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انعقاد عقد ازدواج در مذهب حنفی
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چکیده
در بحث انعقاد عقد ازدواج در مذهب حنفی ابتدا به مبحث خواستتاار پرداختته و وترون ما ماننتد تتزح ت زا بترا ازدواج و عتد
خواستاار قبلی ب اا وده و عدول از خواستاار مورد بررسی قرار می گ رد .برا تحقق رابطة زوج ت باید عقتد ازدواج منعقتد گتردد.
عقد ازدواج ن ز مانند سایر عقود دارا ارکاا و ورایطی است .ارکاا ،امور است کته قتوا وته بته ما استت و ماه تت بتا ما محقتق
میوود؛ یعنی این امور جزء حق قت وه میباود .عقد ازدواج دارا دو رکن ایجاب و قبول میباود که از متعاقدین تتادر وتده و ما دو
را به یکدیار مرتبط ساخته و عقد ،محقق میوود .در این زم نه الفاظ عقد و انشاء عقد از طریق کتابت و ورایط تحقتق ایجتاب و قبتول
یعنی وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس ،تطابق ایجاب و قبول استماع ت غه توسط متعاقدین ،موقت نبودا عقتد و معلتق نبتودا عقتد
ب اا می گردد .همچن ن بحث وکالت در ازدواج و انعقاد عقد توسط عاقد واحد از جمله مباحثی است کته دیتدگاه متذهب حنف ته در من تا
مطرح می گررد.

کلیدواژگان
ارکاا عقد ،ازدواج ،ایجاب ،قبول ،خواستاار .

 استادیار حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmsadeghi4817@yahoo.com :
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مقدمه
هر عقد شرعی که دارای شأن و جایگاه مهمی است ،مقدماتی را دربردارد تا متعاقدین دامنة میل و
رغبت خود را تبیین نمایند و وقتی می و رغبت آن دو با هم تالقی کرد و هماهنگ گردیلد ،اقلدا
به انجا عقد نمایند.
عقد ازدواج نیز چون از جمله مهمترین و خطیرترین عقود میباشد شارع برای آن مقدملهای را
در نظر گرفته است؛ این مقدمه خواستگاری است که در لغت عربی به آن «خِطبه» گفتله ملیشلود.
همچنین برای تحقق رابطة زوجیت باید عقد ازدواج منعقد گردد .عقد ازدواج نیز مانند سایر عقلود
دارای ارکانی است.
ارکان ،اموری است که قوا شئ به آن است و ماهیت با آن محقق میشود؛ یعنی این امور جزء
حقیقت شئ میباشد.
بنابراین مطالب این مقاله در دو قسمت ارائه می گردد :خواستگاری و ارکان عقد ازدواج.
خواستگاری
خواستگاری عبارت است از این که مرد ،می و رغبت خود را برای ازدواج بلا زنلی کله خلالی از
موانع نکاح است اظهار میکند .این اظهار رغبت ممکن است توسط خود مرد یا توسط اقوا او یلا
دیگران انجا گیرد .در صورت موافقت زن یا نائب او با این تقاضا ،مرحلة خواستگاری انجا شده
است )طهماز14 ،؛ بدران41 ،؛ السباعی14 ،؛ ابوزهره.(82 ،
خواستگاری ممکن است صریح و یا با تعریض و کنایه باشد .خواستگاری صریح؛ مانند اینکله
به زنی که متمای به ازدواج با او است بگوید« :میخواهم با تلو ازدواج کلنم» یلا «ملیخلواهم تلو
همسر من باشی» .خواستگاری کنایی؛ مث اینکه شخص کالمی بگویلد کله دارای دو معنلا اسلت؛
یک معنای ظاهر که مراد گوینده نیست و یک معنای غیرظاهر که مراد و مقصود گوینده است .مث
اینکه بگوید« :من قصد ازدواج دار » )بدران.(82 ،
در این بحث شرایط خواستگاری و عدول از خواستگاری را مطرح مینماییم:
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مبحث اول ـ شرایط خواستگاری

برای اینکه خواستگاری جایز باشد دو شرط الز است:
بند اول :صالحیت زن برای ازدواج

زن باید در هنگلا خواسلتگاری ،صلالحیت بلرای ازدواج داشلته و ازدواج ملرد بلا وی در زملان
خواستگاری شرعاً جایز باشد؛ بنابراین در موارد زیر خواستگاری جایز نیست؛
 .4زن یکی از محار نسبی یا رضاعی شخص باشد؛ بنابراین جایز نیست که شخص از خلواهر
یا دختر نسبی یا رضاعی خود خواستگاری کند .همچنین است سایر محلار کله در بحلث
موانع ازدواج خواهد آمد.
 .8زن ،زوجة شخص دیگر باشد؛ بنابراین خواستگاری از زنی که شوهر دارد و زوجیت آنها از
بین نرفته ،جایز نیست؛ زیرا حق زوج مانع از خواستگاری دیگران است ).بدران.(02،
 .3زن در عدة طالق رجعی باشد (طالقی که شوهر در ایا عده حق رجلوع دارد)؛ بنلابراین در
عدة طالق رجعی خواستگاری ،به صورت صریح یا کنایی ،جایز نیست؛ زیرا در ایلا علده،
شوهر حق رجوع دارد و خواستگاری دیگران با حق شوهر منافات دارد.
 .1زن در عدة طالق بائن باشد؛ در این صورت خواستگاری از این زن ،به صلورت صلریح یلا
کنایی ،تا زمانی که عده پایان پذیرد ،جایز نیست؛ زیرا تا زمانی که زن در عده است شلوهر
مللیتوانللد او را ب لا عقللد جدیللد بلله ازدواج خللود درآورد و اگللر شللخص دیگللری از وی
خواستگاری کرده و بر او مقد شود ،باعث نلاراحتی و علداوت شلده و امکلان ازدواج بلا
شوهر سابق را از بین میبرد.
 .1چنانچه زن در عدة وفات باشد ،به خاطر احترا به ازدواج سابق و وفاء به حق زوج متوفی
خواسللتگاری از ایللن زن جللایز نیسللت .تحللریم خواسللتگاری در ایللن حالللت محللدود بلله
خواستگاری صریح است ،اما خواستگاری کنایی جایز است.
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منظور از نساء در این آیه ،زنان در عدة وفات هستند؛ زیرا آیة قبلی دربارة آنهلا اسلت (بلدران،
82؛ السباعی.(13،
بند دوم :عدم خواستگاری قبلي

چنان چه از زن خواستگاری شده باشد ،چهار صورت میتوان فرض نملود) :بلدران82،؛ السلباعی،
.(11
 .4موافقت زن با خواستگاری؛ در این صورت خواستگاری دیگران از این زن جایز نیست؛ زیرا
پیامبر اکر (ص) از این که شخص بر خواستگاری دیگری ،خواستگاری نماید ،نهی فرموده
است؛ «َليخیطبيالَجليًغیيَطَِياَاهيح یينُکحياوينرتک) ».طهماز11 ،؛ السباعی.(13 ،
 .8رد خواستگاری؛ در این صورت خواستگاری دیگران جایز است؛ زیرا محظوری که بیان شد
منتفی شده و برای خواستگار اول حقی باقی نمانده است.
 .3سکوت در برابر خواستگاری؛ یعنی زن جواب قبول یا رد نداده باشلد و یلا بلین قبلول و رد
خواستگاری مردد باشد .اکثر فقها در این حالت نیز خواستگاری را جلایز نملیداننلد؛ زیلرا
احتمال قبول خواستگاری اوّل وجود دارد .بنابراین اشخاص دیگر ملیتواننلد خواسلتگاری
کنند تا به نحو روشن و صریح قبول یا رد مشخص شود؛ زیرا سکوت و عد بیان قبول یلا
رد ،به خاطر جستجو از حال خواستگار است.
 .1اذن خواستگار اوّل به خواستگار بعدی؛ در این صورت خواستگاری جایز بوده و محدود بله
مأذون له نمیشود ،بلکه دیگران نیز میتوانند خواستگاری نمایند (السباعی.(11 ،
بنابراین با وجود این دو شرط؛ یعنی صلالحیت زن بلرای ازدواج و علد خواسلتگاری قبللی،
خواستگاری از زن جایز است و در صورت فقدان شرایط ،اگر شرط اول (موارد پلن گانله) محقلق
نباشد و خواستگاری صورت گرفته و به دنبال آن عقد ازدواج منعقد شود ،عقد باط است .اما اگر
شرط دو رعایت نشود؛ یعنی از زنی که توسط دیگری خواستگاری شده ،خواسلتگاری بله عمل
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آید و به دنبال آن عقد ازدواج منعقد گردد ،عقد صحیح بلوده و تملامی آالار عقلد صلحیح بلر آن
مترتب می شود؛ زیرا نهی از خواستگاری مربوط به مقدمات عقد است و خواسلتگاری جلزء عقلد
نیست و این نهی ،مقتضی فساد در عقد نیست (بدران81 ،؛ السباعی ،همان).
انجا خواستگاری و ایجاد تفاهم بین زن و مرد بلرای ازدواج ،عقلد ازدواج نبلوده ،بلین آن دو
رابطة زوجیت ایجاد نمیکند و نیز برای هیچ یک از طرفین نسبت به دیگری حقی ایجاد نمیشلود؛
بنابراین خواستگاری برای هیچ کدا الزا آور نیست ،بلکه هر کدا میتواننلد از آن علدول نماینلد.
خواستگاری در حقیقت وعدة ازدواج بوده و الزا آور نیست (طهماز12 ،؛ السباعی.(11،
همچنین پرداخت ک مهر یا بخشی از آن و نیز دریافت هدیه و استفاده از آن ،الزا آور نبلوده و
هر یک از طرفین حق عدول از خواستگاری را دارند و نمیتوان شخص را براسلا

وعلدهای کله

برای ازدواج داده ،مجبور به ازدواج نمود.
مبحث دوم ـ عدول از خواستگاری

چنان که بیان شد تفاهم بین زن و مرد برای ازدواج ،رابطة زوجیت به وجود نملیآورد و هلر کلدا
میتوانند از خواستگاری عدول نمایند.
آاار عدول از خواستگاری در دو زمینه مطرح میگردد؛ یکی دربارة مهر و هدایایی که در ضمن
خواستگاری پرداخت شده و دیگری دربارة حق مطالبه خسارت نسبت بله علدول از خواسلتگاری
میباشد.
بند اول :حکم مهر و هدایا

اگر خواستگار هنگا خواستگاری ک مهر یا بخشی از آن را پرداخته و سپس عدول کرده باشد؛ در
صورتی که آنچه پرداخته نزد زن موجود باشد ،حق استرداد آن را دارد و اگر تلف یا مصرف شلده
باشد ،مث یا قیمت آن را استرداد میکند .در این حکم فرقی نیست که عدول از جانب ملرد یلا زن
باشد.
اما برخی گفتهاند این حکم با عدالت سازگار نیست؛ زیرا اگر عدول از جانب ملرد باشلد اللزا
زن به رد مث یا قیمت مهر ظلم است .معموالً زن پس از خواستگاری در مهر تصرف کرده و با آن
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جهیزیه تهیه می کند؛ بنابراین اگر قرار باشد مث یلا قیملت مهلر را بپلردازد متحمل ضلرر زیلادی
میشود ،بلکه باید گفت میتواند هر چیزی را که به عنوان جهیزیه تهیه کرده ،به مرد رد نماید .املا
اگر عدول از جانب زن باشد به دلی اینکه خودش سبب میباشلد بایلد خسلارات و هزینلههلا را
متحم گردد (السباعی 12،و .(12
آنچه هر کدا از طرفین به عنوان هدیه به دیگری داده است ل از دیدگاه مذهب حنفی ل حکلم
هبه را داشته و احکا رجوع در هبه در آن جاری میشود.
بر طبق مذهب حنفی رجوع به هبه جایز است ،مگر اینکه ملانعی بلرای رجلوع وجلود داشلته
باشد .از جمله موانع ،استفاده ،مصرف و تلف شلدن اسلت؛ بنلابراین اگلر ملال موهوبله در دسلت
موهوب له موجود باشد و تصرفی که باعث خروج آن مال از مللک او شلده باشلد ،نکلرده ،هدیله
دهنده حق رجوع و استرداد آن مال را دارد و در صورت تلف یا تغییر حاللت ملال موهوبله (ملثالً
پارچه تبدی به لبا

شده باشد یا تصرف دیگری در آن صورت گرفته باشلد) هدیله دهنلده حلق

استرداد آن مال یا مطالبة مث و قیمت آن را ندارد ).ابوزهره.(31 ،
بند دوم :جبران خسارت

ممکن است در صورت عدول از خواستگاری ،به طرف مقاب ضرر مادی یا معنوی وارد گردد ،آیلا
این ضرر قاب جبران است؟
کتب فقهی قدیم حنفی متعرض جبران خسارت ناشلی از علدول از خواسلتگاری نشلدهانلد و
کسی نیز قائ به جواز جبران خسارت نشده و ممکن است این علد بیلان ،ناشلی از اسلباب زیلر
باشد:
 .4جبران فقط در صورت وجود اسباب التزا  ،مانند اخالل به عقد یا انجا عم زیانآور امکان
پذیر است و خواستگاری ،عقد نبوده و ااری بر آن مترتب نیست ،بلکه وعلده ملیباشلد و
نکول از وعده ،هرچند فسخ است ،اما جبرانی در پی ندارد؛ زیرا نکول ،عم مادی موجلب
ضرر (مانند اتالف مال غیر) نیست ،بنابراین دلیلی برای الزا به جبران خسارت نیست.
 .8ازدواج با رضایت کام زوجین تما و کام میشود و اگلر در صلورت علدول ،حکلم بله
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جبران خسارت گردد مستلز الزا ضمنی برای ازدواج است ،هرچنلد شلخص ،راغلب بله
ازدواج نباشد ).السباعی 28 ،و .)23
همچنین زندگی اجتماعی در دوره های گذشته مجالی را برای ایجاد ضرر در صورت علدول از
خواستگاری به وجود نمی آورده است؛ چون بر طبق مقررات اسالمی نگاه بله مخطوبله (زن ملورد
خواستگاری) در حضور محار جایز و در اجتملاعی کله آداب اسلالمی رعایلت ملیشلده دیلدار
خواستگار با نامزد به طور محدود و در حضور محار بوده است ،املا معاشلرت و ظهلور در برابلر
مرد به عنوان زوجیت و آنچه که باعث اضرار در صورت عدول شود ،اتفاق نمیافتاده و به هملین
دلی فقها متعرض این موضوع نشدهاند .اما امروزه با تغییر و تحوالتی که در زندگی و روابط افلراد
به وجود آمده زمینة بروز این خسارت وجود دارد و فقهای جدید در این موضلوع بحلث کلرده و
راجع به آن اختالف نظر دارند .برخی قائ به عد جبران خسارت و برخلی ماننلد شلیخ شللتوت
قائ به جبران خسارت شدهاند.
ابوزهره قول وسط را برگزیده و گفته است :عدول از خواستگاری ذاتلاً سلبب جبلران نیسلت؛
چون حق است و اجرای حق باعث جبران خسارت نمی گردد ،اما گاهی خواستگار سبب اضرار به
مخطوبه میشود (نه به مجرد خواستگاری و عدول از آن)؛ مثالً خواستگار ،نلوعی جهیزیله مطالبله
نموده و زن آن را فراهم میکند یا زن خانه آمادهای را مطالبه نموده و مرد آن را فراهم میسازد ،که
در صورت عدول منجر به خسارت می گردد؛ بنابراین ضرر دو قسم است؛ ضرری که ناشی از عم
خواستگار است نه صرف خواستگاری و عدول ،که باید جبران شود .و ضرری که ناشی از صلرف
خواستگاری و عدول است که جبران نمیگردد؛ چون اوّللی موجلب تغریلر و گلول زدن اسلت و
تغریر موجب ضمان میباشد ،اما دوّمی تغریر نیست ،بلکه اغتلرار اسلت و اغتلرار موجلب ضلمان
نیست (ابوزهره .(32،دربارة جبران خسارت مادی و معنوی نیز اختالف است؛ برخی مانند ابوزهره
ضرر مادی را قاب جبران دانسته ،اما ضرر معنوی را قاب جبران نملیداننلد .همانن ،ص.83برخلی
دیگر گفتهاند قاضی میتواند در صورت عدول حکم به جبران خسارت بدهد ،مشروط بلر ایلنکله
شرایط زیر وجود داشته باشد:
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 .4اابت شود که عدول از جانب زن نبوده است؛
 .8عدول موجب ضرر مادی یا معنوی شده باشد؛
 .3خواستگاری می و رغبت به ازدواج با مخطوبه را تأکید کرده باشد ،به طلوری کله عادتلاً و
عقالً به عنوان تصمیم به اجرای عقد ازدواج تلقی شود ).السباعی.(22 ،
ارکان عقد ازدواج (ایجاب و قبول)
عقد ازدواج دارای دو رکن ایجاب و قبول ملیباشلد کله از متعاقلدین صلادر شلده و آن دو را بله
یکدیگر مرتبط ساخته و عقد ،محقق میشود ) کاسانی121،؛ صاغرجی432 ،؛ بدران31،؛ ابن نجیم،
.(442
هر عقد نیاز به عاقد ،صیغه و معقودعلیه دارد.
عاقد کسی است که عقد را برای خود یا دیگری منعقد میسازد.
صیغه همان ایجاب و قبول بوده و معقودعلیه کسی است که عقد بر او واقع میشود که ممکلن
است خودش عاقد باشد یا عقد توسط دیگری انشاء گردیده باشد.
برخی گفته اند معقود علیه در عقد ازدواج ،اسلتمتاع اسلت کله زوجلین از عقلد ازدواج قصلد
میکنند.
ایجاب کالمی است که نخست توسط یکی از متعاقدین صادر میشلود ،خلواه زوج یلا زوجله
باشد و قبول کالمی است که بعد از کال موجب از طرف مقاب صادر میگردد و داللت بر پذیرش
ایجاب مینماید .صدور ایجاب از جانب شخص معین (مرد یا زن) شرط نیست ،بلکه اگلر زوجله
ابتدا لفظی مبنی بر انشاء عقد ازدواج بگوید ایجاب است و کال زوج قبول تلقی میشلود .ممکلن
است زوج شروع کننده باشد و کال او ایجاب تلقلی شلود و جلوابی کله زوجله ملیدهلد قبلول
محسوب شود (بدران ،همان؛ صاغرجی ،همان؛ السباعی.(21،
مبحث اول ـ الفاظ ایجاب و قبول

عقد در صورتی محقق میشود که ایجاب و قبول به صلیغه ماضلی باشلند؛ ملثالً اگلر زوج بگویلد
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«تزوجتک» و زوجه بگوید «قبلت» یا «رضیت» عقد محقق میشلود؛ چلون مقصلود ،انشلای املری
است که قبالً نبوده و برای آن لغت خاصی وضع نشده است .صیغة ماضی گرچه برای اخبار وضلع
شده ،اما به دلی تحقق معنا و حدوث و ابوت آن ،برای انشاء عقد مفیلدتر بلوده و بهتلرین صلیغه
برای بیان مقصود در عقد ازدواج شناخته شده است .همچنین اگر یکی از ایجاب و قبول ماضلی و
دیگری صیغة امر باشد ،عقد محقق ملیشلود؛ ملثالً زوج بگویلد «زوجینلی نفسلک» و زن بگویلد
«قبلت» .در این جا منظور از صیغة امر معنای اصلی آن؛ یعنی انشاء در آینده و وعلده نیسلت ،بلکله
به وسیلة آن تحقق عقد ازدواج در زمان حال قصد میشلود .ملیتلوان گفلت در اینجلا صلیغة اوّل
داللت بر توکی دارد و چون یکی از طرفین میتواند عقد ازدواج را منعقد سازد ،طلرف مقابل بلا
عبارتی که بیان میکند (قبلت) ،عقد را از جانب طرفین ایجاد میکند (بدران32 ،؛ صاغرجی ،همان؛
السباعی.(21 ،
همچنین اگر یکی از ایجاب یا قبول به صیغة مضارع و دیگری ماضی باشد عقد محقق میشود؛
مانند اینکه مرد به زن بگوید اتزوجک و زن در جواب بگوید« :قبلت» .در این حالت عقلد ازدواج
منعقد میگردد ،مشروط بر اینکه احتمال وعده ازدواج منتفی باشد و قرینه یلا املارهای دالللت بلر
انشاء عقد و تحقق ازدواج نماید .از جمله اماراتی که احتمال ارادة وعده را منتفی میسلازد ،قلرائن
محیطی؛ مانند دعوت مرد به مجلس ایجاب و قبول یا احضار شهود برای مجلس عقد ،است.
در صورتی که ایجاب و قبول یا یکی از آنها جملة اسمیه باشد ،مانند ایلنکله ملرد بگویلد «انلا
متزوجک» و زن بگوید «قبلت زواجک» ،عقد ازدواج منعقد میشود؛ زیرا آنچه معتبر است رضایت
طرفین است .بنابراین به طور کلی می توان گفت صیغة نکاح باید بله لفلم ماضلی باشلد ،املا اگلر
قرینه ای وجود داشته باشد ،الفاظ غیر ماضی را نیز میتوان برای انشاء عقلد بله کلار بلرد (بلدران،
همان).
البته دربارة استفاده از صیغة امر در نکاح ،اختالف نظر وجلود دارد؛ بلدین صلورت کله وقتلی
می گوید زوجنی آیا منظور ایجاب است یا وکالت در ازدواج؟ یعنی به تو وکالت میدهم که دختلر
را به ازدواج من درآوری .نظر راجح این است که این صیغه ،وکالت ضمنی میباشد؛ زیرا غرض از
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امر در اینجا درخواست تزوی است که متضمن توکی ملیباشلد و چلون وکاللتِ ضلمنی اسلت،
احکا وکالت در آن جاری نمی باشد؛ یعنی در وکالت اتحاد مجللس شلرط نیسلت؛ بنلابراین اگلر
امروز او را وکی نموده و بعد از چند روز وکالت را قبول کند ،صحیح است ،املا در نکلاح ،قبلول
باید در مجلس ایجاب باشد (السباعی ،پیشین؛ صاغرجی ،پیشین ،ص .)432بنابراین لفم «زوجنلی»
دو جهت دارد:
 .4درخواست نکاح که مقصود اصلی است؛ بنابراین شروط نکاح در آن معتبر است.
 .8وکالت که ضمنی است و شروط توکی در آن معتبر نیست.
در عقد ازدواج باید لفم به کار رود و با تعاطی عقد منعقد نمیگردد .بنابراین اگر زوجه بگوید
«زوجتک نفسی بالف» (خود را به  4222درهم به ازدواج تو درآورد ) و طرف مقاب  4222درهم
بدهد و «قبلت» نگوید ،عقد منعقد نمیگردد .همچنین اگر مرد دسلت خلود را مبنلی بلر قبلول بله
طرف زن دراز نماید عقد منعقد نمیگردد (ابن نجیم482 ،؛ بدران32 ،؛ السباعی.(21،
بند اول :انواع الفاظ

الفاظی که برای انعقاد نکاح به کار میروند ،دو گونهاند:
الفاظ صریح

منظور به کاربردن الفاظی است که به صراحت داللت بر قصد ازدواج نماید .الفلاظ صلریح الفلاظی
هستند که از تزوی و نکاح مشتق شده باشند .ایلن دو لفلم بلدون قرینله دالللت بلر عقلد ازدواج
مینمایند .در الفاظ صریح الز نیست زوجین یا شهود معنای آن را بدانند ،بلکه به همین مقدار کله
بدانند با این لفم نکاح منعقد میشود کافی است؛ مثالً اگر زن غیرعرب ،لفم «زوجتلک نفسلی» را
بگوید و بداند که هدف از این لفم ،ازدواج است اما معنای آن را نداند صحیح است.
الفاظ کنایي

منظور ،الفاظی است که به صراحت داللت بر قصلد ازدواج ندارنلد .بلا الفلاظ کنلایی عقلد ازدواج
منعقد نمیشود ،مگر این که همراه با قصد ازدواج بوده و قرینه ای برای این قصد وجود داشته باشد
و یا اگر قرینهای نیست به شهود اعال شود و شهود آن قصد را بفهمند.
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کنایاتی که در زمینة عقد ازدواج مطرح میشوند چهار قسم هستند )الجزیری:(81 ،
اول :کنایاتی که در انعقاد نکاح به وسیلة آنها اختالفی نیست؛ مث صیغه ای کله بله لفلم هبله،
صدقه ،تملیک یا جع باشد؛ بنابراین اگر موجب بگوید« :وهبت نفسی لک» و قاب بگوید« :قبلت»
و منظور ازدواج باشد ،صحیح است .همچنین اگر بگوید« :تصدقت بنفسی علیک» یا «جعلت نفسی
صدقه لک» یا «ملکتک نفسی» یا «جعلت لک ابنتی بمأة» ،با همة این الفاظ نکاح منعقد میشود.
دلی صحت ازدواج با این الفاظ روایتی است که در صحیح بخاری و مسلم آمده است که زنی
نزد پیامبر(ص) آمد و گفت :یا رسولاهلل آمدها تا خود را به تو هبه کنم .پیامبر سر به زیر افکنلد و
پاسخ نداد .یکی از حاضران گفت :یا رسول اهلل اگلر نیلازی بله او نلداری بلرای ملن تلزوی کلن.
پیامبر(ص) فرمود« :آیا مالی داری؟ آن مرد گفت :نه به خدا .پیامبر فرمود :از قرآن چه میدانلی؟ آن
مرد گفت :مقداری میدانم .پس پیامبر فرمود« :لقد ملکتها بما معلک ملن القلرآن»؛ ماللک ایلن زن
هستی به ازای آنچه از قرآن میدانی.
بنابراین ،این الفاظ میتواند در مقا انشای عقد ازدواج به کار برده شود.
دوم :الفاظی که در انعقاد نکاح به وسیلة آنها اختالف است ،ولی نظر صلحیح انعقلاد نکلاح بله
وسیلة آنها میباشد؛ مثالً به کار بردن لفم بیع و شراء .اگر زن بگوید« :بعت نفسلی منلک بکلذا» و
منظور ،ازدواج باشد و مرد قبول کند ،صحیح است.
همچنین اگر بگوید« :اسلمت الیک نفسی فی کذا» و منظور ،ازدواج باشد صحیح است.
اگر ولی زن بگوید« :صالحتک االلف التی علیّ البنتی» و منظور ،ازدواج باشد و مرد قبلول کنلد
نکاح منعقد میشود (الجزیری ،پیشین ،ص.)82
سوم :الفاظی که در انعقاد نکاح به وسیلة آنها اختالف است ،ولی نظر صلحیح علد انعقلاد بله
وسیلة آنها می باشد؛ مث به کار بردن لفم اجاره و وصیت؛ زیرا اجاره افادة دوا و استمرار نمیکند؛
بنابراین اگر زن بگوید« :آجرت لک نفسی» یا ولی بگوید« :اوصیت للک بنتلی بعلد ملوتی» و ملرد
قبول کند ،ازدواج منعقد نمیشود (همان).
چهارم :الفاظی که نکاح با آنها منعقد نمی شود؛ مث آنچه به لفم اباحه ،احلالل ،عاریله ،رهلن،
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تمتع یا اقاله باشد؛ بنابراین اگر با نیت ازدواج بگوید« :احللت لک نفسی» یا «اعرتلک» یلا «متعتلک
بنفسی» یا «اقلنی من بیع السلعة الفالنیله عللی ابنتلی» ،ازدواج صلحیح نبلوده و منعقلد نملیگلردد
(همان).
تلفم صحیح الفاظ الز نیست؛ بنابراین با الفاظ تحریف شده نیز عقد صحیح است .اگر طرفین
یا عاقد از عوا باشد که نتواند به خوبی لغت را بیان کند و به جای «زوجتک» ،بگوید« :جوزتلک»،
صحیح است (السباعی22،؛ الجزیری.(81،
بند دوم :عربي بودن الفاظ

اگر زوجین یا یکی از آنها لغت عربی را نمیداند با الفاظ غیرعربی هم صیغه نکاح منعقد میشود.
از دیدگاه حنفیه ،در صورتی که عاقد یا زوجین به لفم عربی آشنایی دارند و میتوانند عقلد را
به صورت عربی انشاء کنند ،انعقاد عقد ازدواج به غیر عربی با الفاظی که داللت بلر ازدواج نمایلد،
صحیح است ،اما برخی مذاهب در این صورت انشاء به غیر عربی را صحیح نمیداننلد (السلباعی،
22؛ بدران.(32 ،
بند سوم :انشاء عقد از طریق کتابت

عقد کتبی در صورتی که زن و مرد در یک مکان نباشند صحیح است .این نوشته باید قاب خواندن
و فهم باشد و برای جواز آن الز نیست یکی از طرفین در شلهر دیگلر باشلد ،بلکله اگلر در یلک
مجلس نباشند نیز کتابت جایز است.
برای انجا عقد به صورت مکتوب ،مثالً مرد به زن نامه مینویسد« :تزوجتک بمهر قدره کلذا»،
وقت ی نامه به دست زن رسید شهود را احضار کلرده و نامله را بلرای آنهلا قرائلت ملینمایلد و در
صورت پذیرش این درخواست ،قبول خود را در برابر شهود اعلال ملیدارد و بلدین وسلیله عقلد
ازدواج منعقد میگردد ) بدران31 ،؛ السباعی.(21 ،
همچنین ازدواج به وسیلة فرستاده (رسول) منعقد ملیگلردد .اگلر ملرد ،رسلولی بله سلوی زن
بفرستد و به زن بگوید« :زوجینی نفسک» و زن شلهود را احضلار کلرده و شلهود کلال رسلول را
بشنوند و زن در حضور آنان قبول خود را اعال دارد عقد منعقد میگردد (بدران.(12 ،
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ازدواج به وسیلة تلفن نیز جایز بوده و در صورتی که طرفین از این طریق ،عقد را ایجاد نمایند
صحیح است (همان).
اگر شخص الل به خوبی نتواند بنویسد ،اشارة او برای عقد نکاح کافی است ،مشروط بر اینکه
به طور وضوح داللت بر قصد ازدواج کند ،اما اگر میتواند خوب و قاب فهم بنویسلد بهتلر اسلت
هم از اشاره و هم از نوشته استفاده کند.
مبحث دوم ـ شرایط تحقق ایجاب و قبول
بند اول :وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس

اگر بگوید« :زوجتک نفسی» یا «زوجتک ابنتی» و طرف دیگر قب از قبول از مجلس خارج شود یلا
مشغول به کاری شود که نشان دهندة انصراف از مجلس عقد است و سپس «قبللت» بگویلد ،عقلد
منعقد نمیشود (ابن نجیم442 ،؛ السباعی.(422،
همچنین اگر یکی از طرفین غائب باشد؛ بنابراین اگر زن در حضور دو شاهد بگوید« :خلود را
به ازدواج فالنی در آورد » و آن شخص غایب باشد و بعلداً بله ایجلاب زن عللم پیلدا کنلد و در
حضور دو شاهد بگوید« :قبلت» ،عقد منعقد نمیشود؛ زیرا اتحلاد مجللس شلرط اسلت .املا اگلر
شخص از طریق نماینده تمای خود را برای ازدواج به زن اعال کند و زن بپذیرد و صیغة عقلد را
جاری کند ،عقد منعقد می شود؛ زیرا ایجاب و قبول در یک مجلس واقع شده ،هرچند زوج غایلب
است .در همین فرض اگر زوجه در آن مجلس قبول نکند و نماینلده در مجللس دیگلر ایجلاب را
مطرح کند و زوجه قبول کند عقد منعقد نمیشود؛ زیرا نمایندگی او مربوط به همان مجلس بوده و
پایان پذیرفته است ،مگر اینکه نمایندگی او مختص مجلس خاص نباشد (الجزیری.(82 ،
همچنین چنان که قبالً بیان شد در صورتی که شخص در مجلس حضور نداشته باشد یا در شهر
نباشد و نامه ای برای زن بفرستد و از او درخواست ازدواج کند و زن نامه را برای شهود بخوانلد و
در حضور آنها صیغة عقد را جاری کند ،عقد منعقد میشود؛ زیرا ایجاب و قبلول در یلک مجللس
واقع شده است و نامة مرد در مجلس به منزلة ایجاب است؛لذا اگلر زن در حضلور شلهود ،صلیغة
عقد را جاری کند ولی نامة مرد را نخواند ،عقد منعقد نمیگردد.
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از جمله آاار این شرط این است که اگر طرفین در حالی که راه میروند یلا سلوار بلر حیلوانی
هستند عقد را جاری کنند صحیح نیست؛ زیرا در یک مکان استقرار ندارند اما اگر بر کشتی کله در
حال حرکت است عقد را جاری کنند صحیح است؛ زیرا کشتی به عنوان مکان واحد در نظر گرفته
میشود .اجرای عقد در ماشین در حال حرکت همانند حیوان است نه کشتی؛ بنلابراین عقلد در آن
صحیح نیست (بدران.(14 ،
بند دوم :تطابق ایجاب و قبول

مفاد قبول باید منطبق بر ایجاب باشد؛ بنابراین اگر بین ایجاب و قبلول تطلابق نباشلد عقلد منعقلد
نمیگردد؛ مثالً چنانچه شخص بگوید« :دختر زینب را بله ازدواج تلو در آورد » و طلرف دیگلر
بگوید« :ازدواج با دخترت فاطمه را قبول کرد » ،عقد واقع نملیشلود .همچنلین اگلر شخصلی بله
دیگری بگوید« :زوجت ابنتی علی الف درهم» و زوج بگوید« :قبلت النکاح و ال اقب المهلر» ،عقلد
منعقد نمیشود .اما اگر قبول کند و نسبت به مهر سکوت کند عقد منعقد میشود .اگر اخلتالف در
ال اگلر زن بگویلد:
مهر باشد در صورتی که زیادی از جانلب ملرد باشلد عقلد صلحیح اسلت؛ ملث ً
«زوجتک نفسی بالف» و مرد بگوید« :قبلت بالفین» صلحیح اسلت ،هرچنلد قبلول مطلابق ایجلاب
نیست ،اما چون غرض زن محقق شده عقد صحیح است .در این حالت اگر زن در مجللس مقلدار
زیادی را قبول کرده باشد مهر همان است که مرد بیان نموده است و اگر قبلول نکلرده باشلد عقلد
صحیح است و مهر به مقداری است که زن بیان کرده چون مقدار مورد توافق طرفین است (بدران،
.(14
اگر مرد به مقدار زیادتر پیشنهاد دهد و زن به کمتر از آن قبول کند عقد صحیح است مثالً اگلر
مرد بگوید« :زوجینی بالف» و زن به کمتر از آن قبول کند (قبلت بخمسمأة) صحیح است و نیاز بله
قبول ندارد؛ زیرا بدین سبب او را ابراء کرده و حق خود را نسبت به بقیه مهر اسقاط نموده است.
اختال ف در مهر در صورتی مثار است که مقدار زیاده از جانب زن باشد و مرد بله کمتلر از آن
قبول کرده باشد؛ مثالً اگر زن بگوید زوجتک بالف و مرد بگوید قبلت بخمسلمأه ،صلحیح نیسلت
چون قبول مطابق با ایجاب نیست (همان.(18 ،
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بند سوم :استماع صیغه توسط متعاقدین

الز است که هر کدا از طرفین که عقد را جاری میکنند لفم دیگری را حقیقتاً (مث اینکه هر دو
حاضر باشند) یا حکماً (مانند نامة غایب) بشنوند؛ زیرا قرائت نامة غایلب بله منزللة حضلور تلقلی
میشود (ابن نجیم442 ،؛ بدران18،؛ السباعی.(424 ،
بند چهارم :موقت نبودن عقد

قرار دادن مدت برای عقد ازدواج موجب بطالن آن است ) بدران11 ،؛ السباعی24 ،؛ ابوزهره.(12 ،
بند پنجم :معلق نبودن عقد

تعلیق در ازدواج موجب بطالن آن است و عقد ازدواج باید منجز باشلد؛ یعنلی ارادة طلرفین بلرای
انعقاد ازدواج ،موقوف به امر دیگری نباشد و عقد به محض انعقاد ،آاار خود را بله بلار آورد .البتله
تعلیق در صورتی باط است که بر امر محتم الوجود باشد ،اما اگر تعلیق بر املر محقلق الوجلود
باشد ،تأایری در عقد ندارد ) بدران 11 ،و 12؛ ابوزهره.(12 ،
برای قبول عقد ازدواج ،مادامی که طرفین در مجلس باشند ،فوریلت شلرط نیسلت ؛ بنلابراین اگلر
«زوجتک» بگوید ،سپس کالمی که ارتباطی به عقد ندارد مطرح شود و سپس «قبللت» گفتله شلود
صحیح است ) بدران.(18 ،
موجب تا قب از قبول قاب  ،ملتز به ایجاب خود نمیباشد و میتواند از آن رجلوع کنلد ،زیلرا
ایجاب و قبول دو رکن عقد بوده و وجود هر دو در تحقق عقد الز است؛ زیرا آنچه مرکلب از دو
شئ است با وجود یک جزء به وجود نمیآید.
تقدیم ایجاب بر قبول نیز شرط نیست؛ بنابراین اگر مرد به ولی زن بگوید« :قبللت زواج ابنتلک
بمهر کذا» و ولی بگوید« :زوجتک ایاها» ،ازدواج صحیح بوده و منعقد میگردد .همچنین اگلر ملرد
بگوید« :زوجنی ابنتک» و ولی بگوید« :زوجتک» صحیح است ،هرچند مرد «قبلت» نگوید.
هزل (شوخی) و اکراه در عقد ازدواج تأایر نلدارد .اگلر وللی بلا شلوخی بله دیگلری بگویلد:
«زوجتک ابنتی» و دیگری با شوخی بگوید« :قبلت» عقد ازدواج منعقد شده اسلت .همچنلین عقلد
ازدواج شخصی که اکراه بر ازدواج شده ،صحیح است (همان.)13 ،
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اقرار به ازدواج ،صیغة عقد تلقی نمیشود و عقد با آن منعقد نمیگردد؛ بنابراین اگر زن بگوید:
«اقرّ انک زوجی (اقرار میکنم که شوهر من هستی)» ،در حالی که زوجیتی بین آنهلا منعقلد نشلده
باشد ،عقد ازدواج واقع نمیشود؛ چون اقرار ،اظهار چیزی است که اابت است.
اما ازدواج با تصادق اابت میشود؛ یعنی اگر طرفین همدیگر را در وقوع عقد ازدواج بلین آنهلا
تصدیق کنند ،عقد اابت میشود؛ چون بر وقوع و حصول عقد داللت مینماید (همان(.
مبحث سوم ـ وکالت در ازدواج

بالغ میتواند برای مباشرت در عقد ازدواج به دیگری وکالت دهد .وکی باید صلیغة عقلد را بلرای
موک اجرا نماید .وکی باید بالغ و عاق باشد یعنی اهلیت تصرف داشلته باشلد؛ بنلابراین وکاللت
کودک و مجنون صحیح نیست.
زن بالغة عاقله (باکره یا ایبه) میتواند در انشاء عقد خودش مباشلرت کنلد و ملیتوانلد وکیل
بگیرد ،اما عقد او متوقف بر ولی یا وکی نیست .صغیر ممیز نیز می تواند در عقلد ازدواج خلودش
مباشرت کند و میتواند به دیگری وکالت دهد .اما ازدواج صغیر غیر ممیز و مجنون منوط به اقلدا
ولی است.
از آنچه گذشت معلو میشود که اگر ولی از باکره اجلازه بگیلرد و او سلاکت شلود سلکوت
توکی در ازدواج تلقی میشود حتی اگر بعد از آن بگوید راضی نیستم ،ازدواج صحیح است؛ چون
وکی منعزل نمی شود ،مگر زمانی که علم به عزل پیدا کند .اگر زن دو ولی داشلته باشلد و هلر دو
اذن بخواهند و او سکوت کند ،سپس هر ولی او را به شخصی تزوی کند عقد سابق از آنها صحیح
است و اگر با هم تزوی کرده باشند و هر دو را اجازه دهد هر دو باط است و اگر یکی را اجلازه
دهد آن عقد صحیح است (الجزیری.(22 ،
اگر فضولی (خواه از خویشان یا اجنبی باشد) زن بالغة عاقله را بدون اذن و علم تزوی کنلد و
زن اجازه دهد ،عقد صحیح است .همچنین اگر مردی را بدون اذن او تلزوی کننلد و اجلازه دهلد
صحیح است ،مشروط بر اینکه شرایط شرعی عقد رعایت شده باشد .اگلر فضلولی قبل از اجلازه
فوت کند سپس زن یا مرد اجازه کند ،عقد صحیح است.
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اقرار وکی به نکاح نافذ نیست؛ بنابراین اگر وکی بگوید اقرار میکنم کله ملوکلم را بله فالنلی
تزوی کرد صحیح نیست ،مگر اینکه شهود نزد قاضی شهادت بر نکاح دهند .اقرار ولی صلغیر و
صغیره نیز نافذ نیست مگر این که قاضی از جانب صغیر و صغیره شخصی را منصلوب نملوده و او
منکر شود و بینه بر وجود نکاح اقامه گردد (همان).
وکالت ممکن است مطلق یا مقید باشد:
وکالت مطلق؛ وکالتی است که موک  ،شخص معین و مهر معینی را برای ازدواج تعیین نکلرده
است .در این صورت اگر موک مرد باشد و به وکی بگوید« :تو را وکی کرد که برای من تلزوی
کنی» ،چنان چه وکی او را به ازدواج هر زنی که شرعاً به او حالل است درآورد ،خواه کفو باشد یلا
نه و خواه به مهرالمث یا بیشتر باشد وخواه سالم از عیوب باشد یا نه ،از نظر ابوحنیفه عقد صلحیح
و نافذ است ،اما صاحبین (محمد و ابویوسف) می گویند عقد متوقف بر اجازة موکل اسلت ،مگلر
این که زن ،سالم از عیوب و کفو موک باشد و مهر هلم از مهرالمثل بیشلتر نباشلد؛ زیلرا هرچنلد
وکالت مطلق است ،اما با عرف تقیید میخورد؛ چون متعارف بین مرد ایلن اسلت کله کسلی کله
می خواهد ازدواج کند با زن سالم و با مهر مناسب ازدواج میکند .و آنچه متعارف اسلت بله منزللة
شرط است؛ بنابراین توکی مقید به کفائت ،سالمت و مصلحت بوده اسلت .اگلر وکیل در تلزوی
موکل

متهم باشد؛ مث اینکه شخص وکالت مطلق داده و وکی او را به ازدواج مولی علیله خلود

درآورده است یا زن وکالت مطلق داده و وکی او را به ازدواج خود درآورده است ،نفوذ ایلن عقلد
مبتنی بر اجازة موک است ).بدران.(412 ،
اگر موک زن بوده و وکالت مطلق داده باشد؛ مث اینکه بگوید« :وکاللت ملیدهلم ملن را بله
ازدواج کسی درآوری» و وکی او را به کفو و مهرالمث تزوی کند ،عقد صحیح و نافذ بوده و نیلاز
به اجازة موک نیست ،خواه ولی داشته یا نداشته باشد ،اما اگر به غیر کفو تلزوی کنلد و زن وللی
داشته باشد و ولیّ به غیر کفو راضی نباشد ،عقد صحیح نیست؛ چون حکم عقد وکی مانند عقدی
است که خود زن جاری کرده است و در صورتی که زن خودش را به غیر کفو تلزوی کنلد ،وللیّ
حق اعتراض دارد ،اما اگر زن ولیّ نداشته باشد ،ازدواج موقوف بر اجازة زن است (همان،

(412
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وکالت مقید؛ وکالتی است که در آن موک (زوج یا زوجه) ازدواج را به شخص معلین و مهلر
معلو یا یکی از آن دو مقید میکند .اگر مرد دیگری را وکی کند که او را به زن معلین از خلانواده
معین تزوی کند و وکی هم به همان صورت تزوی کند ،عقد نافذ است .اما اگلر وکیل در ملورد
وکالت مخالفت ورزد ،فضولی بوده و عقد متوقف بر اجازة موک است؛ در صورت اجازه ،نافلذ و
در غیر این صورت باط است (همان.)412 ،
اگر شخص دیگری را وکی کند و مهر معینی را قید کند ،در صورتی که وکیل بلا هملان مهلر
تزوی کند عقد بر موک نافذ است و حق رد ندارد ،اما اگر در مهر مخالفت ورزد عقد متوقلف بلر
اجازة موک است ،مگر این که مخالفت در مهر به نفع موک باشد که در این صورت عقلد صلحیح
ونافذ بوده و متوقف بر اجازه نیست؛ چون کسی که به مهر زیاد راضی شده به طریق اولی بله مهلر
کمتر راضی است.
در صورتی که زن به دیگری وکالت مقید دهد؛ مث اینکه زوج یا مهر را تعیین کند ،اگر وکیل
به مفاد وکالت عم کند ،عقد نافذ بوده و متوقف بر اجازة زن نیست و حق رد ندارد ،هرچند زوج
غیر کفو باشد یا مهر کمتر از مهرالمث باشد؛ چون وکی حدود وکالت را رعایت کرده اسلت .اگلر
وکی با مفاد وکالت مخالفت ورزد نفوذ عقد متوقف بر اجازة زن است ،مگر اینکه مخالفت به نفع
زن باشد مث این که مهر تعیین شده در عقد بیشتر از مهری باشد که زن تعیین کرده است؛ بنلابراین
عقد نافذ است و نیاز به اجازة زن ندارد .البته این در صورتی است که زن ،ولیّ (عاصلب) نداشلته
باشد ،اما اگر ولی عاصب داشته و زوج کفو زن بوده و مهر ،مهرالمث باشد ،ازدواج صلحیح و الز
است .و اگر زوج غیرکفو باشد عقد صحیح نیست ،چنانکه اگر زن خودش را بله غیرکفلو تلزوی
کند ،ولیّ میتواند تنفیذ نکند .اگر ازدواج با کفو بلوده ،وللی مهلر کمتلر از مهرالمثل باشلد ،عقلد
صحیح و نافذ است ،اما نسبت به ولی الز نیست؛ زیرا ولیّ حق اعتراض دارد و مادامی که مهلر را
تا مهرالمث تکمی نکرده باشد ،میتواند به حاکم مراجعه کرده و مطالبة فسخ کند (همان.)411 ،
مبحث چهارم ـ انعقاد عقد توسط عاقد واحد

در بسیاری از موارد عقد ازدواج توسط دو نفر منعقد میشود که یکی موجب و دیگری قاب است.
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اما گاهی یک نفر به جای دو نفر متولی انشاء عقد ازدواج میگردد .دربلارة صلحت چنلین عقلدی
اختالف است؛ در صورتی که شخص حق اجرای عقد از جانب طرفین و نمایندگی از آنها را داشته
باشد ،نظر ارجح صحت عقد است ،اما اگر چنین حقی نداشته باشد با عبلارات او بله تنهلایی عقلد
منعقد نمیگردد.
حق اجرای عقد از جانب طرفین ،ممکن است به اصالت ،والیت یا وکاللت باشلد ،املا اگلر از
طرفین یا از یک طرف فضولی باشد ،چنین حقی را ندارد؛ بنابراین در ملوارد زیلر عقلد ازدواج بلا
عبارات یک نفر و اجرای صیغة عقد توسط یک نفر منعقد میشود:
 .4عاقد از طرف خود اصی و از طرف دیگر ولیّ باشد؛ مث اینکه شخص ،دخترعموی خلود
را که تحت والیت اوست تزوی کند و در حضلور شلهود بگویلد« :تزوجلت بنلت عملی
فالنة» ،عقد ازدواج منعقد شده و نیاز به کال دیگر ندارد.
 .8عاقد از جانب خود اصی و از جانب دیگری وکی باشد؛ مث اینکه زنی به ملردی وکاللت
دهد که وی را به ازدواج خود درآورد.
 .3شخصی ولیّ بر زوج و زوجه باشد؛ مانند اینکه جد والیت بر نوهها دارد و نوههای خود را
با یکدیگر تزوی کند.
 .1شخص وکی زوجین باشد؛ اگر مرد شخصی را وکی برای ازدواج کند و زن نیلز بله هملان
شخص وکالت دهد وی میتواند در حضور شهود آن دو را با هم تزوی کند.
 .1شخصی از یک طرف ولیّ و از طرف دیگر وکی باشد؛ مث اینکه مرد بله دیگلری وکاللت
دهد که او را به ازدواج دخترش که تحت والیت اوست درآورد و ولیّ ،دختر را در حضور
شهود به مرد تزوی کند صحیح است ( ابوزهره.)11 ،
از آنچه بیان شد معلو میشود که در موارد زیر انعقاد عقد توسط یک نفر صحیح نیست:
 .4عاقد از دو طرف فضولی باشد؛ مث اینکه شخصی زنی را بله ازدواج ملردی درآورد بلدون
اینکه از آنها وکالت یا بر آنها والیت داشته باشد.
 .8عاقد از یک طرف فضولی و از طرف دیگر اصی باشد؛ مثل ایلنکله شلخص خلود را بله
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ازدواج دیگری درآورد ،در حالی که نه والیت بر او دارد و نه از او وکالت گرفته است.
 .3عاقد از یک طرف فضولی و از طرف دیگر ولیّ است؛ مث اینکه شخصی دختر خود را بله
ازدواج مردی درآورد که به او وکالت نداده و بر او والیت هم ندارد.
 .1عاقد از یک طرف فضولی و از طرف دیگر وکی باشد؛ مانند اینکه شخصی به دیگری برای
ازدواج وکالت دهد و وکی بدون وکالت گرفتن از طرف مقاب تزوی نماید (بدران.)11 ،
در این موارد عقد منعقد نمی شود؛ زیرا با عبارت فضولی ،عقدی که متوقف بر اجلازة شلخص
باشد به وجود نیامده است ،بلکه صرف ایجاب است و قبول بعدی نیز در آن ملثار نخواهلد بلود؛
زیرا آنچه متوقف بر اجازه است ،عقد کام (مشتم بر ایجاب و قبول) میباشد ،اما اگلر در هملان
مجلس که فضولی عقد را منعقد میکند ،طرف حاضر باشد و قبول کند عقد بلا ایجلاب فضلولی و
قبول طرف مقاب محقق شده و متوقف بر اجازة شخص غایب اسلت .و در صلورتی کله فضلولی
خودش عبارت ایجاب و قبول را جاری سازد ،عقد منعقد نمیشود؛ چون تعدد عاقد باید ل حقیقتلاً
و یا حکماً (در صورتی که شخص حق اجرای عقد و نمایندگی را داشلته باشلد) لل وجلود داشلته
باشد ،اما وقتی تعدد حکمی و اعتباری نیز وجود ندارد ،ایجاب و قبول فضولی ،یک عبلارت تلقلی
شده و با آن عقد منعقد نمیگردد (همان).
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