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  :ملخص البحث

 ببسط الشارع بھا اعتنى وقد مجتمع،ال لبناء األساسیة الركیزة األسرة تعتبر

 ).ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُھنَّ : (تعالى قولھ خالل من أحكامھا

 ومن وإنساني، اجتماعي بعد لھ بل فقط، فردیة مسألة لیس اإلسالم في والزواج

 التفكك من األسرة لحمایة المحكم والتحصین التام باالعتناء مطالبة اإلسالمیة فالدولة ثم

 توجیھ وأیضاً . الزواج قبل والنفسي والتربوي الشرعي التثقیف طریق عن وذلك ة،والفرق

 .أسریة توعویة ثقافة لبناء اإلعالم

الزواج مبني على الرضا والقبول، وھي صیغة العقد التي تستلزم وجود 

 .العاقدین، والمعقود علیھ

ون للعقد وھناك شروط البد من وجودھا، بحیث إذا فقدت كلھا أو بعضھا، ال یك

ثم بعد ذلك تأتي شروط . وجود شرعي، وھي شروط االنعقاد، ألنھا متعلقة بالصیغة

الصحة التي إذا تحققت كان العقد صالحاً لترتب آثاره الشرعیة علیھ، وإذا تخلفت كان 

ثم تأتي بعد ذلك شروط النفاذ وھذه إذا تحققت ترتب علیھا آثار العقد بالفعل، .العقد فاسداً 

أال یكون ألحد الزوجین أو غیرھما حق : خیرا شروط اللزوم، ومعنى اللزومثم تأتي أ

  .فسخ العقد

 .صفة ، الزواج ، الشرعي ، الرضا ، القبول  :الكلمات المفتاحیة 
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Characteristic of legal marriage 
Naji Abdullah Al-Khars. 
Imam and preacher, Ministry of Awqaf , Kuwait . 
E-mail : naji 246@yahoo.com 
Abstract: 

The family is the basic foundation for building society, 

and the street took care of it by extending its provisions 

through the Almighty’s saying: (And live with them with 

kindness). 

Marriage in Islam is not only an individual issue, but has 

a social and human dimension, and therefore the Islamic 

state is required to take full care and tight fortification to 

protect the family from disintegration and division, through 

legal, educational and psychological education before 

marriage. And also directing the media to build a family 

awareness culture. 

Marriage is based on consent and acceptance, which is 

the form of the contract that requires the presence of the 

contractors, and the contracted upon it.  There are conditions 

that must be present, so that if all or some of them are lost, 

the contract has no legal existence, and they are the terms of 

the session, because they are related to the formula.  Then 

after that come the conditions of validity that, if fulfilled, the 

contract was valid to have its legitimate effects on it, and if it 

lagged, then the contract was corrupt then came after that the 

terms of enforcement and these, if fulfilled, lead to the effect 

of the contract already, then finally come the conditions of 

imperative, and the meaning of imperative: not to have one of 

the spouses. Or others have the right to cancel the contract. 

Keywords: Characteristic, Marriage, legal, Consent, 

Acceptance. 
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 :املقدمة 

الرابطة الزوجیة رابطة عظمى، صدرت عن رغبة واختیار، وانعقدت عن خبرة 
 .وسؤال

ركناھا وقائداھا زوج وزوجة، یجمع بینھما والء ووفاء، ومودة ورحمة تحت 
ولھذا من مقاصد الزواج السكون القلبي .سقف واحد في عیشة ھنیة ومعاشرة مرضیة

 .وغض البصر واإلعفاف

 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ  :لبي ففي قولھ تعالىأما السكون الق

 (١) َّ ىن نن من زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك مك لك

َباِب، َمِن (وأما غض البصر واإلعفاف ففي قولھ صلى هللا علیھ وسلم  َیا َمْعَشَر الشَّ
ُھ أََغضُّ لِْلَبَصِر، َوأَْحَصُن لِْلَفْرج ْج، َفإِنَّ والمقصد العام . ٢)() اْسَتَطاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة َفْلَیَتَزوَّ

 (٣)  َّ مصخص حص ُّ   : للحیاة الزوجیة جاء في قولھ تعالى

بل إن النبي صلى هللا . ھذه اآلیة تعد المقیاس الذي یرجع إلیھ في شؤون األسرة وشجونھا
علیھ وسلم ذھب إلى أبعد من ذلك عندما جعل ھذا المقیاس عالمة على الخیریة المطلقة 

، )٤)(َخْیُرُكْم َخْیُرُكْم ِألَْھلِِھ، َوأََنا َخْیُرُكْم ِألَْھلِي( علیھ وسلم في المجتمع فقد قال صلى هللا

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه  ُّ : وقال تعالى

ٌّ  َّ ) (٥ 

 :–رحمھ هللا  -یقول الطبري 
المیثاق الذي عني بھ في ھذه اآلیة ھو ما أخذ للمرأة على زوجھا عند عقدة  -

روف أو تسریحھا بإحسان فأقر بھ الرجل ألن هللا جل النكاح من عھد على إمساكھا بمع
 .(٦)ثناؤه بذلك أوصل الرجال في نسائھم 

                                      
 .٢١سورة الروم  - ١
 ).١٤٠٠(، رقم الحدیث )٢/١٠١٨(باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ  –أخرجھ مسلم  - ٢
 .١٩سورة النساء  - ٣
، رقم الحدیث )٥/٧٠٩(ي، باب في فضل أزواج النبي صلى هللا علیھ وسلم أخرجھ الترمذ - ٤
 .-رضي هللا عنھا - عن عائشة . وقال ھذا حدیث حسن صحیح). ٣٨٩٥(

 .٢١سورة النساء  - ٥
 .١٣٠/٨تفسیر الطبري  - ٦
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إن ھذا المیثاق، : والمعنى. ھو عقد الزواج، وھو وثیق شدید ملزم: میثاقا غلیظا -
 .ولیس مجرد میثاق، بل ھو میثاق غلیظ. عھد ملزم یجب االلتزام بھ

أوصى هللا الرجال بالنساء، . ى قوتھ وتوثیقھوھذا من باب المبالغة والتوكید عل
ألنھن الطرف األضعف غالبا، وأمر بإحسان معاشرتھن وتحمل أخطائھن، وقد أكد على 
ھذه الوصیة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في خطبة الوداع وھي آخر خطبة عامة 

 .خطبھا
لیھ وسلم عن رسول هللا صلى هللا ع) رضى هللا عنھما(عن جابر بن عبد هللا 

اسَتْوصوا بالنِّساِء خیًرا فإنَّھنَّ َعواٌن في أیدیُكم أخذتموھنَّ بأمانِة هللاِ واستحلْلُتم : (قال
 .المیثاق الغلیظ الذي ھو عقد الزواج: والمراد بكلمة هللا (١)) ِفروَجھنَّ بكلمِة هللا

  
 سبب اختیار الموضوع

ن بھا البعض أو تساھل مع أن هللا معرفة األحكام الشرعیة الخاصة بالزواج التي تھاو.١
 .تعالى سّماه بالمیثاق الغلیظ

بیان أھمیة الشروط التي في عقد الزواج وال بد من معرفة ما ھي الشروط الصحیحة .٢
 .والشروط الباطلة، والشروط التي ھي خارجة عن معنى العقد

 .حمایة المجتمع من األمراض الجنسیة المختلفة بغیاب الزواج الشرعي.٣

الحكم الشرعي للزواج من الوجوب أو االستحباب أو اإلباحة أو الحرمة أو  بیان.٤
 .الكراھیة

الشریعة اإلسالمیة تولي الزواج عنایة كبیرة فإنھا فًصلت في أحكامھ تفصیالً دقیقاً، .٥
 .ومن أھم ھذه األحكام أركانھ التي إذا فقدت او فقد بعضھا بطل عقد الزواج

اإلسالم وذلك لما یترتب علیھ من الحقوق والواجبات  عقد الزواج من أعظم العقود في.٦
 .واآلثار

                                      
 ).١٤٦٨(، رقم الحدیث )٢/١٠٩١(أخرجھ مسلم، باب الوصیة بالنساء  - ١
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 منھجي في البحث
 

 :كان منھجي في البحث على النحو اآلتي
 

 .ذكرت اسم السورة وأرقام اآلیات التي وردت فیھا.١

خرجت األحادیث النبویة واآلثار الواردة في البحث، فإن كان الحدیث واألثر في .٢
فیت بتخریجھ منھما أو من أحدھما، وإن لم یكن كذلك الصحیحین أو في أحدھما اكت

فإني خرجتھ من مظانھ في كتب الحدیث األخرى، مع بیان درجة الحدیث عن 
 .المحدثین من حیث الصحة والضعف

جمع المادة من المصادر األصلیة، ومحاولة التتبع واالستقصاء لكل ما كتب حول .٣
 .الموضوع

 .عة، مع بیان المعتمد منھااقتصرت على المذاھب الفقھیة األرب.٤

 .توثیق أقوال الفقھاء وأدلتھم من مراجعھا األصلیة.٥

إن كان من المناسب ذكر النزاع، وكان  –في الغالب  –ذكر األقوال في محل النزاع .٦
مع نسبة كل قول إلى قائلھ، موثقاً من المصادر األصیلة، كل . لھ تعلق بالموضوع

 .مني لنشأة المذھببحسب مذھبھ، مرتبة على الترتیب الز

  
 :خطة البحث

 
 :قسمت البحث على النحوي التالي

 
 .التعریف لغًة واصطالحاً : التمھید

 
 :الموضوع وفیھ أربعة مباحث

 .شروط االنعقاد: المبحث األول
 .شروط الصحة: المبحث الثاني
 .شروط النفاذ: المبحث الثالث
 .شروط اللزوم: المبحث الرابع

  
 ..الخاتمة
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 الزواج الشرعيصفة 

 :التمهيد

 :لغًة واصطالحاً : التعریف
 ).١(اإلقتران، واإلزدواج، واإلرتباط : لغة: الزواج
الزواج عقد بین رجل وامرأة تحل لھ شرعا، غایتھ السكن، : إصطالحا: الزواج

 .واإلحصان، وقوة األمة
 ).٢(وھو اإلیجاب والقبول : الزواج عقد بین رجل وامرأة−

تبعد ما شاع بین أكثر الفقھاء من أن الزوجة محل لمتعة الزوج، وبھذا التعریف اس−
وملكیتھ لھذه المتعة، ومدى الجبر علیھا، فأظھر مكانة المرأة في اإلسالم، وأنھا 

 ).٣(تقف على قدم المساواة المشروعة في الحیاة الزوجیة 

 :مثال على ذلك.یعنى لم یمنع من نكاحھا مانع شرعي: تحل لھ شرعا−

 .المؤبدات، والمحرمات المؤقتات المحرمات−

 النسب−

 معتدة الغیر من طالق رجعى−

 الرضاع−

 الكافرة من غیر الكتابیة−

 المصاھرة−

 المطلقة ثالث−

 الزوجة الخامسة−

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ : قال تعالى: غایتھ السكن

  (٤) َّ نن من زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك

                                      
 ).٣/١٣٨( تھذیب األسماء واللغات -١
 .٣٤أحمد الغندور، األحوال الشخصیة في التشریع اإلسالمي، ص . د -٢
 .٧٠١المذكرة اإلیضاحیة لقانون األحوال الشخصیة الكویتي، ص  -٣
 .٢١الروم  - ٤
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َباِب، َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة َیا َمْعَشَر : (قال صلى هللا علیھ وسلم :واإلحصان الشَّ

ْج، َفإِنَُّھ أََغضُّ لِْلَبَصِر، َوأَْحَصُن لِْلَفْرج    .(١))َفْلَیَتَزوَّ

 :قوة األمة -

كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم َیأُْمُر بِاْلَباَءِة، َوُیْنِھي : عن أنس بن مالك قال
َبتُِّل نھیاً شدیداً ویقول ُجوا اْلَوُدوَد اْلَولُوَد َفإِنِّي ُمَكاثٌِر « :صلى هللا علیھ وسلم َعْن التَّ َتَزوَّ

  .(٢))ِبُكْم األَْنبَِیاَء َیْوَم اْلِقَیاَمة
 .ولھذا نھى صلى هللا علیھ وسلم عن التبتل نھیاً شدیداً 

 
 الترغیب في الزواج

 جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّ 7 8 : قال تعالى

  .(٣) َّ ىه مه جه ينىن من خن حن

لیس للوجوب، وإنما للندب واإلرشاد والمراد » أنكحوا«الراجح أن األمر في  
باإلنكاح ھنا المساعدة على التزویح وتیسیر إجراءاتھ، وتقلیل تكالیفھ، وعدم المبالغة 

 .واإلسراف في الزواج
 

 :وقد حث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على الزواج لمن قدر علیھ
هللا بن مسعود رضى هللا عنھ عن رسول هللا  روى البخاري ومسلم عن عبد

ْج، َفإِنَُّھ أََغضُّ : (صلى هللا علیھ وسلم قال َباِب، َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة َفْلَیَتَزوَّ َیا َمْعَشَر الشَّ
ُھ لَ  ْوِم؛ َفإِنَّ  (٤)) ُھ ِوَجاءلِْلَبَصِر، َوأَْحَصُن لِْلَفْرِج، َوَمْن لَْم َیْسَتِطْع َفَعلَْیِھ ِبالصَّ

القدرة على الزواج من الناحیة الجنسیة والناحیة المالیة، والوجاء ھو : والباءة
 .العالج

ُ ِمْن َفْضلِھِ : (وقولھ تعالى  )إِْن َیُكوُنوا فَُقَراَء ُیْغنِِھْم هللاَّ
 

                                      
 ).٥٠٦٦(، رقم الحدیث )٧/٣(أخرجھ البخاري، باب من لم یستطع الباءة فلیصم  - ١
" األوسط"، وأخرجھ الطبراني في )٤/٢٥٨" (المجمع"، وحسنھ الھیثمي في )١٢٦١٣(أحمد  -  ٢
 ).٤٩٠" (سننھ"، وأخرجھ سعید بن منصور في )٥٠٩٥(

 .٣٢سورة النور  - ٣
 .٢سبقھ تخریج الحدیث في ص  - ٤
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الكالم عن الرجال األحرار الراغبین في الزواج، وقد یوقفھم عنھ فقرھم، 
وتخبرھم أن . األمل بما عند هللا، وحسن اإلعتماد والتوكل علیھ سبحانھتدعوھم اآلیة إلى 

 .هللا یغنى من شاء من فضلھ
 

ِ َعْوُنُھمْ   َثالَثةٌ : (وھذا ما أكده رسول هللا صلى هللا وسلم بقولھ الناكُح  َحقٌّ َعلَى هللاَّ
 (١)... )الذي ُیریُد العفاف 

قال ابن . ر فیھ فإن هللا سیغنیھمن أطاع هللا بالزواج، وترك اإلسراف والتبذی
ُ ِمْن َفْضلِھِ : (-رضى هللا عنھ  -مسعود والفقر لیس دائم فال ) إِْن َیُكوُنوا فَُقَراَء ُیْغنِِھْم هللاَّ

ولھذا ختمت اآلیة بذكر اسمین من أسماء . ینبغي ألھل الفتاة رفض من تقدم عن الفقراء
وھو . یم، یعطى ویرزق عن سعة وكرمألن هللا واسع غنى كر» وهللا واسع علیم«هللا 

 .سبحانھ علیم، یھُب من یشاُء عن الرزق بمقدار، ویعلم أن ھذا المقدار یكفیھ
 
رضى  -ومن األمور التي ترغب في الزواج تیسیر المھر والنفقة فعن عائشة  -

 :هللا عنھا، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
َبَرَكًة أَْیَسُرُھنَّ   إِنَّ أَْعَظَم النَِّكاحِ : (وفي لفظ) نَّ َمُئوَنةً أَْیَسُرھُ   أْعَظُم النَِّساِء َبَرَكةً (

  (٢))َمُئوَنة
 

أقلُھ أو أسھلھ : أي: »أیسره«) ٢٠٤٩/٥(» مرقاة المفاتیح«قال القارى في 
 .من المھر والنفقة، للداللة على القناعة التي ھي كنز ال ینفذ وال یفنى: أي» مؤنھ«وكلمة 

ُج النَِّساَء َفَمْن َرِغَب َعْن : (عن النبي صلى هللا علیھ وسلم وكذلك الحدیث - َوأََتَزوَّ
ِتي َفلَْیَس ِمنِّي   (٣)) ُسنَّ

 
تِي فَمْن لْم َیْعَمْل بُِسنَّتِي من النَِّكاحُ «: وقولھ صلى هللا علیھ وسلم       (٤)) َفلیَس ِمنِّي ُسنَّ

 
 

                                      
، وھذا حدیث )١٦٥٥(رقم الحدیث ) ٣/٢٣٦(أخرجھ الترمذي، باب ما جاء في المجاھد والناكح   ١- 

، وابن )٥٣٠٧، رقم الحدیث )٥/١٥٢(الناكح الذي یرید العفاف حسن، وأخرجھ النسائي باب عون 
 .٢٥١٨ماجھ 
» مصنفھ«، وابن أبي شیبھ في ٩٢٢٩» السنن الكبرى«، والنسائي في ٢٤٥٢٩أخرجھ أحمد   ٢- 

 .وغیرھم ١٦٣٨٤
، وأخرجھ مسلم، باب )٥٠٦٣(، رقم الحدیث )٧/٢(أخرجھ البخاري، باب الترغیب في النكاح   ٣- 

 .١٣٥٣٤، وأحمد )١٤٠١(، رقم الحدیث )٢/١٠٢٠(لنكاح لمن تاقت نفسھ استحباب ا
 ).١٨٤٦(، رقم الحدیث )١/٥٩٢(أخرجھ ابن ماجھ، باب ما جاء في فضل النكاح   ٤- 
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 حكم النكاح

 
 :لحكم كثیرة ومصالح جمة ومنافع عدیدة منھاشرع هللا سبحانھ وتعالى النكاح 

اقتضت إرادة هللا أن یكون . تحقیق أمنیة الرسول صلى هللا علیھ وسلم بتكاثر أمتھ.١
النوع اإلنساني خلیفتھ في األرض إلصالحھا وإلقامھا الشرائع فیھا، فإن النسل یمكن 

ا النسل ال أن یوجد بمجر إجتماع الرجل بالمرأة بأي طریقة كانت، ولكن مثل ھذ
یمكن أن یكون صالحا إلصالح األرض وعمارتھا، فإن النسل الصالح ال یوجد إال 

فلوال عقد النكاح لضاعت األنساب واألصول وألصبحت الحیاة فوضى ال . بالنكاح
 .وراثة وال حقوق وال أصول وال فروع

یث قال النكاح یكسب الرجل أوالدا یحملون اسمھ ویدعون لھ بالخیر كما جاء في الحد.٢
وذكر منھا الولد » إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إال من ثالث«: صلى هللا علیھ وسلم

 .وھذا أیضا یشمل األم في الدعاء لھا. الصالح

والنكاح سببا إلستكمال النقص الذي یوجد عند المرأة فالمرأة ضعیفة ال تتحمل ما .٣
ا ویعمل على صیانتھا یتحملھ الرجل من األعمال الشاقة فھو یعینھا على كسب عیشھ

 .عن التھتك واإلبتذال

 .والنكاح سببا لتعمل المرأة على صیانة مال زوجھا وتدبیر أمور منزلھ وتربیة أوالده.٤

النكاح وسیلة إلى إرتباط األسرة واتحادھا وإزالة ما بینھما من أسباب العداوة .٥
 .والبغضاء ثم بفضل الزواج انقلبت تلك العداوة إلى محبة ومودة

والمحافظة . یة المجتمع من األمراض الجنسیة المختلفة بغیاب الزواج الشرعيحما.٦
 .على النسل وإستمراره

 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث 7 8 ُّ اإلستقرار الروحي والنفسي 

  )١( َّ  مك لك

 .تلبیة حاجات النفس باألمومة واألبوة .١

 ).عن طریق غض البصر واإلعفاف. (سالمة المجتمع من اإلنحراف الخلقي .٢

 
 

                                      
 .٢١سورة الروم  -١
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  فة الزواج الشرعيةص

 
الحكم الشرعي للزواج من الوجوب أو اإلستحباب أو : المراد بالصفة الشرعیة

 .اإلباحة أو الحرمة أو الكراھیة
 القاعدة

ھذا یختلف باختالف حال المكلف من رغبتھ في الزواج، وقدرتھ علیھ، وعجزه 
 .عنھ

 :یكون واجبا.١

 ).ةالنفق(إذا كان الزوج قادرا على الزواج ومطالب -١

 .آمنا على نفسھ من أن یظلم زوجتھ-٢

 .متیقنا من الوقوع في الزنى لو لم یتزوج -٣

أن : ألن الزنى حرام، فأصبح إجتنابھ بالزواج واجب والقاعدة الشرعیة :التعلیل
 .ما ال یتوصل إلى ترك الحرام إال بھ یكون فرضا أي واجبا علیھ الزواج

 
 :یكون مندوبا.٢

 ).نفسھ للزواج یعنى تاقت(من كان لھ شھوة،  -١

 .وال یخاف الزنا یسن لھ النكاح -٢

ْج، : (لقولھ صلى هللا علیھ وسلم َباِب، َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة َفْلَیَتَزوَّ یا َمْعَشَر الشَّ
ُھ أََغضُّ لِْلَبَصِر، َوأَْحَصُن لِْلَفْرجِ   ).١) (َفإِنَّ

 
خاطب الشباب ألنھم علل أمره بأنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، و :التعلیل

اغلب شھوة، وذكره بأفعل التفضیل، فدل على أن ذلك أولى لألمن من الوقوع في 
 . محظور النظر والزنا

 :یكون حراما.٣

 .إذا كان الزوج غیر قادر على النفقة -١

 .متیقنا من ظلم الزوجة -٢

                                      
 .٢سبق تخریجھ في صفحة  -١
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  .ألن كل ما یفضي إلى الحرام یكون حراما والظلم حرام :التعلیل

 
 :یكون مكروھا.١

 ).النفقة(إذا كان قادرا على مطالب الزواج  -١

 .یغلب على ظنھ أنھ یظلم زوجتھ -٢

 :یكون مباحا.٢

 .یكون معتدل في رغبتھ في الزواج وعدمھا -١

 .ال یخاف الوقوع بالزنا -٢

 .ال یخاف ظلم زوجتھ -٣

 



  صفة الزواج الشرعي
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 عقد الزواج )١(أركان

اإلیجاب (، والصیغة )اإلستمتاع بالبضع(العاقدان، والمعقود علیھ : وھي
 ).القبولو

اقتصر بعض . ولما كان وجود الصیغة یستلزم وجود العاقدین، والمعقود علیھ
. ألن ما ھیة النكاُح مركبٌة من اإلیجاب والقبول، ومتوقفة علیھما. الفقھاء على الصیغة

 .ھذا بإتفاق المذاھب األربعة
 :تعریف اإلیجاب والقبول إصطالحا

 .أو من یقوم مقامھھو اللفظ الصادر من قبل الولى : اإلیجاب
 .ھو اللفظ الصادر من قبل الزوج أو من یقوم مقامھ: والقبول

 :إذن صیغة العقد في صفتھا الشرعیة لھا ستة صور وھي
 .الزوج والزوجة: أن یكون العاقدین أصلیین، وھما.١

 .ولي الزوجة وولي الزوج: أن یكون العاقدین ولیین، وھما.٢

 .ل الزوجة ووكیل الزوجوكی: أن یكون العاقدین وكیلین، وھما.٣

 .أن یكون أحد العاقدین أصیال عن نفسھ، واآلخر ولیا على غیره.٤

 .أن یكون أحد العاقدین أصیال عن نفسھ، واآلخر وكیال عن غیره.٥

 .أن یكون أحد العاقدین ولیا على غیره، واآلخر وكیال عن غیره.٦

 :مالحظة مھمة
یدل علیھما، وذلك یتحقق  عقد الزواج ینعقد بلفظ اإلنكاح والتزویج وبكل لفظ

وألن العبرة في العقود . بوجود عرف أو بوجود قرینھ، وألن ألفاظ النكاح غیر تعبدیة
 .بالقصود والمعاني ال باأللفاظ والمباني

 :الحكمة في تشریع الصیغة
عقد الزواج ال بد فیھ من رضا العاقدین، والرضا أمر خفي ال یطلع علیھ، اعتبر 

دلیال ظاھرا على الرضا في نفس كل من  -إلیجاب والقبول الشرع الصیغة وھي ا
 .العاقدین

 

                                      
ي تتركب الماھیة ما ال وجود لذلك الشيء إال بھ، وھو الجزء الذاتي الذ: ركن الشيء في االصطالح -١

والفرق بینھ وبین الشرط، ھو أن الشرط یكون خارج عن . منھ ومن غیره بحیث یتوقف قیامھا علیھ
  .الماھیة، والركن یكون داخالً فیھا، فھما متباینان

، وحاشیة )٦٤ – ١/٦١(، وحاشیة بن عابدین )٣٩٦ – ٢/٣٩٥(، الكلیات ١٤٩التعریفات ص : انظر
 ).١/٣٢٨(الجمل 
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  املبحث األول

  )١(شروط اإلنعقاد 

 
ھي الشروط التي ال بد من وجودھا، بحیث إذا فقدت كلھا أو بعضھا، ال یكون 

  :للعقد وجود شرعي، وكان باطال، ألنھا متعلقة بالصیغة وھي كالتالي
 

 .أي ذو أھلیة كاملة.  ممیزاأن یكون كل من العاقدین عاقال.١

 .ألن العبرة باتصال الحدیث بموضوع العقد. أن یتحد مجلس اإلیجاب والقبول.٢

 .أي الموافقة الصریحة أو الضمنیة. أال یخالف القبول اإلیجاب.٣

أي كالتحریم المؤبد، . أال تكون المرأة المعقود علیھا محرمة تحریما قطعیا ال شبھة فیھ.٤
 .أو كالتحریم المؤقت

أي غیر . ألن عقد الزواج یفید التملك فورا في الحال. أن تكون صیغة العقد منجزة.٥
وال مضافین . دالین على التوقیت، زواج المتعة، أو الزواج بنیة الطالق أو التحلیل

وال معقلین . زوجتك ابنتي في رمضان القادم: أن یقول الولي لرجل -إلى المستقبل 
 .رأس الشھر فقد زوجتكإذا جاء  -على شرط غیر موجود 

والسبب في عدم جواز النكاح في حالة إضافتھ إلى المستقبل أو تعلیقھ على  -
ومن . شرط غیر متحقق في الحال، أن عقد الزواج یجب أن تترتب علیھ آثاره في الحال

 .ھذه اآلثار حل اإلستمتاع والنفقة والمھر
  

  :شروط اإلنعقاد بالتفصیل
 

ذا أھلیة كاملة بالعقل والبلوغ سواء أكان یعقد أصالة لنفسھ، أن یكون كل من العاقدین .١
 .أو والیة على غیره، فال یصح عند الصبي وال المجنون

أن یتحد مجلس اإلیجاب والقبول في حضور العاقدین ولو طال أمد المجلس، فالعبرة .٢
 وإذا. باتصال الحدیث بموضوع العقد وھذا بالنسبة إلى العاقدین إذا كانا حاضرین

كان العقد مكاتبة لغیاب أحدھما، فیعتبر المجلس الذي وصلت فیھ رسالة الموجب، 

                                      
إلزام الشيء والتزامھ، ویجمع على شروط، والشرط بفتح الراء معناه : ط بسكون الراء لغةالشر -١

  .العالمة ویجمع أشراط، ومنھ أشراط الساعة أي عالماتھا
  .١٦٦للجرحاني ص" التعریفات"، و)شرط(مادة " المصباح: "انظر

  .ال عدم لذاتھما یلزم من عدمھ العدم، وال یلزم من وجوده وجود و: والشرط في االصطالح
 ).٢/٢٠(حاشیة البناني، على جمع الجوامع : انظر



  صفة الزواج الشرعي
  

- ١٥٤٨ - 

 

أو إعراض عنھ أو قیام من . وقرنت فیھ عبارتھ مھما امتد، ولم ینقطع بحدیث آخر
 .المجلس

 أال یخالف القبول اإلیجاب.٣

 
  :ولتوضیح ھذا الشرط ال بد من بیان الحاالت الثالث

 

  صریحة الموافقة ال: الحالة األولى
 

زوجتك بنتي فالنة على ألف دینار، ویقول الزوج قبلت منك : كأن یقول الولي
 .زواجھا على ما ذكرت من المھر وھو األلف

  
  الموافقة الضمنیة : الحالة الثانیة

 

قبلت منك : ویقول الزوج. زوجتك بنتي فالنة على ألف دینار: كأن یقول الولي
 .زواجھا على ألفي دینار

 
  .المخالفة الصریحة: الثةالحالة الث

 

قبلت منھا : ویقول الزوج. زوجتك بنتي فالنھ على ألف دینار: كأن یقول الولي
 .زواجھا على خمسمائة

أال تكون المرأة المعقود علیھا محرمة تحریما قطعیا ال شبھة فیھ كاألم والبنت والعمة .١
 .أو معتدة غیره. والخالة أو تحریما مؤقتا كأخت زوجتھ

 ).التملیك في الحال. (صیغة العقد منجزةأن تكون .٢

أي غیر دالین على التوقیت، وال مضافین إلى المستقبل، وال معلقین على شرط 
غیر موجود في الحال، ألن عقد الزواج یفید التملیك في الحال، فیبطل بكل ما یؤخره إلى 

زوجتك ابنتي : المآل إال في حالة تحقق الشرط وھو موجود اآلن، كأن یقول الولي للزوج
 .إذا نجحت في اإلمتحان، وكان قد نجح فیھ فعال

 
  :مالحظة

 

 .ال یصح عقد الزواج بألفاظ الكتابة بأي لغة كانت
كأحللتك ابنتي، أو وھبتھا لك، : ھي التي تحتمل الزواج وغیره: وألفاظ الكتابة

 .ألن ألفاظ الكتابة تحتاج إلى النیة، والنیة محلھا القلب
رط فیھ الشھود، والشھود ال یطلعون على ما في القلوب حتى وعقد النكاح یشت

 .إن كان العاقدان قد نویا النكاح، أو غیره: یشھدوا
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  العقد المقترن بشرط

 

 (١)) أََحقَّ الشُُّروِط أَْن ُتوفُوا بِِھ َما اْسَتْحلَْلُتْم ِبِھ اْلفُُروجَ : (قال صلى هللا علیھ وسلم
 )٢(أحق بالوفاء من غیرھا  دل الحدیث على أن شروط النكاح

  
 الشرط الصحیح 

إمساك (ما كان یقتضیھ العقد، كاشتراطھا أن ینفق علیھا أو یحسن معاشرتھا، 
أو جاء بھ عرف، كأن تشترط الزوجة تعجیل كل المھر، ) بمعروف أو تصریح بإحسان

 .أو نصفھ، أو یشترط الزوج أن تطیعھ
  

 :الشرط الباطل
 :وھو نوعان

 .صل العقدینفى أ: األول
 )زواج المتعة، الشغار، أو أضیف إلى المستقبل أو على شرط(

ِ َفُھَو  َما«: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم َكاَن ِمْن َشْرٍط لَْیَس ِفي ِكَتاِب هللاَّ
وزواج . زواج المتعة فیھ شرط باطل وھو توقیت النكاح)٣(»َباِطٌل َوإِْن َكاَن ِماَئَة َشْرطٍ 

ھى النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو أن یقول الرجل للرجل زوجني ابنتك الشغار فیھ ن
وألنھ یقتضي إجبار النساء على نكاح . وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي

وكذلك یؤدي إلى حرمان النساء من مھور . من ال یرغبن فیھ ألن فیھ اشتراط المبادلة
 .أمثالھن

 .شروط المبادلة فھذا جائز إذا تم الزواج بدون :مالحظة مھمة
زوجتك ابنتي عندما : أن یقول الولي لرجل: مثال النكاح المضاف إلى المستقبل

إذا جاء رأس الشھر : یأتي الربیع، أو في رمضان القادم ومثال النكاح المعلق على شرط
 .فقد زوجتك

والسبب في عدم صحة الشرط في المضاف إلى المستقبل والمعلق على شرط، 
ومن ھذه اآلثار حل اإلستمتاع . د الزواج یجب أن تترتب علیھ آثاره في الحالأن عق

 .والنفقة والمھر

                                      
 ).٢٧٢١(، رقم الحدیث )٣/١٩٠(أخرجھ البخاري، باب الشروط في المھر عند عقدة النكاح  - ١
 ).٢٩/٣٤٢(، )٢٩/١٤٥(مجموع الفتاوى : انظر ٢
، )٢١٦٨(ث ، رقم الحدی)٣/٧٣(أخرجھ البخاري، باب إذا اشترط شروطاً في البیع ال تحل  -٣

 ).١٥٠٤(، رقم الحدیث )٢/١١٤٢(وأخرجھ مسلم، باب إنما الوالء لمن أعتق 
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 )ال یخل بالمقصود األصلي للنكاح. (ال ینفى أصل العقد :الثاني

تشترط الزوجة الثانیة طالق ضرتھا . خروجھا متى شاءت بدون إستئذان: مثل
 .ة لھاأو یشترط الزوج أن الزوجة ال نفق. أو العكس
  

ألن ھذه الشروط تعود على معنى زائد في العقد ال  :والسبب كما قال ابن قدامة
وال یضر الجھل بھ كما لو اشترط في العقد صداقا محرما، وألن النكاح » یشترط ذكره

 ).١(صحیح مع الجھل 
 )وھو أمر خارج عن معنى العقد. (شرط ال یوافق الشرع وال یخالفھ

 .ھ، أن یبقھا في وظیفتھاأال یسافر بزوجت :مثال

                                      
 .٧/٤٥٠المغنى  - ١
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  املبحث الثاني

 شروط الصحة

 شروط الصحة
وھي التي إذا تحققت كان العقد صالحا لترتب آثاره الشرعیة علیھ، وإذا تخلفت 

 .كان العقد فاسدا
 ).وال تترتب أحكام على العقد الفاسد فور انعقاده، بل بعد التنفیذ بالدخول(
  

 :والشروط ھي
 .على الرجل تحریما فیھ شبھة أو خالف بین الفقھاء أال تكون المرأة محرمة.١

 .أن یتولى عقد الزواج ولي الزوجة.٢

 .عدم اإلحرام بالحج أو العمرة من الزوج أو الزوجة أو الولي.٣

 . حضور شاھدین.٤

 .أن تكون صیغة العقد مؤبدة غیر مؤقتھ بمده.٥

فیتعلق بھ أحكام،  النكاح الفاسد، ال حكم لھ قبل الدخول وأما بعد الدخول،: قاعدة مھمة
 )١.(منھا ثبوت النسب

النكاح الفاسد، ال بد فیھ من طالق، أو حكم حاكم بالفرقة وال تملك المرأة : قاعدة مھمة
 .أن تتزوج قبل ذلك

 مثل -) القضاء(حكم الحاكم بالفرقة: 

 . عدم الكفاءة من جھة الزوج−

 . أو نقصان المھر عن مھر المثل−

 .عیب مستحكمأو یكون بالزوج أو الزوجیة −

 .أو یكون عقد الزواج خالیا من الخداع−

 .أو إباء أحد الزوجین اإلسالم إذا أسلم اآلخر−

                                      
 ).٣٣٥/٢(بدائع الصنائع : انظر - ١
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أال تكون المرأة محرمة على الرجل تحریما فیھ شبھھ، أو خالف  :الشرط األول

 .بین الفقھاء
 

تزوج رجل امرأة بعد الخلع مباشرة، ظنا منھ ان الخلع : تحریم فیھ شبھھ :مثالھ
 .، كمثل المطلقة قبل الدخول)عدتھا حیضة واحدة(یھ عدة لیس ف

  
 :ھنا إذا كانا جاھلین بالعدة أو التحریم

 )ووجبت العدة)(١(ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المھر 
 :مثال على النكاح المختلف فیھ

 .الزواج بدون ولى−

 .الزواج بولي فاسق−

 .الزواج بشھادة فاسقین−

  
 .الزواج ولي الزوجةأن یتولى عقد  :الشرط الثاني

 :األحكام الخاصة بالوالیة في الزواج ھي
یباشر ولي الزوجة العقد عنھا، ولكن یجب أن یجتمع رأیھ ورأیھا في أمر زواجھا إن .١

كانت بكرا بین البلوغ وتمام الخامسة والعشرین من عمرھا، أما إذا كانت ثیبا أو 
بنفسھا بل ذلك لولیھا ویعرف  ، وال تباشر العقد)فقط. (بلغت ھذا السن فالرأي لھا

 .رأیھا في ھاتین الحالتین منھا إن كانت حاضرة أو بشھادة الشھود

الولي في الزواج، ھو العصبة بالنفس، ولھا جھات أربع مقدم بعضھا على بعض على .٢
 :الترتیب اآلتي

 .وتشمل األبناء، وأبناء االبن وإن نزل: البنوة. أ

 .وإن عال) أبي األب(وتشمل األب، والجد العاصب : األبوة. ب

وتشمل األخوة ألبوین، واألخوة ألب وأبناء األخ ألبوین وأبناء األخ ألب : األخوة. ت
 .وإن نزلوا

وتشمل األعمام ألبوین، أو ألب وأعمام األب، وأعمام الجد العاصب : العمومة. ث
 .وإن عال، وأبناء من ذكروا وإن نزلوا

                                      
 ).١٠٣/٨(المغني : انظر - ١
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 .سنة قمریةیشترط في الولي أن ال یقل عمره عن سبع عشرة .٣

في حالة وفاة الولي األقرب، أو فقد أھلیتھ، تنتقل الوالیة لمن یلیھ حسبما ھو مبین .٤
 .بحصر الوراثة

 

ویثبت فقد األھلیة بحكم قضائي نھائي أو تقریر طبي رسمي حدیث مصدق من 
وزارة الصحة بعد أخذ رأى قاضي التوثیقات الشرعیة والتأشیر على التقریر الطبي أو 

  .ضوع على مدیر إدارة التوثیقات الشرعیة للنظر والتصرفعرض المو
  

 الدلیل على اشتراط الولي

 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت 7 8 ُّ  :قولھ تعالى

  .(١) َّ مكلك اك يق ىق

نزلت في معقل بن یسار : وما ورد في صحیح البخاري وغیره أن ھذه اآلیة  
جھا من عدتھا، ثم عاد عندما منع أختھ من الرجوع إلى زوجھا بعد طالقھا إیاھا وخرو

إلیھا خاطبا، فلما رفض أخوھا تزوجھا إیاه، نزلت اآلیة ناھیة لھ عن عضلھا، فدعاه 
قال ابن حجر في الفتح ). ٢(الرسول صلى هللا علیھ وسلم وقرأ اآلیة علیھ، فزوجھا إیاه 

 .)٣(أصرح دلیل على اعتبار الولي وإال لما كان لعضلھ معنى : أي اآلیة - ھي ): ٩/٩٤(
 

ال ینعقد النكاح بعبارة النساء أصال، فلو زوجت المرأة نفسھا أو  :والخالصة
غیرھا، أو وكلت غیر ولیھا في تزویجھا ولو بإذن ولیھا، لم یصح نكاحھا لعدم وجود 

 .شرطھ وھو الولي
 

 الحكمة من اشتراط الوالیة
 .صیانة المرأة عما یشعر بوقاحتھا ورعونتھا ومیلھا إلى الرجال.١

 .الرجال أقدر على البحث عن أحوال الخاطب عن النساء.٢

اشتراط الولي فیھ مزید من اإلعالن عن النكاح، من أجل ذلك شرع الولي والشھود .٣
 .والولیمة والتھنئة

                                      
 .٢٣٢سورة البقرة  - ١
 ).٥١٢١(، رقم الحدیث )٦/٣٣(ال نكاح إال بولّي : أخرجھ البخاري، باب من قال - ٢

 ).١٨٣١٩(فتح الباري : رانظ-٣
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ارتباط المرأة بالرجل الذي تختاره لیس شأنا خاصا بالمرأة دون سواھا، فالزواج یربط .٤
 الكفاءة في األصلبین األسر؛ وألن الزوج ھو المعتبر في 

أن الولي ركن من أركان النكاح، ویرى الحنابلة أنھ من : (یرى المالكیة والشافعیة
 )١) (شروط حة النكاح

 
 .عدم اإلحرام بالحج أو العمرة من الزوج، أو الزوجة أو الولي :الشرط الثالث    

 ).٢) (ال َینكُح المحرم وال ُینكُح وال یخُطبُ : (قال صلى هللا علیھ وسلم
األفعال الثالثة مرویة على صیغة النفي والنھى، والمعنى ال یتزوج : والمعنى

الُمحرم امرأة، وال ُیزوج غیره امرأة سواء كان بوالیة أو بوكالة وال یطلب امرأة 
 .للتزوج

 
  حضور شاھدین :الشرط الرابع

 :ویشترط في الشھود
 .العقل، والبلوغ، والحریة -١

م العاقدین، ومنھم المراد منھ، فال یصح بحضور أصمین، سماع كل من الشاھدین كال -٢
 .والنائمین

 بأن یكون الشاھدان رجلین أو رجال وامرأتین. التعدد -٣

فال یصح زواج المسلم بالمسلمة بشھادة غیر المسلمین باتفاق العلماء، أما إذا . اإلسالم -٤
أن یكون  كان الزوج مسلم والزوجة كتابیة، فال یشترط إسالم الشاھدین فیجوز

 )وھذا عند األحناف. (الشاھدان كتابیین

 .العدالة -٥

. فال یصح الزواج بشھادة الفاسق، ویكفي أن یكون الشاھدان مستوري الحال
، )ال یشترط(وعند الحنفیة ). العدالة مندوبة(وعند المالكیة ) وھذا عند الشافعیة والحنابلة(

 .ق لھ والیة على نفسھألن الشھادة شرعت إلظھار شأن الزواج، وألن الفاس

                                      
، ٧/٢٠، روضة الطالبین للنووي )٢/٢٢٠(، الشرح الكبیر للورید ٩٦ص ) مختصر خلیل: (انظر - ١

، كشاف القناع للبھوتي )٣/١٧١(اإلقناع للحجاوي ) ٧/٢٠١٧(تحفة المحتاج البن حجر التیمي 
)٥/٤٨.( 

ف عبد الرزاق الصنعاني ، مصن٣٥٣٣إسناده حسن سنن الدار قطني  ٤٠٧٥صحیح ابن حیان  -٢
١٠٥٤. 
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َال ِنَكاَح إالَّ ِبَولِيٍّ َوَشاِھَدْي َعْدٍل َوَما َكاَن ِمْن «: قولھ صلى هللا علیھ وسلم :الدلیل
 .(١))ِنَكاٍح َعلَى َغْیِر َذلَِك َفُھَو َباِطلٌ 

وللتعلیل وھو اإلحتیاطلالبضاع، وألنھ عقد یتعلق بھ حق غیر المتعاقدین وھو 
شھادة فیھا لئال یجحده أبوه فیضیع نسبھ، وألن الحاجة ماسة إلى دفع الولد، فاشترطت ال

) أي اإلمتناع عن أداء الشھادة أو حلف الیمین(تھمة الزنا عن الزوجة بعد النكول 
 ).٢(والدخول، وال تندفع إال بالشھود لظھور النكاح واستشھاده بقول الشھود 

  
 .ؤقتھ بمدةأن تكون صیغة العقد مؤبدة غیر م :الشرط الخامس

  .كزواج المتعة، الزواج بینة الطالق، نكاح بشرط التحلیل أو بغیر شرط
  
 الدیمومة - ٢

 فالزواج قائم على اإلستمرار ال على األقیت
 .فالزواج بنیة الطالق وزواج المتعة والتحلیل كل ھذه العقود كلھا باطلة

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث 7 8 ُّ لقولھ تعالى 

 ).٣(   َّ ىن نن من زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك

 :ولھذا نجد أن عقد النكاح یتمیز باآلتي
 :التأبید -

ذھب الفقھاء إلى أن النكاح عقد مؤبد ال یقبل التأقیت، فال یصلح توقیتھ، سواء 
أكان بلفظ المتعة أم بغیره من ألفاظ النكاح، وسواء أكان التأقیت بمدة طویلة أم قصیرة، 

 ).٤(معلومة أم مجھولة 
  
 :اللزوم -
 .نكاح عقد الزم من جھة الزوج ومن جھة الزوجةال

 ).٥(وھو رأي الحنفیة والمالكیة والشافعیة في األصح والحنابلة 

                                      
 ).١٤٠٩(، رقم الحدیث )٢/١٠٣٠(أخرجھ مسلم، باب تحریم نكاح المحرم وكراھة خطبتھ  - ١

 ).٥:٨١(، ومطالب أولى النھى )٣/١٤٤(، ومغنى المحتاج ) ٢/٢٥٣(بدائع الصنائع : انظر - ٢
 .٢١سورة الروم  -٣
، )٣/١٤٢(، ومغنى المحتاج )٢/٢٣٩(الدسوقي ، والشرح الكبیر و)٢/٢٧٢(بدائع الصنائع : انظر -٤

 ).٥/٩٦(وكشاف القناع 
 ٣/٢٤٨(، وفتح القدیر )٣/٤٢٢(، ومواھب الجلیل )٢/٦٤(اإلقناع في حل ألفاظ ابي شجاع : انظر -٥
 ).٤/٣١(، وتھذیب الفروق )٦/٣١٥(، والمغنى )٢٤٩،
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  املبحث الثالث

 شروط النفاذ يف عقد الزواج 

 
 .وھي إذا تحققت شروط اإلنعقاد والصحة ترتب علیھا آثار العقد بالفعل

 كوجوب المھر،−

 .وحل الدخول على الزوجة−

 تل شرط منھا كان العقد موقوفا على إجازة من لھ حق اإلجازة، وھيوإذا اخ: 

 .أن یكون كل من العاقدین كامل األھلیة بالعقل والبلوغ والحریة. ١
 وإذا كان أحد العاقدین، أو كالھما

 

 ناقص األھلیة  فاقد األھلیة

   

كالمجنون أو الصبي 
 غیر الممیز

كالمعتوه أو الصبي  
 الممیز

   

 فالعقد موقوف  العقد باطلف

   

فإن أجازه صاحب 
 الحق

فإن لم یجز صاحب  
 الحق

   

 فالعقد باطل  فالعقد صحیح

 
 
  
 .أن یكون لكل من العاقدین صفة شرعیة في مباشرة عقد الزواج.٢
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 ).كأحد الزوجین األصلیین، أو وكیال عنھ، أو ولیا علیھ(
 أما إذا تولى العقد

 
 

وكیل خالف   الفضولي
 موكلھ

ولي ولكن 
یوجد أقرب 

 منھ

 
 

 .فالعقد موقوف على إجازة صاحب الحق
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  املبحث الرابع

 شروط يف عقد الزواج 

 
 ).١(الفرق بین الطالق والفسخ 

 
 الطالق أو الفسخ: الفرقة بین الزوجین ال تتم إال بطریقین

 .صوصة معروفةإنھاء العالقة الزوجیة من قبل الزوج، ولھ ألفاظ مخ: الطالق
نقض للعقد وحل إلرتباط الزوجیة من أصلھ وكأنھ لم یكن، ویكون بحكم : الفسخ

 .القاضي أو بحكم الشرع
 

 :ومن الفروق بینھما●

الطالق ال یكون إال بلفظ الزوج واختیاره ورضاه، أما الفسخ فیقع بغیر لفظ الزوج، .١
 .وال یشترط رضاه واختیاره

 .بال سبب، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجتھ الطالق أسبابھ كثیره، وقد یكون.٢

 
 .وأما الفسخ فال یكون إال لوجود سبب یوجب ذلك أو یبیحھ

 
 :ومن أمثلة ما یثبت بھ فسخ العقد●

 .عدم الكفاءة بین الزوجین. أ
 .إذ ارتد أحد الزوجین عن اإلسالم ولم یعد إلیھ. ب
 .ر كتابیةإذا أسلم الزوج وأبت زوجتھ أن تسلم، وكانت مشركة غی. ج
 .إعسار الزوج وعجزه عن النفقة، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد. د

وجود عیب في أحد الزوجین یمنع من اإلستمتاع أو یوجب النفرة . ھـ
 .والمضرة بینھما

 .ال رجعة للزوج على زوجتھ بعد الفسخ، فال یملك إرجاعھا إال بعقد جدید وبرضاھا.٣

دة من طالق رجعى، ولھ الحق في إرجاعھا أما الطالق فھي زوجتھ ما دامت في الع.٤
 .بعد الطلقة األولى والثانیة دون عقد، سواء رضیت أم لم ترض

                                      
 ).٢/١٩٥(األشباه والنظائر البن نجیم في ھامش حاشیة الحموي  -١
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 .أما الطالق فیحسب. الفسخ ال یحسب من عدد الطالقات التي یملكھا الرجل.٥

الطالق من حق الزوج، وال یشترط لھ قضاء القاضي، وقد یكون بالتراضي بین .٦
 .الزوجین

بحكم الشرع أو حكم القاضي، وال یثبت الفسخ لمجرد تراضي أما الفسخ فیكون .٧
 .الزوجین بھ، إال في الخلع

الفسخ قبل الدخول ال یوجب للمرأة شیئا من المھر، أما الطالق قبل الدخول فیوجب لھا .٨
 .نصف المھر المسمى

فھو أن تطلب المرأة من زوجھا أن یفارقھا مقابل عوض مالي أو التنازل : وأما الخلع.٩
 ).١(والخلع األقرب أنھ فسخ . مھرھا أو جزء منھعن 

 
 شروط اللزوم

 أال یكون ألحد الزوجین، أو غیرھما حق فسخ العقد: معنى اللزوم
 ).٢(النقض : الفسخ لغة

 ).٣(ھو حل ارتباط العقد : واصطالحا
 .أو ھو ارتفاع حكم العقد من األصل كأن لم یكن

 
 :فسخ النكاح

 .منھ ما ال یتوقف علیھمنھ ما یتوقف على القضاء، و
 :أما ما یتوقف على القضاء فھى أمور خمسة

 .عدم الكفاءة من جھة الزوج.١

 .نقصان المھر عن مھر المثل.٢

 .إباء أحد الزوجین اإلسالم إذا أسلم اآلخر.٣

 .وجود عیوب في أحد الزوجین أو كالھما.٤

 .في عقد الزواج) أي خداع(وجود تغریر .٥

                                      
، الموسوعة الفقھیة الكویتیة )٤/٥٩٥(، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ )٢٤/٣(المنثور في القواعد : انظر - ١
 ).٣١٤/٢(، فقھ السنة )١٣-١٠٧/٣٢(

 .٧٣٦مقاییس اللغة ص  -٢
، الفروق للقرامي )٥/١٨٢(، البدائع ٣١٣، وللسیوطي ص ٣٣٨األشباه والنظائر البن نجیم ص  -٣
)٣/٢٦٩.( 
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 .عدم الكفاءة من جھة الزوج.١
والسبب في ھذا أن الزوجة وأھلھا ھم الذي یعیرون بدناءتھ أما الزوج فھو الذي 

 .والكفاءة معتبرة للزوم عقد الزواج، ولیس لصحتھ. یرفع من شأن الزوجة
 

أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم فاطمة بنت قیس القرشیة أن تنكح أسامة : والدلیل
 .بن زید وھو مولى

 (١))إن أكرمكم عند هللا أتقاكم: (دین، لقولھ تعالىوالمعتبر في الكفاءة ھو ال
» أبا ھند» ولما روي أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بنى بیاضة أن یزوجوا

 وكان حجاماً 
 

وال یمنع أن تكون ھناك صفات أخرى كاألعراف بین الناس وعاداتھم كالتقارب 
د استقرار الزواج والتوافق في السن، والثقافة والمنصب والشھادة والحرفة، ألن المقصو

 .وألن ھذه األمور من حقوق العباد في الغالب. بین الزوجین
 

وھنا للولي حق اإلعتراض، فإن سكت حتى ظھر علیھا الحمل، أو ولدت فال حق لھ ●
 .حفظا على الولد من الضیاع -في اإلعتراض 

 
 .نقصان المھر عن مھر المثل -٢

 ).٢(أمثال الزوجة  ھو القدر الذي یرغب بھ: ومھر المثل
 
 .إباء أحد الزوجین اإلسالم إذا أسلم اآلخر.٣

 .حكم التفریق بین الزوجین إذا أسلم أحدھما●

 .إذا أسلم الزوج وحده وزوجتھ كتابیھ: المسألة األولى
 ).٣(فزواجھا باق على حالھ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ●

 .یر كتابیةإذا أسلم الزوج وكانت الزوجة غ: المسألة الثانیة●

بأن كانت مجوسیة أو وثنیة فالحكم فیھا كالحكم فیما إذا أسلمت الزوجة وكان 
. إذا أسلم أحد الزوجین قبل الدخول، فالنكاح یبطل.زوجھا غیر مسلم، كتابیا أو غیر كتابي

فإن أسلم المتأخر قبل . وإن كان بعد الدخول، فبطالن النكاح موقوف على انقضاء العدة

                                      
 .١٣رات سورة الحج - ١
 ).٧/٢٨٦(روضة الطالبین : انظر - ٢
، نھایة )٣/١٩١(، مغني المحتاج )٧/٣٢٨(، تحفة المحتاج )٢/٤٢(، اإلقناع )٧/١٦٩(المغني  -٣

 ).٦/٢٩٥(المحتاج 
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وإن أسلم المتأخر حتى انقضت العدة بطل النكاح . فالنكاح باق على حالھ. انقضاء العدة
ووقعت الفرقة سواء تقدم باإلسالم الزوج أو الزوجة، وسواء كان النكاح في دار الحرب 

 ).١(أو دار اإلسالم 
 

 :استدل الشافعیة والحنابلة على المذھب بما یلي
بن أبي جھل، حیث أسلمتا  قصة إسالم امرأة صفوان بن أمیة، وامرأة عكرمة

قبل زوجھما ثم أسلما فیما بعد، ولم یفرق بینھما رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال ابن 
 .شھرة ھذا الحدیث أقوى من اسناده: عبد البر

 
وكذلك قصة إسالم أبي سفیان ومخرمة بن نوفل حیث أسلما قبل زوجتیھما ثم 

 .فرق رسول هللا صلى علیھ وسلم بینھمأسلمتا بعد ذلك، فثبتوا على أنكحتم ولم ی
 

على أبي  -رضي هللا عنھا  -وكذلك رد النبي صلى هللا علیھ وسلم ابنتھ زینب 
 .بالنكاح األول ولم یحدث شيء -رضي هللا عنھ  -العاص الربیع 

 .وقالوا في الفرق بین المدخول بھا وغیر المدخول بھا●

 

ھذه لھا عدة انقضت عدتھا 
من حیث  تبین وتقع الفرقة

أسلم األول فال یحتاج إلى عدة 
 ثانیة

وھذه ال عدة علیھا  
فتتعجل البینونة 
 كالمطلقة طلقة واحدة

   

ألن اختالف الدین سبب 
 الفرقة منھ كالمطلقة

  

 

                                      
، مطالب ٢١٣، منھاج الطالبین ص )٧/١٤٣(، روضة الطالبین للنووي )٢/٢٦٨(حاشیة الدسوقي  -١

 ).٥/١٦٠(أولي النھى 
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  :القول الثاني
 :رحمھ هللا -قال ابن القیم ●

ل الذي دل علیھ حكمھ صلى هللا علیھ وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قب
وإن انقضت عدتھا فلھا أن تنكح من شاءت، وإن أحبت أن . انقضاء عدتھا فھي زوجتھ

 ).١(تنتظر انتظرت، فإن أسلم كانت زوجتھ من غیر حاجة إلى تجدید النكاح 
 

 بعد الدخول  قبل الدخول

   

 موقوف  النكاح یبطل

   

 بعد انقضاء العدة  قبل انقضاء العدة

   

على  فالنكاح باق
 حالھ

یبطل النكاح  
 ووقعت الفرقة

   

 سواء  

   

الزوج ...... تقدم 
 والزوجة

دار حرب أو دار  
 إسالم

 
 )رأى الجمھور(إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة غیر كتابیة 

                                      
 ).٣٢/٣٣٨(، مجموع الفتاوى )٤/٣٤٢(لمعاد زاد ا - ١
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 .وجود عیوب في أحد الزوجین أو كالھما. ٤
  

  ).١(الوصمة والنقیصة : العیب لغة
  ).٢(فر عن الوطء ویكسر ثورة التوق والشھوة ما ین: العیب اصطالحاً 

 إما أن تكون منفرة أو مضرة أو تمنع اإلستمتاع: ضابط ھذه العیوب
 )مقطوع الذكر(مجبوب : الزوج

 )العجز عن الجماع لمرض أو كبر(أو عینیا 
 )إذا سلت أنثییھ أو قطعھما(أو خصیا 

 )انسداد محل النكاح(الرتق : الزوجة
 )الفرج یمنع الوطء شيء ناتئ في(القرن 

 )اختالط مسالك النكاح مع غیره كالبول(اإلفضاء 
 )ھي آفة تعتري العقل فتدب بھ(الجنون : العیوب المشتركة

 .كالغرغرینة) ھو علة یحمر فیھا العضو ثم یسود ثم یتقطع ویتناثر(الجذام 
  ).ھو بقع بیضاء على الجلد تزداد اتساعا مع األیام(البرص 

 ).٣(جمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة وھذا ھو مذھب ال
 

 )١٣٩(مادة : جاء في القانون الكویتي●

أن لكل من الزوجین أن یطلب فسخ الزواج إذا وجد في اآلخر عیبا مستحكما من 
سواء أكان العیب موجودا قبل العقد أم . العیوب المنفرة أو المضرة أو تمنع اإلستمتاع

إذا علم بالعیب قبل العقد، أو رضي بھ . في الفسخ ویسقط حق كل منھما. حدث بعده
 )١٤١مادة . (واتجھ القانون إلى أن الفرقة للعیب فسخ. صراحة بعده

 
 .قابلة للزوال، أو غیر قابلة للزوال: والعیوب نوعان

فإذا لم یزل . تؤجل القضیة مدة مناسبة ال تتجاوز سنة :إذا كانت قابلة للزوال
تفسخ : وإذا كانت غیر قابلة للزوال. الفسخ حكمت بھ المحكمةالعیب خاللھا وأصر طالب 

  .المحكمة الزواج في الحال

                                      
 ).٢/٦٣٩(، المعجم الوسیط )١/٦٣٣(لسان العرب  -١
 ).٤/٢٥(، حاشیة الشبراملس على نھایة المنھاج )٤/٥٣(تھذیب األسماء واللغات  -٢
، روضة الطالبین )٢/٢٧٨(، حاشیة الدسوقي ١٠٢، مختصر خلیل ص )٢/٥٦٥(الكافي  -٣
 ).٥/١٠٩(، كشاف القناع )٣/١٩٩(، اإلقناع )٧/٣٤٥(، تحفة المحتاج )٧/١٧٦(
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 .في عقد الزواج) أي خداع(وجود تغریر . ٥
 

 :وأما ما ال یتوقف علیھ القضاء فھما أمران
 .فساد العقد من أصلھ.١

 .طروء حرمة المصاھرة بین الزوجین.٢

 :فساد العقد من أصلھ.١

ولي أو عقد الزواج على المعتدة سواء من طالق أو  كالزواج بغیر شھود أو
 .خلع أو وفاة
 

 ).وھو من زنا بھا أبوه، ومن زنا بھا ابنھ(. طروء حرمة المصاھرة بین الزوجین.٢

  
وھو . القانون یرى أنھ ال ینشر الحرمة. والمعنى ھل الزنا ینشر الحرمة أم ال

 .)١(عن الشافعیة والمالكیة وروایة عن أحمد وابن حزم 

                                      
، )١٥٤-٣/٣/١٥٣، ٦٠٨، ٦٠٧، ٣٥١، ٢/٣٥٠(، وابن عابدین )٣٥،٣٦/ ٧(، )٢/٣٣٥(البدائع  -١

، ونھایة )٤٧٥-٤٧١-٢/٢١٩(، وحاشیة الدسوقي )٤٢-٥/٤٠، ٤/١٤٧، ٢٤٥، ٣/٢٤٣(وفتح القدیر 
، ٤٥٦، ٦/٤٥٥(، والمغني )١٠/٩٤، ٥١، ٧/٤٢(، وروضة الطالبین )١٦٨، ١٢٠، ٧/١١٩(المحتاج 

٤٨٤، ٧/٤٥٠، ٥٧٧.( 
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 الخاتمة

 

تعتبر األسرة الركیزة األساسیة لبناء المجتمع، وقد اعتنى بھا الشارع ببسط 

 ).َوَعاِشُروُھنَّ بِاْلَمْعُروفِ : (أحكامھا من خالل قولھ تعالى

والزواج في اإلسالم لیس مسألة فردیة فقط، بل لھ بعد اجتماعي وإنساني، ومن 

تام والتحصین المحكم لحمایة األسرة من التفكك ثم فالدولة اإلسالمیة مطالبة باالعتناء ال

وأیضاً توجیھ . والفرقة، وذلك عن طریق التثقیف الشرعي والتربوي والنفسي قبل الزواج

 .اإلعالم لبناء ثقافة توعویة أسریة
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  المصادر والمراجع

  
  :كتب تفسیر القرآن الكریم: أوالً 

ت (یر القرشي البصري ثم الدمشقي ألبي الفدا إسماعیل بن كث" تفسیر القرآن العظیم"-١
دار بن الجوزي، الطبعة : حكمت بن بشیر بن یاسین، الناشر. د: ، تحقیق)ھـ ٧٧٤

 ).ھـ ١٤١٣(األولى 

ألبي عبد هللا محمد األنصاري الخزرجي شمس الدین : الجامع ألحكام القرآن"-٢
 ١٩٦٤ –ه  ١٣٨٤(القاھرة  –دار الكتب المصریة : ، الناشر)ـھ ٦٧١ت (القرطبي 

 ).م

  :كتب الحدیث وشروحھ: ثانیاً 

 )ـھ ١٦٩ت (لمالك بن أنس بن ممالك بن عامر األصبحي المدني " موطأ اإلمام مالك"-١
 .لبنان –دار إم أبي حیاء التراث العربي، بیروت : ، الناشر

دار  –رحمھ هللا  –لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعیل البخاري " صحیح البخاري"-٢
 ).م ١٩٩٤ – ـھ ١٤١٠(شق، الطبعة الرابعة ابن كثیر، دم

دار الخیر،  –رحمھ هللا  –لإلمام مسلم بن حجاج بن مسلم النیسابوري " صحیح مسلم"-٣
 ).م١٩٩٤ – ـھ ١٤١٤(

لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني " فتح الباري شرح صحیح البخاري"-٤
 ).م ١٩٨٦ –ه  ١٤٠٧(ولى ، دار الریان للتراث، القاھرة، الطبعة األ)ـھ ٨٥٢ت (

ت (ألبي العال محمد عبد الرحیم المباركفوري " تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي"-٥
 .، بیروت دار الكتب العلمیة: ، الناشر)ـ ھ ١٣٥٣

  : كتب أصول الفقھ والقواعد الفقھیة: ثالثاً 

). ـھ ٧٧١ت (لتاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي " األشباه والنظائر"-١
 ).م ١٩٩١ – ـھ ١٤١١(الطبعة األولى  –دار الكتب العلمیة : الناشر

لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري " األشباه والنظائر"-٢
 ).ـھ ٩٧٠ت (

  :كتب الفقھ الحنفي: رابعاً 

مع حاشیة رد المختار البن عابدین، ط دار " الدر المختار شرح تنویر األبصار"-١
 ،الفكر
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، دار )ـھ ٧٨٦ت (لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي " العنایة شرح الھدایة"-٢
 .لبنان –بیروت  –الطبعة األولى  –الكتب العلمیة 

 ـ(ألبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي " بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع"-٣
 ).م١٩٨٦ – ه١٤٠٦(دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة،  ،)ـھ ٥٨٧ت 

لمحمد أمین الشھیر بابن " رد المختار على الدر المختار في شرح تنویر األبصار"-٤
 ).م ٢٠٠٣ –ه  ١٤٢٤(عابدین، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، 

  :كتب الفقھ المالكي: خامساً 

، محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي، "التاج واإلكلیل لمختصر خلیل"-١
 ١٤١٦(، دار الكتب العلمیة، طبعة األولى، ال)ـھ ٨٩٧ـ (هللا المواق المالكي  أبو عبد

 ).م ١٩٩٤ – ـھ

ت (محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي " حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر"-٢
 ).م ٢٠٠٣ – ـھ ١٤٢٤(، دار الكتب العلمیة، الطبة الثانیة )ه ١٢٣٠

الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر  ألبي" بدایة المجھد ونھایة المقتصد"-٣
 ـھ١٤٢٥:(الحدیث، القاھرة، تاریخ الناشردار: الناشر). ه ٥٩٥ت (بابن رشد الحفید 

 ).م ٢٠٠٤ –

  :كتب الفقھ الشافعي: سادساً 

، )ـھ ٦٧٦ت (ألبي زكریا یحیى بن شرف النووي " تحریر ألفاط التنبیھ"، "المجموع"-١
دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، بیروت تحقیق عبد المغني الدقر، 

 ).م ١٩٨٨ – ـھ ١٤٠٨(

ت (ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي " روضة الطالبین وعمدة المفتین"-٢
 ).م ١٩٩١ – ـھ ١٤١٢(عمان  –دمشق  –، المكتب اإلسالمي، بیروت )ـھ ٦٧٦

  :كتب الفقھ الحنبلي: سابعاً 

ت (لموفق الدین عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي " قيالمغني شرح مختصر الخر"-١
 .لبنان –بیروت  –، دار الكتب العلمیة )ـ ھ ٦٢٠

لمنصور بن یونس بن صالح الدین بن حسن بن " كشاف القناع عن متن اإلقناع"-٢
 ١٤١٨(، دار الكتب العلمیة، الطبع األولى )ـھ ١٠٥١ت (إدریس البھوتي الحنبلي 

 ).م ١٩٩٧ – ـھ

لمصطفى السیوطي الرحیباني الحنبلي، " الب أولي النھى في شرح غایة المنتھىمط"-٣
 ).م١٩٦١(المكتب اإلسالمي 



  صفة الزواج الشرعي
  

- ١٥٦٨ - 

 

  
  :المعاجم ولغة الفقھ: ثامناً 

، طبعة )ه ٨١٧ت (لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي " القاموس المحیط -١
 ).م ١٩٥٢ – ـھ ١٣٧١(مصطفى البابي الحلبي، القاھرة 

ألحمد بن محمد علي الفیومي المقري، دار الحدیث، القاھرة " منیرالمصباح ال -٢
 ).م ٢٠٠٣ – ـھ ١٤٢٤(

دار ) م ٢٠٠٤(البن منظور، محمد بن مكرم اإلفریقي، الطبعة الثالثة " لسان العرب -٣
 .لبنان –صادق للطباعة والنشر، بیروت 

 ١٣٩٩(فكر ، دار ال)ـھ ٣٩٥ت (ألبي الحسین أحمد بن فارس، " معجم مقاییس اللغة"-٤
 ).م ١٩٧٩ – ـھ

  
  :السیاسة الشرعیة: تاسعاً 

إبراھیم : ، شمس الدین بن فرحون"تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج الحكام"-١
شمس الدین محمد بن فرحون الیعمري المالكي برھان الدین أبو الوفاء، دار الكتب 

 ).م ١٩٩٥ – ـھ ١٤١٦(لبنان، الطبعة األولى  –العلمیة، بیروت 

 .لبنان –لعلي حیدر دار الكتب العلمیة، بیروت " درر الحكام شرح مجلة األحكام"-٢

 ١٤٢٢(أحمد الغندور، مكتبة الفالح، الكویت، الطبعة الرابعة . د" األحوال الشخصیة"-٣
 ).م٢٠٠١ – ـھ

  
  :السیرة: عاشراً 

ت (لمحمد بن أبي بكر شمس الدین ابن القیم " زاد المعاد في ھدى خیر العباد" 
لبنان، مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت،  –مؤسسة الرسالة، بیروت : الناشر). ـھ ٧٥١

 ).م ١٩٩٤ – ـھ ١٤١٥(الطبعة السابعة والعشرون 
  




