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 (النكــاح) الزواج                                            5105 طستحدٌث أغس

 

 هتعرٌف : 
 –الزوج هو الفرد الذي له قرٌن  –الزوج عكس الفرد  –أو زوجٌن  الٌصٌرا زوج   ًءإلى ش ًءالزواج هو انضمام ش :  ة  لغ. 

َك َزْوَجَك " وكما جاء فً قوله تعالى :  ، األنثىالعرب كلمة "زوج" تأتً للذكر و عند                ٌْ  " اْسُكْن أَْنَت َو َزْوُجَك الَجنَّة " ، " أْمِسْك َعلَ
           
 .. ابعد أن كان فرد  "  ا" زوج   طلق على كل منهمابه ٌو االستمتاع باآلخر، منهمابٌح لكل ٌُ  ، مرأةارجل وبٌن  به هو عقد ٌربط هللا : اشرع  .            

 

 ٌلهدل  : 
 (3النساءا) " اوولُ عُ تَ  أاّل  ىنَ دْ أَ  كَ لِ ذَ  كمانُ ٌمَ أَ  تكْ لَـ مَ  امَ  أو فواحدة   لواعدِ تَ  أالَ  متُ فْ خِ  إنْ فَ  ،اعبَ رُ و ثَ لَ ثُ و ثَنىمَ  النساءِ  منَ  مكُ لَ  طابَ  ما واحُ انكِ فَ  "  ←  بالكتاب.        
 .(35)النور:  " علٌم واسع   ه وهللاُ لِ ضْ ن فَ مِ  هللاُ  مُ هِ غنِ ٌُ  قراءَ وا فُ ونُ كُ ٌَ  نْ إِ  ، كمائِ مَ م و إِ كُ بادِ ن عِ مِ  نَ نكم والصالحٌمِ  ىامَ ٌَ وا األَ حُ كِ أنوَ  "                    
        

َتزَ ٌا َمْعَشر الشباب َمن اْستَ "  ←    ةنبالسُ .         ٌَ ُه أََغض   ، جْ وَّ َطاع ِمْنُكم الَبـاَءة فل  متفق علٌه()]نفقات الزواج( = الَبـاَءة[ َفْرج"لِلَبَصِر َو أَْحَصُن لِل َفإِنَّ
      
  فقهٌة مسائل لظهور الصحابة عصر فً أبد ، والسنة الكتاب من دلٌل إلى ٌستند ، الشرعٌة األمور من أمر على العصور من عصر فً العلم أهل اتفاقهو)= . باإلجماع        

 .." ٌلونهم الذٌن ثم قرنً القرون خٌر" ، ".. ضللة على أمتً تجتمع ال"  ٌخالفه أن بعدهم من جاء لمن ٌجوز السنة ، ووال ابالكت  فً أصل لها لٌس                            

 ( الخ.. كتابً من المسلمة تزوٌج حرمة – انفردت إذا السدس الجدة تورٌث:  أمثلة                            

   ه :م  ك  ح 
 ل الناس ، فالزواج لبعض الناس :حسب أحوا اج َمشروعوالز    

 خاف على نفسه الوقوع فً الحرام لمن ٌقدر على نفقاته ، و  )أو واجب(فرض.                   

 ) فً حالة اعتدال ( لم ٌخف على نفسه الوقوع فً الحرام لكل من ٌقدر على نفقاته ، و     ون ــــمسن  .                  

 ) اختلف ( سوء العشرة أو الظلم لمن خاف عدم القدرة على نفقاته أو اإلضرار بالمرأة ب      روهـــــمك  .                  

 لمن تٌقن عدم القدرة على نفقاته أو تٌقن سوء العشرة أو فتور الرغبة فً النساء .. إلخ .    ّرم  ــــــُمح .                   

   ه :ت  م  ك  ح 

 :  رأة  الم  و ل  ج  الر   ة  ف  ن ع  و  ص  خالق ، وعلى األ اظ  ف  لح  ا*  

 َمـَكاِرَم األَْخلق " . مَ ُتم  ألخلق " إنَّما ُبِعْثُت ألالمحافظة على ا وفً أن الغرض من بعثته ه اوصرٌح   اواضح   ملسو هيلع هللا ىلصكان.  

 ." ُمْحَصَنة " المتزوجة ٌقال لها و" "ُمْحَصنقال له ج ٌُ َتَزو  المُ ، ولقلعة = الحماٌة ( ن = اصْ من الحِ )ر القرآن عن الزواج بلفظ " اإلِْحَصـان " لذا عبَّ .  
 ( )األخلقلحدود التً قررها هللا رغبتهما الفطرٌة داخل ا شبعا ٌُ ن ٌرتبطان برباط الزواج لٌعٌشا وأي أن الزوجٌ.  
   ، فمن األفضل حٌنئذ التضحٌة بهذا الرباط  فساد األخلقي حدود هللا وعد  تَ  اخشى منهومن هنا إذا طرأت على رباط الزواج حاالت ٌُ .  

 أباح للمرأة الُخـْلع لذا أباح اإلسلم الطلق وتعدد الزوجات للرجل ، و – فً سبٌل المحافظة على حدود هللا    
 صورة ما دفعه من مهر أو أكثر( من المال له فً  ًء= إرادة الزوجة الطلق من زوجها ببذل ش الُخلع )           

 ة :م  ح  الر  ة ود  و  الم  و   ن  ك  الس  * 

ٌَها اُكم أْزَواج  أْنفُسِ  لَُكم ِمنْ  آٌاَِته أْن َخلَقَ  نْ مِ و ".   َنُكم مَّ وَ  ، لَِتْسُكنوا إِل ٌْ ُروآَل  كَ إنَّ فًِ َذلِ َرْحَمة  َودة  وَّ َجعَل َب َتَفكَّ ٌَ  (50)الروم:"نٌاٍت لَِقْوٍم 

ْسُكنَ َواِحَدٍة وَ ْفٍس ُكم ِمن نَّ الَّذي َخلَقَ  " ُهوَ .   ٌَ َها .. "  َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها لِ ٌْ  ( 081)األعراف : إِلَ

 الرحمة عند الطرف اآلخر لمودة واكل من الطرفٌن الراحة والسكٌنة و ىأي أن القصد من الزواج هو أن ٌلق            

 الحماٌة : و ر  ت  الس  * 
  [ٌستره الذي ٌلتصق بالجسد فٌحمٌه و ًءاللِباس = الش ] البقرة( )أَْنُتم لَِبـاس  لَُهنَّ " لَُكم وَ  لى : " ُهنَّ لَِباس  ٌن بقوله تعار القرآن عن العلقة بٌن الزوجعبَّ 

 ،ن المقصود أن ٌستر كلهما اآلخرأي أ -التً ٌوفرها كل منهما لصاحبه  الحماٌةه كلمة " لباس" من معانً الستر والِدفء والزٌنة وبكل ما تحمل   

 الرحمة وهذا منتهى المودة و   همشاعرعزته أو تفسد أخلقه أو تؤذي وكرامته  من  ط  حُ كل منهما قرٌنه من أي مؤثرات تَ  و ٌحمً  

 التوالد النقراض باإلنجاب واالنوع اإلنسانً من الزوال و فظ  ح  و ، ونالك   مارة  ع  * 

 التقرب إلى هللا تعالى : *      

 : إما           

                                                                                                   ( زوجها رضا على الزوجة حرص = لتبعُ  )  " هازوجِ لِ  المرأةِ  لِ ع  بَ تَ  سنُ حُ  هللاِ  لىإ اتِ بَ رُ القُ  عظمِ أَ  نمِ "   الزوج برضاء  .                   
ْسُجدَ  أنْ  اأََحد   اِمر  آ ُكْنتُ  لو "                                               " لَِزْوِجَها َتْسُجدَ  أن المرأةَ  ْرتُ ألَم هللاِ  ُدونَ  ألََحدٍ  ٌَ

ٌَِدنَُّكم "  إنْ ا  " وإذا كان الزوج صالح   ر على الن َعم كِ بالشُ  .                 َشَكْرُتم ألَِز

اِبِرٌن " . " وَبش رِ  جمٌل  ال شكوى معه  اٌكون صبر  عند االبتلء ، على أن  ساب االحتالصبر وب .                 الصَّ
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   العقد  ةأركان وشروط صح : 
 :..الخ  ةخلو من الموانع الشرعٌال – عدلي شاهد –رضى الطرفٌن  –الولً  –العقد صٌغة  : منها شروط و أركانالنكاح توافر  عقد عند الجمهور، ٌلزم لصحة         

    
 : القبول () اإلٌجاب وصٌغة العقد *    

ِجٌنًِ نفسَ  قبول الطرف اآلخرد الزواج بإٌجاب أحد الطرفٌن ، وٌنعق.             ٌ  ك ، و] اإلٌجاب = قول الرجل : َزو   ( اختلف) [عند أبً حنٌفة َها : َقبِلُت القبول = قول المرأة أو َول
  صحة انعقاد الزواج بغٌر هذه األلفاظ  اختلفوا على، ولزواج لة مثل هذه األلفاظ على الدال" ك أنكحتُ ،   كَ " زوجتُ ء على ألفاظ معٌنة ٌصح بها الزواج مثل اتفق العلما.            

 العطٌة .. إلخ "  ،التملٌك  ، الودٌعة ،" الهبة مثل               
 .عن النطق . اإلشارة إذا كان أحد الطرفٌن عاجز  ، أو با اابة إذا كان أحد الطرفٌن غائب  كتالقبول بالٌجوز أن ٌكون اإلٌجاب و.          
ٌُشترط فٌها أالُتْكَتب عند صٌاغة الع  اٌشترط كل من الزوجٌن شروط  ٌجوز أن  -: االشتراط فً الزواج .             حلال   ما أو ُتحر  ، وأال تحل حرام   تخالف الغرض من الزواج  قد ، و

 : الشروط أنواع -                                

 تنفٌذها  عدم ٌحق فسخ العقد عند  أال ٌتزوج علٌها..،  أن تكون العصمة بٌدها ، ٌسافر بها مثل أال  :( )ٌلزم الوفاء بها شروط صحٌحة*                 
  إلخ معٌنة ..  اٌق الضرة أو أال ٌكون عندها أٌام  مثل إنفاق الزوجة على الزوج أو عدم الوطء أو تطل : العقد صحٌحاطلة وروط بش.   :  ()ال ٌلزم الوفاء بها * شروط باطلة                

  .. إلخ ٌلتعة أو زواج التحلمثل توقٌت العقد : كزواج الم : العقد باطلباطلة و شروط .                                                              

 ()الترمذيسلمون على ُشُروِطِهم " " المُ  ،  ( الجماعة = الستة الصحاح + مسند أحمد)ْسَتْحلَلُتم ِبه الفُُروج " اَما  وا بهَوفَّ تُ " أََحق  الُشُروط أْن                          

 
  : ً  ل  الو  * 

 غٌرها . فل تملك المرأة تزوٌج نفسها أو ة العقد ،عند الجمهور ال ٌصح النكاح إال بولً ، ألن الوالٌة شرط من شروط صح. 
                              " "  ً         ُج ج المرأةُ نفَسها ، فإن الزانٌَة هً التً ُتزوّ " ال تزو   ،" ن ولٌها فنكاحها باطل .. باطل .." أٌّما امرأٍة ُنكحت بغٌر إذ،( أصحاب السنن أحمد و = رواه الخمسة)ال نكاح إال بِول

اف، إذا كان الزوج كُ عند أبً حنٌفة فقط  ) ٌجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بل ولً   ) الّداَرقُْطنـً  ( ها " نفسَ                                         ( بمهر المثل و ء 
 أو السلطان ( ألخ فابن األخ فالعم ..فاوإن نزل  بن فاال وإن عل  = األب فالجد )حسب ترتٌب المٌراث ا هَ بتِ صَ األقرب فاألقرب من عَ  هو أبو الزوجة أو الوصً علٌها أوالولً . 
 ٌجوز تعدي الولً األقرب إال عند فقده أوفقد شروطه . ، وال، عاقل  . اا ، حر  ، مسلم   ا، بالغ   اٌكون أهل  للوالٌة بأن ٌكون ذكر  الولً ٌجب أن . 
    ثل ، برفع األمر للقاضً حق االعتراض على الزواج ، إذا زوجت المرأة نفسها بدون رضاه لغٌر الُكفء ، أو كان مهرها أقل من مهر المِ )الوارث( للولً العاصب . 

 باتفاق المذاهب ذلك إذا لم تلد من زوجها أو لم ٌحدث حمل ظاهر للتفرٌق بٌنهما ، و  
ْعُضل مولٌ.  ٌَ  ٌُزوجهاإذا أراد أن ٌتزوجها كفء بمهر مثلها ، فإذا منعها كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضً لبمنعها من الزواج(  )أي ٌظلمهاته لٌس للولً أن 

 
 : (البد من رضى كل من الطرفٌن باآلخر ) رضى الطرفٌن :* 

ٌ ب أَ         ٌ ها ، و" الَث ٌ   -) الجماعة إال البخاري ( ُنها ُصماُتها" إِذْ ، والِبْكُر ُتْسَتأَذن ِفً َنْفِسَها حُق ِبَنْفِسَها من َول  حَتى ُتْسَتأَْذَن ،  ال الِبْكرُ و حَتى ُتْسَتأَْمر ، مُ " ال ُتْنَكح األَ
 ( متفق علٌه) كٌف إْذُنها ؟ قال أن َتْسُكت " ٌا رسوَل هللا قالوا :            

ٌُطلب أمرها = البد من التصرٌح (ُتستأمر  ← (كاألرملة والُمطلقة سبق لها الزواج = من مٌ  األ =) بالثٌّ و ،ما بالكلم أو بالصمت ( إفقتها تكون ذنها = مواإ)  ُتستأذن ←)من لم ٌسبق لها الزواج( بكرال       ( 
 

 :ي عدل شاهد    *
ً  الدّ ) " عدلي شاهدَ ولً وب ال نكاح إال "    ٌحضران العقد )وجود شاهدٌن أو أكثر( ةٌنَّ بَ بِ  إال الزواجٌنعقد  ال رجمهوعند ال .      (اَرقُـْطن
 ( إلخ..ب خمر رزنا ، شُ جتناب الكبائر من احقق بتتو الفسق X)العدالة ،سماع وفهم كلم المتعاقدٌن ،البلوغ ،شترط فٌهما اإلسلم، العقلأكثر من الرجال ٌُ ثنٌن أواأن ٌكونا  هماشترط فٌٌُ .      

 اختلف :  )استكتام الشهود( لزواج مع الشهود على كتمان ا ؤالتواط.      

 فسد العقد                                                     ٌُ  . عند المالكٌة اإلعلن ٌتحقق بمجرد حضور الشاهدٌن(            )فسد العقد ال ٌُ  عند الجمهور .     
 أبً حنٌفة( عند )ما عدا لى عقد الزواج مرأتٌن عاال تصح شهادة رجل و ←عند الجمهور  -  ٌلحظ :     

 ..  ال فً الطلقء فً الحدود ، وال فً النكاح ، وال تجوز شهادة النسا ←عند الجمهور  -               

 
 أال تكون المرأة ُمحّرمة على من ٌرٌد نكاحها(=  )* الخلو من الموانع الشرعٌة : 

 صاهرة ، أو الرضاعة ، أواختلف الدٌانة ، أو الِعدة ..الخالمأو  ،)األخت ،الخالة..( : النسب  بسبب      
 
 (    )المالكٌة(سقاطه إٌصح اشتراط  . لٌس بركن أو شرط لصحة العقد )الجمهور(      . ركن = ال ←: اختلف  حكمه )  : (اقدَ الصَ )المهر *  

 ضى بقوامة الرجل علٌها .ترو ة االستمتاع بها حتى تطٌب نفسهاٌّ لالمرأة لِحِ  اهُ طَ عْ هو ما تُ . 

 إال برضاها . اقرب الناس إلٌها أن ٌأخذ منه شٌئ  ال أالمهر واجب على الرجل وحق للمرأة ولٌس لولٌها و. 

   ]  أو هدٌةهللا عطٌة من  ة =لَـ حْ ، نِ  نهِ صدقاتهن = مهورِ الوجوب ،= األمرعلى  آتوا ]( 4: )النساء"  اا َمرٌئ  ئ  ٌَفَكلُوهُ َهنِ  اِمْنه  َنْفس   ًءَلة  فإِْن ِطْبَن لَُكم َعْن شَ ـِنحْ  الِنَساَء َصُدَقاِتِهنّ  اوآت" و            

 باطل والعقد صحٌح ..( )الشرط   )زواج بدون صداق(سقاط المهر فً العقد ط إاشترا ٌجوز . ال

 ثرته إذا تراضى علٌه المتعاقدان أو ك هِ تِ لَّ له قٌمة بغض النظر عن ق اأن ٌكون شٌئ  شترط لكن ٌُ لقلته أو لكثرته ، و دك حلٌس هنا. 

َسرُ  ا للزواج :ٌستحب تخفٌفه تٌسٌر  .  ٌْ َكن: المرأةُ وَ  ثٍ ِفً َثل مُ ؤُن والشُ مْ "الٌُ ، َنة " وهُ َمؤُ " أْعظُم الِنَكاح َبَركة  أَ ٌُْمُن الَمرأَةِ و السَّ   ْسُر ٌُ ِخفَُّة َمْهِرَها ، و الَفَرس ، َف

ْمُن الَفَرِس ُذلَُّه َواِر أَهلِه ، وُحْسُن جِ ، و هلَمْسَكِن ِسَعتُ ٌُْمُن اِنَكاِحَهـا وُحْسُن ُخلُِقَها ، و              "  ُحْسُن ُخلُق هِ و)سهولة قٌادته( ٌُ

 األعراف حسب العادات و)مؤخر الصداق(  تأجٌل بعضهو)مقدم الصداق( كله ، أو تعجٌل بعضه )تأخٌره( أو تأجٌله )دفعه كله قبل الزواج( ٌجوز تعجٌل المهر كله . 

 الوفاة أو الطلق  : قرب األجلٌنأ ( ببلوغ )ٌجب دفعه بحلول  )مؤخر الصداق( هؤجل منما ٌُ ، و )مقدم الصداق( ٌُستحب تعجٌل جزء منه. 

 عند اختلفهما لمثلون مثل مهر اٌك أو،  لكن ٌجب تحدٌده عند الدخول باتفاق الطرفٌن)أي تحدٌد قٌمته( تسمٌة المهر  . ٌصح العقد بدون
 العلم .. إلخ( ، والمال وقت العقد من حٌث السن ، و ماثلها من أسرتهاتتكون قٌمته مثل مهر من  ثل = مهرمهر المِ  )              

 )بالطلق أوالوفاة ( :عند انتهاء الحٌاة الزوجٌة  ُحكم المهر .       

وُهنَّ مَ تَ  ِمن َقْبـِل أن و إْن َطلَّْقُتُموُهنَّ  " لها نصف المهر ← الها صداق   سّمىقد كان و.  ← لقبل الدخو - : قطلالب *                 " ا َفَرْضُتمَمـ د َفَرْضُتم لَُهنَّ َفِرٌَضة  َفنِْصفُ قَ ، و سَّ

 ٌفرضه القاضً للمرأة بعد الطلق بحسب المستوى المادي للزوج ( قدر من المال = )متعة قة نفلها  ←      الها صداق   سم  لم ٌُ  .                                               

 لها مهر المثل ←  الها صداق   سمّ لم ٌُ  لها المهر كامل        . ← الها صداق   قد سّمىكان و.   ←الدخول  بعد -                          

 ى كامل أو مهر المثل + المٌراثالمهر الُمسمّ لها  ←قبل أو بعد الدخول :  * بالوفاة            
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 ورثتها أن ٌأخذوا المهر من الزوج ، أوٌتم خصمه من نصٌبه فً مٌراثها ..(من حق  عند وفاة الزوجة ٌصبح  )ملحوظة :                         

 )تنازلت عن المهر(جة منه وأبرأته الز إذا -        (  ! ئذال ٌجب علٌه نفقة متعة حٌن) وإذا أرادت الزوجة إنهاء الزواج قبل الدخول  - ٌسقط المهر كله عن الزوج :  .        

 
 

   (ستحب له ما ٌُ  ه =مندوبات) =  النكاح  ننس  : 

طبة        :قول على جماعة من الناس (  =)  * الخ 
   ،الصلة على رسول هللا والشهادتٌن وهللا حمدعقد مبدوءة بقبل كتابة ال أن ٌخطب ُخطبة )المأذون( ستحب للزوج أو للعاقدٌُ                  

 . العمل الصالح .ن على التقوى وٌحث فٌها كل من الزوجٌالزواج ، والقصد من فٌها الحكمة و وضح ٌُ                  
    
 * الدعاء للزوجٌن :            
                             ((  د)الترمذي وأبو داو "جمع بٌنكما فً خٌربارك هللاُ لك ، وبارك علٌَك ، و " : قال)أي تزوج( إذا رفأ الرجل  ملسو هيلع هللا ىلص كان ) ن بعد العقدالدعاء للزوجٌٌستحب .                

 .   إلخ...  ربنا ٌبارك ، ربنا ٌتمم بخٌرك إن شاء هللا ، : مبار (! )بما فٌه ذكر هللٌستحب تهنئتهما  .               
ٌُكره قول "بالرفاء والبنٌن" ألنها من دعوى الجاهلٌة لداللتها على ما -لتئام والسكن والوفاق الرفاء = اال)                     اختلف ( ←!  كان عندهم من كراهٌة للبنات عند البعض 

  
 ( طعام الُعرس ) = * الولٌمة :          

 دة بفعلها قبل الدخول بوقت ٌسٌر جرت العا،  أو بعده أو عند الدخول أو بعده تجوز عند العقد ،  ← اختلفوقتها :  .               

ٌ   اواجبة وجوب   ← الدعوة إلى الولٌمة جابةإ .                 (  ..!! زمه األكل) لكن ال ٌلجمهور حتى على الصائم عند ال (أو من ٌنوب عنه )بشخصه اعٌن
ًَ " إذا دُ                               ٌَُصـل   اجْب ، فإن كان صائم  أحُدكم فلٌُ  ِع  )مسلم و أحمد( م " طعَ فلٌَ  ا، وإن كان مفطر  (  فلٌدعُ  )فل
ٌُدعى إلٌها من ٌأباها ، و الَطَعامِ  " شر                                ٌُمَنعها َمن ٌأِتها ، و  ( )مسلم"  هولَ ى هللاَ وَرسمن لم ٌجب الدعوة فقد عصَ طعاُم الولٌمِة 

ٌُدار علٌها خمر، الخوض فً أعراض الناس ، وجود رقص ومن األعذار التً ال ٌجب عندها إجابة الدعوة : وجود منكر ٌصع) ملحوظة :                        غناء منهً ب إزالته كموائد 
 (الحاجة لتمرٌض قرٌب .. إلخ  ،عنه ، كثرة مطر أو وحل ، الخوف من الطرٌق ، وجود مرض                                   

    
 : إعالن الزواج *         
 )النََّسائًِ( ف فً النكاح " الدُ " فصل  ما بٌن الحلل والحرام ، الصوت و .              
   دعونا بالبركة ، ثم انصرفنا" وسلّمنا ،  قالت" لتم ٌا عائشة ؟ "رجل  من األنصار ،  فلما عادت قال لها النبً "ما ق  ت عائشة ٌتٌمةجَ وَّ زَ  )ال بأس بالغناء المباح  .              

ٌّانا و ، أتٌناُكم : فقال "إن األنصار قوم  فٌهم غزل ، أال قلتم                          ٌّاكم أتٌناُكم ، فح  ( ( )ابن ماجه  " ..ح

 

 : ٌثبت بها آثار الزواج بالدخول – ٌلزم التفرٌق بٌنهما ال –صلحها إٌمكن  -أو أكثر من شروط الصحة  اتقد شرطتف ) بعض أنواع األنكحة الفاسدة  " 
 (للمرأة " دة عِ و من نسب ، ومٌراث                                         

 .داق بٌنهما ، بدون ص ألولته لنكح اآلخر مولٌعلى أن ٌُ  آلخر و ابنته()أخته أه الرجل مولٌتَ  حَ كِ نْ هو أن ٌُ :  غارنكاح الش  *   

 !! ةعند الشٌععند أهل الُسنة ، مباح كاح باطل هذا الن ،على مهر كذا .." أتزوجك لمدة كذا أتمتع بك أو " مرأةهوأن ٌقول رجل ال )النكاح المؤقت(: نكاح المتعة*   

 )الترمذي( )التٌس الُمستعار!(  " الُمحلَّل له .لعن هللا الُمحل ل و". قت ثلثا لزوجها الذي طلقهاُطلّ هو الزواج الذي ٌقصد به تحلٌل امرأة  ل :ـل  ح  نكاح الم  *   

م*    ر     عمرة .لفً إحرام لحج أو )الزوج أو الزوجة( أحد العاقدٌن ال ٌصح النكاح و:  والم حرمة نكاح الم ح 

                                         ( ، وأربعة أشهر وعشرة أٌام عند الوفاةعند الطلق ر؟ " اهأط3حٌضات ؟ 3=" قروء  ثلث )قبل قضاء فترة العدة  ة عتد  نكاح الم  *   

رفً : *    : هو نوعان ق بوثٌقة رسمٌة ، ووثَّ طلق على عقد الزواج الذي لم ٌُ ٌُ  . النكاح الع 

                                -    ٌ  للذرٌة الناتجة منهما الحقوق للطرفٌن و به تتقررٌحل به التمتع و اقد صحٌح شرع  هو عو :الشروط لألركان و انوع ٌكون مستوف

                                -    ٌ   ،أحد من شهود أو غٌرهم الشروط : ٌكتفى فٌه بتراضً الطرفٌن على الزواج دون أن ٌعلم بذلك لألركان و انوع ٌكون غٌر مستوف

 والجماعة هو باطل باتفاق مذاهب أهل السنةوأو ٌكون لمدة معٌنة )مؤقت(                                                                                      

 مة منها :رَّ حَ أمور مُ ٌترتب على النكاح العرفً أضرار و .                               

 معصٌة طاعته واجبة فٌما لٌس بو مخالفة ولً األمر ، -                

 حقها فً الطلق إذا أضٌرت .راث وللضٌاع كالمٌ األبناءو حق المرأة ضعر  توثٌق العقد ٌُ عدم  -                 

 ال ٌطلقها فل تستطٌع الزواج من غٌره عندئذ .أن تتزوج بغٌره ما لم ٌطلقها ، وربما ٌتمسك بها وال ٌصح للمرأة  -                 

  بحقها استولت على ما لٌس قد تكون تلجأ إلى الزواج العرفً وتحتفظ بمعاشها بعد الزواج فٌد أن تتزوج وفٌه أكل لألموال بالباطل من المرأة التً تر  -                      

ـار : *    ٌ س   نكاح الم 
 ( عدم الُمكث الطوٌلبعض بلد الخلٌج بمعنى المرور و ) المسٌار = كلمة عامٌة دارجة فً          

 كون هذه المرأة زوجة ثانٌة للرجلما ت ن أن تنتقل هً إلى بٌته وغالبام لى بٌت المرأة بدال  هو الزواج الذي ٌذهب فٌه الرجل إ  تعرٌفه : . 
 أوالده . ج فً إخفاء هذا الزواج عن أهله وأسبابه :  . رغبة الزو.  

 . ًءؤنسها دون أن ُتكلفه أو ُتلزمه بشها وٌُ عفٌَ  فً رجل م ٌتٌسر لها زوج ترضى به. رغبة الزوجة التً ل              

 (  ..قبول ، ولً ، شهود جاب و) إٌاألركان ن ٌتم العقد بٌن الزوجٌن مستوفٌا جمٌع الشروط وأ األولى  -له صورتان :   أشكاله : . 
 ٌأتً الزوج إلٌها .أو المسكن فتسكن هً فً مسكنها و ط النفقةإال أن الزوج ٌشترط فً العقد إسقا                                              

 بٌن فً القسم بالمبٌت بٌنها ولكن ٌشترط عدم االلتزام بالتسوٌة أال ٌشترط الزوج إسقاط النفقة و الثانٌة   -                              
 اته األخرٌات .زوجته األولى أو زوج                                             

  وقه إذا فعل ذلك راضٌا مختاراللشروط حٌث ال ٌضر تنازل أحد الزوجٌن عن بعض حق دام مستوفٌا ٌجوز ما     اختلفحكمه : .  
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                         األولى منعه من باب " سد الذرائع " ف ،(الرجال للنساء ، فقد القوامة .. ) إبتزازجتماعٌة أخرى المفاسد ( ا)سبب  ال ٌجوز خشٌة أن ٌكون ذرٌعة 
 (  أو ُموثقا كما هو الحال فً بعض البلد وقد ٌكون غٌر مسجل فٌكون عرفٌاهذا النكاح قد ٌكون ُمسجل   ملحوظة : )                            

 
 
 

 
 دة وغٌر موجب لع ،آثار الزواج بعد الدخول من نسب ، ومٌراث  تثبت بها ال –ٌجب التفرٌق بٌنهما   – صلحهاإٌمكن  ال –تجوز شرعا  ال)األنكحة الباطلة :  بعض أنواع- 

 (عقوبة ٌحددها الحاكم من توبٌخ ، غرامة ، جلد ، حبس ، رجم ..الخ  = ٌجوز فٌها التعزٌر                               
 (54)النساء  بسبب النسب أو الُمصاهرة أو الرضاعة* نكاح المحارم :   
 )الرجم حتى الموت( علٌهما الحد الجدٌد بالتحرٌم ، فهما زانٌان والزوج وإن علمت الزوجة و  :)نكاح الُمحصنات( نكاح المرأة المتزوجة *   

 فٌجوز نكاحهنالنصرانٌات( )الٌهودٌات و، أما الكتابٌات لحدة .. إلخ( رتدة أو مُ و مُ أ)كوثنٌة أو مجوسٌة نكاح المسلم كافرة *        

  نكاح المسلمة بغٌر مسلم  *       

   از :ـه  الج 

   إال إذا اتفق  ،ستمتاع بها ، ألن المهر للمرأة مقابل االقٌمة المهر تمهما كان، الفرش هو الزوج مسئول عن إعداد بٌت الزوجٌة شرعا و تجهٌزه باألثاث وال.        
 الجهاز لشراء  المهر ن على تحدٌد جزء مناالطرف         

                       
 إلدخال السرور على الزوجة (  )تفضل و لٌس واجبا أو حقاتأثٌث البٌت حسب إمكانٌاتهم لها بالمشاركة فً إعداد الجهاز وأهرف على أن تقوم الزوجة وجرى العُ .                      
  
  لٌست بشرط من شروط الزواج ، ولكنها مرفوضة فً البعض اآلخر حٌث انا لحق الزوجة ، و: مباحة فً بعض األعراف والتقالٌد ضم)المنقوالت( الجهازقائمة .        

  تمُنَك على عفشً ؟! .." آال وتمُنَك على ِعرضً آة بالعفش " ولً الزوجة أن ٌأخذ قائمٌأبى          
 

 هٌز بٌت الزوجٌةدخال الفرحة والسرور على األهل ) من الطرفٌن !!(            * تجإ* . الغرض منه : 
 

 من األصدقاء والمعارف . سؤال أهل الخبرة  ←. كٌفٌته : على مرحلتٌن : * المعاٌنة 

  )المعرض الصناعً ، الكازا ، لومارشٌه .. الخ (. زٌارة معارض األثاث والدٌكور السنوٌة                                                

 لكترونٌة ..(و المكتبات العامة أو المواقع اإلطلع على مجلت الدٌكور )استعارتها من األصدقاء أاال .                                               
 )لمعرفة ذوق الطرف اآلخر ، أخذ فكرة عن األسعار !(. مرة مع أهل الزوجة    . مرة مع أهل الزوج                                                

 راء الطرفٌن على قدر المستطاعآٌُراعى : . التوفٌق بٌن  ←* الشراء                              
 . االختٌار ٌبدو كما لو كان رغبة كل طرف أمام أهله                                                       

 
 إرشادات عامة  : *

 البٌت الجدٌد ٌنبغً مراعاة :تأثٌث  عند
 إلقلل من عدد وحجم األثاث على قدر المستطاع. ا   
 ) الفاصل قد ٌكون مكتبة ، ستارة ، برافان ، زرع طبٌعً أو صناعً ..الخ (. وجود مكانٌن منفصلٌن للستقبال    

    

 
 


