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ABSTRACT 

 

The purpose of this research paper is to study the khitbah (engagement) in Albanian 

law and society by clarifying its concept, legality and the conditions of the fiancée. 

Additionally, it will observe the legal and societal status of khitbah (engagement) in 

Albania while clarifying the Shari’ah position in relation to the abovementioned 

reality. The most important findings and recommendations arrived at by the 

researchers through this study were included in the conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 21 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 لص  امل

ويتها وشروط من خالل بيان مفهومها ومشر يهدف هذا البحث إىل دراس  اخلطب  وواقعها يف القانون واجملتمع األلبانيني، 
املخطوب ، ورصد الواقع القانوين واجملتمعي لةلخطب  يف ألبانيا، مع بيان املوقف الشرعي من الواقع املذكور، وصوًلا إىل 

 تسطري أهم النتائج والتوصيات اليت خةلص إليها الباحثان، من خالل هذه الدراس ، حيث أودعها يف اخلامت .
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 املقدمة

لز واج من أعظم بعد: فإنعقد او احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عةلى نبي ِّنا حممٍد، وعةلى آله وصحبه أمجعني، 
العقود وأجةل ِّها، لذا فإان جند الت شـريع اإلسالمي  قد اهتم  مبا يسبقه من مقد ماٍت تكشف عن رغب  كلٍ  من املتعاقدين يف 

تعرَّف  تم  قبل الز واج لِّيت -بكسـر اخلاء-إنشاء عقد الز واج وتكوين األسـرة، وهذه املقد م  تسم ى يف عرف الفقهاء ابخلِّطب  
 كلٌّ من الر جل واملرأة عةلى ما يدعومها لالقرتان ببعضهما. 

ومعةلوم أن  اخلطب  جمرَّد وعٍد ابلز واج، بعد أن يتعر ف كلٌّ من اخلاطبني عةلى اآلخر، وهو وعٌد غري مةلزِّم، حيث حيق  لكل  
وًل تفيد ما يفيده عقد الز واج من اآلاثر، ، (1)واحٍد من اخلاطَبني أن يعدل عن اخلِّطب  مىت شاء، وًل تُعترب عقداا بذاهتا

وًل يرتت ب عةليها حقٌّ ما ألحدمها حنو اآلخر، حىت  ولو ألبس اخلاطب خمطوبته خامت اخلِّطب  أو بقراءة الفاحت ، أو قد م 
 . (2)جزءاا من املهر أو كةل ه، أو قد م شيئاا من اهلدااي، فذلك كةل ه ًل يُعترب عقداا 

 طب  يف النكاح من خالل املباحث اآلتي : وسـيتناول الباحثاانخل

 .املبحث األو ل مفهوم اخلِّطب  ومشـروعي تها

 املبحث الث اين: شـروط املخطوب .

 املبحث الث الث: واقع اخلِّطب  يف القانون واجملتمع األلباين.

 موقف اإلسالم من واقع اخلِّطب  يف القانون واجملتمع األلباين. :املبحث الر ابع

 

                                                           
، األحوال الشصصيةأبو زهرة، حممد، م.3990-هـ3430، 3، الفتح لإلعالم العريب، القاهرة/مصـر، ط344، ص1سابق، السيد، فقه السنة، ج( 1)

-هـ3411، 3، دار الفكر، عمان/األردن، ط44الشصصية، ص لسـرطاوي، حممود علي، فقه األحوالا، دار الفكر العريب، د. ط .33-33ص
 م.1008

ما نصه: "ال ينعقد  1يف املاّدة ، 1020/20/27اتريخ ، 3002املنشور يف اجلريدة الرمسيَّ  رقم 1030جاء يف قانون األحوال الّشصصية األردينّ لسنة ( 2)
على ما يلي:  4 املاّدة . ون  القانون أيضاً يفشيٍء على حساب املهر وال بقبول اهلديّة" الّزواج ابخِلطبة وال ابلوعد وال بقراءة الفاحتة وال بقبض أيّ 

اتريخ ، 34ص، شـرح قانون األحوال الشصصية األردين، حممد عبد القادر، "لكلٍّ من اخلاطب واملصطوبة العدول عن اخلطبة". وانظـر: أبو فارس
 د.ط.، م1030-هـ3411
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 مفهوم اخِلطبة ومشـروعيتها: األولاملبحث 

 املطلب األّول: مفهوم اخلطبة

 تدور ماد ة َخَطَب يف الةل غ  حول مجةل  معاٍن منها: اخِلطبة يف الّلغة:  (أ)
 . (3)الطَّةَلُب، فيقال: َخطب الر جل املرأة؛ أي: طةلبها لةلزَّواج-
ومنه  القوم أي كةل م بعضهم بعضاا.أو الكالم بني اثنني أو أكثر، فيقال خاطَبه أي كةلَّمه، وختاطب -

طاب واخلُطب  فـََقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَّين يف اخلِْطَابِ ، ويف الت نزيل العزيز: (4)اخلِّ
 (5). 

أو الش أن أو األمر صُغر أو عظُم، فيقال هذا َخطٌب جةليٌل وخطٌب يسـرٌي، ومنه قوهلم: جل  اخَلطُب،  -
قَاَل َفَما َخْطُبَك اَي َساِمِري  ، ويف الت نزيل العزيز: (6)أي عظُم األمر أو الش أن

 (7) . 
 ُعر ِّفت اخلطب  يف اًلصطالح جبمةل ٍ من الت عريفات منها:اخِلطبة يف االصطالح: )ب( 

 .(8)طةلب التزوج -

 

                                                           
ــــ3411، 4، دار املعرفة، بريوت، ط101محاد، الّصحاح، صاجلوهري، إمساعيل بن ( 3) أيب الفضل م، ت/خليل مأمون شيحا. ابن منظور،1031-هـ

مصــــــطفى، إبراهيم و خرون، املع م . م1002، 0ط، دار صــــــــادر، بريوت/لبنان، 98، ص4لســــــان العرب، ابب اخلاء، ج، مجال الدين حممد بن مكرم
، 83-80، صالقاموس احمليطم.الفريوز  ابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب،3971-هـــ3191اهرة، ط/ ، جممع اللغة العربية، الق187الوسيط، ص

ــــــــراي حممد نعيم العرقسوسي. 1004-هـــــــــ3411، 8مؤسسة الرسالة، بريوت، ط  ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، الرا زيم، ت مكتب الرتاث، إشـ
 م.2227-هـ2322، 3ط/، وت/لبنان، مكتب  العصـري ، بري 21ص، خمتار الص حاح، مادة خطب

-ه2322، دار الفكر، بريوت/لبنان، 222، ص1، كتاب اخلاء، مادة خطب، جمع م مقاييس اللغةابن فارس، أيب احلسن أمحد بن فارس بن زكراي، (4)
 .187الوسيط، ص. مصطفى، إبراهيم و خرون، املع م 97، ص4لسان العرب، ابب اخلاء، جم، ت/ عبد السالم حممد هارون. 2272

 .[11]سورة ص: ( 5)
خمتار ، الرا زي.83-80، صالقاموس احمليط. الفريوز  ابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب، 98، ص4ابن منظور، لسان العرب، ابب اخلاء، ج(6)

-ه2330ار الشامي ، د -، دار القةلم 120، مادة خطب، صمفردات ألفاظ القرءان الكرمي. الراغب األصفهاين، 21ص، مادة خطب، الّصحاح
 م، ت/ صفوان عدانن داودي.1002

 .[94]سورة طه: ( 7)
 –ه 2313 ،3ط ،الرايض/السعودي  ،دار عامل الكتب،00ص ،3ج ،كتاب النكاح،حاشية ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز،بن عابدينا( 8)

 ت/ عادل أمحد عبد املوجود وعةلي حممد معوض.،1003
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 . (9)لتماس الن كاح من الز وج مث  من الويل  إلجابته أو اًلعتذار لها -

 . (10)يرغب نكاحها منها، أو من وليه ِّا، تصـرحياا أو تعريضاا أو طةلب الر جل من  -

طب  املرأة من نفسها، أو خطبتها إىل ولي ِّها، كما تضمَّن  األخري فقد أشار الت عريف إىل حاًلت اخلِّطب  كةل ها، سواٌء خِّ
 كما يف العد ة.  (12)كما هو الش أن يف األحوال العادي  ، أو ابلت عريض  (11)أيضاا اخلطب  ابلت صـريح

 املطلب الثّاين: مشـروعّية اخِلطبة

 اخلِّطب  مشـروعٌ  ابلكتاب والس ن   وإمجاع األم  ، وفيما أييت أبرز األدل ِّ  عةلى مشـروعي تها: 

ُتْم يف قوله تعاىل: -2 نـُْفِسُكْم َعِلَم هللُ َأنَُّكْم أَ َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم بِِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء َأْو َأْكنَـنـْ
فنفي اجلُناح؛ أي: نفي اإلمث  .(13)ا ِإالَّ َأْن تـَُقوُلوا قـَْواًل َمْعُروفَاً َسَتْذُكُرونـَُهنَّ َوَلِكْن اَل تـَُواِعُدوُهنَّ سـرً 

 .(14)لدى الت عريض ابخلِّطب  يف العد ة يدل  عةلى اإلابح ، فيستدل  بذلك عةلى مشـروعي   اخلِّطب 

 

                                                           
-هـ2303، دار الفكر، بريوت/لبنان، 137ص،3، كتاب الن كاح، جمنح اجلليل شـرح على خمتصـر العالمة خليلعةليش، حممد بن أمحد بن حممد، ( 9)

، دار 121، ص 3كتاب النكاح، جمواهب اجلليل يف شـرح خمتصـر الّشيخ خليل، طاب، أبو عبد  هلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن، احلم. 2223
بد  هلل حممد أبو عالقرطيب،. ت/ حممد حيىي بن حممد األمني بن أبوه املوسوي اليعقويب الشنقيطي، م1023هـ/2333، 1اكشوط/موريتاتيا، طرضوان نو 

ت/ عبد  هلل بن عبد احملسن ، م1000هـ/2317، 2ط، مؤسس  الرسال  لةلنشـر والتوزيع، 341ص، 4ج، اجلامع ألحكام القر ن، بن أمحد بن أيب بكر
 .الرتكي

 هــ.2332، ط/ 122، ص 20، العدد جمّلة البحوث اإلسالمّية( 10)
ن تكوين زوجًة أ الّتصـريح يف اخِلطبة يف العدة معناه: كّل لفٍظ يقطع ابلّرغبة يف الّنكاح: كَأرغب يف زواجك، أو إذا انقضت عدَّتك تزّوجتك، أو أريد( 11)

عرفة معاين ألفاظ مغين احملتاج إىل م، مشس الدين حممد بن اخلطيب، رغبته فيها. انظـر: الشـربيينيل أو حنو ذلك؛ وذلك ألنّه إذا صـرح حتّققت 
أبو العينني بدران، بدران، ت/ حممد خليل عيتاين. ، م3997-هـ3438، 3بريوت/لبنان، ط، دار املعرفة، 381ص، 1ج، كتاب النكاح، املنهاج

 بريوت/لبنان.، ر النهضة العربيةدا، 10ص، 3ج، الفقه املقارن لألحوال الشصصية
أنت خري  والّتعريض ابخلطبة معناه: أن يستعمل لفظًا حيتمل الّرغبة يف الّنكاح وعدمها، كأن يقول للمعتّدة: أنت مجيلٌة، أو ُربَّ راغٍب فيك، أ( 12)

أبو العينني، الفقه املقارن لألحوال الّشصصّية، . 381ص، 3ج، كتاب الّنكاح، مغين احملتاج، زوجٍة، أو َمن جيد مثلك، أو حنو ذلك. انظـر: الشـربيين
 .10ص، 3ج

 [. 114]سورة البقرة: ( 13)
، ت/ حممد عبد  هلل النمر م1020هـ/2332، 3ط، دار طيب  لةلنشـر والتوزيع، 132ص، 2ج، معامل التنزيل، أبو حممد احلسني بن مسعود، البغوي( 14)

م، 1031-هـ3414، 3، دار ابن كثري، دمشق/سوراي، ط144ص، 3عمر، تفسري القر ن العظيم، جبن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن ا. وآخرون
 ت/ يوسف علي بديوي، وحسن السماحي سويدان.
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ِإىَل ِنَكاِحَها  ِإَذا َخَطَب َأَحدُُكُم اْمَرَأًة فَِإِن اْسَتطَاَع َأْن يـَْنظـر ِإىَل َما َيْدُعوهُ قوله صةلَّى  هلل عةليه وسةلَّم: )) -1
. واحلديث دليٌل عةلى أن ه ًل أبس بنظـر الر جل إىل املرأة اليت يريد أن يتزوج ها. فقد ندب (15)((فـَْليَـْفَعلْ 

 صةلى يه وسةلم  اخلاطب إىل الن ظـر إىل خمطوبته. فةلو مل تكن اخلِّطب  مشـروع ا ملا أمر الن يب  الن يب  صةلى  هلل عةل
 هلل عةليه وسةلم  اخلاطب ابلن ظـر إىل املخطوب ، إذ ًل يعقل أن أيمر الن يب  صةلى  هلل عةليه وسةلم  أبمٍر غري 

 .(16)مشـروعٍ 

  .(17)اإلمجاع: حيث أمجعت األم   عةلى أن  اخلِّطب  مشـروع ٌ  -3

                                                           
، دار السالم للنشـر والتوزيع الرايض/ السعودية، 413ص، 1081رقم ، كتاب النكاح، سنن أيب داودسةليمان بن األشعث السجستاين، ، أبوداود( 15)

كتاب  ،سنن النسائيت/ احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي. النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد ابن شعيب بن عةلي بن سنان، ، م1009 -هـ3410
ت/ احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي. ابن ، م1009 -هـ3410، الرايض/ السعودية ،دار السالم للنشـر والتوزيع، 111ص، 1119رقم ، النكاح
، م1030-هـ3413، 1ط، دمشق/سوراي، الرسالة العاملية، 02ص، 3، ج2203، أبواب النكاح، رقم السنن ،حممد بن يزيدأبو عبد هلل  ماج ،

، 3ج، 1081رقم ، كتاب النكاح، سنن أيب داودت/ الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط. واحلديث حسنه الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط. انظـر: 
 ت/ الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط.، م1031-هـ3411، 3ط/، ورايدمشق/س، الرسالة العاملية ،313-313ص

ت/ ، م1003، بريوت/ لبنان، بيت األفكار الدول ،3384كتاب الّنكاح، ص، نيل األوطار شـرح منتقى األخبارحممد بن عةلي بن حممد، الشوكاين،( 16)
، 74ص، 1ج ،عون املعبود شـرح سنن أيب داود، أشـري الصديقيأيب عبد الرمحن شـري احلق حممد ، العظيم  ابديرائد بن َصربي بن أيب عةلف .

 ت/ يوسف احلاج أمحد.، م1031-هـ3414، 1ط، دار الفيحاء ودار املنهل الناشـرون
 نعم أمحد.ت/ فؤاد عبد امل ،م1003 -هـ2313، دار املسةلم لةلنشـر والتوزيع، الطبع  األوىل 301ص، اإلمجاع، أيب بكر حممد بن إبراهيم ،ابن املنذر( 17)

، 2ط، بريوت/لبنان، دار ابن حزم،311ص، مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقدات، أيب حممد عةلي بن أمحد بن سعيد، ابن حزم
 .ت/ حسن أمحد إسرب، م2222 -هـ2322
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 شـروط املصطوبة: املبحث الثّاين

: فال يُباح لةلخاطب (18)يراد بشروط املخطوب  يف هذا املبحث الشروط اليت  جيب توفرها يف املخطوب  حىت تصح خطبتها
 أن خيطب امرأةا لةلز واج هبا إًل  إذا توف ر فيها أمران: 

طب ا شـرعي  ا   :))ال خيطب الرجُل على خطبة صةلى  هلل عةليه وسةلم النيبلقول  ،(19)أوهلما: أًل  تكون خمطوب ا لغريه خِّ
 . (20)أخيه((

، وعةليه فال جتوز خطب  األصناف (21)اثنيهما: أن تكون املرأة خالي ا من املوانع الشـرعي   اليت متنع زواجه هبا يف احلال
 اآلتي : 

ما دام مانع الت حرمي  (22)مؤب داا أم مؤق تاا كل  امرأٍة حمرمٍ  عةلى اخلاطب بنصٍ  أو إمجاٍع، سواٌء أكان حترمياا  -أ
 .(23)قائماا 

 

                                                           
والشرتاك اخلطبة  ،ضرب الباحثان عنها صفحا جتنبا لإلطالة ولكوهنا معلومة ،هنالك شروط أخرى مشرتكة بني اخلاطبني كالرضا واألهلية وغريمها( 18)

 فيها مع كثري من األحكام والتكاليف الشرعية.
األحوال أبو زهرة، م.3997 -هـ3437، 7، املكتب اإلسالمي، ط44-41، ص3السباعي، مصطفى، شـرح قانون األحوال الّشصصّية، ج( 19)

، 1سس  الرسال ، طؤ ،م01ص، 0، جاملفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشـريعة اإلسالمية الكرمي،. زيدان، عبد 32-30ص، الشصصية
 أحكام األحوال الشصصّية يف الشـريعة اإلسالمّية على وفق مذهب أيب حنيفة وما عليه العمل ابحملاكم،م.خالف، عبد الوهاب، 2221-هـ2323

 م. 2220-هـ2320، 1ط، دار القةلم،22ص
ت/  ،ه2311، 2ط ،دار طوق النجاة، 22ص، 7ج، 3231رقم  ،كتاب النكاح  ،صحيح البصاري،أيب عبد  هلل حممد بن إمساعيل اجلعفي ،البخاري(20)

، 1ج، 2321رقم  ،كتاب النكاح  ،صحيح مسلم،أيب احلسن مسةلم بن احلجاج بن مسةلم القشريي النيسابوري ،حممد زهري بن انصر الناصر. مسةلم
 ت/ حممد فؤاد عبد الباقي.   ،بريوت/لبنان ،إحياء تراث العريبدار ، 2031ص

خالف،  م.3984-هـ3404، 1ط، دمشق/سوراي، دار الفكر، 39-34، ص7ج،األحوال الشصصية، الفقه اإلسالمي وأدلّته، وهبة، الز حيلي( 21)
 .02-01، ص0، جاملرأةاملفصل يف أحكام . زيدان، 22، صأحكام األحوال الّشصصّية يف الشـريعة اإلسالمّية

د عةلى واحدة قالنساء احملرمات حرم  مؤقت : هن الاليت ُحر ِّمن عةلى اإلنسان لسبب من األسباب، فإذا زال هذا السبب زالت احلُرم ، وعاد احلل، فإذا ع( 22)
الظـروف  جل أن يتزوج بواحدة منهن  أبداا، مهما كانتمنهن  قبل زوال سبب احلرم  كان العقد ابطالا. والنساء احملرمات حرم  مؤبدة: هن الاليت ًل جيوز لةلر 

، 1م، ج1022-هـ2331، 22، دار القةلم، دمشق/سوراي، طالفقه املنه ي على مذهب اإلمام الشافعيواألحوال . البغا، مصطفى ديب وآخرون، 
 .10، 11ص 

 .12-12ص، األحوال الشصصيةأبو زهرة،  .318ص 1سابق، فقه السنة، ج( 23)
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 .(24)زوج  رجٍل آخر، وهي ًل تزال يف عصم  زوجها، ألن  حق  الز وج مينع من حق  أي  أجنيبٍ  فيها -ب

، فال خالف يف أن ه ًل جيوز لغري زوجها الت صـريح خبطبتها، وًل الت عريض  -ج كل  امرأٍة معتد ٍة من طالٍق رجعيٍ 
ا زوجٌ ، أو يف حكم زوج  آخر ما دامت يف العد ةهبا   .(25)ألّن 

ٍة من طالٍق ابئٍن بينون  كربى أو صغرى -د ، فال جيوز خطبتها تصـرحياا اتفاقاا إًل  من زوجها (26)كل  امرأٍة معتد 
َنَّ  ،املطةل ق يف البينون  الصغرى، واختةلف الفقهاء يف الت عريض خبطبتها، والر اجح جواز الت عريض َ تـََعاىَل ألِّ اَّللَّ

َُناَح يفِّ التـَّعجرِّيضِّ   .(27)نـََفى اجلج

ٍة من وفاة، قال غري واحد من الس ةلف واألئم   إن ه جيوز خطبتها تعريضاا من غري تصـريٍح     -ه كل  امرأٍة معتد 
لنَِّساء َأْو َأْكَننُتْم ِخْطَبِة اَوالَ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم بِِه ِمْن ، لقوله تعاىل: (28)هلا ابخلطب  أثناء عد هتا

ْعُروفاً َوالَ تـَْعزُِموْا مَّ يف َأنُفِسُكْم َعِلَم اّلّلُ َأنَُّكْم َسَتْذُكُرونـَُهنَّ َولَـِكن الَّ تـَُواِعُدوُهنَّ سـراً ِإالَّ َأن تـَُقوُلواْ قـَْوالً 
ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه َواْعَلمُ  ُكْم فَاْحَذُروُه َواْعَلُموْا َأنَّ اّلّلَ وْا َأنَّ اّلّلَ يـَْعَلُم َما يف َأنُفسِ ُعْقَدَة النَِّكاِح َحَّتََّ يـَبـْ

 . واملراد ابلن ساء يف اآلي  املعتد ات من وفاة أزواجهن ؛ ألن اآلي  اليت(29)َغُفوٌر َحِليمٌ 

                                                           
 .41، ص3لّسباعي، شـرح قانون األحوال الشصصّية، جا. 132ص، 2ج، معامل التنزيل، البغوي( 24)
، 4.البهويت، منصور بن يونس بن إدريس، كشاي القناع عن منت اإلقناع، كتاب النكاح، ج48ص، 4ج ،كتاب الّنكاح، مغين احملتاج، الشـربيين(25)

 .41ص 3السباعي، شـرح قانون األحوال الّشصصّية، جم. 3981-هـ3401، عامل الكتب، بريوت/لبنان، ط/ 38ص
ون ا صغرى: "هو الذي يرفع الطالق البائن بينو  الطالق البائن بينون ا كربى: "هو الذي يرفع قيد النكاح يف احلال مبجرَّد صدوره، وذلك أبن يط ِّةلقها ثالاثا".( 26)

، 2، جشـرح قانون األحوال الشصصيةالسباعي، . 334ابن املنذر، اإلمجاع، صيراجعها".قيد النكاح يف احلال، أبن يطةل ِّقها مث تنقضي عدَّهتا دون أن 
 .112ص

، منشورات إدارة القرءان والعةلوم 332، ص3، كتاب الطالق، جاهلداية شرح بداية املبتدئ، برهان الدين أيب احلسن عةلي بن أيب بكر، املرغيناين(27)
ختيار االنعيم أشرف نور أمحد.املوصةلي، عبد  هلل بن حممود بن مودود جمد الدين أبو الفضل احلنفي، ت/ هـ،3،2327طاإلسالمي ، كارتشي/ابكستان، 

، أيب القاسم عبد الرافعيالشيخ حممود أبو دقيق .ت/ م،2237 -هـ 2330اتريخ النشر ، مطبع  احلةليب، القاهرة/مصر، 270، ص3، جلتعليل املصتار
وزيع، القاهرة/مصر، ت، دار السالم لةلطباع  والنشر وال233، ص1، كتاب النكاح، جر يف فقه اإلمام الشافعياحملر الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، 

. الّزحيلي، الفقه اإلسالمي 38، ص4البهويت، كشاي القناع عن منت اإلقناع، كتاب النكاح، جأبو يعقوب نشأة بن كمال املصري. ت/ هـ،3،2333ط
 .41، ص3شـرح قانون األحوال الّشصصّية، ج. الّسباعي، 31-37، ص7وأدلّته، ج

أبو  .144، ص3. ابن كثري، تفسري القر ن العظيم، ج49ص، 4ج، كتاب الّنكاح،  مغين احملتاج، لشـربيينا. 132ص، 2ج، معامل التنزيل، البغوي( 28)
 .12ص، األحوال الشصصيةزهرة، 

 [.114]سورة البقرة: ( 29)
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ات الوفاة يف اآلي  دًلل ٌ عةلى خبطب  معتد  قبةلها يف شأن الذين يُتوفون ويذرون أزواجاا. ويف رفع اجلُناح واإلمث يف الت عريض  
 .(30)عدم جواز خطبتهن  بطـريق الت صـريح

 واقع اخِلطبة يف القانون واجملتمع األلباين:  املبحث الثالث

لتقاليد ا وفقاا إًل  أن  اخلطب  عند األلبان كانت تتم  قدمي، مل حُيد ِّد قانون مدو ن  األسـرة كيفي  ا لةلخطب  وًل تعريفاا هلا   
يني   أوالتقاليد الوثني  املوجودة واملوروث  من األلبان ما قبل اإلسالم(31)البالد ، ومع (32)، أو املعتقدات أواًلنتماءات الد 

ن حكم الدول  العثماني  ، خضعت أحكام اخلِّطب  والز واج لةلشـريع   دخول اإلسالم وانتشاره عةلى حنٍو واسٍع بني األلبان إابَّ
م، 2212، واستمر ت عةلى هذا الن حو حىت عام (34)املتمث ل يف جمةل   األحكام العدلي   (33)ى املذهب احلنفي  اإلسالمي   عةل

 مل ا َخضعت العالقات األسـري   لةلقانون املدين  يف عهد املةلك "أمحد زوغو"، بتأثري الن موذج الفرنسـي، مم ا أد ى إىل اًلنفصال 

 

 

                                                           
 ت/، م1023-هـ2333، 2ط، الرسال  العاملي ، 148، ص 34كتاب النكاح، ج، بشـرح صحيح البصاري فتح الباريأمحد بن عةلي، ابن ح ر،( 30)

ف، .270، ص3، جاالختيار لتعليل املصتاراملوصةلي، عبد  هلل بن حممود، الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط والشيخ عادل مرشد.  أحكام األحوال َخال 
 .11، ص3. أبو العينني، الفقه املقارن لألحوال الّشصصّية، ج319، ص1فقه السنة، ج سابق،. 10، صالّشصصّية يف الشـريعة اإلسالمّية

ما نّصه: "اخلطبة عبارٌة عن وعٍد ابلّزواج، وتتّم وفقاً  334م يف عهد امللك أمحد زوغو يف املاّدة 3919جاء يف القانون املديّن ململكة ألبانيا لعام ( 31)
 انظـر:لتقاليد البلد".

Kodi Civil I Mbreterise Shqiptare 1929, Botimet Papirus, Albania Tirane 2010, page 57. 
 dhe Sot, http://www.islamgjakova.net/artikulli.php?id=2865 Dikurt Sopjani, Martesa Ilirانظـر: (32)
  ne Shqiperi, page 199Historia e Shtetit dhe se Drejtes-203القانون العثماين يف ألبانيا.   انظـر:( 33)
ف  الن عمان. وهي جمموعٌ  يجمةل   األحكام العدلي  : هي أو ل تدوين رمسيٍ  لةلفقه اإلسالمي  يف اجملال املدين  يف إطار بنوٍد قانوني ٍ  عةلى مذهب اإلمام أيب حن( 34)

قد طُب ِّقت أحكام إًل  أن  اجملةل   مل تتعرض ملسائل األحوال الش خصي  . و ، القضاءمن الت شـريعات مكو ن ٌ من ست   عشـر كتاابا، أو هلا كتاب البيوع وآخرها كتاب 
م. وبقي األمر عةلى 2270اجملةل   يف سائر البالد اإلسالمي   الواقع  حتت حكم اخلالف  العثماني   )ومنها ألبانيا(، وذلك يف عهد الس ةلطان عبد اجمليد عام 

خلالف  العثماني   قانون حقوق العائةل  العثماين، وهو يف جممةله مأخوٌذ من مذهب اإلمام أيب حنيف  وقد ُأخذ م حيث وضعت ا2227هذا احلال حىت سن  
يد األحوال الش خصي   يف حآبراء بعض املذاهب األخرى يف كثرٍي من املسائل الفقهيَّ ، وميكننا القول: أبن جمةل   األحكام العدليَّ  تُعد  أو ل جترب  رمسي  لتو 

املدخل ،مصطفى أمحد ،لزرقاا عامٍ  وتُعترب مبثاب  القاعدة اليت ُبين عةليها قانون األحوال الش خصي  ، وقانون العقوابت يف معظم الد ول العربي  . انظـر: قانونٍ 
 ،اتريخ القضاء اإلسالميالزحيةلي، حممد،م.1021 -هـ 2333 ،2ط ،دمشق/سوراي ،دار القةلم ،130 ،117-110ص ،2ج ،الفقهي العام

 .20، صفقه األحوال الّشصصّيةالسـرطاوي،  م.1002 -هـ 2311 ،2ط ،دمشق/سوراي ،دار الفكر ،333-333ص
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حيث ألغي متاماا تنظيم العالقات األسـري  مبا فيها نظام اإلرث حسب  ،(35)اخلالف  العثماني  عةلى حنٍو ّنائيٍ  عن قوانني 
 .(36)كما تسبب القانون املدين املذكور يف َحل ِّ احملاكم الديني  والشـرعي  وإغالقها، الشـريع  اإلسالمي  والدايانت األخرى

ب  يف أكثر البالد بصورٍة عام ٍ  ابلطـرق الت قةليدي   اليت تتم  من خالهلا اخلطأم ا اليوم فال تتم  اخلِّطب  يف اجملتمع األلباين  
 وإمنا تتم  يف الغالب بصورٍة مغايرٍة متاماا وقريبٍ  من النموذج األورويب. ، اإلسالمي  

املايل  ب وبيان وضع اخلاط، فهي ًل تتم  بقيام أهل اخلاطب ومعهم اخلاطب بزايرة أهل املخطوب  لطةلب يدها منهم
، وشـرح عادات أهل اخلاطب ألهل املخطوب . كما ًل تتم  أيضاا من خالل قيام أهل اخلاطب إبرسال إحدى  والوظيفي 

ها البدني   والن فسـي  مث  بيان حاهلا وأوصاف، قريباته كأم ه أو أخته أو عم ته أو خالته لزايرة أهل املخطوب  والتعر ف عةليها
اطب كما ًل يراعي اخلاطبان عند اخلطةل  اجلوانب الديني  يف اخل، بعض البالد اإلسالمي   كما حيدث يف، لةلخاطب وأهةله

 ملاهلا، وحلسبها، تنكح املرأة ألربع:غالباا كما هو األصل يف اخلطب ،كما دل عةليه قول الرسول صةلى  هلل عةليه وسةلم: ))
يِن َترَِبْت يََداكَ  ُ َعةَليجهِّ َوَسةلََّم: ))(37)((وجلماهلا، ولدينها، فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ َذا إِ ، وكما دل عةليه قول َرُسوُل اَّللَِّّ َصةلَّى اَّللَّ

َنٌة يف اأَلْرِض َوَفَساد  .(38)((جاءكم َمْن تـَْرَضْوَن ِديَنُه فأنكحوه، ِإالَّ تـَْفَعُلوا َتُكْن ِفتـْ

ا تتم  من خالل الت عر ف بني اخلاطب واملخطوب  يف العمل أو الد راس   كاٍن عامٍ  أو أو الوظيف  أو الةل قاء العارض يف موإمن 
ٍة من هذا الت عارف يُعرب أحد اخلاطبني عن رغبته يف خطب  اآلخر، وغالَبا ما تكون املبادرة ، يف وسـيةل  نقل ا بعد مد  ورمب 

وكثرياا ما حيصل ، عمطويف أثناء فرتة اخلطب  يكون من املعتاد أن خيرج اخلاطبان معاا يف نزهٍ  أو إىل امل من جه  الرجل،
ا حيصل اجلماع ذاته.، بينهما شـيء من مقد مات اجلماع كالةل مس والقبةل  والعناق  بل ورمب 

 

                                                           
  Shqiptare 1929, page 3 MbreteriseI Kodi Civil-4انظـر: ( 35)

Historia e Popullat Shqiptare, vellimi 3, page 296-302 
 ne Shqiperi, page 398 dhe se Drejtes Historia e Shtetit-399انظـر: ( 36)
 .  2031ص، 1ج، 2321رقم  ،كتاب النكاح  صحيح مسلم، ،. مسةلم22ص، 7ج، 3231رقم  ،كتاب النكاح  صحيح البصاري، ،البخاري (37)
 ،الرايض/السعودي  ،مكتب  املعارف لةلنشر والتوزيع ،130ص، 2023رقم  ،كتاب النكاح  اجلامع الكبري، ،أيب عيسى حممد بن عيسى سورة ،الرتمذي (38)

 ت/ الشيخ احملدث حممد انصر الدين األلباين. واحلديث قال عنه اإلمام الرتمذي: هذا حديث حسن غريب.، 2ط
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فإذا ، (39)مث  بعد أن تتأك د رغبتهما يف اخلطب  يقوم اخلاطب وأهةله بزايرة أهل املخطوب  لةلحصول عةلى مباركتهم لةلز واج
اا مدني اا دون  فإن  اخلاطَبني ميكنهما إمتام مراسم الز واج وتوثيقه قانوني اا ابعتباره زواجوإًل  ، وافق األهل عةلى إمتام الز واج فبها

 فقد نص  قانون مدو ن  األسـرة األلباني   يف . سن ا مشسـي ا  22بعد إكماهلما ، ودون رضاهم، موافق  أهل املخطوب 

سمح احملكم  وقد ت، الذين أمتا السن  الثامن  عشـرة من عمرمهاعةلى أن ه: "يربم عقد الز واج بني الر جل واملرأة  7 املاد ة
 . (40)ابلز واج قبل هذه الس ن إذا رأت أسباابا مقبول  إلمضاء هذا الز واج"

احلقوق يف  من ابب املساواة يف، فالرجل أو املرأة الةلذان يصالن إىل سن البةلوغ هلما أن يباشـرا عقد الزواج بنفسـيهما
عةلى ما يةلي: "كل إجراء قانوين يراد به تقييد قدرة الفرد عةلى التصـرف يُعدُّ ابطالا،  7 ، حيث تنص املادة القضااي املدنيَّ 

وتتمتع املرأة والرجل ابلقدرة الكامةل  عةلى الدخول يف عالقات تعاقدي  أو التوقيع عةلى صكوك خاص ، وعةلى إدارة 
 .(41)املمتةلكات، وعةلى الدخول يف عالقات جتاريَّ  وغريها"

من مدوَّن   20حيث جاء يف املادة رقم ، حمظوران داخل األقارب يف القبيةل والتزاوج جتدر اإلشارة هنا إىل أن اخلطب  و 
األسـرة األلبانيَّ  ما نصُّه: "ًل ميكن الزواج بني األصناف اآلتي : األخ واألخت، وابن  عمٍ  وعمها وخاهلا، وابن األخ 

وة أوًلد اإلخ ولةلمحكم  ألسباٍب هامٍَّ  ميكن أن تسمح ابلزواج بني .أوًلد اإلخوة واألخواتو وعمَّته وخالته، 
 .(42)واألخوات"

 

                                                           
   jetojmë, Shpend Bajrami, Fejesa sipas zakoneve kuانظر:  (39)

 https://pedagogjia.wordpress.com/tema-te-lira/fejesa-sipas-zakoneve-ku-jetojme/. 
 
قانون مدّونة من  32. انظـر: املادة "ومن هذه األسباب اليت ورد ذكرها يف القانون: "وًلدة املرأة أو محةلها" أي ممن ترغب ابلزواج به ولو خارج إطار الزواج( 40)

 . األسـرة األلباينّ 
Kodi Familjes se Shqiperise, Botimi i Qendres se Publikimeve Zyrtare, Tirane Albania, 2012, page 

19. 
 Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, page 14من دستور ألبانيا.   22املادة رقم انظـر: ( 41)

 23اتريخ الن شـر ، من اتفاقي  القضاء عةلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 22مبوجب املادة ، النظـر يف التقارير املقدمة من الّدول األطـراي، ألبانياوانظـر: 
 ( CEDAW/C/ALB/3)عةلى الرابط اآليت: ، 1002نيسان/أبريل

 Familjes se Shqiperise, page 12 I  Kodi. 20املادة رقم  انظـر:( 42)
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واليت جاء فيها: "الزواج بني األشخاص املشار  30قارب، وأك د هذا التحرمي يف املادة رقم فقد منع القانون الزواج بني األ
 ، واحملكم  ًل تعةلن إبطال الزواج بني أوًلدمن هذا القانون يعترب ابطالا  23و  23و  22و  20و  2إليهم يف املواد 

 .(43)اإلخوة واألخوات، يف حال رأت أن هناك أسباابا هام  إلمضاء هذا الزواج"

وقد جتاوز العرف اًلجتماعي القانون، فةلم يقتصر يف التحرمي عةلى ما حرمه القانون، بل إنه توسع يف ذلك حيث حرم 
 ما نصه: "اخلطب  ممنوع   من قانون ًلبريس 122جاء يف املادة رقم حيث  ،(44)األقارب إىل اجلد ِّ السابعالتزاوج بني 

داخل القبيةل  إىل سبع  أجيال من انحي  األب ومخس  أجيال من طـرف األم. كما أن اًلبن واًلبن  داخل القبيةل  يعتربان 
عةلماا أبن القانون قد انتهى يف التحرمي إىل اجلد ِّ  القبةلي؟! ، أي حيرمان عةلى بعضهما مبقتضـى هذا القانون(45)إخوة"

 .(46)الرابع كما رأينا

ملناطق أصبح ثقاف  اجتماعي  لدى اجملتمع األلباين، سواء يف اا يثري اًلستغراب أن منع التزاوج بني األقارب بل إن مم
ليت اضمحةلَّت أهةلها، أو يف املناطق احلضـري  واملدن االريفي  واليت ًل يزال لألعراف والتقاليد املوروث  سةلط  ونفوذا عةلى 

 فال  ،(49)بشكل قطعي ًل يقبل النقاش (48)حيث حيرمون الزواج من األقارب ،(47)فيها تةلك القوانني واألعراف القبةلي 

 

                                                           
 .املصدر السابق( 43)
. واًلبن  األب، ومخس  أجياٍل من قِّبل األمانحي    داخل القبيةل  إىل سبع  أجياٍل من ما نصُّه: "اخلِّطب  حمظورةٌ  البريس قانونمن  122جاء يف املادة رقم ( 44)

 Kanuni I Laberise, page 27انظـر:  واًلبن داخل القبيةل  يعتربان أخوين". 
 .دوكاجني قانون ليكمن  20واملادة رقم ، قانون البريسمن  122انظـر: املادة رقم ( 45)

Ismet Elezi, Kanuni I Laberise, Botimet Teona, Tirane, Albania, page 97. 
Shtjefen Gjecovi, Kanuni I Leke Dukagjinit, Shtepia Botuese Kuvendi, Shkoder, Albania 1998, page 

12. 
 16E Drejta Familjare, page 1انظـر: ( 46)
 në kanunet shqiptare, 2009.https://vargmal.org/dan5011.Ndalesat martesore mes të afërmve ,:انظر (47)
 . انظر:داخل القبيةل  إىل أربع  مائ  جيٍل ". الزواج ممنوع (48)

M. Dragovaja, Studim Krahasues Midis Kanunit te Shqiperise dhe Dagestanit, Tiranie/Albania 1996, 
page 7. 

  203Kanuni I Laberise, page.  قانون البريسمن  132انظـر: املادة رقم ( 49)
  Kanuni I Leke Dukagjinit, page 12.قانون ليك دوكاجنيمن  32واملادة رقم 

https://vargmal.org/dan5011
https://vargmal.org/dan5011
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عتربهم يحيل أللباين الزواج من بنات أعمامه أو عماته أو أخواله أو خاًلته، ومن يف حكمهن؛ ألن العرف اجملتمعي 
 وأيُّ شخص خيالف هذه القاعدة، حيق لقبيةلته أن يقوموا بفرض عقوابت صارم  عةليه، تصل يف  ،(50)أسـرة واحدة!

ا يكون حمرَّماا بني قبيةلٍ  كامةلٍ ، مما يوقع (51)الغالب إىل طـرده من املنزل أو حىت إحراق منزله .وهذا يعين أن التزاوج رمبَّ
 شقٍَّ  ابلَغني. اجملتمع األلباينَّ يف حرٍج وم

 موقف اإلسالم من واقع اخِلطبة يف القانون واجملتمع األلباين: املبحث الرابع

من خالل ما تقد م يف املبحث السابق يظهر أن مث   مجةل ا من املخالفات الشـرعي   يف واقع اخلِّطب  يف القانون واجملتمع  
 وهي:  األلباين،

 خاطبها طيةل  فرتة اخلطب .إدام  الن ظـر إىل املخطوب  ومنها إىل  (2

 خةلوة اخلاطب ابملخطوب .  (1

 خروج اخلاطب مع املخطوب  من غري حَمرم لةلمخطوب . (3

 حصول مقد ِّمات اجلِّماع كالةل مس والُقبةل  واملعانق  أثناء اخلطب . (3

 حصول اجلماع، بل ورمبا احلمل يف بعض األحيان. (3

 حي  األب ومخس  أجيال من طـرف األم.حترمي اخلطب  والزواج داخل القبيةل  إىل سبع  أجيال من ان (0

 وتتضح هذه املخالفات من خالل إبراز أهم األحكام الشرعي  لةلخطب  كما يةلي:

ملغرية بن امن املستحسن شـرعاا أن يرى الرجل بنفسه من يريد الت زو ج هبا. واألصل يف هذا ما ورد من أن   -2
 ؟(( قال: ًل. اأَنظـرت إليهشعب  رضـي  هلل عنه خطب امرأةا فقال له رسول  هلل صةلى  هلل عةليه وسةلم: )) 

 

 

                                                           
 http//www.masress.com/ 06/09/2011انظـر: الرابط التايل: ، زواج األقارب حرام يف ألبانيا ،أبو بكر، خالف (50)
Dukagjinit. http:  LekI  kanuni dhe shqiptarët te martesa dhe Jusuf Zimeri, Fejesaانظـر: ( 51)

//jusufzimeri.com/?p=3075 
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َها فَِإنَُّه َأْحَرى َأْن يـُْؤَدَم بيَنُكَمافقال: )) . ولكن  الن ظـر إىل املخطوب  يف اإلسالم ًلبُدَّ أن يسبقه عزٌم (52)((انظـر ِإلَيـْ
 ، وغايته حَتقُّق اخلاطب من صفات املخطوب  وحتقُّقها هي أيضاا من صفاته، الن كاحأكيٌد عةلى 

وعةلى هذا األساس فإن  الن ظـر إليها حمكوٌم مبعرفته أوصافها البدني   أو الن فسـي  وفق ضوابط الشـرع؛ كالن ظـر إىل الوجه 
. وهلذا فإن  الن ظـر إىل (53)ني عةلى خصوب  البدن أو عدمهاوالكفَّني ألن ه ُيستَدلُّ ابلوجه عةلى اجلمال أو ضد ِّه، وابلكفَّ 

ِإَذا َخَطَب َأَحدُُكُم )) املخطوب  جيب أن ينصبَّ عةلى ما يدعوه إىل نكاحها ويف ذلك يقول الن يب  صةلى  هلل عةليه وسةلم:
 . (54)((فـَْليَـْفَعلْ اْمَرَأًة فَِإِن اْسَتطَاَع َأْن يـَْنظـر ِإىَل َما َيْدُعوُه ِإىَل ِنَكاِحَها 

ألنه ابلرؤي  تراتح  ،(55)وهو قول مجاهري العةلماء فقد دلَّ احلديث عةلى أن ه يُندب تقدمي الن ظـر إىل من يريد نكاحها
لن ظـر التحقُّق كما أن  مِّن أهداف ا ،وهلا آاثر إجيابي  من حيث توفري أسباب األلف  والوفاق، النفس لةلخاطب واملخطوب 

، وقد دلَّ عةلى ذلك حديث أيب هريرة رضـي  هلل عنه أن ه قال: كنت عند الن يب  (56)وٍب َخةلجقي  يف املرأةمن عدم وجود عي
نظـرَت أصةلى  هلل عةليه وسةلم  فأاته رجٌل فأخربه أن ه تزو ج امرأةا من األنصار، فقال له رسول  هلل صةلى  هلل عةليه وسةلم : ))

 .(57)((ر إلَيَها، فإّن يف أعنُي األنَصاِر َشيَئاً فَاذَهْب فانظـ؟(( قال: ًل، قال: ))ِإلَيها

                                                           
، الرايض/ السعودية ،دار السالم للنشـر والتوزيع، 144ص، 3087رقم ، ابب الفنتاجلامعالكبري، أبو عيسى حممد بن عيسى سورة، ، الرّتمذي( 52)

، يف أبواب النكاح، رقم السننهذا حديث حسن. ابن ماج ،  :الرّتمذياإلمام  وقال ت/ احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي.، م1009 -هـ3410
، 1ج، 3331رقم مذي(، أبواب النكاح، )سنن الرت اجلامع الكبري . واحلديث صححه الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط. انظـر: 02، ص3، ج2200

 م.1020-هـ2332، 1، الرسال  العاملي ، دمشق/سوراي، ط332ص
ت/حممد جنيب ،جدة/السعودي  ،مكتب  اإلرشاد، 374، ص33كتاب النكاح، ج، اجملموع شـرح املهذب ،أبو زكراي حمي الدين حيىي بن شـرف النووي،( 53)

، 4ط، املكتب اإلسالمي، 4-4، ص1لكايف يف فقه اإلمام املب ل أمحد بن حنبل، جا ،بن قدامة. ا11ص ،4الشـربيين، مغين احملتاج، جاملطيعي. 
 ،عمان/األردن ،مكتبة الرسالة احلديثة ،101ص  ،3ج ،نظام األسرة يف اإلسالم ،حممد ،عقلة .ت/ حممد زهري الشاويش، م3988-هـ3408
 م.1001-ه3411 ،1ط

، م1020-هـ2332، 1ط، دمشق/سوراي، ، الرسال  العاملي 02ص، 3، ج2203، أبواب النكاح، رقم السنن ،حممد بن يزيدأبو عبد  هلل  ابن ماج ، (54)
، 3ج، 1021، كتاب النكاح، رقم سنن أيب داودت/ الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط. واحلديث حسنه الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط. انظـر: 

 ت/ الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط.، م1021-هـ2333، 2ط/، ورايدمشق/س، الرسال  العاملي  ،313-313ص
تاب كأيب احلسـني حيىي بن أيب اخلري سامل، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، . العمراين، البيان،374، ص33النووي، اجملموع، كتاب النكاح، ج( 55)

سبل  حممد بن إمساعيل،الّصنعاين، م، ت/ قاسم حممد النوري. 1007-هـ2312،  1، دار املنهاج، بريوت/لبنان،  ط/311-313، ص9النكاح، ج
، فقه سابقت/ حممد انصـر الدين األلباين. ، م1000 -هـ2317، مكتب  املعارف، رايض/السعودي ، ط/ 133، ص1ج، الّسالم شـرح بلوغ املرام

 .343ص ، 1، جالسنة
 .107-104ص  ،3ج ،ام األسرة يف اإلسالمنظ ،عقلة( 56)
 .498-497ص، 1481-1484رقم ، كتاب الّنكاح، صحيح مسلم،  مسلم( 57)
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 رم . فيها أحد حمارم الز وج  حىت ًل تتحق ق اخلةلوة احمل حيضروهذا كةل ه يتحقَّق يف اجلةلس  األوىل واليت جيب أن 

  لةلشـرعفهو أمٌر خمالفٌ  -وهو أمٌر معتاٌد ومألوٌف لدى الش عب األلباين   -أما وقوع اخلةلوة أثناء اخلطب   -1
 ملرأة ومعةلوٌم أن ه ًل جيوز اخلةلوة اب، أيضاا، ألن  املخطوب  قبل عقد الن كاح هي امرأٌة أجنبيٌ  عن اخلاطب

َكاَن ََثلِثـَُهَما الشَّْيطَانُ لقوله صةلى  هلل عةليه وسةلم: )) (58)األجنبي   . بل إن  (59)((اَل خَيُْلَونَّ رَُجل اِبْمَرَأٍة ِإالَّ
قاا ًل جيوز خةلوة الر جل ابملرأة األجنبي   حىت  لو كان يعةل مها القرآن الكرمي، تطبيالفقهاء قد نص وا عةلى أن ه 

 .(60)لقاعدة: )درء املفاسد أوىل من جةلب املصاحل(

أم ا حصول مقد مات اجلماع من القبةل  واملالمس  واملعانق  وحنوها فال تكون إًل  بني األزواج، واخلاطبان يف  -3
ا هي وعٌد ابلن كاح، وعقد نكاحهما  فرتة اخلطب  ليسا زوجني؛ ألن   اخلِّطب  يف اإلسالم ليست نكاحاا وإمن 

مل يربَم بعد، وألن ه ميكن لكل  واحٍد منهما أن يعدل عن اخلطب  دون رضا اآلخر أو موافقته، فتكون العشـرة 
 .(61)بينهما حمر م ا لذلك

ماع حمر ٌم من ن  اخلطب  ًل حتِّلُّ شيئاا، فإن  اجلإذا كانت مقد مات اجلماع بني اخلاطبني حمر م ا أثناء اخلطب  أل -3
ابب أوىل؛ ألن  اجلماع ًل حيل  ابخلطب  بل ابلعقد، وإذا ترت ب عةلى هذا اجلماع محٌل فإن  هذا احلمل يكون 
َفاٍح، وًل يصحُّ إثبات نسب هذا احلمل بعد وًلدته لوالده لقول الن يب  صةلى  هلل عةليه وسةلم: ))  مَحل سِّ

َجُر((الجَولَ  ، َولِّةلجَعاهِّرِّ احلَج . ومعةلوٌم أن  الفِّرَاش ًل يكون إًل  بعد عقٍد صحيٍح، واخلطب  ليست (62)ُد لِّةلجفِّرَاشِّ
ا هي وعٌد به ومقد مٌ  له؛ فال يكون فِّرَاش الز وجي  يف هذه احلال  قائماا.  نكاحاا وإمن 

                                                           
-هـ3413، 3ط، القاهرة/مصـر، دار احلديث، 34ص، 1ج، كتاب الفنت، حتفة األحوذي بشـرح جامع الرتمذي، أيب عبد الرحيم، املباركفوري( 58)

 .341، ص 1، جالسنة، فقه ت/ عصام الصبابطي. سابق، م1003
اجلامع الكبري، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". واحلديث إسناده صحيح. انظـر: . 144ص، 1314رقم ، ابب الفنت، اجلامع الكبري الرّتمذي،( 59)

 ت/ الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط.، 132-132ص، 3ج، 1303رقم ، أبواب الفنت
-هـ2322، 2، دار الكتب العةلمي ، بريوت/لبنان، ط72، صاألشباه والنظائر على مذهب اإلمام أيب حنيفةابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، ( 60)

م، ت/ عبد 2222-هـ2302، 1، دار القةلم، دمشق/سوراي، ط220ص، 1، جشـرح القواعد الفقهيةم. الز رقا، أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، 2222
، مكتب  التوب ، رايض/السعودي ، ودار ابن حزم، بريوت/لبنان، 323، ص3-3، جة القواعد الفقهّيةموسوعالستار أبو غدة. البورنو، حممد صدقي، 

 م.1000 -هـ2312
 .33-33ص، األحوال الشصصيةأبو زهرة، . 344ص 1سابق، فقه السنة، ج( 61)
 .110ص، 1134رقم ، الّنكاحكتاب ،صحيح مسلم، . مسلم3374ص، 1838رقم ،ابب لةلعاهر احلجر، ، صحيح البصاريالبصاريّ ( 62)
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ا مع ، فُيعدُّ خمالف ا لةلشـرع املطهَّر؛ حيث يتعارض تعارضاا صأما عن حترمي اخلطب  والزواج داخل القبيةل  -3 ارخا
 يـ َها آيبنات العم ِّ والعمَّ  واخلال واخلال ، فقال سبحانه وتعاىل: أابح الزواج بصريح القرءان الكرمي الذي 

يت  تـَْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما مَ  َك َلَكْت ََيِيُنَك ِمَّ النَّيب  ِإَّنَّ َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالَّ ُ َعَلْيَك َوبـََناِت َعمِّ ا َأفَاَء اّللَّ
يت َهاَجْرَن َمَعَك(  وألنَّ التحرمي والتحةليل  .)63َوبـََناِت َعمَّاِتَك َوبـََناِت َخاِلَك َوبـََناِت َخااَلِتَك الالَّ

ا هو هلل سبحانه وتعاىل ًل يشاركه فيه أحٌد من خةلقه.   أن يضـر ابجملتمع ومِّن شأن مثل هذا التحرميليس بيد البشـر، وإمنَّ
ن أإضـراراا ابلغاا، فإنَّ الزواج من بنات العم ِّ والعمَّ  واخلال واخلال  يؤك ِّد الروابط اًلجتماعيَّ  بني األقارب ويقو ِّيها، ومن ش

ذلك فإنَّ فرص الزواج بني  . ابإلضاف  إىل(64)حترمي ذلك الزواج ومنعه أن ُيضعِّف هذه الروابط وُيضـر هبا ضـرراا ابلغاا 
، (65)األقارب ممَّن حرَّم القانون التزاوج بينهم هي أكثر من فرص التزاوج مع األابعد، ممَّا يقةل ِّل من فرص النساء يف الزواج

لقانون ا وهذا بدوره يؤد ِّي إىل انتشار الُعنوس  يف اجملتمع مبا تنطوي عةليه من خماطـر اجتماعيٍَّ  وأخالقيٍَّ  كثريٍة. مث إنَّ 
يقةل ِّل  بتحرميه التزوُّج يف احلاًلت اليت خالف فيها الشـرع املطهَّر يُوقع اجملتمع األلباينَّ يف احلرج واملشَّق  الشَّديدين، ألنَّه

ساهم عدم  وقدإضاف ا إىل أنَّ هذا القانون إىل حدٍ  كبرٍي اخليارات املطـروح  أمام الرجال والنساء يف موضوع الزواج. 
احملاكم الشـرعي   الذي يرجع بدوره إىل عدم وجود قوانني األسـرة املنسجم  مع الشـريع  اإلسالمي  ؛ يف إحداث هذا وجود 

ألوروبـ ي   الد خيةل  والوافدة مم ا سه ل عةلى الث قافات ا الفراغ الت شـريعي  والث قايف  الَتوَعوِّي  عن اخلِّطب  وماهي تها يف اإلسالم،
 األلباين  وَجر ِّه حنو الت غريب الث قايف  واًلستالب احلضاري .غزو اجملتمع 

وأن تكون ، ةوًل حل هلذا اًلختالل الكبري يف هذا املضمار إًل إبضاف  مواد منظ ِّم  لةلخطب  إىل قانون مدون  األسـر   
ناه املشيخ  في الذي تتبوًل مانع من أن تكون من الفقه احلن، هذه املواد املقرتح إضافتها منسجم  مع الشـرع املطهر

 فتاء. وإىل أن يتم ذلك فإنه ًلبد لةلعةلماء والدعاة من بذل جهود كبرية يف توعي  أبناء اجملتمع ابألحكام اإلسالمي  يف اإل

                                                           
 [.40]سورة األحزاب: ( 63)
يب عمر يوســــف بن أ ،ابن عبد الربقال اإلمام ابن عبد الرب: "وجائز له )لةلمســــةلم( نكاح ابن  العم وابن  العم  وابن  اخلال وابن  اخلال  وإن ســــفةلن". انظر:  (64)

ــــــ2322، 2، مكتب  الرايض احلديث ، الرايض/السعودي ، ط330ص ،1ج، كتاب النكاح، كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي،عبد  هلل بن حممد  -هـ
 ت/ الدكتور حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين.   ،م2272

ف  التشريع الوضعي خمال وإمنا الغرض من هذا البيان إظهار ،ألن  هلل أابح الزواج ابألقارب ومل يوجبه ،ينبغي أًل يفهم من ذلك وجوب الزواج بني األقارب( 65)
 كما هو احلال يف قانون مدون  األسرة األلباين.  ،وتقنني هذه املخالف  الصارخ  يف مواد قانوني  ،األلباين لةلشريع  اإلسالمي 
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من خالل دراس  العادات  ،الشـرعي  املتعةلق  ابخلطب ، ولألئم  واخلطباء والوعاظ دور ينبغي عةليهم القيام به يف هذا اجملال
 دابري املناسب  ملعاجلتها.واختاذ الت ،ملورواثت املتعةل ِّق  ابخلطب  يف اجملتمع األلباين اليت ًل تقرها الشـريع  اإلسالمي وا

 لقد توصةلت هذه الدراس  إىل مجةل  من النتائج والتوصيات فيما يةلي أبرزها: اخلامتة:

 النتائج: -أ

 إن اخلطب  مشروع  ابلكتاب والسن  وإمجاع األم . -2

اخلطب  ًل تعدُّ زواجاا، بل هي وعد ابلزواج، وبناء عةلى ذلك فإّنا ًل ترتب أي أثر من آاثر الزواج   -1
 كحل اًلستمتاع مبقدمات اجلماع أو ابجلماع ذاته من ابب أوىل.

إن اجملتمع األلباين حيرم اخلطب  بني األقارب كبنات العم وبنات اخلال إىل الدرج  السابع  من جه   -3
 درج  اخلامس  من جه  األم.األب وإىل ال

حيرم قانون ندون  األسرة األلباين خطب  القريبات إىل الدرج  االرابع ، سواء من جه  األب أو من جه   -3
 األم، بناء عةلى حترمي الزواج يف تةلك الدرج ، األمر الذي يرتتب عةليه أمر اخلطب  أيضاا.

يث نص   يف موضوع اخلطب  خمالف  صارخ ، حإن اجملتمع والقانون األلبانيني يعد ان خمالفني لةلشريع -3
الشرع املطهر عةلى احملرمان من النساء وليس منهن بنات العم واخلال والعم  واخلال ، بل ورد النص 

 عةلى إابح  خطبتهن صراح  كما مت بيانه يف الدراس .

 التوصيات: -ب
يتعارض  وتنظمها مبا ًلتعديل قانون مدون  األسرة األلباين إبضاف  مواد تعاجل موضوع اخلطب   -2

 وأحكام الشرع املطهر.

طب  وأحكامها، والتنبيه املخالفات الشرعي  أبمر اخل قيام األئم  والوعاظ بدورهم يف توعي  اجملتمع -1
 اليت تكتنف أمر اخلطب  يف اجملتمع األلباين، وتصويبها مبا يتفق مع الشرع املطهر.
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جديدة لألسرة، ًل تتعارض موادها مع أحكام  الضغط عةلى احلكوم  األلباني  إلصدار مدون  -3
 الشرع املطهر يف مسائل األحوال الشخصي  ومنها اخلطب .

أبمهي  اخلطب  يف الشرع اإلسالمي كمدخل إىل  استخدام وسائل اإلعالم املختةلف  لتوعي  اجملتمع -3
 الزواج، وضرورة أن تكون مسائةلها تتوافق  مع الدين الذي يعتنقه غالبي  األلبان.

 املصادر واملراجعفهرس 

 القرآن الكرمي. (2

 ،دار طوق النجاة ،صحيح البخاري ،أيب عبد  هلل حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي ،البخاري (1
 ت/ حممد زهري بن انصر الناصر. ،ه2،2311ط

-هـ2331، 22البغا، مصطفى ديب، وآخرون، الفقه املنهجي عةلى مذهب اإلمام الشافعي، ط (3
 دمشق/سوراي.م، دار القةلم، 1022

، م1020هـ/2332، 3ط، دار طيب  لةلنشـر والتوزيع، معامل التنزيل، أبو حممد احلسني بن مسعود، البغوي (3
 . ت/ حممد عبد  هلل النمر وآخرون

البهويت، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن منت اإلقناع، كتاب النكاح، عامل الكتب،  (3
 م.2223-هـ2303بريوت/لبنان، ط/ 

ورنو، حممد صدقي، موسوع  القواعد الفقهي  ، مكتب  التوب ، رايض/السعودي ، ودار ابن حزم، الب (0
 م.1000 -هـ2312بريوت/لبنان، 

مذي، أيب عيسى حممد بن عيسى سورة، اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(، (7  ،ةلنشر والتوزيعمكتب  املعارف ل الرت 
 ت/ الشيخ احملدث حممد انصر الدين األلباين. ،2ط ،الرايض/السعودي 

مذيا - لرايض/ ا ،أبو عيسى حممد بن عيسى سورة، اجلامعالكبري،دار السالم لةلنشـر والتوزيع، لرت 
 ت/ احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي.، م1002 -هـ2330، السعودي 
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مذي - ، 1املي ، دمشق/سوراي، طأبو عيسى حممد بن عيسى سورة، اجلامع الكبري،الرسال  الع، الرت 
 م.1020-هـ2332

م، ت/خةليل مأمون 1021-هـ2333، 3الص حاح،دار املعرف ، بريوت، ط، اجلوهري، إمساعيل بن محاد (2
 شيحا. 

-هـ2333، 2أمحد بن عةلي، فتح الباري بشـرح صحيح البخاري، الرسال  العاملي ، طابن حجر، (2
 عادل مرشد.م، ت/ ـ الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط والشيخ 1023

ابن حزم، أيب حممد عةلي بن أمحد بن سعيد، احملةلَّى يف شـرح اجملةلَّى ابحلجج واآلاثر، كتاب النكاح،  (20
 م، ت/ الشيخ احملدأثمحد حممد شاكر.1002-هـ2311، 1دار إحياء الرتاث العريب، بريوت/لبنان، ط

يخ خةليل، شـرح خمتصـر الش   طاب، أيب عبد  هلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن، مواهب اجلةليل يفاحل (22
ت/ حممد حيىي بن حممد األمني بن أبوه ، م1023هـ/2333، 1دار رضوان نواكشوط/موريتاتيا، ط/

 املوسوي اليعقويب الشنقيطي.

: اآليتانظـر: الرابط ، زواج األقارب حرام يف ألبانيا ،أبو بكر، خالف (21
http//www.masress.com/ 06/09/2011 

أحكام األحوال الشخصي   يف الشـريع  اإلسالمي   عةلى وفق مذهب أيب حنيف  عبد الوهاب،  خالف، (23
 م.2220-هـ2320، 1وما عةليه العمل ابحملاكم،دار القةلم، ط

توزيع دار السالم لةلنشـر وال، سةليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، كتاب النكاح، أبوداود (23
 أبو طاهر زبري عةلي زئي. ت/ احلافظ ، م1002 -هـ2330، الرايض/ السعودي 

م، 1002-ه2330دار الشامي ،  -الراغب األصفهاين،مفردات ألفاظ القرءان الكرمي، دار القةلم  (23
 ت/ صفوان عدانن داودي.

دار السالم  ،احملرر يف فقه اإلمام الشافعي، أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، الرافعي (20
 .أبو يعقوب نشأة بن كمال املصريت/ هـ،2،2333، طمصر/القاهرة، وزيعتلةلطباع  والنشر وال
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 م.2223-هـ2303، 1ط، دمشق/سوراي، دار الفكر،الفقه اإلسالمي وأدل ته،وهب ، الزُّحيةلي (27

-هـ2302، 1الز رقا، أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، شـرح القواعد الفقهي ، دار القةلم، دمشق/سوراي، ط (22
 م، ت/ عبد الستار أبو غدة. 2222

 .أبو زهرة، حممد،األحوال الشخصي ، دار الفكر العريب، د. ط (22

س  الرسال ، سؤ اإلسالمي ،معبد الكرمي، املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسةلم يف الشـريع  زيدان،  (10
 م.2221-هـ2323، 1ط

 .م2220-هـ2320، 2سابق، السـيد، فقه السن ، الفتح لإلعالم العريب، القاهرة/مصـر، ط (12

 -هـ2327، 7السباعي، مصطفى، شـرح قانون األحوال الش خصي  ، املكتب اإلسالمي، ط (11
 م. 2227

-هـ2310، 2الفكر، عمان/األردن، طلسـرطاوي، حممود عةلي، فقه األحوال الشخصي ، دار ا (11
 م.1002

م، 1022-هـ2331، 3الشافعيُّ، حممد بن إدريس، األم، دار الوفاء ودار ابن حزم، بريوت/لبنان، ط (13
 ت/ رفعت فوزي عبد املطةلب. 

الشـربيين، مشس الدين حممد بن اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرف  معاين ألفاظ املنهاج، دار املعرف ،  (13
 م، ت/ حممد خةليل عيتاين. 2227-هـ2322، 2ن، طبريوت/لبنا

حممد بن عةلي بن حممد، نيل األوطار شـرح منتقى األخبار، بيت األفكار الدول ، بريوت/ الشوكاين، (10
 م، ت/ رائد بن َصربي بن أيب عةلف .1003لبنان، 

ودي ، ط/ عحممد بن إمساعيل، سبل الس الم شـرح بةلوغ املرام، مكتب  املعارف، رايض/السالص نعاين، (17
 م، ت/ حممد انصـر الدين األلباين. 1000 -هـ2317
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 ،ض/السعودي الراي ،دار عامل الكتب،حاشي  ابن عابدين،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز،بن عابدينا (12
 ت/ عادل أمحد عبد املوجود وعةلي حممد معوض.،1003 –ه 2313 ،3ط

، كتاب كيكتاب الكايف يف فقه أهل املدين  املال  ،أيب عمر يوسف بن عبد  هلل بن حممد ،ابن عبد الرب (12
ت/ الدكتور حممد حممد  ،م2272 -هـ2322، 2النكاح، مكتب  الرايض احلديث ، الرايض/السعودي ، ط

 أحيد ولد ماديك املوريتاين.  

 عون املعبود شـرح سنن أيب، أيب عبد الرمحن شـرف احلق حممد أشـرف الصديقي، العظيم آابدي (30
 ت/ يوسف احلاج أمحد.، م1023-هـ2333، 1ط، لفيحاء ودار املنهل الناشـروندار ا،داود

-ه2313 ،1ط ،عمان/األردن ،مكتب  الرسال  احلديث  ،نظام األسرة يف اإلسالم ،حممد ،عقةل  (32
 م.1001

عةليش، حممد بن أمحد بن حممد، منح اجلةليل شـرح عةلى خمتصـر العالم  خةليل، دار الفكر،  (31
 م.2223-هـ2303بريوت/لبنان، 

العمراين، أيب احلسـني حيىي بن أيب اخلري سامل، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، دار املنهاج،  (33
 م، ت/ قاسم حممد النوري.1007-هـ2312،  1بريوت/لبنان،  ط/

د.ط/ د.  .أبو العينني، بدران، الفقه املقارن لألحوال الشخصي ، دار النهض  العربي ، بريوت/لبنان (33
 ت.

ابن فارس، أيب احلسن أمحد بن فارس بن زكراي، معجم مقاييس الةلغ ، كتاب اخلاء، مادة خطب، دار  (33
 م، ت/ عبد السالم حممد هارون.2272-ه2322الفكر، بريوت/لبنان، 

م، 1020-هـ2331أبو فارس، حممد عبد القادر، شـرح قانون األحوال الشخصي  األردين، اتريخ  (30
 د.ط.

، 2، مؤسس  الرسال ، بريوت، طالقاموس احمليطدين حممد بن يعقوب، الفريوز آابدي، جمد ال (37
 م، ت مكتب الرتاث، إشـراف حممد نعيم العرقسوسي.1003-هـ2310
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اتريخ ،3002املنشور يف اجلريدة الرمسيَّ  رقم  1020قانون األحوال الش خصي  األردين  لسن   (32

1020/20/27. 
د بن لكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحاابن قدام ، موفَّق الدين أيب حممد عبد  هلل بن أمحد بن حممد،  (32

 .ت/ حممد زهري الشاويش، م2222-هـ2302، 3ط، حنبل، املكتب اإلسالمي

ةلنشـر مؤسس  الرسال  ل، اجلامع ألحكام القرآن، أيب عبد  هلل حممد بن أمحد بن أيب بكرالقرطيب،  (30
 .ت/ عبد  هلل بن عبد احملسن الرتكي، م1000هـ/2317، 2ط، والتوزيع

، 2ابن كثري، أيب الفداء إمساعيل بن عمر، تفسـري القرآن العظيم، دار ابن كثري، دمشق/سوراي، ط/ (32
 م، ت/ يوسف عةلي بديوي، وحسن السماحي سويدان.1023-هـ2333

-هـ2332، 1ي ، دمشق/سوراي، طابن ماج ، أيب عبد  هلل حممد بن يزيد، السنن، الرسال  العامل (31
 م، ت/الشيخ احملدثشعيب األرنؤوط. 1020

املباركفوري، أيب العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم، حتف  األحوذي بشـرح جامع الرتمذي، دار  (33
 م، ت/ عصام الصبابطي 1002-هـ2312، 2احلديث، القاهرة/مصـر، ط

 ــ.ه2332، ط/ 20جمةل   البحوث اإلسالمي  ، العدد  (33

، برهان الدين أيب احلسن عةلي بن أيب بكر، اهلداي  شرح بداي  املبتدئ، منشورات إدارة املرغيناين (33
 نعيم أشرف نور أمحد.ت/ هـ،2،2327القرءان والعةلوم اإلسالمي ، كارتشي/ابكستان، ط

 ثمسةلم، أيب احلسـني مسةلم بن احلجاج بن مسةلم القشريي النيسابوري، صحيح مسةلم، دار إحياء تؤا (30
 العريب، يريوت/ لبنان، ت/ حممد فؤاد عبد الباقي.

ابن املنذر، أيب بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري، اإلمجاع، دار املسةلم لةلنشـر والتوزيع، الطبع  األوىل  (37
 م،  ت/ فؤاد عبد املنعم أمحد.1003 -هـ2313

ملختار، مطبع  اًلختيار لتعةليل ااملوصةلي، عبد  هلل بن حممود بن مودود جمد الدين أبو الفضل احلنفي،  (32
 الشيخ حممود أبو دقيق .ت/ م،2237 -هـ 2330احلةليب، القاهرة/مصر، اتريخ النشر
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ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، األشباه والنظائر عةلى مذهب اإلمام أيب حنيف ، دار الكتب  (32
 م. 2222-هـ2322، 2العةلمي ، بريوت/لبنان، ط

الرمحن أمحد ابن شعيب بن عةلي بن سنان، سنن النسائي، دار السالم لةلنشـر  النسائي، أبو عبد (30
 ت/ احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي.، م1002 -هـ2330، الرايض/ السعودي  ،والتوزيع

النووي، أبو زكراي حمي الدين حيىي بن شـرف، اجملموع شـرح املهذب، مع تكمةل  السبكي واملطيعي،  (32
 حممد جنيب املطيعي.ت/ ،جدة/السعودي  ،دمكتب  اإلرشا

 املصادر ابللغة األلبانية

1) Kodi I Familjes se Shqiperise, Botimi Qendres se PublikimeveZyrtare, Shtator 

2012.  

2) Kushtetuta e Republikes se Shqiperise,  BotimeJuridike Alb Juris, 2014. 

3) E Drejta Familjare, Arta Mandro Balili, Shtepia botuse EMAL, botimi i pare, 

Tirane, Nentore 2009. 

4) Aleks Luarasi, Akte Juridike per Historin e Shtetit dhe te Drejtes ne Shqiperi, 

Botimet OMBRA GVG, Botimi I dyte Tirane, Albania 2014. 

5) Ismet Elezi, Kanuni I Laberise, Botimet Teona, Tirane, Albania. 

6) Shtjefen Gjecovi, Kanuni I Leke Dukagjinit, Shtepia Botuese Kuvendi, Shkoder, 

Albania 1998. 

7) M. Dragovaja, StudimKrahasues Midis Kanunit te Shqiperise dhe Dagestanit, 

Tiranie/Albania 1996. 

8) Dragostunja fshati mes dy llojeve te islamit 28/02/2011. 

Ilir Sopjani, Martesat Dikurdhe Sot, 9) 

http://www.islamgjakova.net/artikulli.php?id=2865 

jetojmë,  10) Shpend Bajrami, Fejesa sipa szakoneve ku

.jetojme/-ku-zakoneve-sipas-lira/fejesa-te-https://pedagogjia.wordpress.com/tema 

http://www.islamgjakova.net/artikulli.php?id=2865
https://pedagogjia.wordpress.com/tema-te-lira/fejesa-sipas-zakoneve-ku-jetojme/


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 43 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 

11) Jusuf Zimeri, Fejesa dhe martesa te shqiptarët dhe kanuni I Lek Dukagjinit. http: 

//jusufzimeri.com/?p=3075 

12) Ndalesat martesore mes të afërmve, në kanunet shqiptare, 

2009.https://vargmal.org/dan5011. 

https://vargmal.org/dan5011

