
 

 

ISSN 2232-0431 / e-ISSN 2504-8422                                   VOL. 14 (SPECIAL EDITION) SEPT 2018:  pp 313-323 

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA                                                   Journal of Islamic Social Sciences and Humanities   

واإلنسانية اإلسالمية الثقافة مجلة  

 

313 
 

Submission date: 8/04/2018   Accepted date: 23/07/2018 

 

 دراسة تحليلية الشرط الجعلي وآثاره الفقهية في عقد النكاح:

 

The Condition and Its Jurisprudence Implications into the Marriage Contract:  
An Analytical Study 

 

Omar Awadallah Rabee al-Awfi and Azam al-Layl ibn Marni 

Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia 

safuaan@hotmail.com  

 

 الملخص
وآثقرهْْ،الانصوصْالةرعية،ْوأشوالْعلمقءْاألصولْوالفقهْيفْالةرطْالةرعيانقشةةْدلهذهْالدراسةْالتحليليةْْتُْْكرِّس

الفقهيةْيفْعقدْالانكقح.ْوتكمنْادلةكلة؛ْيفْشلةْادلعرفةْبقلعلمْالةرعي،ْوالثقةْالزائدةْمبنْهمْليسواْأهالْللفتوى،ْ
الق،ْوالزواجْالعريف،ْوزواجْشلقْأنتجْزجيقتْالْدتتْإىلْالزواجْالةرعيْبصلةْسوىْاالسمْفقط.ْمانهقْالزواجْبانيةْالط

الوشوفْعلىْاحلكمْالةرعيْيفْالتعقملْمعْالةروطْْالدراسة؛ْدفهتْادلسيقر،ْوالزواجْالسيقحي،ْوزاجْاالصطيقف.
والكةفْْ،حتليلْمانهجْالعلمقءْيفْالتعقملْمعْآثقرْالةرطْيفْعقدْالانكقحْسلبًقْواجيقبقًْْ،ْمنْخالليفْعقدْالانكقح

فضالْعنْالوشوفْعلىْْ.يفْضوءْذلكْادلانهجْ،احلكمْالةرعيْلصورْمنْاألنكحةوبيقنْْ.عنْالققعدةْيفْذلك
ْ ْوشد ْوالفقهقء. ْاألصوليُت ْبُت ْوأنواعه ْالةرط ْْتْْانتهجمقهية ْادلالدراسة ْالانهج ْأفقدتْستقرائياالوصفي ْحيث .

اجلعلية؛ْراجعْإىلْاخلالفْعقمة،ْوأنْمدارْاخلالفْيفْاحلكمْعلىْالةروطْالةروطْاجلعليةْفأدلتهقْنْأْالانتقئجْإىل:
ْكتبْاهللْفهوْبقطل".ْوبيانْتْالدراسة؛ْأنْالةروطْاجلعليةْيفْ الواشعْيفْتفسَتْاحلديثْالانبوي:"كلْشرطْليسْيف

يتضحْْ؛الانكقحْجيبْالوفقءْهبق،ْمقْدامتْالْتانقيفْمقتضىْالعقد.ْوأنْأثرْالةرطْيفْاحلكمْعلىْاألنكحةْادلعقصرة
وسالمتهقْمنْالةروطْاجلعليةْْ،ىْتوافرْالةروطْالةرعيةْفيهقيفْمدقْصحةْأوْفسقداً،ْجليقْحيانمقْنربطْاحلكمْعليه

 ادلانقشضةْدلقصودْالعقد.

ْْالةرط،ْاجلعلي،ْاآلثقرْالفقهية،ْعقدْالانكقح.مفتقحية:ْْكلمقت
 

 

Abstract 

This analytical study discusses the legal requirement in the Shariah texts, the opinions in the 

marriage contract. The problem is the lack of knowledge of forensic science, and the increased 

confidence in those who are not eligible for fatwas, which resulted in marriages that were not 

related to legal marriage except for the name only; such as marriage in the intention of divorce, 

customary marriage, “Tisyar” marriage, and tourist marriage. The objective of the study is to 

determine the legal ruling in the marriage contract terms. The study followed the descriptive 

method. The findings revealed that; the terms of the guardian, consent, naming of spouses, the 
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confirmation, and the presence of witnesses; are all conditions that marriage is not valid without 

their availability, because they are terms that guide the evidence. The efficiency term is a 

condition for the necessity of marriage but not its validity, even when the wife waiver it is still 

true marriage. Maternity is obligatory in marriage and is not a condition for its validity. The 

effect is obvious when we link the judgment to health or corruption, given the availability of the 

legal conditions for the meaning of the contract.  

 

Keywords: legal requirement, doctrinal implications, marriage contract.  
 

 مقدمة
َْعاندُْشُروِطِهْم"يرىْالةرعْيفْ ْ"اْلُمْسِلُموَن ويفْروايةْزاد:ْ"إالْشرطقْأحلْ.ْ(ه1422صحيحْالبخقري،ْ) العقد:

عقدْالانكقحْبةروطْالةرعْاإلسالميْاحلكيمْأحقطْْوشدْ(،944ْ:البيهقي،ْالساننْالكربى)ْحرامقْأوْحرمْحالال"
ْأشرْ ْْ.الْيصحْإالْبتوافرهق ْوألغىْأخرى؛ْْكمق ْكالْالطرفُتْعلىْاشًتاطهق، بعضْالةروطْاليتْشدْحيرصْأحدْأو

ْ ْبقعتبقر ْإن ْيف ْتصب ْزلتواهْاألوىل ْمن ْإفراغه ْعلى ْتعمل ْالثقنية ْأن ْحُت ْيف ْوتأكيده، ْوتوثيقه ْالعقد مصلحة
 ْالثقنيةْيكونْالعقدْسفقحق،ْبقطالْالْتًتتْعليهْآثقره.ْويفْ،ومضمونه.ْفبقألوىلْيكونْالعقدْنكقحقًْ

 
فقلانكقحْسكن،ْْ؛تهادلقصودْالةرعيْمنْالانكقحْيفْاإلسالم،ْهوْأمسىْبكثَتْمنْرلردْالعالشةْاحلسيةْبُتْالزوجْوزوج

ْكلهقْأمورْالْتانضبطْبقلتعريف؛ْلصلتهقْْ.ومودة،ْورمحةْواطمئانقنْنفسي،ْوبققءْللانوع ولعلْالفقهقءْوجدواْأنْهذه
ْكقنواْشدْنصواْعليهقْيفْمواضعْأخرى،ْشلقْيدلْ بقدلةقعرْوالقلوب،ْومنْمثْملْيانصواْعليهقْصراحةْيفْتعريفقهتم،ْوإن

ْانهقعلىْوعيهمْالتقمْوعدمْغفلتهمْع
 (.444م:4441ْهـ/4444ْ.لسرخسي،ْمشسْالدينا)

 
تحققْالةرطْالةرعيْمنْعدمهْمعتربْيًتتبْعلىْتوافرهقْاحلكمْبقلصحةْوالانفقذ؛ْفوالةروطْنوعقن:ْشروطْشرعية،ْ

ْكقنْالوفقءْهبقْواجًبقْشرًعقْإالْإنهْتقبعْإلرادةْادلتعقشد،ْوهانقكْشروطْجعللية؛ْفالغقد.ْْيفْصحةْأوْبطالن هيْوإن
 نْختلفْالةرطْرجعْاحلكمْإىلْاختيقرْمةًتطه.ْفإ
 

ْالعدمْوالْيلزمْمنْوجودهْ ْيلزمْمنْعدمه ْالةرطْالةرعي،ْوهوْمق األصوليونْيفْإطالشهمْللةرط؛ْيقصدونْمانه
وجودْوالْعدمْوكقنْخقرجقْعنْحقيقةْادلةروط.ْأمقْالفقهقءْفإطالشهمْللةرطْيقصدونْمانهْالةرطْاجلعلي؛ْوهوْ

.ْْ(9001ْ:944البسقم،ْعبدْاهللْبنْعبدْالرمحن.ْ)ْادلتعقشدينْاآلخرْمقْلهْفيهْمانفعة،ْوغرضْصحيح""إلزامْأحدْ
 كمقْوجدنقْأنْالفقهقءْيوافقونْاألصوليُتْيفْتقسيمْالةرطْإىلْشرعيْوجعلي.

 
ْالبقبْ قحْبةكلْويفْالانكْ،وآثقرهْالفقهيةْيفْالعقدْبةكلْعقمْ،مبسألةْالةرطلفقهقءْوانْْوألصولياْاهتمّْومنْهذا

ْالةُُّروِطْ خقص؛ْوذلكْحلقجةْالانقسْالعمليةْوالفطريةْلعقدْالانكقح.ْفقدْشقلْالرسولْصلىْاهللْعليهْوسلم:ْ"َْأَحقُّ
ْاْلُفُروَج" َْمقْاْسَتْحَلْلُتْمْبِِه .ْوشقلْصلىْاهللْعليهْوسلم:ْ"ِإَذاْ(2520رشمْاحلديث:ْْ،صحيحْالبخقري)َْأْنْتُوُفواْبِِه
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اَنٌةْيفْاأْلَْرِضَْوَفَسقٌدَْعرِيٌض"أَتَقُكْمَْمْنْ ْتـَْفَعُلواَْتُكْنِْفتـْ ابنْمقجة،ْساننْابنْمقجة،ْ)ْتـَْرَضْوَنُْخُلَقُهَْوِدياَنُهْفـََزوُِّجوُهِْإال 
ْْ.ويفْالانكقحْخصوصقًْْبقلةرطْيفْالعقودْعمومقًْْقمهتمكقنْاالمنْهانقْْْ.(11ْ55رشمْاحلديث:ْ

 
 مشكلة البحث

ْالةرطْبغيةْدْيفْعلمقءْشدديقًْالْجهودرغمْ ْبأمثلةْْ؛علىْأمهيتهقْقة،ْإالْأهنطدْأسسْمانضبيقعتراسة ظلتْمربوطة
أغرىْبعضْادلتَفْيِقِهُتْاليومْْ؛ارتبقطْحبوثْاألشدمُتْبأمثلةْشدديةْئتهمْوولدتْيفْعصرهم.ْولعلياستمدتْمنْب

ْقتالفضقئييفْينْللفتوىْ؛ْفانجمْعنْجهلْالعديدْمنْادلتصدجالءئكْاإلالتطقولْعلىْموروثْأولْ،ْورمبقبقلقفز
حبقيقةْالةرطْوأحكقمهْعاندْاألصوليُتْوالفقهقءْواألثرْالانقتجْعنْختلفهْأوْبعضْأجزائهْيفْعقدْالانكقحْواليتْشدْ

فضالْأنْهانقكْشروطقْاستجدتْيفْبعضْصورْعقدْالانكقحْاليومْملْتكنْمألوفةْوالْمعروفةْيفْْ.تؤديْإىلْبطالنه
 بعضْحيللْهذاْالانكقحْمنْغَتْبيانةْوَشرََعْحُيَر مْذلكْالانكقحْبغَتْوجهْشرعي.أيقمْعلمقئانقْالسقبقُت.ْفطفقْال

 
ْكلْيومْيتَـَفت قْالعقلْالبةريْعنْمسميقتْجديدةْلعقودْعديدة،ْوشدْتكونْمةتقةْمنْعقودْشددية،ْلكانهقْف في

؛ْفيكونْالتسقؤل:ْمقْأضيفْذلقْمنْشروطْمستحدثةمقْافتقدتهْمنْشروطْشرعيةْمعتربة،ْأوْبسببْغقيرهتقْبسببْ
أخلتْببعضْْهلْهذهْالعقودْصحيحة؛ْألهنقْمةتقةْمنْعقودْشدديةْصحيحة؟ْأمْأهنقْعقودْفقسدةْأوْبقطلة؛ْألهنق

تضمانتْمنْالةروطْمقْملْيكنْمعروفق،ْوالْمألوفقْيفْالعقدْاألم؟ْمثْمقْآثقرْتلكْْشروطْالانكقحْالةرعية،ْأوْألهنق
 عيدْشقعدةْيفْهذاْاجملقل؟الةروطْيفْكالْاحلقلتُت؟ْوهلْديكنْتق

 
منْهذاْالبقبْجقءتْإشكقليةْهذاْالبحثْلتتمثلْيفْإعقدةْالانظرْبةكلْأدقْوعلىْضلوْأمشلْيفْفلسفةْأثرْالةرطْ

الةرعيةْبغيةْالوشوفْعلىْاحلكمْالةرعيْيفْالتعقملْمعْالةروطْْ،بُتْاألصوليُتْوالفقهقءْلدىْيفْعقدْالانكقح
وضعْأسسْوضوابطْلتمييزْالةرطْالصحيحْحصرْالةروطْالةرعيةْادلعتربةْْووبقلتقيلْْعقدْالانكقح؛ادلتعلقةْبْواجلعلية

ْكلْذلكْبانقءْعلىْالكةفْعنْمنْالةروطْاجلعلية.ْْمنْالفقسدْأوْالبقطل مثْمعرفةْأثرْذلكْالةرطْعلىْالعقد،
ْوالفقهي ْاألصويل ْالبعد ْبُت ْالربط ْعن ْفضال ْاجملقل، ْهذا ْيف ْوالفقهقء ْاألصوليُت ْوأسس ْعقدْْشواعد ْيف للةرط

ْمنْ ْاليومْاحلكمْعلىْالعقودْادلستجدةْيفْرلقلْالانكقحْبانقءْعلىْمقْصقحبهق ْليتسٌتْْيفْالانهقيةْلفقهقء الانكقح؛
 شروطْمستحدثة.

ْ
 أهداف البحث  

ْهآثقْرعلىْْاحلكمْالفقهيْوْ.الفقهقءْيفْمانظورْيفْعقدْالانكقحْةيعلاجلْطْوالةْرأنواعْمانقشةةْاذلدفْالرئيسْللبحث؛ْ
ْمنْمانقشةة:ْْ.سلبقًْْوأْإجيقبقًْالانكقحْْيفْعقد ْاذلدفْالرئيسْالْبّد ضوابطْْوْ،أدلةْاعتبقرْالةرطْاجلعليوعنْهذا

 .مذاهبْالعلمقءْيفْالةروطْاجلعليةْأخَتاًْْو،ْاعتبقرْالةرطْاجلعليْعاندْالفقهقء
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 منهج البحث
ْكقنْمنْالضروريْاتبقعْمانهجيةْتضمنْحتقيقْاألهدافبحثانطالشقْمنْطبيعةْال ادلرجوة؛ْذلذاْاتبعْالبقحثْْ،ْفقد

ْمانهجيةْمركبةْمنْمانهجُتْمهق:
يفْموضوعْالةرطْوبقخلصوصْمقْيتعلقْمانهْْ،ادلانهجْالوصفيْاالستقرائي:ْمنْخاللْمجعْاآلراءْواسقصقئهق .ْأ

 ببقبْالانكقح.
يفْموضوعْالةرطْوأثرهْيفْالعقد،ْخصوصقْْ،ادلانهجْالتحليلي:ْوذلكْمنْخاللْحتليلْاآلراءْاألصوليةْوالفقهية .ْب

 عقدْالانكقح،ْوذلكْبغرضْالوشوفْعلىْمانهجيتهمْيفْمدىْتأثَتْالةرطْعلىْالعقد.
 

اليتْسقشهقْْ،وإىلْجقنبْهذهْادلانهجيةْفقدْحرصْالبقحثْعلىْترجيحْمقْيراهْراجحقْمنْاآلراءْالفقهيةْواألصولية
ْالبحث،ْوحرِْ علىْصورْالانكقحْْ؛يفْعقدْالانكقحْاجلعليْاستهْآلثقرْالةرطكذلكْعلىْأنْيركزْيفْدْرْْصَْيفْهذا

ْكقدلسيقرْوادلصيقف،ْوغَتهق. ْاحلديثة
 

 أدلة اعتبار الشرط الجعلي
وبقلثقينْمقْاشًتطهْْ،األولْمقْاشًتطهْالةقرعْلصحةْالعقدْعٍتْ.الةرطْإىلْشرعيْوجعليْوالفقهقءْنْواألصوليْشسم

ْشروطْالعقدْانفسه،بالعقشدْ ْيفْاعتبقرهقْوهيْالةروطْالةرعيةْأمق ْعلىْلسقنْْ؛فالْمةقحة ْورد ْهبق حيثْاألمر
ففيهقْمنْالانزاعْمقْأحوجانقْإىلْْ،اجلعليةْةروطالأمقْْ.فهمْمعانقهْلكنْشدْيردْالانزاعْيفْصحةْالانصْأوْالةقرعْنفسه،

 .االستداللْعلىْاعتبقرهقْبانصوصْمنْالكتقبْوالسانة

 

مْمقْملْخيقلفْحكمْاهللْتعقىلْوحكمْرسولهْصلىْاهللْعليهْوسلم،ْوثبتْأنْولقدْثبتْاعتبقرْالةرطْيفْاإلسال
الوفقءْبقلةرطْوفقءْبقلعهدْالذيْهوْصفةْمنْصفقتْادلؤمانُت،ْوأنْسلقلفةْالةرطْوعدمْالوفقءْبهْنقضْللعهد.ْوشدْ

ْوردْذمْمنْنقضْالعهد ْكمق ْعليهق ْوالةروطْوادلواثيقْواحملقفظة ْبقلعهود وادليثققْوملْيلتزمْْوردتْالانصوصْبقلوفقء
َوادلوفوَنْبَِعهِدِهمِْإذاْ،ْوشوله:ْ(1(ْ:5ادلقئدةْ))ْۚ  يقْأَيُـَّهقْال ذيَنْآَمانواْأَوفواْبِقلُعقوِدْ ذلكْشولهْتعقىل:بتعهدهْبه،ْومنْ

ْكقَنَْمسئواًلْْۚ  َوأَوفواْبِقلَعهِدْ،ْوشوله:ْ(155(:2ْالبقرةْ))ْ ۚ  عقَهدواْ ْالَعهَد ،ْوشدْدخلْيفْ(34(:15ْاإلسراءْ))ِإن 
 (.254)ابنْمقجة،ْساننْابنْمقجة:ْذلكْكلْمقْعقدهْادلرءْعلىْنفسهْوإنْملْيكنْاهللْتعقىلْشدْأمرْبهْأصالًْ

 

.ْفأخربْصلىْاهللْ(1944ساننْأيبْداود،ْرشمْاحلديث:ْ)ْويفْالسانةْمنْحديثْأيبْهريرة:ْ"ادلسلمونْعلىْشروطهم"
التزموهقْعاندْالعهود،ْوكذلكْاحلديثْالذيْيرويهْعقبةْبنْعقمرْْعليهْوسلمْأنْادلسلمُتْيقفونْعاندْشروطهمْاليت

،ْشقلْْابنْتيمية:ْ(2521رشمْاحلديث:ْْ،صحيحْالبخقري)ْ"إنْأحقْالةروطْأنْتوفواْبهْمقْاستحللتمْبهْالفروج"
فهذهْْ،(210هـ:1411ْ)ْابنْتيمية،ْ"أحقْمنْغَتهقْ"دلْعلىْاستحقققْالةروطْبقلوفقءْوأنْشروطْالانكقح

صْومقْيفْمعانقهقْتدلْعلىْوجوبْالوفقءْبقلةروطْوالعهودْاليتْحيصلْااللتزامْهبقْواالتفققْعليهقْعاندْالعقودْالانصْو
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ْكقنْمنْ وادلعقمالت.ْوكذلكْكلْشيءْجقزْبذلهْمنْدونْشرطْلزمْبقلةرط،ْفمققطعْاحلقوقْعاندْالةروط.ْوإذا
بةرط،ْبلْتركْالوفقءْبقلةرطْيدخلْيفْعالمقتْالانفققْإخالفْادلوعدْوليسْمبةروط،ْفكيفْبقدلوعدْادلؤكدْ

م:4441ْابنْشيمْاجلوزية،ْ)ْالكذبْواخلُلفْواخليقنةْوالغدر،ْإذْإنْالةرطْاجلقئزْمبانزلةْالعقد،ْبلْهوْعقدْوعهد
،ْويفْالصحيحُتْعنْابنْعمرْرضيْاهللْعانهمقْعنْالانيبْصلىْاهللْعليهْوسلمْشقل:ْ"يرفعْلكلْغقدرْلواءْيومْ(100

.ْويفْصحيحْمسلمْ(3111رشمْاحلديث:ْْ،صحيحْالبخقري)ْرتهْفيققلْْهذهْغدرةْفالنْبنْفالن"القيقمةْبقدرْغد
ْكقنْمانقفققًْخقلصقًْومنْكقنتْفيهْخصلةْ عانهْأيضقًْشقل:ْشقلْرسولْاهللْصلىْاهللْعليهْوسلم:ْ"أربعْمنْكنْفيه

ْوعدْأخلفْوإذاْخقصمْفجر"ْمانهنْكقنْفيهْخصلةْمنْالانفققْحىتْيدعهق:ْإذاْحد ثْكذبْوإذاْعقهدْغدر،ْوإذا
 .(940رشمْاحلديث:ْصحيحْمسلم،ْْ)

 

واعتبقرْالةرطْيفْاإلسالم،ْووجوبْالوفقءْبه،ْواإللزامْبهْشضقًء،ْهوْمقْفهمهْشضقةْالصحقبةْوالتقبعُتْرضوانْاهللْ
"منْشرطْعلىْنقلْالبخقريْيفْصحيحهْعنْعمرْرضيْاهللْعانهْ"مققطعْاحلقوقْعاندْالةروط"،ْوشقلْشريح:ْعليهم،ْفقدْ

 .(942ْ:4)صحيحْالبخقري،ْجْ"نفسهْطقئعقًْغَتْمكره،ْفهوْعليه

 

شدْيكونْلهْغرضْيريدْحتقيقهْيفْعقدْمنْْ–ادلانةيءْْللعقد–إمنقْوجبْإعتبقرْالةرطْحلكمةْوهيْأنْادلكلفْ
وشدْيريدْْ.ةدهالعقود،ْولوالهْملْيقدمْعلىْهذاْالعقد،ْفيةًتطْمقْيريدهْعاندْالعقد،ْحىتْيتحققْلهْغرضهْالذيْيان

ْكقنْالعقدْيتضمانهْلوملْيةًتطْفيه فقعتبقرْالةقرعْحيانئذْللةروطْهوْ،ْفيخرجْبذلكْمنْتبعتهْوااللتزام،ْنفيْشيء
عُتْاحلكمةْوادلصلحة.ْومقْيقرّهْاإلسالمْمنْشروط،ْوشيود،ْفإنهْمتضمنْمقْحيفظْادلصقحلْواحلقوقْمنْغَتْإحلققْ

أحلْحرامقًْأوْحرمْحالالًْضررْبأحد،ْوهذاْمقْيبيانهْشولهْعليهْال صالةْوالسالم:ْ"ادلسلمونْعاندْشروطهمْإالْشرطقًْ
 .(1944ساننْأيبْداود،ْرشمْاحلديث:ْ)"

 

ْكلْمقْفيهْتوسيعْعلىْ فالْيانبغيْالقولْبعدمْاعتبقرْالةرط،ْوشواعدْالةريعةْاإلسالميةْتانقيفْهذاْأديقْمانقفقة،ْوتوضحْأن
شقلْابنْالقيم:ْ"وادلقصودْأنْللةروطْْألصلْآخرْفالْمقنعْمنْالقولْبه.ادلسلمُتْوحفظْحلقوشهمْمنْغَتْمعقرضةْ

ْكثَتْمنْالفقهقءْفإهنمْيلغونْشروطقًْملْيلغهقْالةقرعْويفسدونْهبقْالعقدْمنْغَتْمفسدةْ عاندْالةقرعْشأنقًْليسْعاند
ْ.(40هـ:4494ْْ.السدالن،ْصقحلْبنْغقًل)ْتقتضيْفسقدهْ"

 

ْ
 الفقهاءضوابط اعتبار الشرط الجعلي عند 

كونْالةريعةْأذنتْيفْالةرط،ْوأوجبتْالوفقءْبه؛ْبانقءْعلىْمقْذكرْآنفق،ْالْيعٍتْأنْالةقرعْتركْالعانقنْللمكل فْ
أنْيةًتطْيفْعقودهْمقْيةقءْمنْشروط،ْبلْشيدْتلكْاحلريةْأعٍتْحريةْالعقشدينْيفْاالْشًتاطْيفْعقودْمعقمالهتمق؛ْ

ْالةقرعْليقررْأنْالةرطْالْبدْأن رع.ْقةبقيودْحىتْيكونْزللْاعتبقرْمنْالبطْويتقيدْاٍْيانضبطْبضْوْحيثْجقء
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فقدلةًتطْليسْلهْأنْيبيحْمقْحرمهْاهلل،ْوالْحيرمْمقْأبقحهْاهلل،ْفإنْشرطهْحيانئذْيكونْمبطاًلْحلكمْاهلل،ْوكذلكْ
 ليسْلهْأنْيسقطْمقْأوجبهْاهلل،ْوإمنقْادلةًتطْلهْأنْيوجبْبقلةرطْمقْملْيكنْواجبقًْبدونه.

 

ْكتقبْاهللْفهوْبقطل"ْإذْهوْمستاندْْ:مبٍتْعلىْفهمْحديثْ؛روطْمقْحيلْمانهقْومقْحيرمإنْش "كلْشرطْليسْيف
ْكمقْسانعرضْلهْيفْحبثانقْحولْالةروطْاجلعلية. ْكثَتْمنْالةروط ويفْشروطْالانكقحْْزمرةْمنْأهلْالعلمْيفْإبطقل

ْشقله ْوأنْنستذكرْمق ْالانبوية، ْالعبقرة ْأنْندركْمعٌتْهذه ْبذكرْنصْْ.أهلْالعلمْيفْمعانقهقْيتعُتْعليانق ْأواًل ونبدأ
أهنقْشقلت:ْ"جقءتٍتْبريرةْفققلت:ْإينْْْ،احلديثْالانبويْبتمقمه،ْوهوْمقْأخرجهْالةيخقنْعنْعقئةةْرضيْاهللْعانهق

ْكلْعقمْأوشية،ْفأعيانيٍت.ْفقلت:ْإنْأحبْشومكْأنْأعدهقْذلمْويكونْوالؤكْيلْ كقتبتْأهليْعلىْتسعْأواق،ْيف
ْوسلمْ ْفجقءتْمنْعاندهمْورسولْاهللْصلىْاهللْعليه ْعليهق، ْفأبوا ْفققلتْذلم: ْإىلْأهلهق، ْفذهبتْبريرة فعلت.

ْعْرجقلسٌْ ْإينْشد ْفققلت: ْوسلم،ْ، ْالانيبْصلىْاهللْعليه ْفسمع ْذلم. ْالوالء ْيكون ْإالْأن ْفأبوا ضتْذلكْعليهم
فققل:ْخذيهقْواشًتطيْذلمْالوالء،ْفإمنقْالوالءْدلنْأعتق.ْففعلتْعقئةةْْ،فأخربتْعقئةةْالانيبْصلىْاهللْعليهْوسلم

ْعليه،ْمثْشقل:ْأمقْبعدْفمقْبقلْرضيْاهللْعانهق،ْمثْشقمْرسولْاهللْصلىْاهللْعليهْوسلمْيفْالانقس،ْفحمدْاهلل،ْوأثٌت
ْ ْأعتق" ْدلن ْالوالء ْوإمنق ْأوثق، ْاهلل ْوشرط ْأحق، ْاهلل ْشضقء ْاهلل ْكتقب ْيف ْليست ْشروطًق ْيةًتطون صحيحْ)رجقل

 .(1222،ْبرشم194ْوصحيحْمسلم،ْص9294ْ،ْبرشم943ْالبخقري،ْص

 

ْكالمهْوحكمهْالذيْح كمْبهْعلىْلسقنْرسولهْصلىْاهللْومجهورْشراحْاحلديثْعلىْأنْادلرادْبعبقرةْ"كتقبْاهلل"
ْكتقبْاهللْوسانةْرسولهْصلىْاهللْعليهْوسلم،ْومانهمْالقرطيبْ ْكتقبْاهلل"ْمقْخقلف عليهْوسلم،ْوأنْمعٌتْ"ليسْيف

ْتفصيالًْ ْوال ْتأصياًل ْاهلل ْكتقب ْيف ْليس ْفيقول: ْآخر ْمعٌت ْيزيد ْأنه ْجْإال ْادلوشعُت، ْإعالم ْاجلوزية، ْشيم ،1ْ)ابن
 .(19،ْص9تحْالبقريْشرحْصحيحْالبخقري،ْج.ْوْالعسقالين،ْف109ص

 

ْكتقبْاهللْوسانةْرسولهْأحقْيفْ ْكقنتْمئةْشرط(،ْفمقْجقءْيف ْكثرتْ)ولو والةروطْغَتْادلةروعةْبقطلةْملغقةْولو
االلتزامْبهْمنْهذهْالةروط،ْوشرطْاهللْورسولهْأوثقْمانهق،ْإذْضقبطْاجلوازْوالصحةْيفْالةروطْموافقتهقْلكتقبْاهللْ

 ه.وسانةْرسول

 

غَتْأنْابنْحزمْلهْرأيْيستقلْبهْإذْهوْيرىْأنْادلقصودْبـْ"ليسْيفْكتقبْاهلل"ْمقملْيردْبهْنصْمنْكتقبْوالْسانة،ْ
فيقول:ْ"والةرطْبقطل،ْأيْشرطْكقنْالحتقشْْ(441،ْص3)ابنْحزم،ْجْفلذلكْكلْالةروطْعاندهْبقطلةْإالْسبعة

 .(444،ْص3)ابنْحزم،ْجْشيئقً،ْإالْسبعةْشروطْفقطْفإهنقْالزمةْوالبيعْصحيحْإنْاشًتطتْفيه"

 

ْكالمْابنْحزمْبأنْ"عدمْاإلجيقبْليسْنفيًقْلإلجيقبْحىتْيكونْادلةًتطْمانقشضًقْللةرع،ْوكلْ وديكنْأنْيردْعلى
ْكقنْمبقحًقْدونْالةرطْْشرطْصحيحْفالْبدْأنْيغَتْمقْمل ْكقنْحرامًقْفقلةرطْالْيبيحه،ْوأمقْمق يكنْواجبقً،ْفمق

ْكقلزيقدةْيفْادلهر،ْوالثمن،ْوالرهن،ْوتأخَتْاالستيفقء -934ابنْتيمية،ْالقواعدْالانورانيةْالفقهية،ْص)ْفقلةرطْيوجبه
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ْكقئانقًْْ،لْشرطْخقلفْحكمْاهللْتعقىلفكْ.(.939 ْكتقبهْوسانةْرسولهْصلىْاهللْعليهْوسلم،ْفهوْبقطل مقْْْادلبُتْيف
ْكقن.

 

ْكتقبْاهللْعزْوجل.ْفمدارْ الةروطْاجلعليةْذلقْأدلةْعقمة،ْتدلْعلىْوجوبْالوفقءْهبق.ْوالْيصحْمانهقْإالْمقْوافق
وي:ْ"كلْشرطْليسْيفْْاخلالفْيفْاحلكمْعلىْالةروطْاجلعلية؛ْراجعْإىلْاخلالفْالواشعْيفْتفسَتْاحلديثْالانب

ْكتقبْاهللْوسانةْرسولهْصلىْاهللْ ْكلْشرطْخقلف كتقبْاهللْفهوْبقطل".ْويرىْالبقحثْأنْادلقصودْهبذاْاحلديثْ
ْالةروطْفهوْ ْمن ْوالسانة ْخقلفْالكتقب ْفمق ْأوثقْمانه، ْوشرطْاهلل ْكتقبْاهللْأحق ْألن ْبقطل. ْفهو ْوسلم عليه

 مرفوض.

 

 شروط النكاح الجعلية
ْيفْالانكقحْ-عليةشروطْالانكقحْاجل ْالةروطْ ْالةرعْعلىْْ–أو ْملْيوجبه ْشلق ْأوْأحدمهق ْالعقشدان، ْيةًتطه هيْمق

وشدْوردْيفْالسانةْالانبويةْمقْيدلْعلىْْ.العقشدين،ْلكنْمصلحتهمقْأوْمصلحةْأحدمهقْاشتضتْمثلْهذهْالةروط
يثْعتبةْبنْعقمرْعنْالانيبْاعتبقرهقْشرعقً،ْوبيقنْأهنقْمنْآكدْالةروطْوأحقهقْبقلوفقء،ْففيْالصحيحُتْمنْحد

رشم941ْْ)أخرجهْالبخقري،ْصْ{أنْأحقْالةروطْأنْتوفواْهبقْمقْاستحللتمْبهْالفروج}صلىْاهللْعليهْوسلمْشقل:ْ
دليلْعلىْأنْالةروطْادلذكورةْْهذاشقلْالصانعقين:ْ"ْ.(1429رشمْحلديث:949ْْ،ْومسلم،ْص9294احلديث:ْْ

 .ْ(1ْ:949،ْج9040بنْإمسقعيل،ْْمدزلْقين،الصانعْ)يفْعقدْالانكقحْيتعُتْالوفقءْهبق"ْ

 

لكنْالةرعْمعْاعتبقرهْذلذهْالةروطْملْيًتكْللعقشدْحريةْاالشًتاطْبلْحدْلهْحدوداًْاليسمحْلهْبتجقوزهق،ْفالْحيقْ
ْ ْاجلقنبْبقلبحثْفأفردوا ْهذا ْصلدْالفقهقءْرمحهمْاهللْراعوا ْكتقبْاهلل؛ْوذلذا ْليسْيف ْأنْيةًتطْشرطًق ضوابطْله

ْوهذهْالضوابطْهي:ْبيانواْفيهقْمقْحيلْمانهقْومقْحيرم،ْ،العقدْعقمةْولةروطْالانكقحْخقصةلةروطْ
منْحيثْوشوعْالةرطْيفْزللهْوبقلتقيلْصحتهْأوْوشوعْالةرطْبعدْفواتْْ،للزمنْأثرْيفْالةرط: زمن الشرط .أوًل 

ْاآلتية ْالثالث ْاحلقالت ْحسب ْوذلك ْوبطالنه، ْفسقده ْوبقلتقيل ْْزلله 1403ْ)البغوي، ْجم4431ْ-هـ :4ْ،
 :وهيْ(944ه:4124ْْوالعسقالين،؛91ْص

 

ألنْهذاْالةرطْوشعْيفْْ؛أنْيكونْالةرطْمققرنقًْللعقد،ْوهذاْهوْشولْعقمةْمنْشقلْبصحةْالةرط :الحالة األولى
 صلبْالعقدْفلزمْالوفقءْبه.

 

ْالانزاعْبُتْالفقهقء.: الحالة الثانية ْففيه ْعلىْالعقد، ْالةرطْمتقدمًق ْْأنْيكون ْالةقفعية ْعاند ادلطيعي،ْ)فقدلةهور
ْص4جْ:4424 ،443ْ ْحزم) والظقهرية(، ْجابن ْب.ت: ْص4، ْألمحدْ(449، ْللةرطْْ؛ورواية ْتأثَت ْال أنه

ْوذهبْادلقلكيةْ.ألنْمقْشبلْالعقدْلغوْفالْيلتحقْبهْ؛ادلتقدمْعلىْالعقدْأصاًل،ْبلْيكونْرلردْوعدْغَتْالزمْالوفقء
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وأمحدْيفْالروايةْ(92ْ–99هـ:ْص4494؛ْوالسدالن،441ْْ–449،ْص1ه:ْج4491ابنْشيمْْاجلوزية،ْ)
وذهبتْطقئفةْمنْأصحقبْْمنْغَتْفرقْبيانهمق.ْ،مثلْالةرطْادلققرنْإىلْالتحققْالةرطْادلتقدمْبقلعقدْ،ادلةهورة

ْ ْكقنْرافعًق ْله،ْفإن ْدلقصودْالعقدْأوْمغَتًا ْكقلققضيْأيبْيعلىْإىلْالتفرشةْبُتْأنْيكونْالةرطْرافعًق دلقصودْأمحد
ْكونْادلهرْأشلْمنْ ْكقشًتاط ْدلقصودْالعقد ْكقنْمغَتًا ْكونْالعقدْتلجئةْأوْحتلياًلْأبطله،ْوإن ْكقدلواطأةْعلى العقد

ْ)ْادلسمىْملْيؤثرْفيه ْالْيفسدْْأيبْوعاندْ.(444،ْص1:ْجم4449هـ/1416ابنْتيمية، ْالانكقحْعانده حانيفة
ْكقن .بقلةرطْالفقسد ْكقنْالةرطْْلذاْفإنهْيرىْأنْالةرطْادلتقدمْإن صحيحًقْالتحقْبقلعقدْووجبْالوفقءْبه،ْوإذا

ْفالْيلتحقْبقلعقد ويرىْالبقحثْأنْالةرطْادلتقدمْعلىْْ(41،ْص9م،ْج9000ْ/ْهـ4490طهمقز،ْ)ْفقسدًا
 العقدْإمنقْهوْرلردْوعدْجيبْالوفقءْبهْللانصوصْالواردةْيفْاحلثْعلىْالوفقء،ْولكانهْالْيؤثرْيفْالعقدْشضقًء.

 

ْحدثقهْبعدْدتقمْالعقد،ْفهذاْشرطأأنْادلتعقشدينْأوْأحدمهقْ أنْيكونْالةرطْمتأخراًْعنْالعقد،ْمبعٌت: الثالثةالحالة 
ْكثَتْمنْالعقود  .الْأثرْله؛ْألنهْملْيصقدفْزلاًل،ْوألنانقْلوْشلانقْبصحتهْألدىْذلكْإىلْإفسقد

 

ْمذاهب العلماء في الشروط الجعلية .ثانًيا
ْكلْشرطْيفْالعقدْبقطلْيفْْانكقحْأوالْالظقهريةْيفْشروطْعقديرىْ عربْعانهْْمقْوهوْ.مبطلْللعقدْذاته؛غَته،ْأن

ْبقوله ْج))شيئقً"ْقشْ "الحتََْْ:ابنْحزم ْب.ت: ْأخرىْيفْْ.(4ابنْحزم، ْآراء ْذلم ْالظقهرية ْادلذاهبْعدا ْأئمة لكن
 الةروطْيفْالانكقح:

ْ
والعربةْعاندهمْيفْالصحةْوالفسقدْمالءمةْالةرطْْ،يقسمْاحلانفيةْالةروطْإىلْصحيحةْوفقسدةمذهب الحنفية: 

ْ.(13،ْص2ج،ْم2000ْهـ/1420طهمقز،ْعبدْاحلميدْزلمود.ْ)ْوعدمْمالءمتهْلهْ،دلقتضىْالعقد
 وعليهْفقلبحثْعاندهمْيفْالةروطْالانكقحْكقآليت:

 

ْكقنْالةرطْصحيحقًْيالئمْمقتضىْالعقد،ْوالْيتانقىفْمعْأحكقمْالةرع،ْوجبْالوفقءْبه.ْأوْتزوجقْعلىْأالْ أوال:ْإن
يتزوجْعليهق،ْفإنْوىفْبقلةرط،ْفلهقْادلهرْادلسمى؛ْألنهْيصلحْمهراً،ْوشدْمتْرضقهقْبه،ْوإنْملْيفْبقلةرط،ْبأنْ

ْقْفيهْنفع،ْفعاندْفواتهْجيبْذلقْمهرْادلثل،ْلعدمْرضقهقْبه.ْتزوجْعليهق،ْفلهقْمهرْادلثل؛ْألنهْمسىْذلقْشيئقًْذل
ْكقنْالةرطْفقسداً،ْأيْالْيالئمْمقتضىْالعقد،ْأوْملْجتزهْأحكقمْالةرع،ْفقلعقدْصحيح،ْويبطلْالةرطْ ثقنيقً:ْإن

ْالانهي ْفإنْورد ْمعيانة، ْأنْيبعدْعنْالزواجْيفْمدة ْمثلْاشًتاطْاخليقرْألحدْالزوجُتْأوْلكلْمانهمق عنْْوحده،
ْكرهْالوفقءْبه،ْحلديثْ ْكقشًتاطْطالقْضرهتق، ه،4499ْ)ْالبخقري،ْْ{الْحيلْالمرأةْتسألْطالقْضرهتق}الةرط،

 (.9499،ْرشم490ْص

 

ْ
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ْ:مذهب المالكية
ْالةروطْْادلقلكية ْشقلْمقلتكره ْيفْالانكقح، ْوأالْك: ْعلىْالةروط، أشرتْعلىْشقضْأنْيانهىْالانقسْأنْيتزوجوا

ْإالْعلىْدينْ ْعيبقًْيتزوجوا ْالانقسْيفْاألسواقْوالطرشقت،ْوعقهبق ْوأعلنْبه ْكتقبقً، ْكتبْبذلك الرجلْوأمقنته،ْوأنه
ْ(944-9ْ:943ه،ْج4491)الغريقين،ْحبسبْيقسمونْالةروطْيفْالانكقحْإىلْثالثةْأشسقم،ْْادلقلكيةْوْ.شديداًْ

 :هي

ْ
ْعقدْالانكقح ْعلىْْةوهيْاليتْتتمْعلىْسان :أواًل.ْشروطْيقتضيهق ْنفقتهق ْمثلْأنْتةًتطْالزوجة ْالةرع، وأحكقم

الزوج،ْأوْتةًتطْعليهْحسنْالعةرة،ْوأنْيكسوهقْويسكانهقْبقدلعروف،ْأوْيةًتطْالرجلْعليهقْأنْتطيعه،ْأوْالْ
 خترجْمنْالبيتْمنْدونْإذنه،ْفهذاْالانوعْمنْالةروطْجقئز.

ْ
ْالةروطْغَتْادلخقلفة ْالْتتعقرضْمعْاألحكقمْاليتْإلكقحْوالْيانقفيهق؛ْوهيْشروطْالْيقتضيهقْعقدْالان :ثقنيقً. هنق

أنْتةًتطْالزوجةْأنْالْيتزوجْعليهق،ْأوْأنْالْيسقفرْهبق،ْأوْأنْتعملْمدرسة،ْأوْموظفةْخقرجْكْ.شررهتقْالةريعة
ْكراهة؛ْألنْفيهْتضييقًقْعلىْالزوج ْالانوعْمنْالةروطْأشد ،ْويستحبْقالْيفسدْالعقدْبسببهوهذهْْ.البيت،ْفهذا

 .ْعليهْةجبواْليستْهق،ْلكانقوجْالوفقءْهبللْز

 

وهيْشروطْمانقشضةْلعقدْالانكقح،ْسلقلفةْلسانتهْوأحكقمه،ْمثلْأنْيةًتطْالزوجْأنْالْيانفقْ :ثقلثقً.ْالةروطْادلانقشضة
علىْزوجته،ْأوْأنْالْيقسمْذلقْمعْضراهتق،ْأوْتةًتطْعليهْأنْيانفقْعلىْولدهقْمنْغَته،ْأوْيانفقْعلىْأبيهق،ْأوْ

مثلْهذهْالةروطْإذاْاشًتطتْيفْعقدْالانكقحْْ.ْأوْتةًتطْأنْيكونْأمرهقْبيدهقْتطلقْنفسهقْمىتْشقءتأمهق،ْ
حلديثْْكقنْبقطاًل،ْيفسخْإذاْاطلعْعليهقْشبلْالدخول،ْوْالْشيءْللمرأة.ْويلغىْالةرطْادلانقشض،ْفالْيعملْبه.

قْأختهق،ْلتستفر ْصحفتهق،ْفإمنقْذلقْمقْالْحيلْالمرأةْتسألْطال}أيبْهريرةْأنْالانيبْصلىْاهللْعليهْوسلمْشقل:ْ
ْكتقبْاهللْ}وحديثْعقئةة:ْْ.(4857ْحديثْرشمْ)صحيحْالبخقري،ْ{شدرْذلق ْليسْيف ...ْمنْاشًتطْشرطًق

ْ.(42)صحيحْالبخقري،ْص{فليسْله،ْوإنْشرطْمقئةْشرط،ْفةرطْاهللْأحقْوأوثق
 

 مذهب الشافعية
موافقةْدلقتضىْالانكقحْوشروطْسلقلفةْدلقتضىْالانكقح،ْشقلْالانووي:ْيقسمْالةقفعيةْالةروطْيفْالانكقحْإىلْشروطْ

فهوْلغو،ْوإنْتعلقْبهْلكنْالْخيقلفْمقتضىْالانكقح،ْبأنْشرطْأنْيانفقْْ؛الةرطْيفْالانكقح،ْإنْملْيتعلقْبهْغرض
الانكقحْوالْيفْأوْيتزوجْعليهقْإنْشقء،ْأوْيسقفرْهبق،ْأوْالْخترجْإالْبإذنه،ْفهذاْالْيؤثرْيفْْ،عليهقْأوْيقسمْذلق

 الصداق.ْوإنْشرطْمقْخيقلفْمقتضقه،ْفهوْضربقن:

ْ
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ْكقنْذلق،ْبأنْشرطْأنْالْيتزوجْعليهقْأوْالْ أحدمهق:ْمقْالْخيلْبقدلقصودْاألصليْمنْالانكقح،ْفيفسدْالةرط،ْسواء
دلةهور.ْفسقدْالةرطْالْيفسدْالانكقحْعلىْافيطلقهق،ْأوْالْيسقفرْهبق،ْأوْأنْخترجْمىتْشقءت،ْأوْيطلقْضرهتق.ْ

ْوأمقْالصداق،ْفيفسد،ْوجيبْمهرْادلثلْسواءْزادْعلىْادلسمىْأمْنقصْأمْسقواه.
الضربْالثقين:ْمقْخيلْمبقصودْالانكقحْكةرطهْأنْيطلقهق،ْأوْالْيطأهق،ْفقألولْبقطلْعلىْاألظهر،ْويفْشولْيفْادلذهبْ

ْكسقئرْالةروطْالفقسدة.ْفهوْعلىْحقيلْ؛والثقينْشرطْأالْيطأهق.ْيصحْالعقدْويبطلْالةرطْوجيبْادلهر ْالبطالن

 .(2ْ:492،ْج1991)الانووي،ْ

ْ
 مذهب الحنابلة

ْالةروطْعاندهمْتانقسمْأشسقمقًْثالثة:
ْأحدهق:ْمقْيلزمْالوفقءْبه،ْوهوْمقْيعودْإليهقْنفعهْوفقئدته،ْفإنْملْيفعلْفلهقْفسخْالانكقح.

القسمْالثقين:ْمقْيبطلْالةرطْويصحْالعقد،ْمثلْأنْيةًتطْأالْمهرْذلق،ْأوْأالْيانفقْعليهق،ْأوْإنْأصدشهقْرجعْ
ْعليهق،ْأوْتةًتطْعليهْأالْيطأهق،ْأوْيعزلْعانهق،ْفهذهْالةروطْكلهقْبقطلةْيفْنفسهق؛ْألهنقْتانقيفْمقتضىْالعقد،ْ

طقْتأشيتْالانكقح،ْوهوْنكقحْادلتعة،ْفهذهْشروطْبقطلةْيفْالقسمْالثقلث:ْمقْيبطلْالانكقحْمنْأصله،ْمثلْأنْيةًْت
ه:1388ْابنْشدامة،ْ)ْنفسهقْويبطلْهبقْالانكقحْوكذلكْإنْجعلْصداشهقْتزويجْامرأةْأخرى،ْوهوْنكقحْالةغقر

431). 

 

ْكقنْالةرطْصحيحقْلزمْالوفقءْبه،ْإمقْإنْْ كقنْوخالصةْمذهبْاحلانفيةْيفْادلسألةْأنْالةرطْالْيؤثرْيفْالعقد،ْفإن
الةرطْبقطالْسقطْالةرطْوحده.ْوعاندْادلقلكيةْالةروطْاليتْالْيقتضيهقْعقدْالانكقحْوالْيانقفيهق،ْمكروهةْدلقْفيهقْ
ْمنْاخلصومةْولكنْيستحبْالوفقءْهبقْوالْجيب.ْوالةروطْادلانقشضةْلعقدْ ْيانتجْعانهق منْالتضييقْعلىْالزوجْودلق

 دْالانكقحْبعدْالدخولْويلغىْالةرط.الانكقحْيانفسخْعقدْالانكقحْهبقْشبلْالدخولْويثبتْعق

 

أمقْعاندْالةقفعيةْفإنْالةرطْادلوافقْدلقتضىْالعقدْلغوْزائدْالْتأثَتْلهْيفْعقدْالانكقح،ْوالةرطْادلخقلفْدلقتضىْ
العقدْإنْأخلْمبقصودهْأفسدْالعقدْوإنْملْخيلْفسدْالةرطْوحده.ْوأمقْاحلانقبلةْفَتونْأنْالةرطْادلوافقْدلقتضىْ

الوفقءْبه،ْوللزوجةْحقْادلطقلبةْبقلفسخْعاندْعدمْالوفقء.ْأمقْالةرطْاجلعليْادلخقلفْدلقتضىْالعقدْلكانهْالعقدْجيبْ
 الْيانقشضْشروطهْالةرعيةْبطلْالةرطْوحده،ْوإنْنقشضْشررطْالانكقحْالةرعيةْأبطلْالعقد.

 

ووجوبْالوفقءْهبقْهوْالراجح؛ْْ،ويرىْالبقحثْأنْرأيْاحلانفيةْواحلانقبلةْيفْصحةْالةروطْاليتْالْتانقيفْمقتضىْالعقد
ْْإذْهوْالرأيْالذيْتسقندهْاألدلةْاليتْسبقْذكرهقْيفْمبحثْأدلةْاعتبقرْالةرطْيفْالةريعةْاإلسالمية.
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ْالخاتمة
؛ْألنْاجملقلْملْالةرعية.ْوملْتتطرقْإىلْالةروطْيفْضوءْأشوالْوآراءْالعلمقءْاجلعليةْشروطْالانكقحنقشةتْالدراسةْ
 مكنْاخلروجْجبملةْمنْالانتقئج،ْلعلْمنْْأمههق:وشدْأْثْمتْبيقنْتفصيلْذلكْيفْمققلةْأخرى.يتسعْذلقْهانق،ْحي

ْكقنْالةرطْبقطاًلْسقطْالةرطْوحدهاجلعليْْيرىْمذهبْاحلانفيةْأنْالةرط - ،ْويصحْالْيؤثرْيفْالعقد،ْفإن
 .ْالانكقح

ويثبتْعقدْالانكقحْبعدْْ،الدخولوعاندْادلقلكيةْأنْالةروطْادلانقشضةْلعقدْالانكقحْيانفسخْعقدْالانكقحْهبقْشبلْ -
 الدخولْويلغىْالةرط.

ْعاندْالةقفعية - إنْأخلْمبقصودهْأفسدْالعقد،ْوإنْملْخيلْبهْفسدْْ؛فإنْالةرطْادلخقلفْدلقتضىْالعقدْ،أمق
 الةرطْوحده.ْ

ْكقنْالْيانقشضْشروطهْالةرعية - بلْيعودْألمرْْ،وأمقْاحلانقبلةْفَتونْأنْالةرطْاجلعليْادلخقلفْدلقتضىْالعقدْإن
 وحده،ْوإنْنقشضْشروطْالانكقحْالةرعيةْأبطلْالعقد.ْاجلعليْزائدْعانهقْبطلْالةرط

ْ
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