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الملخص

ت ْهذهْالدراسةْالتحليليةْدلانقشةةْالةرطْالةرعي ْيف ْالانصوصْالةرعيةْ،وأشوالْعلمقءْاألصولْوالفقهْ ،وآثقرهْ
ُكِّرس ْْ
الفقهيةْيفْعقدْالانكقحْ.وتكمنْادلةكلة؛ْيفْشلةْادلعرفةْبقلعلمْالةرعيْ،والثقةْالزائدةْمبنْهمْليسواْأهالْللفتوىْ،
شلقْأنتجْزجيقتْالْدتتْإىلْالزواجْالةرعيْبصلةْسوىْاالسمْفقطْ.مانهقْالزواجْبانيةْالطالقْ،والزواجْالعريفْ،وزواجْ
ادلسيقرْ،والزواجْالسيقحيْ،وزاجْاالصطيقفْ .هتدف ْالدراسة؛ ْالوشوفْعلىْاحلكمْالةرعيْيفْالتعقملْمعْالةروطْ
يفْعقدْالانكقحْ،منْخالل ْحتليلْمانهجْالعلمقءْيفْالتعقملْمعْآثقرْالةرطْيفْعقدْالانكقحْسلبقًْواجيقبْقًْ ،والكةفْ
عنْالققعدةْيفْذلكْ .وبيقنْاحلكمْالةرعيْلصورْمنْاألنكحةْ ،يفْضوءْذلكْادلانهجْ .فضالْعنْالوشوفْعلىْ
ت ْالدراسة ْادلانهج ْالوصفي ْاالستقرائيْ .حيث ْأفقدتْ
مقهية ْالةرط ْوأنواعه ْبُت ْاألصوليُت ْوالفقهقءْ .وشد ْانتهج ْْ
الانتقئجْإىلْ:أنْالةروطْاجلعليةْفأدلتهقْعقمةْ،وأنْمدارْاخلالفْيفْاحلكمْعلىْالةروطْاجلعلية؛ْراجعْإىلْاخلالفْ
انت ْالدراسة؛ْأنْالةروطْاجلعليةْيفْ
الواشعْيفْتفسَتْاحلديثْالانبوي":كلْشرطْليسْيفْكتبْاهللْفهوْبقطل"ْ.وبي ْ

الانكقحْجيبْالوفقءْهبقْ،مقْدامتْالْتانقيفْمقتضىْالعقدْ.وأنْأثرْالةرطْيفْاحلكمْعلىْاألنكحةْادلعقصرة؛ْيتضحْ
جليقْحيانمقْنربطْاحلكمْعليهقْصحةْأوْفسقداًْ،يفْمدىْتوافرْالةروطْالةرعيةْفيهقْ،وسالمتهقْمنْالةروطْاجلعليةْ
ادلانقشضةْدلقصودْالعقد.
كلمقتْمفتقحيةْ:الةرطْ،اجلعليْ،اآلثقرْالفقهيةْ،عقدْالانكقحْ ْ.
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

ِ
اندْشر ِ
وط ِه ْم" (صحيحْالبخقري1422ْ،ه)ْ.ويفْروايةْزاد"ْ:إالْشرطقْأحلْ
يرىْالةرعْيفْالعقد"ْ:الْ ُم ْسل ُمو َن َ
ْع ُ ُ

حرامقْأوْحرمْحالال"ْ(البيهقيْ،الساننْالكربىْ،)944ْ:وشدْأحقطْالةرعْاإلسالميْاحلكيمْعقدْالانكقحْبةروطْ
الْيصحْإالْبتوافرهقْْ.كمقْأشرْ ْبعضْالةروطْاليتْشدْحيرصْأحدْأوْكالْالطرفُتْعلىْاشًتاطهقْ،وألغىْأخرى؛ْ
بقعتبقر ْإن ْاألوىل ْتصب ْيف ْمصلحة ْالعقد ْوتوثيقه ْوتأكيدهْ ،يف ْحُت ْأن ْالثقنية ْتعمل ْعلى ْإفراغه ْمن ْزلتواهْ
ومضمونهْ.فبقألوىلْيكونْالعقدْنكقحْقًْ،ويفْالثقنيةْيكونْالعقدْسفقحقْ،بقطالْالْتًتتْعليهْآثقرهْ.
ادلقصودْالةرعيْمنْالانكقحْيفْاإلسالمْ،هوْأمسىْبكثَتْمنْرلردْالعالشةْاحلسيةْبُتْالزوجْوزوجته؛ْفقلانكقحْسكنْ،
ومودةْ،ورمحةْواطمئانقنْنفسيْ،وبققءْللانوعْ .ولعلْالفقهقءْوجدواْأنْهذهْكلهقْأمورْالْتانضبطْبقلتعريف؛ْلصلتهقْ
بقدلةقعرْوالقلوبْ،ومنْمثْملْيانصواْعليهقْصراحةْيفْتعريفقهتمْ،وإنْكقنواْشدْنصواْعليهقْيفْمواضعْأخرىْ،شلقْيدلْ
علىْوعيهمْالتقمْوعدمْغفلتهمْعانهقْ(السرخسيْ،مشسْالدين4444ْ.هـ4441/م.)444ْ:
والةروطْنوعقنْ:شروطْشرعيةْ،يًتتبْعلىْتوافرهقْاحلكمْبقلصحةْوالانفقذ؛ْفتحققْالةرطْالةرعيْمنْعدمهْمعتربْ
قْشرعقْإالْإنهْتقبعْإلرادةْادلتعقشدْ،
يفْصحةْأوْبطالن ْالغقدْ.وهانقكْشروطْجعللية؛ْفهيْوإنْكقنْالوفقءْهبقْواجبً ً
فإنْختلفْالةرطْرجعْاحلكمْإىلْاختيقرْمةًتطهْ.
األصوليونْيفْإطالشهمْللةرط؛ْيقصدونْمانهْالةرطْالةرعيْ،وهوْمقْيلزمْمنْعدمهْالعدمْوالْيلزمْمنْوجودهْ
وجودْوالْعدمْوكقنْخقرجقْعنْحقيقةْادلةروطْ.أمقْالفقهقءْفإطالشهمْللةرطْيقصدونْمانهْالةرطْاجلعلي؛ْوهوْ
"إلزامْأحدْادلتعقشدينْاآلخرْمقْلهْفيهْمانفعةْ،وغرضْصحيح"ْ(البسقمْ،عبدْاهللْبنْعبدْالرمحنْ.ْ )944ْ:9001ْ.
كمقْوجدنقْأنْالفقهقءْيوافقونْاألصوليُتْيفْتقسيمْالةرطْإىلْشرعيْوجعلي.
اهتم ْاألصولي ْونْوالفقهقءْمبسألةْالةرطْ ،وآثقرهْالفقهيةْيفْالعقدْبةكلْعقمْ ،ويفْالانكقحْبةكلْ
ومنْهذاْالبقبْ ّْ
خقص؛ْوذلكْحلقجةْالانقسْالعمليةْوالفطريةْلعقدْالانكقحْ.فقدْشقلْالرسولْصلىْاهللْعليهْوسلمْ"ْ:أَح ُّق ْالةُّر ِ
وطْ
َ
ُ
ِِ
ِ
وج" ْ(صحيحْالبخقريْ ،رشمْاحلديثْ.)2520ْ:وشقلْصلىْاهللْعليهْوسلم"ْ:إِذَاْ
أَ ْن ْتُوفُواْبِه َْم ْ
قْاستَ ْحلَْلتُ ْم ْبه ْالْ ُف ُر َ
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الةرطْاجلعليْوآثقرهْالفقهيةْيفْعقدْالانكقحْ:دراسةْحتليلية ْ

ْاأل َْر ِ
يض" ْ(ابنْمقجةْ،ساننْابنْمقجةْ،
ْخلُ َقهُ َْوِديانَهُْفَـَزِّو ُجوهُْإِال ْتَـ ْف َعلُواْتَ ُك ْن ْفِْتـانَةٌ ِْيف ْ
ض َْوفَ َس ٌ
أَتَق ُك ْم َْم ْن ْتَـ ْر َ
ْع ِر ٌ
قد َ
ض ْو َن ُ
رشمْاحلديثْ.)55ْ11ْ:منْه ْانقْكقنْاالهتمقمْبقلةرطْيفْالعقودْعمومْقًْويفْالانكقحْخصوصْقًْ ْ.
مشكلة البحث

رغمْجهود ْالعلمقءْشدديْقًْيف ْدراسةْالةرطْبغيةْتقعيدْأسسْمانضبطةْ،إالْأهنق ْعلىْأمهيتهق؛ ْظلتْمربوطةْبأمثلةْ
استمدتْمنْبيئتهمْوولدتْيفْعصرهمْ.ولعل ْارتبقطْحبوثْاألشدمُتْبأمثلةْشددية؛ ْأغرىْبعضْادلت َفْي ِق ِهُتْاليومْ
بقلقفزْ،ورمبق ْالتطقولْعلىْموروثْأولئكْاإلجالء؛ْفانجمْعنْجهلْالعديدْمنْادلتصدينْللفتوىْيفْالفضقئيقتْ
حبقيقةْالةرطْوأحكقمهْعاندْاألصوليُتْوالفقهقءْواألثرْالانقتجْعنْختلفهْأوْبعضْأجزائهْيفْعقدْالانكقحْواليتْشدْ
تؤديْإىلْبطالنه ْ.فضالْأنْهانقكْشروطقْاستجدتْيفْبعضْصورْعقدْالانكقحْاليومْملْتكنْمألوفةْوالْمعروفةْيفْ
ْحيَرمْذلكْالانكقحْبغَتْوجهْشرعي.
عُ
أيقمْعلمقئانقْالسقبقُتْ.فطفقْالبعضْحيللْهذاْالانكقحْمنْغَتْبي َ
انةْوشَر َ

ففيْكلْيومْيتَـ َفتقْالعقلْالبةريْعنْمسميقتْجديدةْلعقودْعديدةْ،وشدْتكونْمةتقةْمنْعقودْشدديةْ،لكانهقْ
غقيرهتقْبسببْمقْافتقدتهْمنْشروطْشرعيةْمعتربةْ،أوْبسببْمقْأضيفْذلقْمنْشروطْمستحدثة؛ْفيكونْالتسقؤلْ:
هلْهذهْالعقودْصحيحة؛ْألهنقْمةتقةْمنْعقودْشدديةْصحيحة؟ْأمْأهنقْعقودْفقسدةْأوْبقطلة؛ْألهنقْأخلتْببعضْ
شروطْالانكقحْالةرعيةْ،أوْألهنقْ تضمانتْمنْالةروطْمقْملْيكنْمعروفقْ،والْمألوفقْيفْالعقدْاألم؟ْمثْمقْآثقرْتلكْ
الةروطْيفْكالْاحلقلتُت؟ْوهلْديكنْتقعيدْشقعدةْيفْهذاْاجملقل؟
منْهذاْالبقبْجقءتْإشكقليةْهذاْالبحثْلتتمثلْيفْإعقدةْالانظرْبةكلْأدقْوعلىْضلوْأمشلْيفْفلسفةْأثرْالةرطْ
يفْعقدْالانكقح ْلدى ْبُتْاألصوليُتْوالفقهقءْ ،بغيةْالوشوفْعلىْاحلكمْالةرعيْيفْالتعقملْمعْالةروطْالةرعيةْ
واجلعليةْادلتعلقةْبعقدْالانكقح؛ْوبقلتقيلْحصرْالةروطْالةرعيةْادلعتربةْْووضعْأسسْوضوابطْلتمييزْالةرطْالصحيحْ
منْالفقسدْأوْالبقطل ْمنْالةروطْاجلعلية ْ.مثْمعرفةْأثرْذلكْالةرطْعلىْالعقدْ،كلْذلكْبانقءْعلىْالكةفْعنْ
شواعد ْوأسس ْاألصوليُت ْوالفقهقء ْيف ْهذا ْاجملقلْ ،فضال ْعن ْالربط ْبُت ْالبعد ْاألصويل ْوالفقهي ْللةرط ْيف ْعقدْ
الانكقح؛ْليتسٌتْْيفْالانهقيةْلفقهقءْاليومْاحلكمْعلىْالعقودْادلستجدةْيفْرلقلْالانكقحْبانقءْعلىْمقْصقحبهقْمنْ
شروطْمستحدثة.
ْ
أهداف البحث

آثقرهْ
اذلدفْالرئيسْللبحث؛ْمانقشةةْأنواعْالةْرْوطْاجلعليةْيفْعقدْالانكقحْيفْمانظورْالفقهقءْْ.واحلكمْالفقهيْعلىْ ْ

يفْعقد ْالانكقحْإجيقبْقًْأو ْسلبْقًْ .وعنْهذاْاذلدفْالرئيسْالْب ّد ْمنْمانقشةةْ:أدلةْاعتبقرْالةرطْاجلعليْ ْ ،وضوابطْ
اعتبقرْالةرطْاجلعليْعاندْالفقهقءْْ،وأخَتْاًْمذاهبْالعلمقءْيفْالةروطْاجلعلية.
315
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منهج البحث
انطالشقْمنْطبيعةْالبحث ْ،فقدْكقنْمنْالضروريْاتبقعْمانهجيةْتضمنْحتقيقْاألهداف ْادلرجوة؛ْذلذاْاتبعْالبقحثْ
مانهجيةْمركبةْمنْمانهجُتْمهقْ :
ْأ .ادلانهجْالوصفيْاالستقرائيْ:منْخاللْمجعْاآلراءْواسقصقئهقْ ،يفْموضوعْالةرطْوبقخلصوصْمقْيتعلقْمانهْ
ببقبْالانكقح.
ب .ادلانهجْالتحليليْ:وذلكْمنْخاللْحتليلْاآلراءْاألصوليةْوالفقهيةْ،يفْموضوعْالةرطْوأثرهْيفْالعقدْ،خصوصقْ
ْ
عقدْالانكقحْ،وذلكْبغرضْالوشوفْعلىْمانهجيتهمْيفْمدىْتأثَتْالةرطْعلىْالعقد.
وإىلْجقنبْهذهْادلانهجيةْفقدْحرصْالبقحثْعلىْترجيحْمقْيراهْراجحقْمنْاآلراءْالفقهيةْواألصوليةْ ،اليتْسقشهقْ
كزْيفْدراستهْآلثقرْالةرط ْاجلعلي ْيفْعقدْالانكقح؛ ْعلىْصورْالانكقحْ
ْ
صْْكذلكْعلىْأنْير
يفْهذاْالبحثْ،وحِْر َْ
احلديثةْكقدلسيقرْوادلصيقفْ،وغَتهقْ .
أدلة اعتبار الشرط الجعلي
شسمْاألصولي ْونْوالفقهقءْالةرطْإىلْشرعيْوجعليْ.عٍتْاألولْمقْاشًتطهْالةقرعْلصحةْالعقدْ،وبقلثقينْمقْاشًتطهْ
العقشدْبانفسهْ ،أمقْشروطْالعقد ْوهيْالةروطْالةرعية ْفالْمةقحةْيفْاعتبقرهق؛ ْحيث ْاألمرْهبقْوردْعلىْلسقنْ
الةقرعْنفسهْ،لكنْشدْيردْالانزاعْيفْصحةْالانصْأوْفهمْمعانقهْ.أمقْالةروطْاجلعليةْ،ففيهقْمنْالانزاعْمقْأحوجانقْإىلْ
االستداللْعلىْاعتبقرهقْبانصوصْمنْالكتقبْوالسانة.
ولقدْثبتْاعتبقرْالةرطْيفْاإلسالمْمقْملْخيقلفْحكمْاهللْتعقىلْوحكمْرسولهْصلىْاهللْعليهْوسلمْ،وثبتْأنْ
الوفقءْبقلةرطْوفقءْبقلعهدْالذيْهوْصفةْمنْصفقتْادلؤمانُتْ،وأنْسلقلفةْالةرطْوعدمْالوفقءْبهْنقضْللعهدْ.وشدْ
وردتْالانصوصْبقلوفقءْبقلعهودْوالةروطْوادلواثيقْواحملقفظةْعليهقْكمقْوردْذمْمنْنقضْالعهد ْوادليثققْوملْيلتزمْ
قودْْۚ(ادلقئدةْ(ْ،)1:ْ)5وشولهْ:وادلوفو َنْبِع ِ
بتعهدهْبهْ،ومنْذلكْشولهْتعقىل :يقْأَيـُّهقْالذينْآمانواْأَوفواْبِقلع ِ
هد ِهمْإِذاْ
َ
ُ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
سئوال ْ(اإلسراءْ(ْ،)34ْ:)15وشدْدخلْيفْ
هد ْكق َن َْم ً
ْالع َ
َ
قلعهد ْۚ ْإِن َ
عقهدواْۚ ْ(البقرةْ(ْ،)155ْ:)2وشولهَ ْ:وأَوفواْب َ
ذلكْكلْمقْعقدهْادلرءْعلىْنفسهْوإنْملْيكنْاهللْتعقىلْشدْأمرْبهْأصالًْ(ابنْمقجةْ،ساننْابنْمقجة.)254ْ:
ويفْالسانةْمنْحديثْأيبْهريرة"ْ:ادلسلمونْعلىْشروطهم"ْ(ساننْأيبْداودْ،رشمْاحلديثْ.)1944ْ:فأخربْصلىْاهللْ
عليهْوسلمْأنْادلسلمُتْيقفونْعاندْشروطهمْاليتْالتزموهقْعاندْالعهودْ،وكذلكْاحلديثْالذيْيرويهْعقبةْبنْعقمرْ
"إنْأحقْالةروطْأنْتوفواْبهْمقْاستحللتمْبهْالفروج"ْ(صحيحْالبخقريْ،رشمْاحلديثْ،)2521ْ:شقلْْابنْتيميةْ:
"دلْعلىْاستحقققْالةروطْبقلوفقءْوأنْشروطْالانكقحْأحقْمنْغَتهق"(ْابنْتيمية1411ْ،هـْ،)210ْ:فهذهْ
الانص ْوصْومقْيفْمعانقهقْتدلْعلىْوجوبْالوفقءْبقلةروطْوالعهودْاليتْحيصلْااللتزامْهبقْواالتفققْعليهقْعاندْالعقودْ
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وادلعقمالتْ.وكذلكْكلْشيءْجقزْبذلهْمنْدونْشرطْلزمْبقلةرطْ،فمققطعْاحلقوقْعاندْالةروطْ.وإذاْكقنْمنْ
عالمقتْالانفققْإخالفْادلوعدْوليسْمبةروطْ،فكيفْبقدلوعدْادلؤكدْبةرطْ،بلْتركْالوفقءْبقلةرطْيدخلْيفْ
الكذبْواخلُلفْواخليقنةْوالغدرْ،إذْإنْالةرطْاجلقئزْمبانزلةْالعقدْ،بلْهوْعقدْوعهدْ(ابنْشيمْاجلوزية4441ْ،مْ:

ْ،)100ويفْالصحيحُتْعنْابنْعمرْرضيْاهللْعانهمقْعنْالانيبْصلىْاهللْعليهْوسلمْشقل"ْ:يرفعْلكلْغقدرْلواءْيومْ
القيقمةْبقدرْغدرتهْفيققلْْهذهْغدرةْفالنْبنْفالن"ْ(صحيحْالبخقريْ،رشمْاحلديثْ.)3111ْ:ويفْصحيحْمسلمْ
عانهْأيضقًْشقلْ:شقلْرسولْاهللْصلىْاهللْعليهْوسلم"ْ:أربعْمنْكنْفيهْكقنْمانقفققًْخقلصقًْومنْكقنتْفيهْخصلةْ
مانهنْكقنْفيهْخصلةْمنْالانفققْحىتْيدعهقْ:إذاْحدثْكذبْوإذاْعقهدْغدرْ،وإذاْوعدْأخلفْوإذاْخقصمْفجر"ْ
(ْصحيحْمسلمْ،رشمْاحلديث.)940ْ:
واعتبقرْالةرطْيفْاإلسالمْ،ووجوبْالوفقءْبهْ،واإللزامْبهْشضقءًْ،هوْمقْفهمهْشضقةْالصحقبةْوالتقبعُتْرضوانْاهللْ
عليهمْ،فقدْنقلْالبخقريْيفْصحيحهْعنْعمرْرضيْاهللْعانهْ"مققطعْاحلقوقْعاندْالةروط"ْ،وشقلْشريح"ْ:منْشرطْعلىْ
نفسهْطقئعقًْغَتْمكرهْ،فهوْعليه"ْ(صحيحْالبخقريْ،ج.)942ْ:4
إمنقْوجبْإعتبقرْالةرطْحلكمةْوهيْأنْادلكلفْ–ادلانةيءْْللعقد– ْشدْيكونْلهْغرضْيريدْحتقيقهْيفْعقدْمنْ
العقودْ،ولوالهْملْيقدمْعلىْهذاْالعقدْ،فيةًتطْمقْيريدهْعاندْالعقدْ،حىتْيتحققْلهْغرضهْالذيْيانةدهْ.وشدْيريدْ
نفيْشيءْكقنْالعقدْيتضمانهْلوملْيةًتطْفيهْ،فيخرجْبذلكْمنْتبعتهْوااللتزامْ،فقعتبقرْالةقرعْحيانئذْللةروطْهوْ
ادلصلحةْ.ومقْيقرهْاإلسالمْمنْشروطْ،وشيودْ،فإنهْمتضمنْمقْحيفظْادلصقحلْواحلقوقْمنْغَتْإحلققْ
عُتْاحلكمةْو
ّ
ضررْبأحدْ،وهذاْمقْيبيانهْشولهْعليهْالصالةْوالسالم"ْ:ادلسلمونْعاندْشروطهمْإالْشرطقًْأحلْحرامقًْأوْحرمْحالالًْ

"(ساننْأيبْداودْ،رشمْاحلديث.)1944ْ:

فالْيانبغيْالقولْبعدمْاعتبقرْالةرطْ،وشواعدْالةريعةْاإلسالميةْتانقيفْهذاْأديقْمانقفقةْ،وتوضحْأنْكلْمقْفيهْتوسيعْعلىْ
ادلسلمُتْوحفظْحلقوشهمْمنْغَتْمعقرضةْألصلْآخرْفالْمقنعْمنْالقولْبهْ.شقلْابنْالقيم"ْ:وادلقصودْأنْللةروطْ
عاندْالةقرعْشأنقًْليسْعاندْكثَتْمنْالفقهقءْفإهنمْيلغونْشروطقًْملْيلغهقْالةقرعْويفسدونْهبقْالعقدْمنْغَتْمفسدةْ
تقتضيْفسقدهْ"ْ(السدالنْ،صقحلْبنْغقًل4494ْ.هـْ .)40ْ:
ْ
ضوابط اعتبار الشرط الجعلي عند الفقهاء
كونْالةريعةْأذنتْيفْالةرطْ،وأوجبتْالوفقءْبه؛ْبانقءْعلىْمقْذكرْآنفقْ،الْيعٍتْأنْالةقرعْتركْالعانقنْللمكلفْ
أنْيةًتطْيفْعقودهْمقْيةقءْمنْشروطْ،بلْشيدْتلكْاحلريةْأعٍتْحريةْالعقشدينْيفْاالْشًتاطْيفْعقودْمعقمالهتمق؛ْ
حيثْجقءْالةقرعْليقررْأنْالةرطْالْبدْأن ْيانضبطْبضْوْاٍبطْويتقيدْبقيودْحىتْيكونْزللْاعتبقرْمنْالةقرعْ.
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فقدلةًتطْليسْلهْأنْيبيحْمقْحرمهْاهللْ،والْحيرمْمقْأبقحهْاهللْ،فإنْشرطهْحيانئذْيكونْمبطالًْحلكمْاهللْ،وكذلكْ
ليسْلهْأنْيسقطْمقْأوجبهْاهللْ،وإمنقْادلةًتطْلهْأنْيوجبْبقلةرطْمقْملْيكنْواجبقًْبدونه.
إنْشروطْمقْحيلْمانهقْومقْحيرم؛ ْمبٍتْعلىْفهمْحديث"ْ :كلْشرطْليسْيفْكتقبْاهللْفهوْبقطل"ْإذْهوْمستاندْ
زمرةْمنْأهلْالعلمْيفْإبطقلْكثَتْمنْالةروطْكمقْسانعرضْلهْيفْحبثانقْحولْالةروطْاجلعليةْ .ويفْشروطْالانكقحْ
يتعُتْعليانقْأنْندركْمعٌتْهذهْالعبقرةْالانبويةْ،وأنْنستذكرْمقْشقله ْأهلْالعلمْيفْمعانقهقْ .ونبدأْأوالً ْبذكرْنصْ
يرةْفققلتْ:إينْ
ْ
احلديثْالانبويْبتمقمهْ،وهوْمقْأخرجهْالةيخقنْعنْعقئةةْرضيْاهللْعانهقْ ،أهنقْشقلت"ْ:جقءتٍتْبر
كقتبتْأهليْعلىْتسعْأواقْ،يفْكلْعقمْأوشيةْ،فأعيانيٍتْ.فقلتْ:إنْأحبْشومكْأنْأعدهقْذلمْويكونْوالؤكْيلْ
فعلتْ.فذهبتْبريرةْإىلْأهلهقْ،فققلتْذلمْ:فأبواْعليهقْ،فجقءتْمنْعاندهمْورسولْاهللْصلىْاهللْعليهْوسلمْ
ْعرضت ْذلك ْعليهم ْفأبواْإال ْأن ْيكون ْالوالء ْذلمْ .فسمع ْالانيب ْصلى ْاهلل ْعليه ْوسلمْ،
جقلسْ ،فققلتْ :إين ْشد ْ
ٌْ
فأخربتْعقئةةْالانيبْصلىْاهللْعليهْوسلمْ،فققلْ:خذيهقْواشًتطيْذلمْالوالءْ،فإمنقْالوالءْدلنْأعتقْ.ففعلتْعقئةةْ
رضيْاهللْعانهقْ،مثْشقمْرسولْاهللْصلىْاهللْعليهْوسلمْيفْالانقسْ،فحمدْاهللْ،وأثٌت ْعليهْ،مثْشقلْ:أمقْبعدْفمقْبقلْ
رجقل ْيةًتطون ْشروطقً ْليست ْيف ْكتقب ْاهلل ْشضقء ْاهلل ْأحقْ ،وشرط ْاهلل ْأوثقْ ،وإمنق ْالوالء ْدلن ْأعتق" ْ(صحيحْ
البخقريْ،صْ،943برشمْْ9294وصحيحْمسلمْ،صْ،194برشمْ.)1222
ومجهورْشراحْاحلديثْعلىْأنْادلرادْبعبقرةْ"كتقبْاهلل"ْكالمهْوحكمهْالذيْحكمْبهْعلىْلسقنْرسولهْصلىْاهللْ
عليهْوسلمْ،وأنْمعٌتْ"ليسْيفْكتقبْاهلل"ْمقْخقلفْكتقبْاهللْوسانةْرسولهْصلىْاهللْعليهْوسلمْ،ومانهمْالقرطيبْ
الً ْ(ابن ْشيم ْاجلوزيةْ ،إعالم ْادلوشعُتْ ،جْ،1
إال ْأنه ْيزيد ْمعٌت ْآخر ْفيقولْ :ليس ْيف ْكتقب ْاهلل ْتأصيالً ْوال ْتفصي ْ

صْ.109وْالعسقالينْ،فتحْالبقريْشرحْصحيحْالبخقريْ،جْ،9ص.)19

والةروطْغَتْادلةروعةْبقطلةْملغقةْولوْكثرتْ(ولوْكقنتْمئةْشرط)ْ،فمقْجقءْيفْكتقبْاهللْوسانةْرسولهْأحقْيفْ
االلتزامْبهْمنْهذهْالةروطْ،وشرطْاهللْورسولهْأوثقْمانهقْ،إذْضقبطْاجلوازْوالصحةْيفْالةروطْموافقتهقْلكتقبْاهللْ
وسانةْرسوله.
غَتْأنْابنْحزمْلهْرأيْيستقلْبهْإذْهوْيرىْأنْادلقصودْبـْ"ليسْيفْكتقبْاهلل"ْمقملْيردْبهْنصْمنْكتقبْوالْسانةْ،
فلذلكْكلْالةروطْعاندهْبقطلةْإالْسبعةْ(ابنْحزمْ،جْ،3صْ)441فيقول"ْ:والةرطْبقطلْ،أيْشرطْكقنْالحتقشْ
شيئقًْ،إالْسبعةْشروطْفقطْفإهنقْالزمةْوالبيعْصحيحْإنْاشًتطتْفيه"ْ(ابنْحزمْ،جْ،3ص.)444
وديكنْأنْيردْعلىْكالمْابنْحزمْبأنْ"عدمْاإلجيقبْليسْنفيقًْلإلجيقبْحىتْيكونْادلةًتطْمانقشضقًْللةرعْ،وكلْ
اجبقْ ،فمقْكقنْحرامقًْفقلةرطْالْيبيحهْ،وأمقْمقْكقنْمبقحقًْدونْالةرطْ
شرطْصحيحْفالْبدْأنْيغَتْمقْمل ْيكنْو ً
فقلةرطْيوجبهْكقلزيقدةْيفْادلهرْ،والثمنْ،والرهنْ،وتأخَتْاالستيفقءْ(ابنْتيميةْ،القواعدْالانورانيةْالفقهيةْ،ص-934
318

الةرطْاجلعليْوآثقرهْالفقهيةْيفْعقدْالانكقحْ:دراسةْحتليلية ْ

مقْ
ْ.).939فكلْشرطْخقلفْحكمْاهللْتعقىلْ،ادلبُتْيفْكتقبهْوسانةْرسولهْصلىْاهللْعليهْوسلمْ،فهوْبقطلْكقئانْقًْ ْ
كقنْ .
الةروطْاجلعليةْذلقْأدلةْعقمةْ،تدلْعلىْوجوبْالوفقءْهبقْ.والْيصحْمانهقْإالْمقْوافقْكتقبْاهللْعزْوجلْ.فمدارْ
وي"ْ:كلْشرطْليسْيفْ
ْ
اخلالفْيفْاحلكمْعلىْالةروطْاجلعلية؛ْراجعْإىلْاخلالفْالواشعْيفْتفسَتْاحلديثْالانب
كتقبْاهللْفهوْبقطل"ْ.ويرىْالبقحثْأنْادلقصودْهبذاْاحلديثْْكلْشرطْخقلفْكتقبْاهللْوسانةْرسولهْصلىْاهللْ
عليه ْوسلم ْفهو ْبقطلْ .ألن ْكتقب ْاهلل ْأحق ْوشرط ْاهلل ْأوثقْمانهْ ،فمق ْخقلف ْالكتقب ْوالسانةْمن ْالةروط ْفهوْ
مرفوض.
شروط النكاح الجعلية
شروطْالانكقحْاجلعلية-أوْالةروطْْيفْالانكقحْ– ْهيْمقْيةًتطهْالعقشدانْ،أوْأحدمهقْشلقْملْيوجبهْالةرعْعلىْ
العقشدينْ،لكنْمصلحتهمقْأوْمصلحةْأحدمهقْاشتضتْمثلْهذهْالةروطْ .وشدْوردْيفْالسانةْالانبويةْمقْيدلْعلىْ
اعتبقرهقْشرعقًْ،وبيقنْأهنقْمنْآكدْالةروطْوأحقهقْبقلوفقءْ،ففيْالصحيحُتْمنْحديثْعتبةْبنْعقمرْعنْالانيبْ
صلىْاهللْعليهْوسلمْشقل{ْ:أنْأحقْالةروطْأنْتوفواْهبقْمقْاستحللتمْبهْالفروج}(أخرجهْالبخقريْ،صْْ941رشمْ
احلديثْ،9294ْْ:ومسلمْ،صْ949رشمْحلديثْ.)1429ْ:شقلْالصانعقين"ْ:هذاْدليلْعلىْأنْالةروطْادلذكورةْ
يفْعقدْالانكقحْيتعُتْالوفقءْهبق"ْ(ْالصانعقينْ،زلمدْبنْإمسقعيلْ،9040ْ،جْ.)949ْ:1
لكنْالةرعْمعْاعتبقرهْذلذهْالةروطْملْيًتكْللعقشدْحريةْاالشًتاطْبلْحدْلهْحدوداًْاليسمحْلهْبتجقوزهقْ،فالْحيقْ
لهْأنْيةًتطْشرطقً ْليسْيفْكتقبْاهلل؛ْوذلذاْصلدْالفقهقءْرمحهمْاهللْراعواْهذاْاجلقنبْبقلبحثْفأفردواْضوابطْ

لةروطْالعقدْعقمةْولةروطْالانكقحْخقصةْ،بيانواْفيهقْمقْحيلْمانهقْومقْحيرمْ،وهذهْالضوابطْهيْ :

أول .زمن الشرط :للزمنْأثرْيفْالةرطْ،منْحيثْوشوعْالةرطْيفْزللهْوبقلتقيلْصحتهْأوْوشوعْالةرطْبعدْفواتْ
ً
زلله ْوبقلتقيل ْفسقده ْوبطالنهْ ،وذلك ْحسب ْاحلقالت ْالثالث ْاآلتية ْ(البغوي1403ْ ،هـ ْ4431ْ -مْ :جْ،4

ص91؛ْوالعسقالين4124ْ،هْ)944ْ:وهي:
الحالة األولى :أنْيكونْالةرطْمققرنقًْللعقدْ،وهذاْهوْشولْعقمةْمنْشقلْبصحةْالةرط؛ْألنْهذاْالةرطْوشعْيفْ
صلبْالعقدْفلزمْالوفقءْبه.

الحالة الثانية :أن ْيكون ْالةرط ْمتقدمقً ْعلى ْالعقدْ ،ففيه ْالانزاع ْبُت ْالفقهقءْ .فقدلةهور ْعاند ْالةقفعية ْ(ادلطيعيْ،

ْ :4424جْ ،4صْ ،)443والظقهرية (ابن ْحزمْ ،ب.تْ :جْ ،4صْ )449ورواية ْألمحد؛ ْأنه ْال ْتأثَت ْللةرطْ
ادلتقدمْعلىْالعقدْأصالًْ،بلْيكونْرلردْوعدْغَتْالزمْالوفقء؛ْألنْمقْشبلْالعقدْلغوْفالْيلتحقْبهْ.وذهبْادلقلكيةْ
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(ابنْشيمْْاجلوزية4491ْ،هْ:جْ،1ص441ْ –449؛ْوالسدالن4494ْ،هـْ:صْ)92–99وأمحدْيفْالروايةْ
ادلةهورةْ ،إىلْالتحققْالةرطْادلتقدمْبقلعقد ْمثلْالةرطْادلققرنْ ،منْغَتْفرقْبيانهمقْ .وذهبتْطقئفةْمنْأصحقبْ
أمحدْكقلققضيْأيبْيعلىْإىلْالتفرشةْبُتْأنْيكونْالةرطْرافعقًْدلقصودْالعقدْأوْمغَتاًْلهْ،فإنْكقنْرافعقًْدلقصودْ
العقدْكقدلواطأةْعلىْكونْالعقدْتلجئةْأوْحتليالً ْأبطلهْ،وإنْكقنْمغَتاًْدلقصودْالعقدْكقشًتاطْكونْادلهرْأشلْمنْ
ادلسمىْملْيؤثرْفيه ْ(ابنْتيمية1416ْ،هـ4449/مْ:جْ،1صْ .)444وعاند ْأيب ْحانيفةْالانكقحْعاندهْالْيفسدْ
بقلةرطْالفقسد .لذاْفإنهْيرىْأنْالةرطْادلتقدمْإنْكقن ْصحيحقًْالتحقْبقلعقدْووجبْالوفقءْبهْ،وإذاْكقنْالةرطْ
فقسداًْفالْيلتحقْبقلعقد ْ(طهمقز4490ْ،هـ ْْ 9000/مْ،جْ،9صْ )41ويرىْالبقحثْأنْالةرطْادلتقدمْعلىْ
العقدْإمنقْهوْرلردْوعدْجيبْالوفقءْبهْللانصوصْالواردةْيفْاحلثْعلىْالوفقءْ،ولكانهْالْيؤثرْيفْالعقدْشضقءً.

الحالة الثالثة :أنْيكونْالةرطْمتأخراًْعنْالعقدْ،مبعٌت أنْادلتعقشدينْأوْأحدمهقْأحدثقهْبعدْدتقمْالعقدْ،فهذاْشرطْ

الْأثرْله؛ْألنهْملْيصقدفْزلالًْ،وألنانقْلوْشلانقْبصحتهْألدىْذلكْإىلْإفسقدْكثَتْمنْالعقود.
ثانيًا .مذاهب العلماء في الشروط الجعلية ْ

يرىْالظقهريةْيفْشروطْعقد ْالانكقحْأو ْغَتهْ،أنْكلْشرطْيفْالعقدْبقطلْيفْذاته؛ ْمبطلْللعقدْ .وهو ْمق ْعربْعانهْ
"الحتَقشْ ْشيئقً"((ابن ْحزمْ ،ب.تْ :جْ .)4لكن ْأئمة ْادلذاهب ْعدا ْالظقهرية ْذلم ْآراء ْأخرىْيفْ
ابن ْحزم ْبقولهَْ ْ :
الةروطْيفْالانكقح:
ْ
مذهب الحنفية :يقسمْاحلانفيةْالةروطْإىلْصحيحةْوفقسدةْ،والعربةْعاندهمْيفْالصحةْوالفسقدْمالءمةْالةرطْ

دلقتضىْالعقدْ،وعدمْمالءمتهْلهْ(طهمقزْ،عبدْاحلميدْزلمود1420ْ.هـْ2000/مْ،جْ،2صْ.)13
وعليهْفقلبحثْعاندهمْيفْالةروطْالانكقحْكقآليت:

أوالْ:إنْكقنْالةرطْصحيحقًْيالئمْمقتضىْالعقدْ،والْيتانقىفْمعْأحكقمْالةرعْ،وجبْالوفقءْبهْ.أوْتزوجقْعلىْأالْ
يتزوجْعليهقْ،فإنْوىفْبقلةرطْ،فلهقْادلهرْادلسمى؛ْألنهْيصلحْمهراًْ،وشدْمتْرضقهقْبهْ،وإنْملْيفْبقلةرطْ،بأنْ
تزوجْعليهقْ،فلهقْمهرْادلثل؛ْألنهْمسىْذلقْشيئقًْذلقْفيهْنفعْ،فعاندْفواتهْجيبْذلقْمهرْادلثلْ،لعدمْرضقهقْبهْ ْ.
ثقنيقًْ:إنْكقنْالةرطْفقسداًْ،أيْالْيالئمْمقتضىْالعقدْ،أوْملْجتزهْأحكقمْالةرعْ،فقلعقدْصحيحْ،ويبطلْالةرطْ
وحدهْ،مثلْاشًتاطْاخليقرْألحدْالزوجُتْأوْلكلْمانهمقْأنْيبعدْعنْالزواجْيفْمدةْمعيانةْ،فإنْوردْالانهي ْعنْ

الةرطْ،كقشًتاطْطالقْضرهتقْ،كرهْالوفقءْبهْ،حلديثْ{الْحيلْالمرأةْتسألْطالقْضرهتق}ْ(ْالبخقري4499ْ،هْ،
صْ،490رشمْ.)9499
ْ
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الةرطْاجلعليْوآثقرهْالفقهيةْيفْعقدْالانكقحْ:دراسةْحتليلية ْ

مذهب المالكيةْ :

ادلقلكية ْتكرهْالةروطْيفْالانكقحْ،شقلْمقلكْ:أشرتْعلىْشقض ْأنْيانهىْالانقسْأنْيتزوجواْعلىْالةروطْ،وأالْ
يتزوجواْإالْعلىْدينْالرجلْوأمقنتهْ،وأنهْكتبْبذلكْكتقبقًْ،وأعلنْبهْالانقسْيفْاألسواقْوالطرشقتْ،وعقهبقْعيبقًْ

شديدْاًْْ.وادلقلكيةْيقسمونْالةروطْيفْالانكقحْإىلْثالثةْأشسقمْ،حبسبْالغريقين4491(ْ،هْ،جْ)944-943ْ:9
هي:
ْ
أوالًْ.شروطْيقتضيهقْعقدْالانكقح :وهيْاليتْتتمْعلىْسانة ْوأحكقمْالةرعْ،مثلْأنْتةًتطْالزوجةْنفقتهقْعلىْ
الزوجْ،أوْتةًتطْعليهْحسنْالعةرةْ،وأنْيكسوهقْويسكانهقْبقدلعروفْ،أوْيةًتطْالرجلْعليهقْأنْتطيعهْ،أوْالْ
خترجْمنْالبيتْمنْدونْإذنهْ،فهذاْالانوعْمنْالةروطْجقئز.
ْ

ثقنيقًْ.الةروطْغَتْادلخقلفة :وهيْشروطْالْيقتضيهقْعقدْالانكقحْوالْيانقفيهق؛ْإلهنقْالْتتعقرضْمعْاألحكقمْاليتْ
شررهتقْالةريعةْ .ك أنْتةًتطْالزوجةْأنْالْيتزوجْعليهقْ،أوْأنْالْيسقفرْهبقْ،أوْأنْتعملْمدرسةْ،أوْموظفةْخقرجْ
البيتْ،فهذاْالانوعْمنْالةروطْأشدْكراهة؛ْألنْفيهْتضييققًْعلىْالزوجْ .وهذهْالْيفسدْالعقدْبسببهقْ،ويستحبْ

للْزوجْالوفقءْهبقْ،لكانهقْليستْواجبةْعليهْ.

ثقلثقًْ.الةروطْادلانقشضة :وهيْشروطْمانقشضةْلعقدْالانكقحْ،سلقلفةْلسانتهْوأحكقمهْ،مثلْأنْيةًتطْالزوجْأنْالْيانفقْ

علىْزوجتهْ،أوْأنْالْيقسمْذلقْمعْضراهتقْ،أوْتةًتطْعليهْأنْيانفقْعلىْولدهقْمنْغَتهْ،أوْيانفقْعلىْأبيهقْ،أوْ
انكقحْ
أمهقْ،أوْتةًتطْأنْيكونْأمرهقْبيدهقْتطلقْنفسهقْمىتْشقءتْ.مثلْهذهْالةروطْإذاْاشًتطتْيفْعقدْال ْ
كقنْبقطالًْ،يفسخْإذاْاطلعْعليهقْشبلْالدخولْ،وْالْشيءْللمرأةْ.ويلغىْالةرطْادلانقشضْ،فالْيعملْبهْ .حلديثْ
أيبْهريرةْأنْالانيبْصلىْاهللْعليهْوسلمْشقل{ْ:الْحيلْالمرأةْتسألْطالقْأختهقْ،لتستفر ْصحفتهقْ،فإمنقْذلقْمقْ
شدرْذلق} ْ(صحيحْالبخقريْ ،حديثْرشم ْْ .)4857وحديثْعقئةةْ...{ْ:منْاشًتطْشرطقًْليسْيفْكتقبْاهللْ
فليسْلهْ،وإنْشرطْمقئةْشرطْ،فةرطْاهللْأحقْوأوثق}(صحيحْالبخقريْ،صْ .)42

مذهب الشافعية

يقسمْالةقفعيةْالةروطْيفْالانكقحْإىلْشروطْموافقةْدلقتضىْالانكقحْوشروطْسلقلفةْدلقتضىْالانكقحْ،شقلْالانوويْ:

الةرطْيفْالانكقحْ،إنْملْيتعلقْبهْغرض؛ْفهوْلغوْ،وإنْتعلقْبهْلكنْالْخيقلفْمقتضىْالانكقحْ،بأنْشرطْأنْيانفقْ
عليهقْأوْيقسمْذلق ْ ،أوْيتزوجْعليهقْإنْشقءْ،أوْيسقفرْهبقْ،أوْالْخترجْإالْبإذنهْ،فهذاْالْيؤثرْيفْالانكقحْوالْيفْ
الصداقْ.وإنْشرطْمقْخيقلفْمقتضقهْ،فهوْضربقن:
ْ
321

Vol. 14 (Special Edition), 2018

رللة العبقري

Journal al-„Abqari

أحدمهقْ:مقْالْخيلْبقدلقصودْاألصليْمنْالانكقحْ،فيفسدْالةرطْ،سواءْكقنْذلقْ،بأنْشرطْأنْالْيتزوجْعليهقْأوْالْ
يطلقهقْ،أوْالْيسقفرْهبقْ،أوْأنْخترجْمىتْشقءتْ،أوْيطلقْضرهتقْ.ففسقدْالةرطْالْيفسدْالانكقحْعلىْادلةهورْ.
وأمقْالصداقْ،فيفسدْ،وجيبْمهرْادلثلْسواءْزادْعلىْادلسمىْأمْنقصْأمْسقواهْ .
الضربْالثقينْ:مقْخيلْمبقصودْالانكقحْكةرطهْأنْيطلقهقْ،أوْالْيطأهقْ،فقألولْبقطلْعلىْاألظهرْ،ويفْشولْيفْادلذهبْ
يصحْالعقدْويبطلْالةرطْوجيبْادلهرْ.والثقينْشرطْأالْيطأهق؛ْفهوْعلىْحقيلْالبطالنْكسقئرْالةروطْالفقسدةْ.
(الانوويْ،1991ْ،ج.)492ْ:2
ْ
مذهب الحنابلة
الةروطْعاندهمْتانقسمْأشسقمقًْثالثةْ :
أحدهقْ:مقْيلزمْالوفقءْبهْ،وهوْمقْيعودْإليهقْنفعهْوفقئدتهْ،فإنْملْيفعلْفلهقْفسخْالانكقحْ .
القسمْالثقينْ:مقْيبطلْالةرطْويصحْالعقدْ،مثلْأنْيةًتطْأالْمهرْذلقْ،أوْأالْيانفقْعليهقْ،أوْإنْأصدشهقْرجعْ
عليهقْ،أوْتةًتطْعليهْأالْيطأهقْ،أوْيعزلْعانهقْ،فهذهْالةروطْكلهقْبقطلةْيفْنفسهق؛ْألهنقْتانقيفْمقتضىْالعقدْ ْ،
القسمْالثقلثْ:مقْيبطلْالانكقحْمنْأصلهْ،مثلْأنْية ًْتطقْتأشيتْالانكقحْ،وهوْنكقحْادلتعةْ،فهذهْشروطْبقطلةْيفْ
نفسهقْويبطلْهبقْالانكقحْوكذلكْإنْجعلْصداشهقْتزويجْامرأةْأخرىْ،وهوْنكقحْالةغقر ْ(ابنْشدامة1388ْ،هْ:
.)431
انفيةْيفْادلسألةْأنْالةرطْالْيؤثرْيفْالعقدْ،فإنْكقنْالةرطْصحيحقْلزمْالوفقءْبهْ،إمقْإنْكقنْ
ْ
وخالصةْمذهبْاحل
الةرطْبقطالْسقطْالةرطْوحدهْ.وعاندْادلقلكيةْالةروطْاليتْالْيقتضيهقْعقدْالانكقحْوالْيانقفيهقْ،مكروهةْدلقْفيهقْ
منْالتضييقْعلىْالزوجْودلقْيانتجْعانهقْمنْاخلصومةْولكنْيستحبْالوفقءْهبقْوالْجيبْ.والةروطْادلانقشضةْلعقدْ
الانكقحْيانفسخْعقدْالانكقحْهبقْشبلْالدخولْويثبتْعقدْالانكقحْبعدْالدخولْويلغىْالةرط.
أمقْعاندْالةقفعيةْفإنْالةرطْادلوافقْدلقتضىْالعقدْلغوْزائدْالْتأثَتْلهْيفْعقدْالانكقحْ،والةرطْادلخقلفْدلقتضىْ
العقدْإنْأخلْمبقصودهْأفسدْالعقدْوإنْملْخيلْفسدْالةرطْوحدهْ.وأمقْاحلانقبلةْفَتونْأنْالةرطْادلوافقْدلقتضىْ
العقدْجيبْ الوفقءْبهْ،وللزوجةْحقْادلطقلبةْبقلفسخْعاندْعدمْالوفقءْ.أمقْالةرطْاجلعليْادلخقلفْدلقتضىْالعقدْلكانهْ
الْيانقشضْشروطهْالةرعيةْبطلْالةرطْوحدهْ،وإنْنقشضْشررطْالانكقحْالةرعيةْأبطلْالعقد.
ويرىْالبقحثْأنْرأيْاحلانفيةْواحلانقبلةْيفْصحةْالةروطْاليتْالْتانقيفْمقتضىْالعقدْ،ووجوبْالوفقءْهبقْهوْالراجح؛ْ
إذْهوْالرأيْالذيْتسقندهْاألدلةْاليتْسبقْذكرهقْيفْمبحثْأدلةْاعتبقرْالةرطْيفْالةريعةْاإلسالميةْ ْ.
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ْ الخاتمة

ْْوملْتتطرقْإىلْالةروطْالةرعية؛ْألنْاجملقلْمل.نقشةتْالدراسةْشروطْالانكقح ْاجلعلية ْيفْضوءْأشوالْوآراءْالعلمقء
:ْلعلْمنْْأمههق،ْوشدْأمكنْاخلروجْجبملةْمنْالانتقئج.ْحيثْمتْبيقنْتفصيلْذلكْيفْمققلةْأخرى،يتسعْذلقْهانق
ْْويصح،ْفإنْكقنْالةرطْبقطالًْسقطْالةرطْوحده، يرىْمذهبْاحلانفيةْأنْالةرط ْاجلعليْالْيؤثرْيفْالعقدْ.الانكقح
ْْويثبتْعقدْالانكقحْبعد، وعاندْادلقلكيةْأنْالةروطْادلانقشضةْلعقدْالانكقحْيانفسخْعقدْالانكقحْهبقْشبلْالدخول.الدخولْويلغىْالةرط
ْْوإنْملْخيلْبهْفسد، ْفإنْالةرطْادلخقلفْدلقتضىْالعقد؛ ْإنْأخلْمبقصودهْأفسدْالعقد، أمقْعاندْالةقفعيةْ.الةرطْوحده
ْْبلْيعودْألمر، وأمقْاحلانقبلةْفَتونْأنْالةرطْاجلعليْادلخقلفْدلقتضىْالعقدْإنْكقنْالْيانقشضْشروطهْالةرعية.ْوإنْنقشضْشروطْالانكقحْالةرعيةْأبطلْالعقد،زائدْعانهقْبطلْالةرطْاجلعليْوحده
ْ
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