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 خطبة المرأة -6

 هي إعالم المرأة أو وليها بالرغبة في زواجها.الخطبة : 

 :حكمة مشروعية الخطبة 

يحرص اإلسالم على إقامة الزواج على أمتن األسس؛ لتتحقق الغاية 

منه، وهي الدوام والبقاء، وسعادة األسرة، لينشأ األوالد في جو من الحب 

 واأللفة.

ف كل ٍّ من الخاِطبَْين على اآلخر، فإذا والخطبة قبل الزواج طريق لتعر  

ُوِجد التالقي والتجاوب أمكن اإلقدام على الزواج، الذي هو رابطة دائمة 

 في الحياة، وسكن وطمأنينة.

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )قال هللا تعالى: 

 .[21]الروم: ( ڱ ں

 :أفضل النساء 

سكن للزوج، وحرث له، الزوجة أهم ركن من أركان األسرة، فهي 

 وشريكة حياته، وربة بيته، ومنجبة أوالده، ومهوى فؤاده.

من أجل هذا عني اإلسالم باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع 

 ينبغي التطلع إليه، والحرص عليه.

وأفضل النساء المرأة الصالحة التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا 

ها ومالها بما يكره، وتفعل ما أمرها هللا به، أمرها، وال تخالفه في نفس

 وتجتنب ما نهى هللا عنه.
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 فهي صالحة في دينها، وعقلها، وخلقها، وحسن عشرتها.

ا ْنـيَ الد  : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ْبِن َعْمرو ٬َعْن َعْبِدا

اَمْرأةُ االا ْنـيَ َمتَاعِ الد   ْيـرُ َمتَاعٌ، َوخَ   .(1)أخرجه مسلم .«ةُ ِلـحَ لصَّ

 :اختيار الزوجة 

 حسن اختيار المرأة ذو هدفين:

 إسعاد الرجل.. وتربية أوالده تربية صالحة.

 وأهم مقومات المرأة الصالحة التي يحسن خطبتها ما يلي:

 أن تكون المرأة دينة عفيفة. -1

ِ َعِن النَّ  ْنـهُ ةَ َرِضَي هللاُ عَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ َمْرأةُ ألْربَعٍّ: التُْنَكُح »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

يِن نِـهَ ِديـا َولِ ِلـهَ َماـا َوجَ بِـهَ َحسَ ـا َولِ ِلـهَ َماـلِ   .«بَْت يَدَاكَ تَـرِ ا، فَاْظفَْر بِذَاِت الد ِ

 .(2)متفق عليه

 أن تكون ودوداً ولوداً. -2

ِ  لَـىَجاَء َرُجٌل إِ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َمْعِقِل ْبِن يََسارٍّ   :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي 

هَ الٍّ َوإِ َجـمَ أََصْبُت اْمَرأَةً ذاَت َحَسبٍّ وَ  ن ِـيإِ  ُجَهانَـّ  :قَالَ  ؟ا الَ تَِلدُ أَفَأَتََزوَّ

ُجوا » :اهُ ثمَّ أَتَاهُ الثاِلثةَ فَقَالَ نَـهَ ةَ فَ نِـيَ ثمَّ أَتَاهُ الثا .«الَ » َولُودَ الَودُودَ التََزوَّ

 .(3)أخرجه أبو داود والنسائي .«َمـمَ ُكُم األُ ُمَكاثٌِر ب ن ِـيفَإِ 

 أن تكون بكراً. -3

ِ قال: ُكنَّا َمَع النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما  ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِدا َغْزَوةٍّ،  فِـي ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

                                                 

 (.1467برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.1466ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5090أخرجه البخاري برقم ) ،همتفق علي( 2)

 (.3227برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 2050برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)
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ً ُكنَّا قَِريب :ا قَفَْلنَالَـمَّ فَ  ْلُت عَ الِمَن  ا ، فَ  ِلـيبَِعيرٍّ  لَـىَمِدينَِة تَعَجَّ  نِـيقَ لَـحِ قَُطوفٍّ

، فَنََخَس بَِعيِري بِعَنََزةٍّ َكانَْت َمعَهُ، فََساَر بَِعيِري َكأْحَسِن ِفـيَراِكٌب ِمْن َخلْ 

، ٬، فَقُْلُت: يَا َرُسوَل املسو هيلع هللا ىلص ٬تَفَت  فَإِذَا أنَا بَِرُسوِل االَما أْنَت َراءٍّ ِمَن اإِلبِِل، فَ 

، قال:  ْهـدٍّ َحِديُث عَ  ن ِـيإِ  جْ »بِعُْرسٍّ أْم  اً أبِْكر». قُْلُت: نَعَْم، قال: «تَ أتََزوَّ

ً ثَي ِب ً . قال: قُْلُت: بَْل ثَي ِب«ا متفق  .«ا َوتاُلِعبُكَ بُـهَ تاُلعِ  اً ال بِْكرفَـهَ »، قال: ا

 .(1)عليه

 أن تكون من بيت كريم معروف باألمانة وحسن الخلق. -4

ِ َعِن النَّ  َعْنـهُ  َرِضَي هللاُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ نَِساءٍّ َرِكْبَن  ْيـرُ خَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

، أْحنَاهُ عَ  ِلـحُ اإِلبَِل َصا  لَـىِصغَِرِه، َوأْرَعاهُ عَ  فِـيَولَدٍّ  لَـىنَِساِء قَُرْيشٍّ

 .(2)متفق عليه .«ذَاِت يَِدهِ  فِـيَزْوجٍّ 

 أن تكون حسيبة طيبة األصل؛ ألن ولدها ربما أشبه أهلها. -5

 نفسه، وأغض لبصره.ألنها أسكن ل أن تكون جميلة صالحة؛ -6

أَي  الن َِساِء : ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُسوِل اِلـرَ قِيَل  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ 

هُ إِذا نََظرَ  تِـيالَّ » :قَالَ  ؟ْيـرٌ خَ   فِـي فُـهُ َخالِ ـَوالَ تُ  ،َوتُِطيعُهُ إِذا أََمرَ  ،تَُسر 

 .(3)ئيأخرجه النسا .«ا بَما يَْكَرهُ ِلـهَ نَْفِسَها َوَما

 :اختيار الزوج 

يجب على الولي أن يختار لكريمته الرجل الصالح، فيزوجها من صاحب 

الدين، والخلق الحسن، والمعدن الطيب، والنسب الشريف، الصالح 

                                                 

 (.715ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5247أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2527ومسلم برقم )له،  واللفظ(, 5082أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.3231ي برقم )ئانسأخرجه ال صحيح/( 3)
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 التقي، الذي إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.

 وال يجوز للولي أن يزوج كريمته من الفاجر، أو الظالم، أو الفاسق، أو

المبتدع، أو شارب الخمر، ومن فعل ذلك فقد تعرض لسخط هللا، وجنى 

 على المرأة، وتسبب في قطع رحمها، وخان األمانة.

ُكْم لَـيْ إِذا َخَطَب إِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ  -1

ُجوهُ  نَـهُ َضْوَن ِديتَـرْ َمْن  ِ األَْرِض َوفََسادٌ  فِـيإِالَّ تَْفعَلُوا تَُكْن فِتْنَةٌ َوُخلُقَهُ فََزو 

 .(1)أخرجه الترمذي .«َعِريضٌ 

ِجدُوَن النَّاَس ـتَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن َرُسوِل ا َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

متفق  .«ا فَِقُهوااإِلْسالِم إِذَ  فِـي ُهـمْ ِة ِخيَارُ ِلـيَّ َجاهِ ال فِـي ُهـمْ َمعَاِدَن، ِخيَارُ 

 .(2)عليه

 :من تباح خطبتها 

 يشترط إلباحة الخطبة شرطان:

: أن تكون ممن يجوز نكاحها شرعاً، بأن ال تكون من المحارم المحرمة األول

ً مؤبداً كاألخت والعمة ونحوهما، وال من المحرمات تحريماً  تحريما

 مؤقتاً كأخت الزوجة والمعتدة ونحوهما.

 لمرأة مخطوبة لخاطب آخر.: أال تكون االثاني

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبِن ُعَمرَ  ال يَبِْع بَْعُضُكْم : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

، َوال بَـيْ  لَـىعَ   .(3)متفق عليه .«ِخْطبَِة بَْعضٍّ  لَـىُطْب بَْعُضُكْم عَ يَـخْ عِ بَْعضٍّ

                                                 

 (.1084ي برقم )ترمذأخرجه ال حسن/( 1)

 (.2526ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3493أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .واللفظ له(, 1412ومسلم برقم ) (,5142أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 :حكم خطبة المعتدة 

عدة وفاة أم عدة طالق، وسواء تحرم خطبة المعتدة، سواء كانت عدتها 

ً أم بائناً؛ ألن المعتدة من طالق رجعي في عصمة  كان الطالق رجعيا

زوجها، وله مراجعتها في أي وقت شاء، والمعتدة من طالق بائنٍّ بينونة 

ً بها، وله حق إعادتها بعقد جديد ما  صغرى حق الزوج ال يزال متعلقا

 دامت في العدة.

عنها زوجها، فتجوز خطبتها أثناء  أو المتوفى ا البائن بينونة كبرى،أم

العدة بطريق التعريض ال التصريح؛ النقطاع رابطة الزوجية بالوفاة أو 

 الطالق البائن.

وإنما َحُرمت خطبة المتوفى عنها زوجها بطريق التصريح رعاية لحزن 

المرأة وإحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من 

 جانب آخر.

وَحُرمت الخطبة للبائن بطريق التصريح لئال يُظن أن هذا الخاطب كان 

ً في تصدع النكاح السابق، ولئال تكذب المرأة في اإلخبار بانتهاء  سببا

 عدتها.

ويباح التصريح والتعريض في خطبة المعتدة لزوجها الذي طلقها طالقاً 

 بائناً دون الثالث.

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) قال هللا تعالى:

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 .[235]البقرة:  ( ں ڻ

 :كيفية التعرف على المخطوبة 
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 أباح الشرع التعرف على المخطوبة بطريقين:

 .، وهي كذلك: النظر المباشر من الخاطب للمخطوبةاألول

فَقَالَْت: يَا  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ اْمَرأةً َجاَءْت َرُسوَل ا  َعْنـهُ َرِضَي هللاُ  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍّ  -1

فََصعَّدَ النََّظَر  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوُل الَـْيـهَ ، ِجئُْت ألَهَب لََك نَْفِسي، فَنََظَر إِ ٬َرُسوَل ا

هُ َمْرأةُ أالا َرأِت لَـمَّ ، ثُمَّ َطأَْطأ َرأَْسهُ، فَ بَـهُ ا َوَصوَّ لَـْيـهَ إِ  َها فِـييَْقِض  لَـمْ  نَـّ

ً َشْيئ تَُكْن لََك  لَـمْ ، إِْن ٬فَقَاَل: أْي َرُسوَل ا بِـهِ َجلََسْت، فَقَاَم َرُجٌل ِمْن أْصَحا ا

جْ بِـهَ  ِ  .(1)متفق عليه. َهانِـيا َحاَجةٌ فََزو 

ِ : ُكْنُت ِعْندَ النَّ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2 فَأتَاهُ َرُجٌل ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

هُ أْخبََرهُ أفَ  َج اْمَرأةً ِمَن األْنَصاِر، فَقَاَل  نَـّ أنََظْرَت ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا لَـهُ تََزوَّ

أْعيُِن األْنَصاِر  فِـيا، فَإِنَّ لَـْيـهَ فَاْذَهْب فَاْنُظْر إِ »قال: ال، قال: «. ا؟لَـْيـهَ إِ 

ً َشْيئ  .(2)أخرجه مسلم «.ا

هُ َخَطَب اْمَرأَةً فَقَالَ أَ هللاُ َعْنـهُ َرِضَي ُمِغيَرةِ ْبِن ُشْعبَةَ الَعِن وَ  -3  :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي   نَـّ

هُ ا فَإِ لَـْيـهَ اْنُظْر إِ »  .(3)أخرجه الترمذي والنسائي .«نَُكَمابَـيْ أَْحَرى أَْن يُْؤدََم  نَـّ

: إذا لم يتيسر له النظر إليها أرسل إليها الخاطب امرأة يثق بها، تنظر الثاني

 إليها، وتخبره بصفتها.

مرأة كذلك أن ترسل رجالً يتعرف على خطيبها، ويخبرها بصفاته ولل

 وأخالقه.

 :كيفية النظر إلى المخطوبة 

                                                 

 (.1425ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5126أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1424برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.3235برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 1087برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/( 3)
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يختبئ الخاطب في مكان يرى فيه من يريد أن يتزوجها، وينظر منها إلى 

ما يدعوه إلى نكاحها من وجهها ويديها، وشعرها وجسمها، وذلك بعلم 

 أهلها بال خلوة.

 وتفعل المرأة كالرجل.

للخاطب ومخطوبته أن يجلسا في مكان وينظر كل منهما إلى اآلخر و

 بحضور أحد محارمها.

وال يجوز للخاطب أن يخلو بالمخطوبة وال يصافحها؛ ألنها محرمة على 

الخاطب حتى يعقد عليها، وألنه ال يؤَمن مع الخلوة الوقوع فيما حرم 

ير األمور ما هللا، وال يجوز تبادل الصور بين الزوجين في الخطبة، وخ

جاء به اإلسالم وهو النظر فقط، مع تجنب الخلوة؛ حماية للشرف، 

 وصيانة للعرض.

إِذا َخَطَب »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما  ٬اَعْن َجابِر ْبِن َعْبدِ  -1

 .«ْفعَلْ ْلـيَ نَِكاِحَها فَ  لَـىَما يَدُْعوهُ إِ  لَـىَمْرأَةَ فَإِِن اْستََطاَع أَْن يَْنُظَر إِ الأََحدُُكُم 

ُ تَـخَ فََخَطْبُت َجاِريَةً فَُكْنُت أَ  :قَالَ  ىا حَ لَـهَ بَّأ  لَـىإِ  نِـيا َما دََعاْنـهَ َرأَْيُت مِ  تَـّ

جْ  ِجَها فَتََزوَّ  .(1)أخرجه أحمد وأبو داود ا.تُـهَ نَِكاِحَها َوتََزو 

ِ النَّ  لَـى: َجاَء َرُجٌل إِ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2 فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ْجُت اْمَرأةً ِمَن األْنَصاِر، فَقَاَل  ن ِـيإِ  ا؟ لَـْيـهَ َهْل نََظْرَت إِ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  النَّ  لَـهُ تََزوَّ

ً ُعيُوِن األْنَصاِر َشْيئ فِـيفَإِنَّ   .(2)أخرجه مسلم .الَـْيـهَ قال: قَْد نََظْرُت إِ «. ا

  النساء األجنبيات:حكم النظر إلى 

                                                 

 .وهذا لفظه(, 2082برقم )وأخرجه أبو داود (, 14586برقم )أحمد أخرجه  حسن/( 1)

 (.1424برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 النظر للنساء األجنبيات إن كان لشهوة فهو محرم.

 لذاته، فهو محرم. وإن كان النظر لغير شهوة، ومقصود

وإن كان لغير شهوة، وغير مقصود لذاته، فهو مباح بقدر الحاجة مع 

 غض البصر عن الوجه وذلك كالنظر في الطريق وعند البيع ونحو ذلك.

 .[30]النور:  ( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڇ ڇ)  قال هللا تعالى:

 :حكم خلو الرجل بالمرأة بين الناس 

 لَـى: َجاَءِت اْمَرأةٌ ِمَن األْنَصاِر إِ الَ قَ َرِضي هللاُ َعنه َماِلكٍّ  ْبنِ  أنَِس َعْن 

ِ النَّ   .(1)عليه متفق .«لَـيَّ إِنَُّكنَّ ألَحب  النَّاِس إِ  ٬َوا»ا، فَقَاَل: بِـهَ فََخال  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 :حكم نظر النساء للرجال 

 نظر المرأة إلى الرجل له حالتان:

: أن تنظر إلى الرجل وإلى مالمح وجهه وشخصه بشهوة أو بغيرها، األولى

 فهذا محرم، إال إن كان من أجل الخطبة في النكاح.

 .[31]النور:  (ک ک گ گ گ گ ڳ) قال هللا تعالى:

ع والشراء، والسؤال واالستفتاء، وفي : أن تنظر إلى الرجل في البيالثانية

المسجد والطريق، بدون تصعيد بصرها إلى مالمح وجهه، فهذا جائز 

 في الجملة للحاجة.

 :حكم عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح 

تَْعِرُض  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا لَـىَجاَءِت اْمَرأةٌ إِ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قاَل: أنَسٍّ َعْن 

: َما أقَلَّ  بِـي، ألََك ٬قَالَْت: يَا َرُسوَل ا نَْفَسَها، لَـْيـهِ عَ  َحاَجةٌ؟ فَقَالَْت بِْنُت أنَسٍّ

                                                 

 (.2509ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5234أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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ِ النَّ  فِـيِمْنِك، َرِغبَْت  ْيـرٌ َحيَاَءَها، َواَسْوأتَاْه َواَسْوأتَاْه، قال: ِهَي خَ   ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(1)أخرجه البخاري .نَْفَسَها لَـْيـهِ فَعََرَضْت عَ 

 :حكم لبس دبلة الخطوبة 

هب محرم على الرجال، وإذا لبسه الزوج من أجل الخطوبة كان لبس الذ

أشد إثماً، الرتكابه النهي الصريح، وتشبهه بالكفار، وتشبهه بالنساء، 

 ومن تشبه بقوم فهو منهم.

يَن ِمَن ب ِـهِ ُمتَشَ ال ملسو هيلع هللا ىلص ٬: لَعََن َرُسوُل االَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاسٍّ رضَي هللاُ عَ  -1

َجاِل بِال َجاِل.ب ِـهَ ُمتَشَ الن َِساِء، وَ الر ِ  .(2)أخرجه البخاري  اِت ِمَن الن َِساِء بِالر ِ

ماً ِمْن ذََهبٍّ ـَرأََى َخاتِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَن  َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ْبِن َعب اسٍّ ا َعنْ وَ  -2

، فَنََزَعهُ فََطَرَحهُ َوقَالَ  فِـي َرةٍّ ِمْن نَارٍّ مْ َجـ لَـىَ يَْعِمدُ أََحدُُكْم إِ » :يَِد َرُجلٍّ

ُجِل بَْعدََما ذََهَب َرُسوُل ا« ِدهِ يَ  فِـيا لُـهَ عَ فَـيَـجْ  َك تَـمَ ُخذْ َخاملسو هيلع هللا ىلص:  ٬فَِقيَل ِللر 

 أخرجه مسلم .ملسو هيلع هللا ىلص ٬اً، َوقَْد َطَرَحهُ َرُسوُل ا، قَاَل: الَ، َوهللا الَ آُخذُهُ أَبَدبِـهِ اْنتَِفْع 

(3). 
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