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الــزواج ربــاط مقــدس يجمــع بيــن الرجــل والمــرأة بالمــودة والرحمــة، وحرصــً علــى 
حمايــة األســرة وتجنيبهــا الخالفــات والمشــاكل الزوجيــة المســتقبلية، وللحفــاظ 
علــى منافــع ومصالــح الزوجيــن وتنظيــم بعــض المســائل الهامــة فــي حياتهمــا 
المســتقبلية، فقــد منحتهمــا الشــريعة اإلســالمية وقانــون األحــوال الشــخصية 
األردنــي المســتمد منهــا حــق تضميــن عقــد الــزواج الشــروط المناســبة لضمــان 
حقوقهمــا وقيــام العالقــة الزوجيــة بينهمــا علــى أســس خاليــة مــن المشــاكل 

والخالفــات وال تتعــارض مــع الشــرع والقانــون. 

لماذا هذا الدليل؟

جاء هذا الدليل لـ :

اإلســهام فــي توعيــة المقبليــن علــى الــزواج بحــق االشــتراط فــي   .1
عقــد الــزواج وأهميتــه فــي حفــظ حقــوق كال الزوجيــن.

عرض وتوضيح الشروط األكثر أهمية للمقبلين على الزواج.  .2

بيــان موقــف الشــريعة اإلســالمية وقانــون األحــوال الشــخصية   .3
الــزواج. األردنــي مــن االشــتراط فــي عقــد 

أهمية االشتراط في عقد الزواج

المســائل  مــن  الــزواج  عقــد  فــي  االشــتراط  يعتبــر 
ألن: المهمــة 

إدراج الشــروط فــي عقــد الــزواج يســاعد علــى اســتقرار األســرة   .1
الــزواج.  وديمومــة 

مناقشــة الشــروط بيــن الخاطبيــن وإدراجهــا فــي عقــد الــزواج    .2
يســاعد علــى وضــوح العالقــة الزوجيــة وتحقيــق مصلحــة األســرة 

مســتقبالً. 
مناقشــة القضايــا التــي تخــص الحيــاة الزوجيــة قبــل إبــرام عقــد   .3

ــتقبالً. ــرية مس ــات األس ــن الخالف ــل م ــزواج يقل ال
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مفهوم االشتراط في عقد الزواج

ــن  ــأن يضــع أحــد أو كال المتعاقدْي ــزواج ب ُيعــّرف االشــتراط بعقــد ال
فــي عقــد الــزواج شــرطًا نافًعــا لــه وال يتعــارض مــع مقاصــد الــزواج 
وال يتضمــن محظــورا شــرعيًا وال يمــس بحــق الغيــر وأن يســجل 

هــذا الشــرط فــي الخانــة المخصصــة فــي وثيقــة عقــد الــزواج.

حكم االشتراط في عقد الزواج

ــرعًا  ــز ش ــزواج جائ ــد ال ــي عق ــتراط ف ــى أن االش ــاء عل ــق الفقه اتف
ــا  ــى »َي ــه تعال ــه لقول ــزام ب ــن االلت ــى الزوجي ــن، وعل ــكال الزوجي ل
ِذيــَن آَمُنــوا َأْوُفــوا ِباْلُعُقــوِد« )ســورة المائــدة اآليــة 1(، ولقولــه  َهــا الَّ َأيُّ
صلــى اهلل عليــه وســلم: »إن أحــق الشــروط أن توفــوا بهــا مــا 

ــه(. ــق علي ــوي متف ــث نب ــروج«. )حدي ــه الف ــتحللتم ب اس

موقف قانون األحوال الشخصية من
االشتراط في عقد الزواج

أجــاز قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي رقــم )15(  لعــام 2019م  
االشــتراط فــي عقــد الــزواج، وقــد تضمنــت وثيقــة عقــد الــزواج خانــة 

مخصصــة للشــروط.

قضــى الصحابــي الجليــل عمــر بــن الخطــاب رضــي اهلل عنــه 

المــرأة اشــترطت علــى زوجهــا أن ال يخرجهــا مــن دارهــا فقــال:  

"مقاطــع الحقــوق عنــد الشــروط ولهــا مــا اشــترطت".  أخرجــه 

ــاب الشــروط فــي النــكاح. البخــاري فــي ب
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المادة )37(:
إذا اشــترطت الزوجــة علــى زوجهــا شــرطًا يتحقــق لهــا بــه مصلحة  أ. 
غيــر محظــورة شــرعًا وال يمــس بحــق غيرهــا، كأن تشــترط عليــه 
أن ال يخرجهــا مــن بلدهــا، أو أن ال يتــزوج عليهــا، أو أن يســكنها فــي 
بلــد معيــن، أو أن ال يمنعهــا مــن العمــل خــارج البيــت، أو أن تكــون 
عصمــة الطــالق بيدهــا، كان الشــرط صحيحــًا، فــإْن لــم يــِف الــزوج 
بهــذا الشــرط للزوجــة فْســخ العقــد بطلــب منهــا ولهــا مطالبــة 

الــزوج بســائر حقوقهــا الزوجيــة.

إذا اشــترط الــزوج علــى زوجتــه شــرطًا تتحقــق لــه بــه مصلحــة غيــر  ب. 
محظــورة شــرعًا وال يمــس بحــق غيــره، كأن يشــترط عليهــا أن ال 
تعمــل خــارج البيــت، أو أن تســكن معــه فــي البلــد الــذي يعمــل 
هــو فيــه كان الشــرط صحيحــًا وملزمــًا، فــإْن لــم تــِف الزوجــة 
ببهــذا الشــرط ُفســخ النــكاح بطلــب مــن الــزوج وســقط مهرهــا 

المؤجــل ونفقــة عدتهــا.

قسيمة عقد الزواج المعمول به حاليًا
لدى المملكة األردنية الهاشمية

تحتــوي قســيمة عقــد الــزواج علــى خانــة متعلقــة بالشــروط 
فــي حــال رغبــة أحــد الزوجيــن أو كليهمــا إدراج شــروط  فــي عقــد 

ــزواج. ال

الفتوى رقم)904( الصادرة عن دائرة اإلفتاء العام: اشترط علي زوجي ملا خطبني بأنه يتزوجني بشرط أن نقطن مع أمه ......إلخ

الجواب: الواجب على الزوجة أن تلتزم بالشرط الذي وافقت عليه عند العقد،.... ، فإذا كان زوجك قد اشترط عليك السكن مع 
.www//:https :)والدته، وكان البيت واسعا بحيث تتحصلين فيه على خصوصيتك: فيلزمك الوفاء بهذا الشرط. )رابط الفتوى

YvSs3H1BzX4.#904=QuestionId?aspx.Question2/jo.aliftaa

الشروط
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ضوابط االشتراط في عقد الزواج:

ــًا  ــًا قانون ــرعًا وملزم ــًا ش ــرط صحيح ــون الش ــي يك ك
ــة: ــط اآلتي ــه الضواب ــر في ــب أن تتواف يج

أن يكون الشرط نافعا ألحد الزوجين.   .١

كأن يشترط أحد الزوجين على اآلخر السكنى في مكان معين.

٢.  أال يكون الشرط منافيًا لمقاصد الزواج.

كأن يشترط أحد الزوجين على اآلخر أن ال يساكنه. 

٣.  أّلا ينص الشرط على ما هو محظور شرعًا.

كأن يشترط أحد الزوجين على اآلخر أن يترك الصالة.

٤.  أال يمس الشرط حق الغير. 

كأن يشترط أحد الزوجين على اآلخر أن يقاطع أحد الوالدين.

٥.  أن يتــم تســجيل الشــرط فــي الخانــة المخصصــة فــي وثيقــة 
الــزواج. عقــد 

أهم المسائل والقضايا التي يمكن
أن يتم النقاش فيما بين الخاطبين

قبل إجراء عقد الزواج

السكن واإلقامة
       يحتــل موضــوع اإلقامــة والســكن أولويــة لــدى المقبليــن علــى 
الــزواج )الخاطــب والمخطوبــة(، ويمكــن االتفــاق بهــذا الخصــوص 

علــى األمــور التاليــة:

ألســرة  منهمــا  كل  وتقديــر  احتــرام  علــى  الخاطبيــن  اتفــاق    .1
معهمــا. جيــدة  عالقــة  لتكويــن  والســعي  اآلخــر،  الطــرف 
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اتفــاق الخاطــب والمخطوبــة علــى تحديــد مقــر اإلقامــة الــذي   .2
ســوف يعيشــان فيــه ســواء أكان فــي بيــت منفصــل أو أســرة 
أحدهمــا، مــع احتفــاظ كل طــرف بحــق أن يبــدي موافقتــه أو رفضه 
للســكن مــع أهــل الطــرف اآلخــر ، ويمكــن للطرفيــن تدويــن 
ــة  ــة المخصص ــي الخان ــزواج ف ــد ال ــي عق ــه ف ــاق علي ــم االتف ــا ت م

للشــروط، ومــن أمثلــة الشــروط الجائــزة فــي هــذا الســياق :

اشتراط الزوجة االستقاللية في بيت الزوجية .  

اشتراط الزوج إقامة والدْيه المسنْين في بيت الزوجية  

بشرط أن تتوفر الخصوصية للزوجة.  

العــام:  اإلفتــاء  دائــرة  عــن  الصــادرة  رقــم)904(  الفتــوى 
يتزوجنــي  بأنــه  خطبنــي  لمــا  زوجــي  علــي  اشــترط 

......إلــخ أمــه  مــع  نقطــن  أن  بشــرط 

الجــواب: الواجــب علــى الزوجــة أن تلتــزم بالشــرط الــذي 
وافقــت عليــه عنــد العقــد،.... ، فــإذا كان زوجك قد اشــترط 
عليــك الســكن مــع والدتــه، وكان البيــت واســعا بحيــث 
تتحصليــن فيــه علــى خصوصيتــك: فيلزمــك الوفــاء بهــذا 

الشــرط
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السفر والتنقل 

التــي يمكــن أن يعطيهــا الخاطبــان       مــن المواضيــع المهمــة 
ــة  ــة واالتفــاق حولهــا احتمالي ــرة الخطوب ــر خــالل فت اهتمامــا أكب
ســفر   أحدهمــا إلــى مدينــة أخــرى أو بلــد آخــر مــن أجــل العمــل 
أو االســتقرار أو مــن أجــل الحصــول علــى بعثــة للدراســة بالخــارج ، 
وإذا كان لــدى أحــد الخاطبْيــن نيــة فــي الســفر والتنقل مســتقبالً 
البــد مــن إخبــار الطــرف اآلخــر ، ويفضــل تســجيل هــذه االحتمــاالت  

كشــروط فــي عقــد الــزواج لتجنــب الخالفــات مســتقبالً،

وكما في األمثلة التالية:

ــذي  ــد ال ــي البل ــه ف ــكن مع ــه أن تس ــى زوجت ــزوج عل ــتراط ال اش  
فيــه. يعمــل 

اشــتراط الزوجــة علــى زوجهــا أّلا يخرجهــا مــن مــكان إقامتهــا   
مدينــة(. محافظــة،  )بلــد، 

اشــتراط الزوجــة أو الــزوج الســكنى فــي مــكان معيــن )بلــد،   
مدينــة(. محافظــة، 

ــرة اإلفتــاء العــام:  الفتــوى رقــم )3443( الصــادرة عــن دائ
مــا حكــم الشــرع فــي الزوجــة التــي ترفــض االلتحــاق 

ــرعي؟ ــذر ش ــر ع ــن غي ــه م ــكان إقامت ــي م ــا ف بزوجه

الجــواب: ......، وإن قــام الــزوج بتأميــن المســكن المالئــم 
للزوجــة، فيجــب علــى الزوجــة متابعــة زوجهــا فــي اإلقامة 
ــت الزوجــة تأمــن علــى  ــه، إذا كان ــذي يقيــم في ــد ال بالبل
نفســها ومالهــا فــي المــكان الــذي يقيــم فيــه الــزوج 
خــارج بلــده، ولــم تكــن قــد اشــترطت علــى زوجهــا فــي 
ــن  ــم يك ــر، ول ــد آخ ــى بل ــا إل ــافر به ــزواج أن ال يس ــد ال عق
لديهــا عــذر مــن مــرض أو غيــره يمنعهــا مــن االنتقــال مــع 

زوجهــا.
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األبناء من زواج سابق 

فــي حــال وجــود أبنــاء مــن زواج ســابق ويرغــب أحــد الزوجْيــن أن يقيمــوا 
معهمــا فــي بيــت الزوجيــة، ُينصــح الزوجــان باآلتــي:

أو  )الــزوج  ألحدهمــا  أبنــاء  بوجــود  المســبق  التوضيــح  ضــرورة   .1
الزوجْيــن. مــع  األبنــاء  بإقامــة  الرغبــة  حــال  فــي  وخاصــة  الزوجــة( 

تــم  المســألة وفــي حــال  الخاطبــان هــذه  يناقــش  أن  ضــرورة   .2
معهمــا.  أحدهمــا  أبنــاء  إقامــة  علــى  االتفــاق 

توثيــق مــا تــم االتفــاق عليــه بيــن الخاطبْيــن كشــرط فــي عقــد   .3
الــزواج، كمــا فــي المثــال التالــي: 

أبنــاء مــن زواج  إْن كان ألحدهمــا  الزوجــة  أو  الــزوج  اشــتراط   
الزوجيــة. بيــت  فــي  معهمــا  العيــش  ســابق 

ســابق  زواج  مــن  أطفالهــا  مــع  التواصــل  الزوجــة  اشــتراط   
. تهــم ر يا ز و

الحقوق المادية بين الزوجية

      فــي حــال وجــود مشــاريع مســتقبلية مشــتركة بيــن الخاطبْيــن 
إذا  خاصــة  بــه  يعيشــان  ســوف  الــذي  الســكن  ملكيــة  مثــل 
ســاهمت الزوجــة ماديــًا فــي بنــاء المنــزل، أو ســاهت ماديــًا فــي 
شــراء شــقة، ومــن أجــل ضمــان حــق كل طــرف فــي مســاهمته 

ــي: ــان باآلت ــأن يقــوم الخاطب ــة، ُينصــح ب المادي

إعطــاء وقــت للنقــاش مــن قبــل الخاطبُيــن حــول ملكيــة المنــزل   .١
حــال  وفــي  مســتقبالً،  بهــا  يعيشــان  ســوف  التــي  الشــقة  أو 
ــي  ــرط ف ــك كش ــق ذل ــح بتوثي ــك، ُينص ــي ذل ــة ف ــاهمت الزوج س

عقــد الــزواج، كمــا فــي المثــال التالــي:
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اشــتراط الزوجــة تســجيل ملكيــة البيــت الــذي  ُتســهم فــي   
بإســميهما. تمويلــه 

اشــتراط الزوجــة تســجيل ملكيــة المنــزل الــذي تســاهم فــي   
بنائــه بإســميهما. 

فــي حــال رغــب الزوجــان القيــام بمشــروع تجــاري ممــول بشــكل   .٢
مشــترك مــن كليهمــا، ُينصــح باتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الخاصــة 
بإصــدار التراخيــص والســجالت التجاريــة تبيــن حــق كل منهمــا 

لتفــادي أي مشــاكل مســتقبلية بينهمــا. 

حقوق العمل 
       يعتبــر  العمــل محفــز ًا للنجــاح وداعمــًا لحيــاة أســرية مســتقرة، 
وأعطــت القوانيــن األردنيــة الحــق لــكال الزوجيــن بالحصــول علــى 
عمــل واالســتمرار  بــه، ومــن الخالفــات التــي قــد تحصــل بيــن 
الزوجيــن رفــض الــزوج الســتمرار زوجتــه فــي العمــل، ويمكــن 

ــات مــن خــالل: تفــادي هــذه الخالف
أن يمنــح الخاطبــان أنفســهما الوقــت الكافــي لمناقشــة الحيــاة   
ــه  ــون زوجت ــأن تك ــزوج ب ــة ال ــال رغب ــي ح ــا، وف ــة لكليهم المهني
وافقــت  فــإذا  بذلــك  إخبارهــا  فيجــب  تعمــل  ال  المســتقبلية 
المخطوبــة علــى ذلــك،  فاألصــل  أن  يتــم توثيــق ذلــك فــي عقــد 

الــزواج. كمــا فــي المثــال اآلتــي: 

اشتراط الزوج على زوجته أّلا تعمل. 

أمــا إذا رأت المخطوبــة أن مــن مصلحتهــا أن تســتمر  فــي عملهــا   
بعــد الــزواج، أو أن تبحــث عــن فرصــة عمــل بعــد الــزواج،  فاألصــل أن 
تقــوم بتوثيقــه فــي عقــد الــزواج لتفــادي أي خالفــات مســتقبلية 

بينهمــا. كمــا فــي المثــال اآلتــي: 

اشتراط الزوجة حقها في العمل.

الشــخصية  األحــوال  قانــون  مــن   )320( المــادة  نصــت 
األردنــي رقــم )15( لســنة 2019 علــى: لــكل واحــد مــن 

اآلخــر. عــن  مســتقلة  ماليــة  ذمــة  الزوجيــن 
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يمكــن أن تقــوم المخطوبــة بفتــح نقــاش مــع خطيبهــا حــول   
مســاهمتها فــي نفقــات البيــت مــن راتبهــا الــذي تتقاضــاه مــن 
العمــل أو  االحتفــاظ بــه لنفســها، فــإذا رغبــت االحتفــاظ براتبهــا 
فمــن األفضــل أن تقــوم بتوثيقــه كشــرط فــي عقــد الــزواج، كمــا 

ــي:  ــال اآلت ــي المث ف

اشتراط الزوجة حقها في التصرف براتبها وممتلكاتها الخاصة.

يقــوم زوجهــا باشــراكها فــي  أن  التــي ال تعمــل  الزوجــة  اشــتراط 
االجتماعــي. الضمــان 

فتــوى رقــم )3269( الصــادرة عــن دائــرة اإلفتــاء: مــا حكــم 
أخــذ الــزوج راتــب زوجتــه لينفقــه علــى مســتلزمات البيت 

ومصاريفه؟

الجــواب: للمــرأة ذمــة مالية مســتقلة عــن الــزوج؛ فراتبها 
لهــا وراتــب الــزوج لــه، وليــس ألحــد حــقٌّ فيمــا تملكــه 
ورغبتهــا،  برضاهــا  إال  زوجهــا-  كان  لــو  -حتــى  الزوجــة 
ونفقــة الزوجــة واجبــة علــى الــزوج حتــى ولــو كانــت 
موظفــة عاملــة، وهــي مقدمــة علــى نفقــة أبويــه حتــى 

ــن،  ــا فقيري ــو كان ل

فــال يجــوز للــزوج التصــرف بمــال زوجتــه إال بطيــب نفــس 
منهــا، وال أن ينفــق شــيئًا منــه علــى البيــت إال برضاهــا؛ 
ــه، وليــس  ألن نفقــة البيــت واجبــة علــى الــزوج وفــي مال
علــى الزوجــة ومالهــا، والعالقــة بيــن الزوجيــن قائمــة 
علــى المــودة واالحتــرام، والتفاهــم مطلــب أساســي 

فــي هــذه األمور.......إلــخ.

ومســاعدة الزوجــة لزوجهــا مســتحبة للوصــول إلــى بــر 
األمــان. وكل مــا تقدمــه لزوجهــا وبيتهــا لــه أجــر الصدقــة، 
ــو  ــزل، ول ــات المن ــة لنفق ــم المعون ــا تقدي ــتحب له فُيس
لزوجهــا  الزوجــة  فمســاعدة  كافيــًا،  الــزوج  راتــب  كان 
ســيكون لــه أثــر طيــب فــي تحقيــق الرضــا والســعادة 
األســرية، علــى أن يتــم ذلــك كلــه بالتوافــق بيــن الزوجين.
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حقوق التعليم 

       إن لــكل شــخص طموحــًا وهدفــا فــي حياتــه، وللحــد مــن تضــارب 
ــى  ــتقبالً فاألول ــوع مس ــذا الموض ــي ه ــن ف ــر الزوجي ــات نظ وجه
مناقشــة هــذا األمــر بيــن الخاطبيــن فــي مرحلــة الخطوبــة، ومــن 
ذلــك:  مناقشــة الخاطبيــن فــي حــال رغبــة أحدهمــا بإكمــال 
العليــا  الدراســات  أو  الجامعــي  أو  المدرســي  ســواء  تعليمــه 
االتفــاق يمكنهــا توثيــق  تــم  فــإذا  كالماجســتير والدكتــوراه، 

ــزواج ــك شــرطا فــي عقــد ال ذل

الزواج وعصمة الطالق 

      يمتلــك الــزوج بحكــم الشــريعة الحــق فــي الطــالق ، وتمتلــك 
ــق خــالل القضــاء إال  ــل حــق »الخلــع«  أو التفري الزوجــة فــي المقاب
أنــه فــي معظــم األحيــان يتطلــب ذلــك منهــا تنازلهــا عــن بعــض 
ــن  ــن الخاطبْي ــاش بي ــح النق ــن فت ــه. لك ــر وخالف ــا كالمه حقوقه
فــي هــذه المســألة لــه أهميــة كبيــرة قــد تحــول دون وقــوع 
الطــالق مســتقبالً.ولعدم حصــول خــالف بيــن الزوجيــن فــي هــذه 

المســألة يمكــن إدراج بعــض الشــروط مثــل:

 

الفتــوى رقــم )953( الصــادرة عــن دائــرة االفتــاء العــام: 
اشــترطُت علــى زوجــي عنــد العقــد أن أدرس دراســات 
عليــا علــى حســابه الخــاص، فهــل يلــزم فــي ذمتــه أن 

يعطــي زوجتــه األخــرى قيمــة هــذه الدراســة؟

الجــواب: إن كان الــزوج قــد ألــزم نفســه بتدريــس زوجتــه 
ــي  ــك ف ــه ذل ــترطت علي ــد اش ــة ق ــت الزوج ــى، وكان األول
)َيــا  تعالــى:  اهلل  يقــول  تدريســها،  عليــه  وجــب  العقــد: 
ويقــول  المائــدة/1،  ِباْلُعُقــوِد(  َأْوُفــوا  آَمُنــوا  ِذيــَن  الَّ َهــا  َأيُّ
ــُروِط َأْن ُتوُفــوا  النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )َأَحــقُّ الشُّ
ــث:  ــاري، ولحدي ــُروَج( رواه البخ ــِه اْلُف ــَتْحَلْلُتْم ِب ــا اْس ــِه َم ِب

...... ِعْنــَد ُشــُروِطِهْم( رواه البخــاري.  )اْلُمْســِلُموَن 
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      اشتراط الزوجة على زوجها أّلا يتزوج عليها.

اشــتراط الزوجــة بــأن تكــون العصمــة بيدها)حقهــا فــي أن تطلــق   
اشــترطت( إذا  نفســها 

الفتــوى رقــم )1988( الصــادرة عــن دائــرة االفتــاء العــام: 
مــا حكــم إعطــاء الرجــل زوجتــه وعــدًا بعــدم الــزواج مــن 

ــِف بوعــده؟ ــه لــم ي ثانيــة إال بموافقتهــا، مــع العلــم بأن

الجــواب: لقــد أبــاح اهلل تعالــى للرجــل أن يتــزوج بأكثــر 
مــن زوجــة بشــرط العــدل فــي النفقــة والمبيــت، فــإذا 
احتــاج إلــى الــزواج بالثانيــة علــى أســاس االلتــزام بإعطــاء 
الحقــوق الشــرعية لجميــع الزوجــات؛ فــال حــرج فــي ذلــك، 
ــي  ــا ف ــى زوجه ــترطت عل ــد اش ــة ق ــن الزوج ــم تك ــا ل م
عقــد الــزواج أال يتــزوج عليهــا، فــإْن لــم يــف الــزوج عندهــا 
بالشــرط؛ فلهــا طلــب فســخ العقــد ومطالبتــه بســائر 
حقوقهــا الزوجيــة؛ ألن فــي هــذا الشــرط مصلحــًة لهــا، 
ــال صلــى اهلل عليــه  ــزواج، ق وال يناقــض مقتضــى عقــد ال
 ) ــقَّ ــَق اْلَح ــا َواَف ــُروِطِهْم َم ــَد ُش وســلم: )اْلُمْســِلُموَن ِعْن
رواه الحاكــم وغيــره. أمــا إذا كان الوعــد شــفهيًا وغيــر 
موثــق فــي العقــد، فهــذا مجــرد وعــد ال يمنــح الزوجــة حــق 

الفســخ، ....
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صحة الجسم واألمراض المعدية
      مــن واجــب كال الطرفيــن )الخاطــب والمخطوبــة( فــي مرحلــة 
أحدهمــا  لــدى  كان  حــال  فــي  بعضهمــا  مصارحــة  الخطوبــة 
أمــراض نفســية أو ســارية أو معديــة أو وراثيــة، فمــن الضــرورة 

االتفــاق علــى مــا يلــي: 

فــي حــال وجــود أي أمــراض معديــة يجــب إخبــار الطــرف اآلخــر   .١
ــت الكافــي لهمــا التخــاذ القــرار باالســتمرار  ــك، وإعطــاء الوق بذل

أو عدمــه. بالــزواج 

إن إخفــاء أي أمــراض معديــة أو نفســية علــى اآلخــر قــد ينهــي   .٢
الحيــاة الزوجيــة مســتقبالً بيــن الزوجيــن، وعليــه، فمــن األفضــل 
مصارحــة الخاطبْيــن لبعضهمــا فــي ذلــك قبــل الــزواج. ويمكــن 

ــر : ــى اآلخ ــن عل ــد الزوجي ــتراط أح اش

اشــتراط الــزوج أو الزوجــة عــدم إخفــاء أي أمــراض معديــة أو 
نفســية.

اشــتراط الزوجــة أو الــزوج عــدم تنــاول المشــروبات الكحوليــة 
أو تعاطــي المؤثــرات العقليــة أو كليهمــا.

هل يمكن إدراج شروط أخرى؟

        علــى كل خاطبْيــن أن يتذكــرا بــأن الــزواج هــو مشــروع يخصهمــا 
تحديــدا والشــروط التــي تناســب ظــروف بعــض األزواج قــد ال تكــون 
ــأن  ــان ب ــح الخاطب ــذا ُينص ــح، وله ــس صحي ــا والعك ــبة لهم مناس
ــر  ــا دون النظ ــع ظروفهم ــق م ــبهما ويتف ــا يناس ــى م ــا عل يتفق

إلــى مــا يناســب غيرهمــا. 
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نصائح للمقبلين على الزواج 

ــد  ــة عن ــور التالي ــار األم ــذ باالعتب ــن األخ ــى الخاطبْي عل
ــزواج: وضــع الشــروط فــي عقــد ال

اعرفا:

       معرفــة الشــروط التــي يمكــن اشــتراطها فــي عقد الــزواج وتحقق 
المصلحــة لــكال الزوجيــن وال تناقض مقاصد العقد والشــرع.

تحدثا مع األهل:

       تحدثــا مــع األهــل قبــل الــزواج بخصــوص رغبتكمــا بوضــع شــروط 
األســرة  اســتقرار  تحقيــق  أجــل  مــن  الــزواج  عقــد  فــي  معينــة 

وإقناعهــم بذلــك.

“ال تستعجال”:
       ال تســتعجال بإجــراء عقــد الــزواج قبــل أخذ الفرصــة الكافية  للتعارف  
والتفاهــم بخصــوص الحيــاة المســتقبلية المشــتركة بينكمــا 
فيمــا يخــص حياتكمــا األســرية؛ كالســكن والعمــل واإلنجــاب 

والدراســة والتنقــل والســفر وغيــر ذلــك..

أخبرا األهل: 
     أخبرا األهل بما تّم التفاهم واالتفاق عليه بينكما من الشروط.
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ال ُتعلنا:
     ال داعــي لإلعــالن أمــام النــاس عــن الشــروط التــي تــّم االتفــاق 
عليهــا، ورتبــا مــع المــأذون للحفــاظ علــى خصوصيــة كتابــة هــذه 

ــد. ــي العق ــروط ف الش

   األسئلة األكثر تكرارًا

ما اآلثار المترتبة على اإلخالل بالشروط في عقد الزواج؟  .١

       إذا لــم يــِف الــزوج بالشــرط المســجل فــي عقد الزواج ُيفســخ العقد 
ــا  ــه بحقوقه ــت ذات ــي الوق ــظ ف ــة وتحتف ــب الزوج ــى طل ــاًء عل بن
الزوجيــة كاملــة: كالمهــر والنفقــة. وإذا لــم تــِف الزوجــة بالشــرط 
المســجل فــي عقــد الــزواج ُفســخ عقــد الــزواج بطلــب مــن الــزوج 

ويســقط مهرهــا المؤجــل ونفقــة عدتهــا.

 الشــروط بتخلــي كل طــرف عــارف شــو الــه وشــو عليــه، أكيــد لــو كنــت 
ــد بحــط  ــه الشــروط رح تحــل مشــكلة الطــالق أكي عــارف فــي شــروط. وإن
إنــه أنــا واهلل بــدي أعيــش عنــد أمــي عشــان أمــي كبيــرة ومــا بــدي أتركهــا، 
وبســبب عــدم الوضــوح واالتفــاق مــع زوجتــي الســابقة كانــت النتيجــة 

الطــالق. )شــاب  - محافظــة معــان(

ــه  ــا حاب ــه ان “بالنســبة إللــي اشــي شــخصي تعرضتلــه بزواجــي الســابق إن
أكمــل تعليمــي وانــا كنــت مــن المتفوقــات وكان اهلــي كمــان طالبيــن 
انــه كمــان كان فــي اتفــاق اكمــل تعليمــي .... بــس لمــا أجيــت اذكــر هــذا 
االشــي بالعقــد عنــد كتــب الكتــاب وقــدام القاضــي إنــه أهــل الــزوج رفضــوا 

حتــى أهلــي تراجعــوا عــن الشــرط«. )ســيدة - محافظــة عجلــون(. 
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هل الشروط غير المسجلة في عقد الزواج ) الشفوية (  .2
تحفظ الحقوق؟ 

ــر   ــزواج »الشــفوية« ال تعتب ــر المســجلة فــي عقــد ال       الشــروط غي
ملزمــة وال ُتحــدث أثــرًا قانونيــًا حســب قانــون األحــوال الشــخصية 
ــي  ــجل ف ــب أن تس ــة يج ــروط ملزم ــح الش ــي تصب ــي. ولك األردن

ــزواج. عقــد ال

ماذا لو تم تسجيل شرط غير جائز شرعًا في عقد الزواج؟  .3

فــي هــذه الحالــة يبقــى عقــد الــزواج صحيحــًا وقائمــًا ويكــون الشــرط 
. باطالً

مواقع مفيدة: 

www.sdj.gov.jo www.aliftaa.jo 

http://www.sdj.gov.jo
http://www.aliftaa.jo
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أعضاء اللجنة اإلستشارية لمشروع االشتراط
 في عقود الزواج )حسب الحروف األبجدية(:

الجهةاإلسم

األستاذ الدكتور أحمد 
عميد كلية الشريعة / جامعة آل البيتياسين القراله

األستاذة أريج حلبية
عضو شبكة تثقيف األقران واإلبداع وتنمية المهارات/ األردن

.”Y- PEER«

االستاذة بديعة قبيالت
منســقة كســب التأييــد وبنــاء قــدرات الشــركاء/ المجلــس 

للســكان األعلــى 

الدكتورة برلنت محمد 
أستاذة الفقه وأصوله/ جامعة العلوم اإلسالمية العالميةسلغريوفا

مستشارة أكاديمية.الدكتورة سارة عبابنة

مديرة كسب التأييد/ مركز العدل للمساعدة القانونيةاالستاذة سهاد سكرية

األمينة العامة لّلجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأةالدكتورة سلمى النمس

أستاذة القضاء الشرعي/ جامعة العلوم اإلسالمية العالميةالدكتورة سناء الحنيطي

فضيلة الدكتور المفتي 
دائرة اإلفتاء العامصفوان عضيبات

ناشط شبابي- مدير مركز وسطاء التغيير للتنمية. األستاذ صهيب ربابعة

الدكتور عامر الحافي

مستشــار أكاديمــي/ المعهــد الملكــي للدراســات الدينيــة. 

وأســتاذ فــي كليــة الشــريعة والدراســات القانونيــة/ جامعــة آل 

البيــت

الدكتورة عايدة السعيد
المديــرة الســابقة لمركــز المعلومــات والبحــوث - مؤسســة 

ــين ــك الحس المل

محامية/ اتحاد المرأة األردنيةاألستاذة غادة حجاوي

األستاذ الدكتور محمد 
أستاذ الدراسات الفقهية والقانونية/ جامعة مؤتةأحمد الرواشدة 
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فضيلة الدكتور محمد 
وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالميةصبحي العايدي  

فضيلة القاضي الدكتور 
محمود أبو رمان

قــاٍض فــي المكتــب الفنــي لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية/ 

دائــرة قاضــي القضــاة

محامية شرعية.األستاذة ميسون قارة

األستاذة نائلة الصرايرة
لشــؤون  الوطنــي  المجلــس  التشــريعي/  التطويــر  مديــرة 

األســرة

المنسق العام الحكومي لحقوق اإلنسان/ رئاسة الوزراءالدكتور نذير العواملة

مفوضة الحماية / المركز الوطني لحقوق اإلنسانالدكتورة نهال المومني

األستاذ الدكتور هايل 
أستاذ الفقه وأصوله/ الجامعة األردنيةداوود

مديرة مركز العدل للمساعدة القانونيةاألستاذة هديل عبد العزيز 

فريق عمل مركز المعلومات والبحوث/ 
مؤسسة الملك الحسين

األستاذ الدكتور أيمن  هلسا/ مدير المركز.
ماجد أبو عزام / رئيس قسم السياسات وكسب التأييد.

روان الربيحات / باحثة رئيسية.
ديمة القطب / رئيسة قسم التواصل واإلعالم.
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