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Abstract
Objectives: This study aims to examine the issue of incompatibility in the Jordanian Personal Status Law, no.(36) issued in 2010.Incompatibility has been one of the legally contentious issues as its
features are constantly changing based on time and place.
Methodology: In order to achieve the aim of the study, the researchers use an analytical and deductive method in analyzing the rulings on compatibility in the books of Islamic jurisprudence and
the text of the Jordanian Personal Status Law. After analyzing and discussing different opinions, the
strongest opinion has been proposed.
Findings: The study makes several points the most important of which is that marriage compatibility is mandatory in the Jordanian Personal Status Law. Secondly, the Jordanian legislator lists
many aspects of compatibility which can be summarized in two main characteristics: religiosity and
financial compatibility evidenced in the ability to pay the advanced dowry and provide for the family.
Originality: The value of this study stems from the fact it examines compatibility among the married
couples and the process of its application in Jordanian Sharia Court in addition to highlighting the
strongest opinion after presenting the Fiqhi and the judicial opinion on the issue.
Keywords: Compatibility; Marriage Contract; Jordanian Personal Status Law
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المقدمة
خصته من بني سائر
اهتمت الرشيعة اإلسالمية ببناء األرسة املسلمة ،فأولتها عناي ًة كبريةً؛ بد ًءا من عقد الزواج ،الذي ّ
َّ

العقود ،ورفعت شأنه ،وجعلته ميثا ًقا غلي ًظا؛ ألن اإلسالم دين الفطرة ،يتعامل مع اإلنسان يف حدود حاجاته وواقعه
ِ
ِ
ونموه،
﴿و َأ َخ ْذ َن منكُم ِّمي َثا ًقا َغلي ًظا﴾ [النساء ،]21 :فاعترب الزواج أساس بناء املجتمع ّ
ومتطلباته احلقيقية ،قال تعاىلَ :

أسسا تفصيلي ًة دقيق ًة له؛ تفاد ًيا للمفاسد العظمى  -قدر املستطاع  -إذ
والعنرص الف َّعال املؤثر يف حياة الشعوب ،وض ًعا ً

والرمحة بني الزوجني؛ ما ينعكس عىل ُّ
الذر َّية خاص ًة واملجتمع عام َة
املبتغى من احلياة الزوجية حصول السكينة ّ
والود ّ

باخلري العظيم.

فنص بمواده عىل
وبالنظر يف قانون األحوال الشخصية األردين؛ نجده قد اعتنى بموضوع الكفاءة بني الزوجنيَّ ،

تم إلغاء هذا
وبي خصاهلا وحيثياهتا .وكان قد قرص الكفاءة عىل القدرة املالية يف القانون القديم ،وبعد أن َّ
حق الكفاءةَّ ،

تم إضافة التدين إىل جانب القدرة املالية.
القانون وإصدار قانون جديد رقم ( )36لسنة َّ ،2010

وعليه ،فاحلاجة العلمية والعملية تستدعي الوقوف عىل ما جاء يف قانون األحوال الشخصية بخصوص الكفاءة

الزوجية ،فيام يتعلق بالكفاءة الدينية واملالية ،ومدى تأثريمها عىل االستقرار األرسي؛ ليحقق الزواج مقاصده .خاص ًة،
مقتض ًبا يف ضوء املواد القانونية والقرارات
بعد االطالع عىل الدراسات السابقة؛ حيث كان طرحها للجانب العميل
َ
مفصل.
االستئنافية؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتبني اجلوانب الفقهية والتطبيقية ملسألة الكفاءة بني الزوجني بشكل ّ

ومن أبرز املتغريات التي جذبت اهتامم الباحثني ،التطور التكنولوجي ،ملا يرتكه من أثر عىل األرس؛ إذ من خالله يتم

هلا احلصول عىل املعلومات ،واخلربات ،واحللول ملشكالهتا ،وإشباع حاجاهتا ،مما قد يزيد من قوة الروابط بني أفراد
األرسة( ،)1فالتواصل الصحيح بني أفراد األرسة الواحدة هو أساس سعادهتا واستقرارها ،وغياب التواصل السليم

قد ُيدث عكس ذلك( ،)2وكل ذلك ينعكس إجيا ًبا عىل مدى إمكانية حتقيق الكفاءة بني الزوجني بالوجه الصحيح ،من
خالل االستفادة من متغريات العرص احلديث ،وتسخريها خلدمة احلياة الزوجية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها :إن تداعيات الكفاءة بني الزوجني عىل الواقع األرسي واالجتامعي ،وانعكاس ذلك يف

املحاكم الرشعية وما نتج عنه من منازعات قانونية ،كل ذلك اسرتعى انتباه الباحثني لدراسة موضوع التفريق بني
الزوجني لعدم الكفاءة ،ومن هنا تربز مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤال الرئيس :ما تطبيقات التفريق لعدم الكفاءة

بني الزوجني يف قانون األحوال الشخصية األردين؟

(1) K.M.Smith, P.A.Freeman, & R.B.Zabriskie, “An examination of family communication within the core and balance
model of family leisure functioning,” Family Relations, vol. 58, no. 1 (2009), pp. 79-90.
(2) A.Koerner, & M.Anne Fitzpatrick, “Nonverbal communication and marital adjustment and satisfaction: The role of
decoding relationship relevant and relationship irrelevant affect,” Communication Monographs, vol. 69, no. 1 (2002), pp.
33-51.
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ثم حتاول الدراسة اإلجابة عىل التساؤالت التالية:

فقها و قانونًا؟
 -1ما الكفاءة املقصودة يف عقد الزواج ً

 -2ما اآلثار املرتتبة عىل التفريق لعدم الكفاءة عىل الزوجني؟

 -3ما مدى وجود تطبيقات هلذه الدعوى يف املحاكم الرشعية األردنية؟

أهداف الدراسة :تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
فقها وقانونًا.
 -1بيان املقصود بالكفاءة ً

 -2حتديد اآلثار املرتتبة عىل التفريق لعدم الكفاءة عىل الزوجني.

 -3عرض بعض التطبيقات لدعوى الكفاءة يف املحاكم الرشعية األردنية.

أمهية الدراسة :تتمثل أمهية الدراسة يف موضوعها ،واألهداف التي تسعى لتحقيقها ،ويمكن أن تفيد يف اجلوانب

اآلتية:

 -1مجع املادة العلمية املتعلقة بالبحث من مواضعها املتفرقة يف كتب اللغة والتفسري والفقه ،والرتكيز عىل املراجع
القانونية؛ من رشوحات لألحوال الشخصية األردنية ،وأصول املحاكامت الرشعية ،والقرارات االستئنافية التي

ختص الدراسة.

 -2إفادة القضاة واملحامني واملتدربني يف املحاكم الرشعية األردنية والباحثني ،وذلك ببيان التطبيقات املتعلقة بفسخ
عقد الزواج لعدم الكفاءة بشكل مستقل.

منهجية الدراسة :سيعتمد الباحثان يف معاجلة الدراسة املنهج الوصفي واالستقرائي :وذلك باستقراء ما يتعلق

بأحكام الكفاءة يف كتب الفقه اإلسالمي ونصوص قانون األحوال الشخصية األردين ،وقرارات حماكم االستئناف

الرشعي يف األردن ،ومن ثم املنهج التحلييل :وذلك بتحليل ومناقشة اآلراء الفقهية املتعلقة بالكفاءة ،وما جاء يف قانون
األحوال الشخصية األردين.

الباحثي ،وجدا دراسات كثرية قد توسعت بدراسة مسألة الكفاءة من الناحية
الدراسات السابقة :يف حدود ا ّطالع
ْ

الفقهية ،لكنهام مل يقفا عىل دراسة تناولت املوضوع احلايل ،عىل صورته املقصودة يف هذه الدراسة ،إال أبحا ًثا قليلة

تناولت املوضوع بشكل مقتضب جدً ا ،وهي كام يأيت:

دراسة جابر :دعوى فسخ عقد الزواج لعدم الكفاءة( ،)1حيث تناول الباحث املقارنة بني الفقه اإلسالمي وقانون

((( عبد النارص جابر« ،دعوى فسخ عقد الزواج لعدم الكفاءة :دراسة فقهية مقارنة بقانون األحوال الشخصية األردين املؤقت رقم (2010 )36م»،
جملة امليزان للدراسات اإلسالمية والقانونية ،جامعة العلوم اإلسالمية ،عامن ،م ،4 .ع1437( ،1 .هـ2017/م) ،ص.13 .
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األحوال الشخصية األردين ،فيام يتعلق بالكفاءة يف التدين والقدرة املالية ،وبيان مدى أمهية الكفاءة لدعم االستقرار

األرسي.

وتضيف هذه الدراسة بيان اليسار يف الكفاءة املالية يف ظل املواد القانونية ،وربط دعوى الكفاءة بدعاوى أخرى

مشاهبة هلا ،والدفوع الواردة عىل دعوى التفريق لعدم الكفاءة.

دراسة املومني :الكفاءة يف عقد الزواج وف ًقا لقانون األحوال الشخصية املؤقت( ،)1حيث قام بتوضيح الكفاءة يف الفقه

والقانون من خالل املقارنة بني ما جاء يف القانون األردين ،وما جاء يف قوانني بعض الدول العربية ،مثل؛ القانون القطري
واإلمارايت ،والبحريني ،والسوري ،وكذلك قارن مع القانون الفرنيس.

وتزيد هذه الدراسة عليها بالتوسع بدراسة املواد القانونية التي ختص الكفاءة ،واستنتاج األحكام التي ختص هذه

الدعوى بشكل أكرب ،وذكر الدفوع الواردة عليها ،وأثر الفسخ عىل احلقوق الناشئة عن عقد الزواج.

دراسة زيدان :الكفاءة يف عقد النكاح()2؛ حيث عالج موضوع الكفاءة ،دون التطرق للتطبيقات يف املحاكم الرشعية

األردنية والدعاوى املرفوعة للتفريق بني الزوجني لعدم الكفاءة ،وهذا ما أضافته الدراسة احلالية.

دراسة غيظان :الكفاءة يف الزواج يف الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية األردين( ،)3وهتدف إىل بيان املقصود

بالكفاءة واألوصاف املعتربة فيها ،وبيان أقوال الفقهاء ،واملعتمد يف قانون األحوال الشخصية األردين ،وكان البحث

عىل اقتضاب كبري يف كل ما جاء به.

وأضافت الدراسة التفصيل يف تطبيقات املحاكم الرشعية األردنية لدعوى فسخ عقد الزواج لعدم الكفاءة ،وبيان

الدفوع الواردة عليها ،واألحكام القضائية املأخوذة من املواد القانونية التي ختص الكفاءة.

دراسة الكردي :الكفاءة يف الزواج دراسة مقارنة بقانون األحوال الشخصية( ،)4وقد سعى الباحث فيها إىل التفصيل

الفقهي يف الكفاءة وفق مقارنة بني الفقه وقوانني األحوال الشخصية الفلسطيني واألردين والسوري ،وتزيد هذه الدراسة

عىل الدراسة السابقة البحث يف تطبيقات املحاكم الرشعية األردنية ،حال رفع دعوى فسخ عقد النكاح لعدم الكفاءة
والدفوع الواردة عليها ،وتوضيح مقصد القانون من رشوط التدين والقدرة املالية يف الكفاءة.

((( بشار طالل املومني« ،الكفاءة يف عقد الزواج وف ًقا لقانون األحوال الشخصية املؤقت :دراسة مقارنة» ،جملة العلوم القانونية والسياسية ،جامعة
الوادي ،اجلزائر ع ،5 .السنة .)2012( ،3
((( حممد زيدان« ،الكفاءة يف عقد النكاح» ،جملة اجلامعة اإلسالمية ،م ،17 .ع2009( 1 .هـ1989/م) ص.406-361 .
((( هدى غيظان« ،الكفاءة يف الزواج يف الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية األردين» ،جملة جامعة النجاح لألبحاث ،العلوم اإلنسانية ،م،29 .
ع.)2015 ( 7 .
((( حسن الكردي ،الكفاءة يف الزواج دراسة مقارنة بقانون األحوال الشخصية ،رسالة ماجستري غري منشورة( ،غزة :اجلامعة اإلسالمية).2017 ،
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دراسة مجادي :الكفاءة يف الزواج وأثرها يف انتشار الطالق يف املجتمع اجلزائري( ،)1وهدفت إىل بيان وتوضيح

جوانب الكفاءة ومعايرها الثابتة والطارئة حسب تطور املجتمع والثقافة ،مع ربطها ميدان ًّيا بالواقع يف املجتمع اجلزائري
من خالل بيان مدى تأثري خت ّلفها عىل استقرار البيوت.

وتزيد هذه الدراسة عىل ذلك اإلجراءات يف املحاكم الرشعية األردنية عند رفع دعوى فسخ عقد النكاح لعدم

الكفاءة.

المبحث األول :مفهوم الكفاءة الزوجية في الفقه ومشروعيتها وخصالها المعتبرة فيه
املطلب األول :التعريف بالكفاءة ومرشوعيتها يف الفقه
ِ
اء وضمها ،وا َْلصدَ ر ال َك َفاء ُة بِا ْل َفت ِْح وا َْلدِّ ( ،)2وك ُُّل َ ٍ
ِ
ً
اوى
أول :الكفاءة لغ ًة( :ا ْلك ْ
َ
شء َس َ
ُف ُء) َو(ا ْل ُك ُف ُؤ) بِ ُسكُون ا ْل َف َ َ ِّ َ َ ْ ُ
ْ
الستِواء( ،)3واجلمع أكْفاء ِ
ِ
ِ
ُفء بمعنى املامثل َوا ْل َق ِوي ،ومنه
وك َفا ٌء( ،)4ويأيت ا ْلك ْ
َش ْي ًئا َف ُه َو ُمكَاف ٌئ َل ُهَ ،وال َّتكَا ُفؤ بمعنى ْ َ
ٌ
ا ْل َك َفا َءة :ا ُْل َمث َلة ِف ا ْل ُق َّوة والرشف(.)5
من خالل استعراض املعاين اللغوية ملصطلح الكفاءة ،يرى الباحثان أنه أخذ منحى املامثلة واملقاربة ال املطابقة التامة

يف الصفات واألمور املخصوصة بني الزوجني.

ثان ًيا :الكفاءة يف الفقه :مل تكن تعريفات الفقهاء للكفاءة حمددة بمعنًى واحد ثابت ،بل اختلفت حسب األحوال التي
ِ
للمرأة يف حسبِها
طرأت عىل أوضاع الناس يف كل عرص وزمان ،وعليه يعرف احلنفية( )6الكفاءة :أن يكون الزوج مساو ًيا
ِ
()8
()7
ال ِّر َّية ،وعند الشافعية
الالَ ،والدِّ ينَ ،و ْ ُ
ونسبِها ،ودينها ،وغري ذلك ،وعند املالكية ا ُْلراد ِبا ا ُْل َم َث َلة ِف َث َل َثة ُأ ُمورَ ْ :

أمر يوجب عدمه عارا ،أما عند احلنابلة( )9فتعني املامثلة يف الدين والنَسب واحلرية ِ
والصنَاعة ،واليسار.
ُ ِّ
َ َ
ً
ٌ

ويرى الباحثان أن تعريف الشافعية كان أشمل من غريه ،فهو جامع لكل خصال الكفاءة املذكورة يف كل مذهب

سع ًة وضي ًقا مق ّيد ًة بوصفها ملحقة للعار بصاحبها ،ومانع من دخول غريها من الصفات التي ال تُلحق النقيصة بمن
((( مسعود مجادي ،الكفاءة يف الزواج وأثرها يف انتشار الطالق يف املجتمع اجلزائري ،رسالة ماجستري غري منشورة( ،اجلزائر :جامعة احلاج خرض)،
.2006
((( حممد بن منظور ،لسان العرب ،حتقيق :أمني عبد الوهاب (بريوت :دار صادر1414 ،هـ) ،ط ،3 .ج 1 .ص.139 .
((( زين الدين حممد بن أيب بكر الرازي ،خمتار الصحاح ،املحقق :يوسف الشيخ ،املكتبة العرصية (بريوت :املكتبة العرصية1999 ،م)  ،ط ،5 .ج،1 .
ص.270 .
((( جمد الدين الفريوز آبادي ،القاموس املحيط (بريوت :مؤسسة الرسالة2005 ،م) ،ط ،8 .ج ،1 .ص.50 .
((( إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط (مرص :دار الدعوة) ،ج ،2 .ص.791 .
((( حممود بن أمحد العينى ،البناية رشح اهلداية (بريوت :دار الكتب العلمية2000 ،م) ،ط ،1 .ج ،5 .ص.110 .
((( أمحد بن حممد الصاوي ،بلغة السالك ألقرب املسالك (مرص :دار املعارف1999 ،م) ،ط ،1 .ج ،2 .ص.399 .
((( حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج (بريوت :دار الكتب العلمية1994 ،م) ،ط ،1 .ج ،4 .ص.270 .
((( عبد الرمحن بن قاسم العاصمي ،حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع (1397هـ) ،ط ،1 .ج 6 .ص.278 .
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كانت فيه.

ويظهر من تعريفات الفقهاء أن مسألة الكفاءة يف النكاح خاضعة للعرف والعادة؛ ألن أصلها معترب يف الرشع ،وأما

خصاهلا التي حددهتا بق ّية املذاهب؛ فبحسب ما انترش يف عرفهم من خصال .ويرى الباحثان اعتامد تعريف الشافعية
ٍ
ٍ
ومكان.
زمان
للكفاءة كتعريف فقهي يصلح لكل

خاصا ،لكن عرفها بعض املعارصين الذين
ثال ًثا :التعريف بالكفاءة يف القانون األردين :مل ُيفرد القانون للكفاءة تعري ًفا ًّ

قاموا برشح قانون األحوال الشخصية ،أو متخصصني بالفقه.

فعرفها أبو زهرة بأهنا« :املقاربة بني الزوجني يف أمور خمصوصة ،يعترب اإلخالل هبا مفسدً ا للحياة الزوجية»( ،)1وهذا
َّ

املعنى هو املقارب ملا جاء يف القانون.

وصف الزم للزوج جيعله ُماثل للزوجة يف أمور خمصوصة عند عقد النكاح ،وتشمل أمور
ويمكننا تعريفها بأهنا:
ٌ

عديدة حتدد حسب القوانني لكل جمتمع يف أي زمان ومكان ،فالكفاءة من الصفات الشخصية للزوج املعتربة ليكون

كفؤا للزوجة.
ً

راب ًعا :اخلالف الفقهي يف مرشوعية الكفاءة :أمجع أهل العلم ،من عرص النبوة إىل يومنا ،عىل أن الكافر ليس بكفء

للمسلمة ،وال ُّ
حتل له .وعىل أن عقد املسلمة عىل غري املسلم ،سواء أكان كتاب ًّيا أم وثن ًّيا ،باطل .ثبت هذا بالنصوص؛
قطعية الثبوت والداللة»( .)2منها قوله تعاىل...﴿ :و َل ت ِ
ني َحتَّى ُي ْؤ ِمنُوا َو َل َع ْبدٌ ُّم ْؤ ِم ٌن َخ ْ ٌي ِّمن ُّم ْ ِ
ُنك ُحوا ا ُْل ْ ِ
ش ٍك َو َل ْو
ش ِك َ
َ
َأ ْع َج َبك ُْم﴾ [البقرة.]221 :
ِ
رشط
أما ما وقع فيه االختالف فهو مرشوعية الكفاءة من حيث األصل ،فمنهم من قال باألخذ هبا كرشط صحة ،أو

لزوم ،ومنهم من مل يشرتطها يف النكاح ،وهبذا كان اختالف العلامء يف مرشوعيتها عىل قولني:

القول األول :هو قول مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة ( ،)3والثوري والشعبي والنخعي(،)4

أن الكفاءة مرشوطة يف النكاح  -وإن اختلفوا يف خصاهلا  -إال أهنم اتفقوا عىل أهنا مرشوعة عند العقد؛ إال يف حالتي
إسقاط احلق فيها ،أو التنازل عنها.

((( حممد أبو زهرة ،األحوال الشخصية( ،بريوت :دار الفكر العريب) ،ص.136 .
((( ابن حجر العسقالين ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي (بريوت :دار املعرفة1379 ،هـ) ،ط ،1 .ج ،9 .ص.132 .
((( برهان الدين أبو املعايل ،املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة ،حتقيق :عبد الكريم اجلندي (بريوت :دار الكتب العلمية2004 ،م)،
ط ،1 .ج ،3 .ص21 .؛ شهاب الدين أمحد القرايف ،الذخرية (بريوت :دار الغرب اإلسالمي1994 ،م) ،ط ،1 .ج ،4 .ص211 .؛ عيل املاوردي،
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،وهو رشح خمترص املزين ،حتقيق :عيل معوض (بريوت :دار الكتب العلمية ،)1999 ،ط ،1 .ج،9 .
ص100 .؛ ابن قدامة املقديس ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد (بريوت :دار الكتب العلمية1994 ،م) ،ط ،1 .ج ،3 .ص.21 .
((( حممد بن عيل الشوكاين ،نيل األوطار ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي (مرص :دار احلديث1993 ،م) ،ط ،1 .ج ،6 .ص.154 .
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يوسف عبد اهلل الشريفين ويمنى عدنان حمدان

القول الثاين :وهو ما نُقل عن ابن حزم الظاهري( ،)1والكرخي ،واحلسن البرصي ،وهو قول عمر وابن مسعود وعمر

بن عبد العزيز ،وعبيد بن عمري ومحاد بن أيب سليامن وابن سريين وابن عون( ،)2بأهنا غري معتربة عند عقد الزواج.

ويرى الباحثان أن ما ذهب إليه مجهور الفقهاء أوىل بالرتجيح؛ لقوة أدلتهم وردودهم عىل املخالفني؛ وألن عدم

اعتبار الكفاءة مطل ًقا يؤثر سل ًبا عىل الزواج ،وخيل باستقرار األرسة ،وال حيقق الثمرات املقصودة منه .وال بد من اإلشارة
إىل أن أخذ الرشع بالكفاءة ال يقسم الناس إىل طبقات؛ إنام يسعى للتوفيق بني الزوجني ،وال يدع ثغرة من املمكن أن

هتدمه .كام أن آثار الزواج ليست مقترصة عىل الزوجني ،بل تطال األوالد واألقرباء واختالط الدماء وحرمة املصاهرة
واإلرث ،فإذا مل تكن كل هذه األطراف راضية يصبح النكاح عرض ًة للتفكك يف غالب احلال.
خامسا :نوع رشط الكفاءة
ً

ثابت للمرأة ووليها( ،)3وقد ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية  -يف ظاهر الرواية
اشرتاط الكفاءة عند عقد الزواج ٌ
حق ٌ

 واملالكية والشافعية واحلنابلة  -يف الراجح( - )4إىل ّأن الكفاءة رشط للزوم عقد الزواج ال لصحته ،فيصح الزواج مع

فقدها ،وبنا ًء عىل ذلك ،فلو تزوجت املرأة بغري كفء فالعقد صحيح ،واحلق لكيلهام بفسخ النكاح لدى القايض ،ولو

رضيا بذلك جاز ولزم العقد(.)5

وذهب احلسن بن زياد من احلنفية ،ورواية للحنابلة ،إىل ّ
أن الكفاءة رشط صحة يف عقد النكاح ال رشط لزوم(.)6

وبعد النظر يف األدلة ،ومراجعة أقوال العلامء؛ يرى الباحثان اعتبار الكفاءة عىل أهنا رشط لزوم العقد ،وليست رشط

صحة فيه؛ لقوة األدلة الواردة بذلك .ومن املعلوم أن رشط الصحة ال ختيري فيه فال يقبل اإلسقاط ،فلو كانت الكفاءة

خي فيها النبي ﷺ.
رشط صحة ملا َّ

فقها
املطلب الثاين :اخلصال املعتربة يف الكفاءة ً

خصال الكفاءة هي :الصفات املعتربة يف النكاح ،بحيث يصار إىل اعتبار وجود مثلها يف الزوج .وال خترج يف جمموعها

((( ابن حزم األندليس القرطبي الظاهري ،املحىل باآلثار (بريوت :دار الفكر) ،ج ،9 .ص.290 .
((( ابن قدامة املقديس ،املغني (مكتبة القاهرة1968 ،م) ،ط ،1 .ج ،33 .ص.7 .
((( انظر :ابن مسعود الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (بريوت :دار الكتب العلمية1986 ،م)  ،ط ،2 .ج ،2 .ص318 .؛ الصاوي ،ج.
 ،2ص400 .؛ الرشبيني ،ج ،4 .ص270 .؛ رشف الدين أبو النجا احلجاوي ،اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :عبد اللطيف السبكي
(بريوت :دار املعرفة1999 ،م) ،ط ،1 .ج ،3 .ص.179 .
((( حممد أمني بن عمر بن عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار (بريوت :دار الفكر1992 ،م) ،ط ،2 .ج 1 .ص69 .؛ الكاساين ج ،2 .ص317 .؛ أبو
بكر الكشناوي ،أسهل املدارك رشح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك (بريوت :دار الفكر) ،ط ،2ج ،2 .ص77 .؛ الرشبيني ،ج ،4 .ص.
270؛ ابن قدامة ،املغني ،ج ،7 .ص.33 .
((( العيني ،البناية ،ج ،5 .ص107 .؛ الكشناوي ،ج ،2 .ص76 .؛ املاوردي ،ج ،9 .ص.99 .
((( انظر :ابن عابدين ،ج ،3 .ص84 .؛ ابن قدامة ،املغني ،ج ،7 .ص.33 .
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ٍ
خصال هي :الدين ،والنسب والصنعة واحلرية واملال ،أو اليسار ،والسالمة من العيوب(،)1
ست
 -عند الفقهاء  -عن ِّ

كل هذه اخلصال حتقق أكرب قدر من التفاهم واالنسجام بني الزوجني ،من خالل التفاعل اإلجيايب ،بحيث ينعكس عىل
اجلوانب العاطفية واجلنسية والثقافية واالجتامعية يف حياهتام(.)2

ً
أول :التدين :وهو ما يقابل الفسق ،وليس بمعنى اإلسالم وامللة .واختلفت األلفاظ التي أطلقها الفقهاء يف تسميته،

أيضا يف الدين؛
فقالوا :العفة ،والصالح ،والتقوى ،والديانة ،وكلها بمضمون متقارب .فذكره احلنفية بقوهلم« :وتعترب ً
ألنه من أعىل املفاخر ،واملرأة تعي بفسق الزوج فوق ما تعي ِ
بض َعة نسبه( ،)3وقال املالكية« :يعترب يف الكفاءة الدين ،أي:
َّ
َّ
التدين ،أي :كونه غري فاسق»( ،)4أما عند الشافعية فقالوا« :الدين والصالح ،والفاسق ليس بكفء للعفيفة»( ،)5وعند

كفؤا لعفيفة؛ ألنه مردود الشهادة والرواية ،غري مأمون عىل النفس
احلنابلة« :والكفء ذو الدين فال يكون الفاسق ً

واملال» ( ،)6وذهب مجهور الفقهاء إىل اعتبار التدين من خصال الكفاءة ،بينام ذهب ابن حزم و حممد بن احلسن من احلنفية

وأبو يوسف إىل عدم اعتباره(.)7

ويرى الباحثان اختيار قول اجلمهور يف أن اشرتاط التدين من خصال الكفاءة يف الزواج هو األوىل ،وذلك لقوة

أدلتهم املذكورة ،وملا فيه من محاية للمرأة وحفظ نفسها وولدها من الفجور ،وال خيتلف اثنان أن الرجل الفاسق غري
ٍ
مساو للمرأة الصاحلة العفيفة ،فهو ناقص عند اهلل وعند اخللق.
ثان ًيا :النسب :والنسب معلو ٌم بدهي ًة ،بأن يكون اإلنسان معلوم األب ،ال لقي ًطا؛ إذ ال نسب له (.)8

عرفه الزخمرشي بقوله« :الن َّسب َما َر َج َع إِ َل وال َدة قري َبة»( ،)9واعترب مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية
وقد َّ

((( رساج الدين عمر بن امللقن ،عجالة املحتاج إىل توجيه املنهاج ،حتقيق :هشام البدراين (إربد :دار الكتاب2001 ،م) ،ط ،1 .ج ،3 .ص.1237 .
((( حسن الربيكي« ،التوافق الزوجي وأثره عىل استقرار األرسة» ،جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر ،م ،33 .ع2015( 2 .م) ،
ص.276 .
((( عيل بن أيب بكر الفرغاين املرغيناين ،اهلداية يف رشح بداية املبتدي ،املحقق :طالل يوسف (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب) ،ج ،1 .ص.196
((( عبد الباقي بن يوسف الزرقاين ،رشح الزُّ رقاين عىل خمترص خليل ،حتقيق :عبد السالم أمني (بريوت :دار الكتب العلمية2002 ،م) ،ط ،1 .ج،3 .
ص.360 .
((( حميي الدين بن رشف النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حتقيق :زهري الشاويش (بريوت :املكتب اإلسالمي1991 ،م) ،ط ،3 .ج ،7 .ص.
.81
((( ابن قدامة الكايف ،ج 3 .ص.22 .
((( الكاساين ،ج ،2 .ص320 .؛ الدسوقي ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري( ،بريوت :دار الفكر) ج ،2 .ص249 .؛ الرشبيني ،ج ،4 .ص274 .؛
مصطفى السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى (بريوت :املكتب اإلسالمي1994 ،م) ،ط ،2 .ج 5 .ص85 .؛ ابن حزم ،ج ،9 .ص.152 .
((( الدسوقي ،ج ،2 .ص.249 .
((( حممود بن عمرو الزخمرشي ،الفائق يف غريب احلديث واألثر ،املحقق :عيل البجاوي (لبنان :دار املعرفة) ،ط ،2ج ،2 .ص.323 .
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واحلنابلة النسب يف الكفاءة( ،)1وسامه احلنابلة باملنصب( ،)2وخالف املالكية اجلمهور فلم يعتربوه من الكفاءة(.)3

«و َل ْي َس َع ْن
وبعد النظر يف مجيع اآلراء وجد الباحثان أن أدلة املعتربين للنسب ال ختلو من الضعف ،قال ابن تيمية (َ :)4
اه ِلي ِة و َف ْخرها بِ ْالب ِ
ِ
يح ِف َه ِذ ِه ْالُ ُم ِ
يح َ ِ
ب َعنْك ُْم ِعي َب َة(ْ )5
ور»َ ،ب ْل َقدْ َق َال ﷺَّ :
اء،
الَ ِ َّ َ َ َ
َ
«إن اللََّ َأ ْذ َه َ
ص ٌ
َص َصح ٌ
النَّبِ ِّي ﷺ ن ٌّ
اجر َش ِقي» ( ،)6وعنه ﷺ َأ َّنه َق َالَ « :أربع ِف ُأمتِي ِمن َأم ِر ْ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُونُ َّن :ا ْل َف ْخ ُر
َْ ٌ
ُ
َ
الن ُ
تك َ
الَاهل َّية َل َي ْ ُ
ْ ْ
َّ
ٌّ
َّاس َر ُج َلنُ :م ْؤم ٌن تَق ٌّي؛ َو َف ٌ
اب؛ والنِّياح ُة؛ و ِ
بِ ْالَ ْح َس ِ
ال ْستِ ْس َقا ُء بِالن ُُّجو ِم» ( ،)7وعليه يرى الباحثان ،بنا ًء عىل ما سبق ،عدم
ابَ ،وال َّط ْع ُن ِف ْالَن َْس ِ َ َ َ َ
األخذ بالنسب كصفة من صفات الكفاءة.

قادرا عىل دفع املهر املعجل والنفقة حسب ما تعارف عليه الناس( ،)8فإن عجز عنهام
ثال ًثا :املال :وهو أن يكون الرجل ً

انتفت الكفاءة عنه ،واختلف العلامء يف اعتبار املال رش ًطا للكفاءة عىل قولني :األول :اعتبار الكفاءة يف املال ،وهو قول

احلنفية ،ورواية للاملكية ،ووجه عند الشافعية ،ورواية للحنابلة ( .)9الثاين :عدم اعتبار الكفاءة يف املال ،وهو املعتمد عند
املالكية ،واألصح عند الشافعية ،والرواية الثانية للحنابلة(.)10

وبعد الرجوع إىل األدلة التي استدل هبا كل فريق ،جيد الباحثان أن االتفاق مع من يعترب املال من خصال الكفاءة من

رضوريات استقامة احلياة الزوجية ،وال يمكن االستغناء عنه ،وعدم اعتباره يلحق الرضر بالزوجة ،وتتحقق الكفاءة
املالية بقدرة الزوج عىل دفع املهر والنفقة الالزمة للمعيشة ،وليس املراد منها التفاخر بالغنى والتباهي ،وهذا ما يقارب

((( الكاساين ،ج ،2 .ص319 .؛ الرشبيني ،ج 4 .ص293 .؛ الزركيش ،خمترص اخلرقي ،ج ،5 .ص.68 .
أيضا :جالل الدين السيوطي ،مجع
((( عبد الرمحن جالل الدين السيوطي ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور (بريوت :دار الفكر)  ،ج ،6 .ص266 .؛ ً
اجلوامع ،املحقق :خمتار إبراهيم (األزهر الرشيف2005 :م) ،ط ،2 .ج ،14 .ص ،774 .رقم احلديث .523/2
((( الدسوقي ،ج ،2 .ص.249 .
((( تقي الدين أمحد بن تيمية ،جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد (املدينة النبوية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف1995 ،م) ،ط.
 ،1ج ،19 .ص.28 .
(((هذه اللفظة والذي عليه سائر الروايات التي وقفنا عليها ( ُع ِّب َّية) لذا فهي من غريب احلديث قال اخلطايب :العبية بضم العني وكرسها بعدها باء مشددة
مكسورة فياء مشددة مفتوحة النخوة من العب وهو الثقل.
((( الرتمذي ،سنن الرتمذي (مرص :مطبعة مصطفى البايب1975 ،م) ،ج 5 .ص ،734 .رقم احلديث  ،3955وقال :حديث حسن.
((( مسلم ،صحيح مسلم (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب) ،ج ،2 .ص ،644 .رقم احلديث  ،934حديث صحيح.
((( الكاساين ،ج ،2 .ص319 .؛ القايض عبد الوهاب البغدادي ،اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف ،املحقق :احلبيب بن طاهر (بريوت:دار ابن حزم،
1999م) ،ط ،1 .ج ،2 .ص696 .؛ النووي ،روضة الطالبني ،ج ،7 .ص82 .؛ عالء الدين عيل املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب) ،ج ،8 .ص.109 .
((( زين الدين ابن نجيم املرصي ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق (القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي) ،ط ،2 .ج ،3 .ص142 .؛ البغدادي ،اإلرشاف،
اجلمعييل ،الرشح الكبري عىل متن املقنع (القاهرة :دار الكتاب العريب) ،ج،7 .
ج ،2 .ص696 .؛ املاوردي ،ج ،9 .ص105 .؛ ابن قدامة املقديس ّ
ص.469 .
( ((1الكشناوي ،ج ،2 .ص76 .؛ اهليتمي ،حتفة املحتاج يف رشح املنهاج (القاهرة :املكتبة التجارية الكربى1983 ،م) ،ج ،7 .ص283 .؛ ابن قدامة،
الرشح الكبري عىل متن املقنع ،ج ،7 .ص.469 .
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الواقع املجتمعي احلايل يف ظل التحديات التي يعيشها الشباب املسلم اليوم؛ من غالء املهور ،وارتفاع تكاليف الزواج.
رابعا :احلرفة :اسم من االح ِت ِ
ِ ِ
افَ ،و ُه َو
الصنَا َع ِة َوالت َِّج َار ِة َوك ُُّل َما
ُ
ً
اب بِ ِّ
االكتساب( ،)1ويف الرشع احلرفة :الكْت َس ُ
ْ َ
ْ ٌ
ْاش َت َغ َل ْ ِ
الن َْس ُ
ف إ َل ْي َها( ،)2وعىل هذا املعنى انقسم الفقهاء يف اشرتاطها إىل قولني:
ان بِ ِهَ ،وت َُس َّمى َصنْ َع ًة َو ِح ْر َف ًة؛ ِلَ َّن ُه ُين َْح ِر ُ
األول :ما ذهب إليه احلنفية يف ظاهر الرواية ،والشافعية واحلنابلة يف رواية من عدّ ها من خصال الكفاءة( .)3والثاين:

قول أيب حنيفة الثاين واملالكية والرواية الثانية عند احلنابلة ،وهو عدم عدّ ها منها هبا(.)4

وجيد الباحثان ارتباط احلرفة بالقدرة املالية ارتبا ًطا وثي ًقا ،فاملعول عليه يف الكفاءة املالية هو القدرة عىل أداء املهر

املعجل والنفقة ،وهذا يكون بالكسب وامتهان حرفة معينة.

عيب ٍ
الفرع اخلامس :السالمة من العيوب :أي من كل ٍ
مثبت للخيار بالنكاح( ،)5وخيار الفسخ يكون للمرأة ووليها،

حتى إن كان هبا يشء مماثل ملرض الزوج ،أو أشد ،يبقى اخليار هلام ،أو ألحدمها حسب ما يكون بالزوج من مرض،
واألمراض املعتربة ما كان يع به الويل ،أو ي ِ
الرضر ،أو ينقص عليها يف الوطء( .)6فذهب املالكية والشافعية
لحق باملرأة
ُ
َ
يَّ
إىل اشرتاط السالمة من العيوب يف الكفاءة( ،)7بينام احلنفية واحلنابلة قالوا إهنا من موجبات الفسخ؛ للعيب وليس لفوات

رشط الكفاءة( ،)8وقد خالف الظاهرية مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة بعدم جواز التفريق بني
الزوجني بسبب العيوب ،لكن أدلة اجلمهور بالتفريق أرجح

(.)9

ويرى الباحثان رضورة اعتبار السالمة من العيوب ،حفا ًظا عىل مقاصد النكاح ،وحتقي ًقا لالستقرار األرسي ،يف ظل

االنفتاح الكبري الذي يشهده عرصنا احلايل ،وكثرة األوبئة واألمراض ،األمر الذي يتطلب إجراء الفحوصات الطبية

للتأكد من السالمة من العيوب.

حممد احلسيني
((( حممد بن أمحد اهلروي ،هتذيب اللغة ،املحقق :حممد مرعب (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب 2001 ،م) ،ط ،1 .ج ،5 .ص13 .؛ ّ
الزَّ بِيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،املحقق :جمموعة من املحققني (دار اهلداية) ،ج 23 .ص.133 .
((( ابن نجيم ،ج ،3:ص.143 .
((( ابن نجيم ،املرجع السابق نفسه؛ املاوردي ،ج ،9 .ص100 .؛ إبراهيم بن ضويان ،منار السبيل ،املحقق :زهري الشاويش (املكتب اإلسالمي،
1989م) ،ط ،7 .ج ،2 .ص.160 .
((( عبد الرمحن داما أفندي ،جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر (دار إحياء الرتاث العريب) ،ج ،1 .ص342 .؛ الصاوي ،ج ،2 .ص400 .؛ وابن قدامة،
الكايف ،ج 3:ص.22 .
((( البغدادي ،اإلرشاف ،ج 2 .ص.696 .
((( القرايف ،ج ،4 .ص214 .؛ زكريا السنيكي ،فتح الوهاب برشح منهج الطالب (بريوت :دار الفكر1994 ،م) ،ط ،1 .ج ،2 .ص.47 .
((( زكريا السنيكي ،أسنى املطالب يف رشح روض الطالب (القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي) ،ج ،3 .ص137 .؛ حممد اخلريش ،رشح خمترص خليل
(بريوت :دار الفكر)  ،ج ،3 .ص.205 .
((( ابن عابدين ،ج ،3 .ص93 .؛ الزركيش ،رشح الزركيش ،ج ،5 .ص.75 .
((( إياد أمحد إبراهيم« ،أثر مرض اإليدز عىل عقد الزوجية» ،جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر ،ع2008( 26 .م) ،ص.261 .
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المبحث الثاني :الكفاءة الزوجية في قانون األحوال الشخصية األردني
املطلب األول :موقف قانون األحوال الشخصية من رشط الكفاءة
الفرع األول :اجلانب الذي تعترب فيه الكفاءة
عدَّ القانون اشرتاط الكفاءة ح ًقا من حقوق الزوجة والويل ،ال يكون الزواج الز ًما بدوهنا ،وقد اشرتط قانون

األحوال الشخصية الدين ،واملال لكفاءة الرجل للمرأة ،دون األخذ ببقية األوصاف املذكورة يف املذاهب الفقهية ،وهذا

نصت عليه املادة (/)21أ من القانون.
ما َّ

الفرع الثاين :نوع رشط الكفاءة بالقانون
بام أن الكفاءة حق مرشوط ،فقد جاء يف القانون يف املادة ( )21أهنا تندرج حتت رشوط اللزوم ،ويقصد برشوط

اللزوم؛ التي يتوقف بقاء العقد عليها ،فال يكون ألحد العاقدين ،أو غريمها حق الفسخ( ،)1وفائدة عدّ ها من رشوط

اللزوم أن عقد الزواج ال يكون الز ًما للطرفني إال بوجودها ،وبدوهنا يكون للمرأة أن تفسخ العقد ،أو تقبل بعدمها
فيصح العقد ويلزم(.)2

الفرع الثالث :صاحب احلق يف الكفاءة وزمن اعتبارها
الكفاءة حق قابل لإلسقاط والتنازل ،وهي ليست ح ًقا هلل ،وال حيق ألحد غري الزوجة ووليها املطالبة به ،وهبذا يكون

القانون مواف ًقا ملا جاء يف الترشيع اإلسالمي عند مجهور العلامء ( ،)3كام نصت املادة ( )21من القانون.

كام أن تنازل املرأة عن اشرتاط الكفاءة ال ُيسقط حق الويل باملطالبة هبا ،فداللة هذه املادة الضمنية ،أنه لو تزوجت

اختياري ُيتيح لكل منهام املطالبة به،
يرض به ،فهو حق
املرأة من غري كفء يبقى للويل حق االعرتاض عىل النكاح إذا مل َ
ٌّ

أو إسقاطه(.)4

ولو كان الزوج ك ُف ًؤا حال العقد ،ثم زالت كفاءته فأصبح ِ
معسا ال يستطيع الكسب وال اإلنفاق فال تعترب؛ ألن
ً

اشرتاط ديمومتها مما يصعب و َي ُش ّق(.)5

((( أمحد اجلندي ،رشح األحوال الشخصية األردين (القاهرة :دار الكتب القانونية2011 ،م) ،ط ،1 .ص.247 .
((( حممد أبو حييى ،أحكام الزواج يف الرشيعة اإلسالمية (عامن :املركز العريب1998 ،م) ،ط ،1 .ص.247 .

((( الكاساين ،ج ،2 .ص317؛ انظر :الكشناوي ،ج2 .ص ،77والرشبيني ،ج 4 .ص ،270 .وابن قدامة ،املغني ،ج7 .ص.33
((( عمر األشقر ،الواضح يف رشح األحوال الشخصية (ع ّمن :دار النفائس2001 ،م) ،ط ،2 .ص90 .؛ وأمحد ملحم ،الرشح التطبيقي لقانون
(عمن :مكتبة الرسالة احلديثة1998 ،م) ،ط ،1 .ص.37 .
األحوال الشخصية ّ

((( أبو زهرة ،ص137 .؛ ملحم ،ص.37 .
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الفرع الرابع :املوقف القانوين حال جهالة الكفاءة ،أو التغرير هبا

يتم التحري عن اخلاطب عىل الوجه الذي جرى بني الناس
تم عقد النكاح ومل تشرتط املرأة ،أو وليها الكفاءة ،ومل َّ
إذا َّ

ثم تبيَّ أن الزوج غري كفؤ ،فال حيق هلام املطالبة بالفسخ ،ويلزم العقد ،وهذا ما ب َّينه القانون يف املادة
من السؤال عنهَّ ،
( )22الفقرة (أ) من قانون األحوال الشخصية األردين.

ثم تبيَّ أنه غري كفؤ؛
أما لو أظهر
ُ
اخلاطب وتصن ََّع ما يوحي بكفاءته يف التدين وقدرته املالية عىل دفع املهر والنفقةَّ ،

يرضوا بحاله ،للتغرير الذي وقع هبم(،)1
بأن كان عىل عكس ما ا ّدعى،
ُّ
فيحق للمرأة ووليها املطالبة بفسخ النكاح إذا مل َ
وضحه القانون يف املادة (/)22ب من قانون األحوال الشخصية األردين.
وهذا ما
َّ

والتغرير هو« :توصيف املبيع للمشرتي بغري صفته احلقيقية»( ،)2وهذا التعريف ُذكر يف باب البيوع ليدل عىل التغرير

الواقع يف العقود املالية ،و يمكن القياس عليه يف عقد النكاح.
الفرع اخلامس :م ِ
سقطات حق الفسخ لعدم الكفاءة
ُ

ُيسقط النص القانوين حق الفسخ يف ثالث حاالت ،جاء يف املادة ( )21منه« :يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب

عدم كفاءة الزوج إذا محلت الزوجة ،أو سبق الرضا ،أو مرت ثالثة أشهر عىل علم الويل بالزواج(.)3

رشع باملادة ( )18جواز أن تتزوج الفتاة من الكفؤ َ
حال عضل الويل هلا بدون سبب مرشوع ،ملا فيه
والقانون قد َّ

مصلح ٌة للفتاة ومحاي ٌة هلا من االلتفاف عىل الزواج بطرق دخيلة عىل جمتمعنا ،وغري مرشوعة ،مثل الزواج العريف حال

مسوغ.
ربر وال ِّ
عضل الويل بال م ِّ

املطلب الثاين :رشط التدين يف الكفاءة يف قانون األحوال الشخصية

بعد النظر يف اشرتاط القانون للتدين يف الكفاءة ،جيد الباحثان أنه إضافة إجيابية ،تقع يف صالح الزوجة محاي ًة لنفسها،

وحفا ًظا عىل حقوقها ،إال َّ
مبه ًم
أن ما يؤخذ عىل القانون أنه مل يضبط التدين ضب ًطا دقي ًقا ،ومل حيدد
معيارا له ،فقد تركه َ
ً
دون ٍ
بيان واضح ،وهذا مما جيعل دعوى فسخ النكاح لعدم الكفاءة يف التدين بحاجة لتث ُّبت بشكل كبري؛ ألن التدين أمر

وحسن السمعة واخللق ،ويدخل فيه أمور
خفي غري ظاهر ،وهو معنى شامل لكثري من األوصاف ،منها العفة والصالح ُ

النوافل من العبادات وغريها الكثري مما يراه الناس مدعا ًة ليكون الرجل متدينًا ،واحلكم عىل الناس بظواهرهم ،فتصعب

((( ابن عابدين ،ج 3 .ص85 .؛ انظر :حممد بن جزي ،القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية ،حتقيق :ماجد احلموي (بريوت :دار ابن حزم،
 ،)2013ط ،1 .ص370 .؛ وحممد بن إدريس الشافعي ،األم (بريوت :دار املعرفة1990 ،م ،ط ،1 .ج 5 .ص ،90 .وابن قدامة ،الكايف يف فقه
االمام أمحد ،ج 3 .ص.47 .
((( عيل حيدر ،درر احلكام يف رشح جملة األحكام ،تعريب :فهمي احلسيني (دار اجليل1991 ،م) ،ط ،1 .ج 1 .ص.130 .
((( أبو زهرة ،ص.146 .
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آلية التأكد من صدق دعوى الزوجة ،أو وليها من أن الزوج غري متدين ،كام يشق حتديد مدى كفاءة تدين الزوج بالنسبة
للزوجة ،فكانت إضافة قارصة بحاجة ملزيد من اإليضاحات والضبط.

وجيد الباحثان أنه يمكن اقرتاح ضابط للتدين ،وذلك بعد دراسة لفظ «تد َّين» حسب ما جاء يف اللغة والفقه.

الفرع األول :تعريف التدين يف القانون.

ٍ
()2
()1
وروي َعن عمر
لفظ «تد ّين» جاء عىل وزن صيغة « َت َف َّعل» وهلذه الصيغة عدة معان ،منها :التَّك ُلف  ،والصريورة ُ ،
ِ
«هاجروا َو َل َت َّج ُروا»(.)3
َأنه َق َال:
فداللة لفظ «تد ّين» عىل وزن ( َت َف َّعل) ويدل عىل التكلف والصريورة ،أي اجتهد ليكون متدينًا وصار إىل ما اجتهد

فيه.

ان) َله ي ِدين ِ
فالدِّ ي ُن يقصد به ال َّطا َع ُة َت ُق ُ
(دينًا) َأ ْي َأ َطا َع ُه َو ِمنْ ُه (الدِّ ي ُن)( ،)4ومعنى تد َّي َن يتد َّين ،تَدَ ُّينًا ،فهو
ولَ ( :د َ ُ َ ُ
ُمتد ِّين ،تد َّين َّ
الشخص :اختَّذ ِدينًا(.)5

وبنا ًء عليه ،يكون معنى التدين« :االجتهاد يف االلتزام بالدين ،حتى يعرف املرء به» ،فاجتهاد املرء وبذله يكون باتباع

كفؤا للمرأة.
ما جاء به الرشع احلنيف ،وهبذا يكون الرجل ً
الفرع الثاين :ضوابط التدين

ويمكن أن نضبط التدين بأمرين ،األول :سرت حال الزوج؛ بعدم فسقه .والثاين :صالح دين الزوج باتباعه وعدم

ابتداعه(.)6

املطلب الثالث :اشرتاط القدرة املالية يف الكفاءة يف قانون األحوال الشخصية

أوضح القانون أن املعترب يف الكفاءة مع رشط التدين هو القدرة املالية ،وهي املقدر َة عىل دفع املهر املعجل ،والقيام

بالنفقة عىل الزوجة.

لكن يقوم إشكال يف هذا املوضوع ،وهو كيفية ضبط مفهوم القدرة املالية أي الغنى واليسار ،ومتى يكون الزوج
حمق ًقا هلا ،فربام يكون ذا ٍ
مال وافر لكنه غري قادر عىل اإلنفاق.
((( عمرو بن عثامن (سيبويه) ،الكتاب ،املحقق :عبد السالم هارون (القاهرة :مكتبة اخلانجي1988 ،م) ،ط ،3 .ج ،4 .ص.71 .
((( حممد ناظر اجليش ،رشح التسهيل ،حتقيق :عيل فاخر وآخرون (القاهرة :دار السالم1428 ،هـ) ،ط ،1 .ج ،1 .ص.3751 .
((( اهلروي ،ج ،6:ص29 .؛ البيهقي ،ج ،9 .ص.18945 ،417 .
((( الرازي ،ج ،1 .ص.110 .
((( أمحد خمتار ،معجم اللغة العربية املعارصة (إربد :عامل الكتب2008 ،م) ،ط ،1 .ج ،1 .ص.795 .
((( حممد بن رشد القرطبي ،البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة ،حققه :حممد حجي وآخرون (بريوت :دار الغرب
اإلسالمي1988 ،م) ،ط ،2 .ج ،18 .ص.487
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فوجب ُّ
حل هذا اإلشكال بالرجوع إىل املعترب يف الفقه لليسار واإلعسار ،وتكييف أقوال الفقهاء مع نصوص القانون.

الفرع األول :تفسري القدرة املالية يف القانون

بالرجوع إىل الفقه نجد أن العلامء املتفقني عىل اعتبار اليسار من خصال الكفاءة قد اختلفوا يف املراد من اليسار،

وحده ،عىل أقوال:

القول األول :ذهب أصحابه إىل أن املعترب يف اليسار القدرة عىل مهر مثل الزوجة والنفقة ،فإن زاد عىل هذا فهو غري

بكفء ،وهو قول
مهرا وال نفقة فليس
ْ
معتدٌ به؛ ألن احلد املعترب حققه ،وهو ما حيتاج إليه ليكون ً
كفؤا ومن ال يملك ً
احلنفية وقول للشافعية وغالب احلنابلة(.)1

()2
رضرا عىل
ودليلهم بأن النفقة تقوم هبا مصالح النكاح ،واملهر بدل البضع ،فال بد من إيفائه  ،وإعسار الزوج يوقع ً

نقصا يف ُعرف الناس ،فهم يتفاضلون باملال واليسار ويتفاخرون
الزوجة؛ إلخالله بنفقتها ومؤونة أوالدها ،والعرس يعدّ ً

به كتفاضلهم يف النسب وأبلغ(.)3

القول الثاين :أن املعترب يف اليسار تساوي الرجل مع املرأة يف الغنى واملقدرة املالية ،ولتحقق الكفاءة جيب عىل الرجل

مساواة املرأة فيام متلك من مال ،وال يكفي مهرها ونفقتها ،وهو قول آخر أليب حنيفة وحممد بن احلسن ،والرواية الثانية
للشافعية ،وبه قال بعض احلنابلة(.)4

ودليلهم أن الزوجة فائقة اليسار ال يكافئها الزوج القادر عىل النفقة واملهر فقط ،بل ال ُبدَّ َأن يساوهيا بامهلا؛ ألن املحل

حمل مفاخرة ومعايرة بني الناس(.)5

ويرى الباحثان أن ما يوافق املقصد الرشعي وواقع املجتمع اليوم هو األخذ باشرتاط إمكانية أداء املهر املعجل والنفقة
ٍ
كحد لليسار ،وهبذا تتحقق املقدرة املالية ،ويرفع الرضر عن الزوجة ،واملهر املعجل ،وهذا ما وافق القانون كام جاء يف
املادة ( )21منه.

الفرع الثاين :الفرقة الواقعة بني الزوجني لعدم الكفاءة

الفرقة بني الزوجني قد تكون بالطالق الذي يصدر من الزوج ،أو من القايض بنا ًء عىل طلب الزوجة ،وقد تكون

بفسخ العقد ونقضه بسبب خلل وقع فيه ،أو بسبب طارئ يمنع بقاءه.

((( الكاساين ،ج ،2 .ص319 .؛ العمراين ،ج ،9 .ص ،202 .وابن قدامة ،املغني ،ج ،7 .ص.37 .
((( عبد اهلل بن مودود املوصيل احلنفي ،االختيار لتعليل املختار (القاهرة :مطبعة احللبي1937 ،م) ،ج ،3 .ص.99 .
((( البغدادي ،اإلرشاف ،ج ،2 .ص696 .؛ ابن قدامة ،املغني ،ج ،7 .ص.37 .
((( الكاساين ،ج ،2 .ص319 .؛ املاوردي ،ج ،9 .ص.106 .
((( الكاساين ،ج ،2 .ص320 .؛ املاوردي ،ج ،9 .ص.107 .
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وقد ذكر القانون أن دعوى التفريق لعدم الكفاءة هي فسخ لعقد الزواج ،وال يمكن أن تقع إال عند القايض؛ ألهنا

بحاجة إىل تثبت ،وتكون ً
حل لرابطة العقد وبه تنهدم آثاره وأحكامه التي نشأت عنه ،حسب ما جاء يف املادة ( )49من

القانون.

ويرى الباحثان أن هذه املادة غري عادلة بحق الزوجة؛ ألن القانون بداي ًة رشع هلا حق اشرتاط الكفاءة ،وبإسقاطه

ملهرها يعترب مسق ًطا حلق من حقوقها؛ ألن الزوج هو املتسبب حقيقة بالفرقة يف حال عدم كفاءته.
املطلب الرابع :دعوى فسخ عقد الزواج لعدم الكفاءة
الفرع األول :رشوط دعوى فسخ العقد لعدم الكفاءة

لسامع دعوى التفريق لعدم الكفاءة؛؛ ال بد من أن يتم اشرتاطها عند العقد من قبل الزوجة ،أو الويل ،بأن يكون

كفؤا يف التدين والقدرة املالية عىل أداء املهر املعجل والنفقة الزوجية ،فإذا مل يتم اشرتاطها؛ ال حيق هلام االعرتاض،
الزوج ً

وإن اصطنع الزوج ما يوهم بكفاءته ،كأن ا َّدعى حسن خلقه والتزامه ،وقدرته املالية ،فإن تبني كذبه فيام ا ّدعاه من
كفاءته ،فيحق للمرأة ووليها الفسخ ،وهذا ما نصت عليه املادة ( )22من قانون األحوال الشخصية األردين.
الفرع الثاين :إجراءات دعوى فسخ العقد لعدم الكفاءة

كأن ترفع الزوجة ،أو وليها دعوى تفريق لعدم الكفاءة ،وأن سبب مطالبتها بالفسخ هو عدم الكفاءة ،لوجود سبب

موجب لعدمها؛ هو انتفاء التدين عن زوجها والقدرة املالية.

وإذا عجزت املدعية عن اإلثبات فلها حق حتليف املدعى عليه اليمني الرشعية ،فإن مل يشأ أن حيلف يعترب نكوله

إقرارا ،وحمكمة االستئناف اعتمدت النكول للحكم يف مثل هذه الدعاوى( ،)1وإن أعرضت عن حتليفه اليمني الرشعية
ً

ترد الدعوى التي رفعتها.

كام يمكن للزوج أن يدفع دعوى عدم التدين بإثباته اللتزامه وعدم فسقه وذلك بإحضار الشهود الذين يشهدون بأن

ظاهر حاله التقوى والصالح.

الفرع الثالث :دفع الزوج لدعوى عدم الكفاءة

أقرت الترشيعات القانونية الدفع ،وأوضحت أحكامه ورشوطه ،ومنها ما جاء يف املادة الثالثة من قانون أصول
ّ

املحاكامت؛ املادة (.)44

ويعترب الدفع دعوى ،يشرتط فيه ما يشرتط يف الدعوى ،فاملدعى عليه يف الدعوى األصلية هو مد ٍع يف دعوى الدفع،

((( أمحد حممد داود ،القرارات االستئنافية يف أصول املحكامت الرشعية ومناهج الدعوى (عامن :دار الثقافة2004 ،م) ،ط ،1 .ج ،2 .ص،836 .
( )20753 ،16087؛ النكول :عدم الرغبة يف حلف اليمني (الرفض).
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مدعى عليه يف دعوى الدفع ،ويف حال اإلعسار بدفع املهر ،يمكن أن يدفع الزوج
واملدعي يف الدعوى األصلية هو
ً
الدعوى .ويرد دعواها بدفوع كثرية ،منها؛ الدفع باإليصال( ،)1والدفع باإلبراء ،والدفع بالتنازل عن الكفاءة(.)2
املطلب اخلامس :دعاوى مشاهبة لدعوى الكفاءة ،ومنها(:)3
 -1دعوى التفريق؛ للعجز عن املهر املعجل(.)4
 -2دعوى التفريق؛ لإلعسار بالنفقة(.)5

أما الدفوع التي يمكن أن ترفعها الزوجة لدفع النشوز عنها فهي(:)6
 -1الدفع بعدم رشعية املسكن.

 -2دفع الزوجة للنشوز بانشغال ذمة الزوج باملهر املعجل.

 -3دفع الزوجة للنشوز بعدم وجود حمرم لنقلها للمسكن الزوجية.
 -4دفع الزوجة للنشوز بتأخريها للزفاف.

((( داود ،ج ،1 .ص ،135 .القرارات ( 40777( ،)40584ئ  ، )96/6/4ج ،1 .ص.)82/6/16 22973( ،461 .
((( حيدر ،ج ،4 .ص ،14 .املادة (.)1536
((( القايض عبد الوهاب البغدادي ،املعونة عىل مذهب عامل املدينة (مكة املكرمة :دار الباز) ج ،1 .ص784 .؛ العمراين ،البيان يف مذهب اإلمام
الشافعي ،ج ،11 .ص224 .؛ داود ،ج ،1 .ص،)14717( ،)67/7/12 15313( ،)59/6/2 10347( ،)55/11/8 8944( ،350 .
(.)86/4/1 26382
((( السنيكي ،ج ،3 .ص441 .؛ أبو سيف ،ص ،158 .انظر :داود ،ج 1ص35511( ،)75/11/23 18688( ،)71/4/3 16578( ،362 .
.)97/3/16 42428( ،)93/3/18
((( البغدادي ،املعونة ،ج ،1 .ص785 .؛ نبتتت ،4ص210 .؛ حممود الرسطاوي ،رشح قانون األحوال الشخصية (بريوت :دار الفكر1996 ،م) ،ط.
 ،2ص49 .؛ عثامن التكروري ،رشح قانون األحوال الشخصية (عامن :دار الثقافة1998 ،،م) ،ط ،1 .ص.206 .
((( أبو سيف ،ص94 .؛ داود ،ج ،1 .ص ،686 .قرار ،)58/1/28 9755( ،)56/8/6 9212( :ص ،646 .قرار ،)96/9/7 41185( :ص.
 ،482قرار ،)77/9/8 19624( :ص ،492 .قرار.)98/10/5 45703( :
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نتائج الدراسة وتوصياتها
ً
أول :نتائج الدراسة:

أسفرت الدراسة عن جمموعة من النتائج املتمثلة باآليت:

 الكفاءة تعد من عوامل استقرار األرس ،وال تشكل عائ ًقا أمام الزواج ،وهي توافق مبادئ اإلسالم باملساواة بنيالبرش ،وأن ميزان التفاضل هو التقوى ،لكن مراعاة واقع الناس ،ومستلزماهتم ،وتفاوت أقدارهم ،ينبغي أخذه
بعني االعتبار يف عقد الزواج.

 الكفاءة من رشوط لزوم عقد الزواج يف الفقه والقانون األردين ،وفسخ عقد الزواج عند التفريق بني الزوجنيلعدمها يزيل اآلثار الناشئة عن هذا العقد.

 التفريق لعدم الكفاءة إذا وقع إلعسار الزوج باملال؛ يكون املقصد منه إعساره باملهر والنفقة ،وإذا مل تُشرتط عندالعقد ،أو مل حيصل تغرير من الزوج فإن حق املطالبة هبا يسقط.

 مل حيدد القانون تعري ًفا للكفاءة وأرجع هذا للفقه اإلسالمي ،كام أغفل ذكر ضوابط التدين وأبقى هذه الصفةمبهمة.

 إضافة القانون للتدين مع القدرة املالية يف الكفاءة إضافة ُيمد عليها ،ويسعى لالقرتاب من الفقه اإلسالمي باميناسب واقع الناس بخصال الكفاءة.

 معاجلة القانون ملوضوع الكفاءة قارصة ،وبحاجة إىل إضافات وتعديالت يف النصوص احلالية.ثان ًيا :التوصيات

 -رضورة توضيح القانون ملفهوم التدين ،وضبطه وفق ما جاء يف الفقه اإلسالمي.

 األخذ باإلمهال الوارد يف دعوى الفسخ لإلعسار باملهر املعجل والنفقة قبل الدخول يف دعوى التفريق؛ لعدمالكفاءة كام اعترب فيهام.
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المصادر والمراجع
ً
أول :املصادر واملراجع العربية:
القرآن الكريم.

ابن امللقن ،رساج الدين أبو حفص .عجالة املحتاج إىل توجيه املنهاج .إربد :دار الكتاب2001 ،م.
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Al-Māwardī, ‘Alī bin Muḥammad al-Baghdādī, al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shafi‘ī wa hua Sharḥ Mukhtaṣar al-Muzanī, al-Muḥaqqiq: Alī Mu‘awwaḍ, ‘Ādil ‘Abd al-Mawjūd, (in Arabic), Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, Beirut, 1999, 1st ed.
Al-Mawsū‘ah al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah, Ṣādir ‘An: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmīyah,
al-Kuwayt, Maṭābi‘ (in Arabic),Dār al-Ṣafwah, Maṣr, 1427 Hijri, 1st ed.
Al-Nawawī, Muḥyuddin Yaḥyā bin Sharaf, Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab, (in Arabic), Dār alFikr, D.Ṭ.
Al-Nawawī, Muḥyuddin Yaḥyā bin Sharaf, Rawḍat al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīyīn, Taḥqīq: Zuhayr al-Shāwīsh, (in Arabic), al-Maktab al-Islāmī, Beirut - Damishq – ‘Ammān, 1991, 3rd ed.
Al-Qarrāfī, Shihāb al-dīn al-Mālikī, Al-Dhakhīrah, (in Arabic), Dār al-Gharb al-’Islāmī, Beirut, 1994,
1st ed.
Al-Qazwīnī, ‘Abdulkarīm bin Muḥammad, Al-‘Azīz Sharḥ al-Wajīz, bi al-Mā‘rūf bi- Sharḥ al-Kabīr,
al-Muḥaqqiq: ‘Alī ‘Awāḍ, (in Arabic), Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, Beirut, 1997, 1st ed.
Al-Qurṭubī, Muḥammad bin ’Aḥmad bin Rushd, al-Bayān wa al-Taḥṣīl wa-al-Sharḥ wa-al-Tawjīh
wa al-Tā‘līl li-Masā’il al-Mustakhrajah, Ḥaqqaqahu: Muḥammad Ḥajjī wa Ᾱkharūn, (in
Arabic), Dār al-Gharb al-Islāmī, Beirut, 1988, 2nd ed.
Al-Rāzī, Zainuddīn Muḥammad bin Abī Bakr, Mukhtār al-Ṣiḥāḥ, Yūsuf al-Shaykh, (in Arabic),
al-Maktabah al-‘Aṣrīyah, Beirut, 1999, 5th ed.
Al-Ṣan‘ānī, ‘Abdurrazzāq bin Hamām, Al-Muṣannif, al-Muḥaqqiq: Ḥabīb al-Raḥmān al-‘Aẓamī, (in
Arabic), al-Majlis al-‘Ilmī - al-Hind, 1403 Hijri, 2nd ed.
Al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad al-Mabṣūṭ, (in Arabic), Dār al-Ma‘rifah, Beirut, 1993.
Al-Sarṭāwī, Maḥmūd ‘Alī, Sharḥ Qānūn al-’Aḥwāl al-Shakhṣīyah, (in Arabic), Dār al-Fikr, ‘Ammān,
1996, 2nd ed.

67

يوسف عبد اهلل الشريفين ويمنى عدنان حمدان

التفريق بين الزوجين لعدم الكفاءة وتطبيقاته في المحاكم الشرعية األردنية

Al-Ṣāwī, ’Aḥmad bin Muḥammad, bi-Lughat al-Sālik li-’Aqrab al-Masālik al-Mā‘rūf bi-Ḥāshiyat
al-Ṣāwī ‘Alā al-Sharḥ al-Ṣaghīr, (in Arabic), Dār al-Ma‘ārif, 1999, 1st ed.
Al-Shāfi‘ī, Muḥammad bin Idrīs, Al-’Um, (in Arabic), Dār al-Ma‘rifah, Beirut, 1990, 1st ed.
Al-Sharbīnī, Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb, Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāḍ al-Minhāj, (in Arabic), (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1994), 1st ed.
Al-Shawkānī, Muḥammad bin ‘Alī, Nail al-’Awṭār, Taḥqīq: ʿIṣāmuddīn al-Ṣabābṭī, (in Arabic), (Egypt:
Dār al-Ḥadīth, 1993, 1st ed.
Al-Shīrāzī, ’Ibrāhīm bin ‘Alī, al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī, (in Arabic), Dār al-Kutub al‘Ilmīyah, D.Ṭ.
Al-Sunaykī, Zakariyā bin Muḥammad, Asna al-Maṭālib fī Sharḥ Rawḍ al-Ṭālib, (in Arabic), Dār alKitāb al-Islāmī, D.Ṭ.
Al-Sunaykī, Zakariyā bin Muḥammad, Fatḥ al-wahhāb bi-Sharḥ Manhaj al-Ṭullāb, (in Arabic), Dār
al-Fikr, 1994.
Al-Suyūṭī, Jalāluddīn, Jam‘ al-Jawām‘i al-Mā‘rūf bi “al-Jāmi‘ al-Kabīr”, al-Muḥaqqiq: Mukhtār Ibrāhīm,
(in Arabic), al-Azhar al-Sharīf, 2005, 2nd ed.
Al-Suyūṭī, Muṣṭafā bin Sā‘d, Maṭālib ’ Ūlī al-Nuhā fī Sharḥ Ghāyat al-Muntahā, (in Arabic), al-Maktab al-Islāmī, 1994, 2nd ed.
Al-Takrūrī, ‘Uthmān, Sharḥ Qānūn al-’Aḥwāl al-Shakhsīyah, (in Arabic), (Ammān: Dār al-Thaqāfah, 1998), 1st ed.
Al-Tirmidhī Muḥammad bin ʿĪsā, Sunan Al-Tirmidhī, ͗Aḥmad Shākir, Maṭba‘ Musṭafā al-Babī, (in
Arabic), Maṣr, 1975, 2nd ed.
Al-Zamakhsharī, Maḥmūd bin‘Amr, al-Fā’iq fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Athar, al-Muḥaqqiq: ‘Alī
al-Bajjāwī, (in Arabic), (Beirut: Dār al-Ma‘rifah), 2nd ed.
Al-Zarkashī, Shamsuddīn Muḥammad bin Abdullāh, Sharḥ al-Zarkashī ‘Alā Mukhtaṣar al-Kharaqī,
(in Arabic), Dār al-‘Ubaykān, 1993, 1st ed.
Al-Zarqānī, ‘Abdulbāqī bin Yūsuf al-Maṣrī, Sharḥ al-Zarqānī, ‘Alā Mukhtaṣar Khalīl, ‘Abdussalām
Muḥammad, (in Arabic), Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, Beirut, 2002, 1st ed.
Al-Zayla‘ī, ‘Uthmān bin ‘Alī, Tabyīn al-Ḥaqā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq wa Ḥāshiyat al-Shalabī, (in
Arabic), al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-’Amīrīyah - Bawlāq, al-Qāhirah, 1313 Hijri, 1st ed.
Al-Zubaydī, Muḥammad bin ‘Abdurrazzāq al-Ḥusaynī, Tāj al-‘Arūs fī Jawāhir al-Qāmūs, alMuḥaqqiq: Majmū‘ah min al-muḥaqqiqīn, (in Arabic), Dār al-Hidāyah, D.Ṭ.
Al-Zuḥaylī, Wahbah bin Muṣṭafā, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, (in Arabic), 4th ed.
Amīn Āfandī, ‘Alī Khwājah, Dār al-Aḥkām fi Sharḥ Majallat al-Aḥkām, Tā‘rīb: Fahmī al-Ḥusaynī,
(in Arabic), Dār al-Jīl, 1991, 1st ed.
Dāmād Ᾱfandī, ’Abdurraḥmān bin Muḥammad, al-Mad‘u bi-Shaykhī Zādah, Majma‘ al-Anhur fī
Sharḥ Multaqā al-Abḥur, (in Arabic), Dār Iḥyā’ al-Turāth al-’Arabī, D.Ṭ.
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