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بسم الله الرحمن الرحيم
الخطبة:

بحث مخترص يف الزواج

هــي إظهــار الرغبــة يف الــزواج بامــرأة معينــة ،وإعــام املــرأة وليهــا بذلــك ،والخطبــة مجــرد وعــد بالــزواج،
وليســت زواجـاً ،فــإن الــزواج ال يتــم إال بانعقــاد العقــد املعــروف ،فيظــل كل مــن الخاطبــن أجنبيـاً عــن
اآلخر.
الخطبــة عــى الخطبــة :تحــرم الخطبــة الثانيــة عــى الخطبــة األوىل إذا تــم الترصيــح باإلجابــة ،ومل يــأذن
الخاطــب األول ،ومل يــرك الخطبــة ،وإن عــدل أحــد الطرفــن أو أذن لغــره بالتقــدم للخطبــة ،جــاز ذلــك.
أمــا إن مل تتــم الخطبــة األوىل ،وكان األمــر يف حــال مشــاورة أو تــردد ،فتبــاح عنــد الجمهــور ،وتكــره عنــد
الحنفيــة.

رشوط الخطبة:

يشرتط يف املرأة حتى يجوز للرجل خطبتها أمور:
 - 1أن ال تكون من املحارم حرمة مؤبّدةً.
 - 2أن ال تكون من املحارم ُحرمة مؤقّتة.
 - 3أن ال تكون مخطوبة لخاطب آخر.
بحج أو عمرة.
 - 4أن ال تكون ُم ْحرِمة ٍّ

خطبة املعتدة:

تحــرم الخطبــة الرصيحــة أو املواعــدة للمعتــدة مطلق ـاً ،ســواء أكانــت بســبب عــدة الوفــاة ،أم عــدة
الطــاق الرجعــي أم البائــن ،فــإن كان ســبب العــدة وفــاة الــزوج :جــازت الخطبــة تعريضـاً ،وإن كان ســبب
العــدة هــو الطــاق ففيــه تفصيــل :فــإن كان الطــاق رجعي ـاً حرمــت الخطبــة ،وإن كان الطــاق بائن ـاً
بينونــة صغــرى أو كــرى فالجمهــور عــى جــواز الخطبــة خالف ـاً للحنفيــة.

رؤية املخطوبة:

يبــاح التعــرف عــى املخطوبــة عــن طريــق إرســال امــرأة يثــق الخاطــب بهــا تنظــر إليهــا وتخــره بصفتهــا،
أو بالنظــر مبــارشة للمخطوبــة ،فينظــر إىل الوجــه والكفــن والقامــة باتفــاق ،وتحــرم الخلــوة بهــا.
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العدول عن الخطبة وأثره:

يجــوز للخاطــب أو املخطوبــة العــدول عــن الخطبــة ،وال ينقــض أحدهــا وعــده إال لــرورة أو حاجــة
شــديدة ،أدبـاً ومراعــاة لحرمــة البيــوت وكرامــة الفتــاة .وال يرتتــب عــى انفســاخ الخطبــة أي أثــر مــا دام
مل يحصــل عقــد .وأمــا مــا قدمــه الخاطــب مــن مهــر :فلــه أن يســر ّده ،أمــا الهدايــا ففيــه آراء تراجــع يف
كتــب الفقــه.

ال ّزواج:

لغة :الضم والجمع ،أو هو الوطء والعقد جميعاً،
ورشعاً :عقد التزويج ،وهو مرشوع بالكتاب والسنة واإلجامع.
إذا تيقن اإلنسان الوقوع يف الزنا لو مل يتزوج

الفرضية

أحكام الزواج

وكان قادرا ً عىل نفقات الزواج وحقوقه الرشعية

التحريم

إذا تيقن ظلم املرأة واإلرضار بها إذا تزوج.
إذا خاف الوقوع يف الجور والرضر

الكراهة

إن تزوج خوفاً ال يصل إىل اليقني.
يخش الوقوع يف الزنا إن مل يتزوج
إذا مل َ

االستحباب

ومل يخش أن يظلم زوجته إن تزوج.

إعفاف الوالد:

يلزم الولد ذكرا ً كان أو أنثى إعفاف األب واألجداد إذا كان األب فاقد املهر ،محتاجاً إىل الزواج.

ألفاظ الزواج:

اتفــق الفقهــاء عــى انعقــاد الــزواج بلفــظ( :أنكحــت وزوجــت) ،وينعقــد الــزواج عنــد الجمهــور خالفــا
للشــافعية بعاقــد واحــد يف حــاالت معــدودة منهــا أن يكــون لــه واليــة عــى الجانبــن أو وكالــة عنهــا ،
ينعقــد الــزواج أحيان ـاً بالكتابــة لألخــرس أو اإلشــارة املفهمــة بتفصيــل.
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الرشوط الجعلية يف الزواج:

اتفــق الفقهــاء عــى صحــة الــروط التــي تالئــم مقتــى العقــد ،وعــى بطــان الــروط التــي تنــايف
املقصــود مــن الــزواج أو تخالــف أحــكام الرشيعــة .واختلفــوا يف الــروط التــي ال تكــون مــن مقتــى
العقــد ،ولكنهــا ال تنــايف حكـاً مــن أحــكام الــزواج ،وفيهــا منفعــة ألحــد العاقديــن ،كاشـراط أال يتــزوج
عليهــا أو أال يســافر بهــا .وال يثبــت يف الــزواج خيــار ،والحنابلــة -وبــه أخــذ القانــون الســوري -عــى صحــة
هــذه الــروط الجعليــة .

نوع النكاح

نوعه

حكمه

نكاح الشغار

أن يُنكح موليته عىل أن ينكحه اآلخر
موليته ،وال صداق بينهام

باطل عند الجمهور

النكاح املؤقت
نكاح املتعة
نكاح املحلِّل

نكاح الرس

أن يتزوج امرأة بصيغة التأقيت
إىل مدة معلومة أو مجهولة
أن يتزوج امرأة بصيغة التمتع
إىل مدة معينة
الذي يقصد بنكاحه تحليل املطلقة
ثالثاً لزوجها الذي طلقها
أن يتواطأ الزوج والشهود عىل كتامن
الزواج عن الناس أو عن جامعة
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ِ )1ح ُّل استمتاع كل من الزوجني باآلخر
ُ )2ملك القيد عن الخروج إال بإذن الزوج

اآلثار املرتتبة عىل عقد النكاح

 )3وجوب املهر املسمى عىل الزوج للزوجة
 )4وجوب النفقة ( الطعام والكسوة والسكنى)
 )5ثبوت حرمة املصاهرة
)6ثبوت نسب األوالد من الزوج
 )7ثبوت حق اإلرث بني الزوجني
 )8وجوب العدل بني النساء يف حقوقهن عند التعدد
 )9وجوب طاعة الزوجة لزوجها إن دعاها إىل الفراش
)10املعارشة باملعروف
 )1أن يخطب الزوج قبل العقد

يستحب لعقد الزواج

)2
)3
)4
)5
)6

أن يدعى للزوجني بعد العقد
أن يعقد النكاح يوم الجمعة مساء
إعالن الزواج والرضب فيه بالدف
ذكر الصداق وتسميته عند العقد
الوليمة

 )7أن يدعو الزوج والزوجة ما ثبت من الدعاء
 )1اتحاد املجلس

رشوط صيغة العقد

 )2توافق القبول مع اإليجاب
 )3بقاء املوجب عىل إيجابه
 )4التنجيز يف الحال
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إذن املرأة:

إذا كانــت بكـرا ً :فرضاهــا يكــون بالســكوت أو مــا يـ ّ
ـدل عــى الرضــا .وإن كانــت ثيبـاً :فرضاهــا ال يكــون
إال بالقــول الرصيــح.

عضل الويل:

هــو منــع الــويل املــرأة العاقلــة البالغــة مــن الــزواج بكفئهــا إذا طلبــت ذلــك .وهــو ممنــوع رشعاً ،ويفســق
الــويل بالعضــل إن تكــرر منــه ،وتنتقــل الواليــة عنــد الجمهــور إىل الســلطان ،وعنــد أحمــد إىل الــويل األبعد.

غيبة الويل وأرسه أو فقده :

إذا غــاب الــويل األقــرب ،ورأى القــايض أن يف انتظــار رأيــه فــوات مصلحــة يف الــزواج ،انتقلــت الواليــة إىل
مــن يليــه عنــد الحنفيــة والحنابلــة.

التوكيل بالزواج:

ال يصــح للمــرأة توكيــل غــر وليهــا يف الــزواج عنــد الجمهــور؛ ألنهــا ال متلــك إب ـرام العقــد بنفســها ،فــا
متلــك توكيــل غريهــا فيــه.
الكفــاءة يف الـ َّزواج :اتفــق فقهــاء املذاهــب األربعــة عــى أن الكفــاءة رشط لــزوم يف الــزواج ،وليســت رشطاً
يف صحــة النــكاح ،فــإذا تزوجــت املــرأة غــر كــفء ،كان العقــد صحيح ـاً ،وكان ألوليائهــا حــق االع ـراض
عليــه وطلــب فســخه ،ويدخــل يف الكفــاءة( :الديانــة ،أو العفــة أو التقــوى ،اإلســام ،الحريــة ،النســب،
املــال أو اليســار ،املهنــة أو الحرفــة أو الصناعــة ،الســامة مــن العيــوب)

الكفاءة يف ال َّزواج:

اتفــق جمهــور الفقهــاء عــى أن الكفــاءة رشط لــزوم يف الــزواج ،وليســت رشط ـاً يف صحــة النــكاح ،فــإذا
تزوجــت املــرأة غــر كــفء ،كان العقــد صحيح ـاً ،وكان ألوليائهــا حــق االع ـراض عليــه وطلــب فســخه،
ويدخــل يف الكفــاءة( :الديانــة ،أو العفــة أو التقــوى ،اإلســام ،الحريــة ،النســب ،املــال أو اليســار ،املهنــة
أو الحرفــة أو الصناعــة ،الســامة مــن العيــوب).
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املهر:

هــو املــال الــذي تســتحقه الزوجــة عــى زوجهــا بالعقــد عليهــا أو بالدخــول بهــا حقيقــة ،وهــو واجــب
عــى الرجــل دون املــرأة ،ويجــب مبجــرد العقــد الصحيــح ،وبالدخــول الحقيقــي ،وليــس للمهــر حــد أقــى
باالتفــاق؛ ولكــن يســن تخفيفــه .ويصــح كــون املهــر معجـاً أو مؤجـاً كلــه أو بعضــه بــرط أال يشــتمل
التأجيــل عــى جهالــة فاحشــة ،وللمــرأة -باتفــاق -منــع نفســها قبــل الدخــول حتــى تقبــض مهرهــا املعجــل
 ،وليــس لهــا الحــق بالنســبة للمؤجــل .واملــرأة الرشــيدة هــي التــي تقبــض املهــر وتتــرف فيــه ،وإذا قبــض
وليهــا أبـاً كان أو جــدا ً املهــر نفــذ عمـاً بالعــرف ،إال إذا منعتــه مــن القبــض ،وللــزوج أن يزيــد يف املهــر،
وللزوجــة الحــط منــه إذا كان كل منهــا كامــل األهليــة .

مهر الرس ومهر العالنية:

إن تزوجها عىل صداقني (صدق رسي وصداق علني) ،فالواجب عند الجمهور ما عقد به العقد.

أحكام املهر

يجب املهر

إن كان الزواج صحيحاً ،والواجب هو املسمى إن كانت
التسمية صحيحة ،ومهر املثل إن مل يس ّم ،أو كانت التسمية
فاسدة ،أو اتُّفق عىل نفي املهر

يتأكد املهر

بالدخول ،والخلوة الصحيحة ،وموت أحد الزوجني (عند
الحنفية)

ينصف
َّ
املهر

بالفرقة قبل الدخول باتفاق الفقهاء

يسقط
املهر كله
بـ:

ج -اإلبراء عن كل
أ -الفرقة بغري طالق قبل الدخول باملرأة
املهر قبل الدخول
وقبل الخلوة بها
أو بعده
ب -الخلع عىل املهر قبل الدخول أو
بعده

د -هبة الزوجة
كل املهر للزوج

املتعة:

هــي الكســوة أو املــال الــذي يعطيــه الــزوج للمطلقــة زيــادة عــى الصــداق أو بــدالً عنــه لتطييب نفســها،
وهــي مســتحبة عنــد الجمهــور واجبــة عنــد الشــافعية إال للمطلقــة قبــل الدخــول التــي ُســمي لهــا املهر.
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الخلوة الصحيحة:

هــي أن يجتمــع الزوجــان بعــد عقــد الــزواج الصحيــح يف مــكان يأمنــان فيــه مــن اطــاع النــاس عليهــا
كــدار أو بيــت مغلــق البــاب .ويشــرط فيهــا أال يكــون بأحــد الزوجــن مانــع طبعــي (مــا مينــع النفــس
بطبيعتهــا عــن الجــاع ،مثــل وجــود شــخص ثالــث عاقــل) أو حــي (مــرض بأحــد الزوجــن مينــع الــوطء)
أو رشعــي (أن يكــون هنــاك مــا يحــرم الــوطء رشعـاً كالصــوم يف رمضــان ،واإلحـرام بحــج أو عمــرة) مينــع
مــن الــوطء أو االتصــال الجنــي .وذهــب املالكيــة والشــافعية يف الجديــد إىل أن الخلــوة وحدهــا بــدون
جــاع وإرخــاء الســتور ال تؤكــد املهــر للزوجــة ،وذهــب الحنفيــة والحنابلــة إىل أن الخلــوة كالــوطء يف
تكميــل مهــر.

حقوق ال ّزواج وواجباته:

مســؤولية الرجــل( :القوامــة  ،والنفقــة) ،ومســؤولية املــرأة( :طاعــة الــزوجِ ،
وحف ـ ُظ البيــت واألوالد يف
حضــور الــزوج وغيبتــه).

ومسؤولية املرأة( :طاعة الزوجِ ،
وحف ُظ البيت واألوالد يف حضور الزوج وغيبته).
والحمد لله رب العاملني
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