
 منيا: ثانيا: السنة النبوية الصحيحة
: ))آهها مر ههر لل هه اس مههن لمههالاا مههن م لل هها    ىههه و ومهههللمقولههو ىهههلل  لي  هللآههو و لههو و ل

فهللآاهزو،  فننههو  لههص لهلل ىههر ولهىههن لهلللههر،)) و ولههو : ))ر     ههر م   آههر مهها آ نههز للمههر   
ذل  مرىا  لا او))   و ولهو  ذل لاس  نيا هلظاو  ول  للمر   للىالهة  رذل نظر رلآيا مراو  ول 

 ر ذلك من لأل  ار  ثآر.ولآ  : ))للدنآا مااا  و آر ماا يا للمر   للىالهة))
و    هاد  و   –فه  رى انآهة فهإل لسمه م  –و د نيه  لسمه م  هن للا اهل وللرى هة  -

 زىد فإل لل ف  ن للزول،.
)ىهههلل  لي  هللآههو و لههو و ههد ىهه   ن ث ثههة مههن للممهههللمآن بهها ول رلهه   آههو   زول، للن ههإل 

رول   هننيم اقالوىها. فقهالول آمهنلون  هن   اداهو  هللآهو للىه   وللمه م  فهللمها    ه )وىهه و ومههللم
:و آن نهن من للن إل   و د للر لي لو ما اقدم مهن ذن هو ومها اهن ر  فقهال  ههدىم :  مها  نها 
فننإل  ىهللإل للهللآل   دل  و ال لأل ر :  ما  نا فننإل  ىوم للدىر و   فلر  و ال   ر : و نها 

فقال : )) نام للهذآن  )ىه و ومههللم)ىهلل  لي  هللآو و لو و ل ازل للنما  ف  لازو،  فبا  رمول لي 
 هللام  ذل و ذل   ما  نإل أل  ا م ي ولاقا م لو  ول نإل  ىوم و فلر  و ىهللإل و ر د  ولاهزو، 

 للنما   فمن رلس  ن مناإل فهللآس منإل)).
 الزواج ضرورة تقتضيها دواعي الشريعة، والعقل، والطبع.ثالثا: 

للقر ن وللمنة  هلل  لهللس  ن ا  ىذل للرقد  ما دول إل لل رآرة : فهللهللنىوص للماولفر  من 
  وللا بآع لآو وللارلآس فآو  ومن ذلك  ولو  ثآر   ارد و اهى    آن للربل وللمر  

 يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱارال  : 

 جن مم خم ُّٱٱٱو ولو ارال  : [12للروم :  آة ]  َّ ىن نن من زن رن مم ام 
 مب هئ مئهي  مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن

. [21]للنهل :  َّ  هث مث هت مت هب  

: فهنن  هل  ا هل آن هد للرهز  وللمنرهة وللنىهر  فهإل للهآها    مها  وأما دواعي العقل -
ر   قها   –لال ها  –آن د  هللود  ممو و قا  ذ ره ولمادلمة   ره  رد للمو   و  آاهقه  ذلهك 

 للنمل ولمامرلر لل هللف  و  آ ون ذلك ر   زول، م روا.
: فهه ن لل ههيو   نىههر مههن  ناىههر للا ههوآن لل  ههري  وىههإل  الطبااع وامااا دواعااي -

 رهد ذلهك  و  فنن هارهاد و رل  اهقآ  ما   د ليا من ل اىال للبنمإل  آن للهذ ر ولألنثه   
 دآو    آناج ر   ن م ا ر  ممقواة.را



 ُحكم الزواج :
ل ر إل   ندما آذ ر لللقيا   هللمة لله م فإل  اس للزول، : فننيم آرآدون  و وىلو ل

 نول  نو آاىف  األه ام للا هللآلآة لل ممة وىإل : آوآ
آة مههع م و  : لللرضههآة : فههالزول، فههرص رذل  ههان لل هه ص  ههادرًل مههن للناهآههة للمالآههة وللبمهه

اهققو من للو وا فإل للزنا لو لم آازو،  فارك للزنا فرص  وما   آام لللهرص ر   هو 
 : فيو فرص.

رذل  هان  هادرًل مهن للناهآهة للمالآهة وللبمهمآة  وآىهللهس  هلله  ثانآا : للوبوس : فهالزول، ولبهس 
ظنههو للو هههوا فهههإل للزنههها لهههو لهههم آاهههزو،  ألن فآههو لهلل هههة للظهههن فهههدلآل للهللهههزوم فآهههو  ههه ية 

    ف لللرص .
ثالثهها : للهرمههة : فهههالزول، هههرلم  ن  ههان  هههابزل مههن للناهآههة للمالآهههة وللبمههمآة واهقهه  مهههن 

لرآهه  رلهه  للهههرلم  هللهه  مهه آل  –هآنئههذ  – للو ههوا فههإل للظهللههم لههو اههزو،  ألن للههزول،
 للقلع  وما آ دي رل  للهرلم  هلل  م آل للقلع  فيو هرلم.

رل را  لل رلىة : فالزول، م روه  ن لهللس  هلل  ظنو للظهللهم لهو اهزو، ولهآس ماهققها مهن  بهزه 
للمههالإل وللبمههدي  ألن للنيههإل فههإل ىههذه للهالههة لآههر  ههالع   ههل  ن فآههو  هه ية وىههإل 

 هللم.  آة للو وا فإل للظ
 اممًا : للندس : فالزول، مندوس للآو رذل  ان لل  ص فإل هالة ل ادلل  آن ىذل وذلك    

وىههذه ىههإل  –آ  هه  للو ههوا فههإل للزنهها  ن لههم آاههزو،  و  آ  هه  للظهللههم  ن ىههو اههزو، 
 هالة للناس للىال ة .

وليذل نرى لللقيا  آذ رون ه م للزول، للا هللآلإل وآقولون :  نو منة   و منهدوس   و 
اهس  و هلليا  مرن  ولهد اقرآ ًا.  ي  نو آثاس  هلل  فرهللهو  و  آرا هس  هلله  ار هو.  مها مها مم

 دل ىذل من لأله ام لألر رة للماقدمة فننيا  مور  ارضة ألم اس نلمآة ارالع  الزول، رله  
 مرا ة لللرضآة  وانزل  و رل  درك للهرلم.

 
 


