
بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مقدمة

 األسرة أحد أهم  أركان املجتمع اإلنساني، وقد اهتم اإلسالم بها اهتماماً بالغاً
..!خصوصاً في تلك التشريعات التي يشهد كل من تأملها عظمتها ومتيُّزها

 (اخلطوة التمهيدية للزواج)، وحاولتُ أن يكونوهذا بحث أقدمه عن موضوع اخلطبة 
مختصراً مبا يناسب البحث املطلوب.

 والذي أفهمه أن موضوع الزواج أو العالقة الزوجية ينبغي أن تدرس من أربعة
:نواحي

  األحكام الشرعية، أي: احلالل واحلرام، فيعلم كل من الزوجني ما:الناحية األولى
 يجوز له من اآلخر، وما ال يجوز. ومصدر هذه األحكام هي كتب الفقه اإلسالمي

وفتاوى الفقهاء.
 تركيب اجلسم، أي: تركيب جسم الرجل واملرأة، وخصوصاً فيما سماه: الناحية الثانية

 اهللا تعالى (احلرث)، ولوال ما سمعته من أن بعضهم يأتي زوجه في غير املكان املباح
شرعاً وهو يجهل أنه يجهل! ملا ذكرتُ هذا!

  الناحية النفسية وطبيعة كل من الزوجني النفسية، ومصدر هذا الكتب:الناحية الثالثة
 املتخصصة املوثوقة، مثل كتاب إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي ـ وإن كان احلديث
 ليس مسهباً ـ وكتاب الرجال من املريخ والنساء من الزهرة جلون غراي، وألبومات

الدكتور جاسم املطوع وغيره.
  العالقة اخلاصة بني الزوجني، وهي جزء من الناحية الثالثة، وأفردتها:الناحية الرابعة

ألهميتها.
 ومصدر هذه الناحية هي الكتب املعتمدة أو الدورات أو غير ذلك مما يعرف بالعادات

.والتقاليد والتي تختلف من قطر آلخر

 وآثرتُ أن يكون البحث عن موضوع واحد من املواضيع الكثيرة التي ذُكرت، وهو
(اخلطبة وموضوعات ما قبل الزواج)، ليكون احلديث عنه.موضوع 

 واخترته ألهميته وتأثيره العميق على احلياة األسرية فيما بعد، ومع أن هذا املوضوع
 (اخلطبة وما قبل الزواج) من املواضيع الهامة جدًا، لكن ولألسف االهتمام بها في

العالم العربي ضعيف، وإن كان االهتمام بها يتزايد اآلن بحمد اهللا.

 : "أ" األحكام الفقهية، و "ب" األحكامووفقني اهللا تعالى بعرضه من نواحي
االجتماعية، و "ج" اجلوانب النفسية والعقلية.

.وكل هذا باختصار آمل آن يكون مفيداً بإذن اهللا تعالى ووافياً

 وأحب أن أشكر أستاذنا الدكتور صالح أبو زيد الذي تعلمنا منه األدب قبل العلم،
..ورأيتُ فيه سماحة اإلسالم والتواضع، فجزاه اهللا عنا خير اجلزاء

 وأشكر أستاذنا مجدداً على كرمي اطالعه على هذا البحث، وكم سعدت بسماع رأيه
 الكرمي عن هذا البحث وكانت لكلماته: "بحث جميل"، و(فيه محاور جيدة).. أثر في

نفسي..

..أسأل اهللا تعالى أن يبارك في هذا اجلهد، ويسعدنا جميعاً في الدنيا واآلخرة
واحلمد هللا رب العاملني
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 اخلِطبة

(اخلطوة التمهيدية للزواج)

1: اجلوانب الفقهيةأوالً

 هي الطلب الزواج من املرأة.:تعريفها

  مستحبة، وقد يحصل الزواج بدون خطبة كما في حديث املرأة التي عرضت:حكمها

 نفسها على النبي صلى اهللا عليه وسلم فلم تعجبه فطلب أحد الصحابة اجلالسني
الزواج منها وتزوجها مبا معها من القرآن.

:أنواعها

 كقوله: (أريد الزواج منك).  ) اخلطبة الصريحة:  أ
  وتكون بكالم يحتمل إال أنه يشعر بنوع من الرغبة كقوله: (ومن ال يرغب  ) بالتلميح:  ب

فيك)، أو (كل الرجال يتمنون امرأة مثلك)، أو (يسعد بك صاحب احلظ).

أحكام اخلطبة

  ) حرام:  أ
.ـ خطبة املرأة املتزوجة

(املرتدة، والوثنية، ومحارم اخلاطب).ـ خطبة املرأة التي ميتنع اإلسالم من الزواج بها 
: وحترم اخلطبة الصريحة والتلميح.ـ خطبة املرأة املعتدة الرجعية

: وحترم اخلطبة الصريحة، لكن يجوز التلميح.ـ خطبة املرأة املعتدة بوفاة أو بائن
.ـ اخلطبة على خطبة رجل خاطب

خطبة املرأة أو الرجل الذين لبسوا لبس النسك حلج أو عمرة.  ) مكروهة:   ب

خطبة املرأة التي ليست على ذمة رجل.  ) جائزة:   ج

املواضع التي ينظر إليها 

 علينا في أول األمر أن نتفق على أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يحدد املواضع
: (فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها).التي ينظر إليها، لكنه صلى اهللا عليه وسلم

.2وقد ذهب اجلمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفني ال غير
 : ينظر إلى األعضاء التي تبدو عادة في املنزل، الوجه واليدينوقال علماء آخرون

 والقدمني والرأس والساقني والرقبة، وعبرَّ بعض الفقهاء بأنها في حكم محارمه أثناء
.3النظر إليها للخطبة



ما يجوز وما ال يجوز في فترة اخلطبة

 ـ املخطوبة أجنبية، وبالتالي فيحرم كل ما يحرم على أي امرأة أخرى، وال يباح إال ما
.أباحه الشرع، مما يحقق الغرض

 ـ فيجوز احلديث املباشر مع املخطوبة في حدود األدب، يقول اإلمام ابن اجلوزي رحمه
 :  "من قدر على مناطقة املرأة أو مكاملتها مبا يوجب التنبيه (مبا يدل هلىاهللا

 شخصيتها أو أسلوب حديثها أو صوتها ـ كما يقول املطوع ـ) ثم ليرى ذلك منها فإن
.4احلسن في الفم والعينني فليفعل"

.5ـ ال يجوز ملس األجنبية إطالقاً أو اخللوة بها ؛ ألنها ال تزال أجنبية

ثانياً: اجلانب االجتماعي

أهمية فترة اخلطبة

 إن اخلطبة مقدمة للزواج، وفترتها فترة متهيد جيدة يرجى أن يتحقق فيها التواؤم
.6واالنسجام بني اخلاطبني

 وقد استحسن األستاذ عبد احلليم أبو شقة رحمه اهللا أن تكون اخلطبة في اخلطوات
 التالية ـ مع التنبيه على أن هذه اخلطوات ال يبدأ بها الشخص قد عزم عزماً صادقاً

:على األمر، وليس مجرد النظر إلى بنات الناس ـ
 يحسن أن تتم الرؤية دون علم من الفتاة، وذلك أفضل حتى نأمن جرح: اخلطوة األولى

 مشاعرها إذا انصرف الرجل عن خطبتها، ويفهم هذا من قول اإلمام النووي رحمه
اهللا تعالى.

.أما أهلها فال بأس أن يعلموا إن كانت الرؤية ال ميكن أن تتم بغير علمهم
 بعد أن يعزم الرجل إمتام اخلطبة ويعلم أهل الفتاة، يقوم األهل بعرض: اخلطوة الثانية

األمر عليها.
.7 االستخارة قبل اخلطبة: اخلطوة الثالثةوميكن أن نضيف



تعدد طرق اخلطبة

  ـ استناداً آليات القرآن الكرمي، وألحاديث النبي صلى اهللا عليه وسلم ـ8ذكر العلماء
 طرق كثيرة لطرق اخلطبة، وذكرتها ألنها قد تساعدنا الشباب والفتيات املقبلني على

هذا املشروع، وهي:
- اخلطبة عن طريق أهل املرأة.۱
- اخلطبة عن طريق احلديث املباشر مع املرأة.۲
- والد الفتاة أو بعض أقاربها يعرضون األمر على من يرضون خلقه ودينه.۳
- الرجل يخطب املرأة من كبير القوم.٤
- كبير القوم يخطب لبعض أصحابه.٥
- عرض املرأة نفسها علي الرجل الصالح.٦
۷. - التعريض باخلطبة زمن العدة: عدة املتوفى عنها زوجها، وعدة املطلقة طالقاً بائناً

خصال مطيبة للعيش في مشروع الزواج

 ويهدي اإلمام أبو حامد الغزالي رحمه اهللا تعالى في إحياء علوم الدين إلى راغبي
 " اخلصال املطيبة للعيش التي ال بد من مراعاتها في املرأةالنكاح قبل أن يتزوجوا 

ليدوم العقد وتتوفر مقاصده:
 : أن تكون صاحلة ذات دين، فهذا هو األصل، وبه ينبغي أن يقع االعتناء، فإنهااألولى

 إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها أزرت بزوجها، وسودت وجهه بني
 الناس، ولهذا بالغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في التحريض على ذات الدين
فقال: (تنكح املرأة ملالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك).

 : حسن اخلُلُق، وذلك أصل مهم في طلب االستعانة عل الدين، فإنها إذا كانتالثانية

سليطة بذيئة اللسان، سيئة اخللف، كان الضرر منها أكثر من النفع.
 : حسن الوجه، فذلك مطلوب أيضاً، إذ به يحصل التحصن، والطبع ال يكتفيالثالثة

 بالدميمة غالباً، وما نقلناه من احلث على الدين، وأن املرأة ال تنكح جلمالها، ليس
 زاجراً عن رعاية اجلمال، بل هو زاجر عن النكاح ألجل اجلمال املحض مع فساد

 الدين. فإن اجلمال وحده في غالب األمر يرغب في النكاح ويهون أمر الدين، ويدل على
. وقد ندب الشرع إلى  االلتفات إلى معنى اجلمال أن األلفة واملودة حتصل به غالباً

مراعاة أسباب األلفة، ولذلك استحب النظر.
 : (إن في أعني األنصار شيئاً، فإذا أراد أحدكم أن يتزوجقال صلى اهللا عليه وسلم

منهن فلينظر إليهن).
: (كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم).قال األعمش

...ومعلوم أن النظر ال يعرف اخللق والدين واملال، وإمنا يعرف اجلمال من القبح
: أن تكون خفيفة املهر، وقد نهي عن مغالة املهور...الرابعة

 وكما تكره املغاالة في املهر من جهة املرأة فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل،
.وال ينبغي أن ينكحها طمعاً في املال

: أن تكون املرأة ولودًا، فإذا عرفت بالعقر، فليمتنع عن تزوجها.اخلامسة
: (هال بكراًالسادسة  : أن تكون بكراً، قال صلى اهللا عليه وسلم جلابر وقد نكح ثيباً

تالعبها وتالعبك)!
 : أن تكون نسيبة، أعني: أن تكون من أهل بيت الدين والصالح، فإنها ستربيالسابعة

بناتها وبنينها، فإذا لم تكن مؤدبة ؛ لم حتسن التأديب والتربية.
: أن ال تكون من القرابة القريبة فإن ذلك يقلل الشهوة.الثامنة

 . ويجب على الولي ـ أيضاً ـ أن يراعي خصالفهذه هي اخلصال املرغبة في النساء
 الزوج، ولينظر لكرميته، فال يزوجها ممن ساء خَلْقُه أو خُلُقُه، أو ضعف دينه، أو قصر

عن القيام بحقها فـ (النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كرميته) ".
.9انتهى كالم اإلمام أبو حامد الغزالي رحمه اهللا باختصار



: اجلانب النفسي والعقليثالثاً

:يجب التنبُّه إلى أن احلكم على اخلاطب أو املخطوبة ينقسم إلى ثالثة أقسام
/ العقل / القلبالعني 

.فإذا اجتمعت الثالثة في شخص فإن احلكم يكون صحيحاً واالختيار يكون جيداً
 " أي: النظر إليها، وقد حتدثنا عنه.العني" واملقصود بـ 

   " أي: شخصيتها، وطموحها..إلخ وتكشفه إلى حد كبير األسئلةالعقل" واملقصود بـ 
في الصفحات التالية.

 " أي: ميالن القلب واطمئنانه.القلب" واملقصود بـ 

 " القلب " أوونظراً ألن الكثير من الشباب والفتيات حينما يبدأ مشروع الزواج يبدأ 
 "العاطفة" بالعمل، ويقل وقتها النظر في اجلوانب السلبية التي رمبا ال تعجب اخلاطب

أو اخلاطبة.
  عدداً من األسئلة لزيادة التعارف بني اخلطيبني ؛ ليحققا10لذلك وضع بعض الباحثني

 زيادة االنسجام بينهما، ويذكر أنه جرب هذه األسئلة على كثير من احلاالت، وكانت
النتائج ممتازة، ونعرضها في الصفحات القادمة.









اخلامتة

.الزواج مشروع مهم وطويل، ويحتاج إلى بحث وتأنٍّ ودعاء
:ويحسن باملقبلني على هذا املشروع الرجوع إلى بعض هذه املصادر أو بعضها

 / رؤية شرعية اجتماعية، جاسم محمد املطوع، دارـ كتاب منهج الثقافة الزوجية 
اقرأ، وهو من أفضل املراجع في املوضوع.

 ـ كتاب زوجات النبي صلى اهللا عليه وسلم في واقعنا املعاصر جلاسم املطوع من نشر
.دار أقرأ

.ـ ألبومات الدكتور جاسم املطوع في املوضوع وهي متوافرة
.ـ كتاب فقه السنة لسيد سابق رحمه اهللا تعالى

 ـ كتاب حترير املرأة في عصر الرسالة، عبد احلليم محمد أبو شقة رحمه اهللا تعالى،
.دار القلم بالكويت

! املريخـ كتاب الرجل من املريخ واملرأة من الزهرة جلون غراي، أو مختصره   "حقاً
والزهرة" للمؤلف نفسه من نشر مكتبة جرير.

.ـ كتاب إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي، أو مهذبه لصالح الشامي

واحلمد هللا رب العاملني
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