
 شروط الصحة :
إن شروط صحة الزواج هي ما يتوقف عميها صحته بعد أنعقااد  وليتات وهاي 

أي: ليصبر العقد صمحًا لترتب اآلثاار الشارعية عمياه اا  ا شروطًا لتحقق أركانه وهي ]
 تخمف شيء منها لم يكن العقد صالحًا بل ااتدًا ال توارث[.

أن تكااون الزو ااة مياار محرمااة عمااا ماان يريااد التاازوج بهااا باا ي تاابب ماان أتااباب  -1
التحااااريم المأبااااد أو المأقااااتح من الشااااارب حكمااااه اااااي تحااااريم بعاااا  النتاااااء عمااااا 

 ا من ال تحل له ازوا ه مير صحيح وال ُيحل ما حرم اهلل.الر لح امن عقد عم

أن يحضااار عقاااد الااازواج شااااهدان ر اااتن أو ر ااال وامرأتاااانح مناااه عقاااد لاااه خطااارُ   -2
وش نهح لما يترتب عميه من أثار وحقوقح امه ا أمتاز عن تائر العقود با ن اشاترط 

أن  لصااحته حضااور الشااهودح ومنااه لمااا يترتااب عمااا عاادم إعتنااه بحضااور الشااهود
يرتاااب الناااس ويتاايئوا ال اان إ ا رأوا ر اات يتااردد عمااا اماارأة اااي مياار أن يكااون قااد 

 أعمن زوا ه لقوله عميه الصتة )ال نكاح إال بشهود(.

)عاقلح متاممح باال ح العاددح العدالاةح  الشاهدومن شروط التي ي ب توارها اي 
 الحريةح البصرح أهميته لإلعتن والتشهير(.

ماارأة صاا يرة أو م نونااة ايشااترط لصااحة العقااد أن يقاادم الاااولي الااولي : إ  كاناات ال -3
عنهااا اااي تااولي العقاادح أمااا إ ا كاناات كبياارة أو عاممااة اقااد  هااب الحن يااة وال ع ريااة 

 إلا عدم اشتراط الولي حينئ ح منها أحق  بن تها إ ا باشرت العقد بن تها صح.

  : شروط النفاذ
م توق ااه عمااا ا ااازة أحااد بعااد شااروط ن ااا  الاازواج هااي التااي تشااترط لن ااا   وعااد

 أنعقاد  وصحته وهي :
أن يكون كل من العاقدين تام امهمية بالعقال والبماوو والحرياة ]اا ن كاان واحاد منهاا  -1

ناقص امهمية ب ن يكون معتوهًا أو ص يرًا مميزًا  ا ن عقدة الا ي يعقاد  بن تاه إ ا 
ازة الااااولي أو اتااااتواا شااااروط امنعقاااااد والصااااحة ينعقااااد صااااحيحًا موقواااااًا عمااااا أ اااا

المالاااك اااا ن أ ااااز ن ااا  وامبطاااال( )أي الو اااود أصااال امهمياااة بو اااود التميياااز اااا ن 
العقااد منعقاادًا ولنقصااها يتاابب العتااه أو الصاا ر كااان موقوااااح ليتتاانا لمااولي عماايهم 

 أن يتدارك منع الضرر عنهم(.



أن يكااون كاال ماان العاقاادين  ا صاا ة تخولااه أن يتااولا العقااد وت عاال لااه الحااق اااي  -2
رته ]ب ن يكون أحد الزو ين وكيت عناه أو ولياًا عمياهح اماو كاان احاد العاقادين مباش

اضااوليا باشاار العقااد ال بوكالتااه عاان أحااد الاازو ين وال بواليااة عميهمااا أو كااان وليااًا 
ولكاان يو ااد ولااي أقاارب منااه مقاادم عميااهح ااا ن عقااد أي واحااد ماان هااأالء إ ا اتااتواا 

 ًا عما أ ازة صاحب الش ن.شروط امنعقاد والصحة ينعقد صحيحًا موقوا

عااادم مخال اااة الوكيااال الموكااال اااا ن الوكيااال إ ا تاااولا العقاااد عااان  اناااب ُيمااازم أن ال  -3
 يخالف الموكل ايما وكمه بهح وأن خالف يكون العقد موقواًا عما أ ازة الموكل.

أن يكون العقد خاليًا من اإلكارا  يارا المالكياة والشاااعية والحنابماة لازوم خماو العقاد  -4
را  لقولاااه عمياااه الصاااتة والتاااتم )رااااع عااان أمتاااي الخطااا  والنتااايات وأماااا مااان اإلكااا

 اتتُكرهوا عميه(.

 شروط اللزوم :
شاااروط لااازوم الااازواج ي معهاااا شااارط واحاااد وهاااو أن ال يكاااون محاااد الااازو ين وال 
ل يرهما حاق اتاا العقاد بعاد أنعقااد ح وصاحته ون اا   اماو كاان محاد اتاخه كاان عقادًا 

تزو ت امارأة وو ادت بزو هاا عياب ال يمكان أن تعاشار  إال  وعما ه ا امو حمير الزم
بضاارر ااا ن زوا هاااا مياار الزمح ولهاااا الحااق اااي طماااب ال تااا بعاااد أو قباال أو بعاااد أن 

 تزو ت ولم ترضا به.
تعناااي متااااواة الر ااال المااارأة بحياااث ال  –ك ااااءة الااازوج : أي: المتااااواة والمخال اااة   -1

الاااازواج بهاااااح أمااااا صاااا ات  يصاااايبها أولياءهااااا منقصااااة اااااي عاااارف الم تمااااع أن تاااام
الك ااااااءة: )النتااااابح اإلتاااااتمح المهناااااةح الماااااالح التااااادينح الصاااااتحح التاااااتمة مااااان 
العيااوب(. إ ا زو اات الماارأة ن تااها وهااي كاممااة امهميااة و ااب أن يكااون الاازوج ُك ئااًا 
لهاح ا ن لم تتحقق الك اءة ح األولياءها حق امعتارا  واتاا العقادح من اموليااء 

ا هااا ماان مياار ُكاافءح والك اااءة ماان حااق الزو ااة وحااق امولياااء يمحقهاام الضاارر بزو 
معااًاح ااا  ا اتااقطت حقهااا بقااا حقهاامح وقاااال ال ع ريااةح أن الك اااءة ماان حااق الزو ااة 
اقطح ا  ا رضيت هي ب ير الكفء لزم العقاد وال يتوقاف  لاك عماا رضاا اموليااءح 

إلااا أن  وحتااا اااي حالااة نقصااان المهاار عاان المثاال(ح ويتااتمر حااق امولياااء ال تااا
 ي هر عميها الحمل ح ا ن  هر بطل حقهم اي  لك(.



 


