
<

<

<

<

<

<

<<

Å]Ç¬c<

<

äÏn◊á€a 
Ô„b‡‹è€a@áÓj«@áÓ™@áj« 

äbj„¸a@Ú»flbu 
ÚÓ„bè„�a@‚Ï‹»‹€@ÚÓi6€a@ÚÓ‹◊ 

·ˆb‘€a 
 

 

www_www45@yahoo.com

issn : 2071- 6028



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱۲۲ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

szj€a@òÉ‹fl@

الختیار الرجل شریكة  لقد تناول هذا البحث الضوابط التي وضعها النبي 
أفضل من صاحبة  أن المرأة صاحبة الدین والخلق حیاته ورفیقة دربه وقد بّین النبي 

وأن الرجل عندما یتزوج  الجمال أو المال أو الحسب إذا لم یكن لها نصیب من الدین.
بصاحبة الدین فقد فاز بكنز ثمین ال یعدله شيء من متاع الحیاة الدنیا وال بد للسعادة 
أن ترفرف على بیته ألنه أحسن االختیار وبنى أسرته على التقوى والصالح. ولم یهمل 

جانب الجمال في المرأة التي یرید الرجل الزواج منها بل أشار الیه فهو أمر  النبي 
مطلوب ومرغوب فیه شرعًا ألن جمال الزوجة أدعى الى اكتفاء زوجها بها، ویستحب 
للرجل اختیار المرأة التي یرید الزواج منها من األبكار وأن یختارها ودودًا ولودًا ألن من 

اج انجاب األوالد، وأن ینظر إلى أخالقها مثل حنوها على المقاصد األساسیة من الزو 
 الصغار وحسن تدبیرها وحفظها للمال.

Abstract 
This research deals with the regulations established by the 

Prophet (peace be upon him) for the man to choose his future 
wife. The Prophet (peace be upon him) affirmed that a woman, 
abiding by religion and morals, is better than the one with 
beauty, money or ancestry if she does not have religion. When 
the man marries a woman abiding by religion, he wins a 
precious treasure that cannot be compared with anything of the 
pleasures of this life. Happiness must wave on his home 
because he chose the best and his family is built on piety and 
righteousness . The Prophet (peace be upon him) did not ignore 
the beauty of the woman whom the man wants to marry, but 
affirmed it as being desirable according to sharee'ah because the 
beauty of the wife results in the sufficiency of her husband. A 
man who wants to marry a woman is recommended to choose a 
virgin, warm-hearted and prolific one because one of the 
fundamental purposes of marriage is to have children. A man 
can ask about the woman's morals and her affectionate towards 
the children, her managing, and money saving. 
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الحمد هللا معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه وهادي من توجه 

إلیه واستهداه مجیب دعوة الداعي إذا دعاه من أقبل إلیه صادقًا تلقاه ومن الذ بحماه 

وقاه ومن توكل علیه كفاه وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شریك له في عاله وال معبود 

ها لیوم ال ینفع فیه والد ولده وال مولود أباه وأشهد أن سیدنا بحق سواه شهادة ندخر 

محمدًا عبده ورسوله وصفیه وخلیله الذي اختاره اهللا واصطفاه وأسرى به إلى سماه فأراه 

من عظیم الملكوت ما أراه فعاد وقد حاز شرف دنیاه وأخراه وسحائب رضوانك اللهم 

منهم وآواه واقتفى أثره واتبع  ورحماتك على آل النبي وصحب المصطفى من نصره

 : أما بعد ...هداه وسلم یا رب تسلیمًا كثیراً 

إن الزواج نعمة عظمى ومنة كبرى امتن اهللا عز وجل بها على عباده بل جعلها 

 Y Z [ \ ] ^ _ ` aآیًة من آیاته فقال في كتابه الكریم 

b c d e f)فالزواج فیه السكن واالستقرار الذي یطلبه ، )١

 ولكن هذا الزواج قد یتحول إلى نقمة على صاحبه إذا، نسان في هذه الحیاة الدنیااإل

أساء في اختیار شریكة حیاته ورفیقة دربه وبدًال من الهدوء والسكینة تتحول الحیاة 

 .الزوجیة إلى جحیم ال یطاق وربما ال تنتهي إال بالطالق

كل من الرجل والمرأة  الضوابط التي على أساسها یتم اختیار وقد وضع النبي 

لشریك حیاته والتي إذا سار علیها الناس عاشوا بسعادة تامة وٕاذا أعرضوا عنها عاشوا 

 .بشقاء وتعاسة

والذي یتأمل في أحوال الناس في هذه األیام یجد أن كثیرًا منهم أعرضوا عن 

لذلك الهدي النبوي في اختیار شریك الحیاة وضربوا به عرض الحائط واتبعوا أهوائهم 

 .٢١سورة الروم، من اآلیة ) ١(
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كثرت المشاكل في كثیر من األسر وبدًال من أن تكون األسرة لبنة صالحة في بناء 

من أجل ، المجتمع صارت معوًال من معاول الهدم فیه وكل ذلك بسبب سوء االختیار

 ؛(ضوابط اختیار الزوجة في السنة النبویة)هذا كله أردت أن یكون عنوان هذا البحث 

 .ال دلنا علیه وما ترك شرًا إال نهانا عنهما ترك خیرًا إ ألن رسولنا 

، وقد اقتضت منهجیة البحث أن تكون الخطة في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة

وعن أهم ، وعن منهجي في البحث، تكلمت في المقدمة عن سبب اختیاري للموضوع

 : أما عن المنهج فقد توزع في مبحثین هي، الصعوبات التي واجهتني في كتابته

 : ویتألف من مطلبین ،»الزواج ومشروعیته« وكان بعنوان :ألولالمبحث ا
 املطلب األول: تعريف الزواج لغة وشرعاً.

 املطلب الثاين: مشروعية الزواج.

في اختیار  الضوابط التي حددها النبي «فكان بعنوان  المبحث الثانيوأما 

 ویتألف من ثمانیة مطالب:  ،»الزوجة
 املطلب األول: ذات الدين.

 ملطلب الثاين: ذات اجلمال.ا
 املطلب الثالث: أن تكون بكراً.
 املطلب الرابع: أن تكون ولوداً.

 املطلب اخلامس: أن تكون ذات خلق حسن.
 املطلب السادس: أن تكون حسيبة.

 املطلب السابع: أن تكون حنوناً على الصغري وحمافظةً على مال الزوج.
 املطلب الثامن: أن تكون بعيدة ال قريبة.

فقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت إلیها في هذا البحث  الخاتمةوأما 

 المتواضع 

 وقد اتبعت في منهجي أهم الخطوات التالیة: 
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أقوم بذكر األحادیث الواردة في كل صفــة مـن الصفات التي حـثَّ علیها  .١

ثم أذكر وجه الداللة منها ومن ثم التعلیق على بعض الفقرات التي  النبـي 

 تاج إلى تعلیق.تح

رتبت المصادر والمراجع حسب حروف المعجم لیسهل على القارئ الوقوف  .٢

على إیجاد المصدر، كما عرفت بالمصدر عند ذكره ألول مرة بحسب ما هو 

 معمول به في البحوث العلمیة.

في كل صفة  اعتمدت في هذا البحث على األحادیث الواردة عن النبي  .٣

كفتح الباري وغیره من الشروح وعلى بعض  أذكرها وعلى شروح األحادیث

 الكتب الفقهیة القدیمة و الحدیثة.

وختامًا فهذا جهدي وهو جهد المقل فإن أصبت فبتوفیق اهللا، وٕان أخطأت فمن 

 نفسي سائًال اهللا تعالى العفو والغفران. 
sybj€a@
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a@Z�̧ ÎcÚÃ€@xaÎç€ الزواج اقتران الزوج بالزوجة، أو الذكر باألنثى وكل شيء اقترن :

والزوجیة مصدر صناعي بمعنى الزواج، یقال: بینهما  احدهما باآلخر فهما زوجان.

 حق الزوجیة، وما زالت الزوجیة بینهما قائمة.

الرجل والمزواج: كثیر الزواج، ویقال للمرأة مزواج أیضًا، وزوج المرأة بعلها، و 

وجمع الزوج ) ١(ª  ©  ¨  §زوج المرأة، وهي زوجه وزوجته. قال تعالى: 

ْوُج فَأهل اْلِحَجاِز َیَضُعوَنُه ِلْلُمَذكَِّر  أزواج. والزوج الصنف من كل شيء، َأما الزَّ

 .)٢(والمَؤنث َوْضًعا َواِحًدا، َتُقوُل المرَأة: َهَذا َزْوِجي، َوَیُقوُل الرَُّجُل: َهِذِه َزْوِجي

ویقال لكل واحد من القرینین من الذكر واألنثى في الحیوانات المتزاوجة زوج، 

ولكل قرینین فیها وفي غیرها زوج، ولكل ما یقترن بآخر مماثًال له أو مضاد زوج، قال 

أي أقرانهم المقتدین بهم في أفعالهم، وقوله تعالى:  )٣(Ë  Ê  É  Èتعالى: 

 .٣٥) سورة البقرة: من اآلیة ١(

، دار صادر، بیروت: ١) ینظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي المصري، ط٢(

، تاج العروس من جواهر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو ٢/٩٢

هـ)، تحقیق: مجموعة من المحققین، دار ١٢٠٥الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي (ت 

، المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى، احمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد ٦/٢٠الهدایة: 

 .٤٠٦-١/٤٠٥النجار، تحقیق: مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة: 

 .٢٢) سورة الصافات: من اآلیة ٣(
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Ñ  Ð  Ï  Î  Í)كل ما في المخلوقات زوج من حیث أن له  المعنى أن )١

 .)٢(مثیًال أو تركیبًا ما

Ô«ãì€a@ Å˝�ñ¸a@ ¿@ xaÎç€a@ Z�bÓ„bq لقد ذكر الفقهاء عدة تعاریف للزواج أختار :

 منها ما یأتي: 

الزواج عند الحنفیة: عقد یفید ملك المتعة قصدًا، أي حل استمتاع الرجل من  . أ

 .)٣(امرأة لم یمنع من نكاحها مانع شرعي

الزواج عند المالكیة: (عقد لحل تمتع بأنثى غیر محرم ومجوسیة وامة كتابیة  . ب

 .)٤(بصیغة)

الزواج عند الشافعیة: َعْقٌد َیَتَضمَُّن إَباَحَة َوْطٍء، َوُهَو َحِقیَقٌة ِفي اْلَعْقِد َمَجاٌز  . ت

ِة َنْفِیِه َعْنُه َوِالْسِتَحاَلِة َأْن َیُكوَن َحِقی  .)٥(َقًة ِفیهِ ِفي اْلَوْطِء ِلِصحَّ

 .٤٩) سورة الذاریات: من اآلیة ١(

 .١١٨_  ٣/١١٥رب: ) ینظر: لسان الع٢(

) ینظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ٣(

 .٣/٣م: ١٩٩٢-ه١٤١٢، دار الفكر، بیروت، ٢هـ)، ط١٢٥٢عابدین الدمشقي الحنفي (ت 

مد بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، أبو العباس أح )٤(

 .٢/٣٣٢هـ)، دار المعارف، بیروت: ١٢٤١بن محمد الخلوتي الشهیر بالصاوي (ت 

) نهایة المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، شمس الدین أحمد بن محمد الرملي المصري الشهیر ٥(

 .٦/١٧٦م: ١٩٨٤-هـ١٤٠٤هـ)، دار الفكر، بیروت، ١٠٠٤بالشافعي الصغیر (ت 
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الزواج عند الحنابلة: (عقد التزویج هو حقیقة في العقد مجاز في الوطء  . ث

 .)١(والمعقود علیه منفعة االستمتاع ال ملكها)

وجاء في تعریفه أیضًا: (هو عقد یفید استمتاع كل من العاقدین باآلخر على  . ج

 .)٢(الوجه المشروع)

 )٣( المرأة لملك الوطء.وجاء في تعریفه أیضًا: هو العقد الواقع على  . ح

الزواج شرعًا: عقد یفید حل استمتاع الرجل بامرأة لم یمنع من العقد علیها  . خ

 .)٤(مانع شرعي

ومن خالل هذه التعریفات للزواج یتبین أن الزواج عقد یتضمن إباحة وطء المرأة 

 التي ال یمنع من العقد علیها مانع شرعي وله ألفاظ مخصوصة مفصلة في كتب الفقه.

الخالف، عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي اإلنصاف في معرفة الراجح من  )١(

، اإلقناع في فقه ٨/٤هـ)، دار إحیاء التراث العربي: ٨٨٥الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت 

اإلمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي 

) تحقیق: عبد اللطیف محمد هـ٩٦٨المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، أبو النجا (ت 

 .٣/١٥٦موسى السبكي، دار المعرفة بیروت، لبنان: 

 . ١/٩م: ١٩٥٨عقد الزواج وآثاره، محمد أبو زهرة، مطبعة مخیمر، القاهرة،  )٢(

، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٢المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم، د. عبد الكریم زیدان، ط )٣(

 . ٦/١٠م: ١٩٩٤-هـ١٤١٥

 .٦/١٠) المفصل: ٤(
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وٕاجماع األصل في مشروعیة الزواج الكتـاب العزیز والسنة النبویة المطهرة، 
 .العلماء

 .)١(b  a  `  _  ^  ]  \  [    Zفمن الكتاب العزیز قوله تعالى: 
 وجه الداللة: 

ل دلت اآلیة الكریمة داللة واضحة على مشروعیة النكاح حیث أباح اهللا عز وج
 للرجال أن یتزوجوا مثنى وثالث ورباع.

ومن السنة النبویة الشریفة: عن عبد الرحمن بن یزید قال: دخلت مع علقمة 
 شبابا ال نجد فقال لنا رسول اهللا  األسود على عبد اهللا فقال عبد اهللا كنا مع النبي 

للفرج،  (یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن
 .)٢(ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء)

 وجه الداللة: 
یدل الحدیث النبوي الشریف داللة واضحــــــــة علـــى مشروعیة الزواج حیث أمر 

الشباب بالزواج وبین لهم فوائده إذ أنه أغض للبصر فال تبقى العین تنظر  النبي 
 ن للنفس.ذات الیمین وذات الشمال وأحصن للفرج وأسك

 .)٣(وقد أجمع المسلمون على أن الزواج مشروع في اإلسالم

 .٧٧سورة النساء: من اآلیة  )١(
وسننه وأیامه (صحیح البخاري )،  ) الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا ٢(

محمد بن اسماعیل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي، تحقیق: د. مصطفى دیب البغا، دار ابن 
كتاب النكاح: باب من لم )، ٤٧٧٨برقم ( ٥/١٩٥٠م: ١٩٨٧-هـ١٤٠٧كثیر، بیروت، 

یستطع الباءة فلیصم ، صحیح مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري 
)، كتاب النكاح: باب من استطاع منكم ٣٣٨١برقم ( ٤/١٢٨النیسابوري، دار الجیل، بیروت: 

 الباءة فلیتزوج.
هـ)، تحقیق: فؤاد ٣١٩ي (ت ) ینظر: اإلجماع، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابور ٣(

 .١/٧٨م: ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، دار المسلم للنشر والتوزیع، ١عبد المنعم أحمد، ط

                                                      



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱۳۰ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

@szjæa@ZÔ„br€a@
@=‰€a@bÁÜáy@>€a@¡iaÏõ€a@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¿@

@ZfiÎ˛a@k‹�æa@
ÂÌá€a@paà@

) تحث على أن یتحرى الرجل عن امرأة لقد وردت عدة أحادیث عن النبي (

 : ذات دین عندما یرید الزواج، أذكرها فیما یأتي

قال:  أن رسول اهللا  روى اإلمام البخاري في صحیحه عن أبي هریرة  .١

(تنكح المرأة ألربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت 

 .)١(یداك)

 وجه الداللة: 

لقد جاء في شرح هذا الحدیث: أن هذه الخصال األربع هي التي یرغب الناس 

ظاهر الحدیث یفید إباحة النكاح لقصد كل من ذلك، ولكن في نكاح المرأة من أجلها. و 

المفضلة ذات الدین، أي تفضل المتدینة على غیر المتدینة وٕان كانت ذات حسب أو 

مال أو جمال. فإن تساوت امرأتان بالتدین واختلفتا في الجمال أو الحسب أو المال 

 رجحت الجمیلة أو الحسیبة أو الغنیة.

أي: اطلب المتدینة حتى تفوز بها؛ ألن الالئق  ،دین)وقوله: (فاظفر بذات ال

بصاحب الدین أن یكون الدین الشيء الذي یبحث عنه ال سیما فیما تطول صحبته 

 أرشد بتحصیل صاحبة الدین الذي هو الغایة.  كالزوجة فالنبي 

صحیح ) كتاب النكاح: باب األكفاء في الدین، ٤٨٠٢برقم ( ٥/١٩٥٨) صحیح البخاري: ١(

 )، كتاب النكاح: باب فاظفر بذات الدین.٣٧٠٨برقم ( ٤/١٧٥مسلم: 

                                                      



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱۳۱ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

أي: لصقت بالتراب وهي كنایة عن الفقر، وهو خبر بمعنى  ،وقوله: (تربت یداك)

 .)١(لكن ال یراد به حقیقـــته هنا، إنـــما یراد به الحث على طلب ذات الدیـــنالدعاء 

روى اإلمام ابن ماجه في سننه عن عبد اهللا بن عمرو قال: قال رسول اهللا  .٢

 َّوال تزوجوهن ، : (ال تزوجوا النساء لحسنهنَّ فعسى حسنهنَّ أن یردیهنَّ

، ولكن تزوجوهنَّ على الدین، وألمة  ألموالهنَّ فعسى أموالهنَّ أن تطغیهنَّ

 .)٢(خرماء سوداء ذات دین أفضل)

 وجه الداللة: 

في هذا الحدیث الشریف أن المرأة صاحبة الدین أفضل من  یبین النبي 

 .)٣(صاحبة الجمال أو صاحبة المال وٕان كانت أمًة سوداء مخرومة األنف واألذن

: قال رسول اهللا روى اإلمام مسلم في صحیحه عن عبد اهللا بن عمرو قال .٣

(الدنیا متاع، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة) :)٤(. 

حیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني ) ینظر: فتح الباري شرح ص١(

. عمدة القاري شرح صحیح ١٣٦-٩/١٣٥هـ: ١٣٧٩الشافعي، دار المعرفة، بیروت، 

البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین 

 .٢٠/٨٦هـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: ٨٥٥العینى (ت 

) سنن ابن ماجه، محمد بن یزید أبو عبد اهللا القزویني، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ٢(

)، كتاب النكاح: باب تزویج ذات الدین. وهذا الحدیث ١٨٥٩برقم ( ١/٥٩٧الفكر، بیروت: 

ضعیف لضعف عبد الرحمن بن زیاد اإلفریقي: ینظر: الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد 

ه)، تحقیق: ٣٦٥بن عدي بن عبداهللا بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجاني (ت عبداهللا 

 .٥/٤٥٨م: ١٩٨٨یحیى مختار غزاوي، دار الفكر، بیروت، 

 .٦/٤٤) ینظر: المفصل: ٣(

 )، كتاب النكاح: باب خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. ٣٦٣٤برقم ( ٤/١٧٨) صحیح مسلم: ٤(

                                                      



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱۳۲ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

 وجه الداللة: 

یدل هذا الحدیث النبوي الشریف داللة واضحة على أن المرأة الصالحة: أي 

صاحبة الدین والخلق أفضل شيء في هذه الحیاة الدنیا لذلك یجب على الرجل أن 

في دنیاه وتعینه على الظفر بسعادته في یتحرى في طلبه ذات الدین حتى یسعد 

 اآلخرة.

أنه قال: (ما  عن النبي  روى اإلمام ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة  .٤

استفاد المؤمن بعد تقوى اهللا خیرًا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، 

وٕان نظر إلیها سرته، وٕان أقسم علیها أبرته، وٕان غاب عنها نصحته في 

 .)١()نفسها وماله

 وجه الداللة: 

یبین هذا الحدیث الشریف لماذا كانت المرأة الصالحة خیر ما یؤتاه المسلم بعد 

أن آتاه اهللا التقوى، فهي تطیعه فیما یأمرها به، وتسره إذا نظر إلیها لحسن أخالقها 

وسیرتها ومطاوعتها له، وٕاذا حلف علیها لتفعل شیئًا أو ال تفعله فإنها تبر قسمه، وٕان 

ب عنها حفظته في غیبته في نفسها بأن تصونها عما یدنسها، ویلحق الشین غا

بزوجها، وحفظته أیضًا في ماله فلم تبذر فیه ولم تنفقه فیما ال یجوز شرعًا أن تنفقه 

 فیه، وال تخرجه وال تعطیه فیما ال حق لها في إخراجه أو إعطائه للغیر.

)، كتاب النكاح: باب أفضل النساء. قال البوصیري: ١٨٥٧م (برق ١/٥٩٦) سنن ابن ماجه: ١(

َهَذا ِإْسَناد ِفیِه َعلّي بن زید بن جدَعان َوُهَو َضِعیف، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أبو 

العباس شهاب الدین أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیري 

، دار العربیة، بیروت، ٢، تحقیق: محمد المنتقى الكشناوي، طهـ)٨٤٠الكناني الشافعي (ت 

ـ وینظر: الجرح والتعدیل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن ٢/٩٧ه: ١٤٠٣

، دار احیاء التراث العربي، ١ه)، ط٣٢٧المنذر التمیمي الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم (ت 

 .٦/١٨٧م: ١٩٥٢بیروت، 

                                                      



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱۳۳ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

ثمار صالحها الناتج عن تدینها وهذه الصفات منها واألفعال منها إنما هي بعض 

 .)١(وتمسكها بمعاني الدین، وهذا یؤدي إلى سعادة الرجل في حیاته معها

قال العالمة المناوي في شرحه لهذا الحدیث: (وهذه ثمرة صالحها، إن كانت 

 .)٢(ضعیفة الدین قصرت في صیانة نفسها وفرجها)

قال:  النبي  أن روى اإلمام ابن ماجه في سننه عن عمر بن الخطاب  .٥

(لیتخذ أحدكم قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا، وزوجة مؤمنة تعین أحدكم على أمر 

 .)٣(اآلخرة)

 وجه الداللة: 

أن الزوجة الصالحة المؤمنة مع إسعادها لزوجها في حیاته وٕادخال  یبین النبي 

ه إن السرور في قلبه، فإنها تعینه على أمر اآلخرة فتشجعه على طاعة اهللا ومرضات

رأت منه تقصیرًا فیها، وتحمله على المداومة على طاعة اهللا إن رأت منه فتورًا وضعفًا 

في همته، وتهون علیه أمور الدنیا حتى یكون شغله الشاغل رضوان اهللا وما ینفعه في 

 .)٤(اآلخرة ولیس الدنیا

ومن خالل هذه األحادیث وعلى الرغم من أن بعضها فیه ضعف إال أن في 

ث التي أخرجها اإلمامان البخاري ومسلم یغني عنها یتبین أن الرجل عندما األحادی

یتزوج بصاحبة الدین فإنه یكون قد فاز بكنز ثمین ال یعدله شيء من متاع الحیاة الدنیا 

وال بد للسعادة أن ترفرف على بیته ألنه أحسن االختیار وبنى أسرته على التقوى 

 والصالح. 

 .٦/٤٥ینظر: المفصل: ) ١(

، المكتبة التجاریة الكبرى، ١فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، عبد الرؤوف المناوي، ط) ٢(

 .٥/٤١٩هـ: ١٣٥٦مصر، 

)، كتاب النكاح: باب أفضل النساء. وهذا الحدیث فیه ١٨٥٦برقم ( ١/٥٩٦سنن ابن ماجه: ) ٣(

 .٢/٩٦ انقطاع ألن سالم بن أبي الجعد لم یسمع من ثوبان، ینظر: مصباح الزجاجة:

 .٤٦-٦/٤٥ینظر: المفصل: ) ٤(

                                                      



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱۳٤ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

@ZÔ„br€a@k‹�æa@
ßa@paàfib‡@

ذكرت في المطلب السابق أن اإلسالم رغَّب في الزواج بذات الدین إال أن 

الحرص على ذلك والحث علیه ال یعني أن الجمال ال اعتبار له وال یراد في المرأة التي 

یرید الرجل أن یتزوج منها، وٕانما یعني أن التدین یبقى هو األثقل واألرجح في میزان 

 تدین، بمعنى أن الجمال متأخر الرتبة دائمًا عن رتبة اإلسالم من مجرد الجمال بال

تدینها، والواقع یشهد كم من امرأة فائقة الجمال ال دین لها جعلت حیاة زوجها جحیمًا ال 

یطاق وبالتالي هدمت األسرة بالطالق ألن االختیار لم یكن على أساس الدین من 

 البدایة.

ن على ما سواها من ذوات الجمال لذلك یجب أن یكون التفضیل للمرأة ذات الدی

 .)١(والحسب والمال إذا لم یكن فیهن معاني الدین المطلوبة في الزوجة

ولإلمام الغزالي رحمه اهللا كلمة رائعة في هذا المجال إذ یقول: (وما نقلناه من 

الحث على الدین وأن المرأة ال تنكح لجمالها لیس زجرًا عن رعایة الجمال، بل هو زجر 

اح ألجل الجمال المحض مع الفساد في الدین، فإن الجمال وحده في غالب عن النك

 .)٢(األمر یرغب في النكاح ویهون أمر الدین)

الذي یقول فیه: (تنكح المرأة  وهناك إشارة إلى ذات الجمال في حدیث النبي 

 .)٣(ألربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداك)

حدیث ال یمنع من زواج ذات الجمال، وٕانما ذكرت فیه بعض الصفات فهذا ال

التي یرغب الرجل في نكاح المرأة من أجلها، فهو خبر عما في الوجود من ذلك، ال أن 

 .٦/٤٦ینظر: المفصل: ) ١(

هـ)، دراسة وتدقیق: محمد  ٥٠٥إحیاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ) ٢(

 .٢/٥٠م: ٢٠٠٢، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ١خیر طعمة حلبي، ط

 سبق تخریجه.) ٣(
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 ۱۳٥ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

األمر وقع بذلك، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد أي معنى من ذلك ولكن قصد الدین 

 .)١(أولى

هذا الحدیث: یؤخذ منه استحباب قال اإلمام ابن حجر العسقالني في شرحه ل
تزوج الجمیلة إال إذا تعارضت الجمیلة التي لیس لدیها دین مع الغیر جمیلة ولكنها 

 .)٢(صاحبة دین. نعم لو تساویا في الدین فالجمیلة أولى
وقد یظن البعض أن الدین اإلسالمي قد أهمل جانب رعایة الجمال في المرأة 

یرى أن  ولكن الذي یتأمل في أحادیث النبي  التي یرید الرجل أن یتزوج منها،
اإلسالم قد حث من یرید الزواج من امرأة معینة أن ینظر إلیها قبل أن یخطبها من 
أهلها ویعقد علیها عقد النكاح ؛ وخصوصًا إذا علمنا أن معظم الفقهاء أجازوا للرجل 

ه هو مجمع أن ینظر إلى وجه وكفي المرأة التي یرید خطبتها على أساس أن الوج
 المحاسن في المرأة وأن الكفین یدالن على خصوبة البدن. 

فقد قال ابن قدامة الحنبلي: (ال نعلم خالفًا بین أهل العلم في إباحة النظر إلى 
 .)٣(المرأة لمن أراد نكاحها)

فإذا ما رأى الرجل المرأة التي یرید خطبتها فإما أن یتقدم إذا اقتنع بجمالها وٕاما 

مر من أساسه. وهذا یدل على أن الشرع یراعي أسباب األلفة ودوام العشرة أن یترك األ

 واستمرار الرابطة الزوجیة.

وفي هذه المسألة یقول الدكتور عبد الكریم زیدان: (ویخلص لنا مما تقدم أن 

الجمال في المرأة مرغوب فیه ومطلوب شرعًا على التفصیل الذي ذكرناه ؛ ألن جمال 

كتفاء زوجها بها، ودوام عشرته الحسنة لها وأبعد له من التطلع إلى الزوجة أدعى إلى ا

 .)٤(غیرها)

 .٩/١٣٤ینظر: فتح الباري: ) ١(

 .٦/٤٦، المفصل: ٩/١٣٤ظر: فتح الباري: ) ین٢(

هـ)، مكتبة ٦٢٠المغني: موفق الدین عبد اهللا بن أحمد المعروف بابن قدامة المقدسي (ت ) ٣(

 .٧/٩٦م: ١٩٦٨-ه١٣٨٨القاهرة، 

 .٦/٤٦المفصل: ) ٤(
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ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱۳٦ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

@Zs€br€a@k‹�æa@
�aãÿi@ÊÏÿm@Êc@

یستحب للرجل اختیار المرأة التي یرید أن یتزوج منها من األبكار، والمقصود 

بالبكر: هي التي لم تتزوج بعد. تقول امرأة بكر مكسور األول بغیر هاء: وهي العذراء 

، ورجل بكر أیضًا: )١(v   uتي لم تفتض وجمعها أبكار ومنه قوله تعالى: ال

، وجاء في الحدیث الذي رواه اإلمام مسلم في صحیحه عن عبادة بن )٢(لم یتزوج

 .)٣(: (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)قال: قال رسول اهللا  الصامت 

 ألبكار أذكرها فیما یأتي: وقد وردت عدة أحادیث عن النبي تفید استحباب نكاح ا

قال: تزوجت  روى اإلمام البخاري في صحیحه عن جابر بن عبد اهللا  .١

: (ما تزوجت، فقلت تزوجت ثیبًا، فقال: ما لك فقال لي رسول اهللا 

وللعذارى ولعابها، فذكرت ذلك لعمرو بن دینار فقال عمرو: سمعت جابر بن 

 .)٤(اریة تالعبها وتالعبك): (هال جعبد اهللا یقول قال لي رسول اهللا 

 وجه الداللة: 

 دل هذا الحدیث النبوي الشریف داللة واضحة على استحباب نكاح البكر. 

 .٣٦سورة الواقعة: اآلیة ) ١(

نحوي، دراسة وتحقیق: إسفار الفصیح، أبو سهل محمد بن علي بن محمد الهروي الینظر: ) ٢(

، عمادة البحث العلمي في الجامعة اإلسالمیة، المدینة ١أحمد بن سعید بن محمد قشاش، ط

 .٢/١٩٨هـ: ١٤٢٠المنورة، المملكة العربیة السعودیة، 

 )، كتاب الحدود والدیات: باب حد الزنى.١٦٩٠برقم ( ٣/١٣١٦صحیح مسلم: ) ٣(

، كتاب النكاح: باب تزویج الثیبات، وینظر: )٤٧٩٢برقم ( ٥/١٩٥٤صحیح البخاري: ) ٤(

 ).٧١٥برقم ( ٢/١٠٨٦صحیح مسلم: 
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روى اإلمام ابن ماجه في سننه عن َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َساِلِم ْبِن ُعْتَبَة ْبِن ُعَوْیِم  .٢

، َعْن َأِبیِه، َعْن َجدِِّه ق : (علیكم ال: قال رسول اهللا ْبِن َساِعَدَة اْألَْنَصاِريُّ

 .)١(باألبكار فإنهن أعذب أفواهًا، وأنتق أرحامًا، وأرضى بالیسیر)

 وجه الداللة: 

یدل هذا الحدیث النبوي الشریف داللة واضحة على استحباب نكاح األبكار ألمر 

 .)٢(بذلك وقد بین سبب أمره بنكاحهنَّ  النبي 

یكم باألبكار) أي: بتزوجهنَّ وٕایثارهنَّ وقد جاء في شرح هذا الحدیث: قوله: (عل

. فإنهنَّ (أعذب أفواهًا): كنایة عن حسن كالم البكر، وقلة  وتفضیلهنَّ على غیرهنَّ

 بذائها وسالطة لسانها مع زوجها لبقاء حیائها، فإنها ما خالطت زوجًا قبله. 

ترمي باألوالد (وأنتق أرحامًا) أي: أكثر أوالدًا، یقال لكثیرة األوالد ناتق ؛ ألنها 

رمیًا، والنتق هو الرمي والنفض والحركة. (وأرضى بالیسیر) من المال ومما یقدمه لها 

 .)٣(الزوج

)، كتاب النكاح: باب تزویج األبكار. َهَذا ِإْسَناد ِفیِه ١٨٦١برقم ( ١/٥٩٨سنن ابن ماجه: ) ١(

َقاَل الُبَخاِرّي لم  ُمَحمَّد بن َطْلَحة َقاَل ِفیِه َأُبو َحاِتم َال یْحَتج ِبِه َوعبد الرَّْحَمن بن َسالم بن عتَبة

ِحیَحْیِن َوَغیرهَما من َحِدیث َجابر بن عبد اهللا  : مصباح َیصح َحِدیثه َوله َشاهد ِفي الصَّ

 .٢/٩٨الزجاجة: 

هـ) ١٢٥٠) ینظر: نیل األوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني (ت ٢(

 .٦/١٢٦م: ١٩٩٣-هـ١٤١٣ر، ، دار الحدیث، مص١تحقیق: عصام الدین الصبابطي، ط

، طرح التثریب في شرح التقریب، أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن ٤/٣٣٥) فیض القدیر: ٣(

هـ) أكمله ابنه: أحمد بن ٨٠٦الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم العراقي (ت 

ن، ابن العراقي (ت عبد الرحیم بن الحسین الكردي الرازیاني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدی

هـ)، الطبعة المصریة القدیمة، وصورتها دور عدة منها (دار إحیاء التراث العربي، ٨٢٦

 .٦/٤٨، المفصل: ١١/ ٧ومؤسسة التاریخ العربي، ودار الفكر العربي): 

                                                      



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱۳۸ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

وال شك أن المرأة بهذه الصفات أكثر استعدادًا إلسعاد زوجها من غیرها فهي ال 

تخاطبه إال بالكالم الحلو الرقیق، وال تتسخط وال تتذمر كما هو الحال في كثیر من 

ساء، وهي مظنة إنجاب الذریة له فتسره بما تلده له من بنین وبنات، وترضى بما الن

یقدمه لها بالقلیل من المال وغیره فال تثقل كاهله بطلباتها الكثیرة التي ال یقوى علیه 

رزقه وكسبه وتصبر معه على نوائب الدهر وتكون له عونًا في شدائده ومحنه إذا قلَّ 

 .)١(األیامالمال في یده في یوم من 

 وقد ذكر اإلمام الغزالي أن في البكارة ثالث فوائد: 

: في أن تحب الزوج وتألفه فیؤثر في معنى الود والحب، وقد قال النبي  .١

، وطباع الناس مجبولة )٢(الحدیث الذي یرویه معقل بن یسار(تزوجوا الودود)

 .٦/٤٨ینظر: المفصل:  )١(

ني أصبت فقال: إ ، قال: جاء رجل إلى رسول اهللا عن معقل بن یسار جزء من حدیث  )٢(
امرأة ذات جمال وحسب وأنها ال تلد، أفأتزوجها ؟ قال: ال. ثمَّ أتاه الثانیة فنهاه. ثمَّ أتاه الثالثة، 

(تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم)، سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن  فقال: 
كتاب النكاح: باب )، ٢٠٥٢برقم ( ٢/١٧٥األشعث السجستاني، دار الكتاب العربي، بیروت: 

النهي عن تزویج من لم یلد من النساء. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، محمد بن حبان 
هـ)، ٣٥٤بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي (ت 

برقم  ٩/٣٦٣م: ١٩٩٣–هـ١٤١٤، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٢تحقیق: شعیب األرنؤوط، ط
)، كتاب النكاح: ِذْكُر الزَّْجِر َعْن َتْزِویِج الرَُّجِل ِمَن النَِّساِء َمْن َال َتِلُد. المستدرك على ٤٠٥٦(

الصحیحین، أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویه بن ُنعیم بن الحكم 
فى عبد القادر هـ)، تحقیق: مصط٤٠٥الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع (ت 

)، كتاب ٢٦٨٥برقم ( ٢/١٧٦م: ١٩٩٠–هـ١٤١١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١عطا، ط
النكاح. وقال: هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه.وقال ابن الصالح: حسن اإلسناد: 
ینظر: البدر المنیر في تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في الشرح الكبیر، ابن الملقن سراج 

ابو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقیق: مصطفى أبو الغیط الدین 
-هـ١٤٢٥، دار الهجرة، الریاض، السعودیة، ١ویاسر بن كمال وعبد اهللا بن سلیمان، ط

 .٧/٤٩٥م: ٢٠٠٤
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فربما  على األنس بأول مألوف. وأما التي اختبرت الرجال ومارست األحوال

 ال ترضى بعض األوصاف التي تخالف ما ألفته فتتـــرك الزوج.

أن ذلك أكمل في مودته لها فإن الطبع ینفر عن التي مسها غیر الزوج نفرة  .٢

 ما، وذلك یثقل على الطبع مهما یذكر وبعض الطباع في هذا أشد نفورًا.

ول أنها ال تحن إلى الزوج األول، وأوثق الحب ما یقع مع الحبیب األ .٣

 .)١(غالباً 

ومع كل ما ذكر من تفضیل البكر على الثیب إال أن الصورة قد تنعكس فتفضل 

الثیب على البكر فیكون الزواج منها أحسن إذا توفر سبب شرعي یستدعي هذا 

 التفضیل ومن هذه األسباب الشرعیة ما یأتي: 
 كو�ا ذات دين:  .١

من الثیب أن تكون صاحبة  من األسباب الشرعیة التي تؤدي إلى تفضیل الزواج

دین والزواج من صاحبة الدین أفضل من الزواج ممن لیس لها نصیب من التدین ولو 

كانت ذات جمال أو حسب أو نسب فكذلك األمر هنا یفضل الزواج بالثیب المتدینة 

 .)٢(على البكر غیر المتدینة
 احلاجة إىل الثيب:  .٢

الزواج بثیب ترضى بخدمة من له ومن األسباب الشرعیة التي تستدعي تفضیل 

صلة بزوجها كأوالده من غیرها أو أخواته، وهذا ما أفاده ودل علیه الحدیث الشریف 

قال: (هلك أبي وترك سبع أو تسع  الذي رواه اإلمام البخاري عن جابر بن عبد اهللا 

ل: بكرًا بنات، فتزوجت امرأة ثیبًا، فقال لي رسول اهللا: تزوجت یا جابر؟ فقلت: نعم. فقا

أم ثیبًا؟ قلت: بل ثیبًا. قال: فهال جاریة تالعبها وتالعبك، وتضاحكها وتضاحكك ؟ 

 .٢/٥٢ینظر: إحیاء علوم الدین:  )١(

 .٦/٤٩ینظر: المفصل:  )٢(
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، فتزوجت امرأة تقوم  فقلت: إن عبد اهللا هلك وترك بنات وٕاني كرهت أن أجیئهنَّ بمثلهنَّ

. فقال: بارك اهللا بك أو خیرًا)  .)١(علیهنَّ وتصلحهنَّ

كر أفضل من الزواج من الثیب إال إذا وهذا الحدیث یدل على أن الزواج من الب

وجد السبب الشرعي الذي یرجح نكاح الثیب كالحالة التي كان علیها جابر وهي وجود 

، والثیب تكون عادةً  أقدر  أخوات صغیرات یحتجَن إلى من یقوم برعایتهنَّ وخدمتهنَّ

 على ذلك من البكر التي تكون صغیرة لیس لها خبرة في إدارة شؤون الصغیرات

كأخوات جابر، فكان الغرض من زواج سیدنا جابر من امرأة ثیب لهذا المقصد، ولهذا 

 .)٢(دعا له بالخیر والبركة أقره النبي بدلیل أنه 

والمجتمع في هذه األیام مليء بمثل هذه الحاالت التي یجب أن تؤخذ بعین 

تركت صغارًا ال  اإلعتبار سواء كان المیت رجًال قد ترك صغارًا ال معیل لهم أو امرأةً 

 یستطیع األب أن یدیر شؤونهم والحل یكمن في الزواج من الثیب.
 كو�ا ال معيل هلا أو ذات قرابة من الرجل:  .٣

ومن أمثلة السبب الشرعي لتفضیل الزواج بالثیب كونها منقطعة ال معیل لها وال 

أو  -لظروفوما أكثرهن في هذه األیام وخصوصًا في هذا البلد في ظل هذه ا–كافل 

أنها ذات قرابة من الرجل فیرید بالزواج منها ضمها إلى عیاله صونًا لها وحفظًا من 

الضیاع واالبتذال، أو أن المرأة ممن استشهد زوجها في سبیل اهللا، ولها منه أطفال 

 صغار فیرید بزواجه منها أن یضمها إلیه وأن یقوم على مصالحها ومصالح أبنائها.

عیة في میزان اإلسالم تنطوي على أحد هذه المعاني وهكذا كل مصلحة شر 

السامیة وفیها إیثار لمصلحة المرأة، ففي هذه الحاالت یفضل الزواج بالثیب على 

 .)٣(الزواج بالبكــر

 النفقات: باب عون المرأة زوجها في ولده.  )، كتاب٥٠٥٢برقم ( ٥/٢٠٥٣صحیح البخاري:  )١(

 . ٦/٤٩ینظر: المفصل:  )٢(

 . ٦/٥٠ینظر: المصدر نفسه:  )٣(
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المرأة الولود یفضل نكاحها على نكاح غیرها من النساء اللواتي ال یلدن وٕان كن 

ن من المقاصد األساسیة للزواج إنجاب األوالد، لذلك یجب أن تكون المرأة أبكارًا؛ ال

منجبة ویعرف ذلك بسالمة بدنها، وبقیاسها على مثیالتها من أخواتها وعماتها 

 .)١(وخاالتها

ولهذا جاءت السنة النبویة بالحث على الزواج بالمرأة الولود، فقد روى اإلمام أبو 

فقال: إني  قال: جاء رجل إلى رسول اهللا  ار داود في سننه عن معقل بن یس

أصبت امرأة ذات جمال وحسب وأنها ال تلد، أفأتزوجها؟ قال: ال. ثمَّ أتاه الثانیة فنهاه. 

 .)٢((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم) ثمَّ أتاه الثالثة، فقال: 

 وجه الداللة: 

ستحباب نكاح المرأة الولود ألمر یدل هذا الحدیث النبوي داللة واضحة على ا

 بذلك. النبي 

وقد جاء في شرح هذا الحدیث: قوله (تزوجوا الودود) أي: (المحبوبة بكثرة ما هي 

، (الولود) التي تكثر )٣(علیه من خصال الخیر وحسن الخلق والتحبب إلى زوجها)

م یرغب الزوج فیها. والدتها. وجاء القید بهذین الوصفین؛ الن الولود إذا لم تكن ودودًا ل

 والودود إذا لم تكن ولودًا لم یحصل المطلوب وهو تكثیر األمة بكثرة التوالد.

، فقه السنة، السید سابق، دار الكتاب العربي، بیروت، ٢/٥٢) ینظر: إحیاء علوم الدین: ١(

، دار الفكر، سوریا، ٤، الفقه اإلسالمي وأدلته أ.د. وهبة الزحیلي، ط٢/٢٨٥م: ١٩٨٨

 . ٩/٧م: ٢٠٠٤

 سبق تخریجه. )٢(

، مكتبة ٤هـ)، ط١١٨٢) سبل السالم، محمد بن إسماعیل األمیر الكحالني الصنعاني (ت ٣(

 .٣/١١١م: ١٩٦٠-هـ١٣٧٩مصطفى البابي الحلبي، 
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(ویعرف هذان الوصفان في األبكار من مالحظة أقاربهنَّ واعتبارها بهنَّ إذ 

 .)١(الغالب سرایة طباع األقارب بعضهم إلى بعض)

ُكوَن َمْعَنى َتَزوَُّجوا اْثُبُتوا َعَلى َزَواِجَها َوَبَقاِء (َوُیْحَتَمُل َواللَُّه َتَعاَلى َأْعَلُم َأْن یَ 

 .)٢(ِنَكاِحَها ِإَذا َكاَنْت َمْوُصوَفًة ِبَهَذْیَن اْلَوْصَفْیِن)

@Zêflb©a@k‹�æa@
’‹©a@Âèy@

وحسن الخلق: أصل مهم في طلب الفراغة واالستعانة على الدین فإذا كانت 

َرُر ِمْنَها َأْكَثَر ِمَن المرأة سلیطة بذیئة اللسان صاحبة خل ق سيء َكاِفَرًة ِللنَِّعِم َكاَن الضَّ

ْبُر َعَلى ِلَساِن النَِّساِء ِممَّا ُیْمَتَحُن به األولیاء ، قال بعض العرب: ال )٣(النَّْفِع َوالصَّ

تنكحوا من النساء ستة ال أنانة وال منانة وال حنانة وال تنكحوا حداقة وال براقة وال 

 .)٤(شداقة

: فهي التي تكثر األنین والتشكي وتعصب رأسها كل ساعة فنكاح األنانةما أ

الممراضة أو نكاح المتمارضة ال خیر فیه، والمنانة: التي تزوج من أجل مالها فهي 

التي تحن إلى زوج آخر أو ولدها من زوج آخر والحنانة: ، )٥(تمُن على زوجها دائماً 

) عون المعبود شرح سنن أبي داود، أبو الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي مع شرح ١(

م: ١٩٩٥-هـ١٤١٥، دار الكتب العلمیة بیروت، ٢زیة، ط الحافظ شمس الدین بن قیم الجو 

 .٦/٥٠، المفصل: ١١/٤٨

) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدین المال ٢(

 .٥/٢٠٤٧م: ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، دار الفكر، بیروت، ١هـ)، ط١٠١٤الهروي القاري (ت 

 .٢/٤٩ینظر: إحیاء علوم الدین:  )٣(

هـ)، تحقیق: ٤٥٨ینظر: المخصص، أبو الحسن علي بن اسماعیل بن سیده المرسي (ت  )٤(

 .١/٣٥٦م: ١٩٩٦-هـ١٤١٧، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ١خلیل ابراهیم جفال، ط

هـ)، تحقیق: ٣٧٠ینظر: تهذیب اللغة، أبو منصور محمد بن احمد بن األزهري الهروي، (ت  )٥(

 .١٥/٣٤٠م: ٢٠٠١دار احیاء التراث العربي، بیروت، ، ١محمد عوض مرعب، ط

                                                      



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱٤۳ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

التي ترمي إلى كل شيء بحدقتها فتشتهیه  :والحداقةوهذا أیضا مما یجب اجتنابه، 

 تحتمل معنیین:  والبراقةوتكلف الزوج شراء: 

أن تكون طول النهار في تصقیل وجهها وتزیینه لیكون لوجهها بریق أحدهما: 

 محصل بالصنع.

أن تغضب على الطعام فال تأكل إال وحدها وتستقل نصیبها من كل والثاني: 

رقت المرأة وبرق الصبي الطعام إذا شيء وهذه لغة یمانیة یقولون ب

 غضب عنده. 

: (ِإنَّ اللََّه تعالى یبغض الثرثارین : المتشدقة الكثیرة الكالم ومنه قوله والشداقة

 .)١(المتشدقین)

وعلیه فال بد من هذه الصفة أي صفة (حسن الخلق) في المرأة التي یرید الرجل 

إال الشقاء والتعاسة إذا لم یكن لها الزواج منها حتى یسعد في دنیاه وٕاال فلیس له 

 نصیب من الخلق الحسن.

، والحدیث رواه الترمذي وحسنه بلفظ: (إن من أحبكم إلي ٢/٤٩) ینظر: إحیاء علوم الدین: ١(

وأقربكم مني مجلسًا یوم القیامة أحاسنكم أخالقًا وٕان أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسًا یوم 

، قالوا: یا رسول اهللا قد علمنا الثرثارون والمتشدقون القیامة الثرثارون والمتشدقون والمتفیهقون

فما المتفیهقون؟ قال: المتكبرون. الجامع الصحیح سنن الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى 

الترمذي السلمي، تحقیق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: 

 ق. وقال: هذا حدیث حسن غریب.)، باب ما جاء في معالي األخال٢٠١٨برقم ( ٤/٣٧٠

                                                      



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱٤٤ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

@ZëÜbè€a@k‹�æa@
ÚjÓèy@Òcãæa@ÊÏÿm@Êc@
فإنه  –أي طیبة األصل  –قال الحنابلة: (ویستحب نكاح حسیبة وهي النسیبة 

 . )١(ربما أشبه أهلها فنزع إلیهم)

من أهل بیت  وقال اإلمام الغزالي (رحمه اهللا ): أن تكون نسیبة أعني: أن تكون

الدین والصالح فإنها ستربي بناتها وبنیها فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأدیب والتربیة، 

وفاقد الشيء ال یعطیه كما یقال، ولذلك قال علیه الصالة والسالم في الحدیث الذي 

: (إیاكم وخضراء الدمن قیل: ما خضراء الدمن؟ قال: روي عن أبي سعید الخدري 

، وقال علیه الصالة والسالم: (تخیروا لنطفكم فإن )٢(اء في المنبت السوء)المرأة الحسن

 .)٣(العرق نزاع)

) كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس ١(
 .٣/٤هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت: ١٠٥١البهوتى الحنبلى (ت 

) مسند الشهاب، محمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهللا القضاعي، تحقیق: حمدي عبد المجید ٢(
). وهذا الحدیث ٩٥٧برقم ( ٢/٩٦م: ١٩٨٦-هـ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٢طالسلفي، 

تفرد به الواقدي وهو ضعیف وقال ابن دحیة: هذا الحدیث ال یصح بوجه: ینظر: البدر المنیر: 
٧/٤٩٨. 

) حدیث (تخیروا لنطفكم فإن العرق دساس) رواه ابن ماجه من حدیث عائشة مختصرًا دون قوله ٣(
)، كتاب النكاح: باب األكفاء. قال البوصیري: َهَذا ِإْسَناد ِفیِه ١٩٦٨برقم ( ١/٦٣٣فإن العرق: 

اْلَحاِرث بن عمَران اْلمدِني َقاَل ِفیِه َأُبو َحاِتم َلْیَس ِباْلَقِوّي واْلَحِدیث الَِّذي َرَواُه َال أصل َلُه َیْعِني 
َوَقاَل الدَّاَرُقْطِنّي َمْتُروك: مصباح  َهَذا الَحِدیث َوَقاَل اْبن عدي والضعف على روایاته َبین

، وروى أبو منصور الدیلمي في مسند الفردوس من حدیث أنس (تزوجوا في ٢/١١٥الزجاجة: 
الحجر الصالح فإن العرق دساس) وروى أبو موسى المدیني في كتاب تضییع العمر واألیام 

س) وكالهما ضعیف. من حدیث ابن عمر: (وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دسا
المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخریج ما في اإلحیاء من أخبار، العالمة زین الدین 

ه)، مطبوع بهامش إحیاء علوم الدین: ٨٠٦أبو الفضل عبد الرحیم الحسنین العراقي (ت 
٢/٥٣. 

                                                      



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱٤٥ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

وفي الحدیث الذي أخرجه اإلمام البخاري وذكرناه من قبل وهو: (تنكح المرأة 

 .)١(ألربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداك)

 وجه الداللة: 

لنبوي الشریف داللة واضحة على أن للحسب اعتبار مهم في یدل هذا الحدیث ا

 اختیار المرأة التي یرید الرجل أن تكون شریكة لحیاته وأمًا ألبنائه.

 .)٢((والحسب في األصل: یعني الشرف باآلباء وما یعد من مفاخرهم)

 .)٣((وقیل: الحسب: یعني الفعال الحسنة)

تحب له أن یتزوج نسیبة ولكن إذا ویؤخذ من هذا الحدیث الشریف أن الشریف یس

لم تكن صاحبة دین فیقدم علیها صاحبة الدین الغیر نسیبة ؛ ألن التقدم واألفضلیة 

لصاحبة الدین دائمًا، فإذا خلت المرأة من الدین ومعانیه لم یتقدم للزواج منها صاحب 

 الدین، ولو كانت حسیبة وجمیلة وغنیة ولكن إذا اجتمع مع الدین الحسب وطیب

 .٤)(األصل، فإنها تقدم على غیر النسیبة

وهذا الكالم یدل داللة واضحة على َأن اْلحسب ِإذا اْنَفرد لم یْعَتبر، َوإِنََّما یْعَتبر 

ْسَالم َوالتَّقوى، َفیكون ِحیَنِئٍذ وجوده ِفي حق اْلمسلَمة ِزَیاَدة ِفي  ِإذا اْنَضمَّ ِإَلْیِه اْإلِ

ْتَبة  .)٥(الرُّ

 ) سبق تخریجه. ١(

ات المبارك بن محمد بن محمد بن ) النهایة في غریب الحدیث واألثر، مجد الدین أبو السعاد٢(

هـ) تحقیق: طاهر أحمد ٦٠٦محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر (المتوفى: 

 .١/٣٨١م: ١٩٧٩-هـ١٣٩٩الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، 

 .٩/١٣٥) فتح الباري: ٣(

 .٦/٥١ینظر: المفصل:  )٤(

صحیحین، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ) كشف المشكل من حدیث ال٥(

 .٤/١٥٦هـ)، تحقیق: علي حسین البواب، دار الوطن، الریاض: ٥٩٧الجوزي (ت 

                                                      



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱٤٦ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

Z…ibè€a@k‹�æa@@
Ãó€a@Û‹«@�b„Ï‰y@ÊÏÿm@ÊcãÄÓÄ@xÎç€a@fibfl@Û‹«@�Úƒœb´Î@

ینبغي للرجل عند اختیار المرأة التي یرید خطبتها تمهیدًا للزواج منها أن ینظر 

 إلى أخالقها مثل حنوها على الصغار، وحسن تدبیرها وحفظها للمال. 

ي أخرجه وقد أشار إلى هذه المعاني في المرأة المراد خطبتها الحدیث الشریف الذ

: (خیر نساء ركبن اإلبل صالح نساء أن النبي  اإلمام البخاري عن أبي هریرة 

 .)١(قریش: أحناه على ولده في صغره، وأرعــاه علـى زوج في ذات یده)

وجاء في شرح هذا الحدیث الشریف: أن المحكوم له بالخیریة في هذا الحدیث 

لصالح هنا: صالح الدین وحسن الصالحات من نساء قریش ال جمیعهن. والمراد با

 المخالطة مع الزوج ونحو ذلك.

وقوله: (وأحناه على ولده في صغره) أي: أشفقهن على الولد في صغره. والحانیة 

 على ولدها هي التي تقوم علیهم في حال یتمهم فال تتزوج، فإن تزوجت فلیست بحانیة.

اله باألمانة فیه، وقوله: (وأرعاه على زوج في ذات یده) أي: أحفظ وأصون لم

 والصیانة له، وترك التبذیر في اإلنفاق.

ویستفاد من هذا الحدیث الشریف فضل الحنو والشفقة وحسن تربیة األوالد والقیام 

 .)٢(بشؤونهم وحفظ مال الزوج وحسن التدبیر فیه من قبل الزوجة

)، كتاب النكاح: باب الى من ینكح وأي النساء خیر ٤٧٩٤برقم ( ٥/١٩٥٥) صحیح البخاري: ١(

 وما یستحب أن یتخیر لنطفه من غیر إیجاب. 

. وینظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي ٩/١٢٥تح الباري: ینظر: ف )٢(

ه: ١٣٩٢، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ٢هـ)، ط٦٧٦الدین یحیى بن شرف النووي (ت 

١٦/٨٠. 

                                                      



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱٤۷ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

ل ویمكن التعرف على هذه األخالق في المرأة التي یراد الزواج منها، من خال

النظر في أحوال قریباتها من النساء، ووجود هذه األخالق فیهن من عدمه ؛ ألن 

 .)١(الغالب انتقال أخالق وطباع األقارب بعضهم إلى بعض

@ZÂflbr€a@k‹�æa@
ÚjÌã”@¸@ÒáÓ»i@Òcãæa@ÊÏÿm@Êc@

إلمام أي أن ال تكون من القرابة القریبة فإن ذلك یقلل الشهوة كمـــــا یقـــــــــــــــول ا

: ولخبر فیه النهي عن ذلك وهو الحدیث المنسوب إلى النبي ) ٢(الغزالي (رحمه اهللا)

، إال أن ابن الصالح )٣(-أي نحیفاً –(ال تنكحوا القرابة القریبة، فإن الولد یخلق ضاویًا 

 .)٤(قال: ولم أجد لهذا الحدیث أصًال معتمداً 

علیًا  الدلیل، وقد زوج النبي  قال السبكي: (فینبغي أن ال یثبت هذا الحكم لعدم

 .)٥(وهي قرابة قریبة) –رضي اهللا تعالى عنهما  –بفاطمة 

وفي مغني المحتاج في فقه الشافعیة: (أن الشافعي نص على أنه یستحب للرجل 

أن ال یتزوج من عشیرته. وعلله الزنجاني بأن من مقاصد النكاح اتصال القبائل ألجل 

 .)٦(الكلمة)التعاضد والمعاونة باجتماع 

یقول الدكتور عبد الكریم زیدان: (والذي یبدو لي أن التعلیل المقبول في استحباب 

الزواج من النساء البعیدات ال القریبات في النسب هو ما علل به الزنجاني ألجل 

 .٦/٥٢ینظر: المفصل:  )١(

 .٢/٥٣) إحیاء علوم الدین: ٢(

 . ٢/٥٣) المصدر نفسه: ٣(

 .٧/٤٩٩) البدر المنیر: ٤(

) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب ٥(

م: ١٩٩٤-هـ١٤١٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١هـ)، ط٩٧٧الشربیني الشافعي (ت 

٢/٥٣. 

 .٢/٥٣) المصدر نفسه: ٦(

                                                      



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱٤۸ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

توسیع دائرة الروابط االجتماعیة المؤثرة في تحقیق التعاضد والتعاون بین أطراف هذه 

 .)١(الروابط)

ع ذلك كله فال بد من اإلشارة إلى أنه إذا كانت هناك أمراض وراثیة معروفة وم

في القرابة القریبة فاألولى اجتناب مثل هذا الزواج حتى ال تنتقل هذه األمراض إلى 

األطفال بعد ذلك وهذا األمر مالحظ وملموس في كثیر من المجتمعات (على سبیل 

هذه الصفة الوراثیة ومع ذلك یتزوجون من  المثال الصم والبكم) فكم من عائلة فیها

 بعضهم ویقع بعد ذلك المحذور (أطفال صم بكم ال یسمعون وال یتكلمون).

 .٦/٥٣) المفصل: ١(
                                                      



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱٤۹ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

@Ú∏b©a@
الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد: 

 أستعرض أهم النتائج التي توصلت إلیها في هذا البحث المتواضع 

قد یتضمن إباحة وطء المرأة التي ال یمنع من العقد علیها مانع الزواج ع .۱

 شرعي 

األصل في مشروعیة الزواج الكتـاب العزیز والسنة النبویة المطهرة، وٕاجماع  .۲

 العلماء.

إن المرأة صاحبة الدین أفضل من صاحبة الجمال أو صاحبة المال أو  .۳

 صاحبة الحسب.

نیا لذلك یجب على الرجل أن صاحبة الدین أفضل شيء في هذه الحیاة الد .٤

یتحرى في طلبه ذات الدین حتى یسعد في دنیاه وتعینه على الظفر 

 بسعادته في اآلخرة.

إن الرجل عندما یتزوج بصاحبة الدین فإنه یكون قد فاز بكنز ثمین ال  .٥

یعدله شيء من متاع الحیاة الدنیا وال بد للسعادة أن ترفرف على بیته ألنه 

 أسرته على التقوى والصالح. أحسن االختیار وبنى

إن الجمال في المرأة مرغوب فیه ومطلوب شرعًا ؛ ألن جمال الزوجة أدعى  .٦

إلى اكتفاء زوجها بها، ودوام عشرته الحسنة لها وأبعد له من التطلع إلى 

 غیرها 

وقد یظن البعض أن الدین اإلسالمي قد أهمل جانب رعایة الجمال في  .۷

 تزوج منها ولكن هذا أمر غیر صحیح.المرأة التي یرید الرجل أن ی

 یستحب للرجل اختیار المرأة التي یرید أن یتزوج منها من األبكار. .۸

أن الصورة قد تنعكس فتفضل الثیب على البكر فیكون الزواج منها أحسن  .۹

إذا توفر سبب شرعي یستدعي هذا التفضیل ومن هذه األسباب الشرعیة 



@

ÚÌÏj‰€a@Ú‰è€a@¿@ÚuÎç€a@äbÓnÇa@¡iaÏö 

 ۱٥۰ 

@·”ä@szj€aT 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

نها ال معیل لها أو ذات قرابة من (كونها ذات دین، الحاجة إلى الثیب، كو 

 الرجل).

المرأة الولود یفضل نكاحها على نكاح غیرها من النساء اللواتي ال یلدن وٕان  .۱۰

 كن أبكارًا ؛ الن من المقاصد األساسیة للزواج إنجاب األوالد.

ال بد من حسن الخلق في المرأة التي یرید الرجل الزواج منها حتى یسعد  .۱۱

 ه إال الشقاء والتعاسة إذا لم یكن لها نصیب منه.في دنیاه وٕاال فلیس ل

إن الشریف یستحب له أن یتزوج نسیبة ولكن إذا لم تكن صاحبة دین فیقدم  .۱۲

علیها صاحبة الدین الغیر نسیبة ؛ ألن التقدم واألفضلیة لصاحبة الدین 

 دائمًا.

 ینبغي للرجل عند اختیار المرأة التي یرید خطبتها تمهیدًا للزواج منها أن .۱۳

 ینظر إلى أخالقها مثل حنوها على الصغار، وحسن تدبیرها وحفظها للمال. 

ال بأس من الزواج بالقرابة القریبة ولكن إذا كانت هناك أمراض وراثیة  .۱٤

معروفة في القرابة القریبة فاألولى اجتناب مثل هذا الزواج حتى ال تنتقل 

 هذه األمراض إلى األطفال.
sybj€a 
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…uaãæaÎ@äÜbóæa@
 قرآن الكریم ال

هـ) ٣١٩اإلجماع، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري (ت  .۱

هـ/ ١٤٢٥، دار المسلم للنشر والتوزیع ١تحقیق: فؤاد عبد المنعم أحمد، ط

 م.٢٠٠٤

هـ )، دراسة  ٥٠٥إحیاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت  .۲

یاء التراث العربي، بیروت، ، دار إح١وتدقیق: محمد خیر طعمة حلبي، ط

 م.٢٠٠٢

إسفار الفصیح، أبو سهل محمد بن علي بن محمد الهروي النحوي، دراسة  .۳

، عمادة البحث العلمي في ١وتحقیق: أحمد بن سعید بن محمد قشاش، ط

 هـ.١٤٢٠الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، 

حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم  اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن .٤

بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، أبو 

هـ) تحقیق: عبد اللطیف محمد موسى السبكي، دار المعرفة ٩٦٨النجا (ت 

 بیروت، لبنان.

البدر المنیر في تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في الشرح الكبیر، ابن  .٥

دین ابو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، الملقن سراج ال

، ١تحقیق: مصطفى أبو الغیط ویاسر بن كمال وعبد اهللا بن سلیمان، ط

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥دار الهجرة، الریاض، السعودیة، 

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح  .٦

 ر بالصاوي الصغیر، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهی

 هـ)، دار المعارف، بیروت.١٢٤١(ت 
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تاج العروس من جواهر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  .۷

هـ)، تحقیق: ١٢٠٥الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي (ت 

 مجموعة من المحققین، دار الهدایة.

 تهذیب اللغة، أبو منصور محمد بن احمد بن األزهري الهروي  .۸

، دار احیاء التراث ١هـ)، تحقیق: محمد عوض مرعب، ط٣٧٠ت (

 م.٢٠٠١العربي، بیروت، 

الجامع الصحیح سنن الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي  .۹

 ،السلمي، تحقیق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحیاء التراث العربي

 بیروت.

وأیامه  وسننه الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا  .۱۰

(صحیح البخاري )، محمد بن اسماعیل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي، 

-هـ١٤٠٧تحقیق: د. مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، بیروت، 

 م.١٩٨٧

الجرح والتعدیل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن المنذر  .۱۱

، دار احیاء ١ه)، ط ٣٢٧التمیمي الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم (ت 

 م.١٩٥٢التراث العربي، بیروت، 

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد  .۱۲

، دار الفكر، بیروت، ٢هـ)، ط١٢٥٢العزیز عابدین الدمشقي الحنفي (ت 

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢

 سبل السالم، محمد بن إسماعیل األمیر الكحالني الصنعاني  .۱۳

 م.١٩٦٠-هـ١٣٧٩ابي الحلبي، ، مكتبة مصطفى الب٤هـ)، ط١١٨٢(ت 

سنن ابن ماجه، محمد بن یزید أبو عبد اهللا القزویني، تحقیق: محمد فؤاد  .۱٤

 عبد الباقي، دار الفكر، بیروت.
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سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث السجستاني، دار الكتاب  .۱٥

 العربي، بیروت.

حبان بن صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن  .۱٦

هـ)، تحقیق: ٣٥٤معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي (ت 

 م.١٩٩٣–هـ١٤١٤، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٢شعیب األرنؤوط، ط

صحیح مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري،  .۱۷

 دار الجیل، بیروت.

ین الدین عبد الرحیم بن طرح التثریب في شرح التقریب، أبو الفضل ز  .۱۸

هـ) أكمله ٨٠٦الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم العراقي (ت 

ابنه: أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الكردي الرازیاني ثم المصري، أبو 

 ،هـ)، الطبعة المصریة القدیمة٨٢٦زرعة ولي الدین، ابن العراقي (ت 

اث العربي، ومؤسسة التاریخ وصورتها دور عدة منها (دار إحیاء التر 

 العربي، ودار الفكر العربي). 

 م.١٩٥٨عقد الزواج وآثاره، محمد أبو زهرة، مطبعة مخیمر، القاهرة،  .۱۹

عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى  .۲۰

هـ)، دار ٨٥٥بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (ت 

 العربي، بیروت.إحیاء التراث 

عون المعبود شرح سنن أبي داود، أبو الطیب محمد شمس الحق العظیم  .۲۱

، دار الكتب ٢آبادي مع شرح الحافظ شمس الدین بن قیم الجوزیة، ط

 م.١٩٩٥-هـ١٤١٥العلمیة بیروت، 

فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  .۲۲

 هـ.١٣٧٩ار المعرفة، بیروت، العسقالني الشافعي، دار المعرفة، د

، دار الفكر، سوریا، ٤الفقه اإلسالمي وأدلته، أ.د. وهبة الزحیلي، ط .۲۳

 م.٢٠٠٤
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 م.١٩٨٨فقه السنة، السید سابق، دار الكتاب العربي، بیروت،  .۲٤

، المكتبة ١فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، عبد الرؤوف المناوي، ط .۲٥

 هـ.١٣٥٦التجاریة الكبرى، مصر، 

ضعفاء الرجال، أبو أحمد عبداهللا بن عدي بن عبداهللا بن محمد الكامل في  .۲٦

ه)، تحقیق: یحیى مختار ٣٦٥بن مبارك بن القطان الجرجاني (ت 

 م.١٩٨٨غزاوي، دار الفكر، بیروت، 

كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن یونس بن صالح الدین ابن  .۲۷

العلمیة، هـ)، دار الكتب ١٠٥١حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى (ت 

 بیروت.

كشف المشكل من حدیث الصحیحین، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن  .۲۸

هـ) تحقیق: علي حسین البواب، دار ٥٩٧بن علي بن محمد الجوزي (ت 

 الوطن، الریاض.

، دار ١لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي المصري، ط  .۲۹

 صادر، بیروت.

هـ)، ٤٥٨ل بن سیده المرسي (ت المخصص، أبو الحسن علي بن اسماعی .۳۰

، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ١تحقیق: خلیل ابراهیم جفال، ط

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن سلطان محمد، أبو الحسن  .۳۱

، دار الفكر، بیروت، ١هـ)، ط١٠١٤نور الدین المال الهروي القاري (ت 

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

لى الصحیحین، أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن المستدرك ع .۳۲

محمد بن حمدویه بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري 

، ١هـ) تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، ط٤٠٥المعروف بابن البیع (ت 

 م.١٩٩٠–هـ١٤١١دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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اهللا القضاعي، تحقیق:  مسند الشهاب، محمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد .۳۳

-هـ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٢حمدي عبد المجید السلفي، ط

 م.١٩٨٦

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن  .۳٤

أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیري الكناني 

، دار العربیة، ٢اوي، طهـ)، تحقیق: محمد المنتقى الكشن٨٤٠الشافعي (ت 

 ه.١٤٠٣بیروت، 

المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى، احمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد  .۳٥

 النجار، تحقیق: مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة.

 المغني: موفق الدین عبد اهللا بن أحمد المعروف بابن قدامة المقدسي  .۳٦

 م.١٩٦٨-ه١٣٨٨هـ)، مكتبة القاهرة، ٦٢٠(ت 

المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدین، محمد بن مغني  .۳۷

، دار الكتب العلمیة، ١هـ)، ط٩٧٧أحمد الخطیب الشربیني الشافعي (ت 

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٥بیروت، 

المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخریج ما في اإلحیاء من أخبار،  .۳۸

هـ)، ٨٠٦لعراقي (ت العالمة زین الدین أبو الفضل عبد الرحیم الحسنین ا

 مطبوع بهامش إحیاء علوم الدین. 

، ٢المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم، د. عبد الكریم زیدان، ط .۳۹

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، بیروت، 

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري  .٤۰

 هـ.١٣٩٢، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ٢النووي، ط

نهایة المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، شمس الدین أحمد بن محمد الرملي  .٤۱

هـ)، دار الفكر، بیروت، ١٠٠٤المصري الشهیر بالشافعي الصغیر (ت 

 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤
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النهایة في غریب الحدیث واألثر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن  .٤۲

 الجزري ابن األثیر  محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني

هـ) تحقیق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة ٦٠٦(ت 

 م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩العلمیة، بیروت، 

 نیل األوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني  .٤۳

، دار الحدیث، ١هـ)، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، ط١٢٥٠(ت 

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٣مصر، 

 

 

 


