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 عقد النكاح  -7

 :أركان عقد النكاح 

 أركان عقد النكاح أربعة:

 الزوج.. والزوجة.. والولي.. والصيغة وهي اإليجاب والقبول.

 :شروط عقد النكاح 

 يشترط لصحة عقد النكاح ما يلي:

رضا الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية  -1

 ن. من نسب، أو رضاع، أو اختالف دي

حصول اإليجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن  -2

 يقول: زوجتك أو أنكحتك فالنة ونحوهما.

حصول القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن  -3

 يقول: قبلت هذا الزواج أو النكاح.

 فإذا حصل اإليجاب والقبول انعقد النكاح.

 والقبول إال بالعربية لمن قدر عليها. اإليجابوال يجوز 

ومن عجز عن النطق بالعربية انعقد زواجه بلغته التي يفهمها ويتكلم 

 بها؛ ألن العبرة في العقود للمعاني.

 وينعقد زواج األخرس بإشارته إن فُهمت، وللغائب بوكيل أو كتاب.

 :وقت عقد النكاح 

جوز في كل مكان، يجوز عقد النكاح في كل وقت إال حال اإلحرام، وي
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ويجوز في أي حال إال في وقت العدة، ويجوز في حال الطهر، وحال 

 الحيض، سواء كانت بكراً أم ثيباً.

 :حكم التوكيل في الزواج 

كل عقد يجوز لإلنسان أن يعقده بنفسه يجوز له أن يوكل فيه غيره 

 كالبيع، واإلجارة، والتزويج ونحو ذلك.

األهلية لغيره، ولولي المرأة أن يعقد  ويصح التوكيل من الرجل الكامل

 عليها برضاها بدون توكيل منها له.

َضى أَْن تَـرْ أَ » :ُجلٍ ِلـرَ قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر  -1

َجَك فاُلَنَةَ  ِ ً َضْيَن أَْن أُ تَـرْ أَ » :ْرأَةِ ْلـمَ َوقَاَل لِ  .نَعَمْ  :قَالَ  «؟أَُزو  َجِك فاُلَنا ِ  «؟َزو 

َج أََحدَ  .نَعَمْ  :قَالَتْ  ُجُل وَ  ،بَـهُ ا َصاحِ ُهـمَ فََزوَّ ا لَـهَ يَْفِرْض  لَـمْ فَدََخَل بَها الرَّ

ً وَ  ً َوَكاَن  لَـمْ َصدَاقا  ِهـدَ َوَكاَن َمْن شَ  ،ُحدَْيبيَةَ ال ِهـدَ ْن شَ ِمـمَّ يُْعِطَها َشْيئا

 ملسو هيلع هللا ىلص ٬إِنَّ َرُسوَل ا :َوفَاةُ قَالَ ال تْـهُ ا َحَضرَ لَـمَّ فَ بَخْيبََر  ْهـم  سَ  لَـهُ ُحدَْيبيَةَ ال

جَ  ً  لَـمْ ا َصدَاقاً وَ لَـهَ أَْفِرْض  لَـمْ فاُلَنَةَ وَ  نِـيَزوَّ ُكْم ِهـدُ أُشْ  ن ِـيَوإِ  ،أُْعِطَها َشْيئا

ً فَبَاعَ ْهـمي بَخْيبََر فَأََخذْت سَ ْهـمِ ا ِمْن َصدَاقَِها سَ تُـهَ أَْعَطيْ  ن ِـيأَ  ائَِة بمِ  تْـهُ ا

 .(1)أخرجه أبو داود وابن حبان أَْلٍف.

هَ أَ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن أُم ِ َحبيبَةَ وَ  -2 ا ْنـهَ لََك عَ فَـهَ ا َكانَْت ِعْندَ اْبِن َجْحٍش نَـّ

َجَها النََّجاِشيُّ َرُسوَل االأَْرِض  لَـىَمْن َهاَجَر إِ فِـيَوَكاَن   ملسو هيلع هللا ىلص ٬َحبََشِة فََزوَّ

 .(2)أخرجه أبو داود .ُهـمْ َوِهَي ِعْندَ 

 :خطبة عقد النكاح 

                                                 

 .(4060) برقم وهذا لفظه، وأخرجه ابن حبان (2117برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)

 (.2086برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)
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يستحب للعاقد أن يخطب بين يدي عقد النكاح بخطبة الحاجة، ثم يعقد بين  -1

 الزوجين برضاهما باإليجاب والقبول، ثم يشهد على ذلك رجلين.

 وخطبة الحاجة في النكاح وغيره هي:

َجَواِمَع  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا تِـيَ وأُ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ْبِن َمْسعُوٍد  ٬اَعْن َعْبدِ 

مَ فَعَ  ْيـرِ خَ ال تِـحَ فََوا :هُ أَْو قَالَ تِـمَ َوَخَوا ْيـرِ خَ ال نَا ُخْطبَةَ الصَّالَةِ َوُخْطبَةَ لَـّ

حِ ال» :ُخْطبَةُ الصَّالَةِ  ،َحاَجةِ ال ي ِبَاُت السَّالَُم عَ  ٬يَّاُت تَـّ لََواُت َوالطَّ َك لَـيْ َوالصَّ

هَ أَ  ا ٬ِعبَاِد ا لَـىنَا َوعَ لَـيْ السَّالَُم عَ  تُـهُ َوبََرَكا ٬ةُ اْحـمَ رَ ا النَّبيُّ وَ يُـّ  ،ينَ ِلـحِ الصَّ

َوُخْطبَةُ  .«لُـهُ داً َعْبدُهُ َوَرُسوَحـمَّ ـأَنَّ مُ  َهـدُ َوأَشْ  إِالَّ هللاُ  لَـهَ أَْن الَ إِ  َهـدُ أَشْ 

ِمْن ُشُروِر  ٬تَْغِفُرهُ َونَعُوذ باَونَسْ  نُـهُ دُهُ َونَْستَِعيْحـمَ نَ  ٬ الَحـْمدَ ِن إِ » :َحاَجةِ ال

َوَمْن يُْضِلْل فَالَ  لَـهُ فاَلَ ُمِضلَّ  ِه هللاُ يَـْهـدِ أَْنفُِسنَا َوِمْن َسي ِئَاِت أَْعَماِلنَا َمْن 

هُ داً َعْبدُ َحـمَّ ـَوأَنَّ مُ  لَـهُ َوْحدَهُ الَ َشِريَك  إِالَّ هللاُ  لَـهَ أَْن الَ إِ  َهـدُ َوأَشْ  ،لَـهُ َهاِدَي 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) ٬ثمَّ تَِصُل ُخْطبَتََك بثالَِث آيَاٍت ِمْن ِكتَاب ا .«لُـهُ َوَرُسو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )، (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ *ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه) ،(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .(ۈ ٴۇ

ا بَْعدُ، فَإِنَّ خَ »ثم يقول:  ى ُهـدَ ى ُهـدَ ال ْيـرُ ، َوخَ ٬يِث ِكتَاُب االَحدِ  ْيـرَ أمَّ

، َوُكلُّ بِْدَعٍة َضاللَة   ،ْحدَثٍة بْدَعة  ـمُ  ُكلُّ وَ ا، تُـهَ ْحدَثَاـٍد، َوَشرُّ األُموِر مُ َحـمَّ ـمُ 

 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه .«فِـي النَّارِ  لَةٍ َوُكلُّ َضال

 يصح عقد الزواج من غير خطبة؛ ألن الخطبة مستحبة غير واجبة. -2

                                                 

(, 1892بههرقم )(، وابههن ماجههه 1578والنسههائي بههرقم )(, 218بههرقم )أبههو داود  أخرجههه صحححيح/( 1)

 (. 868(، )867م )وأصله في مسلم برق
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ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـى: َجاَءِت اْمَرأة  إِ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد 

جْ  ن ِـي، إِ ٬فَقالْت: يَا َرُسوَل ا ِ : َزو  َها، نِـيقَْد َوَهْبُت لََك ِمْن نَْفِسي. فَقال َرُجل 

ْجنَاَكَها بَِما َمعََك ِمَن قَْد »قال:   .(1)متفق عليه .«قُْرآنِ الَزوَّ

 :حكم اإلشهاد على عقد النكاح 

يسن اإلشهاد على عقد النكاح بشاهدين عدلين مكلفين، وإذا كان النكاح 

معلَناً مشهوداً عليه من اثنين فهذا كماله، وإن كان معلَناً بدون شاهدين، 

 حيح.أو مشهوداً عليه بدون إعالن فهو ص

لكن الشهادة على عقد الزواج أفضل؛ ألنه عقد من العقود العظيمة، وألن 

بالشهادة على الزواج التمييز بين الحالل والحرام، والتوثق ألمر 

نَّة والتهمة عن  الزواج، واالحتياط إلثباته عند الحاجة إليه، ولدفع الظ ِ

 الزوجين بالشهود واإلعالن.

 :حكم الزواج بال قَْسم 

لرجل أن يتزوج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها متى شاء، فإذا يجوز ل

م حق لها، وقد رضيت بإسقاطه، رضيت بذلك فله نكاحها؛ ألن القَسْ 

 ويسمى عرفاً زواج المسيار.

 :حكم التهنئة بالنكاح 

 يسن الدعاء للمتزوجين بعد عقد النكاح بما ورد في السنة، ومنه:

ِن ْبِن َعْوٍف ْحـمَ َعْبِدالرَّ  لَـىَرأى عَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ النَّ  هُ َعْنـ َعْن أنٍَس َرِضَي هللاُ  -1

ْجُت اْمَرأةً عَ  ن ِـي. قال: إِ «؟َما َهذَا»أثََر ُصْفَرةٍ، قال:  َوْزِن نََواةٍ  لَـىتََزوَّ

                                                 

 (.1425ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2310أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 .(1)متفق عليه  .«ْم َولَْو بَِشاةٍ ـبَاَرَك هللاُ لََك، أْولِ »ِمْن ذََهٍب، قال: 

جَ قَالتْ  َرضَي هللاُ َعنْهاَعْن َعائَِشةَ وَ  -2 ي  نِـي، فَأتَتْ ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  نِـي: تََزوَّ أُم ِ

 ْيـرِ خَ ال لَـىِت، فَقُْلَن: عَ البَـيْ  فِـيالدَّاَر، فَإِذَا نِْسَوة  ِمَن األْنَصاِر  نِـيفَأْدَخلَتْ 

 .(2)متفق عليه َطائٍِر. ْيـرِ خَ  لَـىبََرَكِة، َوعَ الوَ 

َ اإلْنَساَن إِذا  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ وَ  -3 َكاَن إِذا َرفَّأ

َج قَالَ  أخرجه  .«ْيـرٍ خَ  فِـينَُكَما بَـيْ َع َجـمَ َك وَ لَـيْ لََك َوبَاَرَك عَ  بَاَرَك هللاُ » :تََزوَّ

 .(3)أبو داود والترمذي

 :حكم التهاني في المناسبات 

والفعلية اإلباحة والجواز، فال يحرم األصل في جميع العادات القولية 

 منها وال يكره إال ما نهى عنه هللا ورسوله، أو تضمن مفسدة.

وبناء على هذا األصل فتجوز جميع التهاني التي اعتادها الناس وتعارفوا 

 عليها في المناسبات إن لم يقصدوا التعبد بها.

 :اآلثار المترتبة على عقد النكاح 

 كانه وشروطه ترتب عليه ما يلي:إذا تم عقد الزواج بأر

 ِحل  استمتاع كل من الزوجين باآلخر ما لم يمنع منه مانع شرعي. -1

 ِحل  الوطء في القبل ال في الدبر. -2

(   ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)قال هللا تعالى:  

 .[223]البقرة:

                                                 

 (.1427ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5155أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1426ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5156أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1091برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 2130برقم )د أبو داوأخرجه  صحيح/( 3)
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 واإلحرام.ِحل  الوطء في حال الطهر ال في حال الحيض والنفاس  -3

ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )قال هللا تعالى: 

 .[222]البقرة: (  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 ِحل  النظر إلى الزوجة، ولمس سائر بدنها، واالستمتاع بها في أي وقت.  -4

 ملك ا لزوج حبس الزوجة وعدم الخروج إال بإذنه. -5

 للزوجة. وجوب المهر المسمى على الزوج -6

 وجوب النفقة على الزوج بتأمين الطعام واللباس والسكن. -7

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )قال هللا تعالى: 

 .[7]الطالق:  ( ک ک ک ک گ

 ثبوت حرمة المصاهرة بين الزوجين واألقارب. -8

 ثبوت نسب األوالد من الزوج. -9

 ن.ثبوت حق اإلرث بين الزوجي -10

 وجوب العدل بين الزوجات عند التعدد. -11
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