
 ملخص البحث
 

فى قانونيةهالآثار و إبطال الخطبة . 2015، 11210011، رقم القيد أسوة الفكرية
، كلية الشريعة األحوال الشخصيةشعبة .. بحث جامعي(النظريماليزيا)حقوق المرأة

ة.أم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. ادلشرف: الدكتور احلاج
 ، ادلاجستري.مسبلة

 .حقوق المرأة، اآلثار القانونية، إبطال الخطبة: الكلمات الرئيسة

إلسالم ىف امقبولة كون في ماليزيا عموما مبختلف العادات اليت تالنكاحعملية تبدو 
ىف األسرة اإلسالميةاليعرف تفصيال قانوناخلطبة.حفلة مثل اأمور طيبة ومنفعة لألمة، بأهن

كتابة شفويا أو   لنكاحلمصطلح الوعد ىف الفصل من الفصول فيهب اخلطبةولكن، ذُكر .ماليزيااخلطبة
من  15 الفصلالوارد يف خلطبة بإبطال اادلتعلق التنظيمرأة. دلمباشرةمن أجل نداء إىل اغري  مباشرةأو

 اآلثار القانونية لو إبطال اخلطبةأن  الفصلينص ىذا .1894 سنةاألسرة اإلسالميةاالحتادية  قانون
تزال يف ماليزيا ال ادلرأةكانت   ،يف ىذه احلالة رغم أن اجلمهور يقولون أهنا ليست عقد النكاح.

 سائرحىت يسبب للمرأةاخل يف القانونالذى قد ينَظم  إبطال اخلطبةيف ادلرأةحقوق ضبابية حول 
 .ادلالية وغري ادلالية على حد سواء

يف بطال اخلطبة( ما ىي اآلثار القانونية إل1: تان، مهامشكلىناك يبدو  ،وعلى ىذا األساس
من  1894 سنة 303رقم األسرة اإلسالميةاالحتادية  قانون( كيف محاية حقوق ادلرأة يف 2 ؟ماليزيا

 حقوق ادلرأة؟ النظري
القانون. أما . وادلدخل ادلستخدم مدخل ة ادلستخدمة الكتبادلكتبي ثو البحمن ىذا البحث 

بطريقة ا، ومناقشتها خمزوهن، و حتديد ادلواد القانونيةمنهج الوثائق بداية من ىو  وبياناتمنهج مجع 
 .شاملة، ومنظمة، ومنهجية
 الفصلكما ورد يف اآلثار القانونية  ذلا يف ماليزيا أخد االستنباط أن اخلطبة من ىذه البحوث ميكن 

أن متتثل مجيع  جيبألن اخلطبة تُعرب كالعقد.  1894 سنةاألسرة اإلسالميةاالحتادية  قانونل 15
على مجيع  ىف اخلطبة متليك ادلرأةالقانونية اآلثار وغري مسموح خبيانتو. كانت يف العقد األطراف 

إرجاع كافة اذلدايا ويتحمل مجيع اخلسائر اليت قد أنفقت  للرجل جيباخلطبةو اذلدايا اليت تعطي يف 



كما ورد ىف   ةعيالشر كمة إلىاحمل القيام مبطالبحفلة اخلطبة والنكاح. جبانب ذلك، متكن للمرأةعلى 
بل قمن أجل احلصول على حقوقها 1894 سنة 303رقم األسرة اإلسالميةاالحتادية  قانون

وتشجع ىالنكاحف هاحقوقىف النكاح، وبعد النكاح. ُُتدف ىذه احلماية من أجل احلصول ، و النكاح
 أصغرمناسبةآلراء الرجال، مثل محاية حقوق ادلرأة كانت األسرة.   ىفحدوث ادلساواة بني اجلنسني 

 وىلم جراوقاسم أمني،  على أجننري،
 


