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إنّ احلمد هللا نحمده و نستعينه, ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا, من هيـده اهللا فـال مضـل لـه, 
ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهللا وسلم عليـه 

 :دأما بع... و عىل آله و أصحابه أمجعني
فإن من األمور الفطرية التي اعتنى اإلسالم بتنظيمها وترسيخ قواعدها النكاح, ولذا حرص كثري من إخواننا عىل أن نفـرد 
جمموعة من اخلطب هلذا الشأن العظيم, وتلبية هلذه الرغبة ونظرا ألمهية هذا املوضوع العظيم سوف أخصص سلسـلة مـن 

 :اخلطب لذلك بعنوان
 )ابهأحكامه وآد:النكاح ( 

تعاقد بني رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهام بـاآلخر, وتكـوين أرسة صـاحلة وجمتمـع :  (( ومعنى النكاح يف الرشع
 . )) سليم

تكـوين األرسة الصـاحلة, ( ومن هنا نأخذ أنه ال يقصد بعقد النكاح جمرد االستمتاع, بل يقصد به مع ذلك معنى آخر هـو 
 ).واملجتمع السليم 

النكاح باعتبار ذاته مرشوع, مؤكد يف حق كل ذي شهوة قـادر عليـه, وهـو مـن سـنن املرسـلني قـال اهللا  :كاححكمة الن 
ةً {:تعاىل يَّ رِّ ذُ اجاً وَ وَ ُمْ أَزْ نَا هلَ لْ عَ جَ بْلِكَ وَ الً مِّن قَ سُ نَا رُ لْ سَ دْ أَرْ قَ لَ  ]. 38:الرعد[  }وَ

  )1(. )) عن سنتي فليس مني إين أتزوج النساء, فمن رغب: (( وقد تزوج رسول اهللا  وقال
إن التزويج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة; ملا يرتتـب عليـه مـن املصـالح الكثـرية, واآلثـار :  (( ولذلك قال العلامء

 . )) احلميدة
نا جيب وقد يكون النكاح واجباً يف بعض األحيان, كام إذا كان الرجل خياف عىل نفسه من الوقوع يف احلرام إن مل يتزوج, فه

ها عن احلرام  . عليه أن يتزوج; إلعفاف نفسه وكفِّ
ج; فإنه أغضّ للبرص, وأحصن للفرج, ومن مل يستطع, :  (( ويقول النبي  يا معرش الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوّ

 . )) فعليه بالصوم, فإنه له وجاء
طبة وآداهبا يتقدم لطلب يدها مـن وليهـا, ولـذلك آداب مسـتحبة  إذا عزم الراغب عىل الزواج من املرأة لزمه أن: اخلِ

 :وواجبة يلزم الطرفان التزامها,وهذا ما سأتطرق إليه
طلب الزواج ممن يعترب منه, وهي اتفاق مبدئي عليه, ووعد بالزواج , وتعترب اخلطبة : معنى اخلطبة يف الرشع -1

 .أوىل خطوات الزواج

                                           
 .رواه البخاري ومسلم  ) 1(
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املسلم واملسلمة , وإذا عزم عـىل اخلطبـة فعليـه اسـتخارة اهللا  الزواج من األمور املهمة يف حياة: االستخارة  - 2
ـل: (( تعاىل, لقوله عليه الصالة والسالم ـمَّ لِيَقُ ـةِ ثُ يضَ رِ فَ ِ الْ ـريْ ـنْ غَ ِ مِ تَنيْ عَ كْ عْ رَ كَ ْ لْريَ رِ فَ َمْ مْ بِاألْ كُ دُ مَّ أَحَ ا هَ : إِذَ

كَ  رُ دِ تَقْ أَسْ كَ وَ لْمِ كَ بِعِ ريُ تَخِ مَّ إِينِّ أَسْ لَـمُ اللَّهُ عْ تَ رُ وَ ـدِ الَ أَقْ رُ وَ ـدِ قْ إِنَّكَ تَ ظِيمِ فَ عَ لِكَ الْ نْ فَضْ أَلُكَ مِ أَسْ تِكَ وَ رَ دْ بِقُ
ـ عَ مَ ٌ يلِ يفِ دِينِي وَ ريْ رَ خَ َمْ ا األْ ذَ مُ أَنَّ هَ لَ عْ نْتَ تَ مَّ إِنْ كُ يُوبِ اللَّهُ غُ مُ الْ الَّ أَنْتَ عَ مُ وَ لَ الَ أَعْ ي أَوْ وَ ـرِ اقِبَـةِ أَمْ عَ ايشِ وَ

الَ  ـ قَ َمْ ا األْ ـذَ لَـمُ أَنَّ هَ عْ نْتَ تَ إِنْ كُ كْ يلِ فِيهِ , وَ ارِ مَّ بَ هُ يلِ ثُ ْ يَرسِّ هُ يلِ وَ رْ دُ اقْ لِهِ فَ آجِ ي وَ رِ لِ أَمْ اجِ ي عَ ٌّ يلِ يفِ دِينـِ رَ رشَ
نِي  فْ ِ ارصْ نِّي وَ هُ عَ فْ ِ لِهِ فَارصْ آجِ ي وَ رِ لِ أَمْ اجِ الَ يفِ عَ ي أَوْ قَ رِ اقِبَةِ أَمْ عَ ايشِ وَ عَ مَ ـانَ وَ يْـثُ كَ َ حَ َريْ َ اخلْ رْ يلِ دُ اقْ نْهُ وَ عَ

تَهُ  اجَ ي حَ مِّ يُسَ الَ وَ نِي قَ ضِ مَّ أَرْ  )1( "ثُ
ويصىل العبد صالة االستخارة يف أي وقت شاء , ركعتني , ثم بعد التسليم يدعو هبذا الدعاء , وله أن يكررهـا ; إذ ال 

بد رؤيـا , بـأن يـر إمـا التيسـري أو عدمـه , أو الراحـة حرج يف تكرار الدعاء , وال يلزم بعد االستخارة أن ير الع
 .النفسية لألمر واإلقدام عليه أو عدمه, وتصىل املرأة كذلك هذه الصالة 

من لديه اخلربة يف أمور الزواج, ومن لديه معرفة بمن يريد الزواج منها, وكذلك املرأة,وكان  فيستشري: االستشارة−3
مـا رأيـت أحـداً أكثـر ": عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قـال  ثريا ما يستشري أصحابه,النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ك

 )2( ".مشورة ألصحابه من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
, فأما الرجل الرجل فذو الرأي واملشـورة , ورجلٌ ال رجل , ورجلٌ نصف رجل , فرجلٌ رجل : الناس ثالثة ":وقال احلسن  

اق      )3(".والرجل ال رجل فالذي ليس له رأي وال يشاور , جل الذي له رأي وال يشاور والرجل نصف الر  : وقال الورّ
ــــــــره ــــــــرق أم ــــــــب إذا تف ـــــاورا   إن اللبي ـــــاظراً ومش ـــــور من ـــــق األم  فت
ــــــه ــــــة يســــــتبدّ برأي ـــــاطرا  وأخــــــو اجلهال ـــــور خم ـــــف األم ـــــرتاه يعتس  ف

ال يـذكر عيبـا غـري موجـود اسـتجابة ألغـراض فاسـدة, وعىل املستشار أن يكون أمينا,ال يكتم عيبا يعلمـه, و 
 .والحيدث أحدا باالستشارة أصال

إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن ير منها بعض ما يدعوه إىل :  (( قال صىل اهللا عليه وآله وسلم : النظر إىل املخطوبة   −4
 )4(. ))  نكاحها فليفعل

                                           
 .رواه البخاري  ) 1(
 .أخرجه الرتمذي بإسناد صحيح  )2(
 .1/166املستطرف يف كل فن مستظرف ,لشهاب الدين األبشيهي  )3(
 .أللباينرواه أمحد وصححه ا  ) 4(
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صىل اهللا عليه وآله وسلم فأتاه رجـل فـأخربه أنـه تـزوج امـرأة مـن وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال كنت عند النبي 
ا ?  :  ((األنصار فقال له رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم  ـا : (( قال . ال : قال )) أَنَظَرتَ إِليْهَ يْهَ ـبْ فـانظُر إِلَ اذهَ فَ

ار شيئاً   )1(. )) فإِنَّ يف أَعني األنْصَ
 )2( "حباب النظر إىل وجه من يريد تزوجها فيه است": قال النووي رمحه اهللا 

ألنه : أوال : ال أر هذا :  وال جيوز هلام تبادل الصور بأي وسيلة كام يقول الشيخ حممد بن صالح العثيمني , حيث قال −5
 .قد يشاركه غريه يف النظر إليها 

ر وجده خمتلفا متاما ألن الصورة ال حتكي احلقيقة متاما , فكم من صورة رآها اإلنسان فإذ: ثانيا   .ا شاهد املصوَّ
 .أنه ربام يعدل عن اخلطبة وتبقى عنده هذه الصور يلعب هبا كام شاء : ثالثا 

ال جيوز اخللوة باملخطوبة وال اخلروج معها , وذلك ألهنا مازالت أجنبية عنه, وكثري من املسـلمني اليـوم تـرك العنـان   −6
 .حتى السفر معه, وكأن اخلطوبة أصبحت زوجةملحارمه وبناته خيرجن مع اخلطيب ,بل و

جيوز التحدث مع املخطوبة باهلاتف واملراسلة بالربيد العادي واإللكرتوين للتفاهم عىل العقـد والرشـوط, إذا كانـت   −7
نبـي الرسائل خالية من العبارات العاطفية التي ال جيوز أن تكون بني املرأة والرجل األجنبي عنها, ومعلوم أن اخلاطب أج

 . عن خمطوبته , حتى يعقد, وإذا كان بعلم أبوهيا فهو أوىل
: (( قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم : ال خيطب عىل خطبة الغري بغري إذنه , فعن أبى هريرة ريض اهللا عنه قال   −8 

 )3()) ال خيطب الرجل عىل خطبة أخيه حتى ينكح أو يرتك 
 ... از , وللمرأة أن ختتار أحدمها ما دامت مل تعط كلمتها لألولوإذا مل يعلم الثاين باخلطبة ج

ـنْ  {:حيرم الترصيح بخطبة املعتدة من وفاة أو املبانة ويباح التعريض , لقوله تعاىل   −9 هِ مِ تُمْ بـِ ضْ رَّ مْ فِيامَ عَ يْكُ لَ نَاحَ عَ ال جُ وَ
اءِ  بَةِ النِّسَ طْ  ) 235اآلية: البقرة( }خِ

جعيا فتحرم خطبتها أو التعريض عليها, كام حيرم عليها إجابة غري مطلقهـا ألهنـا مـا زالـت يف حكـم وأما املطلقة طالقا ر
 . الزوجة

 .إين يف مثلك راغب, ونحو ذلك: كأن يقول أريد أن أتزوجك , والتعريض كأن يقول : والترصيح 
 : عن حكم لبس دبلة اخلطوبة فقال : سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا  −10

                                           
 رواه مسلم )  1(
 ] . 9/179رشح مسلم [) 2(
  
 . رواه البخاري ) 3(
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دبلة اخلطوبة عبارة عن خاتم , واخلاتم يف األصل ليس فيه يشء إال أن يصحبه اعتقاد كام يفعلـه بعـض النـاس يكتـب ((  
اسمه يف اخلاتم الذي يعطيه خمطوبته , وتكتب اسمها يف اخلاتم الذي تعطيه إياه زعامً منهام أن ذلك يوجـب االرتبـاط بـني 

اً , كذلك أيضاً ال جيوز يف هذا الزوجني , ففي هذه احلال تكون هذه الدبلة حم مة , ألهنا تعلّق بام ال أصل له رشعاً وال حسّ رّ
 )1(اخلاتم أن يتوىل اخلاطب إلباسه خمطوبته , ألهنا مل تكن زوجه بعد,فهي أجنبيّة عنه , إذ ال تكون زوجة إال بعد العقد  

إذا خطب إليكم من ترضـون ((  : عليه وآله وسلم قال رسول اهللا صىل اهللا: فعن أيب هريرة قال ال جيوز رد الكفء , −11
      )2( )  يف األرض وفساد عريض دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة

 .أهيا املسلمون متسكوا نسنة نبيكم, واقتدوا هبديه 
لتي ما بعدها زيـن, اللهم فقهنا يف الدين, وجنبنا الزلل والشني, ونق قلوبنا من الرين, وحل أقوالنا وأفعالنا بزينتك ا

 .وصل وسلم عىل عبدك ورسولك حممد وعىل آله وأصحابه
 )م17/4/2009= هـ 21/4/1430احلمعة(

 

                                           
 ]الفتاو اجلامعة للمرأة املسلمة [) 1(
 رواه الرتمذي وحسنه األلباين  ) 2(


