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)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ١٨٤







 



















……

                                                        
، مكتبـة ١، ط٣اإلمام محمد إسماعیل الصنعاني، شرح سبل السالم مـن جمـع أدلـة األحكـام، ) ١(

  .١٣٢، ص٢٠٠٥القاهرة، الصفا، 
 ، دار المعرفـة ، ٦ ، ط٢اإلمام محمد بن رشد القرطبي، بدایـة المجتهـد ونهایـة المقتـصد ، ج) ٢(

   .٣، ص١٩٨٢بیروت ، 



=====================================  

  ١٨٥



 















 

                                                        
، الحــدیث مــع شــرحه ولــم ١٣٧-١٣٤اإلمــام محمــد إســماعیل الــصنعاني، مــصدر ســابق، ص) ١(

  .ًنذكر الحدیث بالكامل تجنبا لإلسهاب
   .٢٥٥ ، ص ١٩٧٥ ، دار الشروق ، القاهرة ، ٨توت ، الفتاوى ، طاإلمام محمود شل) ٢(
 ، مطبعـة اإلرشـاد ، ١احمد الكبیسي ، األحوال الشخصیة في الفقه والقضاء والقـانون ، ج. د) ٣(

   .٣٩ ، ص ١٩٧٣بغداد ، 
) ١٨٨(مصطفى إبراهیم الزلمـي، مقترحـات لتعـدیل قـانون األحـوال الشخـصیة العراقـي رقـم . د) ٤(

  ، بحث منشور في مجلة ١٩٥٩ لسنة
، ٢٠٠١،جامعـــة صـــدام، بغـــداد، ٢٠٠١ ،آذار  ٧ ، العـــدد ٥    كلیـــة صـــدام للحقـــوق، المجلـــد 

  . ٦ص
 ، دار النــشر للجامعــات ١عبــد الــرزاق الــسنهوري ، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني ، ج. د) ٥(

   .٢٥٥ ، ص١٩٥٢المصریة ، القاهرة ، 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ١٨٦



 

























 

                                                        
  . المعدل النافذ١٩٥١ لسنة ٤٠انون المدني العراقي رقم من الق) ٦١٢(تنظر المادة )  ١(
  .من القانون المدني العراقي ) ٦٢٣(تنظر المادة ) ٢(
 المعــدل ١٩٥٩ لــسنة ١٨٨مــن قـانون األحــوال الشخــصیة العراقـي رقــم ) ١٩/٣(تنظـر المــادة ) ٣(

  .النافذ
  .٧ مصطفى إبراهیم الزلمي، مصدر سابق، ص٠د) ٤(



=====================================  

  ١٨٧







 















 

 





 




                                                        
  . من القانون المدني العراقي )٢١٦(تنظر المادة ) ١(
  .من القانون المدني العراقي ) ٦(تنظر المادة ) ٢(
   .٤٦احمد الكبیسي ، مصدر سابق ، ص . د) ٣(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ١٨٨







 







 

 

  المبحث األول
  التعریف بالخطبة وبیان حقیقتھا





 

 

 

 

 

 

 

 

  المطلب األول



=====================================  

  ١٨٩

  ًتعریف الخطبة لغة وشرعا
 

–

 








 

 

 

                                                        
هو سـبب األمـر : الشأن أو األمر ، صغر أو عظم ؛ وقیل  : "- بفتح الخاء –منها الخطب ) ١(

: والخطــب. طــب یــسیر هــذا خطــب جلیــل، وخ: مــا خطبــك ؟ أي مــا أمــرك ؟ وتقــول : یقــال. 
مراجعـة الكــالم ، :  والخاطبـة – بكـسر الخــاء –والخطـاب … األمـر الـذي تقـع فیــه المخاطبـة 

والخطبـــة مــــصدر الخطیــــب ، … ًوقـــد خاطبــــه بـــالكالم مخاطبــــة وخطابــــا ، وهمـــا یتخاطبــــان 
حـسن الخطبـة ، : ورجـل خطیـب … وخطب الخاطب على المنبر ، واختطب یخطب خطابة 

لمزیـــد مـــن التفاصـــیل ینظـــر  ابـــن منظـــور، لـــسان العـــرب المحـــیط، ". ْا وجمـــع الخطیـــب خطبـــ
   .٨٥٥، بیروت، دون سنة طبع ، ص )خطب(المجلد األول ، مادة 

ال یخطب أحـدكم علـى خطبـة أخیـه : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: عن ابن عمر قال) ٢(
ــــــه إال بإذنــــــه ــــــى بیــــــع أخی مــــــام أبــــــي داود ســــــلیمان رواه البخــــــاري ومــــــسلم، اإل". وال یبیــــــع عل

، شـركة دار األرقـم بـن أبـي األرقـم للطباعـة ١السجسستاني، سنن أبي داود المسمى الـسنن، ط
  .٤٨٣، ص١٩٩٩والنشر، بیروت، 

   .٨٥٥ابن منظور ، مصدر سابق ، ص ) ٣(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ١٩٠

 









 



 



 

 









                                                        
، دار الكتـاب العربـي ، بیـروت ١ ، ط١اإلمام أبو بكر الرازي  الجصاص ، أحكام القران ، ج) ١(

   .٤٢٢سنة طبع ، ص ، دون 
محمـد عبـاس الـسامرائي، شـرح قـانون األحـوال . حمـد الكبیـسي، د. احمد علي الخطیـب، د. د) ٢(

  .٢٤، ص١٩٨٠، مطابع جامعة بغداد، بغداد ، ١الشخصیة، ط
 ، دار ١ ، ط١عبــاس الجمیلــي ، المرشــد إلــى األحكــام الجعفریــة فــي األحــوال الشخــصیة ، ج) ٣(

   .١١ ، ص ١٩٥٨ ، مطبعة النعمان ، النجف ، اإلحیاء للكتب اإلسالمیة



=====================================  

  ١٩١













 

 

  المطلب الثاني 
  حكم الخطبة في القانون 









 

                                                        
، دار الكتـب العربیـة، بیـروت، ٣، ج)١٠٨٧(، حـدیث)٥(رواه  الترمذي ، كتـاب النكـاح، بـاب) ١(

  .٣٩٧، ص١٩٨٠
محمــد عبــد العزیــز عمــرو، العــدول عــن الخطبــة وآثــاره عنــد الفقهــاء القــدامى والمحــدثین، . د) ٢(

، تـــصدر عـــن عمـــادة البحـــث العلمـــي )لقـــانونالـــشریعة وا(بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة دراســـات 
  .   ٣١-٣٠، ص ١٩٨٩، عمان، ١٠، عدد ١٦الجامعة األردنیة، مجلد 

 المعـدل بموجـب القـانون المعـدل رقـم ١٩٧٦ لـسنة ٦١قانون األحوال الشخـصیة األردنـي رقـم ) ٣(
  .٢٠٠١ لسنة ٨٢



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ١٩٢







 













……









 

                                                        
بحـث منـشور فـي مجلـة عبد الرزاق الشیخ نجیب، طبیعـة الخطبـة فـي رؤیـة فقهیـة جدیـدة، . د) ١(

الحقــوق، تــصدرها جامعــة الكویــت، العــدد األول، الــسنة الخامــسة والعــشرون، الكویــت، ،آذار 
  .٣٤٢، ص٢٠٠١

، جامعـــة دمـــشق، دمـــشق، ٥فتحـــي الـــدریني، الفقـــه اإلســـالمي المقـــارن مـــع المـــذاهب، ط. د) ٢(
  .٦٧٦، ص١٩٩٧-١٩٩٦



=====================================  

  ١٩٣

  المبحث الثاني
  تمییز الخطبة من الوعد بالزواج







 

 

 

 

  المطلب األول
  الوعد بالتعاقد



 

 







                                                        
یعة اإلسـالمیة، الـدار الجامعیـة، بیـروت، أحمد فراج حسین، الملكیة ونظریة العقد في الـشر. د) ١(

  .  ١٣٢، ص١٩٨٦



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ١٩٤



 







 













 

 

 

                                                        
عبــد الـــرزاق الــسنهوري ، مـــصادر الحـــق فــي الفقـــه اإلســالمي ، دار المعـــارف ، مـــصر ، . د) ١(

  .٤٥، ص ١٩٦٧
،مطبعـــة طـــربین، ١٠، ط ٢مـــصطفى احمـــد الزرقـــاء، الفقـــه اإلســـالمي فـــي ثوبـــه الجدیـــد، ج) ٢(

  .١٠٢٩،ص١٩٦٨دمشق، 
  .١٣٣-١٣٢حسین، مصدر سابق،صأحمد فراج . د) ٣(
  .٤٥عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، مصدر سابق، ص. د) ٤(



=====================================  

  ١٩٥



 



–





 

 



















                                                        
عبد المجید الحكیم ، عبد البـاقي البكـري ، محمـد طـه البـشیر ، الـوجیز فـي نظریـة االلتـزام . د) ١(

، ص ١٩٨٦، ، مــصادر االلتــزام ، مطبعــة جامعــة بغــداد ١فــي القــانون المــدني العراقــي ، ج
٤٩.  

  .٢٥١عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص . د) ٢(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ١٩٦











 

 









…

 











                                                        
-٤٩عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طـه البـشیر، مـصدر سابـــــق ، ص . د) ١(

٥٠.   
  .١٩٧٦ لسنة ٤٣من القانون المدني األردني رقم ) ١٠٥/٢(تقابلها المادة ) ٢(



=====================================  

  ١٩٧



 



 

 

 

 



 

 





 

 

 

 



 

                                                        
  .٥٠اقي البكري ، محمد طه البشیر ، مصدر سابق ، صعبد المجید الحكیم ، عبد الب. د) ١(
  .من القانون المدني العراقي) ٦٠٣/١(تنظر المادة ) ٢(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ١٩٨









 











 

 













                                                        
  .٢٥٧عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص . د) ١(
  .٢٥٧عبد الرزاق السنهوري ، المصدر نفسه ، ص . د) ٢(



=====================================  

  ١٩٩







 









 

 

  المطلب الثاني
  اقد من الخطبةتمییز الوعد بالتع





 

 



 

                                                        
  .٥٢ر ، مصدر سابق، ص عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشی. د) ١(
  .٥٢عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشیر ، المصدر نفسه ، ص . د) ٢(
  .٢٥٨عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص . د) ٣(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٠٠

 

  











 







 

                                                        
محمـد عبـاس الـسامرائي، مـصدر سـابق، . حمـد عبیـد الكبیـسي، د. أحمد علي الخطیب، د. د) ١(

  .٢٥ص
  ).٢٣٥(آلیة سورة  البقرة ا) ٢(
  ).٢٣٥(سورة  البقرة اآلیة ) ٣(
  ).٢٣٥(سورة  البقرة اآلیة ) ٤(
قــال ابــن عبــاس التعــرض بالخطبــة أن یقــول لهــا أنــي أریــد أن أتــزوج امــرأة مــن أمرهــا وأمرهــا ) "٥(

یعــرض لهــا بــالقول وقــال الحــسن أن یقــول لهــا أنــي بــك لمعجــب وأنــي فیــك لراغــب وال تفوتینــا 
لیه وسلم لفاطمة بنت قیس وهي في العدة ال تفوتینا بنفسك ثم خطبهـا نفسك وقال صلى اهللا ع

لمزید مـن التفاصـیل ینظـر اإلمـام  الجـصاص، مـصدر " بعد انقضاء العدة على أسامة بن زید
  .٤٢٢سابق، ص



=====================================  

  ٢٠١

–











…















 

                                                        
-،دار الخیــر للطباعــة والنــشر والتوزیــع، دمـــشق١،ط)١٤٦٦رقــم ٢/ج(ینظــر صــحیح مــسلم ) ١(

  .٦٢٠،ص٢٠٠٣بیروت، 
  ).٣١-٣٠( النور اآلیتان سورة) ٢(
والحـــاكم، والطمـــاوي، والبیهقـــي، وســـنده ) ٢٠٨٢(وأبـــو داود) ٣٦٠ و ٣/٣٣٤(أخرجـــه أحمـــد ) ٣(

عمــرو عبــد المــنعم ســلیم، آداب الخطبــة والزفــاف مــن : حــسن ، لمزیــد مــن التفاصــیل ینظــر 
  .٩،ص .٢٠٠٠، مكتبة اإلیمان بالمنصورة، القاهرة،١الكتاب وصحیح ألسنه،ط



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٠٢

 







 







 







 

  







                                                        
بـــن علـــي بـــن حجـــر العـــسقالني، فـــتح البـــاري فـــي شـــرح صـــحیح البخـــاري، دار الكتـــب أحمـــد ) ١(

  ).٣/٣٧٣(، ١٩٨٩العلمیة، بیروت، 
  ).٣/٣٧٣(أحمد بن علي بن حجر العسقالني، المصدر نفسه ) ٢(
  .٤٥عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، مصدر سابق، ص. د) ٣(



=====================================  

  ٢٠٣



















 









 

 

                                                        
انون األحــوال الشخــصیة األردنــي، القــسم األول، عقــد الــزواج محمــود الــسر طــاوي، شــرح قــ. د) ١(

  .٢٢،ص١٩٨١، دار العدوي للطباعة والنشر والتوزیع، ١وآثاره، ط
  ).٢٣٥(سورة البقرة اآلیة ) ٢(
، ١،ج١٩٥٩ لــسنة ١٨٨عــالء الــدین خروفــه، شــرح قــانون األحــوال الشخــصیة العراقــي، رقــم ) ٣(

  .٩٩، ص١٩٦٢مطبعة العاني، بغداد، 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٠٤

  









…













 





                                                        
  .٨٢٧، مصدر سابق، ص ١عبد الرزاق السنهوري، الوسیط،ج. د) ١(
  .١٣٤-١٣٣أحمد فراج حسین، مصدر سابق، ص. د) ٢(
  ).٣٤(سورة اإلسراء اآلیة ) ٣(
  ).١(سورة المائدة اآلیة ) ٤(
  .٣٢٣، ص٥أخرجه اإلمام أحمد عن عبادة بن الصامت، في مسنده، ج) ٥(
  .١٥دار الجلیل، بیروت، ص ) ٢٤ ( ، باب١أخرجه البخاري، كتاب اإلیمان، ج) ٦(



=====================================  

  ٢٠٥







 

 

  

 

 





 





 

                                                        
فـــائق الـــشماع، القـــانون التجـــاري ، مطـــابع جامعـــة الموصـــل، موصـــل، . أكـــرم یـــاملكي، د. د) ١(

  .٣٤، ص١٩٨٠
  ).٣/٣٧٣فتح ( أخرجه البخاري، الباري في صحیح البخاري، مصدر سابق، ) ٢(
  .٢٦٠اإلمام محمود شلتوت، مصدر سابق،ص) ٣(
  ).٣٤(سورة اإلسراء اآلیة ) ٤(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٠٦





 

 



 

  



 



















                                                        
  .٣٥٧عبد الرزاق الشیخ نجیب، مصدر سابق، ص. د) ١(



=====================================  

  ٢٠٧











 











 

  





                                                        
، شـــركة ألتــا یمـــس ١حــسن علــي ألـــذ نــون، المبـــسوط فــي المــسؤولیة المدنیـــة، الــضرر، ج. د) ١(

  .٩٠-٨٩، ص١٩٩١للطبع والنشر المساهمة، بغداد، 
  .من القانون المدني األردني) ١٠٦(تنظر المادة ) ٢(
لموحـــد لإلقلیمـــین المـــصري والـــسوري فـــي عهـــد الوحـــدة مـــشروع قـــانون األحـــوال الشخـــصیة ا) ٣(

  .٤٦،ص١٩٩٦، دار القلم، دمشق ، دار الشامیة، بیروت، ١بینهما،ط



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٠٨





 





 









 









 

 

 

                                                        
  .مدني أردني) ١٠٥(مدني عراقي، والمادة ) ٩١( تنظر المادة ) ١(
مـــن القـــانون المـــدني ) ١٠٥/١(مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي، والمـــادة ) ٩١/١(تنظـــر المـــادة ) ٢(

  .األردني



=====================================  

  ٢٠٩

  المبحث الثالث
  ھالتكییف القانوني للخطبة واآلثار المترتبة علی







 

 

  المطلب األول
  التكییف القانوني للخطبة








 

 

  الفرع األول
  التكییف التقلیدي للخطبة



 









)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢١٠











…





…

















 

                                                        
 ، وینظـــر أحكـــام عدیـــدة لإلنهـــاء المتعـــسف ٧٤٠جـــو ســـران، شـــرح القـــانون المـــدني، ح ف ) ١(

  .٨٠-٧٩ً ، نقال عن حسن علي الذنون، مصدر سابق، ص١٠٠٤ف ) ثورنو(للخطبة في 
  .٨٠حسن علي الذنون، المصدر نفسه، ص. ً، نقال عن د١٢٢سافاتییه، المسؤولیة، ف) ٢(



=====================================  

  ٢١١











 







 









                                                        
  .٨٢٧، مصدر سابق،ص١وسیط، جعبد الرزاق السنهوري، ال. د) ١(
، وبــنفس المعنــى فــي ٣٥٩-١١–، م نقــض ٢٨/٤/١٩٦٠قــرار محكمــة الــنقض المــصریة ، ) ٢(

، محمـــد كمـــال ١١٨-١٠–م ق م -٢٤/١٢/١٩٣٩، ١٠٣٨-٣-م نقــض م-١٢/١١/١٩٦٢
عبــد العزیــز، التقنــین المــدني فــي ضــوء القــضاء والفقــه، مكتبــة القــاهرة الحدیثــة، القــاهرة، دون 

  .١٥٥ سنة طبع،ص



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢١٢



 



 

 





…

… 
 

…

–… 

                                                        
 الجــــــدول العــــــشري الثالــــــث لمجلــــــة ٢٩/١١/١٩٤٨قـــــرار محكمــــــة اإلســــــكندریة الكلیــــــة فــــــي ) ١(

  .٨٣حسن علي الذنون، مصدر سابق،ص. ، نقال عن د٩٧المحاماة،ص
  .٨٣٠، مصدر سابق، ص١عبدالرزاق السنهوري،  الوسیط، ج. د) ٢(
ق، صـالح ١٨٥/٢ناف اسـتئ. ٢/٣/٦٥ جلسة-دائرة آلمینا–قرار محكمة استئناف بني سویف ) ٣(

ًحنفــي، قــضاء األحــوال الشخــصیة نفــسا ومــاال، دار الكاتــب العربــي للطباعــة والنــشر، القــاهرة،  ً
  .١١٨دون سنة طبع، ص

ق أحـــوال شخـــصیة، ٢٩/٦،اســـتئناف رقـــم ١٩/٣/١٩٧٥قـــرار محكمـــة اســـتئناف طنطـــا فـــي ) ٤(
  .١١٨صالح حنفي، المصدر نفسه، ص

 القــضائیة، ٢٧ لــسنة ١٧٤، الطعــن رقــم ١٥/١١/١٩٦٢قــرار محكمــة الــنقض المــصریة فــي ) ٥(
  .  ١١٨صالح حنفي،المصدر نفسه، ص 



=====================================  

  ٢١٣

 









… 
 

  الفرع الثاني
  حدیث للخطبةالتكییف ال




 













                                                        
ـــنقض المـــصریة رقـــم ) ١( ، صـــالح حنفـــي، ٢٨/٤/١٩٦٠ق، نقـــض فـــي ٤٣٨/٢٥قـــرار محكمـــة ال

  .١١٧المصدر نفسه،ص
  .٣٨١عبد الرزاق الشیخ نجیب، مصدر سابق، ص. د) ٢(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢١٤



 

 

   










 









 







                                                        
  .مدني مصري) ٩٥(مدني أردني، والمادة ) ١٠٠/١تقابلها المادة ) ١(



=====================================  

  ٢١٥









 



















 

                                                        
  .٤٩، مصدر سابق، هامش ص١عبد الرزاق السنهوري، الوسیط، ج. د) ١(
  .٤٩عبد المجید الحكیم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشیر، مصدر سابق، ص. د) ٢(
  .٢٥١، مصدر سابق، ص١عبد الرزاق السنهوري، الوسیط، ج. د) ٣(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢١٦





 



 





Futur Contract

 (Contrat Preparatoire

Contrat PreliminaireContrat Prealable



 







                                                        
  .٣٦٠عبد الرزاق شیخ نجیب، مصدر سابق، ص . د) ١(
)٢( larroumel (Ch) Droit Civil. Tome 111. Hconomica. 1990. P.264.عبـد .  نقـال عـن د

  .٣٦١الرزاق شیخ نجیب، المصدر نفسه،ص 
) ٣( Philippe Malaurie – Laureent Aynes- Pierre-yves Gautier,  les Contrats 

Speciaux,Defrenois, Paris,2003, P. 72. 



=====================================  

  ٢١٧



 





 

   

















 



 

                                                        
  .٣٦١یب، مصدر سابق، ص عبد الرزاق شیخ نج. د) ١(

) ٢ ( Philippe Malaurie, Laurent Aynes, Cours de droit Civil,Tome v1, Les Obliqations, 
Editions Cuja Paris,1994,P. 196-200.        

  .٣٦٢عبد الرزاق الشیخ نجیب، مصدر سابق، ص. د) ٣(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢١٨











 

   





 

  













                                                        
  .٣٦أحمد الكبیسي، مصدر سابق، ص. د) ١(
 ٩، المــدخل الفقهــي العــام، ط١اء، الفقــه اإلســالمي فــي ثوبــه الجدیــد،جمــصطفى أحمــد الزرقــ) ٢(

  . ٢٩٢، ص١٩٦٨-١٩٦٧منقحة ومزیدة، مطابع الف باء، األدیب، دمشق، 
  .  ٣٨عبد المجید الحكیم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشیر، مصدر سابق،ص . د)  ٣(



=====================================  

  ٢١٩









 







 



 

  









                                                        
إذا عــین میعـاد للقبــول التـزم بالبقــاء  "مــدني أردنـي والتــي تـنص علــى أنـه) ٩٨(تقابلهـا المـادة )  ١(

  ".على إیجابه إلى أن ینقضي هذا المیعاد
)٢ (  Alain Benabemt, Droit civil, Montchestien, Paris, 1991, P, 32.                                                          



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٢٠









 











 







                                                        
، مــــصادر الحقــــوق ١ي،جیأســــین محمــــد الجبــــوري، المبــــسوط فــــي شــــرح القــــانون المــــدن. د)  ١(

ــــــد، ط ــــــاد العق ــــــد، القــــــسم األول، انعق ــــــة العق ــــــد األول، نظری ــــــل، ١الشخــــــصیة، المجل ، دار وائ
  . ١٩٤،ص٢٠٠٢عمان،

سعد حسین عبد ملحم، التفاوض في العقود عبر شبكة االنترنیت بـین القواعـد العامـة فـي . د)  ٢(
راقیــة ،الناشــر صــباح صــادق ، موســوعة القــوانین الع١نظریــة االلتــزام والــضرورات العلمیــة، ط

  ٩٠،ص٢٠٠٤جعفر، بغداد، 
  .  ٢٠٧، مصدر سابق، ص١عبد الرزاق السنهوري، الوسیط،ج. د)  ٣(



=====================================  

  ٢٢١







 

  

















 

                                                        
سلیمان براك الجمیلي، المفاوضات العقدیة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقـوق، جامعـة ) ١(

  . ٤٤-٤٣،ص١٩٩٨صدام، بغداد، 
)٢(  Alain Benabemt. Op. Cit. P. 32. 

  .٢٥١، مصدر سابق، ص١عبد الرزاق السنهوري، الوسیط، ج. د)  ٣(
  .  ٥٢عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري، محمد طه البشیر، مصدر سابق،ص. د)  ٤(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٢٢





 

 

 

  











 







 





 
                                                        

  .٢٥٨، مصدر سابق، ص١عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط، ج. د)  ١(
  .٤٣-٤٢سعد حسین عبد ملحم، مصدر سابق، ص . د) ٢(



=====================================  

  ٢٢٣



















 





 

 
…

 

 

                                                        
  .٣٩-٣٨جید الحكیم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشیر، مصدر سابق، صعبد الم. د) ١(
  .٢٩-٢٨سعد حسین عبد ملحم، مصدر سابق، ص . د) ٢(
، إعــداد صــالح حنفــي، ٢٩/٦، اســتئناف رقــم ١٩/٣/١٩٥٧قــرار محكمــة اســتئناف طنطــا فــي ) ٣(

  .  ١١٨مصدر سابق، ص



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٢٤













 



 













 

 

                                                        
، المؤســسة الجامعیــة ١لفقــه اإلســالمي، طمحمــد كمــال الــدین إمــام، الــزواج والطــالق فــي ا. د) ١(

  .٤٠، ص١٩٩٦للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
  .٤١محمد كمال الدین إمام، المصدر نفسه، ص. د) ٢(



=====================================  

  ٢٢٥











…



 









…







… 


 
                                                        

ــــسة ) ١( ق، صــــالح حنفــــي، ١٨٥/٢ اســــتئناف٢/٣/٦٥قــــرار محكمــــة اســــتئناف بنــــي ســــویف، جل
  .١١٩مصدر سابق، ص



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٢٦



 





 

  المطلب الثاني
ًخطبة عقدا تمھیدیااآلثار القانونیة المترتبة على عد ال ً  



 



 

 

 

  الفرع األول
  اآلثار الموضوعیة











 
                                                        

  .٣٧١صعبد الرزاق الشیخ نجیب، مصدر سابق، . د) ١(



=====================================  

  ٢٢٧

 

 

 



……













 





 

 

                                                        
، ١٠٥٦ ص ٤٣٤ رقـم ٢٨ المحامـاة ٣٠/٥/١٩٤٨قرار محكمـة سـوهاج الكلیـة الوطنیـة فـي ) ١(

  . ٢ هامش٨٢٩، مصدر سابق، ص١عبد الرزاق السنهوري، الوسیط،ج. ًنقال عن د
  .قرار محكمة سوهاج الكلیة الوطنیة، تكملة القرار نفسه أعاله) ٢(
  .٤٨حسن علي ألذ نون، مصدر سابق، ص. د) ٣(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٢٨







 

  







–





…

…









                                                        
  .١٩٨عبد المجید الحكیم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشیر، مصدر سابق، ص .  د)١(
عبــــد . ، د١٨٩ ص٥٩،م٢٤/٤/١٩٤٨قــــرار محكمــــة االســــتئناف المختلطــــة المــــصریة فــــي ) ٢(

  .٣ هامش٨٢٧، مصدر سابق، ص١الرزاق السنهوري، الوسیط،ج



=====================================  

  ٢٢٩



 

 

  



 



…

 





… 










…

… 
                                                        

  .٨٢٩-٨٢٨، المصدر نفسه، ص١ عبد الرزاق السنهوري، الوسیط،ج٠د) ١(
  .٢٣٣حسن علي ألذ نون، مصدر سابق، ص. د) ٢(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٣٠





 







 





 















                                                        
  .٢٣٣حسن علي ألذ نون، المصدر نفسه، ص. د) ١(
محمد أحمد عابدین، قانون األحوال الشخصیة لغیـر المـسلمین مـع أحكـام الـنقض وأراء الفقـه، ) ٢(

  .٢٨، ص١٩٨٤دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، 



=====================================  

  ٢٣١



 









…

 





                                                        
عبـــــد الـــــرزاق الـــــسنهوري، . ، نقـــــال عـــــن د٣٠/٥/١٩٤٨قـــــرار محكمـــــة ســـــوهاج الكلیـــــة فـــــي) ١(

  .٢هامش٨٢٩، مصدر سابق،ص١الوسیط،ج
: لقــد اختلفــت أراء الفقهـــاء المعاصــرین فـــي حكــم التعــویض عـــن ضــرر العـــدول عــن الخطبـــة) ٢(

، محمـد نجیـب المطیعـي، "ال تعـویض علـى مـن یعـدل عـن خطبتـه"ًفمنهم من المانعون مطلقا 
ومنهم من یرى وجـوب . ٤٥ السنة الثانیة، العدد األول، صمجلة المحاماة الشرعیة المصریة،

، ١ًالتعــویض مطلقــا مــن غیــر تفــصیل، عبــدالرحمن الــصابوني، الــزواج والطــالق وآثارهمــا، ج
، مـــصطفى حـــسني الــــسباعي، شـــرح قـــانون األحــــوال ٥٠، ص١٩٦٥مطبعـــة حلـــب، حلــــب، 

. ٣٢، ص١٩٦٢، مطبعــــة جامعــــة دمـــــشق، ٥، ط١الشخــــصیة الــــسوري، الــــزواج وآثــــاره، ج
محمــد أبــو زهــرة، عقــد الــزواج وآثــاره، دار . والقــائلین بــالوجوب عنــد وجــود الــضرر المــادي، د

لمزیـــد مـــن التفاصـــیل حـــول هـــذا الموضـــوع ینظـــر . ٦٧، ص١٩٧١الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، 
  .  وما بعدها٤٢محمد عبدالعزیز عمرو، مصدر سابق، ص.د

  .الفقه اإلسالميمدني عراقي والمأخوذة من ) ٦(تنظر المادة ) ٣(
  .مدني عراقي والمأخوذة من الفقه اإلسالمي) ٢١٦/١(تنظر المادة) ٤(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٣٢



 





 

  



–

–





 













                                                        
  .٥٣محمد كمال الدین إمام، مصدر سابق، ص . د) ١(
  .٢٤٠عبد المجید الحكیم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشیر، مصدر سابق، ص. د) ٢(



=====================================  

  ٢٣٣



 





 

 

  الفرع الثاني
  اآلثار اإلجرائیة 



 

 







 





                                                        
  .مدني أردني) ٢١٦(تقابلها المادة ) ١(
  .٢٤٢د الحكیم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشیر، مصدر سابق، صعبد المجی. د) ٢(
، جامعـــــــة المـــــــصل، ٢عبـــــــاس العبـــــــودي، شـــــــرح أحكـــــــام قـــــــانون اإلثبـــــــات العراقـــــــي، ط. د) ٣(

  . ٧٠،ص١٩٩٧



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٣٤



















 

















                                                        
  . المعدل١٩٦٩ لسنة ٨٣من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ) ٣٠٠/١(تنظر المادة ) ١(
األحــــوال الشخــــصیة لغیـــر المــــسلمین، دار الجامعــــة للطباعــــة توفیـــق حــــسن فــــرج، أحكـــام . د) ٢(

  .١٧٧،ص١٩٨٢والنشر،بیروت، 



=====================================  

  ٢٣٥









 

 





 



 









 

                                                        
  .مدني أردني) ٢٢٤(مدني عراقي، والمادة ) ١٦٣/١(تنظر المادة ) ١(
عبـــاس العبـــودي، شـــرح أحكـــام المرافعـــات المدنیـــة، دراســـة مقارنـــة، دار الكتـــب للطباعــــة . د) ٢(

  .٩٠،ص٢٠٠٠والنشر، موصل، 
  .قانون المرافعات المدنیة العراقي) ٣٠٠/١(ادة تنظر الم) ٣(
  .قانون المرافعات المدنیة العراقي) ٣٣(تنظر المادة ) ٤(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٣٦

––





















 



–

                                                        
  .قانون األحوال الشخصیة العراقي) ١٩/٣(تنظر المادة ) ١(
  .قانون مدني عراقي) ٦١٢(تنظر المادة ) ٢(
، ١٩٥٩لـسنة ) ١٨٨(مصطفى الزلمي،  مقترحـات لتعـدیل قـانون األحـوال الشخـصیة رقـم . د) ٣(

  .٧، ص٢٠٠١، آذار ٧، العدد ٥بحث منشور في كلیة صدام للحقوق المجلد 
، أحمـــد نـــصر الجنـــدي، مبـــادئ ١٤/١٩٦٨، س٢٤/١٠/١٩٦٣فـــي ٣٠٢/٢٨القـــرار المـــرقم ) ٤(

، دار الفكـــر العربـــي، ودار غریـــب ٢ًالقـــضاء الـــشرعي فـــي خمـــسین عامـــا، المجلـــد األول، ط
  .٤٦٠، ص١٩٧٨للطباعة، القاهرة، 

  .من قانون المرافعات المدنیة العراقیة) ٣٠٠/١(تنظر المادة ) ٥(



=====================================  

  ٢٣٧













 





 













                                                        
  .٧٤مصطفى حسني السباعي، مصدر سابق، ص) ١(
أن القـــوانین المدنیـــة قـــد تبنـــت نظریـــة التعـــسف فـــي اســـتعمال الحـــق، ومنهـــا القـــانون المـــدني ) ٢(

 جـائز وجـب ًمـن اسـتعمل حقـه اسـتعماال غیـر((منـه علـى أن ) ٧/١(العراقي، إذ تنص المـادة 
  )). علیه الضمان

  .٥٦عبد الرحمن الصابوني، مصدر سابق، ص) ٣(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٣٨





 

 

  :الخاتمة 
 



 





 





 









                                                        
  .٥٣محمد عبد العزیز عمرو، مصدر سابق، ص. د) ١(



=====================================  

  ٢٣٩



 







 

 










 





 

 

 



 

 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٤٠

V 

 

 

 



 


 

 

 
 



 

 

                                                        
مأخــذ هــذا الحكــم مــن فقــه الحنفیــه، قاعــدة التــسلیط، لمزیــد مــن التفاصــیل ینظــر الــدر المختــار ) ١(

، ١١٢/تــاب المــأذون ص وآخــر ك٥/٩٢ورد المحتــار الطبعــة األولــى األمیریــة، كتــاب الحجــر 
ً، ومأخـــذه أیــضا مــن فقـــه مالــك فـــي )٤٨٨-٤٨٧( واألحــوال الشخــصیة لقـــدري باشــا المــادة، 

مــن مــشروع قــانون  ) ٣( مــن المــادة ) ب (البــن رشــد، ینظــر الفقــرة ) ٢/٢١بدایــة المجتهــد (
  .١هامش.٤٦األحوال الشخصیة الموحد، مصدر سابق، ص

 و ٢/١٩٥، فقــه مالــك، الــشرح الكبیــر وحاشــیة الدســوقي مأخــذ هــذا  الحكــم مــن الفقــه المــالكي) ٢(
مـن مـشروع قـانون  ) ٤( هــ، تنظـر المـادة ١٣٢٨/  الطبعة األولى مطبعة التقدم العلمیـة١٩٦

  .٤٨األحوال الشخصیة الموحد، المصدر نفسه، ص 



=====================================  

  ٢٤١

 

 

  :مراجع البحث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٤٢
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  ٢٤٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٤٤

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



=====================================  

  ٢٤٥

 



 

 



 

 





 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٢٤٦
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