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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ،الحمد هللا والصالة والسالم على سیدنا رسول اهللا وبعد،،

فف��ي ھ��ذا البح��ث تعرض��ت ألس��س اختی��ار ال��زوجین عل��ى كت��اب اهللا تع��الى وس��نة 

 ؛ ض�مانا لل�سعادة الزوجی�ة، ولیق�وم ك�ل زوج تج�اه اآلخ�ر بحقوق��ھ        رس�ولھ محم�د   

  .وواجباتھ

فبینت حكم النكاح وثمراتھ وعوائقھ التي تعوق دون الزواج ، ثم تعرضت ك�ذلك      

لتي یراد خطبتھ�ا ، وذك�رت الموض�ع ال�ذي     النظر إلى المرأة ا : لمسألة مھمة أال وھي   

یجوز النظر إلیھ ، وحكم نظر المرأة المخطوبة إلى الرجل ، وتلك لعمري م�سائل ف�ي      

  . غایة األھمیة

ثم ختمت بحثي بأسس اختی�ار الزوج�ة وأنھ�ا ینبغ�ي أن تك�ون ذات دی�ن، ح�سنة                

 تك��ون م��ن الخل��ق ، ح��سنة الوج��ھ ، خفیف��ة المھ��ر ، ول��ودا ، بك��را ، ن��سیبة ، وأن ال  

القراب�ة الریب�ة ، ث�م ذك��رت أس�س اختی�ار ال�زوج وأن��ھ یج�ب أن یك�ون ذا دی�ن وخل��ق          

یرضاه اهللا سبحانھ ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ، كل ذلك من أجل اس�تقرار الحی�اة                 

الزوجیة ، و لیدرك المسلمون أن سعادتھم في التمسك بإسالمھم هللا تعالى وإذع�انھم             

لتمسك بدي نبیھم محمد صلى اهللا علیھ وس�لم ف�ي ك�ل    لھ وخضوعھم لھ جل جاللھ وا   

  . أمور حیاتھ

 .والحمد هللا رب العالمین                                                
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Research Summary 
The grounds for choosing a couple 

Objective study in the Sunnah 
Prof. Dr 

Maher Mansour Abdel Razek 
Professor of Hadith and its Sciences 

Faculty of Fundamentals of Religion Al-Azhar 
University in Mansoura 

In The Name Of Allah, The Most Merciful, The Most 
Gracious. 
Praise Be To Allah "God" And Peace Be Upon Our Prophet 
Mohammed "PBUH". 
In This Research, I've Showed The Basis Of The Chase Of 
Spouses According To "Qur'an And Hadith To Ensure The 
Marital Happiness And To Ensure That Each Spouse Will 
Adhere To The Other's Rights And Duties. 
I Have Showed What Is Marriage? What Are Its Results And 
Obstacles That Hinder Marriage. Then I Have Showed And 
Important Issue; "Looking At The Fiancée" And Thou 
Lawful Can The Fiancée Look At Her Fiancée ?R, I Swear It 
Is A Serious Issue. 
Then I Finished My Research With "The Basis Of Choice A 
Wife? And I Have Showed, She Should Be "Religious", "Has 
Good Morals, Gets Good Looking", "Gets Low Dowry", "Be 
Fertile", "Be Virgin", Gets Good Family And A Not To Be 
One Of The Close-Knit Relatives". 
Then I've Mentioned The Basis Of Choice & Husband. He 
Should Be "Religious", "Gets Good Manners", And All These 
For The Stability Of Marriage And For Muslims To Know 
That Their Happiness Is Just When They Adhere To "Islam 
And To Teachings Of "Allah And Their Submission To Him" 
And To Adhere To The "Guidance Of Their Prophet 
Mohammad, PBUH. In All Matters Of Life. 
At The End Of This Research, "Thanks Allah "The God". 
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  مقدمة

إن الحم��د هللا، نحم��ده ون��ستعینھ ون��ستھدیھ ون��ستغفره، ونع��وذ ب��اهللا م��ن ش��رور   
أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده اهللا فھو المھتد، ومن یضلل ف�ال ھ�ادي ل�ھ، وأش�ھد      

  .)١(أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمًدا عبد اهللا ورسولھ

َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ 
)٢(

.  

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه
)٣(

.  

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ 

َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت
)٤(

.  

، َوَش�رُّ اْل�ُأُموِر   َأمَّا َبْعُد، َفِإنَّ َخْیَر اْلَحِدیِث ِكَتاُب اِهللا، َوَخْیُر اْلُھ�َدى ُھ�َدى ُمَحمَّ�ٍد               
  .)٥(َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضَلاَلٌةُمْحَدَثاُتَھا، 

اللھم صلِّ على محمد، و عل�ى أھ�ل بیت�ھ، و عل�ى أزواج�ھ و ذریت�ھ، كم�ا ص�لیت                      
عل��ى آل إب��راھیم، إن��ك حمی��د مجی��د، و ب��ارك عل��ى محم��ٍد، و عل��ى آل محم��د، وعل��ى     

  .أزواجھ و ذریتھ، كما باركت على إبراھیم، إنك حمید مجید
ویم، وركب فیھ غرائ�ز فطری�ة تمی�ل بك�ل            اإلنسان في أحسن تق    فلقد خلق اهللا    

من الذكر واألنثى إلى اآلخ�ر، وق�د أح�اط اإلس�الم الغری�زة الجن�سیة ب�سیاج مت�ین م�ن                    
اآلداب واألخالق لتظل النفوس سویة، والقلوب سلیمة،والمجتمع نظیًف�ا، ال تث�ار فی�ھ              

علی�ھ،  الشھوات وال تھاج فیھ الغرائز وال تنتھك فیھ الحرم�ات، ف�أمر ب�الزواج وح�ث        

 ٱُّ :ق�ال تع�الى   . ورغب فیھ، وحبب إلیھ، وجعلھ م�ن س�نن األنبی�اء وھ�دى المرس�لین              

                                                           

: ، وق�د أخرجھ�ا م�سلم ف�ي ال�صحیح      یعلمھ�ا أص�حابھ   مقدمة خطبة الحاجة وكان النب�ي   ) ١(

   من حدیث ابن عباس ٨٦٨ح ) ٢/٥٩٣(كتاب الجمعة باب تخفیف الصالة والخطبة 

  . ١٠٢: سورة آل عمران) ٢ (
  . ١سورة النساء ) ٣ (
  . ٧١، ٧٠سورة األحزاب ) ٤ (
 م�ن   ٨٦٧ح) ٢/٥٩٢(كت�اب الجمع�ة َب�اُب َتْخِفی�ِف ال�صََّلاِة َواْلُخْطَب�ِة             : رواه مسلم ف�ي ال�صحیح     ) ٥(

  . حدیث جابر
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�َو
َ
�
َ

  .)١(َّ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن ْ�

َأْرَب��ٌع ِم��ْن ُس��َنِن  «: ق��ال رس��ول اهللا :  ق��الوع��ن أب��ي أی��وب األن��صاري  
  .)٢(»الَحَیاُء، َوالتََّعطُُّر، َوالسَِّواُك، َوالنَِّكاُح: الُمْرَسِلیَن

 الزوجة سكنا للزوج، وراحة یخلد إلیھا عند تعبھ ونصبھ وھي  اهللا وجعل
ال تستقیم حی�اة األس�رة      : شریكة حیاتھ، وأم أوالده، والراعیة في بیتھ، والزوج كذلك        

إال بھ، ومن ثم فالزوجان رك�ن أساس�ي ف�ي بن�اء األس�رة ف�إن ص�لحا ص�لحت األس�رة                     
  .تجرعت كؤوس الشقاءواستقام أمرھا، وإن فسدا فسدت األسرة وانھارت و

 في اختیار الزوجة من أجل ذلك عنى اإلسالم باختیار الزوجین فحث النبي 
بأن تكون صالحة ذات خلق ودی�ن، وح�ث ك�ذلك ف�ي اختی�ار ال�زوج ب�أن نرض�ى دین�ھ                       

  لألسس التي ینبغي أن تت�وافر ف�ي ك�ل    بیان لھدى النبي : وخلقھ، وفى ھذا البحث   
  :من الزوجین، وأسمیتھ

  )دراسة موضوعیة في السنة النبویة. . . اختیار الزوجینأسس  (
  :أسباب اختیار ھذا الموضوع

  :دفعني للكتابة في ھذا الموضوع عدة أمور، أبرزھا
  . اھتمام اإلسالم بالغرائز الفطریة لدى الرجل والمرأة- ١
  . كشف النقاب عن بعض آداب وأحكام النكاح لیھتدي بھا المسلمون- ٢
  .ة النبویة ببیان أسس اختیار الزوجین عنایة السن- ٣
  . ندب السنة النبویة للنظر إلى المخطوبة، وبیان ذلك- ٤
 أن ال��زوجین رك��ن أساس��ي ف��ي بن��اء األس��رة ف��إن ص��لحا اس��تقام أم��ر   - ٥

  .األسرة وإن فسدا انھارت األسرة و تجرعت كؤوس الشقاء
  .اجفیما یتعلق بالزو^  تنكب بعض الناس عن معرفة ھدي النبي - ٦

  :خطة البحث
  .اشتمل البحث على مقدمة وتمھید و ثالثة مباحث وخاتمة

  .بینت في المقدمة أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره وخطة البحث ومنھجھ
  .وفي التمھید تناولت بیان حقیقة النكاح

  .وعوائقھحكم النكاح، وثمراتھ، : وأما المبحث األول فعنوانھ
  :واشتمل على ثالثة مطالب

  حكم النكاح: األولالمطلب.  
 أھداف النكاح وثمراتھ: المطلب الثاني.  
 عوائق النكاح وطرق عالجھا: المطلب الثالث.  

                                                           

  . ٣٨سورة الرعد ) ١ (
/ ٣ ب��اب م�ا ج��اء ف�ي ف��ضل الت�زویج والح��ث علی��ھ    -كت�اب النك��اح  : أخرج�ھ الترم��ذي ف�ي ال��سنن  ) ٢ (

ن مسعود، وعائشة، وعبد اهللا بن  وفي الباب عن عثمان، وثوبان، واب     :  قال ١٠٨١ رقم   ٣٩١
  . عمر، وأبي نجیح، وجابر، وعكاف

  . حدیث أبي أیوب حدیث حسن غریب: قال أبو عیسى
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  .النظر إلى المخطوبة: والمبحث الثاني
  :واشتمل على خمسة مطالب

 حكم النظر إلى المخطوبة: المطلب األول.  
 الموضع الذي یجوز النظر إلیھ من المخطوبة: المطلب الثاني.  
 ھل یشترط إذن المخطوبة:  الثالثالمطلب.  
 متى یكون النظر إلى المخطوبة؟: المطلب الرابع.  
 حكم نظر المرأة إلى الخاطب: المطلب الخامس.  

  .أسس اختیار الزوجین: والمبحث الثالث
  :ویشتمل على مطلبین

  أسس اختیار الزوجة: األولالمطلب.  
 أسس اختیار الزوج: المطلب الثاني.  

  .ھم النتائجوفیھا أ: الخاتمة
  :منھج البحث

  . عنصرت الموضوع إلى مباحث ومطالب على ضوء األحادیث النبویة- ١
  . جمعت األحادیث المتعلقة بھذا الموضوع- ٢
  . خرَّجت األحادیث من كتب السنة، وذكرت درجتھا- ٣
  . شرحت غریب ألفاظھا التي تحتاج إلى بیان- ٤
ة ف�ي ش�رح األحادی�ث واس�تنباط      استعنت بعد اهللا عز وجل ب�أقوال األئم�   - ٥

  .األحكام والفوائد منھا
  . أصلت أقوال األئمة غالًبا- ٦

  .وقد  راعیت سھولة العبارة، ودقة اللفظ، ووضوح المعنى
 أسأُل أن یبصر األمة بأمر دینھا، وأن یردھ�ا إلی�ھ رًدا جمیًل�ا، وأن               واهللا  

لھ�م أس�باب ال�زواج     یحفظ شباب األمة وفتیاتھ�ا م�ن الزن�ا والفج�ور، وأن یھی�ئ               
  .والتحصین، وأن یرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنھ نعم المجیب

وص��لى اهللا  وس��لم عل��ى نبین��ا محم��د وعل��ى آل��ھ وص��حبھ والت��ابعین لھ��م          
  بإحسان إلى یوم الدین

  .والحمد هللا رب العالمین
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  التمهيد

  :حقیقة النكاح
النك�اح  : نھ الضم وق�ال الف�راء  إ: النكاح في اللغة الضم والتداخل، وتجوز من قال       

وكث�ر اس�تعمالھ ف�ي ال�وطء، وس�مى       . بالضم، ثم سكون اسم الفرج ویجوز كسر أول�ھ        
  .بھ العقد لكونھ سببھ

نكح المط�ر األرض، ونك�ح   : والنكاح یكون في المحسوسات، وفي المعاني، قالوا  
اة النعاس عینھ، ونكحت القم�ح ف�ي األرض إذا حرثتھ�ا وبذرت�ھ فیھ�ا، ونكح�ت الح�ص                 

  .)١(أخفاف اإلبل

  :شرًعا
  :اختلف األئمة فیھ على ثالثة أوجھ

أنھ حقیقة في العقد مجاز في الوطء، وھذا الوجھ ھو الذي ص�ححھ أكث�ر            : األول
إنھ لم ی�رد  : كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد، حتى قیل     : األئمة، والحجة في ذلك   

َّ خنمن حن جن مم  ُّ : وال ی���رد مث���ل قول���ھ. ف���ي الق���رآن إال للعق���د
)٢(

ألن ش���رط ، 

 مم ُّ  :الوطء في التحلی�ل إنم�ا ثب�ت بال�سنة، وإال فالعق�د الب�د من�ھ؛ ألن قول�ھ تع�الى                  

  .حتى تتزوج أي یعقد علیھا: معناه َّ جن

أن ذلك كاف بمجرده، لك�ن بین�ت ال�سنة أن ال عب�رة بمفھ�وم الغای�ة،           : ومفھومھ
  .لیق، ثم العدةبل ال بد بعد العقد من ذوق العسیلة، كما أنھ ال بد من التط

لم َی�ِرِد الّنَك�اُح ِف�ي اْلُق�ْرآن ِإّال بمعَن�ى الَعْق�ِد، َألّن�ھ ِف�ي ال�َوْطِء               : َقاُلوا: الزبیديقال  
  .)٣(َصِریٌح ِفي الِجماِع، َوِفي الَعْقِد ِكنایٌة َعنُھ

عن��د وھ��و م��ذھب الحنفی��ة ووج��ھ   . أن��ھ حقیق��ة ف��ي ال��وطء مج��از ف��ي العق��د     :الث��اني
  .الشافعیة

  .وبھ جزم الزجاجي. نھ حقیقة فیھما باالشتراك، ویتعین المقصود بالقرینةأ :الثالث
فرقت اْلَعَرب فرقا : َنَكَحَھا َفَقاَل: َقاَل اْبن جني َسَألت َأَبا َعلّي اْلَفاِرِسي َعن َقْولھم       

ت�ھ  لطیفا یعرف ِبِھ َموِضع العق�د م�ن اْل�َوْطء َف�ِإذا َق�اُلوا نك�ح ُفَلاَن�ة َأو بن�ت فَل�ان َاْو ُأخْ          
َأَرادوا تَزوجَھا َوعقد َعَلْیَھا َوِإذا َقاُلوا نكح اْمَرَأتھ َأو َزوجتھ ل�م ُیِری�ُدوا ِإلَّ�ا المجامع�ة         

  ).٤(ِلَأن ِبذكر اْمَرَأتھ َوَزوجتھ یْسَتْغنى َعن العقد
وھذا الذي یترجح في نظري، وإن كان أكثر ما یستعمل : یقول الحافظ ابن حجر

ل، ب��أن أس��ماء الجم��اع كلھ��ا كنای��ات الس��تقباح ذك��ره،  ورج��ح بع��ضھم األو، ف��ي العق��د
                                                           

  . ٥/ ٩، فتح الباري ١٠٥راجع المفردات صـ ) ١ (
  . ٢٣٠سورة البقرة ) ٢ (
  ). ٧/١٩٥(تاج العروس) ٣ (
  ). ١/٢٤٩(تحریر ألفاظ التنبیھ للنووي ) ٤ (
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 ،ا اسم ما یستفظعھ، فدل على أنھ في األصل للعقدفیبعد أن یستعیر من ال یقصد فحشً     
وق�د جم�ع اس�م النك�اح اب�ن      : ھ�ذا . وھذا یتوقف على تسلیم المدعي أنھ�ا كلھ�ا كنای�ات       

  .)١(القطاع فزادت على األلف
  

                                                           

/ ٨، ، إرش�اد ال�ساري    ٥٠٥المفردات ف�ي غری�ب الق�رآن ص�ـ          : ویراجع) ١٠٣/ ٩ ( فتح الباري  )١ (
، ٨٠/ ٤، المفھ��م  ١٧١/ ٩، ص��حیح م��سلم ب��شرح الن��ووي     ٦٤/ ٢٠، عم��دة الق��اري   ٣ - ٢

  . ٣٣٩/ ٩المغني 
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   األولبحثامل

  اته، وعوائقهرحكم النكاح، ومث

باولطا   

  م اح

  .النكاح مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع األمة

  :أما الكتاب

  .)١( َّ مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّ  :فقول اهللا تعالى

 جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّ : وقول���ھ 

َّ يه ىه مه جه ىنين من خن حن
 )٢(.  

  :وأما السنة
َی�ا َأَب�ا َعْب�ِد    : ِھ، َفَلِقَی�ُھ ُعْثَم�اُن ِبِمًن�ى، َفَق�الَ       ُكْنُت َم�َع َعْب�ِد اللَّ�      : فَعْن َعْلَقَمَة، َقالَ  

َھ�ْل َل�َك َی�ا َأَب�ا َعْب�ِد ال�رَّْحَمِن ِف�ي َأْن             : الرَّْحَمِن ِإنَّ ِلي ِإَلْی�َك َحاَج�ًة َفَخَل�َوا، َفَق�اَل ُعْثَم�انُ            
 َأْن َل�ْیَس َل�ُھ َحاَج�ٌة ِإَل�ى َھ�َذا         )٣(لَِّھُنَزوَِّجَك ِبْكًرا، ُتَذكُِّرَك َما ُكْنَت َتْعَھُد؟ َفَلمَّا َرَأى َعْبُد ال         

َأَم�ا َل�ِئْن ُقْل�َت َذِل�َك، َلَق�ْد َق�اَل َلَن�ا         : َیا َعْلَقَمُة، َفاْنَتَھْیُت ِإَلْیِھ َوُھَو َیُق�ولُ      : َأَشاَر ِإَليَّ، َفَقالَ  
َزوَّْج، َوَمْن َلْم َیْسَتِطْع َفَعَلْیِھ َیا َمْعَشَر الشََّباِب َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم الَباَءَة َفْلَیَت«: النَِّبيُّ 

  .وغیر ذلك كثیر. )٥(»)٤(ِبالصَّْوِم َفِإنَُّھ َلُھ ِوَجاٌء
  :أما اإلجماع

  :فأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، ولكن األئمة اختلفوا في حكمھ
  :فذھب بعضھم إلى الوجوب وبھ قال داوود، ومن تابعھ، ودلیلھم* 
  .وھو یفید الوجوب» فلیتزوج«:  األمر في قولھ -أ 

                                                           

  . ٣سورة النساء آیة رقم ) ١ (
  . ٣٢سورة النور آیة رقم ) ٢ (
  .د الصحابي الجلیل عبد اهللا بن مسعو: یقصد بھ) ٣(
أن ت�رض أنثیی�ا الفح�ل رض�ا ش�دیًدا ی�ذھب ب�شھوة الجم�اع، ویتن�زل ف�ي قطع�ھ منزل�ة                         : الوجاء) ٤(

  .أن الصوم یقطع النكاح كما یقطعھ الوجاء: والمعنى. الخصي
  . ٧٣/ ٢، غریب الحدیث ألبي عبید ١٥٢/ ٥النھایة في غریب الحدیث واألثر : انظر

َم�ِن اْس�َتَطاَع ِم�ْنُكُم الَب��اَءَة    «: اح َب��اُب َق�ْوِل النَِّب�يِّ   كت�اب النك�  : أخرج�ھ البخ�اري ف�ي ال�صحیح    ) ٥(
) ٧/٣" (َوَھْل َیَتَزوَُّج َمْن َال َأَرَب َل�ُھ ِف�ي النَِّك�اِح        » َفْلَیَتَزوَّْج، ِلَأنَُّھ َأَغضُّ ِلْلَبَصِر َوَأْحَصُن ِلْلَفْرجِ     

نَِّك��اِح ِلَم��ْن َتاَق��ْت َنْف��ُسُھ ِإَلْی��ِھ، كت��اب النك��اح َب��اُب اْس��ِتْحَباِب ال: ، وم��سلم ف��ي ال��صحیح٥٠٦٥ح 
  . ١٤٠٠ح) ٢/١٠١٨(َوَوَجَد ُمَؤَنُھ، َواْشِتَغاِل َمْن َعَجَز َعِن اْلُمَؤِن ِبالصَّْوِم 



 

 

 - ٣٠٤٣ - 

  .)١( َّ يق ىق يف ىف يث ىث  ُّ   :  قول اهللا تعالى-ب 

  .)٢( َّحم جم يل ىل مل خل ُّ  : قولھ سبحانھ-جـ 

وفرض على كل قادر على الوطء إن وج�د م�ن أی�ن             : یقول العالمة ابن حزم   
والب��د، ف��إن عج��ز ع��ن ذل��ك فلیكث��ر م��ن    : یت��زوج، أو یت��سرى أن یفع��ل أح��دھما 

الصوم
)٣(

.  
ب الجمھ��ور إل��ى أن الت��زویج من��دوب إلی��ھ، مرغ��ب فی��ھ عل��ى الجمل��ة،         وذھ��* 

 يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  ُّ : ودل����یلھم قول����ھ تع�����الى  

  . خیر بین النكاح، والتسريووجھ االستدالل أن اهللا . )٤( َّ  مننن  زن  رن  مم  ام

 خی�ر ب�ین النك�اح والت�سري،         ھذا حجة للجمھ�ور؛ ألن�ھ       : یقول اإلمام المازري  
س واجبا باالتفاق، ولو كان النكاح واجًبا لما خی�ره بین�ھ وب�ین الت�سري،                والتسري لی 

ألنھ ال یصح عند األصولیین التخییر بین واجب وغیره، ألنھ یؤدي إلى إبطال حقیق�ة             
  .)٥(الواجب وأن تاركھ ال یكون آثًما

 - یعن��ي الق��ائلین بع��دم الوج��وب  -واح��تج أھ��ل المقال��ة األول��ى  : وق��ال اب��ن بط��ال 
وإذا كان ال�صوم ال�ذي ھ�و ب�دل ع�ن النك�اح              » ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم    «: بقولھ

ل�یس بواج��ب فمبدل��ھ مثل��ھ، وأی��ضا جماع��ة م��ن ال��صحابة ترك��وه وھ��م ق��ادرون علی��ھ  
وعكفوا على العبادة، فلو كان واجبا لكان تركھ معصیة، وال یجوز أن یفعلھ الصحابة 

نقل عنھ، وال عن األئمة بعده  باقیا، فلما لم یوھو معصیة، وخاصة بكون الرسول 
  .)٦(النكیر على من لم یتزوج، علم أنھ غیر واجب

وإذا ك��ان ال��صوم ال�ذي ھ��و ب��دل ع��ن  :  أعن�ي قول��ھ -وتعق�ب ف��ي الجزئی��ة األول��ى  
الخ، بأن األمر بالصوم مرتب على عدم االس�تطاعة واس�تحالة          ... النكاح لیس بواجب  

  .)٧(ع فأندبك إلى كذاأوجبت علیك كذا فإن لم تستط: أن یقول القائل
  :وقد رد الجمھور على أدلة القائلین بالوجوب بما یلي

للوجوب أن ھ�ذا  » فلیتزوج«: وھو أن األمر في قولھ   : الرد على الدلیل األول   
  :األمر قد صرف عن ظاھره لسببین

أن اهللا تع��الى ق��د خی��ر ب��ین الت��زویج والت��سري، والت��سري ل��یس بواج��ب    :  أح��دھما- 
اح ال یكون واجبا؛ ألن التخییر بین واجب وب�ین م�ا ل�یس بواج�ب یرف�ع        إجماعا، فالنك 

                                                           

  . ٣سورة النساء) ١ (
  . ٣٢سورة النور) ٢ (
  . ٤٤٠/ ٩المحلى ) ٣( 
  ٣سورة النساء ) ٤ (
  ). ٢/١٢٨( المعلم بفوائد مسلم ) ٥ (
  . ١٦٣ -١٦٢/ ٧حیح البخاري البن بطال شرح ص) ٦ (
  . ٥٢٣/ ٤إكمال المعلم بفوائد مسلم: انظر) ٧ (



 

 

 - ٣٠٤٤ - 

  .وجوب الواجب

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ : قول�����ھ تع�����الى :  ثانیھم�����ا- 

  .إنھ غیر ملزم: وال یقال في الواجب. )١( َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

  :ثم ھذا الحدیث ال حجة لھم فیھ لوجھین
طیع ال��ذي یخ��اف ال��ضرر عل��ى أن نق��ول بموجب��ھ ف��ي ح��ق ال��شباب الم��ست:  أح�دھما - 

نف��سھ، ودین��ھ م��ن العزب��ة، بحی��ث ال یرتف��ع عن��ھ إال ب��التزویج، وھ��ذا ال یختل��ف ف��ي      
  .وجوب التزویج علیھ

  .إنما یجب العقد، ال الوطء: أنھم قالوا:  والثاني- 
وظاھر الحدیث إنما ھو الوطء فإنھ ال یحصل شيء من الفوائد الت�ي أرش�د إلیھ�ا         

صین الفرج، وغض البصر بالعقد، ب�ل إنم�ا تح�صیل ك�ل ذل�ك           تح: في ذلك الحدیث من   
فم��ا ذھب��وا إلی��ھ ل��م یتناول��ھ   . وھ��و ال��ذي یح��صل دف��ع ال��شبق إلی��ھ بال��صوم   . ب��الوطء

  .الحدیث، وما تناولھ الحدیث لم یذھبوا إلیھ

 َّ يق ىق يف ىف يث ىث  ُّ : وأما الدلیل الثاني فال حجة لھم ف�ي قول�ھ تع�الى      

ز الجمع بینھ من أعداد النساء، ال أن�ھ ق�صد ب�ھ حك�م       ؛ ألنھ أمر قصد بھ بیان ما یجو       
 أصل القاعدة

 ىل مل خل ُّ : ف���ال حج���ة لھ���م ف���ي ق���ول اهللا تع���الى:  أم���ا ال���دلیل الثال���ث

  .)٢(فإنھ أمر لألولیاء باإلنكاح، ال لألزواج بالنكاح َّ حم يلجم

  :األحكام الخمسة في حكم النكاح
  .)٣(إلى األحكام الخمسةذكر ابن دقیق العید أن بعض الفقھاء قد قسم النكاح 

فیم��ا إذا خ��اف العن��ت وق��در عل��ى النك��اح وتع��ذر الت��سري، وك��ذا حك��اه   :  الوج��وب- ١
  .فالوجوب في حق من ال ینكف عن الزنا إال بھ: القرطبي عن المازري قال

في حق من یخل بالزوجة في الوطء واإلنف�اق م�ع ع�دم قدرت�ھ علی�ھ و                 :  التحریم - ٢
  .توقانھ إلیھ

 حی�ث ال إض�رار بالزوج�ة        - أي السابق ف�ي التح�ریم        -في حق مثل ھذا     :  الكراھة - ٣
عب�ادة، أو اش�تغال ب�العلم اش�تدت         : فإن انقطع بذلك عن ش�يء م�ن أفع�ال الطاع�ة م�ن             

  .الكراھة
  .وقیل الكراھة فیما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منھ في حال التزویج

                                                           

  . ٦-٥سورة المؤمنون ) ١ (
، ٤/ ٨ال�ساري   ، إرش�اد ١٣ - ١٢/ ٩، الف�تح  ١٧٣/ ٩ الن�وري  ، ش�رح ٨٢/ ٤ المفھ�م : انظ�ر ) ٢ (

 ،٣٤٠/ ٩، المغن��ي ٤/ ٧التثری��ب  ، ط��رح٢٩٩/ ٤األخ��وذي  ، عارض��ة٤/ ٩ال��سنة  ش��رح
  . ١١/ ٤ الشافعي اإلمام فقھ في المھذب

  . الوجوب، والندب، والتحریم، والكراھة، واإلباحة: وھي) ٣ (



 

 

 - ٣٠٤٥ - 

من ك�سر ش�ھوة، و إعف�اف نف�س،          فیما إذا حصل بھ معني مقصودا       :  االستحباب - ٤
  .وتحصین فرج، ونحو ذلك

 )١(فیما إذا انتفت الدواعي والموانع:  اإلباحة- ٥
  : أنواع الناس في النكاح

 وھ�ي وإن    -  الن�اس ف�ي النك�اح عل�ى ثالث�ة أض�رب               يوقد قسم ابن قدامة الحنبل�     
  . إال أنھ زادھا وضوًحا و جالًء-كانت بعض ما سبق ذكره في األحكام الخمسة 

  :وإلیك ما ذكره ملخًصا
من یخاف على نف�سھ الوق�وع ف�ي محظ�ور إن ت�رك النك�اح، فھ�ذا یج�ب علی�ھ                :األول

النك��اح ف��ي ق��ول عام��ة الفقھ��اء، ألن��ھ یلزم��ھ إعف��اف نف��سھ، وص��ونھا ع��ن الح��رام،      
  .النكاح: وطریقھ
م�ن ی�ستحب ل�ھ وھ�و م�ن ل�ھ ش�ھوة ی�أمن معھ�ا الوق�وع ف�ي محظ�ور، فھ�ذا                           :الثاني

  .ھ بھ أولى من التخلي لنوافل العبادةاالشتغال ل
  .وھو قول أصحاب الرأي، وھو ظاھر قول الصحابة رضي اهللا عنھم، وفعلھم

م��ن ال ش��ھوة ل��ھ إم��ا ألن��ھ ل��م یخل��ق ل��ھ ش��ھوة ك��العنین، أو كان��ت ل��ھ ش��ھوة   :الثال��ث
  :فذھبت بكبر، أو مرض، ونحوه، ففیھ وجھان

  .یستحب لھ النكاح:  أحدھما- 
ل��ي ل��ھ أف��ضل، ألن��ھ ال یح��صل م��صالح النك��اح ویمن��ع زوجت��ھ م��ن        التخ:  والث��اني- 

التحصین بغیره، ویضر بھا، ویحبسھا على نفسھ، ویعرض نفسھ لواجبات و حق�وق    
  .)٢(لعلھ ال یتمكن من القیام بھا، ویشتغل عن العلم والعبادة، بما ال فائدة فیھ

  .وما ذكره العالمة ابن قدامة حسن فلیتأمل فقد أحسن وأجاد: قلت
  :رأي اإلمام أبي حامد الغزالي

أن م��ن : ى وق��د لخ��ص اإلم��ام الغزال��ي حك��م النك��اح بعب��ارة م��وجزة بلیغ��ة فی��ر  
اجتمعت لھ فوائد النكاح، وانتفت عن�ھ آفات�ھ، فالم�ستحب ف�ي حق�ھ الت�زویج، وم�ن ال                  

  .)٣(فالترك أفضل، ومن تعارض األمر في حقھ فلیجتھد ویعمل بالراجح
  :ج على الزوامن أقوال السلف في الحث

وبعد أن ذكرنا أقوال أھل العلم في حكم ال�زواج أس�وق طائف�ة م�ن أق�وال ال�سلف                   
  .في الحث على الزواج

لو لم یبق من أجلي إال عشرة أی�ام، وأعل�م أن�ي أم�وت     :  قال عبد اهللا بن مسعود      -
  .في آخرھا یوًما ولي طول النكاح فیھن لتزوجت مخافة الفتنة

ت�زوج ف�إن   : ل�سعید ب�ن جبی�ر رحم�ھ اهللا    رضي اهللا عنھما س  وقال عبد اهللا بن عبا     -
  .خیر ھذه األمة أكثرھا نساء

                                                           

  . ١٣/ ٩، الفتح ٢٢/ ٣راجع إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ) ١ (
  . ٣٤٣-٣٤١/ ٩انظر المغني ) ٢ (
  . ٣٣/ ٢، إحیاء علوم الدین ١٣/ ٩انظر فتح الباري ) ٣ (



 

 

 - ٣٠٤٦ - 

لتنكحن، أو ألقولن لك ما قال عمر ألبي : قال لي طاووس:  وقال إبراھیم بن میسرة -
  .الزوائد، ما یمنعك عن النكاح إال عجز، أو فجور

  .لیست العزیة من أمر اإلسالم في شيء: وقال اإلمام أحمد-
من دعاك إلى غیر التزویج فقد دعاك إلى غیر اإلسالم، ولو تزوج بشر         : وقال أیضا -

  .)١(كان قد تم أمره
  :حكم النكاح في حق النساء

أما فیما یتعلق بحكم النكاح في حق النساء، فلم یذھب إلى وجوب�ھ أح�د م�ن أھ�ل               
زم، وم�ن   حتى القائلین بوجوبھ في حق الرج�ال ك�داوود، واب�ن ح�            - فیما أعلم    -العلم  

  .وافقھما

 ُّ : ول��یس ذل��ك فرًض��ا عل��ى الن��ساء لق��ول اهللا تع��الى    : یق��ول العالم��ة اب��ن ح��زم  

  .)٢( )ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

وقد ذكر سعید بن جبیر، ومقاتل، والضحاك، وقتادة، أنھن اللواتي انقطع ع�نھن             
  .الحیض ویئسن من الولد

  .)٣(أي لم یبق لھن شوق إلي التزویج: یقول الحافظ ابن كثیر
ش��رح «ط��رح التثری��ب ع��ن ال��شیخ عم��اد ال��دین ال��ذنجاني ف��ي       (ق��ل ص��احب  ون
لم یتعرض األصحاب للنساء، وال�ذي یغل�ب ع�ن          : قولھ» بالموجز«المسمى  » الوجیز

الظن أن النكاح في حقھ�ن أول�ى مطلق�ا ألنھ�ن یح�تجن إل�ى القی�ام ب�أمورھن والت�ستر                    
  .)٤(عن الرجال، ولم یتحق في حقھن الضرر الناشئ من النفقة

  :حكم االقتراض للزواج لمن لیس عنده مال* 
  من ال مال لھ، ویرید أن یتزوج ھل یجوز لھ االقتراض ویتزوج؟

ذكر شیخ اإلسالم ابن تیمیة أن فی�ھ نزاًع�ا ف�ي م�ذھب اإلم�ام أحم�د وغی�ره، وق�د               

  .)ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ : قال اهللا تعالى

 یج�د نكاح�ا أي س�بب نك�اح        أي لیطل�ب العف�ة ع�ن الزن�ا والح�رام م�ن ال             : والمعنى
  .)٥(النكاح ھنا ما تنكح بھ المرأة من المھر والنفقة: وھو المال، وقیل

ب اطا  

راح وداف اأ 

لل��زواج أھ��داف س��امیة، وثم��رات یانع��ة تع��ود ب��الخیر عل��ى الف��رد والمجتم��ع،          

                                                           

  . ١٣/ ٩، الفتح ٩/٣٤١ يالمغن: راجع) ١ (
  . ٦٠سورة النور ) ٢ (
  . ٣٠٤/ ٣تفسیر ابن كثیر ) ٣ (
  . ٦/ ٧التثریب  ، طرح٤٤١/ ٩ى المحل انظر) ٤ (
 . ٣٤/ ٤فتح القدیر ) ٥ (



 

 

 - ٣٠٤٧ - 

  :أبرزھا
  .تحقیق السكن والمودة والرحمة: الثمرة األولى
أھ��داف ال��زواج أن ی��سكن الرج��ل إل��ى زوجت��ھ فتتحق��ق الم��ودة    م��ن جع��ل اهللا 

 والرحم���ة بینھم���ا فیعی���شان ف���ي س���عادة، وھن���اء، ویتعاون���ان عل���ى طاع���ة اهللا        

 يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ : ومرض��اتھ، وإل��ى ذل��ك ی��شیر ق��ول اهللا تع��الى    

 نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك

  .)١( َّ ىن

لك�م أزواج�ا لت�سكنوا إلیھ�ا،         خلق لكم من جنسكم إناثا تكون        أن اهللا   : والمعنى

  )٢( َّ زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ : كما قال تعالى

یعني بذلك ح�واء خلقھ�ا اهللا م�ن آدم م�ن ض�لعھ األق�صر األی�سر، ول�و أن�ھ تع�الى                  
ج�ان أو  : جعل بني آدم كلھ�م ذك�ورا، أو جع�ل إن�اثھم م�ن ج�نس آخ�ر م�ن غی�رھم إم�ا                      

اج، بل كانت تحصل النف�رة ل�و كان�ت         حیوان لما حصل ھذا االئتالف بینھم وبین األزو       
األزواج م��ن غی��ر ھ��ذا الج��نس، ث��م م��ن تم��ام رحمت��ھ ببن��ي آدم أن جع��ل أزواج��ھ م��ن   

  .الرأفة: المحبة، ورحمة وھي: جنسھم وجعل بینھم وبینھن مودة وھي
فإن الرجل یمسك المرأة إما لمحبتھ لھا، أو لرحمة بھا بأن یك�ون لھ�ا من�ھ ول�د،               

إن ف��ي ذل��ك آلی��ات لق��وم . نف��اق، أو لأللف��ة بینھم��ا وغی��ر ذل��كأو محتاج��ة إلی��ھ ف��ي اإل
  .)٣(یتفكرون

  .غض البصر وتحصین الفرج: الثمرة الثانیة
من أھداف الزواج التحصین م�ن مكاب�د ال�شیطان، وك�سر التوق�ان، ودف�ع غوائ�ل           

  .الشھوة، وغض البصر، وحفظ الفرج
اْسَتَطاَع ِمْنُكُم الَباَءَة َفْلَیَت�َزوَّْج،  َیا َمْعَشَر الشََّباِب َمِن «: وقد دل على ذلك قولھ   

  .)٤(»الحدیث. . . َوَمْن َلْم َیْسَتِطْع َفَعَلْیِھ ِبالصَّْوِم
  :یحتمل أمرین. »فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج«وقولھ 

  .أن تكون أفعل فیھ مما استعمل للمبالغة:  أحدھما- 
  .أن یكون على بابھا:  والثاني- 

ض الب�صر، وتح�صین الف�رج، وف�ي معارض�تھا ال�شھوة، و              فإن التقوى س�بب لغ�     
الداعي إلى النكاح، وبعد النكاح یضعف ھذا العارض فیكون أغض للبصر، و أح�صن               
للف��رج مم��ا إذا ل��م یك��ن، ف��إن وق��وع الفع��ل م��ع ض��عف ال��داعي إل��ى وقوع��ھ أن��در م��ن   

                                                           

  . ٢١سورة الروم ) ١ (
  . ١٨٩ األعراف سورة) ٢ (
  . ٤٢٩/ ٣تفسیر ابن كثیر ) ٣ (
  . ٨سبق تخریجھ صـ ) ٤ (



 

 

 - ٣٠٤٨ - 

  )١(وقوعھ مع وجود الداعي

 ُّ : الح�رام، ق�ال ج�ل ش�أنھ    وقد أمر اهللا تعالى بغض األبصار وحفظ الفروج ع�ن    

 ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب

  .)٢(َّ َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 ف��ي وص��ف عب��اده الم��ؤمنین ال��ذین كت��ب اهللا لھ��م الف��الح ف��ي ال��دنیا         وق��ال 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  ُّ  واآلخ�������رة

  .)٣( َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 َعِل�يُّ َل�ا ُتْتِب�ِع النَّْظ�َرَة النَّْظ�َرَة،      َی�ا «:  لعل�ي قال رسول اهللا :  قالوعن بریدة   
  .)٤(»َفِإنَّ َلَك اْلُأوَلى َوَلْیَسْت َلَك اْلآِخَرُة

   في األرضاستمرار عبادة اهللا : الثمرة الثالثة
:  اإلنسان وجعلھ خلیفة لھ في األرض، وأمره بعبادتھ وطاعتھ، فقالخلق اهللا 

  .)٥( َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ 

إتی��ان الف��رائض : لم��ة جامع��ة لك��ل م��ا یحب��ھ اهللا ویرض��اه، وم��ن ذل��كك: والعب��ادة 
كالصالة، والزكاة، والصیام، والحج، والجھاد، واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، 

  .وھذا ال یتأتى إال باستمرار النسل وعمارة الكون
 وقد ذكر العالمة ابن قدامة أنھ قد روي في أخبار المتقدمین أن قوما ذكروا لنبي

أم�ا إن�ھ لت�ارك ل�شيء م�ن ال�سنة، فبل�غ العاب�د، ف�أتي النب�ي           : لھم فضل عابد لھم فقال   
إنك تركت التزویج، فقال یا نب�ي اهللا وم�ا ھ�و إال ھ�ذا فلم�ا رأى                  : فسألھ عن ذلك فقال   

أرأیت لو ترك الناس كلھم الت�زویج م�ن ك�ان یق�وم بالجھ�اد،               : النبي احتقاره لذلك قال   
  .)٦()ض اهللا تعالى، وحدودهوینفي العدو، ویقوم بفرائ

  .تحقیق نوازع الفطرة عند اإلنسان: الثمرة الرابعة
ومن أھداف ال�زواج وثمرات�ھ االس�تجابة لن�وازع الفط�رة؛ ف�إن الغری�زة الجن�سیة             
                                                           

  . ٢٣/ ٤األحكام  عمدة شرح األحكام إحكام) ١ (
  . ٣١ - ٣٠ النور سورة) ٢ (
  . ٣١ - ٣٠المؤمنون  سورة) ٣ (
 رق��م ٢٥٢/ ٢كت��اب النك��اح ب��اب م��ا ی��ؤمر ب��ھ م��ن غ��ض الب��صر   : أخرج��ھ أب��و داود ف��ي ال��سنن ) ٤ (

/ ٥المفاج�أة   نظ�ر  ف�ي  ج�اء  م�ا  ب�اب  -األدب كت�اب : ال�سنن  ف�ي  والترم�ذي .  وھ�ذا لفظ�ھ  ٢١٤٩
 في باب -الرقاق كتاب: السنن في والدارمي. غریب حسن حدیث  ھذا:وقال ٢٧٨٢ رقم ١٠١
، ٣٥٣/ ٥الم�سند   ف�ي  وأحم�د . عل�ي  ع�ن  الطفی�ل  أب�ي   ع�ن ٢٧١٠  رق�م ٣٥٦/ ٢ال�سمع   حفظ

 ول�م  م�سلم  ش�رط  على صحیح حدیث ھذا:  وقال١٩٤/ ٢ النكاح كتاب. المستدرك في والحاكم
  . الذھبي یخرجاه، ووافقھ

  . ٥٦سورة الذاریات ) ٥ (
  . ٣٤٣/ ٩المغني ) ٦ (



 

 

 - ٣٠٤٩ - 

من أقوى الغرائز وأعنفھا، وھي تلح على صاحبھا دائما في إیجاد مجال لھا، فم�ا ل�م       
یر من القلق واالضطراب ونزع�ت ب�ھ إل�ى ش�ر     یكن ثمة ما یشبعھا انتاب اإلنسان الكث 

  .منزع
وال���زواج ھ���و أح���سن وض���ع طبیع���ي، وأن���سب مج���ال حی���وي إلرواء الغری���زة       
وإشباعھا، فیھدأ البدن م�ن االض�طراب، وت�سكن ال�نفس ع�ن ال�صراع، ویك�ف النظ�ر                   
عن التطلع إلى الحرام، وتطمئن العاطفة إل�ى م�ا أح�ل اهللا، وھ�ذا ھ�و م�ا أش�ارت إلی�ھ              

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ : قال تعالى: ریمةاآلیة الك

  .)١( َّ ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك

ِإنَّ اْلَم��ْرَأَة ُتْقِب��ُل ِف��ي ُص��وَرِة    «:  ق��ال ع��ن النب��ي   وع��ن ج��ابر ب��ن عب��د اهللا    
ِإنَّ َذِل�َك َی�ُردُّ   َشْیَطاٍن، َوُتْدِبُر ِفي ُصوَرِة َشْیَطاٍن، َفِإَذا َأْبَصَر َأَحُدُكُم اْمَرَأًة َفْلَیْأِت َأْھَلُھ، َف�   

  .)٢(»َما ِفي َنْفِسِھ
معن�اه اإلش�ارة إل�ى الھ�وي، وال�دعاء إل�ى الفتن�ة بھ�ا لم�ا جعل�ھ اهللا                   : قال العلم�اء  

تعالي في نفوس الرجال من المیل إلى الن�ساء، وااللت�ذاذ بنظ�رھن، وم�ا یتعل�ق بھ�ن،           
  .فھي شبیھة بالشیطان في دعائھ إلى الشر بوسوستھ وتزیینھ لھ

أن��ھ ینبغ��ي لھ��ا أن ال تخ��رج ب��ین الرج��ال إال ل��ضرورة، وأن��ھ  : ط م��ن ھ��ذاوی��ستنب
  .ینبغي للرجل الغض عن ثیابھا واإلعراض عنھا مطلقا

أنھ یستحب لمن رأى امرأة فتحركت شھوتھ أن یأتي امرأت�ھ أو            : ومعنى الحدیث 
جاریتھ إن كانت لھ فلیواقعھا لیدفع شھوتھ وتسكن نفسھ، ویجم�ع قلب�ھ عل�ى م�ا ھ�و         

 )٣(دهبصد
  .إیجاد النسل وتكثیر األمة وتحقیق مباھاة النبي : الثمرة الخامسة

م��ن ثم��رات ال��زواج ابتغ��اء الن��سل، وتكثی��ر س��واد الم��سلمین لیكون��وا ق��وة ف��ي        
مواجھ��ة أع��داء اإلس��الم، والمحافظ��ة عل��ى الن��وع اإلن��ساني م��ن االنق��راض؛ ل��ذا ح��ث  

  . على زواج الودود الولودالنبي 
ِإنِّ�ي َأَص�ْبُت اْم�َرَأًة    : فق�ال : ج�اء رج�ل إل�ى النب�ي       :  ق�ال  فعن معقل بن یسار     

ُثمَّ َأَتاُه الثَّاِنَیَة َفَنَھاُه، ُث�مَّ َأَت�اُه        » َلا«: َذاَت َحَسٍب َوَجَماٍل، َوِإنََّھا َلا َتِلُد، َأَفَأَتَزوَُّجَھا، َقالَ       
  .)٤(»ي ُمَكاِثٌر ِبُكُم اْلُأَمَمَتَزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد َفِإنِّ«: الثَّاِلَثَة، َفَقاَل

                                                           

  . ١٣٨/ ٢السنة  فقھ: ، وانظر٢١ الروم سورة) ١ (
 ی�أتي  أن إلى نفسھ في كتاب النكاح باب ندب من رأى امرأة فوقعت: أخرجھ مسلم في الصحیح) ٢ (

  . ١٤٠٣ رقم ١٠٢١/ ٢امرأتھ أو جاریتھ فیواقعھا 
  . ١٧٨/ ٩النووي  بشرح مسلم صحیح) ٣ (
/ ٢ الن�ساء  م�ن  یل�د  ل�م  م�ن  ت�زویج  ع�ن  النھ�ي  ب�اب  - النك�اح  ال�سنن، كت�اب   في داود أبو أخرجھ) ٤ (

العق�یم   ت�زویج  كراھی�ة  باب - النكاح كتاب: السنن في والنسائي. لھ ، واللفظ٢٠٠٠  رقم٢٢٧
 ھ�ذا : ، وق�ال ١٦٢/ ٢ النك�اح  كت�اب : الم�ستدرك  ف�ي  والح�اكم . ٣٢٢٧ رق�م  ٣٧٤ - ٣٧٣/ ٦

  . الذھبي ووافقھ لسیاقةا بھذه یخرجاه ولم. اإلسناد صحیح حدیث



 

 

 - ٣٠٥٠ - 

  :فوائد تتعلق بالحدیث
كأنھ علم ذلك بأنھا ال تح�یض، أو بأنھ�ا كان�ت عن�د زوج               » إال أنھا ال تلد   «: قولھ

  .)١(آخر فما ولدت
إذا : وددت الرج��ل أوده ودا: المحب��ة، یق��ال : م��ن ال��ود وھ��و  » ال��ودود«وقول��ھ 

راد بھ��ا البك��ر، أو یع��رف ذل��ك بح��ال كثی��ر المحب��ة لل��زوج ك��أن الم��: والمعن��ى. أحببت��ھ
  .)٢(قرابتھا

، ألن »ال��ودود والول��ود«وقی��د بھ��ذین . أي الت��ي تكث��ر والدتھ��ا» الول��ود«وقول��ھ 
الولود إذا لم تكن ودودا لم یرغب الزوج فیھا، والودود إذا ل�م تك�ن ول�ودا ل�م یح�صل              

  .المطلوب وھو تكثیر األمة بكثرة التوالد
من أقاربھن إذ الغالب س�رایة طب�اع األق�ارب       : كارویعرف ھذان الوصفان في األب    

  .)٣(بعضھم إلى بعض
  .أي مفاخر بكثرتكم األمم السابقة على أنبیائھم» فإني مكاثر بكم األمم«وقولھ 

 .)٤(والنھى ال یقتضي التحریم ألن مبنى النھي المكاثرة في اآلخرة
  .ابتغاء الدعاء بعد الموت من ولد صالح:  الثمرة السادسة

:  على عباده، وھبة یھبھا اهللا لمن یشاء، ق�ال تع�الى  والد نعمة من نعم اهللا  األ

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ محجخ جح مج حج ُّ 

  .)٥( َّ خك حك جك مق مفحق خف حف جف جغمغ مع جع

 ىل مل خل ُّ :  األوالد زین��ة الحی��اة ال��دنیا، فق��ال تع��الى  وق��د جع��ل اهللا  

  .)٦( َّ ىن من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل

لمسلم من وراء الزواج ذریة صالحة تكون امتدادا ل�ھ بع�د    وما أعظم أن یبتغي ا 
ممات��ھ، ت��دعو ل��ھ ج��زاء ت��ربیتھم التربی��ة ال��صالحة فأض��حوا أع��ضاء ص��الحین ف��ي         

  .المجتمع وانتفعوا بھذه التربیة ونفعوا أمتھم، وانتفع بھا والدھم بدعوة صالحة لھ
َقَطَع َعْنُھ َعَمُلُھ ِإلَّا ِم�ْن     ِإَذا َماَت اْلِإْنَساُن انْ   «:  قال عن النبي   عن أبي ھریرة    

  .)٧(»ِإلَّا ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَیٍة، َأْو ِعْلٍم ُیْنَتَفُع ِبِھ، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َیْدُعو َلُھ: َثَلاَثٍة

                                                           

  . ١٤/ ١٠المجھود  ، بذل٣٧٣/ ٦السندي  حاشیة انظر) ١ (
  . ٣٧٤، ٣٧٣/ ٦السندي  ، حاشیة١٦٥/ ٥ النھایة راجع) ٢ (
  . ٤٧/ ٦المعبود  عون) ٣ (
  . ١٤/ ١٠بذل المجھود في حل أبي داود ) ٤ (
  . ٥٠-٤٩سورة الشورى ) ٥ (
  . ٤٦ سورة الكھف) ٦ (
/ ٣كت��اب الوص��یة ب��اب م��ا یلح��ق اإلن��سان م��ن الث��واب بع��د وفات��ھ   : ف��ي ال��صحیحأخرج��ھ م��سلم ) ٧ (

  . ١٤ رقم ١٢٥٥



 

 

 - ٣٠٥١ - 

  .ابتغاء الغنى والیسار: الثمرة السابعة
م��سكن : ق��د یرغ��ب الم��رء ف��ي النك��اح ویت��شوق إلی��ھ، لكن��ھ یخ��شي تبعات��ھ م��ن      

  .قة، وغیر ذلك فال یقدم علیھ، أو یؤجلھ إلى حینوصداق، ونف
 الذي قدر لكل دابة على وھذا تصور خاطئ یتنافى مع حقیقة التوكل على اهللا 

 لمن یری�د  األرض رزقھا، والشك أن من ثمرات الزواج التماس الغني وإعانة اهللا  
  .النكاح

 ىل مل خل  ُّ : ق�ال تع�الى  . وإلیك بعض ما جاء من ھدي اإلسالم في ذل�ك  

  .)١( َّ ىنين من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل

أطیعوا اهللا فیما أمركم بھ من النكاح ینجز لكم ما وعد :  قال أبو بكر الصدیق 

  .َّ ىنين من خن حن جن يم ىم ُّ: كم من الغنى قال تعالى

  التمسوا الغني في النكاح یقول اهللا تعالى: وعن ابن مسعود 

.َّ ىنين من خن حن جن يم ىم ُّ  

 الذي لم یجد علیھ إال إزاره ول�م یق�در عل�ى خ�اتم                ذلك الرجل   وقد زوج النبي    
من حدید، ومع ھذا فزوجھ بتلك الم�رأة وجع�ل ص�داقھا علی�ھ أن یعلمھ�ا م�ا مع�ھ م�ن          

  .والمعھود من كرم اهللا تعالى ولطفھ أن یرزقھ ما فیھ كفایة لھا ولھ، القرآن
ائكم وزوجوا أیھا المؤمنون من ال زوج لھ من أحرار رجالكم ون�س : ومعنى اآلیة 

  .ومن أھل الصالح من عبیدكم وما ولیكم

إن یك���ن ھ���ؤالء ال���ذین تنكح���ونھم م���ن أی���امي  : أي َّ جن يم ىم ُّ: وقول���ھ

رج��الكم ون��سائكم وعبی��دكم وإم��ائكم أھ��ل فاق��ة وفق��ر ف��إن اهللا یغن��یھم م��ن ف��ضلھ ف��ال     
  .)٢(یمنعكم فقرھم من إنكاحھم

الُمَجاِھ�ُد  : اللَّ�ِھ َع�ْوُنُھمْ   َثَلاَثٌة َحقٌّ َعَل�ى      «:  قال  عن النبي    وعن أبي ھریرة    
  .)٤(»، َوالنَّاِكُح الَِّذي ُیِریُد الَعَفاَف)٣(ِفي َسِبیِل اللَِّھ، َوالُمَكاَتُب الَِّذي ُیِریُد اَألَداَء

                                                           

  . ٣٢سورة النور ) ١ (
  . ٢٨٧، ٢٨٦ /٣ كثیر ابن ، تفسیر٩ / ٣١١ الطبري تفسیر في البیان جامع انظر) ٢ (
 كتاب�ة  میتس�  و ح�را  ص�ار  أداه منجم�ا، ف�إذا   إلی�ھ  یؤدیھ مال على عبده الرجل یكاتب أن: معناه) ٣ (

/ ٤العت�ق، النھای�ة   علی�ھ  ل�ھ  م�واله  ثمن�ھ، ویكت�ب   لم�واله  نف�سھ  عل�ى  یكت�ب  كت�ب، كان�ھ   لمصدر
١٤٨ .  

والمكات�ب   والن�اكح  المجاھ�د  ف�ي  ج�اء  م�ا  باب - الجھاد فضائل كتاب - السن في الترمذي أخرجھ) ٤ (
 ف�ي  والن�سائي . ح�سن  ح�دیث  ھ�ذا : عی�سي  أب�و  وق�ال ١٦٥٩  رق�م ١٨٤/ ٤إی�اھم   اهللا وع�ون 
  وكت�اب ٣١٢٠  رق�م ٣٢٣/ ٦وج�ل   ع�ز  اهللا سبیل في الروضة فضل باب الجھاد كتاب: السن

: ال�سنن  في ماجة وابن. ٢٥١٨  رقم٣٦٩/ ٦العفاف  یرید الناكح الذي اهللا باب معونة النكاح
 كت�اب : الم�ستدرك  ف�ي  والح�اكم . ٢٥١٨، رق�م  ٨٤٢ - ٨٤١/ ٢المكات�ب   ب�اب  -العت�ق  كت�اب 
 یخرج�اه، و وافق�ھ   ص�حیح عل�ى ش�رط م�سلم ول�م      ح�دیث  ھذا: ل، وقا١٦١ - ١٦٠/ ٢ النكاح



 

 

 - ٣٠٥٢ - 

 یعین ھؤالء الثالث�ة وی�رزقھم   ومن خالل ھذا الھدي النبوي یتضح لنا أن اهللا        
ي ع�ون م�ن یری�د العف�اف بنكاح�ھ          من حیث ال یحتسبون، ویجعل لھم مخرجا، ف�اهللا ف�          

  .یبتغي بھ غض بصره، وحفظ فرجھ، ومن كان اهللا عونھ فال یخاف و ال یحزن
 ویخ��افوه وال ی��ضعوا العقب��ات أم��ام ش��باب أال لی��ت ق��ومي یعلم��ون فیتق��وا اهللا 

  .األمة الذین یریدون العفاف
ازه، تح�صین ال�دین، وإح�ر    : فمصالح النكاح كثیرة؛ فإنھ ی�شتمل عل�ى       : وبالجملة

وتحصین المرأة وحفظھما والقیام بھا، وإیجاد النسل، وتكثیر األمة، وتحقیق مباھ�اة            
  .)١(وغیر ذلك من المصالحالنبي 

  ثاطب ا

 لح وق اوا 

دعا اإلسالم إلى الزواج، ورغب فیھ، وح�ث علی�ھ لم�ا ی�شتمل علی�ھ م�ن م�صالح            
  .ومنافع یعود خیرھا على الفرد والمجتمع

فیما یتعل�ق ب�أمور ال�زواج فق�د         ^ ونتیجة إلعراض بعض الناس عن ھدي النبي        
  .وجدت عوائق في واقع الناس تحول دون تیسیر أمر الزواج، أو تؤدي إلى تأخیره

  :من ھذه العوائق
  .عضل الولي: أوًال

وتعنى بھ منع ولي المرأة من إتمام زواجھا فیرفض كثیرا ممن یتقدمون للزواج 
 من یكون مناسبا للزواج من ولیت�ھ، ولكن�ھ ی�رفض، ویمن�ع ھ�ذا ال�زواج،        بھا، فیتقدم 

وال یوافق علیھ بحجج واھیة، كأن یكون المتقدم فقی�ًرا، أو ال من�صب لدی�ھ وال ج�اه،               
  .أو یكون بعید اإلقامة عنھ إلى غیر ذلك من الحجج الواھیة

ي األرض   بتزویج صاحب الخلق والدین وإال فستكون فتن�ة ف�          وقد أمرنا النبي    
  .وفساد كبیر

  .المغاالة في المھور: ثانًیا
 وفي واقع الناس الیوم مغاالة الكثیر منھم في طلب المھور، وكأن الزوجة سلعة             

تباع وُتشترى، ویساوم علیھا، وكم سمعنا ع�ن أرق�ام خیالی�ة مم�ا یثق�ل كاھ�ل ال�زوج           
  .ویستدین من أجل ذلك، ما أدى إلى وقوع البغضاء في النفوس

الء أن خیر الزواج أیسره، وأن كثرة المھور لیست مكرمة ول�و كان�ت          ونسي ھؤ 
  .مكرمة لكان أولى بھا النبي 

  :ونتیجة لھذه المغاالة ال یقدم كثیر من الشباب على الزواج وصدق القائل
  وإذا خطب����ت وقل����ت م����ا مھرھ����ا   

   
  ل����م یترك����وا إال الف����راغ بجعبت����ي 

    

                                                                                                                                                     

 ٢٢٣٩  رق�م ٧/ ٩ النك�اح  ف�ي  الترغی�ب  باب - النكاح كتاب: السنة شرح في والبغوي. الذھبي
  . حدیث حسن ھذا: وقال

 . ٣/ ٨الساري  إرشاد ، وراجع٣٤٣/ ٩المغني  انظر) ١ (



 

 

 - ٣٠٥٣ - 

  .المغاالة في تأثیث بیت الزوجیة: ثالًثا
من عوائق الزواج تطلع الزوجین أو أحدھما، أو أقارب الزوجة إلى تأثیث بیت       و

  .الزوجیة بأثاث فاخر غالي الثمن ال یتفق مع حال الزوجین
وربم��ا ظ��ل الخاطب��ان فت��رة م��ن ال��زمن دون زواج حت��ى یتمكن��ا م��ن تأثی��ث بی��ت     

، وق�د س�معنا   الزوجیة، وأثناء ھذه الفترة قد یرتكب من المحرمات ما ال یعلمھ إال اهللا       
  .ورأینا غرفة نوم بكذا، وغرفة سفرة بكذا، واهللا المستعان وال حول وال قوة إال باهللا

  .المغاالة في إقامة حفل الزواج: رابًعا
 بع�ض الن��اس یتحلل��ون م��ن دی��نھم، ویتخل�ون ع��ن عقی��دتھم بحج��ة أن ھ��ذه لیل��ة   

  .العمر
ي ویكلفھم ذلك أمواال فیقیمون حفل زفافھم في فنادق، أو صاالت أفراح، أو نواد

فضال عن المخالفات الشرعیة التي ترتكب . فیكون ذلك سببا في تأخیر الزواج. كثیرة
تبرج وسفور، واختالط، وغناء، ورقص، ومزامیر وغیر : في إقامة حفل الزواج من 

أال ما أتعس حی�اة زوجی�ة تق�ام         . ذلك مما یغضب جبار السماء، وینذر بعواقب وخیمة       
  ! ومخالفة أمره على معصیة اهللا

  .البطالة:  خامًسا
ومن عوائق الزواج البطالة، وعدم وجود ف�رص عم�ل ل�شباب األم�ة، وك�م رأین�ا          
ش��باًبا ال یج��دون وظیف��ة وال عم��ال، وإن ح��صل ال��شاب عل��ى وظیف��ة أو عم��ل ب��شق       
األنف�س ف�ال تك�اد وظیفت��ھ ت�سد حاجات�ھ ال�ضروریة، وربم��ا یك�ون ل�ھ ش�یخان كبی��ران          

  . وعنایتھبحاجة إلى رعایتھ
و الحول وال   ! ! فكیف یوفر متطلبات الزواج وتكالیفھ، أو یفتح بیتا بعد الزواج؟         

  .قوة إال باهللا العلي العظیم
  .أزمة اإلسكان: سادًسا

وھذا العائق من أخطر العوائق أمام طریق الزواج وأعضلھا فإن استطاع الم�رء              
: ل��ى ھ��ذه المع��ضلة م��نأن یتغل�ب عل��ى بع��ض العوائ��ق ال��سابقة ف��أني ل��ھ أن یتغل��ب ع 

  .مقدم إیجار، أو خلو، أو ثمن تملیك شقة وغیر ذلك
وكل زوجین بحاجة إلى شقة یقیم�ون فیھ�ا وی�ستقلون بحی�اتھم، وإن أق�اموا م�ع                
أھل��یھم فح��دث ع��ن الح��رج والم��شقة إن أراد أن یحف��ظ نف��سھ وأھل��ھ ع��ن االخ��تالط       

  .والمشاكل الناتجة عن الحیاة بھذا الشكل
. وقفت علیھ من معوقات الزواج وھي عوائق مادیة كما رأینا        تلكم ھي بعض ما     

  وقد یتساءل المرء ما الحل وما المخرج؟
، فن�ؤمن بھم�ا إیمان�ا       الع�ودة ال�صادقة إل�ى كت�اب ربن�ا وس�نة نبین�ا                :والجواب

 في كل أمور حیاتنا وال نلھث وراء الح�ضارة المادی�ة،            عملیا ال نظریا، فنتقي اهللا      
، فاإلیمان والتقوى مفت�اح ك�ل خی�ر ورزق،          نع بما رزقنا اهللا     ونرضي بالیسیر ونق  

 يل ىل مل خل ُّ : والعبد یحرم الرزق بال�ذنب ی�صیبھ، وص�دق اهللا العظ�یم ح�ین ق�ال       

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم



 

 

 - ٣٠٥٤ - 

حت�ى ال ن�ضل     ^ ، فما أحوجنا إلى ھدي القرآن وسنة خیر األنام          )١( َّ ىه مه

  !!!وال نشقى
  م كعالج ؟لماذا دعا اإلسالم إلى الصو

  : دعا اإلسالم إلى الصوم كعالج لمن لم یستطع النكاح ألمور كثیرة منھا
أن�ھ بتقلی�ل الطع�ام وال�شراب یح�صل لل�نفس انك�سار ع�ن ال�شھوة، وذل�ك ألن             - أ

  .)٢(شھوة النكاح تابعة لشھوة األكل تقوي بقوتھ وتضعف بضعفھ
تي تجعل أن الصیام یھذب النفوس، ویزكي المشاعر، ویربي ملكة التقوى ال  - ب

  . وقایة، فتحول بینھ وبین الوقوع في الفاحشةبین العبد وبین معصیة اهللا 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ   ق���ال اهللا تع���الى

ٌّ ٍّ َّ ُّ َّ )٣(.  

 ف�ي ال�سر    وألن الصیام بربي في المسلم خلق المراقبة، ومن راق�ب اهللا       - ت
  .والعلن خافھ، ومن خافھ لم یعصھ

یكون عبادة یثاب المرء على فعلھا ویؤجر علیھا  كما أنھ أرشد إلى الصیام ل       - ث
  .»فعلیھ بالصوم«إلى قولھ » فعلیھ بالجوع« عن قولھ ومن ثم عدل 

  .وذلك لیحقق األھداف السامیة التي شرع الصوم من أجلھا
  

                                                           

  . ٩٦سورة األعراف آیة رقم ) ١ (
  . ١٤/ ٩فتح الباري ) ٢ (
  . ١٨٣سورة البقرة آیة رقم ) ٣ (



 

 

 - ٣٠٥٥ - 

  املبحث الثاني

  النظر إىل املخطوبة

  :وردت أحادیث عدة تندب النظر إلى المخطوبة، من ھذه األحادیث
  . أبي ھریرة حدیث* 

 َفَأَتاُه َرُجٌل َفَأْخَبَرُه َأنَّ�ُھ َت�َزوََّج اْم�َرَأًة    ُكْنُت ِعْنَد النَِّبيِّ :  قال  عن أبي ھریرة    
َفاْذَھ��ْب «: َل��ا، َق��اَل: ، َق��اَل» َأَنَظ��ْرَت ِإَلْیَھ��ا؟«: ِم��َن اْلَأْن��َصاِر، َفَق��اَل َل��ُھ َرُس��وُل اِهللا  

  .)٢(»)١(ي َأْعُیِن اْلَأْنَصاِر َشْیًئاَفاْنُظْر ِإَلْیَھا، َفِإنَّ ِف
  .حدیث جابر بن عبد اهللا * 

ِإَذا َخَطَب َأَحُدُكُم اْلَمْرَأَة، َف�ِإِن  «: قال رسول اهللا :  قالعن جابر بن عبد اهللا     
َی��ًة َفُكْن��ُت َفَخَطْب��ُت َجاِر: ، َق��اَل» اْس��َتَطاَع َأْن َیْنُظ��َر ِإَل��ى َم��ا َی��ْدُعوُه ِإَل��ى ِنَكاِحَھ��ا َفْلَیْفَع��ْل

  .)٣(»َأَتَخبَُّأ َلَھا َحتَّى َرَأْیُت ِمْنَھا َما َدَعاِني ِإَلى ِنَكاِحَھا َوَتَزوُِّجَھا َفَتَزوَّْجُتَھا
  .حدیث المغیرة بن شعبة * 

اْنُظ�ْر ِإَلْیَھ�ا، َفِإنَّ�ُھ      «:  َأنَُّھ َخَطَب اْم�َرَأًة، َفَق�اَل النَِّب�يُّ           عن المغیرة بن شعبة     
  .)٤(»ى َأْن ُیْؤَدَم َبْیَنُكَماَأْحَر
  : حدیث محمد بن مسلمة * 

َخَطْبُت اْمَرَأًة، َفَجَعْلُت َأَتَخبَُّأ َلَھا، َحتَّ�ى َنَظ�ْرُت ِإَلْیَھ�ا      :  قال عن محمد بن مسلمة     
ْعُت َرُس�وَل  َس�مِ : ؟ َفَق�الَ َأَتْفَعُل َھَذا َوَأْنَت َصاِحُب َرُسوِل اللَّ�ِھ  : ِفي َنْخٍل َلَھا، َفِقیَل َلھُ 

ِإَذا َأْلَق��ى اللَّ���ُھ ِف��ي َقْل��ِب اْم��ِرٍئ ِخْطَب���َة اْم��َرَأٍة، َفَل��ا َب��ْأَس َأْن َیْنُظ���َر        «:  َیُق��ولُ اللَّ��ِھ  

                                                           

. [ وسخ ابیض جامد یجتمع فى موق العین      : رمًصا، والرمص : صفًرا وقیل : زرقا، وقیل : قیل) ١ (
  ) ]. ٩/٢١٠(، صحیح مسلم بشرح النووي )٤/١٢٧(، المفھم )١/٣٧٢(المعجم الوسیط 

أة وكفیھ�ا لم�ن یری�د    ب�اب ن�دب النظ�ر إل�ى وج�ھ الم�ر      . أخرجھ مسلم في الصحیح، كتاب النكاح    ) ٢ (
  .  واللفظ لھ١٤٢٤/ ٧٤ رقم ١٠٤٠/ ٤تزوجھا 

 ب��اب ف��ي الرج��ل ینظ��ر إل��ى الم��رأة وھ��و یری��د     -كت��اب النك��اح  : أخرج��ھ أب��و داود ف��ي ال��سنن  ) ٣ (
والح�اكم ف�ي   . ٣٦٠، ٣٣٤/ ٣وأحم�د ف�ي الم�سند    .  واللف�ظ ل�ھ    ٢٠٨٢ رق�م    ٢٣٥/ ٢تزویجھا  
دیث ص�حیح عل�ى ش�رط م�سلم ول�م یخرج�اه،            ھ�ذا ح�   :  وق�ال  ١٦٥/ ٢كت�اب النك�اح     : المستدرك

رواه أحم��د، وأب��و داوود،  : ق��ال الح��افظ اب��ن حج��ر  . ص��حیح: درج��ة الح��دیث . ووافق��ھ ال��ذھبي 
  . ٢٩٠انظر بلوغ المرام من أدلة األحكام صـ . ورجالھ ثقات، وصححھ الحاكم

 رق�م  ٣٩٧ /٣كتاب النكاح باب ما جاء في النظ�ر إل�ى المخطوب�ة             : أخرجھ الترمذي في السنن   ) ٤ (
محم�د ب�ن م�سلمة،      : ھذا ح�دیث ح�سن، وف�ي الب�اب ع�ن          : ، واللفظ لھ، وقال أبو عیسى     ١٠٨٨

كت�اب النك�اح ب�اب إباح�ة النظ�ر قب�ل         : والن�سائي ف�ي ال�سنن     . وجابر، وأبي حمید، وأب�ي ھری�رة      
كتاب النكاح باب النظر إلى الم�رأة إذا        : وابن ماجة في السنن   . ٣٢٣٤، رقم   ١٧٨/ ٦التزویج  
إس��ناده ص��حیح وق��د روى  : ق��ال ف��ي الزوائ��د .  مط��وال١٨٦٦ رق��م ٦٠٠/ ١یتزوجھ��ا أراد أن 

كتاب النكاح باب الرخصة في النظر للم�رأة عن�د       : والدرامي في السنن  . الترمذي وغیره بعضھ  
كت���اب النك���اح ب���اب النظ���ر إل���ى : والبغ���وي ف���ي ش���رح ال���سنة. ٢١٧٢ رق���م ١٨٠/ ٢الخطب���ة 

  . ھذا حدیث حسن:  وقال٢٢٤٧ رقم ١٧ - ١٦/ ٩المخطوبة 
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  .)١(»ِإَلْیَھا
  :وعلى ضوء ھذه األحادیث نتناول ھذا المبحث في المطالب التالیة

  اطب اول

طوا ظر إم ا  

والمؤمن��ات بغ��ض الب��صر عم��ا حرم��ھ اهللا تع��الى، فق��ال أم��ر اهللا تع��الى الم��ؤمنین 

 يث ىث مثنث زث رث  ىتيت نت مت زت رت يب ىب ُّ : س�������بحانھ

، ولما كان النظر    )٢( َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف

من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشریعة تحریمھ وإباحتھ في موضع الحاج�ة،              
  .)٣(وھذا شان كل ماحرم تحریم الوسائل، فإنھ یباح للمصلحة الراجحة

 وإذا ك��ان اإلس��الم ق��د ح��رم النظ��ر إل��ى الم��رأة األجنبی��ة لم��ا ی��سببھ م��ن إث��ارة          
الشھوات والوقوع في المحرمات فإنھ اس�تثنى م�ن ذل�ك النظ�ر إل�ى الم�رأة عن�د إرادة         
تزویجھ��ا، ذل��ك أن الحی��اة الزوجی��ة ینبغ��ي أن تبن��ى عل��ى أس��اس مت��ین م��ن الرؤی��ة       

أجل ذلك ندب اإلس�الم لم�ن یری�د أن          والمصارحة والوضوح ال على أمر مجھول، من        
  .یتزوج بامرأة أن ینظر إلیھا، وفي النظر من الفوائد ما ال یخفى على لبیب

وقد ذكر األئمة أن األمر في أحادیث الباب على جھة اإلرشاد إل�ى الم�صلحة،          
  . فلعلھ یرى منھا ما یرغبھ في نكاحھا- أي المخطوبة -فإنھ إذا نظر إلیھا 

ِإَذا َخَط��َب «:  عل��ى ھ��ذا بقول��ھ ف��ي ح��دیث ج��ابر ب��ن عب��د اهللا وق��د نب��ھ النب��ي 
  .)٤(»َأَحُدُكُم اْلَمْرَأَة، َفِإْن اْسَتَطاَع َأْن َیْنُظَر ِمْنَھا ِإَلى َما َیْدُعوُه ِإَلى ِنَكاِحَھا، َفْلَیْفَعْل

وال قائل فیما أعلم�ھ بحم�ل ھ�ذا األم�ر عل�ى الوج�وب       : یقول أبو العباس القرطبي   
، وال یق�ال مث�ل ھ�ذا ف��ي    »ف�إن اس�تطاع فلیفع��ل  «قول�ھ  : ل�ى أن�ھ ل�یس ك��ذلك   وق�د دل ع 

الواجب، وقاعدة النكاح وإن كان فیھا معارضة مفارقة لقاعدة البیوع م�ن حی�ث أنھ�ا               
مبنی��ة عل��ى المكارم��ة والمواص��لة، وإظھ��ار الرغب��ات، والعم��ل عل��ى مك��ارم األخ��الق، 

 ض��روب م��ن الجھ��االت   النك��اح م��ن غی��ر ص��داق، وتج��وز فیھ��ا    : بحی��ث یج��وز فیھ��ا  
. واألحكام ال یجوز شيء منھا في البیوع والمعامالت المبنیة على المشاحة والمغابنة

                                                           

 / ١ یتزوجھ�ا  أن أراد إذا الم�رأة  إل�ى  النظ�ر  ب�اب  -النك�اح  كت�اب : السنن في ماجة ابن أخرجھ) ١ (
 ض�عیف  الك�وفي  - أرط�أة  اب�ن  وھ�و - حج�اج  إس�ناده  ف�ي : الزوائ�د  ف�ي  ق�ال . ١٨٦٤رق�م   ۵٩٩

. رآخ�  بإس�ناد  ص�حیحھ  في حبان ابن رواه فقد حجاج بھ ینفرد لم لكن بالعنعنة ومدلس، ورواه
  . ٢٢٥/ ٤المسند  في وأحمد

  . ٣١، ٣٠سورة النور آیة رقم ) ٢ (
  . ٦٩صـ . روضة المحبین ونزھة المشتاقین) ٣ (
/ ٢كتاب النكاح باب في الرجل ینظر إلى المرأة وھو یرید تزویجھا   : أخرجھ أبو داود في السنن    ) ٤ (

: ف��ي الم��ستدركوالح��اكم . ٣٦٠، ٣٣٤/ ٣وأحم��د ف��ي الم��سند .  واللف��ظ ل��ھ٢٠٨٢ رق��م ٢٣٥
  . ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه و وافقھ الذھبي:  وقال١٥٦/ ٢كتاب النكاح 
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ومن ھنا جاز عقد النكاح على امرأة ال یعرف حالھا من جمال، وشباب وحسن خلق،     
وتمام خلق، وھذه وإن كان�ت مجھول�ة حال�ة العق�د ل�م ی�ضر الجھ�ل لھ�ا، إذ ل�م یلتف�ت                     

ذا الباب فاألمر بالنظر إلى المخطوبة أحرى بأن ال یك�ون واجًب�ا فل�م     الشرع إلیھ في ھ   
  .یبق إال أن یحمل ذلك األمر على ما تقدم

مال��ك، وال��شافعي، والكوفی��ون، وغی��رھم، وأھ��ل     : وبھ��ذا ق��ال جمھ��ور الفقھ��اء   
  .)٢(، وال مباالة بقولھم لألحادیث الصحیحة في الباب)١(الظاھر، وقد كره ذلك قوم

ب اطا  

طون ا ظر إوز ا ذيا وا 

ال خالف بین أھل العلم في إباحة النظ�ر إل�ى الم�رأة لم�ن أراد نكاحھ�ا، وإنم�ا                     
وقع الخالف في الموضع الذي یجوز النظر إلیھ م�ن المخطوب�ة، وإلی�ك أق�وال األئم�ة                  

  : في ذلك
ألنھ یستدل ذھب أكثر العلماء إلى أن النظر یجوز إلى الوجھ والكفین فقط،     * 

  .بالوجھ على الجمال أو ضده، وبالكفین على خصوبة البدن أو عدمھا
إنما أبیح لھ النظر إلى وجھھا وكفیھا فقط وال ینظ�ر إلیھ�ا         : یقول اإلمام الخطابي  

حاس��رة، وال یطل��ع عل��ى ش��يء م��ن عورتھ��ا وس��واء كان��ت أذن��ت ل��ھ ف��ي ذل��ك، أو ل��م   
  .)٣(تأذن

  : ثالث روایاتوعن أحمد * 
  .ینظر إلى وجھھا ویدیھا: إحداھن
  .ینظر إلى ما یظھر غالبا كالرقبة، والساقین، ونحوھما: والثانیة
  .)٤(ینظر إلیھا كلھا عورة وغیرھا: والثالثة

ینظ�ر إل�ى جمی�ع ب�دنھا؛        : وق�ال داود  . ینظر إلى مواضع اللحم   : وقال األوزاعي * 
  .»وانظر إلیھا«: لظاھر قولھ 

  .أ ظاھر منابذ ألصول السنة واإلجماعوھذا خط:  یقول اإلمام النووي
وأصول الشریعة ترد علیھ في تحریم االطالع عل�ى        : ویقول أبو العباس القرطبي   

  .العورة
ج��واز النظ��ر إل��ى الوج��ھ والكف��ین؛ وألن النظ��ر   : وال��راجح م��ن أق��وال أھ��ل العل��م 

  .محرم أبیح للحاجة فیختص بما تدعو إلیھ الحاجة
أن�ھ ال   » َحتَّى َرَأْیُت ِمْنَھ�ا َم�ا َدَع�اِني ِإَل�ى ِنَكاِحَھ�ا           «: وفي قول جابر بن عبد اهللا       

یج��وز أن ینظ��ر أكث��ر مم��ا یحت��اج إلی��ھ الم��رء للخطب��ة وال��زواج واهللا تع��الى أعل��ى           

                                                           

 . زواجھا یرید لمن النظر أي) ١ (
 ٦/١٣٢( األوط�ار  ، نی�ل ٢١٠/ ٩النووي  بشرح مسلم ، صحیح١٢٦ - ١٢٥/ ٤ المفھم: انظر) ٢ (

 (  
  . ١٦٨/ ٣السنن  معالم) ٣ (
  . ٦٦/ ٦ المعبود عون انظر) ٤ (
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  .)١(وأعلم
  

  اطب اث

 ل رط إذن اطو ل اظر إ؟

 أن یفعل ذلك  الصواب أنھ ال یشترط إذن المخطوبة في نظر الخاطب إلیھا، بل لھ           
َفَخَطْب�ُت َجاِرَی�ًة َفُكْن�ُت    «:  یق�ول  فعُل جابر بن عب�د اهللا       : على غفلتھا، ویدل على ذلك    

  .»َأَتَخبَُّأ َلَھا َحتَّى َرَأْیُت ِمْنَھا َما َدَعاِني ِإَلى ِنَكاِحَھا َوَتَزوُِّجَھا َفَتَزوَّْجُتَھا
والجمھور أنھ ال ی�شترط    ثم مذھبنا، ومذھب مالك، وأحمد،      : یقول اإلمام النووي  

في جواز ھذا النظر رضاھا، بل لھ ذلك في غفلتھا، وم�ن غی�ر تق�دم إع�الم، لك�ن ق�ال            
أكره نظره في غفلتھا مخافة من وقوع نظ�ره عل�ى ع�ورة، وع�ن مال�ك روای�ة                   : مالك

  .ضعیفة أنھ ال ینظر إال بإذنھا

انھا،  ق��د أذن ف��ي ذل��ك مطلًق��ا، ول��م ی��شترط اس��تئذ   وھ��ذا ض��عیف؛ ألن النب��ي  
وألنھا تستحي غالًبا من اإلذن، وألن في ذلك تغریًرا فربم�ا رآھ�ا فل�م تعجب�ھ فیتركھ�ا                

  .)٢(فتنكسر وتتأذى

راب اطا  

  ون اظر إ اطو؟

مما ال شك فیھ أن النظر إنما أبیح من أجل الوقوف على محاسن الم�رأة الخلقی�ة      
والخلقی��ة م��ن ش��باب، وح��سن الخل��ق، أو تم��ام الخلق��ة، وھ��ذا مطل��وب قب��ل الخطب��ة ال 

  .بعدھا
یستحب أن یكون نظره إلیھا قب�ل الخطب�ة حت�ى إن كرھھ�ا     : قال أصحاب الشافعي  

  . بعد الخطبةتركھا من غیر إیذاء، بخالف ما إذا تركھا
وإذا ل��م یمكن��ھ النظ��ر اس��تحب ل��ھ أن یبع��ث ام��رأة یث��ق بھ��ا تنظ��ر إلیھ��ا وتخب��ره    

  .)٣(ویكون ذلك قبل الخطبة
 أن النبي  أراد أن یتزوج ام�رأة فبع�ث ام�رأة لتنظ�ر إلیھ�ا،        عن أنس بن مالك     

  .)١(»الحدیث... )٥(، َواْنُظِري ِإَلى ُعْرُقوَبْیَھا)٤(ُشمِّي َعَواِرَضَھا«: فقال

                                                           

  نی�ل ١٢٦/ ٤ ، المفھ�م ٢١٠/ ٩الن�ووي   ب�شرح  م�سلم  ص�حیح  ف�ي  الم�سالة  ھ�ذه  تفصیل راجع) ١ (
  . ٤٩٠/ ٩، المغني ١٨١/ ٣السالم  ، سبل١٣٣/ ٦األوطار 

  . ٢١١ - ٢١٠/ ٩النووي  بشرح مسلم صحیح انظر) ٢ (
  . ١٨٢/ ٣ السالم ، سبل٢١١/ ٩ النووي شرح راجع) ٣ (
ع�ارض،   واح�دھا  واألض�راس  الثنای�ا  ب�ین  م�ا  وھ�ي  الف�م  ع�رض  ف�ي  الت�ي  األس�نان : العوارض) ٤ (

  . ١١٩/ ٢٠القاري  ، عمدة٢١٢/ ٣ النھایة: انظر. الفم نكھة الختبار بذلك وأمرھا
ھو الوتر الذي خلق الكعبین من مفصل الق�دم وال�ساق م�ن ذوات األرب�ع، وھ�و م�ن                : العرقوب) ٥ (

  . ٢٢١/ ٣النھایة . اإلنسان فویق العقب
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واألفضل أن یكون بعث المرأة بعد نظره ھو إلیھا كي تتعرف على أوصاف      : قلت
ال یتمكن ھو من معرفتھا، وال تكفي الم�رأة للخطب�ة فوجھ�ات النظ�ر ف�ي أم�ر الجم�ال               
تتفاوت، وكم من أزواج خط�بن الن�ساء دون رؤی�تھن أو ع�ن طری�ق الوص�ف وكان�ت             

  .الطالق، وھدم األسرة: النتیجة
  ب أن یختلي بمن یرید رؤیتھا؟ھل یجوز للخاط

ح��رم اإلس��الم ك��ل م��ا م��ن ش��أنھ أن ی��ؤدى إل��ى وق��وع الفاح��شة، وقای��ة للف��رد           
  .والمجتمع وحرصا على نشر الفضیلة ومحاربة الرذیلة

ال یجوز لمن یرید رؤیة امرأة لخطبتھا أن یختلي بھا ألنھا محرمة : من أجل ذلك
تح�ریم، وأن��ھ ال ی�ؤمن م��ع الخل��وة   علی�ھ، ول��م ی�رد ال��شرع بغی�ر النظ��ر فبقی�ت عل��ى ال    

  .مواقعة المحظور
َل�ا َیْخُل�َونَّ َرُج�ٌل ِب�اْمَرَأٍة ِإلَّ�ا َك�اَن       «:  ق�ال  ع�ن النب�ي     عن عم�ر ب�ن الخط�اب        

  .)٢(»َثاِلَثُھَما الشَّْیَطاُن
  .وال ینظر إلیھا نظر تلذذ وشھوة وال لریبة

ول�ھ أن ی�ردد النظ�ر       ینظر إلى الوجھ وال یكون عن طریق ل�ذة،          : قال اإلمام أحمد  
  .)٣(إلیھا ویتأمل محاسنھا ألن المقصود ال یحصل إال لذلك

  اطب اس

 م ظر ارأة إ اطب

ذك��ر العلم��اء أن حك��م نظ��ر الرج��ل إل��ى الم��رأة للخطب��ة أم��ر ج��ائز، وك��ذلك للم��رأة 
  .خاطبھا فإنھ یعجبھا منھ ما یعجبھ منھا: فإنھا تنظر إلى

ول���م ی���رد ب���ھ ح���دیث، واألص���ل تح���ریم نظ���ر األجنب���ي : یق���ول األمی���ر ال���صنعاني
  .)٤(واألجنبیة إال بدلیل، كالدلیل على جواز نظر الرجل لمن یرید خطبتھا

یتحقق إذا علم للمرأة أن .  أعني جواز نظر المرأة -ومعلوم أن ھذا الجواز     : قلت
یج�وز لھ�ا   فالنا ھذا یرید خطبتھا أو تقدم لرؤیتھا، وكان ھناك سابق معرفة، وإال فال  

ذل��ك ألن األص��ل أن الرج��ل ھ��و ال��ذي یتق��دم لخطب��ة الم��رأة ول��یس العك��س واهللا أعل��ى  
  .وأعلم

  .واهللا أعلى وأعلم
 

                                                                                                                                                     

 ش�رط  عل�ى  ص�حیح  ح�دیث  ھ�ذا :  وق�ال ١٦٦/ ٢ النك�اح  كت�اب : الم�ستدرك  ف�ي  الح�اكم  أخرجھ) ١( 
  . الذھبي یخرجاه، ووافقھ ولم مسلم

  رق�م ٤٦٦ - ٤٦٥/ ٤ الجماع�ة  لزوم في جاء ما باب -الفتن كتاب: السنن في الترمذي أخرجھ) ٢ (
/ ١ الم�سند  ف�ي  وأحم�د . الوج�ھ  ھ�ذا  م�ن  غریب صحیح حسن حدیث ھذا: وقال ، مطوًلا٢١٧٠

 ب�ن  ع�امر  ح�دیث  م�ن  ، وآخ�ر اهللا  عب�د  ب�ن  ج�ابر  ح�دیث  م�ن  شاھد وللحدیث: قلت. ٢٦، ١٨
  . ربیعة 

  . ١٨٢/ ٣السالم  سبل انظر) ٣ (
  .. ١٨٢/ ٣سبل السالم ) ٤ (
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  املبحث الثالث

  أسس اختيار الزوجني

  اطب اول

زور اس اأ  

ِبَھا ِلَماِلَھ�ا َوِلَح�سَ  : ُت�ْنَكُح الَم�ْرَأُة ِل�َأْرَبعٍ    «:  ق�ال  ع�ن النب�ي   عن أب�ي ھری�رة     
  .)٣(»)٢( ِبَذاِت الدِّیِن، َتِرَبْت َیَداَك)١(َوَجَماِلَھا َوِلِدیِنَھا، َفاْظَفْر

 الزوج��ة س��كنا لل��زوج، وراح��ة یخل��د إلیھ��ا عن��د تعب��ھ وت��صبھ وھ��ي  جع��ل اهللا 
شریكة حیاتھ، ورب�ة بیت�ھ، وأم أوالده، والراعی�ة لھ�م، وھ�ي ب�ذلك رك�ن أساس�ي ف�ي             

م�ر األس�رة، وإن ف�سدت انھ�ارت األس�رة وتجرع�ت             بناء األسرة فإن صلحت اس�تقام أ      
  .كؤوس الشقاء

من أجل ذلك عني اإلسالم باختی�ار الزوج�ة ب�أن تك�ون ص�الحة ذات خل�ق ودی�ن،                    
، یأمرھ�ا فتطیع�ھ، ویق�سم علیھ�ا فتب�ره،           وجعلھا خیر مت�اع للرج�ل بع�د تق�وى اهللا            

  .ویغیب عنھا فتحفظھ في نفسھا ومالھ
 لل�صفات الت�ي ی�تم عل�ى أساس�ھا اختی�ار             ول  بیان م�ن الرس�    : وفي ھذا الحدیث  

الزوجة، فھناك من یعب�د الم�ال، وی�سعى إلی�ھ، ویح�رص عل�ى جمع�ھ، فیخت�ار الم�رأة                   
  .لمالھا

وھن�اك م�ن یع�شق الجم�ال فیك�ون ش�غلھ ال�شاغل، وھم�ھ األول واألخی�ر، فیك�ون           
  .اختیاره للزوجة قائما على ھذا األساس

ماعیة فیبحث عن النسب والحسب فیختار ومن الناس من ینظر إلى المكانة االجت
  .ذات الحسب والنسب

أما العقالء من الناس الذین یریدون استقرار الحیاة الزوجیة، والسعادة األس�ریة     
  .وتربیة األبناء تربیة إسالمیة فیتطلعون إلى اختیار ذات الدین

ین فاظفر بذات الد«:  باختیار ذات الدین في قولھومن ثم كانت دعوة الرسول 
  .»تربت یداك

                                                           

فاظفر جزاء شرط محذوف إي إذا تحققت مافصلت لك تف�صیال  : الظفر ھو غایة البغیة، وقولھ    ) ١ (
إرش��اد ال���ساري  . [ الم���سترشد ب��ذات ال���دین؛ فإنھ��ا تك���سبك من��افع ال���دارین   بین��ا ف���اظفر أیھ��ا   

 )]. ٩/٣٨(، فتح الباري )٨/٢٢(
ت��رب الرج��ل إذا افتق��ر أي ل��صق ب��التراب، وھ��ي كنای��ة ع��ن الفق��ر، وأت��رب إذا اس��تغنى  : تق��ول) ٢ (

 ب�ھ  وھذه الكلمة جاریة على ألسنة العرب الیریدون بھا الدعاء على المخاطب وال وقوع األم�ر      
النھای�ة ف�ي غری�ب الح�دیث     . [ هللا درك، وقی�ل غی�ر ذل�ك   : قاتلھ اهللا، وقی�ل معناھ�ا     : كما یقولون 

 ) ]. ٨/٢٢(، إرشاد الساري )٩/٣٨(، فتح الباري )٩/٨(، شرح السنة )١/١٨٤(واألثر 
 ٥٠٩٠  رق�م ٣٥/ ٩ال�دین   األكف�اء ف�ي   ب�اب  - النك�اح  كت�اب : ال�صحیح  ف�ي  البخ�اري  أخرج�ھ ) ٣ (

 ١٠٨٦/ ٢ال�دین   ذات نك�اح  اس�تحباب   ب�اب - الرض�اع  كت�اب : ال�صحیح  ف�ي  ومسلم. لھ واللفظ
 .  ٥٣رقم 
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فالالئق بذوي المروءات وأرباب الدیانات أن یكون الدین مطم�ح نظ�رھم ف�ي ك�ل                 
  .شيء السیما فیما یدوم أمره ویعظم خطره

واإلسالم ال یمنع أن یتطل�ع الم�رء إل�ى الم�ال أو الجم�ال أو الح�سب، ولكن�ھ یرب�أ                   
 إھمالھ عن�صر  بالمسلم أن یكون ھمھ المال فقط، أو الجمال، أو الحسب، والنسب مع         

  .الدین
وعلى ذلك فال بأس بالنظر إلى ھ�ذه ال�صفات أو بع�ضھا، ووض�عھا ف�ي االعتب�ار                    
م��ع عن��صر ال��دین، ف��إن أراد الم��سلم دوام الع��شرة وبق��اء األلف��ة، واس��تقرار الحی��اة       
الزوجی��ة واس��تمرارھا فلیخت��ر ذات ال��دین، وإال فق��د ع��رض نف��سھ لل��شقاء، واألس��رة   

  .ل وال قوة إال باهللا العلي العظیملالنھیار والدمار، و الحو
  :الصفات األساسیة في اختیار الزوجة* 

الزوج��ة ھ��ي اللبن��ة األساس��یة ف��ي بن��اء األس��رة فھ��ي رب��ة البی��ت، وأم األوالد          
والراعی��ة لھ��م، ف��إن ص��لحت ص��لح ح��ال األس��رة، وإن ف��سدت تجرع��ت األس��رة ك��اس   

  .الشقاء
یھ عدة صفات أساسیة في ومن ثم ینبغي لمن أراد أن یتزوج أن یضع نصب عین

  .المرأة التي یختارھا زوجة لھ
وق��د ذك��ر اإلم��ام أب��و حام��د الغزال��ي أن الخ��صال المطیب��ة للع��یش الت��ي ال ب��د م��ن   

ال�دین، والخل�ق، والح�سن،    : مراعاتھا في المرأة لیدوم العقد وتت�وفر مقاص�ده ثمانی�ة      
  .)١(ریبةوخفة المھر، والوالدة، والبكارة، والنسب، وأن ال تكون قرابة ق

  :وإلیك تفصیل ذلك
  .أن تكون ذات دین: أوًال

ھذا ھو األص�ل، وب�ھ ینبغ�ي أن یق�ع االعتن�اء، فإنھ�ا إن كان�ت ض�عیفة ال�دین ف�ي              
صیانة نفسھا وفرجھا أزرت بزوجھا وس�ودت ب�ین الن�اس وجھ�ھ، وشوش�ت ب�الغیرة           

ن�ة،  قلبھ، وتنغض بذلك عیشھ، فإن ملك سبیل الحمیة والغیرة ل�م ی�زل ف�ي ب�الء ومح                
وإن س��لك س��بیل الت��ساھل ك��ان متھاون��ا بدین��ھ وعرض��ھ ومن��سوب إل��ى قل��ة الحمی��ة       
واألنفة، وإذا كانت مع الفساد جمیلة كان بالؤھا أشد، إذ یشق على ال�زوج مفارقتھ�ا                

  .فال یصبر عنھا، وال یصبر علیھا
ف�اظفر ب�ذات ال�دین      «: ^وقد دل عل�ى اختی�ار ذات ال�دین ح�دیث الب�اب ف�ي قول�ھ                  

  .، والشك أن المرأة الصالحة خیر متاع للرجل»تربت یداك
الدُّْنَیا َمَتاٌع، َوَخْیُر َمَتاِع «:  قال عن النبي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص      

  .)٢(»الدُّْنَیا اْلَمْرَأُة الصَّاِلَحُة
وإذا كان اإلسالم قد حث على مجالسة الجلیس الصالح وص�حبة األخی�ار ف�األولى     

لدین مطمح�ھ ف�ي م�ن تك�ون ش�ریكة حیات�ھ، وأم أوالده، والراعی�ة         بالمسلم أن یكون ا   

                                                           

  .  وما بعدھا٥٠/ ٩، وما بعدھا، والمغني ٣٥/ ٢انظر إحیاء علوم الدین ) ١ (
  . ٦٤ رقم ١٠٩٠/ ٢كتاب الرضاع باب خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة : أخرجھ مسلم) ٢ (
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  .في بیتھا، تطیعھ إذا أمرھا، وتحفظھ في غیبتھ في مالھا ونفسھا
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  .حسن الخلق: ثانًیا
 - أي الزوج�ة    -وذلك أصل مھم في طلب الفراغة، واالستعانة على الدین، فإنھ�ا            

نعم، كان ال�ضرر منھ�ا أكث�ر م�ن     إذا كانت سلیطة بذیئة اللسان، سیئة الخلق، كافرة لل       
  .النفع، والصبر على لسان النساء مما یمتحن بھ األولیاء

ال أنانة، وال منانة، وال حنانة، وال : ال تنكحوا من النساء ستة    : قال بعض العرب  
  .تنكحوا حداقة، وال براقة، وال شداقة

 فنك�اح  فھي التي تكثر األن�ین والت�شكي، وتع�صب رأس�ھا ك�ل س�اعة،              : أما األنانة 
  .الممارضة، أو نكاح المتمارضة ال خیر فیھ

  .فعلت ألجلك كذا وكذا: التي تمن على زوجھا فتقول: والمنانة
التي تحن إلى زوج آخر، أو لدھا من زوج آخر، وھذا أیًضا مما یج�ب             : والحنانة

  .اجتنابھ
  .التي ترمي إلى كل شيء بحدقتھا فتشتھیھ وتكلف الزوج شراءه: والحداقة

  :تحتمل معنیین: قةوالبرا
أن تك��ون ط��ول النھ��ار ف��ي ت��صقیل وجھھ��ا وتزیین��ھ، لیك��ون لوجھھ��ا   : أح��دھما

  .بریق محصل بالصنع
أن تغضب عل�ى الطع�ام ف�ال تأك�ل إال وح�دھا وت�ستقل ن�صیبھا م�ن ك�ل                     : والثاني

  .شيء
  .برقت المرأة، وبرق الصبي الطعام إذا غضب عنده: وھذه لغة یمانیة یقولون

  .)١(دقة الكثیرة الكالمالمتش: والشداقة
  .حسن الوجھ: ثالًثا

والجم�ال مطل��وب ألن الزوج��ة إذا كان��ت جمیل��ة ك�ان ذل��ك أس��كن لنف��سھ، وأغ��ض   
  .لبصره، وأكمل لمودتھ، ولذلك شرع النظر قبل النكاح

ِقیَل ِلَرُسوِل اللَِّھ «:  أنھ قالومما یدل على اعتبار الجمال ما رواه أبو ھریرة       
الَِّت��ي َت��ُسرُُّه ِإَذا َنَظ��َر، َوُتِطیُع��ُھ ِإَذا َأَم��َر، َوَل��ا ُتَخاِلُف��ُھ ِف��ي   «:  َخْی��ٌر؟ َق��اَلَأيُّ النِّ��َساِء: ^

  .)٢(»َنْفِسَھا َوَماِلَھا ِبَما َیْكَرُه
  .أي الزوج» تسره«وقولھ 
أي لحسنھا ظاھرا، أو لح�سن أخالقھ�ا باطن�ا، ودوام اش�تغالھا        » إذا نظر «وقولھ  

  .بطاعة اهللا والتقوي
  .)٣(أي بتمكین أحد من نفسھا» في نفسھا«ھ وقول

فلو رغب عن الجمال فھ�و إل�ى الزھ�د أق�رب؛ ألن�ھ عل�ى الجمل�ة ب�اب م�ن ال�دنیا،             
  .وإن كان یعین على الدین في حق بعض األشخاص

                                                           

   .٣٦/ ٢إحیاء علوم الدین ) ١ (
 . ٣٢٣١ رقم ٣٧٧/ ٦ باب أي النساء خیر -كتاب النكاح: أخرجھ النسائي في السنین) ٢ (

  .وھو حدیث صحیح. ٤٣٨، ٤٣٢، ٢٥١/ ٢وأحمد في المسند 
  . ٣٧٧/ ٦حاشیة السندي على سنن النسائي ) ٣ (
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الزھ��د ف��ي ك��ل ش��يء حت��ى ف��ي الم��رأة یت��زوج یتیم��ة : ق��ال أب��و س��لیمان ال��داراني
ة المؤن�ة ترض�ى بالی�سیر، ویت�زوج بن�ت      فیؤجر فیھا، إن أطعمھا وكساھا تكون خفیف     

  .اكسني كذا وكذا:  فتشتھي علیھ الشھوات وتقول- أبناء الدنیا -فالن وفالن یعني 
: واختار اإلمام أحمد بن حنب�ل ع�وراء عل�ى أختھ�ا، وكان�ت أختھ�ا جمیل�ة، ف�سأل                  

فھ�ذا دأب م�ن ل�م یق�صد التمت�ع،      . زوج�وني إیاھ�ا  : من أعقلھما؟ فقی�ل الع�وراء، فق�ال     
ا من ال یأمن عل�ى دین�ھ م�ا ل�م یك�ن ل�ھ م�ستمتع فلیطل�ب الجم�ال، فالتل�ذذ بالمب�اح                       فأم

  .)١(حصن للدین
  .أن تكون خفیفة المھر: رابًعا

 ع��ن المغ��االة ف��ي المھ��ور، وق��د ت��زوج  فخی��ر الن��ساء أقلھ��ن مھ��ًرا، وق��د نھ��ي  
 بع��ض ن��سائھ عل��ى ع��شرة دراھ��م، وأث��اث بی��ت ك��ان رح��ي ی��د، وج��رة، رس��ول اهللا 

:  ینھي عن المغاالة في ال�صداق ویق�ول  من آدم حشوھا لیف، وكان عمر    ووسادة  
َأَلا َلا ُتَغاُلوا ِبُصُدِق النَِّساِء، َفِإنََّھا َلْو َكاَنْت َمْكُرَمًة ِفي الدُّْنَیا، َأْو َتْقَوى ِعْنَد اللَِّھ َلَكاَن «

 اْمَرَأًة ِمْن ِنَساِئِھ، َوَلا ُأْصِدَقْت اْم�َرَأٌة      ، َما َأْصَدَق َرُسوُل اللَِّھ       َأْوَلاُكْم ِبَھا النَِّبيُّ    
  .)٣(»)٢(ِمْن َبَناِتِھ َأْكَثَر ِمْن ِثْنَتْي َعْشَرَة ُأوِقیًَّة
  . على نواة من ذھب قیمتھا خمسة دراھموقد تزوج بعض أصحاب النبي 

وكما تكره المغاالة في المھر من جھة المرأة فیكره السؤال ع�ن مالھ�ا م�ن جھ�ة        
  .جل، وال ینبغي أن ینكح طمًعا في المالالر

  .)٤(أي شيء للمرأة فاعلم أنھ لص: إذا تزوج وقال: قال الثوري
  .أن تكون المرأة ولوًدا: خامًسا

ویستحب أن تك�ون الم�رأة ول�وًدا؛ وذل�ك ألن م�ن ثم�رات ال�زواج تح�صیل الول�د،                  
  .وتكثیر سواد المسلمین، لیكونوا قوة في مواجھة أعداء اإلسالم

ِإنِّ�ي َأَص�ْبُت اْم�َرَأًة    : فق�ال : ج�اء رج�ل إل�ى النب�ي       :  ق�ال  ن معقل بن یسار     فع
ُثمَّ َأَتاُه الثَّاِنَیَة َفَنَھاُه، ُث�مَّ َأَت�اُه        » َلا«: َذاَت َحَسٍب َوَجَماٍل، َوِإنََّھا َلا َتِلُد، َأَفَأَتَزوَُّجَھا، َقالَ       

  .)٥(»َوُلوَد َفِإنِّي ُمَكاِثٌر ِبُكُم اْلُأَمَمَتَزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْل«: الثَّاِلَثَة، َفَقاَل
  .وتعرف المرأة الودود الولود من أقاربھا

  :فوائد تحصیل الولد

                                                           

  . ٣٧/ ٢راجع إحیاء علوم الدین ) ١ (
  . ٤٢٣/ ٣نن الترمذي انظر س. عند أھل العلم أربعون درھما: األوقیة) ٢ (
والترم�ذي ف�ي    . ٢١٠٦ رق�م    ٢٤١/ ٢ باب الصداق    -كتاب النكاح   : أخرجھ أبو داود في السن    ) ٣ (

ھ�ذا  : وق�ال ١١١٦ رق�م  ٤٢٣ - ٤٢٢/ ٣ باب ما جاء في مھور الن�ساء       -كتاب النكاح   : السنن
 رق�م  ٦٠٧/ ١ ب�اب ص�داق الن�ساء    -وابن ماج�ة ف�ي الم�تن كت�اب النك�اح        . حدیث حسن صحیح  

/ ٢ وبنات�ھ   ب�اب ك�م كان�ت مھ�ور أزواج النب�ي      -كتاب النكاح : والدارمي في السنن . ١٨٨٧
  . ٢٢٠٠ رقم ١٩٠

  . ٣٨/ ٢إحیاء علوم الدین ) ٤ (
  . ، وھو حدیث صحیح صححھ الحاكم، ووافقھ الذھبي١٨سبق تخریجھ في صـ ) ٥ (
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وفي التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجھ ھ�ي األص�ل ف�ي الترغی�ب فی�ھ عن�د                    
  .األمن من غوائل الشھوة حتى لم یحب أحدھم أن یلقى اهللا عزبا

  . بالسعي في تحصیل الولد إلبقاء جنس اإلنسانموافقة محبة اهللا: األول
 . السابقین في تكثیر األمة، ومباھاتھ طلب محبة الرسول : الثاني
  .طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده: الثالث
  .)١(طلب الشفاعة بموت الولد الصغیر إذا مات قبلھ: الرابع

  .أن تكون بكًرا: سادًسا
بك���ر ھ���ي المح���صلة لمقاص���د النك���اح فإنھ���ا أل���ذ  وی���ستحب نك���اح األبك���ار؛ ألن ال

اس��تمتاًعا وأطی��ب نكھ��ة، وأرغ��ب ف��ي االس��تمتاع ال��ذي ھ��و مق��صود النك��اح، وأح��سن  
عشرة، وأفكھ محادثة، وأجمل منظ�ًرا، وأل�ین ملم�ًسا وأق�رب إل�ى أن یعودھ�ا زوجھ�ا                   

  .)٢(األخالق التي یرتضیھا
 ثیبا فق�ال ل�ھ    عبد اهللا   على نكاح األبكار، فقد تزوج جابر بن وقد حث النبي    

  .)٣(»َفَھلَّا ِبْكًرا ُتَالِعُبَھا َوُتَالِعُبَك«: النبي 
  :وفي البكارة ثالث فوائد

 أن تحب الزوج وتألفھ فیؤثر في معنى الود، والطباع مجبول�ة عل�ى األن�س       : األولى -
ب�أول م��ألوف، وأم��ا الت��ي اختب��رت الرج�ال ومارس��ت األح��وال فربم��ا ال ترض��ى بع��ض   

  .صاف التي تخالف ما ألفتھ في زواجھا األولاألو
 أن ذلك أكمل في مودتھ لھا، فإن الطب�ع ینف�ر ع�ن الت�ي م�سھا غی�ر ال�زوج                     : الثانیة -

  .نفرة ما، وذلك یثقل على الطبع مھما یذكر، وبعض الطباع في ھذا أشد نفوًرا
  .)٤(ول غالًبا أنھا ال تحن إلى الزوج األول، وآكد الحب ما یقع مع الحبیب األ: الثالثة-

  .أن تكون نسیبة: سابًعا
وعلى الزوج أن یختار ذات الحسب والنسب لیكون ولدھا نجیًبا، فإنھ ربما أشبھ            

  .أھلھا ونزع إلیھم
  .إذا أردت أن تتزوج امرأة فانظر إلى أبیھا، وأخیھا: وكان یقال

  .أن ال تكون من القرابة القریبة: ثامًنا
 – أي األجنبی�ة  - لی�ست بقریب�ة ل�ھ ف�إن ول�دھا           ویستحب أن یختار األجنبیة الت�ي     

  .انكحوا الغرائب كي ال تضعف أوالدكم: یعني. اغتربوا ال تضووا: أنجب، ولھذا یقال
الغرائ��ب أنج��ب، وبن��ات الع��م أص��بر، وألن��ھ ال ت��ؤمن الع��داوة ف��ي   : وق��ال بع��ضھم

لم�أمور  النكاح، وإفضاؤه إلى الطالق، فإذا كان في قرابت�ھ أف�ضى إل�ى قطیع�ة ال�رحم ا      

                                                           

  .  وما بعدھا٢٣/ ٢ الدین علوم إحیاء في ذلك تفصیل انظر) ١ (
  . ١٧٤/ ٩ شرح النووي )٢ (
، وب��اب ٥٢٤٦، ٥٢٤٥ح رق��م ) ٩/٢٥٢( كت��اب النك��اح ب��اب طل��ب الول��د  : أخرج��ھ البخ��اري) ٣ (

كت���اب الرض���اع ب���اب  : ، وم���سلم٥٢٤٧رق���م ) ٢٥٤ص (ت���ستحد المغیب���ة وتمت���شط ال���شعثة  
  . ٥٧ح رقم ) ٢/١٠٨٨(استحباب نكاح البكر 

  . ٣٨/ ٢إحیاء علوم الدین : انظر) ٤ (
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  .بصلتھا واهللا أعلم
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  :فوائد اختیار ذات الدین* 
  :نجمل تلك الفوائد فیما یلي

  . أنھا تحفظھ فى عرضھ ونفسھ ومالھ، وكفى بذلك فضال وشرفا- ١
 إل�ى   ھي جلیس صالح للزوج تعینھ على طاعة اهللا ومرضاتھ، وقد دعا النب�ي      - ٢

ال�صالحة یح�صل ل�ھ خی�ري     مجالسة ال�صالحین وص�حبة االخی�ار، وب�صحبتھ للزوج�ة         
  .الدنیا واآلخرة

 المرأة الصالحة خیر من تؤتمن عل�ى تربی�ة األوالد وتن�شئتھم التن�شئة ال�صالحة                 - ٣
  .فیكونون قرة عین آلبائھم وللمجتمع

 اس��تقرار الحی��اة األس��ریة وس��عادتھا فاألس��رة زوج وزوج��ة، ف��إذا اخت��ار ال��زوج    - ٤
من عواصف الحیاة وحفظھا من عوام�ل  زوجة صالحة أدى ذلك إلى استقرار األسرة      

  .االنھیار

ب اطا  

 أس ار ازوج

إذا كان اإلسالم قد دلنا على األسس والقواعد الت�ي ینبغ�ي لل�زوج أن ی�ضعھا              
نصب عینیھ في اختیار الزوجة، فإنھ كذلك قد وضع ضوابط في اختیار الزوج، وھذا              

ِإَذا َج�اَءُكْم َم�ْن   «: ق�ال  :  ق�ال زن�ي   في حدیث أبي حاتم المما أشار إلیھ النبي  
َی�ا  : ، َق�اُلوا » َفَأْنِكُحوُه، ِإلَّا َتْفَعُلوا َتُكْن ِفْتَن�ٌة ِف�ي اَألْرِض َوَف�َسادٌ   )١(َتْرَضْوَن ِدیَنُھ َوُخُلَقھُ  

، »َف��َأْنِكُحوُهِإَذا َج�اَءُكْم َم�ْن َتْرَض��ْوَن ِدیَن�ُھ َوُخُلَق�ُھ     «: َرُس�وَل اللَّ�ِھ، َوِإْن َك�اَن ِفی��ِھ؟ َق�الَ    
  .)٢(»َثَلاَث َمرَّاٍت

  :وفي ھذا الحدیث من الفوائد ما یلي
 إلى تزویج صاحب الخلق والدین، وإن لم نزوج من نرضى            دعوة النبي    :أوًلا

دینھ وخلق�ھ فالنتیج�ة فتن�ة ف�ي األرض، وف�ساد كبی�ر، وذل�ك النق�الب الم�وازیین عن�د            
  .الناس

  ن الخلق من جملة الدین فما السر في ذلك؟ فرق بین الدین، والخلق مع أ:ثانًیا
 یبدو لي واهللا أعلم أنھ لما ك�ان أم�ر ال�دین الحقیق�ي قائًم�ا عل�ى اإلخ�الص هللا                   

فإنھ قد ال تبدو حقیقتھ للناس؛ أما الخلق فیظھر بوضوح وجالء لناظریھ، وقد یك�ون          
  .من ذكر الخاص بعد العام ألھمیتھ وعظم مكانتھ

یعني وإن ك�ان قلی�ل      » وإن كان فیھ  «رضوان اهللا علیھم     في قول الصحابة     :ثالًثا
  .المال، أو ال حسب لھ، أو كذا وكذا

                                                           

.  ال��دین والطب��ع واال��سجیة، وھ��و ل��صورة اإلن��سان الباطن��ة ك��الَخْلق ل��صورتھ الظ��اھرة :الُخُل��ق) ١ (
  . ٧/ ٢النھایة في غریب الحدیث واألثر : انظر

كت��اب النك��اح ب��اب ماج��اء إذا ج��اءكم م��ن ترض��ون دین��ھ وخلق��ھ  : أخرج��ھ الترم��ذي ف��ي ال��سنن) ٢ (
لمزن�ي ل�ھ ص�حبة وال       ھذا حسن غریب، وأبوح�اتم ا     : ، وقال ١٠٨٦ح رقم   ) ٣/١٩٥(فزوجوه  

  .  غیر ھذا الحدیثنعرف لھ عن النبي 
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 الحدیث ثالث مرات وأمره بالزواج من ص�احب الخل�ق       في تكرار النبي     :رابًعا
والدین دلیل على أھمیة ھذا األمر في اختیار الزوج، وأنھ ینبغي أن یكون ھو أساس        

  .االختیار
مسلمین الیوم حیث یبحث كثیر من اآلباء واألمھات لبن�اتھم أو           ال كما ھو واقع ال    

أخ�واتھم ع��ن ص��احب الج�اه أو ال��سلطان، أو الوظیف��ة، أو الم�ال، دون اعتب��ار للخل��ق    
  .والدین

ونسوا أن السعادة الزوجیة لیست بكثرة المال، وإنما تتحقق السعادة مع صاحب         
 یظلمھ�ا، فیج�ب عل�ى ال�ولي أن     الخلق والدین ألن�ھ إن أحبھ�ا أكرمھ�ا، وإن كرھھ�ا ل�م         

یراعي خصال الزوج ولینظر لكریمتھ فال یزوجھا ممن ساء خلقھ، أو َخْلقھ أو ضعف 
دینھ، أو قصر عن القیام بحقھا أو كان ال یكافئھا في نسبھا، واالحتیاط في حقھا أھم        
ألنھا رقیقة بالنكاح ال مخلص بھا، والزوج قادر على الطالق بكل ح�ال، ومھم�ا زوج     

بنتھ ظالًما أو فاسًقا أو مبتدًعا، أو شارب خمر فقد جن�ى عل�ى دین�ھ وتع�رض ل�سخط       ا
  .اهللا؛ لما قطع من حق الرحم، وسوء االختیار

ممن یتقى اهللا فإن : قد خطب ابنتي جماعة فممن أزوِّجھا؟ قال: قال رجل للحسن  
  .)١(أحبھا أكرمھا، وإن أبغضھا لم یظلمھا

ھات في بناتھم وأخواتھم ویھتدوا بھدي سید األن�ام    اآلباء واألم  أال فلیتق اهللا    
        ولیكن في قصة الصحابي الجلیل جلیبیب ،       عظة وعبرة لآلباء واألمھات حی�ث 

لم یكن ذا منصب وال جاه والسلطان، بل كان رث الثیاب والھیئة  وفي وجھھ دمامة، 
  .ورضیت بھ فتاة من الصحابیات الفضلیات لدینھ وخلقھ وتقواه

 َعَل�ى ُجَلْیِبی�ٍب اْم�َرَأًة ِم�َن اْلَأْن�َصاِر ِإَل�ى َأِبیَھ�ا،        َخَط�َب النَِّب�يُّ   :  َق�الَ  ٍس  َعْن َأَن�  
َف�اْنَطَلَق الرَُّج�ُل ِإَل�ى اْمَرَأِت�ِھ        : َق�الَ » َف�ِنْعَم ِإًذا  «: َحتَّى َأْسَتْأِمَر ُأمََّھا، َفَقاَل النَِّبيُّ    : َفَقاَل

 ِإلَّ�ا ُجَلْیِبیًب�ا َوَق�ْد َمَنْعَناَھ�ا     ، َما َوَج�َد َرُس�وُل اِهللا   )٢(َھا اُهللا ِإًذاَلا: َفَذَكَر َذِلَك َلَھا، َفَقاَلتْ  
َفاْنَطَلَق الرَُّجُل ُیِریُد َأْن ُیْخِب�َر   : َقاَل. َواْلَجاِرَیُة ِفي ِسْتِرَھا َتْسَتِمعُ   : ِمْن ُفَلاٍن َوُفَلاٍن؟ َقالَ   

 َأْمَرُه؟ ِإْن َكاَن َقْد َأُتِریُدوَن َأْن َتُردُّوا َعَلى َرُسوِل اِهللا : ِبَذِلَك، َفَقاَلِت اْلَجاِرَیُةالنَِّبيَّ 
َف�َذَھَب َأُبوَھ�ا ِإَل�ى    . َص�َدْقتِ : َفَكَأنََّھا َجلَّ�ْت َع�ْن َأَبَوْیَھ�ا، َوَقاَل�ا     : َرِضَیُھ َلُكْم، َفَأْنِكُحوُه َقالَ   

َفَزوََّجَھا، ُثمَّ . »َفِإنِّي َقْد َرِضیُتُھ«: َقاَل. یَناُهِإْن ُكْنَت َقْد َرِضیَتُھ َفَقْد َرِض:  َفَقاَلالنَِّبيِّ 
ُفزَِّع َأْھ�ُل اْلَمِدیَن�ِة، َفَرِك�َب ُجَلْیِبی�ٌب َفَوَج�ُدوُه َق�ْد ُقِت�َل، َوَحْوَل�ُھ َن�اٌس ِم�َن اْلُم�ْشِرِكیَن َق�ْد                         

  .)٤(» ِفي اْلَمِدیَنِة)٣( َثیٍِّبَفَلَقْد َرَأْیُتَھا َوِإنََّھا َلِمْن َأْنَفِق«: َقَتَلُھْم، َقاَل َأَنٌس 
                                                           

  ). ٢/٣٩(إحیاء علوم الدین ) ١ (
  . ٣٠١/ ٢معالم السنن . ال واهللا ال یكون ذلك: أي: الھا اهللا إًذا) ٢ (
  ). بیت(، وفي بعضھا )بنت(ھذا لفظ اإلمام أحمد، وفي بعض الروایات ) ٣ (
ح ) ٦/١٥٥(، وعب�دالرزاق ف�ي م�صنفھ    ١٢٣٩٣ رق�م  ح) ١٩/٣٨٥( رواه أحمد في م�سنده    ) ٤ (

، وال���ضیاء ١٢٤٥ح رق���م ) ١/٣٧٣(، والمنتخ���ب م���ن م���سند عب���د ب���ن حمی���د  ١٠٣٣٣رق���م 
، كلھم من طری�ق َمْعَم�ر، َع�ْن َثاِب�ٍت اْلُبَن�اِنيِّ،         ١٨٠٠ح رقم   ) ٥/١٧٧( المقدسي في المختارة    

  . الحدیث، وھو حدیث صحیح... َعْن َأَنٍس
  . ورجال أحمد رجال الصحیح:  وقال٣٦٨/ ٩في المجمع  وذكره الھیثمي -
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رجًل�ا م�ن ال�صحابة ام�رأًة عل�ى م�ا مع�ھ م�ن الق�رآن ول�م یك�ن            وقد زوَّج النب�ي    
  .یملك من الدنیا شیًئا حتى وال خاتًما من حدید

وبالجملة، فإن الختیار ص�احب الخل�ق وال�دین م�ن النف�ع والفوائ�د م�ا یع�ود عل�ى             
  .الزوجین واألسرة والمجتمع

تصف بھذه الصفات لجدیٌر بأن یكون زوًجا صالًحا وقائًدا ماھًرا یبحر وإن رجًلا ی
  .بسفینة األسرة إلى بر األمان
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  الخاتمة

الحمد هللا، والصالة وال�سالم عل�ى رس�ول اهللا وعل�ى آل�ھ وص�حبھ والت�ابعین لھ�م                   
  .بإحسان إلى یوم الدین

سن وأن وبع��د،،، ف��ي خت��ام ھ��ذا البح��ث أدع��و اهللا ع��ز وج��ل أن یتقبل��ھ بقب��ول ح��   
  :یرزقنا اإلخالص في القول والعمل، وأسجل بعض النتائج التي توصلت إلیھا

اھتمام اإلسالم بالغرائز الفطریة وإحاطتھا بسیاج متین من اآلداب واألخ�الق            ) ١(
  .للحفاظ على الفرد واألسرة والمجتمع

  .مشروعیة النكاح ومكانتھ في اإلسالم ) ٢(
  .أن النكاح من سنن األنبیاء وھدي المرسلین ) ٣(
  .للنكاح فوائد وثمرات تعود بالخیر والنفع على الفرد والمجتمع ) ٤(
  .اھتمام الشریعة باألسرة المسلمة فھي اللبنة األساسیة في بناء المجتمع ) ٥(
  .مشروعیة النظر إلى المرأة لخطبتھا ) ٦(
  .اھتمام السنة المطھرة ببیان أسس ومقومات اختیار الزوجین ) ٧(

ینھ�ا وأن یردھ�ا إلی�ھ رًدا جمیًل�ا،          واهللا عز وجل أس�أل أن یب�صر األم�ة ب�أمور د            
وأن یحف�ظ ش�باب األم�ة وفتیاتھ�ا م�ن الزن�ا والفج�ور إن�ھ نع�م الم�ولى ونع�م الن�صیر،             
والحم��د هللا رب الع��المین، وص��لى اهللا وس��لم عل��ى س��یدنا محم��د وعل��ى آل��ھ وص��حبھ     

  أجمعین

  وكتبھ                

  أبو محمد             

  ماھر منصور عبد الرازق/ د. أ
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  فھرس المصادر والمراجع
     ھ�ـ  ٧٠٢للشیخ تقي الدین ابن دقیق العید ت   . إحكام األحكام شرح عمدة األحكام 

  . بیروت-دار الكتاب العربي 
   دار الفك�ر  .  ھ�ـ ٥٠٥ألب�ي حام�د محم�د ب�ن محم�د الغزال�ي ت          . إحیاء علوم الدین

  .العربي
     طالني ت  ألبي العباس ش�ھاب ال�دین الق�س       . إرشاد الساري شرح صحیح البخاري

  .دار إحیاء التراث العربي.  ھـ٩٢٣
    لإلمام الحافظ أبي الفضل عی�اض ب�ن موس�ى الیح�صبي            . إكمال المعلم بفوائد مسلم

/  ھ��ـ١٤١٩ األول�ى  -دار الوف�اء  . یحی��ى إس�ماعیل / ال�دكتور : تحقی�ق .  ھ�ـ ٥٤٤ت 
  . م١٩٩٨

          دار الكت�ب . للمح�دث خلی�ل أحم�د ال�سنھانفوري      . بذل المجھ�ود ف�ي ح�ل أب�ي داود 
  . لبنان- بیروت -العلمیة 

    دار .  ھ��ـ٨٥٢للح��افظ اب��ن حج��ر الع��سقالن ت   . بل��وغ الم��رام م��ن أدل��ة األحك��ام
  . م١٩٩٣/  ھـ١٤١٤ الریاض -الفیحاء، دار السالم 

  محّم�د ب�ن محّم�د ب�ن      : تاج العروس من جواھر الق�اموس المؤل�ف       : تاج العروس
 ١٢٠٥: المتوفى(بیدي عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّ

  دار الھدایة: مجموعة من المحققین الناشر: المحقق) ھـ
    تحف���ة األح���وذي ب���شرح ج���امع الترم���ذي ألب���ي یعل���ى محم���د ب���ن عب���د ال���رحمن

  . م١٩٧٩/  ھـ١٣٩٩ الثالثة -ط دار الفكر . المباركفوري
   المت�وفى (ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي       . تحریر ألفاظ التنبیھ: 

األول�ى،  :  دم�شق الطبع�ة    –دار القلم   : عبد الغني الدقر الناشر   : المحقق) ھـ٦٧٦
 ١:  عدد األجزاء١٤٠٨

             تفسیر القرآن العظیم للحافظ عماد الدین أب�ي الف�داء إس�ماعیل ب�ن كثی�ر القرش�ي
  .دار التراث العربي.  ھـ٧٧٤ت . الدمشقي

                جری�ر الطب�ري ت    جامع البیان في تفسیر الق�رآن ب�القرآن ألب�ي جعف�ر محم�د ب�ن 
  . م١٩٩٢/  ھـ١٤١٢االولى .  لبنان- بیروت -دار الكتب العلمیة .  ھـ٣١٠

                   دار .  ھ�ـ ٦٧١الجامع ألحكام الق�رآن ألب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن أحم�د القرطب�ي ت
  . م١٩٨٥/  ھـ١٤٠٥.  بیروت-إحیاء التراث العربي 

      إس��ماعیل س��بل ال��سالم ش��رح بل��وغ الم��رام م��ن أدل��ة األحك��ام لألمی��ر محم��د ب��ن
 الرابع�ة   -ط جامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود اإلس�المیة              .  ھـ ١١٨٢الصنعاني ت   

  . ھـ١٤٠٨
    تحقی��ق.  ھ��ـ٢٧٥س��نن اب��ن ماج��ة ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن یزی��د القزوین��ي ت :

  .ط عیسى الحلبي. محمد فؤاد عبد الباقي
           ھ�ـ،  ٢٧٥سنن أبي داوود للحافظ أبي داوود سلیمان بن األشعث السجستاني ت 

  . م١٩٨٨/  ھـ١٤٠٨. ط دار الریان للتراث
  أحمد : تحقیق.  ھـ ٢٧٩ألبي عیسى محمد بن سورة الترمذي ت        . سنن الترمذي
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  .ط مصطفى الحلبي. شاكر
  ھ�ـ ٢٥٥لإلم�ام أب�ي محم�د عب�د اهللا ب�ن عب�د ال�رحمن ال�دارمي ت           . سنن الدرامي  .

 األولى سنة - ط دار الكتاب العربي  . أحمد فواز أحمد رمزي، وخالد السبع     : تحقیق
  . ھـ١٤٠٧

      ط دار .  ھ��ـ٣٠٣س��نن الن��سائي ألب��ي عب��د ال��رحمن أحم��د ب��ن ش��عیب الن��سائي ت
  .الحدیث

  ٥١٦لإلمام محیي السنة أبي محمد الحسین بن مسعود البغوي ت         . شرح السنة 
  .مؤسسة الرسالة. شعیب األرنؤوط وآخرون: تحقیق. ھـ

   تعلی�ق . وف بابن بطال  ألبي الحسن علي بن خلف المعر     . شرح صحیح البخاري :
  . م٢٠٠٠/  ھـ١٤٢٠األولى   الریاض دمكتبة الرش. أبي تمیم یاسر بن إبراھیم

  لإلم���ام أب���ي عب���د اهللا محم���د ب���ن  ). الج���امع ال���صحیح(ص���حیح اإلم���ام البخ���اري
/  ھ��ـ١٤٠٧األول��ى  - ط دار الری��ان للت��راث.  ھ��ـ٢٥٦إس��ماعیل البخ��اري ت 

  ).مع فتح الباري( م ١٩٨٧
   تحقی�ق .  ھ�ـ ٢٦١لإلمام أبي الحسین مسلم بن الحج�اج ت  . مسلمصحیح اإلمام :

  .ط الحلبي. محمد فؤاد عبد الباقي
             األحادیث المختارة أو المستخرج من األحادیث المختارة مما لم یخرجھ البخ�اري

ومسلم في صحیحیھما لضیاء الدین أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواح�د المقدس�ي             
مع�الي األس�تاذ ال�دكتور عب�د المل�ك ب�ن           : وتحقی�ق دراس�ة   ).  ھ�ـ    ٦٤٣: المتوفى(

 –دار خ��ضر للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع، بی��روت   : عب��د اهللا ب��ن دھ��یش الناش��ر 
 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠الثالثة، : لبنان الطبعة

     ھ�ـ وول�ده   ٨٠٦للحافظ زین ال�دین العراق�ي ت    . طرح التثریب في شرح التقریب 
 بیروت. إحیاء التراث العربيدار  - مؤسسة التاریخ العربي - أبي زرعة

      ط .  ھ�ـ ٨٥٥للعالم�ة ب�در ال�دین العین�ي ت       . عمدة القاري شرح صحیح البخ�اري
  .دار إحیاء التراث العربي

          للعالم�ة أب�ي الطی�ب ش�مس الح�ق العظ�یم          . عون المعب�ود ش�رح س�نن أب�ي داوود
  .ط دار الفكر. عبد الرحمن محمد عثمان: تحقیق. المودودي

    ط .  ھ�ـ ٨٥٢للحافظ ابن حجر العسقالني ت      . ح البخاري فتح الباري بشرح صحی
  . م١٨٧/  ھـ١٤٠٧ االولى -دار الریان للتراث 

    للعالمة محمد ب�ن  . فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر
  . م١٩٩١/  ھـ١٤١٢ األولى -دار الخبیر .  ھـ١٢٥٠علي الشوكاني ت 

  ١٩٩٠/  ھ�ـ  ١٤١١ الثانی�ة    - دار الریان للتراث     ط. سید سابق / للشیخ. فقھ السنة 
  .م
 ط دار المعارف. ٧١١للعالمة ابن منظور ت . لسان العرب.  
 دار الفكر.  ھـ٦٧٦لإلمام محیي الدین النووي ت . المجموع شرح المھذب.  
         أب�و محم�د عب�د الحمی�د ب�ن حمی�د ب�ن            : المنتخب من مسند عبد بن حمی�د المؤل�ف

محم�ود  ، ص�بحي الب�دري ال�سامرائي     : المحق�ق ) ھ�ـ ٢٤٩: المتوفى(نصر الَكّسي   
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 – ١٤٠٨األولى،  :  القاھرة الطبعة  –مكتبة السنة   : محمد خلیل الصعیدي الناشر   
  .م١٩٨٨

      عبد الرحمن بن محمد بن    / جمع وترتیب . مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة
  .مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف. قاسم

 بی��روت، دار -ط دار الجی��ل .  ھ��ـ٤٥٦األندل��سي ت للعالم��ة اب��ن ح��زم  . المحل��ى 
  . بیروت-الجیل 

  للح�افظ أب��ي عب��د اهللا محم�د ب��ن عب��د اهللا المع��روف   . الم�ستدرك عل��ى ال��صحیحین
  .ط دار الفكر.  ھـ٤٠٥بالحاكم ت 

 المكتب اإلسالمي.  ھـ٢٤١لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني ت . المسند.  
  ٣٨٨مد بن محمد بن إب�راھیم الخط�ابي الب�ستي ت            ألبي سلیمان ح  . معالم السنن 

  . م١٩٩٦/ ھـ١٤١٦. ھـ
 عب��د اهللا ب��ن عب��د  / ال��دكتور: تحقی��ق.  ھ��ـ٦٢٠الب��ن قدام��ة الحنبل��ي ت  . المغن��ي

ط ھجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلع�الن       . المحسن التركي، عبد الفتاح الحلو    
  . م١٩٢/  ھـ١٤١٣ الثانیة -
    بي القاسم الح�سین ب�ن محم�د المع�روف بالراغ�ب            أل. المفردات في غریب القرآن

  . بیروت-دار المعرفة .  ھـ٥٠٢األصفھاني ت 
      للحافظ أبي العباس أحمد بن عم�ر القرطب�ي         . المفھم لما أشكل من تلخیص مسلم

  . م١٩٩٦/  ھـ١٤١٧دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب .  ھـ٦٥٦ت 
     ٦٧٦ دین الن�ووي ت لإلم�ام محی�ي ال�   . المنھاج شرح ص�حیح م�سلم ب�ن الحج�اج 

  . م١٩٨١/  ھـ١٤٠١ط دار الفكر . ھـ
       تحقی�ق .  ھ�ـ  ٤٧٦ألب�ي إس�حاق ال�شیرازي ت        . المھذب في فقھ اإلم�ام ال�شافعي :

 األول�ى  - بی�روت  - دم�شق، ال�دار ال�شامیة    - دار القل�م . محمد الزحیلي/ الدكتور
  . م١٩٩٦/  ھـ١٤١٧

 ؤاد عب�د الب�اقي ط  محم�د ف�  : تحقی�ق .  ھ�ـ ١٧٩لإلمام مال�ك ب�ن أن�س ت    . الموطأ 
  .عیسى الحلبي

 المعروف بابن  لإلمام مجد الدین أبي السعادات. النھایة في غریب الحدیث واألثر
المكتب��ة . ط��اھر أحم��د ال��زاوي ومحم��ود الطن��احي   : تحقی��ق.  ھ��ـ٦٠٦األثی��ر ت 

  .العلمیة  بیروت
  ١٢٥٠ت  العالم�ة محم�د ب�ن عل�ى ال�شوكاني     . نیل األوطار من أحادیث سید األخی�ار 

  .نشر مكتبة دار التراث. ھـ
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