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 المتعاقدان وشروطهما :

 هناك شروط تتعلق بالعاقدٌن معاً وشروط تتعلق بالمعقود علٌها :

 الشروط المتعلقة بالعاقدٌن : -ٔ

ان ٌكون لكل منهما اهلٌة مباشرة العقد ،واالهلٌة هذه تتحقق بالعقل والتمٌٌز فان أــ 

 كان احدهما مجنونا او صبٌا الٌمٌز ال ٌعتد بعبارته وٌكون عقده باطال .

ان ٌسمع كل واحد منهما كالم االخر ،وٌفهم ان المراد منه هو انشاء عقد ب ــ 

احبه ،واذا كان لغة جانب منهما تخالف الزواج وان لم ٌفهم معانً مفردات عبارة ص

لغة الجانب االخر والٌفهمها ولكنه ٌعرف ان القصد  من كالمه هو انشاء عقد 

 الزواج وان لٌس هنالك خالف بٌن االٌجاب والقبول ٌتم . 

 الشروط المتعلقة بالمعقود علٌها : -ٕ

كانت محرمة حلٌتها لطالب ٌدها حلٌة خالٌة عن الخالف بٌن الفقهاء ،اما اذا  –أ 

علٌه تحرٌما قطعٌا ال شبهة فٌه وال خالف سواء كان التحرٌم على وجه التأبٌد او 

على وجه التأقٌت وعقد علٌها فان العقد ٌكون باطال ،وذلك كالبنت واالخت وزوجة 

 الغٌر وزواج المسلمة بغٌر المسلم .

نثى الذي ٌشكل ان تكون محققة االنوثة ،واال فال ٌرد علٌها العقد وذلك كالخب ــ 

ان الخنثى وهو من فٌه بعض اوصاف  -امره وٌتعذر اعتباره رجال او امرأة ،ذلك 

ان غلبت علٌه اوصاف الرجال اعتبر رجال  –الرجال وبه بعض اوصاف النساء 

وان غلبت علٌه اوصاف النساء اعتبر انثى وان شكل امره فال ٌلحق باي منهما لذا 

 فان نكاحه ٌكون باطال .

 )الشهود(:ة على العقد الشهاد

 بدون ٌصح فال الزواج، صحة فً شرط الشهادة أن علىمذهب جمهور الفقهاء :

 وشاهدي بولً إال نكاح ال»  وسلم علٌه هللا صلّى لقوله الولً، غٌر اثنٌن شهادة

 «والشاهدٌن والزوج، الولً،: أربعة من النكاح فً بد ال»وروي انه :  «عدل



 الالتً: البغاٌا: »والسالم الصالة علٌه قوله من عباس ابن عن الترمذي وروى

ْنكحن  .  «بٌنة بغٌر أنفسهن ٌَ

 فٌضٌع أبوه، ٌجحده لئال والولد، الزوجة حقوق على حفاظاً  الشهادة فً وألن

 .وأهمٌته الزواج خطورة وبٌان الزوجٌن، عن التهمة درء وفٌها نسبه،

 أمره وإظهار وأهمٌته، خطورته بٌان الزواج على اإلشهاد اشتراط من الحكمةو

نة لدفع الناس بٌن  التمٌٌز الزواج على بالشهادة وألن ،الزوجٌن عن والتهمة الظِّ

. عادة علٌه التستر الحرام وشأن اإلظهار، الحالل فشأن والحرام، الحالل بٌن

 كله لهذا. إلٌه الحاجة عند إلثباته واالحتٌاط الزواج ألمر التوثق بالشهادة وٌتحقق

: وسلم علٌه هللا صلّى فقال ولٌمته، إلى والدعوة النكاح إعالن إلى الشرع ندب

ف، أي «بالِغربال علٌه واضربوا النكاح أعلنوا»وقال : «النكاح أعلنوا»  الدُّ

 ولٌولم بالدفوف، علٌه واضربوا المساجد، فً واجعلوه النكاح، هذا أعلنوا»

ٌُْعلمها َخِضب وقد امرأة أحدكم خطب فإذا بشاة، ولو أحدكم ها ال بالسواد،فل  «ٌَغرُّ

 :الشهود شروط

 لتحمل أهالً  ٌكونوا أن ـ أوالً  وهً الشهود فً معٌنة أوصاف توافر ٌنبغً 

 اإلعالن، معنى بحضورهم ٌتحقق أن ـ وثانٌاً  والعقل، بالبلوغ وذلك الشهادة

 .بحضورهم الزواج لتكرٌم أهالً  ٌكونوا أن ـ وثالثاً 

 وسماع الكاملة، األهلٌة باالتفاق الزواج على الشهود فً فتشترط: األهلٌة أما

 :ٌأتً ما هً الشهود شروط وتكون منهم، المراد وفهم العاقدٌن كالم

 من الغاٌة تتحقق ال إذ الزواج، عقد على المجنون شهادة تصح فال: العقل - ٔ

 .واإلنكار الجحود عند المستقبل فً الزواج وإثبات اإلعالن وهً الشهادة

 بحضور ٌتحقق ال ألنه ممٌزاً، كان ولو الصبً شهادة تصح فال: البلوغ - ٕ

 .الزواج خطورة مع حضورهم ٌتناسب وال والتكرٌم، اإلعالن الصبٌان

 ال: »السابق للحدٌث واحد، بشاهد النكاح ٌنعقد فال الفقهاء، باتفاق شرط: التعدد -ٖ

 «عدل وشاهدي بولً إال نكاح

  رجلٌن الشاهدان ٌكون بأن الحنفٌة، غٌر الجمهور عند شرط: الذكورة-ٗ

 فال تصح شهادة العبد :الحرٌة-٘



 ٌكون بأن الظاهر فً ولو الدٌن، تعالٌم واتباع االستقامة أي: ظاهرة ولو العدالة-ٙ

 . الجمهور عند شرط وهً. واالنحراف بالفسق مجاهر غٌر الحال مستور

 ٌقٌناً  . مسلمٌن الشاهدان ٌكون بأن باالتفاق، شرط: اإلسالم -ٔ

 الولي: 

 بولً، إال الزواج ٌصح فال واالمامٌة، الحنفٌة غٌر الجمهور عند شرط هو

: الشافعً قال(  ٕٖٕالبقرة{)أزواجهن ٌنكحن أن تعُضلوهن فال: }تعالى لقوله

 صلّى ولقوله. معنى لعضله كان لما وإال الولً، اعتبار فً آٌة أصرح هً

 بدلٌل الشرعٌة، الحقٌقة لنفً وهو  «بولً إال نكاح ال: »وسلم علٌه هللا

 فنكاحها ولٌها، إذن بغٌر نكحت امرأة أٌما: »عنها هللا رضً عائشة حدٌث

 فإن فرجها، من استحل بما المهر فلها بها دخل فإن باطل، باطل، باطل،

 .«له ولً ال من ولً فالسلطان اشتجروا

 محمول الشارع كالم ألن الكمال؛ نفً على األول الحدٌث حمل ٌصح وال

 .بولً إال الشرع فً موجود أو شرعً نكاح ال أي الشرعٌة، الحقائق على

 مخرج خرج ألنه الولً؛ بإذن الزواج صحة الثانً الحدٌث من ٌفهم وال

 إذن بغٌر نفسها تزوج إنما المرأة أن الغالب ألن له؛ مفهوم فال الغالب،

 .ولٌها

 فإنه «نفسها المرأة تزوج وال ، المرأة المرأة تزوج ال: »ثالث حدٌث وٌؤكده

 عبارة فال لغٌرها، وال لنفسها اإلنكاح فً والٌة لها لٌس المرأة أن على ٌدل

 وال غٌرها، وال الولً بإذن نفسها تزوج فال قبوالً، وال إٌجاباً  النكاح فً لها

. وكالة وال بوالٌة النكاح تقبل وال بوكالة، وال بوالٌة غٌرها تزوج

 فلو أصالً، النساء بعبارة النكاح ٌنعقد ال: ٌقولون الجمهور أن: والخالصة

 بإذن ولو تزوٌجها فً ولٌها غٌر وكلت أو غٌرها، أو نفسها، امرأة زوجت

 .الولً وهو شرطه وجود لعدم نكاحها ٌصح لم ولٌها،

 ٌوسف وأبً حنٌفة أبً عن الرواٌة ظاهر فً والحنفٌة االمامٌة وقال

 عن وتتوكل الصغٌرة، وابنتها نفسها تزوٌج البالغة العاقلة للمرأة: هللا رحمهما

. االعتراض فألولٌائها كفء، غٌر عند نفسها وضعت لو ولكن الغٌر،

 ولً، علٌها ٌعقد لم وإن برضاها البالغة العاقلة الحرة نكاح ٌنعقد: وعبارتهم

 . فقط مستحبة مندوبة والوالٌة ، ثٌباً، أم كانت بكراً 

 طلقها فإن: }هً ثالث آٌات فً المرأة إلى النكاح إسناد: القرآن من ودلٌلهم

 طلقتم وإذا} ،[ ٖٕٓ:البقرة{ ]غٌره زوجاً  تنكح حتى َبْعدُ  ِمنْ  له تحل فال

[ ٕٖٕ:البقرة{ ]أزواجهن ٌنكحن أن تعُضلوهن فال أجلهن فبلغن النساء

 فال أجلهن بلغن فإذا: }وآٌة الجمهور، قال كما لألولٌاء ال لألزواج، فالخطاب



 اآلٌات هذه[ ٖٕٗ:البقرة{ ]بالمعروف أنفسهن فً فعلن فٌما علٌكم جناح

 .عنها ٌصدر المرأة زواج أن فً صرٌحة

 تستأمر، والبكر ولٌها، من بنفسها أحق الثٌب» حدٌث: السنة من ودلٌلهم

 أو بطالق زوجها فارقت التً ـ األٌم تنكح ال» رواٌة وفً «سكوتها وإذنها

 هللا، رسول ٌا: قالوا تستأذن، حتى البكر تنكح وال تستأمر، حتى ـ موت

 الثٌب للمرأة الحق جعل فً صرٌح الحدٌث «تسكت أن: قال إذنها؟ وكٌف

 باستئذانها الشرع اكتفى حٌائها لغلبة نظراً  ولكن مثلها، والبكر زواجها، فً

 من لها بما العقد، مباشرتها حق سلب معناه ولٌس رضاها، على ٌدل بما

 .العامة األهلٌة

 الزواج فً بد ال أنه وهو:   الشافعٌة من ثور أبً للفقٌه وسط رأي وهناك

 إذن بدون بالزواج ٌستقل أن ألحدهما ولٌس معاً، وولٌها المرأة رضا من

 كاملة المرأة ألن العقد؛ إجراء واحد فلكل رضٌا ومتى ورضاه، اآلخر

 .التصرفات فً األهلٌة

 وتحقٌق أسرة، تكوٌن من متعددة مقاصد ذو دائم خطٌر عقد الزواج وإلن

 شؤون فً واسعة خبرة من لدٌه بما والرجل وغٌرها، واستقرار طمأنٌنة

 وتتأثر محدودة، فخبرتها المرأة أما المقاصد، هذه مراعاة على أقدر الحٌاة

 .دونها لولٌها العقد تفوٌض لها المصلحة فمن وقتٌة، بظروف

 : االولٌاء ترتٌب ؟او التزوٌج فً الولً هو من

 : ابرزها اقوال عدة على االولٌاء ترتٌب فً الفقهاء اختلف

 لألقارب وتثبت فقط، اإلجبار والٌة هً الوالٌة:  الحنفٌة قال:  االول القول

 عن روي كما «العصبات إلى النكاح» ألن فاألقرب؛ األقرب ،  العصبات

 األخوة، ثم األبوة، ثم البنوة،: اآلتً الترتٌب على وذلك عنه، هللا رضً علً

 :التالً بالترتٌب أي والحاكم، اإلمام ثم المعتق، ثم العمومة، ثم

 .نزل وإن وابنه االبن - ٔ

 .عال وإن( الصحٌح) العصبً والجد األب - ٕ

 .نزلوا وإن وأبناؤهما ألب واألخ الشقٌق األخ - ٖ

 .نزلوا وإن وأبناؤهما ألب والعم الشقٌق العم - ٗ

 .النسبٌة عصبته ثم المعتق هؤالء بعد ٌأتً ثم

  «له ولً ال من ولً السلطان» لحدٌث القاضً؛ وهو نائبه أو السلطان ثم

 لالب والجد ، االب لغٌر النكاح عقد فً والٌة ال: االمامٌة قال: الثانً القول

 . والحاكم ،والوصً، والمولى ، عال وان


