
 الشرٌعة قسم/ الثالثة المرحلة/الشخصٌة االحوال فقه

 الرحمن عبد محمود هاشم د.م.ا

 : معنى النكاح وحكمه وادلتهالثانية المحاضرة 

النكاح فً اللغة بمعنى الضم والتماٌل والجمع ، تقول تناكحت اغصان االشجار اذا 

ٌعنً الضم تماٌلت وانضم بعضها الى بعض ، وهو بمعنى الزواج ،اذ الزواج  

( اي اقرنا السعداء ٗ٘واالقتران ،ومنه قوله تعالى ))وزوجناهم بحور عٌن(()الدخان

فً الجنة بحور واسعات العٌون ، وقوله عز من قائل : ))واذا النفوس زوجت 

 ( اي اقترنت بأبدانها ٌوم القٌامة وانضمت الٌها .7(()التكوٌر 

د ٌفٌد حق انفراد الرجل ومعنى كال اللفظٌن فً االصطالح :عبارة عن عق

باالستمتاع بالمرأة التً تدخل تحت عصمته بالعقد ، وٌفٌد حق تمتعها هً به وحده 

 فقط .

ولعلك تالحظ ان التعرٌف ٌفٌد اختصاص الزوج بزوجته وامتناع جواز مشاركة 

 شخص آخر له فٌها دون امتناع مشاركة امرأة اخرى للزوجة فً االختصاص به .

 حكم النكاح

الحكم فً اصطالح الشرع بعدة معان ،والمقصود هنا هو الصفة الشرعٌة ٌرد 

للنكاح ،فالنكاح بهذا المعنى ٌرد علٌه االحكام التكلٌفٌة من الوجوب والحرمة والندب 

 والكراهة واالباحة :

فٌكون فرضا على المكلف :ان ملك تكالٌف الزواج ،وكان واثقا من احسان معاملة  

 وقوع فً الزنا فً حال عدم الزواج.الزوجة ،وواثقا من ال

وٌكون واجبا :عند توفر اسباب الزواج لدٌه ،وتأكده من معاملة زوجته بالحسنى 

 .وعند خوف الوقوع فً الزنا ال الوثوق منه ان تخلف عن الزواج .

وٌكون حراما : ان تٌقن من عدم تمكنه من احسان معاملة الزوجة ،وان ملك تكالٌف 

قوع فً الزنا ان لم ٌتزوج ،اذ ٌجب علٌه معالجة غرٌزته الجنسٌة الزواج ،وتٌقن الو

وتخفٌف حدتها بالتعفف والصبر وبالصوم على الوجه االخص ،اذ الٌجوز له االقدام 

على حرام لدفع حرام له وسائله الخاصة ،فاهلل سبحانه وتعالى امرنا بالتعفف فً 

الٌجدون نكاحا حتى ٌغنٌهم هللا حال عدم تٌسر الزواج بقوله تعالى))ولٌستعفف الذٌن 

 (ٖٖمن فضله (()النور



وٌكون حراما :اٌضا اذا كان الرجل فاقدا شهوته خلقة او بسبب شٌخوخة او مرض 

 مستعصً اال اذا عرفت المرأة بحاله ورغبت مع ذلك فً الزواج منه .

وٌكون مندوبا :ان ملك الرجل تكالٌف الزواج ،وكان واثقا من احسان معاملة 

 جة ، ومن عدم خوف الوقوع فً الزنا فً حال عدم الزواج.الزو

وٌكون مكروها :ان خاف على نفسه اساءة معاملة الزوجة او خاف من عدم تمكنه 

 من القٌام باألعباء الزوجٌة .

وقد جاءت االدلة من القران الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة فً الحث على الزواج 

 والترغٌب فٌه منها :

 (ٕٖ))وانكحوا االٌامى منكم (()النور قال تعالى  -ٔ

قوله تعالى ))فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع (()النساء  -ٕ

( اذ ورد الخطاب فً اآلٌتٌن بصٌغة االمر واالمر ان لم ٌكن للوجوب ٖ

 للقرٌنة المانعة فهو للندب .

منكم الباءة قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ]ٌامعشر الشباب من استطاع  -ٖ

فلٌتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ،ومن لم ٌستطع فعلٌه بالصوم 

 فانه له وجاء [

ما ورد عن انس رضً هللا عنه ان نفرا من اصحاب النبً صلى هللا علٌه  -ٗ

ًِّ  أَْزَواجَ  َسأَلُواوسلم  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ؟ ِفً َعَملِهِ  َعنْ  َوَسلَّمَ  َعلَ رِّ  َفَقالَ  السِّ

جُ  اَل : َبْعُضُهمْ  َساَء، أََتَزوَّ  أََنامُ  اَل : َبْعُضُهمْ  َوَقالَ  اللَّْحَم، آُكلُ  اَل : َبْعُضُهمْ  َوَقالَ  النِّ

هِ  َوأَْثَنى هللاَ  َفَحِمدَ  ِفَراٍش، َعلَى ٌْ  لَِكنًِّ َوَكَذا؟ َكَذا َقالُوا أَْقَوامٍ  َبالُ  َما: »َفَقالَ . َعلَ
جُ  َوأُْفِطُر، َوأَُصومُ  َوأََناُم، أَُصلًِّ َساَء، َوأََتَزوَّ ِتً َعنْ  َرِغبَ  َفَمنْ  النِّ سَ  ُسنَّ ٌْ  َفلَ

 (ٔٓٗٔ( )ٕٓٓٔ/  ٕ) مسلم صحٌح «ِمنًِّ

 .مشروع الزواج أن على المسلمون وأجمع -٘

 الخطبة واحكامها

 اوالً : طبٌعة االختٌار وضوابطه :

 األساس وقوة االختٌار، حسن على باالعتماد الزواج دٌمومة على اإلسالم حرص

 ٌقوى فالدٌن والخلق، بالدٌن وذلك واالطمئنان، والسعادة والوئام، الصفاء ٌحقق الذي

 األخرى الغاٌات أما الحٌاة، وتجارب الزمن بمرور ٌستقٌم والخلق العمر، مضً مع

 دوام تحقق وال األثر، وقتٌة فهً وحسب، وجمال مال من الناس بها ٌتأثر التً

، اآلخرٌن أنظار لفت أو واجتذاب والتعالً، للتفاخر مدعاة غالباً  وتكون االرتباط،



لذلك فعلى الرجل ان ٌتحرى عن المراة المحمودة لٌخطبها وٌتزوجها ،وعلى اهل 

المراة ان ٌزوجوا مولٌتهم ان طلب ٌدها رجل محمود ،قال النبً صلى هللا علٌه 

وسلم ]اذا جاءكم من ترضون دٌنه وخلقه فانكحوه ،اال تفعلوه تكن فتنة فً االرض 

كان فٌه ،قال اذا جاءكم من ترضون دٌنه وخلقه  وفساد ،قالوا ٌا رسول هللا وان

 فزوجوه [ 

 ولجمالها، ولحسبها، لمالها،: ألربع المرأة تنكح] :والسالم الصالة علٌه قالو

 وٌدعو الزواج فً ٌرغب الذي أن أي ٌدا[ تِربت الدٌن، بذات فاظفر ولدٌنها،

 النبً فأمرهم الدٌن، ذات عندهم وآخرها األربع، الخصال هذه أحد عادة إلٌه الرجال

 هللا صلّى نهى ثم عنها، ٌعدلوا فال الدٌن، ذات وجدوا إذا بأنه وسلم علٌه هللا صلّى

 والجمال، المال عاقبة من وحذر دٌنها، لغٌر المرأة زواج عن صراحة وسلم علٌه

 ٌطغٌهن، فلعله لمالهن وال ٌردٌهن، فلعله لحسنهن، النساء تنكحوا ال: »فقال

 ( .ٕ) «أفضل دٌن ذات خرقاء سوداء وألمة للدٌن، وانكحوهن

 إن تسره التً: قال خٌر؟ النساء أي هللا، رسول ٌا: قٌل]:النساء خٌر صفة فً وورد

 كبٌر، تأثٌر وللبٌئة [ ٌكره بما ومالها نفسها فً تخالفه وال أمر، إن وتطٌعه نظر،

 ،وضٌعة تربٌة ذات بٌئة فً بجمال الشاب ٌغتر فال

 تتمٌز صالحة نشأة األوالد وتنشئة الرجل، إسعاد هدفٌن، ذو المرأة اختٌار وحسن

 فانكحوا لنطفكم، تخٌروا]:والسالم الصالة علٌه قال لذا األخالق، وحسن باالستقامة

 إلٌهم [ وانكحوا األكفاء،

 ثانٌاً :الخطبة :

فً  الخطبة بكسر الخاء هً طلب ٌد امرأة لالقتران بها ،أي الرغبةمعنى الخطبة :  

،وٌسمى صاحب الخطبة خاطبا ،والمرأة التً طلبت ٌدها مخطوبة ،وٌسمى نكاحها 

: ٌَُقال َخَطَب، َمْصَدرُ  اللَُّغةِ  ِفً - اْلَخاءِ  ِبَكْسرِ  - اْلِخْطَبةُ كالهما خطبا بكسر الخاء ، و

َواِج، َطلَُبَها: َوِخْطَبةً  َخْطًبا اْلَمْرأَةَ  َخَطبَ  َواِج، ِمْنُهمْ  َطلََبَها: أَْهلَِها إِلَى َوَخَطَبَها لِلزَّ  لِلزَّ

 . َصاِحَبِتِهمْ  َتْزِوٌجِ  إِلَى َدَعْوهُ  إَِذا: فاُلًَنا اْلَقْومُ  َواْخَتَطبَ 

اما الخطبة بضم الخاء فهً الكالم المنثور المخاطب به جمع من الناس على المنابر 

المحافل وما شابهها من االجتماعات ،وٌسمى صاحب الكالم خطٌبا ،والخطاب وفً 

بكر الخاء هو الكالم والرسالة ،والخطب بفتح الخاء وسكون الطاء هو الحال والشأن 

 واالمر الشدٌد .



. بذلك ولٌها المرأة وإعالم معٌنة، بامرأة الزواج فً الرغبة إظهار هً: الخطبةو

 .أهله بواسطة أو الخاطب، من مباشرة اإلعالم هذا ٌتم وقد

 أحكامها علٌها وترتبت بٌنهما، الخطبة تمت فقد أهلها، أو المخطوبة وافقت فإن

 .ذكرهاسن التً الشرعٌة وآثارها

ف طرٌق الزواج مقدمات من كغٌرها الخطبة :الخطبة الحكمة من ـ ثالثاً   كل لتعرُّ

 وطبائعهما الطرفٌن أخالق دراسة إلى السبٌل أنها إذ اآلخر، على الخاطبٌن من

 التالقً وجد فإذا جداً، كاف وهو شرعاً، به المسموح بالقدر ولكن ومٌولهما،

 واطمأن الحٌاة، فً دائمة رابطة هو الذي الزواج على اإلقدام أمكن والتجاوب

 وحب، وطمأنٌنة ووئام، وسعادة وأمان، بسالم بٌنهما التعاٌش ٌمكن أنه إلى الطرفان

 .ورائهم من واألهل والشابات الشبان كل علٌها ٌحرص غاٌات وهً

 رؤٌة المخطوبة وحدود الرؤٌة ومقدارها رابعاً : 

لم ٌرها من قبل فمن  قتران بإمرأةاذا رغب االنسان فً اال  رؤٌة المخطوبة :

السنة ان ٌراها قبل االقدام على نكاحها ،فقد ورد عن المغٌرة بن شعبة رضً هللا 

عنه انه خطب امرأة فقال له النبً صلى هللا علٌه وسلم ]انظر الٌها فانه احرى ان 

ٌؤدم بٌنكما [ وروى ابو هرٌرة رضً هللا عنه ان رجال خطب امراة من االنصار 

لصالة والسالم ]انظرت الٌها ؟قال )ال( قال:]اذهب فانظر الٌها فان فً فقال له علٌه ا

اعٌن االنصارشٌئا [ وروى جابر رضً هللا عنه انه صلى هللا علٌه وسلم قال] اذا 

خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ٌنظر الى ما ٌدعو الى نكاحها فلٌفعل [ وورد 

فكنت اتخبأ لها حتى رأٌت  –نتا ب -عن جابر رضً هللا عنه انه قال )خطبت جارٌة 

 ما دعانً الى التزوج منها فتزوجتها ( .

 ٌرٌد من إلى ٌنظر أن للخاطب أن الفقهاء أكثر ٌرى  حدود الرؤية ومقدارها :

 وخصوبة الجمال من المطلوب تحقق رؤٌتهما ألن فقط؛ والكفٌن الوجه إلى خطبتها

 والكفان المحاسن، مجمع ألنه ضده أو الجمال على الوجه فٌدل وعدمهما، الجسد

 .قدمٌها إلى النظر حنٌفة أبو وأجاز.عدمها أو البدن خصوبة على

 فال بالزواج، وعد مجرد هً وإنما زواجاً، لٌست الخطبة :بالمخطوبة الخلوة تحريم

 ألنها بانفراد؛ معاشرتها أو بالمرأة الخلوة وال الزواج، أحكام من شًء علٌها ٌترتب

 الخلوة عن وسلم علٌه هللا صلّى الرسول نهى وقد الخاطب، عن أجنبٌة تزال ما

 تلك ومن أوعمها، أخٌها أو كأبٌها محرم مع إال معها الجلوس وعن باألجنبٌة

 . «َمْحرم   إال الشٌطان، ثالثهما فإن له، تحل ال بامرأة رجل ٌخلون ال: »األحادٌث


