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 ما يشرتط يف صيغة النكاح
 .ما يتم به عقد النكاح من صيغة:  أي"َواملنكح به": وله رمحه هللاق

 املرأة، ِّ الصادر من ويللفظيقع النكاح +جياب، وهو ال:  أي"َهو اإلجياب والقبول": قوله رمحه هللا
 .من الراغب يف النكاح، وهو الزوج هو اللفظ الصادر :َوالقبول

 .جتكَّزو: يقول؛ <ن  املرأةِّن ويلفاإلجياب يصدر م
 .قبلت: يقول<ن  ؛َوالقبول يصدر من الراغب يف النكاح، وهو الزوج

ٍ وقبولٍ من إجيابَّبدال:  أي" منهَّبدوال" :قوله رمحه هللا َ لتمام العقد، فال يتم العقد إال +جياب وقبول، َ
 .وهو من أركان عقد النكاح

 النكاحصحة بقية شروط   
ِ، وهذا شروع يف ذكر مجلة من شروط " من تعيني الزوجنيَّوالبد": محه هللاقوله ر  .مَّ ملا تقدًإضافةالنكاح ِ

 من َّبد، فالما، أو Yإلشارة إليهما على امسهِّ إما Yلنص؛ الزوج والزوجةَّ لصحة النكاح أن يعنيَّبدال: أي
 .ُ بكل ما حيصل به التعيني على أي وجه كانهماتعيين
ا جاء عن أيب مل وذلك ؛ يف النكاح من شهودَّبد وال: ، أيٍهذا شرط `ن "واإلشهاد" :ه هللارمحقوله 

ٍال نكاح إال بويل وشاهدي عدل«:  قال- ملسو هيلع هللا ىلص -   أن النيب– f –موسى األشعري  ْ َ ْ َ ِ َ َ ٍَِِّ َِّ َ َ ِ نف عبد صم[ »َ
ًوقد جاء أيضا من حديث ابن عباس وأيب  ] )٤٠٧٥( وصححه ابن حبان  وغريه،،)١٠٤٧٣(الرزاق 

 عمر، ويف كل تلك األحاديث ضعف من حيث األسانيد، لكن جمموع ما ورد من األحاديث هريرة وابن
ٌّدال على طلب الشهادة على عقد النكاح، وذلك به يتم العقد، وبدونه ال يتم، حىت اإلمام مالك الذي 

شهادة مل يشرتط الشهود؛ اشرتط اإلعالن، وهو أكثر من الشهود؛ ألن اإلعالن حيصل به اإلعالم؛ فإن ال
َيف النكاح ال تقتصر على من انتدب للشهادة، بل كل من شهد العقد وشهد اإلجياب والقبول فإنه  ِ َِ َ

ت، قبل: جتك، وقال اآلخرَّزو: ُشاهد، ولو مل يستشهد، مبعىن أنه إذا جاء شخص اآلن وقال لرجل
لشاهد فالن أو الشاهد ا: ِ� العقد وعلمناه Yلسمع، وال يلزم أن يقالًفنحن مجيعا شهود؛ ألننا شهد

تعيني الشهادة الثنني من احلاضرين ال ينفي الشهود عن البقية؛ ألن الشهود هو إدراك املشهود ف ؛فالن
 .به مبا ال التباس فيه من رؤية أو مسع
 حكم الكفاءة يف النكاح  

 .ا للمرأةًؤ، وهي أن يكون الرجل كفالشرط الثالثهذا هو  "َالكفاءة" :قوله رمحه هللا
َاملكافأة بني الزوجني ذكرها مجاو َ  .ًعة من الفقهاء شرطا لصحة النكاحَ

 .بل هو شرط للزوم النكاح، وليس لصحته: وقال آخرون
 .ًبل هو مما يندب إليه، وليس شرطا ال لصحة وال للزوم: وقال آخرون
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م َّدين Yملوافقة فقد تقد أما املكافأة يف ال.ا هلا يف الدين ويف النسبًؤواملقصود Yلكفاءة هنا أن يكون كف
ُّمبعىن أن يكون مثال هلا يف صالح دينها، فهذا حملهنا لكن املكافأة .  شرطاأ�  خالف، وكذلك ً

 .َاملكافأة يف النسب هو مما جرى فيه خالف
 احلرية والصناعة واليسار، والصواب أن ذلك مما :َّوقد وسع بعضهم املكافأة فزاد على الدين والنسب

َّيطلب، لكن  .ًه ليس شرطا يف صحة النكاح وال يف لزومهُ
 


