
احملاضرة الثالثة

  اركان العقد وشروطه

  

:اركان العقد -:أوال 

  

يفيد لغة او عرفا مـن احـد العاقـدين –ينعقد الزواج باجياب : (( املادة الرابعة 

  )) .وقبول من االخر ويقوم الوكيل مقامه 

اختصــر املشــرع اركــان الــزواج فجعلهــا ركنــني يــدالن علــى الــركنني االخــرين 

وبـذلك ، والقبول البـد لـه مـن قابـل ، فاالجياب البد له من موجب. بالضرورة 

  ).املراة -٤، الرجل -٣، القبول -٢، االجياب -١( اكتملت اركان العقد االربعة 

  

  :االجياب

  .هو الكالم الصادر من الطرف االول للداللة على انصراف ارادته اىل انشاء العقد 

  

  : القبول

لطرف الثاني للداللة على انصراف ارادته اىل قبـول مـا هو الكالم الصادر من ا

  .اوجبه الطرف االول 



  

، وقد يصدر االجياب والقبول من الـزوجني او مـن وكيليهمـا او مـن ولييهمـا 

ونظرا الهمية عقد الزواج وبالغ اثره يف حكم العالقة بني الزوجني فقـد حـرص 

لـذا ، ؤثر علـى صـحته الفقهاء على صيانته من كل انواع االحتماالت التـي تـ

  :جندهم تكلموا يف االجياب والقبول من عدة نواحي 

  

  :من ناحية الصورة فقالوا -:أوال 

وجيوز ان يكون االجياب على ، جيب ان يكون االجياب والقبول على صيغة املاضي 

او ان يكون االجياب ، صورة املضارع شريطة ان يكون القبول على صورة املاضي 

ر والقبـول علـى صـورة املاضـي او ان يكـون كـل مـن االجيـاب على صيغة االم

  .والقبول على صيغة اجلملة االمسية 

  

  :من حيث املادة -:ثانيا 

وكمـا يصـح العقـد ، ان تكون مادة االجياب مشتقة من االلفاظ الصرحيةافاوجبو

بالفصحى يصح باللهجة العامية اذا جرى العرف على استعماهلا يف عقد الزواج 

  .وحنو ذلك )) جوزتك و ملجتك ((لمة مثل ك

فـال ينعقـد عقـد الـزواج ، واالصل يف االجياب والقبول ان يعرب عنهما بالعبـارة 

ثم اشارة االخرين الذي، فان تعذرت العبارة قامت الكتابة مقامها ، بالتعاطي 

  .الحيسن الكتابة 



  

  :شروط العقد -:ثانيا 

يف عقـد الــزواج بتـوافر الشــروط القانونيــة تتحقـق االهليــة(( املـادة اخلامســة 

  )) والشرعية يف العاقدين او من يقوم مقامهما 

فـاذا ، شرعية وقانونيـة ، بينت هذه املادة ان لعقد الزواج نوعني من الشروط 

واذا ختلفت كـال او ، حتققت حتققت اهلية الزواج بالزوجني او مبن ينوب عنهما 

  .بعضا مل تتحقق االهلية 

  

  :الشروط الشرعية لعقد الزواج -:ثالثا

فجاءت املادة التي ، ذكرت املادة السابقة من شروط عقد الزواج شروطا شرعية 

وهـي شـرط ، بعدها وهي املادة السادسة لتبني انواع تلك الشـروط الشـرعية 

  .انعقاد وشروط صحة وشروط نفاذ وشروط لزوم 

االنعقاد وبعض شروط الصحة وقد اشارت املادة السادسة التالية اىل بعض شروط

  :وذلك على النحو التايل

  ))املادة السادسة ((

الينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط االنعقاد او الصحة املبينـة فيمـا ( 

  :يلي 

  . احتاد جملس االجياب والقبول ) أ(



مساع كل من العاقدين كالم االخر واستيعابهما ان املقصود منه عقد الزواج ) ب(

.  

  .موافقة القبول لالجياب ) ج(

  . ) .شهادة شاهدين متمتعني باالهلية القانونية على عقد الزواج ) د(

:شروط االنعقاد 

  

هي التي تتعلق باركان العقد واذا ختلفت كـان العقـد بـاطال بانعـدام االركـان 

ومنهـا مـا يكـون شـرطا يف ، وهذه منها مايكون شـرطا يف العاقـدين ، نفسها 

  :جياب والقبول وهي كما يلي صيغة اال

فال ينعقد عقد احد طرفيه ، وذلك بالتمييز ، االهلية االصلية ملباشرة العقد ) ١(

  .صغريا او جمنونا 

مساع كل من العاقدين كالم االخر حبيث يفهم ان املقصود منه انشـاء عقـد ) ٢(

  .واال بطل العقد ، الزواج 

  .اختل الس حقيقة او حكما بطل العقد فاذا ، احتاد جملس االجياب والقبول) ٣(

  .موافقة االجياب للقبول ومطابقته له يف املوضوع ) ٤(

الن عقـد ، فاذا كان العقد معلقا على شرط او حادثة فانه اليبطـل ، التنجيز ) ٥(

  .الزواج من عقود التمليكات وهي التقبل االضافة وال التعليق كما هو مقرر 



  

  :شروط الصحة 

  :واذا ختلفت كان العقد فاسدا وهي ، وهي شروط خارجة عن شروط العقد 

  :الشهادة على العقد ) ١(

وقد انفرد عقد الزواج بهذا الشـرط لصـحته تكرميـا لـه واظهـارا لشـانه ودفعـا 

وهلذا حث الشارع احلكيم علـى اشـهار ، للشبهات ومقالة السوء على الزوجني 

  .الزواج واالحتفال به 

  :د صفات الشهو

واالسـالم اذا كـان ، والعقـل ، والبلوغ ، احلرية : يشرتط يف الشهود على الزواج 

فان كانت الزوجة كتابية جاز ان يكون الشاهدان كذلك عند ، الزوجان مسلمني 

  .الن الشهادة امنا هي على الزوجة فرياعى حاهلا ، ابي حنيفة 

  

  .التأييد ) ٢(

  

  



  -:انعقاد العقد باملراسلة : رابعا 

ينعقـد الـزواج بالكتابـة مـن الغائـب ملـن يريـد ان ) : (( ٢(ف : املادة السادسة 

يتزوجها بشرط ان تقرأ الكتاب او تقرؤه على  الشـاهدين وتسـمعهما عبارتـه 

  )) .وتشهدهما على انها قبلت الزواج منه 

  

  

  :الشرط املقرتن بالعقد : خامسا 

الشروط املشروعة التي تشرتط ضمن عقد الـزواج : (( ٤و٣ف : ادسة املادة الس

للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج مبا (( ، )) معتربة جيب االيفاء بها 

  )) .اشرتط ضمن عقد الزواج 


