بسم هللا الرحمن الرحٌم
(سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسبلة رواد صفحته على الفٌسبون "فمهً")
جواب سؤال
العقد الباطل والفاسد فً النكاح
فرحات 

إلى فرح
السؤال:
بسم هللا الرحمن الرحٌم ،السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
أمٌرنا حفظن هللا ورعان،
سؤالً هو اآلتً :ما الفرق بٌن شروط الصحة وشروط االنعماد فً الزواج؟ وما أثر ذلن على العمد؛ متى ٌبطله
ومتى ٌفسده؟ جازاكم هللا خٌرا ونصركم على أعدابكم .دمتم فً رعاٌة هللا وحفظه.
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته
 -1لمد بٌنا ذلن وفصلناه فً النظام االجتماعً فملنا:
(...وٌنعمد الزواج بإٌجاب ولبول شرعٌٌن .فاإلٌجاب هو ما صدر أوالا من كالم أحد العالدٌن ،والمبول ما صدر
ثانٌا ا من كالم العالد اآلخر ...وٌشترط النعماد الزواج أربعة شروط:
األول  -اتحاد مجلس اإلٌجاب والمبول ،بأن ٌكون المجلس الذي صدر فٌه اإلٌجاب هو بعٌنه المجلس الذي صدر
فٌه المبول .هذا إذا كان العالدان حاضرٌن ،فإن كان أحدهما فً بلد واآلخر فً بلد آخر ،وكتب أحدهما كتابا ا لآلخر
مرئ الكتاب على الشاهدٌن،
موجبا ا الزواج ،فمبل المكتوب إلٌه ،انعمد الزواج .ولكن ٌشترط فً هذه الحالة أن ت َمرأ أو ت ُ ِ
ً ٌخطبنً ،وتشهدهما فً المجلس أنها زوجت نفسها منه.
وتسمعهما عبارته ،أو تمول لهما فالن بعث إل ّ
والشرط الثانً من شروط االنعماد أن ٌسمع كل من العالدٌن كالم اآلخر ،وأن ٌفهمه ،بأن ٌعلم أنه ٌرٌد عمد
الزواج بهذه العبارة .فإن لم ٌعلم ذلن بأن لم ٌسمع أو لم ٌفهم ،كما إذا لمن رجل امرأة معنى زوجتن نفسً بالفرنسٌة
مثالا ،وهً ال تفهمها ،ولالت اللفظ الذي لمنه لها دون أن تفهمه ولبل هو ،دون أن تعلم أن الغرض مما تمول عمد
الزواج ،فإنه ال ٌنعمد الزواج .وإن كانت تعلم أن الغرض مما تمول عمد الزواج فمد صح.
الشرط الثالث  -عدم مخالفة المبول لإلٌجاب سواء أكانت المخالفة فً كل اإلٌجاب أو بعضه.
الشرط الرابع  -أن ٌكون الشرع لد أباح تزوج أحد العالدٌن باآلخر ،بأن كانت المرأة مسلمة أو كتابٌة ،وكان
الرجل مسلما ا لٌس غٌر.
فإذا استكمل العقد هذه الشروط األربعة انعقد الزواج ،وإذا لم ٌستكمل واحدا منها لم ٌنعقد الزواج ،وكان باطل
من أساسه.
وإذا انعمد الزواج فال بد لصحة الزواج أن ٌستكمل شروط صحته ،وهً ثالثة شروط:
األول :أن تكون المرأة محالا لعمد الزواج" .كأن ال ٌجمع بٌن أختٌن مثالا".
تزوج غٌرها ،كما أنها ال تملن
تزوج نفسها ،وال أن ّ ِ
والثانً :أن النكاح ال ٌصح إال بولً ،فال تملن المرأة أن ّ ِ
توكٌل غٌر ولٌِّها فً تزوٌجها ،فإن فعلت لم ٌصح نكاحها.
والثالث :حضور شاهدٌن مسلمٌن بالغٌن عاللٌن سامعٌن لكالم العالدٌن فاهمٌن أن الغرض من الكالم الذي حصل
به اإلٌجاب والمبول هو عمد الزواج.
فإذا استكمل العقد هذه الشروط كان صحٌحا ،وإن نقص واحدا منها كان نكاحا فاسدا )...بعد ذلن وضحنا أدلة
هذه الشروط فً النظام االجتماعً ...ومنه ٌتبٌن أن شروط االنعماد إن لم تستكمل ٌصبح العمد باطالا ،وأن شروط
الصحة إن لم تستكمل ٌصبح العمد فاسدا ا...

 -2ولكً نتبٌن االختالف بٌن الفساد والبطالن ،فإن البطالن هو عدم موافمة أمر الشارع من حٌث أصله ،أي أن
أصله ممنوع ،أو أن الشرط الذي لم ٌستوفه مخل بأصل الفعل .بخالف الفساد ،فإنه فً أصله موافك ألمر الشارع،
ولكن وصفه غٌر المخل باألصل هو المخالف ألمر الشارع .وال ٌتصور وجود الفساد فً العبادات؛ بل البطالن ألن
المتتبع لشروطها وأركانها ٌجد أنها جمٌعها متعلمة باألصل .ولكنه ٌتصور وجوده فً المعامالت ،فٌتصور وجوده فً
العمود ،فمثالا بٌع الماللٌح أي الذي فً بطون الحٌوانات باطل من أساسه؛ ألنه منهً عن أصله ،بخالف بٌع الحاضر
لباد ،فإنه بٌع فاسد؛ لجهالة البادي للسعر ،وٌخٌر حٌنبذ حٌن ٌرى السوق ،فله إنفاذ البٌع ،وله فسخه ،ومثالا شركة
المساهمة باطلة من أساسها؛ ألنها خالٌة من شرٌن بدن ،فهً خالٌة من شرط ٌتعلك باألصل ...ولكن لو اشترن
الشركاء حسب الشروط الشرعٌة غٌر أن أحد الشركاء اشترط أن ٌكون له مبلغ معٌن ،تكون الشركة فاسدة ألن فٌها
غررا ا فً الوصف ولٌس فً األصل ألن للشرٌن نسبة من الربح ولٌس له مبلغ معٌن ،فمد تخسر الشركة فإذا اتفموا
على نسبة الربح زال الفساد وانملب العمد صحٌحا.
وهكذا فإنه ال فرق بٌن باطل وفاسد فً العبادات ،فإنها جمٌعا تكون إما صحٌحة مبربة للذمة وإما غٌر صحٌحة،
فال ٌسمط بها الواجب .فالصالة صحٌحة أو باطلة لٌس غٌر ،ولكن البطالن ٌختلف عن الفساد فً العمود المالٌة التً
تنشا التزامات متمابلة أو تنمل الملكٌة مثل عمود البٌع واإلجارة والحوالة والشركة وأمثالها.
أما فً النكاح فالعمد الباطل والفاسد كالهما مخالف للشرع لكن العمد الباطل ملغى من أساسه ال تترتب علٌه آثاره
فإذا حصل الوطء فهو فً حكم الزنا وال ٌلحك الولد بالواطا وال عدة وال استحماق مهر وال محرمات بالمصاهرة...
فهو باطل من أصله .وأما العمد الفاسد فإن مخالفة الشرع هً فً شروط الصحة ولٌست فً شروط االنعماد ولذلن
فعلى الرغم من اإلثم الذي ولع على العالدٌن لكن تترتب علٌه آثار إن حدث وطء أي إن دخل بها الزوج ،أما إن لم
ٌدخل بها فً العمد الفاسد فال تترتب آثار .أما اآلثار التً تترتب فً حالة دخول الزوج بزوجته فً العمد الفاسد أي فً
حالة الوطء فمنها:
ام َرأَة نَ َك َحتْ
 المهرٌ :جب المهر فً النكاح الفاسد بالدخول (أي بالوطء) لما روي عن النبً  أنه لال« :أٌَُّ َما ْست َ َحل ِم ْن فَ ْر ِج َها »...أخرجه
اطل فَ ِإ ْن َد َخ َل بِ َها فَلَ َها ا ْل َمه ُْر بِ َما ا ْ
اطل فَنِكَا ُح َها بَ ِ
اطل فَنِكَا ُح َها بَ ِ
بِغٌَ ِْر إِ ْذ ِن َو ِلٌِّ َها فَنِكَا ُح َها بَ ِ
الترمذي ولال حدٌث حسن ...ففً هذا الحدٌث جعل النبً  المهر للمرأة التً تنكح فً النكاح الفاسد أي دون إذن
ولٌها بشرط أن ٌكون الزوج لد دخل بها ،وذلن ألن الرسول  علك المهر بالدخول ففً الحدٌث «فَ ِإ ْن َد َخ َل بِ َها فَلَ َها
ست َ َحل ِم ْن فَ ْر ِج َها».
ا ْل َمه ُْر بِ َما ا ْ
 وهنان آثار أخرى تترتب على النكاح الفاسد إن كان هنان دخول ...ولكن فٌها تفاصٌل واختالفات فمهٌة مثلالعدة والنسب واإلرث وحرمة المصاهرة ...فمن كانت له بها حاجة فٌمكنه الرجوع إلٌها فً مظانها...
وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 22جمادى األولى 1432هـ
الموافك 2012/02/15م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10737
type=3&theater؟41828.122848424578904/769072946623112/
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/10043175635700751765
3/posts/GXrChTWfHqg
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على توٌتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/964156401156272128
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