
 :  أثر الخطبة المحرمة
جووز خطبتاواب بوكن تانوت السنة و الجماعة إلى أن من خطب امرأة ال ت أهل بعض ذهب

زم فسخه سواء دخل باوا أو لوم فاسد يل –أن وقع بعد ذلك  –محرمة على وجه التكقيت: فكن العقد 
 وللمالتية قول مثل هذاب يدخلب اي: حتى لو زال المانع بعد ذلك ب

وهوو : أن الخاطوب حين وذ االمامية ولام قول آخر يوافق ما عليه جماور الفقااء والشيعة 
تهب إال أنه أثم ال أثور لوه علوى  وحة العقودب نن الناوه متوجوه إلوى أمور خوارج عون ذات أثم بخطب

الشهء وحقيقتهب فال يقتضه بطالن المناه عنهب وهذا هو الرأي الراجح وهو ما عليه فه المحاتم 
 اآلن.

 العدول عن الخطبة :
نوه انعقواد ب إذ طلب رجل يد امرأة ووافقت المرأة على الطلب فاو وعد بالزواج فقط وال يع

لتوول مووون الطوورفين تووورك انموور والمضوووه فيمووا يتوووراءأل لووه مووون سووبيلب ولتووون انموور فيوووه تراهوووةب إذ 
المطلووب مون اسنسوان تنفيوذ  وعود ب السويما مون جانوب الرجول هنواب نن ان ورافه عون الوزواج بعوود 

سواءةإ إلوى سومعتااب نن النوا س قود يتوهموون موافقة المرأة أيالم لاا فه نفساا ومساس بمشواعرها واس
 ما يجرح ترامتاا.

عوون انموور موون أي موون الجووانبينب أو ح وول ني  االن وورا أمووا إذا بوودر مووا يوودعو إلووى 
مناما من العلم بحال اآلخر موا يقتضوه فسول الخطبوة فوال يتوون الفسول متروهوا بول يتوون مباحواب 

 وفه بعض انحوال يتون مندوباإ وبعضاإ يتون واجباإ.
 هدايا الخطبة : 

نما هه مجرد وعد بالزواجب وهذا الوعود لويس ملزمواإ  الخطبة مون الناحيوة  –ليست عقداإب واس
ني موون الطوورفين بءمضوواء العقوودب بوول أن لتوول طوور  منامووا العوودول عناووا متووى شوواءب  –القضووا ية 

إال أنه قد يحدث أن يسولم الخاطوب لخطيبتوه شوي اإ مون الماورب أو ب سواء تان ذلك بسبب أو بدونه
 لاداياب فما حتم ذلك بعد الرجوع عن الخطبة؟يقدم لاا بعض ا

فيما يخص المار فقد أتفوق الفقاواء علوى أن الخاطوب حوق اسوترداد  موا دام لوم يعقود علوى 
أموووا الاووودايا فقووود د قيمتوووه أن توووان هالتوووا أو مسوووتالتاب و فنا وووهب وعلياوووا رد  أن توووان باقيوووا بعينوووهب ور 

 اختل  الفقااء فه حتمااب
 : ن الخطبة حكم الهدية بعد العدول ع

إذا قوودم الخاطووب للمخطوبووة بعووض الاوودايا ثووم فسووخت الخطبووةب فموواذا يتووون م ووير هووذ  
 الاداياب للفقااء حول هذا الموضوع اآلراء التالية :



يرأل الحنفية: أن للخاطب حق استردادها أن تانت قا موةب أموا أن هلتوت أو اسوتالتت أو طورأ  -1
أو موووت أحوود الجووانبين أو خروجاووا موون يوود  علياووا مووا يمنووع اسووتردادها تح ووول زيووادة فياوواب

الاديوة  مال عطوا اأو ضوياعاا يسوقط حوق المطالبوة باوا  تءهودا ااالمخطوبة بوجوه مون الوجوو  
 حتم الابة.

يرأل المالتية: تحتيم العر  إن تان هنالك عر  معين حول الموضوع أو االلتزام بالشرط أن  -2
خووال انموور عوون عوور  أو شوورط فاووم يوورون تووان بووين الجووانبين شوورط عنوود تقووديم الاديووة أمووا أن 

عدم الحق فه مطالبه الخاطب باا أن تان هو السبب فه نقض الخطبة لو ال يجتموع ايوذاءان 
علوى المخطوبووةب ايووذاء تخلووه الخاطووب عناووا وايووذاء مطالبتاوا بمووا قوودم لاووا موون الاديووةب أمووا أن 

نا أو مثالإ أو قيمة ل ال تانت المخطوبة هه السبب فه الفسل تان له الرجوع علياا باديته عي
 يجتمع عليه ألم فوات المخطوبة وألم ضياء المال.

الشووافعية: يثبتووون للخاطووب حووق المطالبووة باووا فووه توول انحوووالب سووواء تانووت باقيووة أم هالتووةب  -3
 وسواء تان هو السبب فه نقض الخطبة أم تانت هه الته عدلت عناا.

بإذ يوورون أن للخاطووب  لووزوم االلتووزام بالشوورط : رأياووم شووبيه بوورأي المالتيووة فووهانماميووةالشوويعة  -4
 حق المطالبة بالادية أن تانت هالتةب أما عند عدم وجود الشرط فرأيام موافق لرأي الحنفية.

 استرداد المهر : 
إذا قدم الخاطب إلى المخطوبة الماور المتفوق عليوه قبول العقودب ثوم توم العودول عون الوزواج 

تاووا بك وول الماوور المقوودم لاووا أن تووان ان وول باقيوواإب أو تووان للخاطووب مطالب : وانتقضووت الخطبووة
مثله أن تان مثلياإ أو بقيمتوه أن توان قيميوا سوواء توان سوبب الونقض الخاطوب أو المخطوبوة  نن ب

المار أثر من أثار العقد وال يجب إال به وجوبا غير مستقر علوى حوال واحودة تموا تعور  تف ويله 
 فه ف ر المار.

يقدمووه علووى اسوواس ح ووول  فءنموواماوور بعوود الخطبووة وقبوول العقوود فالخاطووب عنوودما يقوودم ال
 الزواج وعلى الشرط الضمنه بهب فكن لم يتم الزواج فال تستحق المخطوبة منه شي اإ.

 
 


