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        ::::يدييدييدييديههههمدخل متمدخل متمدخل متمدخل مت

وحكمته، واإلسالم جعل العالقة الزوجية وحكمته، واإلسالم جعل العالقة الزوجية وحكمته، واإلسالم جعل العالقة الزوجية وحكمته، واإلسالم جعل العالقة الزوجية الزواج نعمة من أجلٍّ نعم هللا على خلقه، بل هو آية من آ�ت هللا اليت تدل على كمال عظمته الزواج نعمة من أجلٍّ نعم هللا على خلقه، بل هو آية من آ�ت هللا اليت تدل على كمال عظمته الزواج نعمة من أجلٍّ نعم هللا على خلقه، بل هو آية من آ�ت هللا اليت تدل على كمال عظمته الزواج نعمة من أجلٍّ نعم هللا على خلقه، بل هو آية من آ�ت هللا اليت تدل على كمال عظمته 
واجلسد الواحد واجلسد الواحد واجلسد الواحد واجلسد الواحد     عالقة متميزة، وبوأها املكانة العالية، ومن هنا كان احلفاظ على هذه الرابطة والتعامل ?نضباط متقن بني الزوجني، وإشاعة أجواء احلبعالقة متميزة، وبوأها املكانة العالية، ومن هنا كان احلفاظ على هذه الرابطة والتعامل ?نضباط متقن بني الزوجني، وإشاعة أجواء احلبعالقة متميزة، وبوأها املكانة العالية، ومن هنا كان احلفاظ على هذه الرابطة والتعامل ?نضباط متقن بني الزوجني، وإشاعة أجواء احلبعالقة متميزة، وبوأها املكانة العالية، ومن هنا كان احلفاظ على هذه الرابطة والتعامل ?نضباط متقن بني الزوجني، وإشاعة أجواء احلب

        ....تفريق بني املرء وزوجهتفريق بني املرء وزوجهتفريق بني املرء وزوجهتفريق بني املرء وزوجهمن عالمات الزواج الناجح، ِسيَّما وقد توّعد الشيطان Oغواء بين آدم والعمل على المن عالمات الزواج الناجح، ِسيَّما وقد توّعد الشيطان Oغواء بين آدم والعمل على المن عالمات الزواج الناجح، ِسيَّما وقد توّعد الشيطان Oغواء بين آدم والعمل على المن عالمات الزواج الناجح، ِسيَّما وقد توّعد الشيطان Oغواء بين آدم والعمل على ال
        السبيل لصون ا]تمع من انتشار الفاحشة؟السبيل لصون ا]تمع من انتشار الفاحشة؟السبيل لصون ا]تمع من انتشار الفاحشة؟السبيل لصون ا]تمع من انتشار الفاحشة؟    كيفكيفكيفكيف 
        الظواهر السلبية اليت يعاجلها الزواج؟الظواهر السلبية اليت يعاجلها الزواج؟الظواهر السلبية اليت يعاجلها الزواج؟الظواهر السلبية اليت يعاجلها الزواج؟    ما هيما هيما هيما هي 
        ::::املؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرسالنصوص النصوص النصوص النصوص 

        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        

    ::::دراسة النصوص وقراءbادراسة النصوص وقراءbادراسة النصوص وقراءbادراسة النصوص وقراءbا
IIII    ––––    اbاعرض النصوص وقراءbاعرض النصوص وقراءbاعرض النصوص وقراءbعرض النصوص وقراء::::        

        ):):):):اإلظهاراإلظهاراإلظهاراإلظهار((((    يةيةيةيةالتجويدالتجويدالتجويدالتجويد    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة    ––––    1111
        ....اهلمـزة، اهلاء، العني، احلاء، الغني، اخلاءاهلمـزة، اهلاء، العني، احلاء، الغني، اخلاءاهلمـزة، اهلاء، العني، احلاء، الغني، اخلاءاهلمـزة، اهلاء، العني، احلاء، الغني، اخلاء: : : : هو إخراج احلرف من خمرجه من غري غنة يف احلرف املظهر، وحروف اإلظهار الستة، هيهو إخراج احلرف من خمرجه من غري غنة يف احلرف املظهر، وحروف اإلظهار الستة، هيهو إخراج احلرف من خمرجه من غري غنة يف احلرف املظهر، وحروف اإلظهار الستة، هيهو إخراج احلرف من خمرجه من غري غنة يف احلرف املظهر، وحروف اإلظهار الستة، هي    ::::اإلظهاراإلظهاراإلظهاراإلظهار

IIIIIIII     - - - -    اt اتوثيق النصوص والتعريفt اتوثيق النصوص والتعريفt اتوثيق النصوص والتعريفt توثيق النصوص والتعريف::::        
        ::::النورالنورالنورالنورالتعريف بسورة التعريف بسورة التعريف بسورة التعريف بسورة     - - - -     1111

سورة احلشر، مسيت tذا االسم ملا فيها من إشعاعات سورة احلشر، مسيت tذا االسم ملا فيها من إشعاعات سورة احلشر، مسيت tذا االسم ملا فيها من إشعاعات سورة احلشر، مسيت tذا االسم ملا فيها من إشعاعات يف املصحف الشريف، نزلت بعد يف املصحف الشريف، نزلت بعد يف املصحف الشريف، نزلت بعد يف املصحف الشريف، نزلت بعد     24242424آية، ترتيبها آية، ترتيبها آية، ترتيبها آية، ترتيبها     64646464مدنية، عدد آ�bا مدنية، عدد آ�bا مدنية، عدد آ�bا مدنية، عدد آ�bا     ::::النورالنورالنورالنورسورة سورة سورة سورة 
تناول األحكام تناول األحكام تناول األحكام تناول األحكام النور الر?ين بتشريع األحكام واآلداب والفضائل اإلنسانية اليت هي قبس من نور هللا على عباده، سورة النور من السور املدنية اليت تالنور الر?ين بتشريع األحكام واآلداب والفضائل اإلنسانية اليت هي قبس من نور هللا على عباده، سورة النور من السور املدنية اليت تالنور الر?ين بتشريع األحكام واآلداب والفضائل اإلنسانية اليت هي قبس من نور هللا على عباده، سورة النور من السور املدنية اليت تالنور الر?ين بتشريع األحكام واآلداب والفضائل اإلنسانية اليت هي قبس من نور هللا على عباده، سورة النور من السور املدنية اليت ت

مة واخلاصة اليت ينبغي أن يرىب عليها املسلمون أفرادا ومجاعات، وقد اشتملت مة واخلاصة اليت ينبغي أن يرىب عليها املسلمون أفرادا ومجاعات، وقد اشتملت مة واخلاصة اليت ينبغي أن يرىب عليها املسلمون أفرادا ومجاعات، وقد اشتملت مة واخلاصة اليت ينبغي أن يرىب عليها املسلمون أفرادا ومجاعات، وقد اشتملت التشريعية، وتعىن �مور التشريع والتوجيه واألخالق، وbتم ?لقضا� العاالتشريعية، وتعىن �مور التشريع والتوجيه واألخالق، وbتم ?لقضا� العاالتشريعية، وتعىن �مور التشريع والتوجيه واألخالق، وbتم ?لقضا� العاالتشريعية، وتعىن �مور التشريع والتوجيه واألخالق، وbتم ?لقضا� العا
        ....هذه السورة على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق ?ألسرة اليت هي النواة األوىل لبناء ا]تمع األكربهذه السورة على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق ?ألسرة اليت هي النواة األوىل لبناء ا]تمع األكربهذه السورة على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق ?ألسرة اليت هي النواة األوىل لبناء ا]تمع األكربهذه السورة على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق ?ألسرة اليت هي النواة األوىل لبناء ا]تمع األكرب

        ::::التعريف ?بن مسعودالتعريف ?بن مسعودالتعريف ?بن مسعودالتعريف ?بن مسعود    - - - -     2222
هو عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي املهاجري البدري، حليف بين زهرة، صحايب جليل، هو عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي املهاجري البدري، حليف بين زهرة، صحايب جليل، هو عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي املهاجري البدري، حليف بين زهرة، صحايب جليل، هو عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي املهاجري البدري، حليف بين زهرة، صحايب جليل،     ::::ابن مسعودابن مسعودابن مسعودابن مسعود

ال يف خالفة ال يف خالفة ال يف خالفة ال يف خالفة وفقيه األمة، وأحد األوائل املهاجرين حيث هاجر اهلجرتني وصلى على القبلتني، وأول من جهر بقراءة القرآن، توىل قضاء الكوفة وبيت املوفقيه األمة، وأحد األوائل املهاجرين حيث هاجر اهلجرتني وصلى على القبلتني، وأول من جهر بقراءة القرآن، توىل قضاء الكوفة وبيت املوفقيه األمة، وأحد األوائل املهاجرين حيث هاجر اهلجرتني وصلى على القبلتني، وأول من جهر بقراءة القرآن، توىل قضاء الكوفة وبيت املوفقيه األمة، وأحد األوائل املهاجرين حيث هاجر اهلجرتني وصلى على القبلتني، وأول من جهر بقراءة القرآن، توىل قضاء الكوفة وبيت امل
        ....هـ ?ملدينةهـ ?ملدينةهـ ?ملدينةهـ ?ملدينة    32323232من خالفة عثمان، تـُُوِيفّ عبد هللا بن مسعود سنة من خالفة عثمان، تـُُوِيفّ عبد هللا بن مسعود سنة من خالفة عثمان، تـُُوِيفّ عبد هللا بن مسعود سنة من خالفة عثمان، تـُُوِيفّ عبد هللا بن مسعود سنة عمر وصدر عمر وصدر عمر وصدر عمر وصدر 
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  ]أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه[

  )المجتمع صون في وأهميته ومقاصده أحكامه( الزواج
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IIIIIIIIIIII     - - - -    فهم النصوصفهم النصوصفهم النصوصفهم النصوص::::        
        ::::مدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعبارات    - - - -     1111
o زوجوازوجوازوجوازوجوا    ::::انكحواانكحواانكحواانكحوا....        
o األمي من النساء  إذا كانت ذات زوج أو كان هلا قبل ذلك زوج فماتاألمي من النساء  إذا كانت ذات زوج أو كان هلا قبل ذلك زوج فماتاألمي من النساء  إذا كانت ذات زوج أو كان هلا قبل ذلك زوج فماتاألمي من النساء  إذا كانت ذات زوج أو كان هلا قبل ذلك زوج فمات    ::::األ�مىاأل�مىاأل�مىاأل�مى....        
o عبيدكمعبيدكمعبيدكمعبيدكم    ::::إماءكمإماءكمإماءكمإماءكم....        
o كاسر الشهوة وقاطعهاكاسر الشهوة وقاطعهاكاسر الشهوة وقاطعهاكاسر الشهوة وقاطعها        ::::وجاءوجاءوجاءوجاء....        
o على الزواجعلى الزواجعلى الزواجعلى الزواج    القدرةالقدرةالقدرةالقدرة    ::::الباءةالباءةالباءةالباءة....        

        ::::املضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوص    - - - -     2222
    ....هللا تعاىل تكفل بعون الناكحهللا تعاىل تكفل بعون الناكحهللا تعاىل تكفل بعون الناكحهللا تعاىل تكفل بعون الناكح    من الزواج ألنمن الزواج ألنمن الزواج ألنمن الزواج ألن    إليه، وأن الفقر ليس مانعاإليه، وأن الفقر ليس مانعاإليه، وأن الفقر ليس مانعاإليه، وأن الفقر ليس مانعا    يرغب الشارع يف الزواج ويندبيرغب الشارع يف الزواج ويندبيرغب الشارع يف الزواج ويندبيرغب الشارع يف الزواج ويندب �
        ....اآلفات والردائلاآلفات والردائلاآلفات والردائلاآلفات والردائلأمره ملسو هيلع هللا ىلص ?لزواج ملن توفرت له القدرة، و?لصوم ملن عجز عنها قطعا للشهوات احملرمة وحصنا للمجتمع من أمره ملسو هيلع هللا ىلص ?لزواج ملن توفرت له القدرة، و?لصوم ملن عجز عنها قطعا للشهوات احملرمة وحصنا للمجتمع من أمره ملسو هيلع هللا ىلص ?لزواج ملن توفرت له القدرة، و?لصوم ملن عجز عنها قطعا للشهوات احملرمة وحصنا للمجتمع من أمره ملسو هيلع هللا ىلص ?لزواج ملن توفرت له القدرة، و?لصوم ملن عجز عنها قطعا للشهوات احملرمة وحصنا للمجتمع من  �

        ::::حتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتها
IIII     - - - -    ومقدماتهومقدماتهومقدماتهومقدماته    مفهوم الزواجمفهوم الزواجمفهوم الزواجمفهوم الزواج::::        

        ::::مفهوم الزواجمفهوم الزواجمفهوم الزواجمفهوم الزواج    ––––    1111
عقد يفيد حل عقد يفيد حل عقد يفيد حل عقد يفيد حل : : : : من زواج األشياء زواجا وتزوجيا، أي قرن بعضها ببعض، واجلمع أزواج، واصطالحامن زواج األشياء زواجا وتزوجيا، أي قرن بعضها ببعض، واجلمع أزواج، واصطالحامن زواج األشياء زواجا وتزوجيا، أي قرن بعضها ببعض، واجلمع أزواج، واصطالحامن زواج األشياء زواجا وتزوجيا، أي قرن بعضها ببعض، واجلمع أزواج، واصطالحا    ::::هو مرادف للنكاح، وهو لغةهو مرادف للنكاح، وهو لغةهو مرادف للنكاح، وهو لغةهو مرادف للنكاح، وهو لغة    ::::الزواجالزواجالزواجالزواج

ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه الدوام، ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه الدوام، ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه الدوام، ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه الدوام، ««««: : : : استمتاع الرجل ?ملرأة، ما مل مينع من نكاحها مانع شرعي، وقد عرفته مدونة االسرةاستمتاع الرجل ?ملرأة، ما مل مينع من نكاحها مانع شرعي، وقد عرفته مدونة االسرةاستمتاع الرجل ?ملرأة، ما مل مينع من نكاحها مانع شرعي، وقد عرفته مدونة االسرةاستمتاع الرجل ?ملرأة، ما مل مينع من نكاحها مانع شرعي، وقد عرفته مدونة االسرة
        ....»»»»ستقرة برعاية الزوجنيستقرة برعاية الزوجنيستقرة برعاية الزوجنيستقرة برعاية الزوجنيغايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مغايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مغايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مغايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة م

        ::::مقدمات الزواجمقدمات الزواجمقدمات الزواجمقدمات الزواج    - - - -     2222
َنٌة ِيف األَْرِض، َوفَ ««««: : : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصلقوله لقوله لقوله لقوله     ::::اختيار الزوجاختيار الزوجاختيار الزوجاختيار الزوج � َنٌة ِيف األَْرِض، َوفَ ِإَذا َخَطَب إِلَْيُكْم َمْن تـَْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه فـََزوُِّجوُه، ِإالَّ تـَْفَعُلوا َتُكْن ِفتـْ َنٌة ِيف األَْرِض، َوفَ ِإَذا َخَطَب إِلَْيُكْم َمْن تـَْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه فـََزوُِّجوُه، ِإالَّ تـَْفَعُلوا َتُكْن ِفتـْ َنٌة ِيف األَْرِض، َوفَ ِإَذا َخَطَب إِلَْيُكْم َمْن تـَْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه فـََزوُِّجوُه، ِإالَّ تـَْفَعُلوا َتُكْن ِفتـْ         ....»»»»َساٌد َعرِيضٌ َساٌد َعرِيضٌ َساٌد َعرِيضٌ َساٌد َعرِيضٌ ِإَذا َخَطَب إِلَْيُكْم َمْن تـَْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه فـََزوُِّجوُه، ِإالَّ تـَْفَعُلوا َتُكْن ِفتـْ
        ....»»»»ِإَذا َخَطَب َأَحدُُكْم اْلَمْرأََة فَِإْن اْسَتطَاَع أَْن يـَْنظَُر ِإَىل َما يَْدُعوُه ِإَىل ِنَكاِحَها فـَْليَـْفَعلْ ِإَذا َخَطَب َأَحدُُكْم اْلَمْرأََة فَِإْن اْسَتطَاَع أَْن يـَْنظَُر ِإَىل َما يَْدُعوُه ِإَىل ِنَكاِحَها فـَْليَـْفَعلْ ِإَذا َخَطَب َأَحدُُكْم اْلَمْرأََة فَِإْن اْسَتطَاَع أَْن يـَْنظَُر ِإَىل َما يَْدُعوُه ِإَىل ِنَكاِحَها فـَْليَـْفَعلْ ِإَذا َخَطَب َأَحدُُكْم اْلَمْرأََة فَِإْن اْسَتطَاَع أَْن يـَْنظَُر ِإَىل َما يَْدُعوُه ِإَىل ِنَكاِحَها فـَْليَـْفَعلْ ««««: : : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقال قال قال قال     ::::تعرف الزوجتعرف الزوجتعرف الزوجتعرف الزوج �
        ....»»»»ال تـُْنَكُح اَألميُِّ َحىتَّ ُتْسَتْأَمَر، َوال تـُْنَكُح اْلِبْكُر َحىتَّ ُتْسَتْأَذنَ ال تـُْنَكُح اَألميُِّ َحىتَّ ُتْسَتْأَمَر، َوال تـُْنَكُح اْلِبْكُر َحىتَّ ُتْسَتْأَذنَ ال تـُْنَكُح اَألميُِّ َحىتَّ ُتْسَتْأَمَر، َوال تـُْنَكُح اْلِبْكُر َحىتَّ ُتْسَتْأَذنَ ال تـُْنَكُح اَألميُِّ َحىتَّ ُتْسَتْأَمَر، َوال تـُْنَكُح اْلِبْكُر َحىتَّ ُتْسَتْأَذنَ ««««: : : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا قال رسول هللا قال رسول هللا قال رسول هللا     ::::اخلطبةاخلطبةاخلطبةاخلطبة �

IIIIIIII    ––––    لزواج واآل»ر املرتتبة عنهلزواج واآل»ر املرتتبة عنهلزواج واآل»ر املرتتبة عنهلزواج واآل»ر املرتتبة عنهأحكام اأحكام اأحكام اأحكام ا::::        
        ::::بقية األحكام األخرى حسب احلاالتبقية األحكام األخرى حسب احلاالتبقية األحكام األخرى حسب احلاالتبقية األحكام األخرى حسب احلاالتوقد تعرتيه وقد تعرتيه وقد تعرتيه وقد تعرتيه لندب يف حق كل ذي شهوة قادر عليه، لندب يف حق كل ذي شهوة قادر عليه، لندب يف حق كل ذي شهوة قادر عليه، لندب يف حق كل ذي شهوة قادر عليه، األصل يف الزواج االستحباب وااألصل يف الزواج االستحباب وااألصل يف الزواج االستحباب وااألصل يف الزواج االستحباب وا

        ....على كل من خياف على نفسه الوقوع يف احلرامعلى كل من خياف على نفسه الوقوع يف احلرامعلى كل من خياف على نفسه الوقوع يف احلرامعلى كل من خياف على نفسه الوقوع يف احلرام    ::::واجباواجباواجباواجبا �
            ....ملا حيقق من غا�ت تتجلى يف بناء األسرة واحملافظة على النوع وتنظيم الغريزةملا حيقق من غا�ت تتجلى يف بناء األسرة واحملافظة على النوع وتنظيم الغريزةملا حيقق من غا�ت تتجلى يف بناء األسرة واحملافظة على النوع وتنظيم الغريزةملا حيقق من غا�ت تتجلى يف بناء األسرة واحملافظة على النوع وتنظيم الغريزة    ::::مندو?مندو?مندو?مندو? �
        ....ملن ال خياف على نفسه ال̄ز وال يرجو ولداملن ال خياف على نفسه ال̄ز وال يرجو ولداملن ال خياف على نفسه ال̄ز وال يرجو ولداملن ال خياف على نفسه ال̄ز وال يرجو ولدا    ::::مباحامباحامباحامباحا �
        ....خالله إىل املرأة اليت سيتزوجهاخالله إىل املرأة اليت سيتزوجهاخالله إىل املرأة اليت سيتزوجهاخالله إىل املرأة اليت سيتزوجها    من يسئ منمن يسئ منمن يسئ منمن يسئ من    أوأوأوأو    ،،،،يف حق من ال رغبة له يف السناءيف حق من ال رغبة له يف السناءيف حق من ال رغبة له يف السناءيف حق من ال رغبة له يف السناء    ::::مكروهامكروهامكروهامكروها �
        ............    سيتزوجها كاملرضسيتزوجها كاملرضسيتزوجها كاملرضسيتزوجها كاملرض    و سيضر مبنو سيضر مبنو سيضر مبنو سيضر مبنيف حق من ال يرغب يف النساء، أيف حق من ال يرغب يف النساء، أيف حق من ال يرغب يف النساء، أيف حق من ال يرغب يف النساء، أ    ::::راماراماراماراماحححح �

IIIIIIIIIIII    ––––        أركانه وشروطه وحمرماتهأركانه وشروطه وحمرماتهأركانه وشروطه وحمرماتهأركانه وشروطه وحمرماته    ::::الزواجالزواجالزواجالزواج::::        
        ::::أركان عقد الزواجأركان عقد الزواجأركان عقد الزواجأركان عقد الزواج    - - - -     1111
        ....ومها طرفا العقدومها طرفا العقدومها طرفا العقدومها طرفا العقد    ::::الزوجانالزوجانالزوجانالزوجان �
        ....كل ما يدل على االجياب والقبول، ويفيد الرضا ?لزواجكل ما يدل على االجياب والقبول، ويفيد الرضا ?لزواجكل ما يدل على االجياب والقبول، ويفيد الرضا ?لزواجكل ما يدل على االجياب والقبول، ويفيد الرضا ?لزواج        ::::الصيغةالصيغةالصيغةالصيغة �
        ....ما يبذله الزوج من مال لزوجتهما يبذله الزوج من مال لزوجتهما يبذله الزوج من مال لزوجتهما يبذله الزوج من مال لزوجته    ::::))))الصداقالصداقالصداقالصداق((((املهر املهر املهر املهر  �
        ....ما يتواله العدالن امللتقيان لإلشهادما يتواله العدالن امللتقيان لإلشهادما يتواله العدالن امللتقيان لإلشهادما يتواله العدالن امللتقيان لإلشهاد    ::::اإلشهاداإلشهاداإلشهاداإلشهاد �
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        ::::شروط عقد الزواجشروط عقد الزواجشروط عقد الزواجشروط عقد الزواج    ––––    2222
        ::::جيب أن تتوفر يف عقد الزواج الشروط التاليةجيب أن تتوفر يف عقد الزواج الشروط التاليةجيب أن تتوفر يف عقد الزواج الشروط التاليةجيب أن تتوفر يف عقد الزواج الشروط التالية

        ....أن يكون الزوجان عاقلني، ?لغني سن الزواجأن يكون الزوجان عاقلني، ?لغني سن الزواجأن يكون الزوجان عاقلني، ?لغني سن الزواجأن يكون الزوجان عاقلني، ?لغني سن الزواج    ::::األهليةاألهليةاألهليةاألهلية �
        ....عدم االتفاق على إسقاط املهرعدم االتفاق على إسقاط املهرعدم االتفاق على إسقاط املهرعدم االتفاق على إسقاط املهر    ::::عدم إسقاط الصداقعدم إسقاط الصداقعدم إسقاط الصداقعدم إسقاط الصداق �
        ....إذا كان احد الزوجني قاصراإذا كان احد الزوجني قاصراإذا كان احد الزوجني قاصراإذا كان احد الزوجني قاصرا    ::::موافقة النائب الشرعيموافقة النائب الشرعيموافقة النائب الشرعيموافقة النائب الشرعي �
        إثبات اإلجياب والقبول يف وثيقة عقد الزواجإثبات اإلجياب والقبول يف وثيقة عقد الزواجإثبات اإلجياب والقبول يف وثيقة عقد الزواجإثبات اإلجياب والقبول يف وثيقة عقد الزواج    ::::العدلنيالعدلنيالعدلنيالعدلنيمساع مساع مساع مساع  �
        ....أن تكون املرأة غري حمرمة على من يريد أن يتزوجهاأن تكون املرأة غري حمرمة على من يريد أن يتزوجهاأن تكون املرأة غري حمرمة على من يريد أن يتزوجهاأن تكون املرأة غري حمرمة على من يريد أن يتزوجها    ::::انتفاء املوانع الشرعيةانتفاء املوانع الشرعيةانتفاء املوانع الشرعيةانتفاء املوانع الشرعية �

        ::::احملرمات من النساءاحملرمات من النساءاحملرمات من النساءاحملرمات من النساء    - - - -     3333
    : : : : احملرمات يف النكاح على قسمنياحملرمات يف النكاح على قسمنياحملرمات يف النكاح على قسمنياحملرمات يف النكاح على قسمني

        ::::حمرمات بصفة مؤبدةحمرمات بصفة مؤبدةحمرمات بصفة مؤبدةحمرمات بصفة مؤبدة    - - - - أ أ أ أ     
        ::::ثالثة أنواعثالثة أنواعثالثة أنواعثالثة أنواعوهن الاليت يرجع حترميهن إىل سبب ال يقبل الزوال، وهن وهن الاليت يرجع حترميهن إىل سبب ال يقبل الزوال، وهن وهن الاليت يرجع حترميهن إىل سبب ال يقبل الزوال، وهن وهن الاليت يرجع حترميهن إىل سبب ال يقبل الزوال، وهن 

        ....وهن أصول الرجل وفروعهوهن أصول الرجل وفروعهوهن أصول الرجل وفروعهوهن أصول الرجل وفروعه    ::::احملرمات ?لقرابةاحملرمات ?لقرابةاحملرمات ?لقرابةاحملرمات ?لقرابة �
اخلوف من اخلوف من اخلوف من اخلوف من هو هو هو هو     الزوجة وفروعها، واحلكمة من هذا التحرميالزوجة وفروعها، واحلكمة من هذا التحرميالزوجة وفروعها، واحلكمة من هذا التحرميالزوجة وفروعها، واحلكمة من هذا التحرمي    صول الرجل وزوجات فروعه، وأصولصول الرجل وزوجات فروعه، وأصولصول الرجل وزوجات فروعه، وأصولصول الرجل وزوجات فروعه، وأصولوهن زوجات أوهن زوجات أوهن زوجات أوهن زوجات أ    ::::احملرمات بسبب املصاهرةاحملرمات بسبب املصاهرةاحملرمات بسبب املصاهرةاحملرمات بسبب املصاهرة �

        ....قطيعة االرحامقطيعة االرحامقطيعة االرحامقطيعة االرحام
        ....وأجداده وجداته من الرضاعةوأجداده وجداته من الرضاعةوأجداده وجداته من الرضاعةوأجداده وجداته من الرضاعةوهن أصول الرجل وفروعه من الرضاعة، وفروع أبويه وهن أصول الرجل وفروعه من الرضاعة، وفروع أبويه وهن أصول الرجل وفروعه من الرضاعة، وفروع أبويه وهن أصول الرجل وفروعه من الرضاعة، وفروع أبويه     ::::الرضاعالرضاعالرضاعالرضاعسبب سبب سبب سبب احملرمات باحملرمات باحملرمات باحملرمات ب �

        ::::حمرمات بصفة مؤقتةحمرمات بصفة مؤقتةحمرمات بصفة مؤقتةحمرمات بصفة مؤقتة    - - - - ب ب ب ب 
        . . . . الزوجة اليت ما زالت يف عصمة الغري بغياب الزوج أو سجنه مدة طويلةالزوجة اليت ما زالت يف عصمة الغري بغياب الزوج أو سجنه مدة طويلةالزوجة اليت ما زالت يف عصمة الغري بغياب الزوج أو سجنه مدة طويلةالزوجة اليت ما زالت يف عصمة الغري بغياب الزوج أو سجنه مدة طويلة �
        ....الزوجة املعتدة من طالق أو من وفاةالزوجة املعتدة من طالق أو من وفاةالزوجة املعتدة من طالق أو من وفاةالزوجة املعتدة من طالق أو من وفاة �
        ....املطلقة ثال»، وهي من طلقها زوجها ثالث مراتاملطلقة ثال»، وهي من طلقها زوجها ثالث مراتاملطلقة ثال»، وهي من طلقها زوجها ثالث مراتاملطلقة ثال»، وهي من طلقها زوجها ثالث مرات �
        ....اجلمع بني األختني أو املرأة وعمتها أو املرأة وخالتهااجلمع بني األختني أو املرأة وعمتها أو املرأة وخالتهااجلمع بني األختني أو املرأة وعمتها أو املرأة وخالتهااجلمع بني األختني أو املرأة وعمتها أو املرأة وخالتها �

IVIVIVIV     - - - -    مقاصد الزواج وأمهيته يف صون ا]تمعمقاصد الزواج وأمهيته يف صون ا]تمعمقاصد الزواج وأمهيته يف صون ا]تمعمقاصد الزواج وأمهيته يف صون ا]تمع::::        
        ::::مقاصد الزواجمقاصد الزواجمقاصد الزواجمقاصد الزواج    ––––    1111

ظيم ظيم ظيم ظيم خلق هللا الرجل واملرأة ليكمل أحدمها اآلخر نفسيا وفكر� وجسد�، ولن يسعد أحدمها إال بوجود اآلخر قربه، هلذا شرع هللا الزواج لتنخلق هللا الرجل واملرأة ليكمل أحدمها اآلخر نفسيا وفكر� وجسد�، ولن يسعد أحدمها إال بوجود اآلخر قربه، هلذا شرع هللا الزواج لتنخلق هللا الرجل واملرأة ليكمل أحدمها اآلخر نفسيا وفكر� وجسد�، ولن يسعد أحدمها إال بوجود اآلخر قربه، هلذا شرع هللا الزواج لتنخلق هللا الرجل واملرأة ليكمل أحدمها اآلخر نفسيا وفكر� وجسد�، ولن يسعد أحدمها إال بوجود اآلخر قربه، هلذا شرع هللا الزواج لتن
    ::::منهامنهامنهامنهاعالقة الرجال ?لنساء، ?إلضافة إىل عدة مقاصد وغا�ت حيققها الزواج، عالقة الرجال ?لنساء، ?إلضافة إىل عدة مقاصد وغا�ت حيققها الزواج، عالقة الرجال ?لنساء، ?إلضافة إىل عدة مقاصد وغا�ت حيققها الزواج، عالقة الرجال ?لنساء، ?إلضافة إىل عدة مقاصد وغا�ت حيققها الزواج، 

    ....وسيلة لإلحصان والعفافوسيلة لإلحصان والعفافوسيلة لإلحصان والعفافوسيلة لإلحصان والعفاف �
    ....وسيلة لتحقيق األمومة واألبوة وصناعة األجيال املتالحقة يف إقامة ا]تمع املسلموسيلة لتحقيق األمومة واألبوة وصناعة األجيال املتالحقة يف إقامة ا]تمع املسلموسيلة لتحقيق األمومة واألبوة وصناعة األجيال املتالحقة يف إقامة ا]تمع املسلموسيلة لتحقيق األمومة واألبوة وصناعة األجيال املتالحقة يف إقامة ا]تمع املسلم �
    ....العيش عيشة خالية من الصراع النفسي والكبت الغريزيالعيش عيشة خالية من الصراع النفسي والكبت الغريزيالعيش عيشة خالية من الصراع النفسي والكبت الغريزيالعيش عيشة خالية من الصراع النفسي والكبت الغريزي �
    . . . . بقاء النوع اإلنساين على وجه سليم فان النكاح سبب للنسل الذي به بقاء اإلنسانبقاء النوع اإلنساين على وجه سليم فان النكاح سبب للنسل الذي به بقاء اإلنسانبقاء النوع اإلنساين على وجه سليم فان النكاح سبب للنسل الذي به بقاء اإلنسانبقاء النوع اإلنساين على وجه سليم فان النكاح سبب للنسل الذي به بقاء اإلنسان �
    ....والسهر على تربيتها وتنشئتها وتكثري سواد األمةوالسهر على تربيتها وتنشئتها وتكثري سواد األمةوالسهر على تربيتها وتنشئتها وتكثري سواد األمةوالسهر على تربيتها وتنشئتها وتكثري سواد األمةإقامة األسرة املسلمة إقامة األسرة املسلمة إقامة األسرة املسلمة إقامة األسرة املسلمة  �
    حيصن من الوقوع يف املهلكات أو احملرماتحيصن من الوقوع يف املهلكات أو احملرماتحيصن من الوقوع يف املهلكات أو احملرماتحيصن من الوقوع يف املهلكات أو احملرمات �

    : : : : مقومات استقرار مؤسسة الزواجمقومات استقرار مؤسسة الزواجمقومات استقرار مؤسسة الزواجمقومات استقرار مؤسسة الزواج    - - - -     2222
    : : : : ، ومن مظاهرها، ومن مظاهرها، ومن مظاهرها، ومن مظاهرها﴿َوَعاِشُروُهنَّ ِ?ْلَمْعُروِف﴾﴿َوَعاِشُروُهنَّ ِ?ْلَمْعُروِف﴾﴿َوَعاِشُروُهنَّ ِ?ْلَمْعُروِف﴾﴿َوَعاِشُروُهنَّ ِ?ْلَمْعُروِف﴾: : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل    ،،،،الستقرار األسرة ومتاسكها واستمرارها ينبغي على كال الزوجني املعاشرة ?ملعروفالستقرار األسرة ومتاسكها واستمرارها ينبغي على كال الزوجني املعاشرة ?ملعروفالستقرار األسرة ومتاسكها واستمرارها ينبغي على كال الزوجني املعاشرة ?ملعروفالستقرار األسرة ومتاسكها واستمرارها ينبغي على كال الزوجني املعاشرة ?ملعروف

    ....حسن اخللق والرفق وحتمل األذىحسن اخللق والرفق وحتمل األذىحسن اخللق والرفق وحتمل األذىحسن اخللق والرفق وحتمل األذى �
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        ....الصرب والتحمل حىت مع كراهة الزوج هلا كما جاء يف اآلية الكرميةالصرب والتحمل حىت مع كراهة الزوج هلا كما جاء يف اآلية الكرميةالصرب والتحمل حىت مع كراهة الزوج هلا كما جاء يف اآلية الكرميةالصرب والتحمل حىت مع كراهة الزوج هلا كما جاء يف اآلية الكرمية �
    ....السرت واالحرتام املتبادل وعدم إفشاء األسرارالسرت واالحرتام املتبادل وعدم إفشاء األسرارالسرت واالحرتام املتبادل وعدم إفشاء األسرارالسرت واالحرتام املتبادل وعدم إفشاء األسرار �
َسَعِتِه ۖ َوَمْن ُقِدَر َسَعِتِه ۖ َوَمْن ُقِدَر َسَعِتِه ۖ َوَمْن ُقِدَر َسَعِتِه ۖ َوَمْن ُقِدَر لِيُـْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن لِيُـْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن لِيُـْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن لِيُـْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن ﴿﴿﴿﴿: : : : ،  كما قال تعاىل،  كما قال تعاىل،  كما قال تعاىل،  كما قال تعاىلالنفقة ?ملعروف حسب مستوى األسرة وحال الزوج دون تكليف مبا فوق الطاقةالنفقة ?ملعروف حسب مستوى األسرة وحال الزوج دون تكليف مبا فوق الطاقةالنفقة ?ملعروف حسب مستوى األسرة وحال الزوج دون تكليف مبا فوق الطاقةالنفقة ?ملعروف حسب مستوى األسرة وحال الزوج دون تكليف مبا فوق الطاقة �

ُ نـَْفًسا إِالَّ َما آَ½َها ۚ َسَيْجَعلُ  ُ ۚ َال يَُكلُِّف ا¿َّ ُ نـَْفًسا إِالَّ َما آَ½َها ۚ َسَيْجَعلُ َعَلْيِه رِْزقُُه فـَْليُـْنِفْق ِممَّا آَ½ُه ا¿َّ ُ ۚ َال يَُكلُِّف ا¿َّ ُ نـَْفًسا إِالَّ َما آَ½َها ۚ َسَيْجَعلُ َعَلْيِه رِْزقُُه فـَْليُـْنِفْق ِممَّا آَ½ُه ا¿َّ ُ ۚ َال يَُكلُِّف ا¿َّ ُ نـَْفًسا إِالَّ َما آَ½َها ۚ َسَيْجَعلُ َعَلْيِه رِْزقُُه فـَْليُـْنِفْق ِممَّا آَ½ُه ا¿َّ ُ ۚ َال يَُكلُِّف ا¿َّ ُ بـَْعَد ُعْسٍر يُْسرًا﴾    َعَلْيِه رِْزقُُه فـَْليُـْنِفْق ِممَّا آَ½ُه ا¿َّ ُ بـَْعَد ُعْسٍر يُْسرًا﴾ا¿َّ ُ بـَْعَد ُعْسٍر يُْسرًا﴾ا¿َّ ُ بـَْعَد ُعْسٍر يُْسرًا﴾ا¿َّ     ....ا¿َّ
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