
الوحدة االجتماعیة

أحكامھ ومقاصده وأھمیتھ في صون المجتمع: الزواج: الدرس األول
الزواج سنة إلھیة وأداة لصون المجتمع: المحور األول

آلیات تحصین األسرة والمجتمعالزواج من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم

الزواج من سنة األنبیاء وھو قدوة لنا-

تعالىالزواج آیة من آیات هللا -

الزواج أحد سبل الغنى-

الزواج عبادة ونصف الدین-

عفاف للنفس وتحصین لھا/الزواج مقاومة للشھوة-

.. تحریمھ للزنا واعتباره فاحشة وطریق الھالك-
تحریمھ القذف تحصینا لبیت الزوجیة من ألسنة السوء ولجمھا من الخوض -

. في أعراض الناس
بینة، وفرض لذلك اللعان حرمة للبیت تحریمھ اتھام الزوجة بالزنا دون-

.وتحصینا لھ من الشكوك 
.وتحصیناتحریمھ نشر الفاحشة في المجتمع تطھیرا لھ -
.البصرمنات بالغض من المؤمنین والمؤأمره-
..أمره بتزویج العزاب وأن الیكون الفقر حاجزا لھم-
نھیھ عن إكراه الفتیات على البغاء بعد أمره بالتزویج-

:مقدماتھ وأحكامھالزواج : المحور الثاني

الخطبة                                                                             

تعریفھا

:الزواج تحصین لألمة والمجتمع: المحور الثالث

مات استقرار مؤسسة الزواجمقومقاصد الزواج

.وتحقیق اإلحصان والعفافحفظ كل من الزوجین و صیانتھ-1
حصول المودة والرحمة وتحقیق السكن واألمن النفسیین-2
فلوال النكاح النتشرت وتفشي األمراضحفظ المجتمع من الشر و تحلل األخالق-3

.بین الرجال و النساءالرذائل
. بقاء اإلنسانعلى وجھ سلیم فان النكاح سبب للنسل الذي بھبقاء النوع اإلنساني-4
إقامة األسرة المسلمة والسھر على تربیتھا وتنشئتھا وتكثیر سواد -5

.....األمة

:الستقرار األسرة وتماسكھا واستمرارھا ینبغي على كال الزوجین
.»وعاشروھن بالمعروف«المعاشرة بالمعروف قال تعالى-

.حسن الخلق والرفق وتحمل األذى- : مظاھرھاومن
الصبر والتحمل حتى مع كراھة الزوج لھا كما جاء في اآلیة الكریمة-
.الستر واالحترام المتبادل وعدم إفشاء األسرار-
النفقة بالمعروف حسب مستوى األسرة وحال الزوج دون تكلیف بما فوق -

ءاتاھا،سیجعل هللا بعد عسر الیكلف هللا نفسا إال ما«:الطاقة كما قال تعالى
...»یسرا 

لخطبةا

طلب الرجل   «:وھيمقدمة الزواج:تعریفھا
،وھي تواعد بینھما »أومن ینوب عنھ المرأة للزواج 

لكل منھما حق العدول عنھا واسترداد الھدایا ما لم 
.»....... یكن العدول من قَِبلھ

تعرف الخاطبین على بعضھما : ھاحكم
والتشاور فیما بینھما، كما جاء   في حدیث 

.»أنظر إلیھا فإنھ أحرى أن یؤدم بینكما«..المغیرة
ومن أجل االشتراط على بعضھما كما جاء في -

إن أحق الشروط أن توفوا بھ ما استحللتم بھ «الحدیث 
.....»الفروج

: آدابھا
أن تكون المخطوبة غیر مخطوبة للغیر بالتراضي -

فعن ابن عمر رضي هللا عنھ قال قال رسول هللا صلى 
ال یخطب أحدكم على خطبة أخیھ «هللا علیھ وسلم

»حتى یترك الخاطب قبلھ أو یأذن لھ 
الخلو من الموانع الشرعیة التي تمنع زواجھا بصفة 

.مؤبدة أو مؤقتة
...قارب في بعض الصفاتالكفاءة في الدین والت-

الزواج

میثاق تراض وترابط شرعي بین رجل وامرأة على وجھ الدوام،غایتھ «: ھو:تعریفھا
.4مدونة األسرة المادة »اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعایة الزوجین 

وقد تعتریھ بقیة األحكام .ي حق كل ذي شھوة قادر علیھاألصل في الزواج االستحباب والندب ف: حكمھا
كالوجوب لمن خاف على نفسھ الوقوع في الزنا، والتحریم لمن القدرة لھ علیھ مادیا أو : األخرى حسب الحاالت

معنویا ، واإلباحة لمن الیخاف الوقوع في الحرام وال یرجو ولدا، والكراھة لمن الرغبة لھ فیھ أو أنھ سیشغلھ 
........ض الواجباتعن بع

: أركانھ
ویقصد بھ الزوجان الخالیان من الموانع الشرعیة: المحل-1
.وھي كل ما یدل على اإلیجاب والقبول والرضى من الطرفین: الصیغة-2
ما یقدمھ الزوج لزوجتھ إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء«وھو :المھر أو الصداق-3

ولھ .»بیت أسس المودة والعشرة بین الزوجین،وأساسھ الشرعي ھو قیمتھ المعنویة الرمزیة ولیس المادیةأسرة مستقرة وتث
:أحكام منھا 

حق خالص للمرأة  یتعلق بالذمة ساعة العقد ویجب بالدخول أو الخلوة الشرعیة أو موت /أنھ الحد ألقلھ وال ألكثره *
الخلو من الموانع / جیلھ مع العقد كما یصح تأجیلھ أو بعضھ إلى أجلیصح تع/ الطالق قبل الدخول یوجب نصفھ/أحدھما

...الكفاءة في الدین والتقارب في بعض الصفات./الشرعیة التي تمنع زواجھا بصفة مؤبدة أو مؤقتة

ولي الزواج عند -3.  عدم االتفاق على إسقاط المھر-2. األھلیة في كال الزوجین-1: شروطھ
...انتفاء الموانع الشرعیة- 5. الرضى بھ من الزوجین-4توثیق الزواج وسماع العدلین -4. االقتضاء

وھن )الرضاع-المصاھرة-النسب(وأسباب التحریم بھ ثالث محرمات بصفة مؤبدة - 1: موانعھ
بأحد صفة : وھن یرجعن إلى أمرین محرمات بصفة مؤقتة-2.   من سورة النساء23المذكورات في اآلیة 

.واآلخر صفة في العقد–المتزوجین یزول التحریم بزوالھا 

للمزید زوروا موقع قلمي

http://www.9alami.com/

