضي ))/2))، املبدع )0/7)). 

)))1) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم ))9). 
)))1) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم ))9).
)7)1) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )98).
)8)1) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )99).
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ج املقداد بن الأ�سود �سباعة بنت الزبري بن عبداملطلب)9)1). وتزوَّ
بني  الن�سب  تكافوؤ  عدم  من  بالرغم  �سحيحة  الأنكحة  هذه  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
الزوجني، مما يدل على اأن الكفاءة تعترب للزوم النكاح ل ل�سحته، في�سح النكاح مع 
بالزوج غري الكفء، �سقط حقهم من  فاإذا ر�سوا  للمراأة والأولياء،  فقدها؛ لأنها حق 

الكفاءة، ولزم النكاح. 
ُي�شرتط  فلم  �أولهما،  للأولياء،  �أو  للمر�أة،  �لكفاءة ال تخرج عن كونها حقاً  �أن   -2

وجودها، كال�سالمة من العيوب)0)1).

�لرتجيح: 
�لر�جح هو �لقول �لثاين وهو �أن �لكفاءة لي�شت �رشطاً ل�شحة �لنكاح، بل �رشط يف 
اللزوم �؛ لقوة اأدلته، و�سعف اأدلة القول الأول، فغاية ما تدل عليه هو اعتبار الكفاءة من 
حيث اجلملة، ومالحظتها من ِقَبِل الأولياء، ول يلزم من ذلك ا�ستاطها، قال ابن قدامة: 
»و�ل�شحيح �أنها غري م�شرتطة يعني �رشط �شحة ـ، وما ُروي فيها يدل على �عتبارها يف 
اجلملة، ول يلزم منه ا�ستاطها؛ وذلك لأن للزوجة ولكل واحد من الأولياء فيها حقاً، 

ومن مل ير�ش منهم فله الف�سخ«)1)1).
وقال املرداوي: »وهو ال�سواب الذي ل ُيعدل عنه«)2)1).

)9)1) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )101).
)0)1) انظر: املغني )389/9)، ال�ضرح الكبري مع الإن�ضاف )20/))2). 

)1)1) املغني )389/9). 
)2)1) الإن�ضاف )20/))2). 
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املبحث اخلام�س
من له احلق يف الكفاءة

�إذ� قلنا: �إن �لكفاءة �رشط ل�شحة �لنكاح، فاحلق فيها هلل عز وجل، وبناء عليه ال ي�شح 
النكاح مع فقدها حتى ولو ر�سيت املراأة ور�سي اأولياوؤها، ويجب على القا�سي ف�سخ 

العقد عند فقد الكفاءة؛ لأنها حق هلل تبارك وتعالى.
وهو  لزومه  يف  �رشط  بل  �لنكاح،  ل�شحة  �رشطاً  لي�شت  �لكفاءة  باأن  �لقول  وعلى 
ال�سحيح اإن �ساء اهلل فاحلق فيها للمراأة والأولياء، في�سح النكاح مع فقدها، لكنه ل يلزم 
اإل بر�ساهم، فاإذا ر�سيت املراأة واأولياوؤها بالزوج غري الكفء، �سقط حقهم يف الكفاءة 
املراأة حقها يف الكفاءة، مل  اأ�سقطت  الف�سخ، ولو  النكاح، واإن مل ير�سوا فلهم  ولزم 

ي�سقط حق الأولياء، وبالعك�ش. 
فاإذا  فالأقرب،  الع�سبة  الأولياء  للمراأة ولالأقرب من  ويثبت هذا احلق عند احلنفية 
قوا بني املراأة وزوجها،  ر�سوا بالزوج غري الكفء لزم النكاح، واإن مل ير�سوا فلهم اأن ُيفرِّ
ما مل تلد اأو حتمل حماًل ظاهراً، واإن ر�سي بع�ش الأولياء املت�ساوين يف الدرجة، ومل 
ير�ش الآخرون، كان ر�سا البع�ش عند اأبي حنيفة وحممد م�سقطاً حلق الآخرين؛ لأن 
هذ� �حلق ال يتجز�أ، و�إ�شقاط بع�س ما ال يتجز�أ �إ�شقاط لكله، فاإذ� �أ�شقط بع�س �الأولياء 
حقه، �سقط حق الباقني، كالق�سا�ش. واأجيب عنه: باأن الق�سا�ش ل يثبت لكل واحد 

كاماًل، فاإذا �سقط بع�سه، تعذر ا�ستيفاوؤه. 
وقال اأبو يو�سف وزفر: ل ي�سقط حق الآخرين يف العتا�ش والف�سخ؛ لأن الكفاءة 
ين  كالدَّ الباقني،  حق  ي�سقط  مل  حقه،  اأحدهم  اأ�سقط  ف��اإذا  للكل،  ثبت  م�ستك  حق 



54
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

الفارق؛ لأن  ين امل�ستك قيا�ش مع  الدَّ باأن قيا�ش الكفاءة على  امل�ستك. واأجيب عنه: 
ين يقبل التجزئة، وحق الكفاءة ل يقبل التجزئة.  الدَّ

بالنكاح واإن طالت املدة ما مل  بالتفريق لي�ش ر�سا منه  و�سكوت الويل عن املطالبة 
تلد الزوجة �؛ لأن ال�سكوت عن احلق املتاأكد ل يبطله، ولأنه يحتاج اإلى اخل�سومة يف 
املطالبة، وقد ل يرغب الإن�سان باخل�سومة يف كل وقت، فتاأخريه املطالبة بالف�سخ اإلى 

وقٍت يختار فيه اخل�سومة، ل يكون م�سقطاً حلقه. 
والتفريق بني الزوجني لفقد الكفاءة ل يكون اإل بالق�ساء؛ لأنه ف�سٌخ ب�سبب نق�ش، 
وذلك ل يثبت اإل بق�ساء القا�سي، ولأنه خمتلف فيه بني العلماء، فكان لكل واحد من 

اخل�سمني نوع حجة فيما يقول، فال ينقطع النزاع اإل بف�سل القا�سي)3)1).
املراأة  اأ�سقطت  للمراأة والأولياء، وهو حق م�ستك، فلو  الكفاءة حق  املالكية:  وقال 
كفء  غري  من  الأولياء  اأحد  زوجها  ولو  وبالعك�ش.  الأولياء،  حق  ي�سقط  مل  حقها، 
الباقني، مل يلزم النكاح. ولالأولياء الف�سخ ما مل يدخل الزوج  بر�ساها من غري ر�سا 

باملراأة، فاإن دخل بها فال ف�سخ)4)1).
الويل  فلو زوجها  الأبعد،  دون  الأقرب  وللويل  للمراأة  الكفاءة حق  ال�سافعية:  وقال 
الأقرب بغري كفء بر�ساها، مل يكن للويل الأبعد العتا�ش والف�سخ؛ اإذ ل حق له الآن 
جها اأحدهم بر�ساها دون ر�ساهم، مل  يف التزويج. واإذا ت�ساوى الأولياء يف الدرجة، فزوَّ
يلزم النكاح؛ لأن لهم حقاً يف الكفاءة، فاعُترب ر�ساهم. ولو زوجها الويل املنفرد بغري 
كفء بر�ساها، اأو زوجها بع�ش الأولياء امل�ستوين يف الدرجة بر�ساها ور�سا الباقني، �سح 

)3)1) انظر: املب�سوط ))/)2-27)، بدائع ال�ضنائع )497/2-498)، تبيني احلقائق )128/2)، العناية �ضرح 
الهداية ))/109)، فتح القدير )419/2)، البحر الرائق )139-138/3).

)4)1) انظر: املعونة )44/2))، الذخرية )4/)21)، مواهب اجلليل ))/107)، اخلر�ضي )3/)20-)20)، 
حا�ضية الد�ضوقي )222/2). 
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النكاح ولزم)))1).
وقال احلنابلة: الكفاءة حق للمراأة والأولياء كلهم، القريب والبعيد، حتى من يحدث 
بني  احلنابلة  عند  فرق  فال  الكفاءة.  بفقد  العار  لت�ساويهم يف حلوق  العقد؛  بعد  منهم 
الكل،  الكفاءة عندهم حق  متفاوتني؛ لأن  اأم  الدرجة  مت�ساوين يف  الأولياء  اأن يكون 
فيملك الأبعد من الأولياء حق العتا�ش والف�سخ مع ر�سا الأقرب والزوجة، فلو زوج 
الأب ابنته بغري كفء بر�ساها، فلالإخوة الف�سخ. والرواية الثانية عن الإمام اأحمد: ل 
فكان  الأبعد،  قد حجب  الأقرب  لأن  والأقرب؛  املراأة  ر�سا  مع  الف�سخ،  الأبعد  ميلك 

كاملعدوم. 
واخليار يف الف�سخ يكون على الفور، وعلى التاخي؛ لأنه خيار لنق�ش يف املعقود 
اأو  الر�سا من قول  مبا يدل على  املراأة  ي�سقط خيار  البيع. فعلى هذا  اأ�سبه خيار  عليه، 
فعل، ول ي�سقط خيار الأولياء اإل بالقول، واأما �سكوتهم فلي�ش بر�سى. وقيا�ش املذهب 

اأن الف�سخ يفتقر اإلى حاكم)))1).
التجيح: 

الرملي:  يقول  الأبعد،  دون  الأق��رب  وللويل  للمراأة  حقٌّ  الكفاءة  اأن  يل  يتجح 
الأمر  فيُقيد  لدونه،  �سابط  ول  الكل،  ر�سا  اعتبار  في�سق  انت�سارها،  يكرث  القرابة  »لأن 

بالأقرب«)7)1).
مل  الباقني،  ر�سا  دون  بر�ساها  اأحدهم  جها  فزوَّ الدرجة،  يف  الأولياء  ت�ساوى  واإذا 

يلزم النكاح، وكان لهم حق العتا�ش والف�سخ.
الطالبني  رو�ضة   ،((79/7( الوجيز  �ضرح  العزيز   ،(100/9( الكبري  احلــاوي   ،(40/(( الأم  انظر:   (1(((

))/428)، مغني املحتاج )4/3)1)، نهاية املحتاج ))/4)2). 
)))1) انظر: املغني )390/9)، �ضرح الزرك�ضي ))/7) ، 77-78)، املبدع )1/7))، الإن�ضاف مع ال�ضرح الكبري 

)20/))2-9)2)، الفروع ))/143)، ك�ضاف القناع ))/7)-8))، مطالب اأويل النهى )7/)8). 
)7)1) نهاية املحتاج ))/4)2). 
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ولكن هذا احلق لالأولياء ُمقيٌَّد بعدم دخول الزوج بزوجته وولدتها بولد منه، اأما اإذا 
ولدت اأو حملت منه، فلي�ش لالأولياء حق الف�سخ؛ كي ل ي�سيع الولد عمن ُيربِّيه. 

وعلى هذا لو �سكت الويل عن العتا�ش حتى ولدت املراأة، اأو مل يعلم بالزواج 
حتى ولدت، فاإن حقه يف الكفاءة ي�سقط؛ لأن الولدة اأحدثت بني الزوجني روابط 
ينبغي  فال  الكرامة،  يف  حقاً  للولد  فاإن  واأي�ساً  الأخ��رى،  العتبارات  معها  تُن�سى 
من  عليه  الولد خوفاً  مبراعاة  تق�سي  دائماً  ال�رشع  وقواعد  اأبيه،  عار  عليه  ي�سجل  اأن 

ال�سياع)8)1).
فال  بها  دخل  فاإن  باملراأة،  ال��زوج  يدخل  مل  ما  الف�سخ  للويل  باأن  القول  اأن  واأرى 
ف�سخ له وجاهته وحظه من النظر؛ لأن ال�رشيعة ل تر�سى بهدم البيوت بعد ا�ستقرارها 
واطمئنانها، ل�سيما واأن بع�ش الأولياء حينما يطالب بالف�سخ قد ل يهمه �رشف الن�سب، 
ق بني زوجني قد  ُيفرِّ اأن  واإمنا يفعل ذلك من باب الإ�رشار واحل�سد، فكيف ن�سمح له 

ترا�سيا، وكان بينهما من املودة واملحبة ما قد ي�سعب معه الفراق؟!
اإن ا�ستمرار النكاح يف حال اعتا�ش بع�ش الأولياء عليه، وعدم ف�سخه  فاإن قيل: 
اإلى �سفك الدماء، وهذا  القا�سي؛ مدعاةٌ حل�سول فتنة بني الطرفني قد ت�سل  ِقَبِل  من 
بال�سك �رشر كبري ومف�سدة عامة ل ميكن اأن ُي�سمح بارتكابها يف مقابل حت�سيل م�سلحة 
اخلا�سة،  امل�سلحة  مراعاة  من  اأولى  املتعدي  ال�رشر  دفع  لأن  فقط؛  بالزوجني  خا�سة 
وعلى فر�ش اأن امل�سلحة هنا عامة؛ فالقاعدة ال�رشعية تن�ش على اأن درء املفا�سد مقدم 
على جلب امل�سالح، وهذا يعني اأن ف�سخ النكاح يف مثل هذه احلالة هو املتعني؛ درءاً 

للمف�سدة العامة ولو ترتب عليها فوات م�سلحة خا�سة. 
قلت: اإن امل�سلحة املتتبة على ا�ستمرار النكاح واإن كانت م�سلحة قا�رشة على 

)8)1) انظر: كتاب الفقه على املذاهب الأربعة لل�ضيخ عبدالرحمن اجلزيري )7/4)). 
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اأنها م�سلحة متحققة الوقوع، بخالف املف�سدة املتتبة على ا�ستمراره  الزوجني اإل 
فلي�ست متحققة، بل هي مف�سدة مظنونة، ول تُتك م�سلحة متحققة لأجل مف�سدة 
بالوازع  دفعها  ميكن  الوقوع  واملحتملة  اإليها  امل�سار  والفتنة  متحققة،  غري  مظنونة 
وكفِّ  املعار�سني  الأولياء  ردع  على  قادر  فهو  الأم��ر،  ويل  ميلكه  الذي  ال�سلطاين 
باملراأة  الدخول  بعد  وف�سخه  نكاح  اأي  لإبطال  الباب  فتح  ي�سح  فال  وعليه  �رشهم، 
الأقرب  والويل  الزوجة  ر�سا  مع  خا�سة  تهديده،  اأو  الأولياء  اأحد  معار�سة  ملجرد 
بالنكاح، اأما اإذا مل تر�ش املراأة بالزوج غري الكفء، فاإن لها حق املطالبة بالف�سخ قبل 
الدخول وبعده، اإذ هي �ساحبة ال�ساأن، فال جُترب على البقاء مع زوج ل تر�ساه ول 

تطيق العي�ش معه. 
عاه  عى لنف�سه ن�سباً، ثم ظهر ن�سبه خالف ما ادَّ ولو غرَّ الزوج املراأة واأولياءها باأن ادَّ
عاه لنف�سه اأو  لنف�سه، فاحلكم يف هذه احلالة اأن ُينظر: فاإن كان ن�سبه احلقيقي مثل ما ادَّ
لعدم  العقد؛  ف�سخ  يف  لأوليائها  ول  للمراأة  خيار  ول  لزم،  النكاح  فعقد  منه،  اأعلى 
عاه لنف�سه، فعقد النكاح  عاه لنف�سه، واإن كان ن�سبه احلقيقي دون ما ادَّ ال�رشر عليهم مبا ادَّ
غري لزم، وخيار الف�سخ ثابت للمراأة واأوليائها متى ما علموا بذلك؛ لأن الزوج بانت�سابه 
�أن  فاإما  لهم، فاالنت�شاب مبنزلة �ل�رشط،  �أن يكون كفئاً  �لعقد على ��شرت�ط  �أوقع  كاأنه 

يويف به، واإل ثبت لهم اخليار)9)1).
ت الزوج وانت�سبت اإلى غري ن�سبها، فال خيار للزوج  واإن كانت املراأة هي التي غرَّ
يف ف�سخ النكاح؛ قال الكا�ساين: »لأن الكفاءة يف جانب الن�ساء غري معتربة«)170)، وقال 
فال  ن�سبها،  غري  اإلى  وانت�سبت  الزوج  غرت  التي  هي  املراأة  كانت  »واإن  ال�رشخ�سي: 

مواهب   ،(19(/4( عابدين  ابن  حا�ضية   ،((02/2( ال�ضنائع  بدائع   ،(30-29/(( املب�سوط  انظر:   (1(9(
اجلليل ))/8)1)، اخلر�ضي )0/3)2). 

)170) بدائع ال�ضنائع )02/2)). 
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خيار له فيه اإذا علم، وهي امراأته اإن �ساء طلقها واإن �ساء اأم�سكها؛ مِلَا بيَّنَّا اأنه ل يفوت 
عليه �سيء من مقا�سد النكاح مبا ظهر من غرورها، ل يف حق نف�سه ول يف ولده، ولأنه 
اإثبات اخليار. واهلل �سبحانه وتعالى  يتمكن من التخل�ش منها بالطالق، فال حاجة اإلى 

اأعلم بال�سواب، واإليه املرجع واملاآب«)171).

)171) املب�سوط ))/30). 



59
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

املبحث ال�ساد�س
تطبيقات ق�شائية

الق�شية الأولى *

تتلخ�ش الق�سية يف اأن املدعي يطلب ف�سخ نكاح اأخته من زوجها؛ لكونه غري مكافئ 
لها يف الن�سب.

احلكم الق�سائي وم�ستنده: 
ورد يف ن�ش احلكم اأنه بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناًء على ما جاء 
يف الإقرار املقدم من �سيخ القبيلة التي ينت�سب اإليها املدعى عليه؛ واملت�سمن اأن املدعى 
عليه... غري معروف لديهم... وبناًء على �سهادة �سيوخ قبيلة... املت�سمنة اأن املدعى 
القبائل،  مع  يتنا�سب  ل  واأنه  اأباً عن جد،  لديهم  بلدة... وهو معروف  اأهل  عليه من 
ول تُعرف له قبيلة، ومبا اأنه ل ي�سح ن�سب �سخ�ش اإلى قبيلة اإل باإقرار من القبيلة التي 
ينتمي اإليها وت�سديقهم له، ومبا اأن �سيخ القبيلة التي ينت�سب اإليها املدعى عليه ذكر باأن 
املدعى عليه غري معروف ن�سبه لديهم، واأحال يف اإثبات ن�سبه للقبيلة التي عا�ش معهم، 
وهم... ، ومبا اأن املق�سود من ثبوت الن�سب يف هذه الدعوى هو الزواج واملكافاأة يف 
النكاح وعدم حلوق املعرة من هذا الزواج، وقد �سهد �سيوخه قبيلة... اأن املدعى عليه 
واأ�رشته ل يتنا�سبون معهم، واأقر بذلك املدعى عليه... وبناًء على ما قرره اأهل العلم 
من اأن كفاءة الن�سب يف النكاح معتربة، قال املرداوي: »فائدة: لي�ش مولى القوم كفوؤاً 
لهم؛ على ال�سحيح من املذهب«)172)، وقال �الإمام �ل�رشخ�شي يف �ملب�شوط: »�علم �أن 
ُتَنا يف ذلك قوله �سلى اهلل عليه  الكفاءة يف النكاح معتربة من حيث الن�سب... وُحجَّ

* يحتفظ الباحث برقم وتاريخ وم�ضدر احلكم.
)172) الإن�ضاف مع ال�ضرح الكبري )20/))2). 
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اأكفاٌء لبع�ٍش قبيلة  اأكفاٌء لبع�ٍش بطن ببطن، والعرب بع�سهم  و�سلم: »قري�ش بع�سهم 
ِبَرُجٍل«)173)، ويف حديث جابر ر�سي اهلل  َرُجٌل  اأكفاٌء لبع�ش  بقبيلة، واملوايل بع�سهم 
ْجَن اإل  ُج الن�ساء اإل الأولياء، ول ُيَزوَّ عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »األ ل ُيَزوِّ
من الأكفاء«)174)، ومازالت الكفاءة مطلوبة فيما بني العرب... لأن النكاح ُيعقد للعمر، 
القرابات،  وتاأ�سي�ش  والع�رشة  والألفة  ال�سحبة  من  ومقا�سد  اأغرا�ش  على  وي�ستمل 
وذلك ل يتم اإل بني الأكفاء، ويف اأ�سل امللك على املراأة نوع ذلة، واإليه اأ�سار ر�سول 
ي�سع كرميته«))17)،  اأين  اأحدكم  فلينظر   ، ِرقٌّ »النكاح  فقال:  اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
واإذلل النف�ش حرام، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »لي�ش للموؤمن اأن ُيِذلَّ نف�سه«))17) واإمنا 
َز منه لأجل ال�رشورة، ويف ا�ستفرا�ش من ل يكافئها زيادة الذل، ول �رشورة  َز ما ُجوِّ ُجوِّ
اأن  من  العلم  اأهل  قرره  ما  على  وبناء  الكفاءة«)177)،  اُعُتربت  فلهذا  الزيادة،  يف هذه 
اأنه قد ح�سل  الن�سب، ومبا  بدناءة  النقي�سة  فُتلحق  بالأن�ساب،  التفاخر والتعيري يقعان 
�سقاق ونزاع بني ذوي املراأة واملدعى عليه ب�سبب هذا الزواج، وترتبت عليه م�ساربة 
ق�سائية  دعاوى  بينهم  وقامت  الآن،  حتى  ومكانها  حالها  وجهالة  الزوجة  اختطاف  ثم 
كما ذكر ذلك الطرفان، وهذا �رشر جلي، وال�رشيعة جاءت برفع ال�رشر، واأنه ُيتحمل 
لأولياء  اأن  من  العلم  اأهل  قرره  ما  على  وبناًء  العام،  ال�رشر  اأجل  من  اخلا�ش  ال�رشر 
العربية  املولى  اإذا نكح  الثوري:  ابن حجر: »وقال  النكاح؛ قال  اأن يطلبوا ف�سخ  املراأة 
ُيف�سخ النكاح، وبه قال اأحمد يف رواية، وتو�سط ال�سافعي فقال: لي�ش نكاح غري الأكفاء 
فاإذا ر�سوا �سح ويكون حقاً  باملراأة والأولياء،  النكاح، واإمنا هو تق�سري  به  فاأرّد  حراماً 

)173) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )114). 
)174) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم ))11). 

))17) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )3).

))17) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )4).
)177) املب�سوط ))/23-22). 



61
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

لهم تركوه، فلو ر�شو� �إال و�حد�ً فله ف�شخه. وذكر �أن �ملعنى يف ��شرت�ط �لوالية كيل 
ت�سع املراأة نف�سها يف غري كفء«)178) لذا كله فقد اأمرت املدعى عليه اأن ُيطلق زوجته... 
فقال: لن اأُطلق. وا�ستعد املدعي بدفع كامل املهر الذي دفعه املدعى عليه لأخته، وقدره 
خم�سون األف ريال، فتاأ�سي�ساً على ما �سبق وملا قرره اأهل العلم اأن من وجب عليه اأمر 
اه احلاكم عنه، لذا فقد ف�سخت نكاح املراأة... من زوجها املدعى  اأدَّ اأدائه  وامتنع عن 
بدفعها،  املدعي  والتزم  ريال،  األف  خم�سون  وقدره  دفعه  الذي  املهر  مقابل  عليه... 
واأفهمت املدعي باأن على اأخته العدة ال�رشعية ح�سب حالها، ومبا تقدم ق�سيت، وبعر�ش 
احلكم عليهما قرر املدعي قناعته باحلكم، وقرر املدعى عليه عدم القناعة وطلب التمييز، 
فاأجيب لطلبه، واأُفهم باأن عليه مراجعة املحكمة خالل ع�رشة اأيام من اأجل ا�ستالم ن�سخة 
احلكم وتقدمي الالئحة العتا�سية خالل مدة العتا�ش وقدرها ثالثون يوماً تبداأ من 
تاريخ ت�سجيل احلكم، واإذا انتهت مدة العتا�ش ومل يتقدم بالالئحة في�سقط حقه يف 
التمييز، ويكت�سب احلكم القطعية. و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني. 

)178) فتح الباري )9/)3). 
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الق�شية الثانية *

غري  لكونه  زوجها؛  من  قريبته  نكاح  ف�سخ  يطلب  املدعي  اأن  يف  الق�سية  تتلخ�ش 
مكافئ لها يف الن�سب. 

احلكم الق�سائي وم�ستنده: 
ورد يف ن�ش احلكم اأنه بناًء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً مل�سادقة املدعى عليه 
على ح�سول الزواج املذكور يف الوقت املذكور باملهر املذكور والدخول بالزوجة، ونظراً 
لإنكار املدعى عليه ما ذكره املدعي من نق�ش ن�سبه، وكونه لي�ش مكافئاً لزوجته املذكورة، 
التعار�ش  ووقوع  عليه  واملدعى  املدعي  مهم  قدَّ الذين  ال�سهود  �سهادات  ت�سمنته  ملا  ونظراً 
بني هذه ال�سهادات، ولكون �سهادة �سهود املدعى عليه �سهادة اإثبات، و�سهادة �سهود املدعي 
�سهادة نفي، والإثبات مقدم على النفي،... ونظراً لر�سا الزوجة ووليها بهذا الزواج، ونظراً 
لوقوع هذا النكاح �سحيحاً مكتماًل بجميع �رشوطه واأركانه، ونظراً لكون اعتبار الكفاءة يف 
�أهل  بني  وخلف  و�جتهاد  بحث  حمل  لزومه  �أو  �لنكاح  �شحة  �رشوط  من  �رشطاً  �لن�شب 
العلم، وجمموع الأدلة يدل على عدم اعتبار الكفاءة يف الن�سب �رشطاً يف النكاح؛ قال اهلل 

تعالى: ژ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژژ)179) وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن اهلل اأذهب عنكم ِعيَبَة)180) 

* يحتفظ الباحث برقم وتاريخ وم�ضدر احلكم.
)179) �ضورة احلجرات، اآية رقم )13). 

ب�ضرح �ضحيح  الأحوذي  عار�ضة  انظر:  الثقل.  وهو  العبا،  من  ماأخوذ  وك�ضرها  العني  ب�ضم  الكرب  الِعيَبُة:   (180(
يَّة اجلاهلية ب�ضم العني املهملة وك�ضرها وك�ضر املوحدة وفتح  الرتمذي )7/12)1). ويف لفظ اآخر للحديث: ُعبِّ

التحتية امل�ضددتني اأي نخوتها وكربها وفخرها. انظر: حتفة الأحوذي ب�ضرح جامع الرتمذي )110/9). 
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اأمري  قال  ولهذا  �سقي«)181)،  وفاجر  تقي؛  موؤمن  رجالن:  النا�ش  بالآباء،  وفخرها  اجلاهلية 
املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه: »ما بقي يِفَّ �سيء من اأخالق اجلاهلية، األ اإين ل 
اأبايل اأي امل�سلمني نكحت واأيهم اأنكحت«)182)، ولذلك اأمر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
جوا اأبا هند ر�سي اهلل عنه ، وكان حجاماً من مواليهم)183)،  بني بيا�سة من الأن�سار اأن ُيزوِّ
ج  وزوَّ زينب)184)،  اأخته  من  حارثة  بن  زيد  ج  ُيزوِّ اأن  القر�سي  جح�ش  بن  عبداهلل  اأمر  كما 
معاوية  ت�ست�سريه يف  قد جاءت  وكانت  القر�سية))18)،  قي�ش  بنت  فاطمة  من  زيد  بن  اأ�سامة 
ج اأبو حذيفة �ساملاً من هند بنت الوليد بن عتبة القر�سية،  واأبي جهم وهما من اأكفائها، كما زوَّ
ج بالل بن رباح احلب�سي من اأخت عبدالرحمن  وهو مولى امراأة من الأن�سار))18)، كما تزوَّ
»فالذي  املعاد:  زاد  القيم رحمه اهلل يف  ابن  قال  اأجمعني.  اهلل عنهم  بن ع��وف)187)؛ ر�سي 
ج م�سلمة  يقت�سيه حكمه �سلى اهلل عليه و�سلم اعتبار الدين يف الكفاءة اأ�ساًل وكماًل؛ فال تُزوَّ
م على  بكافر، ول عفيفة بفاجر، ومل يعترب القراآن وال�سنة يف الكفاءة اأمراً وراء ذلك، فاإنه حرَّ
ز للعبد  امل�سلمة نكاح الزاين اخلبيث، ومل يعترب ن�سباً ول �سناعة، ول ِغنًى ول حرية، فجوَّ
ز لغري القر�سيني نكاح القر�سيات،  القن نكاح احلرة الن�سيبة الغنية اإذا كان عفيفاً م�سلماً، وجوَّ
باعتبار  القول  املو�رشات«)188)، وعلى  الها�سميات، وللفقراء نكاح  الها�سميني نكاح  ولغري 
الكفاءة يف الن�سب �رشطاً يف النكاح؛ فاإنَّ نق�ش الن�سب املوؤثر يف ذلك مفرو�ش فيمن ُعلم 
)181) اأخرجه الرتمذي يف اأبواب تف�ضري القراآن باب ومن �ضورة احلجرات ))/309/رقم 3270)، وقال عنه: 
»هذا حديث غريب ل نعرفه من حديث عبداهلل بن دينار عن ابن عمر اإل من هذا الوجه. وعبداهلل بن 
فه يحي بن معني وغريه... ويف الباب عن اأبي هريرة وابن عبا�ش«.  ُف، �ضعَّ عَّ جعفر اأحد رواة احلديث ُي�ضَ

و�ضححه الألباين يف �ضحيح �ضنن الرتمذي )108/3/رقم 08)2). 
)182) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )122). 

)183) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )92).

)184) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم ))9).

))18) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم ))9).

))18) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )99).

)187) تقدم تخريجه يف احلا�ضية ذات الرقم )98).
)188) زاد املعاد )�ش799).



64
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

اأما  اإلى �سيء من ذلك يف هذه الق�سية  اإليك ال�سك ول �سبيل  نق�ش ن�سبه يقيناً ل يتطرق 
ما كان من نق�ٍش يف الن�سب هو حمل احتمال وتردد، فال يقوى اأن يكون �سبباً يف اإبطال 
نكاح �شحيح تام مكتمل �ل�رشوط و�الأركان، ونظر�ً الأن �الأ�شل بقاء ما كان على ما كان، 
ونظراً لأن امل�سلحة يف بقاء هذا النكاح اأعظم من امل�سلحة يف ف�سخه، ل�سيما مع اإجناب 
اأ�سباب فقد حكمت مبا يلي:  الزوجة من زوجها املدعى عليه... جلميع ما تقدم ذكره من 
اأوًل: مل يظهر يل ما يوجب ف�سخ نكاح املدعى عليه من زوجته املذكورة، و�رشفت النظر 
عن دعوى املدعني جتاه املدعى عليه، واأخليت �سبيله من هذه الدعوى. ثانياً: حكمت باأخذ 
التعهد القوي على املدعني اأ�سالة ووكالة واملدعى عليه بعدم التعر�ش لالآخر بقول اأو فعل 
باأي �سكل من اأ�سكال التعدي حا�رشاً اأو م�ستقباًل. ثالثاً: ل ُي�ستند على هذا احلكم يف اإثبات 
ن�سب اأو نفيه، اأو اإثبات �سفة اأو نفيها، وبجميع ذلك ق�سيت، وبعر�ش احلكم على الطرفني 
قرر املدعى عليه القناعة باحلكم، اأما املدعي فقرر عدم القناعة باحلكم، وا�ستعد بتقدمي لئحة 
اعتا�سية، فجرى اإفهامه باأن عليه احل�سور يوم الأربعاء 1428/7/25ه� ل�ستالم ن�سخٍة 
من احلكم لتقدمي اعتا�سه عليه، واأن مدة العتا�ش ثالثون يوماً من ذلك التاريخ، يكت�سب 
احلكم بعدها ال�سفة القطعية، ففهم ذلك، وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، و�سلى اهلل 

و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 
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اخلامتة

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده. وبعد: 
فاأختم هذا البحث باأهم النتائج التي تو�سلت اإليها، وهي: 

اأن الكفاءة يف الن�سب تعني: م�ساواة الرجل للمراأة يف ن�سبها. 
َمْن  فكل  العرب،  قبائل  اأ�سل يف  له  اأي  ن�سيباً؛  الإن�سان  يكون  اأن  يعني:  والن�سب 
ُيعرف ات�سال ن�سبه بقبيلة من قبائل العرب املعروفة، فهو عربي ن�سيب، وكل َمْن لي�ش 

له اأ�سل يف قبائل العرب، فهو اأعجمي، ولو كان ينطق بالعربية. 
للرجال،  الن�ساء  تعترب يف جانب  للن�ساء، ول  الرجال  تعترب يف جانب  الكفاءة  اأن 
فالرجل هو �لذي ُي�شرتط فيه �أن يكون كفئاً للمر�أة، وال ي�شرتط يف �ملر�أة �أن تكون كفئاً 

للرجل. 
مع  النكاح،  كفاءة  يف  باعتبارها  الن�سو�ش  وردت  التي  اخل�سال  من  الن�سب  اأن 
اإ�سناد ذلك اإلى العرف والعادة، وهذا يعني اأن الكفاءة يف الن�سب معتربة مادام العرب 

يحتفظون باأن�سابهم، ويعتربون ح�سب ُعرفهم الن�سب من خ�سال الكفاءة. 
اأن العرب بع�سهم لبع�ش اأكفاء، و�سائر النا�ش بع�سهم لبع�ش اأكفاء. 

اأن التفا�سل فيما بني العرب غري معترب يف الكفاءة، فالعربي كفٌء لكل عربية ولو 
كانت قر�سية اأو ها�سمية، واملراأة العربية يكافئها اأي عربي من اأي قبيلة ومن اأي بلد كان، 

ولكن ل يكافئها غري العربي؛ اأي العجمي. 
ل تعار�ش بني القول باعتبار الن�سب يف كفاءة النكاح وبني الأحاديث الواردة يف ذم 
التفاخر بالأح�ساب والأن�ساب؛ لأن تلك الأحاديث حممولة على املفاخرة املف�سية اإلى 
احتقار امل�سلم، وعلى الكرب وغمط النا�ش، وهذا القول مبني على اأحاديث وردت يف 
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ف�سائل العرب، ي�ستفاد منها الكفاءة، وتُذكر على �سبيل �سكر املنعم. 
�لنكاح مع  في�شح  �للزوم،  بل �رشط يف  �لنكاح،  ل�شحة  لي�شت �رشطاً  �لكفاءة  �أن 

فقدها، لكنه ل يلزم اإل بر�سا من له احلق يف الكفاءة.
جها الويل الأقرب بغري  اأن الكفاءة حق للمراأة وللويل الأقرب دون الأبعد، فلو زوَّ
يف  الأولياء  ت�ساوى  واإذا  والف�سخ،  العتا�ش  الأبعد  للويل  يكن  مل  بر�ساها،  كفء 
جها اأحدهم بر�ساها دون ر�سا الباقني، مل يلزم النكاح، وكان لهم حق  الدرجة، فزوَّ

العتا�ش والف�سخ. 
اأن حق الأولياء يف العتا�ش والف�سخ ُمَقيٌَّد بعدم دخول الزوج بزوجته، اأو بعدم 

ولدتها بولد منه على اأق�سى حد، وذلك على القول الراجح. 
اأن الزوج لو غرَّ املراأة واأولياءها فانت�سب اإلى غري ن�سبه، فاإن احلكم يف هذه احلالة اأن 
عاه لنف�سه اأو اأعلى منه، فعقد النكاح لزم، ول  ُينظر: فاإن كان ن�سبه احلقيقي مثل ما ادَّ
عاه لنف�سه،  خيار للمراأة ول لأوليائها يف ف�سخ العقد؛ واإن كان ن�سبه احلقيقي دون ما ادَّ
فعقد النكاح غري لزم، وخيار الف�سخ ثابت للمراأة واأوليائها متى ما علموا بذلك. واأما 
ت الزوج وانت�سبت اإلى غري ن�سبها، فاإنه ل خيار للزوج يف  اإن كانت املراأة هي التي غرَّ

ف�سخ النكاح؛ لأن الكفاءة يف جانب الن�ساء غري معتربة. 
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني.


