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و إذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في » استخلف اهلل اإلنسان يف األرض بقوله سبحانه و تعاىل 

الزوجني و أودع يف كل منهما ما جيعله مييل لآلخر ليتم  دم و حواءو جعل من سيدنا آ ،1«األرض خليفة

املخلوقات األخرى، و سنَّ هلما طريقة خاصة تتفق و منزلتهما بني سائر املخلوقات، فشرع  االزدواج كبقية

املوىل عزَّ و جل الزواج الذي خيتص فيه الرجل باملرأة ال يشاركه فيها غريه ليسلم اجلنس البشري من اختالط 

جعل عقد الزواج من أعظم النسب و لتسلم البشرية من شرِّ طغيان الشهوات اليت ال تعرف رباط العائلة، ف

العقود اليت جيريها اإلنسان يف حياته نظرا لكونه يقوم على دعائم قوية و أسس ثابتة، حتقق الراحة و السعادة 

و من آياته أن خلق لكم » : ما دامت العشرة الزوجية قائمة على احلب و الوفاق و ذلك عمال بقوله تعاىل

 . 2«بينكم مودة و رحمة إنَّ في ذلك آليات لقوم يتفكرون من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل

لقد اهتم املشرع اجلزائري بعقد الزواج و أوىل له أمهية بالغة بإعتباره أساسا لتكوين أسرة تسودها املودة 

اآلخر هبدف  و واجبات كل زوج  حنو حيث بني حقوقو الرمحة، فقد نظم أحكامه وفقا للشريعة اإلسالمية، 

 .مقدمات تسمى قانونا باخلطبة أجل ذلك وضع له رة ثابة، و منإنشاء أس

يقوم هبا اخلاطب و أقاربه باإلتصال  و متثل اخلطبة يف تقاليدنا إجراءا أوليا و متهيديا من اإلجراءات اليت

باملخطوبة أو وليها، هبدف التعرف على العروس و أسرهتا من أجل تبادل الرضا و القبول مع أسرة املخطوبة 

أحرى لدوام الزواج نظرا إلعتباره ميثاقا  شأن املصاهرة و إقامة عالقة طيبة قبل انعقاد الزواج، ألن وجودهاب

 .غليظا يستوجب اطمئنان كل طرف منه على أخالق و سلوك الطرف الثاين جتنبا إلحنالله

م خاصة بالوعد نظرا ملكانة اخلطبة يف اجملتمع اجلزائري الذي يتميز بتقاليد متنوعة فقد وضع أحكا

الذي تضمن  91/44حتت رقم  4991يوليو  9بالزواج منذ أول قانون صدر بعد إستقالل اجلزائر بتاريخ 
                                                           

1
 .00اآلية  تسورة البقرة -  

2
  .12اآلية  سورة الروم -   
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املادتني اخلامسة و السادسة املتعلقة باخلطبة، و بعد واحد و عشرين سنة من التطبيق تبني من خالل الواقع 

بني رجال الدين و القانون استدعى حتمية  التطبيقي هلذه النصوص وجود ثغرات قانونية كانت حمل نقاش

 .5550مايو  1املؤرخ يف  50/59تعديلها مبوجب القانون رقم 

نظرا ملا  ،أمهية اخلطبة يف أهنا فرتة أساسية تسبق إبرام عقد الزواج يعتمد عليها اجملتمع اجلزائري تكمن

خصية كال منهما من حماسن حيث تكشف عن ش، تبينه لكال اخلطيبني من أخالق و عادات الطرف األخر

و قابليتهما لإلنسجام مع بعضهما البعض لتكوين أسرة متينة أو جتنب ذلك يف حالة التنافر تفاديا ، ومساوئ

حيث إهتم قانون األسرة هبا و أدخل تعديال عليها خاصة ما تعلق بإقرتان الفاحتة ، للوقوع يف زواج فاشل

إرتأينا ، و أمام نقص البحوث حول هذا املوضوع، نونية املرتتبة عنهاباخلطبة و إختالف اآلثار الشرعية و القا

 .                                                     إىل حماولة دارسته من خالل خمتلف اجلوانب  النظرية و العملية

يف ظل الوصول إليه من خالل دراسة موضوع البحث هو معاجلة قانونية للخطبة  املراد إن اهلدف

يف ذلك على النصوص القانونية، اآلراء الفقهية و ما توصلت إليه احملكمة العليا من  معتمدين القانون اجلزائري

إجتهادات يف هذا الصدد مع إبراز أهم اإلشكاالت املطروحة على مستوى الواقع العملي للقضاة، و تبيان من 

اخلامسة و السادسة مع تقدمي اإلقرتاحات البديلة جهة أخرى مدى فعالية التعديل الذي طرأ على املادتني 

 .لذلك يف حالة وجود غموض أو إشكال حسب وجهة نظرتنا

و ملعاجلة املوضوع سنتبع األسلوب التحليلي و النقدي للنصوص القانونية، و من أجل ذلك ارتأينا 

ني نتطرق يف األول إىل لتقسيم اخلطة إىل فصلني، خنصص األول منهما ملاهية اخلطبة و الذي يتضمن مبحث

مضمون اخلطبة من حيث تعريفها، أنواعها، معايريها، الشروط املستوجبة شرعا لصحتها و اآلداب الشرعية 

للخطبة، و خنصص املبحث الثاين إىل تبيان الطبيعة القانونية للخطبة من حيث اعتبارها وعدا بالزواج مث ذكر 
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ييف القانوين هلا طبقا ألحكام املادة اخلامسة من قانون األسرة، حاالت إقرتان اخلطبة بالفاحتة من حيث التك

الرضا و شروط الزواج  وموقف املشرع اجلزائري فيما خيص حالة اإلقرتان بينهما يف جملس العقد أين يتوافر ركن

ر املرتتبة مكرر، و سنتناول بالدراسة يف الفصل الثاين مسألة انقضاء اخلطبة و اآلثا 9املنصوص عليها يف املادة 

عنها، حبيث أننا سنبني يف املبحث األول منه أسباب انقضاءها و ذلك إما بالزواج، بعدول أحد اخلطيبني 

عنها، أو بوفاة أحدمها، يف حني نبني اآلثار املرتتبة عن إحنالل اخلطبة و ما يتعلق هبا من أحكام يف املبحث 

الل فرتة اخلطوبة و أثرها على إبرام عقد الزواج و مصري الثاين من خالل تبيان حكم كل من اهلدايا املقدمة خ

املهر املقدم خالهلا و التعويض عن الضرر الناتج عن عدول أحد اخلطيبني، مع بيان سلطة قاضي املوضوع يف 

 .تقديره

 :و سوف تتم دراسة البحث وفق اإلشكاليات التالية

و اآلداب املقررة هلا  املستوجبة شرعا لصحتهاما هو مضمون اخلطبة من حيث تعريفها، أنواعها و الشروط  .4

 من الناحية الشرعية ؟

 عقد الزواج ؟ صحة ما تأثري اخلطبة احملرمة على .5

      هل إقرتان اخلطبة بالفاحتة يعترب وعدا بالزواج يف كل احلاالت، أم أنه زواج صحيح مىت توفر ركن الرضا  .3

 العقد ؟مكرر من قانون األسرة يف جملس  9و شروط املادة 

إبرام عقد  يف ما حكم املشرع بالنسبة للهدايا و املهر املقدمني خالل فرتة اخلطوبة خاصة عند العدول أو .1

 وفاة أحد اخلطيبني ؟ أو عندالزواج 
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هل جمرد العدول عن اخلطبة يرتب احلق يف التعويض عن الضرر الالحق بأحد الطرفني، أم يستوجب على  .0

 ل لتقرير التعويض من عدمه، و على أي أساس يتم تعويضه ؟ القاضي البحث يف أسباب العدو 

 ؟انون مع طبيعة اجملتمع اجلزائريهل تتطابق أحاكم اخلطبة املنصوص عليها ق

جل ولدراسة هذا اإلشكال وتساؤالته الفرعية سيتبع املنهج الوصفي التحليلي وذلك بالوقوف على 

املتعلقة هبا، كما يتم االستعانة باملنهج املقارن للمقارنة بني األحكام املتعلقة مبوضوع اخلطبة وحتليل النصوص 

 .تلك األحكام الواردة يف القانون الوضعي وبني أحكام الشريعة اإلسالمية

ويتم تقسيم البحث وفقا ملا سبق إىل فصلني، يتم التطرق يف الفصل األول إىل أحكام انعقاد اخلطبة، 

 .ام انقضاء اخلطبة وما يرتتب عنه من آثارويف الفصل الثاين يتم التطرق إىل أحك



 

 

 

 

 الفصل األول

 أحكام انعقاد الخطبة
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ومن أهم التصرفات  ذات الشأن  ،ود اليت جيريها اإلنسان يف حياتهملا كان عقد الزواج من أخطر العق

اجلزائري فقد اختص املشرع  الكبري،ملا اشتمل عليه من حقوق والتزامات عديدة عظيمة األثر وطويلة األمد،

 .عقد الزواج من بني العقود مبقدمات متهيدية متهد إلبرام العقد

أي مبرحلة  ،إال بعد التمهيد له هبذا اإلجراءحبيث درج الناس على أال يقدموا على إنشاء هذا العقد 

ة بني حىت تنشأ الرابطة الزوجية على أسس ثابتة ودعائم قوي سابقة على التعاقد النهائي بعد تفكري و تدبري،

 .الطرفني

موعد و  ،وط و نفقات الزفاف، فإن عقد الزواج يتطلب حتديد الصداق و الشر باإلضافة إىل هذا

       فال مناص إذا من التمهيد إلبرام العقد بفرتة اخلطبة ،يتم خالهلا التعارف بني اخلطيبني  وشكل االحتفال به،

 .واستقصاء بعضهم أحوال بعض  ،و بني عائلتيهما

 .طبة ليست إال متهيدا لعقد الزواج األمر الذي جيعل من حق كل من اخلاطبني العدول عنهافإن اخل

وعليه سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل دراسة اخلطبة باعتبارها من أهم هذه املقدمات من خالل بعض املسائل 

 .اهلامة 
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 مفهوم الخطبة : المبحث األول

وعدا بالزواج  اعتربهاملتعلقة باخلطبة يف املادة اخلامسة منه، حبيث لقد نظم قانون األسرة واألحكام ا

جيوز للطرفني العدول عنها باعتبارها فرتة متهيدية تسبق مرحلة الزواج، لذلك سيتم دراسة املبحث من خالل 

 .القانوين و الفقهي بيان تعريفها و أنواعها و طبيعتها القانونية، كل ذلك يف اإلطار

 تعريف الخطبة :المطلب األول

، وضع له املشرع أسس وقواعد وأحكام، وحلماية األسرة سبقته مرحلة نظرا لألمهية الزواج الكبرية

 .اخلطبة، لتعرف كال اخلاطبني على الطرف األخر

 .  وعليه سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل دراسة اخلطبة وذلك بتعريفها والبحث عن أدلة مشروعيتها 

 ن الخطبةمضمو: الفرع األول

 الفرع إىل تعريف اخلطبة لغة وإصطالحا وقانونيا  هذا  سنتطرق يف 

 :أـ تعريف الخطبة لغة

بة بكسر اخلاء ،أي طلبها للزواج هي من الفعل الثالثي خطب ،و خطب املرأة خيطبها خطبا و اخلط

   . 1" وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء :"قال اهلل تعاىل 

 :الخطب

الذي خيطب املرأة و العرب تقول فالن خطب املرأة ،واختطب القوم فالنا إذ دعوه إىل تزويج  

 .صاحبتهم و يقال خطب فالنة خطبا و خطبة 

 

 

                                                           
 .530رة ، اآلية سورة البق -  1
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 : ب ـ التعريف االصطالحي

وذلك بالتقدم  ،ة تكون خالية من املوانع الشرعيةاخلطبة اصطالحا هي التماس الزواج من امرأة معين

 .و إذا أجيب طلبه بالقبول متت اخلطبة بينهما  فاهم يف أمر العقد ،هلا أو وليها للت

 :وقد عرفها الفقهاء بعدة تعاريف

 ".التماس التزويج و احملاولة عليه"بأهنا  المالكيةـ تعريف 

 "التماس اخلاطب النكاح من جهة املخطوبة "بأهنا  الشافعيةـ تعريف  

 "ة لينكحهاخطبة الرجل للمرأ"بأهنا الحنابلة ـ تعريف 

كما أن التعريف الفقهي للخطبة خيتلف من فقيه إىل آخر حسب وجهة نظر كل واحد للطبيعة 

 :القانونية للخطبة وهذا ما يتبني يف التعاريف املتداولة فقها كما يلي

 :العنين تعريف األستاذ أبو

بنفسه أو من ينوب عنه اخلطبة يف نظره هي إظهار الرجل الرغبة يف التزوج بامرأة حيل له التزوج هبا 

منها أو من وليها ،فإذا وافقت هي أو وليها كان ذلك مبثابة اتفاق مبدئي على الزواج ،وال ترقى إىل مرتبة 

 .1العقد

 :تعريف اإلمام أبو زهرة 

اخلطبة هي طلب الرجل يد امرأة معينة للتزوج هبا و التقدم إىل ذويها ببيان حالة و مفاوضتهم يف أمر 

 . 2العقد

 

 
                                                           

 .50ص  ،4991 ،5.ط ،، اجلزائرشهابدار ، ، اخلطبة والزواج 4.جحممد حمدة، سلسلة فقه األسرة،  -  1
 .59ص، 4994 ، سنة  4ط القاهرة، اإلمام أبو زهرة ، األحوال الشخصية ، دار الفكر العريب، -  2
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 :تعريف األستاذ حسني نصار 

على أن خيتارا معا جتربة شخصية  ،ية بني طاليب الزواج أو اخلطيبنييعرف اخلطبة على أهنا عقد الن

خالل فرتة تسبق عقد الزواج ،فيختار كل منهما اآلخر متهيدا لعقد الزواج مع اإلعداد و التجهيز مبا يناسب 

 .1العائلة ،اليت تتطلبها أحكام الزواج

 :ريف العمروسي أنور تع

        بالقول ،ل هي ما يفعله الطالب من استلطافقيو  ،على أهنا طلب املرأة للزواج هبا يعرف اخلطبة

 2.مقدمة تسبقهواخلطبة وسيلة لعقد الزواج و  لذي يستدعي به إىل عقد النكاح،وهي الذكر ا أو الفعل،

طلبه يد املرأة قصد الزواج ألنه املعتاد الرجل و  د أن جلها تتكلم عن تقدمبالنظر إىل هذه التعريفات جن

فالشارع  إال أنه ليس هناك ما مينع من أن تكون اخلطبة من املرأة، لدى الناس ملا عرف عن املرأة من حياء،

احلكيم أعطى حق الدعوة لكل من الرجل و املرأة ،فأباح هلا و لوليها إذا ما كان هناك رجل مناسب للزواج 

أن  ه أو ملاله أو خللقه ،أو غري ذلك من الصفات احلميدة اليت ينبغي توافرها يف عقد الزواج ،منها إما لدين

 .تعرض نفسها عليه ليخطبها و ال ينال من كرامة الرجل كما ال يقلل من عزة املرأة 

ة عند إطاللتنا يف التاريخ جنده مليء بالنماذج اليت عرض فيها األولياء بناهتم أو عرضت فيها املرأ

أتيت  :قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنرواه البخاري من  من قبل ذلك ما ،الصاحل نفسها على الرجل

قد بدا يل أال أتزوج يف يومي  :أمري فلبث لليايل مث لقيين فقال سأنظر يف :فقال ،عثمان فعرضت عليه حفصة

و كنت  ومل يرجع يل شيئا، هذا ،قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت

فلقيين أبو  سلم فنكحتها إياه،خطبها رسول اهلل صلى اهلل عليه و أوجد عليه مين من عثمان فلبث الليايل مث 

                                                           
ص  ، دون طبعة،دون سنة نشر  قارن، دار الثقافة والنشر ، اإلسكندرية ،حسني ناصر ، حقوق املرأة يف التشريع اإلسالمي والدويل امل -  1

590. 
 .553، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية،ص  4.ج العمروسي أنور ، موسوعة األحكام الشرعية يف الزواج و الطالق واخللع، -  2
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 :قال أبو بكر ،قلت نعم لعلك وجدت علي حني عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيء،: بكر فقال 

لمت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  قد ذكرها فلم فإنه مينعين أن أرجع إليك فيما عرضت علي إال أين ع

 1.أكن ألفشي سر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولو تركها رسول اهلل قبلتها

        كما أن سيدنا شعيب عليه السالم دعا موسى عليه السالم للتزوج من إحدى ابنتيه الصغرى 

وكانت اليت اختارها موسى عليه  2،"ك إحدى ابنيت هاتنيقال إين أريد أن أنكح:"و الكربى فقال اهلل تعاىل 

جاءت : وروي عن أنس قال 3كالمها،ي اليت عرف أخالقها باستحيائها و السالم الصغرى دون أختها ألهنا ه

 :يا رسول اهلل ألك يب حاجة فقالت بنت أنس: امرأة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم تعرض نفسها قالت

أسوأتاه و أسوأتاه  قال هي خري منك رغبت بالرسول صلى اهلل عليه وسلم فعرضت نفسها  ما أقل حياؤها و

 .4"على الرجل الصاحل ألجل اعفاف و إحصان خري من اليت ختضع له ورمبا قد تقع فيما يغضب اهلل تعاىل 

ادرا ما ويتجلى لنا من خالل التاريخ أن اإلسالم منح حق اخلطبة لكل من الرجل و املرأة إال أنه ن

تبادر املرأة إىل خطبة الرجل نظرا حلياء املرأة و تربيتها بتقاليد يعتقد الناس أهنا مستمدة من الشريعة اإلسالمية 

وجب كما يعود إىل خصوصية عقد الزواج الذي يست ،األمر مأخوذة من العادات البالية،إال أهنا يف حقيقة 

 .انتقاهلا إليه ،مما يصعب على املرأة أن تقدم على خطبة الرجلإلزام املرأة بو  ،على الرجل توفري مسكن لزوجته

 :ج ـ التعريف القانوني

اخلطبة وعد بالزواج ،جيوز للطرفني :"نص املشرع اجلزائري يف املادة اخلامسة من قانون األسرة على أن 

 0ري حمددة املادة وكما نص على أنه ميكن أن تقرتن اخلطبة بالفاحتة أو تسبقها مبدة غ" العدول عن اخلطبة

      ، وعليه فإنه يدخل يف حكم اخلطبة قراءة الفاحتة من طرف جملس الرجال ،وكذا ما جرت به العادة 4فقرة
                                                           

 .4599ص ، 0455رقم احلديث  ، 5551عريب، سنة صحيح البخاري ، حتقيق وختريج أمحد زهو وأمحد عناية ، دار الكتاب ال -  1
 .59سورة القصاص، اآلية  -  2
 45ص ،بلقاسم شتوان ، اخلطبة و الزواج يف الفقه املالكي ،دراسة أكادمية مدعمة باألدلة الشرعية و قانون األسرة اجلزائري ، اجلزائر -  3
 .0455، رقم احلديث  4590صحيح البخاري ، ص -  4
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وبالتايل فإنه قد اكتفى بتبيان طبيعة اخلطبة، ومل يتطرق لنا املشرع  5فقرة  0و العرف من تبادل اهلدايا املادة 

 . 1إىل تعريفها تاركا ذلك إىل الفقه

بالرجوع إىل قرارات احملكمة العليا جندها تعترب اخلطبة مقدمة لعقد الزواج باعتبارها مرحلة سابقة و 

سبتمرب  51للعقد سواء طالت فرتة اخلطوبة أم قصر أمدها هذا ما يتجلى لنا يف القرار الصادر عنها يف 

أن األصل يف اخلطبة ويف من املقرر كذلك  :يلي أهم ما جاء يف حيثياته ما ، 31139حتت رقم  4991

غالب األحيان هي مقدمة للزواج وليست زواجا ،ويف اجتهاد آخر هلا اجتهت نفس االجتاه القانوين املكرس يف 

املادة اخلامسة من قانون األسرة ،واعتربت اخلطبة وعدا بالزواج بقوهلا يف القرار الصادر بتاريخ 

و قانونا أن اخلطبة وعد بالزواج ولكال الطرفني أنه من املقرر شرعا  94459ملف رقم  4995مارس49

 2.العدول عنها

جند أن معظم احملاكم تعطي للخطبة نفس التعريف القانوين و الذي هو يف حقيقة األمر مبثابة الطبيعة 

بقوهلا  4999مارس 49القانونية هلا ،حبيث جنده جمسدا يف احلكم الصادر عن حمكمة عني متوشنت بتاريخ 

 .رعا و قانونا أن اخلطبة وعد بالزواج و لكل من الطرفني العدول عنها من املقرر ش

 حكم الخطبة و أدلة مشروعيتها :الفرع الثاني 

  سنتناول يف هذا الفرع حكم اخلطبة و أدلة مشروعية اخلطبة 

  :اتفق الفقهاء على مشروعية اخلطبة ولكن اختلفوا يف حكمها

 

 

 
                                                           

 .441، ص 5543سنة اجلزائر، لعريب، أحكام الزوجية وأثارها يف قانون األسرة اجلزائري ، دار هومه ، بلحاج ا -  1
 .99ص  ،4995اجمللة القضائية سنة  -  2
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 أـ حكم الخطبة

 ئلون بأنها مستحبةالقا:الفريق األول 

بفعل النيب صلى : استدلوا مبا يلي و الشافعية قالوا هي سنة مطلقة و ذهب املالكية إىل القول بأهنا مستحبة  ـ1

 1.اهلل عليه و سلم الذي خطب عائشة إىل أيب بكر

 القائلون باإلباحة:الفريق الثاني

      صحاب و إاما ذكروا اجلواز ال ذكر لالستحباب يف كتب األ"وهو قول الشافعية كما قال النروي

بفعل الصحابة رضي اهلل عنهم بعد الرسول ،وقد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أن نتبع سنة :استدلوا مبا يلي و 

 .سنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعديفعليكم بسنيت و " :ني من بعده فقالاخللفاء الراشدين املهدي

 بة تأخذ حكم الزواجالقائلون الخط :الفريق الثالث

ذهبوا إىل فإن كان الزواج واجبا كانت اخلطبة واجبة و إن كان الزواج سنة فاخلطبة كذلك ،ومن الذين 

إن اخلطبة وسيلة من وسائل الزواج ،والوسائل :"اجلمل يف حاشيته و استدلوا مبا يليالبجريمي و :هذا القول 

 ."تأخذ حكم املقاصد

 :ب ـ أدلة مشروعية الخطبة

مؤكدة على أن اخلطبة من وضع  ت على مشروعية اخلطبة نصوص قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة،دل

اخلالق ـ عز وجل ـ متهيدا لعقد الزواج ثبتت مشروعية اخلطبة بالقرآن و بأحاديث كثرية رويت عن الرسول صلى 

 .اهلل عليه و سلم و باإلمجاع

 

 

                                                           
 .01،ص 5559نايف حممود الرجوب ، كتاب أحكام اخلطبة يف الفقه اإلسالمي، ، الطبعة األوىل ، دار الثقافة ، عمان األردن، سنة  -  1
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 :ـ أدلة مشروعية الخطبة من القرآن1

فظهرت داللتها يف القرآن الكرمي يف قوله عز وجل  ة اخلطبة يف الكتاب و السنة ،ظهرت مشروعي

وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم علم اهلل أنكم ستذكروهنن ولكن :"

واعلموا أن اهلل يعلم ال تواعدوهن سرا إال أن تقولوا قوال معروفا وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله 

 تشري اآلية الكرمية هنا إىل أمر هام وهو أن اإلنسان  1" ما يف أنفسكم فاحذروه  واعلموا أن اهلل غفور حليم

ويتمىن  قد يسعى إىل حتقيق شيء حتدثه به نفسه كالزواج من امرأة معينة كأن تكون امرأة يف حالة عدة الوفاة ،

و اخللق  حيظر عليه ذلك ،لكن يف حدود اللياقة و اآلداب اإلسالمية ، لو تكون من نصيبه فاملشرع هنا ال

الرفيع ،و عليه فإن املرأة املعتدة عليها حقوق غريه ،فهنا حيظر عليه الشرع خطبتها يف هذه احلالة إال أنه جاء 

ساء ،وذلك اخلطاب بأن ال حرج،وال إمث عليكم أيها الناس فيما عرضتم به للمعتدات من وفاة ،من خطبة الن

 حلاجتكم إليهن ،فلم تصرحوا هلن بالنكاح و احلاجة إليهن ،إذا أكننتم يف أنفسكم ،فأسررمت حاجتكم إليهن 

 إياهن يف أنفسكم ،ما دمن يف عددهن ،علم اهلل أنكم ستذكرون خطبتهن وهن يف عددهن "2"و خطبتكم 

 .فأباح لكم التعريض  بذلك هلن ،أي أن اهلل أجاز خطبة املعتدة

  :أدلة مشروعية الخطبة من السنة. 2

عن أيب  :دلت السنة النبوية القولية  و الفعلية و التقريرية على مشروعية اخلطبة يف عدة أحاديث منها

ومن السنة الفعلية فها هي ".ال خيطب الرجل على خطبة أخيه :"قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم :هريرة 

تزوجها الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وهي أرملة حيث خطبها من أبيها  السيدة حفصة بنت عمر بن اخلطاب

 .خطب النيب صلى اهلل عليه وسلم حفصة فأنكحته:قال عمر .فزوجه إياها 

                                                           
 . 530سورة البقرة اآلية  -  1
 .30-31نايف حممود الرجوب ، املرجع السابق،ص  -  2
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ومن السنة التقريرية ،فقد ثبت أن الصحابة رضوان اهلل عليهم مارسوا اخلطبة يف عهد رسول اهلل صلى 

فخطبت جارية فكنت أختبأ هلا :"حديث جابر بن عبد اهلل قال:ل ذلك اهلل عليه وسلم و مل ينكر عليهم ،مثا

 .،فدلت كل هذه األحاديث على مشروعية اخلطبة "حىت رأيت منها ما دعاين إىل نكاحها فتزوجتها

  :اإلجماع من أدلة مشروعية الخطبة ـ 3

ى عرف املسلمني قد أمجع علماء املسلمني ماضيا و حاضرا على جواز اخلطبة و مشروعيتها ،كما جر 

 .1"على اخلطبة قبل الزواج،وهو عرف صحيح ،ال يعارض نصا يف الكتاب أو السنة 

 أنواع الخطبة:الفرع الثالث 

سنتطرق يف هذا الفرع إىل أنواع اخلطبة يف األول اخلطبة يف طريق التصريح و الثاين عن طريق التعويض 

 و ثالثا اخلطبة عن الوسائل اإلليكرتونية

 :ن من اخلطبة ،ومهاهناك نوعا

 :الخطبة بطريق التصريح .1

اخلطبة بالتصريح هي اإلفصاح مبا يف النفس من رغبة بكل لفظ يدل صراحة على إرادة اخلطبة وال 

حيتمل غريها كأن يقول الرجل ملن يرغب الزواج هبا إين أريد أن أخطبك ،أو إين أريد الزواج بك،إين راغب 

زوجة البين فالن ومن بني العبارات املتداولة يف اجملتمع اجلزائري بشأن طلب  فيك أو يقول ويل اخلاطب أريدك

اخلطبة أريد أن أطلب يدك للزواج ، أريد أن أحدد موعدا لزيارة أهلك من أجل خطبتك ،أو قول  أم اخلاطب 

 . للفتاة حتدثي مع أهلك لتحديد لنا موعدا لزيارتكم من أجل خطبتك

 

 

                                                           
 .499، دار احلديث،ص 3القرطيب اجلامع ألحكام القرآن ،راجعه وضبطه حممد إبراهيم وأخرج أحديثه حممود حامد عثمان، ج -  1
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 :الخطبة بطريق التعريض.2

اخلطبة هنا تعين استعمال اخلاطب جلمل يفهم قصد اخلطبة من عرضها بالقرائن و التلميح وهذه 

األلفاظ حتتمل اخلطبة و غريها ،غري أن داللة احلال تكشف عن الرغبة يف اخلطبة بذكر الرجل للمرأة كالما 

مرأة صاحلة و مجيلة يف مثل يفهم منه ضمنيا خطبتها دون أن يصرح بذلك كأن يقول مثال إين أريد أن أتزوج ا

أخالقك ،أو أنا أحبث عن فتاة لكي أخطبها تشبهك متاما،أو إنك مؤدبة أو قوله  إين عزمت على الزواج ،وما 

 .أشبه ذلك من العبارات اليت يفهم منها أن الشخص يقصد وراء ذلك اخلطبة 

لشيء احملتمل له ولغريه وهو و يعّرف القرطيب التعريض على أنّه ضد التصريح و هو إفهام املعىن با

عرض الشيء وهو جانبه كأن حيرم به الشيء وال يطهره و مثل القرطيب به التلميح للمخطوبة فقال كقوله إين 

 .أريد الزواج،وأنك مجيلة ،أنك صاحلة ،إن اهلل سائق إليك خريا وإن قدر هلا أمر لكان

من عرضها بالقرائن مدح الشخص لنفسه وذكر  والتعريض هو ما يستعمله من ألفاظ يفهم منها قصد اخلطبة

 .حماسنه ومآثره أمام املرأة اليت يريد خطبتها ولقد فعل ذلك أبو جعفر حممد بن علي بن حسني 

لقد :قالت سكينة بنت خنضلة استأذن علي حممد بن علي ومل تنقضي عّديت من مهلك زوجي فقال 

غفر اهلل لك يا أبا : يت من علي و موضعي من العرب قلتعرفت قرابيت من الرسول صلى اهلل عليه وسلم وقراب

جعفر إّنك رجل يؤخذ عنك، ختطبين يف عّديت؟ قال إيّن أخربتك بقرابيت من الرسول ومن علي ،وأسلوب 

التلميح غري جائز عند خطبة املرأة فله ضوابط شرعية فنجده مباحا عند املرأة املتوىف عنها زوجها وحرام عند 

دون استثناء ،واختلف الفقهاء يف اخلطبة بالتعريض بالنسبة للمطلقة طالقا بائنا وهذا ما  مجيع املعتدات

 .1سنتطرق إليه بالتفصيل يف املطلب الالحق

 
                                                           

 ، 4999اجلزائر، الزواج والطالق ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،بلحاج العريب، الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري ،اجلزء األول ،  -  1
 .409ص
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 :ـ الخطبة عبر الوسائل اإللكترونية 3

ونالحظ هنا، أنه ميكن للخاطبني التعارف عن طريق وسائل االتصال احلديث، باستعمال احلاسوب 

، أي على شبكة املواقع أو الويب، وكذا "األنرتنت"، املوصول بشبكة املعلومات العاملية أو (مبيوترالك)اآليل 

وقد طور حديثا هاتف ميكن كل واحد من املتحادثني (.يف حالة اخلطوبة عن بعد)عن طريق اهلاتف احملمول 

ملسمى بالشات ، عن طريق نقل رؤية اآلخر والتحدث معه، باحملادثة واملشاهدة عرب شاشات احلاسب اآليل، وا

التلفاز صورة وصوت كل منها لآلخر بواسطة األقمار الصناعية؛ وقد يتم ذلك أيضا عن طريق الربيد 

 .1 (أي الرتاسل اإللكرتوين)اإللكرتوين 

وباإلضافة إىل هذا، فإن نظام امليساجنر، يلعب دورا إجيابيا كوسيلة إلكرتونية من وسائل التعارف 

        كما أن الدخول مباشرة إىل شبكة الويب العاملية. يت تتم بسرعة فائقة يف اإلرسال واالستقبالالفوري، وال

  ، ميكننا من ولوج مواقع تعىن بالتزويج، وتوفري الزواج للعزاب والعوانس، وتعارف اخلطاب"الفيس بوك"أو 

ومن املعلوم أن . هيل للحياة الزوجيةحتت إشراف خرباء يف علم االجتماع العائلي وعلم النفس األسري، والتأ

 .2اإلعالن عن الرغبة يف اخلطبة والزواج يف شبكة املواقع، يعد جمرد دعوة للتعاقد، وليس إجيابا باتا

        فإنه ال مانع من العملية ،إذا كانت ضمن األخالق الكرمية واآلداب العامة ، بعيدا عن التربج 

          اية املتعاملني مع هذه األجهزة اإللكرتونية من  اإلعالنات الكاذبة و االختالط واخللوة ، مع ضرورة مح

فإن القانون اجلزائري حيمي املستهلك اإللكرتوين من كل تضليل أو تدليس أو غش ، ولو كان . أو املضللة 

يقتضي االلتزام  وباإلضافة إىل هذا ،يوجب مبدأ حسن النية األمانة و االستقامة ، كما أنه. التعامل عن بعد 

 .3باإلفضاء بكافة املعلومات و البيانات املتعلقة باخلدمة حمل التعامل اإللكرتوين

                                                           
 453ص ،5555دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن،أسامة األشقر ، مستجدات فقهية يف قضايا الزواج والطالق، -  1
 .59و ص  599،ص 5559سنة  ،93 ععبد اهلل ناصر، العقود اإلليكرتونية ن جملة البحوث الفقهية املعاصرة ،  -  2
 وما بعدها 40ص  دون سنة نشر،  ،05 عحممد النجيمي، إبرام عقود األحوال الشخصية عرب  الوسائل اإلليكرتونية ، الرياض ،  -  3
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ال يوجد يف استعمال هذه الوسائل اإللكرتونية احلديثة على هذا النحو أي حمذور قانوين ، فالنصوص 

لتأكد من هوية الشخص الذي اآلمرة بالرؤية يف جمال اخلطبة تشمل هذه الصورة املعاصرة بعمومها ؛ بشرط ا

املؤرخ يف 45-50م اجلديد املعدل باألمر .من ق 353و359يستخدم الرتاسل اإللكرتوين وفقا للمادتني

  ومن ناحية أخرى ،فإن اإلسالم يبيح النظر إىل املخطوبة مع أهنا أجنبية عن اخلاطب . 50-50-5550

ة من كل تزوير أو احتيال أو خديعة ؛و بشرط شريطة أن تكون الرؤية يف حدود اآلداب الشرعية ، خالي

 .االبتعاد عن املفاسد و األضرار ، اليت ختالف طبيعة عقد الزواج ،ومقاصده اليت شرع من أجلها

واجلدير بالتنويه ، أن جممع الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ، يف دورة مؤمتره السادس املنعقدة 

نة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء بالرياض يف السعودية ، قد منعت عقد يف جدة بالسعودية ، وكذا اللج

الزواج عرب األنرتنت ، كتابة ومشافهة ، لسد أبواب الفتنة ، وملا يرتتب عليه من األضرار و املفاسد اليت ختالف 

طراف يف وذلك ألن هذا الطريق ،قد يدخل أحد األ.مقتضى عقد النكاح و مقاصده اليت شرع من أجلها 

ومن مث فإن عقد الزواج . التغرير واخلداع و التزوير لتحقيق الغرض املطلوب ،وانتحال شخصيات غري املعنيني 

 .1جيب أن حيتاط فيه ، ما ال حيتاط يف غريه من عقود املعامالت ،حلفظ الفروج و األعراض

م منه املنع ، فالتحوط و يف هذا اخلصوص ، أن التحوط يف الفروج و األعراض واجب ، ولكن ال يلز 

      يلزم اختاذ إجراءات تضمن سالمة إجراء التعامالت اإللكرتونية ، من وجود اإلشهاد حلظة تبادل اإلجياب 

ة حلظة وصول الرسالة و القبول عرب وسائل االنرتنت ؛ كما أن الشهود ميكنهم اإلطالع على الكتاب

كرتونية احلديثة  تقلل من التزوير ، كرؤية كل واحد من ومن ناحية أخرى فإن الوسائل اإلل. اإللكرتونية

 .2العاقدين اآلخر عرب الشاشة ، وحضور الشهود الذين يسمعون اخلطاب

                                                           
 .451ص  أسامة األشقر، املرجع السابق، -  1
 .40حممد النجيمي ، املرجع السابق، ص  -  2
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و عليه ،فإننا نشرتط يف التعارف بني اخلاطبني بأجهزة االتصال احلديثة ،أن يكون بعلم األهل و على 

ال تستغل هذه الوسائل االلكرتونية استغالال سيئا من  قدر احلاجة ،وان تكون النظم املعلوماتية أمنة ،حىت

بالرسائل القصرية أو حىت )ضعاف النفس و أهل الفساد يف معاكسة النساء ،و التعرض هلن عرب اهلاتف  

  أو احلاسب اآليل أو األجهزة الرقمية الذكية، بالكذب والغش واإلحتيال والتزوير والقرصنة( بالبلوتوث

 . ت الشخصية غري احملمية يف أمور مشبوهة أو خطريةواستعمال املعلوما

وقد أوجب اإلسالم الشاهد حني عقد الزواج ، حفاظا على حقوق الزوجني،ولبيان أمهية الزواج 

؛ كما هنى اهلل تبارك وتعاىل "ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل:"،لقوله عليه الصالة والسالم  ومكانته العظيمة

 .1"ولكن لتواعدوهن سرا إال أن تقولوا قوال معروفا" :ة يف السر ، فقال سبحانهعن إقامة العالقة الزوجي

 الطبيعة القانونية للخطبة: المطلب الثاني

لقد اعترب قانون األسرة أن اخلطبة وعد بالزواج و اعرتف حبق كال الطرفني يف العدول عنها صراحة يف 

زواج ختتلف عنه من حيث وجودها الشرعي و القانوين  نص املادة اخلامسة منه حيث أن اخلطبة مقدمة لعقد ال

 .كما أحلق نفس احلكم عند اقرتان اخلطبة بالفاحتة 

اخلطبة من الناحية القانونية وعد بالزواج ال تكتسي طابع إلزامي ، جترب اخلطيبني أو أحدمها على إمتام 

 .من قانون األسرة 0ر هلما يف املادة مراسيم الزواج ، إذ حيق هلما العدول عن اخلطبة باستعمال احلق املقر 

 50/59أدخل املشرع اجلزائري تعديل للمادتني اخلامسة و السادسة من قانون األسرة مبوجب القانون رقم 

حيث أن األصل  يف اخلطبة أهنا وعد بالزواج طبقا للمادة اخلامسة و رّتب  5550مايو من سنة  1املؤرخ يف 

الة اقرتان الفاحتة باخلطبة ، إال أنه أدرج استثناء يف املادة السادسة املعدلة جيعل نفس القيمة القانونية هلا يف ح

                                                           
 . 530سورة البقرة ، اآلية  -  1
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مكرر من هذا  9اقرتان الفاحتة باخلطبة زواجا مىت توافر ركن الرضا و شروط الزواج املنصوص عليها يف املادة 

 .القانون ، وهذا ما نبينه بالتفصيل ضمن هذا املطلب 

 بالزواجالخطبة وعد : الفرع األول

 سنتناول يف هذا الفرع أوال اخلطبة وعد بالزواج وثانيا إقرتان اخلطبة بالفاحتة 

 الخطبة وعد بالزواج: أوال 

اخلطبة يف قانون األسرة وعد بالزواج و ليست عقد حىّت و إن متت باتفاق الطرفني إذ حّيق للخطيبني 

املستقبل دون إكراه مما تطلب على املشرع عدم  العدول عنها طبقا ملبدأ حرية الشخص يف اختيار  شريكه  يف

إضفاء الصيغة اإللزامية على اخلطبة ألنه باعتبارها عقد يفقد الطرفني حرية االختيار اليّت هي من متطلبات 

 .النظام العام 

اعترب املشرع اجلزائري أن اخلطبة وعد بالزواج و جعل الوعد غري ملزم للطرفني إذ نّص يف املادة 

من قانون األسرة أن اخلطبة وعد بالزواج و جيوز للطرفني العدول عنها و هبذا فهي ال ترقى إىل مرتبة  اخلامسة

بل هي جمرد وعد بالنكاح ليس هلا القيمة القانونية ،حيث ال تزيد عن كوهنا التزاما أدبيا  ال غري وعليه  العقد ،

 .1خارقا التفاق قانوين له يف اإللزام بالزواج لو عدل أحد الطرفني عن خطبته تلك فإنه بعدوله هذا ال يّعد

فاخلطبة قانونا هلا نفس القيمة الشرعية إذ أهنا ليست عقدا و إال كانت ملزمة إلزاما يستتبع حتمية 

           ، ألن الشرع هو الذي يعطي للتصرفات قوة اإللزام2عدم العدول و هذا ما مل يقر به مجهور فقهاء الشريعة 

لية منه ،فالرتاضي يف اخلطبة مل يكن على أساس أنه ال جيوز ألحدمها أن يعدل عن اخلطبة ، بل و اخلطبة خا

 . 3جواز العدول جيب  أن يتوقعه كل واحد منهما يف أي وقت ما دام العقد مل يتم هنائيا

                                                           
 .10حمدة ، املرجع السابق،ص حممد  -  1
 .430ص  ،5545نة س حممد صاحل العياري، مذكرات والبحوث القانونية، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهلل ، تونس ، الطبعة األوىل ، -  2
 .09اإلمام حممد أبو زهرة، املرجع السابق،ص  -  3
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ن الناحية فاخلطبة ال يرتتب عنها اإللزام بإمتام العقد انطالقا من مبدأ الرضائية يف الزواج سواء كان م

القانونية أو الشرعية ، إال أنه هناك رأي البن شربمة يف إحدى الروايات يف املذهب املالكي يذهب إىل القول 

رب على ذلك بواسطة القضاء إال إذا وجد ما مينع ذلك كاملوت أو عدم  بأّن الواعد يلزم بالوفاء بوعده و جيج

لواردة يف الكتاب و السنة اليت تأمر بالوفاء بالعهد بقوله القدرة على التنفيذ مستندا يف قوله إىل النصوص ا

 ".وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدهتم وال تنقضوا اإلميان بعد توكيدها :"سبحانه و تعاىل 

اخلطبة إذن ال تبيح للخطيبني اختالط األزواج و ال يرتتب على أحدهم حق على اآلخر حىت لو 

، إذ جيوز فسخ اخلطبة بدون رضا 1م بتقدمي جزءا من الصداق ألبس اخلاطب خطيبته خامت اخلطبة أو قا

الطرف الثاين و هذا ما جنده معمول به على مستوى القضاء ،حيث جند أن الدعوى املرفوعة من أحد 

اخلطيبني املعدول عنه ملطالبة العادل بإمتام مراسيم الزواج  مرفوضة بسبب أن العدول حق خمول لكال الطرفني، 

لذي او  5559ـ/53/ـ50بتاريخ  59ـ5459القرار الصادر عن حمكمة عني متوشنت ملف رقم  ومن بني ذلك

قضى برفض طلب املدعية املتعلق بإلزام املدعي عليه بإمتام مراسيم الزواج ، إال أنه جند بعض األحكام اليت 

اج ،منها ما صدر عن قضت بإمتام مراسيم الزواج  ، إال أنه جند بعض األحكام اليت قضت بإمتام مراسيم الزو 

     جملس قضاء أم البواقي حيث جاء يف منطوقه إلغاء احلكم القاضي بفسخ اخلطوبة اليت متت ما بني املدعي 

آالف  45و املدعي عليه ،مع إلزام املدعي عليها أن ترجع للمدعي قنطار صوف املقدم هلا و أن ترجع مبلغ 

التأسيس ، و القضاء من جديد بإلزامها بإمتام إجراءات البناء دينار جزائري و رفض ما زاد من الطلبات لعدم 

مع األمر  بتسجيل الزواج باحلالة املدنية ، و كان القرار حمل الطعن بالنقض أمام احملكمة العليا ، ومت نقضه 

الراضية  على أساس أن الزواج مت بانعدام الرضا وبالتايل ال حيق للقضاة إجبار املرأة الغري  5555ـ9ـ49بتاريخ 

به على إمتام إجراءات الزواج،  حيث يتضح أن اجمللس أعاد تكييف الوقائع من خطبة إىل زواج  حسب 

                                                           
 .04ص  ،4991الزواج وطالق، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، العريب بلحاج، الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزء األول ،  -  1
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السلطة التقديرية له ،إال أنه مع ذلك ال ميلك السلطة يف إجبار الطرف العادل عن الزواج بإمتام الدخول ، ألن 

مثل أن يكتفي بتسجيله للحفاظ على حقوق كل األمر متعلق حبرية الفرد و رضا الطرف الثاين فكان من األ

 .طرف ، ما دام ثبتت هلم قيام زواج شرعي 

اخلطبة ليست بعقد زواج و ال تبيح املخالطة اجلنسية و كل العالقات اليت تتم قبل إبرام العقد جمرد 

قد ألنه ليس ، فاخلطبة ال خترج عن كوهنا وعد بالزواج والوعد ليس بع1عمل غري مشروع ال يثبت نسب الولد

 .ملزم ألننا لو قلنا بذلك حلملنا اخلطيبني ما ال يريدانه و هذا ضرر هلما 

الفقرة األوىل أن اخلطبة مقدمة للزواج و مرحلة متهيدية للعقد ،  0من خالل الدراسة القانونية للمادة 

الختالف  يكمن يف تفسري متاشيا مع أحكام الشريعة اإلسالمية اليت بدورها تعتربها وعدا بالزواج ، إال أن ا

مدلول الوعد من الناحية القانونية ، إذ أن الّنص كّيف اخلطبة  على أهنا وعد بالزواج و من جهة أخرى اعترب 

 .هذا الوعد غري ملزم للطرفني فأجاز هلما العدول عنه

 نظرنا ألن الفقرة األوىل يف غري حمله يف 0إن استعمال لفظ الوعد من حيث الصياغة القانونية للمادة 

هذا املصطلح له داللة من الناحية القانونية يف النظرية العامة للعقد يف القانون املدين ، باعتباره الشريعة العامة 

إذا وعد شخص بإبرام عقد مث نكل و قاضاه )من القانون املدين اليت تنّص على أنه  94من خالل نص املادة 

انت الشروط الالزمة إلمتام العقد و خاصة ما يتعلق منها بالشكل املتعاقد اآلخر طالبا تنفيذ الوعد ، و ك

 .،إذ أن الوعد بالتعاقد يف النطاق املدين ملزم للواعد إىل حني انتهاء األجل( متوافرة قام احلكم مبقام العقد 

 أما قانون األسرة فنجده خالف هذه القاعدة يف القانون املدين حبيث انه من جهة اعترب اخلطبة وعدا

بالزواج ومن جهة أخرى اعتربها غري ملزمة ،و أجاز للطرفني العدول عنها و بالتايل ال سلطة لقاضي شؤون 

األسرة يف إصدار حكم يقوم مقام الوعد بإلزام اخلاطب بإمتام مراسيم الزواج، عكس القاضي املدين  و هبذا 

                                                           
 05العريب بلحاج ، املرجع السابق ص  -  1
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اخلطبة متهيد لعقد الزواج و لكل الطرفني )فإننا نقرتح صياغة بديلة ملصطلح الوعد جبعل الفقرة تنص على أن 

 (.حق العدول عنها

 .إقتران الخطبة بالفاتحة: اثاني

إاّل أنه يف الفقرة الثانية من املادة , إّن املشرع اجلزائري ِاعترب اخلطبة وعًدا بالزواج و للطرفني العدول عنها

و مل يبنيِّ املقصود اخلاص , يعترب زواجا السادسة من قانون األسرة نّص على أّن اقرتان الفاحتة باخلطبة ال

مث حكم اقرتاهنا باخلطبة من الناحية القانونية و موقف القضاء من , بالفاحتة هلذا سنقوم بتوضيح مفهوم الفاحتة

 . ذلك و هذا وفقا للقانون القدمي و املعدل

 :مفهوم الفاتحة

ص على الطبيعة القانونية هلا من خالل نص املادة مل يبنيِّ قانون األسرة تعريف الفاحتة و إاّما اكتفى بالنّ 

 .السادسة إذ إستمدها من الناحية الشرعية و من عادات اجملتمع اجلزائري

فالفاحتة يف نظر الفقه اإلسالمي تعترب عقد الزواج  شرعي، و من بني أنصار هذا املوقف إبراهيم 

  لرجل عندما خيطب امرأة و يتلقى إجياب منها اجليالين عندما ُسِئل عن حكم ما جرى عليه العرف يف قول ا

و يسمع الناس  أو من وليها و يتواعدون بالعقد ليلة البناء مث يبعث للمرأة حناء و حوائج يف املواسم و األعياد

بأن فالن زوجة له و يتم قراءة الفاحتة باملسجد، فأجاب بقوله أن األمر املؤكد جاريا جمرى العقد يف كل ما 

باإلشهاد، و اإلشهاد ليلة البناء إاما هو لتحقيق قدر املهر و أجله و ما قبض و ما بقي يف ذمته،   يرتب عليه

 1.فإن النكاح الزما هلما و إن كانت العادة املذكورة إاما هي توطئة للعقدة الشرعية اليت تقع ليلة البناء

زوجين ابنتك فالنة على صداق }هناك من يرى أن الفاحتة هي الصيغة اليت يتم هبا عقد الزواج مبعىن 

قدره كذا و قول أب الزوجة زوجتك إياها فمن باب تسمية األصل للفرع صار يطلق العقد الذي تقرأ فيه 
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الفاحتة بالفاحتة، و قد أخذ هبذا الرأي األستاذ حممد تقية عندما ُسِئل عن الزواج الشرعي الذي مل ُيسجَّل بعد 

اجا صحيح مادام هناك إقرتان فاحتتها باخلطبة  فأجاب أن الصيغة الزواج إن متت يف احلالة املدنية و أّكد أنه زو 

 1.باللفظ فإّن الزواج األول صحيح و ال جيوز تزوجيها للغري إال  بعد الطالق أو موت الزوج األول

ال  هناك من يرى أن املقصود بالفاحتة هي قراءة الفاحتة لكوهنا ال تؤثر يف حقيقة األمر على اخلطبة و

على عقد الزواج أو حالة اقرتاهنا باخلطبة و ليست هلا قيمة شرعية ألهنا جمرد دعاء اعتاد الناس على قراءهتا 

مبناسبة اخلطبة أو الزواج حبضور إمام املسجد و مجاعة من الناس فعدم قراءهتا ال يغري شيًئا من الطبيعة القانونية 

 . للخطبة أو الزواج أو اقرتاهنا باخلطبة

 : إقتران الفاتحة بالخطبة من الناحية القانونية حكم

 :حكمها في ظل القانون القديم  – 1

أن اخلطبة و الفاحتة وعد بالزواج سواء كانت اخلطبة قد  91/44من القانون رقم  0لقد ِاعتربت املادة 

تلفني من حيث وقعت قبل الفاحتة أو وقعتا معا يف جملس واحدا زمانا و مكانا أو منفصلتني يف جملسني خم

الزمان و املكان إذ أخضعهما للحكم واحد، حيث جيوز للطرفني العدول عنها يف أي وقت شاء قبل إبرام 

 . عقد الزواج بصفة رمسية أمام موظف باحلالة املدنية

رفع أحد اخلطيبني دعوى أمام احملكمة يطالب فيها بأن حتكم له بإلزام اخلطيب الذي عدل على إمتام 

د الزواج فإن احلكم يكون برفض الدعوى، لكون أن إقرتان اخلطبة بالفاحتة خيضع إىل حكم املادة إجراءات عق

من قانون األسرة و بالتايل وعد بالزواج جيوز للطرفني العدول أما إن حكمت له مبا طلب فإهنا تكون قد  0

 .2دمرت ركن الرضا يف الزواج
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حكم اقرتاهنا باخلطبة جند هناك تذبذب يف قراراهتا إذ بالرجوع لإلجتهاد القضائي يف تعريف الفاحتة و 

     يعتربها عادًة جمرد قراءة سورة الفاحتة من باب التربك والدعاء للخطيبني و أهنا ليست ركن عن أركان الزواج 

 .أو شرط لصحة اخلطبة إالّ أهنا يف بعض القرارات تعتربها عقد زواج عند توافر أركان و شروط العقد

جنده أخضعت فيه  95/944حتت رقم فهرس  49/53/4995قراء القرار الصادر بتاريخ عند است

معتربة إياها وعد بالزواج ال أكثر، أهم ما جاء يف حيثياته  0احملكمة العليا إقرتان اخلطبة بالفاحتة ألحكام املادة 

أول درجة أو أمام العضو حيث أنه بالفعل فإن الشهود الذين وقع اإلستماع إليهم سواء أمام قاضي : ما يلي

املقرر يذكرون حضورهم لوليمة اخلطبة أو فاحتة اخلطبة و أن احملققني مل يضبطوا األسئلة اليت تساعد على 

من قانون األسرة، أم أهنم قد حضروا جملس العقد  0التفريق بني ما حضره الشهود هل جمرد خطبة مبعىن املادة 

ما الفاحتة فهي ليست ركن من أركان الزواج و ليست شرط لوقوع اخلطبة من النفس القانون بين 9مبعىن املادة 

 1.و إاّما هي من باب التربك و الدعاء و على ذلك جيب التفريق بني الفاحتتني

من خالل مناقشة القرار يتضح لنا أن احملكمة العليا متيِّز بني الفاحتتني مبعىن فاحتة اخلطبة اليت هي عبارة 

اء إجراء حفل إعالن اخلطبة و يف جملس العقد املدين املتوافر فيه مجيع أركانه و شروطه مبعىن عن قراءة سورة أثن

 .من قانون األسرة 9املادة 

            لقد اعتربت احملكمة العليا يف قرار أخر  هلا أن إقرتان الفاحتة باخلطبة يف جملس العقد زواجج شرعي   

من املقرر قانونا أنه ميكن أن تقرتن اخلطبة : باحلالة املدنية أهم ما جاء فيه و مستويف ألركانه إاّل أنه غري مسجل

بالفاحتة أو تسبقها ملدة غري حمددة و من املقرر أيضا أنه يثبت الزواج بتوافر أركانه املقررة شرًعا و مىت تبني يف 
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خلطبة بالفاحتة و بعد ذلك عدل قضية احلال أن أركان الزواج قد توافرت و متت مبجلس العقد و أنه مت إقرتان ا

 1.الطاعن عن الزواج باإلمتناع عن الدخول ألنه ِاعترب الفاحتة كاخلطبة وعد بالزواج

اعتربت أن مرحلة اخلطبة قد إنتهت بالزواج و بالتايل  49/44/4991و يف قراٍر آخر صادر بتاريخ 

أنه من املقرر أن األصل : إذ جاء يف حيثياتهاستبعدت إقرتان اخلطبة بالفاحتة و إاّما اكتفت بوجود خطبة فقط 

ا قد ستجاوز مرحلة إلتماس النكاح إىل النكاح الشرعي  ا مقدمة للزواج و ليست زواجا غري أهنَّ يف اخلطبة أهنَّ

وأصبح فعال زواجا شرعيا إذ واكبها حتديد شروطه  و حتقق أركانه و هذا باشتماله على اإلجياب و القبول 

   2.واج و حضور شهود و توىل األب بالنكاح ابنتهحاملني لصيغة الز 

يستساغ من مناقشة قرارات احملكمة العليا أن إقرتان اخلطبة بالفاحتة مبجلس العقد تأخذ حكم الزواج  

من قانون األسرة، و هذا متطابق مع أحكام الشريعة اإلسالمية إذ  9الصحيح إذ توافرت أركانه طبقا للمادة 

وجب اإلعرتاف به نظرا ملا يرتتب عليه من آثار ختتلف عن مرحلة اخلطبة خاصة ما يتعلق أنه زواجج شرعي يست

 .منها حبقوق املرأة

و شروطه سواء متت  إن الفاحتة غري ملزمة يف عقد الزواج و ال يف اخلطبة ألن العقد يربم جملرد توافر أركانه

ا ال هتم إطالقا يف نظرنا و شروط الزواج و هذا ما يّدل على  ألن العبارة بأركان اخلطبة أو اقرتنت بالفاحتة فإهنَّ

أن نية احملكمة العليا اجتهت إىل اعتبار الفاحتة عبارة عن قراءة سورة فاحتة من طرف إمام املسجد عند إبرام 

من قانون األسرة، فإن قراءة الفاحتة يف  9عقد الزواج يف جملس العقد املستويف ألركانه و شروطه طبقا للمادة 

اخلطبة أو عندما تسبقها ملدة غري حمدودة دون توافر أركان الزواج ال يعترب زواجا صحيحا و إاّما جمرُد وعٍد 

 .بالزواج
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من  0حيث أن املادة : بقوهلا 1/51/4990اجتهت احملكمة العليا اجتاه آخر يف القرار الصادر بتاريخ 

حتة أو تسبقها مبدة غري حمددة فإن سبقت اخلطبة قانون األسرة تقتضي بأنّه ميكن أن تقرتن اخلطبة مع الفا

من نفس القانون و هي اليت تعترب وعًدا بالزواج، أما حالة  0الفاحتة تلك هي اخلطبة املنصوص عليها يف املادة 

 9.1اقرتان اخلطبة بالفاحتة حبسب املادة املشار إليها فهي زواج مىت توافرت أركانه طبقا للمادة 

كمة العليا قد أعطوا للخطبة املقرتنة بالفاحتة يف جملس العقد صفة الزواج الصحيح نالحظ أن قضاة احمل

من قانون األسرة و حسًنا فعلوا، ألنه  9عندما تكون حبضور الشهود و الويل و حتديد الصداق طبقا للمادة 

ندما اعتربت أن زواجج شرعي من الناحية الدينية إاّل أنه يالحظ خلط بني ما يعترب خطبة و ما هو زواج ع

صرحية  0من قانون األسرة ألن الفقرة الثانية من املادة  0اخلطبة اليت تسبق الفاحتة وعد بالزواج طبقا للمادة 

 .يف كلتا احلالتني 0يف إخضاع الفاحتة يف حالة اقرتاهنا باخلطبة أو تسبقها ملدة غري حمددة إىل أحكام املادة 

 :قانون الحاليإقتران الخطبة بالفاتحة في ظل  - 2

لقد أدخل املشرع اجلزائري تعديل على نص املادتني اخلامسة و السادسة من القانون األسرة مبوجب 

و الفاحتة إذ نصَّ  من أجل تفادي اخللط الواقع بني اخلطبة 5550فرباير  59املؤرخ يف  50/55األمر رقم 

 .على أن اقرتان الفاحتة باخلطبة ال يعَُّد زواًجا

و نفس احلكم  0اعترب أن اخلطبة وعد بالزواج يف املادة  0و  0أن القانون املعدل للمادتني يتضح لنا 

 .ينطبق على إقرتان الفاحتة باخلطبة الذي ال يعترب زواجا، فهي ترتب نفس اآلثار املتعلقة باخلطبة

خطبة أما على مستوى فاألصل العام أن الفاحتة عند اقرتاهنا باخلطبة ال يعَّد زواجا، مما جيعل اعتبارها 

احملاكم جند أهنا تعترب الفاحتة املقرتنة باخلطبة ختضع إىل أحكام املادة اخلامسة منها احلكم الصادر بتاريخ 

حيث أن الدعي عليه دفع بأن املدعية قرأت فاحتتها مع : أهم ما جاء يف حيثياته مايلى 40/54/5559
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إال بعد أن يتأكد بأهنا مل تعد بعصمة ذلك الرجل حيث شخص ثاين و أنه لن يقوم بإمتام مراسيم الزفاف 

باإلطالع على ملف الدعوى احلايل تبني للمحكمة بأن الطرفني متزوجان مبوجب عقد زواج صحيح يف 

حباسي الغلة، حيث أن املدعية تطالب بإمتام مراسيم الزفاف     و أن املدعي  9حتت رقم   35/54/5550

ا أن الزواج  يكون باإلرادة املشرتكة للطرفان فإنه ال يسع احملكمة إال أن تقضي عليه ال يرغب بذلك حيث طامل

 .برفض طلب املدعية الرامي إىل إمتام مراسيم الزواج

حيث خبصوص دفع الدعي عليه بأن املدعية قرأت فاحتتها مع شخص ثان فهو دفع ال تعتد به احملكمة 

 .1ن اخلطبة بالفاحتة ال يعد زواجا وعليه يتعني رفض دفعهمن قانون األسرة فإن إقرتا 0حيث طبقا للمادة 

حيث اعترب إقرتان الفاحتة باخلطبة عقد زواج  مىت كان  0إال أنه ورد استثناء يف الفقرة الثانية من املادة 

  و شروط الزواج املتعلقة باألهلية، الصداق 9ذلك يف جملس العقد و توافرت فيه ركن الرضا احملدد يف املادة 

 .الويل، الشاهدان و إنعدام املوانع الشرعية للزواج

عند استقراء الفقرة األوىل من املادة السادسة نفهم أن إقرتان الفاحتة باخلطبة ال يعد زواجا يف األصل مما 

من قانون األسرة ألن  0يدل على أن قراءة سورة الفاحتة مبجلس اخلطبة عبارة عن وعد بالزواج مبعىن املادة 

 . الفاحتة أهنا تقرأ يف  عقد الزواج و ليس يف اخلطبةاألصل يف

و هبذا أصبحت الفاحتة من هذا املنطق تنصرف إىل عقد زواج شرعي و أصبح الناس يعتقدون أن 

اإلمام ركن ضروري لصحة الزواج إذ مبجرد قراءة الفاحتة يعتقد الطرفني أن عقد الزواج قد مت بينهما حىت و لو 

أركانه و شروطه حيث يتم إجراءها يف بعض املناطق يف جملس اخلطبة الذي يقام لإلعالن مل يتوفر العقد على 

عن اخلطبة بني الطرفني، ينتهي بقراءة اإلمام سورة الفاحتة و الدعاء للخطيبني  للتربك هلما، إال أن الطرفني ال 

ص من القاضي أو تكون غري تتوفر فيهما شروط الزواج كأن تكون املخطوبة مثال قاصرة و مل حتصل على ترخي
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راضية على إجراء الفاحتة أصال  كما أنه ال يتم حتديد الصداق فيه  فإن الفاحتة املقرونة باخلطبة ال تعترب من 

 .الناحية الشرعية و القانونية زواجا

باجتهادات احملكمة العليا وما استقرت عليه من مبادئ  0لقد أخد قانون األسرة املعدل يف املادة 

ريعة اإلسالمية إذ اعترب مفهوم الفاحتة أهنا قراءة سورة الفاحتة و أن تقدميها أو تأخريها أو اقرتاهنا باخلطبة ال الش

تغري من القيمة القانونية للوعد بالزواج و بالتايل ينتج عن العدول عنها ما يرتتب عن اخلطبة ألن األصل العام 

ة يف جملس العقد ال يف جملس اخلطبة و أن الفاحتة هذه ال تعترب أن حضور اإلمام لقراءة سورة الفاحتة تكون عاد

أصال ركنا أو شرط للزواج و من هنا فإن عبارة الفاحتة ال تعترب زواجا لوحدها أو عند اقرتاهنا باخلطبة، ويرتتب 

 .   عنها من الناحية الشرعية و القانونية ما يتعلق من أحكام اخلطبة

 9من األطراف من يستويف األركان و شروط الزواج املنصوص يف املادة  جند يف بعض املناطق أن هناك

من قانون األسرة يف جملس اإلعالن عن اخلطبة حيث يكون حبضور إمام مسجد يقوم بالقراءة الفاحتة الذي هو 

ج من يف حقيقة األمر زواجا شرعيا و الدليل على ذلك أن الطرفني عادة عند إجراء احلفل الثاين لوليمة الزوا 

 .أجل الدخول بالزوجة ال تستوجب عليهم إحضار إمام املسجد ألنه حضر يف حفل إعالن اخلطبة

 .إقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد: اثالث

أن إقرتان الفاحتة باخلطبة  5550مايو  1املؤرخ يف  50/59من القانون رقم  0لقد نصت املادة 

مكرر من هذا  9رضا و شروط الزواج املنصوص عليها يف املادة مبجلس العقد يعترب زواجا مىت توفر ركن ال

 .القانون

هبذا فإن املشرع وضع استثناء عن األصل العام الوارد يف الفقرة األوىل من املادة السادسة إذ أن املبدأ 

        ر ركن الرضا العام يف إقرتان الفاحتة باخلطبة ال يعد زواجا، غري أن اقرتاهنا مبجلس العقد يعترب زواجا عند توف
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شروط الزواج املتعلقة بأهلية الزواج، و تقدمي الصداق حبضور الشهود و ويل الزوجة مع خلو الطرفني من و 

 .املوانع الشرعية الزواج

لقد كّرس قانون األسرة املعدِّل للمادة السادسة اجتهادات احملكمة العليا املتعلقة بالطبيعة القانونية 

خلطبة إذ وصفها مبثابة عقد زواج صحيح مىت توافرت أركانه و شروطه يف جملس العقد إال أنه إلقرتان الفاحتة با

 .غري مسجل باحلالة املدنية

يستوجب على القاضي الذي يعرض النزاع عليه قبل الفصل يف القضية أن يقوم   0و لتطبيق نص املادة 

اقرتنت الفاحتة باخلطبة مبجلس العقد و منه خيضع بتكييف الوقائع املطروحة عليه أوال على أهنا زاوج شرعي إذ 

منه و لذلك يأمر بإجراء حتقيق يف  4فقرة  0، أو أهنا جمرد وعد بالزواج خيضع للمادة 9إىل أحكام املادة 

القضية بسماع الطرفني و الشهود و ويل الزوجة للتأكد من توافر شروط الفقرة الثانية من املادة السادسة 

 :لياملتمثلة فيما ي

إن فكرة جملس العقد نظرية مستمدة من الفقه اإلسالمي تطبق على مجيع العقود  :وجود مجلس العقد - 1

سواء كانت رضائية أو شكلية و أخذ هبا قانون األسرة يف املادة السادسة و مل يعرف املقصود منه، إاّل أن 

باإلشغال بالصيغة و ينقضي بإنتهاء  ، الذي يبدأ1الفقهاء أمجعوا على تعريفه بأنه مكان و زمان التعاقد

 :األشغال بالتعاقد و له ركنان مها

 :الركن المادي/ أ

هو احليِّز الثابت أو املتحرك الذي يكون فيه املتعاقدين منشغلني بصيغة التعاقد، سواء كان احليز مغلقا 

             املرمى السمعي  أو غري مغلق، و أن له نطاق أو مرمى أو حزم مسعي و بصري حيث ميتد املكان ليشمل

 .و البصري سطحيا و أفقيا
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 :الركن المعنوي/ ب

يقصد به زمن أو وقت اإلشغال بالتعاقد سواء طالت مّدة الفرتة أم قصرت و أن نطاقه حمدد يتم ربطه 

 .بأمري املكان و اإلنشغال بالتعاقد و جملس العقد إما يكون جملسا حقيقيا أو حكميا

 :يمجلس العقد الحقيق

يكون اجمللس حقيقيا عندما يكون املتعاقدين حاضرين مبجلس العقد و هذا هو األصل فيه يبدأ اجمللس 

بصدور اإلجياب من أحد املتعاقدين و يكون عادة من طرف الزوج بقوله زوجين ابنتك فالنة مث يقرتن بقبول 

 .آثاره من حلظة علم املوجب بالقبول الزوجة أو وليِّها و يتم تبادل صيغة العقد بقوله زوجتك إياها، و ينتج

 :س العقد الحكميلمج

يكون جملس الزواج بدون حضور أحد املتعاقدين نظرا لغيابه و هذا اجمللس يبدأ من حلظة التبليغ 

 .باإلجياب و ينتج آثاره من حلظة اإلعالم بالقبول

 :صيغة التعاقد - 2

ون بالعبارة أو اإلشارة أو الكتابة أو األلفاظ األصل أن اإلجياب و القبول يف عقد الزواج جيب أن يك

اليت ينعقد هبا النكاح شرعا، و لقد اتفق الفقهاء على أن اللفظ يأخذ من ماديت الزواج و النكاح ألن أكثر 

النصوص الواردة جاءت هبما، و الزواج من العقود األبدية ألنه يفيد ملك املتعة فالزواج ال ينعقد بألفاظ 

ن أفادت التملك  ألنه مضاف إىل ما بعد املوت و الزواج يقتضي التملك يف احلال مثال هب الوصية حىت و إ

 .يل إبنتك مبهر كذا، و يقول األخر قبلت
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 :طرفي مجلس العقد - 3

األصل أن الزوج و الزوجة مها طريف جملس العقد و مها من تصدر عنهما الصيغة أو التعبري عن اإلرادة 

ا و يتم إبرامه، مع مراعاة عدم مباشرة املرأة لعقد زواجها أصالة عن نفسها  و إاّما يكون اليت يتكون العقد هب

 .من طرف وليِّها و حيضر جملس العقد شاهدين لإلشهاد على واقعة الزواج

 :توافر ركن الرضا - 4

كون بإجياب لقد نّصت املادة التاسعة من قانون األسرة أن الزواج ينعقد بتبادل الرضا بني الزوجني و ي

     من أحد الطرفني و قبول من الطرف اآلخر بكل لفظ يفيد معىن النكاح شرعا سواء لغة أو عرفا كالكتابة 

 .أو اإلشارة

هو ما صدر من أحد املتعاقدان على ما يريده من إنشاء العقد و يسمى الشخص الذي صدر منه  :اإليجاب

 .اإلجياب موجبا

لطرف الثاين آلخر دليل على موافقته على ما أوجبه األول و مسي الشخص هنا هو ما صدر ثانيا من ا :الَقبول

 .قابال

 :مكرر 9توافر شروط الزواج المنصوص في المادة 

 : أهلية الزواج  -1

تتمثل شروط صحة الزواج عند إقرتان الفاحتة باخلطبة مبجلس العقد يف أن يكون الزوجني على أهلية 

من قانون األسرة، أما ناقص األهلية فيجب أن  9سنة كاملة طبقا للمادة  49 إلبرام العقد و ذلك ببلوغ سن

 .يكون حامال لرتخيٍص من رئيس احملكمة يسمح له بإبرام العقد قبل السن القانوين
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 :الصداق  -2

يعترب الصداق ما يدفع حنلة للزوجة من نقود و غريها من كل ما هو مباح شرعا، و هو ملك هلا 

 . ا تشاء، إذ يتم حتديده يف العقد سواء كان معجال أم مؤجالتتصرف فيه كم

 :الولي  - 3 

لصحة عقد الزواج يشرتط أن حيضر الويل جملس العقد الذي اقرتنت فيه الفاحتة باخلطبة و عادة هو  

    عقدالذي يتوىل إبرام العقد حبضوره نيابة عن الزوجة، إذ يصدر القبول منه نظرا لعدم حضور املرأة مبجلس ال

 .من قانون األسرة 44و ميكن هلا أن تعقد زواجا حبضور أحد أقارهبا أو أي شخص ختتاره طبقا للمادة 

 :الشاهدان -4

يعترب الشهود أمرًا وجويب يف عقد الزواج كوهنما شاهدين على صيغة التعاقد و شروط العقد يف حالة 

كونا قد حضرا جملس العقد لتكون شهادهتما وجود نزاع، حيث أّن الشاهد يرتب حق لغريه، ويشرتط  أن ي

 1.و امرأتني جائزة شرعا و قانونا، وجيب أن يتحقق فيه نصاب الشهادة إلثبات الزواج رجالن أو رجل

 :انعدام الموانع  الشرعية  للزواج -5

وانع يشرتط النعقاد الزواج يف حالة إقرتان الفاحتة مبجلس العقد أن ال يكون عند الطرفني  مانع من امل

 . من قانون األسرة 35إىل  53الشرعية للزواج املتمثلة يف موانع املؤبدة أو املؤقتة  املنصوص عليها يف  املواد 

هناك من يرى أن إنعقاد جملس العقد يتطلب وجود عقد مسجل باحلالة املدنية ويستدلون بتعليمة وزارة 

احتة إال بعد العقد الرمسي، إال أن العقد يف حقيقته قد الشؤون الدنية و األوقاف ملختلف األئمة بعدم إجراء الف

مت مبجرد توافر ركن الرضا وشروط صحة الزواج دون احلاجة إىل إمام، إال أن هدف املشرع من ذلك هو التوفيق 
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بني الزواج الشرعي و الزواج القانوين، كما يقلل من ظاهرة الزواج بالفاحتة الذي تنجر عنه عدة مسائل شرعية 

 .وجب حل قانوين، و بالتايل منع إثبات الزواج الغري الشرعي و إحلاق نسب أوالد الزناتست

فبالتايل بعد حتقق القاضي من توافر الشروط سالفة الذكر يقضي بإثبات الزواج الشرعي إن مت الدخول 

مها بذلك، إال أن مع أمر ضابط احلالة املدنية ملكان إنعقاد الزواج بتسجيله و التأشري على هامش عقدي ميالد

اإلشكال يثار عندما يكون النزاع قبل الدخول حيث يدعي أحدمها بوجود خطبة، و الطرف الثاين يؤكد بإبرام 

عقد شرعي بالفاحتة و يدعي يف كثري من األحيان بأنه قد مت الدخول باملدعى عليها ويطالب القضاء احلكم له 

ي عدة مسائل شرعية حتتاج إىل حل قانوين مثل مطالبة بتسجيل الزواج قبل الدخول مما يطرح على القاض

الزوجة لنصف الصداق يف حالة الطالق قبل الدخول و املدعي عليه ينكر واقعة الزواج العريف ويتمسك بوجود 

 . خطبة ال أكثر

يف فقرهتا الثانية بعد تعديلها ذلك يف القرار الصادر  0و جند أن احملكمة العليا قد طبقت نص املادة 

ذلك أن املطعون ضدها ملا  )و أهم ما جاء يف حيثياته  315094يف امللف رقم  45/45/5550بتاريخ 

أي عقد )أقامت دعواها أمام حمكمة األول درجة صرحت بأهنا و الطاعن وقعت بينهما خطبة مقرونة بالفاحتة 

عني ألف دينار و خامت حبضور مجاعة من املسلمني أين مت حتديد الصداق بأرب 44/59/5550بتاريخ ( زاوج

و حّرر قاضي ( حقيبة تشتمل على عّدة أشياء سار عليها عرف اجلهة)احلنة إىل جانب توابع هذه األخرية 

و أن الطاعن حاليا دعاها لرتك وظيفتها يف التعليم إالّ  9/9/5555أول درجة أقواهلا هذه يف حمضر مؤرخ يف 

حلال و تطالب فسخ خطوبتها مع منحها تعويض بسبب أن طلبه هذا رفضته و بناءا عليه نشأت دعوى ا

الضرر الالحق هبا، و حيث يتضح من أقوال املدعية و اليت أيدها الطاعن أن ما يربط طريف النزاع هو عقد 

زاوج تتوفر فيه مجيع أركانه و بالتايل يتعنّي إصدار حكم إما بالتطليق أو الطالق و ال جيوز يف مثل قضية احلال 

الفقرة الثانية و املادة  33ة الزوجية بني طريف النزاع  بفسخ الزواج ألن الفسخ تطبق عليه املادة حّل الرابط
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من قانون األسرة، و عليه فكان  املفروض على قضاة املوضوع القضاء يف قضية احلال بالتطليق إذ رأوا أن 31

 1.ركان بإقرار الزوجني و وقائع القضيةاملدعية حمقة يف طلبها لكون ما يربطها و الطاعن هو زاوج عريف تام األ

كون الوقائع ينطبق عليها وصف الزواج العريف   2يف فقرهتا الثانية 0إن احملكمة العليا أقّرت بتطبيق املادة 

الذي مت بالفاحتة و ليست خطبة و أن الدخول مل يتِّم بني الطرفني حسب معطيات القضية مما أدى مبن حضر 

يربط الطرفني هي خطبة ال أكثر نظرا إلعتقادهم أّن الزواج العريف يستوجب الدخول اجمللس يعتقدون أن ما 

إلثباته إاّل أنه يف حقيقة األمر الدخول ليس ركن أو شرط إلنعقاد الزواج كما أن القانون يعرتف بالطالق قبل 

 .الدخول دون حتديد إن كان عقد الزواج مسجال أم ال

 أحكام الخطبة : الثاني حثالمب

ملشرع اجلزائري مل يشرتط أّي شرط خاص باخلطبة سواء من الناحية املوضوعية أو الشكلية إذ أن السن ا

           اّلذي اشرتطه يف الزواج ال يتعلق باخلطبة و إاّما هو من خصوصية عقد الزواج و ليس مطلوب يف اخلاطب 

 .و املخطوبة ذلك أن اخلطبة ال ترقى إىل مرتبة العقد

 .شروط الخطبة:ول المطلب األ

ملعرفة شروط اخلطبة ال بد من الرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية اليت تشرتط أن تكون اخلطيبة خالية 

 :من املوانع الشرعية اليت متنع من إبرام عقد الزواج و تتمثل شروط اخلطبة يف شرطني أساسيني مها

 .أن ال تكون المرأة محرمة على الخاطب: الشرط األول

 .حرمة املرأة تكون إّما حرمة مؤبدة أو مؤقتةو 
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 :الحرمة المؤبدة -أ 

املرأة تكون حمّرمة على الرجل ملدى حياته بنص الشارع احلكيم اّلذي هنى عن خطبة و زواج امرأة حمرمة 

          قربة املتمثلة يف احملرمات بال 50إىل  53، و هذا ما تضمنه قانون األسرة ضمن موانع الزواج من املادة 1عليه

 .و املصاهرة و الرضاع

 :الحرمة المؤقتة -ب 

   لقد اتفق الفقهاء على أنّه ال جيوز خطبة امرأة حمرمة على الرجل مؤقتا ما دام سبب التحرمي قائم

كأخت الزوجة و عمتها و خالتها و هّن على سبيل التأقيت فاخلطبة تكون جائزة بعد الطالق، أّما اجلمع 

 .قانونا، و من احملرمات مؤقتا ما يليفيحّرم شرعا و 

 :المرأة المشركة -

يرى الفقهاء أنّه جيوز للرجل أن يتزوج و خيطب امرأة من ديانة أخرى كاملرأة املسيحية، مثال ما عدا 

كأن تسلم املشركة أو تعتنق دينا , املرأة املشركة بدون دين حمرمة عليه شرعا و قانونا إال إذا زال سبب التحرمي

 2 .من قانون األسرة 35اخلطبة أو الزواج بغري مسلم طبقا للمادة  ويا آخر، و املرأة حيّرم عليها مسا

 :المرأة المحصنة -

هبا زوجة الغري، فال جتوز خطبتها أو التلميح هلا بالطالق من أجل زواجها، ألهّنا حمّرمة عليه ما  نقصد

 .كرامتهدامت يف عصمة الرجل، و يعترب ذلك إعتداء على حقه و  
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 :  خطبة المعتدة من طالق رجعي -

الطالق الرجعي هو الطالق الذي ميلك فيه الزوج املراجعة إىل عصمته يف العّدة بدون عقد و مهر 

 ، 1جديدين و بدون رضاها

 .2و قد امجع الفقهاء على أنّه ال جتوز خطبتها بطريق التصريح و التلميح معا ألهّنا تأخذ حكم زوجة الغري

 :ة المعتدة من طالق بائنخطب -

 .الطالق البائن نوعان إما أن يكون بائن بينونة صغرى أو بينونة كربى

الطالق البائن بينونة صغرى هو الذي يتم ما دون الثالث طالقات، و فيه يستطيع الزوج أن يعيد املرأة 

 .ة الزوجية غري قائمةو يكون برضا الزوجة ألن العالق, لكن مبهر و عقد جديدين, إىل عصمته مرة ثانية

الطالق البائن بينونة كربى هو الذي يتم بثالث طالقات، ال جيوز هنا للزوج أن يراجعها إىل عصمته 

مرة أخرى إالّ بعد أن تنقضي عّدهتا و تتزوج رجل آخر غريه، مث يطلقها و بعدها تنقضي العّدة، مث يعقد عليها 

 .بعقد جديد و مهر جديد و بشرط رضاها

تفق الفقهاء على أّن املرأة املعتدة من طالق بائن بينونة كربى أو صغرى ال جيوز لرجل خطبتها و لقد ا

 :أما بطريق التعريض فكان حمل خالف بعض الفقهاء كما يلي, بطريق التصريح

 :المالكية، الشافعية، الحنابلة، الشيعة و الجعفرية

أو صغرى عن طريق التعريض و استدلوا يف  يرون انه جتوز خطبة املعتدة من طالق بائن بينونة كربى

 ، و جاء لفظ النساء يف اآلية عاما «ال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء» : ذلك بقوله تعاىل

 

                                                           
 ،للطباعة و النشر و التوزيع عمان دار الفكر, عقد الزواج و آثاره, القسم األول, شرح قانون األحوال الشخصية األردين, الدكتور السرطاوي -   1

 .53ص  4999سنة 
 .04ص  ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،حماضرات يف عقد الزواج ،حممد أبو زهرةاإلمام  -   2
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   1 .تدخل فيه املعتدة، كما أن سلطة الزوج انقطعت على املرأة املطلقة طالقا بائنا

 :الحنفية

ائن سواء كان بينونة صغرى أو كربى، ال جتوز خطبتها بطريق التعريض يرون أّن املرأة املعتدة من طالق ب

ألنه قد يعّرضها إىل ارتكاب احملضور و قد حيملها حرصها على الزواج هبذا اخلاطب إىل اإلخبار بإنقضاء 

عّدهتا و هي مل تنقضي بعدة، فاملرأة هي املؤمتنة على عّدهتا اْلن قوهلا مصدق يف ذلك، و خطبتها تثري 

 .2ألحقاد بني مطلقها و خطيبهاا

 :خطبة المعتدة من وفاة -

لقد اتفق الفقهاء على أّن املرأة املعتدة من وفاة ال جيوز خطبتها بطريق التصريح أثناء فرتة العّدة مراعاة 

 حىت ال يتضرروا خلطبة قريبتهم اليت ال تزال, للحزن على وفاة الزوج، و شعور أقارب املتوىف باألسى عن رحيله

 ، أما بطريق التعريض بالنسبة للمتوىف عنها زوجها استثناء ال بد من العمل به يف النطاق احملدد له3يف العّدة

و ال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في أنفوسكم » : فيجوز خطبتها لقوله تعاىل

  .4«قوال معروفاعلم اهلل أنكم ستذكروهن و لكن ال تذكروهن سرا أال أن تقولوا 

إن ظاهر اآلية يوحي أهنا خاصة باملتوىف عنها زوجها و هنا إجازة اخلطبة بالتعريض هلا و العّلة يف ذلك 

أّن عّدهتا حمدودة باألشهر أو وضع احلمل و كالمها ال ميكن أن جيري فيه الكذب فليست عّدهتا باألقرء حىت 

ّدة الوفاة تكون إما بوضع احلمل إن كانت حاملة، أو مبرور ميكن أن تّدعي انتهائها لتخلص من العّدة ألن ع

                                                           
 .530آلية رقم سورة البقرة، ا -   1
 .40، ص 4999، سنة 5، دار الفكر طبعة 9وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي و أدلته ج -   2
 .53الدكتور حممد السرطاوي، املرجع السابق،  ص  -   3
 .530سورة البقرة، اآلية  -   4
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أربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت غري حامل، و بالتايل ال سبيل هلا إىل الكذب يف إقرارها بإنقضاء العّدة ألن 

 .1هذه الوقائع ال يؤخذ فيها إال مبرور الوقت احملدد أو بوضع احلمل

 .غيرأن ال تكون مخطوبة لل: الشرط الثاني

املخطوبة للغري هي املرأة اليت تقدم رجل خلطبتها و رضيت به حرمت خطبتها من طرف رجل آخر 

ال خيطب أحدكم على خطبة  بإتفاق الفقهاء، ألنه منهي عليه بنص احلديث الشريف لقول الرسول 

األّول فجاز ذلك ملا ، ألن ذلك مبعث للعداوة و البغضاء بني اإلخوة املسلمني، أما إذا أذن له اخلاطب 2أخيه

  3ال خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت يرتك اخلاطب قبله أو يأذن: قال روي عن أيب هريرة  أّن الرسول 

املؤمن أخ املؤمن ال حيل أن يبتاع على بيع أخيه حىت يدر، و سبب ذلك أن اخلطبة يف هذه : و قوله عليه 

 :للخاطب ثالثة أحوال من حيث إجابته نبينها فيما يلياحلالة إذاء للخاطب األول و إعتداء على حقه و 

و هذا  و بعد ذلك فيجوز أن يتقدم اخلاطب الثاين, احلالة األوىل، أن ترفض املخطوبة اخلاطب األول

 .بإمجاع مجهور الفقهاء ألن منع خطبتها ملصلحتها هو تعطيل و إرغامها على قبول اخلاطب األول

طوبة خطبة اخلاطب األّول و أثناء السري يف إبرام عقد الزواج تقدم خاطب احلالة الثانية، أن تقبل املخ

 ، إذ يرى اإلمام مالك أن هذه اخلطبة هي اليت يقصدها الرسول 4آخر فهذه اخلطبة حرام بإمجاع الفقهاء

أما  ألن فيها قبول و إجياب بني الطرفني و يتجسد هذا اإلجياب بإتفاق الطرفني على الصداق واحد و معلوم،

                                                           
القانون و  حقوق األوالد يف الفقه اإلسالميج والفرقة و األسرة اخلاصة بالزوا جابر عبد اهلادي سامل الشافعي، أحكام رمضان السرينباظي و  -   1

 .00ص  بريوت، والقضاء دراسة مقارنة ألحوال الشخصية يف مصر و لبنان، منشورات دار احلليب احلقوقية،
 .401فتح الباري، املرجع السابق، اجلزء التاسع، ص  -  2
 .419ص  بريوت،  ة،اجلزء السادس، دار الكتب العلمي ،ارطالشوكاين، نيل األو  -  3
 .01حماضرات يف عقد الزواج و أثاره، املرجع السابق، ص  حممد أبو زهرة،اإلمام  -  4
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الشافعية و احلنابلة فريون أنه يكفي لتحرمي اخلطبة إذا صرحت املخطوبة بإجابة هي أو بواسطة وليها الذي 

 .1أذنت له

وجند أن خطبة الرجل على خطبة أخيه حمّرمة، و ينطبق نفس احلكم على خطبة املرأة على املرأة، و 

هذا املوقف أن رغبة املرأة برجل و إن دعته إىل  ذلك إلحتاد العّلة باملضرة و اإليذاء حيث يرى ابن حجر يف

تزوجها و أجاهبا بالقبول مث جاءت امرأة أخرى فدعته يف نفسها و قبلها فإن فعل الثانية حرام، إذ أبدى الرجل 

 .2رغبته بالزواج من امرأة واحدة فقط فتعترب من باب اخلطبة احملرمة

  بني الرفض و القبول، و هنا موضع خالف بني الفقهاء احلالة الثالثة، هي أن تكون املخطوبة يف تردد 

 .و هذا ما نبينه حسب ما يلي

يرون أنا خطبة الثاين جتوز و استندوا يف ذلك إىل حديث فاطمة بنت قيس اليت وجهها  :الشيعةبعض 

  هم، و سبب املنع حسب رأي3إلختيار أسامة ابن زيد و قد سبقه معاوية و أبو جهم إىل خطبتها الرسول 

أن منع تقدم اخلاطب الثاين يفوِّت فرصة للمخطوبة مع أنّه مل يثبت بعد أي حق للخاطب األول و لو كان له 

 .حق معنوي، ما دامت اخلطبة مل تتم بعد فيكون األمر يف خطبة األول مبثابة الرد له

          ن بني القبول  يرون أنه ال جيوز لشخص آخر أن يتقدم خلطبة املرأة اليت تكو  :الحنفية و المالكية

و الرفض، ألن السكوت عن الرد و إن مل يّدل على رفض اخلاطب فإن هناك احتمال لقبوله، فإذا أحبنا للغري 

أن يتقدم خلطبتها فقد يرتتب على ذلك زوال الحتمال و رفض خطبته و هذا اعتداء على حق اخلاطب 

ألول، فقد ترفض خطبة هذا األخري نتيجة لرجحان األّول، و يرتب عن اخلطبة الثانية مزامحة اخلاطب ا

اخلاطب الثاين، مما يؤدي إىل الشحناء و البغضاء بينهما، و ذهب البعض منهم إىل عدم حترمي خطبة املرأة 

                                                           
 .459الشوكاين، املرجع السابق، ص   - 1
 .55ص ،حممد السرطاوي، املرجع السابق   -  2
 .00املرجع السابق،  ص ،حممد أبو زهرةاإلمام  -   3
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الراكنة للفاسق إذا كان اخلاطب الثاين صاحلا أو جمهول احلال ألنه يف خطبة الثاين ختليص هلا من اخلاطب 

 .1األول

يرى بعض الشافعية أنه جيوز للغري أن يتقدم خلطبة الفتاة املخطوبة ألن السكوت عن الرد  :الشافعية

يعترب رفضا ضمنيا للخاطب األول، ألنه يف حالة الرتدد بني القبول و الرفض مل يثبت للخاطب األول أي حق 

 .حىت تعد خطبة الثاين إعتداء على حق اخلاطب األول

أة مث خطب هذه األخرية خاطب ثاين و قبلت به و متَّ العقد عليها فما إذا متت اخلطبة بني رجل و امر 

                                                               هو أثر هذه اخلطبة احملرمة على عقد الزواج ؟                                                                                   

يبنّي لنا قانون األسرة من الناحية القانونية مصري عقد الزواج يف حالة إبرامه  بناءا على خطبة حمرمة مل 

شرعا، و بالتايل يتعنّي علينا الرجوع إىل مجهور الفقهاء لنبنّي حكم ذلك، و لقد اتفق الفقهاء على أن الرجل 

هذه اخلطبة احملرمة يف صحة عقد الزواج و لكنهم اختلفوا يف أثر ، إذا خطب على خطبة غريه يأمث ديانة

 :حسب وجهة نظرهم كما يلي

يرى الظاهرية أن العقد بعد اخلطبة احملرمة باطل، و جيب فسخه سواء دخل الرجل باملرأة أم ال : الظاهرية

ال خيطب أحدكم على خطبة آخيه، فالنهي الوارد يف احلديث متوجه إىل عقد الزواج ال إىل  لقول الرسول 

، ألن اخلطبة ما هي إاّل طريق للزواج، كما أن العقد املبين على خطبة حمرمة يكون حمرما هو 2طبة وحدهااخل

 .  اآلخر

يرون أن عقد الزواج صحيح و ال أثر للخطبة : مجهور الفقهاء من احلنفية و الشافعية و الشيعة اجلعفرية

منصب على اخلطبة ال  النهي يف قول الرسول كما أن   ،احملرمة عليه إلستفاء العقد جلميع أركانه و شروطه

                                                           
 .35ابق، صمواهيب اجلليل، املرجع الس -   1
 .51عبد العزيز عامر، املرجع السابق، ص    -   2
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على ذات العقد و النهي يف أمر سابق عليه، و منه فإن عقد الزواج ليس حمل النهي كما أن عقد الزواج بدون 

 .خطبة سابقة جائز شرعا و قانونا

 :روي عنه ثالثة آراء :اإلمام مالك

 العقد صحيح مثل ما قاله مجهور الفقهاء :الرأي األول. 

 كقول أهل الظاهرية فالعقد الفاسد يأمث صاحبه  :رأي الثانيال. 

 أن العقد يفسخ قبل الدخول أما بعده فالعقد صحيح، ألن بالدخول قد تأكد العقد :الرأي الثالث. 

الرأي الذي نراه على صواب كونه ينسجم مع مقتضيات احلياة اإلجتماعية هو رأي مجهور الفقهاء ألنه 

هي منصب على اخلطبة و ليس على عقد الزواج، كما أن إبرام هذا األخري يستوجب أقرب إىل املنطق، فالن

  مكرر من قانون األسرة، و يرتتب على ختّلف الركن البطالن 9توافر أركان و شروط منصوص عليها يف املادة 

آخر و بتخلف الشرط يفسخ عقد الزواج، أما على مستوى القضاء فحسب رأينا خيتلف األمر من قاض إىل 

من قانون األسرة إلنعدام نص  555إال أنّه ال يوجد مانع من تطبيق أحكام الشريعة استنادا إىل أحكام املادة 

           قانوين ينظم املسألة، و يف هذا الصدد يرى األستاذ بلقاسم شتوان أن العقد يفسخ قبل الدخول بطلقة بائنة 

اطب األول دعوى الفسخ، ألنه حق اهلل تعاىل، أما بعد و على القاضي أن حيكم به حىت لو مل يرفع اخل

الدخول فيثبت العقد، أما من الناحية العملية فال جند أي نزاع مطروح على احملاكم يطالب فيه املدعي بفسخ 

العقد ألنه مبين على خطبة حمرمة، إال يف حالة واحدة ميكن أن ُيستشف منه إمكانية فسخ العقد قبل الدخول 

عن غرفة  49/0/4990لدعوة أمام قاضي شؤون األسرة و ذلك يف القرار الصادر بتاريخ عند عرض ا

األحوال الشخصية للمحكمة العليا أهم ما جاء يف حيثياته أنه من املقرر شرعا أنه تستوجب العدة للمرأة 

 ابت يف قضية احلالاملطلقة و املتوىف عنها زوجها، و ال تستوجب للمرأة املطلقة غري املدخول هبا و ملا كان ث

أن املطعون ضدها طلقت قبل الدخول و أعادت الزواج ثانية يف األسبوع األول من طالقها، فإن قضاة اجمللس 
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برفضهم لطلب الطاعن بفسخ اخلطوبة لعدم إمتام العدة من الزواج األول و احلكم بصحة الزواج و رجوع 

 1.الزوجة إىل بيت الزوجية طبقوا صحيح القانون

لنا بوضوح أن اجتاه احملكمة العليا كان يهدف إىل فسخ اخلطوبة و الزواج الذي يليه لو كانت  يتبني

املطعون ضدها قد طلقت بعد الدخول و بالتايل يكون خطبتها يف العدة و نكون يف إطار اخلطبة احملرمة 

     2.شرعا

 :حكم الخطبة على الخطبة

ال :"ها خمطوبة ألحد،لقوله عليه الصالة و السالم ذكر سابقا،بأنه جيب أن ال تكون من يراد خطبت

؛وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه "خيطب الرجل على خطبة أخيه ،حىت ينكح أو يرتك 

المؤمن أخ المؤمن،فال يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ،وال يخطب على خطبته حتى : "وسلم قال 

 . 3"يذر

التحرمي هي تالقي الشحناء و البغضاء اليت تنشأ بني اخلاطبني ،غري ان الفقهاء  و احلكمة من هذا

 .اختلفوا فيما لو خطب الرجل على خطبة أخيه مع العلم بذلك ،فهل هذه اخلطبة تؤثر على صحة العقد

 :يالحظ يف حكم اخلطبة على اخلطبة ثالث حاالت

 فإذا وافقت على خطبتها . رفض ،وإما أن تسكت إما أن توافق خمطوبة الغري على اخلطبة ،و إما أن ت

فال جيوز خلاطب آخر ان يتقدم خلطبتها آخذا بظاهر قول الرسول عليه الصالة و السالم يف النهي على خطبة 

إما إذا . و إن رفضت اخلطبة صراحة جاز ألي خاطب أن خيطبها لزوال املانع. الرجل على خطبة أخيه

                                                           
 .4999اجمللة القضائية للمحكمة العليا العدد الثاين لسنة  -  1
 .53بلقاسم شتوان، املرجع السابق، ص   -  2
 441ص 0رواه أمحد و البخاري و النسائي راجع نيل األوطار ج -  3
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قول و ال صريح الرفض ، فقد أباح الشافعية يف قول هلم جواز خطبتها الن سكتت و مل يوجد منها صريح ال

  1. السكوت يعترب رفضا ضمنيا 

يف حني ذهب املالكية و احلنفية إىل انه ال جيوز للخاطب الثاين أن خيطبها ،الن سكوهتا ال يدل على 

  نعها من استمرارها يف التحري الرفض فرمبا كانت تتحرى عن اخلاطب األول ، و تقدم اخلاطب الثاين قد مي

 2فيكون يف تصرفه اعتداء على غريه الذي يتوقع قبول خطبته 

و قد ذكر ابن القاسم من املالكية، انه إاما حترم خطبة الثاين على األول إذا كان متساويني يف الصالح 

      أهل يف العادة خلطبة فتلة و االستقامة ، أما إذا كان األول غري صاحل ،و الثاين صاحلا ، أو كان األول غري

 . 3و الثاين أهال هلا ، فال ميتنع على الثاين أن خيطبها هو رأي ابن القاسم هو الراجح يف املذهب املالكي 

هذا و قد اتفق مجهور الفقهاء على انه لو خطب الرجل على خطبة أخيه، وعقد عليها ، كان العقد 

 .  4صحيحا ، و لكنه يفيد اإلمث عند اهلل 

 .5و قال بعض املالكية ها هنا ، على انه يفسخ قبل الدخول ، فإذا مت الدخول فال يفسخ 

من قانون األسرة اليت  31و مل يتعرض قانون األسرة للمسالة ، و اكتفى بالنص العام الوارد يف املادة 

عقد الزواج الناتج تنص على أن كل زواج بإحدى احملرمات يفسخ قبل الدخول و بعده ؛مما يفيد بأنه يكون 

عن اخلطبة فاسدا و يتعني فسخه بطالق ، و من املعلوم أن احملكمة العليا قررت بأنه من املوانع الشرعية املانع 

لزواج امرأة هي وجودها رجل آخر أو يف عدة طالق أو عدة من وفاة ، و انه يعترب زنا حالة الزوجة اليت مل 

  .و بني زوجها و اليت تزوجت من شخص آخر بالفاحتة الفصل يف القضية املنشورة بينها  تنظر

                                                           
 رواه أمحد و مسلم عن عقبة بن عامر   1
 453، ص 0الرملي،هناية احملتاج ،ج -  2
 051، ص 0ابن قدامة املغين ، ج -  3
 ، 3،ص 5ابن راشد ، بداية اجملتهد ، ج -  4
 415ابن جزي، القوانني الفقهية ، ص  -  5
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 .آداب الخطبة: نيالمطلب الثا

للخطبة آداب يستوجب مراعاهتا عند اخلطبة نظرا ملا هو متعارف عليه أن اخلاطب ال يرى خطيبته إالّ 

إذا رأى كل  بعد أن يعلن رغبته يف اخلطبة، و عادة ما جند أن املخطوبة و اخلاطب ال يقدمان على اخلطبة إال

منهما ما يدعو اآلخر إىل النكاح من صفات محيدة مثل املال، اجلمال و األخالق و سنتطرق يف هذا املطلب 

 .إىل مستحبات اخلطبة و املقدار املرخص لرؤية املخطوبة حسب املعيار الذي وضعته الشريعة اإلسالمية

 :مستحبات الخطبة . أ

وجة و الزوج الصاحل و أرشدنا إىل الصفات املستحبة لقد وضع الشارع احلكيم صفات و مقاييس للز 

 .فيها و أوصانا بضرورة مراعاهتا عند اإلقدام على اخلطبة

 :أن تكون المخطوبة ذات دين -

تنكح املرأة : يف حديث شريف يستحب يف املخطوبة أو اخلاطب أن يكونا ذوي دين لقول الرسول 

قد جعل اإلعتبار  ، فنجد الرسول 1تربت يداك, ظفر بذات الدينألربع ملاهلا، حلسبها، جلماهلا و لدينها فأ

إن  األول يتمثل يف الدين ألن املرأة املتدينة تقوم بواجبها حنو زوجها و أسرهتا حافظة لغيبته لقول الرسول 

 2.ا أطاعتهالدنيا متاع و خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة إذا نظر إليها أسرته و إذا غاب عنها حفظته وإذا أمره

 :أن تكون المخطوبة حسنة الخلق -

إن خياركم أحسنكم أخالقا، و يف تفضيل حسن اخللق يف املرأة  إن اخللق يف اإلسالم منزلة لقوله 

و اإلبتعاد من املرأة اليت  يستحسن خطبة املرأة اليت تكون مهذبة الطبع و املزاج حتسن معاشرة زوجها باملعروف

 . لزوجهاتكثر األنني و الشكوى 

 

                                                           
 .353الرياض، صابن ماجة، سنن ابن ماجة كتاب النكاح، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل باب تزويج ذات الدين،  -   1
 .055النسائي، سنن النسائي، كتاب نكاح املرأة الصاحلة، مكتبة املعارف للنشر و التوزيع، الرياض، ص -   2
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 :أن تكون المخطوبة ذات جمال -

يعترب اجلمال من األمور اليت جتذب الرجل إىل املرأة عادًة إذ يراعي اخلاطب أن تكون خطيبته على قدر 

من اجلمال ألنه سكنا للنفس و أغض للبصر، و ال شك أن مجال املرأة مقصد من مقاصد الزواج، فال يتطلع 

         و يصرف النظر عن الدين  نبغي على الرجل أن ال يبالغ يف طلب اجلمالالرجل إىل غري زوجته، و لكن ي

إياكم و خضراء الدمن، قالوا ما خضراء الدمن  و اخللق ألن اجلمال قد يكون سبب يف شقاء الرجل لقوله 

 1.املرأة احلسناء يف منبت السوء: يا رسول اهلل قال

 :أن تكون المخطوبة ذات مال -

بشرية بطبيعتها تفضل الزوجة ذات املال على من ليس هلا مال و هذا مستحسن لقول النفوس ال إن

ملاهلا، و من جهة أخرى حذرنا من أن يكون اهلدف و مطلب اخلاطب هو ...تنكح املرأة ألربع  الرسول 

 2.املال فقط لقوله يف حديث آخر ال تنكحوهن ملاهلن فلعل يطعن

 :أن تكون ذات نسب -

على خطبة املرأة اليت تكون من أصل طيب و عائلة متدينة، و ملعرفة ذلك نعود  رسول لقد أوصانا ال

 إىل نساء عائلتها كأمها، أخواهتا، بنات عمها، خاالهتا و سائر من ينتسب إليها و هذا مصداقا لقوله 

  3.األكفاء و أنكحوا إليهم ختريوا لنطفكم فانكحوا 

 :أن تكون المخطوبة ولودا -

إختيار املخطوبة أن تكون ولودا لتحقيق املقصد األصلي للزواج و هو حتصيل األوالد، أما  يستحب يف

: باملرأة الولود بقوله إذا مل تكن ولودا و زوجها له رغبة يف األوالد فتضيق نفسه هبا، و لقد أوصانا الرسول 

                                                           
 .93، دار عمار، األردن، ص  4ج ،حتقيق حممد شكور ،ابن حجر اهليثمي، اإلفصاح -   1
 .أخرجه ابن ماجة من حديث عبد اهلل ابن عمر -   2
 .رواه احلاكم -   3
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ة البكر ولودا بالنظر إىل أقارهبا من ، و تعرف املرأ1تزوجوا الودود الولود فإنين مكاثر بكم األمم يوم القيامة

 .النساء الاليت يعرفن بكثرة األوالد

 :أن ال تكون المخطوبة غير قريبة للخاطب -

يعترب من حسن إختيار املخطوبة أن يبتعد الرجل عن خطبة األقارب ما أمكن ذلك ألن الزواج من 

ضعيف بينما الزواج بالبعيدات يؤدي إىل  القريبات كبنت العم، بنت اخلال أو بنت اخلالة قد يتسبب يف نسل

إجناب أوالد ذو قوة جسدية و لقد أثبتت التجارب و البحوث العلمية أّن الزواج من القريبات يؤدي إىل إصابة 

ال تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد خيلق  النسل باألمراض الوراثية املوجودة يف العائلة و هذا مصداقا لقوله 

 3.ل عمر رضي اهلل عنه لقوم قد ضعف نسلهم قد ضويتم أنكحوا الغرائب، و قو 2ضاويا

 :أن تكون المخطوبة بكرا -

إاّل إذا اقتضت  إن إختيار الزوجة البكر مستحسن للشباب اّلذين مل يتزوجوا من قبل فال خيتار ثيبا

يكم بأبكار فإهنن عل: مصلحة لذلك، ألن البكر تتوثق هبا الصلة و تدوم العشرة الزوجية معها لقوله 

ملا تزوجت قال يل : ، و قد روى بن جابر عن بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال4أعذب أفواها و أنتق أرحاما

يا رسول اهلل إّن عبد : فهال بكرا تالعبها و تالعبك، فقلت: ثيب، قال يل: مبا تزوجت؟ قلت: رسول اهلل 

، إن التناسب يف السن أمر 5فدعى يل: هن، قالاهلل قد مات و ترك سبعة أو تسع فجئت مبن يقوم علي

جوهري يف الزواج ألن فارق السن يؤثر على األبناء و هذا ما أثبته علماء اإلجرام بقوهلم أن فارق السن الكبري 

 .بني األبوين خيلق لدى الطفل عامال مهيأ للجرمية

                                                           
 .355ص  لبنان ،دار الكتاب العريب ،باب يف تزويج األبكار ،النكاحكتاب   ى،صحيح سنن املصطف ،أبو داود -   1
 .رواه إبراهيم احلريب -  2
 .34الدكتور بلقاسم شتوان، املرجع السابق، ص  -   3
 .أنتق أرحاما مبعين أكثر ولدا ويقال للمرأة الكثرية الولد ناتق أي الرمي -   4
 .199، أخرجه النسائي يف سننه كتاب النكاح،  يف باب نكاح األبكار، ص 509الرتمذي، املرجع السابق، باب يف تزويج األبكار، ص  -   5
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وجهة للمرأة و لوليها إلختيار إن معايري إختيار املخطوبة ليست خاصة للرجل لوحده و إاما إرشادات م

يف  الرجل املناسب و ذلك بالتأكد من أنه ذو دين، خلق، مال، نسب و مجال و الدليل على ذلك قوله 

  1إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض و فساد عريض, إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه: حديث له

يعمد أحدكم إىل بنته فيزوجها القبيح إهنن :  حديث لهباإلضافة إىل قول عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف

حيبنب ما حتبون، و عليه فعلى املخطوبة أن حترص على أن يكون خطيبها ذو دين، خلق    و ذو قدر مناسب 

من اجلمال و املال مع تناسب يف السن معها و هذا ما ذهبت إليه احلنابلة بتحذيرهم من زواج الشابة بالرجل 

 2.حون األب أن ال يزوج ابنته الشابة من رجل كبري يف السناملّسن و ينص

بعدما تطرقنا إىل املعايري املستحبة يف اخلطبة، فإننا نرى أنه يستوجب على كال الطرفان سواء كان 

اخلاطب أو املخطوبة احلرص على االختيار، باالعتماد على الدين و احلب ألن املقصود بالزواج هو دوام 

و األلفة بني الزوجني، فبهما تتسع مدارك العقل و تستمر العالقة الزوجية إذا قامت األسرة العشرة الزوجية 

عليها، و ال مانع من طلب اجلمال، املال و النسب مع عدم اإلفراط فيهم و اعتبارهم األسس الوحيدة 

 مصداقا لقوله  إلختيار الشريك املستقبلي، ألنه غالبا ما يكون سبب يف تفكك األسرة بعد زواهلم و هذا

من تزوج امرأة لعّزها مل يزده اهلل إاّل ذال و من يتزوجها ملاهلا مل يزده إاّل فقرا و من يتزوجها حلسبها  مل يزده اهلل 

إال دناءة و من يتزوج امرأة مل يريد هبا إالّ أن يغض بصره و حيّصن فرجه أو يصل رمحة بارك اهلل له فيها و بارك 

 .هلا فيه

 

 

                                                           
، رقم 500الرتمذي، سنن الرتمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجه ط مكتبة املعارف، الرياض، ص  -   1

 .4591احلديث 
 .01ص , 4990اجمللة العربية للفقه والقضاء، صادرة عن األمانة العامة جمللس وزراء العرب، العدد الثاين، سنة  -   2
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 : ر إلى المخطوبةالنظ -ب 

لقد أباح الشارع للرجل أن ينظر إىل من يريد خطبتها ليكن على علم تام بتكوينها اجلسماين و ما 

 .عليها من أخالق، و عادات ليكن كل من الطرفني على دراية خبلق و صفات الطرف اآلخر

أنظرت إليها، : لهللمغرية بن الشعبة عندما خطب امرأة فقال  النظر إىل املخطوبة مستحب لقوله 

 .1أنظر إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما: ال، فقال : فقال

إذا خطب أحدكم املرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما  يدعوه : قال كما روي عن جابر أن الرسول 

جابر  ، و عليه جيوز للطرفني النظر إىل اآلخر حىت يرى ما يدعوه إىل النكاح منه إذ روي عن2لنكاحها فليفعل

 .خطبت جارية فكنت أختبأ هلا حىت رأيت منها ما دعاين إىل نكاحها فتزوجتها: رضي اهلل عنه أنه قال

لقد عرف عن عمر رضي اهلل عنه أنه كان يأمر بإبراز الصبايا الصغريات الاليت مل يبلغن أمام أقارب 

ن يرغب يف خطبتهن فيقول يف الرجال من أجل التعرف عليهن لعّل أحدا منهم يرغب يف خطبتهن أو يّدل م

 3.ابرزوا اجلواري اليت مل تبلغ لعل بين عمها أن يرغبوا فيها: هذا الصدد

إن كل األحاديث النبوية جندها حتث على رؤية اخلاطب للمخطوبة كما أمجع الفقهاء على ذلك إالّ 

ينه وفقا للمذاهب الفقهية أهنم اختلفوا يف املقدار املرخص للنظر إليه و الوقت الذي يسمح فيه هذا ما نب

 :التالية

 

 

 

                                                           
 .، و معىن يؤدم أنه يوافق و يؤلف4900رقم  351ابن ماجة، املرجع السابق، ص -  1
 .3350، ص 4و هو يريد تزوجها ج باب يف الرجل ينظر إىل املرأة, املرجع السابق, صحيح سنن املصطفى, أبو داود -   2
 .، من كتاب حممد حمدة011حممد رواس، قلعة جي، فقه عمر بن اخلطاب، ص -   3
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 :المقدار المرخص لرؤية المخطوبة - 4

          جييز املذهب الشافعي الرؤية للوجه و الكفني ألن الوجه يّدل على اجلمال و الكفني على النعومة    

  للمذهب الشافعي و امتالء اجلسم، أما املذهب احلنفي فيجيز الرؤية إىل الوجه و الكفني مع القدمني خالفا

و الكفني إذ  يف حني يرى أنصار املذهب املالكي أن املقدار الواجب النظر إليه من طرف اخلاطب هو الوجه

عّللوا ذلك بقوهلم أن الوجه ملتقى احملاسن و الكفني فيهما داللة صحة البدن و مال إىل هذا الرأي أغلبية أهل 

داود الظاهري يرى ة إىل الرقبة، القدمني، الرأس و الساق، غري أن العلم، أما املذهب احلنبلي فقد أجاز الرؤي

إىل مجيع البدن إذا كانت املرأة عارية ماعدا العورة املغلظة بشرط أال تتعرى من أجل أنه جيوز للرجل أن ينظر 

ابعث : و يستند يف رأيه إىل ما روي عن عمر أنه خطب إىل علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها فقال له, ذلك

فكشف عن ساقها فقالت له لوال أّنك أمري املؤمنني , فأرسل هبا إليه, هبا إليك فإن رضيت فهي امرأتك

 1.هو زوجك: للطمت عينك و ملا رجعت إىل أبيها قالت له بعثتين إىل شيخ سوء فعل كذا وكذا فقال هلا

قته و ال يتحقق ذلك إاّل كما أن الغرض من النظر يف حد ذاته هو معرفة حال جسم املرأة على حقي

 .بالنظر إىل مجيع البدن

 :وقت الرؤية المخطوبة - 2

لقد أباح الفقه اإلسالمي النظر إىل املخطوبة استثناءا عن األصل إاّل أهنم اختلفوا يف الوقت املناسب 

لون بامرأة من كان يؤمن باهلل و اليوم األخر فال خي: لذلك إذ يستوجب أن يكون بوجود حمرم استنادا لقوله 

  2.فإن ثالثهما الشيطان, ليس معها ذو حمرم منها

حىت ال يقع فيما , جيوز أن يتكرر النظر و اإلجتماع باملخطوبة إذا كان ذلك الزما للتأكد مما هي عليه

جت و ينطبق نفس الشيء على املرأة إذ أهّنا أّشد لزوما ألهنا إذا تزو , ال يريد بالنسبة لشريكة حياته املستقبلية
                                                           

 .51بدران أبو العينني، املرجع السابق، ص -   1
 .45الشوكاين، نيل األوطار، املرجع السابق، ص  -   2



 أحكام إنعقاد الخطبة                                                               الفصل األول
 

50 
 

فوجدت فيه ما ينفر منه فإهنا ال تستطع الفكاك من الرابطة الزوجية خبالفه ألن الطالق , بدون رؤية اخلاطب

فعدم النص حديث املغرية بن شعبة على الرؤية بالنسبة للمرأة ال يعارض أن هلا , أصال بيد الرجل ال بيد املرأة

 .ألن احلديث مل ينص على غري ذلك, الرؤية مثل الرجل

 :د اختلف الفقهاء يف وقت نظر اخلاطب إىل املخطوبة حسب املذاهب التاليةلق

 :المذهب الشافعي و الحنفي

إىل أن الوقت الذي جيوز للخاطب النظر فيه للمخطوبة يكون قبل اخلطبة  الشافعية و الحنفيةذهب 

رع حىت لو كان األوىل عندمها و له النظر بدون إذهنا أو إذن وليها فاكتفوا بإذن الش, و بعد العزم على النكاح

إذا ألقي يف قلب امرئ خطبة امرأة فال بأس أن ينظر إليها، و لئال  و استدلوا بقول الرسول , أن يستأذهنا

 1.يرتكها بعد اخلطبة فيؤذيها، و إذا نظر و مل تعجبه فليسكت و ال يقول ال أريدها ألنه إذاء

 :المذهب الحنبلي

          لشافعي إاّل أنّه قّيده مبا إذا غلب على ظنيه إجابته إىل نكاحهاذهب إىل نفس اجتاه املذهب ا

 ".إياكم و الدخول على النساء: "قال )ص(و استدلوا بذلك إىل قول عقبة بن عامر أن الرسول 

 : المذهب المالكي

ك يرى أن وقت النظر إىل املخطوبة يكون أثناء اخلطبة و قبل العقد الزواج و يكون بقيد، و ذل

  .باحلصول على إذهنا أو أخذ إذن وليه

املرأة هلا حق النظر إىل الرجل من غري عورته إذا أرادت الزواج منه لنفس السبب اخلاص باخلاطب ألهنا 

إذا مل يعجبها و ال يوجد أي شيء يدعوها إىل نكاحه فال ميكن هلا مفارقته ألن العصمة كأصل عام يف يد 

 .الرجل

                                                           
 .90و  9لسابق، ص البيهقي السنن الكربى، مكتبة الباز مكة املكرمة، املرجع ا -   1
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إذ أمن الشهوة و الفتنة فإذا مل يتيسر له ذلك بعث امرأة تتأملها و تصفها له، أن يكرر النظر  للخاطب

 1.قد بعث أم سليم إىل امرأة و قال أنظري عرقوبيها و مشي عوارضها ألن الرسول 

لقد جرت العادة أن الرؤية تتم حبضور ويل املرأة أو أخاها أو عمها، إال أنه يف بعض املناطق تكون 

و األنفة حتضر  خشية من حياء املرأة و عدم التمكن من النظر إىل خطيبها و لدواعي العزة الرؤية بدون ذلك

إحدى النساء املسنات كجدة املخطوبة مثال و هذا مستحب لدى الفقهاء كما جند أن هناك من ينظر إىل 

 منزهلا و يتم املخطوبة خفية من األب حبيث تأيت أم اخلاطب و خترب أم املخطوبة بذلك و تدعو الفتاة إىل

 .النظر حبضورها

يتبني من خالل أراء الفقهاء أن رؤية املخطوبة جائز شرعا إال أننا جند الكثري من العائالت املتشددة 

متنع اخلاطب من النظر و التحدث إىل املخطوبة حبجة أن النظر حرام و هذا إفراط يف الدين فيتم تقدمي صورة 

 .اطب و على أساسها تتم اخلطبة بني الطرفنيإىل أم اخلاطب اليت تقدمها إىل اخل

جند هدا بكثرة يف األرياف و يتم العقد علي أساسها  مما ينجر عنها مآسي كثرية ة نظرا للمعلومات 

اخلاطئة املنقولة و املبالغ فيها، كما أن هناك من يلجأ إىل هذه الطريقة رغبة منه يف تزويج الرجل أو املرأة 

وباملقابل جند بعض العائالت جتيز للخاطب االختالء , إعاقة أو آفة عقلية كاجلنوناملصاب بعاهة جسمية ك

            باملخطوبة إىل درجة جتاوز حدود الشرع و معاشرهتا معاشرة األزواج، مما يؤدي إىل ما ال حيمد عقباه 

 . و وقوعهما يف معصية اهلل

فس احلق مكرس للمخطوبة بالنظر إىل خطيبها نرى من جهتنا أن الشرع أباح النظر إىل املخطوبة و ن

إال أن واقعنا يفرض , وفقا للمعايري احملددة يف الشريعة اإلسالمية مبا يكفل سالمة املرأة و احملافظة على عرضها

و بالتايل فإن اإلشكال , على الرجل رؤية املرأة و التحدث إليها نظرا ملخالطة املرأة الرجل يف كل ميادين العمل
                                                           

 .55ص  ،4990، سنة 4ط ،، دار الفكر، بريوت9ج ،الزحيلي، الفقه اإلسالمي و أدلتهوهبة  -   1
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و من األجدر أن يتخذ اخلاطب موقف وسط حياول فيه التوفيق بني ما قرره الشارع احلكيم و , ائم حالياغري ق

 .الواقع احلاضر

 حكم االتصال الجنسي بين الخطيبين

إن املرأة يف فرتة اخلطبة أجنبية عمن تقدم بطلب الزواج منها، وهلذا حيرم عليه أن خيتلي هبا، ألن اخللوة 

وإاما جيوز له النظر إىل املخطوبة، يف احلدود اليت تتناسب مع اآلداب، ويف . 1بة على عقد الزواجمن اآلثار املرتت

ودليل النهي عن اخللوة باألجنبية، مارواه ابن عباس رضي اهلل عنه، أن النيب . 2حضرة أحد من حمارم املخطوبة

إن : "وقوله عليه الصالة والسالم. 3"ال يخلون رجل بامرأة إال مع ذي محرم: "صلى اهلل عليه وسلم قال 

 .4"الشيطان يجري من اإلنسان مجرى الدم

وعلى هذا األساس، فإن كل عالقة جنسية بني اخلاطب وخمطوبته تعترب عالقة غري شرعية، وال تلحق 

 وهو ما قررته احملكمة العليا بأن الولد للفراش الصحيح، وأن النسب ال يثبت. 5نسب الولد الناتج منها بأبيه

وال يعترب . 6إال بالفراش الصحيح ما مل يتم اإلنكار بالطرق املشروعة، وأن أقل مدة احلمل هي ستة أشهر

دخوال من الناحية الشرعية مايقع بني املخطوبني قبل إبرام عقد الزواج من عالقات جنسية، بل هو عمل غري 

خطوبني قبل العقد يعد زنا، وأن ابن ومن مث، فإن اإلتصال اجلنسي بني امل. شرعي ال يثبت عنه نسب الولد

 .الزنا ال ينسب إىل أبيه شرعا، وأن جمرد العزم على الزواج ال تأثري له على جرمية املواقعة

                                                           
 .419ناصر النشوي ،اخللوة و اآلثار املرتتبة عليها يف الشريعة اإلسالمية ،ص -  1
 04نزيه محاد ،األحكام الشرعية للعالقات اجلنسية ،ص -  2
 .593و 595،ص 9لم ، أنظر فتح الباري ، جرواه البخاري و مس - 3
 .رواه مسلم  - 4
 .99ص ، 51، العدد 31439ملف رقم  ، 59/45/4991 احملكمة العليا ، غ،أ،ش ، -  5
 .04ص األسرة املسلمة يف العامل املعاصر ، ، 490وهبة الزحيلي ، فتاوى معاصرة ، ص -  6
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أ، كالرضا .ق 9إن الزواج الشرعي البد أن يشتمل على األركان والشروط املنصوص عليها يف املادة 

مبا )وعلى هذا فإن العالقات اجلنسية أو الغرامية . لعالنيةوالصداق والويل والشهود والدخول، وهو يقوم على ا

 .، حىت ولو ثبتت ال تفيد الزواج الشرعي، وكل ما نتج عنها ال يفيد عنه البنوة املشروعة(فيها املعاشرة اجلنسية

وهذا اجتهاد سليم، ألن املخطوبة قبل العقد ال تزال أجنبية بالنسبة خلاطبها، ولو استمرت اخلطبة 

 .طويلة؛ واخللوة هبا كاخللوة باألجنبية، سواء بسواء وجدت شهوة أم ال سنني

إغواء : وقد ذكر الفقهاء أضرارا كثرية تنشأ عن خلوة اخلاطب مبخطوبته، ومن أبرز هذه األضرار

ما خال رجل بامرأة إال كان الشيطان : "الشيطان للخاطب واملخطوبة بالزنا، لقوله صلى اهلل عليه وسلم

، وتعريض مسعتها للخطر، مث إن اخللوة ليست فرصة للتعرف احلقيقي، بل جتعل التفكري باجلنس يطغى "ثالثهما

 .على عامل التعقل



 

 
 

 
 

 

 الفصل الثاني

 المترتبة واآلثار الخطبة إنقضاء أحكام

 عنها



 عنها المترتبة واآلثار الخطبة إنقضاء كامأحثاني                                            الفصل ال
 

55 
 

هلا من  بني اخلطيبني وفقا للشروط احملددة شرعا لفرتة معينة، إال أهنا ال تدوم بل ال بد اخلطبةتنعقد 

هناية، و قد تتمثل هذه النهاية يف إبرام عقد الزواج، و هنا تكون اخلطبة قد أدت الغرض الذي أنشأت من 

 .أجله و سلكت سبيلها الطبيعي باعتبارها متهيدا لعقد الزواج

 حلقه قد تكون هناية اخلطبة بدون إبرام عقد الزواج املوعود به ذلك بإستعمال أحد اخلطيبني أو كالمهاو 

يف العدول عنها بإعتبارها وعد بالزواج، و يرجع هذا إىل أسباب خاصة لكل واحد منهما، كما تنقضي اخلطبة 

 .ألسباب غري إرادية، تعود إىل وفاة أحد اخلطيبني أو كالمها

عن  نشري إىل أن املشرع اجلزائري مل ينص على احلالة األخرية، و لكن نظم األحكام اخلاصة بالعدول

من قانون األسرة، و منح احلق يف ذلك لكال الطرفني دون ذكر أسباب العدول،   و يرتتب  0املادة اخلطبة يف 

عن احنالل اخلطبة أحكام خاصة باهلدايا املقدمة خالل فرتة اخلطوبة، و ذلك من خالل إسرتجاع اهلدايا 

بعض اإلشكاالت من  املقدمة حبسب الطرف الذي بدر منه العدول، كما يؤدي العدول عن اخلطبة إىل خلق

اجلانب التطبيقي و اليت حتتاج إىل البحث عن حلول قانونية، باإلضافة إىل الضرر الذي جيوز ملن حلق به أن 

 .يطالب بالتعويض، و ترك املشرع سلطة تقديره للقاضي املوضوع

مطالب  ثةو تبعا لذلك سنتناول يف املبحث األول األسباب اليت تؤدي إىل إحنالل اخلطبة من خالل ثال

           و املتمثلة يف إنقضاء اخلطبة بإبرام عقد الزواج، بالعدول عنها أو بوفاة أحد اخلطيبني مما حيول دون الزواج

و سنخصص املبحث الثاين إىل اآلثار القانونية و الشرعية املرتتبة عن إحنالل اخلطبة سواء كان األثر متعلق 

طوبة أو املهر املسلم للمخطوبة، أو التعويض عن الضرر الالحق بالطرف حبكم اهلدايا املقدمة خالل فرتة اخل

 .الثاين و الناتج عن العدول
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 .الخطبة إنقضاءأسباب : المبحث األول

القانون مل يلزم اخلطيبني بضرورة إمتام عقد الزواج ألن يف ذلك إكراه هلما، و الزواج عقد أبدي ينبغي أن 

لناتج عن الزواج أكرب من الضرر الناتج عن العدول، و للخطبة أسباب كثرية يتنزه عن كل إكراه كون الضرر ا

إلنقضائها، فقد تنحل بإمتام العقد املوعود به و تتخذ بذلك املسار العادي الذي شرعت من أجله، كما أهنا 

            اخلطيبنيقد تنحل بالعدول عنها باإلرادة املنفردة أو باإلتفاق على إهناءها، كما أهنا تنقضي بوفاة أحد 

 .أو كالمها، لذا سنتطرق يف هذا املبحث إىل األسباب اليت تنحل هبا اخلطبة

 .الخطبة بالعدول إنقضاء: المطلب األول

اخلطبة وعد بالزواج و لكال الطرفني حق العدول عنها و بالتايل رفض املضي قدما يف إبرام عقد الزواج 

سرة يف املادة اخلامسة منه أين أجاز للخطيبني فسخ اخلطوبة مىت شاء املوعود به، و هذا ما تضمنه قانون األ

ذلك بإعتبار العدول حق هلما دون أي قيد أو شرط قانوين فالقول خبالف ذلك ينتج عنه إبرام عقد الزواج 

بدون رضى أحد اخلطيبني و ذلك ليس من مقتضيات عقد الزواج الذي يفرتض فيه أن يكون الرضا ركن 

 .5550مايو  1املؤرخ يف  50/59من القانون  9يرتتب على خمالفته البطالن طبقا للمادة  أساسي فيه

و لقد أمجع الفقهاء على أن اخلطبة وعد بالزواج حّيق للطرفني العدول عنها ألن ذلك يتفق مع احلكمة 

أنه عقد أبدي  منها، فإلزام أحد الطرفني بإجراء العقد يتضمن إكراه و هو ما ال جيوز يف عقد الزواج إذ

 1.يستوجب أن تكون اجلدية يف إنشائه أكثر من غريه من العقود

عن اخلطبة هو تراجع أحد اخلطيبني عن مشروع الزواج باخلطيب اآلخر، و التوقف متاما عن  العدول

ام السري يف متابعة األعمال و اإلجراءات املؤدية إىل حتقيق الزواج كما كان خمططا له يف أول األمر بعد إمت

                                                           
ألحوال الشخصية، اجلزء األول، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر حسني بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء ا -  1

 .33، ص 5550
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اخلطبة، لذلك إذا مت العدول انقضت اخلطبة و ال جيوز للطرف الذي مل يعدل عنها أن يطلب من القضاء 

احلكم بإلزام الطرف اآلخر باإلستمرار يف اخلطبة و إبرام العقد دون إرادته ألنه عقد يبىن على اإلرادة املتبادلة 

 1.للخطيبني

 .ردة أو باإلرادة املشرتكة للخطيبنيو العدول عن اخلطبة يكون إما باإلرادة املنف

 :العدول باإلرادة المنفردة (1

يتجسد العدول باإلرادة املنفردة بتعبري إنفرادي صادر من : ينص قانون األسرة يف املادة اخلامسة منه

اخلاطب إىل خطيبته أو عكس ذلك دون رغبة و رضى الطرف الثاين ممارسا بذلك حقه املكرس قانونا سواء 

جدي أو بانعدامه، و يتم توجيهه من طرف اخلاطب عادة إىل خطيبته، و نادرا ما جند العدول   بوجود سبب

 .الصادر من املخطوبة إىل خاطبها و السبب أن املخطوبة هي اليت تتحمل اخلاطب يف أخالقه و عاداته

 :العدول باإلرادة المشتركة للخطيبين (2

فان مبحض إرادهتما على إهناء اخلطبة القائمة بينهما مل ينظمه املشرع اجلزائري، و يتحقق بإتفاق الطر 

بعد مناقشة املوضوع و اختاذ قرار فسخ اخلطوبة يف النهاية، و يتخذ هذا النوع من العدول عند إقتناع الطرفني 

بأن كل منهما ال يصلح أن يكون زوجا لآلخر و جند أن هذه الطريقة منتشرة يف وقتنا احلاضر نتيجة لتطور 

و الوعي لدى األفراد خبطورة السري يف إجراءات إبرام عقد الزواج الفاشل و الذي يصعب التخلص منه الثقافة 

بعد انعقاده، و ما يرتتب من تعاسة و شقاء فالعدول يف هذه احلالة وقاية من مستقبل مظلم و الوقاية خري من 

 .العالج

                                                           
 .90، ص 4990 ،سعد عبد العزيز، الزواج و الطالق يف قانون األسرة اجلزائري، دار هومة، اجلزائر -  1
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 :و العدول عن اخلطبة يتخذ إحدى الصورتني التاليتني

 :لضمنيالعدول ا (أ 

عادة ما يلجأ أحد اخلطيبني إىل إبداء رغبته يف إهناء اخلطبة باإلرادة املنفردة دون أن يصل إىل علم 

الطرف الثاين، و لكن يفهم ضمنيا من خالل تصرفات اخلاطب أو املخطوبة كأن يقوم اخلاطب مثال خبطبة 

ة يف األعياد و املناسبات و التخلي فتاة أخرى مث تعلم خطيبته بذلك، أو عزوف اخلاطب عن زيارة املخطوب

 .عن كل الواجبات اليت تقع على اخلطيب بعد إمتام اخلطبة

 :العدول الصريح  (ب 

 جند هذه الطريقة جمسدة عند العدول باإلرادة املشرتكة للخطيبني حيث يلجأ أحد اخلطيبني إىل إبداء

ثاين بعد مناقشتها و إقتناع هذا األخري رغبته صراحة يف إهناء اخلطبة ألسباب معينة يقوم بشرحها للطرف ال

جبدية السبب كأن يطلب اخلاطب من خمطوبته بتقدمي إستقالتها من وظيفتها بعد إبرام عقد الزواج و رفضها 

دون إقناع أحدمها لآلخر برأيه فيتم اإلتفاق مبحض إرادهتما على العدول ليتم اإلعالن عن ذلك حبضور ويل 

 .فسخ اخلطوبةاملخطوبة و أقارب اخلاطب ب

         إن املادة اخلامسة من قانون األسرة نصت على العدول الذي يتم باإلرادة املنفردة ألحد اخلطيبني

اعتباره حق جيوز اللجوء إليه دون تبيان أسباب و بواعث هذا العدول نظرا لكونه حق شخصي خيضع  و

             حبيث تركت احلرية الكاملة يف اإلقدام إلعتبارات خاصة لكل من طريف اخلطبة، و ال سلطة للقضاء عليه
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أو اإلحجام عن الزواج إذ أن الشخص هو األدرى بشؤونه و األعرف مبصاحله اخلاصة يف هذا العقد فكان 

 1.هلوى النفس أن دخل يف العدول

 إن أسباب العدول متعددة و متغرية حسب متطلبات اجملتمع و أعرافه و عادات كل منطقة كوهنا

سباب داخلية يصعب على املشرع حصرها كما يصعب على القاضي فهمها و العلم هبا، و بالرجوع إىل واقع أ

 :اجملتمع اجلزائري جند أسباب العدول األكثر انتشارا تعود إىل ما يلي

  إختالف وجهات النظر إىل احلياة من حيث األفكار، الرتبية و العادات مما يؤدي إىل إنعدام

 .خلطيبنياإلنسجام بني ا

 إنعدام التكافؤ العلمي و الثقايف بينهما. 

  حصول اخلاطب أو املخطوبة على تأشرية اخلروج إىل بالد أجنبية و بعد فرتة من اإلقامة يصرف

 .النظر عن اخلطبة و إعالنه العدول عنها

 مطالبة املخطوبة بإعداد منزل للزوجية مستقل عن أهل اخلاطب. 

 استقالتها من الوظيفة اليت تشغلها مبجرد العقد عليها مطالبة اخلاطب خطيبته لتقدمي. 

 نشوب نزاعات عائلية بني أسريت اخلطيبني تؤدي إىل العدول عن اخلطبة. 

 اخلطبة اليت تتم بدون رؤية اخلاطب للمخطوبة أو العكس. 

                                                           
، دار تقية للطباعة و النشر و التوزيع، بريوت سنة اجمللد الثاين، الطبعة األوىلفتحي الدريين، دراسات و حبوث يف الفكر اإلسالمي املعاصر،  -   1
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        كثر أ لقد جعل املشرع اجلزائري العدول عن اخلطبة حق للطرفني باعتبار أن اخلطبة وعد بالزواج ال

و بالتايل ال يرتب إلزاما بإبرام عقد الزواج، و عند جلوء أحد اخلطيبني إىل القضاء بسبب عدول الطرف الثاين 

و رفضه تقبل فسخ اخلطوبة للمطالبة بإمتام مراسيم الزواج فإن القاضي يرفض الطلب ألن اخلطبة ال تعدو أن 

يف بعض احملاكم من يلزم اخلاطب بإمتام مراسيم الزواج برغم  تكون وعد، و هو املعمول به قضائيا إال أنه جند

 .من إدعاء الطرف الثاين بأنه جتمعه به خطبة فقط منها

 .الخطبة بوفاة أحد الخطيبين إنقضاء: المطلب الثاني

بوجود وقائع مادية خارجة عن إرادة , تنقضي اخلطبة استثناًءا عن األصل الذي شرعت من أجله

       ون استمرار اخلطبة يف املضي حنو اهلدف اليت شرعت من أجله، ذلك بوفاة أحد اخلطيبنياخلطيبني حتول د

 .   أو كالمها مما يؤدي إىل عدم إبرام عقد الزواج املوعود به

تعترب وفاة أحد اخلطيبني من األسباب غري الطبيعية لنهاية اخلطبة، يرتتب عليها آثار معينة من الناحية 

قانون األسرة مل ينظم هذه احلالة و يرجع األمر يف ذلك إىل خصوصية اجملتمع اجلزائري  الشرعية، حيث أن

الذي يتميز  بتقاليده احملافظة، و متاسكه عند الشدة، إذ ال ميكن للخاطب أن يطالب أهل املخطوبة  باملهر 

ون اللبناين الذي جنده ينص يف املقدم هلا خالل فرتة اخلطوبة أو هبداياه املمنوحة هلا بعد وفاهتا، خالفا للقان

بعد متام الوعد، إذا امتنع أحد الطرفني عن النكاح أو تويف فللخاطب أن :  من قانون العائلة على أنه 5املادة 

يسرتد األشياء اليت أعطاها حسابا عن املهر عينا إن كانت قائمة، و بدال إن تلفت، أما األشياء اليت أعطاها 

، حيث جيوز حسب النص القانوين اسرتداد املهر 1"دية فتجري أحكام اهلبة حبقهاالطرفان لبعضهما البعض ه

عند العدول والوفاة أما اهلدايا فإنه طبق بشأهنا أحكام اهلبة ألن عدم الزواج ليس من جهة املتوىف و إاما  لوجود 

ة اإلجنيلية الذي ينص العارض يف اخلطبة ال ميكن ضبطه، كما جند نفس احلكم تضمنه  القانون اخلاص بالطائف

                                                           
 .510، ص 4999أبو السعود رمضان، الوجيز يف شرح أحكام األحوال الشخصية لغري املسلمني، دار املطبوعات اجلامعية، سنة  -   1
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على أنه إذا مات أحد اخلطيبني و كانت اخلطبة متت بصفة رمسية فللخاطب اآلخر أن يسرتجع ما أعطاه 

، إذ أن هذا القانون منح 1للمتوىف من مهر أو هدية ما عدا ما استهلك بشرط رد ما يكون قد أخذه من املتوىف

باملهر و اهلدايا املقدمة إذا تويف أحد اخلطيبني بشرط أن للخاطب الذي متت خطبته بصفة رمسية حق املطالبة 

 . يرد هلذا األخري ما أخذه منه و يعفى من اإلسرتداد كل ما هو مستهلك

جند أن القانون املنظم لطائفة املسيحيني بدوره نص على انقضاء اخلطبة بالوفاة و أجاز للخاطب الذي 

اليت تنص  41أو قيمته يف حالة التصرف فيه، و ذلك يف املادة هو على قيد احلياة حق اسرتداد املهر املقدم 

إذا تويف اخلاطب قبل الزواج فلورثته اسرتداد املهر أو ما اشرتي به من اجلهاز إذا توفيت املخطوبة : على أنه

إتفاق  فللخاطب أن يسرتد املهر أو ما اشرتي به من جهاز أما اهلدايا فال ترد يف احلالتني غري أنه إذا مل حيصل

 2.على املهر و إاما قدمت هدية لتقوم مقام املهر  فتكون هلا حكم املهر

من خالل النصوص القانونية يتضح لنا جليا أن الورثة هلم احلق يف إقامة الدعوى أمام القضاء ملطالبة 

القانونية  املخطوبة باملهر أو قيمته عند تصرفها فيه و على القاضي اإلجابة لطلبهم ألنه مؤسس من الناحية

 .  حبسب القانون سالف الذكر

مل يتطرق قانون األسرة اجلزائري إىل انقضاء اخلطبة بالوفاة مما يثري تساءل حول مصري الدعوى املرفوعة 

من طرف اخلاطب أمام القضاء عند وفاة املخطوبة ملطالبة ورثتها باملهر املقدم هلا أثناء اخلطبة، مما جيعل قاضي 

 .يف إشكال إما تطبيق أحكام الشريعة أو رفضه للدعوىشؤون األسرة يقع 

و عند عرض النزاع أمام قاضي شؤون األسرة، فإنه يأمر بإجراء حتقيق يف القضية من أجل التأكد من 

وجود خطبة بني املدعي و املدعى عليه، مع إثبات أن الصداق مقدم هلا أثناء فرتة اخلطبة مبا فيها شهادة 
                                                           

 .519أبو السعود رمضان، املرجع السابق، ص  -  1
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املتوفية  يف  أنه يتلقى تصرحيات ورثة الزوجة اقعة تسلم املهر قبل عقد الزواج، كماالشهود الذين حضروا و 

 .حماضر حتقيق حول ما إذا كان اخلاطب قد سلم ملخطوبته صداقا أم ال

بعد اإلنتهاء من إجراءات التحقيق يصدر القاضي حكمه إما برفض الدعوى لعدم التأسيس عند عجز 

يما يتعلق بقبض املخطوبة للصداق أثناء اخلطبة ألن الورثة عادة ما ينكرون اخلاطب يف إثبات دعواه خاصة ف

 .واقعة تسلم مورثتهم  للصداق

احلالة اليت يثبت فيها اخلاطب أنه فعال سلم للمخطوبة صداق يف فرتة اخلطبة فإن القاضي يلزم الورثة 

و هذا ما أمجع عليه فقهاء الشريعة بإرجاع الصداق إىل اخلاطب ألنه ال يستحق للمرأة إالَّ بعقد الزواج 

من قانون األسرة اليت تنص على أن حتديد املهر يف العقد سواء   40اإلسالمية و نفس احلكم جنده يف املادة 

 . كان معجال أم مؤجال، و بالتايل ال حيق للورثة متللك الصداق ألنه ليس حق للمرأة إال بالعقد عليها
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 .لمترتبة عن إنقضاء  الخطبةاآلثار ا: المبحث الثاني

يرتتب على إنقضاء اخلطبة عدة أثار شرعية وقانونية تطرق إليها قانون األسرة يف املادة اخلامسة، تتمثل 

يف حكم اهلدايا و املهر املقدمان يف فرتة اخلطبة و الضرر املرتتب عن العدول الذي ينشأ حقا لصاحبه يف 

بني كل ذلك يف هذا املبحث مع بيان موقف القانون يف مسألة اسرتداد املطالبة بالتعويض أمام القضاء، و سن

 .املهر املقدم قبل العقد حسب تقاليد اجملتمع اجلزائري

 .حكم الهدايا المقدمة في فترة الخطوبة: المطلب األول

نعرف اهلدية على أهنا ما مينح للمخطوبة أو اخلاطب خالل فرتة اخلطوبة كعربون حمبة و صدق  نية 

إذ جرى العرف أن يقدم اخلاطب للمخطوبة " هتدوا حتبوا: " لطرفان يف إبرام عقد الزواج مصداقا لقوله ا

حلي، مالبس و أغراض منزلية و غريها خاصة يف األعياد و املناسبات، و قد ميتد عادة تبادل اهلدايا إىل عائلة 

 .ةاخلطيبني توطيدا للعالقة القائمة بني األسرتني مبناسبة اخلطوب

و لقد اختلف الفقهاء يف مسألة اسرتداد اهلدايا املقدمة من طرف اخلطيبني خالل فرتة اخلطوبة عند 

 :عدول أحد الطرفني عن اخلطوبة و ذلك حبسب إختالف املذاهب الفقهية كما هو واضح فيما يلي

 :المذهب الشافعي (1

هديته سواء كانت قائمة يرى الشافعية أن كل من أهدى شيئا مث عدل عن خطوبته فله أن يسرتد 

فيسرتدها عينا، أما إن كانت هالكة فيسرتد قيمتها ألن هذه اهلدية قدمت على أساس عقد الزواج و العقد مل 

 1.مي بعد مما يوجب اسرتداد ما قدمه سواء كان العدول منه أو من املخطوبة أو منهما معا

 :المذهب الحنبلي (2

                                                           
 .09اإلمام حممد أبو زهرة، املرجع السابق، ص  -   1
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حد اخلطيبني إن قدم لآلخر هدية مث عدل عن اخلطوبة أن يرى فقهاء املذهب احلنبلي أنه ال جيوز أل

يسرتدها كون اهلدية هبة، و اهلبة ال جيوز الرجوع عنها إال إذا كانت قبل قبضها أما إذا تسلمها و انتقلت إىل 

 املهدي إليه فال رجوع فيها إال أهنم مل يفرقوا بني عدول اخلاطب أو املخطوبة فاحلكم واحد و هو عدم إسرتداد

 1.اهلدايا سواء كانت قائمة أو مستهلكة

 :المذهب الحنفي (3

اهلدايا تأخذ حكم اهلبة، فيقرون وجوب ردها إال ملانع من موانع اهلبة و هي زيادة املوهوب، موت  

و املوهوب له وقت  الواهب أو املوهوب له، خروج املوهوب من ملك املوهوب له، الزوجية القائمة بني الواهب

 .العني املوهوبة يف يد املوهوب لهاهلبة أو هالك 

كما أعطى احلنفية للهدية حكم اهلبة و مينع الرجوع فيها عند اهلالك، و هذا بصرف النظر عمن عدل 

 .و ال يهم إن كان العدول ملربر أو بدونه

 :المذهب المالكي (4

 :يفرق اإلمام مالك بني حالتني و مها

ف متبع عمل بالشرط أو العرف ألن املعروف عرفا كاملشروط إن وجد شرط بني الطرفني أو عر  :األولى الحالة

 2.شرطا

إن مل يكن شيء مما سبق فإن كان العدول من جهة اخلاطب فال يسرتد من املخطوبة ما أهداه  :الثانية الحالة

ها إليها سواء كانت مثلية أو قيمية، و ال يهم إن كانت اهلدية قائمة أو مستهلكة، و قالوا حىت ال جيتمع علي
                                                           

 .4994سنة  ، سوريا،عبد الرمحان الصابوين، شرح األحوال الشخصية السوري الزواج و آثاره اجلزء األول، مطبعة دمشق -  1
 .31حسني بن الشيخ آث ملويا، املرجع السابق، ص  -   2
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أملان أمل اإلعراض و أمل اإلسرتداد، أما إن كان العدول من جهتها فللخاطب أن يسرتد كل ما قدمه من هدايا 

فإن كانت قائمة اسرتدها، و إن كانت مستهلكة اسرتد قيمتها أو مثلها ألنه ال وجه هلا يف أخذها بعد أن أملته 

هبة مطلقة بل هبة مقيدة باخلطبة و مواصلة الزواج  بالرجوع عن اخلطبة كون أن ما قدمه هلا ال ميكن اعتباره

فإن مل يتحقق الغرض الذي من أجله قدمت  اهلدايا فإن العدل يقضي بأن املتسبب يف منع الزواج هو الذي 

 1.يتحمل نتيجة عمله

ن أما قانون األسرة فقد أعطى أمهية للهدايا املقدمة خالل فرتة اخلطوبة نظرا للنزاعات اليت ترتتب بشأ

ال يسرتد : طلب اسرتدادها عند إعالن أحد اخلطيبني عدوله عن اخلطبة و ذلك يف املادة اخلامسة بقوهلا

 .اخلاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه، و إن كان العدول من املخطوبة فعليها رد ما مل يستهلك

مايو  1املؤرخ يف  50/59و لقد أدخل املشرع اجلزائري تعديل على هذه املادة مبوجب القانون رقم 

و سنتطرق إىل بيان حكم اهلدايا يف ظل القانونني القدمي مث احلايل، و نقوم بالتحليل القانوين لنص  5550

 .من قانون األسرة 0املادة 

 :حكم الهدايا المقدمة في فترة الخطوبة في ظل القانون القديم (أ 

دايا عند العدول، و قرر عدم إسرتداد لقد وضع املشرع اجلزائري حكم واحد يف مسألة إسرتجاع اهل

اخلاطب هلا إن كان العدول عن اخلطبة منه، أما إذا كانت املخطوبة هي العادلة فإهنا ترجع للخاطب اهلدايا 

، أما ما اُستهلك فال حيق 2غري املستهلكة وهو ما قضت بيه احملكمة العليا يف قراراهتا الصادرة يف هذة املسألة

 .له املطالبة به

                                                           
 .30بناء األسرة املسلمة على ضوء الفقه و القانون، ص  جرب حممود الفضيالت،  -   1
 .3، انظر بلحاج العريب، املرجع السابق، ص 39500ملف رقم  35/45/4990"احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصية  -   2
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  الثاين ملبدأ املقرر يف إسرتجاع اهلدايا هو الطرف العادل عن اخلطبة و ال أحقية له فيما أهداه للطرفا

أما إن كانت املخطوبة هي العادلة فأن ِادعت أن اهلدايا استهلكت فال ميكن للقاضي احلكم بإسرتداد 

 .اخلاطب هلداياه

 برأي املالكية و جاء منسجما معه، أما يف هنايةو بالتايل فإن النص القانوين قد أخذ يف بداية الفقرة 

فعليها رد ما مل يستهلك، حبيث أخذ برأي احلنفية يف عدم : ، و ذلك بالقول1الفقرة فجاء خمالف يف موضوعه

إسرتداد اهلدايا املستهلكة بإعتبارها تأخذ حكم اهلبة، و اهلبة ال تسرتجع إن استهلكت ألن هذا يعترب مانع من 

ع عن اهلبة، و تبعا هلذا فإن إدعاء املخطوبة أمام القضاء عند عدوهلا عن اخلطبة بأن اهلدايا املقدمة موانع الرجو 

من طرف اخلاطب قد استهلكت أو تصرفت فيها سيجعل القاضي يرفض طلب اخلاطب ألن القانون هنا ال 

 .يلزم املخطوبة بإرجاع ما استهلك

ملخطوبة للتحايل ألن لفظ اإلستهالك موجه إىل املخطوبة إذ أن نص املادة اخلامسة يفتح الباب أمام ا

فعليها رد ما مل يستهلك، و هذا ما يثري الغموض حبيث ال يفهم املقصود باإلستهالك، فهل : بقول املشرع

اجتهت نية املشرع إىل عدم رد اهلدايا اليت تستهلك بطبيعتها كالطعام، املالبس لقلة قيمتها، أو غري ذلك من 

ألن لفظ اإلستهالك مصطلح إقتصادي يطلق على األشياء و املنقوالت بعد مرور مدة زمنية من األمثلة 

 .اإلستعمال

مل يبني النص القانوين من املتسبب يف العدول ألنه قد يقدم اخلاطب هدية ذات قيمة معتربة و قد 

ية، مث تتصرف بشكل تكون بطلب من املخطوبة نفسها و هذا ما حيدث خاصة إذا كان اخلاطب من عائلة غن

                                                           
 .9، ص 5551األستاذ بن شويخ، حماضرات يف األسرة، جامعة بومرداس،  سنة  -   1
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ال يرضيه لتتعمد اخلصام معه و تدفعه إىل العدول عن اخلطبة حىت تتجنب إرجاعها للهدايا بإدعائها أمام 

 .القضاء أن اهلدايا قد استهلكت بالرغم من أهنا هي املتسببة الوحيدة يف العدول عن اخلطبة

ل قبل احلكم يف مسألة إسرتجاع لذا فمن الضروري على قاضي شؤون األسرة أن يراعي أسباب العدو 

اهلدايا، فإذا تبني له أن أحد الطرفني قد تسبب يف العدول مما دفع الطرف الثاين إىل العدول عن اخلطبة جاز له 

أن يلزم املتسبب يف العدول بإرجاع اهلدايا أو رفض طلبه بإسرتداد هداياه حىت و لو كان العدول من الطرف 

 .ية القائلة بأن التغرير يوجب الضماناآلخر عمال بالقاعدة الفقه

و لذا فإننا نرى أنه توجد أسباب جدية للعدول ال بد من أخذها بعني اإلعتبار عند الفصل يف مسألة 

إرجاع اهلدايا كون أن العدول نادرا ما يتم من دون سبب، و عادة ما يكون العدول كنتيجة لصدور حكم 

ة أو جناية متس بشرف و مسعة الطرف الثاين مما يضطره إىل قضائي يعاقب أحد اخلطيبني إلرتكابه جنح

 .العدول، بالرغم من أن النص واضح جبعله حكم إسرتداد اهلدايا يتحدد حبسب الطرف العادل عن اخلطوبة

و بالنظر إىل النص القانوين فإنه يتبني لنا أنه قد أغفل اإلشارة إىل اهلدايا املقدمة من املخطوبة للخاطب 

أن األصل يف اهلدية حسب العرف اجلاري تقدم من اخلاطب إال أن هذا قد تغري بتطور اجملتمع  نظرا إىل

            اجلزائري حبيث صار اخلطيبني يتبادالن اهلدايا يف كل املناسبات املعروفة خاصة إذا كانت املخطوبة عاملة 

رتدادها إن كان العدول من اخلاطب؟ أم أو ميسورة احلال فتقدم هدايا مثينة للخاطب، فهل تفقد حقها يف اس

أن القاضي عند عرض النزاع عليه سيطبق حكم الفقرة السابقة من املادة على املخطوبة و يلزم بذلك اخلاطب 

 .برد اهلدايا املقدمة له
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يتضح لنا من خالل نص املادة اخلامسة من قانون األسرة أهنا مل تعاجل مصري اهلدايا املقدمة من طرف 

طيبني إىل املخطوبة أو اخلاطب، فهل جيوز من الناحية القانونية أن ترفع دعوى إلسرتجاع ما قدم من أهل اخل

 هدايا للمخطوبة من طرف أهل خاطبها إن كانت هي اليت عدلت عن اخلطبة ؟

نرى حسب وجهة نظرنا أن الدعوى تكون غري مقبولة إلنعدام الصفة لدى أهل اخلاطب أو املخطوبة 

البة باهلدايا، ألن الدعوى خمولة قانونا للخاطب و املخطوبة، كما أنه و من جهة أخرى فإن من أجل املط

النص القانوين مل يشري إىل مصري اهلدايا املقدمة يف حالة وفاة أحد اخلطيبني و رمبا هذا يعود إىل تقاليد اجملتمع 

دايا اليت قدمها، إال أنه و مع التطور اجلزائري احملافظ و الذي ال ميكن فيه تصور مطالبة أهل املتويف باهل

األوضاع من الناحية اإلقتصادية و تعقد املصاحل اإلنسانية فقد تطرأ حاالت كهذه    و خاصة إذا كانت 

 .اهلدايا املقدمة من قيمة باهظة كمنح فيال أو سيارة

 :  حكم الهدايا المقدمة خالل فترة الخطوبة في ظل القانون الحالي (ب 

مايو سنة  1املؤرخ يف  50/59رع تعديل على املادة اخلامسة مبوجب القانون رقم املش أدخل لقد

حيث أضاف بعض الفقرات و أصبحت تنص املادة يف الفقرة الثالثة على أنه ال يسرتد اخلاطب من  5550

           له املخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه، و عليه  أن  يرد  للمخطوبة  ما مل يستهلك مما أهدته

           أو قيمته، و إن كان العدول من املخطوبة، فعليها أن ترد للخاطب ما مل ستهلك من اهلدايا أو قيمته     

و هبذا أصبح النص أكثر وضوحا من سابقه ألنه تطرق إىل اهلدايا اليت تقدمها املخطوبة للخاطب كما أغلق 

لخاطب أو املخطوبة مبقتضي النص املعدل أن يطالب أمام باب االحتيال يف وجه املخطوبة حيث جيوز ل

        " أو قيمتها"القضاء بقيمة اهلدايا املستهلكة عند ادعاء احديهم باستهالكها ألن املشرع أضاف مصطلح 

و حسن ما فعل املشرع حيث أخذ يف تعديله باملذهب املالكي الذي يستوجب يف اسرتداد اهلدايا املقدمة يف 
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طبة سواء كانت قائمة أم مستهلكة برد قيمتها حيث يتنب لنا عند مناقشة املادة أن تعديل الذي طرأ فرتة اخل

عليها أزال الثغرة اليت كانت تسود النص القدمي إال أننا نالحظ بعض الغموض فيما خيص حق املخطوبة يف 

ل هل نطبق عليها نفس احلكم اسرتجاع اهلدايا املقدمة للخاطب عندما تقدم على العدول مما يضعنا يف إشكا

اخلاطب الذي يعدل وبذلك ال تسرتد اهلدايا اليت قدمتها للخاطب إن عدلت أم هلا احلق يف اسرتدادها ما دام 

            النص مل يشري إليها، كما أن الصياغة النص يف بعض فقراته غري واضحة خاصة عندما أضاف مصطلح 

مة اهلدايا اليت استهلكت أو أعطي للعادل أو العادلة حرية األخيار بني أو قيمتها فهل يقصد من وراء ذلك قي

رد اهلدية ذاهتا أو قيمتها نقدا ألن النص تضمن على أداة التخري إضافة إىل انه مل حيدد للقاضي أساس قيمة 

 . اهلدية اليت حيكم هبا هل بقيمة وقت منحها أو بقمتها وقت صدور احلكم

انون األسرة قد وضعت لتطبق يف حالة وجود خطبة بني الطرفني أو عدول من ق 0أحكام املادة  إن

اخلاطب أو املخطوبة عن إبرام عقد الزواج، إال أن بعض احملاكم جندها ختلط بني مرحلة اخلطوبة و مرحلة 

 .الزواج حبيث تلزم الزوجة بإرجاع اهلدايا لزوجها عند طلبها الطالق قبل الدخول

جاء يف منطوقه ما  51/45/4995قضاء قسنطينة يف هذا الصدد بتاريخ  و قد صدر قرار عن جملس

قبول اإلستئناف شكال، و باملصادقة مبدئيا على احلكم املستأنف و تعديال له القول أن مسؤولية الطالق : يلي

             اث و بالتايل إلغاء احلكم املستأنف فيما قضى فيه باألث )و.م(قبل البناء تقع على عاتق املستأنف عليها 

و املصوغ و بنصف الصداق لصاحل املستأنفة عليها و من جديد بأن تؤدي مبلغ الصداق املقدر بألف دينار 

إىل املستأنف، و مبلغ عشرة آالف دينار تعويضا له عن األضرار الالحقة به، مع متكينه من مجيع اهلدايا 

 1.يف منطوق هذا القرار املقدمة هلا من طرفه حسب القائمة املرفقة و املذكورة

                                                           
 .30ص  ،ملويا، املرجع السابقحسني بن الشيخ آث  -   1
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هذا القرار حمل طعن بالنقض أمام احملكمة العليا من طرف الزوجة صدر قرار عنها بتاريخ  كانو  

قضى بقبول الطعن من حيث الشكل و رفضه من حيث املوضوع، و أهم ما جاء يف  43/59/4993

لزواج دون مربر شرعي أو قانوين، و أن إن قضاة القرار املطعون فيه ثبت هلم عدول الطاعنة عن إمتام ا: حيثياته

هذا العدول ال ميكن أن يتحمل املطعون ضده شرعا و ال قانونا اخلسائر و األضرار املرتتبة عنه مما دفعه من 

من قانون األسرة  0هدايا و غريها خاصة تلك اليت قدمها للطاعنة هبدف إمتام الزواج، و قد أتاحت املادة 

ل ما مل يستهلك من هدايا إن عدلت املخطوبة عن اخلطوبة فأحرى و أوىل أن للخاطب فرصة أن يستعيد ك

يكون ذلك يف حالة الزوجة عن إمتام الزواج دون مربر شرعي و قانوين كما هو بشأن قضية احلال اليت مل خيطئ 

 1.القضاة يف شأن تطبيق أي نص قانوين

من  0حملكمة العليا قد طبقوا أحكام املادة خالل دراستنا للقرار السابق يتبني أن قضاة اجمللس و ا من

قانون األسرة عند وجود عقد الزواج، و عدول الزوجة أو رفضها للدخول دون وجود سبب جدي بناءا عن 

 .إرادهتا املنفردة

و حنن نرى أنه قد وقع خلط بني مرحليت اخلطبة و الزواج و مها مرحلتان متلكان أحكام خمتلفة من 

مرحلة اخلطوبة قد انتهت بإبرام عقد الزواج و بالتايل فنحن لسنا أمام عدول عن  حيث اآلثار، كون أن

اخلطبة، و تبعا هلذا فإن اهلدايا املقدمة من الزوج الذي كان خاطبا سابقا تكون من حق الزوجة املخطوبة 

اج، فهنا حتقق سابقا، و ال حيق للزوج طلب إسرتدادها لعدم عدول الزوجة أثناء اخلطوبة عن إبرام عقد الزو 

الغرض من اخلطبة و مت الزواج و استحقاق املخطوبة للهدايا خالل هذه املرحلة يتجسد يف الوعد بالزواج بإبرام 

 .العقد

                                                           
 .  و ما بعدها 459، ص 4990اجمللة القضائية للمحكمة العليا، العدد األول لسنة  -  1
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و التربير الذي أعطاه قضاة احملكمة العليا عن طريق القياس بني الرجوع عن اخلطبة و الرجوع عن الزواج 

   ألن اإلستدالل بالقياس يكون عند وجود مسألتني موجودتني فعال بعدم الدخول يف غري حمله، حبسب رأينا، 

  و احلال هنا أن اخلطوبة انتهت بإبرام عقد الزواج و ال جيوز للقاضي التطرق إليها أصال ألهنا يف حكم العدم

برام ، و حتقق اهلدف من منحها للمخطوبة بإ1و كل ما قدم أثناء مرحلة اخلطوبة من هدايا صارت هبة أو تربع

العقد جيعل املخطوبة اليت أصبحت زوجة مطلقة قبل الدخول تستحق اهلدايا و أن احلكم بوجوب ردها 

و كان من األحسن أن ترفض الدعوى إما إلنعدام الصفة ألن طلب  0لزوجها يشكل خرقا ألحكام املادة 

 .زوجةإسرتداد اهلدايا يستوجب أن ترفع من اخلاطب أو املخطوبة و ليس من الزوج و ال

 .حكم التعويض المترتب عن العدول من الخطبة: المطلب الثاني

اخلطبة وعد بالزواج جيوز للطرفني العدول عنها إاّل أنّه إذا ترتب عن هذا األخري ضرر لدى أحد الطرفني 

ول عن إذا ترتب عن العد: جاز للقاضي احلكم له بالتعويض و هذا طبقا للفقرة الثانية من املادة اخلامسة بقوهلا

 .اخلطبة ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفني جاز احلكم له بالتعويض

إّن النص القانوين منح للخطيبني حق العدول عن اخلطبة و من جهة أخرى منح هلما حق التعويض عن 

 الضرر الناتج منه إاّل أنه ترك السلطة التقديرية لقاضي املوضوع يف تقدير مدى وجود الضرر من عدمه و ملعرفة

األسس اليت سيستند عليها قاضي شؤون األسرة يف تقرير وجود الضرر مث تقديره ملقدار التعويض يتعنّي علينا 

 .الرجوع آلراء الفقه و إجتهادات احملكمة العليا

 

 

                                                           
 .430حسني بن الشيخ آث ملويا، املرجع السابق ص  -   1
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 :اآلراء الفقهية (1

مل تثر مسألة التعويض إال حديثا و باألخص عندما مارست القوانني الوضعية يف تشريعات البلدان 

 1.المية و متكنت العادات املسرتدة داخل جمتمعاهتااإلس

رأي أغلب الفقهاء على أن التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن اخلطبة يكون نتيجة ملا صاحب 

العدول من أفعال حمدثة أضرار مادية أو معنوية بالطرف املعدول عنه و تكون إما أجنبية عن اخلطبة أو ناجتة 

، أّما األضرار الناجتة 2األجنبية فهي حمل اتفاق فقهي على استحقاق املضرور للتعويض عنها فابنسبة لألضرار

 .من تصرفات غري أجنبية فهي حمل خالٍف فقهي من منكر إىل مؤيد له

 :األضرار المادية

 :الرأي األّول (1

ملزم من يرى أن التعويض املرتتب عن جمرد العدول ال يستوجب التعويض ألّن اخلطبة وعد بالزواج غري 

حيث الوفاء ألن الفعل املشروع يرفع عن صاحبه الضمان طبقا لقاعدة اجلواز الشرعي ينايف الضمان و بالتايل 

ال ضرر أعظم من أن مينع املرء من : ال يلزم العادل بالتعويض عن الضرر و يف ذلك قال ابن حزم الظاهري

 .التصرف يف ماله نفس مراعاة لنفع غريه فهذا هو الضرر حقا

 

 

                                                           
 .09، ص 4999ة ، بريوت، سن5حممد مصطفي شليب، أحكام األسرة يف اإلسالم دراسة مقارنة، دار النهضة العربية طبعة  -   1
 .00حممد حمدة، املرجع السابق، ص  -   2
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 :الرأي الثاني (2

يرى أن التعويض عن اخلطبة يتحقق إذا صاحب العدول أفعال مستقلة أحلقت ضرر للمعدول عنه 

 1.بغض النظر عن العدول اجملرد و هذه تستوجب التعويض طبقا لقواعد املسؤولية املدنية عن األفعال اخلاطئة

و بفسخ  اخلطبة عن السلوك إن إحنراف اخلطيب و ه :األستاذ السنهوريو يف هذا الصدد يقول 

املألوف للشخص العادي يف مثل الظروف اخلارجية اليت أحاطة باخلطيب كان فسخ اخلطبة خطأ يوجب 

 2.املسؤولية التقصريية

 :و ليتحقق التعويض يستوجب توافر شروط هي

 اخلطبة ليست بعقد ملزم. 

 جمرد العدول عن اخلطبة ال يكون سبب موجبا لتعويض. 

 جاز احلكم بالتعويض.العدول عن اخلطبة أفعال أخرى أحلقت ضرر بأحد اخلطبنيإذا اقرتنت ب. 

و نفس اإلجتاه أخذ به الشيخ أبو زهرة إذ أوجب التعويض عن األفعال املقرتنة بالعدول اليت تكون 

يكون الضرر قسمني ضرر ينشأ و للخاطب دخل فيه غري جمرد العدول و ضرر : للخاطب دخل فيها بقوله

جمرد اخلطبة و العدول من غري عمل من جانب العادل فاألول يعوض و الثاين ال يعوض إذ األول  ينشأ عن

 3.فيه تغرير يوجب الضمان كما هو مقرر يف قواعد الفقه احلنفي و يف قضايا العقل و املنطق

 

                                                           
 .91حممد حمدة، املرجع السابق، ص  -   1
 .959اجلزء األول، املرجع السابق، ص  يف شرح القانون املدين، السنهوري، الوسيطعبد الرزاق   -   2
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 :الرأي الثالث (3

احليطة أثناء  التعويض يكون عند مصاحبة العدول ألضرار ناجتة عن التقصري أو اإلخالل بواجب

العدول أو نتيجة لتصرفات أجنبية عنه بسبب التعسف يف إستعمال احلق لكونه أحلق ضرر بغريه بال مربر فعليه 

، و قد بينت هدة احملاكم أحكامها على أمرين مها سواء إستعمال احلق وترتب 1التعويض عن هدا الضرر

طوبة حق مقيد و إن إساءة استعماهلا تستوجب إن فسخ اخل: الضرر و يف هذا يقول األستاذ أنور العمروسي

على الطرف املسيء التعويض ذلك ألن احلق مل يعد سلطة مطلقة يستعمله صاحبه على النحو الذي يراه بل 

أصبح وظيفة مقيدة بعدم إساءة إستعماهلا فالتعسف هو إستعمال للحق يف غري غايته و هو منشأ املسؤولية 

عسف حىت لو مل يكن متت تغرير أو أفعال ضارة مستقلة عن العدول ألن عن الضرر الناجم عن هذا الت

 .املسؤولية ناجتة عن فعل مشروع يف األصل ألنه استعمال للحق إال أن هناك إساءة له

 :األضرار المعنوية

تعّرف األضرار املعنوية بتلك اليت ال  تصيب الشخص يف ماله بل يف مسعته و شرفه أو عرضه كالقذف 

أو هتك العرض و غريها مما مّيس بإعتباره و كرامته، و يرى السنهوري أن فسخ اخلطوبة و العدول  أو السب

عنها ال يكون سببا إاّل يف التعويض عن الضرر املادي أما الضرر األديب فإنه ال يعوَّض إالَّ إذا سبقه استغواء 

 2.مصحوب خبديعة أو غش أو ضغط أديب

رة يف قوله بعدم التعويض عن الضرر املعنوي ألنه ناشئ عن اإلخالل نفس الرأي تبناه اإلمام أبو زه

بقواعد الشريعة اإلسالمية نتيجة تصرفات غري مشروعة و منهيج عنها أصال لذا فال يعقل و الُ يتصور أن ينهي 

 .ةالشرع على شيء و حيرمه مث يعطي من يفعل ذلك تعويضا للمتضرر منه إذا ما حلقه ضرر نتيجة تلك املخالف
                                                           

 .441مقارنته بقوانني العامل، منشورات املكتبة العصرية، بريوت، ص  زهدي يكن، الزواج و -   1
 .900السنهوري، املرجع السابق، ص عبد الرزق  -   2
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و نفس اإلجتاه ذهب اليه الشيخ حممد خبيت إذ  يرى أنه ال وجه لإللتزام بالتعويض عن األضرار  سواء  

كاتب معنوية أو مادية يف حالة استسالم اخلطيب إىل الضعف اجلنسي و هذه األضرار عادة تلحق املخطوبة 

و إسطحاهبا إىل اإلنفراد هبا  ر حمارمها حيث صارنتيجة لتجاوز النطاق املألوف باإلجتماع هبا دون حضو 

األماكن العامة مث العدول عن ذلك و يؤدي إىل املساس بسمعتها و عواطفها و التأثري على مستقبلها يف 

 .الزواج نتيجة ملا تتداوله الناس بشأهنا

و الفقه اإلسالمي القدمي مل يتطرف إىل التعويض عن الضرر املعنوي نتيجة لتمسك اجملتمع بالتقاليد 

سالمية إال أن تطور احلياة االجتماعية للمجتمع اجلزائري من حيث ثقافته و امط العيش أصبح من اإل

 .الضروري النص على تعويض الضرر املعنوي

 :رأي اإلجتهاد القضائي (2

احلكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن اخلطبة حتكم به احملاكم إما نتيجة لطول فرتة 

اخلطيبني و اليت من شأهنا أن تفوِّت فرص الزواج عليها و عادة ما يكون احلكم به دون  اخلطوبة اليت متت بني

البحث عن أسباب العدول لكون التعويض حق للطرف املتضرر مىت أثبت وجود خطبة قائمة بني الطرفني و 

 .إعالن اخلاطب للعدول عن اخلطبة

حتت رقم فهرس  50/53/5559و هذا ما يتجلى لنا من حيثيات احلكم الصادر بتاريخ 

حيث من املقرر قانونا أنه إذا ترتب عن العدول عن اخلطبة ضررج مادي أو معنوي ألحد : بقوله 5091/59

الطرفني جاز احلكم له بالتعويض و مبا أن الضرر املعنوي خاصة الذي حلق باملدعية قائم و ثابت يف دعوى 

و تفويت فرص الزواج األمر الذي جيعلها حمقة يف طلب احلال من خالل طول فرتة اخلطوبة قبل العدول عنها 
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، و تقدره احملكمة بعد إرجاعه إىل احلد املعقول 1من  قانون األسرة 50التعويض وفقا ملا نّصت عليه املادة 

، و نفس الشيء جنده يف قرار صادر عن جملس قضاء بلعباس قضي فيه (دج 45.555)بعشرة آالف دينار 

ة نتيجة للضرر الذي حلقها من متاطل املستأنف عليه يف إمتام مراسيم الزواج حيث جاء مبنح تعويض للمستأنف

حيث أن الطلب جاء مؤسسا كون املستأنفة حلقها ضرر من متاطله يف إمتام املراسيم املتعلقة : يف حيثياته ما يلي

ال مربر له و أن املستأنفة بالزواج و أن دفع املستأنف عليه بتأخري اإلجراءات يف احلصول على رخصة الزواج 

حلقها ضرر مما يتعني إلغاء احلكم املعاد فيما قضي باألشهاد للطرفني عن العدول عن اخلطبة و القول أن 

 2.دج كتعويض 55.555العدول كان بسبب املستأنف عليه و إلزامه بأداء للمستأنفة مبلغ 

األحيان ال تبنيِّ لنا أسباب تقدير إن األحكام الصادرة بشأن التعويض عن العدول جندها يف بعض 

التعويض املادي و املعنوي املقرر للطرف املتضرر إذ تكتفي معظم احملاكم باإلشارة إىل نص املادة اخلامسة 

الذي جييز للقاضي احلكم بالتعويض، و هذا ما نلمسه يف قرار احملكمة العليا اليت تقر بضرورة التعويض الطرف 

دول من الطرف الثاين ثابت دون النظر إيل أسباب العدول     و التقدير وجود الضرر املعدول عنه إذ كان الع

بدعوي أنه من املقرر أن قضاة املوضوع : من عدمه و يتبني لنا يف القرار السابق حيث جاء يف حيثياته أنه

ليها يف الطعن جمللس قضاء تبسة عند رفضهم لطلب التعويض من املدعي يف الطعن بالرغم من إصرار املدعي ع

على فسخ اخلطوبة يكونوا قد خالفوا القانون ومن املقرر قانونا و بنص املادة اخلامسة انه إذا ترتب على العدول 

 . على اخلطبة ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفني جاز احلكم بالتعويض

رر من يتبني لنا من نص املادة اخلامسة أهنا كرست مبدأ حق يف طلب التعويض بشرط حصول ض

العدول وأخضعه إيل سلطة التقديرية للقاضي املوضوع دون قيده مما يتعني على احملاكم أن حتكم بيه للطرف 

                                                           
 .حلكم صادر عن قسم شؤون األسرة مبحكمة عني متوشنتا -   1
 .54549/59حتت رقم فهرس  50/51/5559قرار صادر عن جملس بلعباس غرفة شؤون األسرة بتاريخ  -   2
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املتضرر مات ثبت لديها تعسف الطرف العادل يف إستعمال حقه يف العدول عن اخلطبة من أجل   إخراج 

بط أساس التعويض بالتعسف يف األضرار الناجتة من جمرد العدول من دائرة التعويض و بالتايل جيب ض

 .إستعمال احلق
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أهلهما بتنمية  اخلطبة وسيلة لتسري سبل التعارف بني اخلطبني وما توصلنا إليه من خالل املوضوع أن 
عادات كل  املخطوبة على التكيف التدرجيي على العشرة مبعرفة أخالق و املودة، إذ تساعد كل من اخلاطب و

الزواج،  كما أهنا متكن كالمها من االستقرار النفساين إذ أن اخلطبة تربط اخلطبني برباط  طرف متهدا لعقد
متهدي ميكنهما من االطمئنان على زواجه و ذلك بعد أن يتحرى و يسأل كل منهما عن األخر حسب ما 

 .العرف جرت عليه العادة و

يتناوهلا، فوضع معاير الختيار  إىل أدب اخلطبة حسب رأي الفقه اإلسالمي ألن املشرع مل تطرقنا
املخطوبة استمدها من الشريعة اإلسالمية، و جعل من الدين املعيار األساسي من أجل تكوين أسرة تقوم على 
دعائم قوية، كما بينا أن املخطوبة أجنبية عن اخلاطب خالل هذه الفرتة مما جعل النظر إليها استثناء عن 

قولنا أن العقد صحيح  أثرها على عقد الزواج و ية لصحة اخلطبة واألصل العام، كما وضحت شروط الشرع
 .تايل ال يرتتب عنها فسخ أو إبطال عقد الزواجالب لكوهنا ال تعترب شرط أو ركن لصحة عقد الزواج و

يف التشريع اجلزائري منظمة يف املادتني اخلامسة و السادسة من قانون األسرة اللتان أدخل  اخلطبةإن 
، حيث عرف اخلطبة أهنا  وعد 5550املؤرخ يف مايو  55/59هما تعديال مبوجب القانون رقم املشرع علي

و جعل الوعد غري ملزم للطرفني إذ جيوز استعمال احلق دون  بالزواج، و أجاز للطرفني العدول عن اخلطبة،
فأبقى على م الزواج، إمكانية اللجوء إىل القضاء للمطالبة بإصدار حكم يلزم الطرف العادل على إمتام مراسي

نفس الصياغة القانونية  لنص القدمي مع إضافة مصطلح جيوز يف الشطر األول مما أصفى وضوح للنص مكرسا 
كما بينت الطبيعة القانونية يف دلك حق العدول عن اخلطبة وبالتايل فإن مضموهنا مل يتغري عن النص السابق،  

ا أن نفس احلكم ينطبق على اقرتان الفاحتة باخلطبة حسب للخطبة إذ تعترب وعد بالزواج كأصل عام وقولن
التعديل قانون األسرة إال أن هناك استثناء يف الفقرة الثانية من املادة السادسة حيث جعلها عقد زواج إذ كان 
االقرتان يف جملس العقد بشرط توافر ركن الرضي و شروط الزواج املنصوص عليها يف املادة التاسعة من نفس 

 .ونلقان

عاجلت أحكام املتعلقة باهلدايا عند العدول عن اخلطبة حيث أن اخلاطب إذ عدل عن اخلطبة ال كما 
يسرتد شيئا من املخطوبة مما أهداه كما ألزمه القانون أن يرد للمخطوبة ما مل يستهلك مما أهدته له أو قيمته و 

 .، عكس القانون السابقبالتايل منح للمخطوبة حق اسرتداد اهلدايا
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إىل أسباب انقضاء اخلطبة، اليت تكون غالبا بإبرام عقد الزواج و هبذا يتحقق الغرض الذي  تطرقتلقد 
شرعت من أجلها اخلطبة و استثناء بعدول أحد اخلطبني جتنب لعقد زواج فاشل، و بينا اآلثار املرتتبة عنها من 

دنا أن الفقهاء  قد أمجعوا على التعويض اهلدايا و املهر و التعويض عن الضرر الناتج عن  العدول الذي وج
عنه عندما يكون الضرر مادي و اختلفوا يف الضرر املعنوي، و قانون األسرة رتب التعويض عنه فجاء النص 

 .عام و ترك مسألة تقديره للقاضي املوضوع، مما استدعي ضرورة تقيده

اصة بعد تعديله للمادتني اخلامسة و أخريا نرى أن أحكام اخلطبة تنسجم مع طبيعة اجملتمع اجلزائري، خ
السادسة، حيث أصبح يعرتف بإقرتان الفاحتة باخلطبة يف جملس العقد  على أنه زواج عند توافر أركان وشروط 
الزواج املنصوص عليها يف هدا القانون، وبتايل جنده قد أخد بعني االعتبار عرف و عادات اجملتمع اجلزائري 

رأ الفاحتة عند خطبتها زواجا شرعي يستوجب االعرتاف به، وترتب له نفس اآلثار الذي يعترب املرأة اليت تق
و أحسن املشرع عند تعديله لنص املادة السادسة جبعل إقرتان الفاحتة القانونية للعقد املسجل باحلالة املدنية، 

الزواج الغري الشرعي أمام باخلطبة ال يعد زواجا، و بالتايل سد باب التحايل األفراد على القانون من أجل تثبت 
القضاء خاصة بعد ما أصدرت وزارة الشؤون الدينية   و األوقاف تعليمة متنع على األئمة من قراءة الفاحتة قبل 
وجود العقد املسجل يف احلالة املدنية من أجل التوفيق بني العقد الشرعي و الرمسي و التقليل من القضايا 

زواج غري الشرعي و سد باب التحايل على القانون عند خرق اإلجراءات املطروحة على احملاكم  بإثبات ال
 .                          املنصوص عليها يف قانون األسرة مث املطالبة بتسجيل الزواج

اإلشكاالت مطروحة على ساحة القضاء حتتاج إىل مزيد من التعديل للنصوص املنظمة  بعضهناك 
 :       ليألحكام اخلطبة من بينها ما ي

  مل يبني املشرع حكم عقد الزواج املربم بناءا على اخلطبة احملرمة شرعا من الناحية القانونية، فهل
القاضي يطبق أحكام الشريعة مات تبني له إنعقاد زواج بعد خطبة حمرمة أم انه يلتزم حباالت احملددة قانونا 

 من قانون األسرة ؟ 31لفسخ عقد الزواج حسب املادة 

  مراجعة حكم اهلدايا املقدمة  يف فرتة اخلطبة عند العدول أحد اخلطيبني و ذلك بربط حق جيب
 .إسرتجاع اهلدايا بسبب العدول ال بالعدول يف حد ذاته
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  املشرع أغفل حكم املهر املقدم يف فرتة اخلطبة، مما يستوجب تدخل القانون حلسم النزاع مثل ما فعل
 .   ما يضفون صفة اهلدايا على املهر، حبجة أن النزاع كان يف فرتة اخلطبة بالنسبة للهدايا، ألن القضاة عادة

  القانون مل يبني لنا حكم تصرف املخطوبة يف املهر املقدم هلا يف فرتة اخلطبة، فهل يسرتد عينا أم انه
 ميكن تطبق عليه األحكام املتعلقة باهلدايا عند استهالكها ؟  

 و جعله يقتصر على األضرار الناجتة عن التعسف يف إستعمال  جيب حتديد الضرر املوجب للتعويض
 .أحد اخلطيبني حلقه يف العدول من أجل إخراج األضرار الناجتة من جمرد العدول من دائرة التعويض
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دار الفكر , لعمروسي أنور، موسوعة األحكام الشرعية يف الزواج و الطالق و اخللع، اجلزء األولا .49
 .5553اجلامعي، اإلسكندرية، سنة 

 .4990عبد العزيز سعد، الزواج و الطالق يف قانون أسرة اجلزائري، دار هومة، اجلزائر سنة  .49

 .5559، سنة 93هية املعاصرة ، العدد عبد اهلل ناصر، العقود اإلليكرتونية ن جملة البحوث الفق .55
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