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 املطلب الثالث : صيغ عقد النكاح :

التي تؤدي اليه باي لغة  باأللفاظ -اجيابا وقبوال  –ينعقد عقد النكاح 

 .يفهمها العاقدان 

النكاح بام عده الناس نكاحا"  :" ينعقد ♫  قال شيخ االسالم ابن تيمية

. وهذا هو (1)يعني باي لفظ ولغة كانت عادة الناس تدل عىل انه يصح القعد هبا 

 .(2)مذهب احلنفية واملالكية

البيع  فألفاظواملباين ،  باأللفاظالن العربة يف العقود بالقصود واملعاين ال 

ء ، وكذلك النكاح ليست الفاظا تعبدية ال جيوز جتا  .(3)وزها اىل غريها والرشا

اما االجياب فان العلامء متفقون عىل انه يصح بلفظ النكاح والتزويج وما 

اشتق منها كزوجتك ،وانكحتك ونحوها ، فداللة هذه االلفاظ داللة رصحية 

 دلت عىل املقصود من هذه الكلامت التي كانت عادة وعرفا بني الناس .

 ، او التمليك ، او الصدقة ونحوها ؟  وهل ينعقد النكاح بلفظ اهلبة ، او البيع

                                                           

 . 5/450الفتاوى الكربى ، ابن تيمية  (1)

، االستذكار ، ابن عبد الرب ، ت: سامل  3/18، حاشية ابن عابدين  1/251ينظر : اللباب  (2)

 .  8/37، االنصاف  5/409م ، 2000حممد عطا وحممد عيل معوض ، دار الكتب العلمية ، 

 . 88أحكام الزواج ، االشقر ، ص : (3)
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 عقد يعترب فيه النية ، وال ألنهاختلف فيه عىل قولني فأجازه احلنفية واخرون 

يشرتط يف صحته اعتبار لفظ خمصوص ، بل املعترب فيه لفظ اتفق اذا فهم املعنى 

  . (4)الرشعي منه

تزويج ينعقد بغري لفظ اإلنكاح وال: " ♫ قال شيخ االسالم ابن تيمية 

عىل قولني واملنصوص عنه إنام هو منع ما اختص به النبي صىل اهلل عليه وسلم 

من هبة البضع بغري مهر قال ابن القاسم : ان وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فال 

من أنه أمحد أحفظه عن مالك فهو عندي جائز وما ذكره بعض أصحاب مالك و

 :  فنن احلكم مبني عىل مقدمتنيال ينعقد إال هبذين اللفظني بعيد عن أصوهلام

أن ما سوي ذلك كناية وأن الكناية مفتقرة إىل النية ومذهبهام : إحدامها 

املشهور أن داللة احلال يف الكنايات جتعلها رصحية وتقوم مقام إظهار النية وهلذا 

 .جعال الكنايات يف الطالق والقذف ونحومها مع داللة احلال كالرصيح

األحوال يف النكاح معروفة من اجتامع الناس لذلك  و معلوم أن دالالت

والتحدث بام اجتمعوا له فنذا قال بعد ذلك ملكتكها لك بألف درهم علم 

د به  ر أن املرا وقد شاع هذا اللفظ يف عرف الناس  اإلنكاحاحلارضون باالضطرا

 ☻حتى سموا عقده إمالكا ومالكا وهلذا روى الناس قول النبي 

ي التمس فلم جيد خامتا من حديد رووه تارة أنكحتكها بام خلاطب الواهبة الذ

                                                           

،  1/270ـه ، 1411ينظر : الفتاوى اهلندية ، مجاعة من علامء اهلند، دار الفكر ، بريوت ،  (4)

،  9/22ـه ، 1414/ 1، احلاوي ، املاوردي ، دار الكتب العلمية ، ط 5/408االستذكار 

ة ام أحك املفصل يف،  158/ 3، سبل السالم  8/36االنصاف   . 6/36والبيت املسلم ، املرأ
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مل يثبت عنه أنه  ♀معك من القرآن وتارة ملكتكها وإن كان النبي 

اقترص عىل ملكتكها بل إما أنه قاهلام مجيعا أو قال أحدمها لكن ملا كان اللفظان 

ء رووا احلديث تارة هكذا وتارة هكذا"  .(5)عندهم يف مثل هذا املوضع سوا

 

 

                                                           

القواعد النورانية الفقهية ، ابن تيمية ، ت: حممد حامد الفقي ، مكتبة السنة املحمدية ، مرص  (5)

وينظر : توضيح االحكام  . 4/8،  ونحوه يف الفتاوى الكربى  108-107ـه ، ص: 1/1370، ط

5 /257  . 


