وڈیویاکگنلےکذرےعیاکنحدقعنموہےنےسقلعتماکیقیقحتاکوجاب

وسال
دنبےاکقلعتداراالاتفءاجۃعمارلدیشےسےہ۔زگہتشدونںاہیںوڈیویاکگنلےکذرےعیاکنحیکابتب
اکیااتفتسآایاھتسجاکوجابدنبےےنرحتریایکاھت۔ااسذتہرکاماکمکحےہہکاسابرےںیمدرگیدار
االاتفؤںیکآراءیھبولعممرکیلاجںیئ۔وسالاوراساکوجابےچینذموکرےہ۔ازراہِرکماےسالمہظحرفام
رکاسےکابرےںیمرشیعہتکنرظنےساینپیتمیقراےئانعتیرفامےیئ۔زجامکاہللریخاً
وسالً:وڈیویاکگنلںیمارگدوونںرفقیاکیدورسےوکدھکیرےہوہںاور یس مساکوک یاہابتہ ہوہو
اکنحدقعنموہاگایںیہن؟

اوجلابً:اکنحےکااقعندےکےیلرضوریےہہکااجیبووبقلاکییہسلجمںیماسرطحوہںہک
رفنیقیاکیدورسےاکالکمنسںیکساوروگاہااجیباوروبقلدوونںوکنسںیکس۔ااجیبووبقلیک
سلجماکیوہےناکبلطمہیےہہکااجیباوروبقلےکدرایمنوک یااسیلعف ہاپایاجےئوجارعاضاور
ااکنررپدالتلرکاتوہ۔اکمنےکاابتعرےسااجیبووبقلاکاکیہگجوہانرضوریںیہنےہ۔انچہچناہقفء
رکامےنطخےکذرےعیااجیبوکدرتسرقاردایےہاورسجسلجمںیمطخڑپاھاجےئاگاسںیموبقل
رکےنوکربتعماھجمسےہ۔رعموفوڈیویاکگنلںیمیھبوچںہکطخیکرطحسلجمونعمیوطررپدحتموہیت
ےہاوروگاہااجیباوروبقلدوونںاکاشمدہہوامسعرکےتکسںیہ؛ذہلااسےکذرےعیاکنحدقعنموہاجےئ
اگ۔اہتبلارگوک یایسیوصرتاپ یاجےئسجںیماج نیبنایوگاہدوونںاج بےسااجیباوروبقلوکنس ہ
ںیکسواسوصرتںیماکنحیھبںیہنوہاگ۔
".قال الحصكفيؒ" :ومن شرائط اإليجاب والقبول :اتحاد المجلس لو حاضرين
قال ابن عابدينؒ(" :قوله :لو حاضرين) احترز به عن كتابة الغائب ،لما في البحر عن المحيط الفرق بين
الكتاب والخطاب أن في الخطاب لو قال :قبلت في مجلس آخر لم يجز وفي الكتاب يجوز؛ ألن الكالم
كما وجد تالشى فلم يتصل اإليجاب بالقبول في مجلس آخر فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر ،وقراءته
بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل اإليجاب بالقبول فصح .اهـ( ".الدر المختار و حاشية ابن عابدين،41/3 ،

)دار الفكر

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

علق عليه ابن عابدينؒ في حاشيته(" :قوله :سماع كل) أي ولو حكما كالكتاب إلى غائبة؛ ألن قراءته قائمة

)مقام الخطاب كما مر( ".الدر المختار و حاشية ابن عابدين ،14/3 ،دار الفكر

قال الحصكفيؒ( ":و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) على

".األصح (فاهمين)۔۔۔

ؒ " :قال في الفتح :ومن اشترط السماع ما قدمناه في التزوج بالكتاب من أنه ال بد من سماع
قال ابن عابدين
الشهود ما في الكتاب المشتمل على الخطبة بأن تقرأه المرأة عليهم أو سماعهم العبارة عنه بأن تقول إن فالنا
كتب إلي يخطبني ثم تشهدهم أنها زوجته نفسها .اهـ( ".الدر المختار و حاشية ابن عابدين ،13/3 ،دار
)الفكر

واہللاحبس ہواعتیلاملعدمحماوسیرپاہچداراالاتفء،اجۃعمارلدیش

وجاب
وڈیویاکگنلےکذرےعیاکنحےکدقعنموہےنےسقلعتمآپےکذموکرہوجابرپوغرایکایگ،داراالاتفء
ایتفمنرکامےسیھباسابتبوشمرہایکایگ،وغرووخضاوروشمرےےکدعبذموکرہقیقحتےساافتق
ںیم ِ
:ںیہنوہاکسً،سجیکلیصفتاورذموکرہہلئسماکرشیعمکحدنمرہجذلیےہ

رشتعیےناکنحےکااقعندےکےیلاکیہطکر رےہ ےہ،اوروہہطکر ہیےہہکرشکن اکنحےکوہ حوہےن
ےکےیلااجیبووبقلیکسلجماکیوہاوراسںیماج نیبنںیمےسدوونںاکسفنبِسیفنایانےکولیکاک
وموجدوہانرشطاوررضوریےہ،زینسلجمِاکنحںیمدووگاوہںاکاکیاسھتوموجدوہاناوردوونںوگاوہں
اکایسسلجمںیماکنحےکًااجیبووبقلےکاافلظاکاننسیھبرشطےہ۔اورارگاج نیبنںیمےسوک یاکی
سلجماکنحںیموموجد ہوہواسوصرتںیماانپولیکرقمررکے،رھپہیولیکاےنپومٔلکیکرطف
ےساساکانمعمودلتیےلرکسلجماکنحںیمااجیبووبقلرکںی،واکنحدقعنموہاجےئاگ۔رھپاکنح
یکسجسلجمںیمرفنیقیسفنبِسیفنرشکیوہںووہسلجمًاتقیقحسلجمےکمکحںیمےہاورسجسلجمںیم
رفنیقیںیمےساکیایدوونںیکاج بےسولیکوہںووہامکحسلجمےکمکحںیمےہ۔
وموجدہدورںیموڈیویاکگنلےکذرےعیاکنحےکااقعندیکوجوصرتاایتخریکاجیتےہاسںیمسلجمیک
رشطوقفمدوہیتےہ؛ویکںہکرشکن  ہوہیوصرتًاتقیقحسلجمےکمکحںیمےہاور ہیہامکح،ویکںہکوہ
اکیسلجمیہںیہنوہیت،ہکلبرفنیقیدوفلتخموہگجںرپوہےتںیہ،بجہکااجیبووبقلےکےیل
اعدقنییکسلجماکیوہانرضوریےہ۔ذہلاوڈیویاکگنلےکذرےعیاکنحدقعنمرکاندرتسںیہنےہ۔
وڈیویاکگنلےکذرےعیاکنحےکوجازًوک’’طخےکذرےعیاکنحےکوجاز‘‘ًےسادتساللرکاندرتسںیہن؛
ویکںہکطخےکذرےعیاکنحاکوجاغیپمرفقیِاثینوکاجیھباجاتےہاورہیطخسجسلجمںیموھکلرکڑپاھ
اجاتےہوہاکنحیکسلجموہیتےہ،ارگرفقیِاثینوگاوہںیکوموجدیگںیماساغیپموکڑپھرکوبقلرکاتیل
ےہواکنحدقعنموہاجاتےہاورارگااکنررکاتےہایاسسلجمےساگلوہاجاتےہوہیاغیپماکدعلموہاجات
ےہ،اوراکنحدقعنمںیہنوہات۔

اوروڈیویاکگنلںیماغیپماجیھبںیہناجاتےہ،اوررفقیِاولےکاپسوجوگاہںیہوہوگاہدورسےرفقی
ےکًاپسںیہنوہےت،ہکلبوہاگلاگلوہےتںیہ،اسےیلدوونںوگاوہںاورااجیبووبقلیکسلجم
اکیںیہنوہیت،احلآںہکسلجماکیوہانرضوریےہ،اسےیلوڈیویاکگنلوکطخرپلومحلرکےکاکنح
وکدرتسرقاردانیوہ حںیہنےہ۔
:وفی الدر المختار مع الرد المحتار
...ومن شرائط اإليجاب والقبول :اتحاد المجلس لوحاضرين"
قوله :اتحاد المجلس) قال في البحر :فلو اختلف المجلس لم ينعقد ،فلو أوجب أحدهما فقام اآلخر أو (

کتاب

(".اشتغل بعمل ا
ؒخر ،بطل اإليجاب؛ ألن شرط االرتباط اتحاد الزمان ،فجعل المجلس جامعاً تيسيراً

)النکاح ،۴۱ /۳ :ط :سيعد
 :وفی الہندیۃ

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
غائباً لم ينعقد ،حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين :زوجت نفسي من فالن ،وهو غائب فبلغه الخبر ،فقال:
قبلت ،أو قال رجل بحضرة شاهدين :تزوجت فالن ًة وهي غائبة ،فبلغها الخبر ،فقالت :زوجت نفسي منه ،لم
يجز وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين ،وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اهلل تعالى .ولو أرسل
إليها رسوالً أو كتب إليها بذلك كتاباً ،فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كالم الرسول وقراءة الكتاب جاز؛ التحاد

المجلس من حيث المعنى ،وإن لم يسمعا كالم الرسول وقراءة الكتاب ال يجوز عندهما"(.كتاب النكاح،

)الباب األول في تفسير النكاح شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه ،۹۶۲ /۴ :ط :دار الفكر

 :وفی النہر الفائق
واعلم أن لإليجاب والقبول شرائط :اتحاد المجلس ،فلو اختلف لم ينعقد ،بأن أوجب أحدهما فقام اآلخر "

)قبل القبول واشتغل بعمل آخر"( .كتاب النکاح  ،۴۷۱ /۹ :ط :دار الکتب العلمية

 :وفی البحر الرائق
ولم يذكر المصنف شرائط اإليجاب والقبول ،فمنها :اتحاد المجلس إذا كان الشخصان حاضرين ،فلو

"

اختلف المجلس لم ينعقد ،فلو أوجب أحدهما فقام اآلخر أو اشتغل بعمل آخر بطل اإليجاب؛ ألن شرط
)االرتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعاً تيسيراً"( .كتاب النكاح ،۱۲ /۳ :ط :دار المعرفة

:وفی بدائع الصنائع
وأما الذي يرجع إلى مكان العقد فهو 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 عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختالف المجلس ال ينعقد؛ ألن انعقاده
عبارة عن ارتباط أحد الشطرين باآلخر ،فكان القياس وجودهما في مكان واحد ،إال أن اعتبار ذلك ٔيودي إلى
سد باب العقود ،فجعل المجلس جامعاً للشطرين حكماً مع تفرقهما حقيقةً؛ للضرورة ،والضرورة تندفع عند

اتحاد المجلس ،فإذا اختلف تفرق الشطرين حقيقةً وحكماً فال ينتظم الركن" ( .كتاب النكاح ،فصل وأما

)شرائط الركن فأنواع ،۹۳۹ /۹ :ط :دار الكتاب العربي

:

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
عن المجلس قبل القبول ،أو اشتغل بعمل يوجب اختالف المجلس ال ينعقد؛ ألن انعقاده عبارة عن ارتباط
أحد الشرطين باآلخر"( .نكاح ،شروط النكاح  ،۳۰۳ /۱۴ :ط :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -
)الكويت
:وفی الدر المختار مع الرد المحتار

ويتولی طرفي النکاح واحد) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور :ک ٔان کان وليأً ،او وکيالً من الجانبين ("
...الخ
قوله( :وليا ٔاو وکيالً من الجانبين )کزوجت ابني بنت ٔاخئ ،او زوجت ٔموکلي فالناً ٔموکلتي فالنة ،قال ط:
يکفي شاهدان علی وکالته ووکالتهما وعلی العقد؛ ٔالن الشاهد يتحمل الشهادات العديدة"( .کتاب النکاح،

)باب الکفاءة ،مطلب في الوکيل والفضولي في النکاح،۲۷،۲۶ :ط :سعيد
:وفي الهندية

ولو قالت :إن فالناً كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه ،صح النكاح؛ ألن الشهود سمعوا "
كالمهما بإيجاب العقد وسمعوا كالم الخاطب بإسماعها إياهم ،هكذا في الذخيرة .ولو كتب اإليجاب
والقبول الينعقد"( .كتاب النكاح ،الباب األول في تفسير النكاح شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه/۴ :
) ،۹۶۲ط :دار الفكر

:وفي المبسوط السرخسي

ولو قالت بين يدي الشهود :زوجت نفسي منه ال ينعقد النكاح أيضاً؛ ألن سماع الشهود كالم المتعاقدين "
شرط لجواز النكاح ،وإنما سمعوا كالمها هنا ال كالمه ،لو كانت حين بلغها الكتاب قرأته على الشهود وقالت:
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

)كتاب النكاح ،باب الوكالة في النكاح ،۴۶ /۵ :دار المعرفة – بيروت(
:وفيه أيضاً

وأن الخطبة بالكتاب تصح ،وهذا ألن الكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا فإن الكتاب له حروف ومفهوم "
ٔيودي عن معنى معلوم فهو بمنزلة الخطاب من الحاضر"( .كتاب النكاح ،باب الوكالة في النكاح،۴۶ /۵ :

)دار المعرفة – بيروت
:وفي الرد

قال :ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب .وصورته :أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب "
أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت :زوجت نفسي منه ،أو تقول :إن فالناً كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني
زوجت نفسي منه ،أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فالن ال ينعقد؛ ألن سماع الشطرين شرط
صحة النكاح ،وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين"( .كتاب النكاح ،۴۹ /۳ :ط:

)سعيد

:وفي فتح القدير

الرابع  :ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب ،وصورته :أن يكتب إليها يخطبها ،فإذا بلغها الكتاب "
أحضرت الشهود وقرأته عليهم ،وقالت :زوجت نفسي منه .أو تقول :إن فالناً قد كتب إلي يخطبني فاشهدوا
أني زوجت نفسي منه .أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فالن ال ينعقد؛ ألن سماع الشطرين

.

شرط صحة النكاح

)کتاب النکاح ،۴۰۲ /۳ :ط :رشيديه(
:وفی الموسوعة الفقهية الكويتية

.وأما الغائب فقد اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بالكتابة إليه"
فعند الحنفية ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب ،وصورته :أن يكتب إليها يخطبها ،فإذا بلغها الكتاب
أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت  :زوجت نفسي منه أو تقول  :إن فالناً كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني
زوجت نفسي منه ،أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فالن ال ينعقد؛ ألن سماع الشطرين شرط

صحة النكاح ،وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين"( .نكاح ،أركان النكاح ،أوالً:
الصيغة في النكاح ،ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد النكاح ،منها  :ب  -الكتابة  ،۹۱۴ /۱۴ :ط :وزارة

)األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت

:اتفویداراولعلمدویدنبںیمےہ
طخےکذرہعیاکنحً:زدیےناینپڑلیکوکرکبوکدایاوراسےسہیاہکہکںیمےناینپڑلیکمتوکدی،اس"
ےکدعبزدیےنرکبوکطخاھکلاورنیتآدویمںےکدطختسرکاےئ،وطخرپاکنحاجزئوہاایںیہن؟
اوجلاب)ًارگزدیےنرکبوکطخاسومضمناکجیھبدایہکںیمےناینپدرتخاکاکنحمتےسایکاوروتکمباہیل(
ےناسےکومضمنوکاحرضنیوکانسایاوروبقلایکواکنحًدقعنموہایگ"ً۔(اتکبااکنلح،۸۸ً/۷ً:طً:
)داراالاشتع
:وہیفاًاضی
اکنحطخواتکتبےکذرہعیًً:الثماکیوعرتےناکیصخشوکاھکلہکںیمآپےساکنحرکاناچیتہوہں"
اےنترہمرپ،آپوظنمررکںی،اورادرھےساسصخشًےناسےکوجابںیماھکلہکےھجموظنمرےہاوروہ
صخشدووصخشںےکاسےنمڑپھرکاوراساکوجابیھبانوکانسرکھکلدایوایکہیاکنحوہایگ،رگماس
وعرتےنہیفخالبدورشیعوگاہےکطخاھکلوہوایکہیاکنحوہاجوےاگًایادرھےسیھبدووگاہرشیع

وہےنیکرضورتوہیگ،اوراندوونںوطخںرپدوونںرفقیےکوگااہنےکدطختسیھبوہےن ی ی ی
اچہای
ںیہن؟
اوجلاب)ًاشیمںیمطخرپوجازِاکنحیکہیوصرتہ یھےہہکًالثم ددوعرتوکطخک ےھہکںیمس ھےس(
اکنحرکاتوہںاوروعرتدووگاوہںوکالبرکانےکاسےنماسطخوکڑپےھاورہہکدےہکںیمےناانپ
اکنحاسےسایکاخل،اسوصرتےکوماقفہییھباجزئےہہکوعرت ددوکطخک ےھاور دددووگاوہں
ےکاسےنماساکطخڑپےھاورہیہہکدےہکںیمےناسوعرتےساکنحایک،رغضہیہکارگدو
وگاوہںےکاسےنموشرہےناسطخوکڑپھدایاوروبقلرکایلواکنحوہایگ۔(اتکبااکنلح،۸۸ً/۷ً:طً:
داراالاشتع)ًطقفواہللاملع

