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   : الحديثأثناءحسب املناسب الذي يرى أهميته يعيد صياغة السؤال  و يختار منها والتي <كن أن  املقرتحةاألسئلة باله ويهتم به، ولذلك ال ضابط نيص يف أنواع الكالم ، ومن تختلف األسئلة من كل فرد إىل غ�ه، وكُل يسأل ع� يشغل
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 .توجبه العادة فذلك يرجع للعرفمدة النظـرة الـرشعية يف إطالـة وقتهـا أو تقـص�ها كـ�  ����
  .ىلله يف املرة األويحصل به املقصود، مثل أن يتأكد من يشء يف املرأة ^ ينتبه  ال حــرج يف إعــادة النظــرة الــرشعية ملــسوغ وبقــدر مــا ����
  .يف النكاح فعال، موثوقا به اشرتط أهل العلم يف ذلك أن يكون الرجل مـسل� راغبـا ����
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ُ يجوز له أن يتكلم معها يف كـل مـا أشـكل عليـه ومـا يرغبـه يف �   .وله أن ينظر إليها ك� ينظر الرجل إىل محارمه من النـساءنكاحها،  
ـــــون  أن يخلو باملخطوبة أو   والكiة الضحك ، واملالطفة ، له  ال يجوز� ـــــب أن يك ـــــسها، ويج ـــــا< ـــــد محارمه ـــــود أح   .بوج
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ــة لخاطبهــا ،    £ ــزين املخطوب ــة ُّيجــوز  ت   .بهه من أدوات التجميلشااملباحة أن تتـزين لـه بالزينـة الظـاهرة مـن كحـل ومـا ومــن الزين
 .م وهللا أعل،املنهي عنه ًلكان باعثا عىل اإلعراض عنها ، فيكون هـذا مـن الغـش تخفي عنه بعض العيوب التـي لـو رآهـا عـىل حقيقتهـا ِّبأدوات التجميـل إىل حـد التغريـر والتـدليس ، بحيـث لكن إباحة الزينة مرشوطة برشط أال يصل تزينهـا    £

%� R����%�� �0��N ���6 �  a !�'��� �>�J��9 #��6 !�'�� � y(���L �]���6a   
 

  .جسدها وال يشف ليظهر ما تحتهاللباس الذي تشرتط فيه رشوط اللباس الرشعي الـذي ال يـصف    £
ًتكشف املرأة  ما يظهـر منهـا غالبـا، يف بيتهـا وسـط محارمهـا،     £   .والرقبة والكف{ والقدم) الرأس(فينظر اىل الوجه والشعر 

    � � ا�رش���ا��	ة  
	ار �ا ���    ��
النظرة الـرشعية و االستشارة واالستخارةبعد  وامليل النفيس واالنرشاحواالطمئنان االرتياح إذا وجدت   

وال  من وساوس الـشيطان وال تلتفـت إليهـا ،  با3واستعذفامض عىل بركة هللا، وأكمل هذا املشوار، 
  .دث يف كـــون هللا إال مـــا أراده هللايف الجانـــب اآلخـــر، فـــإن الكـــون ملـــك 3، ولـــن يحـــ تفكـــر
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ة لخطبــحيــنL يتقــدم شــاب 
 فتاة، فـإن مـن الـسنة النظـر

ـــــود (األرواح إليهـــــا، إذ  جن
  قد تتعـارف وتتـآلف)مجندة

وتختلـف، النظـرة وقد تتنافر 
 مـرشوعالرشعية هي مفتـاح 

 Lلها أثر عظـيم يف  الزواج، ك
 التهيئة النفسية لقبول الطرف

 و أنها سـبيل اآلخر من عدمه
 التوافــق الــذي هــو عمــدة
ـــة ـــاة الزوجي   .  اســـتمرار الحي
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