
 أ  

 

Abstrak 

Kajian "Syarat dan Kesannya terhadap Akad Nikah: Suatu Analisis" ini merupakan 
satu kajian bersandarkan nas syarak dan pendapat ulama usul dan fiqah berhubung 
dengan syarat – menurut dua cabangnya, iaitu syarat mengikut syarak dan syarat ciptaan 
manusia serta kesannya dari segi hukum fiqah terhadap sesuatu akad nikah. Ini bertujuan 
merungkai pendekatan ulama dalam menangani kesan positif dan negatif sesuatu syarat 
dalam akad nikah di samping mencari kaedah bagi menangani permasalahan tersebut. 
Kajian ini juga akan menjelaskan hukum terhadap pelbagai jenis pernikahan berdasarkan 
metode serta ruang lingkup kaedah tersebut. Kaedah yang diguna pakai dalam kajian ini 
adalah kaedah deskriptif dan eksploratif, dan tumpuan diberi kepada permasalahan 
"Penelitian terhadap hukum syarak dalam menangani syarat dalam akad nikah". Beberapa 
penemuan telah diperoleh hasil daripada kajian ini, antaranya ialah takrif terbaik bagi 
syarat ialah takrif al-Qirafi al-Malikiy, dan syarat yang bersandarkan syarak mempunyai 
pelbagai dalil terperinci yang khusus, manakala syarat ciptaan manusia adalah dalil 
bersifat umum. Sementara perselisihan pendapat berkenaan dengan hukum syarat ciptaan 
manusia merujuk perselisihan dalam memahami hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang 
bermaksud: "Apa sahaja syarat yang diadakan dan ia tidak terdapat dalam kitab Allah 
maka ia terbatal." Kajian ini juga mendapati takrif ulama kontemporari bagi perkataan 
nikah lebih diterima berbanding takrif yang diberikan oleh ulama terdahulu. Berkenaan 
dengan aspek 'kafaah' pula, disimpulkan bahawa ia merupakan syarat nikah dan bukan 
sah nikah tersebut. Hasil daripada kajian ini juga mendapati bahawa syarat ciptaan 
manusia dalam nikah wajib dipatuhi selagi ia tidak bertentangan dengan tujuan akad. 
Manakala kesan syarat terhadap hukum ke atas pelbagai jenis nikah yang diguna pakai 
hari ini seperti nikah dengan niat cerai, nikah urfiy (nikah tanpa dokumen dan wali sah), 
nikah misyar , kahwin siyahi (pelancongan) dan kahwin istiyaf (biasanya antara ketua 
dengan pekerja untuk tempoh percutian sahaja) dapat disimpulkan bahawa hukum sah 
atau tidak nikah tersebut bergantung pada situasi sama ada bertepatan atau tidak dengan 
semua syarat nikah, dan syarat  itu pula tidak boleh bertentangan dengan tujuan akad 
nikah. Kesimpulannya kajian ini menemukan bahawa kerana kurangnya ilmu 
pengetahuan berkaitan dengan hukum syarak dan kebergantungan pada mereka yang 
bukan ahli fiqah telah menyebabkan wujudnya isteri hasil daripada perkahwinan yang 
tidak menepati syarak dan hanya sekadar atas nama syarak sahaja. 
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Abstract  

This study entitled “Condition and its juristic effects on marriage contract: An 
analytical study” relied on texts from the Shari’ah, and sayings of the principles of 
jurisprudence scholars and jurists, in relation to the two main types of conditions 
(Shari’ah conditions and additional conditions), and their juristic effects on marriage 
contract, with the aim of analyzing the methodology of scholars in dealing with the 
effects of conditions on marriage contracts, in order to discover the principle governing 
such issues. The study will also state the Shari’ah ruling concerning several types of 
marriages in light of the same methodology, and within the limits of the discovered 
principle. Furthermore, the study will discuss the definition of condition and its types 
among the principles of jurisprudence scholars and jurists. The study used a descriptive, 
inductive, and analytical methodology in order to solve the problem of the research, 
which is “Identifying the Shari’ah rule in dealing with conditions stipulated in the 
marriage contract”. The study reached several conclusions among which is that the most 
appropriate definition of the concept of condition is the one given by the Maliki scholar 
Al-Qarafi, and that Shari’ah conditions have their own detailed evidences, contrary to 
additional conditions which have general evidences. The study also concluded that the 
main point of disagreement over the issue of additional conditions can be traced to the 
disagreement in explaining a Hadith in which prophet Muhammad peace be upon him 
said: “any condition which is not mentioned in the Quran is void”. Moreover, the study 
concluded that the definition of marriage by contemporary scholars is more acceptable 
than the definition of marriage by those who preceded them. The study also noted that 
compatibility is a condition for enforcing the marriage and not for its validity. Moreover, 
additional conditions in marriage must be fulfilled as long as they do not contradict the 
nature of the marriage contract. Furthermore, the effect of conditions in judging the 
validity of contemporary marriages such as marriage with the intention of divorce, 
customary marriage, travellers’ marriage, tourist marriage, and summer marriage, would 
become very clear, when we link such judgement with the availability of Shari’ah 
conditions in such marriages, and the absence of additional conditions that run contrary to 
the purpose of the contract. Finally, the study noted that the lack of Shari’ah knowledge, 
and the over confidence of those who are not qualified to issue religious edicts, resulted 
in the emergence of new types of marriages, whose only relation with the legitimate 
marriage contract is the name only.    
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  البحث ملخص

 إىل بالرجوع" حتليلية دراسة: النكاح عقد يف الفقهية وآثاره الشرط" الدراسة هذه قامت
 وآثاره -  واجلعلي الشرعي بشقيه- بالشرط املتعلقة والفقه األصول علماء وأقوال الشرعية النصوص
 وإجيابا سلبا النكاح عقد يف الشرط آثار مع التعامل يف العلماء منهج حتليل دف النكاح؛ عقد يف الفقهية
 حدود يفو املنهج ذلك ضوء يف األنكحة من لصور الشرعي احلكم وبيان ذلك، يف القاعدة عن والكشف
 هذه تقيدت وقد. والفقهاء األصوليني بني وأنواعه الشرط ماهية على الوقوف عن فضال القاعدة، تلك

 احلكم على الوقوف" يف املتمثلة البحث إشكالية حل سبيل يف حتليلية استقرائية وصفية مبنهجية الدراسة
: منها النتائج من جلملة الدراسة هذه توصلت وهكذا. "النكاح عقد يف الشروط مع التعامل يف الشرعي
 اخلاصة، التفصيلية أدلتها هلا الشرعية الشروط أنو املالكي، القرايف تعريف  هو للشرط تعريف قربأ أن
 اخلالف إىل راجع ةاجلعلي الشروط على حلكم يف اخلالف مدار أنو عامة، أدلة فأدلتها اجلعلية الشروط أما

 تعريف أن إىل توصلت كما  ."باطل فهو اهللا كتاب يف ليس شرط كل: "النبوي احلديث تفسري يف الواقع
 واإلشهاد الويل يف الراجح أن الحظت كما ،سابقيهم تعريفات من قبوال أكثر للنكاح املعاصرين العلماء
 الصداق وأن لصحته ال النكاح للزوم شرط أا الكفاءة يف والراجح النكاح لصحة شرط أا والتعيني
 ا الوفاء جيب النكاح يف اجلعلية الشروط أن كذلك الدراسة من وتبين ،صحته يف شرطاً ال بالعقد جيب
 بنية الزواج: مثل- املعاصرة األنكحة على احلكم يف الشرط أثر أن كما العقد، مقتضى تنايف ال دامت ما

 نربط حينما جليا يتضح -االصطياف وزواج السياحي والزواج املسيار، اجوزو العريف، والزواج الطالق،
 املناقضة اجلعلية الشروط من وسالمتها فيها الشرعية الشروط توافر إىل بالنظر فساداً أو صحة عليها احلكم
 وىللفت أهال ليسوا هم مبن الزائدة والثقة الشرعي العلم قلة أن الدراسة الحظت وأخريا .العقد ملقصود
  . فقط االسم سوى بصلة الشرعي الزواج إىل متت ال زجيات  أنتج
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 إهداء

 يب املتواصل اهتمامها وساندين الصغر، يف الطفولة مهد منذ يب ورمحتها شفقتها الزمتين اليت إىل

 لتعم أوالدها الفائضة رمحتها وتعدت والسفر، البعد حال يف يل دعاؤها ورافقين العمر، مراحل تقدم مع

 جبال يف واملشردين غزة، يف واحملاصرين العراق يف املضطهدين لتشمل املسلمني من املستضعفني مجيع

 ويغين جماهديهم، وينصر كربتهم، ينفس أن اهللا تدعو فهي مكان، كل يف املسلمني وأسرى أفغانستان،

  .واإلخالص قالصد منها ينبع عامية بلهجة متضرعة أعدائهم، على وعذابه رجزه يسلط وأن فقريهم،

 يب وأحاطـت  الصـعوبات  واجهتين كلما علي قلبها حبنو أشعر سكناً، يل اهللا جعلها من وإىل

   املشاق

  املتواضع اجلهد هذا أهدي................. الودود زوجيت ،وإىل احلنون والديت إىل
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  وتقدير شكر

 وتيسـريه،  عونه على للحمد املستحق وهو حتصى، ال اليت والنعم واإلحسان اآلالء ذو فهو أوالً اهللا أمحد
  .وأبداً دائماً والسداد التوفيق وأسأله

 حىت الرسالة على اإلشراف توىل الذي اهللا عبد احلاج لقمان للدكتور والعرفان بالشكر أتقدم مث

 من وسعه يف ما كل وبذل واإلرشاد، التوجيه يف طويالً وقتاً قطع قد فهو لفضله، وتقديراً اعترافاًً إمتامها،

  .البحث هذا إمتام يف أثره له كان وتصويب تصحيح يف اجلهد

 الرسالة بقراءة لتفضلهما ؛د رحيانة عبد اهللا. أو  د رحيانة أزهري.أ للممتحنتني موصول والشكر

 األجر هلما يعظم  أن اسأل فاهللا  النرية، ومالحظاما القيمة، مبلحوظاما البحث أثرتا فقد وتقييمها،
 .ثوبةوامل

 األكادميية يف الفقه وأصول الفقه قسم على القائمني مجيع إىل الشكر جزيل أسدي كذلك

 وتوجيهام، إرشادام وعلى العليا، دراسيت إلكمال يل الفرصة إلتاحتهم ماليا؛ جبامعة اإلسالمية
  .تنسيقه وطريقة البحث خبطة يتعلق ما خصوصاً

 قدم أو ملحوظة، أبدى أو نصيحة، إيلّ أسدى من كل إىل شكري أوجه أن يفوتين ال كما
  .              مصدر إعارة أو بتوجيه أمدين أو معروفاً،

  خـــرياً عين اجلميـــع اهللا وجــزا          
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  احملتـويـــات

  الصفحة  املوضوع

  أ  ملخص البحث باللغة املاليزية

  ب  ملخص البحث باللغة اإلجنليزية

  ج  العربيةملخص البحث باللغة 

  د  اإلهداء 

  هـ  الشكر والتقدير

  و  فهرس احملتويات

  1  املقدمة: الفصل األول

  5  مشكلة البحث

  6  أسباب اختيار املوضوع

  8  أهداف البحث

  9  أسئلة البحث

  9  منهجية البحث

  10  حدود البحث

  11  الدراسات السابقة



ز 

  19  الشرط عند األصوليني والفقهاء: الثاينالفصل 

  21  ماهية الشرط: حث األولاملب

  28  الفرق بني الشرط والركن       

  30  والبطالن والفساد الصحةب الشرط صلة: ملبحث الثاينا

  35  العالقة بني الشرط والصحة والفساد والبطالن      

  36  صلة الشرط بالرخصة: ملبحث الثالثا

  38  العالقة بني الشرط والرخصة     

  39  مات الشرط عند األصولينيتقسي: املبحث الرابع

  40  خصائص الشرط الشرعي    

  41  خصائص الشرط اجلعلي    

  42  أنواع الشروط اجلعلية عند األصوليني     

  43  حكم الشرط عند األصوليني     

  44  تقسيمات الشرط عند الفقهاء وحكمه: املبحث اخلامس 

  44  تعريف الشرط وأقسامه     

  46  د الفقهاءحكم الشرط عن    

  47  أدلة اعتبار الشرط اجلعلي يف الشريعة واحلكمة من اعتباره: املبحث السادس

  51  ضوابط اعتبار الشرط اجلعلي عند الفقهاء: املبحث السابع



ح 

  54  الثاينملخص الفصل 

  56  شروط النكاح الشرعية واجلعلية :الثالثالفصل 

  57  تعريف النكاح :املبحث األول

  61  شروط النكاح الشرعية: يناملبحث الثا

  61  آراء الفقهاء يف تعداد شروط النكاح الشرعية        

  64  شرط الويل: أوالً      

  70  اآلثار الفقهية الشتراط الويل يف عقد النكاح         

  70  شرط الرضا: ثانياً       

  74  اآلثار الفقهية الشتراط الرضا يف عقد النكاح من عدمه       

  75  شرط تعيني الزوجني: ثالثا      

  75  اآلثار الفقهية الشتراط التعيني يف عقد النكاح                 

  76  شرط التأبيد والتنجيز: رابعاً      

  77  اآلثار الفقهية الشتراط التأبيد والتنجيز يف عقد النكاح                  

  78  شرط اإلشهاد على النكاح: خامساً      

  81  اآلثار الفقهية الشتراط اإلشهاد يف عقد النكاح من عدمه                

  81  شرط الكفاءة: سادساً      

  82  جمال اعتبارها                  



ط 

  82  اجلانب الذي تشترط فيه الكفاءة              

  83  حكم الكفاءة يف النكاح              

  89  اكل املترتبة على شرط الكفاءة يف اتمع السعوديوقائع من املش               

  91  الكفاءة يف اتمع السعودي يف ميزان الكُتاب والباحثني               

  94  شرط الصداق: سابعاً     

  97  اآلثار الفقهية الشتراط الصداق يف عقد النكاح من عدمه               

  97  الشريعة من النكاحشرط موافقته ملقاصد : ثامنا      

  99  اآلثار الفقهية الشتراط موافقة النكاح للمقاصد الشرعية يف عقد النكاح من عدمه

  99  شرط اخللو من املوانع: تاسعاً       

  101  اآلثار املترتبة على ختلف الشرط الشرعي                     

  103  شروط النكاح اجلعلية: املبحث الثالث     

  104  زمن الشرط: أوالً             

  106  مذاهب العلماء يف الشروط اجلعلية: ثانياً            

  112  اآلثار املترتبة على الشروط اجلعلية املخالفة ملقتضى العقد: ثالثاً           

  114  ملخص الفصل الثالث    

  116  أثر الشرط يف عقود األنكحة التقليدية : الرابع الفصل

  117  نكاح املتعة والنكاح املؤقت: األول املبحث



 ي  

  119  صلة نكاح املتعة بالشرط

  120  حكم نكاح املتعة

  122  النكاح املؤقت بغري لفظ التمتع

  124  نكاح الشغار: املبحث الثاين

  125  صلة نكاح الشغار بالشرط

  126  حكم نكاح الشغار

  129  نكاح التحليل  : املبحث الثالث

  131  بالشرط صلة نكاح التحليل

  132  حكم نكاح التحليل

  135  ملخص الفصل الرابع

  137  عقود األنكحة املعاصرة: اخلامسالفصل 

  139  الزواج بنية الطالق  :املبحث األول

  140  صلة الزواج بنية الطالق بالشرط

  140  حكم الزواج بنية الطالق

  146  صور مستجدة للزواج بنية الطالق: املبحث الثاين

  147  لزواج السياحيا :أوالً        

  148  البلدان اليت عرفت به                  



ك 

  151  حكم الزواج السياحي                

  153  زواج االصطياف أو املصيف  :ثانياً      

  154  زواج املسفار :ثالثاُ      

  156  الزواج العريف :املبحث الثالث

  160  صلة الزواج العريف بالشرط

  161  م الزواج العريفحك

  163  لزواج املسيار  ا :املبحث الرابع

  165  صلة زواج املسيار بالشرط

  165  حكم زواج املسيار

  173  ملخص الفصل اخلامس

  175  اخلامتة

  181  فهرس املراجع

  211  فهرس اآليات

   213  واآلثار فهرس األحاديث

 

 


