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(*)

ملخص البحث

خلؽ اهلل األرض وأنشػ يهاػا اياهػاةح يايػـ هنبػرد ا لااػا خػايؽ اياهػاةح وااػطب اناػا
خلػػؽ اإلننػػاف يل اػػادة وايخبليػػهح ويلتاياػػا تتتاػػهاف االيت ػزاـ اش ػره ه اهلل ت ػػاي ي ػ ايتاػػذهب
ايروا ػ وايبيػػرل واي تل ػ ح وايتتههػػد ااػػناة تراهػػه األي ػػاؿ وايتاػػريات اياػػادرة اػػاإلرادةح وياػػا
يانػػت إاػػدت اشػػتابلت ايلاػػاز ايػػداخل يلاػػرج ايةره ػزة ايلننػػهه ايت ػ ي ػ انا ػ اياهػػاةح يتػػد

ااغ ياا اإلنػبلـ اػانوف ايااارنػه ايشػرالهه النطبلااتاػا واراايػاح اراالهػا نػبلاه ايػنبس اػف
االاػػطرابح واياػػاه يػ ػ االالت ػداؿح وايالتاػ ػ اػػف االخػػتبلؿح يايتراه ػػه اإلنػػبلاهه انظاػػه
ألي اؿ اإلنناف وارهتهح وانظاه يدواي اإلنناف واهويه وغ ارئػز اياختلبػه وذيػؾ يلتننػهؽ اػهف
تلؾ اياهوؿ وايدواي ايبطرههح ويتولهااػا إيػ اهػث هلػب أف تتلػهح يتيػوهف شخاػهه إننػانهه

اتياالػػهح تتلػػه إي ػ غاهػػه وااػػدة ي ػ طرهػػؽ انػػتتهـ دوف ااػػطراع اػػهف اياهػػوؿ وايرغاػػات
ص ْم َنا اآلي ِ
ص ارطُ رِّب َك م ِ
ِ
ون نورة األن اـ اآلهه .126
يما قَ ْد فَ َّ
ان لِقَ ْوٍم َي َّذ َّك ُر َ
َ
َ و َه َذا َ َ ُ ْ
ستَق ً

Abstract
God created the earth, then he created the living creatures for
reasons known only to the creator of the life. He choose the human
being to be his worshiper successor. Both tasks require submission
and obligation with God is shariaa is spiritual, notional and mental
rectification. Also they require a commitment to the edification
methods of the willful actions and behavior due to the fact.
The sexual instinct is one of the components of the internal a
law for its acceptable and legal behaviors with the indication of its
(*) ادرس يلهه ايتراههح اي لوـ اإلننانههح لاا ه ديوؾ.

115

الـزّفــاف وضـوابطه الشرعيـة
د .حممد زكي حسني أمحد الربواري

limits to ensure the psychological health of the person and the
stability of the society.
The Islamic education and roles organize the human actions,
freedoms and his behaviors. Also it organizes his motives desires and
in tincts in order to symmetries this natural motives and desires as
well as directing them to where they should be directed to form a
complete human personality to achieve the same goal on the right
path without any conflict between the inclinations and desires, “This
is the right path of your God, we clarified our verses for the people
who remember” Anaam Genesis (sura) verse No. 126.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ايااػػد هلل ايخػػايؽ اياهػػاةح وايانػػتودع نػ يػر ا ريتػػه يػ اياهػػاة وايناػػاتح ولاالػػؿ ايلاػػاد
رب اييائنػات.
آهػات ناطتػاتح وايولػود انػتتر تب هػؿ ايتبيهػر يتػ اهف نػبلاه ايا تتػدات ااػؽ ي

ايخلػػؽ يتاػػذهب ايخلػػؽ يانػػاج أاثػػؿ األنػػر وايالتا ػػاتح اااػػد
واياػػبلة واينػػبلـ الل ػ الظػػهـ ي
والل ػ آيػػه وأاػػاااه طػػبلب ادرنػػه اياداهػػه واترا ػ لاا ػػه اينػػااجح ناشػػرل ايباػػهله والل ػ
ايتاا هف ياناة ايشره هح والل اي لااج ااااهح طرهؽ اياتهته.

املقذمة

يي هنػتار اييػوف انػتنه ار وانترشػدا دوناػا انتطػاع هت ااػب األلهػاؿح وييػ تتنلنػؿ

الت ػػات ايتواا ػػؿ اتواا ػػله اتوارث ػػه اياداه ػػهح يت ػػد أودع اهلل يػ ػ اين ػػاس نظ ػػاـ ايتنان ػػؿ وا ػػدرة
ايتيػػاثر وارنػػوـ ايت ػزاوجح يي ػ تتباالػػؿ األييػػار وتتاػػازج اي تػػوؿ وهػػن ـ اياشػػر اتونػػه دوائػػر

ايا ارؼ.

إف اإلنبلـ ارهص الل ايتاذهب ايخلت وايتػوازف ايانطتػ وايتاانػؾ األنػرل وايانػاج
االلتاػػاال ح الي ػػس اي ػػدهانات األخ ػػرت ايتػ ػ هاػػتـ ا ا ػػاا اايلان ػػب ايرواػ ػ دوف ايا ػػدن أو
ايلنا دوف ايروا .
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يتد رال اإلنبلـ ايةرهزة ايلننهه وتواليا اايتااـ انتط اينظهر ي ايشػرائ اينػااوهه
اينػػااته وايت ػوانهف ايوا ػ هه ايارايتػػه وايبلاتػػه واألال ػراؼ اينػػائدة .يتػػد أاللػػف ايتػػانوف اإليا ػ ح
ا ػ ف دهاواػػه اياه ػػاة واػػوف يرااتا ػػا اػػف اياػػهاع وايبواػ ػ ايلنن ػ وات ػػاج ايننػػؿ ط ػػاي ارح
وتادهػد ايانػػؤويهه يػ ايرالاهػػهح تتريػز يػ ايتػزاوج واالتاػػاؿ واإلنلػابح ييػ تناػاط شػػؤوف
اياهػػاة وتنػػهر ويػػؽ ايا ػ اور اػػه وتاهػػا ايالتا ػػات الل ػ ننػػؽ ارتػػبح وتان ػ اي بلاػػات الل ػ

األيبػػه واياااػػه الل ػ أنػػاس ايت ػرااـ وايترا ػ ح وا ريػػه االنتاػػاجات انػػب نظػػاـ األاػػوة وايانػػوة
ايػػذل يػػو أاػػد أاػػرز ايا ػػايـ ي ػ ايالتا ػػات اإلننػػانهه اياتولػػه ااي تػػؿح واياااهػػه ااإلهاػػاف

وايااهزة الف التا ات ايةااه ايةاراه ي ايشاوة اياهوانهه.

واةهه تاتهؽ يذ األيداؼ اينااههح يتد خاص اإلنبلـ ي دوائر ا اريػه انػااات
شان ػ ه يونػػائؿ تاػػذهب ايةره ػزة ايلننػػههح تػػارة اايرهااػػه ايرواهػػه وي ػرة اايااارنػػات ايب لهػػه

ايشرالههح اواادةح ياثن وثبلث ورااع واايتطلهؽ ثـ ايتلدهد.

تلػػؾ تا ػػديا الػػف ايياػػت وايتانػػر ورد ايب ػػؿ ايالانػػب يلاػػؽ واآلثػػار اياػػدارة يػ يػػاح

لااااا واينتائة اياترتاه الل ايااس واالختناؽ ايةرهزل ويؽ اوااط اناة اإلنػبلـ .هاتةػ

ايدهف اتشره اته ي ايزواجح تنخهر ايةرهزة وايتايـ يهاا يلنهر ويػؽ ايارنػوـ والػدـ االنبػبلت
اػػف اػػانوف اياػػاط واينػػهطرة .واػػا اياهػػاة ي ػ اإلننػػاف واياه ػواف وايػػدواب وايناػػات إال نتػػائة
اان ا ْل َماااك ُك َّ
ااون نػػورة
ااَ َ
ااي ٍك َحااي أَفَ َااُ ُي ْؤ ِم ُن َ
يتبػػاالبلت لننػػههح اػػاؿ ت ػػاي َ و َج َع ْم َنااا ِم َ
ء ْ
األناهاج آهه .33–29
ااى لَ او ِاق  نػػورة ايالػػر اآلهػػه
س ا ْم َنا ِّ
الرَيا َ
أو ثا ػرة تلتهاػػات ايرهػػاحح اػػاؿ اياػػوي َ وأ َْر َ
 .22ويػػن لـ ا ػ ف االيت ػزاـ ااياػػااط ايش ػرال يػ ػ اػػاب ايػػزواج وايزيػػاؼح هثاػػت تػػبلزـ ا ػػدؽ
اي تهػػدة ا ػ ايواا ػ يلالتا ػ اإلنػػبلا ح وهتػػرف ايتػػوؿ ااي اػػؿ ي ػ ااارنػػه األنشػػطه اي اادهػػه
انب ايشره ه اإلنبلاههح وي يايه اهادهف اياهاة اف األيراح وايانرات واياناناات.

إف ايخطه ايت االتادت اللهاا ي يذا ايااث تتيػوف اػف اياتداػهح وايتااهػدح وخانػه

ااااػ ػػثح وايخاتا ػ ػػه .يايااا ػ ػػث األوؿ هتن ػ ػػاوؿ ا ػ ػوااط ايزي ػ ػػاؼ ايشػ ػ ػرال ح وايث ػ ػػان
إرشػػادات ي ػ يهلػػه اي ػػرسح وايثايػػث هتااور اػػوؿ ا ارنػػهـ اي ػػرسح واي ارا ػ
ابله ايزياؼ وايخااس ي ويهاه اي رس.
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التمهيذ:

الزواو (النكاى):
اينيػاح يةػػه يػػو اياػػـ وايلاػ وايػوطج

()1

وانػػه تناياػػت األشػػلار إذا تااهلػػت وأناػػـ

ا اػاا إيػ ايػػا ضح وتنػػت اؿ اي ػػرب يػػذا ايلبػػظ اا نػ اي تػػدح واا نػ ايػػوطجح يػ ذا اػػايوا

نيػػح يػػبلف يبلنػػهح ي ػ ناـ هرهػػدوف تزولاػػا واي تػػد اللهاػػاح الواذا اػػايوا نيػػح يػػبلف زولتػػهح ي ػ ناـ
هرهدوف وطئاا.

ياا أف ايزواج يػو أاػد ا نهػهف هػدؿ اللهااػا اينيػاحح واػد ورد ايػزواج يثهػ ار يػ ايتػرآف

اييرهـ اانـ اينياح.

واينياح شرالا التد هتااف إاااه وطج البظ (إنياح) أو ناو  .ويو اتهته يػ اي تػدح
والاز ي (ايوطج) الل ايااهحح الواناا ااؿ الل ايوطج يتويه ت اي حتَّاَ تَ ِ
انك َ َزْو ًجاا
َ َ
َغ ْيا َارُ )2( ويخاػػر ((ات ػ تػػذوا النػػهلته وهػػذوؽ النػػهلتؾ))( )3واألاػػؿ يهػػه ااػػؿ اإللاػػاع
آهات يتويه ت ػاي فَ ِ
ان ِّ
سااك )4(وأخاػارح يخاػر ((تزولػوا يػ ن
اانك ُحواْ َماا َ
اال لَ ُكام ِّم َ
ط َ
الن َ
اياثر ايـ األاـح وال تيونوا يرياانهه ايناارت))(.)5
وأيباظ اينيػاح ايػواردة يػ ايتػرآف اييػرهـح اياػراد ااػا التػد ايتػزوهة اللػ اػوؿ أيثػر أيػؿ
اي لـ إال ي اوا هف

امَ َحتََّ إِ َذا َبمَ ُغواْ ِّ
اى
الن َك َ
ال وَ يو اويه ت اي َ و ْابتَمُواْ ا ْل َيتَ َ
َ
والثااااني اويػػه ت ػػاي حتَّاااَ تَا ِ
اانك َ َزْو ًجاااا َغ ْيا َاارُ )7(اػػاؿ يهاػػا ا ػػض اي لاػػاج ايا ػراد ااػػا
َ َ
()6

ياياراد اه ايايـ.

اي ػػوطجح يتوي ػػه  ...(( اتػ ػ ت ػػذوا الن ػػهلته وه ػػذوؽ الن ػػهلتؾ))

()8

ايشرال يلنياح ذيب إيهه يثهر اف أيؿ اي لـح ويناؾ أاواؿ أخرت(.)9

ي ػػذا ايا نػ ػ

ولػػاج (اينيػػاح) اا ن ػ (ايت ػػزوج) ألف اينيػػاح اتهتػػه ي ػ اي ت ػػد اياريػػب اػػف ايت ػػزوهة

وايتزوجح واياراد اايتزوج ااوؿ ايتزوهة(.)13

ول ػػاج يػ ػ يت ػػب ايلة ػػه (أ رزوج) اهناا ػػا ا ػػرف( .زيوج) األش ػػهاج تزوهلػ ػا وزوالػ ػا ا ػػرف
ا ااا اا ضح و – يبلن ا اارأةح وااا ل لػه هتزولاػا و(ايػزواج) " ااتػراف ايػزوج اايزولػه أو

ايذير ااألنث .
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و(تػ ػػزوج) اا ػ ػرأة وااػ ػػا أتخػ ػػذيا زولهحوايزولػ ػػه (ااػ ػػدر اػ ػػناال ) اا ن ػ ػ ايػ ػػزواجح
وايازواج اييثهر ايزواجح وهتاؿ اارأة ازواج أها ا لا ازاوهة

()11

إن الزواو مءروع بالكتال:

ِ
ان ِّ
ااع
ساااك َمثْ َنااَ َوثُاَُ َ
ه َو ُرَبا َ
اال لَ ُكاام ِّما َ
 -1اييتػػابح يتويػػه ت ػػاي فَااانك ُحواْ َمااا طَا َ
الن َ
()12
فَ اِن ْن ِف ْتااتُم أَََّ تَعا ِادلُواْ فَو ِ
اك أ َْد َنااَ أَََّ تَ ُعولُ اواْ
ان أ َْي َمااا ُن ُك ْم َذلِا َ
احا َادمً أ َْو َمااا َممَ َكا ْ
ْ
َ
ْ
وغهر ذيؾ اف آل ايذير ايايهـ.

 -2اينػػنه اويػػه (( هػػا ا شػػر ايشػػااب ..اػػف انػػتطاع اػػنيـ اياػػاجةح يلهتػػزوجح ي نػػه

أغض يلاار وأااف يلبرجح واف يـ هنتط ي لهه ااياوـ ي نه يػه ولػاج)(.)13
واد تزوج اللهه اينبلـ وداوـ الل ايزواج وتزوج أااااه وداواوا اللهه.

 -3اإللااع يتد ألا ايانلاوف الل اشػروالهه ايػزواج اػف يػدف ايرنػوؿ اػل اهلل

اللهه ونلـح الواي اآلف اف غهر نيهر(.)14
يتد رغب اإلنبلـ ي ايزواج ااور ات ددةح يتارة هذير أنه اػف نػنف األناهػاج ويػدل
اك َو َج َع ْم َناا لَ ُ ْام
ساًُ ِّمان قَْب ِم َ
سا ْم َنا ُر ُ
ايارنلهفح الواناـ األئاه ايذهف هلب اإلاتداج ااػـ َ ولَقَ ْاد أ َْر َ
()15
اجا َوُذِّرَّي ًة
أ َْزَو ً
يا ػػا ورد يػ ػ ا ػػدهث ايترا ػػذل أف رن ػػوؿ اهلل ح ا ػػاؿ ((أراػ ػ ا ػػف ن ػػنف ايارن ػػلهفح

اياناج (وااؿ ا ض ايرواةح اياهاج اايهاج) وايت طر واينواؾ واينياح))(.)16

وتارة ي ا رض االاتناف اهث ل ؿ اهلل يلناس أزوال ا اػف أنبنػاـح وأاهانػ ا هتاػدث
َن َفمَا َ لَ ُكام ِّم ْان
آي ِات ِاِ أ ْ
ايترآف اييرهـ الف يونه آهه اف آهات اهلل ت اي  .ااؿ اياوي َ و ِم ْن َ
ٍ
ِ
اااوٍم
سااا ُك ُنوا إِلَ ْي َ اااا َو َج َع َ
اااوَّدمً َو َر ْح َمااا ًة إِ َّن ِفاااي َذلِ َ
أَنتُسااا ُك ْم أ َْزَو ً
اااك َآل َياااان لِّقَا ْ
اجاااا لِّتَ ْ
اااَ َب ْيااا َن ُكم َّم َ

ون.)17(
َيتَتَ َّك ُر َ

واػد هتػردد اياػرج يػ ااػوؿ ايػزواج خويػا اػف ايتيػايهؼح يهلتبػت اإلنػبلـ اينظػر إيػ أف
ين ِما ْان ِْبا ِ
ِ
ااد ُك ْم
اامَ ِماان ُك ْم َو َّ
الصااالِ ِح َ
َ
اهلل نػػااانه نػػهل له نػػاهبلا إي ػ ايون ػ ه َ وأَنك ُح اوا ْال ََيا َ
()18
ِ
ِ
َوِام ِائ ُكم إِن َي ُكوُنوا فُقَراك ُي ْغ ِن ِ م المَّ ُِ ِمن فَ ْ ِ ِ َّ
يم
َ
َ ْ
ضمِ َوالم ُِ َواسعٌ َْم ٌ
ُ
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الصتان التي يرغل في ا اإلنسان بطبعِ:
 -1هتوؿ ايرنوؿ (( تػنيح اياػرأة ألراػ
ا ػػذات اي ػػدهف ترا ػػت ه ػػداؾ))

()19

ياػا ياػاح ويانػنااح ويلااياػاح ويػدهنااح يػاظبر

يهل ػػزـ أف تي ػػوف ايارغوا ػػه يها ػػا ذات اي ػػدهف وايخل ػػؽ

واي بهح اننه اي شرة.
 -2أف تيوف يرهاه اي نارح طهاه األرواهح يتيوف ااهدةح اااػه يزولاػاح ارهاػه اللػ

اػػا يهػػه اػػبلح اهتاػػاح رول الػػف أنػػس (را ػ اهلل النػػه) أف اينا ػ  اػػاؿ ((تزول ػوا

ي ايالر اياايحح ي ف اي رؾ دناس)).

()23

 -3أف تيوف ي نظر ايخاطب لاهله يتااؿ ااا اي بهح وهػتـ اإلااػافح وتنػ د ايػنبسح
اػػاؿ رنػػوؿ اهلل (( خهػػر ايننػػاج اػػف إذا نظػػرت إيهاػػا ن ػرتؾح الواذا أارتاػػا إطاالتػػؾح
()21
الواذا ي أانات اللهؾ أارتؾح الواذا غات الناا ابظتؾ ي نبناا وااياا)).

 -4أف تيػػوف اي ػ ار يتيػػوف اياااػػه أاػػوت واياػػله أوثػػؽح اػػاؿ لػػاار (را ػ اهلل النػػه) ياػػا
تزولػػتح اػػاؿ ي ػ رنػػوؿ اهلل  اػػا تزولػػتت الػػت ثها ػاح يتػػاؿ ((ي ػبلا اي ػ ار تبلالااػػا

وتبلالاؾ)).

()22

 -5أف تيوف ويوداح يهتاتؽ ايةرض األنا اف ايزواج ويو ايننػؿح الػف ا تػؿ اػف هنػار
إف أاػػات اا ػرأة ذات انػػف
أف رل ػبلا لػػاج إي ػ اينا ػ اػػل اهلل اللهػػه ونػػلـ يتػػاؿ ر
ولااؿح وأناا ال تلدح أي تزوااات ااؿ الح ثـح أتا ايثانهػه يناػا ثػـ أتػا ايثايثػهح يتػاؿ

((تزولوا ايودود ايويود ي ن اياثر ايـ األاـ)).

()23

حدود النظر إلَ المفطوبة:

ال خبلؼ اهف أيؿ اي لـ – ايتائلهف ااشروالهه اينظر إيػ اياخطواػه يػ لػواز اينظػر

إي ػ ايولػػه واييبػػهف( .)24ثػػـ اختلب ػوا ي ػ ايتػػدر ايػػذل هاػػاح اينظػػر إيهاػػا يػػوؽ ذيػػؾ الل ػ أرا ػػه
أاواؿ

()25

الوَ ال ه نظػ ػػر إال إي ػ ػ ايولػ ػػه واييبػ ػػهف يتػ ػػطح ويػ ػػو رأل ايلااػ ػػور اػ ػػف ايانبهػ ػػه وايااييهػ ػػه
وايشػػاي هه ويػػو اػػوؿ النػػد اياناالػػه .واللل ػوا ذيػػؾ ا ػ ف ايولػػه الا ػ ايااانػػف واوا ػ

اينظرح وداليه اييبهف الل خاب ايادف.
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الثاااني هاػػاح اينظػػر إي ػ اػػا هظاػػر اناػػا غايا ػا يايرااػػه وايهػػدهف وايتػػداهف ويػػو اياػػاهح ي ػ
اذيب ايانااله.

الثاله هلوز اينظر إي اا هرهد اناا إال اي ورةح ويذا اذيب األوزاال .
الرابع هلوز اينظر إي لاه ايادفح ويو اذيب داود وااف ازـ

()26

وهاػدو أف ايػرأل ايػرالح

ي اوؿ ايلااور .أاا اذيب داود وااف ازـ ياػردود إطبلاػ ا إذ ال ه تػؿ شػرال ا والتػبلا

والري ػا أف هتػػاؿ يلاخطواػػه تلػػردل اػػف ايابلاػػس ات ػ هػػرت انػػؾ ايخاطػػب اػػا هرهػػدح
ويذا ادالاة إي ايبتنه ي األرض ويناد ياهر وتروهة إلناطاط األخبلؽ

()27

املبحث األول

ضىابط الزفاف الشرعي
أوًَ :الزفاف لغة ،واصطُحاً:

زؼح هػ و
ػزؼح زي ػ ا وزياي ػ ا وزيػػه اي ػػروس إي ػ زولاػػاح نتلاػػا اػػف اهػػت
ايزيػػاؼ يةػػه اػػف ي
ؼ ه ػ وػز و
ذوها ػػا إيػ ػ اهت ػػهح وزؼ ايا ػػر إذا ياػ ػ  .وز ز
ؼ زيايػ ػ ا زيويػ ػ ا وزيهبػ ػ ا  -1أن ػػرع -2 .زي ػػت

ايرهح يات ياواا يهنا.

ػزؼ ايزيزػػه اياػرة .و ز
زؼ ه و
وايػزؼ اػةار ايػرهشح وايزيػػاؼ ااػدر -ز
أزؼ اي ػروس إيػ

زولاا أيدايا.
ولػػاج ي ػ اػػدهث تػػزوهة ياطاػػه أنػػه ح ا ػن ط اا ػ ا واػػاؿ يػػابلؿ ((أدخػػؿ الل ػ

ايناس زيػه زيػه)) اياػرول يولػ ا ا ػد يػوج وطائبػه ا ػد طائبػهح وزاػرة ا ػد زاػرة .اػاؿ ونػاهت
اذيؾ يزيهباا ي اشهاا إل انراالاا

()28

ثانهػ ػ ا -اا ػػطبلا ا إي ػػداج اي ػػروس إيػ ػ اي ػ ػرهسح وايلاػ ػ اهناا ػػا اتا ػػد ايان ػػاج اا ػػا

ودخػػوؿ ا ت ػػد ش ػرال ح يلت ب ػػؼ واينن ػػؿ واالنػػتاتاع وان ػػتارار اياه ػػاة ايزولهػػه .وي ػػو اش ػػروع

ااييتاب وايننه واإللااع واي رؼ اي اـ.
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 -1اف اييتابح ااؿ ت اي ي ادد ايتذيهر ااين اه يػ يػذ اي بلاػه ايااااػه واهػاف
اس و ِ
ِ
احا َاد ٍم َو َج َعا َاَ
انػػيف اإلننػػاف اينبنػ وايلنػػدل ُ ها َاو الَّااذي َفمَقَ ُكاام ِّماان َّن ْتا ٍ َ
()29
ِ
ِ
س ُك َن إِلَ ْي َ ا
م ْن َ ا َزْو َج َ ا ل َي ْ
 -2اػػف اينػػنه اػػاؿ اللهػػه اياػػبلة واينػػبلـ ((أاللن ػوا اينيػػاح))

()33

واػػاؿ اػػل اهلل

اللهػػه ونػػلـ ((ياػػؿ اػػا اػػهف اياػػبلؿ وايا ػراـ اياػػوت اايػػدؼ))

()31

وهنػػتاب

إالػػبلف ايػػزواج وذيػػؾ ااظػػاير والبلئػػـ تػػدؿ الل ػ ايبػػرح ان اػػه اهلل ت ػػاي الواالػػبلـ
ايناس ااا أاؿ اهلل اػف ايطهاػاتح ال نػهاا يػذ ايطهاػه ايتػ ت لػز األينػف ويػاج
ايثناج اللهااح ويتشله أويئؾ ايذهف هؤثروف اي زواه الل ايزواج.

إف يػػذ اينػػنه اتا ػػه اػػف يػػدف آدـ اللهػػه اينػػبلـ واػػرو ار ااألناهػػاج وايارنػػلهف واألويهػػاج

ايااياهف واي لااج واينواد األالظـ اف ايانلاهف.

 -3اإللا ػػاع ((ال رياانه ػػه يػ ػ اإلن ػػبلـ)) يلت ػػد ا ػػارب اإلن ػػبلـ ي ػػؿ ا ػػا ه ػػدالوا إيػ ػ

ايرياانهه وذيؾ ي دـ اننلاااا ا لاله اإلنناف وتت ارض اػ ايةرهػزة ايلننػههح

يتػػد نا ػ ايرنػػوؿ  ال ػػف ايتاتػػؿ واػػاؿ ((تزول ػوا يػ ػ ن ايػػاثر ايػػـ األا ػػـح وال

تيونوا يرياانهه ايناارت))

()32

ويػػذ ااالػػدة ثااتػػه اتػػررة واياػػه انه ػرة ي ػ ايتراهػػه اإلنػػبلاهه ايشػػااله ييايػػه ابػػردات
اياهػ ػػاة وايلاا ػ ػػه ييػ ػػؿ خهػ ػػر واياان ػ ػػه ييػ ػػؿ اػ ػػرر وشػ ػػرح وايراالهػ ػػه يلاه ػ ػ لوانػ ػػب ايػ ػػروح

واتطلاات ايادف اياتيوف اف الاواله اػف اية ارئػز ايتػ هلهػب أشػهاالاا إاػا الالهػ ا أو ان اػا
ا نايهب تراوهه أو تولهااػا ويػؽ ااػدأ ((ال اػرر وال اػرار)) .يػـ هشػذ أاػد اػف اانػاج األاػه
انػػذ الاػػد ايرنػػوؿ اػػل اهلل اللهػػه ونػػلـح يػ االنيػػار ياػػذ اينػػنه ايتػ أودع اهلل يهاػػا تاتهػػؽ

اطايػػب ايةرهػزة ايلننػػهه يػ ايلاػ اػػهف اي رونػػهفح تلػػؾ ايةرهػزة ايتػ خلتػػت يتاتهػػؽ اياػػدؼ

ايناا اف ايتات اياااح وايلذة وايذرهه.

 -4اي ػػرؼ إف ايزي ػػاؼ ون ػػهله اتنن ػػه يها ػػا ت ػػارؼ الله ػػه اين ػػاسح الواف اياه ػػاة اللػ ػ
األرض إذا خلػػت اػػف ايات ػػه يانػػت لايػػه واانػػههح الواف ايػػزواج اػػف ن ػػـ اياػػوي

نػػااانه الل ػ الاػػاد ح ويػػو اػػف اياػػرورات ايت ػ ال هلػػديا اإلننػػاف إال ي ػ ظػػؿ

ايارأةح وايارأة ال تلديا إال ي ظؿ ايرلؿ.
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إف ايزوله ابلذ ايرلؿح ه ول إيهاا ا د لااد ايهوا واتاالاه ايبيرهه واي تلهػه يهػرول
ظا ايلنن ي لو اياااه واياودة وايطاارةح والندئذ تنػتظـ داػات ايتلػب وتنػترهح أالاػاج
ايلنـح وهياح لااح اينبسح وهنهطر اي تؿ ايالتح ااإلهااف الل تاػريات اإلننػافح وها ػد

الف اظػاف اياػوت .وايواػوع يػ ايخطهئػهح وييػذا اياػاؿ اايننػاه يلزولػه ايتػ يػ رااػا تيػوف

أيثر ا ب ا أااـ ايةرهزة ويهلاناا وأشد ت ثه ار ااا وأخا ألاريا.
ثانيا :كَ من الزوجين لباس لآلفر:

ِ
ِ
ااس
اس لَّ ُك ْم َوأَناتُ ْم ل َب ٌ
يتد ل ؿ اهلل يبلا اف ايزولهف ياان ا يآلخرح ااؿ ت ػاي ُ ه َّن ل َب ٌ
ان )33(يػذ اآلهػه تاػوهر اػػارع يػ داػه ايت اهػر الػف أيػػـ اي نااػر ايتػ ال هنػتةن الناػػا
لَّ ُ َّ
اإلنناف ي ولود اف ايلااس ايذل هت اه اإلننػاف نبنػه اػف اػ اررة وياػب ايشػاوة ايخاراػهح
وهنػػتتر اػػه لنػػاه اػػف يشػػؼ اين ػوأتهف ي ػ غهػػر ايانػػه ايانانػػبح وهػػدي اػػه ايتلػػؽ اينبن ػ

واالا ػػطراب ايبي ػػرلح وهتلا ػػؿ اا ػػذا ايلا ػػاس أاػ ػاـ اين ػػاس وهلا ػػؿ ا ػػه األي ػػاؿ ايتػ ػ هلالا ػػا
ايش ػػرعح ويهتػ ػ اين ػػاس ا ػػف غا ػػب ايا ػػوي ن ػػااانه .إف اياه ػػاة ايزوله ػػه اينػ ػ هدة يػ ػ دنه ػػا
انػػتتله وخهػػر اتػػاع يهاػػاح وي ػ االنطبلاػػه األوي ػ يتيػػوهف ن ػواة األن ػرةح وي ػ تاتػػول الل ػ
ايلوانب األنانهه ايتايهه -
 -1ايلانب ايروا

اف ايتآيؼ ايروا واي شرة ايزيهػه واياؤاننػه ايطػايرة وايتلنػب اػف

االننهاؽ وراج األيواجح وايتبرغ يل اادة وايانالاة.

 -2ايلانػػب اينبن ػ

خلػػؽ اهلل اإلننػػافح وريػػب يهػػه اػػب االلتاػػاع واي ػػهش ا ػ اينػػاسح

هنت نس ااييبلـح وهاتػاج إيػ ايت ػاوف وايا اشػرة يهاػوح يػؿ انااػا يآلخػر اػا هلػوؿ
اخلػػد وهتاػػادالف اي ػرألح وهشػػترياف ي ػ اين ػراج وايا ػراجح يهش ػ راف ااي اراػػه اينبنػػههح
ويذا يو اي بلج يليثهر اف األاراض.

 -3ايلانب ايلندل أاػدياا اياػؿ ايثػان اايػـ ايوظهبػه ايثنائهػه وااػاج ايػوطر وانػاج
األن ػرةح وهللئػػاف يلتنػػتر ا اػػااا اػػا ض اػػف ايواػػوع ي ػ اإلثػػـ وايتات ػ ااياػػاه

واي هش ي اينيف ايارهح اياتاثؿ ااياب واإلننلاـ واياودة.
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ثالثا :وصايا إلَ العروس قبَ الزفاف:

هنتاب إاداج ايناح وايتولهاات وايوااها إي اي روس ااؿ زياياا.

 -1اػػاؿ أنػػس را ػ اهلل النػػه يػػاف أاػػااب ايرنػػوؿ ح إذا زي ػوا إا ػرأة الل ػ زولاػػاح
ه اورناا اخداه ايزوج ورالاهه اته.
 -2أوا ػ الاػػد اهلل اػػف ل بػػر اػػف أا ػ طايػػب اانتػػه اػػائبلا ((إهػػاؾ وايةه ػرة ي ناػػا ابتػػاح
ايطبلؽح الواهاؾ ويثرة اي تب ي نػه هػورث اياةاػاجح واللهػؾ اايياػؿ ي نػه زهػف ايزهنػهح
وأطهب ايطهب ايااج))(.)34

 -3رول أف أنااج اف خارله ايبزارل ااؿ الانته الند ايتزوج اا هل

((إنؾ خرلػت اػف

اي ش ايػذل درلػت يهػهح ياػرت إيػ يػراش يػـ ت ريهػهح واػرهف يػـ ت يبهػهح ييػون يػه
أرااح هيػف يػؾ نػااجح ويػون يػه ااػادا هيػف يػؾ الاػاداح ويػون يػه أاػهح هيػف يػؾ
الاداح ال تلاب اه يهتبلؾح وال تااالدل النه يهنناؾح إف دنا انػؾ يػاارا انػهح الواف
نػ ت النػػؾ ياا ػػدل النػػهح واابظػ أنبػػه ونػػا ه والهنػػهح يػػبل هشػػـ انػػؾ إال طهاػاح وال

هنا انؾ إال انن ا وال هنظر إال لاهبلا))

()35

 -4يا ػػا خط ػػب اللػ ػ (راػ ػ اهلل الن ػػه) إيػ ػ رن ػػوؿ اهلل ح ياطا ػػه (راػ ػ اهلل النا ػػا)
يتاؿ ((ي يؾ الل أف تانف اااتاا))
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املبحث الثاني

إرشادات يف ليلة العرس
اإلنبلـ يتاب ايػدنها واآلخػرةح اػا ي يػرط اهلل يهػه شػهئ ا ويػؿ شػ ج انػتطرح إف تاػرها ا
أو تلاهاػ ػا أو تبن ػػه ار ا ػػف ايرن ػػوؿ اياا ػػهف  اتػ ػ اش ػػتاؿ ايتػ ػرآف واين ػػنه اػ ػوانهف ودن ػػاتهر
وأنظاهح تنتوالب شؤوف اياهاة إي هوـ اإلشاادح واآلف نتا ا ض ايوات يػ رواػه اػف

رهاض اياهاةح واا أانف اآلداب ي أال اياناناه
أوًَ تنػػتلب ابلطبػه اي ػػروس النػػد ايانػػاج ااػػا وابلالاتاػػاح يػ ف هتػػدـ ياػػا شػػهئا اػػف ايشػراب
ت نه ا اايننه ياا لاج ي ايادهث ايطوهؿ الػف انػااج انػت هزهػد اػف اينػيف وايػذل روا
اإلا ػػاـ أاا ػػد ا ػػف انا ػػؿ يػ ػ ان ػػند ح ح6ح ص  .458وذي ػػؾ ا ػػد تن ػػلهـ اي ػػزوج اللػ ػ

ايزولهح ي ف يذا اينبلـ هللب اياريه الل أيؿ اياهتح ياػا اػاؿ ايناػ اػل اهلل اللهػه
ونلـ ألنس اف اايؾ را اهلل النه ((ها ان إذا دخلت الل أيلؾح ينػلـح هيػف اريػه

اللهؾ والل أيؿ اهتؾ))

()37

ثانيااااً وا ػ ايهػػد الل ػ رأس اي ػػروس وايػػدالاج ياػػا اػػاؿ رنػػوؿ اهلل (( إذا تػػزوج أاػػديـ
إاػرأةح يله خػػذ انااػػهتااح ويهنػػـ اهلل الػػز ولػػؿح ويهػػدع ااياريػػهح وهتػػؿ ايلاػػـ إنػ أنػ يؾ
()38

شريا وشر اا لالتاا اللهه))
اف خهرياح وخهر اا لالتاا اللههح وأالوذ اؾ اف ي
ثالثاً وهنتاب يلزوج ااؿ أف ه تهاا انػت ااؿ اينػواؾ أو ايبرشػاة وايا لػوف يػ ف يػذا هطهػب
رائاه ايبـح ي ف شرهح اف يان اػاؿ ((الػت ي ائشػه اػ ل شػ ج يػاف ايناػ اػل اهلل

اللهه ونلـ هادأ إذا دخؿ اهتهت اايت ااينواؾ)).

()39

رابعااااً اػػبلة ايػػزولهف ري تػػهف ااػػؿ ايػػدخوؿح ي ػػف شػػتهؽ اػػاؿ ((لػػاج رلػػؿ هتػػاؿ يػػه أاػػو

ارهػر يتػػاؿ إنػ تزولػػت لارهػه شػػااهح الوانػ أخػػاؼ أف تبرينػ (تاةاػػن ) يتػاؿ الاػػد
اهلل اف انػ ود ((إف األيػؼ اػف اهلل وايبػرؾ اػف ايشػهطافح هرهػد أف هيػر إيػهيـ اػا أاػؿ
اهلل ييػػـف يػ ذا أتتػػؾ ي اريػػا أف تاػػل وراجؾ ري تػػهف))ح وزاد يػ رواهػػه أخػػرت الػػف ااػػف

ان ود ((واؿ ايلاـ اارؾ ي ي أيل ح واػارؾ ياػـ يػ ي ح ايلاػـ ألاػ اهننػا اػا لا ػت
اخهػػر ويػػرؽ اهننػػا إذا يراػػت إي ػ خهػػر))( )43إف يػػذ ايتولهاػػات ايايهاػػه الػػبلوة الل ػ
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ايدالاج وايابلةح توا ا ف ايةاهه األوي اف ايزواج يهنت ايات ه يتط اػؿ أداج والػب

دهنػ الوانلػػاب أطبػػاؿح وييػػذا هري ػ اإلنػػبلـ ايا نوهػػات يػػدت اي رونػػهفح وهل ػػؿ اباػػوـ
اي اؿ ايلنن يوؽ االتاار ايلذة ايشاوانهه ايت ي ونهله ال غاهه اتاودة اايذات.
فامسااً اػا هتػوؿ ايػزوج النػد ايلاػاع هناةػ أف هتػوؿ اػهف هػ ت زولتػه ((انػـ اهللح ايلاػػـ

لنانػا ايشػهطاف ولنػػب ايشػهطاف اػػا رزاتنػا)) .اػاؿ (( يػ ذا ااػ اهلل اهنااػػا ويػداح يػػـ

هار ايشهطاف أادا))

()41

سادساً اييهبهه اياشرواله يئلتهاف هتوؿ نااانه وت اي
()42
أ ََّنَ ِء ْئتُ ْم

ِ
ه لَّ ُك ْام فَاُْتُواْ َح ْارثَ ُك ْم
آؤ ُك ْم َح ْار ٌ
س ُ
ن َ

ي ػػف لػػاار (را ػ اهلل النػػه) اػػاؿ ((يانػػت ايهاػػود تتػػوؿ إذا أت ػ ايرلػػؿ اا أرتػػه اػػف

داريػػا ي ػ االاػػاح يػػاف ايويػػد أاػػوؿح ينػ ػزيت اآلهػػه اياػػذيورةح يتػػاؿ رنػػوؿ اهلل  ي ػ تبنػػهريا
((اتالػػه واػػدارة إذا يػػاف ذيػػؾ ي ػ ايبػػرج))

()43

إف ايلاػػاع ي ػ األاػػؿ هاػػدؼ يتاتهػػؽ ثبلثػػه

أاور ي اياتااد األنانهه

 -1اب ػػظ اينن ػػؿ يدهاوا ػػه اين ػػوع اإلنن ػػان  -2 .إخػ ػراج ايا ػػاج اي ػػذل ها ػػر ااتاان ػػه

وااتتانه الاله ايادف -3 .اااج ايوطرح وايتلذذح ونرور اينبسح واناي أخرت.
وياػػبلج األطاػػاج هػػروف أف ايلاػػاع اػػف أاػػد أنػػااب ابػػظ اياػػاهح اػػاؿ لػػايهنوس
((ايةايػػب اللػ لػػوير ايانػ ح اينػػار واياػواج وا ازلػػه اػػار رطػػب ألف يونػػه اػػف ايػػدـ اياػػاي
ايذل تةتذل اه األالااج األالهه))

()44

ا ػػاؿ ا ػػض اين ػػلؼ ((هناةػ ػ يلرل ػػؿ أف هت اي ػػد ا ػػف نبن ػػه ثبلثػ ػ ا

 -1أف ال ه ػػدع

اياش ح ي ف ااتاج إيهه هوا ا ادر اللهػه -2 .أف ال هػدع األيػؿح يػ ف أا ػاج هاػهؽ -3 .أف
ال هدع ايلااعح ي ف ايائر إذا يـ تػنزع ذيب ااؤيا))

()45

ويػاف  هت ايػد وهتػػوؿ ((ااػب إيػ اػف دنهػػايـح ايننػاج وايطهػػب))

()46

هاػدو يػ أف

إشػػاار ايناػ ػ ألن ػػتاذ ذي ػػؾ إيػ ػ نبن ػػه اللهػػه اين ػػبلـ ية ػػرض اه ػػاف ا ػػبته اياشػ ػرهه الواا ػػاد أل
تاور اػف أاػد ننػاه اػبه اػف اػبات األيويهػه وايراواهػه إيهػهح اللهػه اياػبلة واينػبلـح ياػا
ت تتػػد ايانػػهاهه ي ػ ننػػاه اػػبه األيويهػػه إي ػ الهن ػ اللهػػه اينػػبلـح وت تتػػد ايهاودهػػه ننػػاه

ايناوة ي زهر اللهه اينبلـ إي اهلل نااانهح يت اي اهلل الاا هابوف.
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ناا ا – وااا هناة تتدهاه اللػ ايلاػاعح ابلالاػه اياػرأة وتتاهلاػاح وهػذير الػف لػاار

اف الاد اهلل ااؿ ((نا رنوؿ اهلل  اف اياوايته اؿ ايابلالاه))(.)47

ثاان ا – تارهـ اإلتهػاف يػ ايػدار يتويػه (( ال هنظػر اهلل إيػ رلػؿ هػ ت إا أرتػه يػ

داري ػػا)) ()48ح ويتوي ػػه (( ال ػػوف ا ػػف هػ ػ ت اينن ػػاج يػ ػ اااش ػػاف))
ويتويه (( ال وف اف أت إارأته ي داريا))

()53

()49

ه نػ ػ أدا ػػاريفح

ااؿ اإلااـ ااف ايتهـ ي يبلاه الل يدهه  ي ايلااع اا ناػه ((وأاػا ايػدارح يلػـ

هػػاح اػػط الل ػ ينػػاف نا ػ اػػف األناهػػاج اللػػهاـ اينػػبلـح واػػف ننػػب إي ػ ا ػػض اينػػلؼ إاااػػه

ايوطج ي ايدار ((ايلواط)) ا ايزولهح يتد غلط اللهه ويـ هثات ذيؾ اط ا))

()51

األنااب ايااهه وااللتااالهه واينبنهه يلتارهـ ياآلت

 -1اػػد هنػػاب إتهػػاف ايػػدار النتطػػاع ايننػػؿ وايذره ػػه ايترهاػػه اػػف أداػػار ايننػػاج إي ػ أداػػار
ايااهاف.

 -2ويػػو ااػػر ااياػػاه ألف يلبػػرج خااػػهه التػػذاب اياػػاج ايااػػتتف و اراػػه ايرلػػؿ انػػهح
وايػ ػػوطج ي ػ ػ ايػ ػػدار ال ه ػ ػػهف الل ػ ػ التػ ػػذاب لاه ػ ػ اياػ ػػاج .وال هخػ ػػرج يػ ػػؿ ايااتػ ػػف

ياخايبته يؤلار ايطاه .
 -3يلارأة اياؽ الل ايزوج ي ايوطجح ووطؤيا ي داريا هبوت اتاػا وال هتاػ وطريػا
وال هااؿ اتاوديا.
 -4إف اي ػػدار ي ػػـ هتاهػ ػ يا ػػذ ايبااش ػػهح وي ػػـ هخل ػػؽ ي ػػه ياي ػػاديوف ال ػػف ايب ػػرج إيػ ػ اي ػػدار
خارلوف الف اياه اهلل واياه وشراله لاه ا.

 -5إنػػه هاهػػؿ ايطاه ػػه الاػػا ريااػػا اهلل ت ػػاي ح وهخػػرج اإلننػػاف الػػف طا ػػه إي ػ طا ػ يػػـ

هريب اهلل اللهه شهئ ا اف اياهوافح وهورث اياتارةح وهادث اياـح واينبػرة الػف ايباالػؿ
واياب وؿ

()52

وأذيػػر ينػػا ايايػػـ ايش ػرال ي ػ ايان ػ يه ويػػو أنػػه إف وط يػػا ي ػ ايػػدار ي لهػػه ايتواػػهح

وه زر يب له ايالرـح وال تيوف ااانهح وال تاػهر ايايػر ثهاػ ا اػا يػـ هاػدث ايػوطج اياػاهح

ي ايتاؿح وال تاؿ يزولاا األوؿ إف ادث يراؽ.
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ويػػن لـ أف اػػا ورد اػػف ايتا ػرهـ اايػػدار إناػػا اياتاػػود اػػه إهػػبلج اي اػػو يهػػهح اػػاؿ ااػػف

ادااػػه ((وال ا ػ س اايتلػػذذ ااػػا اػػهف اإليهتػػهف اػػف غهػػر إهػػبلجح ألف اينػػنه إناػػا وردت اتا ػرهـ
ايدارح ياو اخاوص اذيؾ)).

()53

تان ا – أنب وات يلاواا ه اا هااؿ ا د ايااـح والنػد االتػداؿ اياػدفح الواناػا تناةػ
إذا اشتدت ايشاوةح وااؿ االنتشار ايتاـ ايذل يػهس الػف تيلػؼ وال ييػر يػ اػورة وال نظػر
اتتػػاا يهاػػاح وال هناة ػ أف هنػػتدال ايشػػاوة وهتيلباػػا وهااػػؿ نبنػػه اللهاػػاح ويهاػػادر إيهاػػا إذا

يالت اهح وأشتد شػاتهح وهيػوف ا تػدالا يػ ااػاج ايشػاوةح الواشػااع ايػوطرح واػدود االالتػداؿ
انػػب اياالػػه إيػ االالبػػاؼ وايتااػػهفح وييػػف اللهػػه أف ال هبػػرط يػ اياواا ػػهح ألف اإليػراط
هػػؤدل إي ػ اإلا ػرار اايلنػػـ .والل ػ ايػػزوج أف هتاػػهف ايواػػت ايانانػػب يلواػػاعح وه ارال ػ ي ػ

ذيػػؾ ا ػزاج اي ا ػرأةح يرااػػا ه تهاػػا ي ػ واػػت ال هتبػػؽ ا ػ ازالاػػا ي ػ ف تيػػوف ات اػػه أو ارهاػػهح
يتاتن النهح يهبا األار إي ايير وايشتاؽح وأاهان ا إي ايبراؽ.

ْاء ارً إذا اشتات اينبس إي إارأة وا ػت يػ الاػهح وتانػ يػو يػاف يػذا ويػذاح ياػا اللهػه إال
أف هلػػد اي ػػبلج ي ػ اػػهديهه دار وهتػػداوت اناػػاح يتػػد اػػاؿ رنػػوؿ اهلل (( إذا رأت
أاػػديـ إا ػرأة يوا ػػت ي ػ الاػػهح يله اػػد إي ػ إا أرتػػهح يلهواا اػػا ي ػ ف ذيػػؾ هػػرد اػػا ي ػ

الاه))(.)54

وهلػػب الل ػ ايزولػػه أف تنػػارع يتلاهػػه دالوتاػػا ايلننػػهه يي ػ ال هاػػؿ اللهاػػا غاػػب
اينااجح يتػد اػاؿ (( وايػذل نبنػ اهػد ح اػا اػف رلػؿ هػدالو إا أرتػه إيػ ي ارشػه يتػ ا اللهػه

إال ياف ي اينااج ناخطا اللهاا ات هرا الناا))(.)55

يذا وااا هلػزـ ايتػوؿ أف ايرلػؿ إذا أراد اي ػودة إيػ ايزولػه يلاواا ػه اػرة ثانهػهح اللهػه

أف هتوا أو هةنؿ يتويه (( إذا أتػ أاػديـ أيلػهح ثػـ أراد أف ه ػودح يلهتواػ ))
ايةنؿ أياؿ اهث هتوؿ (( يذا أزي وأطهب وأطار))

()57

()56

وييػف

إف ي ايةنؿ وايواوج ا د ايوطج يوائػد اػاهه اػف اهػث ها ػث يػ ايلنػـ اينشػاطح

وه وض ا ض اا تالؿ اايلااعح ويااؿ ايطار واينظايه.

حااادي ْءاار أف هت ػزهف أاػػد ايػػزولهف يآلخػػر .اػػاؿ ااػػف الاػػاس ((إن ػ ألت ػزهف إلا أرت ػ ياػػا
تزهف ي )) ( )58ألف اهلل ت اي هتوؿ ولَ َّن ِم ْث َُ الَّ ِذي ْمَ ْاي ِ َّن ِباا ْلمعر ِ
وف .)59(اػاؿ اإلاػاـ
َ
َ ُ
َ ُْ
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ايترطا –رااه اهلل ت اي – ي اػوؿ ااػف الاػاس يػذا ((اػاؿ اي لاػاج أاػا زهنػه ايرلػؿ ي لػ
تباوت أاػواياـح يػ ناـ ه الػوف ذيػؾ اللػ ايلاػؽ وايويػاؽ ..ويػذيؾ يػ شػ ف ايينػوةح يبػ يػذا
يلػػه ااتةػػاج اياتػػوؽح ي ناػػا ه اػػؿ ايبلئػػؽ وايويػػاؽح يهيػػوف النػػد إا أرتػػه ي ػ زهنػػه تنػػريا وه باػػا

الف غهر اف ايرلاؿ))

()63

وهتوؿ ايشهخ أااػد ايتطػاف يػ واػؼ ا ػض األزواج ايػذهف ال هاتاػوف ااينظايػه وال

هتزهنػػوف ألزوالاػػـ ((أاػػاا ه اػػرؽح الوااطػػه الػػرؽح وثهااػػه خػػرؽح إف تيلػػـ زالػػؽح الواف اػػات
انةلػػؽح الواف نػػادت ن ػػؽح الواف ت ش ػ شػػرؽح الواف تاشػ أنزيػػؽح الواف تاطػ أنبتػػؽح الواف تةط ػ
()61

أنخنؽح الواف تاخر أاترؽح الواف تثاجب شاؽح الواف الطس ازؽ))
ثـ الل ايزوج أف هتػوخ أواػات االتاػا إيػ ايرلػاؿ يه باػا وهةنهاػا الػف ايتطلػ إيػ

غهر ح الواف رأت ايرلؿ اف نبنه الل از الف إاااه اتاػا يػ ااػل ااح أخػذ األدوهػه ايتػ تزهػد
ااجته وتتول شػاوتهح واللػ ايزولػه أف تيػوف اواظاػه اللػ ايزهنػه واينظايػهح وت اػؿ ااػا هزهػد

ي انناا اف أنواع ايال واخػتبلؼ ايابلاػس وولػو ايتػزههف ااػا هوايػؽ ايرلػؿ وهنتانػنااح
ويتاػػذر ايا ػرأة أف تت ػ اا ػػر الل ػ ش ػ ج هيري ػػه اػػف ونػػخ أو رائا ػػه يرهاػػه .وهلػػب اللػ ػ

ايزوله أف تنػت د اػايتنظهؼ وايتطهػب وتانػهف يهئتاػا ويػذا اػاؿ اللهػه اياػبلة واينػبلـ ((إذا
ادـ أاديـ يهبلا يبل ه تهف أيله طروا ا ات تنتاد اياةهاهح وتاتشط ايش ثه))
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املبحث الثالث

مـراصيم العرس
أوالا اوااػػبات اياػرأة ايانػػلاهح إف ايالتاػ ايةراػ واػػف اللػ شػػايلته هل ػػؿ اي بلاػػه

اػػهف ايا ػرأة وايرلػػؿ الػػرد البلاػػه ات ػػه الواشػػااع ايةره ػزة ايلننػػهه ونػػلب اناػػا ي اراػػه أداهتاػػا
ول لاػػا ن ػػل ه تلاره ػػه تا ػػاع ا تب ػػه األثا ػػاف وأتخ ػػذيا ون ػػهله يت ػػروهة اي ػػدالاهات يين ػػب ايا ػػادة
اياراـ ول ؿ لنااا اائدة البنه يلواوش.
وأااح لااؿ ايارأة الوااراز اباتناا غهر اتهد ااألخبلؽ واياػوااط اينػلويهه واألالػراؼ
اإلننانههح اهناا ايالتا اإلنبلا هل ػؿ تلػؾ اي بلاػه اانهػه اللػ ايلانػب اي تػدل وايخلتػ ح
يبلاد أف هيوف نلوياا ترلاه يؤلخبلؽ وايتهـ ايت آانت اااح ياإلنػبلـ هاػهح يلاػرأة أف تاػدل

زهنتاا يزولاا يػ اهػت ايزولهػه يهػؼ واتػ تشػاجح الواذا خرلػت أولػب اللهاػا ايتتهػد وااليتػزاـ
صا ِ
ااارِه ْم َوَي ْحتَظُاااوا
ااياش ػػاه واين ػػتر وايال ػػابح ا ػػاؿ ت ػػاي قا ْ
ااَ لِّ ْم ُما ْ
ين َي ُغضاااوا ِما ْ
ااؤ ِم ِن َ
اان أ َْب َ
ضَ ِ
ون ،وُقَ لِّ ْمم ْؤ ِم َن ِ
ِ
َّ
ص ِ
اارِه َّن
ض ْ
ان َي ْغ ُ
فُُر َ
ير ِب َما َي ْ
ان م ْان أ َْب َ
ص َن ُع َ َ
وج ُ ْم َذل َك أ َْزَكَ لَ ُ ْم إِ َّن الم َِ َف ِب ٌ
ُ
ض ِرْب َن ِب ُف ُم ِرِه َّن َْمَاَ ُج ُياوِب ِ َّن َوََ
ين ِزي َنتَ ُ َّن إََِّ َما ظَ َ َر ِم ْن َ ا َوْل َي ْ
وج ُ َّن َوََ ُي ْب ِد َ
َوَي ْحتَ ْظ َن فُُر َ
()63
ين ِزي َنتَ ُ َّن إََِّ لِ ُب ُعولَ ِت ِ َّن
ُي ْب ِد َ
وااػػؿ أف نػػتيلـ الػػف ايلاػػاس ايشػرال ح ناػػهف ايتاػػد اػػف (اي ػػورة) ويػ ايلةػػه وايشػره هح

اي ػورة يةػػه ن ػوأة اإلننػػاف ويػػؿ اػػا هنػػتاها انػػهح ويػػو اينتاػػاف وايش ػ ج ايانػػتتاحح ونػػاهت
الورة يتاح ظاوريا

()64

وءااارْاً أناػػا تطلػػؽ الل ػ اػػا هلػػب نػػتر ي ػ اياػػبلة والل ػ اػػا هاػػرـ اينظػػر إيهػػه.

وهايف أف ترل األاواؿ ي ادود اي ورة أااـ األلانب ياألت

 -1ايا ػرأة يلاػػا الػػورة .ويػػو اػػذيب اإلاػػاـ أااػػد وأاػػح اػػوي ايشػػاي
تهاهه.

الوايهػػه ذيػػب ااػػف

 -2ايارأة يلاا الورة اا الدا ايوله واييبهف وايتداهفح ويو اذيب أا انهبه.
 -3اناا الورة اا الدا ايوله واييبهف يتطح ويو اذيب ايشاي
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أاػػا اياػػد األدن ػ يلنػػترح يتػػد أتبػػؽ ايبتاػػاج الل ػ أنػػه ال هلػػوز إطبلا ػا أف تاػػدل ايا ػرأة

نػػوت ايولػػه واييبػػهف (الل ػ خػػبلؼ يهػػه) إال يلاػػرورة يايتػػداول وي ػ تتػػدر اتػػدرياح وأاػػا أف
تاػدل اياػرأة ايناػػر واينػااهف وايػػذراالهف وتانػػر أرنػاا ااياػػورة ايتػ ن اريػا النػػد يثهػرات ااػػف
هتنناف إي اإلنبلـح يا ايلايلهه األوي ح ااؿ ت ػاي َ وقَ ْر َن ِفي ُب ُيوِت ُك َّن َوََ تََب َّار ْج َن تََبار َو
()65
اهمِي ِ
ا ْلج ِ
َّة ْالُولََ
َ
ييـ تلرـ ي اؽ نبناا وأيلاا والتا اا تلؾ ايت تخلػ نػتريا ايػذل ا زػف اهلل ت ػاي
َنزْل َناا َْمَ ْاي ُك ْم
آد َم قَ ْاد أ َ
اه الل اإلنناف أف ويب يه رهشػ ا وياانػ ا هنػتر ح اػاؿ ت ػاي َ ياا َب ِناي َ
ِ
اسا ُي َو ِ
ءا )66(إف اينػبور اايػه اهوانهػه ادائهػهح يػ ف خل ػت اياػرأة نػتريا
س ْو َك ِات ُك ْم َو ِري ً
اري َ
ل َب ً
يت ػػد را ػػهت ينبن ػػاا أف تا ػػاط إيػ ػ تل ػػؾ ايانزي ػػهح وال نننػ ػ أف اياه ػػاج غرهػ ػزة طاه ه ػػه ي ػػدت

اي تبلج اػف اياشػرح يبػ ايلنػد أالاػاج اػد لاػؿ اإلننػاف اللػ ايرغاػه يػ نػتريا الواخباجيػاح
الءا ْايطَ ُ ِ ِ
س لَ ُ َمااا َّ
ي
وايشػػهطاف واػػد هااػػب وهػزهف اي ػػرل يللنػػـح اػػاؿ ت ػػاي فَ َو ْ
ان ل ُي ْبااد َ
سا َاو َ
()67
ِ
س ْو َك ِات ِ َما
ي َْ ْن ُ َما من َ
لَ ُ َما َما ُو ِر َ
ثانيااااً ا ػػبات ايلا ػػاس ايشػ ػرال

هل ػػب ايت ػػرؼ اللػ ػ اواا ػػبات ايلا ػػاس ايشػ ػرال ايااتش ػػـ

وهيوف ويؽ ايا اههر اآلتهه

 -1أف ال هاػػؼ ايلنػػـ وال هشػػؼ النػػهح ذيػػؾ أف ايلاػػاس ايشػػباؼ ال هلػػزئح ألف نػػترة
اياػػورة يػػـ تااػػؿ يايوالػػب اينػػتر ااػػا هنػػتر يػػوف اياش ػرةح ي ػ ذا يػػاف ايلاػػاس خبهب ػ ا
هاهف يوف ايللد اف ورائهح يه لـ اهااه أو اارته يـ تلػزئ اياػبلة ويػذيؾ ايخػروج

اػػف اػػاب أوي ػ ()68ح هتػػوؿ رنػػوؿ اهلل (( اػػنباف اػػف أيػػؿ اينػػارح يػػـ أرياػػاح اػػوـ
ا اػػـ نػػهاط ي ذنػػاب اياتػػر ها ػراوف ااػػا اينػػاسح وننػػاج يانػػهات الارهػػات ااػػهبلت

اػػائبلت اللػ رؤونػػاف ي نػػناـ اياخػػت اياائلػػهح ال هػػدخلف ايلنػػه وال هلػػدوف رهااػػاح
()69

الواف رهااا تولد اف انهرة يذا ويذا))
 -2أف ال هيػػوف ثػػوب شػػارة ياػػدهث الاػػر (را ػ اهلل النػػه) اػػاؿ رنػػوؿ اهلل (( اػػف
ياس ثوب شارة ي ايدنها أيانه اهلل ثوب اذيه هوـ ايتهااهح ثـ أياب يهه نا ار)).

()73

 -3أف ال هيػػوف اػػه طهػػب ان ػا ييػػؿ اياثهػرات ياػػدهث إاػرأة ااػػف انػ ودح اايػػت اػػاؿ ينػػا
رنوؿ اهلل (( إذا شادت إادايف ايانلد يبل تاس طها ا)).
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 -4أف ال هشاه ياػاس اييػايراتح ألف ايانػلاه ياػا شخاػهتاا ايخااػه يػبل تتلػد اييػايرات
ي أي ايافح يلتد يتب الار اػف ايخطػاب (راػ اهلل النػه) ألاهػر لػهش ايانػلاهف

ا ذراهلاف ((إهايـ وايتن ـ وزل أيؿ ايشرؾ وياوس ايارهر))

()72

 -5أف ال هشػ ػػاه ياػ ػػاس ايرلػ ػػاؿح يرواهػ ػػه اياػ ػػدهث ((ي ػ ػػف رنػ ػػوؿ اهلل  اياخنثػ ػػهف اػ ػػف
ايرلاؿح واياترلبلت اف ايننػاج)) واػاؿ ((أخرلػويـ اػف اهػوتيـح يػ خرج ايناػ ح
يبلن اح وأخرج الار يبلن ا))

()73

 -6أف ال هي ػػوف اػ ػػه اػ ػػور اػ ػػا يهػ ػػه روح أو اػ ػػلاافح ياػ ػػدهث ايرنػ ػػوؿ (( ال تػ ػػدخؿ
ايابلئيه اهت ا يهه يلب وال اورة))

()74

ثالث ااً ت ػزههف اي ػػروس هناة ػ أف ت ػػرض ايا ػرأة الل ػ زولاػػا يهلػػه ايزي ػاؼ ي ػ أاا ػ وألاػػؿ
اػورةح واللػ ايننػاج أف هتاػػف اتػزههف اي ػػروس ااػػؿ أف هػدخؿ اللهاػػا ايػزوج يػ اياػػدود

ايش ػرالهه ا هػػدا الػػف ايػػناص وايوشػػـ وايتبلػػهةح ياػػا روت ايشػػهخاف ((ي ػػف رنػػوؿ اهلل 
ايواشػػااتح وايانتوشػػااتح وايناااػػاتح واياتنااػػات واياتبللػػات يلانػػفح واياةه ػرات

خلػؽ اهلل))

()75

ثػػـ هػػدال ايػزوج يلللػػوس يهاػػاح وتظاػر اي ػػروس ا ػػض ااانػػنااح ألف

ذيؾ ها ث ايرغاه يػ نبػس ايػزوجح وهيػوف يػه األثػر اياػايو يػ رنػوخ اااتاػا يػ الاػهح

ثػػـ هتػػدـ يلػػزوج شػ ج اػػف ايشػراب يهبلطػػؼ اػػه اي ػػروسح وذيػػؾ الاػبلا ااياػػدهث اياػػرول
الف أنػااج انػت اينػيف راػ اهلل الناػا اايػت ((أنػ اهنػت الائشػه يرنػوؿ اهلل ....

ايخ)).

()76

واػػف ايزهنػػه ايااااػػه يلننػػاجح ايارهػػرح ي ػػف ااػ اون ػ األشػػترلح الػػف ايرنػػوؿ اػػل

اهلل اللهه ونلـ ((أاػؿ ايػذيب وايارهػر يئلنػاث اػف أاتػ ح واػرـ اللػ ذيوريػا))

()77

ويػذيؾ

ذيػر اينػوول لػواز يػاس أنػواع ايالػ اػف ايػذيب وايباػه يايخػاتـ وايالتػه واينػوار وايخلخػػاؿ
وايطوؽ واي تد وايتبلئد وغهريا اػف ايآليػو وايالػويراتح ألف األاػؿ يػ األشػهاج اإلاااػه اػا
ان س ِ
ستَ ِوي ا ْل َب ْح َر ِ
ء َار ُاب ُِ َو َها َذا
اائٌَ َ
ان َها َذا َْاذ ٌ
يـ هرد ديهؿ ايتارهـح يتويه ت اي َ و َما َي ْ
ْل فُ َار ٌ َ
()78
ط ِريًّا وتَستَ ْف ِرج َ ِ
ِ
سوَن َ ا
او َو ِمن ُكَ تَُْ ُكمُ َ
ون لَ ْح ًما َ َ ْ ُ
ُج ٌ
م ْم ٌ أ َ
ون ح ْم َي ًة تَ ْم َب ُ
رابعاً األاااغ ايت تنت اؿ ي تااهر ايوله وتاهاه
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يا لائزة اهانا الل ايا ابر ايلائز يلنناجح يتػد رول الػف أنػس (راػ اهلل النػه)

اػاؿ ((ناػ ايناػ  أف هتزالبػػر ايرلػؿ)) ( .)79وذيػػر اياخػػارل وااػػف الػرح اػ ف ايتاػػد اػف
ايتزالبر ي ايلندح

()83

ويػـ هنػه اللهػه اياػبلة اينػبلـ ايننػاج الػف ايتزالبػرح ياػو ااػاح ياػفح

وتتاس اللهه األاااغ ايت تنت الاا اينناج اايهػا اللػ أف ال هػرت األلناػ اياػرأة اللػ تلػؾ
اياايػػه .أاػػا اػػا هانػ اػػف األاػػااغ نبػػوذ اياػػاج تاتػػه يطػػبلج األظػػاير وطػػبلج ايولػػه ااػػا يهػػه

ا ػواد د ينهػػهح وا ػػض أن ػواع ايياػػؿ اياان ػػه نبػػوذ اياػػاجح واايتػػاي تان ػ اػػاه ايطاػػارة واػػا
هترتب اللهاا اف الدـ ااه ايابلةح ياذا وأاثاياا هلب إزايتاا يله ا ثـ ايطاارة.
املبحث الرابع

حفلة الزفـاف = العـرس
أوًَ -أ -يستحل بدك اَحتتااَ باتُوم آي مان الاذكر الحكايم :يتاػؿ اياريػه وتنػزؿ ايرااػه
يتويه (( يؿ يبلـ أو أار ذل ااؿ ال هبتح اذير اهللح ياو أاترح أو ااؿ أاط )).

()81

هاث اإلنبلـ الل إدخاؿ اينرور الل ايزولهف واأليؿ وايلهػراف واألاػدااج ااػرب

ايػػدؼح وترتهػػؿ األغػػان ايلطهبػػه اياشػػتاله الل ػ اآلداب اإلنػػبلاههح واألناشػػهد ذات ايا ػػان

اييرها ػػه وايتا ػػائد وايا ػػدائح ايناوه ػػهح وا ػػا ه ا ػػر ا ػػه ا ػػف أيب ػػاظ تا ػػث اللػ ػ األخ ػػبلؽ ونش ػػر

ايباهلهح واػا شػااه ذيػؾ اػف ونػاجؿ ايتنػلهه ايارهئػه وأنػااب اينػرور ايتػ تنانػب ايلننػهفح
يػػؿ ي ػ اللنػػه دوف تاػػرج أو اخػػتبلطح وهتػػوؿ ايانبهػػه ((انػػدب إالػػبلف التػػد اينيػػاح اػػدوف

(طاؿ)ح أو ت لهؽ ايراهات ايدايػه اللهػهح أو ايثػرة ايااػااهح أو ناػو ذيػؾ ااػا ه ػرؼ ااػا التػد
ايزواج))

()82

ب -ذي ػػاب اينن ػػاج وايا ػػاهاف إيػ ػ اي ػػرس ي ػػف أن ػػس ا ػػف ااي ػػؾ (راػ ػ اهلل الن ػػه) ا ػػاؿ

نناج واااهان ا اتالػهف اػف الػرسح يتػاـ ااتنػ ا يتػاؿ ايلاػـح إناػـ اػف أاػب
((أاار اينا 
ا
اينػاس إيػ )) )83( .واػػف األويػ ارايتػه ا ػػض ايننػػاج يل ػػروس إيػ اهػػت ايزولهػػهح النػػهاا أـ
اي روس وأخواتاا أو ارهااتااح أو أف هناتناا إي يناؾ يبلنتتااؿ وايتراهب ااا.
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لػ ػ -انػػتتااؿ ايػػزوج يزولاػػا النػػد إيػػدائاا إيهػػهح ويهػػدع اهلل ااػػتابلاح ((ايلاػػـ إن ػ أنػػايؾ اػػف
خهريا واف خهر اا لالتاا اللههح وأالوذ اؾ اف شريا واف شر اا لالتاا اللهه)).

()84

د -ا ػػاهاه اي ػػرس هناةػ ػ يل ػػزوج ا ػػاهاه اي ػػرس أف هن ػػلـ اللػ ػ أاارا ػػه اي ػػذهف يػ ػ دار

واياهوؼ ايادالوهفح وهنلاوا اللهػه وهتاػاديوف ااألدالهػه ا اػاـ يلػا ض .ويػـ يػو لاهػؿ أف

هادل اي رونػاف ا اػاـ ايػا ض اياػداها يػ اػاهاه ألاػؿ هػوـ يػ اػهبلد اهاتااػا ايزولهػه
((تاادوا تاااوا))( )85والف ااف الاػاس (راػ اهلل الناػا) اػاؿ ياػا تػزوج اللػ ياطاػهح اػاؿ
يه رنوؿ اهلل (( إالطاا شهئا)) ااؿ اا النػدل شػ جح اػاؿ ((أهػف درالػؾ اياطهاػهت))

()86

ألف اياداها تتول روااط اي بلاه ايزولهه وتزهد اياااه وديهؿ ايطا اينلهـ وايذوؽ ايريه .

واايانانػػاه تػػذيرح ا نػػه اػػف ايانػػتالف اللػ األزواج يػػض غشػػاج ايايػػارة ااإلاػػا أو

اينػػااح يػػا ض ايننػػوة اايتهػػاـ ااػػذ اي الهػػه ايت ػ تنػػاب أا ػرار اػػاهه ونبنػػهه الل ػ ايبتػػاةح
وت د واشهه واداله اتهته

()87

وينا وابه يااه ينا

 -1ال تتاـ ايارأة إذا يـ هبض غشاج ايايارةح ألنه اد هيوف ايةشاج اوه ا اطاطهػ اح يػبل
هبض اناويهح واد هاتاج األار إي ياه اوانطه ايطاهاه.

 -2ال هايـ الل ايارأة اايزنا يالرد الدـ ولود غشاج ايايارةح الواناػا هثاػت ايػـ ايزنػا
إاػػا ا اراريػػا أو اشػػاادة أرا ػػهح أو اايااػػؿح ألنػػه اػػد هػػزوؿ غشػػاج ايايػػارة اةهػػر
ايوطجح أو اايااؿح ااؿ ااف ادااه (( الواف ذيات الذرتاا اةهر لااع يايوثاػه أو
()88
شدة اياهض ...يايااا ايـ األايار))

 -3ال هلػػوز ألي ػػؿ ايػػزوج أف هنػ ػ يوا اي ػػزوج الػػف زولت ػػهح ي ػػؿ ولػػدتاا ايػ ػ ار أـ ثهاػ ػ ات
ويهس أليؿ ايزوله اطاياػه ايػزوج أف هػرهاـ دـ ايايػارةح ياػذ أالػراؼ تتنػاي اػ

األخػػبلؽح يا ػبلا الػػف تنايهاػػا ا ػ ايشػػرعح واياػػاهح أف هةلػػؽ يػػذا اياػػاب نػػت ار
الل الورات ايانلاهف

()89

ثانياً  :الغناك والضرل ْمَ الدف.
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ااػػا أاػػاح اإلنػػبلـ اياػػرب الل ػ ايػػدؼ وايةنػػاج ي ػ ابلػػه ايزيػػاؼ أو إنشػػاد اياػػةار
ا شػ ار ااااػػه تروها ػ ا يلنبػػوس وتنشػػهط ا ياػػا اػػايلاو ايااػػاح الواالػػبلف ايبراػػه اايانانػػاهح وييػػف

هشػػترط ي ػ ايةنػػاج أف هيػػوف خايه ػ ا اػػف ايالػػوف وايخبلالػػه وياػػش ايتػػوؿ واييػػبلـ ايااظػػورح
وغناج ايبالرات .وي ذيؾ

 -1الف الائشه را اهلل الناا أناا زيت إارأة إي رلؿ اف األناػار .يتػاؿ ناػ اهلل 
((ها الائشهح اا ياف ا يـ ياوت ي ف األناار ه لااـ ايلاو))

()93

 -2الف الاار اف ن د (را اهلل النه) ااؿ ((دخلت الل ارظه اف ي ػب وأاػ انػ ود

األناػػارل ي ػ الػػرسح الواذا ل ػوار هةنػػهفح يتلػػت أل اػػااا رنػػوؿ اهلل وأيػػؿ اػػدرح
هب ؿ يذا النديـ!! يتػاالا ((إف شػئت يانػا ا نػا الواف شػئت ي ذيػبح ي نػه اػد رخػص
ينا ي ايلاو الند اي رس))

()91

 -3الف الة هاه اف نلهـ ااؿ ((الت ياااد اف ااطػب تزولػت ااػرأتهفح اػا يػاف يػ
واادة انااا اوتح ه ن دياح يتػاؿ اااػد اػف ااطػب (راػ اهلل النػه) اػاؿ رنػوؿ

اهلل (( ياؿ اا اهف ايابلؿ واياراـ اياوت اايدؼ))
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ثالثاً :حكم الغناك ْند التق اك:

إذا ياف ايةناج ألار اااحح يايةناج ي اي رسح واي هدح وايختافح وادوـ ايةائػب ت يهػدا

يلنرور اياااح ...أو يلتنشػهط اللػ الاػؿح يةنػاج اي اػاؿح أو يتنػيهت ايطبػؿ وتنوهاػه يةنػاج
األـ يطبلااح ي نه اااح يله ابل يرايهه الند ايلااور

()93

وانتديوا الل ذيؾ ااآلت

 -1الف الائشه (را اهلل الناا) اايت ((دخلت الل ي رنوؿ اهلل ال اهلل اللهػه ونػلـح
والندل لارهتػاف تةنهػاف اةنػاج ا ػاثح يااػطل اللػ ايبػراش وا يػوؿ ولاػهح ودخػؿ
أاو ايػر يػانتارن واػاؿ ازاػارة شػهطاف النػد ايناػ ح ي ااػؿ اللهػه رنػوؿ اهلل ح

يتاؿ ((دالااا يلاا غبؿ غارتااا يخرلتا))

()94

 -2اػػدهث ارهػػدة اػػاؿ ((خػػرج رنػػوؿ اهلل ح يػ ا ػػض اةازهػػهح يلاػػا أناػػرؼح لػػاجت
لارهػػه نػػوداجح يتايػػت هػػا رنػػوؿ اهللح إن ػ ينػػت نػػذرت – إف ردؾ اهلل نػػايا ا – أف

أارب اهف هدهؾ اايػدؼ وأتةنػ ح يتػاؿ ياػا رنػوؿ اهلل  إف ينػت نػذرت يااػرا

الواال يبل))

()95

وااؿ لااور ايبتااج ا ف انتااع ايةناج هيوف اارا ا ي ايااالت ايتايهه

أ -إذا ااااه انير.

ب -إذا خش ػ أف هػػؤدل إي ػ يتنػػهح يت لػػؽ ا ػ ارأة أو أاػػردح أو يهلػػاف شػػاوة اؤدهػػه إي ػ
زنا.

اػ ػ -إف يػػاف ه ػػؤدل إي ػ تػػرؾ وال ػػب دهن ػ ياياػػبلةح أو دنه ػػولح ي ػ داج الالػػه ايوال ػػب
اللهه.

إاا إذا ياف هؤدل إي ترؾ اياندوااتح يهيوف ايرويا.

واتبتوا الل تارهـ يؿ غناج هشتاؿ الل ياش أو ينؽ أو تاػرهض اللػ ا اػهه إذ

ايةناج يهس إال يبلا ا ياننه انفح وااهاه ااهحح ويؿ يبلـ هشتاؿ الل اراـح ياو اراـ.
واختلبوا يهاا الدا ذيؾ اختبليا وياألت

أ -ياناـ اف ألاز يؿ غناج اآيه وغهر آيه.
ب -واناـ اف ان ه اآيهح وألاز اةهر آيه.
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اػ -واناـ اف ان ه ان ا ااتا اآيهح وألاز اةهر آيه.

()96

د -واناـ اف ان ه ان ا ااتا اآيه واةهر آيه والدو اراا ا

يتػػد ذيػػب ايشػػاي هه وايااييهػػه وا ػػض اياناالػػه إي ػ أنػػه ايػػرو ح يػ ف يػػاف نػػاااله اػػف

اا ػرأة ألناهػػه ياػػو أشػػد ي اريػػهح واللػػؿ ايااييهػػه ا ػ ف نػػاااله اخػػؿ اػػاياروجة والللاػػا ايشػػاي هه
اتػػوياـ ياػػا يهػػه اػػف ايلاػػوح والللاػػا اإلاػػاـ أااػػد اتػػوؿ ((ال ه لانػ ايةنػػاج ألنػػه هثاػػت اينبػػاؽ
ي ايتلب)) وذيػب الاػد اهلل اػف ل بػرح والاػد اهلل اػف ايزاهػرح واياةهػرة اػف شػ اهح وأنػااه اػف

زهدح وا اوهه اف أا نبهاف وغهػريـ اػف اياػاااه وا ػض اياناالػهح اػناـ أاػو ايػر ايخػبلؿح

وايةزاي اف ايشاي هه إي إاااتهح وهنتدؿ ااينص وايتهاس

()97

ياػػا اياػػؽ ايانبهػػه وايااييهػػه واية ازيػ اػػف ايشػػاي هه اايػػدؼ لاهػ أنػواع ايطاػػوؿ وي ػ
اآلالت ايترالههح اا يـ هيف انت ااياا يلاو اياارـ.
املبحث اخلامش

ولـيمــة العــرس
أوًَ  :الوليمة:

يةػهح انػـ يلط ػاـ يػ اي ػرس خااػهح واػد هتػاؿ يةهريػا ويهاػهح ييناػا إذا أطلتػت ياػ

خااػػه اويهاػػه اي ػػرسح الواذا أرهػػد ااػػا غهػػر ذيػػرت اتهػػدة .وايويهاػػهح ا ػ خوذة اػػف ايػػويـح ويػػو
()98
ايلا ألف ايزولهف هلتا اف.
إف اإلنػػبلـ اتش ػره اته ايشػػااله ييايػػه ابااػػؿ اياهػػاةح شػػرع ايويهاػػه أليػػداؼ نػػااهه

يرهدةح وأيااا اشاريه ايانلـ أيراح إخوانه ايانلاهف ي اثؿ يذ ايبراه ي اي اػرح الواشػااد
ايزياؼ ي ايالتاػ يهلػه اي ػرس وتاتػهف أوااػر اياػودة اػهف األاراػاج واألاػدااج ويػ ا ػاف

الهله ذات أثر هارص اللهاا ايشارعح وهن
وايرااطه األخوهه أاتف

()99

إي تاتهتااح يتيوف ايواػدة االلتااالهػه أاػوتح
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ثانياً :حكم ا:

ذيػػب لااػػور اي ل اػػاج إي ػ أناػػا نػػنهح وذيػػب يرهػػؽ آخػػر اػػف اي لاػػاج إي ػ ولوااػػاح

وانتديوا الل ذيؾ ا اادهث اناا -

 -1اويه  ي اد ايرااف اػف الػوؼ ((أويػـ ويػو اشػاة))

()133

ويػذا أاػر انػه ح ويػو هبهػد

ايولوب.

 -2الػػف ارهػػدة اػػف ايااػػهب (راػ اهلل النػػه) اػػاؿ (ياػػا خطػػب الل ػ ي ياطاػػه (را ػ اهلل
النااػػا) اػػاؿ رنػػوؿ اهلل (( إنػػه الاػػد يل ػػرس ..وي ػ رواهػػه أخػػرت يل ػػروس اػػف
ويهاه))

()131

 -3الف أنس (را اهلل النه) ((اػا أرهػت رنػوؿ اهلل ح أويػـ اللػ إاػرأة اػف ننػاج ح اػا
أويـ الل زهنبح ي نه ذاح شاة))

()132

ثالثاً :إقامة الوليمة :ينبغي أن تكون الوليمة وف الصورم اآلتية:

 -1هدال إيهاا األتتهاجح واألاػاربح وايبتػراجح وايا ػارؼح واألاػدااجح وهتاػد ادالوتػه
انتاايه الوب اإلخوافح الوادخاؿ اينرور الل الوب اياؤانهفح ااؿ اللهػه اياػبلة
واينػ ػػبلـ ((شػ ػػر ايط ػ ػػاـح ط ػ ػػاـ ايويهاػ ػػه هػ ػػدال إيهاػ ػػا ايشػ ػػا اف وهاػ ػػاس النػ ػػه

ايلائ ))

()133

 -2واػػت ايويهاػػه اختلػػؼ اينػػلؼ يػ ويتاػػاح وهتػػوؿ ااػػف اينػػاي ف ايانتػػوؿ الػػف ي ػػؿ
اينا (ال اهلل اللهه ونلـ) أناا ا د ايدخوؿ

()134

 -3ادة ايويهاػه اختلػؼ اي لاػاج يػ اػدة ايويهاػهح ألف األاادهػث أطلتػتح ياػناـ اػف
ألػػاز أف تاتػػد ايويهاػػه إي ػ نػػا ه أهػػاـ ويثاانهػػه أهػػاـح والشػػؾ أف األياػػؿ أف ال

تزهد الف ثبلثه أهاـ ياا ثات الف أنػس (راػ اهلل النػه) اػاؿ ((تػزوج رنػوؿ اهلل
ح ابهه ول ؿ التتاا اداااا ول ؿ ايويهاه ثبلثه أهاـ)).

()135

وال هشترط ي ايويهاه ايػذاائحح اػؿ هلػوز أف تػؤدل اػ ل ط ػاـ تهنػر ويػو يػـ هيػف يهػه
ياػػـح يػػبل هنػػتترض أللػػؿ ذيػػؾح اػػؿ نتتػػدل اايرنػػوؿ ح ي ػػف أنػػس اػػاؿ أاػػاـ ايناػ  اػػهف
خهار وايادهنه ثبلث اح هانػ ااػبهه انػت اههػ ح يػدالوت ايانػلاهف إيػ ويهاتػهح ياػا يػاف يهاػا
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خاػػز وال ياػػـف أاػػر ااإلنطػػاع (يػػرش) ي ػ يت يهاػػا اػػف ايتاػػر واألاػػط (يػػاف البػػؼ هطػػاخ اػػه)
واينافح ييانت ويهاته

()136

وايذهف هنر.

 -4هلػػب ا ارالػػاة اآلداب اإلنػػبلاهه ي ػ ابلػػه ويهاػػه اي ػػرس ا ػػدـ اخػػتبلط ايلننػػهف
الل اائدة ايط اـح وخلويا اف ايااراات وايبوااش وايانيرات.

رابعاً  :إجابة الدْوى واجبة لكن ا مءروطة:

 -1ااؿ رنوؿ اهلل (( إذا دال أاديـ إي ايويهاه يله تاا))

()137

وي رواهه – ((إي ويهاػه الػرس))ح ويػ أخػرت ((إذا دالػا أاػديـ أخػا يلهلػب الرنػ ا

ياف أو ناو ))( )138والف أا يرهرة (راػ اهلل النػه) أنػه يػاف هتػوؿ ((...واػف تػرؾ ايػدالوة
يتد الا اهلل ورنويه))

()139

((شر ايط اـ ط اـ ايويهاهح تدال ياػا األغنهػاج ح وتتػرؾ ايبتػراجح واػف يػـ
ويتويه 
ي
هل ػػب اي ػػدالوة يت ػػد الاػ ػ اهلل ورن ػػويه))( )113وهت ػػوؿ (( ييػ ػوا اي ػػان ح وألهاػ ػوا اي ػػداال ح

والودوا ا يارهض)).

()111

وهتوؿ ايااطب اللهه ايابلة واينبلـ ((ألهاوا يذ ايدالوة إذا دالهتـ ياا))

()112

.

وهنػػتباد اػػف يػػذ األاادهػػث اييرهاػػهح ولػػوب إلااػػه ايػػدالوةح ويػػو اياشػػاور اػػف أاػواؿ
اي لاػػاجح ونتػػؿ ااػػف الاػػد اياػػر وايتااػ الهػػاض واينػػوول االتبػػاؽ اللػ ولػػوب اإللااػػه يويهاػػه
اي رسح وارح لااور ايشاي هه وايانااله ا ناا يػرض الػهف ونػص اللهػه اايػؾح والػف ا ػض
ايشػػاي هه واياناالػػه أناػػا نػػنه انػػتااهح وييػػف هاػػدو أناػػا والاػػه يؤلوااػػر اي ػواردة ااػػا اػػف غهػػر
ا ػػارؼ يا ػػا ال ػػف ايول ػػوبح وألنا ػػا ون ػػهله يلتا ػػاي ا ػػهف اين ػػاسح وااللتا ػػاع إلا ػػداج ايانػ ػرة

يل رونهفح وايتزاور اهف ايانلاهف وتاتهف اله ايرااه وشير ن ـ اهلل ت اي .
 -2أاا ايشروط يا

أ -أف تيػػوف ويهاػػه انػػلـ يتويػػه (( إذا دالػػا أاػػديـ أخػػا )) وهتػػوؿ ا ػػض اي لاػػاج

إذا يػػاف يػػؾ لػػار اػػف اييبػػار ااػػؿ النػػد زواج وأويػػـ ودالػػاؾ ي ػ ف اإللااػػه ال

تلػػب وييناػػا لػػائزة إال يهاػػا هتاػػد اػػه ايش ػ ائر ايدهنهػػه ي ناػػا تاػػرـ اإللااػػه إيهػػه
اثلاا ي أالهاديـ

()113
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ب -ت ههف ايشخص اايدالوةح يلادهث اياػار ذيػر ح وأاػا ايػدالوة اي ااػه يػبل تػدخؿ يػ
ايولوب.

اػ -أال هيوف يناؾ انيرات إال أف هتاد إزايتاا.

د -أف ال هيػػوف ينػػاؾ الػػذر هان ػػه اػػف ايااػػور ياػػرض أو نػػبر أو نػػاؽ اايػػدالوة
إي ويهاه أخرتح أو ناو ذيؾ

()114

فامساً :ما يستحل لمن حضر الوليمة:

 -1أف هدالو ياااااا ا د ايبراغ ااا لاج النه ال اهلل اللهه ونلـح ي ػف الاػد اهلل ااػف
انػػر أف أاػػا اػػن يلناػ  ط ااػ اح يػػدالا ح ي لااػػهح يلاػػا يػػرغ اػػف ط ااػػهح اػػاؿ
((ايلاـ أغبر ياـح وأراااػـح واػارؾ يهاػا رزاػتاـ))

()115

ويػ اػدهث آخػرح اػاؿ 

((ايلاػػـ أط ػػـ اػػف أط ان ػ ح وانػػؽ اػػف نػػتان ))()116ح وي ػ اػػدهث آخػػر اػػاؿ 
((أيؿ ط اايـ األارارح والت اللهيـ ايابلئيهح وأيطر النديـ اياائاوف))

()117

 -2اي ػػدالاج ي ػػه ويزولتػ ػػه ا ػػايخهر واياري ػػهح ي ػ ػػف أاػ ػ يرهػ ػرة أف اينا ػ ػ  ي ػػاف إذا ريػ ػ
اإلنناف إذا تزوج ااؿ ((اارؾ اهلل يؾح واارؾ اللهؾ ولا اهنياا ي خهر))

()118

 -3وهنػتاب تتػدهـ ايادهػػه يل رونػهف اػػاؿ أنػس تػػزوج ايناػ  يػػدخؿ ا يلػهح ياػػن ت
أـ نػلهـ اهنػػا ((تاػر هخلػػط انػػاف الوااػط أل يشػػؾ) يل لتػػه يػ (تػػورح أل إنػػاج)ح
يتايػػت هػػا أنػػس أذيػػب ااػػذا إي ػ رنػػوؿ اهلل  يتػػؿ ا ثػػت ااػػذا إيه ػؾ أا ػ ح وي ػ
تترئؾ اينبلـ وتتوؿ إف يذا يؾ انا الهؿ ها رنوؿ اهلل .ااؿ يذيب ااا إيػ رنػوؿ

اهلل ال اهلل اللهه ونلـ ....ايادهث))

()119
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اخلامتـة

 -1إف اإلنػػبلـ اػ ػرهص اللػ ػ ايان ػػاج اي ػػداخل يئلننػػاف وي ػػؽ ا ػػاههر خاا ػػه اثلا ػػا اللػ ػ

ايانػػاج ايخػػارل ح يهاػػا هت لػػؽ ااييهػػاف اي ػػاـ يلتباالػػؿ ا ػ اياهػػاةح يلتػػد الػ يػد أيػػـ ارتيػػز
يانػػاج األن ػرة ي ػ ايالتا ػ يػػو ايػػزواجح يػػذا أويػػت ايش ػره ه اية ػراج أياهػػه ااػػوت ياػػذا
اياابح واادت ينلاح اياهاة ايزولهه اخطوات اوطئهح اثؿ اختهار ايزولػه اياػاياه
واينظر إي اياخطواه وايخطاه وغهريا ااا تيبؿ اين ادة ايزولهه.

 -2اينيػػاح اشػػروع ااييتػػاب واينػػنه وااللاػػاع .ويػػو نػػنه األناهػػاج وايارنػػلهفح واػػد هيػػوف

يراا أو نػنه أو ا اراػا انػب اػاؿ اإلننػاف يػ اخايػه أو الػدـ اياخايػه اػف ايواػوع
ي ػ ايزنػػاح أو الػػدـ ايتػػدرة الل ػ ايتهػػاـ اايوالػػب اي ػػائل ح يلتػػد وا ػ ايبتػػه اإلنػػبلا

شروط ا واهودا وت ارهؼ الدة يتنظهـ اينياح واياهاة ايزولهه.

 -3إف ايػػزواج ه تاػػر أننػػب ونػػهله طاه هػػه والػػبلج إلرواج ايةره ػزة ايلننػػهه وأانػػف وا ػ
يئلنلابح ويهه ايااايظه الل ايااه اي ااه واالنتترار اينبن واينيهنه.

 -4شرع اإلنبلـ اوااط يلزياؼ اا ن اياناجح وانػتوثؽ تلػؾ ااييتػاب واينػنهح ول ػؿ يػبلا
اف ايػزولهف ياانػ ا يآلخػر ونػين اح وأيػزـ ايطػريهف اا ارالػاة يػؿ انااػا اتػوؽ ووالاػات

ايطرؼ اآلخر.

 -5ينػػاؾ آداب إنػػبلاهه ي ػ يهلػػه ايزيػػاؼح تتطلػػب ايتانػػؾ ااػػا وااليتػػداج إيهاػػاح يت اػػهـ
ايبائدة يااا.

 -6إف اإلنبلـ شالت تشػره اته رالاهػه انتط ػه اينظهػر اػايةرهزة ايلننػهه وتراهتاػا وأطيرياػا
ادوداح ويذااا اطرؽ تراوهه نالاه وأار ايالتا االيتزاـ اتاهئػه ظػروؼ تاػوؿ دوف
طةهاناا وذيؾ اونائؿ غرز اب اهلل ت اي يػ ايناشػئهح وتااػهر اينػاس اايتاػد اػف

خل ػػؽ اإلنن ػػافح الواا ػػاد اياثهػ ػرات ايش ػػاوانهه ا ػػف اخ ػػتبلط ايلنن ػػهفح وت ػػروهة ايبن ػػادح
وااب إي ايانلاهف تناهؿ أار ايزواجح واناياه ايلاه ينشر ايباهله.
 -7هلب ايتزاـ اينناج اايلااس ايشػرال وايالػاب اإلنػبلا ح وايزهنػه ايااااػهح وتباػهاافح
ا ػ ف ايا ػرأة الػػورةح واييشػػؼ الناػػا هشػػل ذول اينبػػوس ايارهاػػه الل ػ ايبنػػادح الوااااػػه

141

الـزّفــاف وضـوابطه الشرعيـة
د .حممد زكي حسني أمحد الربواري

ايبوااش وايانيرات وتلوهث اياهئه اايناوـ ايبلخبلاهه وايت تؤدل إي تتػوهض أريػاف

ايالتا ايذل هلب أف هان الل ايابلح وايتتوت.

 -8إف إاااػػه ابلػػه ايزيػػاؼ انػػتااهح ألف اإلنػػبلـ هلػػث الل ػ إدخػػاؿ اينػػرور ي ػ نبػػوس

ايػزولهف ااػػذ ايانانػػاهح وتيػوهف اترتهػػؿ آهػػات اػف ايتػرآف اييػرهـ يػ االاتػػداجح الوانشػػاد
ااػػائد واػػدائح دهنهػػه ايت ػ تاػػث الل ػ ناػػؿ األخػػبلؽ واياػػرب الل ػ ايػػدؼح وت لهػػؽ

اي ارهػػات ايت ػ تػػدؿ الل ػ ايبػػرحح الوااػػاجة ايااػػااهح ااػػا ه ػػرؼ اػػه ايزيػػاؼح واشػػاريه
ايننػػاج ا هػػدة الػػف االخػػتبلط اػ ايرلػػاؿح وااػػور اياػػاهافح وهنػػاح اايةنػػاج ايخػػاي

اف ايالوف وايخبلاله وياش ايتوؿ.

 -8يلبتاػػاج ي ػ اياػػذايب األرا ػػه آراج اخاػػوص ايةنػػاج ي ػ يػػذا اياػػاب وااػػورة الاا ػهح
وياـ ت لهبلت وانتشاادات والتاادات ااألديهح وانااشات.
 -13ذيػػب ايلااػػور اػػف اي لاػػاج وايبتاػػاج إي ػ أف ايويهاػػه يل ػػرس نػػنه اؤيػػدة ي ػ أدن ػ

ايادح اؿ أناا والاه الند اييثهر اناـ انب ياااـ يؤلاادهث ايواردة ي يػذا ايشػ ف.
واػ ػػف اياػ ػػدها أف ايويهاػ ػػه ي ػ ػ إالػ ػػداد ايط ػ ػػاـ ودالػ ػػوة ايبت ػ ػراج واألتتهػ ػػاج واألاػ ػػارب

واألادااج إيههح وهلوز ت دهتاا اػ ل ط ػاـ وييػف ايت يهػد هناػب اللػ شػاوياا ايلاػـح
واألار اتواؼ يدت اتهـ ايويهاه الل

ايلانب االاتاادل.

 -11إلااه ايدالوة إيهاا والاه ألاادهث يثهرةح هباـ اناا األار اايولوب.

 -12هناة ػ يا ػػف ااػػريا تانئ ػػه اي رونػػهف واي ػػدالاج يااػػا ا ػػايخهر واياريػػهح وتت ػػدهـ يدهػػه
إيهااا.

 -ايترآف اييرهـ.

ثبث املصادر واملراجع

 -1أاػػو اااػػد اية ازي ػ (ت 535ي ػػ) إاهػػاج اللػػوـ ايػػدهفح ج1ح يتػػاب ايش ػ ب يلت ػراث واي لػػوـ
اإلنبلاهه ييؿ ايش ب .د .ت.

 -2أاػػو اااػػد اػػف اػػزـ ايظػػايرل (ت 456ي ػػ) اياال ػ ح نشػػر ايتاػػه ايلااورهػػهح ايتػػايرةح
1389يػ.
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 -3أاػػو الاػػد اهللح اااػػد اػػف هزهػػد ايتزوهن ػ ح اإلاػػاـ اياػػايظ (ت 275يػ ػ نػػنف ااػػف االػػهح
تاتهؽ اااد يؤاد الاد ايااا ح دار أاهاج ايتراث اي راػ ح اهػروت – يانػافح  1395ي ػ
1975 -ـ.

 -4أاو ايرح أااد اف الل ايرازل ايلااص ايانبػ (ت 373يػػ) أايػاـ ايتػرآفح تاتهػؽ
اااد اادؽ ااااولح د .ت.

 -5أاو ل برح اااد اف لرهر ايطارل (ت 313يػ) تبنهر ايطارل(لػاا اياهػاف)ح اطا ػه
ايا ارؼح ايتايرة 1966ـ.

 -6أاو داودح نلهااف اػف األشػ ث اينلنػتان (ت 275يػػ) (اينػنف)ح د ارنػه يارنػه ياػاؿ
هونس اياوتح ط1ح دار ايلنافح اهروت – ياناف  1439يػ1988 -ـ.
 -7اا ػػف ال ػػر اي ن ػػتبلن (ت  852يػ ػػ) ال ػػوغ اياػ ػراـح ارال ػػه ااا ػػود أا ػػهف اينػ ػواولح دار
ايرائد اي را ح ط2ح اهروت 1437يػ 1987 -ـ.

 -8ااػػف انظػػور(ت  711ي ػػ) ينػػاف اي ػػرب ح دار إاهػػاج ايت ػراث اي را ػ ح اهػػروتح 1438
يػ1988 -ـ.

 -9ااػػف الػػر اي نػػتبلن

يػػتح اياػػارل شػػرح اػػاهح اياخػػارل ح ايايتاػػه اينػػلبههح ايتػػايرةح

1437يػ.
 -13ااف ادااه (ت 633يػ) اياةن ح دار اييتاب اإلنبلا ح ايتايرة .د .ت.
 -11اا ػػف يثه ػػر ايداش ػػت

اينااه ػػه يػ ػ ايب ػػتف وايابلا ػػـح دار اييت ػػب اي لاه ػػهح ط2ح اه ػػروت

1411يػ 1991 -ـ.

 -12ااف اهـ ايلوزهه (ت 751يػ) ايطب ايناولح تاتهؽ الاػد ايا طػ أاهػر ايتللاػ ح دار
ايوال ح ط14ح البح  1411يػ.

 -13ااػ ػػف تهاهػ ػػه(ت  728ي ػ ػػ) الاػ ػػوع ايبتػ ػػاوتح نشػ ػػر ايااليػ ػػه اي راهػ ػػه اين ػ ػ ودههح ط1ح
1382ـ.

 -14ااػػف الااػػدهف (ايشػػاهر اػػااف الااػػدهف)(ت 1252ي ػػ) رد ايااتػػار الل ػ ايػػدر اياختػػارح
شرح تنوهر األااارح ط2ح 1386يػ 1966 -ـ.
 -15ااف لزل اييلا

ايتوانهف ايبتاهه اطا ه اينااه ح تونسح د .ت.
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 -16أاو أناؽ ايشهرازل (ت 476يػ) ايااذبح اطا ه ايللا ح اارح د .ت.

 -17أاػػو هاه ػ زيرهػػا األناػػارل ااشػػهه ايالهرا ػ الل ػ اػػناة ايطػػبلبح ايايتاػػه ايتلارهػػه
اييارتح اطا ه ااطب ااادح اار .د .ت.

 -18أاػػو زيره ػػا هاهػ ػ اػػف ش ػػرؽ اين ػػوولح يتػػاب ايالا ػػوع ش ػػرح ايااػػذب يلش ػػهرازلح ايتاػػه
اإلرشادح اطاا اياختار اإلنبلا ح لدةح د .ت.
 -19أاػػو ايػػر اااػػد ايانػػهن ايداشػػت ح يباهػػه األخاػػارح ط1ح دار ايػػذخائر يلاطاوالػػاتح
اطا ه أاهر – اـ إهرافح 1413يػ.
 -23أاو اين ادات ااف األثهػر ايلزهػرلح لػاا األاػوؿ يػ أاادهػث ايرنػوؿح ط1ح تاتهػؽ
الاد ايتادر األرناؤوطح ايتاه ايالوان ح اطا ه ايابلحح 1393يػ1971 -ـ.

 -21أاو اير اف انهف اينهنػااورل نػنف اياهاتػ ايياػرتح (384ي ػ458-يػػ) طا ػه اهػدر
آاادح 1347يػ.

 -22ااػرايهـ ااػطب وآخػروف ايا لػـ ايونػهطح ج1ح دار ايػدالوةح اؤننػه ثتايهػه يلتػ يهؼ
واينشرح انتاناوؿ – تريهاح ايتايرةح 1989ـ.

 -23أااد اف الر اياهثا (ت 974يػ) ايبتاوت اييارتح وايزوالر الف ااتراف ايياائر.
 -24أااد اف اناؿ ت  164يػ241 -يػح ايانند.
 -25لاراف ان ود ايرائدح دار ايابلههفح ط5ح اهروتح ياناف 1986ـ.
 -26لبلؿ ايدهف اينهوط

ايلاا اياػةهرح دار اييتػب اي لاهػهح ط1ح اهػروت 1413ي ػ-

1993ـ.

 -27خوي ػػه الا ػػد ايت ػػادر دروه ػػش ايزه ػػارة ا ػػهف اينن ػػاج اللػ ػ ا ػػوج اييت ػػب واين ػػنهح اريػ ػػز
ايدرانات اإلنبلاههح ارانلاافح ارهطانها1413 .يػ.

 -28زهػػف ايػػدهفح اا ػرايهـ اياشػػاورح ااػػف نلػػهـ ايانب ػ

األشػػاا واينظػػائرح طا ػػه ااػػورةح

نشر دار ايا ريهح اهروتح د.ت.
 -29نهد نااؽ يته ايننهح دار ايبير يلطااالهح ياناف – اهروت 1433يػ.
 -33نػػهد ايػػرت إالانػػه ايطػػاياهفح ج3ح ايايتاػػه ايتلارهػػه ايياػػرتح اطا ػػه ااػػطب اااػػد
اار .د.ت.
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األنػ ػرة واياه ػػاة اي ائله ػػهح دار ايناا ػػه اي راه ػػهح اه ػػروتح 1434ي ػ ػ -

1984ـ.
 -32اايح اف اارايهـ ايالها

ها يتاة اإلنبلـ أارئ اتػ ال تخػدال ح دار اياخػارل يلنشػر

اطاا اينلاافح ايتاهـ – اين ودهه 1435يػ.

 -33الاد ايرااف اف الل ايا روؼ اااف ايراه ايشهاان (ت 944يػ) ت لهػؽ اااػد اااػد
ايبت ح دار ايا ريه يلطاااله واينشرح اهروت – ياناف1397 /يػ 1977 -ـ.

 -34الاد اهلل اف الاد ايرااف آنند ايارأة وايالابح ايتاه دار اإلاػاـ ايػذيا ط1ح لػوي
– اين ودههح 1412يػ.

 -35الاػػد اي ظػػهـ ايانػػذرل (ت 656ي ػػ) ايترغهػػب وايتريهػػبح ج3ح تاتهػػؽ الػػون ايش ػرهؼح
ايويايه اي راهه يلتوزه ح زرااج -األردفح 1413يػ1993 -ـ.

 -36الاػػد ايػػرااف ايلزهػػرل يتػػاب ايبتػػه الل ػ اياػػذايب األرا ػػهح اػػة4ح دار أاهػػاج ايت ػراث
اي را – اهروتح 1969ـ.

 -37الل ػ ػ اػ ػػف الاػ ػػر ايػ ػػداراطن (ت 279ي ػ ػػ) نػ ػػنف ايػ ػػداراطن ح دار ايااانػ ػػفح ايادهػ ػػه
ايانورةح د .ت.
 -38الل اف ايانهف (ت 356يػ) اياشاور ا ا يرج األاباان

األغان .

 -39ايبه ػػروز آا ػػادل (ت  817يػ ػػ) ايت ػػااوس اياا ػػهطح تاته ػػؽ ايت ػػب تاته ػػؽ ايتػ ػرات يػ ػ
اؤننه ايرنايهح ط2ح اهروت – ياناف (1437يػ 1987 -ـ).

 -41اااد اف انااالهؿ اياخارل (256 – 194يػ) ااهح اياخارلح اوالؽ 1314يػ.
 -42اااد ان الاد ايرااف ايةزلح ايا روؼ اايخطاب (ـ 954يػ) اوايػب ايللهػؿ يشػرح
اختار خلهؿح اطا ه اين ادةح د .ت.

 -43اااػد اػف اللػ اػف اااػد ايشػػويان (ت 1255يػػ) يػتح ايتػدهرح دار ايبيػرح اهػػروتح
1433يػ 1983 -ـ.

 -44اااد اف الل اف اااد ايشويان
 -45اااد ناار ايدهف األياان

نهؿ األوطارح دار ايبير – اهروتح 1973ـ.

آداب ايزياؼح ايايتاه اإلنبلاههح ط1ح الااف 1439يػ.
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 -46اااػػد اػػف الهن ػ ا ػػف نػػورة ايلػػاا اياػػاهح (ن ػػنف ايتراػػذل) تاتهػػؽ أااػػد اااػػد
شايرح ايايتاه ايتلارههح ااطب أااد اياازح ايه ايايراهح د.ت.

 -47اااػ ػػد ايخطهػ ػػب ايش ػ ػراهن

اةن ػ ػ ايااتػ ػػاج إي ػ ػ ا ريػ ػػه أيبػ ػػاظ اياناػ ػػاجح دار ايبيػ ػػر

يلطاااله واينشر وايتوزه ح 1398يػ 1978 -ـ.

 -48اااد اف أا ايػر ايػرازل اختػار اياػااحح تاتهػؽ يلنػه اػف اللاػاج اي راهػهح ايناشػر
دار ايبيرح اهروت 1393يػ1973 -ـ.
 -49اااػػد رشػػدل اااػػد انػػااالهؿ أايػػاـ ايػػزواج ي ػ اإلنػػبلـ ايتاػػه وياػػهح ط1ح ااػػرح
1433يػ 1983 -ـ.

 -53اااػػود ايااػػرلح أاػػو الاػػار ايػػزواج اإلنػػبلا اينػ هدح ايتاػػه اياػػباح ط1ح ايتػػايرةح
1427يػ.
 -51اااػ ػ ػػود ااػ ػ ػػدل االنػ ػ ػػتناوي تابػ ػ ػػه اي ػ ػ ػػروسح دار ايا ريػ ػ ػػهح ط5ح ايػ ػ ػػدار اياهاػ ػ ػػاج
1436يػ1986 -ـ.

 -52انلـ اف ايالاج اف انلـ ايتشهرل اينػهنااورت (ت 261يػػ) اػاهح انػلـح اطا ػه
دار ااهاج ايتراث اي را ح ط5ح اهروت  1423يػ2331-ـ.

 -53انا ػػور ه ػػونس اياا ػػوت

يش ػػؼ ايتن ػػاع اللػ ػ ا ػػتف اإلان ػػاعح اطا ػػه أنا ػػار اين ػػنه

ايااادههح 1367يػ.

 -54ايانلد ي ايلةه واألالبلـ ايناشرح ايايتاه ايشراههح اياطا ه ايياثويهيههح 1973ـ.
 -55و ازرة األواػػاؼ وايشػػؤوف اإلنػػبلاهه اياونػػواله ايبتاهػػهح اطا ػػه ذات اينبلنػػؿح ط2ح
اييوهتح 1436يػ 1986 -ـ.

 -56هون ػػؼ ايترا ػػاول ا ػػف ي ػػدل اإلن ػػبلـح يت ػػاوت ا ااػ ػرةح ج2ح دار ايوي ػػاج يلطااال ػػه
واينشر وايتوزه ح اطاا دار ايوياجح ط1ح اياناور  1413يػ 1993 -ـ.

 -57هونػؼ الاػد اياػػادل اياثػاؿ اإلنػبلـ وانػػاج ايالتاػ ايبااػؿح ايناشػػر ايايتاػه اي راهػػهح
اهداح يانافح 1392يػ1972-ـ.
 -58هون ػػؼ اا ػػطب ايتااػ ػ وآخ ػػروف الل ػػـ اي ػػنبس ايترا ػػول يػ ػ ا إلن ػػبلـ ايناش ػػرح دار
ايارهخح اطا ه اهنانهح اهروتح 1431يػ1981-ـ.
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هـىامـش البحث

 -1ااف انظور يناف اي ربح ح3ح ص 625ح ويتح ايتدهرح ح3ح ص 99.
 -2نورة اياترة اآلهه 233.

 -3ااهح اياخارل يتاب ايطبلؽح اػاب اػف ألػاز طػبلؽ ايػثبلث ( )5263وانػلـ يتػاب
اينياح (.)1433
 -4نورة اينناج اآلههح 3.

 -5روا ايااهت ي نننه اييارت ( )78/7هنظػر إيػ

أاػ هاهػ زيرهػا األناػارلح ااشػهه

ايالهرا الل اناة ايطبلبح ص 321.

 -6نورة اينناج اآلههح 6.

 -7نورة اياترة اآلههح 233.
 -8اتبؽ اللهه روا اياخارل ( )2639يتاب ايشااداتح وانلـ ( )1433يتاب اينياح.
 -9ايشهخ ااطب اي دول أاياـ اينياح وايزياؼح ص 6.

 -13أاو هاه زيرها األناارل ااشهه ايالهرا الل اناة ايطبلبح ج3ح ص 321.
 -11هنظػر إيػ

ايػرازل اختػار اياػػااحح ص 278ح وااػف ايانظػور ينػاف اي ػرب اػػة6ح

ص 138ح وايا لـ ايونهطح ح1ح ص 436.–435
 -12نورة اينناج اآلههح3.

 -13روا اإلاػػاـ اياخارلحيتػػاب اينيػػاحح اػػاب اػػف يػػـ هنػػتطه اياػػاجة يلهاػػـح راػػـ ()5365
وااف الر اي نتبلن الوغ اياراـ ص 239.

 -14هنظر إي

اياةن ()446 /6ح واإليااح الاف ياهرة (.)113 /2

 -15نورة ايرالد اآلههح 38.

 -16أورد اينػ ػػهوط ي ػ ػ ايلػ ػػاا اياػ ػػةهر ج1ح اػ ػػراـ ( )191البػ ػػظ ((أرا ػ ػ اػ ػػف نػ ػػنف
ايارنلهف اياهػاج اياػدهث)) هنظػر إيػ

لػبلؿ ايػدهف اينػهوط ح ايلػاا اياػةهرح دار

خداات ايترآف.
 -17نورة ايروـ اآلههح 21.
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 -18نورة اينور اآلههح 32.

 -19روا اياخػ ػػارل ي ػ ػ اػ ػػاهاهح ينػ ػػاب اينياححػ ػ ػ اػ ػػاب األيبػ ػػاج ي ػ ػ ايػ ػػدهفح تاػ ػػت راػ ػػـ
()5393ح وهنظر إي

 -23أاو اااد ايةزاي

اااد اادل األنتناوي

تابه اي روسح ط6ح ص 48.

أاهاج اللوـ ايدهفح ح2ح ص 28.

 -21روا ايننائ وغهر .
 -22اػػاهح اياخػػارلح يتػػاب اياهػػوع ()1955ح ويتػػاب ايلاػػاد واينػػهر اػػراـ ( )2745وروا
انػػلـحيتاب ايراػػاعح اػػاب انػػتاااب نيػػاح ايايػػر اػػراـ ( )1466وتهنػػهر ايواػػوؿح
ح3ح ص 258.

 -23روا أاػػو داود ي ػ نػػننهح يتػػاب اينيػػاح اػػراـ ( )1754واياخػػارلح يتػػاب اينيػػاحح اػػاب
ايثهااتح اراـ ()5383
 -24اياةن (.)552 /6

 -25واياةن ػ ( )552 /6ويػػتح اياػػارل ( )182 /9واإلناػػاؼ ( )19 /8ول ػواير اإليلهػػؿ
( )275 1واةنػ ايااتػػاج ( )128 /3ونااهػػه ايااتػػاج ( )183 /6ااػػف الااػػدهف (/5
.)237

 -26ااهح يته ايننه (.)123 – 119 /3
 -27لاا أاياـ اينناج (.)253 /3
 -28هنظػ ػػر إي ػ ػ

ااػ ػػف ايانظػ ػػور ينػ ػػاف اي ػ ػػرب اػ ػػح6ح ط1ح ص 57ح وايبهػ ػػروز آاػ ػػادلح

ايتػػااوس ايااػػهطح ص1355ح واي ػرازل اختػػار اياػػااحح ص 27ح وايا لػػـ ايونػػهط
ص  .395ولاراف ان ود ايرائدح اة1ح ط2ح ص777.

 -29نورة األالراؼ اآلههح 188.

 -33أورد اينهوط ي ايلاا اياةهرح ج1ح اراـ (.)1197
 -31أخرلػػه ايننػػائ ( )91 /2واينػػهوط ي ػ ايلػػاا اياػػةهرح ح2ح راػػـ  )5851البػػظ
(( يا ػػؿ ا ػػا ا ػػهف ايا ػػبلؿ واياػ ػراـ ا ػػرب اي ػػدؼ وايا ػػوت يػ ػ ايني ػػاح) وا ػػاؿ ا ػػدهث
ااهح.

148

جملة كلية العلوم اإلسالمية
اجمللد الثالث

العدد السادس

 4763هـ  5339 -م

 -32روا اياهاتػ ػ يػ ػ ن ػػننه اييا ػػرت ( )78/7وا ػػااه األيا ػػان يػ ػ اينلن ػػله ايا ػػاهاه
(.)1782
 -33نورة اياترة اآلههح 187.
 -34هنظر إيػ

أاػ يػرج األاػباان ح األغػان ح واااػد ااػدل تابػه اي ػروسح ص 91ح

وأا الاارح ايزواج اإلنبلا اين هدح ص 357.

 -35ااف ايلوزل أاياـ اينناجح ص 73.
 -36روا ايطارل.

 -37انف ااهحح روا ايتراذل اراـ (.)698
 -38روا اإلااـ أاو داود ي نننهح يتاب اينياح اػراـ ( )2163واياخػارل يػ أي ػاؿ اي اػاد
ص 77.

 -39روا انلـ ي يتاب ايطاارة (.)253
 -43أخرلػػه ايطا ارن ػ ( )2 /21 /3انػػند اػػاهح الػػف ااػػف الاػػاس واػػااه األياػػان ي ػ
آداب ايزياؼ ص 24.

 -41أخرله اياخارل ي ااهاه ( )187 /9واتهه أاااب ايننف إال ايننائ ح
 -42نورة اياترة اآلههح 223.
 -43روا اياخػػارلح يتػػاب ايتبنػػهرح اػػاب (ننػػاؤيـ اػػرث ييػػـ) اػػراـ ( )4528البػػظ (يانػػت
ايهاود تتوؿ إذا لاا اا اف ورائاا لاج ايويد أاوؿح ينػزيت اآلهه اييرهاه.

 -44ااف ايتهـ ح ايطب ايناولح ص  371واا ا ديا.
 -45اياادر نبنه.

 -46أخرل ػػه اينن ػػائ يػ ػ يت ػػابح الشػ ػرة اينن ػػاجح ا ػػاب ا ػػب اينن ػػاج ( .)61 /7وال ػػف أن ػػس
را ػ اهلل النػػه اػػاؿ اػػاؿ رنػػوؿ اهلل اػػل اهلل اللهػػه ونػػلـ ((ااػػب إي ػ اػػف دنهػػايـ
ايننػ ػػاج وايطهػ ػػبح ول لػ ػػت ا ػ ػرة الهن ػ ػ ي ػ ػ اياػ ػػبلة)) روا ايننػ ػػائ ( )3943وأااػ ػػد

()11884ح

 -47نػ ػػنف أا ػ ػ داودح يتػ ػػاب اياػ ػػوـ ( )2386ص 312ح وذيػ ػػر اينػ ػػهوط ي ػ ػ ايلػ ػػاا
اياةهر.
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 -48روا ايتراذل اراـ ( )1166واااه األياان ي ااهح ايلاا (.)7831

 -49روا ايطا ارنػ ػ ػ يػ ػ ػ األون ػ ػػاط ( )362 /2وا ػ ػػااه األيا ػ ػػان يػ ػ ػ ا ػ ػػاهح ايترغه ػ ػػب
وايتريهب (.)2429

 -53ننف أا داودح يتاب اينياحح اراـ (.)1847
 -51ااف ايتهـ ح زاد ايا اد (.)249–247 /4
 -52ايااػ ػػدر نبنػ ػػه ()249–247 /4ح وايشػ ػػهخ اااػ ػػود ايااػ ػػرل أا ػ ػ الاػ ػػارح ايػ ػػزواج
اإلنبلا اين هدح ص369.–368
 -53هنظر إي ااف ادااه اياةن ح (.)23 /7

 -54روا انلـح يتاب اينياحح ااب نػدب اػف رأل إاػرة يوا ػت يػ نبنػه البػظ ((إذا أاػديـ
أاللاتػػه ايا ػرأة يوا ػػت ي ػ الاػػهح يله اػػد إي ػ إا أرتػػه يلهواا اػػاح ي ػ ف ذيػػؾ هػػرد اػػا ي ػ
نبنه)).

 -55روا اياخػ ػػارلح يتػ ػػاب اينيػ ػػاحح اػ ػػاب (إذا ااتػ ػػت ايا ػ ػرأة اا ػ ػالرة ي ػ ػراش زولاػ ػػا) اػ ػػراـ
(.)5193

 -56أورد اينهوط ي ايلاا اياةهرح ح1ح تات راـ (.)339
 -57روا أاو داود اراـ ( )219وااف االه ( )593وأااد (.)23353
 -58ايشهخ اااود اياارل أاو الاار ايزواج اإلنبلا اين هدح ص 354.
 -59نورة اياترة اآلههح 228.

 -63أخرله ايطارل ي ايتبنهر ( )453 /2وااف أا شهاه ( )196 /4واياهات .
 -61ايشهخ اااود اياارلح أاو الاار ايزواج اإلنبلا اين هدح ص 628.
 -62روا انلـح يتاب اإلاارة راـ (.)715
 -63نورة اينور اآلههح 32. – 31

 -64ايرازل اختار اياااحح دار ايرنايه – يوهتح ص 461.
 -65نورة األا ازبح اآلههح 33ح أاياـ ايترآف يللااصح ح3ح ص 363.
 -66نورة األالراؼ اآلههح 26.
 -67نورة األالراؼ اآلههح 21.
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-68ايشهرازلح ايااذبح ط1ح ص 64ح ااف ادااهح اياةن ح ط1ح ص 579.
 -69روا انلـ ي ااهاهح يتاب ايلااسح راـ ايادهث (.)2128
 -73ااف االه ي نننهح يتاب ايلااس راـ ايادهث ( .)3597نهؿ األوطارح ج.116 /2
 -71روا انلـح يناب ايابلةح راـ ايادهث (.)674

 -72روا انلـح يتاب ايلااسح ااب تارهـ ايذيب وايارهر الل ايرلاؿ.

 -73روا اياخارلح يناب ايلااسح ااب إخراج اياتشااهف ااينناج اف اياهوت.
 -74روا انلـ.

 -75روا اياخػ ػ ػػارل ( )5931يتػ ػ ػػاب ايلاػ ػ ػػاسح وانػ ػ ػػلـ ( )2125يتػ ػ ػػاب ايلاػ ػ ػػاس وايزهنػ ػ ػػهح
ايواشاه ي ايت تةرز اإلارة وناويا ي ايللد ثـ تاشو اايياؿ ات هظاػر ايػنتش.
ايانتوشػ ػػاه ي ػ ػ ايت ػ ػ تطلػ ػػب ايوشػ ػػـ .ايناااػ ػػه ي ػ ػ ايت ػ ػ تزهػ ػػؿ ش ػ ػ ر اوالااػ ػػا

اايانتػػاش .اياتنااػػه ي ػ ايت ػ تطلػػب ايػػناص .اياتبللػػات ي ػ ايت ػ تاػػرد اػػا اػػهف
أنناناا ااياارد وناو يتظار ااظار ايانف.

 -76روا أااد ( )27344وايااهدل ي انند .
 -77روا اينناج وايتراذل.
 -78نورة ايباطر اآلههح 13.

 -79روا ان ػػلـح يت ػػاب ايلا ػػاس وايزهن ػػهح ا ػػاب ناػ ػ ايرل ػػؿ ال ػػف ايترالب ػػرح ( )2131وروا
اياخػػارل يتػػاب ايلاػػاسح اػػاب ايتزالبػػر يلرلػػاؿ ()5846ح ويتػػاب اينيػػاحح اػػاب اياػػبرة

يلاتزوج (.)5153

 -83يتح اياارلح ح421. /12

 -81انػػند أااػػد اػػف اناػػؿح اػػاا انػػند ايايث ػرهف راػػـ اياػػدهث ( )8355وروا ااػػف االػػه
واياهات اف ادهث أا يرهرة.
 -82الاد ايرااف ايلزهرلح يتاب ايبته الل اياذايب األرا هح اة4ح ص8.

 -83روا اياخػػارلح يتػػاب اينيػػاحح اػػاب ذيػػاب ايننػػاج واياػػاهات إي ػ اي ػػرسح وي ػ اػػاب
إلااه ايداال ي اي رس.
 -84روا أاو داودح يتاب اينياح.
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 -85أورد اينهوط ي ايلاا اياةهرح ح1ح اراـ (.)3373

 -86ننف ايننائ ح يتاب اينياحح ( .)3323وروا أاو داود ي نننهح ح1ح ص332.
 -87الاد ايبتاح ايزيهرح األاواؿ ايشخاهه يلانلاهفح ص71.
-88ااف ادااهح اياةن ح (.)495 /6

 -89هنظر يتاوت ايللنه ايدائاه ( )6-5 /19ترتهب ايدوهش.
 -93روا اياخػػارلح يتػػاب اينيػػاحح اػػاب ايننػػوة ايبلت ػ هاػػدهف ايا ػرأة إي ػ زولاػػا ()5163ح
ويازهػػد اػػف ايتبااػػهؿ ي ػ يػػذا اياػػابح هنظػػر إي ػ

نزي ػه األنػػااع ي ػ ان ػ يه اينػػااع

ص  41وتلا ػ ػ ػػهس اإلالػ ػ ػ ػػهسح ص 229ح وا ػ ػ ػػاهح يتػ ػ ػ ػػه اينػ ػ ػ ػػنه (178 /3ح )179
واااود اياارلح ايزواج اإلنبلا اين هدح ص 346. – 344

 -91روا ايننػػائ ي ػ نػػننهح يتػػاب اينيػػاح اػػراـ ( )3333واػػااه األياػػان ي ػ اياشػػياة
(.)3159

 -92أورد اينػ ػػهوط ي ػ ػ ايلػ ػػاا اياػ ػػةهرح ح 2اػ ػػراـ ( )5851البػ ػػظ ((ياػ ػػؿ اػ ػػا اػ ػػهف
اياػػبلؿ وايا ػراـ اػػرب ايػػدؼ واياػػوت ي ػ اينيػػاح)) واػػاؿ اػػدهث اػػاهح .وأخرلػػه

ايننائ ( )91 /2وايتراػذل ( )673 /2وايطونػ يػ اختاػر األايػاـ (– 139 /1
.)113
 -93و ازرة األوااؼ وايشؤوف اإلنبلاههح اييوهتح اياونواله ايبتاههح ط4ح ص 93. – 92

 -94روا اياخارلح يتاب اي هدهفح ااب ي اي هدهف وايتلاهؿ يهه اراـ (.)948
 -95ايادهث اطوؿ ي ننف ايتراذلح يتاب ايانااب اراـ (.)3623

 -96هونؼ ايترااولح اف يدل اإلنبلـح يتاوت ا اارةح ص 478.
 -97اياادر اينااؽ و ازرة األوااؼ وايشؤوف اإلنبلاههح يوهتح ح4ح ص 93.

 -98هنظػػر زيرهػػا األناػػارلح ااشػػهه ايالهرا ػ الل ػ اػػناة ايطػػبلبح ص433ح واي ػرازل
اختار اياااحح ص536.
 -99هنظر آداب ايخطاه وايزياؼح ص99.
 -133اتبػ ػػؽ اللهػ ػػه روا اياخػ ػػارلح يتػ ػػاب اياهػ ػػوع اػ ػػراـ (2348ح  )2349يتػ ػػاب اينيػ ػػاحح
وانلـ يتاب اينياح (.)1427
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 -131اػػاهحح روا أااػػد ( )22526واػػاؿ اياػػايظ ي ػ ايبػػتح ( )233 /9إنػػناد ال ا ػ س
اه.
 -132روا اياخػػارلح يتػػاب اينيػػاحح اػػاب ايويهاػػه ويػػو اشػػاةح راػػـ اياػػدهث ( )5168وناػػه
((اػػا أويػػـ اينا ػ اػػل اهلل اللهػػه ونػػلـ الل ػ ش ػ ج اػػف ننػػاج ح اػػا أويػػـ الل ػ زهنػػبح

أويـ اشاة)).

 -133أورد اينهوط ي ايلاا اياةهرح تات راـ (.)4873
 -134يتح اياارل (233 /9ح .)231

 -135روا أاػػو ه لػ ي ػ انػػند ( )446 /6واػػاؿ اياهثاػ ي ػ ايالاػ  )74 /4-وانػػنه
اياايظ اف الر ي ايبتح ( .)243 /9وهنظر إي

يتح اياارل (.)243 /9

 -136ااهحح روا اياخارل ( )5385يتاب اينياح.

 -137اتبؽ اللهه روا اياخارلح يتاب اينياح ()5173ح انلـح يتاب اينياح (.)1429
 -138ااهحح روا انلـح يتاب اينياح (.)1429

 -139اتبؽ اللههح روا اياخارلح يتاب اينياح ()5177ح وانلـح يتاب اينياح (.)1429
 -113اتبؽ اللهه.
 -111روا اياخ ػ ػػارلح يت ػ ػػاب ايا ػ ػػرضح ا ػ ػػاب ول ػ ػػوب اله ػ ػػادة اياػ ػ ػرهض ( )5649ونا ػ ػػه
((أط اوا ايلائ والودوا ايارهضح وييوا اي ان )).
 -112اياخارلح يتاب اينياح ااب إلااه ايداال ي اي رس وغهرياح (.)5179
-113ااف الثهاهفح ايشرح اياات ح ()337 /5ط .إنبلاهه.
 -114هنظ ػػر إيػ ػ األيا ػػان
ايانهح اتارؼ.

آداب ايزي ػػاؼح ص  81إيػ ػ ايبوائ ػػد ايانت ػػاةح واي ػ ػزازلح تا ػػاـ

 -115روا انلـح يتاب األشراهح (.)17223
 -116روا انلـح يتاب األشراه (.)2355

 -117روا أاو داود ( )3854وأااد (.)11998
 -118روا أاو داود ( )2133وايتراذل ( )1391وااف االه (.)1935
 -119روا انلـح يتاب اينياحح (.)1428
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