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 لنکاحا

 .السائن ّ الوٌمؽغ: رحل الوطأح ػلی الطخل ثسجت ػمس الٌکبذ ّ ُْ ػلی لسویي  ـ 1مسألة ال

ّ یدْظ للعّخیي أّ . اإلیدبة ّ المجْل  -زائوب کبى أّ هٌمؽؼب  -یشزطغ في الٌکبذ  ـ 2 ةمسألال

 .أحسُوب رْکیل الغیط في إخطاء صیغخ الؼمس، کوب یدْظ لِوب الوجبشطح في لطاءرِب

 .یدْظ رْکیل الوطأح الطخل، أّ رْکیل الطخل الوطأح في لطاءح ػمس العّاج ـ 3 ةمسأللا

الرحل لِوب الومبضثخ ّ الیدْظ الٌظط إلی هب الیحل لغیط العّخیي، هب لن یحصل لِوب  ـ 4 ةمسألال

 .أهب إشا أذجطُوب الْکیل ثئخطاءٍ، فیمجل هٌَ. الیمیي ثئخطاء الْکیل ػمس العّاج

 صیغت العقد الدائن إجزاءکیفیت 

َسَّوْجُتَك َنْفِسي َعَلى »: إشا یجبشط العّخبى إخطاء الؼمس السائن، فزمْل الوطأح ـ 5 ةمسألال

إشا ّّکال غیطُوب، فیمْل ّکیل أهب . «َقِبْلُت الَتْشّويَج»: ّ یمْل الطخل هي زّى فصل «الَّصداِق اْلَوْعُلوِم

ّ یمْل ّکیل العّج هي زّى  «تي ُهَوِّكَلَك َعَلى الَّصداِق اْلَوْعُلوِمَسَّوْجُت ُهَوِّكَل» :العّخخ لْکیل العّج

  .«َقِبْلُت التشّويج ِلُوَوِّكلي َهَكذا» :فصل

 إجزاء صیغت العقد الونقطعکیفیت 

إشا یجبشط العّخبى إخطاء الؼمس الوٌمؽغ، فزمْل الوطأح ثؼس هطاػبد الشطّغ اآلریخ ّ ثؼس  ـ 6 ةمسألال

ّ یمْل الطخل  «َسَّوْجُتَك َنْفِسي ِفى اْلُوَدِة اْلَوْعُلوَهِت َعَلى اْلَوْهِز اْلَوْعُلوِم»: لوسحرؼییي الوِط ّ ا

ُت ُهَوِّكَلِتي سَّوْج» :إشا ّّکال غیطُوب، فیمْل ّکیل العّخخ لْکیل العّجأهب  .  «َقِبْلُت»: هي زّى فصل

َقِبْلُت ِلُوَوِّكِلي »: الطخل ّكیلّ یمْل  «ِز اْلَوْعُلوِمُهَوِّكَلَك ِفى اْلُوَدِة اْلَوْعُلوَهِت َعَلى اْلَوْه

  .«َهَكذا
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 اجالشّوشزايط عقد 

 :رشزطغ في ػمس الٌکبذ اهْض ّ ُي کبلزبلي ـ 7 ةمسألال

أهب هغ ػسم الزوّکي . أى یکْى إخطاء صیغخ الؼمس ثبلؼطثیخ الصحیحخ هغ الزوّکي هٌِب، ّ لْ ثبلزْکیل  ـ1

فیکفي غیطُب هي اللغبد الوفِوخ لوؼٌی الزعّیح، کوب رفیسٍ الصیغ الؼطثیخ هٌِب ّ لْ ثبلزْکیل، 

 . الوصکْضح

هطاػبح لصس اإلًشبء لوي یدطي صیغخ ػمس الٌکبذ، ثأى یمصس العّخبى أّ ّکیلِوب رحمك العّاج   ـ2

 .ثلفظي اإلیدبة ّ المجْل

 .أّ ّکیال لغیطٍ أى یکْى هي یدطي الصیغخ ػبلال ّ ثبلغب، سْاءا کبى ػبلسا لٌفسَ  ـ3

أى یؼّیي الْکیل کال هي العّج ّ العّخخ ثبالسن أّ الْصف أّ اإلشبضح، ػلی ّخَ یوزبظ کل هٌِوب   ـ4

 .ػي غیطٍ

 .أى یکْى کل هي العّج ّ العّخخ ضاظیب  ثبلعّاج ّالؼب  ـ5

ب أّ خسُب رشزطغ في ػمس العّاج للجبلغخ الجکط الغیط الطشیسح هْافمزِب ّ هْافمخ أثیِ ـ 8مسألة ال

ّ کصلک الجبلغخ الجکط الطشیسح ػلی األحْغ، أهب إشا هٌؼِب اإلة أّ الدس ػي الزعّیح ثوي . هي ؼطف األة

لکّي الوطأح الثیجخ . ُْ کفؤ لِب شطػب ّ ػطفب، فیسمػ اػزجبض إشًِوب؛ ّ کصلک إشا الیوکي االسزئصاى هٌِوب

 .  صالالرحزبج إلی االسزصاى هي أثیِب أّ خسُب أ( غیط الجکط)

 نكاحالفسخ الووجبت لخیارعیوب ال

 :إشا ػلن العّج ثؼس الؼمس ثْخْز أحس الؼیْة الزبلیخ في العّخخ، فیدْظ لَ فسد الٌکبذ ـ 9 ةمسألال

ّ ُْ ارحبز هرطج الجْل )اإلفعبء   ـ6الؼطج الجّیي  ـ 5 الؼوی  ـ4جطص ال  ـ3 الدصام  ـ2 الدٌْى ـ1   

 (.ُْ لحن یٌجذ في الطحن یوٌغ هي الْغءّ )الؼفل   ـ7(. هغ هرطج الحیط

أّ ( همؽْع الصکط)یدْظ للعّخخ أیعب فسد الٌکبذ إشا کبى العّج هدًٌْب أّ هدجْثب   ـ 11 ةالمسأل

أهب إشا کبى العّج هصبثب ثبلدصام أّ الجطص ّ ػلوذ العّخخ . ذصیب أّ هصبثب ثبلؼٌي الوبًغ ػي اإلیالج

الفسد؛ ّ األحْغ ُْ السؼي في إضظبء العّج ثبلؽالق؛ ّ إشا لن  ثْخْزُوب ثؼس ػمس العّاج، فیدْظ لِب

 .یطض ثصلک، فیؽلمِب الفمیَ الحبکن
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لْ ػلن أحس العّخیي ثْخْز الؼیْة الوصکْضح في اآلذط ّ هغ ػلوَ ثصلک یطظی  -11المسألة 

 .ثبلْغء ّ السذْل، فیسمػ حمَ في الفسد ثؼس الْغء ّ السذْل

ػمس الٌکبذ لؼٌي العّج، فیدت ػلی العّج أى یؼؽیِب ًصف هِطُب؛  إشا فسرذ العّخخ ـ 12مسأله 

، فئى کبى الفسد لجل الْغء ّ السذْل، فالیدت (غیط الؼٌي)أهب إشا فسد أحسُوب ػمس الٌکبج لسجت آذط 

 . إػؽبء الوِط ػلی العّج، ّ إشا کبى ثؼس الْغء فیدت ػلی العّج إػؽبء الوِط

 أسباب التحزين 

م الزعّیح ثبألم ّ إى ػلذ، ّ ثبلجٌذ ّ إى ًعلذ، ّ ثبألذذ، ّ ثجٌبد األخ ّ األذذ ّ یحط ـ 13 ةمسألال

إى ًعلي، ّ ثبلؼوبد ّ ثبلربالد ّ إى ػلْى، ّ ثأم العّخخ ّ خسارِب هي ؼطف األة أّ األم، ّ ثجٌذ العّخخ 

 . ِب االثيالوسذْل ثِب، ّ ثبلوطأح الزي رعّج ثِب األة أّ أحس األخساز، ّ ثبلوطأح الزي رعّج ث

فئشا ػمس ػلی إحساُوب حطهذ ػلیَ األذطی هب زاهذ . یحطم الدوغ ثیي األذزیي ـ 14 ةمسألال

 .ّ الفطق في شلک ثیي الؼمس السائن أّ الوٌمؽغ. األّلی ثبلیخ ػلی ظّاخِب

، ّ لکي یدْظ للطخل الوسلن أى یزعّج لوطأح الوسلوخ أى رزعّج ثبلکبفطالیدْظ ل ـ 15 ةمسألال

، ّ یدت ثیخ ّلسٍ هٌِب ثأى یکْى هسلوبثزطثشطغ أى ال یلسا أّ یؽوئّي األة الوسلن  ثبالهطأح الکزبثیخ

 .رٌعیط ّ شطة الروطأى رزطک أکل لحن الػٌس الؼمس لِب ػلیَ أى یشزطغ 

 .یدت رؼییي الوسح ّ الوِط في العّاج الوٌمؽغ لجل إخطاء صیغخ الؼمس ـ 16 ةمسألال

 .ی هب ػسا الْخَ ّ الکفیي هي خسس الوطأح األخٌجیخ ّ شؼطُبالیدْظ للطخل الٌظط إل ـ 17 ةمسألال

 .یدْظ للؽجیت أى یٌظط إلی ثسى األخٌجیخ ػٌس العطّضح لوؼبلدزِب ـ 18 ةمسألال

یدْظ للطخل أى یٌظط إلی هطأح یطیس أى یزعّج ثِب، لوؼطفخ هحبسٌِب ّ هؼبیجِب؛ إشا   ـ 19 ةمسألال

 .ّافمذ الوطأح ػلی شلک

 


