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 والشريعت وىـــــي القاًـــــــــبي الخطبت ام ـــــــــاحك
 الب ــــــالط تقـــــــــــذَم بـــــــــه

 ((ذ حسيي خلف علي ـــــ))احو

  ــــــــــ  ســــــــم ـــــــــــــــــــــــــوم الس اس ــــــــــون والعمــــــــــــــــــــكم ـــــــ  ال ا  –ى ـــــــــــــى جامعـــــــ    الـــــــــال
وس ـــــــــــــــا ة البكالور ــــــــــــــــــــــــل شهـــــــــــــــــــــــــــات   ــــــــــــــــن متطمبــــــــــــــــزء مــــــــــــــــكج –ال ـــــــــا ون

 000ونـــــــــــــــــــــي ال ا ــــــــــــف
 أشرافـــــــــــــــــــــب

 نـــــــبريســـــــــي ذ علــــــــــــأحو0د0م0أ
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 ((ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ))

َُرَّْباااااااُ ْم بِاااااااِه ِ اااااااْن ِ ْ  َاااااااِ  )) ُِيَماااااااَ  َُلَاااااااْيُرْم  َوََل ُجنَاااااااََي 
َُِلااااااَم اللَّااااااُه ََ َُّرااااااْم  ُِاااااال ََ ْاُلِسااااااُرْم  نَاْنااااااُ ْم  ْْ ِْ ََْو ََ النَِّسااااااَ
ااااااااااااُ وُ نَّ ِساااااااااااار ا ِ َلَّ ََْ   ُِ ُْنَّ َوَلِرااااااااااااْن ََل َّلُاَأا َسااااااااااااَ ْنُُْرو َا
ُُْقاااااااااَ َ  النَِّراااااااااَِي  ْْ ُِ اااااااااأا  ُْْروُتاااااااااَ َوََل َّلَا َّلَاُقألُاااااااااأا ََااااااااااْأَلت َ 
َلُمااااااااااأا ََ َّ اللَّااااااااااَه  ُْ لُااااااااااَه اْلِر َااااااااااَُل َََجلَااااااااااُه َوا َح َّااااااااااغ  َا اْ
َلُماااااااااأا ََ َّ  ُْ ُِااااااااال ََ ْاُلِساااااااااُرْم ََُْحاااااااااَنُ وُ  َوا لَاااااااااُم َ اااااااااَ  ْْ  َا

 ((532اللََّه َغُلأٌ  َحِليٌم )
 

 صدق اهلل العظيم 
 (742البقرة/االيت)سورة 
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 -ٌسزوً إن إهدي حبثً هذا اىل:

 مه عشقتهم روحً...

 وكاوىا جلزحً بلسمٌ فىاح...

 صزاخً ... حلظاث فزاحً وحتى يف ا يف شجىوً و

 حتملىوً وشجعىوً ...

 قليب مكاوت لغريهم ال تباح "أمً" احلنىوت الطٍبت...فتصدروا يف 

 ... "و سوجيت و اوالدي 

 ثزوة جهدي وكفاحً ...

 هدي لكم هذا القلٍل متٍم حبيب...ا

 وإعدكم بالكثري ٌشهُد ربً...

 مع تقدٌزي واحرتامً...

 

 الباحث 

 ذاءــــــــــــــااله
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شععععكزي وتقععععدٌزي اىل  ٌسعععععد وقععععد إهععععشث حبثععععً هععععذا بف ععععل ا  إال إقععععد        ال

إسعععععتارتي ا عععععرت   "جامععععععت دٌعععععاىل" وحتدٌعععععدا" "كلٍعععععت القعععععاوىن" وأخععععع  بالعععععذكز

الععععذي تف ععععل مشععععكىرا" يف االشععععزا  علععععى     ,الععععدكتىر صععععاحل اخلعععع ة العالٍععععت  

تارت ادلسعععععاعد العععععدكتىر االسععععع معرتفعععععا" بعععععالعىن الكعععععبري العععععذي أسعععععدا ُ ي ,حبثعععععً

سمالئععععً   ال إوسععععى  و لعععع ُ  األحععععرتا   ... كععععل احلععععل و بزٌسععععم   ))امحععععد علععععً  

)حعععععععاس  واصعععععععز وامحعععععععد عبعععععععد اللطٍععععععع  وباسعععععععم واصعععععععز الذٌه سودووعععععععً  

 واىل كل مه ٌطلع على حبثً هذا   بادلصادر

 **احلل واالحرتا **

 

 

 الباحث 

 

 الشكر والتقدير 
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 قائمة احملتويات 

 
 الى  من  الموضوعات  المحتويات ت
    المقدمة  1
 6 1 ماهية الخطبة  المبحث االول 2
 4 2 تعريف الخطبة   المطمب االول  3
 6 5 أنواع الخطبة المطمب الثاني  4
 17 7 مشروعية الخطبة  المبحث الثاني  5
 9 8 الحكمة من الخطبة  المطمب االول  6
مشروعية الخطبة من حيث شروطها  المطمب الثاني  7

 وموانعها
11 17 

 15 12 موانع الخطبة  الفرع االول  8
  17 15 شروط صحة الخطبة  الفرع الثاني  9

العدول عن الخطبة في القانون العراقي  المبحث الثالث  11
 والقوانين المقارنة 

17 23 

 21 18 العدول عن الخطبة في القانون العراقي  المطمب االول  11
 23 21 العدول عن الخطبة في القوانين المقارنة المطمب الثاني  12
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 الم  مـــــــــــــــــــــ  
 

لقددددددددددددددد  عددددددددددددددل األ سددددددددددددددبحان   وتعددددددددددددددالى عنددددددددددددددد خمقدددددددددددددد   ل نسددددددددددددددان   بنددددددددددددددي         
((   َااااااااااَ َكَنُ  اْسااااااااااُرْن ََ ْااااااااااَ  َوَ ْوُجااااااااااَ  اْلَ نَّاااااااااا َ البشددددددددددر ثزوا ددددددددددًا حيددددددددددث  قددددددددددال تعددددددددددالى   

لحفددددددددظ النسددددددددل  ومددددددددن   ولمددددددددا كددددددددان الددددددددزواج هددددددددو السددددددددبيل الوحيددددددددد فددددددددي أالسدددددددد  
رض فمدددددددددددددن أداب و مدددددددددددددال االسدددددددددددد   أنددددددددددددد    عدددددددددددددل ثدددددددددددد  أداا مهمدددددددددددددة خ فددددددددددددة اال

هددددددددددذا  الع قددددددددددة الزو يددددددددددة تددددددددددت  بددددددددددث ث مراحددددددددددل هددددددددددي الخطوبددددددددددة وعقددددددددددد القددددددددددرا ن 
والزفددددددددداف  وتمثدددددددددل الخطوبدددددددددة مفتددددددددداح هدددددددددذا الرابطدددددددددة الزو يدددددددددة وهددددددددددف ا سددددددددد   
مددددددددددن خ لهددددددددددا الددددددددددى التعددددددددددارف العقمددددددددددي بددددددددددين الطددددددددددرفين وأهدددددددددددافها فددددددددددي الحيدددددددددداة 

يددددددددددف بددددددددددين الطددددددددددرفين والددددددددددذي يدددددددددد دي فهددددددددددذا  الفتددددددددددرة تمثددددددددددل التعددددددددددارف القددددددددددوي والوث
ثمدددددددددددا الدددددددددددى أتمدددددددددددا  الدددددددددددزواج او عدددددددددددد  أتمامددددددددددد    فمدددددددددددا هدددددددددددي الخطبدددددددددددة ومددددددددددداهي 
قيمتهدددددددددا الشدددددددددرعية والقانونيدددددددددة ومدددددددددا حكددددددددد  العددددددددددول عنهدددددددددا   هدددددددددذا مدددددددددا سدددددددددنتطرف 
اليددددددددددددد   فدددددددددددددي بحثندددددددددددددا "أحكدددددددددددددا  الخطبدددددددددددددة بدددددددددددددين الشدددددددددددددريعة والقدددددددددددددانون" ومدددددددددددددن األ 

 1التوفيف
 أهم ـــــــــــــ  البحـــــــــث

لزواج او قدددددددددددرااة الفاتحدددددددددددة او الخطبدددددددددددة   الفددددددددددداظ مترادفدددددددددددة تعندددددددددددي ان الوعدددددددددددد بدددددددددددا
نمدددددددددا ال زال فدددددددددي مراحمددددددددد   االولدددددددددى مدددددددددن التشددددددددداور والتدددددددددداول   العقدددددددددد لددددددددد  ينعقدددددددددد وا 
هدددددددددددذا مدددددددددددا نحددددددددددداول بيانددددددددددد   وتتمركدددددددددددز عميددددددددددد   أهميدددددددددددة بحثندددددددددددا هدددددددددددذا   فا هميدددددددددددة 
العمميدددددددددة التدددددددددي نحددددددددداول التطدددددددددرف اليهدددددددددا فدددددددددي " مفهدددددددددو  الخطبدددددددددة" تمثدددددددددل معمومدددددددددة 

وشددددددددددرعية وتثقيفيددددددددددة عسددددددددددى ان تسدددددددددداه  فددددددددددي وضددددددددددع لمسددددددددددات بسدددددددددديطة قانونيددددددددددة 
ي حيدددددددددددددداة ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلممكتبدددددددددددددة القانونيدددددددددددددة   فالخطوبددددددددددددددة مرحمدددددددددددددة  ميمدددددددددددددة تمددددددددددددددر ف

ة لعقدددددددددددددددد الدددددددددددددددزواج ومدددددددددددددددا يهمندددددددددددددددا هندددددددددددددددا هدددددددددددددددو معرفدددددددددددددددة دددددددددددددددددددددددددددددددددا نسدددددددددددددددان كمقدم
رع ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددي أثارهدددددددددددددددددددددا وفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمف فددددددددددددددددددددددددددددددددددددا والتعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددخفاياه
 1ونددددددددددددددددوالقان

 

 هشكـلـــــــــت البحـــث
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حاولنددددددددددا مددددددددددن خددددددددددد ل الدراسددددددددددة المتواضددددددددددعة معال دددددددددددة مشددددددددددكمتين تمددددددددددس الواقدددددددددددع 
 - تي:اًل والواقع القانوني ثانيًا وكاا  تماعي العراقي أو 

 
بيددددددددددددان ماهيددددددددددددة الخطبددددددددددددة فددددددددددددي الددددددددددددزواج   وهددددددددددددل تعددددددددددددد عقدددددددددددددًا ا  وعدددددددددددددًا  -1

بدددددددددالزواج   ومددددددددداذا يترتدددددددددب عميهدددددددددا مدددددددددن حقدددددددددوف قضدددددددددا ية   وهدددددددددل ي دددددددددوز 
وفددددددددددددف الواقددددددددددددع اال تمددددددددددددداعي " الخمددددددددددددوة بالمخطوبدددددددددددددة" او "النظددددددددددددر اليهدددددددددددددا"  
او "النهدددددددددوة " عميهدددددددددا وفدددددددددف الشدددددددددرع والقدددددددددانون  ومدددددددددا هدددددددددي أندددددددددواع الخطبدددددددددة 

 1والحكمة منها
تكدددددددددددون فتدددددددددددرة أن دددددددددددذاب بدددددددددددين الخددددددددددداطبين    ًا مددددددددددداالخطوبدددددددددددة فتدددددددددددرة  البددددددددددد -2

وذكدددددددددددداا الخاطددددددددددددب  البددددددددددددًا مددددددددددددا يتبددددددددددددع بالهدددددددددددددايا والهبددددددددددددات لممخطوبددددددددددددة   
وهنددددددددا يددددددددفتي السدددددددد ال مدددددددداذا فددددددددي حالددددددددة الر ددددددددوع عددددددددن الخطبددددددددة او العدددددددددول 
عدددددددددددن الخطبدددددددددددة مددددددددددداحك  الهددددددددددددايا والهبدددددددددددات فدددددددددددي الشدددددددددددرع وفدددددددددددي القدددددددددددانون 

ة   العراقددددددددددددي والقددددددددددددوانين المقارنددددددددددددة   ومدددددددددددداهي شددددددددددددروط وموانددددددددددددع الخطبدددددددددددد
 وهل ت وز خطبة المعتدة  ! 

 
 م هج ــــــــ  البحــــــــــث

أعتمددددددددددددددنا فدددددددددددددي دراسدددددددددددددة "أحكدددددددددددددا  الخطبدددددددددددددة بدددددددددددددين الشدددددددددددددريعة والقدددددددددددددانون" عمدددددددددددددى 
المددددددددددددنهل التحميمددددددددددددي المقددددددددددددارن  حيددددددددددددث أتخددددددددددددذنا بيددددددددددددان مفهددددددددددددو  الخطبددددددددددددة وفددددددددددددف 
الشددددددددددددريعة االسدددددددددددد مية ومددددددددددددن ثدددددددددددد  القددددددددددددانون العراقددددددددددددي ثضددددددددددددافة الددددددددددددى القددددددددددددوانين 

 1انون السوري وفي دراسة مبسطةا خرى كالمصري والق
 
 
 
 
 

 خطــــــــــــ  البحــــــــــــث
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 -ى ث ث مباحث وكا تي:ددددددددددددددددث الددددددددددددد  البحددددددددددددددددددا تقسيددددددددددددددأرتفين
 : 0 ـــــــــــي الخطبــــــــــــــــــــــــــــماه -المبحث االول 
 :0 ـــــــــــ  الخطبـــــــــــــــــمشروع  -المبحث الثا ي 
 :ــــــث ــــــي و  -المبحــــــث الثال ــــــا ون العرا  ــــــي ال  ــــــ  ف ــــــ ول عــــــن الخطب الع

 0و  ن الم ار   ال ا
 0المصــــــــــا ر 
  0الخاتمـــــــــــــ 

ثددددددددد  ختمدددددددددت البحدددددددددث بخاتمدددددددددة بيندددددددددت فيهدددددددددا اهددددددددد  النتدددددددددا ل التدددددددددي توصدددددددددمت اليهدددددددددا 
 1تمدتها عميها في هذا البحثفي  واعطيتها بقا مة لممصادر التي اع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث االول
 ماه   الخطب  :تعر فها وا واعها

 
 المطمب االول :تعر ف الخطب  
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هددددددددددددددي مصدددددددددددددددر الفعددددددددددددددل الث ثددددددددددددددي   خطددددددددددددددب   وقددددددددددددددد  -الخطبددددددددددددددة ل ددددددددددددددًة :     

ي الكددددددددددددددد   دددددددددددددددددددداا فدددددددددددددددددددددددددالخ ي الكددددددددددددددد   الم مددددددددددددددددددددددددددعددددددددددددددددددددددددأسدددددددددددددددتعممها العدددددددددددددددرب ف
لخطيدددددددددددددب  خط بدددددددددددددة حسندددددددددددددددددددددددددة  و ب ادددددددددددددددددددددددددددالمنشدددددددددددددور المسددددددددددددد ع   ويقدددددددددددددال   خط

طبددددددددددة  ميمدددددددددة  واسدددددددددتعممت بكسددددددددددرها لمخددددددددداا فدددددددددي طمددددددددددب    خطدددددددددددددب الخاطدددددددددب خ 
  1 1 مرأة معينة لمزواج او النكاحالزواج   وخطب أي طمب ا

اط بددددددددددة وخطابددددددددددا  وخطددددددددددب  وقددددددددددال فددددددددددي مختددددددددددار الصددددددددددحاح "خاطبددددددددددة بالسدددددددددد   مخ 
 فددددددددددددي عمددددددددددددى المنبددددددددددددر خطبددددددددددددة   بضدددددددددددد  الخدددددددددددداا   وخطابددددددددددددة وخطددددددددددددب المددددددددددددرأة

طبدددددددددددة   بكسدددددددددددر الخددددددددددداا مدددددددددددا  1 2 النكددددددددددداح خ  وقدددددددددددال فدددددددددددي حميدددددددددددة الفقهددددددددددددددددددددددددددداا " وا 
الخطبدددددددددددة ففشدددددددددددتقاقها مدددددددددددن المخاطبدددددددددددة وال تكدددددددددددون المخاطبدددددددددددة ثال بدددددددددددالك   بدددددددددددين 
المخددددددددداطبين   وكدددددددددددددددددددذل  خطبددددددددددة النكددددددددداح وقدددددددددال قددددددددددو  : ثنمدددددددددا سدددددددددميت الخطبددددددددددة 

ي    فمهدددددددددددددذا  مدددددددددددددر العظددددددددددددد: النهددددددددددددد  كدددددددددددددانوا ال ي عمونهدددددددددددددا ثال فدددددددددددددي الخطدددددددددددددب وا
 -والخطبة في أالصط ح هي : 1 3 سميت خطبة

 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لخطبدددددددددددددة فدددددددددددددي الفقددددددددددددد  ا سددددددددددددد مي   دار الثقافدددددددددددددة لمنشدددددددددددددر أحكدددددددددددددا  ا -ندددددددددددددايف محمدددددددددددددود ر دددددددددددددوب :1أ 1
 1ومابعدها 3 ص 2118والتوزيع   الطبعة االولى  

 1مختار الصحاح/ابو بكر الرازي / باب الخاا 2
 1حيمة الفقهاا /ابو الحسين الرازي 3
 
 
 

عرفدددددددددت بتعريفدددددددددات كثيدددددددددرة ومنهدددددددددا الخطبدددددددددة هدددددددددي ثظهدددددددددار الر بدددددددددة فدددددددددي الدددددددددزواج 
عددددددددد   المدددددددددرأة  بدددددددددذل  وقدددددددددد يدددددددددت  هدددددددددذا االعددددددددد ن مباشدددددددددرة مدددددددددن بدددددددددفمرأة معيندددددددددة وا 

الخاطددددددددددب او بواسددددددددددطة أهمدددددددددد     فددددددددددفن وافقددددددددددت المخطوبددددددددددة او أهمهددددددددددا فقددددددددددد تمددددددددددت 
كمدددددددددددددا  1  1 ميهدددددددددددددا أحكامهدددددددددددددا وأثارهدددددددددددددا الشدددددددددددددرعيةالخطبدددددددددددددة بينهمدددددددددددددا   وترتبدددددددددددددت ع

طبددددددددة" وعددددددددد بددددددددالزواج مسددددددددتقبً    ولدددددددديس عقددددددددد يمددددددددز   عرفهددددددددا الددددددددبعض بفنهددددددددا "الخ 
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مخطوبدددددددددددة  العددددددددددددول عنهدددددددددددا طدددددددددددب  و الفددددددددددد  يقيدددددددددددد الواعددددددددددددين   ولك همدددددددددددا الخا
وهددددددددددددددي فددددددددددددددي التشددددددددددددددريع ا سدددددددددددددد مي   مدددددددددددددداهي ثال وعددددددددددددددد  1 2 فددددددددددددددي أي وقددددددددددددددت

بدددددددددالزواج   فهدددددددددي تعدددددددددد بمثابدددددددددة اتفددددددددداف او مشدددددددددروع تعاقدددددددددد فدددددددددي المسدددددددددتقبل ومدددددددددن 
ثددددددددددد  مقدددددددددددا  عقدددددددددددد الدددددددددددزواج فدددددددددددي أثدددددددددددارا  وحقوقددددددددددد   و ثلتزاماتددددددددددد   المترتبدددددددددددة عميددددددددددد     

ا ا تفددددددددداف بوعدددددددددد فالخطبدددددددددة ثتفددددددددداف رضدددددددددا ي يدددددددددت  بفي ددددددددداب وقبدددددددددول ويتعمدددددددددف هدددددددددذ
طبددددددددددددة   بعقددددددددددددد الددددددددددددزواج فددددددددددددي المسددددددددددددتقبل   وبندددددددددددداًا عمددددددددددددى ذلدددددددددددد  فهددددددددددددي أي  الخ 

فيددددددد  الطرفددددددددان بفلتزامددددددددات لهددددددددا قدددددددوة ا لتددددددددزا  العقديددددددددة  وأنمددددددددا  ليسدددددددت عقدددددددددًا يمتددددددددز 
فالخطبددددددددة وكمددددددددا سددددددددبف  1 3 ممددددددددز  ال يرقددددددددى الددددددددى مرتبددددددددة العقددددددددد هددددددددي وعددددددددد  يددددددددر

خطبدددددددددددددة وبيندددددددددددددا هدددددددددددددي وعدددددددددددددد بدددددددددددددالزواج مدددددددددددددن امدددددددددددددرأة معيندددددددددددددة  والخ صدددددددددددددة ثن ال
ثعددددددددددد ن ر بدددددددددددة الر دددددددددددل فدددددددددددي الدددددددددددزواج مدددددددددددن امدددددددددددرأة بعينهدددددددددددا   و البدددددددددددًا مددددددددددداتقترن 
الخطبددددددددددددددة بقددددددددددددددرااة الفاتحددددددددددددددة بددددددددددددددين الخاطددددددددددددددب و ولددددددددددددددي المخطوبددددددددددددددة  أع نددددددددددددددًا 

سدددددددددددد مي ال ل رتبدددددددددددداط ا ولددددددددددددي وتثبيتددددددددددددًا لموعددددددددددددد بددددددددددددالزواج بينهمددددددددددددا   والفقدددددددددددد  ا 
 1  4 يعتبر  الخطبة عقداً 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
الفقددددددددددد  االسددددددددددد مي وأدلتددددددددددد    ال دددددددددددزا التاسدددددددددددع  االحدددددددددددوال الشخصدددددددددددية وأحكددددددددددددا   -وهبدددددددددددة الزحمدددددددددددي : 1د 1

  6492االسرة  دار الفكر لمطباعة والنشر  ص  
نقض  المكتددددددددددب الفنددددددددددي المسدددددددددد ولية المدنيددددددددددة فددددددددددي ضددددددددددوا الفقدددددددددد  وقضدددددددددداا الدددددددددد -عبدددددددددددالوهاب عرفددددددددددة:1د 2

  311 ص  2116لمموسوعات القانونية  القاهرة  
 1ومابعدها 69نفس المصدر  ص-عبد الوهاب عرفة: 1د  3
شدددددددددددرح  -محمدددددددددددد عبددددددددددداس السدددددددددددامرا ي: 1حمدددددددددددد عبيدددددددددددد الكبيسدددددددددددي و د 1احمدددددددددددد عمدددددددددددي الخطيدددددددددددب و د1د  4

 1 24 ص 1981قانون ا حوال الشخصية  الطبعة االولى   امعة ب داد  العراف  
 
 

  3ي المددددددددددددادة  ددددددددددددددددددددددددددددددددددث فدددددددددددددددددددددددددددددددى هددددددددددددذا نددددددددددددص القددددددددددددانون العراقددددددددددددي حيدددددددددددددددددددددددددددددددوعم
  لسددددددددددددددددددددنة 188   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوال الشخصددددددددددددددددددددية رقدددددددددددددددددددددددددددددددددددن قددددددددددددددددددددانون ا حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم

تحددددددددددة والخطبدددددددددددة لفاالمعدددددددددددل نددددددددددص عمددددددددددى أن "الوعدددددددددددد بددددددددددالزواج وقددددددددددرااة ا 1959
فالوعدددددددددددددددددددددد بدددددددددددددددددددددالزواج او قدددددددددددددددددددددرااة الفاتحدددددددددددددددددددددة او  1 1 داً ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال تعتبدددددددددددددددددددددر عق

  ينعقددددددددددد بعددددددددددد   وأنمددددددددددا ددددددددددددددددددددددددددددددة :الفدددددددددداظ متردافددددددددددة تعنددددددددددي أن العقددددددددددد لدددددددددددددددددددددددددددددددالخطب
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ور والتددددددددددددداول وأن وعدددددددددددددًا قددددددددددددد    االولددددددددددددى مددددددددددددن التشددددددددددددادددددددددددددددددددددددددددددي مراحمددددددددددددددددددددددددددددددالزال ف
ر ممدددددددددددددز  مدددددددددددددن الناحيدددددددددددددة ددددددددددددددددددددددددددددددددرفين فهدددددددددددددو وعدددددددددددددد  يددددددددددددددددددددددددددددددد  بدددددددددددددين الطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

ا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ع تترتددددددددددددددددب عميه   وقددددددددددددددددادددددددددددددددددددددددددددددددددالقضددددددددددددددددا ية  لكددددددددددددددددن ربمددددددددددددددددا تددددددددددددددددن   عن
 1 2 اتددددددددددددددوف او تبعددددددددددددددددددحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  الفقددددددددددرة 3المعدددددددددددل المددددددددددادة  1959/لسددددددددددنة 188قددددددددددانون االحددددددددددوال الشخصددددددددددية العراقددددددددددي النافددددددددددذ رقدددددددددد    1
 3  
 1 25-24وم موعة م لفين : نفس المصدر ص احمد عمي الخطيب 1د  2
 
 
 

 المطمب الثا ـــــــــــي
 أ واع الخطبـــــــــــــــ 
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 ن ر بددددددددددددة الر ددددددددددددل فددددددددددددي الددددددددددددزواج مددددددددددددن امددددددددددددرأة ددددددددددددددددددددددددي أعددددددددددددددددددددددددالخطبددددددددددددة وه    
رقتين او نددددددددددددوعين وهددددددددددددذا ا عدددددددددددد ن او الوعددددددددددددد بددددددددددددالزواج يددددددددددددت  بطدددددددددددد 1 1  بعينهددددددددددددا
 -:  2 كا تي لمخطبة و

وهددددددددددددي التددددددددددددي يمددددددددددددتمس بهددددددددددددا الخاطددددددددددددب الددددددددددددزواج  -الخطبددددددددددددة الصددددددددددددريحة: -1
بمفدددددددددظ مباشدددددددددر ال يعندددددددددي  يدددددددددرا   اي بفبدددددددددداا الر بدددددددددة فيددددددددد   صدددددددددرحة  كدددددددددفن يقدددددددددول 

ف نددددددددددة هددددددددددل تقبمددددددددددين الددددددددددزواج  الخاطددددددددددب  أريددددددددددد الددددددددددزواج مددددددددددن ف نددددددددددة    او  يددددددددددا
 1بي 
وهدددددددددددي خطبدددددددددددة  يدددددددددددر صدددددددددددريحة وتكدددددددددددون تمميحدددددددددددًا  -الخطبدددددددددددة الضدددددددددددمنية: -2

ال ويسددددددددددددددمى هددددددددددددددذا النددددددددددددددوع مددددددددددددددن الخطبددددددددددددددة    وتعددددددددددددددرف حسددددددددددددددب قددددددددددددددرا ن الحدددددددددددددد
بددددددددددالتعريض اي بمخاطبددددددددددة المددددددددددرأة مباشددددددددددرة   كددددددددددفن يقددددددددددول لهددددددددددا :  ثندددددددددد   ددددددددددديرة 
بددددددددددالزواج او يسددددددددددعد  بدددددددددد  صدددددددددداحب الحددددددددددظ او أبحددددددددددث عددددددددددن فتدددددددددداة ال قددددددددددة مثمدددددددددد  

ددددددددددت     1ونحوهددددددددددا  ددددددددددا ع ر ض  م ددددددددددي ك    ف يم  ن دددددددددداح  ع  وفددددددددددي هددددددددددذا ورد قولدددددددددد   تعددددددددددالى   و ال    
دددددددداا   ط ب ددددددددة  الن س  ددددددددن  خ  ون ه ن   ب دددددددد   م  ددددددددت ذ ك ر  م دددددددد   الم دددددددد   أ ن ك دددددددد   س  ددددددددك    ع  ن ن ددددددددت    ف ددددددددي أ ن ف س  أ و  أ ك 

دددددددددددددوا ع ق دددددددددددددد ة   وفًدددددددددددددا و ال  ت ع ز م  دددددددددددددراا ث ال  أ ن  ت ق ول دددددددددددددوا ق دددددددددددددو اًل م ع ر  دددددددددددددد وه ن  س  دددددددددددددن  ال  ت و اع  ل ك  و 
ت ى ي ب   م      الن ك اح  ح   ية الكريمة  هذا  اال يفالداللة ف  3 م غ  ال ك ت اب  أ   

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
نفدددددددددددددددس  -محمدددددددددددددددد عبددددددددددددددداس  م موعدددددددددددددددة المددددددددددددددد لفين : 1حمدددددددددددددددد عبيدددددددددددددددد و د 1احمدددددددددددددددد عمدددددددددددددددي و د 1د 1

 1 24المصدر  ص 
 1 6492المصدر  ص نفس  -وهبة الزحيمي : 1د 2
 1 235سورة البقرة /ا ية  3
 
 

تفيددددددددددددد مشددددددددددددروعية التعددددددددددددريض اي الخطبددددددددددددة الضددددددددددددمنية  كخطبددددددددددددة المعتدددددددددددددة مددددددددددددن 
وفددددددددددددداة  وتمندددددددددددددع التصدددددددددددددري  بخطبتهدددددددددددددا مشدددددددددددددروعية الخطبدددددددددددددة بشدددددددددددددكل عدددددددددددددا  وال 

ومدددددددددددع الخطبدددددددددددة ثتفددددددددددداف رضدددددددددددا ي يدددددددددددت   1يو دددددددددددد مدددددددددددانع شدددددددددددرعي مدددددددددددن خطبتهدددددددددددا
زواج فدددددددددي المسدددددددددتقبل   باي ددددددددداب وقبدددددددددول ويتعمدددددددددف هدددددددددذا االتفددددددددداف بوعدددددددددد بعقدددددددددد الددددددددد

وع ثن الخطبدددددددددددة عدددددددددددادة مدددددددددددا تكدددددددددددون بمبدددددددددددادرة الر دددددددددددل ثال أنددددددددددد  ال مدددددددددددانع شدددددددددددرعًا 
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مدددددددددن أن تخطدددددددددب المدددددددددرأة لنفسدددددددددها وأن كدددددددددان حيا هدددددددددا يمنعهدددددددددا مدددددددددن ذلددددددددد  أحياندددددددددًا 
دددددددددده ا ل من ب ددددددددددي  ث ن  أ ر اد  الن ب ددددددددددي   ن ددددددددددًة ث ن  و ه ب ددددددددددت  ن ف س  م  ددددددددددر أ ًة م    حيددددددددددث قددددددددددال تعددددددددددالى   و ام 

ددددددددددددددددت ن ك   ددددددددددددددددأ ن  ي س  ددددددددددددددددًة ل دددددددددددددددد   م  ال ص  ه ا خ  ن ين    ح  م  دددددددددددددددد   ن  د ون  ال م 
ومددددددددددددددددن هنددددددددددددددددا   2  1 

فالمتفمددددددددددل فددددددددددي نظددددددددددر الفقهدددددددددداا ي دددددددددددد ثن لفددددددددددظ الخطبددددددددددة يدددددددددددل  عمددددددددددى معنيدددددددددددين 
والثددددددددداني ا ول أظهددددددددار الر بددددددددة مدددددددددن أحددددددددد الطدددددددددرفين فددددددددي التددددددددزوج ومدددددددددن ا خددددددددر 

فالتصددددددددددري  فددددددددددي الخطبددددددددددة أي المفددددددددددظ الددددددددددذي  1 3 توافددددددددددف الطددددددددددرفين عمددددددددددى ذلدددددددددد 
النكدددددددددددددداح  كددددددددددددددفن يقددددددددددددددال زو نددددددددددددددي كريمتدددددددددددددد  ف نددددددددددددددة  امددددددددددددددا  ال يحتمددددددددددددددل  يددددددددددددددر

تضدددددددددمن   الكددددددددد   مدددددددددن الداللدددددددددة عمدددددددددى شددددددددديا مدددددددددن  التعدددددددددريض فهدددددددددو يعندددددددددي مدددددددددا
 1 4 التزوج من امرأة مثم   ال قة   ير الذكر ل   كفن يقال  أريد

 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

صددددددددددددددديف المحدددددددددددددامي فدددددددددددددي دعدددددددددددددداوي ا حدددددددددددددوال الشخصددددددددددددددية  -المحدددددددددددددامي فدددددددددددددوزي كدددددددددددددداظ  الميددددددددددددداحي: 1
  49 ص   2111 ب داد 

  51سورة االحزاب /االية   2
عثمدددددددددددددددان التكدددددددددددددددروري  شدددددددددددددددرح قدددددددددددددددانون ا حددددددددددددددددوال الشخصدددددددددددددددية   دار الثقافدددددددددددددددة لمنشدددددددددددددددر والتوزيددددددددددددددددع 1د 3
  11 ص  2117 
الددددددددددددددزواج فددددددددددددددي الشددددددددددددددريعة ا اسدددددددددددددد مية  دار المطبوعددددددددددددددات ال امعيددددددددددددددة أحكددددددددددددددا   -فددددددددددددددراج حسددددددددددددددين:1د  4

  47 ص 1997 مصر 
 
 
 
 

 المبحث الثا ــــــــــــــــــــــــي 
 مشروع   الخطب  والحكم  م ها وشروطها وموا عها

 
 مشروع   الخطب  من ح ث شروطها وموا عها-:االولالمطمــــــــب 
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اد عمددددددددددى حسددددددددددن ا ختيددددددددددار حددددددددددرص االسدددددددددد   عمددددددددددى ديمومددددددددددة الددددددددددزواج باالعتمدددددددددد
وقدددددددددددددوة االسددددددددددددداس الدددددددددددددذي يحقدددددددددددددف الصدددددددددددددفاا والو دددددددددددددا  والسدددددددددددددعادة و ا طم ندددددددددددددان 

دين والخمددددددددددددف   فالددددددددددددين يقددددددددددددوى مددددددددددددع مضدددددددددددي العمددددددددددددر والخمددددددددددددف ددددددددددددددددددددددددددددددوذلددددددددددد  بال
اة   أمددددددددددا ال ايددددددددددات ا خددددددددددرى التددددددددددي دددددددددددددددددددددددددددديسددددددددددتقي  بمددددددددددرور الددددددددددزمن وت ددددددددددارب الحي

ي وقتيددددددددددة ا ثددددددددددر وال ددددددددددددددددددددددددددحسددددددددددب فهيتددددددددددفثر بهددددددددددا الندددددددددداس مددددددددددن مددددددددددال و مددددددددددال و 
 اط وتكددددددددددددددددون  البددددددددددددددددًا مدددددددددددددددددعاة لمتفدددددددددددددددداخر والتعددددددددددددددددالي وددددددددددددددددددددددددددددددتحقددددددددددددددددف دوا  ا رتب

   ددددددددددددددددد ة والسددددددددددددددددددد   الصدددددددددددددددددددأ تدددددددددذاب او لفدددددددددت انظدددددددددار االخدددددددددرين  لدددددددددذا قدددددددددال عمي
ر بدددددددددذات فظف  تدددددددددنك  المدددددددددرأة  ربدددددددددع : لمالهدددددددددا ولحسدددددددددبها ول مالهدددددددددا ولددددددددددينها  فددددددددد

والخطبددددددددددة كمددددددددددا سددددددددددبف وقمنددددددددددا مقدمددددددددددة الددددددددددزواج و  1 1 الدددددددددددين   تربددددددددددت يدددددددددددا   
وسددددددددميت   فددددددددفذا كددددددددان الددددددددزواج بددددددددالمرأة ممنوعددددددددًا شددددددددرعًا  كانددددددددت خطبتهددددددددا ممنوعددددددددة 

وأذا كدددددددددان الدددددددددزواج بهدددددددددا مباحدددددددددًا شدددددددددرعًا كاندددددددددت خطبتهدددددددددا مباحدددددددددة أيضدددددددددًا    ثيضددددددددداً 
لددددددددددذا يشددددددددددترط  1 2 شددددددددددرعي م قددددددددددت مددددددددددن الخطبددددددددددة والددددددددددزواج وقددددددددددد يو ددددددددددد مددددددددددانع

باحددددددددددددة الخطبددددددددددددة شدددددددددددددرطان هددددددددددددامين او مدددددددددددددا تعددددددددددددين ينب دددددددددددددي عددددددددددددد  توفرهمدددددددددددددا  
   -كا تي:  باحة الخطبة  سنتطرف الى ذل  في فرعين و

 
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  6494نفس المصدر  ص  -وهبة الزحيمي : 1د  1
  6497نفس المصدر  ص  -وهبة الزحيمي: 1د  2
 
 

 موا ع الخطب   -الفــــــــرع االول:
 
  الخطب  عمى الخطب  - أ
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أي ان ال تكدددددددددددددون المخطوبدددددددددددددة مخطوبدددددددددددددة سدددددددددددددابقًا لخاطدددددددددددددب أخدددددددددددددر  أذ ال تحدددددددددددددل 
ة خطبددددددددددددة المخطوبددددددددددددة   فقددددددددددددد أ مددددددددددددع العممدددددددددددداا عمددددددددددددى تحددددددددددددري  الخطبددددددددددددة الثانيدددددددددددد

عمدددددددددددى الخطبدددددددددددة االولدددددددددددى أذا كدددددددددددان قدددددددددددد تددددددددددد  التصدددددددددددري  باال ابدددددددددددة ولددددددددددد  يدددددددددددفذن 
الخاطدددددددددددب االول ولددددددددددد  يتدددددددددددر  الخطبدددددددددددة فدددددددددددفن خطدددددددددددب الثددددددددددداني وتدددددددددددزوج والحدددددددددددال 

 ى و باتفدددددددددددداف العممدددددددددددداا لقولدددددددددددد    صددددددددددددمى األ عميدددددددددددد  وسددددددددددددم  دددددددددددددددددددددهدددددددددددذا  فقددددددددددددد عص
  ال يبيدددددددددددع أحددددددددددددك  عمدددددددددددى بيدددددددددددع أخيددددددددددد     وال يخطدددددددددددب عمدددددددددددى خطبدددددددددددة أخيددددددددددد   ثال 

  فددددددددددا دب االسدددددددددد مي يقضددددددددددي بالتريددددددددددث الددددددددددى أن تنتهددددددددددي فتددددددددددرة أن يددددددددددفذن لدددددددددد   
التدددددددددددددردد والمفاوضدددددددددددددات والمشددددددددددددداورات التدددددددددددددي تحددددددددددددددث عدددددددددددددادة   حفاظدددددددددددددًا عمدددددددددددددى 

و زرع  عدددددددددددددداوة صدددددددددددددمة الدددددددددددددود والمحبدددددددددددددة بدددددددددددددين النددددددددددددداس وبعددددددددددددددًا عدددددددددددددن ثي ددددددددددددداد ال
ول هدددددددددددددداف السدددددددددددددابقة تحدددددددددددددر  خطبدددددددددددددة المسدددددددددددددم   1 1 ي النفدددددددددددددوسددددددددددددددددددددددا حقددددددددددددداد ف

   دددددددددددددددددددددددو تعريضددددددددددًا   لقولددددددددددددددددددددددذي أ يددددددددددب لطمبدددددددددد   ولدددددددددددددددددددددددى خطبددددددددددة أخيدددددددددد   الدددددددددددددددددعم
يخطدددددددددددب الر دددددددددددل عمدددددددددددى خطبدددددددددددة أخيددددددددددد   حتدددددددددددى   صدددددددددددمى األ عميددددددددددد  وسدددددددددددم    ال

فمددددددددديس مدددددددددن مكدددددددددار  االخددددددددد ف أن يندددددددددافس المدددددددددرا أخددددددددداا   1  2 يدددددددددنك  او بتدددددددددر   
 1في خطبة امرأة بعد أن تقد  اليها

 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  6493نفس المصدر  ص   -وهبة الزحيمي : 1د 1
  ومددددددددددددددا 25نفددددددددددددددس المصدددددددددددددددر  ص  -محمدددددددددددددد عبدددددددددددددداس : 1حمددددددددددددددد عبيددددددددددددددد ود 1احمدددددددددددددد عمددددددددددددددي و د 1د 2

 1بعدها
 
 
 
 م الزواج بالمخطوب  شرعا  إال  حر  - ب
 

م بدددددددددددددًا   ي ددددددددددددب أن ال تكددددددددددددون المخطوبددددددددددددة مددددددددددددن المحددددددددددددار  المحرمددددددددددددة تحريمددددددددددددًا 
او تحريمددددددددددددًا م قتددددددددددددًا كفخددددددددددددت الزو ددددددددددددة و زو ددددددددددددة   كا خددددددددددددت والعمددددددددددددة والخالددددددددددددة 

ال يدددددددددددددددر  لمدددددددددددددددا فدددددددددددددددي حددددددددددددددداالت الم بدددددددددددددددد مدددددددددددددددن الضدددددددددددددددرر بدددددددددددددددا والد والضدددددددددددددددرر 
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حكدددددددددد  حيددددددددددث  ان    1 ا فددددددددددي الم قددددددددددت مددددددددددن النددددددددددزاع والفسدددددددددداداال تمدددددددددداعي   ولمدددددددددد
الخطبدددددددددددددة تدددددددددددددابع لحكدددددددددددددد  الدددددددددددددزواج   فتحددددددددددددددل الخطبدددددددددددددة حيددددددددددددددث  يحدددددددددددددل التددددددددددددددزوج 

   2 يدددددددددددث  تكدددددددددددون المدددددددددددرأة يحدددددددددددر  التدددددددددددزوج بهدددددددددددابالمخطوبدددددددددددة وتحدددددددددددر  الخطبدددددددددددة ح
فمخطوبدددددددددة ال يدددددددددر تحدددددددددر  خطبتهدددددددددا وبيندددددددددا ذلددددددددد  مفصدددددددددً  فدددددددددي  أ   امدددددددددا "خطبدددددددددة 

ي فدددددددددددي المعتددددددددددددة" فهدددددددددددي مدددددددددددن حددددددددددداالت التحدددددددددددري  الم قدددددددددددت وأن تكدددددددددددون معتددددددددددددة أ
ففنددددددددددد   يحدددددددددددر  بفتفددددددددددداف الفقهددددددددددداا الخطبدددددددددددة  1 3 سدددددددددددابف أثنددددددددددداا العددددددددددددة مدددددددددددن زواج

ة او المواعددددددددددددددة لممعتددددددددددددددة مطمقدددددددددددددًا  سدددددددددددددواا أكاندددددددددددددت بسدددددددددددددبب عددددددددددددددة دددددددددددددددددددددددددددالصريح
ى دددددددددددددددددددددددددددددددي ا  البددددددددددددا ن لمفهددددددددددددو  قولدددددددددددد   تعالدددددددددددددددددددددددددالوفدددددددددددداة ا  عدددددددددددددة الطدددددددددددد ف الر ع

ددددددددددن   ددددددددددت    ب دددددددددد   م  ددددددددددا ع ر ض  م ددددددددددي ك    ف يم  ن دددددددددداح  ع  ن ن ددددددددددت    ف ددددددددددي    و ال     دددددددددداا  أ و  أ ك  ط ب ددددددددددة  الن س  خ 
دددددددددددددراا ث ال  أ ن   دددددددددددددد وه ن  س  دددددددددددددن  ال  ت و اع  ل ك  ون ه ن  و  دددددددددددددت ذ ك ر  م ددددددددددددد   الم ددددددددددددد   أ ن ك ددددددددددددد   س  دددددددددددددك    ع  أ ن ف س 

وفًدددددددددا   ت ق و  ل دددددددددوا ق دددددددددو اًل م ع ر 
وسدددددددددبب التحدددددددددري  بطريدددددددددف التصدددددددددري  أنددددددددد   ربمدددددددددا  1 5  4 

أعتددددددددداا عمددددددددى حددددددددف المطمددددددددف    بتهدددددددداتكددددددددذب فددددددددي انقضدددددددداا العدددددددددة و ن فددددددددي خط
وا عتددددددددددداا عمددددددددددى حددددددددددف ال يددددددددددر حددددددددددرا  شددددددددددرعًا  لقولدددددددددد   تعددددددددددالى   و ال  ت ع ت ددددددددددد وا ث ن  

ين    الم    ال      1 7  6  ي ح ب  ال م ع ت د 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6497المصدر  ص نفس  -وهبة الزحيمي: 1د  1
  26احمدعمي وم موعة م لفين   نفس المصدر  ص 1د  2
  6497نفس المصدر  ص  -وهبة الزحيمي: 1د  3
  6498نفس المصدر  ص  -هبة الزحيمي:1د  4
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 نفس المصدر  ص -وهبة الزحيمي : 1د  6
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عدددددددددددي ال ي دددددددددددوز خطبتهدددددددددددا  ن رابطدددددددددددة الزو يدددددددددددة لددددددددددد  فالمعتددددددددددددة مدددددددددددن طددددددددددد ف ر 
تنقطدددددددددع خددددددددد ل العدددددددددددة فمعدددددددددل الصددددددددددفاا يعدددددددددود بينهمدددددددددا وكددددددددددذل  االمدددددددددر بالنسددددددددددبة 
لممعتددددددددددة مدددددددددن طددددددددد ف بدددددددددا ن وقدددددددددد أختمدددددددددف الفقهددددددددداا فدددددددددي خطبدددددددددة المعتددددددددددة هدددددددددذا  
مددددددددددذهب الحنفيددددددددددة الددددددددددى تحددددددددددري  خطبددددددددددته  مراعدددددددددداة لحرمددددددددددة العقددددددددددد االول وذهددددددددددب 

  الن الطددددددددددد ف البدددددددددددا ن قدددددددددددد   مهدددددددددددور الفقهددددددددددداا الدددددددددددى  دددددددددددواز خطبتهدددددددددددا تمميحددددددددددداً 
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ول عدددددددددد  التصدددددددددري  بالخطبدددددددددة قطدددددددددع الزو يدددددددددة   ويكفدددددددددي فدددددددددي أحتدددددددددرا  العقدددددددددد اال
أمددددددددددا المعتدددددددددددة مددددددددددن وفدددددددددداة مراعدددددددددداة لحالددددددددددة الحددددددددددزن والحددددددددددداد عمددددددددددى  1 1 لمثدددددددددداني

   ي دددددددددددوز دددددددددددددددددددددددد   وذويددددددددددد    أال أنددددددددددددددددددددددددددددددالدددددددددددزوج المتدددددددددددوفى واحترامدددددددددددًا لمشددددددددددداعر أقارب
نددددددددددددددددددددددددددددة تمميحدددددددددددددددًا   لقولددددددددددددددد   تعالان تخطدددددددددددددددب المعتدددددددددددددددد م دددددددددددددددي ك    دددددددددددددددددددددددددددد  ى   و ال     اح  ع 

ط ب ددددددددددة  الن س   ددددددددددن  خ  ددددددددددت    ب دددددددددد   م  ددددددددددا ع ر ض  ددددددددددك      وقددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددف يم  ن ن ددددددددددت    ف ددددددددددي أ ن ف س  اا  أ و  أ ك 
فلة خطبددددددددددة المددددددددددرأة التددددددددددي يحددددددددددر  خطبتهددددددددددا بددددددددددفن كانددددددددددت دددددددددددددددددددددددبحددددددددددث فقها نددددددددددا مس

دتها او كاندددددددددددت محرمدددددددددددة دددددددددددددددددددددددددددي ثددددددددددد  انتهدددددددددددت عددددددددددددددددددددددددددددعتددددددددددددة مدددددددددددن طددددددددددد ف ر عم
ة فددددددددددي ددددددددددددددددددددددددددددددزال المددددددددددانع فددددددددددذهب الظاهريددددددددددة والمالكي  عمددددددددددى و دددددددددد  التفقيددددددددددت ثدددددددددد 

قدددددددددول الدددددددددى ان العقدددددددددد الدددددددددذي يقدددددددددع بعدددددددددد هدددددددددذا  الخطبدددددددددة فاسدددددددددد ي دددددددددب فسدددددددددخ     
 طبتددددددددددد   وهدددددددددددذا ا ثددددددددددد  الوذهدددددددددددب  مهدددددددددددور الفقهددددددددددداا الدددددددددددى أن الخاطدددددددددددب أثددددددددددد  بخ

وقددددددددددد نددددددددددص القددددددددددانون العراقددددددددددي عمددددددددددى ان  1 3  2 يتتبددددددددددع بطدددددددددد ف العقددددددددددد وفسددددددددددادا  
أسددددددددددباب التحددددددددددري  قسددددددددددمان م بدددددددددددة وم قتددددددددددة والم بدددددددددددة هددددددددددي القرابددددددددددة والمصدددددددددداهرة 
والرضددددددددداع والم قتدددددددددة ال مدددددددددع بدددددددددين الزو دددددددددات يدددددددددزدن عمدددددددددى اربدددددددددع وعدددددددددد  الددددددددددين 

ة و زواج السدددددددددددددماوي والتطميدددددددددددددف ث ثدددددددددددددًا وتعمدددددددددددددف حدددددددددددددف ال يدددددددددددددر بنكددددددددددددداح او عدددددددددددددد
 1 4 محرمين مع قيا  الزو ة بفالخرىأحدى ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 26نفس المصدر    -أحمد عمي وم موعة م لفين : 1د  1
ة االحددددددددددوال الشخصددددددددددية فددددددددددي الفقدددددددددد  والقضدددددددددداا والقددددددددددانون  مطبعدددددددددد -احمددددددددددد عبيددددددددددد الكبيسددددددددددي : 1د  2

  48 ص  1975االرشاد  
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  3/المادة 1959 /لسنة188قانون االحوال الشخصية العراقي رق     4

 
 شروط صح  الخطب  -الفرع الثا ي:

 
يدددددددددة شدددددددددكمية لمخطبدددددددددة وبالتدددددددددالي فدددددددددفن الخطبدددددددددة ألددددددددد  يشدددددددددترط القدددددددددانون ال الشدددددددددرع 

ذا مدددددددددن ال تخضدددددددددع الدددددددددى لمدددددددددا يحكمددددددددد   العدددددددددرف وقدددددددددد تقتدددددددددرن عدددددددددادة بالفاتحدددددددددة هددددددددد
الناحيدددددددددددة الشدددددددددددكمية ثمدددددددددددا مدددددددددددن الناحيدددددددددددة الموضدددددددددددوعية هندددددددددددا  شدددددددددددرطان ينب دددددددددددي 

 -: 1 توافرهما لصحة الخطبة وهما
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مخطوبددددددددددددة ال يددددددددددددر  حسددددددددددددب القاعدددددددددددددة العامددددددددددددة ال ي ددددددددددددوز خطبتهددددددددددددا  لقولدددددددددددد   -1

أخيددددددددددد  وال يخطدددددددددددب عميددددددددددد  الصددددددددددد ة والسددددددددددد     ال يبيدددددددددددع الر دددددددددددل عمدددددددددددى بيدددددددددددع 
   1 2 عمى خطبة أخي   

لمددددددددددددددزواج  حيدددددددددددددث  ان تكددددددددددددددون مدددددددددددددن محددددددددددددددار   ان تكدددددددددددددون المخطوبددددددددددددددة أهددددددددددددد ً -2
الخاطددددددددددددددب ومددددددددددددددن النسددددددددددددددب او المصدددددددددددددداهرة او الرضدددددددددددددداعة وأن ال يكددددددددددددددون بهددددددددددددددا 

ن ددددددددددددددددددددددددددمدددددددددددددانع مدددددددددددددن المواندددددددددددددع الم قتدددددددددددددة كالمحضدددددددددددددة "المتزو دددددددددددددة" او المعتددددددددددددددة م
رح د بينددددددددددددا ذلدددددددددددد  بشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ن او ر عددددددددددددي او عدددددددددددددة وفدددددددددددداة   وقددددددددددددددددددددددددطدددددددددددد ف ب

وفًدددددددددددددددا و ال  ت ع ز م دددددددددددددددددددددددددددددددىي بدددددددددددددددذكر قولددددددددددددددد   تعالدددددددددددددددددددددددددددمفصدددددددددددددددل  ونكتف وا دددددددددددددددددددددددددددد    م ع ر 
ت  ددددددددددددددددددددددددددددددددد  ع ق ددددددددددددد ة  الن ك مدددددددددددددددددددددددد  اح  ح  م ددددددددددددغ  ال ك ت دددددددددددداب  أ    م مدددددددددددددددددددددددددددددد  ى ي ب  وا أ ن  الم دددددددددددد   ددددددددددددددددددددددد     و اع 

م   ا ف  ددددددددددددددي ع  كي أ ن  دددددددددددددددد   م  وا    دددددددددددددد   ف اح  دددددددددددددد  ف س  ذ ر 
 3  4 1 

 
 
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 مصدر سابف www.tousreunis.unbog.fr -الموقع االلكتروني:  1
 1 26نفس المصدر  ص  -احمد عمي وم موعة م لفين :1د   2
 1 45نفس المصدر  ص  -أحمد عبيد الكبيسي :1د  3

 
 

 الحكم  من الخطب -الثا ي:المطمــــــــــــــــب 
 

الخطبدددددددددة ك يرهدددددددددا مدددددددددن مقددددددددددمات الدددددددددزواج طريدددددددددف لتعدددددددددرف كدددددددددل مدددددددددن الخددددددددداطبين 
خدددددددددد ف الطددددددددددرفين وطبا عهمددددددددددا عمددددددددددى ا خددددددددددر   أذ أنهددددددددددا السددددددددددبيل الددددددددددى دراسددددددددددة أ

وميولهمددددددددا ولكددددددددن بالقدددددددددر المسددددددددموح بدددددددد   شددددددددرعًا  وهددددددددو كدددددددداف   دددددددددًا   فددددددددفذا و ددددددددد 
الت قددددددددددي والت دددددددددداوب أمكددددددددددن ا قدددددددددددا  عمددددددددددى الددددددددددزواج الددددددددددذي هددددددددددو رابطددددددددددة دا مددددددددددة 
فددددددددددي الحيدددددددددداة  واطمددددددددددفن الطرفددددددددددان الددددددددددى أندددددددددد   يمكددددددددددن التعددددددددددايش بينهمددددددددددا بسدددددددددد   
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عميهدددددددددا كدددددددددل  وأمدددددددددان وسدددددددددعادة وو دددددددددا  وطمفنيندددددددددة وحدددددددددب وهدددددددددي  ايدددددددددات يحدددددددددرص
فالخطبدددددددددددة أثدددددددددددر مدددددددددددن مقددددددددددددمات  1 1 ان والشدددددددددددابات وا هدددددددددددل مدددددددددددن ورا هددددددددددد الشدددددددددددب

الدددددددددددددددزواج الهددددددددددددددددف منهدددددددددددددددا خدمدددددددددددددددة االمدددددددددددددددة وكمدددددددددددددددا قدددددددددددددددال الرسدددددددددددددددول الكدددددددددددددددري  
محمد صددددددددددمى األ عميدددددددددد  وسددددددددددم    ما يمنددددددددددع المدددددددددد من أن يتخددددددددددذ أهددددددددددً  لعددددددددددل األ 

وأن و ددددددددددود مقدمددددددددددة لعقددددددددددد  1 2 تثقددددددددددل االرض بدددددددددد  الدددددددددد  ثال األ  يرزقدددددددددد   نسددددددددددمة 
ج دون  يدددددددددرا  مدددددددددن العقدددددددددود ي كدددددددددد أهميدددددددددة عقدددددددددد الدددددددددزواج وافضدددددددددميت  عمدددددددددى الدددددددددزوا

بقيددددددددددددة العقددددددددددددود ا خددددددددددددرى حيددددددددددددث  ثن ا نتقددددددددددددال المفددددددددددددا   لمزو ددددددددددددة الددددددددددددى بيددددددددددددت 
وبندددددددددداًا عمددددددددددى ذلدددددددددد  تدددددددددددخمت  1 3 يكددددددددددون أمددددددددددرًا عسدددددددددديرًا عمددددددددددى الطددددددددددرفينالددددددددددزوج 

الشدددددددددددريعة االسددددددددددد مية فدددددددددددي وضدددددددددددع ث دددددددددددرااات تكفدددددددددددل ا طدددددددددددراف عقدددددددددددد الدددددددددددزواج 
مبدددددددددددات المدددددددددددزاج مدددددددددددن خددددددددددد ل الحدددددددددددث عمدددددددددددى ان تحقيدددددددددددف ر بدددددددددددات الطبدددددددددددع ومتط

ينظددددددددددر الخاطدددددددددددب الددددددددددى مخطوبتددددددددددد   الدددددددددددى خاطبهددددددددددا  ليتفكدددددددددددد كددددددددددل منهمدددددددددددا مدددددددددددن 
تدددددددوفر مدددددددا يتوخددددددداا  كدددددددل منهمدددددددا فدددددددي شدددددددري  الحيددددددداة وعشدددددددير العمدددددددر   فقدددددددد قدددددددال 

ا ففندددددددددد   ثحددددددددددددى أن نظدددددددددددر اليهددددددددددأالكددددددددددري   صدددددددددددمى األ عميدددددددددد  وسددددددددددم      الرسددددددددددول
 1 4 يدو  بينكما  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6492نفس المصدر  ص   -وهبة الزحيمي:1د  1
  14 ص   21ج -وسا ل الشيعة:  2
 1  ومابعدها15نفس المصدر   ص  -نايف محمود ر وب:1أ  3
 1 25نفس المصدر  ص   -محمد عباس : 1حمد عبيد و د1احمد عمي و د1د  4

 
 

معنددددددددددددا نهددددددددددددت عنهددددددددددددا الشددددددددددددريعة ا سدددددددددددد مية وهنددددددددددددا  أعرافددددددددددددًا فاسدددددددددددددة فددددددددددددي م ت
ول الكددددددددددددري  دددددددددددددددددددددددلحكمددددددددددددة الخطبددددددددددددة ومنهددددددددددددا "الخمددددددددددددوة" حيددددددددددددث نهددددددددددددى عنهددددددددددددا الرس

 صددددددددددمى األ عميددددددددددة وسددددددددددم    من كددددددددددان يدددددددددد من بدددددددددداأل واليددددددددددو  االخددددددددددر فدددددددددد  نهددددددددددى 
  منهددددددددددددددددددددا  فددددددددددددددددددددفن ثالثهمددددددددددددددددددددا يخمددددددددددددددددددددون بددددددددددددددددددددامرأة لدددددددددددددددددددديس معهددددددددددددددددددددا ذو محددددددددددددددددددددر 

مددددددددددددن حددددددددددددف كمددددددددددددا أندددددددددددد   الزال فددددددددددددي م تمعنددددددددددددا مددددددددددددن يددددددددددددرى أن 1 1 الشدددددددددددديطان  
القريددددددددب أن يخطددددددددب عمددددددددى خطبددددددددة ال ريددددددددب مددددددددن بدددددددداب أندددددددد   أحددددددددف بهددددددددا كقريددددددددب 
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مدددددددددن  يدددددددددرا  ا  نبدددددددددي وي يدددددددددزون بدددددددددذل  الخطبدددددددددة عمدددددددددى الخطبدددددددددة ويعممدددددددددون بمدددددددددا 
يعددددددددددرف عنددددددددددد   "النهددددددددددوة" وهدددددددددددذا  محرمددددددددددة العمدددددددددددو  النهددددددددددي عدددددددددددن الخطبددددددددددة عمدددددددددددى 
الخطبددددددددددددة و نهددددددددددددا تسددددددددددددتند عمددددددددددددى أعددددددددددددراف وتقاليددددددددددددد مخالفددددددددددددة بددددددددددددذل  شددددددددددددرع األ  

س دددددددددول    قدددددددددال تعدددددددددالى  حيدددددددددث  دددددددددى الم ددددددددد   و ر  ن دددددددددَة ث ذ ا ق ض  م  م َن و ال  م    ددددددددد   دددددددددان  ل م  دددددددددا ك  م   و 
س دددددددول    ف ق ددددددد دددددددص  الم ددددددد   و ر  دددددددن  ي ع  م  دددددددر ه    و  دددددددن  أ م  ي دددددددر ة  م  دددددددًرا أ ن  ي ك دددددددون  ل ه ددددددد   ال خ  دددددددل  أ م  د  ض 

اًل م ب يًنددددددددددا    دددددددددد   فمدددددددددديس مددددددددددن مكددددددددددار  ا خدددددددددد ف ان ينددددددددددافس المددددددددددرا أخدددددددددداا    3  2 ض 
عتندددددددددت الشدددددددددريعة ثد أن تقدددددددددد  اليهدددددددددا   والخ صدددددددددة لقدددددددددد رأة بعدددددددددفدددددددددي خطبدددددددددة امددددددددد

ا سددددددددددد مية بدددددددددددالزواج ورعتددددددددددد   فدددددددددددي  ميدددددددددددع اطدددددددددددوارا  ومراحدددددددددددل تكوينددددددددددد      نددددددددددد   
خطبدددددددددددة تعتبدددددددددددر مفتددددددددددداح يمثدددددددددددل الرابطدددددددددددة المقدسدددددددددددة التدددددددددددي ترتفدددددددددددع بطرفيددددددددددد     وال

م دددددددددف  ل ك ددددددددد    1 4 لهدددددددددذا الدددددددددزواج دددددددددن    ي ات ددددددددد   أ ن  خ  م  ونكتفدددددددددي بدددددددددذكر قولددددددددد   تعدددددددددالى   و 
ع ل  ب ي ن  م   ك ن وا ث ل ي ه ا و    و اً ا ل ت س  ك    أ ز  ًة   ن  أ ن ف س  م  د ًة و ر ح  ك    م و 

 5 1 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رواا  أحمد والشيخان عن عامر بن ربيعة 6/111 -نيل أالوطار:  1
 مفهددددددددددددددددددددددددددددددددددددو  الخطبددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  www.tousreunis.unblog.fr -الموقددددددددددددددددددددددددددددددددددددع االلكترونددددددددددددددددددددددددددددددددددددي:  2

  2112/ابريل/6نشر بتاريخ ——ومشروعيتها 
 1 36سورة االحزاب /االية    3
   22نفس المصدر  ص -محمد عباس : 1حمد عبيد و د1احمد عمي و د1د  4
 1 21سورة الرو /االية    5

 
 بحث الثالث لما

   شرعا  و ا و ا   ول عن الخطبالع
 

 الع ول عن الخطب  شرعا   -المطمب االول :
ي دددددددددددددوز لمخاطدددددددددددددب او المخطوبدددددددددددددة العددددددددددددددول عدددددددددددددن الخطبدددددددددددددة فدددددددددددددي أي وقدددددددددددددت و 
فالعددددددددددول عدددددددددن الخطبدددددددددة حدددددددددف لكدددددددددل مدددددددددن الخاطدددددددددب والمخطوبدددددددددة  طالمدددددددددا تبدددددددددين 
عدددددددددددددد  الصددددددددددددد حية قبدددددددددددددل أتمدددددددددددددا  العقدددددددددددددد وذلددددددددددددد  الن الخطبدددددددددددددة مقدمدددددددددددددة مدددددددددددددن 
مقددددددددددمات الدددددددددزواج فهدددددددددي فتدددددددددرة لتعدددددددددارف بدددددددددين الخددددددددداطبين فكثيدددددددددرًا مدددددددددا يحددددددددددث ثن 



 
21 

همهدددددددددا مدددددددددا يزهددددددددددا  عدددددددددن أتمدددددددددا  الدددددددددزواج يكتشدددددددددف لمخاطدددددددددب عدددددددددن المخطوبدددددددددة و ا
او يظهدددددددددددر لممخطوبدددددددددددة واهمهدددددددددددا مدددددددددددا يزهدددددددددددده  فدددددددددددي الخاطدددددددددددب فيكدددددددددددون العددددددددددددول 
خيددددددددددر واحسددددددددددن عاقبددددددددددة مددددددددددن أتمددددددددددا  الددددددددددزواج عمددددددددددى أسددددددددددس واهيددددددددددة تنشددددددددددف عندددددددددد  
المشددددددددك ت ثدددددددد  ينهددددددددد   والخطبددددددددة ليسددددددددت عقدددددددددًا   أنمددددددددا هددددددددي عبددددددددارة عددددددددن وعددددددددد 

وقددددددددد  ددددددددرت العددددددددادة  1 1  يو ددددددددد عقددددددددد فدددددددد  الددددددددزا  وال التددددددددزا بالتعاقددددددددد فطالمددددددددا لدددددددد  
ان يقدددددددددو  الخاطددددددددددب خددددددددد ل فتددددددددددرة الخطبدددددددددة بتسددددددددددمي  مخطوبتددددددددد   المهددددددددددر المع ددددددددددل 

فدددددددددددفذا فسدددددددددددخت الخطبدددددددددددة بعددددددددددددول  1 2     او بعضددددددددددد   وقسدددددددددددمًا مدددددددددددن الهدددددددددددداياكمددددددددددد
أحدددددددددددد الطدددددددددددرفين او كميهمدددددددددددا فممخاطدددددددددددب أسدددددددددددترداد المهدددددددددددر مدددددددددددن المخطوبدددددددددددة  اذ 

كامددددددددددد   ح ان المهدددددددددددر ال تسدددددددددددتحق   الزو دددددددددددة االبعدددددددددددد الدددددددددددزواج لكونددددددددددد   حكمدددددددددددًا مدددددددددددن
وال يترتدددددددددب عمدددددددددى الشددددددددديا حكمددددددددد   اال بعدددددددددد و دددددددددودا  امدددددددددا مدددددددددا يقدمددددددددد   الخاطدددددددددب 
مددددددددن هدددددددددايا فتفخددددددددذ حكدددددددد  الهبددددددددة ولمواهددددددددب حددددددددف الر ددددددددوع فيهددددددددا وأسددددددددتردادها مددددددددن 
الموهددددددددوب اليدددددددد   مددددددددا دا  ال يو ددددددددد مددددددددانع مددددددددن الر ددددددددوع فددددددددي الهبددددددددة امددددددددا أذا و ددددددددد 

    3 نع  فميس من حق   المطالبة بهاالما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحكا  السرة ومنشورات الحمي الحقوقية  بيروت  - ابر عبدالهادي الشافعي :1رمضان عمي السيد و د 1د  1
 1 76 ص 2116 
  51نفس المصدر  ص  -المحامي فوزي كاظ  المياحي :  2
 1 311نفس المصدر  ص   -عبد الوهاب عرف  :1د  3
 
د عددددددددالل المشددددددددرع العراقددددددددي هددددددددذا االمددددددددر حيددددددددث  نددددددددص فددددددددي قددددددددانون ا حددددددددوال وقدددددددد 

الشخصددددددددددددية عمددددددددددددى ان الوعددددددددددددد بددددددددددددالزواج وقددددددددددددرااة الفاتحددددددددددددة والخطبددددددددددددة ال تعتبددددددددددددر  
عقدددددددددًا   وأذا سددددددددم  الخاطددددددددب الددددددددى مخطوبتدددددددد   قبددددددددل العقددددددددد مددددددددااًل محسددددددددوبًا عمددددددددى 
المهددددددددر ثدددددددد  عدددددددددل احددددددددد الطددددددددرفين عددددددددن ث ددددددددراا العقددددددددد او مددددددددات أحدددددددددهما فدددددددديمكن 

وتسددددددددددري عمددددددددددى الهدددددددددددايا أحكددددددددددا  م  عينددددددددددًا وأن اسددددددددددتهم  فبددددددددددداًل اسددددددددددترداد مددددددددددا سدددددددددد
كمددددددددددا نددددددددددص القددددددددددانون المدددددددددددني العراقددددددددددي عمددددددددددى ذلدددددددددد  فددددددددددي المددددددددددادة  1 1  الهبددددددددددة

  حيدددددددددددث  ثن "الهبدددددددددددات والهددددددددددددايا التدددددددددددي تقدددددددددددد  فدددددددددددي الخطبدددددددددددة مدددددددددددن أحدددددددددددد 612 
الخدددددددددداطبين ل خددددددددددر او مددددددددددن أ نبددددددددددي عنهمددددددددددا الحدددددددددددهما او لهمددددددددددا معددددددددددًا و ي ددددددددددب 
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اذا فسدددددددددخت الخطبدددددددددة وطمدددددددددب الواهدددددددددب الدددددددددرد أن يردهدددددددددا الموهدددددددددوب لددددددددد   لمواهدددددددددب 
امددددددددددددددا عددددددددددددددن تعدددددددددددددددويض  1 2 وب قا مددددددددددددددًا وممكندددددددددددددددًا ردا  بالددددددددددددددذاتمددددددددددددددادا  الموهدددددددددددددد

المتضددددددددددددرر مددددددددددددن العدددددددددددددول عددددددددددددن الخطبددددددددددددة دون سددددددددددددبب مشددددددددددددروع فمدددددددددددد  ترتددددددددددددب 
الر ددددددددددددوع عددددددددددددن الخطبددددددددددددة ولدددددددددددد  الشددددددددددددريعة ا سدددددددددددد مية أي اثددددددددددددر قددددددددددددانوني عمددددددددددددى 

ت يددددددددددددنظ  قددددددددددددانون االحددددددددددددوال الشخصددددددددددددية وال القددددددددددددانون المدددددددددددددني العراقددددددددددددي حدددددددددددداال
التعدددددددددددويض عددددددددددددن فسددددددددددددخ الخطبددددددددددددة وأن احكدددددددددددا  الشددددددددددددريعة االسدددددددددددد مية والقددددددددددددانون 
المدددددددددددني ال تمنددددددددددع طمددددددددددب التعددددددددددويض عددددددددددن الضددددددددددرر الددددددددددذي يصدددددددددديب الخاطددددددددددب 
والمخطوبددددددددددة مددددددددددن عدددددددددددول أحدددددددددددهما عددددددددددن الخطبددددددددددة سددددددددددواا كددددددددددان ضددددددددددررًا ماديددددددددددًا 
فددددددددي مددددددددا يتحمددددددددل أحدددددددددهما مددددددددن هدددددددددايا  يددددددددر قابمددددددددة لمددددددددرد او مصدددددددداريف حفدددددددد ت 

كددددددددددان ضدددددددددررًا أدبيددددددددددًا لمدددددددددا يصدددددددددديب ا خدددددددددر مددددددددددن  او أي مناسدددددددددبات ا تماعيدددددددددة ا 
اثددددددددددددر نفسددددددددددددي او ا تمدددددددددددداعي اذا اشددددددددددددتهرت الخطبددددددددددددة او رافددددددددددددف العدددددددددددددول عنهددددددددددددا 
التشددددددددددددددددهير  ذلدددددددددددددددد   ن قاعدددددددددددددددددة  ال ضددددددددددددددددرر و ال ضددددددددددددددددرار  فددددددددددددددددي الشددددددددددددددددريعة 

 ا س مية تفس  الم ال واسعًا لمقضاا في سبيل الحك  بالتعويض 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 69و3قانون االحوال الشخصية العراقي /المواد    1
 1 612المعدل/المادة  1951 لسنة 45قانون المدني العراقي رق     2

 
 

  فدددددددددددددي القدددددددددددددانون ي اسدددددددددددددتعمال الحدددددددددددددفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددف فدددددددددددددددددددددددددكمدددددددددددددا أن قاعددددددددددددددة  التعس
القضددددددددددددداا   ن التطبيقدددددددددددددات المهمدددددددددددددة فددددددددددددديدددددددددددددددددددددددددددددددددوم 1 1 المددددددددددددددني تسدددددددددددددم  بدددددددددددددذل 

القددددددددددددرار  ن العدددددددددددددول عددددددددددددن الخطبددددددددددددة دددددددددددددددددددددددددددويض عدددددددددددددددددددددي لطمددددددددددددب التعدددددددددددددددددددددددددددالعراق
رر ددددددددددددددددددددددددددد  ضددددددددددددددددددددددددددددعن التددددددددددددالي: ثن عدددددددددددددول الخاطددددددددددددب عددددددددددددن الددددددددددددزواج ال ينددددددددددددتل 

ن أي ددددددددددددددددددددددددددددددذا الوعدددددددددددددددد م دددددددددددددددرد شدددددددددددددددرعًا عددددددددددددددددددددددددددددددددددد  معددددددددددددددد   هدددددددددددددددددددددددددددددددددددمحقدددددددددددددددف يص
ون حددددددددددددددف العدددددددددددددددول عنهمددددددددددددددا مددددددددددددددن الحقددددددددددددددوف ددددددددددددددددددددددددددي  ويكددددددددددددددددددددانونددددددددددددددددداعتبددددددددددددددار ق

قييدددددددددددددددها مهمددددددددددددددا ن دددددددددددددد  عنهددددددددددددددا ت ي ال يممدددددددددددددد  القضدددددددددددددداا دددددددددددددددددددددددددددددددددددة التددددددددددددددددددددددددددددددالمطمق
 1 2 اردددددددددددددددددن مضددددددددددددددددم
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 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
الخطبدددددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددددي القدددددددددددددددددددددانون العراقدددددددددددددددددددددي  www.facebook.com -الموقدددددددددددددددددددددع االلكتروندددددددددددددددددددددي:  1

  1 2114/مايو/21/المحامية ايمان الكناني نشر بتاريخ 
 1 52نفس المصدر   -المحامي فوزي كاظ  المياحي :  2

 
 

 المطمــــــــــــــــب الثا ـــــــــــــــــــــــــي
 الع ول عن الخطب  في ال وا  ن الم ار  

 
الخطبدددددددددة ليسدددددددددت أكثدددددددددر مدددددددددن وعدددددددددد بدددددددددالزواج مدددددددددن الطدددددددددرفين وال تدددددددددربط احددددددددددهما 
بدددددددددددددفالخر بربددددددددددددداط الزو يدددددددددددددة   بدددددددددددددل لكدددددددددددددل منهمدددددددددددددا أن يعددددددددددددددل عدددددددددددددن الخطبدددددددددددددة 

يددددددددنقض وعدددددددددا  مبنددددددددي عمددددددددى أندددددددد   مددددددددادا  لدددددددد  يو ددددددددد العقددددددددد فدددددددد  الددددددددزا  وال التددددددددزا  و 
قدمدددددددد    مددددددددا فسددددددددخت الخطبددددددددة مددددددددن الطددددددددرفين أو مددددددددن أحدددددددددهما فددددددددفن مددددددددا و فددددددددفذا

الخاطددددددددب مددددددددن المهددددددددر لدددددددد   الحددددددددف أسددددددددتردادا  فددددددددفن كددددددددان قا مددددددددًا ي ددددددددب ردا  بعيندددددددد   
ن كددددددددددددان هالكددددددددددددًا ومسددددددددددددتهمكًا ي ددددددددددددب رد مثمدددددددددددد   ثن كددددددددددددان مثميددددددددددددًا وقيمتدددددددددددد    ان   وا 

وقددددددددددددد ث مددددددددددددع الفقدددددددددددد   والقضدددددددددددداا الفرنسددددددددددددي  1 1  قيميدددددددددددًا وهددددددددددددذا بفتفدددددددددددداف الفقهدددددددددددداا
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عمددددددددى قيددددددددا  المسدددددددد ولية فددددددددي  ميددددددددع الحدددددددداالت التددددددددي يكددددددددن فيهددددددددا فسددددددددخ الخطبددددددددة 
ان تكدددددددددددوت لددددددددددد   دوافدددددددددددع نتي ددددددددددة طددددددددددديش او تهدددددددددددور او ندددددددددددزوة عددددددددددابرة   مدددددددددددن دون 

وقدددددددددد فصدددددددددل القدددددددددانون السدددددددددوري بدددددددددين حالدددددددددة كدددددددددون العددددددددددول  1 2   ديدددددددددة مقبولدددددددددة
وحالددددددددددة كددددددددددون العدددددددددددول مددددددددددن  هددددددددددة المخطوبددددددددددة   أخددددددددددذا  مددددددددددن  هددددددددددة الخاطددددددددددب

 بعددددددددددددرف الندددددددددددداس اليددددددددددددو   ففددددددددددددي الحالددددددددددددة االولددددددددددددى ثذا اشددددددددددددترت المددددددددددددرأة  هدددددددددددددازًا 
نيددددددددددة تخيددددددددددر بددددددددددين أعددددددددددادة مهددددددددددر المثددددددددددل او تسددددددددددمي  ال هدددددددددداز و وفددددددددددي الحالددددددددددة الثا

المصددددددددددددري فمددددددددددددن  امددددددددددددا فددددددددددددي القددددددددددددانون 1 3  ي ددددددددددددب أعددددددددددددادة المهددددددددددددر او قيمتدددددددددددد   
ال يعفددددددددددددي الخاطددددددددددددب مددددددددددددن االحكددددددددددددا  ماقضددددددددددددى بددددددددددددفن العدددددددددددددول عددددددددددددن الخطبددددددددددددة 

كمدددددددددددددا لدددددددددددددو تمدددددددددددددادى معهدددددددددددددا زمندددددددددددددًا  لولية المدنيدددددددددددددة   اذا اسددددددددددددداا العددددددددددددددو المسددددددددددددد  
نصددددددددددددرفت عنهددددددددددددا ر بددددددددددددة طددددددددددددالبي اظهرهددددددددددددا معدددددددددددد   فيدددددددددددد  بمظهددددددددددددر زو تدددددددددددد     فف

 1 4 الزواج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 35وص 1972في التشريع االس مي /الكويت  أالحوال الشخصية -احمد ال ندور : 1د  1
 1 79 ص 1947النظرية العامة لمفسخ المقارن   الضرر   -االستاذ حسن ذنون :  2
  3  و   411المعدل    1953  لسنة 59قانون االحوال الشخصية السوري رق     3
 1 53نفس المصدر  ص   -المحامي فوزي كاظ  المياحي:  4
 

ري بددددفن الهدددددايا فددددي الخطبددددة هددددي مددددن قبيددددل الهبددددات ويحددددف ويقضددددي القددددانون المصدددد
قددددددررة فددددددي لمخاطددددددب أسددددددتردادها ويخضددددددع فددددددي ذلدددددد  لحكددددددا  الر ددددددوع فددددددي الهبددددددة الم

وقدددددد ذهبدددددت محكمدددددة الدددددنقض المصدددددرية الدددددى ان م دددددرد   1 القدددددانون المددددددني المصدددددري
العددددددددول عدددددددن الخطبدددددددة ال يدددددددنهض ان يكدددددددون سدددددددببًا لمحكددددددد  بدددددددالتعويض وان اقتدددددددرن 

بدددددددددة أفعدددددددددال الحقدددددددددت ضدددددددددررًا بفحدددددددددد الطدددددددددرفين  ددددددددداز الحكددددددددد  بالعددددددددددول عدددددددددن الخط
وقدددددددد ذهدددددددب قدددددددانون االحدددددددوال  1 2 عمدددددددى اسددددددداس المسددددددد ولية التقصددددددديريةبدددددددالتعويض 

الشخصدددددددية فدددددددي دولدددددددة الكويدددددددت الدددددددى انددددددد   اذا عددددددددل أحدددددددد الطدددددددرفين عدددددددن الخطبدددددددة 
فالمخاطددددددددددب ان يسددددددددددترد المهددددددددددر الددددددددددذي أداا  باعتبارهددددددددددا مندددددددددد     واذا كددددددددددان عدددددددددددول 

أذا كددددان بمقتضددددى يحددددف  لدددد   اسددددترداد  يسددددترد شددددي ًا   و الخاطددددب ب يددددر مقتضددددى لدددد 
أذا أنتهدددددت الخطبدددددة وبالوفددددداة او بعدددددارض حدددددال دون الدددددزواج لددددد    ميدددددع مدددددا مقدددددد  و

 1 3 يسددددترد شددددي ًا مددددن الهدددددايا وفددددي  ميددددع االحددددوال ال تددددرد الهدددددايا التددددي ال بقدددداا لهددددا
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مددددددددددددددددددي مدددددددداهي اال وعددددددددد بددددددددالزواج  فهددددددددي والخ صدددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددددددي التشدددددددددددددددددددددريع االس 
تعددددد بمثابددددة أتفدددداف او مشددددروع تعاقددددددددددددددددددددد فددددي المسددددتقبل ومددددن ثدددد  ال تقددددو  مقددددا  عقددددد 
الددددددزواج فددددددي اثددددددارا وحقوقدددددد   المترتدددددددددددددددددددبة عميدددددد    وانمدددددددددددددددددددا هددددددي شددددددروع فددددددي الددددددزواج 

دددددددددددددددددددددددبة وكمددددددا سبددددددددددددددددددددددددف وقمنددددددا هددددددي فالخطدد 1 4 مقدمددددددة لدددددد   ومتعمددددددف مددددددن متعمقاتدددددد   و 
ليسددددددت أكثددددددر مددددددن وعددددددد بددددددالزواج مددددددن الطددددددرفين وال تددددددربط أحدددددددهما  بدددددداالخر بربدددددداط 
الزو يدددددة بدددددل لكدددددل منهمدددددا أن يعددددددل عدددددن الخطبدددددة ويدددددنقض وعددددددددددددددددددددددددا   وهدددددذا مبندددددي 

سدددددوى  مدددددا نصدددددت عميددددد  عمددددى أنددددد   مدددددا دا  لددددد  يو ددددد العقدددددد فددددد  الدددددزا  و ال التددددزا    
القدددددوانين المنظمدددددة لمفهدددددو  الخطبدددددة وهدددددو ان الهددددددايا تخضددددددددددددددددددع الحكدددددددددددددددددددددددددا  الهبدددددة 

 1 5 ناها مفصدددددددددددددددددد ً و يرها من االحكا  التي سبف وبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 511المعدل /المادة   1948  لسنة 131القانون المدني المصري رق     1
  2111  لسنة  761  -قرارات محكمة النقض المصرية :  2
المعددددددددددددددددددددددددددل  1984  لسدددددددددددددددددددددددددنة 51قددددددددددددددددددددددددانون االحدددددددددددددددددددددددددوال الشخصدددددددددددددددددددددددددية الكددددددددددددددددددددددددويتي رقددددددددددددددددددددددددد     3

 1 7و6و5و5المواد 
  49نفس المصدر  ص  - ابر الشافعي : 1رمضان عمي السيد و د 1د  4
 1 51نفس المصدر  ص  -د ال ندور :احم 1د  5

 
 

 الخاتمـــــــــــــــــــــــــــ 
 

توصددددددددددددمنا فددددددددددددي نهايددددددددددددة هددددددددددددذا  الدراسددددددددددددة الددددددددددددى عدددددددددددددة نتددددددددددددا ل وتوصدددددددددددديات و      
   -سنبينها كا تي:

 
 أوال : ال تائــــــــــــــــج 

الخطبدددددددددة هدددددددددي وعدددددددددد بدددددددددالزواج مسدددددددددتقبً  ولددددددددديس عقددددددددددًا ممدددددددددز  فددددددددد  يقيدددددددددد  -1
ا الخاطدددددددددددب والمخطوبدددددددددددة العددددددددددددول عنهدددددددددددا فدددددددددددي أي وقدددددددددددت الواعددددددددددددين   ولك همددددددددددد

  وهددددددددددذا مددددددددددا أخددددددددددذ بدددددددددد   الشددددددددددرع االسدددددددددد مي ونددددددددددص عميدددددددددد   القددددددددددانون العراقددددددددددي   
 1959  لسددددددددددنة 188حيددددددددددث فددددددددددي قددددددددددانون االحددددددددددوال الشخصددددددددددية العراقددددددددددي رقدددددددددد   
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  عمدددددددددددددى أن " الوعدددددددددددددد بدددددددددددددالزواج 3 المعددددددددددددددل  ندددددددددددددص فدددددددددددددي المدددددددددددددادة الثالثدددددددددددددة  ف
  وبدددددددددددالتي فدددددددددددفن الخطبدددددددددددة وعدددددددددددد وقدددددددددددرااة الفاتحدددددددددددة والخطبدددددددددددة ال تعتبدددددددددددر عقددددددددددددًا" 

 1 ير ممز  من الناحية القانونية
الخطبددددددددددددة قددددددددددددد تكددددددددددددون صددددددددددددريحة وقددددددددددددد تكددددددددددددون ضددددددددددددمنية  وقددددددددددددد اشددددددددددددترط  -2

القدددددددددانون  باحدددددددددة الخطبدددددددددة عدددددددددد  و دددددددددود أي مدددددددددانع مدددددددددن موانعهدددددددددا وهدددددددددي ي دددددددددب 
ان تكددددددددددددددددون المخطوبددددددددددددددددة أهددددددددددددددددً  لمخطبددددددددددددددددة أي ان ال تكددددددددددددددددون محرمددددددددددددددددة عمددددددددددددددددى 

تددددددددددددة ال ي دددددددددددوز خطبتهدددددددددددا صدددددددددددراحة الخاطدددددددددددب تحريمدددددددددددًا ابدددددددددددديًا او م قتدددددددددددًا و فالمع
ن ددددددددداح   وأن كدددددددددان ي يدددددددددز الشدددددددددرع خطبتهدددددددددا عرضددددددددديًا  وذلددددددددد  لقولددددددددد   تعدددددددددالى   و ال    
م ددددددددد    دددددددددك    ع  ن ن دددددددددت    ف دددددددددي أ ن ف س  ددددددددداا  أ و  أ ك  ط ب دددددددددة  الن س  دددددددددن  خ  دددددددددت    ب ددددددددد   م  دددددددددا ع ر ض  م دددددددددي ك    ف يم  ع 

ددددددددددددددد وه   ددددددددددددددن  ال  ت و اع  ل ك  ون ه ن  و  ددددددددددددددت ذ ك ر  ددددددددددددددراا ث ال  أ ن  ت ق ول ددددددددددددددوا ق ددددددددددددددو اًل الم دددددددددددددد   أ ن ك دددددددددددددد   س  ن  س 
م ددددددددددد      وكدددددددددددذل   م دددددددددددغ  ال ك ت ددددددددددداب  أ    ت دددددددددددى ي ب  ددددددددددداح  ح  دددددددددددوا ع ق دددددددددددد ة  الن ك  وفًدددددددددددا و ال  ت ع ز م  م ع ر 
ا مدددددددددددددر بالنسدددددددددددددبة لممخطوبدددددددددددددة لم يدددددددددددددر لقولددددددددددددد    صدددددددددددددمى األ عميددددددددددددد  وسدددددددددددددم    ال 

 1يخطب الر ل عمى أخي  حتى ينك  او يتر   
مخطوبدددددددددددددددة العددددددددددددددددول عدددددددددددددددن الخطبدددددددددددددددة فدددددددددددددددي أي ي دددددددددددددددوز لمخاطدددددددددددددددب او ال -3

وقددددددددددددددددت   فددددددددددددددددفذا فسددددددددددددددددخت الخطبددددددددددددددددة بعدددددددددددددددددول أحددددددددددددددددد الطددددددددددددددددرفين او كميهمددددددددددددددددا 
المهدددددددددر  ىفالمخاطددددددددب أسدددددددددترداد مددددددددا قدمددددددددد   لممخطوبدددددددددة مددددددددن هددددددددددايا وهبددددددددات وحتددددددددد

ندددددددددص عميددددددددد   القدددددددددانون العراقدددددددددي وتضدددددددددمين    اذا كاندددددددددت قدددددددددد اسدددددددددتممت   وهدددددددددذا مدددددددددا
 وحتدددددددددددى فددددددددددددي القدددددددددددوانين المقارندددددددددددة   ويسدددددددددددري عمدددددددددددى الهدددددددددددددايا أحكدددددددددددا  الهبدددددددددددات 

حالددددددددددة وفدددددددددداة أحددددددددددد الطددددددددددرفين فدددددددددديمكن اسددددددددددترداد مددددددددددا سددددددددددم  عينددددددددددًا وأن اسدددددددددددتهم  
  1فبداًل وهذا ما أخذ ب   قانون ا حوال الشخصية العراقي

 ثا  ا : التوص ات
العددددددددددول عدددددددددن الخطبدددددددددة يرتدددددددددب الكثيدددددددددر مدددددددددن االثدددددددددار التدددددددددي تنطدددددددددوي عدددددددددن  -1

 الخطبددددددددددة لددددددددددذل  نر ددددددددددو ثن ال يبقددددددددددى قددددددددددانون االحددددددددددوال الشخصددددددددددية خاليددددددددددًا مددددددددددن
النصددددددددددوص التدددددددددددي تعدددددددددددالل مدددددددددددا يترتدددددددددددب عمددددددددددى الر دددددددددددوع عدددددددددددن الخطبدددددددددددة بشدددددددددددكل 
تفصدددددددددددديمي وخصوصددددددددددددًا التعددددددددددددويض عددددددددددددن الضددددددددددددرر الددددددددددددذي يطالددددددددددددب بدددددددددددد   أحددددددددددددد 
الطددددددددددددددرفين مددددددددددددددع ضددددددددددددددرورة ا خددددددددددددددذ بعددددددددددددددين االعتبددددددددددددددار تنظيمددددددددددددددات التشددددددددددددددريعات 
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المقارندددددددددة فدددددددددي ذلددددددددد  وخصوصدددددددددًا مدددددددددع تطدددددددددور الحيددددددددداة اال تماعيدددددددددة التدددددددددي تتسددددددددد  
الخ فدددددددددددددات وصدددددددددددددعوبة مدددددددددددددع شدددددددددددددديد ا سدددددددددددددف فدددددددددددددي وقتندددددددددددددا الحاضدددددددددددددر بكثدددددددددددددرة 

 1التعايش بين الطرفين
ا عددددددددددراف والتقاليددددددددددد الفاسدددددددددددة التددددددددددي ت تدددددددددداح م تمعنددددددددددا كالخطبددددددددددة عمددددددددددى  -2

خطبدددددددددة ال يدددددددددر   والتدددددددددي حرمتهدددددددددا الشدددددددددريعة االسددددددددد مية وندددددددددص عميهدددددددددا القدددددددددانون 
العراقددددددددي فدددددددددي مدددددددددادة فرعيدددددددددة   ال ترقدددددددددى الدددددددددى تحقيدددددددددف الطمدددددددددوح نر دددددددددو ثن تفخدددددددددذ 

  واخيددددددددددددرًا نوصددددددددددددي بتثقيددددددددددددف  بعددددددددددددين االعتبددددددددددددار مددددددددددددن قبددددددددددددل المشددددددددددددرع العراقددددددددددددي
ونشدددددددددر الدددددددددوعي الكدددددددددافي فدددددددددي هدددددددددذا االمدددددددددر وخصوصدددددددددًا "الخطبدددددددددة"  نهدددددددددا سدددددددددنة 
 دددددددددرت عميهدددددددددا الشدددددددددريعة االسددددددددد مية والفطدددددددددرة البشدددددددددرية ويعتمدددددددددد نتددددددددداج الم تمدددددددددع 
الصدددددددددال  عميهدددددددددا فينب ددددددددددي ا خدددددددددذ بضددددددددددرورة ثدرا  ماهيدددددددددة الخطبددددددددددة وأنهدددددددددا أمددددددددددر 

   ورضددددددددداا قدددددددددد يهددددددددددف الدددددددددى بنددددددددداا م تمدددددددددع أنسددددددددداني يتسددددددددد  بفخ قيدددددددددات االسددددددددد
   1الرحمن
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 عـــــ  المراجــــ ائم                               
 

 رَان الكر م ـــــــال    
 الكتـــــــب والمؤلفــــــــات -:اوال

  الرازيالم ة المختار الصحاح /ابو بكر  - أ
 الم ة حمية الفقهاا / ابو الحسين الرازي  - ب
الدددددددددددددكتور احمددددددددددددد عمددددددددددددي الخطيددددددددددددب و الدددددددددددددكتور حمددددددددددددد عبيددددددددددددد الكبيسددددددددددددي  - ت

شدددددددددددددددرح قددددددددددددددانون االحدددددددددددددددوال  -ر محمددددددددددددددد عبددددددددددددددداس السددددددددددددددامرا ي :والدددددددددددددددكتو 
 1 1981الشخصية  الطبعة االولى   امعة  ب داد  العراف 

ا حددددددددددددددوال الشخصددددددددددددددية فددددددددددددددي التشددددددددددددددريع  -الدددددددددددددددكتور احمددددددددددددددد ال ندددددددددددددددور : - ث
 1 1972ا س مي  الكويت 

مدددددددددددددددددة لمفسدددددددددددددددددخ المقدددددددددددددددددران  النظريدددددددددددددددددة العا -حسدددددددددددددددددن ذندددددددددددددددددون:الددددددددددددددددددكتور  - ج
  11947الضرر 

والددددددددددددددكتور  دددددددددددددابر عبدددددددددددددد الهددددددددددددددادي الددددددددددددددكتور رمضدددددددددددددان عمدددددددددددددي السدددددددددددددديد  - ح
احكدددددددددددددا  االسدددددددددددددرة   منشدددددددددددددورات الحمدددددددددددددي الحقوقيدددددددددددددة   بيدددددددددددددروت  -سدددددددددددددال :

 2116 1 
المسددددددددد ولية المدنيدددددددددة فدددددددددي ضدددددددددوا الفقدددددددددد   -الددددددددددكتور عبددددددددددالوهاب عرفدددددددددة : - خ

قضددددددددددددداا الدددددددددددددنقض المكتدددددددددددددب الفندددددددددددددي لمموسدددددددددددددوعات القانونيدددددددددددددة و القددددددددددددداهرة 
 2116 1 

شددددددد   الددددددد خن  ا  دددددددنا  ال   ددددددد    -الدددددددثمان  لتكددددددد   الا ددددددد      - د

 1 2117,دا  التق ف  للن    الانزيع ,
أ  دددددد ا الددددددي ا  فدددددد  ال دددددد ي   ا  دددددد      -الددددددثمان  فدددددد ا    دددددد    - ذ

 1 1997,دا  الكطبنل ت الج      ال    
صددددددثيا الكحدددددد    فدددددد  دلدددددد     -الكحدددددد    فددددددنز  مدددددد    الك دددددد     - ر

 1 2111ا  نا  ال      ,بغثاد ,
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 ددددد  خ دددددط ا   ددددد    -ال ددددد د  حكدددددث بددددد  للددددد  بددددد   حكدددددث ال دددددنم خ   - ز

أ  ديدددددددأل  ددددددد ث ا ي ددددددد   , دا  الج دددددددط للن ددددددد    ب ددددددد  ت , الجدددددددي  

 1ال  دس
وسددددددددددددددا ل الشدددددددددددددديعة  -الشددددددددددددديخ محمددددددددددددددد بددددددددددددددن الحسددددددددددددددن الحدددددددددددددر العدددددددددددددداممي: - س

 تحقيددددددددددددددف م سسددددددددددددددة ال البيددددددددددددددت  عمدددددددددددددديه  السدددددددددددددد     حيدددددددددددددداا التددددددددددددددراث   
 1ال زا عشرون

احكدددددددددددددا  الخطبدددددددددددددة فدددددددددددددي الفقددددددددددددد   -االسدددددددددددددتاذ ندددددددددددددايف محمدددددددددددددود الر دددددددددددددوب: - ش
ا سدددددددددددددددددددددددددددد مي   دار الثقافددددددددددددددددددددددددددددة لمنشددددددددددددددددددددددددددددر والتوزيددددددددددددددددددددددددددددع   الطبعددددددددددددددددددددددددددددة 

 1 2118االولى 
الفقدددددددددد  االسدددددددددد مي وأدلتددددددددد     ال ددددددددددزا التاسددددددددددع  -الددددددددددكتور وهبددددددددددة الزحيمدددددددددي: - ص

  االحدددددددددددددددددوال الشخصدددددددددددددددددية وأحكدددددددددددددددددا  ا سدددددددددددددددددرة   دار الفكدددددددددددددددددر لمطباعدددددددددددددددددة 
 1والنشر   بدون ذكر سنة طبع

 
 

   ن المطب   ال وا -ا :  ثا
  لسدددددددددددددددددددددنة 188قدددددددددددددددددددددانون ا حدددددددددددددددددددددوال الشخصدددددددددددددددددددددية العراقدددددددددددددددددددددي رقددددددددددددددددددددد    - أ

  المعدل 1959
  المعدل  1956  لسنة 41القانون المدني العراقي رق    - ب
  المعدل 1948  لسنة 131القانون المدني المصري رق   - ت
 1 1953  لسنة 59قانون االحوال الشخصية السوري رق   - ث
 1 1984  لسنة51  قانون االحوال الكويتي رق  - ج

 
 
 
 

 -الموا ع االلكترو   : -ا :ثالث
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 -الموقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع االلكترونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي : - أ
www.tousreunis.unblog.fr تعريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف الخطبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

   2112/أبريل/6ومشروعيتها  نشر بتاريخ 
 الخطبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي القددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانون www.m.fasebook.com - ب

/مدددددددددددددددددددايو 21الكنددددددددددددددددددداني  نشدددددددددددددددددددر بتدددددددددددددددددددفريخ العراقي/المحاميدددددددددددددددددددة أيمدددددددددددددددددددان 
/2114   

  21  لسنة  761قرارات محكمة النقض المصرية   - ت
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