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يةفي أهمية الثقافة الزواجية  والأسر ية   في المضمون العام للثقافة الزواجية والأسر

 في أهمية بناء الحياة الطيبة .1
أهمية النجاح في الحياة  .2

 الزوجية
 خطورة التفكك الأسري .3

 الحاجات النفسية  .1
 الجوانب العاطفية .2
 الضغوط النفسية .3
أهمية التكوين  .4

 النفسي السليم للأبناء
 العلاقات بالأقارب .5

 

أحكام الخطبة  .1
والزواج 

الحقوق الزوجية  .2
الخلافات الزوجية  .3

 ومعالجتها
أحكام تربية الأبناء  .4

 وحقوقهم

 
الحمل والولادة  .1

 والرضاعة
 الثقافة الصحية  .2
 التغذية السليمة .3
كيفية تسيير  .4

 الأزمات الصحية
 

 
أهمية المعرفة  .1

 القانونية
للعلاقات والحقوق )

 (...الزوجية، الميراث، 
 

 

 
 

 القوامة ومقتضياتها .1
  الاقتصاد المنزلي .2

التسيير واستثمار  .3
 الموارد

 الذكاء المالي .4

 نفسي اجتماعيجانب  اقتصاديجانب   قانونيجانب يصحجانب  جانب شرعي
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  سنة الزوجية في
ال كون 

 الذكر والأنثى 

 

  الإنسانمراحل عمر 
 إلىالحاجة  ونفسية المراهق 

الاستقلالية 
 انشاء أسرة للاحتماء بكيانها 

 

 المحافظة على النسل 
 استمرار التوالد 
 الاستنساخ البشري 

 

 سنة الأنبياء عليهم السلام 
  سنة النبي صلى الله عليه

 وسلم
 

 

 الزواج نصف الدين 
 الزواج حصن 
  يا معشر الشباب 

 

 تزوجوا الودود الولود 
 العدد الفعال قوة 
 الصين، المقاومة: نماذج 

 

 لتسكنوا إليها 
  الزواج شراكة 
 القرب : الزواج حاجة نفسية

،الثقة، السكينة، مهبط 
 السر، 

 

 

 وجعل بينكم مودة ورحمة 
 الاحترام والتقدير 
 الذكاء العاطفي 
  الحاجة إلى المدح والتحفيز 

 

 

  الزواج تدريب على ممارسة
 المسؤولية

 العمل والاقتصاد 
 العلاقات الاجتماعية 
  التفاني اللامحدود وغير

 المشروط
 استمرار التوالد

 

 الزواج رشد عقلي 
 الزواج نضج نفسي 
  هناك مسائل لن نفهمها إلا

الطهارة، قيمة : بعد الزواج
 الوالدين، قيمة العلاقات 
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   ودواعي الخطبةالتعارف: أوال •

 احلجراتَّ يث يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ    
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العدول عن الخطبة

عدول الخاطب
يرد هدايا المخطوبة التي لم تستهلك

لا يسترجع هداياه

عدول المخطوبة
ترد هدايا الخاطب التي لم تستهلك

لا تسترجع هداياها

اذا اتفق الطرفان على عدم 
الاستمرار

يسترجع ما لم يستهلك أو قيمته

محاذير فترة الخطبة

حرمة الخلوة

حدود 
التواصل

مستحبات 
الخطبة

ية اللقاء والرؤ
تبادل النظر 

وحدوده 

الهدية

التزين  

الصدق والجدية

اظهار الفرح

تبادل الحديث

مراحل الخطبة

مرحلة تبليغ الرغبة 
وطلب التماس الزواج

مرحلة التفكير 
والاستخارة

والاستشارة والسؤال 

مرحلة الركون والميول
أو النفور وترجيح 

الرفض 

:الرد 
بالموافقة أو الرفض

الأحكام المترتبة
الخطبة على الخطبة 

أطراف الخطبة

الخاطب صاحب 
الايجاب

الخاطب نفسه
من يمثل الخاطب

المرأة لنفسها
الولي لابنته

:صاحب القبول (ة)المخطوب 
ولي المرأة

المرأة نفسها
من يمثلها

مفهوم الخطبة

إلتماس التزويج
ايجاب ) وعد بالزواج

(وقبول
إظهار الرغبة في الزواج من 

امرأة وتبليغ وليها بذلك
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عقد الزواج

العقد المدني العقد الشرعي

حكم الزواج

ية +الخوف على النفس + إذا توفرت القدرة : واجب  (  توقان النفس)رغبة قو

مع عدم الخوف على النفس+ مع الرغبة+ إذا توفرت القدرة : مستحب 

عدم الرغبة  + عدم الخوف + القدرة : الاعتدال : مباح       

الرغبة+ عدم الخوف + عدم القدرة: مكروه      

عدم الرغبة+ عدم الخوف + عدم القدرة : حرام      

اركان العقد الشرعي

الزوجان: المحل. 1
الولي. 2
الشهود. 3
الصداق. 4
الصيغة. 5

أهمية توثيق العقود. 1

الطرق القانونية للعقد . 2
  -الحالة المدنية) المدني 

(المحكمة -الموثق 
هل العقد المدني عقد . 3

شرعي  وأيهما أسبق؟
ماذا يترتب عن العقد . 4

المدني
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 (الزوجان)المحل : الركن الأول 

زوجينرضا ال أهلية الزواج  
يكون بوجود إرادتين متوافقتين  (الرضا بفكرة الزواج وبالشخص )و  

  
 البلوغ 

 

 الأهلية النفسية والاجتماعية 

 

 سن الرشد

 

: الفقه الإسلامي
للبلوغ علامات 

: في القانون 
 18الذكر 

 15الأنثى 

سن الرشد هو 
 . سنة19

واستثناء للقاضي 
أن يرخص 

لأقل من ذلك 
لحاجة أو 

 مصلحة

رضا الزوج 
: مؤشراتهمن و

 على الزواج عن إقباله
. رغبة

  أو نفورإكراهمن غير 

هي تأهيل الطرفين من 
الجوانب المختلفة خاصة 

النفسية والاجتماعية 
لتحمل مسؤوليات الحياة 

 .الزوجية

 ةرضا الزوج
 البكر تستأذن 
 والثيب تستأمر 
 

َقالَق  هِ  ق َّّ ُنْكَقُح : " ملسو هيلع هللا ىلص رَقُسولَق الل َقا ت ل
ُنْكَقُح  َقا ت َقرَق، وَقل َقْأم ى تُْست َّّ ت مُ حَق اْلَأّيِ

َقالُوا َقْأذَقنَق، ق ى تُْست َّّ ت َقا : الْبِكْرُ حَق ي
َقا؟  هِ، وَقكَقيْفَق ِإْذنُه َّّ  رَقُسولَق الل

َقالَق  َقْسكُ َق  :ق ِ  .َأْن ت َقيْه َقل فَقٌق ع َّّ  .مُت

 :الإجبار
 

لا يصح الإجبار في 
 .التزويج إذ لا إكراه فيه

ل كن يصح الإجبار في 
 .المنع



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الولاية في النكاح: الركن الثاني  

  الولايةموجبات
 

الأبوة   .7
البنوة  .8
تعصيب  .9

وصا .10
ية 

سلطة  .11
 إسلام .12

 أدلة الولاية

َقا تُنِكُحوا و: "قوله تعالى و ل
ٰى يُؤْمِنُوا َّّ ت  221البقرة " الْمُشْرِكِينَق حَق

قوله تعالى على لسان شعيب عليه و
َقكَق :"السلام يدُ َأْن ُأنِكح َقالَق ِإنِّي ُأرِ ق

َقيْنِ  َقات َقيَّّ ه َقت  27 القصص  ِإحْدَقى ابْن
لا نكاح  :"قوله صلى الله عليه وسلم

 " بولي وشاهدي عدلإلا
أيما :" قوله صلى الله عليه وسلم 

إمرأة أنكح  نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل فنكاحها 

 "باطل

الأهلية  .5
الذكورة  .6
 الإسلام .7
 العدالة .8

(عند المال كية)ترتيب الأولياء  شروط الولاية  

 ابن وابن الابنال .1
 أبال .2
 الأخ الشقيق ثم لأب .3
 ابن الأخ الشقيق ثم لأب .4
 الجد لأب .5
 العم الشقيق ثم لأب .6
 .أبناء العم .7
كما يمكن أن تكون الولاية  .8

 للكافل والوصي والقاضي

تنتقل الولاية إلى الولي  .1
حسب  الأقرب
 الترتيب

وقد تنتقل إلى القاضي  .2
 أو الحاكم

 انتقال الولاية
 

الولاية في النكاح: الركن الثاني  

  الولايةموجبات
 

الأبوة   .1
البنوة  .2
تعصيب  .3
وصاية  .4
سلطة  .5
 إسلام .6

 أدلة الولاية

َقا تُنِكُحوا و: "قوله تعالى و ل
ٰى يُؤْمِنُوا َّّ ت البقرة " الْمُشْرِكِينَق حَق

221 
قوله تعالى على لسان شعيب عليه و

يدُ َأْن :"السلام َقالَق ِإنِّي ُأرِ ق
َقيْنِ  َقات َقيَّّ ه َقت َقكَق ِإحْدَقى ابْن   ُأنِكح

 27القصص 
لا  :"قوله صلى الله عليه وسلم

 " بولي وشاهدي عدلإلانكاح 
أيما :" قوله صلى الله عليه وسلم 

إمرأة أنكح  نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل فنكاحها 

 "باطل

الأهلية  .1
الذكورة  .2
 الإسلام .3
 العدالة .4

 شروط الولاية
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 أقسام المهر

 لتسميةاحسب : أولا 
  مسمى  .1
  مهر المثل .2

 حسب الدفع: ثانيا 
 معجل .1
 مؤجل .2

إذا وقع الطلاق قبل  .1
البناء فللمرأة نصف 

 المهر
 .ترده كاملا: عند الخلع .2

 
 

 بعض احكام المهر
 

(المهر)الصداق: الركن الثالث  

فهوم الصداقم  
 

هو ما :  صداقال
يدفعه الزوج من 

مال أو متقوم للمرأة 
 .بغرض الزواج

وهو من تمام صدق 
 الرغبة في الزواج

 

 أدلة الصداق

َق ": قوله تعالى و وَقآتُوا النِّسَقاء
 ً َقة َقاتِهِّنَّ ِ حْ   04النساء " صَقدُق

 :"قوله صلى الله عليه وسلم
وصداق  بولي إلالا نكاح 

 "وشاهدي عدل

أن يكون مالا  .1
 أو شيئا متقوما

غير : مباحا  .2
 حرام

 معلنا .3
 محددا .4
 خاليا من الغرر .5

 شروط الصداق

 :ملاحظة

. المطالب به في الامتحان هو المادة العلمية التي احتوتها هذه الخرائط الذهنية للموضوعات الثمانية والتي تم شرحها في القسم

 .ومن أراد الشرح والتفصيل فعليه بالعودة إلى المطبوعة المرافقة للأستاذ رداد عبد الرحمن
 


