
 رؤية الخاطب لمخطوبته : 
قررل نن  –لتي يفترر  وواميرا مرول الةيران كران ل ررو لمر رل لما كان الزواج من األمور ا

ان يترصر في األمور، ويتررول فري الطمرو، ويرتممس مرواطن الصرن  فريمن  –يخطو خطوتو فيو 
ل نة م وننصرف.  يريو القتران ريا، فمتى ما توخى ذلك في فتان رينيا نقوم عمى خطرتيا، وا 

ألن الرزواج رررك ، ومرا ي رر   –نيضرا   –ةرق الفتران قور ما يكون ىذا من ةق الر ل، فأنو من رو 
 ألةو الرريكين من الةقوق فأنو ي ر  لمرريك األخر.

ومن ىنا كران لمررري   االمرنمي  رري  مرن الن رر فري ر ر  مرواطن الخيرر عنرو اختيرار 
 الزو  ، كما تر م عن ذلك رمول االمرنم الكرريم رقولرو ت كترنكم المررنن ألرررا ت لماليرا، ولةمرريا،

 ول ماليا، ولوينيا، فأ فر رذا  الوين ترر  يواكك.
وقررو اراةرر  الرررري   االمررنمي  لمر ررل نن ين ررر قلررى المرررنن رقصررو الخطررر  كمررا  ررا  ذلررك 

ةين قال لممغيرن رن ر ر ، وقو خطو امرنن وون نن  (وسمم)صمى اهلل عميه وآله عمى لمان رمول اهلل 
نن رر قلييرا فهنرو ت  عميرو المرنم)نن رر  قلييرا ق قرال ل فقرال تم عميرو الصرنن والمرنفقرال لرو ين ر قلييرا ت 

 نةرل نن يؤوم رينكماق ني ت يؤوي قلى الموافق  والمن م .
قررال ت كقذا خطررو نةرروكم  (وسييمم)صييمى اهلل عميييه وآلييه نن رمررول اهلل  )رضييا اهلل ع(ييه(وعررن  ررارر 

 ف لك المرنن، فان امتطاع نن ين ر منيا ما يوعوه قلى نكاةيا ت فمي
فرررهذا كررران الر رررل يرةررر، عمرررن تنامررررو، فرررهن المررررنن تر رررو ىررري األخررررل نن تررررترط رمرررن  -

ُينامررريا، فمررذلك كرران مررن ةقيررا نن تن ررر قليررو، قذ لررو تررم زوا يررا وون نن تررراه  ررم رنتررو ولررم 
يةو، ميول قمريرا قليرو ولرم يقرا فري ن رىرا موقرا القررول، فهنرو ل يمكنيرا الرتخم  منرو قذ 

نما ىو فرامتطاعتو قنيا  الزواج والرتخم  منيرا ررالطنق لرذلك كران  الطنق ليس ريوىا،
  .من ةقيا نن تن ر قليو رل ىي نولى رالن ر من الر ل

وقو ن  الفقيا   مي ا  عمى نن ن ر الخاطو قلى مخطورتو قرل النكا  من  فهنو واعير  
مأن  النفوس قلرى ةمرن قلى األلف  وفي ىذا قالوا  .. قذا تم ت رف نةو الطرفين عمى صاةرو واط

األخررنق الررذي ىررو نمرراس فرري ةمررن الم اممرر  ونمررو الرارطرر  وازوىارىررا، فررهن االمررنم نوصررى ر ررو 
ذلك رخطون  اني  ىري خطرون الخطرر ، خطرون الختيرار عرن طريرق الةرس مرراىون وامرتماعا، يررل 

لصراةرو مرن  وريذا الخترار يت ررف كرل مرن الطررفين مرا،و ييا ويوييا وقومييا، ويمتما ةوي يا 
المزايرررا ال مرررمي  والصررروتي  والفكريررر ، ومرررن ىرررذا الت ريرررف ت رررر  الر رررر  وت ررررف ات اىرررا  القمررروو 

 واألروا  كما قيل  نوو م نون ما ت ارف ُنُتمف منيا وما تناكر منيا اختمف.
 ىي ت -]لكن الرؤي  ليم  مطمق  رل ىي مةوون رم ايير[  -

ي او  مى خطرتو، نما قذا عمم ننو ل ي او قلى نن ي مم نن يغمو عمى ال ن لمخاطو ننو م -1
 خطرتو نو ننيا مخطور  قلى  يره فهن الن ر قلييا يكون مةرما  كما يةرم الن ر قلى  يرىا.



نل يقصررو رن رتررو المررذن والمت رر  رررل ي ررو نن تكررون ن رتررو القصررو منيررا التررزوي  ليت رررف مررن  -2
 خنليا عمى منمم من يريو خطرتيا.

 يريو خطرتيا  لمنرؤي  تقتصر عمى الخاطو نو ننو ي وز لممرنن نن تن ر وىل الن ر وال -
فرررري الةقيقرررر  ن ررررو فرررري ىررررذا المقررررام نن الرررررري   االمررررنمي  نراةرررر  لممرررررنن نن تن ررررر قلررررى 

لممغيررن )فهنرو نةررل نن يرؤوم رينكمراق فرووام  )صمى اهلل عميه وآليه وسيمم(خاطريا، وىذا مأخوذ من قولو 
 األلف   ير مقصور عمى الر ل رل كل منيما عنصرا فيو.

 :   ما يراه الخاطب من المخطوبة
مرررذاىو الفقيرررا  فررري القرررور الرررذي يررررا  لمر رررل نن ين رررر قليرررو مرررن المررررنن، فرررذىو   نختمفررر

يررا وكفييررا، ألن الو ررو، ىررو  ميررورىم المالكيرر  و الررراف ي  قلررى نن المرررا  ت ىررو الن ررر قلررى و ي
المرررنن النفمرري  وال مررماني  عمومررا، وألن اليرروين تررولن عمررى   مرروطن ال مررال، ويرررف عررن مررما

 نراةررونوعيرر  الرررررن وصررفاتيا مررن الن ومرر  والخصررور  ومررا نررررو، وزاو ر رر  الةنفيرر  عمررى ذلررك ت 
 ر نيضا .الن ر قلى القومين، وزاو الةنارم  ت الرقر ، وقال الري ي  ت يرل الر 

نمررات فمرريس لررو مررريل مةرروو،   كيفييية ال( ييرنمررا  يتوصررل قليررو الخاطررو رمررا رررا  مررن  وا 
قلررى  –ةينئررذ  –الطرررق، قل نن األولررى نن يررتم ذلررك ررروون عمررم المخطوررر ، كرري ل يررؤول الة ررام 

ت كخطر  امرنن فكن  اتخرأ ليا ةتى  )رضي اهلل عنوقن ر مي  في نفس المرنن، وفي ذلك يقول  ارر 
 ني  منيا ما وعاني قلى التزوج منيا فتزو تياك.ر 

ت كقذا خطرو نةروكم امرررنن، فرن  نرا  عميرو نن ين رر قلييررا، قذا عميرو الصرنن والمرنم ويقرول 
 كان ننما ين ر قلييا لخطر ، ونن كان  ل ت ممك.

ألن المرررنن ي ررو نن تترروخى فرري الر ررل مررا  –نيضررا   – ررم نن ةررق الن ررر ىررذا  اررر  لممرررنن 
ه الر ررل منيررا، رررل نن ن ررر المرررنن قلررى الر ررل نولررى مررن ن ررر الر ررل قلررى المرررنن، ألن الر ررل يتوخررا

 ،قاور عمى التخم  من المرنن نن رول لو ما يميئو، وليس ذلك رامتطاع  المرنن في األ مو 
ذا ن ر الخاطو قلى مخطورتو وةصل مقصوون فهنو يةرم عميو ر و ذلك تكرار الن ر ةتى يتم  وا 

قلررى  وعوهيمررا، نمررا قذا لررم يةصرل مقصررووه مررن الن رررن األولرى ولررم تترررين لررو ىيئتيرا ومررا يررال قرو رين
ينا يررا  لرو تكررار الن رر لتتأكرو لرو م الميرا وىيئتيرا وررذلك يةصرل لرو الغرر  مرن ف ،التزوج منيا

 الرؤي  والن ر.
 أما الخموة بالمخطوبة : 

لزواج، فرررالمرنن المخطورررر  ت رررو مرررن الم مررروم نن الخطرررر  ل ت تررررر زوا رررا ، ولكنيرررا وعرررو ررررا
ن نريرر  رالنمررر  لخاطريررا، ولررذلك ن ررو نن الفقيررا  قررو نتفقرروا عمررى نن رؤيرر  الخاطررو لمخطورتررو ل 
تكرررون فررري خمرررون وون نن يكرررون م يرررا مةررررم وذلرررك مررروا لمرررذرائا ومقاومررر  لررروواعي الرررنفس األمرررارن 



راأل نري  يقف موقرف العتروال رالمو ، وت ترر ومطي  االمنم في نراةتو لمرؤي  وتةريمو الخمون 
رين نفراط ال اىمين الذين يمن ون رؤي  الخاطو لمخطورتو ورين تفريط الممرفين الراةيين الرذين 
 راةوا يقموون األمم  ير االمنمي  تقميوا  نعمى فأراةوا لمخاطو نن يخموا رمخطورتو ويختمط ريا.

ا رررعو اهلل لمت ررف ىري الطريقر  ومما ل ريو فيرو نن مرن  التررريا فري خطرر  النمرا  ومر
)مرن كران يرؤمن رراهلل واليروم األخرر فرن  صرمى اهلل عميرو ومرممالم مى التري تقتضرييا الفطررن المرميم  فقرال 

 يخمون رامرنن ليس م يا ذو مةرم منيا فهن  ال يما الريطانق.
 


