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 " أحكام اخلطبة يف الفقه والقانون "

 طب, أي أراد الزواج منها .خي -خطب  هيغًة :ل تعريف اخلطبة : –أواًل  

اج اً ق قييا الييزو   لييش عيي ل, وهييإ أي قدمييال رميي   ميي ا  ييهييإ ارادا الييزواج أو ولييا  لييزواج اصطططاحاً : 

 منها.

بطة فقطا علطا اخلطني مط  اتسؤال: هل اخلطبة عقد ملزم جلانبني مبعىن إن اخلطابب  * تكييف اخلطبة :

فيطه  ابلطزواج حيطق هنطا وعطدفيجب عليهما أن يتما العقد ابلزواج وال حيق ألحدمها العطدول عهطهأ أم أ

 ولهسي  لميااً   ليزواج اخلطبي    الري ق   ا ميةمه  هيإ ولياعهه مط  اطا   لكل من عاقديه العدول

طهبيني ا أميان  اخلاننيا ا  واي مت   تفاق الط فني ألي اليزواج األمياف فهيش ال ويا وااخدهيار فل ي   لي 

 مل اليزواج ع ميا ومني لليىللى امتال الزواج للى أماف أي اخلطب  لما ازل فل ي   لي  أننيا أن هنيا اليز 

وا  ت دييان لمييااً  امهييا اق وييى عييش أ ييااا وهييرا قنييا  رويياوه  الييزواج, وهييرا قييددي ا  أي اخلطبيي  ع ييا مت

عيي وال ا زواج أرنيياي و وألي لليي زواميياً وا قبتييب للههييا عييهإلاً مييمت ا لييزال هنمتييال ال مييا أل ييا ولييا  لييزواج

                                                                     للزواج. قدحمق عاو ا, ون  ما ناي قب  توف  هره األرناي والر وال هو ممام

  .آي والسنثبد  مر وله  اخلطب  ودله   كلها   الم  * مشروعية اخلطبة ) دليلها( : 

 (. لهِ َسا ْن ِخْطَبِة اْضُتم بِِه مِ اَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعر  َواَل ُجهَ )قوله تعاىل :ففإ الم آي الك مي ورد  -

                                    0: ) ا خيطب أ انم للى خطب  أخهش (  قولهو  السن   -
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فاخلطبييي  تدكيييوي ميييمت خا يييب و طوعييي  و يييوز اخلطبطططة :  برفطططا -1 * الشطططرومل اووضطططوعية لل طبطططة :

وز للخطهيب مت الي   يخطوعي  أي تنظي  ا  اخلا يب, واألميانللخا ب أي قنظ  ا  املخطوع  و وز للل

                                                            لباً.جللال غارؤقدها هإ الومش والكفني ألنش المار املباح النظ  الهش ع لاً وهو لنواي ا

ويلمت  ياود  لا النظي  ا  اخخي قف ق   النظ  عني اخلا ب واخلطهب  فهحق لك  منه والشارع مل -  

ب امي أا فميال النييب هو أي املغري عيمت عي ب  خطي وقوالا الر ق  , ودله   ل   اقث روي لمت النيب 

 "ع يي   خلطهيب لليىا ي  قد ي    واحلكمطة مطن كلط  " انظطر إليهطا فهنطه أحطر  أن يطؤدم بيهكمطا

وميود أ يا النظي  ع ا ا مل قكمت قصياه اخلطبي  فهيرا غيري مياوز و يب أي قكيوي أماالصفات لللخطوع , 

           اخل . 00احملارل نأعهها أو أمها 

  ممت  ار النظ  أنثا ا أراد ال م  أي قنظ  ا  صفات وراثه  أدق للهش أي ق م  أمش مثًة, و وز تكو  -

  منهليا لليى قد ي   ني ال أ ا حمارمها ألي الغاق  ممت النظ   ب أي تدحميق وهيإ أيم ا مادال هرا أم

 0اخخ  

انوي األ ييييوال مييييةمه  مييييناً م هنيييياً للييييزواج اا أي قيييي: مل قرييييبال فمهيييياة الريييي ق   ا  سططططن اخلطوبططططة -2

فهيو اجلمهطور و أما عهد الشرع من  للبنات,  17من  للرباب و 18الرخصه  السوري  اد  ل  عي 

  البلوغ. ممت

 هيث ورد  2019 ال ل /4ورد ت اق  لب   مواد قانوي األ وال الرخصه   لمانوي رقم /ماحظة : 

 ال ل   لثامن  لر ا ممتللى أنش تكدل  أهله  الزواج   الف  والفداا عبلوغ ا /16  املادا رقم /
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 0و نناق  أوي ص حي  ا ترري ا  اي ال م  ق قا اخلطب  فما تكتدم أبي لبار صيغة اخلطوبة :  -3

قللي     لي  تلليه  ميثًة)اين أرغيب  : نيأيكهايطة   -  0: نأي قمول اين أ لب قا اعندي   صرحية -

 الزواج ممت فداا مجهل  مثمف  , ونان  فهها هره الصفات(.

 سؤال : ما هي ارومل اخلطبة    * حمل اخلطوبة :

 بة :ال جيوز خطو  عين أنهب ارعاً وهذا يأوالً : أن تكون او طوبة صاحلة للزواج حبيث حتل لل اب

 0  للغري أثناة اخلطوع  ممت نان  زوم -2  0مت نان  ا  ّ  لش ع لاً نإ اى حمارمش م -1

مل داا لياا ا -5  0مت نان  م داا ممت  ةق  ومت م -4  0 داا ممت  ةق رم إ مممت نان   -3

 0وفاا 

حّ ميي  ناأل ا جتييوز فهييش اخلطبيي  وا الييزواج ألي فططالهوع األول :
ر
ل مييا للههييا  ا  ييوز اخيي  مييثةً امليي أا امل

وال امليان  زت اخلطبي  ليز ل اا ميافد دان احل م  مدقد  فهها فل  انده  ا أما بقية األنواع و  مدها مدعاا,

م خلطبطة ولكطههلتصطري  ابافالفقهطا  اتفقطوا علطا حتطر  ونرل  زوم  الغري ا ا  رلِّّمي  واندهي  ليا ا, 

لدصييي ق  وا  طوعدهيييا ا فاملطلمييي  رم هييياً ا تصييي  خ -أ : يض ابخلطبطططة بعطططدل أقطططوالاختلفطططوا ابلتعطططر 

 هييا وقسييدأن  أي ق ام  لد يي ق  و ليي  هنمجيياه الفمهيياة أل ييا ا تييزال يكييم الزوميي   هييث  ييوز لزومهييا

 0 هاتش الزومه  

جتيييوز لنيييا  أميييا امل دييياا ميييمت  يييةق  ويييمت ميييواًة أنييياي الطيييةق مكّليييًة ليييثة  أو غيييري مكّلييي  فييية -ب

األ نا  خطوعدها ا  لدص ق  وا  لد  ق  مادام   ل اا لبماة ع   أاثر الزواج ودف اً ملا قا قنريأ 
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فدجيوز خطبدهيا  لد ي ق  ا  لدصي ق   أما عهد مجهور الفقهطا ممت لااوا عني الزوج املطلق واخلا ب, 

ز خطبدهيا ت  قاياً لنيا ع ي  الرياف ه  امل داا ممت  ةق  ومت عهنوني  صيغ ى فدجيو  وأما لبهنون  الكانى 

0 
طب ت  قااً ا تص حي -ج  0اً وأما امل داا ممت الوفاا فهجوز لاى الفمهاة أي ُتر

طططُتمْ  َأوْ  ا ِ الهِ َسططط ْطبَطططةِ خِ  ِمطططنْ  هِ بِططط َعر ْضطططُتمْ  ِفيَمطططا َعلَطططْيُكمْ  ُجهَطططاحَ  َواَل "  ودليطططل كلططط  قولطططه تعطططاىل  يف  َأْكهَطهطْ

 ". َمْعُروفًا ْواًل قطَ  تَطُقوُلوا َأنْ  ِإال   ِسرًّا وُهن  تُطَواِعدُ  اَل  َوَلِكنْ  َسَتْذُكُروهَنُن   أَن ُكمْ  اّلل ُ  َعِلمَ  أَنْطُفِسُكمْ 

 ". َوَعْشًرا ُهر  َأاْ  َأْربَطَعةَ  ُفِسِهن  ِِبَنطْ  ب ْصنَ َيتََ  اًجاَأْزوَ  َوَيَذُرونَ  ِمْهُكمْ  يُطتَطَوفط ْونَ  َوال ِذينَ وقوله تعاىل " 

فسي   وز خطبدهيا قبي فهيش الديااة لليى  يق الغيري فية  ي ألنيش  تكطون الفتطال وطوبطة للغط  :أال –اثنياً 

أخيهأ وال خيططب علطا خطبطة أخيطه حط   ال يبع أحدكم علا بيع ) لموليش  -1  اخلطوع  ألم قمت :

  0 يتك اخلابب قبله أو أيكن له اخلابب (

هللا ا حيييب وطوعيي  فهييش الدييااة للييى  ييق الغييري قيياال اخلا ييب الثيياين للييى خطوعيي  فديياا  ألي   ا -2 

 امل داقمت وألنش قزره األ ماد والرماق عني الراعني واألم تني .

 وياحظ يف اخلطوبة ثاث حاالت : -

ي لي  ا  يوز أل: ففيإ هيره احلان يتقدم ا ص خلطبة فتال فيوافق أهلها فتطتم بيطههم اخلطوبطة أ -1

 لناف هبا .اهو أ ق  عاب أي  قدمال خلطوع  هره الفداا أل ا أصبح   طوع  للغري واخلا ب األول

ففإ هره احلال  ا خة  عني الفمهاة للى لال مواز خطوعدها لد لق  ق الغري هبا, اا أ يم قيالوا ا ا 
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 ًا لمت اخلطب  .أ ي اخلا ب األول للثاين صح  خطوعدش ألي أ نش ق دان تنازًا منش أو لاو 

 يييا ا أل ففيييإ هيييره احلالييي   يييوز للغيييري  أي قدميييال خلطوعدهيييا  ألهطططل بلطططب اخلابطططب :اأن يطططرفض  -2

 .تسلى  طوع    هره احلال , وهره احلال  ا خة  عني الفمهاة للى موازها 

 ال فإ هره احلفالفتال عن القبول أو الرفض أي ال يزال األمر حمل للدراسة :  أن يسكت أهل -3

حلاليي  اخيير  كييم أتهنيياخ خيية  عييني الفمهيياة, فمييال ع اييهم ا  ييوز للغييري أي خيطييب هييره الفديياا أي 

 األو  .

 ن :وعلا هذا فلديها رأايوز للغري خطبدها فدأخر  كم احلال  الثانه  ,  وقال آخ وي  -

 ديياا مييبمش ا فأي خيطييب  : أبنييش ا  ييوز للغييري ويقططول الططرأي األول : هططو اوططذهب اوططالكي واحلهفططي

دحي ي ليمت مت أمي  ال لبها عخص آخ  ومل تدم اخلطوع  عهنهلا ع ا  ل ف  أو المبيول ألي السيكوت مي

بتيب قطوعدهيا فميا قدميال خل اخلا ب وم  ف  أ والش فهش ا دلال املوافمي  أو الي ف  , فيإ ا أعيه  للغيري أي

   .لرأي الراجوهذا هو ا للى هرا رف   لب األول فهلا لو ناي الثاين أ سمت منش,

ب  ويلنهاً لطليديان رفاياً وهو أ يا قيوا الرياف إ أي خطبي  الثياين جتيوز ألي السيكوت ق الرأي الثاين : 
غييري أي لوهلييرا ميياز ل ,األول, وألي الييبدد عييني المبييول واليي ف  للخا ييب األول مل قبتييب للهييش  ييق لييش 

 قدمال خلطوعدها .
وعي  ا تكيوي  ط زواج أي أياملخطوع  أي تكوي صاحل  للقلنا انش قربال   * أحكام اخلطبة احملرمة : 

 للغري واا نان  خطوعدها حم م  

مططذهب مجهططور الفقهططا  احلهفيططة والشططافعية  -1   آاثر  يي مي اخلطبيي  :ثططاث أرا  للفقهططا  وهنياخ  -
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 واحلهابلة :

مضططي اوططدل   انتظططرسططؤال : إكا خطططب الرجططل وطوبططة عطط   أو معتططدل مططن الغطط  أو حمرمططة عليططه م

 وعقد العقد فهل يعترب الزواج صحيحاً أم ع  صحي   

 ههاك ثاث حاالت : -ج

ا   مجاه ا ممت الغري فهن فداا ال  ق قا خطبدها حم م  للهش أل ا مدزوم ا ا نان  ال احلالة األوىل : -أ

 0اول  دها قومه وز خطبدها وا ال ما للهها صحه  أل ا زوم  وا لما للى زوم  ما دام  ز 

 لههيييا أل يييا ميييمتلاا ففيييإ هيييره احلالييي  نة يييا أبنييش ا  يييوز ال ميييا : ا ا نانييي  م ديي احلالطططة الثانيطططة -ب

لزوميي  م ديياا طوعيي  واامللكييمت أي ت ميي  ا  زومهييا, أمييا ا ا مايي  ال يياا ولمييا للههييا , أي ا ا متيي  اخل

 يب مث  كيمت اخلااة , ولواندظ  اخلا ب    ماإ ال اا ف ميا للههيا فهيرا صيحه  لنيا مجهيور الفمهي

 داين  ألنش خطب م داا الغري.

  أي ليه  قاياوإ   يو هنيا دقي   وامليان الفداا  طوع  فة  يوز خطبدهيا  ا ا نان  احلالة الثالثة : -ج

 0اًة صحه  قا اخلا ب الثاين مث  أمال هللا لد اقش للى  ق الغري   اخلطوع  ولكمت ال ما

إ   ميييا   مجهييي  هيييره احلييياات لميييا   ييي  و يييب فسيييخش ألي النهييياي ال اوطططذهب الظطططاهري :  -2

واا مل    عصييحدشاحلياقث الري ق  صيحه    هيرا األمي , وا لكيمت للرياره أي قنهيإ ليمت أمي    ق يب 

ال يياا,   ييا اندهيياةعفلييمت خطييب  طوعيي  للغييري أو م ديياا ف مييا للههييا ولييو  قكييمت م يي    هييرا املووييوه.

 مت عني الزومني.و ب فسخش اي   صحه  وا أث  لشفال ما غري
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 ي   املرهب املالكإ ثة  رواايت لمت ا مال مال :وقا رو اوذهب اوالكي :  -3

 ج وطوبة الغ :يف حكم زوا  -أ

 ز ال ما قااة.ا  هب الهش اجللهور أي الدح مي هنا   مي دايين و و متوافق الرواية األوىل :  -1

 ا و ب فسخش اي  ص .ما فامأي ال الرواية الثانية:  -2

ي  صيي  اليياخول ل واقيي  تفيي ق عييني  ييالدني قبيي  اليياخول وع ييا اليياخول, فييإهييره ا الروايططة الثالثططة : -3

قياخ   لههيا ومللفال ما صحه , أما ا ا مل حيص  الاخول, أي ا ا خطيب عيخص  طوعي  الغيري ف ميا 

 فال ما قرفسخ, أما ا ا مت الاخول فال ما صحه .

تيزال     ا خطب عخص م دياا ميمت الغيري   لميا للههيا وهيإ ا: أي ا عتدلأما حكم زواج او -ب

 ال اا فدح ل للهش   م  مدعاا.   

ة حييق مي أا عيا ً فياإ ا خطبي  ا جتيوز أقاياً اعيباخ ال لي    الدحي مي في* خطبة اوطرأل علطا اوطرأل :  

طبيي  الغييري قرييبال للييم خللييى  لدحيي مي اخلطبيي  -1 البططد مططن اةاططارل إىل عططدل أمططور :لغريهييا خطبدييش و

 0اخلا ب الثاين نلا  هب ا   ل  فمهاة الراف ه  

م داا فة  و ناي خطب أي تكوي اخلطب  األو  صحهح  وازم  أما ا ا نان  خطب  فاماا نلا ل -2 

  0ت دان خطب  ا  وز الد اي للهها 

رض الفدياا وتليزل اخلطبي  هبيره املوافمي  ت دان موافم  وا الفداا للى اخلطب  خطب  صيحهح  ا ا مل ت يا -3
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, أما ا ا نان  موافم  الوا دوي للم الفداا فة ت ا خطب  صحهح  و وز خطوعدها نلا  هب املالكه  

  0ا   ل 

اقنيش ليش أي  خلميش ول ا ا ناي اخلا ب األول فامق   تمال خلطبدها رم  صيا  أنفيأ ميمت األول  -4

  0خيطبها 

 خطوعيي  نداعهيي نانيي  امل  ليي  اخلطبيي  للييى خطبيي  الييرمإ مسييهحهاً نيياي أل قهييودايً ا اا  ييوز لنييا ما -5

 0  مش لاقنها خبة  الفامق 

ي اميي اةات وقهلييا دو  اي اخلطبيي  تييدم  لباوييإ عييني الييزومني أو عييني * الشططرومل الشططكلية لل طبططة : 

فمييوي للييى ,   قد الفا يي ال اخلا ييب ا  أهيي  املخطوعيي  فهميي ؤويعييكله , وقييا ميي ت األليي ا  أي قدميي

صي  ى امي اةات خا تنص للمل أما الشريعة اةسامية امله  مثًة, والااد اجلهاز وما قبتب للى  ل .

مات لمييا إ ميمت مميام هني  للخطبي , عي  األصي  الباويإ عيني الطي فني ألي اخلطبيي  لهسي  لميااً, عي  هي

 الزواج.

 

 

 " آاثر اخلطبة يف الفقه والقانون "

 طبة  ل عن اخلهلدااي يف حال العدو حكم اوهر وا سؤال : ما هو طبة :*  العدول عن اخل

: اي امله  مل قكمت تانلاً ممت اخلا يب ا  خطهبديش عي  نياي لليى أمياف امل اووي  أي أي  حكم اوهر -أ
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امله  درفِّ  لغ ض م ني وهو الزواج فإ ا مل قدم ومب امبداده, فإي ناي مثلهاً امبد مثليش واي نياي قهلهياً 

بد لهنش اا ا ا هل  فهسبد قهلديش   هيره احلالي , وا ا قيال اخلا يب خلطهبديش مهي اً غيري النميا ن ياد ام

ممت املواعإ أو عسداي مثًة   ليال ليمت امتيال اخلطبي   ليزواج فليش أي قسيبد املواعيإ وموالهياها والبسيداي 

 0ومث اتش للى أي قاف  هلا ما أنفمدش لماة  ل  

سيدهل  فهيره صيفش ميا لياا اهلياااي وميا هيو منقب  اخلا ب, وع ا ال ما قسبد  فإ ا ناي ال اول ممت -

 َمطططا ْصططفُ فَهِ  َفرِيَضطططةً  هَلُططن   مْ فَطَرْضططتُ  قَطططدْ وَ  سُّططوُهن  تََ  َأنْ  قَطْبططلِ  ِمطططنْ  بَل ْقُتُمططوُهن   َوِإنْ  ا ت د.لمولييش ت ييا  :"

 ". فَطَرْضُتمْ 

 بد امله  نامًة. ممت قب  املخطوع  فهسأما ا ا ناي ال اول قا مت -

 يف كل  : لفمهاةهناخ خة  عني احكم اهلدااي :  -ب

اات ميوه اا    يههيا ال  ف: قال اي اهلاااي أتخر  كم اهلبي , وأ كيال اهلبي  أنيش  يوز  اوذهب احلهفي

 ل ك  هاق   عدش أو ا ادها فمهاة األ نا  ا  وز ال موه فهها لمت هبدش, فإ ا قال اخلا ب ملخطو 

ييخ مل تدغييري  خطوعيي  مييا  اخلطوعيي  فييإي لييش أي قسييبدها مييا داميي  قاوليي  غييري مسييدهلك  و  مليي  املفرسِّ

 0صفدها أو عكلها 

: قييال مييمت أهيياى خلطهبدييش عييهإلاً   لييال لييمت خطوعدييش فلييش أي قسييبد هاقدييش مييواًة اوططذهب الشططافعي 

  لليى أمياف لميا أنان  قاول  فهسيبد لهنهيا أو ناني  مسيدهلك  فهسيبد قهلدهيا ألي هيره اهلاقي  متي

الييزواج, وال مييا ا ا مل قييدم فهجييب أي قسييبد مييا قّامييش الههييا, واحلكييم نفسييش ا ا قييام  املخطوعيي  خلطهبهييا 
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 هاق  أقااً.       

  هإلاً ميمت اهلاقيال ياول ميمت مانيب اليزوج فية حييق ليش أي قسيبد عي : فمال ا ا ناي اوذهب اوالكي -3

 مانيب الزومي   ياول ميمتا ا نياي ال أمطا  قاول  أل مسيدهلك , مواًة أنان  مثله  أل قهله  ومواة أنان

هيا   اميبد قهلد  مسيدهلكفللزوج أي قسبد مجه  ما قامش ممت هاااي فإ ا نان  قاول  امبدها وا ا نان

0 
ي ليمت اخلطوعي  أ وز أل ا اخلطهبني ا ا قيال لخخي  هاقي    ليال: قال أنش ا   اوذهب احلهبلي -4

 ق لمييب , ومل قفيياانيي  قبيي    هبيي , واهلبيي    مييرهبهم ا  ييوز ال مييوه لنهييا اا ا ا نقسييبدها ألي اهلاقيي

ل ميييواز ا وهيييو ليييادني احلكيييم وا يييلفمهييياة احلناعلييي  عيييني لييياول اخلا يييب أو لييياول املخطوعييي  ففيييإ احليييا

 امبداد اهلاااي .

هليا رل  مل قدناو ليل   اقثي  ت دان هره املسيأ  ؟ سؤال : هل جيوز التعويض يف حالة العدول عن اخلطبة

ر ول ر يييا قداييي  لطيي   األالفمهيياة المييياامى وااييا تناوهليييا الفمهييياة امل اصيي وي فيييإ ا نيياي اانسيييحاب ميييمت ا

نيش وا للى  لي  أل وي امج الط   الثاين ففإ الفمش المامي مل قكمت هناخ أي ت وق , أما الفمهاة امل اص

 طّيا ً آخي قمتللههيا خ نوات ميثًة فهفيوتقا ترا  املخطوع  ممت م اة هرا ال اول نيأي تسيدل  اخلطبي  مي

 ل  :بع أرا  يف كهلم أر  يوال مول للهش الصةا والسةل قمول " ا و ر وا و ار " والفمهاة امل اص و 

 مل قرن  الاندور اا ال أي ال اع  .ماحظة :

قبتييب  : وهييو رأي أمييدا   اليياندور مصييطفى السييبالإ راييش هللا  هييث قييال اي الد ييوق الططرأي الرابططع 
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وهبذا الرأي أخذ قانون األحوال الش صطية وهلطذا  للى الا ر مواًة أناي هرا الا ر مادايً أل م نوايً 

اي ال اول قا أو  هبيا  -2   0أي قثب  اي ال اول مل قكمت عسبب املخطوع   -1 التعويض ارومل :

 0مادايً أو م نوايً 

نهييا خطبدييش قسييدال عييش لييادًا ولمييًة للييى أتي اخلا ييب قييا أّنييا رغبدييش  لييزواج مييمت املخطوعيي   ييا ا -3

 وتصلهلش للى ام اة لما الزواج.  

 " أحكام عقد الزواج "       

 أواًل : حكم الزواج واروبه :

: فهو لما عني مي  وامي أا قفهيا  ي  اميدلداه  أما اصطاحاً  0: لغً  هو ااقباي  تعريف الزواج -1

  .اه اخخ   لك  منهلا  موقاً ووامبات جتالزومني ع اهلا عب   للى الومش املر وه و 

مييا عييني رميي  لقييا ليي   قييانوي األ ييوال الرخصييه  السييوري الييزواج   املييادا األو  عمولييش: "الييزواج و  -

 وام أا    لش ع لاً غاقدش انراة راعط  للحهاا املربن  والنس  "

 اين .للى النس  ا نس و مماف   الااي ت السلاوق  ألنش  لزواج قدم احلفاظهوالزواج  -

 حاالت :هناخ لاا حكم الزواج :  -2

   ونياي قيادراً  الفا ري ا ا نياي الريخص املكلّي  خيريى أي قمي   يكون الزواج فرضطاً :  احلالة األوىل

 0للى المهال  أللباة الزومه  وأي قكوي ملهم اجلسا 

اليز  ونياي قغليب لليى تفكيريه أنيش ا ا مل ا ا نياي املكلّي  خييا  الوقيوه   يكون واجبطاً :  احلالة الثانية
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 0قدزوج فإنش مو  قم    امل صه  

مهييال  أللبيياة الهيياً للييى القييادر م : وقكييوي الييزواج حمّ ميياً ا ا نيياي املكلّيي  غييري احلالططة الثالثططة " احلططرام "

ليش اندما اً خيريىايًاً  م ويالزومه  ونياي زواميش مللياً لغيريه نليا ليو نياي ا قسيدطه  ا نفياق أو نياي م ق

                                                  0لزومدش وأواده والمالاا تمول )ما أدى ا  حم ل فهو حم ل ( 

 نييش مييو  قظليييمأبه ومنييش : وقكييوي الييزواج مك وهييياً ا ا غلييب للييى تفكييري  احلالططة الرابعططة " الكراهيططة "

كليش ظليم زومديش فحعقيش قميني اي مل قديزوج ونياي لا زومدش اي تزوج وأقاياً ا ا نياي قديهممت الوقيوه   اليز 

 0لال الزواج 

المهييال  ي قييادراً للييىز  ونييا: هييو أي قكييوي ا نسيياي ا خيرييى الوقييوه   اليي احلالططة اخلامسططة " اةابحططة "

  أللباة الزومه  فدسلى  الدش يال  االداال وزوامش رام  الهش .

ل عكيم األميم قيو   للهيش وميلم ) تنيانحوا تناميوا أ هيإهللاقوليش صيلى  ومن أدلة احلطث علطا الطزواج : -

ةا زوج ", والبييااةا فلهدييالمهامي  (, وقولييش صييلى الييش للهييش ومييلم " اي م ريي  الرييباب مييمت امييدطاه ميينكم البيي

                                              هإ المارا للى  ل  الباة الزواج .                                     

 * الشرومل العامة لعقد الزواج :

او  نفيييا  صيييح  وعييي   ل ميييا اليييزواج نغيييريه ميييمت ال ميييود   الرييي ق   ا ميييةمه  عييي او  ان مييياد , وعييي او 

مييي ا اا الفييي د واأل ه    هيييوعييي او  ليييزول اا انيييش خيدلييي  قليييهًة   ع ييي  ا كيييال ال ميييود نظييي اً ألاهديييش وأثييي

 واجملدل  . 
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و ُتل  ع ال ل   ب تواف ها   ال ما يهث ن ماد هإ الر وال الاي ع وال ااارومل االنعقاد :   -

  وهذ  الشرومل هي :منها صار ومود ال ما لال ومل ق ا لش أث  

 هغ  ال ما .ص  -3 ما .              ع وال حم  ال -2قمت .                     ع وال ال اقا -1

 : ق بني الشرمل والركنالتفري اقاقمت ا عا لنا ممت وقب  الد    للى ع وال ال-

ما هو ما   ال  لر الاال نمت   ال ما :هو ما ناي داخ    أص  الرإة وقمول ال ما للهش , أما 

 قدوق  للهش الرإة لكمت له  واق  للهش ال ما .

فا   , اما اةا اللى ق  ل: الفا     الصةا هإ رنمت ممت ارناي الصةا وتدوق  صح  الصةا  مثال

 لر ال .اهرا  ألنش ا قاخ     ات الصةا وااا تدوق  الصةا للى صح الوووة هو ع ال 

زم  الموالا الة فهش م  أرناي هرا ال ما ال   ب ومودها هإ تواف  وإن ارومل انعقاد عقد الزواج-

الري ق ان و حلنفه  دب انلك  رنمت ممت هره األرناي , ورنمت الزواج هو ا  اب والمبول نلا ماة    

 ل  ا عا ممتألمور ااهإ  اراديت اخلا بني أو ممت لثلهلا  لزواج , واي ع وال صح  ال ما لمت توافق

إ إ ا اندف  عمفألرناي ا ناتواف ها   ال ما لهكوي صحهحاً غري أ ا ا ت دان مزةاً ممت تكوقمت ال م

ريه  عباال غواج لمت الز  ال ما موموداً ولكنش غري صحه  قطلق للهش امم )الفاما ( ,وقا امداز لما

ي ا الا وري اممت  ااعهاد فهش نر ال ممت ع وال الصح  ألي عأي هرا ال ما وأث ه وأاهدش جت  

 لزواج الر لإام  عني اا قكوي م اً عني أف اد ولهكوي ااعهاد للدوثهق  ني اجلحود ولكإ ا قلدب 

 والصل  غري املر ول  عني ال م  وامل أا . 
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 زواج الر ال الداله  : وللى هرا قربال لصح  لما ال

 ال الدوقه  .ل -3  امل أا لل م  .     -2مود عاهاقمت .   و  -1

 ح  ومل تدوق وال الصد وع  قمال لل ما انش  فر ا ا تواف ت فهش ع وال اان ماارومل نفاك الزواج :

ال هش (قمفالرأي  صا ب)آاثره للى امازا أ ا ,أما ا ا توق  نفا ه للى امازا ممت لش  ق اانراة 

لنفا ه  اف  فهشتدو  لنش  هنإلر لما موقو , ولما الزواج ا ا ومات ارنانش وع وال صحدش فهجب اي

واق  )ق ما لغريه  اي ناي  له ع لاً أ ا ام قمت أما أهله  ال اقا اي ناي ق ما أصال  لمت نفسش ونهاع  ع

 هش أ ا أم قمت ا وما فاو  أو ونال  (, وللى هرا ق دان لما الزواج املن ما الصحه   فراً غري موق

 و الواق  الر له  .أ -2ألهله  الكامل  .  ا -1اثنني : 

ا  ق فسخش أو نةا الري ا لل  فهش أ ا   فهش ال ما الةزل هو ال ماارومل لزوم الزواج :  -

هرا  يأالطةق اا  وفاا أو ل ع ا ان ماده وصحدش ونفا ه ولما الزواج ممت ال مود الةزم  ا قندهإ اا

لط فني أي أل ا ا هجوزاللزول ق تف    خاات خاص  ت م  ا  مبب   انراة ال ما  ني تكوقنش ف

 وهذ  احلاالت هي :قطلب فسخش 

خهار البلوغ لناقص األهله  ا ا زومش غإ ااب واجلا أو أ ااا وناي م  وفاً عسوة ااخدهار   -1 

ولهها عخص غري ن ة فللوا  ق االباض و لب ا ا تزوم  الفداا البالغ  ال اقل  دوي ا ي  -2

ا ا  ص  أثنا انراة ال ما تغ ق  ناي الااف  للى ام اة ال ما فللط    -3فسخ لما النكاح .  

اخخ  أي قطالب عفسخ هرا ال ما اي ممت ع او  لزول لما الزواج أي ا قكوي مبنهاً للى تغ ق  ممت 
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 أ ا اجلانبني .

فسخ ق  لب ال لزواج خلو أ ا ال اقاقمت ممت م ض  هز للط   اخخ  وممت ع او  لزول لما ا -4

 ومل قكمت للى للم عش ومل ق وى عش .

 نهتقل إىل ارومل االنعقاد :-

نيوي وغيري امللهيز   يًة وا ألي لميا اجمل : أن يكون العاقد عاقًا مميزاً  -1 : ارومل العاقدين –أواًل 

ن ييياال ا (فاقيييا اليييولإ  -السيييك اي  - كليييش ) امل ديييوه  قبتيييب للهيييش أي أثييي  وقلحيييق  جملنيييوي وميييمت  

ألي ال ميا مي  ا ني اه قبطي  لرضطا : ا -2  0الدلههز لياقهم وليال قيار م لليى الد بيري ت بيرياً صيحهحاً 

 0لش ال ما ألنش ا ارادا لللك ه ,واللفا الري قصار لنش ما هو اا لغو ا قهل 

لي   خيدة  ل ميا اعيا منيش ان مياد أي لميا, وهيرا خيد  ااي عي له  حمي :اطرومل حمطل العقطد  -اثنياً 

ل ميي  " أي أا تكييوي مييمت  يي  امليي أا ل -1البططد فيططه أن يكططون :  ال مييود, فريي ال احمللهيي    لمييا الييزواج

وهططذا الشططرمل  ه  فههييا,احملييارل ", وأي قكييوي ال ميي   ييًة هلييا, أي ا تكييوي عهنهلييا   ميي  قط هيي  ا عييب

 متفق عليه بني الفقها .

ري م لليى غيلأو لما املس لما ال م  للى أمش أو أخدش أو عندش, ولما املسلل  للى غري املسلم, : مثال

                             0ن  مساي " مةم  الط فني ممت األم اض امل اق  " لال ومود ما -2 ات دقمت مساوي.  

 وهي : دص  عصهغ  ال ما لاا أمورقصيغة العقد :  –اثلثاً 
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 اب والقبول : اةجي -أ

 سؤال : ماكا يشتمل يف اةجياب والقبول   

لكييإ قكييوي  : وق يي  أي قكييوي ا  يياب والمبييول    ليي  وا ييا لططا اةجيططاب والقبططولاحتططاد ج -1

 0ال ما ندهج  ارتباال ا رادتني   نف  اجملل  

ا ,أميا لييو ال مي مياد: نليا ليو قيال املوميب زوميي  اعندي  فميال ليش زومدي  أو روييه  أو قبلي  ان مثطال 

  0نش أل ض الماع  لمت ا اب املومب نأي خي ج ممت اجملل  فه دان هرا لال موافم  م

   ليياد فمبيي   الفورقيي  ا ترييبال ليياى احلنفهيي  فلييو ت قييث الماعيي  قلييهًة   مواعييش نييأي مييك  قلييهةً و  -

طبي  اج نيامله  واخل ليزو صي  ا ا ناي الفاص  عني ا  اب والمبول موويولاً قد أمافه دان قبولش صحهحاً, 

 0ا والسكمت فهرا املوووه ا ق دان فاصًة قبط  ا  اب ألنش قد لق عصلهم ال م

 0طاعماً لإل اب م: وق   أي قكوي  موافقة اةجياب والقبول -2

ما هنيا ل يال  ما ال : ا ا قال عخص خخ  زوم  اعند   ه  مخسلاو  فمال قبل  أبل  فة قن مثال

ومهي  نفسي  أبلي  ز فهن ميا ال ميا نليا ليو قيال عيخص خليري  أميا ا ا ناني  0اب والمبيول توافق ا  

 0فمال  قبل  خبلسلاو  فهن ما ال ما هنا 

لمبييول صيي  فييإ ا رميي  املومييب لييمت ا اعييش قبيي  ا ه قبططل القبططول :عططدم رجططوع اووجططب عططن إجيابطط -3

بيول حيدياج ا  ق  ماقيااً قبوليش قبيواً  رمولش وعط  ال ما فلو قب  الط   اخخ  ع ا رموه املومب الدان

 0ول ممت املومب وق دان   ثاع  ال موه لمت ا  اب فمااي أهله  املومب قب  المب
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لطيي فني نييةل : فةعييا أي قسيل  نيي  مييمت ا اع كططل مططن العاقططدين كططام ا خططر وفهططم اوططراد مهططهسطط -4 

مل  ةل اخخي  أولطي فني نيقسيل  ني  ميمت ااخخ  وأي قفهم أي املمصود منش هو اع ال لما الزواج, فإ ا مل 

 0قفهلا املمصود منش ارلدانِّ ال ما اغهاً 

 عي  فيإي اعيارتشا ا نياي أ يا املد اقياقمت أخي ف وا ق ي   الكدا هوب عطن اةجيطاب والقبطول :ما ي -ب

ة يططالروا نفييإ :ملييرهب احلا   روايتططانامل هييودا تر ييانِّّ لييمت ممصييوده ,أمييا ا ا نيياي حيسييمت الكداعيي  فهنيياخ 

 .لكداع  أل احيسمت ا : ا ا لجز امل ة لمت اللفا صح  اعاراتش الاال  للى م اده مواة أناي األوىل

ى دالي  الكداعي  أقيو  اعي  ألي: ا تص  ا عارا ممت ال امز لمت اللفا ا ا ناي حيسيمت الكد الرواية الثانية

0 
 ا ناي ارا األخ ف الدلاد للى اعو ورا ممت اا أنش اوقال : أخر  ل واق  الثانه  والقانون السوري -

 0 ها الكداع  للد بري لمت ممصوده أل ا أقوى وأع ا لمت الر   

قيال هلييا خص امي أا و عيوا ا نياي أ يا ال اقياقمت غاويب فيإي ال ميا قيدم ليمت   قيق امل اميل  فليو نديب  -

 أتيش يايور قملي أا و اتزومد  للى مه  قاره نرا وعها للى الكداع  عاهاقمت ووصل  هيرا الكداعي  ا  

 وجطا  0زواج   لما العاهاقمت مس ا صهغ  ا  اب وموافم  امل أا للى مالونش وفهلا املمصود منش ص

 ا نييياي أ يييا الكداعييي  )  يييوز أي قكيييوي ا  ييياب والمبيييول  القطططانون السطططوري :  امليييادا السييياع   ميييمت 

 0الط فني غاوباً لمت اجملل  ( 

أميياز الفمهيياة ا عيي  الف يي  لييمت اللفييا   ال مييود  تعاقططد  سططؤال : هططل يهططوب الفعططل عططن اللفططظ يف ال 
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نييالبه  مييثًة, ومسييإ هييرا  لد ييا إ لكيينهم من ييوا  ليي    لمييا الييزواج نظيي اً لمامييهدش وأاهدييش, فييالزواج ا 

 قن ما  لف   ع  اعا ممت ا اب وقبول علفا قال للههلا ممت المادر للى  ل .

 : القبول* الصور اللفظية اليت يتم هبا اةجياب و 

  : زومدي  اعني مثال  الد بري لمت ارادا املد اقاقمت عصهغ  الف   املاوإ )ا  ياب ( أي تكوي صهغ -1

 0للى مه  قاره نرا ونرا فمال هلا قبل  أو روه  

 ش زومهي  نفسي ليو قيال ملخطوعدي كمطا   ا ناي أ ا الد بريقمت عصهغ  األمي  و الثياين عصيهغ  املاويإا -2

 0ال ما عهنهلا ا ا تواف ت فهش الر وال األخ ى فمال  لش روه  مت 

فقهطا   فقطد ككطرة ا هنا أنش  ل غم ممت أي صهغ  األم  تدالمت  لب  صول الف    ملسيدمب , ن -

وي  ي  املمصيود د    لميا اليزواج ا ياب ألنيش قفهيا املاي لفيا األمي -أ احلهفية وجهطني جلطواز كلط  : 

 الولا.مساوم , فاخلطب  ق قن  تنفإ ا دلال 

وز اب تيونهًة و ي  ق دان تيونهًة فليو قيال ليش زومي  أعندي  قيال ليش زومدي  ق ديان ا  يأي لفا األم -ب

 وا اا. لألب هنا أي قكوي ونهًة لمت الزوج وولهاً لمت الفداا   لما الزواج ع بارا

 ا نياي اللفيا اا ا ناي ا  اب والمبيول أ يااا علفيا املاياره والثياين  ملاويإ ا  ونرل  قدحمق -3

 0و ش ا ا قال أتزوم  فمال  قبل  ص  ال ما م  تواف  عمه  ع   مثال :قفها الولا  

 امية :األلفاظ الع -* األلفاظ العامية وع  العربية يف اةجياب والقبول :    

سططؤال : هططل يصطط  عقططد الهكططاح بلفططظ عططامي تعططارم الهططاي علططا اسططتعماله ومل يططرد أصططًا يف اللغططة 
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 أ كما لو قال له ) جوزين ( ابهت  فقال له ) جوزت  (   العربية

 ش أي املمصيود  ميمت مس يالفمهاة قالوا ا ا ت ار  الناف للى لفا م ني وعاه عهينهم ويهيث قفهيم منيش ني

ر  ا حيدل  ال عك  ناي عش لما الزواج ص  ال ما عش ألي الغاق  ممت األلفاظ الد بري لمت ا رادا أبي

. 

غي  واج عغيري الللميا اليز  ا خية  عيني الفمهياة لليى صيح ج بغط  اللغطة العربيطة : * صيغة عقد الطزوا  

ج , و يييب أي ميييا اليييزوا لال  عهييي  اليييمت ا ق  فهيييا ألي المصيييا حيصييي   لدفييياهم أبقييي  لغييي  تريييو إ ا  م ييي  

 قفهلها الط فاي .

 سؤال : ما هي ارومل صحة عقد الزواج   * ارومل صحة عقد الزواج :

 ييا ا ُتايي  أي األصيي    نافيي  ال مييود   الفمييش ا مييةمإ اعلططا عقططد الهكططاح :  اةاططهاد  -أواًل 

  ال مييود , ونيي   نافيي  للرييكلهات ألي ال وييا هييو اليي نمت األمامييإ فههييا, ولكييمت أورد هللا ت ييا  ا عييهاد

هُططوْا ِإَكا مَ ال ططِذيَن آ يطَُّهططااَي أَ ) قططال تعططاىللمييا   قييش الط فيياي قكييوي فهييش اعييهاد لهحسييم اخليية  فهلييا ع ييا 

و ممت   واألعهاد ورد خاصاً عش وه مود ال واوهج ممت ال(, والزوا  َتَدايَهُتم ِبَدْين  ِإىَل َأَجل  مَُّسمًّا فَاْكتُطُبو ُ 

داً ع يييال ديييان موميييو عييي وال الصيييح  وليييه  ميييمت أرنانيييش , فيييالزواج واي نييياي اعيييا فهيييش ميييمت اعيييهاد ولكنيييش ق 

 . ا عهاد ولكنش فاما

األدل  للى مر وله  ا عهاد للى الزواج نثيريا هاد علا عقد الزواج وحكمه  ما هو دليل اةا -1ً

: )ألا امي أا نكحي  عغيري ا ي ولههيا وعياهاي قوله منها ما ورد لمت رمول هللا صلى هللا للهش وملم ممت
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لييال فنكا هييا   يي  (, ونييرل  قييول رمييول صييلى هللا للهييش ومييلم )ا نكيياح اا عييوا وعيياهاي لييال 

 0ا واق  لش ( من  فالسلطاي وا فإي ترام وا

: ا ا قر ال فهش ال م   هلية الشاهدأ -1ي ارومل الشهود  سؤال : ما ه  ارومل اةاهاد : -2ًً 

هليي  هلييا , قهييار ا  والبلييوغ فلييمت ا لميي  لييش نيياجملنوي ومييمت هييو    كلييش ا تصيي  عييهادتش اي لبارتييش

 0 األمان  بال اقااً لصيب غري امللهز وقروقربال اقااً ال عا نلا ا تص  عهادا  قص األهله  نا

زواج وأقيي  د مييمت ا عييهاد هييو  قييوه خييان اليي: ا ا اعييا مييمت ت يياد الرييهود و ليي  ألي املمصييو العططدد  -2

                                          0لاد قدحمق ا عهاد فهش هو رملني أو رم  وام أاتي 

 ا الزواج ,أماهود نرل  نظ اً لمامه  لمأي قكوي الر : ا ا ناي الزومني مسللني فهربال الدين -3

  وقريبال   ب الواقيا ا نان  نداعهي  فهجيوز أي قكيوي الريهود ميمت غيري املسيللني ألي الريهادا ميمت  

للههيا اا مي   ا واقي  ليش و هيا ا الواق  ا اد الياقمت فيوا الزومي  ا ا نياي  الفياً هليا دقنياً ا قسيدطه  تز 

 اقمت ا اداا  ل

ليي  وا ييا   ا عييهاد أي قسييل  الرييهود نييةل املد اقيياقمت    : قرييبال لصييح سططاع صططيغة العقططد -4

م الرياهااي وأي قفه ألي ا  اب والمبول ا ا صارا    ل  وا ا فهجب أي قكوي هرا أمال الرهود

ي ي الكدياب اليراقمت مالو لغ  الد اقا أما ا ا الد اقا لمت   قق امل امل  فدصب  الرهادا عسلاه الراه

 0ماة فهش ا  اب   عسلاه المبول لمت الط   اخخ     ل  وا ا 

اعب ا ا عهاد للى لما الزواج لنا ام اة  قول مجهور الفقها   : قوالن : هناخ* وقت اةاهاد : 
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: أعييبال ا لييةي للييى لمييا النكيياح أثنيياة ا  يياب  قططول األمططام مالطط ,لمييا الييزواج    ليي  ال مييا 

( )  12امليادا )  قطانون األحطوال الش صطية السطوريأما ما ماة   ,مبول وا عهاد  ني الاخول وال

ميام ني قربال   صح  لما الزواج  اور عاهاقمت رملني أو رم  وامي أتني مسيللني لياقلني  لغيني 

 ا  اب والمبول فااني املمصود هبلا ( 

 انتهت احملاضرة


