
 ان أو األجزاء التالية المهمة وهي :ويتكون عقد النكاح من األرك
 :)شرطهما توافر أهمية أداء لكل منهما(. العاقدان -1

:)محهل العقهد( أ : امهتماع كهل مهن الرلهل والمهرأ، أهاعدر  أ  عهد   المعقود عميه  -2
 قيا  مانع يمنع من حل االمتمتاع مواء كان مؤيدًا أو مؤقتًا.

العقهود أن يكهون المعقهود عميه  :]اإليلها  والقأهولو ويشهترط فهع لمهع  صهيةة العقهد -3
محاًل لورود العقد عمي   ومحل ورود العقد فع عقد الزواج هو المرأ، ويشهترط فيهها  

أن ال تكهههون محرمهههة تحريمهههًا قطعيهههًا  وال شهههأهة  -2أن تكهههون محققهههة ل،نو هههة   -1
 في  وال دالف في  عحد من العمماء   

لنكهههاح فهههقنه  يقتصهههرون عمههه  إال أن أغمههه  الاقههههاء عنهههدما يهههعكرون أركهههان عقهههد ا
اإليلهها  والقأههول فقههط دون أقيههة اعركههان  والمههأ  فههع علههق  أن اإليلهها  والقأههول 
يمههتمزمان ولههود عاقههدين ومعقههود عميهه  فههال حالههة لههعكرهما لاظههًا  عنههه  مولههودان 

   فعم  هعا نعرف!،ر و ضر 

اإليلههها  : أقنههه  الكهههال  الصهههادر مهههن الطهههرف اعول   لمداللهههة عمههه  انصهههراف 
 ادت  إل  أنشاء العقد .أر 

القأههول : أقنهه  الكههال  الصههادر مههن الطههرف ال ههانع لمداللههة عمهه  انصههراف أرادتهه  
 إل  قأول ما أولأ  الطرف اعول.

ولمههها كهههان اعصهههل فهههع العقهههود الرضههه   وال يمكهههن االطهههالع عميههه   عن محمههه  
د الهزواج أهاإلكرا  القم   فقد عّد الشارع اإليلا  والقأول دلياًل ظاهرًا عمي   أما إعا عقه

فمهها العقههد  وتعتههد المههرأ، فههع العقههد الاامههد أن حصههل ددههول  وي أهه  النمهه   ويلهه  
 المهر وت أ  لريمة المصاهر،.

  (شروط االنعقاد )أو شروط اإليجاب والقبول())
مههههواء كههههان مههههن يعقههههد لنامهههه  أو لةيههههر  ال يتحقهههه  العقههههد وتترتهههه  عميهههه  اع ههههار 

 شروط اآلتية :الزولية إال إعا توافر  في  ال
تمييهههز المتعاقهههدين : فهههدن كهههان أحهههدهما ملنونهههًا أو صهههةيرًا ال يميهههز فهههدن الهههزواج ال  -1

ينعقد أ  : يكهون له  اهميهة التصهرف  أهقن يكهون عهاقاًل له  أهميهة اعداء ولهو كانه  
ناقصههة فههدعا كههان العاقههد ملنونههًا أو صههأيًا لهه  يأمهه  مههن التمييههز فههقن العقههد ال ينعقههد 



د يعتمد القصد واإلراد، من العاقد والملنون والصأع غير المميهز أعأارت   عن العق
 ال قصد لهما وال إراد، فال تصمح عأارتهما النعقاد العقد.

اتحهههاد ملمهههس اإليلههها  والقأهههول  أمعنههه  إال ياصهههل أهههين اإليلههها  والقأهههول أكهههال   -2
أعهد ألنأع  وأما ُيعد فع العرف أعراضًا وتشاغاًل عن  أةير   وال يشترط أن يكهون 

اإليلههها  مأاشهههر، فمهههو طهههال الملمهههس وترادههه  القأهههول عهههن اإليلههها   ولههه  يصهههدر 
 أينهما ما يدل عم  اععراض  فالملمس متحٌد.

إال يدهههالف القأهههول اإليلههها  إال إعا كانههه  المدالاهههة إلههه  مههها ههههو أحمهههن لممولههه    -3
فقنههها تكههون أأمهه  فههع الموافقههة  فههدعا قههال المولهه  : زولتههق أأنتههع فالنهه  عمهه  مهههر 

ر  مائههة لنيهه   فقههال القاأههل  قأمهه  زوالههها عمهه  مههائتين أنعقههد الههزواج   الشههتمال قههد
 القأول عم  ما هو أصمح.

مماع كل من المتعاقدين أعضهما من أعض ما ُياه  أن المقصهود مهن الكهال  ههو  -4
ن ل  ياهه  منه  كهل منهمها معهانع ماهردا  العأهار،  عن العأهر،  أنشاء عقد الزواج  وا 

  .أالمقاصد والنيا

ان اليصههدر مههن العاقههد ال ههانع مهها يههدل عمهه  االعههراض فههع ملمههس العقههد  كمهها اعا  -5
 انتقل لحديث آدر ال يتعم  أموضوع الزواج.

 ان ال يرلع المول  عن إيلاأ  قأل قأول اآلدر. -6

يشهههترط النعقهههاد العقهههد ان يكهههون الهههزوج والزولهههة معمهههومين  فمهههو كهههان لشهههد  لههه   -7
يصهههههح  اال اعا كانههههه  احهههههداهما متزولهههههة أنتهههههان  فهههههزوج احهههههداهما أهههههدون تعيهههههين ال

 فينصرف العقد ال  الاارغة.

 


