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 الشروط في النكاح -5

 :أنواع الشروط في النكاح 

 الشروط في النكاح أربعة أنواع:

شروط يجب الوفاء بها.. وشروط ال يجب الوفاء بها.. وشروط فيها نفع 

للمرأة.. وشروط نهى اإلسالم عنها، ولكل نوع من هذه الشروط حكم 

 خاص به.

 الشروط التي يجب الوفاء بها: -1

ات العقد، ولم تتضمن تغييراً لحكم هللا ورسوله هي ما كانت من مقتضي

كاشتراط العشرة بالمعروف، واإلنفاق عليها، وكسوتها، وسكناها، 

ً إال  والقَْسم لها، وأنها ال تخرج من بيته إال بإذنه، وال تصوم تطوعا

بإذنه، وال تنفق من بيته إال برضاه، وال تأذن في بيته إال بإذنه ونحو 

 ذلك.

 لها يجب الوفاء بها؛ ألنها مما أمر هللا ورسوله بها.فهذه الشروط ك

أَحقُّ الشُُّروِط ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر َرضَي هللاُ َعنهُ قال: قال َرُسوُل ا

 .(1)متفق عليه .«فُُروجَ ال بِـهِ  تُـمْ لَلْ تَـحْ َما اسْ  بِـهِ أْن تُوفُوا 

 الشروط التي ال يجب الوفاء بها: -2

تي يصح معها عقد النكاح، لكنها باطلة؛ لمنافاتها لمقتضى هي الشروط ال

 العقد.
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لها، أو  جيءما، أو عدم الوطء لها، أو ترك الكاشتراط ترك اإلنفاق عليه

ق ــراط أن تنفـا، أو اشتــــــزل عنهـــا، أو يعـــــر لهــراط أن ال مهــاشت

 ك.ـو ذلــونح هـعلي

ط كلها باطلة؛ ألنها تنافي العقد، فالعقد في نفسه صحيح، لكن هذه الشرو

 وألنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد شرعاً.

: أنَّ بَِريَرةَ َجاَءْت تْـهُ ا أْخبَرَ ْنـهَ أنَّ َعائَِشةَ َرِضي هللاُ عَ  َعْن ُعْرَوةَ 

ً ا َشْيئتِـهَ تَُكْن قََضْت ِمْن ِكتَابَ  لَـمْ ا: وَ تِـهَ ِكتَابَ  فِـيا نُـهَ تَْستَِعي ا ـهَ لَ ، قالْت ا

أْهِلِك، فَإِْن أَحبُّوا أْن أْقِضَي َعْنِك ِكتَابَتَِك، َويَُكوَن  لَـىَعائَِشةُ: اْرِجِعي إِ 

ا فَأبَْوا، َوقالوا: إِْن َشاَءْت أْن ِلـهَ فَعَْلُت، فَذََكَرْت ذَِلَك بَِريَرةُ ألَهْ  ِلـيَوالُؤِك 

، ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُسوِل اِلـرَ نَا، فَذََكَرْت ذَِلَك ِك فَْلتَْفعَْل، َويَُكوَن َوالُؤِك لَ لَـيْ تَِسَب عَ تَـحْ 

قال: «. ْن أْعتَقَ ِلـمَ َوالُء الاْبتَاِعي، فَأْعتِِقي، فَإِنََّما ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا َرُسوُل الَـهَ فَقال 

ً ُطوَن ُشُروطتَـرِ َما بَاُل أنَاٍس يَشْ »فَقال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ثُمَّ قَاَم َرُسوُل ا  فِـيَسْت لَـيْ  ا

ً َط َشْرطتَـرَ ، َمِن اشْ ٬ِكتَاِب ا ، َوإِْن َشَرَط لَـهُ َس لَـيْ فَ  ٬ِكتَاِب ا فِـيَس لَـيْ  ا

ةٍ، َشْرُط ا  .(1)متفق عليه .«أَحقُّ َوأْوثَقُ  ٬ِمائَةَ َمرَّ

 الشروط التي فيها نفع للمرأة: -3

هي الشروط التي ال تنافي العقد كأن تشترط المرأة أن ال يخرجها من 

 يتزوج عليها، أو ال دارها، أو بلدها، أو زيادة في مهرها، أو أن ال

 يسافر بها ونحو ذلك مما ال ينافي عقد النكاح.

فالعقد صحيح، ويجب على الزوج الوفاء بالشرط، فإن خالف فللزوجة 

 الفسخ إن شاءت.
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ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )قال هللا تعالى:  -1

 .[1]المائدة: (  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

أَحقُّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ ٍر َرضَي هللاُ َعنهُ قَ َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعامِ وَ  -2

 .(1)متفق عليه .«فُُروجَ ال بِـهِ  تُـمْ لَلْ تَـحْ َما اسْ  بِـهِ الشُُّروِط أْن تُوفُوا 

 وهي نوعان: ،الشروط التي نهى اإلسالم عنها -4

 ومنها: ،األول: شروط فاسدة تبطل عقد النكاح

رجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له : وهو أن يزوج النكاح الشغار -1

الوالية عليها، على أن يزوجه اآلخر ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له 

 الوالية عليها، ويتم النكاح بموجب هذا الشرط.

 وهذا النكاح فاسد  ومحرم، سواء سمي فيه مهر أو لم يسم.

غَارِ ـهَ نَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا َعنْهـما َعِن اْبِن ُعَمَر َرضَي هللاُ  متفق  .ى َعِن الش ِ

 .(2)عليه

 :حكم الشغار إذا حصل 

إذا تم نكاح الشغار بين رجلين وامرأتين فعلى كل واحد من الرجال 

تجديد عقد النكاح دون شرط األخرى، فيعقد على من دخل بها عقداً 

جديداً، بمهر جديد، ويفعل اآلخر مثله، وال حاجة إلى الطالق؛ ألن العقد 

 ومن لم يرغب في تجديد العقد فعليه فراق من دخل بها. األول باطل،

: وهو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثالثاً بشرط أنه متى لنكاح المحل    -2

                                                 

 (.1418ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2721أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1415ومسلم برقم )ظ له، واللف(, 5112أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 في الشروط                                                                                         نكاح  كتاب ال

 النكاح
40 

 حلَّلها لألول طلقها، أو نوى التحليل بقلبه، أو اتفقا عليه قبل العقد.

 وهذا النكاح فاسد ومحرم، ومن فعله فهو ملعون.

ٍ َعْن عَ  لََّل الُمـحَ ل َِل وَ الُمـحَ  لَعََن هللاُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ  ْنـهُ عَ  هللاُ َرِضَي  ِلـي 

 .(1)أخرجه أبو داود والترمذي  .«لَـهُ 

 :الزواج الذي تحل به المطلقة ثالثاً لألول 

 المطلقة ثالثاً ال تحل لزوجها األول إال بثالثة شروط:

ن عن رغبة.. وأن أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحاً.. وأن يكو

 .-يعني يجامعها-يدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته 

ِ النَّ الَجاَءِت اْمَرأةُ ِرفاَعةَ  :َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ قَُرِظي 

ْجُت َعْبدَالرَّ  نِـيفَقالْت: ُكْنُت ِعْندَ ِرفَاَعةَ فََطلَّقَ  ِن ْبَن ْحـمَ فَأبَتَّ َطالقِي، فَتََزوَّ

 لَـىِجِعي إِ تَـرْ يِديَن أْن تُـرِ أ: »بَِة الثَّْوِب، فَقالَ ُهـدْ ِر، إِنََّما َمعَهُ ِمثُْل بِـيالزَّ 

ىِرفَاَعةَ؟ ال، حَ   .(2)متفق عليه. «َويَذُوَق ُعَسْيلَتَكِ  تَـهُ تَذُوقِي ُعَسْيلَ  تَـّ

ا يوماً، أو : وهو أن يعقد الرجل على المرأة ليطأها ويتمتع بهنكاح المتعة -3

أسبوعاً، أو شهراً، أو سنة، أو أقل أو أكثر، ويدفع لها مهراً، فإذا انتهت 

 المدة فارقها.

م إلى  وهذا النكاح فاسد ومحرم، وقد أُحل في أول اإلسالم لفترة ثم ُحر ِ

األبد؛ ألنه يضر بالمرأة، ويجعلها سلعة تنتقل من يد إلى يد، ويضر 

ً يستقرون فيه، ومقصده قضاء باألوالد كذلك، حيث ال يجدون  بيتا

الشهوة، فهو يشبه الزنا من حيث االستمتاع، وإذا وقع هذا النكاح فيجب 
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 إنهاؤه، ولها المهر بما استحل من فرجها.

هُ أ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  الُجَهنِـي  َسْبَرةَ َعْن  يَا »، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكاَن َمَع َرُسوِل ا نَـّ

هَ أ تَاعِ ِمَن الن َِساِء، َوإِنَّ هللاَ قَْد تِـمْ االسْ  فِـيقَْد ُكْنُت أِذْنُت لَُكْم  ن ِـيا النَّاُس إِ يُـّ

َم ذَِلَك إِ  ، بِـيلَـهُ ل ِ سَ ْلـيُـخَ نَّ َشْيٌء فَ ْنـهُ ِقيَاَمِة، فََمْن َكاَن ِعْندَهُ مِ اليَْوِم  لَـىَحرَّ

ا آـَوال تَأُْخذُوا مِ  ً وُهنَّ َشْيئتُـمُ تَـيْ مَّ  .(1) أخرجه مسلم .«ا

 ومنها: ،الثاني: شروط فاسدة ال تبطل عقد النكاح

 اشتراط المرأة عند الزواج طالق ضرتها. -1

فهذا النكاح صحيح، والشرط فاسد ومحرم؛ ألنها شرطت عليه إبطال 

حقه وحق امرأته بفراقها، وكسر قلبها، وشماتة أعدائها، وهذه أضرار ال 

 يجوز له الوفاء بها.

يتزوج عليها فالشرط صحيح، ولها الفسخ إن  أما لو اشترطت أن ال

 تزوج عليها.  

أْن يَبِيَع َحاِضٌر ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َهى َرُسوُل اـ: نَ قالَ  َعنهُ  َي هللاُ َرِض َعْن أبِي ُهَرْيَرةَ 

ُجُل َعلَى بَْيعِ أِخيِه، َوال يَْخُطُب َعلَى »ِلبَاٍد.  َوال تَنَاَجُشوا، َوال يَبِيُع الرَّ

متفق  .«ْكفَأ َما فِي إِنَائَِهاـْسأُل الَمْرأةُ َطالَق أْختَِها ِلتَ ِخْطبَِة أِخيِه، َوال تَ 

 .(2)عليه

إذا شرط الزوج في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كما سبق،  -2

كأن يشترط أن ال مهر لها، وال نفقة لها، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها 

 ر هللا ورسوله.أو أكثر، فالنكاح صحيح، والشرط باطل؛ لمخالفته أم
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إذا شرطها الزوج مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكراً فبانت ثيباً، أو  -3

شرط نفي عيب ال ينفسخ به عقد النكاح كالعمى والخرس ونحوهما 

 فبانت بخالف ما ذُكر، فالنكاح صحيح، وله الفسخ إن شاء.

ممن تحل  إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أََمة فله الخيار إن كانت -4

له، وإذا تزوجت المرأة رجالً حراً فبان عبداً فلها الخيار في البقاء أو 

 الفسخ. 

َجائٌِز  ْلـحُ الصُّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ 

ً أَْو ْلـحإِالَّ صُ » :دُ ْحـمَ َزادَ أَ  «ينَ ِلـمِ ُمسْ الَن بَـيْ  ً أََحلَّ َحَراما َم َحالاَلً ا  «َحرَّ

 لَـىوَن عَ ِلـمُ ُمسْ ال»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َوقَاَل َرُسوُل ا ،ْبُن دَاُودَ ااُن لَـْيـمَ َوَزادَ سُ 

 .(1)أخرجه أبو داود .«ِهـمْ ُشُروطِ 

 :حكم النكاح الباطل 

النكاح الباطل ال اعتبار له، فال يحتاج إلى طالق وال فسخ، وال يجب به 

كاح خامسة، ونكاح زوجة عدة وال مهر بدون الوطء؛ ألنه باطل كن

 رم، ونكاح الموطوءة بشبهة، ونكاح المعتدة.حْ ـالغير، ونكاح ذات مَ 

فهذا النكاح باطل، ويجب التفريق بينهما فوراً، وعلى الموطوءة 

 االستبراء بحيضة، ِلتُْعلم براءة الرحم.

 وإذا وطئ المرأة بالنكاح الباطل فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها.
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