
 (صيغة اإليجاب والقبول )صيغة العقد())
البدددي ادددا  والدددل  ن تحبدددنر ندددأ دهحدددن حندددواأ م حهدددي نل ندددأ هاددد   دددنود نل 

  تلفظاة،  ن تثلنا م نأ ها  نليد نل ن شدحلق نلم
نتنددل ادودد   لادد  نددأ  نظدو   ه ناددة  حدي  تددبن غ نبدلتف حثددو  ادا  نقددة  تدبنلاأ

هحددنن نن لبددلد احددي هددوء  تفح ددلت  لددك  ددالند  نددأ تددر حنددن ع  الهدنددلالد  تدددا قددي 
 دؤثو  لك  هد  احلتن  م

 نعلنم حأ  حي  تبن غ انعحي إذ   يو نأ  تننل  ن تحبنر نأ  تحلبر 
ن تدا دفاي  هخبلو  أ اعر ننلني قبر بندلأ  تددتلم، تندل إذ   حنالم ب اغة ) تنلضا(

لر نتا  تنوحة تخلطب ل م بنلدك حبندا احلر ت  قبلد، ا نل انعحي  تنتلح تنلني نعندك ق
تم اتأ هل ن  نأ قبر، تنل حأ  داغة  تنلضدا ددير  لدك دهحدن نقدنع  تفعدر نثبندد  
الذتك حنعحي ب ل، نتنل حأ يالتد ل  لك ه نر  توضدل بداأ  تطدوااأ قطعادة نال دهدندر 

ة  لدك  تهدلر ن القددحبلر اان دل ال ددير قطعدل   لدك حي نعنك حخو بخدن   ت داف  تي تد
ه ددنر  توضددك نقددد  تدددتلم الددن قددلر حهددي نل حبنلددك حبندددا نقددلر  هخددو حقبددر، ادد أ 
 ت دداغة نن نددل ال انعحددي ب ددل  تددبن غ الهدنددلر حأ اتددنأ  تنددو ي نددأ  ددذ   هتفددلظ نلددوي 

 تخلطددد    تن دددني، ن تن دددي بدددلتبن غ نقددددحبن  تددداا  حدددي تددد  ادددا  تهدددلر بخدددن  تدددن قدددلر
بنلنا حبندك، احدلر  خخدو بنلد دل تدك حنعحدي  تدبن غي هأ  داغة بنلاندا، ي تدة  لدك 
نعندددك  تدنتادددر ن تعحدددي ا دددأ حأ اددددنال  نحخدددذ ن هدددي  دددأ  تطدددوااأ، اددد ذ  قدددلر  تخلطددد  
بنلنددا نقددلر  تثددلنا حقبددر تددلأ نددؤيل ذتددك حأ  هنر نتددر  تثددلنا، ن تثددلنا حنشددا  تعحددي 

 تخلط  تنخطنبد  بنلاندا نفقدك احلتدد بنلددك نفقدا   أ  تطوااأ بعبلود  نتن قلر
حنعحدي  تددبن غ نددأ حأ حهديل  تعبددلوداأ  لددك  داغة  تنقدددحبر ال  تنلضدداي هأ  تهحاحددة 
قنتدد  بنلانددا نفقددك تدداا  الددل  حننددل دنتاددر ت ددل اددا حأ دبنلدد  نفقدد ل احنت ددل بنلدددك 

 ن .نفقا  ا  بلوة  أ دنتا طواا  تعحي بله لتة نأ للنب ل ن تنتلتة  

حن اتدددنأ  والدددل   لدددك  دددنوة  تنضدددلوع ن تحبدددنر  لدددك  دددنوة  تنلضدددا ندددثن   -2
 حدبنُلك نَقبلِد.

حأ اتددددنأ  والددددل  ب دددداغة  هنددددو ن تحبددددنر ب دددداغة  تنلضددددا نثددددر بنلانددددا  -3
 نفقك ادحنر َقبلِد.



 حن لنلة حقناة حنل بنلك ادحنر حنل بنلدك. -4

 :((العقد صيغة)) 
ظ نشددن ندأ  تدبن غ حن  تنتدلح بشدتر  دواأ م انبي حأ اتنأ بلفد اإليجاب -أ

حن نشدن ننل اير  لدك دنلادك  تعداأ ادا  تهدلر نثدر  ت بدة، ن تدنلادك نندل ادو ي  ذتدك 
اددا حي تغدددة، حنددل ندددل ال اددير  لدددك  تدنلاددك ح دددن  تلوبلهددة ن وادددي ع، ننددل ادددير  لدددك 

ال ادددا دنلادددك  تننفعدددة ال  تعددداأ تلولدددلوة ن و دددلوة، نندددل ادددير  لدددك دنلادددك  تعددداأ تتدددأ 
 تهدددلر تلتن ددداة ادددن ادهحدددن  والدددل  بلفدددظ نن دددل هأ نعلنا دددل دندددلاك نعندددك  تدددبن غ 
 تشو ا  تنح ني ب  نلك  تندعة اا  تهدلر  لدك قدبار  تدااادي ن تدين م. )ادن احدأ بعدد 

 نال ن بد نال نلتد نال آلود(.
م ال اشدددوط  شدددحلن تفظددة نددأ نددلية خل ددة بددر ادهحددن بدداي تفددظ  القبووول -ب

 –ن َاحدددَد  –وَضدددَاد  –تنن احدددة ن توضدددك ندددأ حي ندددلية تلندددد نثدددر )َقبلدددِد ادددير  لدددك  
 حنضاد(، ينأ  شدو ط تفظ نعنك ت ل. –نفَذد  –آلَبَد 

 
 
 
 

 :))شروط صيغة اإليجاب والقبول(( 
حأ دتدددنأ ننلدددبة نطلحدددة  ادددو نضدددلاة نال نعلحدددة بددداي قادددي ندددأ  تحادددني   تهلتدددة  النتدددكم

 نثنم 

ان ا أ حضلاد ل باأ احنر  تبنغ تلنوحة حن تلنتا، دبنلد حبندك ااحنر حن احدنر،  -
 قبلد بعي  ي، حن قبلد إذ  حهضو حخا نأ  تقفو.

حن احنر  تخلط  دبنلد حبندك  دي   ااحدنر  ه  قبلدد ا دذ   ت داغة ال انعحدي ب دل  -
ك  تدددددبن غ، هأ  هضدددددلاة إتدددددك  تنقددددددحبر دندددددلاا  حدددددي  تدددددبن غ  تدددددذي انلددددد  دنلاددددد

  القدندلع اا  تهلر.



نتددددذتك هأ  حددددي  تددددبن غ نددددأ  تعحددددني  تدددددا ددوددددد   لا ددددل آثلو ددددل بنلددددوي  ددددينو  -
  والل  ن تحبنر.

م حنل إذ  تلأ  تدعلان  لك حنو ندهحن اا  تهلر ا أ  تبن غ انعحدي، ثلناة  تهلتة  تحنل 
 نو دل نثن  حأ احنر حأ تلند حبندك  نو ل  شونأ قدنة دبنلد دل ااحدنر  ه  قبلدد ن 

اعددن  شددونأ قددنة، حن حأ وضددا حبددا دبنلدددك، احددلر  تخلطدد  قبلددد نقددلر حبن ددل اددا 
  تنللا وضاد، ا نل  تدعلان  نوي، ن ت اغة اا  تن قأ ُننلبة.

اا ددل بدداأ احددنر دبنلدددك  دحأ دتددنأ  ت دداغة نؤبددية، اددن الددنب  تداقادد  تهلتددة  تثلتثددة م
وحة ذتدك ال انعحدي  تعحدي ناعدبدو بدلطن  اا  تبلي، نقبلد  تند إقلنداتنية قنة نثن، ننية 

 ني لن نو  تفح لتي هأ  تنح ني ندأ  تدبن غ ين م  تنعلشدوة تلدن تدي، ن تنهلاظدة  لدك 
  تنقر ندوباة  هنالي.

 (( الزواج عقد شروط))
 ددن نددل ادنقدد   لادد  نلددني  تشددات نتدداا لددبت نددأ نل اددد  تلتط ددلوة بلتنقددبة  تشددوط م 

لدبت ندأ  ت دنة، تتدأ  ت دنة ددنقد   لا دل ادن د دأ إتك  ت نة، التط لوة تاقدد 
 بينن ل، ن تشونط  تدا دشدوط اا  حي  تبن غ دنحقم إتك م
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