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ba8.org  

walamakan.com  



 
احلمدهللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني وأشهد أن ال إله إال 

  ،،،ًاهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداعبده ورسوله وبعد 

  
          


           


  

 


  

 

   )َومن آياته أن خلق لكم من أنـفسكم أزواجا لتسكنوا إليـها و َ ْ ْ ََ َْ َِ ُُ ُ ُْ َِ ً ْ َ ْْ َ َ َِ ُِ ْ ِ َِ َ َ ْ ِ َجعل َ َ َ
َبـيـنكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يـتـفكرون َ ًُ َّ َ َ َ َ ٍَ ْ َ َ ًِ ٍِ َ ََّ َ ِ َّ ِ َ َ َ ْْ َْ ُ )٢١: الروم  ()َ
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    )ِوأنك ُحوا األيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا ََ ُ ُ َُ َ َ ْ َ َ ُْ ِ ِْ َ ْ َ َ ِْ ُ ِ ِِ ِ ِِ َّ ْ َ
ٌفـقراء يـغنهم الله من فضله والله واسع عليم َ َِ َِ ٌ ِ ُِ َُّ َّْ َ ُْ ُِ ُ َِ ِ ْ َ [٣٢:النور [)َ


    
      

  

 :)  َّفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثـنى وثالث ورباع فإن خفتم أال َ ْ ُ َ َ َُ ْ ْ ِِّ َِ ُ ََ ََ َ َ َُ َ ُ ْْ َ ِّ َ َ َ ِ

ْتـعدلوا فـواحدة أو ما ملكت أيمانكم َُ َ َُ َْ َْ ََ َ َ ْ ً ِ َ ْ ُ ِ ْ ،) ٣: النساء ()َ


 


  

    ) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه
 متفق عليه ،)أغض للبصر وأحصن للفرج        
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 :)  إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين ، فليتق اهللا في
حيح اجلامع ، البيهقي ص)النصف الباقي

  

   ) ٌثالث حق على اهللا عونهم ، المكاتب الذي يريد األداء
).١٦٥٥( وغريه  الرتمذي)والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل اهللا
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 ) تنكح المرأة ألربع ، لمالها وجمالها
متفق عليه ،) وحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك 


  

 :)   خير النساء التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا
، )١٨٣٨(  الصحيحه )أمر وال تخالفه في نفسها وال مالها بما يكره

            
  

 )رواه مسلم وغريه )الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 
، 

  





 ) ُقلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك خير ما اكتنز
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)٤٤٠٩( الرتمذي ، صحيح اجلامع )الناس
 

  

            
  )ا لنطفكم فانكحوا األكفاء وأنكحوا إليهمتخيرو( 

)١٠٦٧(ابن ماجه وهو يف الصحيحة 
   

      ) فإنهن أعذب أفواها وأنتق تزوجوا األبكار
،) ٢٩٣٩( الطرباين وصحيح اجلامع )أرحاما وأرضى باليسير



 :...) ٥٢٤٧( البخاري ...)عبها وتالعبكًهال بكرا تال (،
          

  

             
 

 ) هال جارية
تالعبها وتالعبك ، فقال جابر إن أبي هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امراة 

البخاري . )بارك اهللا لك:  ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه  وسلم تقوم عليهن وتصلحهن
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 ) تزوجوا الودود الولود فإني
  ) ٢٩٤٠( أبو داود وغريه ، صحيح اجلامع )مكاثر بكم
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١ .


  

    ) إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر الى ما
 ،) ٩٩-٩٥( أبوداود وهو يف الصحيحة ) فليفعليدعوه الى نكاحها   
      



     
             

، الرتمذي وغريه   

    
   

٢ .
 ...) ال

 البخاري ، )يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك   
     

        ...) وال يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك
    )الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب
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٣ .        

٤.          

٥ . 
           

–





   


   )ليس منا من تشبه بغيرنا، وال تشبهوا باليهود وال النصارى( 

)١١/١٤(صحيح سنن الرتمذي وفتح الباري 
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١. 
      : ) ال نكاح إال

 أمحد وغريه الرتمذي وأبو داود ،)بولي      
          

 :)  ، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا ، 

 أبوداود والرتمذي ، )ُلطان ولي من ال ولي لهفالس      


 
          

               
   

٢ .           
            

)البخاري )ال تنكح الثيب حتى تستأمر ، وال تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها الصموت 
ومسلم ،
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 ) األيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها
البخاري مسلم ،) صماتها

  

  
 ، البخاري   

 :)  ال تزوج المرأة المرأة وال تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي
 ابن ماجه)التي تزوج نفسها

  

٣ .–  ) ال
،) ٧٥٥٧(صحيح اجلامع ) نكاح إال بولي وشاهدي عدل

  

– –
               كتاب االم 

)٢/١٦٩ (،  

–
 

   

٤.    )ًوآتوا النساء صدقاتهن نحلة َ ْ ِ َِّ ِ َ ُ َ َ َ ِّ ُ  )٤:النساء ()َ 
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  –       



         




 
            

      
  


)التمس ولو خاتما من حديد(

  

 
 )شيئاإعطها (  

 ) ْال جناح عليكم إن ِ ْ َُ َْ َ ُ
ًطلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تـفرضوا لهن فريضة َ ُِ َِ َّْ َُّ َ َْ َ َْ َ ُ ُُّ َ ْ َ ِّ ُ )٢٣٦: البقرة  ()ََّ
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  ....إن الحمد هللا ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا (

   ) ْيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته وال تموتن إال وأنـتم َ ُ َ َُ ََْ َّ ََِّ َّ َ َ ُُ َ ُِ ِِ َ َ ََّ َّ ُ َّ َ ُّ
َمسلمون ُ ِ ْ آل عمران) ١٠٢()ُ

    



        

 )ٍيا أيـها النَّاس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة َ ِ َ ٍَ َّْ ِّ ُ ُ َّ َُّ َُ َ ِ َّ ُ ُْ َّ َ َ ١ اآلية النساء)َ
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 )َّيا أيـها الذين آمنوا اتـ ُ َ ََ َ ِ َّ َ ًقوا الله وقولوا قـوال سديداَُّ ِ َ ً ُْ َ ُُ َ َ  األحزاب) ٧٠() َّ


              
            

  

*          
   

*       
)بارك اهللا لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير (

  .أبو داود والترمذي وغيرهما

    ) نينبالرفاء والب(     
                              

       


             
      رواه الرتمذي

  )١٩٣٩(وأبوداود وغريمها وهو يف إرواء الغليل 
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  )مسلم )أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج 
وغريه   

  

 


  : )        ما كان من شرط ليس في
)٢١٦٨( البخاري )كتاب اهللا فهو باطل   

            

 

١ .           
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    –     
             

 ٢١٠ تلبيس إبليس.  

– –
          

ـنثخـم ٢/١٧١( جمموع الرسائل املنريية.(  

   –    –    
            


 ٩/١٧٤( املغين.(  

٢.      
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١ .
)رواه أمحد وغريه ،) إنه البد للعرس من وليمة

               

     
 ) رواه البخاري عن أنس..)أولم ولو بشاة .               

٢.        

٣. ) عرسا كان (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها
 متفق عليه)ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله) أو نحوه
       
               

٤.
  

٥.       
)رواه مسلم وغريه )اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم .  
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١.
             

٢. ) إذا تزوج
ُأحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسم اهللا عز وجل وليدع بالبركة 


 )م إني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من الله

  . أبو داود وابن ماجه)شرها وشر ما جبلتها عليه

٣ .)  ابن مسعود وأبو ذر و
  ).حذيفة

٤.:) لشيطان وجنب الشيطان ما بسم اهللا اللهم جنبنا ا
 )فإن قضى اهللا بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا(  )رزقتنا

.البخاري وغريه           


٥ .           
 ..)رواه النسائي يف العشرة والرتمذي وغريمها ،)أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ٍ  

 )امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه من أتى حائضا او 
 . أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد)بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد
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٦.         
 )رواه مسلم ) إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود

وأمحد


٧.
–                

٨.          
ابن خزمية وابن حبان .  

٩.
           

١٠.:) إن من أشر
.أمحد  مسلم و)الناس عند اهللا منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها

    


١١. ) إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ لعنتها
البخاري) لمالئكة حتى تصبحا
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١٢.  ) ِوعاشروهن باْلمعروف ُ ُْ َ ِ َّ ُ ِ  ،١٩: النساء)َ
  

   
  

     ) خيركم خيركم ألهله(      


  


      )البخاري ،)استوصوا بالنساء خيرا 
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  ) َالرجال قـوامون على النساء بما فضل الله بـعضهم على بـعض وبما َ ْ َِ ٍِ ْ ُ َْ َ ُ ََ ََ ََ ُ َّ َ َّ َ ِ َ ِّ َُ َّ َ ِّ
ْأنـفقوا من أموالهم ِ ِ َ َْ َْ ِ ُ َ )٣٤سورة النساء ((ْ

          
  

             
   

١ .        ) إذا صلت المرأة
 ابن حبان ، )خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها ، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت

صحيح اجلامع ،


 :)  والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إال كان
 رواه مسلم ، صحيح اجلامع ،) حتى يرضى عنهاالذي في السماء ساخطا عليها


  

 
 :) ال طاعة في
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.رواه البخاري ومسلم) معصية اهللا إنما الطاعة بالمعروف    
  

٢.     ) 
َّوقـرن في بـيوتكن ُ ِ ُُ ِ َ ْ )٣٣االحزاب) ََ         

  

 
   

  
             

 ٣٢/٢٨١(الفتاوى.(  

٣.       
  ..)١٢١٨مسلم  ()ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه (،

           
         


شرح صحيح مسلم .  

٤.           
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٥. 


             
            

           

٦.
  ...)

ورأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء ، قالوا لم يا رسول اهللا قال يكفرن العشير ويكفرن اإلحسان ، ولو 
).ما رأيت منك خيرا قط: أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت 
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١.          
        : ) َّوعاشروهن ُ ُ ِ َ

ِباْلمعروف ُ ْ َ ،) ١٩:النساء() ِ 
  

  ) ُولهن مثل الذي عليهن باْلمعروف ْ َُ َِ ََّّ َِّ َْ َ ِ ُ ْ ِ ،) ٢٢٨: ( سورة البقرة)َ
          

               


     

  ) الرتمذي) خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي.





         

   ) رواه ..)ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها اخر 
مسلم ،
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 )تضرب الوجه وال تقبح وال تهجر إال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وال 

.أبوداود وابن ماجه) في البيت           
               

٢. ) َيا
َُأيـها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النَّاس واْلحجارة َ َ ً ْ َ ْ ََ َِ ُِ َ ُ ُْ َ ُ ُ ُِّ َ َ ََ ُ ُ َّ ،) ٦التحرمي) َ




              
            

  ..)البخاري ..)والرجل راع في أهله و مسؤول عن رعيته 
ومسلم             

          

٣.
  )البخاري ومسلم..)إن ألهلك عليك حقاو .



٤. 
 ) اهللا في النساء ، فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة اهللا واستحللتم اتقوا 

 رواه مسلم)فروجهن بكلمة اهللا ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف  
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١ .           
  

٢ .
   

٣ .
    

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني


