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إنّ احلمد هللا نحمده و نستعينه, ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا, من هيـده اهللا فـال مضـل لـه, 
ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهللا وسلم عليـه 

 :دأما بع... و عىل آله و أصحابه أمجعني
وطريقـاً إىل مصـالح ومنـافع ال  العظيمة وآالئه اجلسيمة حيث رشعه لعبـاده وجعلـه وسـيلة اهللا اعلم أن النكاح من نعم

لفضائل واملزايا ما وله من ا, رضورياً جلميع العاملني حترص, وجعله من سنن املرسلني وطريقة عباده الصاحلني بعدما جعله
 .وللخروج منه حدوداً وأبواباً  ,وجعل للدخول فيه رشوطاً وآداباً املواثيق, عن سائر العقود و هميزي

وبيانـات, وذلـك يف مسـائل يلحق بذلك من أحكـام, ما ويف هذه اخلطبة نتطرق إىل احلديث عام له من رشوط وأركان, و
 :ذات عدد

  :يف أركان النكاح: املسألة األوىل
ة النكاح: األول ة تكون  أنومن املوانع . الزوجان اخلاليان من املوانع, التي متنع صحّ , أو تكون ممن حتـرم عليـه املرأة معتدّ

الرجـل يف , ومنها أن يكون املحرماتبالنسب أو الرضاع, أو املصاهرة, أو سبب آخر, وسيأيت بيان ذلك عند احلديث عن 
 .عدهتازوجة خامسة حتى يفارق إحداهن وتنقيض فال يعقد له عىل  نسوةعصمته أربع 

ادر من ويل املرأة, أو من يقوم مقامه ب: الثاين , برشط أن يكـون وصاية أو وكالة خاصة يف التّزويجاإلجياب وهو اللفظ الصّ
 .داال عىل التزويج

وج, أو من يقوم مقامه بوالية أو وصاية أو وكال: الثالث برشـط أن ة خاصـة يف التـزويج القبول وهو اللفظ الصادر من الزّ
 .يكون داال عىل املوافقة
جتُ أو أنكحتُ "بأحد هذين اللفظني  أو نائبهوينبغي أن يتلفظ الويل  ألهنام اللفظان اللـذان ورد هبـام القـرآن الكـريم  "زوَّ

ا  {:قال تعاىل هَ نَاكَ جْ وَّ ا زَ طَرً ا وَ نْهَ دٌ مِّ يْ امَّ قَىضَ زَ لَ نكِ  {:وقال تعاىل }فَ الَ تَ نَ وَ م مِّ كُ اؤُ حَ آبَ ا نَكَ واْ مَ  }النساءحُ
جتها, وينعقد من أخرس بكتابة   .وإشارة مفهومةأويكون القبول بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوّ

وج دون تأخر  .كام ينبغي أن يتقدم اإلجياب ثم يأيت بعده القبول من الزّ
 :رشوط العقد :لاألوالقسم : أما الرشوط فعىل قسمني

 . فال يصح إال بحضوره أو وكيله يف النكاح وإذنه , وهو من بيده عقد النكاح ويتوىل تزويج املرأة  ,لمرأة الويل ل:  أوال
رواه أبـو داود وصـححه  ".إال بـويل ال نكاح  ":عن أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال 

 . األلباين 
بأن يعـرف الكـفء ومصـالح : والرشد يف العقد  ,والعدالة ,واتفاق الدين, واحلرية ,  ةوالذكوري, التكليف : رشوط الويل و

 . النكاح 



 قسم الدعوة                 مكتب الدآتور حممد أمحد لوح    

  2

 . وال متلك املرأة تزويج نفسها وال غريها فإن فعلت مل يصح النكاح 
هـا أيـام امـرأة نكحـت بغـري إذن ولي": قـال صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمملا روته أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها عن النبي 

فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل هبا فلها املهر بام استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ويل من 
 )1( "ال ويل هلا 

 : أولياء املرأة عىل الرتتيب كاآليت  
    .األب )  1(  
    .الويص يف النكاح )  2(  
        .اجلد ألب وإن عال )  3(  
         . االبن)  4(  
       .ابن االبن وإن نزل )  5(  
              .األخ الشقيق )  6(  
      .األخ ألب )  7(  
 . ابن األخ الشقيق )  8(  
             .ابن األخ ألب )  9(  
            .العم الشقيق )  10(  
    .العم ألب )  11(  
 . ابن العم الشقيق )  12(  
            .لعم ألب ابن ا)  13(  
    .األقرب من العصبة كاإلرث )  14(  
 .املعتق ثم أقرب عصبته نسبا )  15(
 . ثم السلطان ويل من ال ويل هلا ) 16(

 :تنبيهات
 .وكيل كل ويل يقوم مقامه حارضا أو غائبا  −
 . ال خلال املرأة وال لزوج أمها ولو رباها وابن البنتال والية لذوي األرحام كاألخ ألم و  −

                                           
 .وصححه األلباين رواه اخلمسة إال النسائي  )1(
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 . إذا وجد وليان مستحقان يف درجة واحدة كأخوين شقيقني صح التزويج من أي واحد منهام إن أذنت املرأة −
قـال :  عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قـال, فال يصح النكاح إال بشاهدين عدلني . الشهادة عىل عقد النكاح :  ثانيا  

 ".ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل": صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 
 . أن يكونا عدلني ذكرين مكلفني سميعني ناطقني : رشوط الشاهدين 

 . كاالبنوال تصح شهادة األصول كاألب واجلد وال الفروع 
نضبط أو متعني حتام كزوجتك ابنتي ولـيس وذلك بأن يكون كل منهام معروفا باسمه أو وصف م. تعيني الزوجني :  ثالثا 

أو زوجتهـا , ابنتي الكرب أو ابنتي هذه ويشري إليها فال يصح النكاح بدون تعيني كزوجتك أبنتي وله غريهـا  أو, له غريها 
 .ألن املقصود يف النكاح التعيني , ابنك وله بنون فال بد من التعيني للزوجني 

 .ن أكره أحدمها بغري حقفال يصح إ. رضا الزوجني :  رابعا 
وال تـنكح ,  ال تـنكح األيـم حتـى تسـتأمر ": صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا : وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال 

  )1(."أن تسكت  " :قالوا يا رسول اهللا وكيف إذهنا ? قال  "البكر حتى تستأذن
 .ها بني إمضاء النكاح أو فسخهفإن للقايض أن خيري ةاملرأة أهنا زوجت مكرهومتى ادعت 
 :, وهي عىل نوعنييف العقدرشوط إضافية :  القسم الثاين

 :مثال ذلك, كل رشط جاز بذله بدون االشرتاط لزم بالرشط :وضابطها, رشوط صحيحة :  األول
 .أن ال خيرجها من بلدها    −1
 .لعمل بوظيفة حكومية أو عمل خاصأو السامح هلا با ,أو البيت املستقل ,اشرتاط متابعة الدراسة    −2
 .نحوها أو طلب خادمة    −3
 ) . وهذا صحيح عند احلنابلة( أن ال يتزوج عليها     −4
 .فهذه الرشوط ونحوها رشوط صحيحة الزمة للزوج فمتى مل يف بالرشوط كان للزوجة حق الفسخ 
 :من ذلككل رشط ورد يف الرشع النهي عنه, و :رشوط باطلة, وضابطها:  الثاين 
  .رواه البخاري ".ملرأة طالق أختهاال تسأل ا"اشرتاط املرأة طالق رضهتا, فهذا رشط باطل بنص احلديث −1 

 .ويدخل فيه نكاح التحليل )نكاح املتعة(وهذا. شهر مثال ثم يطلقهاك  أن يتزوج املرأة برشط كون النكاح ملدة حمددة  −2
 )نكاح الشغار(وهو . يف املقابلأن يزوجه موليته برشط أن يزوجه مثلها  −3

 .صحيبطل معها النكاح أصال وال يفهذه الرشوط 

                                           
 .رواه البخاري  )1(
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 .أقول ما تسمعون وأستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املسلمني واملسلامت فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
 


