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:قسمین: علىالبحثویتضمن
الفقھفيالخطبةعنالعدولمفھوم: األولالقسم

.المالیزيوالقانونالشافعي
الفقھفيالخطبةعنالعدولآثار: الثانيالقسم

.المالیزيوالقانونالشافعي



قھالففيالخطبةعنالعدولمفھوم: األولالقسم
:المالیزيوالقانونالشافعي

:الخطبةتعریفأوال
.امرأةمنالزواجطلبتعنياللغةفيالخطبة-
مناحالنكالخاطبالتماستعنيالشافعیةعندالخطبة-

المخطوبةجھة



:  الِخطبةمشروعیةِ : ثانیا
عملووالسنةالكتابفيالخطبةثبتت: الخطبةمشروعیة
.  الصحابة

ْضتُمیَمافِ َعلَْیُكمْ ُجنَاحَ َوالَ : (تعالىهللایقول- ِخْطبَةِ ِمنْ بِھِ َعرَّ
ُ ِلمَ عَ أَنفُِسُكمْ فِيأَْكنَنتُمْ أَوْ النَِّساء الَّ َولَِكنُرونَُھنَّ َستَْذكُ أَنَُّكمْ �َّ

اتَُواِعدُوُھنَّ  ْعُروفًاْوالً قَ تَقُولُواْ أَنإِالَّ ِسر� ُعْقدَةَ ُمواْ تَْعزِ َوالَ مَّ
.235: البقرة) لَھُ أَجَ اْلِكتَابُ یَْبلُغَ َحتَّىَ النَِّكاحِ 

-النَّبِىُّ َھىنَ : یَقُولُ كانأنھ-عنھماهللارضى-ُعَمرَ ابنعن-
الوَ ، بَْعٍض بَْیعِ َعلَىبَْعُضُكمْ یَبِیعَ أنْ -وسلمعلیھهللاصلى

ُجلُ یَْخُطبَ  أَوْ ، قَْبلَھُ اْلَخاِطبُ یَتُْركَ َحتَّى،أَِخیھِ ِخْطبَةِ َعلَىالرَّ
 َ ُ لَھُ َأْذَ خا اْلَخاط ال



:الِخطبةِ ُحكمُ : ثالثا
:أقوالثالثةإلىالخطبةحكمفيالفقھاءاختلف
.  جائزةالفقھاءجمھورعندالخطبة: األولالقول
.ةالخطباستحبابإلىالشافعیةذھب: الثانيالقول
تكونأنھاإلىالعلمأھلبعضذھب: الثالثالقول
حاالتفيمحرمةتكونكمااألحوالبعضفيمباحة
.  ثالثةحاالتفيمكروهوتكون، أخرى
.بالجوازالقائلالمذھبترجیحإلىالدراسةوتمیل



 ً :الِخطبةمشروعیةحكمة: رابعا
منكثیرةملِحكَ النكاحلعقدكمقدمةالِخطبةوتعالىسبحانھهللاشرع
:أھمھا

وفقبعضھماوسلوكأخالقعلىوالمخطوبةالخاطبتعرف-1
.الشریعةضوابط

رارالقواتخاذللتعرفوالمخطوبةالخاطبألسرةالفرصةإعطاء-2
.عدمھأوالزواجعقدإلتمامالنھائي

اصةوخ، والمعیشةالزواجتكالیفتوفیرللخاطبفرصةإعطاء-3
ومنةمرتفعالزوجیةالحیاةمتطلباتأصبحتعصرفينعیشأننا

دالركوعنفضال، قصیروقتفيتوفیرھاالرجلعلىالصعب
.الكورنابسبباالقتصادي



:الخطبةعنالعدولآثار: الثانيالقسم
:الخطبةعنالعدولتعریف:  أوال

.حادتعنياللغةفيالعدول-
انالخاطبیتراجعأنأي: اصطالًحاالخطبةعنالعدول-

الرضاوحصولتمامھابعدالخطبةعنأحدھماأو
.سبببدونأوبسببمنھما



 ً :الخطبةعنالعدولحكم: ثانیا
:ینقولإلىالخطبةعنالعدولحكمفيالفقھاءاختلف
الخطبةعنالعدولأنالمالكیةإلىذھب: األولالقول
مناھیةالنباألدلةاستدلّواوقد،للوعدنَكثٌ ألنھمكروه
.والسنةالكتابمنالوعدنكثأوإخالف

)  َمْسُؤوالً َكانَ اْلعَْھدَ إِنَّ بِاْلعَْھدِ َوأَْوفُواْ :  (تعالىقال-
.34: اإلسراءسورة

،  كذبحدثإذا: ثالثالمنافقآیة: "السالمعلیھقال-
).  البخاري" (خانائتمنوإذا، أخلفوعدوإذا



إال، العدولجوازإلىالفقھاءحمھورذھب: الثانيالقول
كانإذاكالمالكیةأیضابالكراھةیقولونالحنابلةأن

.مقنعسببلغیرالعدول
:یليبمالرأيھذاأصحابواستدلَّ 

يالنبنھى: یقولكانأنھعنھماهللارضيعمرابنعن-
وال، عضببیععلىبعضكمیبیعأنوسلمعلیھهللاصلى

أوھقبلالخاطبیتركحتىأخیھخطبةعلىالرجلیخطب
.الخاطبلھیأذن

أنكرافلم، جھلأبيبنتخطبعنھهللارضيعلی�اإنّ -
هللارضيعليأعرضوسلمعلیھهللاصلىالنبيعلیھ



:الراجحالقول
بةالخطعنالعدولبجوازیقولونالذینالحنابلةرأي

.أدلتھملقوةوذلك، لسببكانإن



الوالئیةنللقوانییتبعالمالیزياألسرةلقانونبالنسبة
الفیدراليللقانونولیس

ضایاقیعالجالذيالقانونمثالكوااللمبوروالیةففي
قانونمن15القسمفيیقععنھاوالعدولالخطبة
 ,FEDRAL TERRITOIES(، اإلسالمياألسرة

1984, 19(



:المھرحكم: ثالثا
ً لمخطوبتھالمھرالخاطبدفعإذا بةالخطمدةفيمقدما
وجدتفال،العدولحدثثم، لیتزوجھاالزواجعقدقبل

،  عيالشافالمذھبفيالقضیةھذهفيصریحةنصوص
ھمیفالمذھبعندالصداقتعریفإلىبالرجوعولكن
حقللمخطوبةولیس، الخاطبإلىالمھریرجعأنمنھ
.أخذهفي
شافعيالالفقھعنالمالیزيالقانونذلكفيیختلفوال
.العدولبعدالمھرردفي



 ً :والنفقةالھدایاحكم: رابعا
ثم،نفقةعلیھاأنفقأوھدایالآلخرالخاطبینأحدقّدمإذا

ةالمسألھذهفيالشافعيفللمذھب، الخطبةعنأحدھماعدل
:قوالنلھ

.الھدایااسترداد: األولالقول
الخاطباستردالمخطوبةمنالرجوعكانإذا: الثانيالقول

.استردادفالالخاطبمنالعدولكانوإنالھدایا
ً الھدیةبردیقضيالمالیزيالقانونأننجد لفقھاأمامطلقا

أنیبدوو، المطلقةوغیرالمطلقةالھدیةبینفیفرقالشافعي
.المالكيالمذھببرأيھناأخذالمالیزيالقانون



 ً :الضررعنالتعویضحكم: خامسا
،  الطرفینبأحدضررالخطبةعنالعدولمنینتجقد

ررٌ وضماّديٌ ضررٌ :قسمینإلىینقسمالضرروھذا
.  معنويٌ 

مثلوالملموسالمحسوساألذىھوالماديوالضرر
.  أجھزةأوأثاثاتشراءالعملترك

منالخطبةطرفيأحدیصیبماھوالمعنويالضرر
ھاءالفقیتناولولم. المحسوسغیرأوالنفسياألذى

العلماءولكنكتبھمفيالقضیةھذهالقدامي
ا اةلال اآ ن



ھذاأصحابواستدل. مطلقًاالتعویضعدم: األولالقول
:یليبماالقول

افىیتنالشرعيوالجواز، شرًعاجائزأمرالعدولإنّ : أوالً 
.الضمانمع

إلزامالو، بالعقدوعدھيبلعقًدالیستالِخطبةإنّ : ثانیًا
.فیھ
یُلزمتىححقًااآلخرعلىالخطبةعنالعادلیُفّوتلم: ثالثًا

.بالتعویض
الرأيھذاأصحابواستدل. مطلقًاالتعویض: الثانيالقول

و" ضراروالضررال" قاعدةعلىاعتمادا: یليبما



ررالضدونفقطالماديالضررعنالتعویض: الثالثالقول
.المعنوي
معسبیتناوألنھأدلتھملقوةالثانيالقولترجیح: الترجیح

.الشریعةمقاصدتحقیقفيالمعاصرةالحیاة



الخاتمة
:أھمھاالنتائجمنجملةإلىالدراسةخلصت

.جائزةوحكمھاوالسنةبالقرآنمشروعةالخطبة-1
قولونیالذینالحنابلةرأيترجیحإلىالدراسةتمیل-2

ةلقووذلك، لسببكانإنالخطبةعنالعدولبجواز
.أدلتھم

ردفييالشافعالفقھعنالمالیزيالقانونیختلفال-3
.العدولبعدالمھر



تفقیالالمالیزيالقانونفإنالھدایاردمسألةفي-4
بالرأيأخذأنھویبدو، الشافعياإلماممذھبمع

.المالكي
بینقیفرالذيالفقھيبالرأيأخذالمالیزيالقانون-5

یتمالماديالضررففي، والمعنويالماديالضرر
ھناكلیسالمعنويالضررفيأما،  التعویض
. تعویض
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