
 عقد النكاح في االسالممقدمات 
 (الخطبة وأحكامها)

ولهماا ممماا ا   ،عقد الزواج من أعظم  الققمود ال مب   مي   منن الأما  أمطأا وأكاياما م اأما  
ولممالن أ ممد ال أممينم اامممامب اا ممما  ممما نممم قش مممن مقممدمات   أمم  عممن ،  قممالم منقاًمما  اًنظمما  

  مممي  –قممدمات  ممممم  ممب عممي  اللقهمما   الكا ممط يا ممط اي ممب ال قاًممد  ممب ا ممما  الققممد، وامماا الم
 واب اًب الي ل ند الميأة. –الكا  

 الِخْطبة : 
: اممب اًممب الي ممل الممزواج مممن اممميأة مقنأممط، أو اًممب نممد  امما   مممي الكمما  وممم ون ال -

المميأة لاً ميان  همما، أب :  نمان اليا مط  ممب أ امهما، ونممممم  مامب الكا مط كاا مما، والمميأة ال ممب 
ممال زكمميون :  ممال واز ولمم  ن مميموا اً ممت نممداا  مكاو ممط، واممب مممم م ط عأممد  قمم  اللقهمما ، ًو
  االم م اب.
 الكا ط لنمت إال وعدا   الزواج، واو وعد اني مًز ، نمق ل ل وامد مأهمما أن نقمدل  -

عن الكا ط م م أا ،  ما أن عقد الزواج ال ن    ق   أب أب  عًمم ممماب المهمي، أو  ق مول 
اللا ممط،  همماا  ًمش ال نقممًد عقمدا ، ول ممل وامممد مأهمما القممدول م مم أمما  إلمم امماا ممما الهدنمط أو ًمميا ة 

 ااب إلنش عامط اللقها .
 إاا  قد  ي ل لكا ط   اة  ط نب  قد  مت الِكْا ط  نأهما، وال نق  ي اماا ات لماق عقمد  -

 زواج، ن نح لهما زن نك ًاا   قضهما دون َممًي  .
 أنواع الخطبة : 

 أن يصرح بها الخاطب أو يعرض بها : الخطبة إما 
امممو : اا  ممماف عمممما  مممب المممأل  م مممااية، وامممو مممما نقامممم أو ن  مممد   ال  مممينح  الكا مممط

  اليا ط  ب الزواج،  قول الكااب أيند أن أ زو ن ، أو  زو نأب.
: امممو أن نممما ي الكاامممب  امممما نم ممممل الكا مممط ونم ممممل انياممما،  مممطن نقمممول  وال قمممين 

اج مأها : أأن مها ط، أو أأن  المط، أأب أيند الزواج ممن امميأة  مالمط، الكااب لمن نيند الزو 
 هممماا الق مممايات نلهممم  مأهممما ً مممد الكا مممط ونلهممم  مأهممما انياممما، ولممماا مممممنت اممماا اتللممماظ   قينضممما  

  الكا ط.
 
 
 
 



 : اصناف النساء الالتي يحرم خطبتهن
م امهمممما  ا قممممط ولممممما  اأممممت الكا ممممط ومممممنًط لًممممزواج ولنمممممت اانممممط  ممممب ألمممممها،  ممممطن أ -

ا، مممل لممش أن نكا همما، و ممل اممميأة نمممي  عًنممش ال ممزوج هممتم امممش،   ممل اممميأة نمممل لًي ممل ال ممزوج  
 ها، ميمت عًنش كا  ها، وعًم ااا  طأش نمق لي ل أن نكاب أب امميأة نأما ، مما عمدا مما نًمب 

 من الأما  : 
 : المميمات عًم ال ط ند،  اتكت والقمط وما أأ ش . أوال

 ًنت،  طكت الزو ط وعم ها وكال ها.طالمميمات عًم ال : قاأنا 
: المكاو ط لًغني  مب مالمط موا ق هما عًمم الكا مط، أو أأهما لم   وا مق  قمد ول أهما لم   مي  ،  قالقا

والن لقولش عًنش ال اة والما  : "الم من أكو الم من،  ا نمل لًم من أن ن  ما  عًمم 
نماي".  مطن ي ضمت الكا مط اتولمم  ميامط   نم أكنمش، وال نكامب عًمم كا مط أكنمش م مم

 مل لألكي ان ن قد  لكا  ها لزوال الماأم.
: إال   ممون الممميأة مق ممدة مممن امماق ي قممب، تن الامماق الي قممب ال نزنممل المًممن وال المممل،  يا قمما

 الزو نممط  اًنممط مقممش مممما  قنممت القممدة، وتن كا مممط المق ممدة  ممب امماا المالمممط ًممد  مم دب إلمممم 
لماًق والكااب، وتن ال لا  ًد نقود  نن الزو نن   قود المنماة إلمم ك ا   نن الزوج ا

ط . –منأئا  –ال نت الاب أوأن أن نموت، وأن  ب كا  ها   عامل  أ نم عًم ال لًي
: المق دة من ااق  ائن  نأوأط  مغي  أو   مي ،  ما ن موز كا  هما   مينما وال  ًمنمما  كامما  

 ألنط.ما دامت  ب القدة، إلم ااا ااب الم
 ب منن ااب  مهوي اللقها  والأنقنط إلم  واز كا ط المق دة من اماق  مائن  مًنمما، 
تن الاماق ال مائن نقامم الزو نمط، واأممما مأمم ال  مينح مياعماة ل اأممب المزوج الماًمق، والماب اممو 

 أولم  زو  ش الماًقط أن أياد القودة إلنها  يضااا وعقد  دند.
 َّ ٍّ ٌّ ٰى يفٱ:  ن وز كا  ها   ينما، لقولش  قالم : المق دة من و اة ،  ا مادما

 رت يب  ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مثزث رث يت ىت نت مت زت

والمياد  الأما  ،  [ 532]البقرة :   ىف ين ىن نن من  زن رنمم ام يل ىل مل يك ىك
 مل خل يفٱ ب ااا اآلنط المق دات لًو اة  دلنل اآلنط ال ب ً ًها واب ًولش  قالم : 

 [.532]البقرة :  ىف جنيم ىم مم  خم حم جم يل ىل
ولقل الم مط من  مين  كا ط المق دة من و اة   ينما، او مياعاة مالط المزن والممداد 

 .عًم و اة الزوج، ومياعاة مأاعي أًاي ش الانن   انه  كا ط زو ط ًين ه  ال ب ال  زال  ب القدة
 
 



 


