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 الرحمن عبد محمود هاشم د.م.ا

 : العقد ثالثةالمحاضرة ال

 اوالً :اركان العقد وشروطه : 

 لعقد النكاح اركان وشروط البد من توفرها لٌأخذ العقد صٌغته الشرعٌة :

 اوال :اركان عقد الزواج :

جانبه وجزء ماهٌته فً اللغة ، كالجدار بالنسبة للغرفة االركان جمع ركن ،وركن الشًء 

،وهو فً الشرع ما ٌتوقف علٌه الشًء وٌكون جزءا من حقٌقته كالقراءة والقٌام والركوع 

 والسجود والقعود بالنسبة للصالة .

 أحد ٌترتبط بهما ألن فً عقد الزواج ، ركن والقبول اإلٌجابوقد اتفق الفقهاء على ان 

 واختلفوا فً بقٌة االركان على قولٌن : باآلخر، العاقدٌن

فقط ، ولم ٌذكروا العاقدٌن فً االركان  والقبول اإلٌجاب ركنا الزواج هما :الحنفٌة فعند

 الن االٌجاب والقبول ٌقتضً وجودهما لذلك لم ٌروا داعٌاً لذكره .

 وولً جة،وزو وزوج،( والقبول اإلٌجاب وهً) صٌغة: فأركانه هً  الجمهور واما عند

 ،وبعضهم ٌضٌف الشاهدان ،والمهر على خالف بٌنهم .

. الزوجة أم الزوج أكان سواء العاقدٌن، أحد من أوالً  ٌصدر ما: الحنفٌة عند واإلٌجاب

 .اآلخر الطرف من ثانٌاً  ٌصدر ما: عندهم والقبول

 ألن كوكٌل؛ مقامه ٌقوم من أو الولً قبل من الصادر اللفظ هو: الجمهور عند واإلٌجاب

 الدال اللفظ هو: والقبول. معناه لعدم قبوالً  ٌكن لم قبله وجد فإذا لإلٌجاب، ٌكون إنما القبول

 .الزوج من الصادر بالزواج الرضا على

فاذا قال رجل المراة خالٌة من موانع الزواج تزوجتك على مهر قدره كذا دٌنار وقالت 

زوجتك نفسً على مهر مقداره كذا وقال الرجل قبلت  المراة قبلت اوقالت المراة

 وبحضور الشهود والولً  انعقد النكاح بٌنهما وترتبت علٌه اثاره .

 ثانٌا :شروط العقد :

 كل وشروط. حقٌقته عن خارجاً  وٌكون الشًء، وجود علٌه ٌتوقف ما هو: الشرط

 النفاذ، وشروط ،الصحة وشروط: االنعقاد شروط: أنواع أربعة الزواج، ومنها عقد،

 .اللزوم وشروط



 تخلف وإذا. أسسه فً أو العقد، أركان فً توافرها ٌلزم التً هً: االنعقاد وشروط

 .باالتفاق باطالً  العقد كان منها، شرط

 فإذا. العقد على الشرعً األثر لترتب توافرها ٌلزم التً هً: الصحة وشروط

 .باطالً  الجمهور وعند فاسداً، الحنفٌة عند العقد كان منها، شرط تخلف

 انعقاده بعد بالفعل، علٌه العقد أثر ترتب علٌها ٌتوقف التً هً: النفاذ وشروط

 .موقوفاً  والمالكٌة الحنفٌة عند العقد كان منها، شرط تخلف فإذا. وصحته

 شرط تخلف فإذا. وبقاؤه العقد استمرار علٌها ٌتوقف التً هً: اللزوم وشروط

 لغٌرهما أو العاقدٌن ألحد ٌجوز الذي وهو( : الزم غٌر) أو( جائزاً ) العقد كان منها،

 .فسخه

 ال الباطل فالزواج الصحٌح، العقد آثار من أثر أي علٌه ٌترتب ال: الباطل والعقد

 به ٌثبت فال. العدم منزلة فً وٌعتبر الدخول، بعد ولو الزواج، آثار من شًء علٌه ٌترتب

 كاألخت المحارم بإحدى الزواج مثل المرأة، على العدة بعده تجب وال األب، من النسب

 .آخر برجل المتزوجة بالمرأة والزواج والبنت،

 آثار به ٌثبت الفاسد فالزواج الصحٌح، العقد آثار بعض  له ٌثبت: الفاسد والعقد

 مثل المرأة، على العدة المتاركة أو بالتفرٌق وتجب النسب، به فٌثبت بالزوجة، الدخول

  شهود، بغٌر الزواج

 :وشروطها الفاظهاالصيغة )االيجاب والقبول(

 الفاظ الصٌغة وما ٌتعلق بها  : - أ

 اإلٌجاب وألفاظ إشارة، أو كتابة ٌكون وقد لفظاً، ٌكون قد والقبول اإلٌجاب من كل

 انعقاد عدم على متفق هو ما ومنها به، الزواج انعقاد على متفق هو ما منها والقبول،

 . فٌه مختلف هو ما ومنها به، الزواج

 وزوجت، أنكحت: لفظ فهً: بها الزواج انعقاد على الفقهاء اتفق التً األلفاظ أما

 وال: }وقوله[ 33:األحزاب{ ]زوجناكها: }تعالى قوله فً القرآن نص فً لورودهما

 [ .22:النساء{ ]آباؤكم نكح ما تنكحوا

 تملٌك على تدل ال التً فهً: بها الزواج انعقاد عدم على الفقهاء اتفق التً األلفاظ وأما

 والمتعة واإلجارة واإلعارة اإلباحة: وهً الحٌاة، مدة الملك بقاء على وال الحال فً العٌن

 .ونحوها والودٌعة والرهن والوصٌة

 الصدقة، ولفظ الهبة، ولفظ البٌع، لفظ فهً: بها الزواج انعقاد فً اختلفوا التً األلفاظ وأما

 :الحٌاة مدة الملك وبقاء الحال، فً العٌن تملٌك على ٌدل مما ونحوها العطٌة أو



 على تدل قرٌنة أو نٌة بشرط بها الزواج ٌنعقد: الراجح على والمالكٌة الحنفٌة، قال - 1

 على التعرف المطلوب ألن المقصود؛ الشهود وفهم الناس، وإحضار المهر كبٌان الزواج،

 الهبة بلفظ الزواج على ٌدل ما الشرع فً ورد وقد اعتبار، للفظ ولٌس العاقدٌن، إرادة

 .والتملٌك

 ٌستنكحها أن النبً أراد إن للنبً، نفسها وهبت إن مؤمنة وامرأةً : }تعالى قوله فً ـ األول

 بدون الزواج صحة فً للنبً والخصوصٌة[ 05:األحزاب{ ]المؤمنٌن دون من لك خالصة

 .الهبة لفظ باستعمال ال مهر،

 ملكتكها قد: »مهراً  ٌقدمه ماالً  ٌملك لم لرجل وسلم علٌه هللا صلّى الرسول قول ـ والثانً

 .«القرآن من معك بما

 التزوٌج، أو النكاح بلفظ إال ٌنعقد وال بها، الزواج ٌنعقد ال: والحنابلة الشافعٌة وقال - 2

 من بغٌرهما ٌنعقد أن ٌصح وال علٌهما، االقتصار فٌلزم تقدم، كما القرآن فً لورودهما

 نفسها وهبت إن: }وآٌة به، الخاص اللفظ مع النٌة فٌه ٌعتبر عقد الزواج ألن األلفاظ؛

 «ملكتكها» وحدٌث. وسلم علٌه هللا صلّى النبً خصوصٌات من[ 05:األحزاب{ ]للنبً

 لفظ مع اللفظ هذا ترادف منه ظناً  بالمعنى، رواه الراوي أن أو الراوي، من وهم إما

 .«زوجتكها: »الجمهور برواٌة معارضة فهً الرواٌة، صحة وبتقدٌر الزواج،

قال االمامٌة ال ٌصح اال بلفظ )زوجتك او انكحتك او متعتك الغٌر ( لورود النص  -3

 بذلك كما فً اآلٌات السابقة . اما غٌرها من االلفاظ فال ٌجوز .

 واتفق األمر، بلفظ أو المضارع بلفظ أو الماضً بلفظ والقبول اإلٌجاب صٌغة تكون وقد

 .  واألمر المضارع فً واختلفوا الماضً، بصٌغة الزواج انعقاد على الفقهاء

 فالنة ابنتً زوجتك: للرجل المرأة ولً ٌقول كأن: الماضً الفعل بصٌغة الزواج ٌنعقد أـ

 فً العقد إنشاء الصٌغة بهذه المقصود ألن أورضٌت؛ قبلت: الزوج فقال كذا، مهر على

 .قرٌنة أو نٌة على توقف غٌر من العقد بها فٌنعقد الحال،

 أتزوجك: العقد مجلس فً للمرأة الرجل ٌقول أن مثل: المضارع بصٌغة العقد وأما ـ ب

 كانت إذا والمالكٌة الحنفٌة عند العقد صح أرضى، أو أقبل: فقالت كذا، قدره مهر على

 ٌكون كأن المستقبل، فً للوعد ال الحال، فً العقد إنشاء إرادة على تدل قرٌنة هناك

 المساومة، أو الوعد إرادة ٌنفً الهٌئة هذه فوجود الزواج، عقد إلجراء مهٌئاً  المجلس

 .بالخطبة مسبوقاً  ٌكون البٌع بعكس الزواج ألن التنجٌز؛ إرادة على وٌدل

 فً الزواج إنشاء قصد على دالة قرٌنة توجد ولم العقد، إلنجاز مهٌئاً  المجلس ٌكن لم فإن

 .العقد ٌنعقد فال الحال،



 لفظ من عندهم بد ال وإنما المضارع، بصٌغة والحنابلة الشافعٌة عند الزواج ٌنعقد وال

 قبلت أو نكحت أو تزوجت: الزوج ٌقول بأن أوالزواج، النكاح من مشتق الماضً بصٌغة

 ولو. النٌة على للشهود اطالع ال إذ ابنتً، كأحللتك: بكناٌة ٌصح وال تزوٌجها، أو نكاحها

 المذهب، على الشافعٌة لدى الزواج ٌنعقد لم قبلت،: الزوج فقال زوجتك،: المرأة ولً قال

 .الشافعٌة غٌر الجمهور عند وٌنعقد

 زوجٌنً: المرأة الرجل ٌقول كأن: األمر بصٌغة والمالكٌة الحنفٌة عند العقد وٌصح ـ جـ

 الزواج تم نفسً، زوجتك: المرأة فقالت الخطوبة، ال الزواج، إنشاء بذلك وقصد نفسك،

 .بٌنهما

 شروط الصٌغة  :  - ب

 

استتباع القبول لالٌجاب  :أي حصول االٌجاب والقبول فً مجلس واحد  - أ

وبعبارة اخرى ان الٌتخلل المجلس ما ٌدل على انفضاضه حقٌقة او حكما ، 

من صاحب القبول بعد اٌجاب صاحب االٌجاب ما ٌدل غلى  أي ان الٌصدر

االعتراض عن العقد كاالنصراف بعد االٌجاب الى كالم اخر ال عالقة له 

بالعقد ثم صدور االٌجاب بعده او ترك مجلس العقد المر ال صلة له بالعقد ثم 

 العودة الٌه واتباعها بالقبول ، والعرف والقرائن هً التً تحدد كون انصراف

 صاحب القبول الى كالم اخر قطعا للقبول ام ال 

 

 واإلٌجاب القبول باتحاد التوافق ٌتحقق: له ومطابقته اإلٌجاب مع القبول توافق - ب

 العقد، محل فً المخالفة كانت فإن تخالفا فإذا المهر، مقدار وفً العقد محل فً

ابنتك فالنة  من  الزواج قبلت: الرجل فٌقول فالنة، زوجتك: الفتاة أبً قول مثل

 إلى انصرف القبول ألن الزواج؛ ٌنعقد فال وسمى بنتا غٌر التً سماها الولً

  ٌصح، فلم فٌه، اإلٌجاب وجد من غٌر

 

 مضافاً  كونه ٌجوز فال الحال، فً كونه فٌه ٌشترط كالبٌع الزواج: الحال فً التنجٌز - ت

 كتزوجتك كائن، غٌر شرط على معلقاً  وال غد، بعد أو غداً، كتزوجتك المستقبل، إلى

 عقد ألن بنتً؛ زوجتك فقد الشمس طلعت إذا أو أبً، رضً إن أو زٌد، قدم إن

 وألن اإلضافة، وال التعلٌق تقبل ال وهً المعاوضات، أو التملٌكات عقود من الزواج

 الحقٌقة ٌناقضان واإلضافة والتعلٌق الحال، فً حكمه لٌفٌد الزواج عقد وضع الشارع

 .   الشرعٌة

 

 

 


