
 

  

 وڈیوی اکگنل ےک ذرےعی اکنح دقعنم وہےن ےس قلعتم اکی قیقحت اک وجاب

 

 وسال

دنبے اک قلعت دار االاتفء اجۃعم ارلدیش ےس ےہ۔ زگہتش دونں اہیں وڈیوی اکگنل ےک ذرےعی اکنح یک ابتب 

ںیم درگی دار  اکی ااتفتس آای اھت سج اک وجاب دنبے ےن رحتری ایک اھت۔ ااسذتہ رکام اک مکح ےہ ہک اس ابرے

االاتفؤں یک آراء یھب ولعمم رک یل اجںیئ۔ وسال اور اس اک وجاب ےچین ذموکر ےہ۔ ازراہِ رکم اےس المہظح رفام 

 رک اس ےک ابرے ںیم رشیع ہتکن رظن ےس اینپ یتمیق راےئ انعتی رفامےیئ۔ زجامک اہلل ریخا ً

 وہں اور  یس  مس اک وک ی اہابتہ  ہ وہ و وڈیوی اکگنل ںیم ارگ دوونں رفقی اکی دورسے وک دھکی رےہ:ًوسال

 اکنح دقعنم وہاگ ای ںیہن؟



اکنح ےک ااقعند ےک ےیل رضوری ےہ ہک ااجیب و وبقل اکی یہ سلجم ںیم اس رطح وہں ہک :ًاوجلاب

رفنیقی اکی دورسے اک الکم نس ںیکس اور وگاہ ااجیب اور وبقل دوونں وک نس ںیکس۔ ااجیب و وبقل یک 

اک بلطم ہی ےہ ہک ااجیب اور وبقل ےک درایمن وک ی ااسی لعف  ہ اپای اجےئ وج ارعاض اور  سلجم اکی وہےن

ااکنر رپ دالتل رکات وہ۔ اکمن ےک اابتعر ےس ااجیب و وبقل اک اکی ہگج وہان رضوری ںیہن ےہ۔ انچہچن اہقفء 

اگ اس ںیم وبقل  رکام ےن طخ ےک ذرےعی ااجیب وک درتس رقار دای ےہ اور سج سلجم ںیم طخ ڑپاھ اجےئ

رکےن وک ربتعم اھجمس ےہ۔ رعموف وڈیوی اکگنل ںیم یھب وچں ہک طخ یک رطح سلجم ونعمی وطر رپ دحتم وہیت 

ےہ اور وگاہ ااجیب اور وبقل دوونں اک اشمدہہ و امسع رکےتکس ںیہ؛ ذہلا اس ےک ذرےعی اکنح دقعنم وہ اجےئ 

 نیبن ای وگاہ دوونں اج ب ےس ااجیب اور وبقل وک نس  ہ اگ۔ اہتبل ارگ وک ی ایسی وصرت اپ ی اجےئ سج ںیم اج

 ںیکس و اس وصرت ںیم اکنح یھب ںیہن وہاگ۔

اتحاد المجلس لو حاضرين: ومن شرائط اإليجاب والقبول: "ؒ قال الحصكفي  ." 

احترز به عن كتابة الغائب، لما في البحر عن المحيط الفرق بين ( لو حاضرين: قوله: ")ؒ قال ابن عابدين 
قبلت في مجلس آخر لم يجز وفي الكتاب يجوز؛ ألن الكالم  : الكتاب والخطاب أن في الخطاب لو قال

كما وجد تالشى فلم يتصل اإليجاب بالقبول في مجلس آخر فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر، وقراءته 
، 3/41عابدين، الدر المختار و حاشية ابن ." )ـاه. بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل اإليجاب بالقبول فصح

 (دار الفكر

ليتحقق رضاهما( وشرط سماع كل من العاقدين لفظ اآلخر: ")ؒ قال الحصكفي  ." 



أي ولو حكما كالكتاب إلى غائبة؛ ألن قراءته قائمة ( سماع كل: قوله: ")في حاشيته ؒ علق عليه ابن عابدين 
الفكر ، دار3/14الدر المختار و حاشية ابن عابدين، ." )مقام الخطاب كما مر ) 

على ( مكلفين سامعين قولهما معا)أو حر وحرتين ( حرين)شاهدين ( حضور)شرط ( و:" )ؒ قال الحصكفي 
۔۔۔(فاهمين)األصح  ." 

ومن اشترط السماع ما قدمناه في التزوج بالكتاب من أنه ال بد من سماع : قال في الفتح: " ؒ قال ابن عابدين
أن تقرأه المرأة عليهم أو سماعهم العبارة عنه بأن تقول إن فالنا  الشهود ما في الكتاب المشتمل على الخطبة ب

، دار 3/13الدر المختار و حاشية ابن عابدين، ." )ـاه. كتب إلي يخطبني ثم تشهدهم أنها زوجته نفسها

 (الفكر

 واہلل احبس ہ واعتیل املع دمحم اوسی رپاہچ دار االاتفء، اجۃعم ارلدیش 

 

 وجاب

اکنح ےک دقعنم وہےن ےس قلعتم آپ ےک ذموکرہ وجاب رپ وغر ایک ایگ، داراالاتفء وڈیوی اکگنل ےک ذرےعی 

ںیم ایتفمِن رکام ےس یھب اس ابتب وشمرہ ایک ایگ، وغر ووخض اور وشمرے ےک دعب ذموکرہ قیقحت ےس اافتق 

سج یک لیصفت اور ذموکرہ ہلئسم اک رشیع مکح دنمرہج ذلی ےہً ںیہن وہاکس، : 



د ےک ےیل اکی ہطکر  رےہ  ےہ، اور وہ ہطکر  ہی ےہ ہک رشکن  اکنح ےک وہ ح وہےن رشتعی ےن اکنح ےک ااقعن

ےک ےیل ااجیب و وبقل یک سلجم اکی وہ اور اس ںیم اج نیبن ںیم ےس دوونں اک سفنبِ سیفن ایان ےک ولیک اک 

دوونں وگاوہں  وموجد وہان رشط اوررضوری ےہ، زین سلجمِ اکنح ںیم دو وگاوہں اک اکی اسھت وموجد وہان اور

ااجیب و وبقل ےک اافلظ اک اننس یھب رشط ےہ۔ اور ارگ اج نیبن ںیم ےس وک ی اکی ًاک ایس سلجم ںیم اکنح ےک

سلجم اکنح ںیم وموجد  ہ وہ و اس وصرت ںیم اانپ ولیک رقمر رکے ، رھپ ہی ولیک اےنپ وملٔک یک رطف 

رکںی، و اکنح دقعنم وہاجےئ اگ۔ رھپ اکنح  ےس اس اک انم عم ودلتی ےل رک سلجم اکنح ںیم ااجیب ووبقل

یک سج سلجم ںیم رفنیقی سفنبِ سیفن رشکی وہں و وہ سلجم ًاتقیقح سلجم ےک مکح ںیم ےہ اور سج سلجم ںیم 

 رفنیقی ںیم ےس اکی ای دوونں یک اج ب ےس ولیک وہں و وہ امکح  سلجم ےک مکح ںیم ےہ۔

ےک ااقعند یک وج وصرت اایتخر یک اجیت ےہ اس ںیم سلجم یک  وموجدہ دور ںیم وڈیوی اکگنل ےک ذرےعی اکنح

رشط وقفمد وہیت ےہ؛ ویکں ہک رشکن   ہ و ہی وصرت ًاتقیقح سلجم ےک مکح ںیم ےہ اور  ہ یہ امکح ، ویکں ہک وہ 

اکی سلجم یہ ںیہن وہیت، ہکلب رفنیقی دو فلتخم وہگجں رپ وہےت ںیہ، بج ہک ااجیب و وبقل ےک ےیل 

سلجم اکی وہان رضوری ےہ۔ ذہلا وڈیوی اکگنل ےک ذرےعی اکنح دقعنم رکان درتس ںیہن ےہ۔اعدقنی یک   

ےس ادتسالل رکان درتس ںیہن؛ ‘‘ًطخ ےک ذرےعی اکنح ےک وجاز’’وک ً وڈیوی اکگنل ےک ذرےعی اکنح ےک وجاز

ںیم وھکل رک ڑپاھ  ویکں ہک طخ ےک ذرےعی اکنح اک وج اغیپم رفقیِ اثین وک اجیھب اجات ےہ اور ہی طخ سج سلجم

اجاتےہ وہ اکنح یک سلجم وہیت ےہ، ارگ رفقیِ اثین وگاوہں یک وموجدیگ ںیم اس اغیپم وک ڑپھ رک وبقل رکاتیل 

ےہ و اکنح دقعنم وہاجات ےہ اور ارگ ااکنر رکات ےہای اس سلجم ےس اگل وہاجات ےہ و ہی اغیپم اکدعلم وہاجات 

 ےہ، اور اکنح دقعنم ںیہن وہات۔



وی اکگنل ںیم اغیپم اجیھب ںیہن اجات ےہ، اور رفقیِ اول ےک اپس وج وگاہ ںیہ وہ وگاہ دورسے رفقی اور وڈی

اپس ںیہن وہےت، ہکلب وہ اگل اگل وہےت ںیہ، اس ےیل دوونں وگاوہں اور ااجیب و وبقل یک سلجم ًےک

 لومحل رکےک اکنح اکی ںیہن وہیت، احل آں ہک سلجم اکی وہان رضوری ےہ، اس ےیل وڈیوی اکگنل وک طخ رپ

 وک درتس رقار دانی وہ ح ںیہن ےہ۔

 :وفی الدر المختار مع الرد المحتار

" اتحاد المجلس لوحاضرين: ومن شرائط اإليجاب والقبول ... 

( فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أوجب أحدهما فقام اآلخر أو : قال في البحر( اتحاد المجلس: قوله

ب؛ ألن شرط االرتباط اتحاد الزمان، فجعل المجلس جامعاً تيسيراً خر، بطل اإليجاؒ اشتغل بعمل ا کتاب )."
سيعد: ، ط۴۱/ ۳: النکاح ) 

ۃندیہوفی ال  : 

أن يكون اإليجاب والقبول في مجلس واحد، حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما "

فقام اآلخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختالف المجلس ال ينعقد، وكذا إذا كان أحدهما 
: ئب فبلغه الخبر، فقالزوجت نفسي من فالن، وهو غا: غائباً لم ينعقد، حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين

زوجت نفسي منه، لم : تزوجت فالنًة وهي غائبة، فبلغها الخبر، فقالت: قبلت، أو قال رجل بحضرة شاهدين
ولو أرسل . يجز وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اهلل تعالى

ضرة شاهدين سمعا كالم الرسول وقراءة الكتاب جاز؛ التحاد إليها رسوالً أو كتب إليها بذلك كتاباً، فقبلت بح



كتاب النكاح، ".)المجلس من حيث المعنى، وإن لم يسمعا كالم الرسول وقراءة الكتاب ال يجوز عندهما
دار الفكر: ، ط۹۶۲/ ۴: الباب األول في تفسير النكاح شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه ) 

ر الفائقہوفی الن  : 

" اتحاد المجلس، فلو اختلف لم ينعقد، بأن أوجب أحدهما فقام اآلخر : يجاب والقبول شرائطواعلم أن لإل

العلمية دار الکتب: ، ط۴۷۱/ ۹: كتاب النکاح ". )قبل القبول واشتغل بعمل آخر ) 

 : وفی البحر الرائق

ين، فلو اتحاد المجلس إذا كان الشخصان حاضر : ولم يذكر المصنف شرائط اإليجاب والقبول، فمنها "

اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أوجب أحدهما فقام اآلخر أو اشتغل بعمل آخر بطل اإليجاب؛ ألن شرط 
دار المعرفة: ، ط۱۲/ ۳: كتاب النكاح". )االرتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعاً تيسيراً  ) 

 :وفی بدائع الصنائع

إذا كان العاقدان حاضرين، وهو أن يكون  وأما الذي يرجع إلى مكان العقد فهو اتحاد المجلس ... "

اإليجاب والقبول في مجلس واحد، حتى لو اختلف المجلس ال ينعقد النكاح، بأن كانا حاضرين فأوجب 
أحدهما فقام اآلخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختالف المجلس ال ينعقد؛ ألن انعقاده 

فكان القياس وجودهما في مكان واحد، إال أن اعتبار ذلك ئودي إلى  عبارة عن ارتباط أحد الشطرين باآلخر،
سد باب العقود، فجعل المجلس جامعاً للشطرين حكماً مع تفرقهما حقيقًة؛ للضرورة، والضرورة تندفع عند 



فصل وأما    كتاب النكاح،   ". )حقيقًة وحكماً فال ينتظم الركن  اتحاد المجلس، فإذا اختلف تفرق الشطرين
دار الكتاب العربي: ، ط۹۳۹/ ۹: شرائط الركن فأنواع ) 

 : وفي الموسوعة الفقهية الكويتية

ونوع يرجع إلى مكان العقد وهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين، وهو أن يكون اإليجاب والقبول "

في مجلس واحد، حتى لو اختلف المجلس ال ينعقد النكاح، بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام اآلخر 
نعقاده عبارة عن ارتباط عن المجلس قبل القبول، أو اشتغل بعمل يوجب اختالف المجلس ال ينعقد؛ ألن ا

 -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : ، ط۳۰۳/ ۱۴  :نكاح، شروط النكاح ". )أحد الشرطين باآلخر
 (الكويت

 :وفی الدر المختار مع الرد المحتار

"( کٔان کان ولياً، ٔاو وکيالً من الجانبين  :بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور( ويتولی طرفي النکاح واحد

الخ...  

: کزوجت ابني بنت ٔاخي، ٔاو زوجت مٔوکلي فالناً مٔوکلتي فالنة، قال ط(وليا ٔاو وکياًل من الجانبين )  :قوله
کتاب النکاح، ". )يتحمل الشهادات العديدة وعلی العقد؛ ألن الشاهد ووکالتهما يکفي شاهدان علی وکالته

سعيد: ،ط۲۶،۲۷: باب الکفاءة، مطلب في الوکيل والفضولي في النکاح ) 

 :وفي الهندية



" إن فالناً كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه، صح النكاح؛ ألن الشهود سمعوا  : ولو قالت

ولو كتب اإليجاب . كالمهما بإيجاب العقد وسمعوا كالم الخاطب بإسماعها إياهم، هكذا في الذخيرة
/ ۴: تفسير النكاح شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمهكتاب النكاح، الباب األول في ". )والقبول الينعقد

دار الفكر: ، ط۹۶۲ ) 

 :وفي المبسوط السرخسي

" زوجت نفسي منه ال ينعقد النكاح أيضاً؛ ألن سماع الشهود كالم المتعاقدين : ولو قالت بين يدي الشهود

: قرأته على الشهود وقالت شرط لجواز النكاح، وإنما سمعوا كالمها هنا ال كالمه، لو كانت حين بلغها الكتاب
إن فالناً كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه فهذا صحيح؛ ألنهم سمعوا كالم الخاطب 

بإسماعها إياهم إما بقراءة الكتاب أو العبارة عنه وسمعوا كالمهما حيث أوجبت العقد بين أيديهم فلهذا تم 
 ."النكاح

( بيروت –، دار المعرفة ۴۶/ ۵: حكتاب النكاح، باب الوكالة في النكا  ) 

 :وفيه أيضاً 

وأن الخطبة بالكتاب تصح، وهذا ألن الكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا فإن الكتاب له حروف ومفهوم "

، ۴۶/ ۵: كتاب النكاح، باب الوكالة في النكاح". )ئودي عن معنى معلوم فهو بمنزلة الخطاب من الحاضر
بيروت –دار المعرفة  ) 

الردوفي  : 



" أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب : وصورته. ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب: قال

إن فالناً كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني : زوجت نفسي منه، أو تقول: أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت
ن سماع الشطرين شرط زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فالن ال ينعقد؛ أل

: ، ط۴۹/ ۳: كتاب النكاح". )صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين
 (سعيد

 :وفي فتح القدير

" أن يكتب إليها يخطبها، فإذا بلغها الكتاب : ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب، وصورته: الرابع 

إن فالناً قد كتب إلي يخطبني فاشهدوا : أو تقول. زوجت نفسي منه: م، وقالتأحضرت الشهود وقرأته عليه
أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فالن ال ينعقد؛ ألن سماع الشطرين . أني زوجت نفسي منه
 . شرط صحة النكاح

( رشيديه: ، ط۴۰۲/ ۳: کتاب النکاح ) 

الكويتية  الفقهية  الموسوعة  وفی : 

" فقد اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بالكتابة إليه وأما الغائب . 

أن يكتب إليها يخطبها، فإذا بلغها الكتاب : فعند الحنفية ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب، وصورته
إن فالناً كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني : زوجت نفسي منه أو تقول : أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت 

منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فالن ال ينعقد؛ ألن سماع الشطرين شرط  زوجت نفسي



: نكاح، أركان النكاح، أوالً ". )صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين
وزارة : ، ط۹۱۴ /۱۴: الكتابة  -ب : الصيغة في النكاح، ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد النكاح، منها 

الكويت –األوقاف والشئون اإلسالمية  ) 

 :اتفوی دار اولعلم دویدنب ںیم ےہ

" زدی ےن اینپ ڑلیک وک رکب وک دای اور اس ےس ہی اہک ہک ںیم ےن اینپ ڑلیک مت وک دی، اس :ًطخ ےک ذرہعی اکنح

اجزئوہا ای ںیہن ؟ ےک دعب زدی ےن رکب وک طخ اھکل اور نیت آدویمں ےک دطختس رکاےئ، و طخ رپ اکنح  

( ارگ زدیےن رکب وک طخ اس ومضمن اک جیھب دای ہک ںیم ےن اینپ درتخ اک اکنح مت ےس ایک اور وتکمب اہیل (ًاوجلاب

:ً، ط۷ً/۸۸:ًاتکب ااکنلح)۔ "ًدقعنم وہایگً ےن اس ےک ومضمن وک احرضنی وک انسای اور وبقل ایک و اکنح

 (دار االاشتع

 :وہیف اًاضی

" ًالثم اکی وعرت ےن اکی صخش وک اھکل ہک ںیم آپ ےس اکنح رکان اچیتہ وہں :ًاکنح طخ و اتکتب ےک ذرہعی

ےن اس ےک وجاب ںیم اھکل ہک ےھجم وظنمر ےہ اور وہ ً اےنت رہم رپ، آپ وظنمر رکںی، اور ادرھ ےس اس صخش

و ایک ہی اکنح وہایگ، رگم اس  صخش دو وصخشں ےک اسےنم ڑپھ رک اور اس اک وجاب یھب ان وک انس رک ھکل دای

ای ادرھ ےس یھب دو وگاہ رشیع ً وعرت ےن ہیفخ الب دو رشیع وگاہ ےک طخ اھکل وہ و ایک ہی اکنح وہاجوے اگ



 ای 
ی
ی
ی

وہےن یک رضورت وہیگ، اور ا ن دوونں وطخں رپ دوونں رفقی ےک وگااہن ےک دطختس یھب وہےن اچہ

 ںیہن؟

( ح یک ہی وصرت ہ یھ ےہ ہک ًالثم  دد وعرت وک طخ ک ےھ ہک ںیم س ھ ےس اشیم ںیم طخ رپ وجازِ اکن(ًاوجلاب

اکنح رکات وہں اور وعرت دو وگاوہں وک البرک ان ےک اسےنم اس طخ وک ڑپےھ اور ہہک دے ہک ںیم ےن اانپ 

اکنح اس ےس ایک اخل، اس وصرت ےک وماقف ہی یھب اجزئ ےہ ہک وعرت  دد وک طخ ک ےھ اور  دد دو وگاوہں 

اسےنم اس اک طخ ڑپےھ اور ہی ہہک دے ہک ںیم ےن اس وعرت ےس اکنح ایک، رغض ہی ہک ارگ دو ےک 

:ً، ط۷ً/۸۸:ًاتکب ااکنلح)وگاوہں ےک اسےنم وشرہ ےن اس طخ وکڑپھ دای اور وبقل رکایل و اکنح وہایگ۔ 

طقف واہلل املع(ًدار االاشتع  

 


