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العليا الدراسات كلية  

ماالنج - احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة  

2018 أغسطس  



 القضاء أحكام بني اللييب الشخصية األحوال قانون يف عنها املسكوت اخِلطبة مسائل بعض
 والفقهاء

( مقارنة دراسة ) 

 

املاجستري رسالة  

ماالنج – احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة إىل تقدم  

املاجستري درجة على احلصول شروط من شرط الستيفاء  

والقانون الشريعة يف  

 

 :إعداد

علي هبيج علي حسن  

15780045 -:التسجيل رقم  

والقانون الشريعة قسم  

العليا الدراسات كلية  

ماالنج - احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة  

2018 أغسطس  



املشرفني موافقة  

 :الطالب أعدها اليت املاجستري رسالة على االطالع بعد

 علي هبيج علي حسن:          االسم

 15780045:   التسجيل رقم

 دراسة والفقهاء القضاء أحكام بني اللييب الشخصية األحوال قانون يف عنها املسكوت اخِلطبة مسائل بعض:        العنوان
 .مقارنة

 .املناقشة جملس إىل تقدميها على املشرفان وافق

 م2018/أغسطس/27:  ماالنج

 :األول املشرف

 محيدة توتك الدكتور

 195904231986032003: التوظيف رقم

 :الثاين املشرف

 سواندي الدكتور

 196104152000031001: التوظيف رقم

 

 اإلعتماد

 والقانون الشريعة قسم رئيس

 سنبلة أمي الدكتور

 197108261998032002: التوظيف رقم



 املناقشة جلنة من واإلعتماد املوافقة
 أحكام بني اللييب الشخصية األحوال قانون يف عنها املسكوت اخِلطبة مسائل بعض: العنوان حتت املاجستري رسالة إن

 :الطالب أعدها اليت ،مقارنة دراسة والفقهاء القضاء

 علي هبيج علي حسن:            االسم

 15780045:     التسجيل رقم

 والقانون، الشريعة يف املاجستري درجة على للحصول شرطا قبوهلا ويقر املناقشة جملس أمام الرسالة هذه عن الطالب دافع قد
 .2018 أغسطس 27 بتاريخ اإلثنني، يوم يف وذلك

 :السادة من املناقشة جملس ويتكون

 مناقشا رئيسا                                                  الدين طريق حممد الدكتور

 197303062006041001: التوظيف رقم

 أساسيا مناقشا                                               الدين جالل أمحد الدكتور

 197307192005011003: التوظيف رقم

 مناقشا مشرفا                                                    محيدة توتك الدكتور

 195904231986032003: التوظيف رقم

 مناقشا مشرفا                                                       سواندي الدكتور

 196104152000031001: التوظيف رقم

 إعتماد

العليا الدراسات مدير  

موليادي الدكتور األستاذ  

195507171982031005: التوظيف رقم  



 الطالب إقرار

 

 :كاآليت وبياانيت أدانه، قعاملو  أان

 علي هبيج علي حسن:           االسم

 15780045:    التسجيل رقم

  والفقهاء القضاء أحكام بني اللييب الشخصية األحوال قانون يف عنها املسكوت اخِلطبة مسائل بعض:          العنوان

 .مقارنة دراسة                  

 

 العليا الدراسات كلية والقانون الشريعة يف/ املاجستري درجة على احلصول شرط لتوفري حضرهتا اليت الرسالة هذه أبن أقر     
 اآلخر أتليف أو غريي إبداع من زورهتا وما بنفسي وكتبتها حضرهتا ماالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جبامعة

 أحتمل فأان حبثي من ليست فعال أهنا وتبني أتليفه من أهنا مستقبال أحد ادعى وإذا. مصادرها إىل عزوهتا منقولة مواضع إال
 اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جبامعة العليا الدراسات كلية على أو املشرف على املسؤولية تكون ولن ذلك، على املسؤولية
 .ماالنج احلكومية

 .ذلك على أحد جيربين ومل اخلاصة رغبيت على بناء مين اإلقرار هذا وحررت هذا،     

 

 

 2018 أغسطس 28 ماالنج،

 :املقر الطالب

 علي هبيج علي حسن

 



 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 أَنُفِسُكمْ  يف  َأْكَننُتمْ  أَوْ  النِ َساء ِخْطَبةِ  ِمنْ  بِهِ  َعرَّْضُتم ِفيَما َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َوالَ ﴿ 
 مَّْعُروفاا قَ ْوالا  تَ ُقوُلواْ  أَن ِإالَّ  ِسرًّا تُ َواِعُدوُهنَّ  الَّ  َوَلِكن َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ  أَنَُّكمْ  الل ُ  َعِلمَ 
 يف  َما يَ ْعَلمُ  الل َ  َأنَّ  َواْعَلُمواْ  َأَجَلهُ  اْلِكتَابُ  يَ ب ُْلغَ  َحّتََّ  النِ َكاحِ  ُعْقَدةَ  تَ ْعزُِمواْ  َوالَ 

 ﴾ َحِليم   َغُفور   الل َ  أَنَّ  َواْعَلُمواْ  فَاْحَذُروهُ  أَنُفِسُكمْ 

 العظيم هللا صدق

 ]البقرة سورة:235[

 

 

 

 

 

 

 

 



 إهـــــداء

 

 :إىل الرسالة هذه أهدي

 آله وعلى وسلم عليه هللا صلى حممد سيدان للعاملني رمحة املبعوث 
 أمجعني وصحبه

 له هللا غفر الطاهرة أيب روح. 
 عمرها يف هللا أطال قليب نبض أمي. 

 عيين قرة وذرييت زوجيت. 

 

 

 

 

 

 

 



 البحث مستخلص

 اللييب الشخصية األحوال قانون يف عنها املسكوت اخِلطبة مسائل بعض. م2018 علي، هبيج علي حسن
 كلية والقانون، الشريعة قسم املاجستري، رسالة مقارنة، دراسة والفقهاء القضاء أحكام بني

 الدكتور( 1: املشرف. ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة العليا الدراسات
 .املاجستري سواندي، الدكتور( 2 املاجستري محيدة، توتك

 .الفقهاء القضاء، األحكام، عنه، املسكوت اخِلطبة، املسائل، البعض،: املفتاحية الكلمات

 املسائل هذه أحكام عن والبحث( اخِلطبة مسائل) ملوضوع معاجلته انحية من تربز البحث هذا أمهية إن     
 أمهيته البحث يكتسب كما العربية، ابلقوانني إسوة به خاصة نصوصاا  القانون هلا يفرد مل واليت عنها املسكوت

 يف تتلخص معاجلتها أحاول اليت الدراسة مشكالت أما. األسري النظام على احلفاظ بضرورة ينادي ألنه أيضاا 
 كان إذا ما بني الطرفني أحد تلحق اليت األضرار عن التعويض أحكام يف التشريعي النص   تفريق عدم: أوالا : اآليت

 اخلطبة تهاءان عند وحكمه املهر ملسألة الشخصية األحوال قانون تطرق عدم: اثنياا . ال أم ملقتضى العدول
 كانت إذا اهلدااي رد مسألة يف احلكم عن املشر ع سكوت: اثلثاا . فيه اخلاطبني ألحد دخل ال بسبب أو ابلعدول،

 عدم وراء السبب معرفة إىل البحث يهدف كما. الزواج عقد إمتام دون حال بعارض أو ابلوفاة، اخلطبة هناية
 من اللييب املشر ع موقف وبيان الطرفني، أحد تلحق اليت األضرار عن التعويض أحكام يف التشريعي النص تفريق
 .ابلوفاة اخلطبة انتهت إذا اهلدااي رد مسألة حكم وتوضيح ابلعدول، اخلطبة انتهت إذا وحكمه املهر مسألة

 واالستقرائي التحليلي والوصفي املكتيب: وهي مناهج أربعة على تعتمد الدراسة هذه يف البحث منهجية     
 .واملقارن

 عن التشريعي النص تفريق عدم أسباب من إن-1: التايل النحو على فجاءت للبحث النهائية النتائج أما     
 أما. الشأن هبذا ختتص واليت القضاء أمام املرفوعة القضااي قلة: هو العدول من الطرفني أحد تلحق اليت األضرار

 عدوله، مسؤولية العدول يف املتسبب بتحميل الضرر عن التعويض وجوب قرر فالقضاء: األضرار صور خبصوص
 النص منه يعاين الذي النقص سد ت العليا احملكمة إن-2. معنواي ا  أو ماداي ا  الضرر نوع يكون أن بني يفرق ومل

 انتهت إذا اهلدااي من شيئاا  يسرتد ال-3. ابلعدول اخلطبة انتهت إذا املهر مسألة حكم أغفل الذي القانوين
 الوقوع بسبب أو مثالا  الوفاة بسبب الزواج إمتام عدم ألن الزواج؛ عقد إبرام دون حال بعارض أو ابلوفاة، اخلطبة

 .فيها الطرفني ألحد دخل ال اليت األسباب من يعترب ذلك، وغري األسر يف



وتقدير شكر  

 الصادق حممد سيدان واملرسلني األنبياء أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد الرحيم، الرمحن هللا بسم     
 :وبعد أمجعني، وأصحابه آله وعلى األمني

 العميق قلبه صميم من يقدم أن الباحث يريد وهلذا للماجستري، العلمية الرسالة هذه كتابة انتهاء الباحث يسر       
 :وهم الرسالة، هذه كتابة على وساعده ساهم قد ملن التقدير وأمثن الشكر أجزل

 .مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة رئيس احلارس، عبد احلاج فيسورو الرب  -1

 جامعة والقانون، الشريعة قسم رئيس سنبلة، أمي والدكتور العليا، الدراسات مدير موليادي، احلاج الربوفيسور -2
 .مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان

 الباحث وجها واللذان. الثاين املشرف بصفته سواندي، والدكتور. األول املشرف بصفتها محيدة، توتك الدكتور -3
 .الرسالة هذه كتابة يف وحكمة وصرب اهتمام بكل عليه وأشرفا وأرشداه

 ملناقشا بصفته الدين، جالل أمحد والدكتور. الرسالة هلذه املناقشة جملس رئيس بصفته الدين، طريق حممد الدكتور -4
 .األساسي

 ولو العون يد مد   من وكل وخارجها إندونيسيا داخل يف واألصدقاء العليا، الدراسات يف احملرتمني األساتذة مجيع -5
 .هنا مجيعا يذكرهم أن الباحث يستطع مل من كل وإىل طيبة، بكلمة

 ولو بينهم نشعر فلم واملعشر، املعاش وطيب وترحاب استقبال من لنا قدموه ملا وشعبا حكومة إندونيسيا دولة إىل -6
 األمن نعمة عليهم وأدام اجلزاء، خري هللا فجزاهم أهلنا، وبني وطننا يف أبننا نشعر زلنا وال كنا بل غرابء، أبننا للحظة
 .واالطمئنان والسكينة واألمان

 ممثال أرسلتين حيث اآلن، له وصلت فيما العظيم الفضل هلا كان اليت رأسي، ومسقط موطين احلبيبة ليبيا دولة إىل -7
 .لوطين جزيال فشكرا. الوطن أبناء من وزمالئي إخواين رفقة بنائها يف وأشارك ألعود حساهبا على ودارسا هلا

 .آمني والبالد، للعباد ومفيدة انفعة هذه املاجستري رسالة وتكون ومثابة، مقبولة أعماهلم تكون أن هللا وأسأل هذا،     

 .م2018 أغسطس ماالنج،

 علي هبيج علي حسن: الباحث
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 في قانون األحوال الشخصية الليبي االمسكوت عنهالِخطبة  بعض مسائل

 بين أحكام القضاء والفقهاء

 (مقارنة دراسة)

 رسالة الماجستير

 

 إعداد:

 حسن علي بهيج علي

 15780045 -رقم التسجيل:

 

 

 

 قسم الشريعة والقانون

 كلية الدراسات العليا

 ماالنج -ية إبراهيم اإلسالمية الحكوم جامعة موالنا مالك

 2018أغسطس 

 



 
 

بعض مسائل الِخطبة المسكوت عنها في قانون األحوال الشخصية الليبي بين أحكام القضاء 

 والفقهاء

 )دراسة مقارنة(

 

 

 رسالة الماجستير

 ماالنج  –إبراهيم اإلسالمية الحكومية  تقدم إلى جامعة موالنا مالك

 الستيفاء شرط من شروط الحصول على درجة الماجستير

 في الشريعة والقانون

 

 إعداد:

 حسن علي بهيج علي

 15780045 -رقم التسجيل:

 

 

 قسم الشريعة والقانون

 كلية الدراسات العليا

 ماالنج -إبراهيم اإلسالمية الحكومية  جامعة موالنا مالك

 2018أغسطس 

 



 
 

 موافقة املشرفني
 بعد االطالع على رسالة املاجستري اليت أعدها الطالب:     

 : حسن علي هبيج علي         االسم

 15780045:  رقم التسجيل 

 بعض مسائل اخِلطبة املسكوت عنها يف قانون األحوال الشخصية اللييب بني أحكام القضاء والفقهاء:   العنوان     
 دراسة مقارنة.

 وافق املشرفان على تقدميها إىل جملس املناقشة.               

 م2018/أغسطس/27ماالنج : 

 ملشرف األول:ا

 الدكتور توتك محيدة

 195904231986032003 رقم التوظيف:

 املشرف الثاين:

 الدكتور سواندي

 196104152000031001 رقم التوظيف:

 

 عتماداإل

 رئيس قسم الشريعة والقانون

 

 الدكتور أمي سنبلة

 082619980320021971رقم التوظيف: 

 



 
 

 عتماد من جلنة املناقشةاملوافقة واإل
بعض مسائل اخِلطبة املسكوت عنها يف قانون األحوال الشخصية اللييب بني ن رسالة املاجستري حتت العنوان: إ     

 اليت أعدها الطالب:دراسة مقارنة،  أحكام القضاء والفقهاء

 االسم           : حسن علي هبيج علي

 15780045رقم التسجيل    : 

لس املناقشة ويقر قبوهلا شرطا للحصول على درجة املاجستري يف الشريعة قد دافع الطالب عن هذه الرسالة أمام جم     
 .2018أغسطس  27والقانون، وذلك يف يوم اإلثنني، بتاريخ 

 ويتكون جملس املناقشة من السادة:

 الدكتور حممد طريق الدين                                                  رئيسا مناقشا

 062006041001197303 رقم التوظيف:

 الدكتور أمحد جالل الدين                                               مناقشا أساسيا

 197307192005011003 رقم التوظيف:

 الدكتور توتك محيدة                                                    مشرفا مناقشا

 195904231986032003رقم التوظيف: 

 دي                                                       مشرفا مناقشاالدكتور سوان

 196104152000031001رقم التوظيف: 

 عتمادإ

 مدير الدراسات العليا

 موليادي األستاذ الدكتور

 195507171982031005توظيف: رقم ال

 



 
 

 إقرار الطالب
 

 ، وبياانيت كاآليت:أان املوقع أدانه       

 : حسن علي هبيج علي  االسم        

 15780045رقم التسجيل   : 

بعض مسائل اخِلطبة املسكوت عنها يف قانون األحوال الشخصية اللييب بني أحكام القضاء والفقهاء العنوان         : 
 .دراسة مقارنة

 

القانون كلية الدراسات أقر أبن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط احلصول على درجة املاجستري/ يف الشريعة و       
العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو 

. وإذا ادعى أحد مستقبال أهنا من أتليفه وتبني أهنا فعال ليست من إال مواضع منقولة عزوهتا إىل مصادرها أتليف اآلخر
ل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة موالان حبثي فأان أحتم
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. مالك إبراهيم

 هذا، وحررت هذا اإلقرار مين بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك.      

 

 

 2018أغسطس  28، ماالنج

 الطالب املقر:                                                                    

 حسن علي هبيج علي                                                                           

 

 

 



 
 

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

َأْو َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم بِِه ِمْن ِخْطَبِة النِ َساء  ﴿
ُ أَنَُّكْم َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ َوَلِكن الَّ  َأْكَننُتْم يف أَنُفِسُكْم َعِلَم اّلل 

تُ َواِعُدوُهنَّ ِسرًّا ِإالَّ َأن تَ ُقوُلواْ قَ ْواًل مَّْعُروفًا َواَل تَ ْعزُِمواْ ُعْقَدَة 
َ ي َ  ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه َواْعَلُمواْ َأنَّ اّلل  ْعَلُم َما يف النِ َكاِح َحَّتََّ يَ ب ْ

َ َغُفوٌر َحِليٌم   ﴾أَنُفِسُكْم فَاْحَذُروُه َواْعَلُمواْ َأنَّ اّلل 

 صدق هللا العظيم

 ]:سورة البقرة235[

 

 

 

 

 

 



 
 

 داءـــــإه

 

 أهدي هذه الرسالة إىل:

املبعوث رمحة للعاملني سيدان حممد صلى 
هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه 

 أمجعني

 . لهروح أيب الطاهرة غفر هللا

 .أمي نبض قليب أطال هللا يف عمرها

 .زوجيت وذرييت قرة عيين

 

 

 

 

 

 



 
 

 مستخلص البحث
بعض مسائل اخِلطبة املسكوت عنها يف قانون األحوال الشخصية م. 2018حسن علي هبيج علي، 

، رسالة املاجستري، قسم الشريعة والقانون، كلية اللييب بني أحكام القضاء والفقهاء دراسة مقارنة
( الدكتور 1راسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف: الد

 .( الدكتور سواندي، املاجستري2توتك محيدة، املاجستري 

 .القضاء، الفقهاءاألحكام، البعض، املسائل، اخِلطبة، املسكوت عنه،  الكلمات املفتاحية:

)مسائل اخِلطبة( والبحث عن أحكام هذه  عه ملوضو ية معاجلتمن انحتربز البحث  اأمهية هذإن       
كما يكتسب ،  املسائل املسكوت عنها واليت مل يفرد هلا القانون نصوصًا خاصة به إسوة ابلقوانني العربية

أما مشكالت الدراسة اليت أحاول  .البحث أمهيته أيضًا ألنه ينادي بضرورة احلفاظ على النظام األسري
أواًل: عدم تفريق النص  التشريعي يف أحكام التعويض عن األضرار اليت تلحق  ص يف اآليت:معاجلتها تتلخ

اثنياً: عدم تطرق قانون األحوال الشخصية ملسألة  أحد الطرفني بني ما إذا كان العدول ملقتضى أم ال.
سكوت املشر ع  اثلثاً: املهر وحكمه عند انتهاء اخلطبة ابلعدول، أو بسبب ال دخل ألحد اخلاطبني فيه.

  عن احلكم يف مسألة رد اهلدااي إذا كانت هناية اخلطبة ابلوفاة، أو بعارض حال دون إمتام عقد الزواج.
عدم تفريق النص التشريعي يف أحكام التعويض عن األضرار وراء  معرفة السببكما يهدف البحث إىل 
ابلعدول،  اخلطبة تانته ملهر وحكمه إذاا بيان موقف املشر ع اللييب من مسألة، و اليت تلحق أحد الطرفني

 .اخلطبة ابلوفاة انتهتمسألة رد اهلدااي إذا  توضيح حكمو 

املكتيب والوصفي التحليلي  وهي: أربعة مناهج تعتمد علىلبحث يف هذه الدراسة ا يةمنهج      
 .واالستقرائي واملقارن

إن من أسباب عدم تفريق النص -1أما النتائج النهائية للبحث فجاءت على النحو التايل:      
التشريعي عن األضرار اليت تلحق أحد الطرفني من العدول هو: قلة القضااي املرفوعة أمام القضاء واليت 
ختتص هبذا الشأن. أما خبصوص صور األضرار: فالقضاء قرر وجوب التعويض عن الضرر بتحميل 

ً أو معنواي ً املتسبب يف العدول مسؤولية عدوله، ومل يفرق بني أن يكو  إن احملكمة -2. ن نوع الضرر ماداي 
العليا سد ت النقص الذي يعاين منه النص القانوين الذي أغفل حكم مسألة املهر إذا انتهت اخلطبة 

ال يسرتد شيئاً من اهلدااي إذا انتهت اخلطبة ابلوفاة، أو بعارض حال دون إبرام عقد الزواج؛ -3. ابلعدول
سبب الوفاة مثاًل أو بسبب الوقوع يف األسر وغري ذلك، يعترب من األسباب اليت ألن عدم إمتام الزواج ب

 ال دخل ألحد الطرفني فيها.



 
 

 شكر وتقدير
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان      

 بعد:حممد الصادق األمني وعلى آله وأصحابه أمجعني، و 

يسر  الباحث انتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهلذا يريد الباحث أن يقدم من صميم      
 قلبه العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعده على كتابة هذه الرسالة، وهم:

 حلكومية مباالنج.الربفيسور احلاج عبد احلارس، رئيس جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية ا-1

موليادي، مدير الدراسات العليا، والدكتور أمي سنبلة، رئيس قسم الشريعة  احلاج الربوفيسور -2
 والقانون، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

ان الدكتور توتك محيدة، بصفتها املشرف األول. والدكتور سواندي، بصفته املشرف الثاين. واللذ -3
 وجها الباحث وأرشداه وأشرفا عليه بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.

هلذه الرسالة. والدكتور أمحد جالل الدين،  ريق الدين، بصفته رئيس جملس املناقشةالدكتور حممد ط -4
 األساسي. بصفته املناقش

خل إندونيسيا وخارجها وكل من مد  يد مجيع األساتذة احملرتمني يف الدراسات العليا، واألصدقاء يف دا-5
 العون ولو بكلمة طيبة، وإىل كل من مل يستطع الباحث أن يذكرهم مجيعا هنا.

إىل دولة إندونيسيا حكومة وشعبا ملا قدموه لنا من استقبال وترحاب وطيب املعاش واملعشر، فلم -6
، فجزاهم هللا خري يف وطننا وبني أهلنانشعر بينهم ولو للحظة أبننا غرابء، بل كنا وال زلنا نشعر أبننا 

 اجلزاء، وأدام عليهم نعمة األمن واألمان والسكينة واالطمئنان.

إىل دولة ليبيا احلبيبة موطين ومسقط رأسي، اليت كان هلا الفضل العظيم فيما وصلت له اآلن، حيث -6
اين وزمالئي من أبناء الوطن. أرسلتين ممثال هلا ودارسا على حساهبا ألعود وأشارك يف بنائها رفقة إخو 

 فشكرا جزيال لوطين.

هذا، وأسأل هللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجستري هذه انفعة ومفيدة للعباد      
 والبالد، آمني.

 م.2018ماالنج، أغسطس 

 الباحث: حسن علي هبيج علي
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 اإلطار العام والدراسات السابقة: ل األولالفص

 :خلفية البحث - أ
أن تصمد وترسخ كرسوخ الصخر يف  ل استطاعتاإلسالم قائمة على العد إن شريعة     

ن يظهر فيها ميكن أ وة، ألن شريعة وضعها رب البشر الأرضه، يزداد مع الزمن صالبة وق
كون ُجل األحكام املنظمة ت فقد اقتضت حكمة هللا تعاىل أن، خلل، أو يعرتيها نقص

وع هلا أو يتجرأ حَّت ال يستنكف أحد من اخلض ألحوال الشخصية هي من عنده تعاىل،ل 
دين على إىل ال فطرهتممتثال، وحيرص الناس بفتكون حمل طاعة وا يف اخلروج عليها،

 ةلتشريعات العربية، وخباصة يف جمال أحكام األسر اوعند تتبع  احرتامها وعدم خمالفتها،
 .ةالمي                  ، جند أهنا تستقي أحكامها من الشريعة اإلسوأحواهل              ا

 واعتربهاأساسًا له، عندما اختذ املشر ع اللييب أحكام الشريعة اإلسالمية  يتضح ذلك     
لسنة  10صة فيما يتعلق ابلقانون رقم يف سن  قوانينه وخا ل الذي يعتمد عليهاملصدر األو 

 لدولة الليبية.الذي يعد  مرجع القضاء يف ا، م بشأن الزواج والطالق وآاثرمها1984

وقد جاء هذا القانون يف مخس وسبعني مادة وحوى الكثري من األحكام املستحدثة،     
وهو حبق أقام فارقًا مل يكن من قبل، بني أسلوب الفقه الشارح وأسلوب التشريع اآلمر، 

قه مرجعًا قضائياً، صياغة القوانني احلديثة، من حيث الرتتيب فصاغ هذا القانون من الف
للعمل به يف كل مسألة  قول واحد ختيار، واوالرتقيم وطريقة التعبري اآلمر وتسهيل العبارة

الفقه  دون األدلة أو املناقشات واالختالفات اليت تزخر هبا كتب الفقه، واليت ميداهنا
يف غالبه حاول أن يناسب بني املوضوعات الفقهية يف  كما أنه  ؛الشارح ال املرجع القضائي

الرتتيب، فرد  بعضها إىل مواطنها األصلية، وأحسن تصنيف بعض املسائل واألحكام يف 
 املوضوع الواحد حبسب نوعيته.
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العديد من تناقضات النصوص فيما بينها يف املوضوع الواحد،  بهلكن القانون نفسه و      
وهناك بعض النصوص التشريعية قهية، ما جيعله حمل نقد وتقومي، وتعارض يف األحكام الف

ع اللييب فلم سكت عنها املشر   أشياءكما أن هناك   د هلا أتصيال شرعيا،اليت قد ال جت
كان ، أو تطرق إليها ولكن  ومل يذكر هلا أحكام تستوعب كل مسائلها يتطرق إليها ابلكلية

 .األحكام فيما بينها القضاء يف تناقض للبس، ما أوقعواغموض ال يف نصوصه شيء من

 لتطرقه هلا هبا الغموض حفَّ لتصريح، و اب املشر ع اليت مل يستوعبها حكاممن هذه األف     
، ومن املعلوم أن اخلطبة تعترب مقدمة ومتهيدًا لعقد الزواج، وهلا (اخِلطبة مسائلابلتلميح، )

 لشارع احلكيم اهتماماً ابلغاً بتبيني أحكامها.أوالها ا ي إليه، هلذاأمهية كربى نظراً ملا تؤد ِ 

ت عقدًا وإن متت برضا فاخلطبة التامة يف الشريعة اإلسالمية هي وعد ابلزواج وليس     
ألن عقد الزواج الذي سيبىن عليها أساسه الرضا واالختيار، فإذا أجرب اخلطيبان  ؛الطرفني

 ادةاملنص ت الفقرة "ب" ، وقد لى الزواجعين اإلكراه عفذلك ي ،زواجأو أحدمها على إمتام ال
، ".......  حيق لكل من اخلاطبني العدول عن اخلطبة : " على أنه "10/84ق "1"

إبجراء عقد الزواج يف املستقبل،  نيطبوعد متبادل بني اخلا إال تاخلطبة ليسأن  يتبني منه
أراد اعتماداً  وهو وعد غري ملزم، فلكل منهما أن ينقض وعده وأن يرجع عن عزمه إذا

، أما والفقهيةلقضائية ا النظر وجهةوهذا من  زام وال التزام.على أنه إذا مل يوجد العقد فال إل
إال  لضرورة  ويرجع يف عزمه، من الوجهة األخالقية فإنه ال ينبغي ل إلنسان أن خيلف وعده

جئة فقد ر خلف الوعد وترجح بنقض االتفاق، فمن فسخ اخلطبة لغري ضرورة ململحة ترب 
 .1ارتكب رذيلة وأجرم خلقي ا

                                                           
حنيفة وما عليه العمل  أيبعبد الوهاب خالف، أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية وفق مذهب  1

 .21(، ص1990-ه1410)الكويت، الطبعة الثانية،  -، دار القلمابحملاكم
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يتم عدول قد مث  ،تقدمي اهلدااي، و كله أو بعضه  يرافق اخلطبة يف الغالب دفع املهرو       
تنتهي اخلطبة بسبٍب  قد أو مما يرتتب عليه أضراراً مادية ومعنوية، أحد الطرفني عن اخلطبة،

 .املسائل ذههل أحكام وحلول عنحبثاً  ستوجبا مما، "رساألأو  نوناجلوت أو املك"عارض 

أن : "منها أذكر ذات عالقة مبوضوع البحث النظر يف قضااي واقعية  قضانانوقد تبىن       
طبة املدعية بعد مرور ثالث سنوات تقريبا وبعد أن اتفقا على عي عليه عن خِ عدول املد  

مة، ومنعها م وتصويره معها وخروجه وإايها على مرأى من العا1995موعد للزواج عام 
.....؛  ها من آخرين حبجة أهنا خمطوبةمن التعيني بعد خترجها، وتفويت فرصة الزواج علي

ى عليه، وأحلقت الضرر املعنوي هبا عَ كل هذه األمور جمتمعة تشكل خطأ يف تصرفات املد  
 .2أي؛ املدعية"

ن أحد على أنه: " إذا كان العدول م 10/84" ق"1"ادة ص ت الفقرة "ج " من وقد     
ر عينًا أو قيمته يوم فله أن يسرتد ما أهداه لآلخ – أي لسبب –اخلاطبني ملقتضى 

 نالحظ على النص  التشريعي الذي أورده املشر ع اللييب يف موضوع اخلطبة القبض..."،
، يف حني سكت عن العدول عن اخلطبةيف حال والضرر اسرتداد اهلدااي  سألةمل هتطرق

يف حديثه غموض حيتاج إىل صراحة يف النص، كان  و، أنهاومل يتحدث ع أخرى مسائل
يمته يف حال أو ق بعينه وحكم اسرتداده ،املهر الذي يسلم قبل العقد :هذه املسائل منو 

ألحد اخلاطبني فيه كاملوت  دخلاخلطبة بسبٍب عارض ال انتهاء  أيضاً و  ،أو الوفاة العدول
  :وهو لتايلا حبثي عنوانلذلك اخرتت  ؛أو اجلنون أو األسر

أحكام  انون األحوال الشخصية اللييب بنييف ق ااملسكوت عنهاخِلطبة  مسائل بعض
 )دراسة مقارنة( القضاء والفقهاء

                                                           
)غري منشور(. اهلادي علي زبيدة، أحكام  404/96الدعوى رقم  5/8/1427حمكمة بنغازي االبتدائية )مدين(  2

 .109/ص1م(، ج2013-ه1434دار البدر، الطبعة األوىل، ) -األسرة يف التشريع اللييب، مؤسسة شروق
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 حتديد مشكلة البحث: - ب

لوقوف على مواطن القصور والنقص يف قانون األحوال إن موضوع البحث هو حماولة ل     
ها يف اخِلطبة املسكوت عن سائلمقارنة مو  ،م1984لسنة  10رقم  اللييب الشخصية

 اللييب املشر ع يعيدل املتمثلة يف مشهور مذهب اإلمام مالك، القانون مع أحكام الفقهاء
 .لقصور فيتالفاه، وإىل النقص فيسد ها يها، ويتنبه إىلإلالنظر 

 ميكن حصر اإلشكاالت املتعلقة مبوضوع البحث فيما يلي: هذا التقدمي من خاللو      

  بني الضرر املادي كإنفاق املال يف حفل اخلطبة مثاًل، واملعنوي  املشر ع ق تفريعدم
ق بني الضرر الناشئ ساءة إىل مسعة الشخص أو العائلة، كما مل يفر كجرح الشعور واإل

دول أو عن جمرد العدول ابعتباره حق مطلق، والضرر الناشئ عن أفعال أخرى سبقت الع
نه إعداد املسكن وجتهيزه م ، أو تطلبك العملتر مثاًل منها  اقرتنت به، كأن يطلب

 .ابألاثث
 أو بسبب ال  ،لعدولاخلطبة اب اءانته عند واسرتداده املهر سألةم ع اللييباملشر   إغفال

جنون أو أو  موتك الزواج، عقد ل دون إمتامأو بعارض حا ،فيه اطبنيألحد اخل دخل
 .أحد اخلاطبني أسر
  ق القدر الذي انطبا مدىرها يف اخلاطبني، و افعدم احلديث عن السِ ن اليت جيب تو

 عليها. ادة السادسة املتعلقة بسن الزواجامل حدده املشر ع يف
 ذكر النساء الالئي حيرم خطبتهن  على  من خلو النص التشريعي ألحكام اخلطبة

 .3عكس بعض التشريعات العربية

 
                                                           

 م.1997يونيو  4بتاريخ الصادر  الشخصية لسلطنة عمانقانون األحوال ( من 2أنظر على سبيل املثال: املادة ) 3
 .م1988أبريل  4الصادر بتاريخ  قانون األحوال الشخصية العريب املوحد( من مشروع 2واملادة )
 .م1881الصادر بتاريخ  حملمد قدري كتاب األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية( من مشروع 2واملادة )
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 .ئجللوصول ألفضل النتا تااإلشكالي بعض وقد اخرتت البحث يف     

التعويض عن األضرار اليت تلحق أحد  نص  التشريعي يف أحكامعدم تفريق ال أواًل:     
 إذا كان العدول ملقتضى أم ال. بني ما الطرفني

اخلطبة  اءهانت عندوحكمه املهر  سألةمل قانون األحوال الشخصيةعدم تطرق : اثنياً      
 فيه. اطبنيألحد اخل دخلابلعدول، أو بسبب ال 

رد اهلدااي إذا كانت هناية اخلطبة ابلوفاة،  مسألة سكوت املشر ع عن احلكم يفاً: لثاث     
 .بعارض حال دون إمتام عقد الزواج أو

 أسئلة البحث:  -ج 
 تقوم على طرح جمموع األسئلة اآلتية: فإن إشكالية البحثوعلى هذا      

ليت تلحق أحد التعويض عن األضرار املاذا مل يفرق النص التشريعي يف أحكام    -1
 ؟اءوالفقه عند القضاءصورها ما و  سواء كان العدول ملقتضى أم ال، الطرفني

 دخلاخلطبة ابلعدول، أو بسبب ال  اءهانت عند راملهسألة مب احلكم املتعلق هو ما -2
 ؟أحكام القضاء والفقهاء ه بنيفي اطبنيحد اخلأل

، أو بعارض حال دون إمتام رد اهلدااي إذا كانت هناية اخلطبة ابلوفاةمسألة ما حكم   -3
 ؟أحكام القضاء والفقهاء بني عقد الزواج

 أهداف البحث: -د 

النص التشريعي يف أحكام التعويض عن األضرار اليت عدم تفريق لسبب المعرفة  -1
 .تلحق أحد الطرفني سواء كان العدول ملقتضى أم ال، وصورها بني القانون والفقه

انتهاء اخلطبة بعارض حيول  هر وحكمه عندامل مسألة بيان موقف املشر ع اللييب من -2
 .دون إمتام الزواج، كموت أحد اخلاطبني أو جنونه أو أسره
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رد اهلدااي إذا كانت هناية اخلطبة ابلوفاة، أو بعارض حال دون  مسألة توضيح حكم -3
 .أحكام القضاء والفقهاء بني إمتام عقد الزواج

 :وأسباب اختياره البحثأمهية  -ه 
اليت  ،من موضوعات أحكام األسرةمن انحية معاجلته ملوضوع  بحثهذه التربز أمهية      

ذات عالقة مباشرة به وماس ة  واللصيقة بشخص اإلنسان، فهي عترب من املسائل اهلامةت
ضرورة احلفاظ ب البحث أمهيته أيضًا ألنه ينادي يكتسبكما   بوضعه الشخصي والعائلي،

نواع شَّت من اآلراء املنحرفة والدخيلة الداعية إىل على النظام األسري الذي أصبح مهدداً أب
 .التنصل من أحكام الشريعة اإلسالمية

، وسوء استعمال هذا معترب بدون سببطبة يف جمتمعنا العدول عن اخلِ  تفش يإن ف     
ما هي إال بداية التصد ع يف   من قبل أحد اخلاطبني أو أهلهمااحلق بصورة غري مشروعة 

املمارسات اخلاطئة اليت تصاحب مقدمات ، و نواة اجملتمع املستقبلية تعترب األسرة اليت كيان
السماح للخاطب  ثال على ذلكم ،استباحة العالقة بني اجلنسني كالتساهل يف ،الزواج

بدعوى تعر ف كل منهما على اآلخر  ،ب هبا حيث شاء دون رقيباذهأبخذ خمطوبته وال
ن ع لعدولابأحدمها لآلخر  من مفارقة حيدث قد وما ،قبل الدخول يف احلياة الزوجية
، ويف ألحيان إىل ما يزيد عن مخس سنواتيف بعض ا تبلغ اخلطبة بعد مرور سنوات طوال

، وخصوصا من طرف اخلاطب مبا يسمونه "املواسم" بينهما تبادل اهلدااي يتم هذه الفرتة
 بعض املدن الليبيةيف  الذي يبلغ - منه ادفع املهر كله أو جزء من اخلاطب طلبيُ  وقد

ا يعرف يف جمتمعنا اللييب وهو م -غرام من الذهب يزيد أو ينقص قليال  500مقدار 
اخلطبة بسبب  تنتهي عرف يف اجملتمع املصري، ورمباكما ت" الشبكة"، أو "البيانب"

كل هذه األسباب  ؛عارض حيول دون إمتامها كوفاة أحد اخلاطبني أو جنونه أو أسره
 من هذه املسائل اهلامة.وقف املشر ع اللييب  هذا املوضوع ملعرفة مين للبحث يفتدفع
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 حدود البحث: -و 
 :ية وفقهية ومؤسسيةقانونموضوعية و حدود البحث إىل  تنقسم حدود     

ذه الدراسة يتناول موضوع )بعض وضوعي هلإن النطاق امل :احلدود املوضوعية  -1
أحكام اللييب بني  خصيةيف قانون األحوال الش ااملسكوت عنهاخِلطبة  مسائل

 .(القضاء والفقهاء
يتمثل احلد القانوين هلذه الدراسة يف قانون األحوال الشخصية  احلدود القانونية:  -2

، وأحكام اخلاصة ابلزواج والطالق وآاثرمهام، بشأن األحكام 10/1984اللييب رقم 
 القضاء املتمثلة يف احملاكم االبتدائية واحملكمة العليا الليبية.

  شهورم أحكام الفقهاء من يتمثل احلد الفقهي هلذه الدراسة يف حلدود الفقهية:ا  -3
ذلك من خالل ، و الفقه السائد يف ليبيا ومشال إفريقياابعتباره  مذهب اإلمام مالك

شرح إرشاد " ركأسهل املدا، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل :أهم املؤلفات فيه
 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،"السالك يف مذهب إمام األئمة مالك

، بلغة السالك ألقرب املسالك الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين
ملذاهب اإلسالمية اب االستئناسابإلضافة إىل  ، الذخرية.املعروف حباشية الصاوي

 األحناف، والشافعية، واحلنابلة. السادة املعتربة، كفقه
راهيم د املؤسسي هلذه الدراسة )جامعة موالان مالك بن إباحل احلدود املؤسسية:  -4

 إندونيسيا. دولة، اإلسالمية احلكومية( ماالنج

 الدراسات السابقة: -ز 

تعترب الدراسات السابقة من اخلطوات املهمة يف جمال الكتابة األكادميية البحثية،       
ثي، وتقوي جانب العلمي والبحوذلك ألهنا توفر كل ما هو جديد ومبتكر يف احلقل 

، لدراسته الزمة   النتائج اليت يتوصل إليها الباحث من خالل حتديث املنهجية والنظرية ال
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تعني الباحث يف موضوع دراسته على هيئة كتاابت ومؤلفات الدراسات اليت  وقد جاءت
 ورسائل جامعية، سأذكرها تباعاً:

اسة مقارنة واليت جاءت در ، دراسة األستاذ الدكتور: أسامة حممد منصور احلموي  -1
كلية -بعنوان "آاثر العدول عن اخلطبة يف الفقه والقانون السوري"، جامعة دمشق

 .م2011سم الفقه اإلسالمي وأصوله، ق-الشريعة
وكانت مشكلة الدراسة تتمثل يف اآلاثر املالية الناجتة عن العدول عن اخلطبة واليت تتعلق 

ليت جيب أن تطبق قانواًن بعد املقارنة بني موقف هبا، والوصول ألفضل اآلراء الفقهية ا
 الفقهاء وموقف القانون.

، مث املنهج وقد اعتمد الباحث يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي التحليلي املقارن
االستنتاجي، وذلك ابستقراء اآلاثر واألحكام اليت ترتتب على العدول عن اخلطبة شرعاً 

قهية للوصول إىل الرأي الراجح واملناسب للتطبيق قضاًء، وقانوانً، مث حتليل اآلراء الف
وكذلك حتليل مواد القانون املتعلقة أبحكام اخلطبة وآاثر العدول عنها، مث املقارنة بني 
رأي الفقهاء وموقف القانون السوري، وبعض القوانني العربية األخرى، مث استنتاج أوجه 

مث الوصول إىل أفضل اآلراء اليت حيسن تطبيقها االتفاق بني موقف القانون وآراء الفقهاء، 
 قانوانً، وبيان ما سكت عنه القانون وحيتاج إىل تقنني.

 :أهم نتائج هذه الدراسة 

 .التكييف الفقهي والقانوين للخطبة أهنا وعد ابلزواج 
 يرتتب على العدول عن اخلطبة رد املهر للخاطب إن كان دفعه للمخطوبة أو وليها، 

 عليه يد مودعة )يد أمانة(.ويد املخطوبة 
  وأأتخذ اهلدااي بني اخلاطبني حكم اهلبة، ويف حال العدول عن اخلطبة من املخطوبة 

 أو بسببه. إن كان العدول من طرفه املخطوبة ردهابسببها جيب ردها للخاطب، وال ت
 .إذا مت العدول عن اخلطبة ومل يرتتب على هذا العدول ضرر فال تعويض 
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 لسوري عن حكم التعويض يشك ل نقصاً جيب سد ه.سكوت القانون ا 
دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم  دراسة الباحث: حمفوظ بن صغري، -2

جاءت بعنوان "االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف اإلسالمية، واليت 
 م. 2008/2009اجلزائر،  -جامعة احلاج خضرقانون األسرة اجلزائري"، 

 ة تقوم على توضيح الضعف الذي يعانيه التشريع األسريوكانت مشكلة الدراس     
، األمر الذي أصول االجتهاد القضائي الشرعي اجلزائري إذا مل يعتمد يف استمداده على

 سبة واستيعاب مجيع مشاكل األسرة.جيعله قاصراً عن إجياد احللول املنا
ة مناهج تتميز ابلطابع النقدي منها: املنهج وقد اعتمد الباحث يف هذه الدراسة عد     

التحليلي، املنهج املقارن، واملنهج الوصفي، كما قام بتقصي أقوال الفقهاء والعلماء وذكر 
أدلتهم واختار ما ترجح له بعد االستقراء، واستخدم املنهج املقارن من أجل الدراسة 

 طبيقات الفرعية ملسائل األسرة.النقدية وبني  قرارات احملكمة العليا وذلك من خالل الت
 :أهم نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق أبحكام األسرة 

  بنيت معظم أحكامها على النصوص الشرعية، وتبقى مسائلها الفرعية جماالً لالجتهاد
 يف تطبيقها ومعاجلة املستجد منها.

  فته، ومن تعترب أحكام األسرة من النظام الشرعي العام الذي ال جمال لألمة يف خمال
 مث ال جيوز االتفاق على ما هو منصوص عليه شرعاً.

  ليس من التجديد يف شيء تبديل وتغيري األحكام الشرعية الثابتة يف جمال األسرة
منع تعدد أو  ،جعل الطالق بيد القاضيواخلروج عليها استجابة لضغط الواقع، ك

 ملا يف ذلك من جتاوز ألحكام الشريعة اإلسالمية. الزوجات،
  تلعب األعراف والتقاليد اجلارية يف البلد يف جمال تنظيم األسرة دوراً فع ااًل يف التمسك

أبحكام الفقه اإلسالمي بغض النظر عما هو منصوص عليه قانواًن مثل أتكيد دور 
 الويل يف عقد زواج موليته.
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 دراسة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف  دراسة الباحث: بريكي حجيلة، -3
جامعة أكلي حمند واليت جاءت بعنوان "التعس ف يف العدول عن اخلطبة"، القانون، 

 م.2013قسم القانون اخلاص، -كلية احلقوق والعلوم السياسية-البويرة-أوحلاج
وكانت مشكلة هذه الدراسة تتمثل يف اإلشكالية التالية: إذا كان العدول عن اخلطبة 

 ؟حق، فمَّت ترتتب املسؤولية عن استعمال هذا احلق
وقد استعمل الباحث لدراسة هذا املوضوع املنهج التحليلي، وذلك من خالل حتليل      

 .الشريعة والقانونبني  املقارناملنهج القانونية، و  خمتلف النصوص
 :أهم نتائج هذه الدراسة 

  تطبيقها على العدول عن اخلطبة ملأن نظرية التعسف يف استعمال احلق وعن طريق 
يف العدول عن اخلطبة أو لتقييد صاحب هذا احلق يف استعمال أتيت للحد من احلق 

 حقه وجربه على إمتام الزواج.
  جاءت للموازنة بني املصاحل املتضاربة، مصلحة صاحب احلق يف أن هذه النظرية

العدول ومصلحة الطرف املعدول عنه، وذلك أبن يكون لكل طرف يف اخلطبة احلق 
 يف العدول عنها.

  ليكون وسيلة جور أو طغيان بيد صاحبه، يستعملها كيفما شاء، أن احلق مل يشرع
ووقت ما شاء، بطريقة تؤذي اآلخرين حتت غطاء استعمال احلق، بل شرع ليتمتع به 

 أفراد اجملتمع.صاحبه ويستعمله دون اإلخالل بواجبه اجتاه 
معة جا –كلية احلقوق   -أستاذ القانون املدين  دراسة الدكتور: نبيل إبراهيم سعد، -4

"التعويض عن اخلطبة وعن الطالق" يف حمور "فقه العصر ورقة عمل يف االسكندرية، 
حتت عنوان: "فقه  –تطور العلوم الفقهية  –يف جمال األسرة" يف الندوة الرابعة عشر 

 م.2015إبريل  8-5العصر: مناهج التجديد الديين والفقهي" من 
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بة بني الفقه القانوين والفقه ة للمقار أسباب هذه الدراسة هي تقدمي حماولوكانت      
سالمي مبحاولة أتصيل أفكار الفقه اإلسالمي طبقا للمنهج القانوين ملعرفة مدى اإل

 االلتقاء بينهما وكيفية االستفادة من اآلليات الفنية احلديثة يف علم القانون.

 :أهم نتائج هذه الدراسة 

 د الزواج.اخلطبة وعد متبادل غري ملزم إبمتام مشروع عقن أ 
 شرائط املسؤولية  ن اخلطبة ال بد أن تتوفرأن احلكم ابلتعويض بسبب العدول ع

أبن يكون هذا العدول الزمته أفعال خاطئة يف ذاهتا مستقلة عنه استقالال  التقصريية
 اتما ومنسوبة ألحد الطرفني وأن ينتج عنها ضرر مادي أو أديب للطرف اآلخر.

 عتربون املتعة هي الصورة احلقيقية للتعويض، فمتعة إن معظم الفقهاء املعاصرين ي
 الطالق هي الصورة الشرعية والعالج الفقهي لتعويض املرأة عن الطالق.

يف  الدكتوراهدراسة مقدمة لنيل شهادة  دراسة الباحثة: مسعودة نعيمة إلياس، -5
ل الزواج مسائ بعض القانون اخلاص، واليت جاءت بعنوان "التعويض عن الضرر يف

كلية احلقوق والعلوم   –تلمسان  –الطالق" دراسة مقارنة، جامعة أيب بكر بلقايد و 
 .م2010 -2009السياسية، 

لنظر للكم اهلائل من قضااي التعويض اليت دراسة تتمثل يف اوكانت مشكلة هذه ال     
ا األزواج إطالقا أبن تصرفاهتم قد أحلقت ضرر  يوميا أمام احملاكم، وعدم مباالة بعضتطرح 

 وذلك ألهنا مت ت حتت ستار احلق املشروع. ؛ابلطرف اآلخر
االستقرائي، من خالل  وقد استعمل الباحث لدراسة هذا املوضوع املنهج التحليلي     

التعرض إىل اآلراء الفقهية واملواقف القضائية، والوصول من خالهلا إىل إبراز صور 
، وسلطة القاضي للتصدي هلذا التعسف يف استعمال احلق واآلاثر املرتتبة عن ذلك

التعسف، وتقديره للتعويض عن هذه األفعال والقيود الواردة عليه يف ذلك. وحماولة 
 مقارنة املسائل عند التطرق هلا، ابلتشريع السوري واملصري وموقف القضاء منها.
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 :أهم نتائج هذه الدراسة 

 األسس القدمية اليت  إن التعسف يف استعمال احلق، أو جماوزة حدوده، يعترب من بني
اعتمدهتا الشرائع القدمية واحلديثة على حد سواء، وذلك ألجل تقرير محاية الفرد 

 عند استعماله حلق من حقوقه.
 لتعسف والتعويض عن الضرر املرتتب عليه يف العالقات ذات الطابع ل إن التصور

 أصبح ميس يف وقتنا احلايل حَّت العالقات داخل األسرة. املايل قد
 املفاهيم اختلطت عند بعض األزواج، فأصبحوا يرون الطالق حال سهال لكل  إن

 املشاكل، ولكن مشروعيته مل تكن إال إذا استحالت العشرة الزوجية وتنافرت الطباع.
 لضمان حقوق  عايري املوضوعية بني يدي القاضي؛إن على املشرع وضع امل

 من جهة أخرى. ا عليهصمني من جهة، ولفتح ابب رقابة احملكمة العلياملتخا
 :مكانة هذه الدراسة من الدراسات السابقة 

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث املوضوع  دلقأواًل: أوجه االتفاق: 
حمل البحث فيما يتعلق مبسائل األحوال الشخصية بشكل عام، وفيما يتعلق مبقدمات 

 كل خاص.بش والتعويض عن الضرر الزواج والعدول عن اخلطبة

وقد اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث  اثنياً: أوجه االختالف:
يف موضوع اخلطبة، واعتمادها على مشهور  اختصاص نظرها للمسائل املسكوت عنها

مذهب اإلمام مالك من األحكام الفقهية يف منهج املقارنة مع أحكام ونصوص قانون 
 .هدف الدراسة من حيث اخلروج أبفضل نتائجاألحوال الشخصية اللييب لتحقيق 
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 جدول املقارنة بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة

 الدراسة احلالية فحوى املصدر املصدر بطاقة تعريف الرقم

 

1 

"آاثر العدول  :دراسة بعنوان

عن اخلطبة يف الفقه والقانون 

: الدكتور لباحثل ،السوري"

احلموي،  أسامة حممد منصور

 م.2011 مشقامعة دج

على  اعتمدت هذه الدراسة

للعدول  فقط دراسة األثر املايل

عن اخلطبة، كما أن هذه 

سة جاءت خمتصة ابلقانون الدرا

 .السوري

توسع الباحث يف هذه 

مشلت اآلاثر حبيث  الدراسة

املالية واملعنوية للعدول، كما 

بدراسة املوضوع  أهنا متيزت

 من انحية القانون اللييب.

 

2 

"االجتهاد  بعنوان: دراسة

القضائي يف الفقه اإلسالمي 

وتطبيقاته يف قانون األسرة 

للباحث حمفوظ بن  زائري"،اجل

، جامعة احلاج خضر صغري،

 م.2008/2009عام 

جلانب هذه الدراسة اباهتمت 

االجتهادي القضائي وتطبيقه يف 

قانون األسرة اجلزائري، وهي 

دراسة عامة وموسعة ملسائل 

ل الشخصية تناولت األحوا

طبة موضوع العدول عن اخل

 .جزئي بشكلوالتعويض عنها 

فقد قام الدراسة  أما هذه

صيل من التف مبزيدالباحث 

والتعمق يف دراسة موضوع 

اخلطبة وما يتعلق هبا من 

 مسائل كالعدول والتعويض

والتعسف يف استعمال احلق 

 .ملقارنة بني القانون والفقهاب

 

3 

لتعس ف يف بعنوان "ا دراسة

لباحث: ل العدول عن اخلطبة"،

 م.2013 ، عامبريكي حجيلة

لبيان جاءت هذه الدراسة 

يف قضية  موقف القانون اجلزائري

يصاحب العدول  التعسف الذي

ساءة عن اخلطبة من حيث إ

 استعمال احلق.

 اهتمت الدراسة هذه أما

املشر ع اللييب  بيان موقفب

تعسف  من موضوع ال

ل كمسألة من املسائ

 .املسكوت عنها
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4 

"فقه العصر: دراسة بعنوان: 

مناهج التجديد الديين 

، للباحث الدكتور : والفقهي"

إبريل  8-5 ،نبيل إبراهيم سعد

 م.2015

قاربة بني ابملهذه الدراسة قامت 

القانوين والفقه اإلسالمي الفقه 

أتصيل أفكار الفقه  من خالل

اإلسالمي طبقا للمنهج القانوين 

 .ى االلتقاء بينهماعرفة مدمل

ث يف هذه الدراسة أما الباح

فقد قام ببيان السند الفقهي 

لبعض أحكام القانون اللييب 

مشهور مذهب من خالل 

 مالك.اإلمام 

 

5 

"التعويض عن دراسة بعنوان: 

الضرر يف بعض مسائل الزواج 

مسعودة ، للباحثة: والطالق"

 -2009. نعيمة إلياس

 .م2010

على  اعتمدت هذه الدراسة

تقدمي خالصة لوظيفة التعويض 

من خالل النظر يف التقنينات 

املختلفة واالعتماد على القانون 

 .اجلزائري

بينما قام الباحث يف هذه 

الدراسة ابلرتكيز على مسألة 

التعويض املرتتب على 

العدول عن اخلطبة اعتمادا 

 على القانون اللييب.

     

متيز هذه الدراسة احلالية واستفادهتا من الدراسات هذا البيان يتضح انفراد و  وبعد     

السابقة لسد النقص واستيعاب موضوع البحث ابستقصاء مسائله واستعمال جممل مناهج 

من خالل  ،الدراسات السابقة للوصول إىل أفضل النتائج وأنسب احللول املعتمدة يف البحث

االلتباس والعليا إلزالة الغموض و  بتدائيةحكام احملاكم اإلاالستعانة أبحتليل النصوص القانونية و 

 الدائر حول بعض مسائل موضوع الدراسة، مع مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية.
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 مصطلحات البحث:  -ح 
 البعض  -1

يقال: بعض ، وقيل: هو جزء منه ثرت،ت أو كبعض كل شيء: طائفة منه، سواء قل       
 .5ضفتبع   عيضاً إذا فرقته أجزاءتب ضت الشيءوبع   .4أبعاض عهمجو  الشر أهون من بعض

 هو احلديث عن جزء من مسائل ،واملعىن املراد من كلمة بعض يف عنوان البحث     
اقتصرت حيث  ،اليت ذكرت عددا منها يف مشكالت البحثو  ،اخِلطبة املسكوت عنها
 على أجزاء حمددة منها.

 سائلامل  -2

أل مسألة، وسؤااًل، فهو من : مجع مسألة، وهي: مصدر سأل يسلغة املسائل -أ      
إطالق املصدر على املفعول، كخلق مبعىن: خملوق، فقولنا: مسألة، أي: مسؤولة، مبعىن: 

 .6يسأل عنها

هي املطالب اليت يربهن عليها يف العلم، ويكون الغرض من  املسائل اصطالحا: -ب     
 .7ذلك العلم معرفتها

                                                           
، اتج العروس، ه (1205ق ب مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف:اق احلسيين، أبو الفيض، امللحمم د بن حمم د بن عبد الرز   4

 .244/ص18جمموعة من احملققني، دار اهلداية، بدون طبعة، بدون اتريخ، ج
القومي  وزارة الرتاثوآخرون،  ق: عبد الكرمي خليفةيق، حتاإلابنة يف اللغة العربية، َسَلمة بن ُمْسِلم الَعْوتيب الُصحاري 5

أبو نصر إمساعيل . 256/ص2(، جم1999-ه 1420)الطبعة األوىل، ، سلطنة عمان -مسقط  -والثقافة 
(، بدون طبعة، بدون بعض، ابب )منتخب من صحاح اجلوهريه (، 393محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف:بن 

 .349/ص 1اتريخ، ج
، املطلع على ألفاظ املقنع، ه (709، مشس الدين )املتوىف:و عبد هللاحممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي، أب 6

 .368(، صم2003-ه 1423) ،الطبعة األوىل، مكتبة السوادي للتوزيعآخر، ود األراننوط و حممحتقيق: 
، لبنان -دار الكتب العلمية بريوت  ، التعريفات، ه (816الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:علي بن حممد بن علي  7

 .211(، صم1983-ه 1403) ،ألوىلا الطبعة
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 طبةـــاخلِ  -3     

 ،خلَْطب: َسَبُب األمر. وفالٌن خيُطُب امرأة وخيتطبها ِخْطبةً ا مأخوذة اخِلطبة لغة:  -أ 

عرضتم ِبِه َواَل جَناح َعَلْيُكم ِفيَما ء ابلكسر وكذلك ُهو يف التنزيل: ﴿وِخطبة النسا

 .ْطَبة. واسم الَكاَلم: اخلُْ ابة فَ ُهَو خطيبطَ الرجل خَ  بَ طَ وخَ  .8من ِخْطَبة النِ َساء﴾

 .9أهلها ِخطبة: طلبها للزواج طب الفتاة إىل أهلها ومنوخَ 

 كاآليت:  لفقهاء قدميا وحديثال عدة للخطبة تعريفات :اصطالحاخِلطبة ا -ب 

 .10أبهنا: "طلب التزوج" فقد عرفها األحناف     

 ،طبة بكسر اخلاء فعل اخلاطب من كالم وقصد واستلطافاخلِ بقوهلم: " وعرفها املالكية     
 .11أو قول" بفعل

 .12"اخلاطب من املخطوبة النكاح التماسأبهنا: " قد عرفوهاأما الشافعية ف     

 .13"طبة، ابلكسر: خطبة الرجل املرأة لينكحهافيها: "اخلِ  وقال احلنابلة     
                                                           

 .235البقرة: اآلية  8
دار العلم  ،رمزي منري بعلبكي، حتقيق: مجهرة اللغة، ه (321أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف:  9

)املتوىف:  زهري اهلرويحممد بن أمحد بن األ .291/ص1(، جم1987)الطبعة األوىل، ، بريوت -للماليني
 .112/ص7(، جم2001)األوىل،  الطبعة، بريوت -دار إحياء الرتاث العريب، ذيب اللغةهت، ه (370

، رد احملتار على الدر املختار ه (،1252حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف:  10
 .8/ص3م(، ج1992-ه 1412ريوت، الطبعة الثانية، )ب-دار الفكر

مواهب ه (، 954الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف ابحلطاب الرُّعيين املالكي )املتوىف:  حممد بن حممد بن عبد 11
 .407/ص3م(، ج1992-ه 1412لفكر، الطبعة الثالثة، )، دار ااجلليل يف شرح خمتصر خليل

ي )املتوىف: حممد بن قاسم بن حممد بن حممد، أبو عبد هللا، مشس الدين الغزي، ويعرف اببن قاسم واببن الغرابيل 12
، بعناية: بسام فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القول املختار يف شرح غاية االختصاره (، 918

 لبنان، -بريوت  -عبد الوهاب اجلايب، اجلفان واجلايب للطباعة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
 .299م(، ص2005-ه 1425الطبعة األوىل، )
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أبو زهرة بقوله: "هي طلب الرجل يد امرأة معينة حممد الشيخ  وقد عرفها من املعاصرين     

له، ومفاوضتهم يف أمر العقد ومطالبه ومطالبهم للتزوج هبا والتقدم إليها أو إىل ذويها ببيان حا

 .14بشأنه"

 اخِلطبة يف القانون اللييب:  - ج

 .15"طلب التزوج والوعد به"ف املشرع اللييب اخِلطبة يف املادة األوىل أبهنا: عر       

من خالل التعريفات السابقة ميكن تعريف اخِلطبة بتعريف جيمع بني معناها يف القانون      

التماس الزواج من امرأة معينة، من خالل توجيه هذا االلتماس إليها أو  شريعة أبهنا:اللييب وال

 .، والتزام الطرفني ابلوعد عند متام القبولإىل وليها

 املسكوت عنه: -4     

، ، يسكت سكوات وسكااتيهوعل وله هعن فالن سكت املسكوت عنه يف اللغة: -أ 

 .16فهو ساكت، واملفعول مسكوت عنه

                                                                                                                                                                      
املغين البن ه (، 620ري اببن قدامة املقدسي )املتوىف:مد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد، الشهأبو حم 13

 .143/ص7م(، ج1968-ه 1388ة القاهرة، بدون طبعة، )، مكتبقدامة
 .26م(، ص1957، دار الفكر العريب، الطبعة الثالثة، )األحوال الشخصيةحممد أبو زهرة،  14

م بشأن األحكام اخلاصة ابلزواج والطالق وآاثرمها، الباب األول، الزواج، الفصل 1984لسنة  10قانون رقم  15
 ". أ األول، اخِلطبة، املادة األوىل، الفقرة "

 .1082/ص2، مرجع سابق، جمعجم اللغة العربية املعاصرةعمر،  16
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هو ما حيتمل أن يالبسه احلكم وأن ال يالبسه،  ت عنه يف االصطالح: املسكو  -ب

 .17جاءين زيد بل عمرو حيتمل جميء زيد وعدم جميئه :كحكم املتبوع حنو

 القضاء: -5    

القاف والضاد واحلرف املعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه        

والقضاء: ، أي أحكم خلقهن 18﴾ْبَع مَسَاَواٍت يف يَ ْوَمنْيِ فَ َقَضاُهنَّ سَ ﴿ىل: جلهته، قال هللا تعا

َا تَ ْقِضي َهِذِه احْلََياَة  ه يف ذكر من قال:احلكم. قال هللا سبحان ﴿فَاْقِض َما أَنَت قَاٍض ِإَّنَّ

نْ َيا ولذلك مسي القاضي قاضيا، ألنه حيكم األحكام وينفذها.  أي اصنع واحكم. 19﴾الدُّ

 .ه أمر ينفذ يف ابن آدم وغريه من اخللقومسيت املنية قضاء ألن

 

 

 

 

                                                           
ء = جامع العلوم يف دستور العلما ه (،12ق  الرسول األمحد نكري )املتوىف: القاضي عبدالنيب بن عبد 17

بريوت، الطبعة -نلبنا-، عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص، دار الكتب العلميةاصطالحات الفنون
 .93/ص1م(، ج2000-ه 1421األوىل، )

 .12فصلت: اآلية  18
 .72ط          ه: اآلية  19
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 ريـظـــار النـــــــــاإلط: الفصل الثاين
 

يشتمل هذا اإلطار على أهم النظرايت والقواعد الشرعية العامة اليت استعان هبا       
الباحث يف دراسته ملعرفة موقف املشر ع اللييب من بعض النصوص، ومعرفة املصادر 

من مث ال بد تمدها املشرع عند غياب النص ملعاجلة موضوع البحث، و االحتياطية اليت اع
حكم مث  احلديث عن ، ابخلطبة كمقدمة متهيدية لعقد الزواج من التطرق إىل التعريف

رار ، والتعويض عن األضيف املهر واهلدااي أثر العدول عنهابيان ، و العدول عن اخلطبة
، ي وقانون األحوال الشخصية اللييبسالماليت تلحق أحد اخلاطبني يف الفقه اإل وصوره

  وذلك من خالل املباحث اآلتية:

 املبحث األول: نظرايت البحث وطرق تعامل املشرع مع املسائل املسكوت عنها

 املبحث الثاين: ماهية اخلطبة يف عقد الزواج

 املبحث الثالث: طبيعة اخلطبة وأثرها يف الفقه والقانون

 ل عن اخلطبة وأثره يف املهر واهلدااي بني الفقه والقانوناملبحث الرابع: حكم العدو 
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 مع املسائل املسكوت عنها عامل املشرعوطرق ت املبحث األول: نظرايت البحث

 تطبيقاملتعلقة ب النظرايت والقواعد الشرعيةهذا العنوان احلديث عن أهم  يتضمن     

يف  كنظرية التعسف  طبة:قانون األحوال الشخصية لبعض مسائل اخلالفقه و  أحكام

قصد معرفة مدى ب ؛اجلواز الشرعي ينايف الضمانالعادة حمكمة، و  يت، وقاعداستعمال احلق

اوله فقهاء تنما توافق ما ذهب إليه املشرع اللييب مع ما هو اثبت يف الشريعة اإلسالمية أو 

 يف هذه الدراسة.، للوصول إىل النتائج املطلوب اثباهتا وغريهم يف مشهور املذهب الكيةامل

 يف استعمال احلق املطلب األول: نظرية التعسف  

 لغًة وفقهاً وقانونً  ماهية التعسف الفرع األول:     
ليس حق امللكية حقًا مطلقاً، وإَّنا هو مقيد بعدم إحلاق الضرر ابلغري، فإذا ترتب      

ق، كان حمدث على استعمال احلق إحداث ضرر ابلغري نتيجة إساءة استعمال هذا احل

 .20الضرر مسؤوالً 

 املعىن اللغوي للتعسف أوالً:     

والعسف ركوب األمر  ،والسري بغري هداية األخذ على غري الطريقعسف: العسف:      

 .21كوب مفازة بغري قصد، ومنه التعسفمن غري تدبري، ور 

                                                           
راي، الطبعة الرابعة، بدون اتريخ، سو  -دمشق -دار الفكر، اإلسالمي وأدلته قهالفحيلي، َوْهَبة بن مصطفى الز  20

 .3229/ص4ج
، العني الفراهيدي، .3389 /ص1ج، ابب )عسف(، مرجع سابق، منتخب من صحاح اجلوهري، الفارايب 21

 .339/ص1ابب )عسف(، مرجع سابق، ج
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 يف استعمال احلق لتعسفل فقهياملعىن ال اثنيا:     

كلمة   ى لساهنميرد عل ، كما أنه ملإىل تعريف التعسف قدامىاليعمد الفقهاء  مل     

)اساءة( أو )تعسف( يف استعمال احلق، وإَّنا هو تعبري وافد إلينا من فقهاء القانون يف 

 .22الغرب

اق لكل يعترب سب  فإنه  ؛الكتاب والسن ة متمثال مبا ورد يف إال أن الدين اإلسالمي     

لتعسف من خالل ذكر ا، ومن ذلك تعرضه ليد اإلنسانوهو أساس لكل تشريع يف ،فضيلة

ما أثر من فقه الصحابة، مبنع كل ذي أيضا النهي عن استعمال احلق بقصد اإلضرار، و 

 .حق من أن يتسبب ابستعمال حقه يف إيقاع الضرر بغريه

عن التعسف أو اإلساءة يف استعمال احلق  قد عرب   الفقهاء القدامى لذا جند أن بعض     

)االستعمال  ات خمتلفة منها:صطلحه مبذكرهم لمن خالل  عىن الذي نقصده اليومابمل

 .23املذموم(

عند ذكر قصة صاحب  .(ة)املضارَّ  :عىنيف كتابه مب 24أوردها ابن القيم اجلوزية ماك     

رسول هللا صلى هللا عليه تان إىل أن اشتكاه إىل الشجرة الذي تضرر منه صاحب البس

َأْن  ، َفَأِذَن ِلَصاِحِب اأْلَْرضِ َأْن يَ ْقَبَل َبَدهَلَا، َأْو يَ تَ بَ رََّع َلُه هِبَا، فَ َلْم يَ ْفَعلْ  َفَأَمَرهُ " وسلم
                                                           

 .128م(، ص1997الطبعة الرابعة، ) -، جامعة دمشقالنظرايت الفقهيةأنظر: فتحي الدريين،  22
أبو عبيدة ، حتقيق: املوافقات، ه (790رانطي الشهري ابلشاطيب )املتوىف:موسى بن حممد اللخمي الغإبراهيم بن  23

 .507/ص3(، جم1997-ه 1417) ،الطبعة األوىل، دار ابن عفان، مشهور بن حسن آل سلمان
حتقيق:  ،ة الشرعيةالطرق احلكمية يف السياسه (، 751أيوب ابن قيم اجلوزية )املتوىف: بن أيب بكر بن أيب عبدهللا 24

ص /1ه(، مج1428جدة، الطبعة األوىل، ) -جممع الفقه االسالمي -انيف بن أمحد احلمد، دار عامل الفوائد
682. 
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َا أَْنَت ُمَضار   ل يعلت يذكر فيهاويف رواية أخرى   .25"يَ ْقَلَعَها، َوقَاَل ِلَصاِحِب الشََّجَرِة: إَّنَّ

الرواية األخرية يعترب احلديث مسوقاً  ذلك بقوله: "ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم" ويف هذه

فثبت أن احلديث أصل قدمي لنظرية ؛ 26للنهي عن الضرر الناشئ عن استعمال حق امللكية

 .التعسف يف الفقه االسالمي

ها وأقرهبا إىل أدق   فه فقهاء الشريعة املعاصرون تعريفات عديدة، لعل  عر   يف حني      
أبنه: "مناقضة قصد الشارع يف تصرف مأذون فيه  البحث الشرعي تعريف فتحي الدريين له

 .27شرعاً حبسب األصل"
-شرعي ثبت له فالتعسف ممارسة الشخص فعاًل مشروعًا يف األصل مبقتضى حق      

أو مبقتضى إابحة مأذون فيها شرعاً، على وجه يلحق بغريه  -بعوض أو بغري عوض
 .28اإلضرار، أو خيالف حكمة املشروعية

 .29بقوله: "هو استعمال احلق على وجه غري مشروع" د أبو سن ةوعرفه أمح     

 .30إساءة استعمال احلق حبيث يؤدي إىل ضرر ابلغري"أبنه: " ةوهب ويعرفه الدكتور     

                                                           
 ه (،275األزدي السِ ِجْستاين )املتوىف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو 25

، ابب )من م(2009-ه 1430العاملية، الطبعة األوىل، ) الرسالة حتقيق: شَعيب األرنؤوط، دار ،سنن أيب داود
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، . 315/ص3، ج3636القضاء(، رقم احلديث:

 -حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، السنن الكربى ه (،458أبو بكر البيهقي )املتوىف: 
(، ابب )من قضى فيما بني الناس مبا فيه صالحهم(، رقم م2003-ه 1424)ن، الطبعة الثالثة، لبنا -بريوت

 .260/ص6، ج11883احلديث: 
شارع سوراي،  -بريوت -، مؤسسة الرسالة، نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه االسالميفتحي الدريين،  26

 .124ص م(،1988-ه1408الطبعة الرابعة، )
 .87، مرجع سابق، ص استعمال احلقظرية التعسف يفنالدريين،  27
 بدون طبعة، ،التعسف يف الطالق واحلقوق املرتتبة عليه والتدابري املتبعة للحد منهعلي عبدهللا العون،  28

 .645م(، ص2016)
 .3، بدون طبعة، بدون اتريخ، صنظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالميأمحد فهمي أبو سنة،  29
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 اثلثا: املعىن القانوين للتعسف يف استعمال احلق     

تقلت إىل هي نظرية قدمية عرفها الرومان، وان إن نظرية التعسف يف استعمال احلق     

ر الشخص متعسفاً يف القانون الفرنسي القدمي، ووضع فقهاء القانون الفرنسي قيدين العتبا

 .استعمال حقه

: هو أن ال تكون له مصلحة والقيد الثاين: أن يكون قاصداً اإلضرار ابلغري، القيد األول

 .31يف استعماله

ملسؤولية التقصريية؛ ألن املعىن القانوين للتعسف يف استعمال احلق ليس هو إال ا     

كالتعويض عن اخلطأ يف صورته   ق خطأ يوجب التعويض، وهوالتعسف يف استعمال احل

األخرى وهي صورة اخلروج عن حدود احلق أو عن حدود الرخصة، جيوز أن يكون نقداً  

 .32كما جيوز أن يكون عيناً 

ه يف املادة الرابعة من يوهبذا املعىن السابق للتعسف جند أن املشرع اللييب قد نص عل     

القانون املدين، واعتربه كمبدأ عام حيث جاء نص املادة كاآليت: "من استعمل حقه 

 .33استعماالً مشروعاً ال يكون مسؤوالً عما ينشأ عن ذلك من ضرر"

                                                                                                                                                                      
 .7064/ص9، مرجع سابق، جالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي،  30
، دار إحياء الرتاث الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد نظرية االلتزام بوجه عامعبد الرزاق أمحد السنهوري،  31

 .836-835/ص1م(، ج1952لبنان، بدون طبعة، ) -بريوت -العريب
 .842/ص1، مرجع سابق، جالوسيطالسنهوري،  32
 م.1954فرباير  20( من القانون املدين اللييب، نشر يف اجلريدة الرمسية، 4املادة ) 33



24 
 

إىل  ؤال الذي يتبادر           وجاءت املادة اخلامسة توضح املادة اليت قبلها وجتيب عن الس     
ام      عند معرفة أن استعمال احلق استعمااًل مشروعاً ال يرتب أي مسؤولية على من ق الذهن

 يعترب استعمال احلق غري مشروع؟ به، وهو مَّت
 ق غري مشروع يف األحوال اآلتية:يكون استعمال احل     

 مل يقصد به سوى اإلضرار ابلغري. إذا -أ 
 .عةإذا كانت املصاحل اليت يرمي إىل حتقيقها غري مشرو  -ب 
إذا كانت املصاحل اليت يرمي إىل حتقيقها قليلة األمهية، حبيث ال تتناسب مع ما  -ج 

 .34."يصيب الغري من ضرر بسببها
والواضح من هذه املادة أن املشرع اللييب مل حيذو حذو التشريعات العربية احلديثة      

فى حيث وضعت معيارًا عامًا للتعسف ونظمت أحكامه يف نصوص قانونية، بل اكت

التعبري غري املألوف وهو )االستعمال غري املشروع للحق( للداللة على التعسف ابستعمال 

(، وأورد 5-4نص  القانون املصري على التعسف يف املادتني ) يف حني يف استعمال احلق،

(، وذكره القانون املدين العراقي يف املادتني 41القانون املدين اجلزائري التعسف يف املادة )

(6-7). 

واتفقت هذه القوانني من خالل النصوص على أن من استعمل حقه استعماالً      
 عما حيدثه صاحبه من ضرر ابلغري. مشروعاً ال يكون مسؤوالً 

كما نص ت على األحوال اليت تبني  مَّت يكون استعمال احلق غري مشروع مطابقة      
 يب.بذلك ما ورد يف املادة اخلامسة من القانون املدين اللي

                                                           
نظرية التعسف الدريين، نظر: م. ا1954فرباير  20ريدة الرمسية، ( من القانون املدين اللييب، نشر يف اجل5املادة ) 34

 .38، مرجع سابق، ص استعمال احلقيف
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 .35ينايف الضمان دة اجلواز الشرعيقاعاملطلب الثاين: 

 واصطالحاً  اجلواز والضمان لغةً الفرع األول: ماهية        
إذا كان الفعل الضار جائزًا مطلقًا غري ممنوع شرعًا أبي وجه من وجوه املنع، فال      

فتح حمل  ضمان على الفاعل أي ال يسأل مسؤولية مدنية، مثال ذلك: إذا ترتب على

 .36جتاري كساد جتارة احملل اآلخر، ال ضمان

 أوالً: املعىن اللغوي للجواز.     

لمسافر من املاء ليجوز به ل ىالزرع أو املاشية وما يعطبه  ىاملاء الذي يسق :اجلواز     
وجواز السفر وثيقة متنحها الدولة ألحد رعاايها إلثبات شخصيته عند رغبته  ،الطريق

 .37ارجالسفر إىل اخل

 .38يطلق على ما استوى طرفاه شرعا أو عقال عند املخرب جبوازه اجلائز:و      

ما ال منع فيه عن الفعل زه أنفذه، وهو وجاز العقد: نفذ ومضى على الصحة، وأجا  
 .39والرتك شرعاً 

                                                           
الطبعة األوىل، ، دمشق -دار الفكر ، ة وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعةالقواعد الفقهي، حممد مصطفى الزحيلي 35

 .539/ص1(، جم2006-ه 1427)
 -ر، دار الفكنظرية الضمان أو أحكام املسؤولية املدنية واجلنائية يف الفقه اإلسالميوهبة بن مصطفى الزحيلي،  36

 .183م(، ص2012–ه1433دمشق، الطبعة التاسعة، )
 .147/ص1، دار الدعوة، بدون طبعة، بدون اتريخ، جاملعجم الوسيطآخرون، و إبراهيم مصطفى  37
موسوعة كشاف اصطالحات ، حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حمم د صابر الفاروقي احلنفي التهانوي 38

 .600/ص1(، جم1996) ،الطبعة األوىل، بريوت -مكتبة لبنان ، الفنون والعلوم
-ه1424، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، )التعريفات الفقهية، ددي الربكيتحممد عميم اإلحسان اجمل 39

 .73م(، ص2003
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 الشرعي اثنياً: املعىن االصطالحي للجواز     

 .40ه إنسان فال ضمان على واضعهأصل هذه القاعدة: كل موضوع حبق إذا عطب ب     

هو كون األمر  "اجلواز الشرعي"ف ،إابحة الشرع وإذنه ابلفعل معىن هذه القاعدة:     

 .41" ينايف الضمان " ملا حصل بذلك األمر اجلائز من التلف كان أو تركاً مباحا، فعال ً 

ع املؤاخذة ويدفع فاإلنسان ال يؤاخذ بفعل ما ميلك أن يفعله شرعاً، فِإذن الشارع مين     

 .الضمان إذا وقع بسبب الفعل املأذون فيه ضرر لآلخرين

التعويض واملسؤولية عن الفعل الضار هو أن أن اجلواز الذي ينفي  42بني  الفقهاءوقد      

 فإن املسؤولية ال تنتفي بل تبقى قائمة. 43ن كان مقيداً إلقاً، أما يكون فيه اجلواز مط

                                                           
مؤسسة ، الكلية هالوجيز يف إيضاح قواعد الفق، حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي 40

 .362/ص1م(، ج1996-ه1416، الطبعة الرابعة، )لبنان -بريوت -الرسالة
الثانية،  الطبعة، سوراي -دمشق -دار القلم، شرح القواعد الفقهية، د بن الشيخ حممد الزرقاأمحنظر: ا 41

، موسوعة القواعد الفقهية، حممد صدقي بن أمحد أبو احلارث الغزي. 449(، صم1989 -ه 1409)
 .58/ص3م(، ج2003-ه1424األوىل، ) لبنان، الطبعة -بريوت -مؤسسة الرسالة

القاضي  .1019/ص2، مرجع سابق، جالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، الزحيليحممد نظر: ا42 
دمشق، الطبعة الثانية،  -، دار القلمحبوث يف قضااي معاصرة، بن الشيخ املفيت حممد شفيع حممد تقي العثماين

 .297م(، ص2003-ه1424)
 - 2 أن ال يكون املباح مقيدا بشرط السالمة. - 1 :لتطبيق هذه القاعدة مها بشرطني داً مقييقصد به أن يكون  43

األمني ال يضمن إال ابلتعدي أو بعبارة أخرى:  أن ال يكون يف املباح إتالف اآلخرين وإال كان مضموان.
 -الرايض -، دار التدمريةاملفصل يف القواعد الفقهيةنظر: يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني، ا والتفريط.

القواعد ، عبد الرمحن بن صاحل العبد اللطيف. 560م(، ص2011-ه1432ة، )السعودية، الطبعة الثاني
، السعودية -املدينة املنورة -عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري

 .419/ص1(، جم2003-ه 1423)الطبعة األوىل، 
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فوقع هبا  ،حفرة -أرض أو دار -من حفر يف ملكه من دة: ومن أمثلة هذه القاع     

حفر يف الطريق حفرة  وإنسان أو حيوان، فاحلافر هنا غري ضامن؛ ألنه غري متعد، ولكن ل

 .44فوقع فيها إنسان، أو حيوان فهو ضامن؛ ألن احلفر يف الطريق غري مأذون فيه

 قاعدة العادة حمّكمةاملطلب الثالث: 

 اهية العادة حمّكمة لغة واصطالحاً الفرع األول: م     

العادة عامة كانت أو خاصة جتعل معمول هبا شرعا، و  :ويقصد ابلعادة حمك مة أي     

حكما إلثبات حكم شرعي مل ينص على خالفه خبصوصه، فلو مل يرد نص خيالفها أصال، 

 ، فإن العادة تعترب على ما سيأيت.عاماً  كان  أو ورد ولكن

 اللغوي للعادة حمّكمة أوالً: املعىن     

مأخوذة من العود الدأب واالستمرار على الشيء.  وهو: ،الدَّيدنهي العادة يف اللغة:      

 .45وهي تفيد الرجوع إىل الشيء املرة بعد األخرى أو املعاودة مبعىن التكرار

 القضاء والفصل :التحكيم، ومعىن التحكيم نة( فهي اسم مفعول موأما كلمة )حمكَّم     
 .46بني الناس

                                                           
 .362/ص1، مرجع سابق، جوجيزال، الغزي 44
 .443-438-434/ص8، مرجع سابق، جاتج العروس، أبو الفيض 45
، مرجع معجم اللغة العربية املعاصرةعمر، . 123/ص1، مرجع سابق، جمعجم لغة الفقهاء، وآخر قلعجي 46

 .538/ص1ج سابق،
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ُحْسنه سم لكل فعل يعرف واملعروف ا ،وأما معىن العرف: فهو املعروف من اإلحسان     

، واملنكر ما ينكر هبما، وهلذا قيل لالقتصاد يف اجلود معروف ملا كان ذلك ابلعقل أو الشرع

 .47مستحسناً يف العقول والشرع

 اثنياً: املعىن االصطالحي للعادة حمّكمة     

 .48األمر املتكرر من غري عالقة عقلية :ف األصوليون العادة أبهناعرَّ      

ويغلب على مجيع  عبارة عما يستقر يف النفوس :العادة أبهنا فقد عر فوا الفقهاءأما      

تكرارًا كثريًا خَيرج عن كونه واقًعا بطريق االتفاق  من األمور املتكررة املعقولة البالد أو بعضها

 .49مةباع السليعند الط

فكون العادة األمر املتكرر متفق عليه بني األصوليني والفقهاء، واألمر املتكرر يشمل       
 كل حادث يتكرر ألن لفظ األمر من أوسع ألفاظ اللغة عموماً ومشواًل.

ويفرتق تعريف الفقهاء عن تعريف األصوليني أبنه مل يشرتط نفي العالقة العقلية،      
 .50تعريف الفقهاء أعم من هذا الوجهفتعريف األصوليني أخص و 

                                                           
 -بريوت -دار الكتب العلمية، التعريفات، ه (816الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:علي بن حممد بن علي  47

 .149/ص1م(، ج1983-ه1403األوىل، ) ، الطبعةلبنان
مصطفى البايب ، تيسري التحرير، ه (972ه احلنفي )املتوىف:حممد أمني بن حممود البخاري املعروف أبمري ابدشا 48

 .317/ص1جم(، 1932-ه1351، بدون طبعة، )مصر -احْلَليب 
ول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة شرح القواعد واألص، أبو عبد هللا، أمحد بن عمر بن مساعد احلازميأنظر:  49

، بدون طبعة، بدون  http://alhazme.netي دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ احلازم، النافعة
 .23/ص5اتريخ، ج

 .275-274/ص1، مرجع سابق، جوجيزالالغزي،  50

http://alhazme.net/
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 ،يم، واملعاودة إليه مرة بعد أخرىالعادة: هي االستمرار على شيء مقبول للطبع السلف     

؛ وهي قاعدة اعتبار العرف وحتكيمه فيما ال نص فيه وأدلتها وهي املرادة ابلعرف العملي

 .51﴾ َعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرفِ لْ ﴿ُخِذ اتعاىل: هقولمنها ، من الكتاب والسنة واإلمجاع كثرية

 فه الناس ويتعارفونه فيما بينهم.ما يعر  من العرف الوارد يف اآلية هو: املراد يل أنق     

 .ه النفوس مما ال ترده الشريعةمعناه: كل ما عرفت وقيل أن

 .52عليه "هم الشارع العرف ما عرفه العقالء أبنه حسن وأقر  وذكر أن 

 العادة والعرف ما استقر يف النفوس من جهة العقول: مبقوهلالعادة عرَّف بعضهم  وقد    

، فعلى هذا فالعرف هو العادة املعروفة، فالعرف والعادة وتلقته الطباع السليمة ابلقبول

من حيث ما يدل عليه لفظامها اصطالحًا ويصدقان عليه، وهو العادة عىن واحد لفظان مب

حيث أن مفهوم كل واحد  -اللغوي  -املفهوم  ن حيثمخمتلفني  وإن كاان -املعروفة 

 .53منهما خمتلف عن اآلخر. فالعادة هي العود والتكرار، والعرف هو املتعارف

                                                           
 من سورة األعراف. 199من اآلية  51
على  األشباه والنظائر ،ه (970عروف اببن جنيم املصري )املتوىف:زين الدين بن إبراهيم بن حممد، امل :انظر 52

 م(،1999-ه1419لبنان، الطبعة األوىل، ) -بريوت -، دار الكتب العلميةمذهب أيب حنيفة النعمان
رح التحرير يف أصول التحبري ش، ه (885لي بن سليمان املرداوي )املتوىف:عالء الدين أبو احلسن ع .79ص

-ه1421السعودية، الطبعة األوىل، ) -الرايض -مكتبة الرشد، حتقيق: عبدالرمحن جربين وآخرين، الفقه
 .3852/ص8م(، ج2000

توضيح األحكام من ، ه (1423براهيم البسام التميمي )املتوىف:بن إ ن بن صاحل بن محدعبد هللا بن عبد الرمح 53
 .56/ص1م(، ج2003-ه1423مكة املكرمة، الطبعة اخلامسة، ) -، مكتبة األسديبلوغ املرام
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َدثني بني مدلويل العرف والعادة، فأطلق العادة على ما وقد فرق بعض العلماء احمل     

عادة مجهور  :نهيشتمل عادة الفرد واجلماعة، وخص العرف بعادة اجلماعة حيث َعرَّفه أب

 .54. فبينهما عموم وخصوص مطلققوم يف قول أو عمل

َم، ومعىن  وهي ،إليها يف كل حكمٍ يرجع أي واملراد ابحملك مة:       اسم مفعول ُحكِ 

 .55القضاء والفصل بني الناس، أي: أن العادة هي املرجع للفصل عند النزاع :التحكيم

للفصل يف التنازع، ولكن هذا ليس على اإلطالق، املرجع  ا: أهنللعادة واملعىن العام     

من الشرع هلا مرجعاً للفصل يف التنازع إن مل جند  العادة تكون له من تقييد، وهو أن فال بد

 .56األدلة اليت تفصل يف النزاعات

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .276/ص1، مرجع سابق، جوجيزالالغزي،  54
 .24/ص5، مرجع سابق، جشرح القواعد واألصول اجلامعةاحلازمي،  55
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة ، القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه، حممد حسن عبد الغفار 56

 .3/ص7، بدون طبعة، بدون اتريخ، جhttp://www.islamweb.net اإلسالمية

http://www.islamweb.net/
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 املبحث الثاين: ماهية اخلطبة يف عقد الزواج
 

اه هللا لذلك ميثاقا غليظا، وهلذا جعل عقد الزواج من أجل  العقود وأخطرها، وقد مس     
اإلسالم له مقدمات تكشف عن رغبة كل من العاقدين يف إبرام هذا العقد الذي يستمر 
مدى احلياة لينتج آاثره اليت وضع من أجلها، وهذه املقدمات هي املسماة يف عرف 

 الفقهاء ابخِلطبة.

، بل هي تقليد قدمي عام، على دثها اإلسالم وال القانون الوضعيفاخلطبة مل يستح     

فبعد أن يتم التعارف بني الشاب  ،نت موجودة يف اجملتمعات البدائيةاختالف يف اآلاثر كا

والفتاة، فالبد أن يتقدم الشاب خلطبتها واالرتباط هبا لكي يصبح زواجه منها شرعياً 

ر، ويُتفق على حسب أعرافهم، وتعد اخلطبة عقدًا متهيداًي لعقد الزواج وحيدد فيها امله

وكان هبا يباح للخاطب معاشرة خمطوبته معاشرة تصل إىل صور احلياة  الشروط األخرى،

العرب قبل اإلسالم حيث كانوا يف اجلاهلية خيطبون املرأة  فقد عرفها ،57الزوجية الكاملة

 إىل أبيها أو أخيها أو عمها وكان اخلاطب يقول إذا آاتهم :

حنن أكفاؤكم ونظراؤكم، "سب الوق  الذي حضروا فيه حب - أنعموا صباحًا أو مساءً "
فإن زوجتمون فقد أصبنا رغبة وأصبتمون، وكنا لصهركم حامدين، وإن رددمتون لعلة 

 .58نعرفها رجعنا عاذرين"

                                                           
التعويض عن الضرر يف ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص بعنوان: "إلياس مسعودة نعيمة انظر: 57

 .21(، صم2010م =2009) -ائراجلز  -تلمسان -": جامعة أيب بكر بلقايدبعض مسائل الزواج والطالق
الزواج عند العرب قبل اإلسالم " دراسة اترخيية يف ، وآخراجمللة االردنية للتاريخ واآلاثر، هايل مضفي الربي  58

 .17-9م(، ص2015، )1، العدد 9اجمللد القواعد واملراسيم والطقوس"، 
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 لغة واصطالحاً وقانونً  مفهوم اخلطبة: املطلب األول

ي بسياج مينع االعتداء سالمء هي ارتباط أديب حاطه الشارع االاخِلطبة بكسر اخلا     

عليه حَّت يعدل أحد طرفيه عدوال هنائيا، وهذا االرتباط يبدأ عندما يطلب الرجل يد أنثى 

وذلك إبظهار الرغبة يف الزواج، وإعالم معينة من أهلها، ويفاوضهم يف شأن االقرتان هبا، 

أهله وأقاربه،  املرأة أو وليها بذلك؛ وقد يتم هذا اإلعالن مباشرة من اخلاطب، أو بواسطة

فإن وافقت املخطوبة وأهلها واقرتن اإلجياب ابلقبول فقد متت اخلطبة بينهما وترتبت 

 .59عليهما أحكامها وآاثرها الشرعية

يقال: خطب الناس وفيهم وعليهم خطابة وخطبة؛ ألقى عليهم ُخطبة،  اخِلطبة لغة: - أ

طبة طلب للموافقة ؛ فاخلا ومن أهلها ِخطبة: طلبها للزواجوخطب الفتاة إىل أهله

على اختاذ الفتاة أو املرأة زوجة، وهو لفت بتلطف، لبناء هذا األمر على الرضا 

فهي هبذا املعىن التماس الزواج من امرأة معينة ؛ جنذاب، فهو ليس شراء وال غصباواال

 .60خالل توجيه هذا االلتماس إليها أو إىل وليها

 اآليت:على النحو  د الفقهاءاخِلطبة عنتعريفات  تعددت :اصطالحاخِلطبة ا - ب

 .61: "طلب التزوج"أبهنا فقد عرفها األحناف     

                                                           
 -دار الكتب الوطنية ،ييب وأسانيده الشرعيةالزواج والطالق يف القانون اللعبد السالم حممد الشريف العامل،  59

 .26(، صم1998)ليبيا، الطبعة الثالثة،  –بنغازي  -جامعة قاريونس
 .112/ص7ج مرجع سابق،، هتذيب اللغة، روياهل. 291/ص1ج مرجع سابق،، مجهرة اللغةبن دريد، أنظر: ا 60
 .8/ص3، جمرجع سابق، رد احملتار، بن عابدينا 61
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اخلطبة بكسر اخلاء فعل اخلاطب من كالم وقصد بقوهلم: " وعرفها املالكية     
 .62واستلطاف بفعل، أو قول" 

 .63تماس اخلاطب من املخطوبة النكاح"وهي الأبهنا: " أما الشافعية فقد عرفوها     

 .64كسر: خطبة الرجل املرأة لينكحها"اخلطبة، ابلفيها: " احلنابلة وقال     

الشيخ أبو زهرة بقوله: "هي طلب الرجل يد امرأة معينة  وقد عرفها من املعاصرين     

ر العقد ومطالبه للتزوج هبا والتقدم إليها أو إىل ذويها ببيان حاله، ومفاوضتهم يف أم

 .65ومطالبهم بشأنه"

ا املفهوم وسيلة للتعارف حَّت يطمئن كل طرف على سلوك اآلخر، وحَّت فاخلطبة هبذ     

، من ذلك قول 66تكون اخلطبة حمققة لغايتها أابح الشارع احلكيم النظر إىل املخطوبة

أنظرت إليها؟  ،بن شعبة رضي هللا عنه ملا خطب امرأة ةللمغري صلى هللا عليه وسلم  الرسول

 .67له: "أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" ال: ال، فقال صلى هللا عليه وسلمفق

 
                                                           

 .407/ص3، جمرجع سابق، جلليلمواهب ا، ط اباحل 62
 .299، صمرجع سابق ،قريب اجمليبفتح البن قاسم، ا 63
 .143/ص7، ج، مرجع سابقاملغين، قدامةبن ا 64
 .26، صمرجع سابق، األحوال الشخصيةأبو زهرة،  65
 .23مرجع سابق، ص، لضررالتعويض عن اإلياس،  66
67

. وابن ماجه 88/ص30ود، مسند األمام أمحد، جرواه اخلمسة ))أمحد وأصحاب السنن األربع( إال أاب دا 
هللا  حممد بن علي بن حممد بن عبدانظر:  (.69/ص6، النسائي ج389/ص3، والرتمذي ج68/ص3ج

(، م1993-ه 1413)األوىل،  الطبعة، مصر -دار احلديث، نيل األوطار، ه (1250الشوكاين اليمين )املتوىف:
 .131/ص6ج
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 اخِلطبة يف القانون اللييب:  - ج

 .68خِلطبة: "طلب التزوج والوعد به"أن ا  من قانون الزواج والطالقجاء يف املادة األوىل     

، بل اكتفى ببيان يتضح من هذا النص أن املشرع اللييب مل يعط تعريفا دقيقا للخطبةو      

وسبب ذلك أنه جيوز لكل من اخلاطبني أن يعدل عن وعده يف أي ونية؛ نطبيعتها القا

 وقت شاء.

عدم جواز اخلطبة على خطبة الغري بيان  عن هذه الفقرة سكت املشرع فيها غري أن     

 .69ومل ينص عليها فاكتفى بذلك ،لورود النهي عن ذلك يف السنة النبوية

وعد ابلزواج، ليس هلا من أثر : "اأهن لخطبةالتعريف املناسب لأرى أن و رأي الباحث:      
 .70إال أهنا متنع الغري إتياهنا"

                                                           
األحكام اخلاصة ابلزواج والطالق وآاثرمها، الباب األول، الزواج، الفصل  م بشأن1984لسنة  10قانون رقم  68

 األول، اخِلطبة، املادة األوىل، الفقرة " أ ".
أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي ب أحدكم على خطبة أخيه". حلديث: "ال خيط 69

-ه 1421بريوت، الطبعة األوىل، ) –ة سسة الرساله (، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، مؤ 303)املتوىف: 
. 167ص/5ج ،5339كتاب النكاح، ابب النهي أن خيطب على خطبة أخيه، حديث رقم  ،م(2001

مرجع  ،14029على خطبة أخيه، حديث رقم  كتاب النكاح، ابب ال خيطب أحدكم،  السنن الكربىالبيهقي، 
الرجل على أخيه،  لنكاح، ابب يف كراهية أن خيطبكتاب ا،  سنن أيب داود، . أبو داود291ص/7ج سابق،

 .424ص/3مرجع سابق، ج ،2081حديث رقم 
االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي حمفوظ بن صغري، دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية " 70

 .303، ص (م2008/2009)اجلزائر،  -"، جامعة احلاج خضروتطبيقاته يف قانون األسرة اجلزائري
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 الشرعي للخطبة كماحلالثاين: طلب امل

وسلم فقد خطب لنفسه وخطب واخلطبة سنة من سنن النيب صلى هللا عليه      

الفقه ونظرا ألمهية اخلطبة يف عقد الزواج فقد تعددت آراء  - عنهمهللا  يرض -لصحابته

يقولون بوجوهبا،  والظاهريةيقولون: إهنا ليست واجبة،  فاجلمهورإلسالمي يف حكمها، ا

هل حيمل على  ،ل النيب صلى هللا عليه وسلم للخطبة        يف فع منومرجع اخلالف يك

 على الندب، هل       أم على الندب، فمن مح ،وب            الوج

 .71ال: إن اخلطبة واجبةقال بعدم الوجوب، ومن محله على الوجوب، ق

 ة اخلطبةشروط صحالثالث:  طلبامل

يقول الشيخ أبو زهرة: "اخلطبة... مقدمة لعقد الزواج، ولذلك ال تباح خطبة امرأة إال      

إذا كانت صاحلة ألن تكون زوجة يف احلال، حَّت ميكن أن يتم العقد؛ ألهنا وسيلة لغاية 

 .72سيلة غري جائزة"هي الزواج، فإن كانت الغاية ممنوعة فالو 

سواء يف موضوعها أو يف  ،مل يشرتط املشرع اللييب أية شروط خاصة ابخلطبة     

 صوصيتهمامن خ ها القانون ابلنسبة للزوجنياألشخاص املعنيني هبا؛ ألن السن اليت اشرتط

                                                           
املعاين البديعة يف ، ه (792يف الرميي، مجال الدين )املتوىف:حممد بن عبد هللا بن أيب بكر احلثيثي الصردانظر:  71

الطبعة األوىل، ، بريوت –دار الكتب العلمية ، حتقيق: سيد حممد مهىن، معرفة اختالف أهل الشريعة
لشهري اببن رشد احلفيد محد بن رشد القرطيب احممد بن أ الوليد أبو. 205/ص2، جم(1999 -ه 1419)

م(، 2004-ه 1425القاهرة، بدون طبعة، ) -، دار احلديثبداية اجملتهد وهناية املقتصده (، 595)املتوىف:
 .30/ص3ج

 .29، مرجع سابق، صاألحوال الشخصيةأبو زهرة،  72
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وليست مطلوبة يف اخلاطب أو املخطوبة، ذلك أن اخلطبة ال ترقى إىل مرتبة العقد بل هي 

يشرتط يف على أنه  صن قد نجد أنهاإلسالمي ف أما الفقه، رد وعد ابلزواج فقطجم

 :73املخطوبة أن تكون ممن جتوز خطبتهن، فال جتوز خطبة األصناف التالية

 زوجة الغري، فال جتوز خطبة امرأة متزوجة من آخر. -1

 كل امرأة حمرمة عليه حرمة مؤيدة أو مؤقتة ما زال مانع التحرمي قائما. -2

 ابئن سواء كانت بينونة صغرى أو كربى. أو مرأة معتدة من طالق رجعيكل ا -3

 كل امرأة معتدة من وفاة. -4

 خمطوبة الغري وهي من تقدم رجل خلطبتها فرضيت به. -5

 ومها: 74وعلى هذا ميكن اختصار هذه الشروط يف نقطتني     

 أال يكون هناك حترمي دائم أو مؤقت بني اخلاطبني. أوال:

 .املرأة خمطوبة للغري أال تكون اثنيا:

                                                           
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ  ه (،977طيب الشربيين الشافعي )املتوىف:مشس الدين، حممد بن أمحد اخل 73

. أبو بكر بن حسن بن 219/ص4م(، ج1994-ه 1415، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، )املنهاج
 ، دار"مالك شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة"أسهل املدارك ، (1397:وىفتاملعبد هللا الكشناوي )

. موفق الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن 78/ص2دون اتريخ، جلبنان، الطبعة الثانية، ب -الفكر، بريوت
، حتقيق: حممود األراننوط، مكتبة السوادي املقنع يف فقه اإلمام أمحده (، 620حممد بن قدامة املقدسي )املتوىف:

 .302م(، ص2000-ه 1421السعودية، الطبعة األوىل، ) اململكة العربية -للتوزيع، جدة 
م(، 1994-ه 1414) ،القاهرة، الطبعة احلادية عشر -، دار الفتح لإلعالم العريبقه السنةفالسيد سابق،  74

 .101-97/ص1زبيدة، أحكام األسرة، مرجع سابق، ج .117/ص2مج
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 يف الفقه والقانون ثالث: طبيعة اخلطبة وأثرهااملبحث ال

ترتتب عن اخلطبة آاثر شرعية وقانونية انطالقا من مركزها الذي حتتله كمرحلة متهيدية      

سابقة عن إبرام عقد الزواج، ولذلك البد من بيان مركز اخلطبة كتصرف إرادي بني 

 د طبيعتها أوال يف الفقه اإلسالمي مث يف القانون الوضعي.اخلطيبني، من خالل حتدي

 املطلب األول: التكييف الفقهي للخطبة

، يتم إبجياب من 75على الزواج رضائي عقد مبدئيمية اخلطبة يف الشريعة اإلسال     

املتقدم أو امللتمس للزواج وقبول من املتقدم إليه أو امللتمس منه الزواج، فإذا مت اإلجياب 

كانت اخلطبة انقصة، أو غري اتمة،   اإلجياب قبوال لقبول تكون اخلطبة اتمة، وإذا مل يالقِ وا

وعليه فإذا مت التفاهم بني الطرفني على الزواج، ال يعترب ذلك عقدا يلتزم فيه الرجل واملرأة 

ابلتزامات هلا قوة اإللزام، وال يرتتب على ذلك حق ما ألحدمها حنو اآلخر، حَّت ولو قرئت 

، أو قدم اخلاطب شيئا من اهلدااي، أو قدم جزءا من املهر، فذلك كله ال يعترب 76لفاحتةا

 .77عقدا

                                                           
 -، مطبعة جامعة االسكندريةالطبيعة القانونية للخطبة وأساس التعويض يف حالة العدول عنهاتوفيق حسن فرج،  75

 .12م(، ص1963مصر، بدون طبعة، )
يقصد بقراءة الفاحتة هنا جمرد التربك عند إمتام اخلطبة ابلركون كما جرت العادة أتكيدا هلا، وكذلك تقدمي اهلدااي  76

 .304، مرجع سابق، صجتهاد القضائياالصغري، بن واملودة بني اخلطيبني.  وغريها للداللة على قوة الرغبة
 .304ص، مرجع سابق، يجتهاد القضائاالبن صغري،  77
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وأقصى ما ميكن أن يقال يف اخلطبة إذا متت أهنا وعد بعقد، ولكل من الطرفني      

 .78العدول عنها، وهذا حمل اتفاق بني الفقهاء

يرى الفشل يف اخلطبة ابلعدول لة واضحة أن الشارع احلكيم وهذا التكييف يدل دال     

عنها وفسخها، أفضل من الفشل يف الزواج وذلك خلطورة آاثره؛ لذا مت اعتبارها جمرد وعد 

 .غري ملزم من قبل الشارع

 املطلب الثاين: التكييف القانوين للخطبة

على الرأي الراجح يف الفقه اإلسالمي  سار 10/84رقم إن املشرع اللييب يف القانون      

األوىل على ذلك ذي يرى أبن اخلطبة هي وعد وليست بعقد، حيث نص يف مادته ال

بقوله: "اخلطبة طلب التزوج والوعد به"، وابلتايل ال تكون أمام صورة قانونية إال إذا توفرت 

الوعد( فإذا فُِقَد أحدمها أو مها معا فال نكون أمام صورة خطبة ترتب -الثنائية )الطلب

 يان.مسؤولية يف بعض األح

أن تكون وسيلة لتعرف اخلطيبني  دُ عْ ولذلك فإن اخلطبة "من الناحية القانونية ال ت َ      

 .79على بعضهما البعض، ولتحديد الشروط املوضوعية والكلية إلبرام عقد الزواج

                                                           
القاهرة، الطبعة  -، دار الفكر العريباألحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية فقها وقضاءعبد العزيز عامر،  78

 .24م(، ص1984-ه1404) ،األوىل
 .103-102/ص1، مرجع سابق، جأحكام األسرةزبيدة،  79
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ونتيجة لذلك ال تتمتع اخلطبة أبية قوة إلزامية ابلنسبة للطرفني معا ولو طال تراكنهما،      

جياب والقبول فيها مكتواب، فما دام عقد الزواج مل يكتب بشكله القانوين، اعترب  أو كان اإل

 .80كل ما دون ذلك خطبة غري ملزمة قانوان

وقد قضت احملكمة العليا يف ذات الشأن بقوهلا: "إن اخلطبة جمرد وعد ابلزواج وليست      

املعتد به شرعا، بل يظل كل زواجا ترتتب عليه آاثر الزواج الذي ال يتم إال ابنعقاد العقد 

 من اخلاطب واملخطوبة أجنبيا على اآلخر، ومن مث فإن ما انتهى إليه احلكم املطعون فيه

من إلغاء احلكم املستأنف فيما خيص اعتبار عقد الزواج من اتريخ اخلطبة ال يكون خمالفا 

 .81للقانون"

 

 

 

 

 

                                                           
واج، وهذا الوعد ابلزواج ال يقيد وقد قضت حمكمة النقض املصرية بقوهلا: "إن اخلطبة ليست إال متهيدا لعقد الز  80

أحدا من املتواعدين، فلكل منهما أن يعدل عنه يف أي وقت شاء، خصوصا وأنه جيب يف هذا العقد أن يتوافر 
ق جلسة  9لسنة  13للمتعاقدين كامل احلرية يف مباشرته ملا للزواج من خطر يف شؤون اجملتمع". طعن رقم 

 م.14/12/1939
، مرجع أحكام األسرةزبيدة، ق )غري منشور(. 49/48 ، الطعن رقم31/1/202ن شرعي احملكمة العليا، طع 81

 .104/ص1سابق، ج
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 واهلدااي بني الفقه والقانونيف املهر  وأثره عن اخلطبة حكم العدول: املبحث الرابع

سواء صاحبها قراءة الفاحتة كما يفعله كثري من الناس إذا متت اخلطبة بني الرجل واملرأة      

ابلزواج، والوعد ليس عقدا فال يكون متبادل أو مل يصاحبها ذلك، ال خترج عن كوهنا وعدا 

نصت الفقرة )ب( من  وقد ،بفسخها ل من الطرفني أن يعدل عنهاملزما كالعقد، فيصح لك

، فلكل منهما أن ينقض اخلاطبني العدول عن اخلطبة" ل مناملادة األوىل على أنه: "حيق لك

 ،82وعده وأن يرجع عن عزمه إذا أراد اعتمادا على أنه إذا مل يوجد العقد فال إلزام وال التزام

، 83ن الضرر ما ال خيفىألننا لو قلنا إبلزامها حلملنا اخلاطبني على ما ال يريدانه، ويف هذا م

إال أنه حق غري مطلق، وتلحقه  ،84الفقهاء يف رأي أكثرق الفسخ جائز شرعا للطرفني وح

 .85الكراهة ما مل يرتتب على الوفاء به ضرر بنيِ  جيعل احلياة الزوجية مضطربة غري مستقرة

لنسبة ملا فإذا عدل أحد الطرفني عن اخلطبة أو كالمها فما األثر املرتتب على ذلك اب     

قدمه اخلاطب من مهر أو هدااي، وملا حلق أحد الطرفني من أضرار سواء كانت مادية أو 

 معنوية؟

                                                           
ة فقهية مقارنة مع شرح وتعليقات على "دراس أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآاثرمهاسعيد حممد اجلليدي،  82

ف(، 1998عة الثانية، )ليبيا، الطب –اخلمس  –م، مطابع عصر اجلماهري 1984لسنة  10القانون رقم 
 .47-46/ص1ج

أحكام األسرة يف اإلسالم دراسة مقارنة بني فقه املذاهب السنية واملذهب اجلعفري حممد مصطفى شليب،  83
 .82م(، ص1977-ه 1397ريوت، الطبعة الثانية، )ب –، دار النهضة العربية والقانون

 .6509/ص9، الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، جالزحيلي 84
التعويض عن الضرر املعنوي بني الفقه اإلسالمي خارف حممد، دراسة مقدمة لنيل شهادة املاجستري بعنوان " 85

 .64م(، ص2013-ه 1434"، جامعة وهران، )وقانون االسرة اجلزائري
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 حكم العدول عن اخلطبة وأثره من اجلانب الفقهياملطلب األول: 

إن العدول عن اخلطبة يعين جواز رجوع أحد اخلاطبني والتخلي بصورة هنائية عن      

اإلجراءات املؤدية إىل إبرام عقد الزواج، وال جيوز حينئذ  مشروع الزواج، وعدم إمتام

الطرف العادل  للمعدول عنه يف حال عدم قبوله ابلعدول أن يطلب احلكم له أبن يلزم

 .86ابالستمرار يف اخلطبة؛ ذلك ألن عقد الزواج هو عقد رضائي وليس من عقود اإلذعان

زامات هلا قوة اإللزام، ولكن أقصى ما طبة ليست عقدا قد التزم طرفاه التوعليه فاخل     

، خصوصا العقود للوعد بعقد قوة إلزامتؤديه اخلطبة إذا متت أن تكون وعدا بعقد، وليس 

أن الوعد جيب الوفاء به قضاء، لكن هذا ال  هم يرىفبعض مالكيةللخالفا  ،االجتماعية

خص ال يرضى عنه، لش ألن الوفاء هبذا العقد يقتضي أن يربم الزواج ؛جيري على اخلطبة

فلهذا يكون رأي اجلمهور هو  ؛إلزام أحد الطرفني إبجراء العقد يتضمن اإلكراه ألنو 

 .87املعترب

عن قوله،  وإذا مل تكن يف اخلطبة قوة اإللزام ألحد من الطرفني فلكل منهما أن يرجع   

 .88وإن فعل هذا فهو يستعمل خالص حقه، وليس ألحد عليه من سبيل

                                                           
 .122/ص2جابق، ، مرجع سفقه السنةسابق، . 106/ص1، مرجع سابق، جأحكام األسرةزبيدة، انظر:  86
، حتقيق: عبدالسالم حممد حترير الكالم يف مسائل االلتزامبن حممد احلطاب الرعيين أبو عبد هللا،  انظر: حممد 87

 .155-154م(، ص1984-ه 1404الشريف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، )
دار ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،ه (1230عرفة الدسوقي املالكي )املتوىف: حممد بن أمحد بنانظر:  88

 .35، مرجع سابق، صاألحوال الشخصيةأبو زهرة، . 228/ص2، جبدون طبعة وبدون اتريخ، الفكر
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وعده ويعدل عن اخلطبة خيلف لوجهة األخالقية فإنه ال ينبغي لإلنسان أن ولكن من ا     

إال لضرورة ملحة تربر خلف الوعد، فمن يفعل هذا يعترب يف نظر األخالق مرتكبا لفعل ال 

 .89يتفق وما تقتضيه املروءة اإلنسانية

ما حكم وقد حيدث أن يعدل اخلاطب، أو املخطوبة، أو مها معا عن إمتام اخلطبة، ف     
قدمه املخطوبة للخاطب من ما قدمه اخلاطب من مهر أو هدااي للمخطوبة، وكذلك ما ت

 هدااي؟.

  :ابلنسبة للمهر - أ

عدل الطرفان أو أحدمها عن اخلطبة فعلى على أنه إذا  90فال خالف بني الفقهاء     

ل من سواء أكان العدو  وبة أن ترد  ما أخذته من الصداق، ألنه نظري عقد مل يتم،املخط

هلك أو أجانبه أو من جانب املخطوبة أو من كليهما فرتد إليه عينه إن كان قائما، فإن 

وفق ما تقتضيه عدالة استهلك فعليها رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، 

ن املهر ال جيب إال ابلعقد، وما دام العقد مل يتم اإلسالم، وعليه جرى عرف الناس؛ أل

 .91ى ملكا لهفإن املهر يبق

                                                           
، مرجع سابق، جتهاد القضائياالبن صغري، . 47/ص1، مرجع سابق، جألسرةأحكام ااجلليدي، انظر:  89

 .305ص
مرجع سابق، ، الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، . 32/ص2، مرجع سابق، جفقه السنة، سابقانظر:  90

 .6509/ص9ج
سوراي،  -دمشق، جامعة آاثر العدول عن اخلطبة يف الفقه والقانون السوريمنصور احلموي،  حممد أسامة انظر: 91

الشريف، الزواج والطالق، مرجع  .306، مرجع سابق، صجتهاد القضائياالبن صغري، . 5م(، ص2011)
 .36سابق، ص
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ى فقط، بل يقصد به أيضا ما جرى العرف واملهر هنا ال يقصد به املهر املسم       
اهلدية املعروفة يف مصر ابسم  ومثال ذلك:ابعتباره من املهر وإن أخذ صورة اهلدية. 

اق    ع االتفيان"؛ ألن هذه اهلدية كثرياً ما يق            ليبيا ابسم "البيف عرف ي مبابكة" أو        "الش
، وهي متثل اجلانب األكرب من املهر أهنا، أو ترتك للعرف يضع هلا قانون             اوض بشوالتف

 هلذا أتخذ حكمه وإن مل تسم ابمسه.

 ابلنسبة للهدااي: - ب

 اهب:على أربعة مذ اآلراء بشأهنا فقد اختلفت ،هدااي اخلطبة عند الفقهاءم أحكاأما      

أن اهلدااي أتخذ حكم اهلبة، واهلبة جيوز فيها الرجوع إال إذا يرى  مذهب احلنفية:ف     

، ومنها االستهالك واهلالك، وخروج املوهوب من وجد مانع من موانع الرجوع يف اهلبة

ملك الواهب، وأخذ عوض عن اهلبة، والزايدة املتصلة اليت ال ميكن فصلها، وال فرق يف 

 .92لرجل أو املرأةهذا يف أن يكون الرجوع عن اخلطبة من ا

أن العدول عن اخلطبة إن كان من جهة اخلاطب، فليس له احلق  مذهب املالكية:     

على اعتبار أن السبب كان منه؛ وألنه آملها بعدوله عن  أن يسرتد شيئا مما أهداه،

 ،تهاجه العدول من وإن كان خطبتها فال جيمع عليها مع هذا اإليالم إيالما آخر،

ا،       كمال العقد، كان للخاطب احلق يف اسرتداد ما قدم من هدايوامتنعت عن است

ها إن كانت مثلية    فيأخذ عينها إن كانت قائمة، وإن أهلكت أو استهلكت أخذ مثل
                                                           

بريوت،  -، دار املعرفةاملبسوطه (، 483ئمة السرخسي )املتوىف:هل مشس األانظر: حممد بن أمحد بن أيب س 92
، مرجع سابق، األحوال الشخصيةأبو زهرة، . 61-60/ص12م(، ج1993-ه 1414بدون طبعة، )

 .33/ص2، مرجع سابق، جفقه السنة، . سابق25ع سابق، ص، مرجاألحوال الشخصيةعامر، . 38ص
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إال إذا   ؛ ألنه ال وجه هلا يف أخذه بعد أن آملته بفسخ خطبته،وقيمتها إن كانت قيمية

 .93به كان هناك شرط أو عرف يقتضي غري ذلك فيؤخذ

ن اهلدااي يف اخلطبة من قبيل اهلبة املقيدة بشرط، وهو إمتام أ مذهب الشافعية:     

، الرجوع مبا أنفقه على من دفع له، سواء كان مأكوالً  الزواج بني الطرفني، فللخاطب حق

فإن كانت موجودة ردت بعينها، وإن هلكت أو  ؛أو مشرواب، أم ملبسا، أم حليا

ألنه  ؛ات أحدمهاوسواء رجع هو، أم جميبه، أم مأو قيمتها،  استهلكت وجب رد مثلها

إَّنا أنفقه ألجل تزوجها، فيكون لكل من الطرفني الرجوع يف هبته إذا مت العدول ألي 

 .94فيجب إرجاع اهلدية مطلقاً  ،سبب

أن اهلدااي تعترب من قبيل اهلبات اليت ال جيوز الرجوع فيها بعد  مذهب احلنابلة:     

 لألب وحده، وابلتايل ليس للخاطب الرجوع يف شيء مما أهداه، إذا طرأ القبض إال

سواء كانت  أو من كليهما بسبب أو بدون سبب، العدول عن اخلطبة من أحد الطرفني

 .95اهلدااي قائمة أو هالكة

                                                           
بلغة السالك ألقرب  ،ه (1241لشهري ابلصاوي املالكي )املتوىف:ا أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، انظر: 93

 .455/ص2، جبدون طبعة وبدون اتريخدار املعارف، ، املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري
دار الغرب ، الذخرية، ه (684شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف )املتوىف: 

 . 365/ص4(، جم1994)األوىل،  الطبعة، بريوت -سالمياإل
إعانة الطالبني على حل ه (، 1302بعد  بن حممد شطا الدمياطي )املتوىف: انظر: أبو بكر )املشهور ابلبكري( 94

 .185/ص3م(، ج1997-ه 1418الفكر، الطبعة األوىل، )، دار ألفاظ فتح املعني
، دروس صوتية قام بتفريغها موقع شرح أخصر املختصرات بن جربين، انظر: عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا 95

 .11/ص46، ج88، الدرس  http://www.islamweb.netالشبكة اإلسالمية 

http://www.islamweb.net/
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 املطلب الثاين: حكم العدول عن اخلطبة وأثره من اجلانب القانوين
 

  ابلنسبة للهدااي - أ

على أنه: "إذا كان العدول ملقتضى فله أن يسرتد  من املادة األوىل )ج(ة الفقر  نص ت     

ما أهداه لألخر عينا أو قيمة يوم القبض ما مل يكن هناك شرط أو عرف يقضي بغري 

 .96ذلك"

ابلتفريق بني أن يكون العدول من جانب اخلاطب أو  قال املشرع اللييب نأجند حيث      

 .97منصوص عليه يف املذهب املالكيمن جانب املخطوبة وفق ما هو 

ومنه يتضح أن قانون األحوال الشخصية اللييب قد فرق بني احلالة اليت يكون فيها      

وبني احلالة اليت يكون العدول فيها من طرف املخطوبة، كما أنه  من اخلاطب،العدول 

 أخذ بعني االعتبار الفرق بني ما استهلك من اهلدااي وما مل يستهلك منها.

فإذا كان العدول من املخطوبة فعليها أن ترد ما أهداها إايه اخلاطب يف فرتة اخلطوبة      

 ك، وإال ردت قيمتها إذا استهلكت.إذا مل تستهل

                                                           
الصادر يف سنة ( املتعلق أبحكام الزواج والطالق وآاثرمها، 10( الفقرة )ج( من القانون اللييب رقم )1املادة ) 96

 م.19/4/1984
. احلط اب، مواهب اجلليل، مرجع سابق، 455/ص2ج مرجع سابق، ،انظر: الصاوي املالكي، بلغة السالك 97 

 365/ص4جالقرايف، الذخرية، مرجع سابق،  .418-417/ص3ج
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وإن كان العدول من اخلاطب فإنه يرد كل ما أهدته املخطوبة أثناء فرتة اخلطوبة إذا مل      

 يف اسرتداد ما أهداه إايها. حقه ، ويسقطتستهلك، وإال رد قيمتها إذا استهلكت

الحظ يف هذا األمر أن املشرع اللييب مل ينص  صراحة على احلق يف اسرتداد املخطوبة ي     

 ملا أهدته للخاطب من هدااي إذا كان العدول من طرفها.

ء قد أغفل مسألة )العدول الالإرادي( ومل يتعرض حلكم انتها أن املشرع اللييب كما     

 ،أو السجن وقوع يف األسرالأو  املرضك بسبب ال يد ألحد الطرفني فيه أو اخلطبة ابلوفاة

فيما خيص احلق  وأثر ذلك وكان من األنسب التعرض هلذا احلكم لوقوعه يف احلياة العملية،

 .98يف اسرتداد اهلدااي

 

 ابلنسبة للمهر -ب     

يف موضوع اخلطبة حتدث عن أثرين من إن النص التشريعي الذي أورده املشرع اللييب      

من طرف  م قبل العقدآاثر العدول ومها اهلدية والضرر، أما موضوع املهر الذي يسل

ومل يبني حكمه  صراحة وال ضمنا،ال فلم يتطرق إليه النص  اخلاطب أثناء فرتة اخلطوبة،

كل سواء أعطى يف صورة املهر، أو أن يكون مقدما يف ش بعد عدول أحد الطرفني،

 ال جيب للمرأة إال ابلعقد الصحيح.هو حلقيقة مهراً، و اهلدية، وإن كان يف ا

                                                           
 .123/ص1، مرجع سابق، جأحكام األسرةزبيدة،  .37، مرجع سابق، صقزواج والطالال، لشريفا انظر: 98
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كثرياً، فاهلدااي الثمينة اليت هتدى للمرأة املخطوبة يف مدينة حيدث يف الواقع  ما  هوو 

كانت ال تستعملها املرأة وإَّنا جتمع إىل على سبيل املثال،   دولة ليبيا عاصمة "طرابلس"

 .99هبا مع بقية األشياء املقررة يف الصداق ليأيتجع إىل بيت الزوج قيام العرس مث تر 

وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا قدم اخلاطب عند اخلطبة كل املهر أو بعضه مث عدل      

فإن هلك اسرتد مثله إن كان مثليا  ،عن اخلطبة كان له أن يسرتد ما دفعه ما مل يستهلك

من  ة اخلاطب، أوهاء بني ما إذا كان العدول من جهوقيمته إن كان قيميا. ومل يفرق الفق

 .100جهة املخطوبة

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

م(، 1971-ه 1391، دار الفكر العريب، الطبعة الثانية، )حماضرات يف عقد الزواج وآاثرهحممد أبو زهرة،  99
 .121/ص1، مرجع سابق، جأحكام األسرةزبيدة،  .65ص

 .82، مرجع سابق، صأحكام األسرةشليب،  100
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 منهجية البحث: الفصل الثالث

 نوع البحث:أواًل: 

، وذلك ألن استخدام املنهج املكتيبسيقوم الباحث ابستخدام عدة مناهج من أمهها      

طار النظري املكتبة أمر ضروري ومهم لكل ابحث يف مثل هذه الدراسات، فتحديد اال

تمكن الباحث من وسجالت وواثئق ال ي للبحث ومجع املصادر من كتب ورسائل علمية

للحصول على معلومات صحيحة يستخلص  إال من خالل استخدام املكتبة القيام هبا

 املنهج الوصفي، مث اتبع الباحث منها األدلة والرباهني اليت جتيب عن أسئلة البحث

، ةوالتحليلي العدول عن اخلطبة اليت يراد هلا الدراسة الوصفيةلواقع الظاهرة ك التحليلي

كأساس ملعرفة مضمون وعمق ما   ه من معلومات دقيقة عن الظاهرةمعتمدا على ما جيمع

، وبيان م84لسنة  10رقم  اللييب ذهب إليه احلكم الشرعي وقانون األحوال الشخصية

املنهج كما استخدم   إغفاله هلا،األسباب اليت دعت القانون الختاذ أحكام معينة أو 

القانونية والقضائية املتعلقة مبوضوع النصوص الفقهية و  فتاوىلتتبع وتقصي ال االستقرائي

املنهج الدراسة، بغرض اإلحاطة واستيعاب عناصر املوضوع ابجلملة، أضاف لذلك أيضا 

ممثلة يف مشهور  ةلمالكياألحكام الفقهية لاسة النقدية املقارنة بني كأساس للدر   101املقارن

مواد قانون األحوال الشخصية  وبنيمن جهة، املذاهب املعتربة  فقهاءبني و  املذهب

 حبسب ما خيدم البحث. أخرى العليا من جهة ةكمواحمل بتدائيةاكم االاحمل أحكامو 
                                                           

 .195-130ص  م(،2014-ه1435، عامل الكتب، بدون طبعة، )مناهج البحثعبدالرمحن سيد سليمان،  101
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 :)أو مجع املادة العلمية( مصادر البيانتاثنيا: 

علومات حمور البحث العلمي وأساسه، فال متثل عملية مجع البياانت واحلصول على امل     

ذات  ميكن أن يتم البحث العلمي وخطواته األخرى إال عن طريق مجع البياانت واملعلومات

 الصلة، وهي الواثئق سواء املنشورة أو غري املنشورة، واألصول املطبوعة، والدورايت العلمية

ث العلمي وغريها من خمتلف تصدرها اهليئات العلمية اليت تضم أحدث نتائج البح اليت

ال بد هلا من أدوات حمددة ختتلف ابختالف مناهج البحث  اليتو  ،102املصادر املتخصصة

 اليت اعتمدها الباحث.

اثنوية، مصادر و  وليةإىل مصادر أ يمصادر حبث مما جتدر اإلشارة إليه أنين قسمتو      

 وهي كاآليت:

 :وليةاملصادر األ -1

 م، بشأن األحكام اخلاصة 1984( لسنة 10ييب رقم )قانون األحوال الشخصية الل

م، واملعمول به من اتريخ 1984 -أبريل  -19رمها، الصادر بتاريخ ابلزواج والطالق وآاث

 نشره يف اجلريدة الرمسية.

 .أحكام القضاء املتمثلة يف احملاكم االبتدائية واحملكمة العليا الليبية 

  من خالل كتب  األحوال الشخصيةاملشهور من مذهب اإلمام مالك يف مسائل

 التالية: املذهب املالكي
                                                           

 .36، مرجع سابق، صمناهج البحثسليمان،  102
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 .يف شرح خمتصر خليلمواهب اجلليل  -

 .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري -

 .رسالة ابن أيب زيد القريواينالفواكه الدواين على  -

 .بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي -

 ".م األئمة مالكشرح إرشاد السالك يف مذهب إما" أسهل املدارك -

 الذخرية. -

 وهي تنقسم إىل كتب ومطبوعات ورسائل حبثية وجمالت علمية. املصادر الثانوية: -2

 أوالً: الكتب واملطبوعات:     

  ،عبد السالم حممد الشريف العامل، الزواج والطالق يف القانون اللييب وأسانيده الشرعية

 م(.1998 الطبعة الثالثة -ليبيا-بنغازي-)دار الكتب الوطنية

  سعيد حممد اجلليدي، أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآاثرمها، جملدين ، مع شرح

 -اخلمس-م، )مطابع عصر اجلماهري1984لسنة  10وتعليقات على القانون رقم 

 م(.1999الطبعة الثانية  -ليبيا

  حممد عبيد اهلوين، قانون الزواج والطالق، معلقًا عليه أبحكام القضاء وشروح

 م(.2007الطبعة الثانية  -ليبيا-بنغازي–فقهاء، )دار الفضيل للنشر والتوزيع ال

 ليبيا-املنصورة-اهلادي علي زبيدة، أحكام األسرة يف التشريع اللييب، )دار البدر- 

 م(.2013ه=1434الطبعة األوىل 
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 اثنياً: الرسائل البحثية واجملالت العلمية:

  عن اخلطبة يف الفقه والقانون، )جامعة أسامة حممد منصور احلموي، آاثر العدول

 م(.2011-دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 ن اخلطبة، دراسة مقدمة لنيل شهادة املاجستري بريكي حجيلة، التعسف يف العدول ع

 م(.2013-البويرة-يف القانون اخلاص، )جامعة أكلي حمند اوحلاج

 مي وتطبيقاته يف قانون األسرة حمفوظ بن صغري، االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسال

اجلزائري، دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه العلوم يف العلوم اإلسالمية، )جامعة احلاج 

 .(م2008/2009-اجلزائر-ابتنة-خلضر

  اجلامعة األمسرية للعلوم ) دوري ة علمي ة جامعة حمك مة، جملة اجلامعة األمسرية

 م(.2010-السنة السابعة -ع عشرالعدد الراب -ليبيا -زلينت -اإلسالمية

 أدوات مجع البيانت:اثلثاً: 

الرجوع إىل والبحث والتسجيل و  103املالحظة يف هذه املرحلة أدوات سأستخدم     

لمواد الفقهية والقانونية أو لدراسة الوصفية التحليلية لا ا علىاعتمادً  املصادر املكتوبة

 .ابلبحث حتقيق املوضوعات املتعلقة أوواء عن طريق تعيني البياانت ، سلبحثبياانت ا

                                                           
ُس ري ابجتاه سلوٍك فردٍي أو مجاعٍي ما سعيًا ملتابعة الت غريات ورصدها حَّت يصل  103

املالحظة: هو ذلك االنتباه امل
ووفقًا لدور الباحث إلمكانيِة َوصف السلوك وحتليله، وُتصن ف املالحظات وفقًا للتنظيم فتكون إما بسيطًة أو منظمة، 

  https://mawdoo3.com الباحث واهلدف وغريها من التصنيفات.

https://mawdoo3.com/
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يت لبياانت واملعلومات الكل ال عمليوفيها سيتم التجميع ال ،مستقلةوهذه مرحلة      

لتقارير الواثئق وا املتمثلة يفو  ،أدوات مجع البياانت وذلك عن طريقلبحث ا يعتمد عليها

 الدراسة. يد مشكلةسابقاً من أجل حتدالباحث معها جب قام اليتوالدراسات السابقة، 

املالحظة املباشرة أو العلمية لظاهرة ما يف كتابة البحث أو الدراسة، هبدف تسجيل  ف     

كافة املعلومات عنها، وتفسريها، ومعرفة قوانينها اليت تتحكم هبا، وتعترب املالحظة من 

 فضل طرق مجع البياانت ودراستها.أ

نب سليب، فتتسم املالحظة مبزااي كثرية، لكل شيء جانبان، جانب إجيايب وجاولكن      

منها: أهنا ال حتتاج إىل جهد كثري، وتعتمد على االستنتاج، وجتعل الباحث حيصل على 

بياانت السلوك يف الوقت احلاصل فيه السلوك املطلوب، وتسمح للباحث مجع البياانت 

معلومات ال ختطر  املرجوة من سلوك األفراد املألوفة لديهم، ومتكن الباحث ابلوصول إىل

بباله. أما اجلانب اآلخر فهو عيوب املالحظة اليت تتلخص يف: صعوبة توقع السلوك 

العفوي من األفراد يف الوقت نفسه، وقصد األفراد إببراز سلوك ما لوضع انطباع جيد 

ابلدراسة اخلاصة ابلباحث مما يفقدها مصداقيتها، وإعاقة عملية املالحظة، بسبب بعض 

ثال تقلبات الطقس، وحتكم البيئة وطبيعتها يف عمل الباحث وإعاقته ابلوصول العوامل م

 إىل املعلومات بشكل سريع.
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لرجوع إىل املصادر يف هذه الدراسة هو ا تلك األدوات اليت قمت ابستخدامهاومن      

والبحوث اجلامعية أو  ،دورايت، واجملالتوال طبوعة،على: الكتب املواليت تشتمل املكتوبة: 

أي من البحوث املوثقة أو املنشورة، كما تضم أيضًا التقارير، والدراسات، والواثئق، 

والسجالت، واالستعارات، أي من املطبوعات أو املنشورات املوثقة؛ إما ابلطرق 

الكالسيكية، أو ابلطرق احلديثة كاألقراص املدجمة، أو املسطحة، أو الليزرية، واملعلومات 

وتتمثل ابللجوء إىل  املنشورة يف املواقع العلمية والبحثية واألدبية على شبكة اإلنرتنت.

الكتب واملخطوطات واألطروحات والدورايت واملواقع اإللكرتونية اليت تقدم معلومات ذات 

 عالقة مبادة البحث.

 طريقة حتليل البيانت:رابعاً:   

سيستخدمها الباحث يف حتليل بياانت هذه سوف يتم بيان األسلوب واملناهج اليت      

 الدراسة، وسيعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املناهج اآلتية:

 املنهج االستقرائي: -1

يهتم هذا املنهج ابستقراء األجزاء ليستدل منها على حقائق تعم على الكل، ابعتبار      

هو االنتقال من  أن ما يسري على اجلزء يسري على الكل، فجوهر املنهج االستقرائي

 اجلزئيات إىل الكليات، ومن اخلاص إىل العام.
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واالستقراء هو الطريق حنو تكوين املفاهيم والوصول إىل التعميمات عن طريقة      

 .104املالحظة ودراسة الفروض والرباهني وإجياد احللول واألدلة

 التحليلي أو االستنباطي:الوصفي املنهج  -2

ي أو االستنباطي عكس املنهج االستقرائي، فالباحث وفقاً هلذا التحليلالوصفي املنهج      

املنهج يبدأ من احلقائق الكلية إىل احلقائق اجلزئية، والتحليل هو الطريق لتفسري القواعد 

العامة والكلية وينتهي منها إىل استخالص النتائج اليت ميكن تطبيقها على ما يناظرها من 

لعلمي املنظم لوصف أحد أشكال التحليل والتفسري ا " ، كما ميكن تعريفه أبنه:احلاالت

  ،ومات والبياانت املقننة عن الظاهرةعليرها كمي اً عن طريق مجع املوتصو  أو مشكلة ظاهرة

 .105وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة"

يث ويستفاد من هذا املنهج يف إعداد مشروعات األحكام القضائية قبل النطق هبا، ح     

يوجب املنهج التحليلي أو االستنباطي ذكر النصوص القرآنية والسوابق القضائية اليت 

يستدل هبا منطوق احلكم يف مقدمة أو صدر األسباب، ويليها ذكر العناصر الواقعية، 

 .106وأخرياً منطوق احلكم الذي يبىن على كل ما سبق، ويعد تطبيقاً له

                                                           
القاهرة، الطبعة الثانية، -، مكتبة النهضة اإلسالميةاستخدام املصادر وطرق البحثإبراهيم حسن علي،  104

 .54م(، ص1963)
دار املسرية، الطبعة األوىل،  -األردن -، عمانلم النفسمناهج البحث يف الرتبية وعسامي حممد ملحم،  105

 .324م(، ص2000)
 .63م(، ص1983، مطابع سجل العرب، الطبعة الثانية،)البحث العلميمحودة حممد عفيفي،  106
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اء دراسة حتليلية متعمقة لكل جزئية من جزئيات ويف هذا املنهج يلتزم الباحث إبجر     

البحث، وفيه تكون مناقشة بطريقة منطقية رابطًا بني األدلة املرتبطة مبحور الدراسة وبني 

يف  ااملسكوت عنهاخِلطبة  مسائلبعض  :احث وهومضمون املوضوع الذي اختاره الب

 .(دراسة مقارنة) الفقهاءبني أحكام القضاء و  قانون األحوال الشخصية اللييب

عليها من املصادر األساسية والثانوية  تم البياانت اليت حتصلنظأس ينوعليه فإن     

متتبعًا التسلسل  ،تصنيفها بعد ذلك من مواضيع كلية إىل مواضيع جزئيةو  ،بشكل مرتب

من جهة، وتوضيح الغموض  حوال الشخصية والفقهذلك بني قانون األ مقارانً  ،املنطقي

قوم سأالضعف إن وجدت من جهة أخرى، و القصور و مواطن تاليف و  وسد النقص

، انفيًا أي تعارض أو غموض يف فهم عليها تبتسجيل وتدوين تلك البياانت اليت حتص ل

، اليت تستلزم ذلك مسائل البحث حتت لرأي الصريحا حتديدالقانونية والشرعية، و املسألة 

ها وترتيبها يف ومناقشت ،إليها تاليت توصلن النتائج وهذه اخلطوة تتبعها خطوة التحقق م

 :، وهييف نقاط ها تدوين النتائج، وميكن تلخيصصل إىلأإطار متسلسل حَّت 

 .التحقق من النتائج، وصياغة النتائجتنظيم البياانت، تصنيف البياانت، مناقشة البياانت، 

 املنهج املقارن: -3

ث من مهية علمية، حبيث يقوم الباحميثل املنهج املقارن يف دراسات البحث العلمي أ     

اعتمد الباحث على منهج  ، حيثالقواننيو  الشريعة خالله إبجراء املقارنة بني نصوص
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ار النتائج املقارنة لبيان أوجه االتفاق واالختالف، الذي بدوره سوف يساعد يف إظه

 .ذه الدراسةاملنشودة هل

 املنهجية اآلتية: -ملعاجلة املوضوع  -وقد سلك الباحث      

خلفية البحث أو املقدمة، لتسهل على  إعطاء مفهوم عام عن املوضوع من خالل -

 من مجيع جوانبه. القارئ اإلملام مبوضوع الدراسة

عزو اآلايت القرآنية إىل املصحف برواية قالون عن انفع املدين عن طريق ذكر السورة  -

 ورقم اآلية يف اهلامش.

تخرجيه بوذلك ديث النبوية يف البحث من مصادرها األصلية، لتزام عند ختريج األحااإل -

ذكر املرجع احلديثي ب ها أو من كتب السنن، وتفردتته فيمن الكتب الستة إن وجد

د،      قق إن وج    مال مع سنة الوفاة، مث اسم احملا  إيراد اسم املؤلف ك  ة ب  امش بداي  يف اهل

عة واترخيها، مث بيان الكتاب والباب، مث رقم مث اسم دار النشر واملدينة ورقم الطب

 احلديث واجلزء والصفحة.

شرح بعض املصطلحات اللغوية الغريبة الواردة يف البحث، وذلك ابلرجوع إىل معاجم  -

 اللغة العربية.

مع اتريخ الوفاة  كامالً   سم املؤلفلتزمت عند ذكر املرجع واملصدر يف اهلامش البدء ابإ -

الكتاب مع ذكر دار النشر ورقم الطبعة واترخيها بني قوسني،  إن وجد، مث ذكرت اسم

، وذلك عند وروده ألول مرة، أما إذا تكرر امسه مرة وأخريًا ذكر رقم الصفحة واجلزء
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أخرى يف هوامش البحث فأكتفي ابإلشارة السم الشهرة للمؤلف والكتاب ابختصار، 

 .الصفحة واجلزءمع بيان أنه مكرر بعبارة )مرجع سابق(، مث أذكر رقم 

 توضعخرتت الرتتيب األجبدي املعروف ب)أجبد هوز( يف تسلسل نقاط البحث، و إ -

 عالمات الرتقيم والتشكيل كما تقتضي منهجية البحث العلمي.

 هيكل البحث:خامسا:      

ت الدراسة إىل أن من متطلبا توص ل الباحثقد  املتأين  وإمعان النظر، بحثفبعد ال     

 على النحو التايل: املوضوع تقسيم وع الدراسة احلالية تقتضيموضالعلمية و 

 الفصل األول: اإلطار العام والدراسات السابقة

  ترتيبه ترتيبا أجبدايً و  عطاء حملة تفصيلية ملوضوع البحث،قام الباحث يف هذا الفصل إب     

 كما يلي:

 خلفية البحث -أ 

 حتديد مشكلة البحث  -ب 

 سئلة البحثأ  -ج 

 أهداف البحث -د 

 ة البحثأمهي -ه 

 حدود البحث -و 
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 الدراسات السابقة -ز 

 مصطلحات البحث -ح 

 الفصل الثاين: اإلطار النظري

النظري إىل مجع النظرايت والقواعد واألحكام الشرعية  لقد تطرق الباحث يف اجلانب     

أو ما يعرف مبقدمات الزواج،  (مسائل اخلطبة ية اليت تتعلق مبوضوع الدراسة )بعضوالقانون

واالحاطة ابملوضوع، هلذا  تقل يسهل على القارئ االطالع والفهمعلى شكل حبث مس

 قمت بتقسيمه إىل مخسة مباحث:

اليت تتعلق  تطرق الباحث فيه إىل بيان أهم النظرايت والقواعد الشرعية بحث األولامل

بتطبيق األحكام الفقهية وقانون أحكام األسرة، حيث قام ابلتعريف بنظرية التعسف يف 

لغًة وفقهًا وقانوانً، وقاعديت اجلواز الشرعي ينايف الضمان والعادة حمكمة  استعمال احلق

أحكام لغة واصطالحاً، ملعرفة مدى توافق ما نص عليه املشرع اللييب مع ما هو اثبت يف 

 الشريعة االسالمية أو ما ذهب إليه فقهاء املالكية يف مشهور املذهب.

 وقانواًن والتعريف املناسب هلا، لغة واصطالحاً فت فيه اخلطبة فقد عر   املبحث الثاينأما 

الشرعي، وقمت بتوضيح شروط صحتها من الناحية الشرعية، أما من وبينت حكمها 

 الناحية القانونية فقد بينت عدم اشرتاط املشرع اللييب ألي شروط خاصة ابخلطبة.

اخلطيبني، فقد تناولت فيه طبيعة اخلطبة كتصرف إرادي بني  ثالثحث الاملبوأما يف 

 وتكييفها الفقهي والقانوين وبيان آاثرها الشرعية والقانونية.
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فقد حتدثت فيه عن حكم العدول عن اخلطبة وأثره ابلنسبة للمهر  رابعاملبحث الأما 

واهلدااي من اجلانب الفقهي، وأوردت األحكام الفقهية عند املذاهب األربعة املعتربة، أما 

طلباً خاصا ملعرفة حكم العدول عن اخلطبة وأثره ابلنسبة فيما خيص القانون فقد جعلت م

 للهدااي واملهر من اجلانب القانوين ملعرفة رأي املشرع اللييب يف هذه املسألة.

 ل الثالث: منهجية البحثالفص

ث املستخدم يف هذه الدراسة وهي أربعة بحمنهج النوع يشتمل اإلطار املنهجي على      

 مجع مصادريشتمل أيضًا على و  التحليلي واالستقرائي واملقارن،والوصفي  مناهج املكتيب

أدوات  واثنوية، كما اشتمل هذا الفصل على واليت قسمها الباحث إىل مصادر أولية البياانت

 .هيكل البحث ، وأخرياً طريقة حتليل البياانتمث  مجع البياانت

 الفصل الرابع: عرض البيانت وحتليلها

وصورها بني أحكام القضاء لطرفني عن األضرار اليت تلحق أحد ا املبحث األول: التعويض

 والفقهاء

: احلكم املتعلق مبسألة املهر عند انتهاء اخلطبة ابلعدول، أو بسبب ال دخل ثايناملبحث ال

 ألحد اخلاطبني فيه بني أحكام القضاء والفقهاء

وفاة، أو بعارض حال : حكم مسألة رد اهلدااي إذا كانت هناية اخلطبة ابللثاملبحث الثا

 دون إمتام عقد الزواج بني أحكام القضاء والفقهاء
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 امتة والنتائج والتوصياتاخلالفصل اخلامس: 

وهي تتضمن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث من خالل دراسته ملوضوع البحث      

 .ثالث نقاط، وكتب يف كل منها التوصياتو 

 ات.احلمد هلل الذي بنعمته تتم الص احلو 
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 الرابع: عرض البيانت والتحليلالفصل 
 

 أحكام القضاءق أحد الطرفني وصورها بني : التعويض عن األضرار اليت تلحاألولاملبحث 
 اء ....................................................................والفقه

بني أحكام القضاء  دول،تهاء اخلطبة ابلعاحلكم املتعلق مبسألة املهر عند ان: الثايناملبحث 

 .................................................................... والفقهاء

حكم مسألة رد اهلدااي إذا كانت هناية اخلطبة ابلوفاة، أو بعارض حال دون  :الثالثاملبحث 

 .................................... لزواج بني أحكام القضاء والفقهاءإمتام عقد ا
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أحكام ق أحد الطرفني وصورها بني : التعويض عن األضرار اليت تلحولاملبحث األ

 اءوالفقه القضاء

قد يرتتب عن العدول عن اخلطبة ضرر مادي أو أديب ينال الطرف املقابل، ويقصد      

ضرر األديب فهو كل ابلضرر املادي هنا: الضرر الذي يصيب اإلنسان من جهة املال. أما ال

 ما يصيب اإلنسان معنواي من جهة الشرف أو السمعة.

وقد اتفق الفقهاء على أن اخلطبة والوعد ابلزواج وتقدمي املهر كله أو جزءا منه ال يعترب      

ذي عقداً، وحيق لكل منهما العدول عن اخلطبة، واحلق أن مسألة التعويض عن الضرر ال

 اً جد نصوعند استقراء كتب الفقه مل أ ،مسألة مستحدثة ةحيدث بسبب العدول عن اخلطب

 يف كتب الفقهاء القدامى يتعرض ملسألة التعويض عما قد ينشأ بسبب العدول عن اً صرحي

وميكن ختريج حكم هذه املسألة عماًل ابلقواعد الشرعية  107،اخلطبة من أضرار مادية أو أدبية

عن ذلك يف نظرية التعسف ابستعمال احلق.  العامة كقاعدة "ال ضرر وال ضرار"، وما يرتتب

                                                           
ه (، 1126أمحد بن غامن )أو غنيم( بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي )املتوىف: انظر: 107

. 11/ص2م(، ج1995-ه 1415ه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، دار الفكر، بدون طبعة، )الفواك
ه(، شرح الزرقاين على خمتصر خليل، دار 1099 املتوىف:يوسف بن أمحد بن حممد الزرقاين )عبد الباقي بن 
زكراي حميي الدين . أبو 288/ص3م(، ج2002-ه1422ة األوىل، )لبنان، الطبع -بريوت -الكتب العلمية

املكتب  ة املفتني، حتقيق: زهري الشاويش،ه (، روضة الطالبني وعمد676حيىي بن شرف النووي )املتوىف: 
قدامة، املغين، . ابن 436/ص5م(، ج1991-ه1412عمان، الطبعة الثالثة، ) -دمشق -اإلسالمي، بريوت
عبد هللا ابن الشيخ مشس الدين ابن . حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو 47/ص7مرجع سابق، ج

، بدون طبعة وبدون اتريخ، ه (، العناية شرح اهلداية، دار الفكر786الشيخ مجال الدين الرومي البابريت )املتوىف:
 .86شليب، أحكام األسرة يف اإلسالم، مرجع سابق، ص .318/ص3ج
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وكذلك مبدأ االلتزام يف مشهور مذهب اإلمام مالك، حيث يقضي بتنفيذ الوعد إذا كان 

 الوعد فال يلزم الوفاء به قضاء، على سبب، ودخل املوعود بسبب الوعد يف شيء، أما جمرد

 ويعترب الوفاء به من قبيل مكارم االخالق .

 م القانون والقضاء يف التعويض عن ضرر العدول: أحكاولاملطلب األ

 الفرع األول: اجلانب القانوين يف التعويض عن ضرر العدول     

م قد 10/1984( الفقرة )د( من القانون رقم 1والظاهر أن املشرع اللييب يف املادة )     

ل أخذ ابلرأي الثاين، حني قرر وجوب التعويض عن الضرر بتحميل املتسبب يف العدو 

مسؤولية عدوله، ومل يفرق بني أن يكون نوع الضرر ماداًي كإعداد جهاز الزفاف واملال الذي 

أنفق يف حفل اخلطبة، أو معنواًي كجرح الشعور واإلساءة إىل مسعة الشخص أو الع              ائلة، 

 .108خلطبة أو العدولفكال النوعني يكون حمالً للتعويض إذا أثبته املتضرر من فسخ ا

وقد أخذ املشرع اللييب ابلرأي الذي يُعطي لكال اخلاطبني احلق يف الرجوع، وأن جمرد      

 العدول ال يرتب ضرراً يف ذاته يستوجب املسؤولية.

                                                           
حكام القضاء وشروح الفقهاء، دار الفضيل للنشر انظر: حممد عبيد اهلوين، قانون الزواج والطالق، معلقًا عليه أب 108

. زبيدة، أحكام األسرة، مرجع سابق، 7-6م(، ص2007ليبيا، الطبعة الثانية، )-بنغازي–والتوزيع 
. الشريف، الزواج والطالق، مرجع سابق، 52/ص1. اجلليدي، أحكام األسرة، مرجع سابق، ج117/ص1ج

 .38ص
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يرى الباحث أنه من األنسب تقييد إطالق املادة األوىل فيما خيص  رأي الباحث:     

 ة اإلسالمية واآلداب واألخالق العامةالتعويض عن الضرر املعنوي بعدم خمالفة أحكام الشريع

 لتكون . وذلك بتعديل الفقرة الرابعة من املادة األوىلوإضافة قسمي الضرر املادي واملعنوي

 على النحو التايل:

ري خمالف ألحكام الشريعة غ-ل عن اخلطبة ضرر مادي أو معنوي "إذا ترتب عن العدو 

 تعويض".حلق أبحد الطرفني، جاز احلكم له ابل -وآداهبا

 الفرع الثاين: اجلانب القضائي يف التعويض عن ضرر العدول     

مل يتبىن القضاء اللييب أي اجتهاد خيص التعويض عن األضرار املادية واملعنوية اليت قد      

تصاحب استعمال احلق يف العدول عن اخلطبة من أحد الطرفني، فقد اجته القضاء إىل تطبيق 

ن يف املادة األوىل من قانون األحوال الشخصية، دون تقييد صور الضرر النص القانوين املتضم

ترجع إىل قلة القضااي  لعل األسباب اليت تقف وراء ذلكاملعنوي الذي يوجب التعويض، و 

 املرفوعة أمام القضاء واليت ختتص هبذا الشأن.

( من 225/1ادة )ومن أمثلة ما ورد يف ذلك: االجتاه الذي أقره املشرع اللييب يف امل     

م، حيث 9/12/1990القانون املدين، واستقرت عليه احملكمة العليا يف قضائها واملؤرخ يف 

د احلكم االبتدائي فيما قضت بقوهلا: "مَّت كان الثابت من مدوانت احلكم املطعون أنه أي  

ذهب إليه من إلزام الطاعنة بدفع مخسة آالف دينار كتعويض للمطعون ضده عن الضرر 
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ادي واألديب الذي حلقه دون أن يبني ألي منهما األساس القانوين ملسؤولية الطاعنة عن امل

 .109ون معه احلكم قاصراً يف التسبيب"التعويض مما يك

ما مت النص  هو يف هذا الشأن يف القضاء اللييب وما جرى عليه العملوعليه فإن املستقر      

 ه أن:، بقول110يف الفقرة )د( من املادة األوىل عليه

 اخلطبة طلب التزوج والوعد به.  -أ 

 ني العدول عن اخلطبة.حيق لكل من اخلاطب -ب 

فإذا كان العدول ملقتضى له أن يسرتد ما أهداه لآلخر عيناً أو قيمة يوم القبض ما مل  -ج 

 هناك شرط أو عرف يقضي بغري ذلك. يكن

 إذا سبب العدول عن اخلطبة ضرراً حتم ل املتسب ب فيه التعويض عنه. -د 

 

 

 

 

                                                           
 .119/ص1م. انظر: زبيدة، أحكام األسرة، مرجع سابق، ج9/12/1990احملكمة العليا، طعن مدين  109
م: بشأن األحكام اخلاصة ابلزواج 1984( لسنة 10( من قانون األحوال الشخصية اللييب رقم )1املادة رقم ) 110

 م، واملعمول به من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.1984 –أبريل  -19والطالق وآاثرمها، الصادر بتاريخ 
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 ملطلب الثاين: أحكام الفقهاء قدميا وحديثا يف التعويض عن ضرر العدولا

 الفرع األول: اجلانب الفقهي القدمي يف التعويض عن ضرر العدول     

مل يتعرض الفقهاء القدامى ملسألة التعويض عن الضرر عند العدول، إما لعدم حدوث      

اإلسالم ورسم سلوك الطرفني أثناءها ال مثل ذلك يف عصورهم، وإما ألن اخلطبة اليت شرعها 

يرتتب على فسخها ضرر مَّت التزم الطرفان هذا السلوك، فقد كانت مثل هذه األمور جتري 

طالبة على حنٍو من البساطة واليسر، وأيضًا بسبب اعتبارات اجتماعية حالت دون امل

 .111ابلتعويض حَّت وإن وقع ضرر

تكون هناك مدة زمنية طويلة ما بني العقد وكذلك فإن العادة جرت على أنه لن      

 .112الضرر بسبب العدول لن تكون كبريةواخلطبة، وابلتايل ففرصة حدوث 

كما أن احلياة االجتماعية يف زمن املسلمني اأُلَوْل كانت تتسم ابحملافظة على تعاليم       

خمطوبته ويذهب الدين اإلسالمي وعدم التهاون يف شأهنا، فلم يكونوا يرتكون اخلاطب أيخذ 

هبا حيث يشاء دون رقيب بدعوى تعر ف كل منهما على اآلخر قبل الدخول يف احلياة 

الزوجية، ولكن ملا احنرف املسلمون عن تعاليم اإلسالم وأتثروا بتقليد الطوائف غري املسلمة 
                                                           

. الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل، مرجع 11/ص2لنفراوي، الفواكه الدواين، مرجع سابق، جانظر: ا 111
. ابن قدامة، املغين، 436/ص5. النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني، مرجع سابق، ج288/ص3سابق، ج

أحكام األسرة يف . شليب، 318/ص3. البابريت، العناية شرح اهلداية، مرجع سابق، ج47/ص7مرجع سابق، ج
 .86اإلسالم، مرجع سابق، ص

112
. بن صغري، االجتهاد القضائي، مرجع سابق، 116/ص1انظر: زبيدة، أحكام األسرة، مرجع سابق، ج 

 .311ص
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الضرر وقوانينهم ومسحوا للخاطب أن خيرج مع خطيبته وحدمها. ترتب على ذلك إحلاق 

 .113ابملخطوبة عند عدول اخلاطب

بسبب كل ما سبق ذكره مل يتعرض الفقهاء القدامى هلذا املوضوع، وخالفا لذلك فقد      

اهتم بعض الفقهاء والقانونيني املعاصرين هبذه القضية، نظرا لتطور احلياة االجتماعية وأتثرها 

عقول أن تقف الشريعة عاجزة عن أن ابحلضارة الغربية، فهذه أمور أحدثها الناس، ومن غري امل

تعطي كل حمدث من األمور حكمه املناسب، وقد قال اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز: 

 .114أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور""حتدث للناس 

 الفرع الثاين: اجلانب الفقهي املعاصر يف التعويض عن ضرر العدول     

هبذه املسألة وحبثوا فيها وتصدوا هلا مع بداايت هذا  اهتم فقهاء اإلسالم املعاصرين     

القرن، حيث اثر النقاش يف جواز التعويض عن أضرار العدول عن اخلطبة من عدمه بني 

 الفقهاء، وزخرت به سجالت احملاكم.

ولكنهم مل يتفقوا بشأهنا، وتباينت آراءهم بني مؤيد ومعارض ملبدأ عدم التعويض مطلقاً،      

ذهب إىل التفصيل، ولكل فريق منهم وجهة نظر فيما ذهب إليه، وهذا بيان  ورأي اثلث

 ذلك:

                                                           
 . )بتصرف(.51/ص1اجلليدي، أحكام األسرة، مرجع سابق، ج 113
114
 .87ألسرة، مرجع سابق، ص. شليب، أحكام ا79انظر: خارف، التعويض عن الضرر املعنوي، مرجع سابق، ص 
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يرى عدم جواز التعويض عن الضرر الناشئ عن العدول عن اخلطبة أخذاً  الرأي األول:     

؛ أي أن من ميارس حقًا مشروعًا له، أو 115ية "اجلواز الشرعي ينايف الضمان"ابلقاعدة الشرع

اًل عما يرتتب على ذلك من ضرر؛ ألن اجلواز ينايف املسؤولية، وإَّنا مباحاً، ال يكون مسؤو 

عتداًي إذا استعمل حقه يف تنشأ املسؤولية عن اجملاوزة واالعتداء، واخلاطب ال يعترب م

 .116العدول

وأيضًا فإن الذي وقع عليه الضرر من الطرفني يعلم أنه قد أعطى لغريه حق الرتاجع عن      

اء، فإن أقدم على عمل بناء على اخلطبة، مث حصل عدول. فالضرر اخلطبة يف أي وقت ش

 .117عند االغرتارنتيجة الغرتاره. ومل يغرر به أحد، والضمان عند التغرير، ال 

من   –ية سابقا مفيت الداير املصر  –وممن قال هبذا الرأي الشيخ حممد خبيت املطيعي      
 .118كبار علماء األزهر

بوجوب التعويض مطلقاً، ومسؤولية العادل يف التعويض بدون حتديد يقول  الرأي الثاين:     

أنواع الضرر الذي جيب جربه، إذا انل أحد اخلاطبني بسبب عدول اآلخر عن الزواج ضرر؛ 

                                                           
 .539/ص1الزحيلي، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ج 115
سوراي، الطبعة الثانية،  -دمشق -فتحي الدريين، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، مؤسسة الرسالة 116

 .469/ص2م(، ج2008-ه 1429)
مما عرض هلا من خصومات يف هذا املوضوع. وقد أخذت هبذا الرأي حمكمة االستئناف الوطنية املصرية يف كثري  117

 .51/ص1اجلليدي، أحكام األسرة، مرجع سابق، ج
118

. 51/ص1. اجلليدي، أحكام األسرة، مرجع سابق، ج59انظر: إلياس، "التعويض عن الضرر، مرجع سابق، ص 
 .312. بن صغري، االجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص117/ص1زبيدة، أحكام األسرة، مرجع سابق، ج
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،  119ألنه من املقرر يف الش     ريعة أنه: "ال ض    رر وال ض   رار" كما ورد يف احلديث الصحيح

إزالته هو التعويض، فليس التعويض ألن العادل استعمل  وطريقة 120وقاعدة "الضرر يزال" 

حقًا مشروعاً، ولكن ألنه استعمل حقه يف وقت ينزل فيه الضرر بغريه، وممن قال هبذا الرأي 

 .121مود شلتوت، والشيخ مصطفى السباعيالشيخ حم

ري جمرد يفرق ما بني التعويض الواقع جملرد العدول وإَّنا كان بسبب آخر غ الرأي الثالث:     

العدول، فال يكون من عدل يف هذه احلالة مسؤواًل عن التعويض، كما لو طلب اخلاطب من 

خمطوبته ترك الوظيفة، أو الدراسة، ففعلت ذلك لتكسب ود  خاطبها مث يرتاجع فجأة عن 

اخلطبة ويعدل عنها، فالضرر يف هذه احلالة مل يكن نتيجة العدول، بل بسبب أفعال أخرى 

 ويف هذه احلالة جيب التعويض.خارجة عنه، 

وعلى هذا يكون الضرر قسمني: ضرر ينشأ عن جمرد اخلطبة والعدول من غري عمل من      
جانب العادل، وضرر ينشأ وللخاطب دخل فيه غري جمرد اخلطبة والعدول ويكون ذلك على 

د الفقه أساس املسؤولية التقصريية، فاألول ال يعوض والثاين يعوض كما هو مقرر يف قواع
زهرة، والشيخ عبدالرمحن احلنفي وغريه. وميثل هذا الرأي الوسط الشيخ حممد أبو 

 .122الصابوين

                                                           
 .114/ص6، السنن الكربى، مرجع سابق، ج11384البيهقي، ابب ال ضرر وال ضرار، حديث رقم  119
 .83السيوطي، األشباه والنظائر، مرجع سابق، ص 120
. 117/ص1. زبيدة، أحكام األسرة، مرجع سابق، ج36انظر: أبو زهرة، األحوال الشخصية، مرجع سابق، ص 121

 .313. بن صغري، االجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص52/ص1اجلليدي، أحكام األسرة، مرجع سابق، ج
122

. بن 39. الشريف، الزواج والطالق، مرجع سابق، ص37انظر: أبو زهرة، األحوال الشخصية، مرجع سابق، ص 
 .314صغري، االجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص
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 يف التعويض عن ضرر العدول : صور الضرر املادي واألديبثالثاملطلب ال

 

تتعدد صور الضرر الناتج عن جمرد العدول عن اخلطبة، وقد يرتتب عن هذا العدول ضرر     

بل من جهة املال أو الشرف، مع مالحظة أن هذه الصور ليس من ينال الطرف املقا

 .123أو املعنوية ويض عن األضرار املادية واألدبيةالضروري أن يتفق عليها القائلون ابلتع

عن جمرد العدول عن اخلطبة،  وقد ذكر العلماء املعاصرين صورا متعددة للضرر الناتج     

 :124منها

فالضرر وللخاطب فيه دخل غري اخلطبة والعدول عنها، ضرر ينشأ  الصورة األوىل:     

إعداد  منهتطلب  أو ،أن ترتك وظيفتها أو دراستهاكأن يطلب اخلاطب من املخطوبة املادي  

 يثقل كاهل اخلاطب وحيمله أعباء مالية، شراء أاثث ابهض الثمنو  البيت على َّنط خاص،

 ،والتشهري والتشويه لتجريحالناس اب إاثرة ألسنةفهي ك املعنويةأو  األدبية األضرار وأما

خط ااًب آخرين،  على املخطوبة بسببها تفو طوال ي اخلطبة لسنوات صوصا إذا استمرتخ
                                                           

الضرر، وإَّنا استعملوا مصطلح  إن مصطلح التعويض مل يستعمله فقهاء الشريعة اإلسالمية عند احلديث عن جرب 123
الضمان أو التضمني، فالضمان عندهم حيمل يف طياته ما يقصد به يف اصطالح التعويض يف القانون املدين، وقد 
ذكر الشيخ علي اخلفيف أن الضمان مبعناه األعم يف لسان الفقهاء هو: "شغل الذمة مبا جيب الوفاء به من مال 

طلواب أدانه شرعا عن حتقق شرط أدائه". علي اخلفيف، الضمان يف الفقه اإلسالمي، أو عمل، واملراد ثبوته فيها م
. أو هو: "االلتزام بتعويض الغري عما أحلقه من تلف 8م(، ص2000القاهرة، بدون طبعة، ) -دار الفكر العريب

، نظرية الضمان، مرجع املال أو ضياع املنافع أو عن الضرر اجلزئي أو الكلي احلادث ابلنفس اإلنسانية". الزحيلي
 .22سابق، ص

124
. بن صغري، االجتهاد القضائي، مرجع سابق، 39-38انظر: الشريف، الزواج والطالق، مرجع سابق، ص 

 .15-14. احلموي، آاثر العدول عن اخلطبة، مرجع سابق، ص310ص
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بسبب  اليت متس  مسعتها يعرضها لكثري من الشائعات األمر الذيوفرص زواج أخرى، 

 .125العدول

ل من العادل، ألن ضرر ينشأ عن جمرد اخلطبة والعدول من غري عم الصورة الثانية:     

فال وجه  الذي وقع عليه الضرر من الطرفني يعلم أن اآلخر له العدول يف أي وقت يشاء،

، حقه الشرعي يف العدول عن اخلطبة العادل استعمل ، ألنللمطالبة ابلتعويض يف هذه احلالة

بب على ارتكاب ما يس فإقدامه ومن حلقه الضرر يكون هو الذي مل يستعمل احليطة واحلذر،

كاملخطوبة اليت تتخل ى تلقائيا دون طلب من اخلاطب عن وظيفتها   - له الضرر عند العدول

 .126فهذا ال تغرير فيه، وإَّنا هو اغرتار منه ال دخل للغري فيه -أو دراستها 

الدكتور حمفوظ بن صغري يف  الرأي الذي توص ل إليهيتفق الباحث مع  رأي الباحث:     

لعدول يف حق كل واحد من الطرفني قد يتسبب يف العديد من : "إن ابقوله هذا الشأن

األضرار اليت يكون ألحد اخلاطبني دخل فيها، فمنها املادي مثل تفويت املنافع، ومنها األديب 

إن هذا الرأي : فأقول .127ة واخللق واإلحساس بكال الطرفني"الذي ميس  جوانب السمع

 من األنسب أن يتبعه ،معنوي ووأديب أي مادقسمني  إىل اراألضر  والذي يقسماملتوازن 

 بشكل واضح وصريح. م10/84األوىل من القانون رقم ادةامليف  ع ويعيد صياغتهمااملشر  

                                                           
ة يف الشريعة (. مصطفى عبدالغين شيبة، أحكام األسر 272/89حمكمة سوق اجلمعة اجلزئية قضية رقم: ) 125

 .111-110م(، ص2012ليبيا، الطبعة الثانية، ) –بنغازي  –االسالمية، دار الكتب الوطنية 
 .111، مرجع سابق، صشيبة، أحكام األسرة 126
 .310بن صغري، االجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص 127
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بني أحكام  ملهر عند انتهاء اخلطبة ابلعدول،املبحث الثاين: احلكم املتعلق مبسألة ا
 القضاء والفقهاء

ىل خمطوبته بعض اهلدااي خالل اخلطبة قد جرت العادة بني الناس أن يقدم اخلاطب إ      

مثل احلُلي والثياب وغري ذلك، كذلك جرت العادة عن البعض أن يقدم إىل خطيبته أو إىل 

وليها كل املهر أو جزء منه بعد اخلطبة وقبل العقد، وقد حيدث أن يطلب اخلاطب من 

وجتهيز بعض للزواج ببعض االستعدادات كشراء لوازم حفل الزواج،  خمطوبته أن تتجهز

األاثث، وغري ذلك من األمور اليت يتفقان عليها. فإذا حصل شيء من ذلك بعد اخلطبة 

ا على أن اخلطبة وعد غري ستنادً لعدول من الطرفني أو من أحدمها إوقبل العقد مث فسخت اب

من غري سبب معقول، فإن ذلك العدول عن اخلطبة  ملزم وحيق لكال الطرفني العدول عنها

ألن هللا سبحانه أمر ابلوفاء ابلعهود قال تعاىل:  ،الف ابلوعد، وهو حرام داينةيعترب اخ

، وقال صلى هللا عليه وسلم : "آية املنافق ثالث، 128اًل﴾و اْلَعْهَد َكاَن َمْسؤُ ﴿َوَأْوُفواْ اِبْلَعْهِد ِإنَّ 

 مع أن العدول عن اخلطبة من غري ،129إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا انمتن خان"

سبب معقول حرام ألنه اخالف ابلوعد إال أن الشريعة اإلسالمية مل تلزم اخلاطبني إبمتام العقد 

 راه،                زواج عقد أبدي ينبغي أن يتنزه عن اإلك       ألن يف إلزامهما اكراها هلما على الزواج. وال

                                                           
 .34اإلسراء: اآلية  128
امع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى اجل، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفيأخرجه:  129

 الطبعة - دار طوق النجاة ، ق: حممد زهري بن انصر الناصريق، حتهللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري
املسند ، ه (261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: . 25/ ص8(، جه 1422)األوىل، 

دار ، حممد فؤاد عبد الباقي، حتقيق: ختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالصحيح امل
 .78/ ص1بدون طبعة ودون اتريخ، ج -بريوت –إحياء الرتاث العريب 
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لضرر الناتج عن العدول، إال أن ذلك فالضرر الناتج عن الزواج ابإلكراه أكرب من ا     

وهو من األمور اليت ال ميكن  ا مت تقدميه من املهر واهلدااي،الفسخ ستكون له آاثر ابلنسبة مل

بة معرفة احلكم املناسب هلذه املسائل لإلجاو  الضروري البحثالتغاضي عنها، بل كان من 

واحلكم الفقهي ومعرفة مدى  تتبع النص القانوين عن السؤال الثاين للبحث وذلك من خالل

 .130إحاطتهما هبذه املسألة

 املتعلق مبسألة املهر عند انتهاء اخلطبة ابلعدولحكم القضاء املطلب األول: 

إن من املالحظ على النص التشريعي الذي أورده املشرع اللييب يف موضوع اخلطبة قد      

موضوع املهر الذي يسلم قبل حتدث عن أثرين من آاثر العدول ومها اهلدية والضرر، أما 

العقد فلم يتطرق إليه النص، سواء أعطي يف صورة املهر، أو أن يكون مقدما يف شكل 

 ؟.ه الواقعةاهلدية، وهو ما يقع كثرياً يف بالدي ليبيا، فكيف يقضى يف مثل هذ

 األمر ؛املسألة وعدم االحاطة جبوانب القصور يتضحمتابعة النص القانوين  خالل منف     

الذي دفع ابحملكمة العليا لتسد النقص يف هذا املوضوع وتقضي فيه بقوهلا: "إنه من املقرر 

فقهًا أن ما يهدى إىل املرأة قبل العقد أو حال العقد يعترب من املهر وكذلك ما أهدي إىل 

 .131وليها"

                                                           
 .22انظر: حممود علي السرطاوي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، بدون طبعة ودون اتريخ، ص 130
أحكام األسرة، مرجع سابق، زبيدة، . انظر: 18/42م، الطعن رقم 9/5/1996العليا، طعن شرعي احملكمة  131

 .122/ص1ج
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 املتعلق مبسألة املهر عند انتهاء اخلطبة ابلعدول فقهاءحكم الاملطلب الثاين: 
 

على أن اخلاطب له أن يسرتد املهر   من خالل استقراء كتب الفقه تبني يل اتفاق الفقهاء     

أو عدول  العدوليهمكله أو بعضه إذا قدمه ملخطوبته أو إىل وليها مث فسخت اخلطبة نتيجة 

أحدمها، وسواء أكان العدول من قبله أم من قبلها كان له احلق يف اسرتداد ما دفعه؛ ألنه 

وتنفيذ حلكم من أحكام العقد ليكون دلياًل على متام الرغبة يف  أساس متام العقددفعه على 

قي ما اسرتده مل يتم فيسرتد املهر إن كان مثليا، اسرتد مثله، وإن كان الزواج، وما دام العقد 

بعينه إال إذا هلك، فإنه يسرتد قيمته، وال حق هلا يف أخذ املهر، بل هو حق خالص 

 .132للخاطب

النص القانوين، نالحظ عدم وابلنظر إىل  من حكم الفقهاء، ا سبقنة مبمقار : الصةخ      

 قام، حيث وعدم الوضوح ترتيب األحكام املتعلقة مبسائل اخلطبةعند القانون اللييب يف  الدقة

( من املادة األوىل إبغفال ذكر حكم املهر عند العدول، يف حني يف الفقرة )ج هذا األخري

 : الذي يقول من صراحة النص دية فقط، وهو ما يتضحي خيتص ابهلأتى بتطبيق جزئ

                                                           
روضة الطالبني وعمدة ، النووي .298/ص3انظر: الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل، مرجع سابق، ج 132

، العناية شرح اهلداية، بابريتال. 52/ص7. ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، ج448/ص5، مرجع سابق، جاملفتني
لبنان، الطبعة  -بريوت -. الصادق الغرايين، مدونة الفقه املالكي، مؤسسة الراين327/ص3مرجع سابق، ج

 .505-504/ص2م(، ج2002ه=1423األوىل، )
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"فإذا كان العدول ملقتضى فله أن يسرتد ما أهداه آلخر عينًا أو قيمة يوم القبض ما مل يكن 

  .133هناك شرط أو عرف يقضي بغري ذلك"

لفقرة يف ا مادته الثانية األحوال الشخصية املصري من قانونخالفا ملا نص  عليه وذلك      

: "ويعترب من املهر اهلدااي اليت جرى العرف ابعتبارها منه، أي ها النص  التايل)ب( اليت ورد في

 .134اليت جرى العرف ابعتبارها مهراً"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ة . جملة اجلامع36. الشريف، الزواج والطالق، مرجع سابق، ص9قانون الزواج والطالق، مرجع سابق، ص اهلوين، 133

 .87-86/ص14األمسرية، مرجع سابق، ع
القاهرة،  -مصر اجلديدة -عبد العظيم شرف الدين، األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية، الدار الدولية 134

 .49-48م(، ص2004الطبعة األوىل، )
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حكم مسألة رد اهلدااي إذا كان  هناية اخلطبة ابلوفاة، أو بعارض حال املبحث الثالث: 

 والفقهاء دون إمتام عقد الزواج بني أحكام القضاء

أن املشرع اللييب قد ذكر  م،10/84رقم  من دراسة قانون االحوال الشخصية تبني لناي     

نص عليها وجاء ال وسكت عن بعضها، يف مادته األوىل أحكام بعض مسائل اخلطبة

بيان تعريف  اضح وصريح، واآلخر قاصر وغري دقيق، فمن النوع األول جاءو أبسلوبني األول 

لعدول وأثره يف اهلدية والضرر، يف حني جاء النوع الثاين متمثال يف عدم اخلطبة وحكم ا

التفريق بني نوعي الضرر املادي واملعنوي أو األديب، كذلك إغفال احلديث عن حكم مسألة 

املهر الذي يسلم قبل العقد، ومسألة رد اهلدااي إذا كانت هناية اخلطبة ابلوفاة أو بسبب ال يد 

، وهو ما أود حبثه واجلواب عليه يف و بعارض حال دون إبرام عقد الزواجألحد الطرفني فيه أ

هذا املبحث من خالل معرفة املوقف القانوين والفقهي ومقارنته ببعض التشريعات والقوانني 

 العربية.

 مسألة رد اهلدااي إذا كان  هناية اخلطبة ابلوفاةاملطلب األول: حكم القضاء يف 
 

يثبت أن العدول عن اخلطبة ال يتم بدون سبب إال  اندراً، فالغالب إن الواقع العملي      

اقرتانه بسبب يدعو إليه، كأن تدفع أحوال أحد الطرفني اآلخر إىل إهناء اخلطبة، وقد أييت 

ذلك نتيجة لطلب بعض الشروط اليت يراه اخلاطب جمحفة يف حقه؛ كأن يطلب الويل مهراً 

يسكن زوجته بعيدَا عن أهله وعائلته، وقد يكون على اخلاطب أن مرتفعاً، أو يشرتط 
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اخلاطب هو الذي طلب تعجيل أو أتخري حفل الزفاف بدون سبب مقنع أو بشكل جيعل 

 .135املرأة تتعذر عن قبول طلبه فيضطرها إىل إهناء اخلطبة

 ذه احلاالت وغريها ينبغي على القاضي من خالل البحث أن يصل إىل تقديره فبسبب    

الذي مت به إهناء اخلطبة، ألن يف أغلب احلاالت يقوم الطرف الراغب يف إهناء  تمداملع السبب

اخلطبة بعرض شروط جمحفة وغري مقبولة تضطر الطرف اآلخر إىل االنسحاب من اخلطبة 

     وعدم إمتام الزواج.

اسرتداد اهلدااي من  عندما نص  أن يتوقف ولقد أحسن القانون صنعًا يف الفقرة )ج(     

اللييب  من خالل تفحص وتتبع قانون األحوال الشخصيةغري أنه  العدول، سبب ه علىدمع

التعرض حلكم مسألة انتهاء  النص التشريعي املتعلق ابخلطبة عدم نالحظ على م10/84رقم 

، كموت أحد الطرفني أو جنونه أو أسره، يف فاة أو بعارض آخر يقطع اخلطبةاخلطبة ابلو 

 وهو ما وجدانه يفكثريا يف احلياة العملية. لوقوعه   د هذا احلكمحني كان من الواجب ورو 

 عليها نص تذكرت حكم هذه املسألة و قانون األحوال الشخصية للتشريعات العربية؛ حيث 

أو بسبب ال يد ألحد الطرفني فيه، أو  ابلوفاة اخلطبة وإذا انتهتيف صحيح املواد بقوهلا: "

 .136شيء من اهلدااي "يسرتد  بعارض حال دون الزواج، فال

                                                           
 .108ص شيبة، أحكام األسرة، مرجع سابق، 135
 51)ج(. قانون األحوال الشخصية لدولة الكويت رقم  الفقرة 3قانون األحوال الشخصية لسلطنة عمان املادة  136

 .14الفقرة )ب(، ص 6م املادة 1984لسنة 
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 حَّت م10/84من قانون رقم  صياغة املادة األوىل إعادةالباحث  رىي رأي الباحث:     

معاجلة ، و سائل اخلطبةللواقع وإحاطتها مب تهاتتالءم مع التشريعات العربية من حيث مواكب

صوص هذه النقطة وغريها من النقاط اليت ال يوجد هلا نص تشريعي يف هذا القانون، وفق ن

وإذا انتهت اخلطبة ابلوفاة أو ، أبن تكون على النحو التايل: اإلسالمية وفقهها الشريعة

 .بسبب ال يد ألحد الطرفني فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فال يسرتد شيء من اهلدااي
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 اهلدااي إذا كان  هناية اخلطبة ابلوفاة يف مسألة ردّ  فقهاءحكم الاملطلب الثاين: 
      

ابستقراء كتب املذهب املالكي للبحث عن الرأي املشهور أو الراجح يف مذهب اإلمام 

تبني يل أنه مل يتعرض الفقهاء فيه حلكم مسألة رد اهلدااي إذا كانت هناية اخلطبة  137مالك

؛ هلذا كان أو بسبب ال يد ألحد الطرفني فيه أو بعارض حال دون إبرام عقد الزواجابلوفاة 

الشريعة اإلسالمية وفقهها، عمالً  ث عن حكم هذه املسألة يف نصوصالواجب البحمن 

بفلسفة املشرع القاضية ابألخذ من مجيع املذاهب الفقهية يف بناء أحكام القانون رقم 

 م.10/84

لسادة احلنابلة، ثور على حكم هلذه املسألة يف املذهب الفقهي لمن الع متكنتوقد      

من غري  على النكاح -أي اخلاطب مع املرأة ووليها- ا اتفقواإذ" ابن تيمية: حيث قال الشيخ

ليس  فماتت قبل العقد -من غري الصداق- إايها ألجل ذلك شيئا -اخلاطب- عقد فأعطى

ألن عدم  . وقد ذكر مؤلف )كشاف القناع( عل ة هذا احلكم بقوله:"له اسرتجاع ما أعطاهم

على املخطوبة  اطب ال رجوع لورثتهوعلى قياس ذلك: لو مات اخل ،التمام ليس من جهتهم

 138أو أوليائها بشيء.

                                                           
مبادئ الشريعة اإلسالمية األكثر  تطبيق على(  بالفقرة ) 72أقصد بذلك اإلشارة إىل نص  املشرع اللييب يف املادة  137

وضع نص احتياطي ميكن اللجوء إليه  فيما مل يرد بشأنه نص، حيث كان يهدف إىل مالءمة لنصوص هذا القانون
 عندما جند نقصاً أو قصوراً من خالل االنفتاح على مجيع املذاهب الفقهية املعتربة.

كشاف القناع عن ،  ه (1051منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى )املتوىف:  138
 .153/ص5اتريخ، ج، بدون طبعة، بدون دار الكتب العلمية، منت اإلقناع
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أو  وفاة،لاخلطبة اب أبنه: إذا كانت هنايةميكن القول ستنادًا على ما سبق إخالصة:      

، فال يسرتد شيئاً من اهلدااي؛ ألن عدم إمتام الزواج بسبب عقد الزواج برامبعارض حال دون إ

ر وغري ذلك، يعترب من األسباب اليت ال دخل ألحد الوفاة مثاًل أو بسبب الوقوع يف األس

 الطرفني فيها.
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 امتةـــــاخل: الفصل اخلامس

 :التايلك ؛ها متبوعة بتوصياتتوصل إليال اليت مت   النتائج أهم خامتة هذا البحث تتضمن

 أواًل: النتائج:

من  نيأحد الطرفعن األضرار اليت تلحق  ق النص التشريعييفر أسباب عدم ت من إن -1

أما خبصوص  واليت ختتص هبذا الشأن. قلة القضااي املرفوعة أمام القضاء :هو العدول

قرر وجوب التعويض عن الضرر بتحميل املتسبب يف ر: فالقضاء اضر صور األ

. أما مادايً  أو معنواي ً  العدول مسؤولية عدوله، ومل يفرق بني أن يكون نوع الضرر

القدامى مل يتعرضوا إىل فكرة التعويض عن  الفقهاءف :ىل فريقنيالفقهاء فقد انقسموا إ

الفقهاء  أما أساساً، فكان من البديهي عدم وجود صور للضرر. يف كتبهم العدول

 تقسيم أضرار العدول إىل صورتني ومها: ب فقد قاموا املعاصرين

 .نب العادلضرر ينشأ عن جمرد اخلطبة والعدول من غري عمل من جا -أ

ر ينشأ وللخاطب دخل فيه غري جمرد اخلطبة والعدول ويكون ذلك على ضر  -ب

 ض.ض والثاين يعو  أساس املسؤولية التقصريية، فاألول ال يعو  

 .الشيخ حممد أبو زهرة، والشيخ عبدالرمحن الصابوين وميثل هذا الرأي

الذي أغفل حكم  إن احملكمة العليا سد ت النقص الذي يعاين منه النص القانوين -2

نه من املقرر فقهاً أن ما يهدى إىل : إبقرارها ،ألة املهر إذا انتهت اخلطبة ابلعدولمس

 .املرأة قبل العقد أو حال العقد يعترب من املهر وكذلك ما أهدي إىل وليها
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وقد اتفق الفقهاء على وجوب اسرتداد اخلاطب للمهر إذا انتهت اخلطبة ابلعدول 

 ول.مهما كانت األسباب أو من تسبب ابلعد

بعارض حال دون إبرام عقد وفاة، أو لال يسرتد شيئًا من اهلدااي إذا انتهت اخلطبة اب -3

؛ ألن عدم إمتام الزواج بسبب الوفاة مثاًل أو بسبب الوقوع يف األسر وغري الزواج

 ذلك، يعترب من األسباب اليت ال دخل ألحد الطرفني فيها.

 اثنياً: التوصيات:

 يوصي الباحث مبا يلي:

 اعتمادها كأساس قانوينمن القضااي القليلة املرفوعة أمام احملاكم و  ستفادةتتم اإلأن  -1

 دراسة بذل املزيد من اجلهد يفب كما أوصيص املوجود،  لسد النق وقاعدة بياانت

 أوصي أيضاً و ؛ هذه اجلزئية وغريها من املسائل اليت تفتقر إىل املعلومات املستفيضة

األوىل فيما خيص التعويض عن الضرر املعنوي بعدم خمالفة تقييد إطالق املادة ب

إضافة قسمي الضرر مع  ،أحكام الشريعة اإلسالمية واآلداب واألخالق العامة

 م10/84لقانون رقم  املادي واملعنوي. وذلك بتعديل الفقرة الرابعة من املادة األوىل

رر مادي أو معنوي لتكون على النحو التايل: "إذا ترتب عن العدول عن اخلطبة ض

حلق أبحد الطرفني، جاز احلكم له  -غري خمالف ألحكام الشريعة وآداهبا-

 ابلتعويض".
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إبضافة مواد تسد  الفصل األول املتعلق ابخلطبة صياغة املشر ع اللييب إعادةضرورة  -2

قضاء  من ستفادةعن طريق اإل ،النقص وتوضح الغموض وتبني حكم املسكوت عنه

ما يهدى إىل املرأة قبل العقد أو حال  كل  أن" :قررت ، حيثليبيةاحملكمة العليا ال

حكم املهر عند  فيمكن صياغة ."العقد يعترب من املهر وكذلك ما أهدي إىل وليها

 مبادة خاصة به على النحو التايل: العدول

إذا عدل أحد الطرفني عن اخلطبة، فللخاطب أن يسرتد املهر الذي أداه أو قيمته  -أ

 .إذا عدل لسبب معترب إن تعذر رد عينه يوم قبضه

 يعترب من املهر اهلدااي اليت جرى العرف ابعتبارها منه. -ب

إذا اشرتت املخطوبة مبقدار مهرها أو بعضه جهازاً، مث عدل اخلاطب، فلها  -ج

 اخليار بني إعادة املهر، أو تسليم ما يساويه كالً أو بعضاً من اجلهاز وقت الشراء.

إبضافة فقرة تبني حكم  م10/84صياغة املادة األوىل من قانون رقم إعادة النظر يف  -3

 ستعانةال دون إمتام الزواج، من خالل اإلانتهاء اخلطبة ابلوفاة أو بعارض ح

من حيث مواكبتها للواقع  كالقانون الُعماين والكوييت  الرائدة لتشريعات العربيةاب

وإذا انتهت اخلطبة و التايل: وأقرتح أن تكون على النحوإحاطتها مبسائل اخلطبة، 

ابلوفاة أو بسبب ال يد ألحد الطرفني فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فال يسرتد 

 .شيء من اهلدااي
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اليت رأيت أهنا جديرة ابلذكر  واملقرتحات إن هذه النتائج والتوصيات ختامًا أقول:

لى هذا عدد وجهات النظر واختالف األفهام. وعتبقى حمل تقدير ونظر حسب ت

يشوبه القصور شكاًل وموضوعاً، األمر الذي  - يف رأيي -يبقى هذا القانون 

يتطلب إعادة النظر يف بعض مواده ابلتعديل أو اإلضافة أو اإللغاء، على أن ذلك 

انتقاصا من اجلهد املبذول من قبل املشر عني، وإَّنا هو من عمل أو  عيباً  ال يعترب

 .وحده ، وليس الكمال إال هلل عز وجلص والقصورالبشر الذي يت سم ابلنق

هذا وإن أصبت فمن هللا وحده صاحب الفضل واإلنعام، وإن أخطأت فمن نفسي 
 واهلوى والشيطان.

 .به أمجعنيسيد ولد عدانن وعلى آله وصح نا حممدهللا وسلم وابرك على نبيوصلى 

 واحلمد هلل رب العاملني.
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 املراجعقائمة 
 القرآن الكرمي

 فقههاسنة و كتب ال

البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا اجلعفي، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر،  

 ه .1422 -الطبعة األوىل -دار طوق النجاة 

سحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِ ِجْستاين )املتوىف: أبو داود، سليمان بن األشعث بن إ
 -الطبعة األوىل -ه (، سنن أيب داود: حتقيق: شَعيب األرنؤوط، دار الرسالة العاملية275

 م. 2009ه =  1430

ه (، السنن 458البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين أبو بكر )املتوىف: 
 -الطبعة الثالثة -لبنان -بريوت -الكربى: حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية

 م.2003ه =  1424

 -الطبعة احلادية عشر-مصر-القاهرة-سابق، السيد، فقه السنة: دار الفتح لإلعالم العريب
 م.1994ه=1414

مام أمحد خمرجاً: حتقيق: شعيب ه (، مسند اإل241الشيباين، أبو عبد هللا أمحد بن حنبل)املتوىف: 
 م.2001ه =1421 -الطبعة األوىل -األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة

ه (، املسند الصحيح املختصر بنقل 261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 
دار إحياء  العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،

 بدون اتريخ. -بدون طبعة  -بريوت –الرتاث العريب 

ه (، السنن الكربى: حتقيق: 303النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين )املتوىف: 
 م.2001ه =  1421 -الطبعة األوىل -بريوت -حسن عبد املنعم شليب، مؤسسة الرسالة
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-ه (، املسند الصحيح: إحياء الرتاث العريب261احلسن )املتوىف: النيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو 
 بدون طبعة. -بريوت

 كتب اللغة واملعاجم:

 -الطبعة األوىل -الربكيت، حممد عميم اإلحسان اجملددي، التعريفات الفقهية: دار الكتب العلمية
 م.2003ه=1424

املقنع: حتقيق: حممود األراننوط وايسني البعلي، حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل، املطلع على ألفاظ 
 م. 2003ه =1423 -الطبعة األوىل -حممود اخلطيب، مكتبة السوادي للتوزيع

ه (، مجهرة اللغة: حتقيق: رمزي منري بعلبكي، 321)املتوىف:  األزدي أبو بكر حممد بن احلسن ،ابن دريد
 م.1987 -الطبعة األوىل -بريوت -دار العلم للماليني

ه (، اتج العروس من جواهر 1205يض، حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، )املتوىف: أبو الف
 بدون اتريخ. -بدون طبعة -القاموس: جمموعة من احملققني، دار اهلداية

التهانوي، حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حمم د صابر الفاروقي احلنفي، موسوعة كشاف 
 م.1996 -الطبعة األوىل -بريوت -: مكتبة لبناناصطالحات الفنون والعلوم

 -ه (، التعريفات: دار الكتب العلمية816اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف )املتوىف: 
 م.1983ه=1403 -الطبعة األوىل -لبنان -بريوت

خليفة وآخرون، وزارة  حتقيق: عبد الكرمي حاري، اإلابنة يف اللغة العربية:العوتيب، َسَلمة بن ُمْسِلم الصُ 
 م.1999ه = 1420 -الطبعة األوىل -نسلطنة عما -مسقط  -الرتاث القومي والثقافة 

ه (، منتخب من صحاح اجلوهري: بدون 393الفارايب، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري )املتوىف: 
 بدون اتريخ. -طبعة

 بدون اتريخ. -طبعةبدون  -مصطفى، إبراهيم وآخرون، املعجم الوسيط: دار الدعوة
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 -بريوت -ه (، هتذيب اللغة: دار إحياء الرتاث العريب370اهلروي، حممد بن أمحد بن األزهري )املتوىف: 
 م.2001 -الطبعة األوىل

 كتب الفقه والقانون:

ه (، دستور العلماء = جامع العلوم يف 12األمحد نكري، القاضي عبدالنيب بن عبد الرسول )املتوىف: ق 
 -لبنان -الفنون: عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص، دار الكتب العلمية اصطالحات

 م.2000ه = 1421 -الطبعة األوىل -بريوت

ه (، تيسري التحرير: مصطفى البايب  972أمري ابدشاه احلنفي، حممد أمني بن حممود البخاري، )املتوىف: 
 م.1932ه=1351 -بدون طبعة -مصر -احْلَليب 

د بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ مجال البابريت، حمم
 ه (، العناية شرح اهلداية، دار الفكر، بدون طبعة وبدون اتريخ786الدين الرومي )املتوىف:

 -السعودية -الرايض -الباحسني، يعقوب بن عبدالوهاب، املفصل يف القواعد الفقهية: دار التدمرية
 م.2011ه=1432 -عة الثانيةالطب

البس ام التميمي، أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد بن إبراهيم 
الطبعة  -مكة املكرمة -ه (، توضيح األحكام من بلوغ املرام: مكتبة األسدي1423)املتوىف: 
 م.2003ه=1423 -اخلامسة

ه (، إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح 1302دمياطي )املتوىف: بعد البكري، أبو بكر بن حممد شطا ال
 م.1997ه = 1418 -الطبعة األوىل -املعني: دار الفكر

ه (، بداية 595ابن رشد احلفيد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف: 
 .2004ه = 1425 -طبعةبدون  -القاهرة -اجملتهد وهناية املقتصد: دار احلديث

ه (، رد احملتار على الدر 1252ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي )املتوىف: 
 م.1992ه = 1412 -الطبعة الثانية -بريوت-املختار: دار الفكر
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 (، ه918ابن الغرابيلي، حممد بن قاسم بن حممد بن حممد، أبو عبد هللا، مشس الدين الغزي )املتوىف: 
فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القول املختار يف شرح غاية االختصار: بعناية: 

 -لبنان -بريوت -بسام عبد الوهاب اجلايب، اجلفان واجلايب للطباعة والنشر، دار ابن حزم
 م.2005ه = 1425 -الطبعة األوىل

ه (، املغين: مكتبة 620بن حممد )املتوىف:  ابن قدامة املقدسي، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد
 م.1968ه =1388 -بدون طبعة -قاهرةال

ن -  -روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل: مؤسسة الراي 
 م.2002ه =1423 -الطبعة الثانية

السعودية  -جدة -ي للتوزيعاملقنع يف فقه اإلمام أمحد: حتقيق: حممود األراننوط، مكتبة السواد -
 م.2000ه =  1421 -الطبعة األوىل

ه (، الطرق احلكمية يف السياسة 751ابن قيم اجلوزية، أيب عبدهللا بن أيب بكر بن أيوب )املتوىف: 
 -جدة -جممع الفقه االسالمي -الشرعية: حتقيق: انيف بن أمحد احلمد، دار عامل الفوائد

 ه.1428 -الطبعة األوىل

م املصري، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان: دار ابن جني
 م.1999ه=1419-الطبعة األوىل-لبنان-بريوت-الكتب العلمية

أبو احلارث الغزي، حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية: 
 م.1996ه=1416 -الطبعة الرابعة -نانلب -بريوت -مؤسسة الرسالة

 -الطبعة األوىل -لبنان -بريوت -موسوعة القواعد الفقهية: مؤسسة الرسالة -
 م.2003ه=1424

 -الطبعة الثانية -أبو زهرة، حممد، حماضرات يف عقد الزواج وآاثره: دار الفكر العريب
 م.1971ه =1391

 م.1957ه=1377-ثالثةالطبعة ال-األحوال الشخصية: دار الفكر العريب -
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 بدون اتريخ. -أبو سنة، أمحد فهمي، نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي: بدون طبعة

ه (، كشاف 1051البهوتى احلنبلى، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس )املتوىف: 
 ريخالقناع عن منت اإلقناع، دار الكتب العلمية، بدون طبعة، بدون ات

اجلليدي، سعيد حممد، أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآاثرمها: جملدين ، مع شرح وتعليقات على 
الطبعة الثانية  -ليبيا -اخلمس-م، مطابع عصر اجلماهري1984لسنة  10القانون رقم 

 م.1999

ه (، 954توىف: احلط اب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب )امل
 م.1992ه = 1412 -الطبعة الثالثة -مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل: دار الفكر

 -حترير الكالم يف مسائل االلتزام: حتقيق: عبدالسالم حممد الشريف، دار الغرب اإلسالمي -
 م.1984ه = 1404 -الطبعة األوىل

 م.2000 -بدون طبعة -القاهرة -يباخلفيف، علي، الضمان يف الفقه اإلسالمي: دار الفكر العر 

خالف، عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية وفق مذهب أيب حنيفة وما عليه 
 .1990ه=1410-الطبعة الثانية-الكويت-العمل ابحملاكم: دار القلم

شارع  -بريوت -الدريين، فتحي، نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه االسالمي: مؤسسة الرسالة
 م.1988ه=1408 -الطبعة الرابعة -سوراي

 م.1997ه=1417 -الطبعة الرابعة -النظرايت الفقهية: جامعة دمشق -

 -الطبعة الثانية -سوراي -دمشق -حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله: مؤسسة الرسالة -
 م.2008ه = 1429

 -ليبيا-املنصورة-ييب "الزواج وأحكامه": دار البدرزبيدة، اهلادي علي، أحكام األسرة يف التشريع الل
 م.2013ه=1434 -الطبعة األوىل
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الطبعة  -دمشق -الزحيلي، حممد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة: دار الفكر
 م.2006ه =  1427 -األوىل

 -الطبعة الثانية -سوراي -دمشق -الزرقا، أمحد بن الشيخ حممد، شرح القواعد الفقهية: دار القلم
 م.1989ه = 1409

ه(، شرح الزرقاين على خمتصر خليل: 1099الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن حممد )املتوىف: 
 م.2002ه= 1422 -الطبعة األوىل -لبنان -بريوت -دار الكتب العلمية

بدون  -بريوت -ر املعرفةه (، املبسوط: دا483السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل )املتوىف: 
 م.1993ه = 1414 -طبعة

 بدون اتريخ. -بدون طبعة -السرطاوي حممود علي، شرح قانون األحوال الشخصية: دار الفكر

السنهوري، عبد الرزاق أمحد، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد نظرية االلتزام بوجه عام: دار إحياء 
 م.1952 -طبعة بدون -لبنان -بريوت -الرتاث العريب

ه (، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية: 911السيوطي، جالل الدين بن أيب بكر )املتوىف: 
 .1990ه=1411-الطبعة األوىل-دار الكتب العلمية

ه (، املوافقات: حتقيق: أبو عبيدة 790الشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي )املتوىف: 
 م.1997ه = 1417 -الطبعة األوىل -دار ابن عفان -حسن آل سلمان مشهور بن

ه (، 1126شهاب الدين النفراوي، أمحد بن غامن )أو غنيم( بن سامل ابن مهنا، األزهري املالكي )املتوىف:
ه = 1415 -بدون طبعة -الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين: دار الفكر

 م.1995

ه (، مغين احملتاج إىل معرفة معاين 977لدين حممد بن أمحد اخلطيب الشافعي )املتوىف: الشربيين، مشس ا
 م.1994 ه =1415 -الطبعة األوىل -ألفاظ املنهاج: دار الكتب العلمية
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 -مصر اجلديدة -شرف الدين عبد العظيم ، األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية: الدار الدولية
 م.2004 -الطبعة األوىل -القاهرة

الشريف، عبد السالم حممد العامل، الزواج والطالق يف القانون اللييب وأسانيده الشرعية: دار الكتب 
 م.1998 -الطبعة الثالثة -ليبيا-بنغازي-جامعة قاريونس-الوطنية

شليب، حممد مصطفى، أحكام األسرة يف اإلسالم دراسة مقارنة بني فقه املذاهب السنية واملذهب 
 م.1977 ه=1397-الطبعة الثانية-دار النهضة العربية-لقانون: بريوتاجلعفري وا

 -ه (، نيل األوطار: دار احلديث1250الشوكاين حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين )املتوىف:
 م.1993ه = 1413 -الطبعة األوىل -مصر

 -ليبيا –بنغازي  –لوطنيةشيبة، مصطفى عبدالغين، أحكام األسرة يف الشريعة االسالمية: دار الكتب ا
 م.2012 -الطبعة الثانية

ه (، بلغة السالك ألقرب املسالك 1241الصاوي املالكي، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت )املتوىف:
 بدون اتريخ. -بدون طبعة -املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري: دار املعارف

ه (، املعاين البديعة يف 792يثي الرميي، مجال الدين )املتوىف:الصرديف، حممد بن عبد هللا بن أيب بكر احلث
، دار الكتب العلمية الطبعة  -بريوت –معرفة اختالف أهل الشريعة: حتقيق: سيد حممد مهىن 

 م.1999ه = 1419 -األوىل

 -القاهرة -عامر، عبد العزيز، األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية فقها وقضاء: دار الفكر العريب
 م.1984ه=1404 -الطبعة األوىل

العبد اللطيف، عبد الرمحن بن صاحل، القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري: عمادة البحث العلمي 
 م.2003ه =1423 -الطبعة األوىل -السعودية -املدينة املنورة -ابجلامعة اإلسالمية

 م.1983-ة الثانيةالطبع-عفيفي، محودة حممد، البحث العلمي: مطابع سجل العرب
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-الطبعة الثانية-القاهرة-علي، إبراهيم حسن، استخدام املصادر وطرق البحث: مكتبة النهضة اإلسالمية
 م.1963

 م.2016العون، علي عبدهللا، التعسف يف الطالق واحلقوق املرتتبة عليه والتدابري املتبعة للحد منه: 

 -الطبعة األوىل -لبنان -بريوت -الكي: مؤسسة الراينالغرايين، الصادق بن عبدالرمحن، مدونة الفقه امل
 م.2002ه= 1423

فرج، توفيق حسن، الطبيعة القانونية للخطبة وأساس التعويض يف حالة العدول عنها: مطبعة جامعة 
 م.1963 -بدون طبعة -مصر -االسكندرية

 (، الذخرية: دار الغرب ه684القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي )املتوىف: 
 م.1994 -الطبعة األوىل -بريوت -اإلسالمي

ه (، أسهل املدارك "شرح إرشاد السالك يف 1397الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد هللا )املتوىف: 
 بدون اتريخ. -الطبعة الثانية -لبنان -بريوت -مذهب إمام األئمة مالك": دار الفكر

الطبعة  -دمشق -العثماين، حبوث يف قضااي معاصرة: دار القلم حممد شفيع ، القاضي حممد تقي
 م.2003ه=1424 -الثانية

ه (، التحبري شرح التحرير يف أصول 885املرداوي، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان )املتوىف: 
 -الطبعة األوىل -السعودية -الرايض -الفقه: حتقيق: عبدالرمحن جربين وآخرين، مكتبة الرشد

 م.2000ه=1421

ه (، روضة الطالبني وعمدة املفتني: حتقيق: 676النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف )املتوىف: 
 -الطبعة الثالثة -عمان -دمشق -بريوت -زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي

 م.1991ه=1412

ح الفقهاء، دار الفضيل اهلوين، حممد عبيد، قانون الزواج والطالق: معلقًا عليه أبحكام القضاء وشرو 
 م.2007الطبعة الثانية  -ليبيا-بنغازي–للنشر والتوزيع 
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َوْهَبة الزحيلي، مصطفى، الفقه اإلسالمي وأدلته )الشامل لألدل ة الشرعية واآلراء املذهبية وأهم  النظرايت 
 -الرابعةالطبعة  -سوراي -دمشق -الفقهيَّة وحتقيق األحاديث النَّبويَّة وخترجيها(: دار الفكر

 بدون اتريخ.

 -دمشق -نظرية الضمان أو أحكام املسؤولية املدنية واجلنائية يف الفقه اإلسالمي: دار الفكر -
 م.2012ه= 1433 -الطبعة التاسعة

 مناهج وطرق البحث العلمي:

 م.2014ه= 1435 -بدون طبعة -سليمان، عبدالرمحن سيد، مناهج البحث: عامل الكتب

الطبعة  -القاهرة-ستخدام املصادر وطرق البحث: مكتبة النهضة اإلسالميةعلي، إبراهيم حسن، ا
 م.1963 -الثانية

الطبعة  -دار املسرية -األردن -ملحم، سامي حممد، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس: عمان
 م.2000 -األوىل

 :ةواملواقع اإللكرتوني والقوانني واملوسوعات واجملالت العلمية والدروس الرسائل

إلياس، مسعودة نعيمة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص بعنوان: "التعويض عن الضرر يف 
م 2009 -اجلزائر -تلمسان -بعض مسائل الزواج والطالق": جامعة أيب بكر بلقايد

 م.2010=

زائري: دراسة بن صغري، حمفوظ، االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف قانون األسرة اجل
-اجلزائر-ابتنة-مقدمة لنيل درجة الدكتوراه العلوم يف العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر

 م.2008/2009

حجيلة، بريكي، التعسف يف العدول عن اخلطبة: دراسة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون 
 م.2013-البويرة-اخلاص، جامعة أكلي حمند اوحلاج
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حممد منصور، آاثر العدول عن اخلطبة يف الفقه والقانون: جامعة دمشق للعلوم احلموي، أسامة 
 م.2011-االقتصادية والقانونية

حممد، خارف، دراسة مقدمة لنيل شهادة املاجستري بعنوان "التعويض عن الضرر املعنوي بني الفقه 
 م.2013ه = 1434 -اإلسالمي وقانون االسرة اجلزائري": جامعة وهران

ي، أمحد بن عمر بن مساعد، شرح القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: احلازم
بدون  -بدون طبعة - http://alhazme.netدروس صوتية فرغها موقع الشيخ احلازمي  

 اتريخ.

لتوجيه: دروس صوتية فرغها موقع الشبكة عبد الغفار، حممد حسن، القواعد الفقهية بني األصالة وا
 بدون اتريخ. -بدون طبعة - http://www.islamweb.netاإلسالمية 

م: بشأن األحكام اخلاصة ابلزواج والطالق 1984( لسنة 10قانون األحوال الشخصية اللييب رقم )
م، واملعمول به من اتريخ نشره يف اجلريدة 1984 –أبريل  -19وآاثرمها، الصادر بتاريخ 

 الرمسية.

 م.1954فرباير  20القانون املدين اللييب، نشر يف اجلريدة الرمسية، 

 م.1997يونيو  4قانون األحوال الشخصية لسلطنة عمان الصادر بتاريخ 

 ديالته.م وتع1984يوليو  23الصادر بتاريخ  51قانون األحوال الشخصية لدولة الكويت رقم 

 م.1988أبريل  4مشروع قانون األحوال الشخصية العريب املوحد الصادر بتاريخ 

 م.1881مشروع كتاب األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية حملمد قدري الصادر بتاريخ 

وتعديالته،  188/1959كرمي، فاروق عبدهللا، الوسيط يف شرح قانون األحوال الشخصية العراقي 
 م.2004-كردستان العراق  -يةجامعة السليمان

بدون -القاهرة-صقر، عطية، موسوعة األسرة حتت رعاية اإلسالم: مراحل تكوين األسرة، مكتبة وهبة
 م.2006ه=1427-طبعة

http://alhazme.net/
http://www.islamweb.net/
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العدد  -ليبيا -زلينت -جملة اجلامعة األمسرية دوري ة علمي ة جامعة حمك مة: اجلامعة األمسرية للعلوم اإلسالمية
 م.2010-لسابعةالسنة ا -الرابع عشر

اجمللة االردنية للتاريخ واآلاثر، هايل مضفي الربي وآخر، الزواج عند العرب قبل اإلسالم " دراسة اترخيية 
 م.2015يف القواعد واملراسيم والطقوس": اجمللد التاسع، العدد األول، 

 يز الراحجياملكتبة الشامةل، املكتب التعاوين لدلعوة ابلروضة، أ وقاف الش يخ محمد بن عبدالعز 

www.shamela.ws/ -www.arrawdah.com    . 

  https://mawdoo3.com موضوع أ كرب موقع عريب ابلعامل، بواسطة مراد الشوابكة.
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 حقاملل

 ف بشأن األحكام اخلاصة ابلزواج والطالق وآاثرهم 1984( لسنة 10قانون رقم )
 الباب األول

 الزواج

 الفصل األول

 اخلطبـــــــــــــــــــــة

 املادة األوىل

 ( اخلطبة طلب التزوج والوعد به. أ

 ( حيق لكل من اخلاطبني العدول عن اخلطبة. ب

سرتد ما أهداه لآلخر عيناً أو قيمة يوم القبض مامل يكن هناك شرط أو ج( فإذا كان العدول ملقتضى فله أن ي
 عرف يقضى بغري ذلك.

 د( إذا سبب العدول عن اخلطبة ضرراً حتمل املتسبب فيه التعويض عنه.

 الفصل الثاين

 األحك         ام العام       ة

 تعري   ف ال    زواج

 املادة الثانية

سس من املودة والرمحة والسكينة حتل به العالقة بني رجل وامرأة ليس أحدمها حمرماً الزواج ميثاق شرعي يقوم على أ
 على اآلخر.

 املادة الثالثة

 ( حيق لكل من الزوجني أن يشرتط يف عقد النكاح ما يراه من الشروط اليت ال تتنايف مع غاايت الزواج ومقاصده. أ

 الزواج. ( ال يعتد أبي شرط إال إذا نص عليه صراحة يف عقد ب

 إجراءات إبرام العقد وإثباته
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 املادة الرابعة

 تسرى يف األمور التنظيمية اخلاصة إببرام عقد الزواج القوانني واللوائح املتعلقة بذلك.

 املادة اخلامسة

 يثبت الزواج حبجة رمسية أو حبكم من احملكمة األهلية.

 املادة السادسة

 ( يشرتط يف أهلية الزواج العقل والبلوغ. أ

 ( تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين. ب

 ج( للمحكمة أن أتذن ابلزواج قبل بلوغ هذه السن ملصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الويل.

 د( يكتسب من تزوج وفق الفقرتني السابقتني أهلية التقاضي يف كل ماله عالقة.

 ابلزواج وآاثره.

 املادة السابعة

  زواجالوالية يف ال             

 ( الويل يف الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب اإلرث. أ

 ( يشرتط أن يكون الويل عاقال ابلغاً. ب

 ج( إذا استوي وليان يف القرب فأيهما توىل الزواج بشروطه جاز.

 د( إذا غاب الويل األقرب ورأت احملكمة أن يف انتظار رأيه فوات مصلحة يف الزواج انتقلت الوالية ملن يليه.

 ه ( احملكمة ويل من ال ويل له.

 املادة الثامنة

 ( ال جيوز للويل أن جيرب الفَّت أو الفتاة على الزواج رغم إرادهتما. أ

 ( كما ال جيوز للويل أن يعضل املوىل عليها من الزواج مبن ترضاه زوجاً هلا. ب

 ور قرار من احملكمة املختصة.ج( إذا تنازع أولياء أمور اخلاطبني على الزواج فال يتم العقد إال بعد صد
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 املادة التاسعة

يشرتط لصحة الزواج اجتماع رأى الويل واملوىل عليه، فإذا منع الويل صاحب احلق املوىل عليه من الزواج مبن يرضاه 
 لنفسه زوجاً، كان للموىل عليه أن يرفع األمر للمحكمة لتأذن ابلزواج إذا تبني هلا مناسبة ذلك.

 املادة العاشرة

( ال يعقد زواج اجملنون أو املعتوه إال من وليه وبعد صدور إذن من احملكمة، وال أتذن احملكمة ابلزواج إال بعد توفر  أ
 الشروط التالية:

   قبول الطرف اآلخر التزوج منه بعد اطالعه على حالة.1

   كون مرضه ال ينتقل منه إىل نسله.2

   كون زواجه فيه مصلحة له.3

 لشرطني األخريين بتقرير جلنة من ذوي االختصاص.ويتم التثبت من ا

 ب( ال يعقد زواج احملجور عليه لسفه إال من وليه وبعد صدور إذن من احملكمة املختصة.

 

 الفصل الثالث

 أركان ال         زواج وشروط      ه

 املادة احلادية عشرة

 ( ينعقد الزواج إبجياب وقبول ممن مها أهل لذلك. أ

 اب والقبول يف الزواج مشافهة ابأللفاظ اليت تفيد معناه لغة أو عرفاً أبية لغة.( يكون اإلجي ب

 ج( ويف حالة العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة، فإن تعذرت فباإلشارة املفهمة.

 د( يشرتط يف اإلجياب والقبول :

 ج املؤقت .  أن يكوان منجزين غري دالني على التأقيت ، فال ينعقد زواج املتعة وال الزوا 1

   موافقة القبول لإلجياب صراحة أو ضمناً .2

   احتاد جملس العقد بني احلاضرين ابملشافهة وحصول القبول فور اإلجياب .3

   مساع كل من العاقدين احلاضرين كالم اآلخر ومعرفته أن املقصود به الزواج وان مل تفهم معاين األلفاظ.4
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 املادة الثانية عشرة

 قاد الزواج أال تكون املرأة حمرمة على الرجل حترمياً مؤبداً أو مؤقتاً .( يشرتط النع أ

 ( أال تكون املرأة مشركة . ب

 ج( أال يكون الزوج غري مسلم ابلنسبة للمرأة املسلمة .

 املادة الثالثة عشرة .

اعية وقدرته املادية جيوز للرجل أن يتزوج بزوجة أخرى إبذن تصدره احملكمة املختصة بعد التأكد من ظروفه االجتم
 والصحية .

 كما جيوز للرجل املطلق الزواج بعد إثبات طالقه من زوجته األوىل وفقاً ألحكام هذا القانون.

 املادة الرابعة عشرة

يشرتط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين مسلمني ابلغني عاقلني رجلني أو رجل وامرأتني فامهني أن كالم 
 .املتعاقدين مقصود به الزواج 

 املادة اخلامسة عشرة

 ( الكفاءة حق خاص ابملرأة والويل . أ

 ( الويل يف الكفاءة : االبن مث اجلد الصحيح مت األخ الشقيق دون سواهم . ب

 ج( تراعى الكفاءة بني الزوجني حني العقد ويرجع يف تفسريها إىل العرف .

د ذلك أنه غري كفء كان لكل من الزوجة د( إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اشرتطت عليه يف العقد مث ظهر بع
ووليها حق طلب الفسخ ما مل حتمل الزوجة أو تنقضي سنة بعد النكاح أو يسبق الرضا صراحة أو ضمناً ممن 

 يطلب الفسخ .

 ه ( ليس للويل طلب الفسخ لنقصان املهر عن مهر املثل .

 

 الفصل الرابع

 أنواع الزواج وآاثره

 املادة السادسة عشرة

 صحيح أو فاسد . الزواج
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 ( الزواج الصحيح ما توفرت شروطه وأركانه ، وترتتب عليه مجيع أحكامه وآاثره منذ انعقاده. أ

( الزواج الفاسد ما اختل بعض شروطه وأركانه ، وال يرتتب عليه أي أثر قبل الدخول ، ويرتتب عليه بعد  ب
 الدخول ما يلي :

   األقل من املهر املسمى ومهر املثل .1

 النسب وحرمة املصاهرة .  2

   العدة .3

   نفقة العدة مادامت املرأة جاهلة فساد العقد .4

 

 الفصل اخلامس

 آاثر الزواج

 املادة السابعة عشرة

 حقوق الزوجة على زوجها :

 حيق للزوجة على زوجها :

 ( النفقة وتوابعها يف حدود يسر الزوج واستطاعته طبقاً ألحكام هذا القانون . أ

 م التعرض ألمواهلا اخلاصة هبا ، فلها أن تتصرف فيها كما تشاء .( عد ب

 ج( عدم إحلاق ضرر هبا ، مادايً كان أو معنوايً .

 املادة الثامنة عشرة

 حيق للزوج على زوجته : حقوق الزوج على زوجته :

 ( النفقة وتوابعها يف حالة عسر الزوج ويسر الزوجة طبقاً ألحكام هذا القانون . أ

 هتمام براحة الزوج واستقراره حسياً ومعنوايً .( اال ب

 ج( اإلشراف على بيت الزوجية وتنظيم شؤونه واحملافظة عليه .

 د( حضانة أوالدها منه واحملافظة عليهم وإرضاعهم إال إذا كان هناك مانع صحي .

 ه( عدم إحلاق ضرر به مادايً كان أو معنوايً .
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 املادة التاسعة عشرة

             رامله           

 ( املهر كل ما يبذله الزوج لزوجته من مال أو منفعة مشعر ابلرغبة يف الزواج . أ

 ( كل ما صح التزامه شرعاً ، صلح أن يكون مهراً . ب

 ج( املهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء .

 د( جيوز تعجيل املهر أو أتجيل بعضه حني العقد .

 ويتأكد كله ابلدخول أو الوفاة . ه( جيب املهر ابلعقد الصحيح

 و( تستحق املطلقة قبل الدخول نصف مهرها فإن مل يسم هلا مهر استحقت متعة ال تزيد على نصف مهر مثلها .

 ز( التأجيل يف املهر ينصرف إىل حني البينونة أو الوفاة مامل يكن هناك شرط أو عرف يقضي بغري ذلك.

 املادة العش       رون

زوجان يف مقدار املهر أصالً أو قيمة ، كان املعول عليه ما دون بوثيقة النكاح فإذا مل يدون هبا شيء إذا اختلف ال
 حتاكما إيل عرف البالد.

 املادة احلادية والعشرون

 االختالف على أاثث البيت

 إذا اختلف الزوجان على أاثث البيت وأدواته .

أخذه الزوج بعد حلفه وما كان صاحلاً للنساء أخذته الزوجة وال بينة لكل واحد منهما ، فما كان صاحلاً للرجل 
 بعد حلفها .

وما كان صاحلاً لكل من الزوجني اقتسماه عيناً ، أو قيمة بعد حلفهما مامل يكن هناك شرط أو عرف يقضي بغري 
 ذلك .

 

 الفصل السادس

 النفق                  ة

 أحكام عام    ة
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 املادة الثانية والعشرون

 النفقة املسكن والطعام والكسوة والعالج وكل ما به مقومات احلياة .تشمل 

 املادة الثالثة والعشرون

جتب نفقة الزوجة على زوجها املوسر من اتريخ العقد الصحيح ، كما تلزم الزوجة املوسرة ابلنفاق على زوجها 
 رضها عسراً أو يسراً .وأوالدها منه مدة إعسار الزوج ، وتقدر النفقة حبسب حال امللزم هبا وقت ف

 املادة الرابعة والعشرون

 جيوز طلب زايدة النفقة أو نقصاهنا لتغري حال املنفق أو أسعار البلد أو ظهور مامل يكن ظاهراً من حال امللزم هبا .

 املادة اخلامسة والعشرون

يثبت االيذاء من املشاركة حيق لكل من الزوجني أن يسكن معه يف بيت الزوجية من جتب عليه نفقته شرعاً ، مامل 
 يف السكن حبكم من احملكمة املختصة .

 املادة السادسة والعشرون

إذا تنازع الزوجان يف النفقة وال بينة ألحدمها ، وكان الزوج حاضراً والزوجة تسكن معه فالقول قوله بيمينه ، أما إذا  
 كانت ال تسكن معه فالقول قوهلا بيمينها .

 .ثناء غيبته فالقول قوهلا بيمينهافالقول قوله بيمينه ما مل تكن قد رفعت دعواها بعدم اإلنفاق أفإن كان الزوج غائباً 

 بعة والعشرونااملادة الس

( جيوز للمحكمة أن تفرض نفقة مؤقتة ملن يستحقها شرعاً بناء على طلبه وذلك مَّت ابن هلا من مظاهر احلال أو  أ
لنفقة وتقصري من جتب عليه يف القيام ابإلنفاق ، ويصدر األمر من من التحرايت رجحان توافر شروط استحقاق ا

احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن مستحق النفقة أو من جتب عليه ويكون األمر الصادر بفرض النفقة 
 مشموالً ابلنفاذ املعجل .

 ( جيرى تنفيذ األمر ابلطرق املقررة لتنفيذ أحكام النفقة . ب

الشأن أن يعرتض على األمر وذلك برفع دعوى ابلطرق العادية أمام احملكمة الصادر منها األمر  ج( لكل من ذوي
 ويف هذه احلالة ينتهي أثر األمر بصدور احلكم .

 د( ال يستحق أي رسم على الطلب بفرض النفقة أو األمر الصادر بفرضها أو إعالن هذا األمر أو تنفيذه .
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 الباب الثاين

 وجنيالفرقة بني الز 

 الفصل األول

 الط       الق

 املادة الثامنة والعشرون

 الطالق حل عقدة الزواج :

ويف مجيع األحوال ال يثبت الطالق إال حبكم من احملكمة املختصة ، وذلك مع مراعاة أحكام املادة )اخلامسة 
 والثالثني( من هذا القانون .

 

 الفصل الثاين

 أحكام عام               ة

 اسعة والعش     روناملادة الت

 الطالق نوعان رجعي وابئن :

 ( الطالق الرجعي ال ينهى عقد الزواج إال ابنتهاء العدة . أ

 ( الطالق البائن ينهى عقد الزواج حني وقوعه . ب

 املادة الثالثون

يف كل طالق يقع رجعياً إال الطالق املكمل للثالث والطالق قبل الدخول والطالق على بدل وطالق القاضي 
 غري االيالء واهلجر والظهار واإلعسار ابلنفقة والغيبة وما نص يف هذا القانون على أنه ابئن .

 املادة احلادية والثالثون

( يقع الطالق ابأللفاظ الصرحية فيه عرفاً ، وال يقع أبلفاظ الكتابة إال إذا نوى املتكلم هبا الطالق وال تثبت النية  أ
 إال ابعرتافه .

 العاجز عن الكالم ابلكتابة اليت يقصد هبا إيقاعه . ( ويقع من ب

 ج( ومن العاجز عن الكالم والكتابة إبشارته املفهمة .
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 املادة الثانية والثالثون

 ( يشرتط يف املطلق أن يكون ابلغاً عاقالً خمتاراً قاصداً اللفظ الذي يقع به الطالق واعياً ما يقول . أ

 واملعتوه واملكره وفاقد التمييز .( ال يقع طالق الصىب واجملنون  ب

 املادة الثالثة والثالثون

 ( ال يقع الطالق على الزوجة إال إذا كانت يف زواج صحيح أو معتدة من طالق رجعى. أ

 ( ال يقع الطالق املعلق على فعل شيء أو تركه . ب

 ج( ال يقع الطالق يف احلنث بيمني الطالق أو احلرام .

 ن ابلعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة إال طلقة واحدة رجعية مامل تكن مكملة للثالث.د( ال يقع الطالق املقرت 

 املادة الرابعة والثالثون

( الطالق مراتن وميلك الزوج على زوجته ثالث تطليقات وال جيوز للزوج ترجيع مطلقته يف املرة الثالثة حَّت تنكح  أ
 زوجاً غريه .

 .دخول تطليقات الزوج السابق ولو كانت دون الثالث( زواج املطلقة بزوج آخر يهدم ابل ب

 

 الفصل الثالث

 الطالق ابتفاق الطرفني

 املادة اخلامسة والثالثون

 ( يقع الطالق ابتفاق الزوجني يف حضور الزوجني أو وكيليهما بوكالة خاصة . أ

 ( يوثق الطالق الذي يقع ابتفاق الطرفني لدى احملكمة املختصة . ب

الطرفان على الطالق ، فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من احملكمة املختصة وفقاً ألحكام  ج( إذا مل يتفق
 املواد التالية .
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 الفصل الرابع

 يف احلكمني

 املادة السادسة والثالثون

إذا مل يتفق الزوجان على الطالق طبقاً للمادة السابقة ورفع األمر إىل احملكمة املختصة تولت تعيني حكمني 
 صالح بني الزوجني .لإل

 املادة السابعة والثالثون

واال فمن غريهم وأن يكوان ممن هلم  –ان أمكن  –( يشرتط يف احلكمني أن يكوان رجلني عدلني من أهل الزوجني  أ
 خربة حباهلما ، وقدرة على اإلصالح بينهما .

 انة .( حيلف احلكمان مييناً أمام احملكمة على أن يقوما مبهمتهما بعدل وأم ب

طر احملكمة احلكمني واخلصوم ج( حتدد احملكمة للحكمني اتريخ بدء وانتهاء مهمتهما مبا ال جياوز شهراً وخت
 .بذلك

د( للمحكمة أن تعطي للحكمني مهلة أخرى مرة واحدة إلهناء مهمتهما فإن مل يقدما تقريرمها خالهلا عينت 
 غريمها .

 املادة الثامنة والثالثون

أن يتعرفا أسباب الشقاق بني الزوجني وأن يبذال جهدمها يف اإلصالح بينهما أبية طريقة ممكنه ،  ( على احلكمني أ
 وعليهما السري يف مهمتهما ولو امتنع أحد الزوجني عن حضور جملسهما مَّت مت إخطاره بذلك .

انه مع األسباب املؤيدة ( على احلكمني يف حالة عجزمها عن اإلصالح بني الزوجني أن يرفعا إيل احملكمة ما يقرر  ب
 لذلك وعلى احملكمة أن تفصل يف النزع القائم بينهما .

 

 الفصل اخلامس

 الطالق لدى احملكمة

 املادة التاسعة والثالثون

 التطليق حبكم القضاء
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 ( إذا عجز احلكمان عن اإلصالح بني الزوجني تولت احملكمة الفصل يف النزاع . أ

لسة سرية لإلصالح بني الزوجني ، فإذا تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت ويف هذه احلالة تعقد احملكمة ج
ابلتطليق فإذا كان املتسبب يف الضرر هي الزوجة حكمت احملكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع 

 التعويض عن الضرر للطرف اآلخر .

 ض ومؤخر الصداق .أما إذا كان املتسبب يف الضرر هو الزوج حكمت احملكمة للزوجة ابلتعوي

 وذلك كله مع عدم اإلخالل ابحلقوق األخرى املرتتبة على الطالق .

ب( فإذا عجز طالب التفريق عن اثبات دعواه واستمر الشقاق بني الزوجني مبا يستحيل معه دوام العشرة حكمت 
 احملكمة ابلتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق .

 املادة األربعون

 اقالتطليق لعدم االنف

 ( إذا امتنع الزوج املوسر عن اإلنفاق على زوجته بدون سبب أجرب على اإلنفاق . أ

 ( إذا كان الزوج معسراً والزوجة موسرة ألزمت ابإلنفاق عليه وعلى أوالدها منه. ب

 ج( للزوجة طلب التطليق إذا مل تعلم بعسر الزوج قبل الزواج .

 يسره .د( وللزوج أن يراجع زوجته يف العدة إذا ثبت 

 ه ( ال تطلق الزوجة إذا طرأ اإلعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج أو علمت بعسره قبل الزواج .

 و( ال تطلق الزوجة على زوجها املعسر إال بعد منحه أجال مناسباً .

يز ز( يعترب التطليق لعدم اإلنفاق رجعياً ، فإذا تكررت الشكوى بسبب االمتناع عن اإلنفاق أعترب ذلك ضرراً جي
 للزوجة طلب التفريق ويقع الطالق ابئناً .

 املادة احلادية واألربعون

 التطليق لغيبة ال      زوج

( إذا غاب الزوج بال عذر مقبول وتضررت زوجته جاز هلا أن تطلب التطليق ولو كان هلا مال تنفق منه على  أ
 نفسها .

حملكمة أجال اما أن حيضر إيل زوجته واما أن ينقلها ( إذا كان الغائب معلوم اإلقامة وأمكن إعالنه ضربت له ا ب
 إليه وإما أن يطلقها .
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ج( فإذا انتهي األجل ومل يبد الزوج عذراً مقبواًل فرقت احملكمة بينهما بدون أع   ذار أو ضرب أجل ، ويعترب هذا 
 التفريق طالقاً رجعياً .

 املادة الثانية واألربعون

 التطليق للعي           وب

لكل من الزوجني أن يطلب التفريق إذا وجد ابآلخر عيباً ال يتم به مقصود الزواج وغايته أو وجد به عيباً سواء  (  أ
 كان قائماً قبل العقد ومل يعلم به طالب التفريق أو حدث بعد العقد ومل يرض به .

 ز له طلب التفريق.( فإن مت الزواج وهو عامل به أو حدث بعد العقد ورضي به صراحة أو داللة فال جيو  ب

 املادة الثالثة واألربعون

 التطليق لإليالء واهلج         ر

إذا آىل الرجل من زوجته أو هجرها مدة أربعة أشهر أو أكثر بدون عذر وطلبت الزوجة التطليق ضربت له احملكمة 
 مدة مناسبة فإن مل يفئ طلقتها عليه طلقة رجعية .

 املادة الرابعة واألربعون

شبه الرجل زوجته إبحدى حمارمه ورفعت الزوجة أمرها إىل القضاء طالبة التطليق أمرته احملكمة إبخراج كفارة ( إذا  أ
 الظهار وضربت له أجال مناسباً .

 ( فإذا أمتنع لغري عذر وانتهت مدة اإليالء من يوم الطلب طلقتها عليه احملكمة طلقة رجعية . ب

 املادة اخلامسة واألربعون

 فسخ الزواج

 ( يفسخ الزواج إذا اختل ركن من أركانه أو شرط من شروطه أو حيث مينع الشرع استمرار العالقة الزوجية . أ

( إذا كان سبب الفسخ من األسباب الطارئة اليت جتعل املرأة الحتل للرجل شرعاً وجبت احليلولة بني الزوجني  ب
 من اتريخ موجب الفسخ ، حَّت صدور حكم هنائي بذلك.

بعد الدخول أو ثبوت اخللوة يوجب للمرأة املسمى أو مهر املثل أما ان وقع الفسخ قبل الدخول فال  ج( الفسخ
 تستحق شيئاً .

 املادة السادسة واألربعون

 الفسخ الختالف الدين
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( إدا دخل الزوجان يف اإلسالم أو دخل الزوج اإلسالم وكانت الزوجة من أهل الكتاب بقيا على زواجهما بشرط  أ
 وجد مانع شرعي أو سبب من أسباب التحرمي املبينة يف هذا القانون .أال ي

( وإذا أسلمت الزوجة وامتنع زوجها عن الدخول يف اإلسالم فسخ نكاحهما فإذا أسلم الزوج أثناء العدة جاز  ب
 له الرتجيع .

 ج( وإذا كانت الزوجة غري كتابية عرض عليها اإلسالم فإذا امتنعت فسخ نكاحها .

 قف الفسخ يف مجيع األحوال على حكم احملكمة .د( يتو 

 

 الفصل السادس

 الطالق لدى احملكمة إبرادة الزوجني املنفردة

 املادة السابعة واألربعون

يثبت الطالق أمام احملكمة بتصريح ممن ميلكه يف حضور الطرف اآلخر أو وكيله إن تعذر حضوره شخصياً وذلك  
 بني الزوجني . كله بعد استنفاذ مجيع حماوالت الصلح

 املادة الثامنة واألربعون

 املخالعة

 ( املخالعة : التطليق إبدارة الزوجني لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ اخللع أو الطالق . أ

( يشرتط لصحة املخالعة أن تكون الزوجة أهال للبذل والزوج أهال إليقاع الطالق طبقاً ألحكام املادة الثانية  ب
 انون .والثالثني من هذا الق

 ج( جيوز أن يكون العوض حق احلضانة أو النفقة أو مؤخر الصداق أو غري ذلك .

 املادة التاسعة واألربعون

 ( لكل من الزوجني الرجوع عن إجيابه يف املخالعة قبل قبول الطرف اآلخر . أ

 ( فإن كان الرجوع من جانب الزوج تعنتاً ، حكم القاضي ابملخالعة مقابل بدل مناسب . ب

 ( اذا حتققت احملكمة من عسر الزوجة جاز هلا أن حتكم بتأجيل دفع البدل إيل حني يسرها.ج

 د( تعترب املخالفة طالقاً ابئناً .
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 املادة اخلمسون

 ( للزوج ترجيع مطلقته طالقاً رجعياً ما دامت يف العدة . أ

 ة املفهمة .( حتصل الرجعة ابلفعل أو ابلقول أو ابلكتابة ، فان تعذر ذلك فباإلشار  ب

 ج( تثبت الرجعة بكافة طرق اإلثبات وال تسقط ابلتنازل عنها .

 املادة احلادية واخلمسون

 حتدد احملكمة املختصة يف حالة وقوع الطالق نفقة الزوجة املطلقة أثناء عدهتا .

ملادة فإن كان الطالق بسبب من الزوج حكمت احملكمة مبتعة حسب يسر املطلق أو عسره دون اخالل حبكم ا
 التاسعة والثالثني من هذا القانون .

 كما حتكم احملكمة بتحديد نفقة األوالد بعد مراعاة حكم املادة احلادية والسبعني من هذا القانون

 

 الباب الثالث

 آاثر احنالل ال          زواج

 الفصل األول

 الع      دة

 املادة الثانية واخلمسون

بها الشرع على بعض النساء يف أوقات معنية ، طهارة للعرض وصوانً للنسب ( العدة مدة حمددة من الزمن أو ج أ
 متكثها املرأة املعتدة من طالق أو وفاة يف بيت الزوجية .

 ( تبتدئ عدة املرأة املدخول هبا من اتريخ الطالق أو الفرقة أو الوفاة . ب

 . ج( ال جتب العدة قبل الدخول أو اخللوة الصحيحة إال يف حالة الوفاة

 د( عدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أايم .

 ه ( عدة احلامل تستمر إيل وضع محلها أو سقوطه مستبني اخللقة سواء كانت عدة طالق أو فراق أو وفاة .

 و( عدة ذوات اإلقراء من النساء ثالثة قروء ، فإذا انعدم القرء لصغر سن أو لكرب فعدهتن ثالثة أشهر .

 لعقد على املرأة املعتدة حَّت تنقضي عدهتا .ز( ال جيوز ا
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 الفصل الثاين

 النسب

 املادة الثالثة واخلمسون

 ( أقل مدة احلمل ستة أشهر قمرية و أكثرها سنة . أ

( يثبت نسب الولد إيل أبيه يف الزواج الصحيح إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة احلمل ومل يثبت عدم  ب
 ورة حمسوسة .امكان التالقي بني الزوجني بص

 ج( إذا انتفى أحد هذين الشرطني فال يثبت نسب الولد من الزوج اال أقر به أو ادعاه .

 د( إذا توافر هذان الشرطان ال ينفي نسب املولود عن الزواج إال ابللعان .

 املادة الرابعة واخلمسون

ر قمرية من اتريخ الدخول أو اخللوة يثبت نسب الولد إيل أبيه يف الزواج الفاسد إذا مت الوضع بعد مضى ستة أشه
 الصحيحة .

 املادة اخلامسة واخلمسون

 ( ال يثبت نسب الولد إيل أبيه إذا وضعته أمه بعد أقصى مدة احلمل إال إذا أقر به الزوج أو الورثة أو ادعوه . أ

ذوي الشأن وحتققت  ( إذا أخطرت املعتدة من وفاة أو طالق أثناء عدهتا احملكمة املختصة حبملها يف مواجهة ب
 احملكمة من ثبوت احلمل حكمت بثبوت النسب إيل من نسب إليه أايً كانت مدة احلمل اليت ولد بعدها .

 ج( للمحكمة أن تستعني أبهل اخلربة من ذوي االختصاص ملعرفة ما يف الرحم من علة أو محل.

 املادة السادسة واخلمسون

والدة بغري إقرارها دون قيد أو شرط وترتتب على هذا النسب مجيع يثبت نسب كل مولود إيل أمه مبجرد ثبوت ال
 نتائجه املتفرعة عن األمومة والبنوة مالية كانت أو غري مالية .

 

 الفصل الثالث

 اإلقرار ابلنسب

 املادة السابعة واخلمسون
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أو العادة ومل يصرح  ( يثبت النسب إبقرار الرجل ببنوة جمهول النسب ، ولو يف مرض املوت ان مل يكذبه العقل أ
أبنه من الزان وصدقه املقر له يف ذلك مَّت كان وقت اإلقرار من أهل التصديق ، ويصح اإلقرار بنسب احلمل احملقق 

 مَّت توافرت هذه الشروط .

 ( وإذا أقر جمهول النسب أببوة رجل له وتوافرت يف هذا اإلقرار الشروط الواردة ابلفقرة السابقة ثبت نسبه منه . ب

 ( وال يثبت النسب ابإلقرار ابلولد أو ابألب إذا مل تتوافر فيه الشروط املذكورة .ج

 املادة الثامنة واخلمسون

مَّت ثبت النسب ابإلقرار على الوجه املبني ابملادة السابقة فال يقبل النفي وترتتب عليه مجيع أحكام النسب 
 املعروف أو الثابت ابلدليل .

 املادة التاسعة واخلمسون

( يثبت نسب الولد من األم إبقرارها مَّت توافرت شروط إقرار الرجل ابلولد ومل تكن متزوجة أو معتدة وقت أن  أ
 ولد .

( فإذا كانت متزوجة أو معتدة ال يثبت الولد من زوجها أو مطلقها إال مبصادقته أو بثبوت والدهتا إايه مع توافر  ب
 شروط ثبوت النسب يف هذه الوالدة .

نت متزوجة أو معتدة ومل تدع نسبه إيل الزوج ومل يكن للولد أم معروفة وكان ممن يولد ملثلها وصدقها يف ج( فإذا كا
 إقرارها ان كان مميزاً ثبت النسب .

 د( ويثبت نسبه من األم إبقراره إذا توافرت الشروط الواردة يف الفقرة )أ( من هذه املادة .

 

 الفصل الرابع

 الكفالة

 املادة الستون

إذا رغب من وجد طفال جمهول النسب يف أن يكون يف كفالته ووافقت اجلهة املختصة على ذلك ، فال ينزع  ( أ
 منه إال إذا أمهله أو أساء تربيته .

 ( إذا حكم بثبوت نسب الطفل املكفول نزع من كافله وسلم ملن ادعاه . ب

 ج( ال يثبت ابلكفالة النسب وال ترتتب عليها آاثره .
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 مسالفصل اخلا

 الرضاع

 املادة احلادية والستون

 ( مدة الرضاع أقصاها حوالن كامالن ملن أراد أن يتم الرضاعة . أ

 ( جيب على األم إرضاع ولدها دون أجرة على ذلك ما دامت يف عصمة أبيه . ب

 ج( فان ابنت استحقت أجرة على الرضاع .

 

 الفصل السادس

 احلضانة

 املادة الثانية والستون

حفظ الولد وتربيته ورعاية شؤونه وتوجيهه من حني والدته إيل أن يبلغ الذكر ويتم الدخول ابألنثى  ( احلضانة أ
 وذلك مبا ال يتعارض مع حق الويل .

( يف حالة قيام احلياة الزوجية تكون حضانة األوالد حقاً مشرتكاً بني األبوين فإن افرتقا فهي لألم مث ألمها مث  ب
الطفل من النساء بتقدمي من تدىل جبهتني على من تدىل جبهة واحدة مث حملارم الطفل من لألب مث ألمه مث حملارم 

 الرجال .

 ج( للمحكمة أال تتقيد ابلرتتيب الوارد يف الفقرة السابقة ملصلحة احملضون فيما عدا أم احملضون وأمها وأبيه وأمه .

 املادة الثالثة والستون

مع زوجها استحقت حضانة أوالدها ما مل تر احملكمة خالف ذلك ملصلحة  ( إذا تركت األم بيت الزوجية خلالف أ
 احملضون.

 ( وإذا كان احملضون صغرياً ال يستغىن بنفسه عن وجود أمه الزمت األم حبضانته . ب

ج( إذا تنازل مستحق احلضانة أو قام به مانع انتقل احلق إىل من يليه ، فان انعدم اختارت احملكمة حلضانة الطفل 
ن تثق به بشرط أن يكون عند اختالف اجلنس من حمارم الطفل ذكراً كان أو أنثى وذلك مع مراعاة أحكام م

 الفقرة )أ( من هذه املادة .
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 املادة الرابعة والستون

 تستحق األم الكتابية حضانة أوالدها املسلمني ما مل يتبني منها تنشئة األوالد على ير دين أبيهم املسلم .

 سة والستوناملادة اخلام

يشرتط يف احلاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون ابلغاً عاقال أميناً قادراً على تربية احملضون وصيانته ورعايته خالياً من 
 األمراض املعدية ، وخيتص احلاضن الذكر أبن يكون حمرماً للمحضونة األنثى وعنده من حيضن من النساء .

 برجل غري حمرم للمحضون. وختتص احلاضنة األنثى أبال تكون متزوجة

 املادة السادسة والستون

 ( تسقط احلضانة إذا اختل شرط من الشروط املشار إليها يف املادة السابقة . أ

( كما تسقط احلضانة بسكوت من له احلق فيها سنة كاملة من اتريخ علمه اال لعذر قاهر مينعه من املطالبة  ب
 حبقه يف احلضانة .

 سقطت عنه مَّت زال سبب سقوطها إال إذا رأت احملكمة خالف ذلك ملصلحة احملضون . ج( تعود احلضانة ملن

 املادة السابعة والستون

 ( ال تسقط احلضانة بسكىن من له احلق فيها مع من سقطت حضانته إال إذا كان هناك ضرر للمحضون . أ

أكان السفر مؤقتاً أم على سبيل إىل أي بلد داخل اجلماهريية سواء  –( ال يؤثر سفر الويل أو احلاضنة  ب
 على حق احلاضنة يف احلضانة إال إذا أضر السفر مبصلحة احملضون . –االستيطان 

ج( ال يسمح للحاضن ابلسفر ابحملضون خارج اجلماهريية إال بعد حصوله على إذن من وىل احملضون فإذا امتنع 
 الويل عن ذلك رفع األمر إيل احملكمة املختصة .

 امنة والستوناملادة الث

إذا تنازع احلاضن وويل احملضون يف زايرة الطفل تعني على القاضي املختص أن يصدر أمراً بتحديد موعد الزايرة 
 وزماهنا ومكاهنا ، ويكون األمر مشمواًل ابلنفاذ املعجل بقوة القانون .

 املادة التاسعة والستون

ة أبية فإذا انفصلت منه أو كانت احلاضنة غري األم ال تستحق األم أجراً على حضانة ولدها ما دامت يف عصم
 استحقت أجرة حضانة تكون يف مال احملضون ان كان له مال واال وجبت على أبيه املوسر .

 



114 
 

 املادة السبعون

 ( حيق للمطلقة احلاضنة أن تسكن يف مسكن مناسب ما دام حقها يف احلضانة قائماً . أ

 ضنة مانع سقط حقها يف السكن .( إذا انتهت احلضانة أو قام ابحلا ب

 

 الفصل السابع

 نفقة األقارب

 املادة احلادية والسبعون

( حتب نفقة الصغري الذي ال مال له على أبيه املوسر حَّت يتم الدخول ابلفتاة أو تتكسب من عملها ما يسد  أ
 حاجتها وإىل أن يبلغ الفَّت قادراً على الكسب .

املوسر من أبويه حَّت يكمل يواصل دراسته بنجاح استمرت نفقته على  ( إدا كان املنفق عليه طالب علم ب
 .دراسته

 ج( فإذا كان لطالب العلم مال ال يفي بنفقته الزم املنفق عليه مبا يكملها .

الثالثة والعشرين من هذا د( وإذا كان األب معسراً واألم موسرة وجبت عليها نفقة أوالدها منه طبقاً ألحكام املادة 
 .نالقانو 

النفقة حسب يسرهم  ه ( جتب نفقة األبوين الفقريين على ولدمها املوسر فإن تعدد األوالد قسمت عليهم
 .وعسرهم

 و( فإذا كان للوالدين مال ال يفي بنفقتهما الزم األوالد املوسرون مبا يكملها .

 املادة الثانية والسبعون

مجيع املسائل اليت تناولتها هذه النصوص يف لفظها أو يف  ( تسرى النصوص التشريعية الواردة يف هذا القانون على أ
 فحواها .

( فإذا مل يوجد نص تشريعي ميكن تطبيقه فيحكم مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية األكثر مالءمة لنصوص  ب
 هذا القانون .
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 املادة الثالثة والسبعون

ت السابقة لصدور هذا القانون ولو كان قد ( جيوز لكل متضرر أن يرفع دعوى جديدة عن أي حالة من احلاال أ
فصل فيها أبحكام هنائية غري ابتة ابملخالفة لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون وذلك خالل سنة من اتريخ 

 نفاذه.

 ( تلغى أحكام النشوز الصادرة قبل هذا القانون وتعترب كأن مل تكن . ب

 املادة الرابعة والسبعون

ف يف شأن كفالة بعض حقوق املرأة يف الزواج والتطليق  1972ه  /  1392( لسنة 176)يلغى القانون رقم 
ف بشأن تيسري احلصول على النفقات  1971( لسنة 112لألضرار واخللع وتعديالته ، كما يلغى القانون رقم )

 الشرعية وكل حكم خيالف أحكام هذا القانون .

 املادة اخلامسة والسبعون

  اجلريدة الرمسية ، ويعمل به من اتريخ نشره .ينشر هذا القانون يف

 مؤمتر الشعب العام

 و.ر 1393/رجب/  19صدر يف 

 ف 1984/ أبريل/  19املوافق 


