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توطئة
 . ندب الشرع للخطبة ألنها الوسيلة اليت يتعرف بها الزوجان على بعضهما قبل العقد .
مل جيعل الشرع ألي عقد مقدمة مثلما جعل اخلطبة مقدمة لعقد الزواج .
الزواج من العقود اليت هلا خطر و شان يف حياة الزوجني و األسرة و اجملتمع .
 عقد يقصد به االرتباط الدائم بني الطرفني  ،وبناء أسرة هي لبنة بناء اجملتمع .
اعتربت الشرائع السماوية الزواج أمرا تعبديا اكثر من كونه جمرد عقد بني طرفني .
 1ـ تعريف اخلطبة.
 2ـ ماهية اخلطبة.

 3ـ غايات اخلطبة.

 1ـ تعريف اخلطبة:

 اخلِطْبَة ـ بكسر اخلاء ـ هي طلب الرجل ـ أو املرأة ـ أو من ميثله املرأة للزواج  ،وعرضه عليها أو على أهلها.
 يسمى الرجل خاطبا  ،و املرأة خمطوبة  ،أو خطيبة .
 2ـ ماهية اخلطبة:

 إظهار وبيان الرغبة يف الزواج وتواعد الطرفني على إبرام عقد الزواج .
 اخلطبة مقدمة ممهدة للزواج .
 اخلطبة وعد بالزواج يف املستقبل  ،وليست عقدا .
 يُعَد كل من املُتواعدين /اخلطيبني أجنبيا عن اآلخر .
 3ـ غايات اخلطبة:

 التعارف والتقارب بني اخلطيبني ،وذويهما وأقربائهما.
 ألنها م مقدمة للزواج الذي يربط عالقات أسرية جديدة وواسعة بني ذويهما :القرابة  ،املصاهرة..
 لذا جعلت الشريعة فرتة اخلطبة ضرورية للتامل والتفكري والتخطيط لبناء االسرة.
 الوعي باآلثار املرتتبة عن الزواج وما يتبعها من مسؤوليات وروابط.
 فرصة لالقتناع بالزواج بني الطرفني أو باستحالته وتعذره.
 اخلطبة  :تتيح التعرف على صفات الطرف اخلِلقية اخلُلقية و على العادات و الطباع .
 غايتها بناء و تأسيس عقد الزواج على قناعة و أساس صحيح ومتني .

 . نظرا ملا تقدم من أهمية اخلطبة باعتبارها مرحلة ممهدة للزواج .
وحرصا على حفظ غاياتها وأهدافها ضبطتها الشريعة اإلسالمية مبجموعة من األحكام.

 1ـ شروط اخلطبة.

 2ـ ضوابط وأحكام اخلطبة.
 3ـ وسائل اخلطبة .

 1ـ شروط اخلطبة:

اخلطبة مقدمة للنكاح  ،وعليه فالضابط :

 من ال جيوز نكاحها  ،ال جيوز خطبتها.

 من ال جيوز نكاحه  ،ال جتوز خطبته.

أ ـ النساء احملرم خطبتهن :
 -1املُحَرَّمات من النساء مؤقتا (سيأتي تفصيلهن يف الزواج).
 -2املُحَرَّمات من النساء مؤبدا (سيأتي تفصيلهن يف الزواج).
 – 3خمطوبة الغري :

 – 4الوكيل يف اخلطبة لغريه  :فال جيوز له أن خيطب لنفسه .

ب ـ النساء املكروه خطبتهن :
 - 1املُُحرِمة حبج.
 2ـ احملرمة بعمرة .

 - 3الزانية  :املعروفة بفسقها.

ج ـ معايري اختيار اخلطيبني:

معايري أو شروط على وجه االستحباب حتقيقا ملقاصد وغايات الزواج .

 – 1الدين .

 2ـ النسب .

 – 4االغرتاب يف الزواج.

 – 3اجلمال .
 – 5البكر.

 2ـ ضوابـط وأحكـام اخلطبــة .

 ضبطت الشريعة حدود ومعامل العالقة بني اخلطيبني طيلة مدة اخلطبة.
 حرصا على مقاصد اخلطبة وغاياتها ،ومحاية ملشروع اخلطيبني من الفشل..
(م ) 6 :

« يعترب الطرفان يف فرتة خطبة إىل حني اإلشهاد على عقد الزواج,
 . أباح استثناء النظر حملاسن املخطوبة .
 . منع لقاء اخلاطب خبطيبته إال مبحرم  ،و يف مكان بعيد عن الشبهة .
 . أجاز تبادل اهلدايا ملا فيه من غرس املودة واحملبة بينهما.
 . أجاز تقديم الصداق أو جزء منه يف فرتة اخلطبة :ملا فيه من برهان على عطاء الزوج وبذله.

 3ـ وسائل اخلطبة .
أ ـ طريقة اخلطبة :

مل حيدد املشرع لكيفية اخلطبة شكال وال طريقة وال وسيلة معينة؛ بل أوكل األمر لرضى اخلطيبني
(م) 5 :

« تتحقق اخلطبة بتعبري طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج،
ويدخل يف حكمها قراءة الفاحتة ،وما جرت به العادة والعرف من تبادل اهلدايا.
ب ـ إثبات اخلطبة :

 ال يثار إثبات اخلطبة إال عند وقوع النزاع بشأنها أو بشأن آثارها بني اخلطيبني أو ورثتهما.
 لكن محاية من املشرع للمرأة باعتبارها طرفا ضعيفا يف اخلطبة والزواج على العموم.
 فإن املشرع توسع وتساهل يف إثبات اخلطبة ،بأي وسيلة إعماال للقاعدة القضائية:
البينة على املدعي واليمني على املنكر.

 لذا يعتمد يف إثبات اخلطبة على مجيع الوسائل اإلثباتية:
 – 1شهادة الشهود .

 – 3الكتابة .

 – 5اليمني .

 2ـ اإلقرار .

 – 4القرائن .

 – 6العرف.

(م)6 :

« يعترب الطرفان يف فرتة خطبة إىل حني اإلشهاد على عقد الزواج؛ و لكل من الطرفني العدول عنها».

مبا أن اخلطبة وعد فمن حق الطرفني أو أحدهما إلغاؤها و إنهاؤها
 1ـ صور إنهاء اخلطبة:

1ـ 1ـ بعقد الزواج بني اخلطيبني :و هو الغرض من اخلطبة .
1ـ 2ـ تقايل طرفيها  :اتفاقهما على إنهائها .
1ـ 3ـ موت أحد اخلطيبني أو هما معا.
1ـ 4ـ عدول أحد الطرفني عنها قوال أو فعال   :ـ القول :أن خيرب األول الثاني بعدم رغبته يف الزواج ،
 ـ الفعل  :بزواج أحدهما من الغري .
 2ـ آثار إنهاء اخلطبة:

رغم كون انهاء اخلطبة أو العدول عنها حق لطرفيها؛ فإنه يرتب آثارا عليهما :

2ـ .1الصـــداق
2ـ .2اهلدايـ ـ ـــا
2ـ . 3الضرر

إن ترتب عن العدول

2ـ  . 1أثر العدول على الصداق:
املدونة (م )9 :

«  -إذا قدم اخلاطب الصداق أو جزءا منه  ،و حدث عدول عن اخلطبة أو مات أحد الطرفني أثناءها،
فللخاطب أو لورثته اسرتداد ما سلم بعينه إن كان قائما  ،و إال فمثله  ،أو قيمته يوم تسلمه.

بالعدول أو املوت يُرد الصداق للخاطب أو لورثته مطلقا  :دون اعتبار لسبب االنهاء أو مسببه.
ب ـ كيف يسرتد الصداق؟

أ ـ من يسرتد الصداق؟

اخلاطب

ورثة اخلاطب

بالعني

باملثل

ما احلكم إن حولت اخلطيبة الصداق املقدم جلهاز بيت الزوجية ؟

بالقيمة

2ـ  . 1أثر العدول على الصداق:

املدونة (م )9 :

 ....إذا مل ترغب املخطوبة يف أداء املبلغ الذي حول إىل جهاز ،حتمل املتسبب يف العدول ما
قد ينتج عن ذلك من خسارة بني قيمة اجلهاز واملبلغ املؤدى فيه.
إذا حتول ما قدم اخلاطب من الصداق أو جزءا منه إىل جهاز (جتهيز البيت  ،اللباس:)..
 .1األصل أن ترد املخطوبة املبلغ احملول إىل جهاز و حتتفظ باجلهاز على اخليار .
 .2إن رفضت املخطوبة رد املبلغ حيوزه اخلطيب اجلهاز مقابل املبلغ الذي أنفق يف شرائه .
 .3إذا رفض كالهما تسلم اجلهاز مقابل ما أنفق يف شرائه :يباع و يتحمل املتسبب يف إنهاء اخلطبة الفرق بني املبلغني.
مترين  :خطب محيد زميلته يف العمل ليلى  ،وبعد مدة من اخلطبة اتفقا على إنهاء اخلطبة مع العلم أنه أعطاها مقدم صداق قدره  3000دهـ .
ما هي آثار اتفاقهما على انهاء اخلطبة ؟
تكرين خطب عالل اآلنسة رقوش  ،وقدم هلا مبلغ  5000درهم كمقدم صداق حولته نصفه إىل جهاز  ،وبعد سنة من اخلطبة تزوجت بغريه دون علمه.
ما هي آثار زواجها بالغري على الطرفني ؟

2ـ  . 2أثر العدول على اهلدايا:
املدونة (م )8 :

«  -لكل من اخلاطب و املخطوبة أن يسرتد ما قدمه من هدايا  ،ما مل يكن العدول عن اخلطبة من قِبَلِه.
 -ترد اهلدايا بعينها  ،أو بقيمتها حسب األحوال »

بالعدول أو املوت يُرد الصداق للخاطب أو لورثته مطلقا  :دون اعتبار لسبب االنهاء أو مسببه.

أ ـ من يرُد؟

ب ـ من يَسْرتد؟

من عدل

من مل يعدل

ج ـ كيف ترد؟

بالعني
نازلة

باملثل

بالقيمة

 :خطب ابراهيم زميلته يف العمل مارية  ،واتفقا على عقد الزواج يوم  10غشت  ، 2015كما سلمها مقدم صداق قدره 3000

دهـ أهداها يوم اخلطبة عِقدا مثنه 2000دهـ  .لكنه فوجئ يوم  01غشت خبرب زواجها بغريه.
 1ـ هل جييز القانون هذا التصرف الذي صدر عن مارية ؟ وماذا يعتربه القانون ؟
 - 2ما هي آثار هذا التصرف على كليهما ؟

 3ـ 3ـ التعويض عن الضرر املرتتب عن العدول عن اخلطبة :
(م)7 :
«  -جمرد العدول عن اخلطبة ال يرتتب عنه تعويض .
 -غري أنه إذا صدر عن أحد الطرفني فعل سبب ضررا لآلخر  ،ميكن للمتضرر املطالبة بالتعويض».

* العدول عن اخلطبة ال يرتب تعويضا ألنه حق يكفله القانون .
* الضرر الذي قد يسببه العدول هو الذي يستوجب التعويض.
* موجب التعويض ـ إن أثبته املتضرر ـ هو التعسف يف استعمال حق العدول .
(ف « )77 :كل فعل ارتكبه اإلنسان عن نية واختيار ،ومن غري أن يسمح له به القانون ،فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغري،
ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر ،إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب املباشر يف حصول الضرر»...
(ف « )78 :كل شخص مسؤول عن الضرر املعنوي أو املادي الذي أحدثه ،ال بفعله فقط ولكن خبطئه أيضا»..

نازلة  :خطب مجال اآلنسة خدجية اليت تعمل مضيفة باخلطوط امللكية املغربية  ،واشرتط عليها أن ترتك عملها ثالثة أشهر
قبل تاريخ عقد الزواج الذي حدداه يف  02نونرب  . 2011وبعد أن أوفت مبا التزمت به فوجئت بزواجه بابنة عمه.
* ما حكم تصرف (س ج) قانونا ؟ وما هي آثاره عليه و على (خ د)؟

