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 شروط النكاح -3

 :شروط النكاح 

 يشترط لصحة النكاح ما يلي:

 تعيين الزوجين. -1

 رضا الزوجين. -2

 الولي، فال يصح نكاح امرأة إال بولي.  -3

 أن يكون النكاح على مهر. -4

خلو الزوجين من الموانع التي تمنع صحة النكاح من نسب محرم أو  -5

 ك.مصاهرة، أو رضاع، أو اختالف دين ونحو ذل

 اإليجاب والقبول بلفظ النكاح أو التزويج. -6

 :حكم  إكراه المرأة على الزواج 

المرأة التي تعرف مصالح النكاح ال يجوز إجبارها على النكاح، ال من 

أبيها وال من غيره من األولياء، فيكون أمرها بيدها سواء كانت بكراً أو 

 ثيباً.

على النكاح ممن ال ترضاه،  وال يجوز ألحد إجبار ابنته البالغة العاقلة

وال يجوز إجبار المرأة على البقاء مع زوج ال ترضاه، ويجب تلبية 

 طلبها إذا طلبت فسخ نكاحها.

َجَها َوْهَي  َرِضَي هللاُ َعْنـَها بِْنِت ِخذَاٍم األْنَصاِريَّةِ  َعْن َخْنَساءَ  -1 أنَّ أبَاَها َزوَّ
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 .(1)أخرجه البخاري فََردَّ نَِكاَحهُ. ملسو هيلع هللا ىلص ٬َل اثَي ٌِب فََكِرَهْت ذَِلَك، فَأتَْت َرُسو

 ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ اْمَرأةَ ثَابِِت ْبِن قَْيٍس أتَِت النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبِن َعبَّاٍس وَ  -2

ُخلٍُق َوال ِديٍن،  فِـي لَـْيـهِ ، ثَابُِت ْبُن قَْيٍس، َما أْعتُِب عَ ٬فَقَالَْت: يَا َرُسوَل ا

يَن عَ تَـرُ أ»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬اإِلْسالِم، فَقَاَل َرُسوُل ا فِـيُكْفَر الأْكَرهُ  ن ِـيَولَكِ   لَـْيـهِ د ِ

ْقَها تَطْ الاْقبَِل »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬. قَالَْت: نَعَْم، قال َرُسوُل ا«تَـهُ َحِديقَ   .«قَةً ِلـيَحِديقَةَ َوَطل ِ

 .(2)أخرجه البخاري

 :حكم استئذان المرأة في الزواج 

ن يستأذنها في زواجها بكراً كانت أو ثيباً، يجب على ولي المرأة المكلفة أ

 فإن عقد عليها ألحد وهي غير راضية فلها فسخ العقد.

ىحَ  ي ِـمُ ال تُْنَكُح األ»: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ َعْن أبِـي  -1  تَـّ

ىبِْكُر حَ التُْستَأَْمَر، َوال تُْنَكُح  ، َوَكْيَف ٬الُوا: يَا َرُسوَل ا. قَ «تُْستَأْذَنَ  تَـّ

 .(3)متفق عليه .«أْن تَْسُكتَ »ا؟ قال: نُـهَ إِذْ 

هَ أَرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ وَ  -2 ي؟ تَـحِ بِْكَر تَسْ ال، إِنَّ ٬ا قَالَْت: يَا َرُسوَل انَـّ

 .(4)متفق عليه .«اتُـهَ ِرَضاَها َصمْ »قال: 

 :حكم تزويج الصغيرة 

 ال يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها.يستحب لألب أ

 ويجوز لألب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت.

                                                 

 (.5138برقم ) أخرجه البخاري( 1)

 (.5273برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 (.1419ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5136أخرجه البخاري برقم ) ،عليه متفق( 3)

 (.1420ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5137أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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ج أبو بكر رضي هللا عنه ابنته عائشة أم المؤمنين من رسول ا  ٬وقد زو 

 وهي صغيرة بنت ست سنين دون إذنها. ملسو هيلع هللا ىلص

ِ سِ تََزوَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ النَّ  َعنها َعْن َعائَِشةَ َرِضي هللاُ  َن، نِـيَجَها َوِهَي بِْنُت ِست 

ً َوِهَي بِْنُت تِْسعٍ، َوَمَكثَْت ِعْندَهُ تِْسع لَـْيـهِ وأُْدِخلَْت عَ   .(1)متفق عليه .ا

 :حكم تزويج المجنون والمعتوه 

يجوز للولي عقد النكاح على فاقد األهلية من ذكر أو أنثى كالمجنون 

ن تصرفات فاقد األهلية أو والمعتوه دون الرجوع إليهم ألخذ رأيهم؛ أل

 ناقصها ترجع إلى وليه.

 :الكفاءة المعتبرة في الزواج 

 الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي في الدين، والحرية.

فإذا زوج الولي عفيفة بفاجر، أو حرة بعبد، فالنكاح صحيح، وللمرأة 

 الخيار في البقاء أو فسخ النكاح.

دون الزوجة، فيشترط في الرجل والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج 

 أن يكون كفؤاً للمرأة، وال يشترط في المرأة أن تكون كفؤاً للرجل.

والكفاءة حق للمرأة واألولياء؛ ألن تزوجها بغير الكفء يلحق العار بها 

 وبأوليائها.

 :ولي النكاح 

 : هو من يتولى تزويج المرأة.الولي

النكاح.. ثم جدها ألب..  واألحق بتزويج البنت هو أبوها.. ثم وصيه في

                                                 

 (.1422ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5133أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 ثم ابنها.. ثم أخوها.. ثم عمها.. ثم أقرب العصبة نسباً.. ثم الحاكم.

 

 :شروط الولي 

يشترط أن يكون ولي النكاح ذكراً، حراً، بالغاً، عاقالً، رشيداً، ويشترط 

 ال ولي لها. مناالتفاق في الدين، وللحاكم تزويج 

 :أقسام الوالية 

 قسمين: تنقسم والية النكاح إلى

 : ويمكلها األب، والجد، والسيد، والحاكم.والية إجبار -1

فلكل واحد من هؤالء الحق في تزويج عديم األهلية أو ناقصها بسبب 

 الصغر أو الجنون أو العته ونحو ذلك. 

 : ويملكها بقية العصبات األقرب فاألقرب.والية اختيار -2

 وترتيب األولياء:

 خوة.. ثم العمومة.. ثم المعتق.. ثم الحاكم.األبوة.. ثم البنوة.. ثم األ

 :حكم عضل الولي 

 : هو منع الولي المرأة العاقلة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك.العضل

 والعضل محرم؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالمرأة ومنعها حقها.

وإذا عضل الولي انتقلت الوالية إلى من بعده؛ لتعذر التزويج من جهته، 

 ألنه أصبح ظالماً، فنزعت منه الوالية.

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )قال هللا تعالى: 

 .[232]البقرة: (  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شروط                                                                                               نكاح  كتاب ال

 النكاح
27 

 

 :حكم النكاح بال ولي 

فنكاحها فاسد، فيزوجها وليها إن كان إذا تزوجت امرأة بال ولي 

جها الحاكم من زوجها المذكور، وليس  موجوداً، وإن لم يكن موجوداً زو 

ألن الماء واحد، وال يحتاج هذا النكاح الفاسد إلى طالق وال  ؛عليها عدة

 فسخ، بل يكفي عقد صحيح جديد، سواء كانت حامالً أم ال. 

صاحب النكاح الفاسد قبل طالق،  وال يصح تزويج َمْن نكاحها فاسد لغير

أو فسخٍ من صاحب النكاح الفاسد، وبراءة الرحم بحيضة، أو وضع 

 الحمل.

 .[32]النور:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)قال هللا تعالى:  -1

ٍ الَ نَِكاَح إِالَّ بوَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبي ُموَسى َو -2  .«ِلـي 

 .(1)داود والترمذيأخرجه أبو 

مَ أَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ وَ  -3 ا اْمَرأَةٍ نََكَحْت يُـّ

فَإِْن دََخَل  ،ا فَنَِكاُحَها بَاِطٌل فَنَِكاُحَها بَاِطٌل فَنَِكاُحَها بَاِطلٌ ِلـي ِـهَ إِذِن وَ  ْيـرِ بغَ 

َمْن  ِلـيُّ ُروا فَالسُّْلَطاُن وَ تَـجَ لَّ ِمْن فَْرِجَها فَإِِن اشْ حَ تَـَمْهُر بَما اسْ الا لَـهَ بَها فَ 

  .(2)أخرجه أبو داود والترمذي .«لَـهُ  ِلـيَّ الَ وَ 

 :حكم زواج العبد بدون إذن سيده 

ألنه مال مملوك لسيده، وحيث أن عقد النكاح له  العبد ال يملك نفسه؛

 ويج العبد إلى سيده.تبعات مالية من مهر ونفقة، لذا ُجِعل أمر تز
                                                 

 (.1101برقم )رمذي وأخرجه الت(, 2085برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)

 .وهذا لفظه(, 1102برقم ) وأخرجه الترمذي (, 2083برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)
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فإذا تزوج العبد بدون إذن سيده فنكاحه فاسد، لكن يثبت به النسب؛ ألنه 

 وطء شبهة.

 :حكم الزواج بنية الطالق 

ال يجوز النكاح بنية الطالق، وال النكاح المؤقت بمدة كنكاح المتعة؛ لما 

فيه من الغش والخداع، والعبث بهذا العقد العظيم، والتنقل في مراتع 

شهوات بين الذواقين والذواقات، ولما يجلبه من العداوة والبغضاء بين ال

 أفراد األمة.

وكتمان نية الطالق من أعظم الغش والخداع والعبث واللعب بأحكام هللا, 

 وتجاوز حدوده.

 .[14]النساء:(   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ) قال هللا تعالى:

 :حكم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها 

َن بَـيْ ُع ْجـمَ ـال يُ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

 .(1)متفق عليه .«اتِـهَ َمْرأةِ َوَخالَ الَن بَـيْ ا، َوال تِـهَ َمْرأةِ َوَعمَّ ال

 :حكم نكاح المرأة في عدة أختها 

ً فهو باطل  العقد على المرأة في عدة أختها إن كان الطالق رجعيا

 ومحرم، وإن كان الطالق بائناً فهو محرم.

 :حكم النكاح إذا كان أحد الزوجين ال يصلي 

إذا كان زوج المرأة ال يصلي فال يحل لها أن تبقى معه، ويحرم عليه  -1

وطؤها؛ ألن تارك الصالة كافر، وال والية لكافر على مسلمة، وإن 

                                                 

 .واللفظ له(, 1408مسلم برقم )و(, 5108أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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هللا تعالى؛ ألنها كانت الزوجة ال تصلي وجب فراقها إن لم تتب إلى 

 معها. كافرة ال يجوز البقاء

إذا كان الزوج والزوجة ال يصليان حين عقد النكاح، فالعقد صحيح؛ ألنهم  -2

جميعاً كفار، أما إن كانت الزوجة تصلي حين العقد، وزوجها ال يصلي، 

أو كانت الزوجة ال تصلي، وزوجها يصلي، ثم اهتديا، فالواجب تجديد 

 أحدهما حين العقد كافر. عقد النكاح؛ ألن

ُجِل بَـيْ إنَّ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ لَ قا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َجابِرٍ  َعنْ  َن الرَّ

ْرِك وَ بَـيْ وَ   .(1)أخرجه مسلم .«َك الصَّالةِ تَـرْ ُكْفِر الَن الش ِ

                                                 

 (.82برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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