


تجديد األفراح بفضائل النكاح

 أتليف: 

أيب احلسن حممد بن حممد بن عبد الرمحن البكري الصديقي الشافعي

 هـ(259املتوىف سنة: )

اعتىن به:

القرباصبن حممد بن أمحد حكيم 

(يف كلية الدعوة وأصول الدين ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة الدكتوراهابحث مبرحلة )

 لول ولوالديول وجلميل املسلممآ نممآ()غفر هللا
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة:

يدان حممد ل سواملرسلمآاحلمُد هلل رب ِّ العاملمآل والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 وعلى نلو وصحبو أمجعمآل وبعد:

عها واختالف و فإن  املؤلفات احلديثية يف األربعينيات النبوية كثرية جداًل يعُسر حصرها؛ لتن
مشرهبا ومقصدهال ومن أشهر العلماء املكثرين يف هذا الفن ل اإلمام أبو احلسن حممد بن حممد 
بن عبد الرمحن البكري الصديقي الشافعيل فإنو وضل يف ذلك أكثر من أربعمآ رسالةل ضم ن  

لًة مجكل واحدة منها أربعمآ حديثاًل وكنت وقفت قدمياً على نسختمآ خطتمآ جملموع يتضمن 
من تلك الرسائلل فانتسختو لنفسي على أمل أن تتاح يل الفرصة املناسبة لتخريج أحاديثول 
والتعليق عليول فلما طال يب العهدل وكثرت علي  األعباءل قر  يف خاطري أن أابدر بنشر ما 

ديثو اانتهيُت منو على اهليئة اليت هو عليهال عل  هللا يقي ض فيما يستقبُل من األايم ختريج أح
ول والعناية ن أين اجتهدت يف نسخآلابستفاضةل والتعليق عليو بتوس ل وإسهابل وحسيب ا

إبخراج نصول وما ألوُت جهداً يف عزو نقولو ونصوصول وبيان حكم العلماء على أحاديثول قدر 
 لاجلهد والطاقةل وهللا الكرمي أسأل أن جيعلو خالصًا لوجهو الكرميل وأن ينفعين بو يوم ال ينف

ماٌل وال بنونل إال من أتى هللا بقلٍب سليم.
 مباحث: أربعةوقدمت هلذا العمل مبقدمةل و 

 املبحث األول: ترمجة موجزة للمؤلف.
املبحث الثاين: تعريف موجز ابلكتاب وتوثيق نسبتو ملؤلفو.

 املبحث الثالث: منهجي يف حتقيق النص.
 املبحث الرابل: وصُف النسخ اخلطية للكتاب.
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 .(1)حث األول: ترمجة موجزة للمؤلفاملب
 أواًل: امسه ونسبه وكنيته:

هو: حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عوض بن 
أيب بكر  والصديقي: نسبة إىلصديقي الشافعي املصريل أبو احلسنل عبد اخلالق البكري ال

 رضي هللا عنو.الصديق رضي هللا عنول وكذا البكري نسبًة إليو 
 اثنياً: مولده ونشأته:

العالمة البكري سنة تسل وتسعمآ ومثامنائةل مبصرل ونشأ هبال واشتغل بتحصيل  ُولد  
العلومل وأخذها عن أعيان القومل وحفظ املتونل وتفنن يف سائر العلوم والفنونل وتبح ر يف 

ل علٍم نفيسل هزهرل وأقرأ فيو كالعلوم الشرعية والعربية واألدبيةل وجلس للتدريس يف اجلامل األ
 السيما مذهب إمام األئمة حممد بن إدريس.

 اثلثاً: أهم شيوخه وتالميذه.
 أهم شيوخه.-أ

 أخذ العالمة البكري العلم عن مجاعة من أكابر ذلك الزمان منهم:
 إبراهيم بن أيب شريف الشهري ابلربهان.-1
 هزكراي األنصاري الشهري بشيخ اإلسالم.-9
 ي الدين الغزي.رض-3

 أهم تالميذه:-ب
 أخذ عن اإلمام البكري مجٌل عزير من طالب العلمل ومن أبرهزهم:

 أمحد بن حجر املكي.-1
 حممد الرملي.-9
 اخلطيب الشربيين.-3
 أمحد بن قاسم.-4
 عبد الرؤوف املناوي.-5

                                                           

(ل واألعالم 362رن العاشر )ص:(ل والنور السافر عن أخبار الق9/932ترمجتو يف هدية العارفمآ )(1) 
 ( وغريها.9/694(ل ومعجم املفسرينل )11/992(ل ومعجم املؤلفمآ )7/57)
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 عبد العزيز بن علي الزمزمي.-6
 رابعاً: أهم مؤلفاته وآاثره.

البكري بكثرة التصانيفل اليت طبقت شهرهتا اآلفاقل حىت قال عنها  اشتهر اإلمام
 الشلي: "وانتشرت تصانيفو يف سائر األقطارل وانتفل هبا الكبار والصغار"ل ومن أهم  مؤلفاتو:

 .(1)األحاديث احملذرات من شرب املسكرات .1
 .(9)إرشاد الزائرين حلبيب رب العاملمآ .9
 .(3)بشرى العابد بفضل املساجد .3
 .(4)ى العباد بفضائل الرابط واجلهادبشر  .4
 .(5)بشرى املستاك بفضيلة السواك .5

  (6)ڇۋ  ۅ  ۅ  ڇ أتدية األمانة يف قولو تعاىل:  .6
 .)وهو الكتاب املقصود ابلدراسة( جتديد األفراح بفضائل النكاح .7
 .(7)حتذير أهل اآلخرة من دار الدنيا الدائرة .8
 .(8)حتفة السالك ألشرف املسالك .2

 .(2)يف فضائل عثمان بن عفان حتفة العجالن .11
 .(10)حتفة واهب املواهب يف بيان املقامات واملراتب .11

                                                           

 (.9713توجد منو نسخة خطية ابملكتبة املركزية ابلرايضل برقم: )(1) 
 (.1171توجد منو نسخة خطية مبكتبة برينستونل برقم: )(9) 
 (.7/9596م: )توجد منو نسخة خطية ابملكتبة احملمودية برق(3) 
 (.1127توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جمموع برقم: )(4) 
 (.4/9695توجد منو نسخة خطية ابملكتبة احملمودية برقم: )(5) 
 (.4/9695توجد منو نسخة خطية ابملكتبة احملمودية برقم: )(6) 
 (.9713توجد منو نسخة خطية ابملكتبة املركزية ابلرايض برقم: )(7) 
 (.3/584منو نسخة خطية خبزانة بن يوسف ابملغرب برقم: )توجد (8) 
(ل ونسخة خطية مبكتبة امللك عبد 1127توجد منو نسخة خطية ابحلرم املكي ضمن جمموع برقم: )(2) 

 (.191/14العزيزل برقم )
 (.4229توجد منو نسخة خطية ابملكتبة الظاهرية برقم )(11) 
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 .(1)ترتيب السور وتركيب الصور .19
 .(9)تفسري البكري .13
 .(3)اجلوهر الثممآ من كالم سيد املرسلمآ .14
 .(4)حسن اإلصابة يف فضل الصحابة .15
 .(5)الدرر يف فضائل الفاروق عمر .16
 .(6)رفل اإللباس عن فضل الزرع والغراس .17
 .(7)الروض األنيق يف فضائل الصديق .18
 .(8)شرف الفقراء وبيان أهنم أمراء .12
 .(2)غاية الطلب يف فضل العرب .91
 .(11)الفتح القريب بفضل الكرب واملشيب .91
 .(11)القول اجللي يف فضائل علي .99
 حماسن اإلفادة يف أحاديث العبادة )وهو كتابنا هذا(. .93

                                                           

 (.1127ع برقم: )توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جممو (1) 
 م.9111طبل بتحقيق: أمحد فريد املزيدي يف دار الكتب العلميةل بريوت: (9) 
 (.1127توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جمموع برقم: )(3) 
 (.1517توجد منو نسخة خطية ابملكتبة املركزية ابلرايض برقم: )(4) 
 (.1127توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جمموع برقم: )(5) 
(ل وقد انتهيت من انتساخو ومقابلتول 1127توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جمموع برقم: )(6) 

 ولعل هللا ييسر نشره قريباً.
 (.1127توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جمموع برقم: )(7) 
 (.1127توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جمموع برقم: )(8) 
 (.1127كي ضمن جمموع برقم: )توجد منو نسخة ابحلرم امل(2) 

(ل وقد انتهيت من انتساخو ومقابلتول 1127توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جمموع برقم: )(11) 
 ولعل هللا ييسر نشره قريباً.

 (.1127توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جمموع برقم: )(11) 
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 .(1)احملذرات من شرب املسكرات .94
 .(9)ضل االستغفارحمو األوهزار بف .95
 .(3)مالذ أهل اإليقان عند حوادث الزمان .96
 .(4)نزهة األبصار بفضائل األنصار .97
 .(5)النظر الثاقب فيما لقريش من املناقب .98
 .(6)هناية اإلفضال يف تشريف اآلل .92

 خامساً: وفاته.
تويف أبو احلسن البكري رمحو هللا تعاىل سنة: اثنتمآ ومخسمآ وتسعمائةل وكانت جناهزتو 

 ورةل ودفن جبوار قرب اإلمام الشافعي رمحهما هللا تعاىل رمحة واسعة. مشه
  

                                                           

 (.1127توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جمموع برقم: )(1) 
 (.1127توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جمموع برقم: )(9) 
 (.1127توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جمموع برقم: )(3) 
 (.1127توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جمموع برقم: )(4) 
 (.1127توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جمموع برقم: )(5) 
 (.1127برقم: ) توجد منو نسخة ابحلرم املكي ضمن جمموع(6) 
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 املبحث الثاين: تعريف موجز ابلكتاب وتوثيق نسبته ملؤلفه.
 أواًل: موضوع الكتاب.

مصنفو  ل فقد مجلفضائل النكاحيبدو واضحاً من خالل عنوانو أنو كتاب يتحدث عن 
معانيهال وقد  شارحاً غريبهال وغوامضإىل خمرجيهال ل معزوة الزواجيف فضائل  فيو أربعمآ حديثاً 

 "فراحِّ بفضائلِّ الن ِّكاحِّ ديد  األجت"فهذا كتاب لق بُتو: ))صرح بذلك رمحو هللا يف مقدمة كتابو فقال: 

ل أودعتو أربعمآ حديثاً يُعمل هبا يف فضائل األعمالل معزوة ملخرجيهال متبعة ببيان غريب ألفاظها
 .(( أسأل هللا القبولل إنو ويل  كل  مأمولومشكل معانيهال وأان

 لحةعلى درجات الصأفمنها ما من  لتبةر يف ال ى درجة واحدةيث ليست علحاداألوهذه 
عها مج  تعاىل ال يرى غضاضة يفواملؤلف رمحو هللا لدىن درجات الضعف والرد  أومنها ما هو يف 
 نو يبمآ درجتها قدرأوعذره فيها  لعمالألذا كان من فضائل اإ خصوصاً  ليف مكان واحدٍ 

يثمي رمحو هللا مام اهلإلكا  لقو من العلماء املعتربينكثر ذلك ينقل عمن سبأوهو يف  لاملستطاع
 .نأشمن ذوي االعتبار يف هذا ال وغريمها لبو عبد هللاأوقبلو احلاكم  لتعاىل

 اثنياً: توثيق نسبة الكتاب إىل املؤلف.
 ويتضح ذلك من خالل النقاط التالية:

الكتاب نسبو إىل املؤلف بعض من ترجم لو ومنهم: حاجي خليفة يف كشف -أ
 الكتاب: حيث نص  على أن أول ل ويف إيضاح املكنون(9)ل الباابين يف هدية العارفمآ(1)الظنون

 .(3)"احلمد للذي شرع النكاح لتكثري هذه األمة"
أنو ورد ضمن جمموع رسائل كلها لإلمام أيب احلسن البكريل ومن خالل االطالع -ب

على مضمونو وحمتواهل وطريقة تصنيفول يتأكد الناظر فيو أنو أحد كتب هذا اإلمام؛ لكونو 
 مشى فيو على طريقتو يف سائر كتبو األخرى.

رد يف هناية الكتاب التنصيص على اسم املؤلفل واتريخ أتليفول ومكان وضعول أنو و -ج
قال ذلك وكتبو ))مما يؤكد توثيق نسبة الكتاب لصاحبول حيث وردت يف نخره العبارة اآلتية: 

                                                           

 (.6/932ينظر: كشف الظنونل حلاجي خليفة )(1) 
 (.9/932ينظر: هدية العارفمآل للباابين )(9) 
 (.4/441ينظر: إيضاح املكنونل للباابين )(3) 
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مؤلفو: حممد بن حممد بن عبد الرمحن البكري الصديقي الشافعي األشعريل سبط نل احلسن 
شر لطيف جداًل بمآ صاليت الظهر والعصرل يف يوم االثنمآ: سابل ع رضي هللا عنهمل يف جملسٍ 

شهر هللا احملرم احلرامل افتتاح عام مثان وعشرين وتسعمائةل ببلد هللا احلرام األممآل يف منزيل 
 .((بقصر الغوري بباب إبراهيم...
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 النص. خراجإاملبحث الثالث: منهجي يف 
ت نسخة احلرم املكي أصالًل ونسخة جامعة قارنت بمآ نسخيت اجملموعل مث اعتمد-1

 امللك سعود فرعاً.
وط املخطصل ألىل اإلتسهيل الرجوع  لعند انتهاء كل صفحة [/]وضعت عالمة -9

 .عند احلاجة
ن وقارنتها مبا هو يف املطبوع م لخطاء اليت وقعت للناسخألنبهت على بعض ا-3

 .ليها املؤلف احلديث  إاملصادر اليت يعزو 
عزوت األحاديث إىل مصادرها األصيلة اليت حييل عليها املؤلفل فإن كانت مفقودة -4

 بينت ذلكل وعزوهتا إىل أقرب مصدر ذكرت فيو.
 وثقت سائر النقول من مصادرها األصيلة.-5
 .أغفلو املصنف من الغريبضبطت الكلمات اليت حتتاج إىل ضبطل وشرح ما -6
 قدمُت للعمل مبقدمةل وأربعة مباحثل وفهرس للموضوعات.-7
 املصادر واملراجل. فهرسذيلُت البحث ب-8
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 املبحث الرابع: وصف النسخ اخلطية للكتاب.
 النسخة األوىل:

( ضمن جمموع يتضمن عشرين رسالة  1127نسخة نفيسة مبكتبة احلرم املكي برقم: )
( إىل اللوحة 54) من الصفحة هذا الرسالة من اجملموع سن البكريل وتستقلكلها أليب احل

زُت هلا بـ: )أ(ل وانسخها: حممد بن عبد خلالق األمشوين احلنفيل انتسخها سنة: (ل ورم71)
 هـ.1196

صل ألن اأىل إونبو الناسخ يف احلاشية  لمبقدار حديثمآ ثناء النسخة بياضٌ أحصل يف وقد 
وقد نبهت بدوري على موضل البياض يف  للالذي نقل منو هو كذلك انقص يف هذا املوض

 .موطنو
 .خطاء اليسرية نبهت عليها يف موضعهاألبعض ان فيها أكما 

 ليوف ن ال يلتزم ابلرتضي على الصحابة الكرام يف كل موطن ذكرواأعادة انسخها وكانت 
غلب أ ن النسخة الثانية فيها الرتضي يفأو  خصوصاً  لالتزمت الرتضي عليهم يف كل موطنف

 .املواطن
 النسخة الثانية:

(ل وهي ضمن جمموع يقل يف مخسمآ 9186نسخة مكتبة جامعة امللك سعودل برقم: )
 فيما خرآلخمرومة ا (ل وهي64) فحةص( إىل ال52فيو هذه الرسالة من اللوحة ) لوحةل وتستقل

قابلة على نسخة م وهي نسخة جيدةٌ  لستة وعشرون حديثاً ال إ فليس فيها لذه الرسالةيتعلق هب
 أخرى ومصححةل ورمزت هلا بـ: )ب(.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
نكاح لتكثري هذه األمةل وجعل لإلنسان من نفسو هزوجاً يسكن احلمُد هلل الذي شرع ال

ل وأشهد أن ال إلو إال هللا (1)إليها وما أمت  ذلك من نعمةل أمحد وأشكرهل وأتوب إليو وأستغفره
وحده ال شريك لول وأشهد أن سيدان حممداً عبد ورسولو/][ صلى هللا وسلم عليول وهزاده فضالً 

 أما بعد:وشرفاً لديول 
 حديثاً يُعمل هبا يف أودعتو أربعمآ ((جتديَد األفراِح بفضائِل النِ كاحِ ))كتاب لق بُتو:   فهذا

فضائل األعمالل معزوة ملخرجيهال متبعة ببيان غريب ألفاظهال ومشكل معانيهال وأان أسأل 
 هللا القبولل إنو ويل  كل  مأمول.

ن قال: مخٌس م ملسو هيلع هللا ىلص أن  رسول هللارضي هللا عنهما عن ابن عباس  :[احلديث األول]
سنن املرسلمآل احلياءل واحللمل واحلجامةل والتعطرل والنكاحل أخرجو الطرباين يف معجمو 

 .(9)الكبري
 .(3)والتعط ُر: التطي ب

ز حُلج  قال: تزوجوا يف ا ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول هللا رضي هللا عنو عن أنس  :[احلديُث الثاين]
 .(4)العرق دساسل أخرجو ابن عدي يف كاملو الصاحلل فإن  

واحُلجز: بضم احلاء املهملة وكسرهال وسكون اجليمل يف نخره هزاٌي هو: األصلل 
 .(5)واملنبت

ومعىن أن العرق دساس: أن  الشخص إذا تزوج من ليست يف منبٍت صاحل رمبا جييء 
 الولد يشبو أهل الزوجة يف العمل وحنوه. 

                                                           

 قولو: "أمحده وأشكرهل وأتوب إليو وأستغفره" سقط من نسخة )ب(.(1) 
ل وضعفو الشيخ األلباين يف اإلرواء 11445 (ل رقم احلديث:11/186املعجم الكبريل للطرباين )(9) 

(1/117.) 
 (.9/751ينظر: الصحاحل للجوهري )(3) 
(ل وأشار لتفرد املوقري بو عن الزهريل وهو مرتوك 8/342الكامل يف ضعفاء الرجالل البن عدي )(4) 

 (.9/197)احلديثل قالو النسائيل وقال علي: ال يكتب حديثو. انظر: العلل املتناهيةل البن اجلوهزي 
 (. 9/411ينظر: الغريبمآل أليب عبيد اهلروي )(5) 
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النساء  تزوجوا"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  رضي هللا عنها عائشةعن  :[احلديث الثالث]
زوجوا النساء أيتينكم ت"ل أخرجو البزارل واخلطيب يف اترخيول ولفظ البزار: "فإهنن  أيتمآ ابملال

 .(9)بن جنادة وهو ثقة (1)ل ورجالو رجال الصحيحل خال مسلم/]["ابألموال
وجوا تز "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا رضي هللا عنو  ابن مسعودعن  :[احلديث الرابع]

الطرباين يف معجمو ل أخرجو (3)"ل وأنتق أرحاماًل وأرضى ابليسرياألبكارل فإهنن  أعذب أفواهاً 
 .(4)الكبري

 من اجلماع. :ل وأرضى ابليسري: أي(5)وأنتُق: أكثر أوالداً 
تزوجوا "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا رضي هللا عنو  معقل بن يسارعن  :[احلديث اخلامس]

 .(7)أبو داود والنسائيل أخرجو (6)"الودود الولود فإين مكاثٌر بكم األمم
 ويُعرف كوهنا ولوداً إذا كانت بكراً من نساء قرابتها.

                                                           

 يف )ب(: "سامل".(1) 
(ل رقم احلديث: 119(ل وابن املقرئ يف معجمو )ص:9/142أخرجو البزار كما يف كشف األستار )(9) 
(ل وضعفو الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة 11/919ل واخلطيب البغدادي يف اترخيو )944

(7/412.) 
 انتقل نظر الناسخ يف النسخة )ب(.(3) 
ل وضعفو الشيخ األلباين يف السلسلة 11944(ل رقم احلديث: 11/141املعجم الكبريل للطرباين )(4) 

(ل ولو شاهٌد ضعيٌف من حديث عتبة بن عومي بن ساعدة األنصاريل أخرجو ابن 9/124الصحيحة )
 .1861كارل رقم احلديث: (ل كتاب: النكاحل ابب: تزويج األب3/64ماجو يف سننو )

 (.6/1815ينظر: الغريبمآل أليب عبيد اهلروي )(5) 
 "األمم" سقطت من )ب(.(6) 
(ل كتاب: النكاحل ابب: النهي عن تزويج من مل يلد من النساءل 9/991أخرجو أبو داود يف سننو )(7) 

زويج العقيمل رقم (ل كتاب: النكاحل ابب: كراهية ت6/65ل والنسائي يف سننو )9151رقم احلديث: 
 (. 139ل وصححو الشيخ األلباين يف ندب الزفاف )ص:3997احلديث: 
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 وا فإينتزوج": قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا أن   رضي هللا عنو أمامةعن أيب  :[احلديث السادس]
 .(1)البيهقي يف السننل أخرجو "مكاثر بكم األممل وال تكونوا كرهبانية النصارى

زوجوا وال ت"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  رضي هللا عنو موسىعن أيب  :[احلديث السابع]
 .(9)الطرباين يف معجمو الكبريل أخرجو "تطلقوا فإن هللا ال حيب  الذواقمآ والذواقات

 لطلقواتزوجوا وال ت"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول هللا  علي  كرم هللا وجهوعن  :[امناحلديث الث]
 .(3)عدي يف كاملوأخرجو ابن  ل"فإن الطالق يهتز  منو العرش

 وهذا دليٌل على كراهة الطالقل وقال بو مجهور العلماء منهم الشافعي.
كثروال تناكحوا ت": قال ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا سعيد بن أيب هالل أن  عن  :[احلديث التاسع]

 .(4)عبد الرهزاق يف مسنده هكذا مرسالً ل أخرجو /]["فإين أابهي بكم األمم يوم القيامة
سلم قال: سول هللا صلى هلل عليو و أن ر رضي هللا عنو  أيب هريرةعن  :[احلديث العاشر]

 ل"داكال فاظفر بذات الدين تربت يملاهلال وحلسبهال وجلماهلال ولدينه لتنكح املرأة ألربل"
 .(5)الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجوأخرجو 

                                                           

(ل مجاع أبواب الرتغيب يف النكاح وغري ذلكل ابب: 7/195أخرجو البيهقي يف السنن الكربى )(1) 
 (.4/385ل وحسنو الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة )13457الرغبة يف النكاحل رقم احلديث: 

(ل 3/967ل ويف مسند الشاميمآ )7848(ل رقم احلديث: 8/94جو الطرباين يف املعجم األوسط )أخر (9) 
ل وضعفو الشيخ األلباين يف 3166(ل رقم احلديث: 8/71ل والبزار يف مسنده )9931رقم احلديث: 

 (.949ضعيف اجلامل الصغري )ص:
قاضي حلوانل ليس بثقةل وال  (ل ويف إسناده: عمرو بن مجيل6/126أخرجو ابن عدي يف الكامل )(3) 

 مأمونل قالو ابن عدي.
ل وضعفو الشيخ األلباين يف ضعيف 11321(ل رقم احلديث: 6/173أخرجو عبد الرهزاق يف مصنفو )(4) 

 (.365اجلامل الصغري )ص:
(ل كتاب: النكاحل ابب: األكفاء يف الدينل رقم احلديث: 7/7أخرجو البخاري يف صحيحو )(5) 

(ل كتاب: الرضاعل ابب: استحباب نكاح ذات الدينل رقم 9/1186صحيحو )ل ومسلم يف 5121
(ل كتاب: النكاحل ابب: ما يؤمر بو من تزويج ذات 9/912ل وأبو داود يف سننو )1466احلديث: 

(ل كتاب: النكاحل ابب: كراهية تزويج الزانةل 6/68ل والنسائي يف سننو )9147الدينل رقم احلديث: 
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ب : التصقت ابلرتاب من الفقر إن مل تفعلل وهي كلمة تعتادها العر (ترتبت يداك)ومعىن 
 .(1)إذا حثوا على شيءل وال يريدون هبا معناها

ثالثة ": قال ملسو هيلع هللا ىلص أن  رسول هللارضي هللا عنو  أيب هريرةعن  :[احلديث احلادي عشر]
اجملاهد يف سبيل هللال واملكاتب الذي يريد األداءل والناكح الذي يريد ل حق على هللا عوهنم

ل حديٌث صحيحل أخرجو اإلمام أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجو واحلاكم يف "العفاف
 .(9)مستدركو

 عن احملارم. وِّ جِّ فر  أي: الذي يريد عفاف  
الث من ث"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول هللا رضي هللا عنهما عن جابر  :[لثاين عشراحلديث ا]

فكاك رقبة   أن يعينول وأن يبارك لول من سعى يففعلهن ثقة ابهلل واحتساابً كان حق اً على هللا
ساابً  تكان حقا  على هللا أن يعينول وأن يبارك لول ومن تزوج ثقة ابهلل واح  لثقة ابهلل واحتساابً 

تساابً كان ثقة ابهلل واح كان حقا  على هللا أن يعينول وأن يبارك لول ومن أحيا أرضًا ميتة/][
حقاً على هللا أن يعنيول وأن يبارك لول أخرجو الطرباين يف معجمو األوسط والصغريل وفيو عبد 

 .(3)هللا بن الواهزعل رواه عنو حفيده عمرو بن عاصم فقطل وبقية رجالو ثقات
 ىن الثقة ابهلل: أن يطمئن  قلبو إىل أن  هللا يرهزقول ويثق أبنو ال ُيضيعو.ومع

 واالحتساُب معناه: طلب وجو هللا ابلعمل.
                                                           

(ل كتاب: النكاحل ابب: تزويج ذات الدينل رقم 1/527ابن ماجو يف سننو )ل و 3931رقم احلديث: 
 .1858احلديث: 

 .(1/562)للقرطيب ل شكل من تلخيص مسلمأاملفهم ملا  :نظري(1) 
(ل 3/936ل والرتمذي يف جامعو )7411(ل رقم احلديث: 7/991أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده )(9) 

ل والنسائي يف سننو 1655أبواب فضائل اجلهادل ابب: ما جاء يف اجملاهد والناكحل رقم احلديث: 
ل وابن ماجو 3191(ل كتاب: اجلهادل ابب: فضل الروحة يف سبيل هللا عز وجلل رقم احلديث: 6/15)

ل واحلاكم يف مستدركو 9518(ل كتاب: العتقل النكاحل ابب: املكاتبل رقم احلديث: 9/841يف سننو )
 .9678(ل رقم احلديث: 9/174)

( 9/37ل ويف املعجم الصغري )4218(ل رقم احلديث: 5/151أخرجو الطرباين يف املعجم األوسط )(3) 
ل وضعفو الشيخ 91613(ل رقم احلديث: 11/537ل والبيهقي يف السنن الكربى )737رقم احلديث: 

 (.3/419األلباين يف السلسلة الضعيفة )
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إن "ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول هللا رضي هللا عنو  عن أيب سعيد :[احلديث الثالث عشر]
ت ظ ر  رمحٍةل فإذا أخذ بكف ها تساقطنظر هللا إليهما ن لل ونظرت إليو(1)الرجل إذا نظر إىل امرأة

 .(3)بن علي يف مشيختول والرافعي يف اترخيو (9)ميسرةأخرجو  ذنوهبما من خالل أصابعهمال
زوج فقد من ت"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول هللا رضي هللا عنو  أنسعن  :[احلديث الرابع عشر]

األوسط  ل أخرجو الطرباين يف معجمو"فليتق هللا يف النصف الثاين لاستكمل نصف اإلميان
 .(4)ل وكالمها ضعيفل وقد ُوث قايهما: يزيد الرقاشيل وجابر اجلعفيإبسنادين وف

تزوج  إذا": قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أنرضي هللا عنهما جابر عن  :[احلديث اخلامس عشر]
 أبو يعلى يف أخرجول "ي دينوثيقول: اي ويلو عصم ابن ندم من ثل (5)شيطانو ج  ع  أحدكم 
 .(6)مسنده

 .وهذا من أسرار النبوة اليت ال يط لُل عليها إال خواص  خلق هللا/][
ب  من أح"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول هللا  رضي هللا عنو أنسعن  :[احلديث السادس عشر]

 .(7)وابن عساكر لابن عديأخرجو  ل"فليتزوج احلرائر لأن يلقى هللا طاهراً 
الطهارة هنا: السالمُة من اآلاثم املتعلقة ابلفروجل ألن تزوج احلرائر أعون على ومعىن 

 .العفاف من تزوج اإلماءل الكتفاء النفس هبن  عن طلب اإلماء غالباًل خبالف العكس
                                                           

 يف )ب(: "امرأتو".(1) 
 يف )ب(: "بسرة".(9) 
(ل 9/319طي )اجلواملل للسيو  أخرجو ميسرة بن علي يف مشيختول والرافعي يف اترخيو كما يف مجل(3) 

 (.7/974وقال الشيخ األلباين: "موضوع" انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة )
(ل رقم 8/335؛ وفيو أيضًا )7647(ل رقم احلديث: 7/339أخرجو الطرباين يف املعجم األوسط )(4) 

 (.9/1152(ل وحسنو الشيخ األلباين يف صحيح اجلامل الصغري )8724احلديث: 
 صوتو. رفل   ي:أ(5) 
(ل رقم احلديث: 135ل ويف معجمو )ص:9141(ل رقم احلديث: 4/37جو أبو يعلى يف مسنده )أخر (6) 
ل ولفظو: "أميا شاب تزوج يف حداثة سن ول عج  شيطانو: اي ويلو اي ويلو عصم مين دينو"ل وقال الشيخ 146

 (.9/113األلباين: "موضوع" انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة )
(ل وضعفو الشيخ 13/391(ل وابن عساكر يف اتريخ دمشق )4/395ل )أخرجو ابن عدي يف الكام(7) 

 (.3/611األلباين يف السلسلة الضعيفة )
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اي ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول هللا  رضي هللا عنو ابن مسعودعن  :[احلديث السابع عشر]
رجل ومن مل فاستطاع منكم الباءة فليتزوجل فإنو أغض  للبصرل وأحصُن لل منل معشر الشباب

 .(1)الشيخان وغريمهاأخرجو يستطل فعليو ابلصومل فإنو لو وجاءل 
والباءُة: ابملد ل ُمؤ ُن النكاحل قال بعضهم: وحتصل بنفقة اليوم والليلةل واملهرل وكسوة ذلك 

 .(9)الفصل
اخلصيتمآل أو قطعهمال أي: إن الصوم كاسٌر لشهوتو  والوِّجاُء: بكسر الواو واملد ل رض  

 .(3)ولِّ أي: ابعتبار إدامتو ال يف أو  
ن رسول أ رضي هللا عنهما عبد هللا بن عمرو بن العاصعن  :[احلديث الثامن عشر]

عسة ف فعسى حسنها أن يرديهال وال تنكحوا املرأة ملاهلاال تنكحوا املرأة حلسنها ": قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
ذات دين أفضل من امرأة/][  (4)ماهلا أن يطغيهال وأنكحوها لدينهال فألمٌة سوداء خرقاء

 .(5)ل أخرجو الضياء يف املختارةل وهو حسنٌ "حسناء ال دين هلا
من ": الق ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاأن  رضي هللا عنهما عن ابن عباس :[احلديث التاسُع عشر]

البيهقي  ل أخرجو"واحللمل واحلجامةل والسواكل والتعطرل وكثرة األهزواج سنن املرسلمآ: احلياءل
 .(6)يف الشعب

ل  نٍن واحدٍ يفوكثرة التزوج: ليس املراد بو التزوج والتطليقل بل املراد اجلمل بمآ النساء 
 وغايتو هلذه األمة أربل نسوةل ومن قدر على العدل بينهن  مل يكره لو ذلكل انتهى.

                                                           

(ل كتاب: الصومل ابب: الصوم ملن خاف على نفسو العزبةل 3/96أخرجو البخاري يف صحيحو )(1) 
ملن (ل كتاب: النكاحل ابب: استحباب النكاح 9/1118ل ومسلم يف صحيحو )1215رقم احلديث: 

 .1411اتقت نفسول ووجد مؤنول رقم احلديث: 
 .(9/192)للماهزري  لوائد مسلمفاملعلم ب :نظري(9) 
 .(9/192)للماهزري  لوائد مسلمفاملعلم ب :نظري(3) 
 يف )ب(: "خرماً".(4) 
ل ومل أقف عليو يف املختارةل فلعلو 515(ل رقم احلديث: 1/167أخرجو سعيد بن منصور يف سننو )(5) 

 من اجلزء الساقط مما طبل منها.
خ األلباين يف ل وضعفو الشي7391(ل رقم احلديث: 11/152أخرجو البيهقي يف شعب اإلميان )(6) 

 (.11/96السلسلة الضعيفة )
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: قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أن رضي هللا عنو أيب مسعود البدريعن  :[وناحلديث العشر ]
 .(1)ل أخرجو البخاري وغريه"نفقة الرجل على أهلو صدقة"

 أو شرعاً. عادةً  وِّ تِّ ن  ؤ  وأهلُو: هزوجتو وأوالدهل وحنو ذلك ممن هو يف مُ 
 ة  اع  د  ن و  ب افُ ك  ع   املاهزين قال: جاء رٍ س  عطية بن بُ عن  :[احلديث احلادي والعشرون]
ال: هل لك من هزوجةل قال الل ق :اف: اي عك  ملسو هيلع هللا ىلصل فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول هللا اهلاليل  

من إخوان الشياطمآل  وال جاريةل قال الل قال: وأنت موسٌر خبري؟ل قال نعمل قال: أنت إذاً 
من  وإن   لكنت من رهباهنم  كنت من النصارى  (3)نلل أممنا فاصنل كما نص (9)ما أن تكونإ

ون ما للشيطان سُ ر  مت بكمل إن الشياطمآاز  عُ ذل أمواتكم بكم/][ وأرااز  تنا النكاحل شراركم عُ ن  سُ 
ل امن سالح أبلغ يف الصاحلمآ من النساءل إال املتزوجون أولئك املطهرونل املربؤون من اخل ن  

ف اي فل قيل ومن ُكرسسُ ر  وكُ  لويوسف لوادود لن  صواحب أيوباف: تزوج إهنوحيك اي عك  
المثائة عامل من سواحل البحر ث رسول هللا؟ قال: رجٌل كان يف بين إسرائيل يعبد هللا بساحلٍ 
رك ما كان عليو امرأة عشقهال وت يصوم النهارل ويقول الليلل مث إنو كفر ابهلل العظيم يف سببِّ 

استدركو هللا عز وجل  ببعض ما كان من عملو فتاب عليول وحيك  من عبادة هللا عز وجل ل مث
اف: تزوج وإال فأنت من املذنبمآل أخرجو أبو يعلىل والطرباين يف معجمو الكبريل اي عك  

 .(4)والبيهقي يف شعب اإلميان
: ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول قال: لعن  رضي هللا عنو  أيب هريرةعن  :[احلديث الثاين والعشرون]

ابلرجالل واملتبتلمآ  (5)خمنثي الرجال الذين يتشبهون ابلنساءل واملرتجالت من النساء املتشبهمآ
                                                           

ل والرتمذي يف 4116(ل كتاب: املغاهزيل ابب: رقم احلديث: 5/83أخرجو البخاري يف صحيحو )(1) 
 .1265( أبواب الرب والصلةل ابب: ما جاء يف النفقة على األهلل رقم احلديث: 3/412جامعو )

 نهم" هزائدٌة.إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت م"يف )ب(: (9) 
 يف )ب(: "لو".(3) 
ل والطرباين يف املعجم الكبري 6856(ل رقم احلديث: 19/961أخرجو أبو يعلى يف مسنده )(4) 

ل ويف 5124(ل رقم احلديث: 7/336ل والبيهقي يف شعب اإلميان )158(ل رقم احلديث: 18/85)
لى هللا عليو ل قال: فقال رسول هللا صروايتهم: "فقال عك اٌف: اي سول هللال ال أبرح حىت تزوجين من شئت

 وسلمل فقد هزوجتك على اسم هللا والربكة: كرمية بنت كلثوم احلمريي".
 يف )ب(: "املتشبهات".(5) 
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من الرجال الذين يقولون: ال نتزوجل واملتبتالت من النساء الذين يُقل ن  مثل ذلكل وراكب 
وههمل لك يف وجحىت استبان ذ ملسو هيلع هللا ىلصالفالة وحده/][ل فاشتد  ذلك على أصحاب رسول هللا 

أخرجو أمحدل وفيو: الطيب بن حممد وثقو ابن حبانل وضعفو العقيليل وبقية رجالو رجال 
 .(1)الصحيح
سراً و من كان م": قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أيب جنيح أن  عن  :[احلديث الثالث والعشرون]

رسٌل ل وإسنادُه مُ (3)وسطل أخرجو الطرباين يف الكبري واأل"ينكح فلم ينكح فليس مين (9)ألن
 .(4)حسٌن كما قالو ابن معمآ

حب  من أ" :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  عن عبيد بن سعد أن   :[احلديث الرابع والعشرون]
ل إن كان عبيد بن (5)فطريت فليسنت  بسنيتل ومن سنيت النكاحل أخرجو أبو يعلى ورجالو ثقات

 .(6)سعد صحايبل وإال فهو مرسلٌ 
ينهى  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس رضي هللا عنو قال: كان رسول هللا  :[ديث اخلامس والعشروناحل]

عن التبتل هنياً شديداًل ويقول: تزوجوا الودود الولود إين مكاثر بكم األنبياء يوم القيامةل أخرجو 

                                                           

(ل 6/411ل والبيهقي يف شعب اإلميان )7878(ل رقم احلديث: 8/8أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده )(1) 
 (.3/941السلسلة الضعيفة )ل وضعفو الشيخ األلباين يف 4411رقم احلديث: 

 يف )ب(: "إىل". (9) 
(ل 1/927ل ويف املعجم األوسط )291(ل رقم احلديث: 99/366أخرجو الطرباين يف املعجم الكبري )(3) 

ل وضعفو الشيخ األلباين يف 919(ل رقم احلديث: 181ل وأبو داو يف املراسيل )ص:282رقم احلديث: 
 (.4/416السلسلة الضعيفة )

 (.4/959: جممل الزوائد ومنبل الفوائدل للهيثمي )انظر(4) 
(ل 6/168ل وعبد الرهزاق يف مصنفو )9748(ل رقم احلديث: 5/133أخرجو أبو يعلى يف مسنده )(5) 

 ل 13451(ل رقم احلديث: 7/194ل والبيهقي يف السنن الكربى )11378رقم احلديث: 
(ل ولكن احلديث لو علة أخرى وهي 4/959ئد )هذا الكالم نقلو املؤلف عن اهليثمي يف جممل الزوا(6) 

 (.6/19عنعنة ابن جريج وهو مدلسل ولذلك ضعفو الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة )
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أيب بن عمر عن أنسل وقد ذكره بن  (1)حفصاإلمام أمحدل والطرباين يف األوسطل من طريق 
 .(9)حامت ورواه عنو مجاعةل وبقية رجالو رجال الصحيح

ي رض عن سعيد بن الصاحب أن عثمان بن مظعون :[احلديث السادس والعشرون]
/][ إن هللا قد أبدلنا ملسو هيلع هللا ىلصل فقال رسول هللا (3)صاءتخذن يل يف االئقال اي رسول هللا: ا هللا عنو

نصنلل  (4)لتكبري على كل شرفل فإن كنت منا فاصنل كماابلرهبانية احلنيفية السمحةل وا
 .(5)أخرجو الطرباينل وفيو إبراهيم بن هزكراي وهو ضعيف

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك رضي هللا عنو أن النيب  :[احلديث السابع والعشرون]
هزيد ن بن محمن تزوج فقد أعطي نصف العبادةل أخرجو أبو يعلى يف مسندهل وفيو عبد الر "

 .(6)العمي وهو مرتوك

                                                           

لزوائد ل ويؤيده: أن العبارة يف جممل اتصحيفٌ  وهو يف األصل: "من طريق ضعفو ابن عمر عن أنس"(1) 
لطرباين يف األوسط من طريق حفص بن عمر عن أنسل الذي ينقل عنو املؤلف عادًةل هكذا: "رواه أمحد وا

 .(4/959وقد ذكره ابن أيب حامتل وروى عنو مجاعةل وبقية رجالو رجال الصحيح" انظر: جممل الزوائد )
(ل 1/164ل وسعيد بن منصور يف سننو )19613(ل رقم احلديث: 91/63أخرجو أمحد يف مسنده )(9) 

(ل رقم احلديث: 2/338ل وابن حبان يف صحيحو )5122ديث: (ل رقم احل5/917والطرباين يف األوسط )
 (. 6/126ل وصححو الشيخ األلباين مبجموع طرقو يف إرواء الغليل )4198

 يف األصل: اإلخصاء" والصواب "االختصاء" كما هو يف املصادر اليت عزا إليها املصنف احلديث.(3) 
 د حصل فيها خرٌمل ال يدرى سببو.إىل هذا املوضل بلغت املقابلة على نسخة )ب(ل وق(4) 
 ليوع نب ول وهو حديٌث ضعيٌف كما 5512(ل رقم احلديث: 6/69أخرجو الطرباين يف املعجم الكبري )(5) 

 (.4/959اهليثمي يف جممل الزوائد ) ناملصنف نقاًل ع
 ل وهو حديٌث موضوٌعل كما نبو عليو4342(ل رقم احلدث: 7/311أخرجو أبو يعلى يف مسنده )(6) 

 (.4/959املصنف نقاًل عن اهليثمي يف جممل الزوائد )
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مسكمآ  مسكمآ": ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :عن أيب جنيح قال :[احلديث الثامن والعشرون]
مسكمآ رجل ليس لو امرأة وإن كان كثري املالل مسكينة مسكينة مسكينة امرأٌة ليس هلا هزوٌج 

 .(9)حٌ صحي ورجالو ثقاتل فهو مرسلٌ ل أخرجو الطرباين يف األوسط (1)"وإن كانت كثرية املال
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  :[احلديث التاسع والعشرون]

 .(3)وا احفظوا فروجكم أال من حفظ فرجو فلو اجلنةن: اي شباب قريش ال تز ملسو هيلع هللا ىلص
الكبري  ين يفل أخرجو البزار والطربا"أال من حفظ هللا فرجو دخل اجلنة"ويف رواية: 

 .(4)واألوسطل ورجالو رجال الصحيح
ة أميا شاب تزوج يف حداث" :ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر قال: قال رسول هللا  :[احلديث الثالثون]

سنو عج  شيطانو اي ويلو عصم مين دينول أخرجو أبو يعلى/][ والطرباين يف األوسطل وفيو خالد 
 .(5)بن إمساعيل املخزومي وهو مرتوك

: عن معقل بن يسار قال: مل يكن شيء أحب إىل رسول [احلديث احلادي والثالثون]
 .(6)من اخليل مث قال: غفرانك بل النساءل أخرجو أمحد ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

                                                           

ل وحكم عليو الشيخ األلباين ابلنكارة يف 6582(ل رقم احلديث: 6/348أخرجو املعجم األوسط )(1) 
 (.11/987السلسلة الضعيفة )

(ل 4/959هذا احلكم استنبطو املصنف رمحو هللا من حكم اإلمام اهليثمي على احلديث يف اجململ )(9) 
 (.11/987للحديث علة أخرى ذكرها الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة )و 

 ل وصححو.8169(ل رقم احلديث: 4/328أخرجو احلاكم يف مستدركو )(3) 
(ل 19/165ل والطرباين يف املعجم الكبري )5399(ل رقم احلديث: 11/455أخرجو البزار يف مسنده )(4) 

ل وصححو احلاكمل وحسنو 6851(ل رقم احلديث: 7/61)ل ويف املعجم األوسط 19776رقم احلديث: 
 (. 6/441الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة )

( 4/375ل والطرباين يف املعجم األوسط )9141(ل رقم احلديث: 4/37أخرجو أبو يعلى يف مسنده )(5) 
 (: "موضوع".9/113ل وقال الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة )4475رقم احلديث: 

 ل إبسناٍد ضعيف.91319(ل رقم احلديث: 33/495أخرجو أمحد يف مسنده )(6) 
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ال "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن حفصة رضي هللا عنها أن رسول هللا  :[احلديث الثاين والثالثون]
ل امسول أخرجو الطرباين الرجل إذا مات وليس لو ولٌد انقطل   فإن   لالولدِّ  يدع أحدكم طلب  

 .(1)وإسناده حسنٌ 
من " :ملسو هيلع هللا ىلصعن سعيد بن أيب وقاص قال: قال رسول هللا  :[احلديث الثالث والثالثون]

سعادة ابن ندم ثالثةل ومن شقوة ابن ندم ثالثةل من سعادة ابن ندم املرأة الصاحلةل واملسكن 
ل "الصاحلل واملركب الصاحلل ومن شقوة ابن ندم املرأة السوءل واملسكن السوءل واملركب السوء

 .(9)أخرجو أمحد والبزار والطرباين يف الكبري واألوسطل ورجالو رجال الصحيح
عن أنس بن مالك رضي هللا عنو قال: قال رسول هللا  :[احلديث الرابع والثالثون]

ل أخرجو "هزقو هللا امرأة صاحلةل فقد أعانو على شطر دينول فليتق هللا يف الشطر الثاينمن ر ": ملسو هيلع هللا ىلص
 .(3)احلاكم

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  رضي هللا عنو : عن أيب أمامة[(4)والثالثوناحلديث اخلامس ]
ول وإن نظر أطاعت ما استفاد املؤمن بعد تقوى هللا عز وجل خرياً لو من هزوجة صاحلةل إن أمرها"

ل أخرجو ابن "إليها/][ أسر تول وإن أقسم عليها أبر تول وإن غاب عنها نصحتو يف نفسها ومالو
 .(5)ماجول وهو مرسٌل حسنٌ 

                                                           

 ل وحكم عليو الشيخ األلباين362(ل رقم احلديث: 93/911أخرجو الطرباين يف املعجم الكبري )(1) 
 .(13/173يف السلسلة الضعيفة ) ابلنكارة

(ل 9/156كشف األستار )  ل والبزار كما يف1445(ل رقم احلديث: 9/911أخرجو أمحد يف مسنده )(9) 
(ل رقم احلديث: 4/61ل ويف املعجم األوسط )392(ل رقم احلديث: 1/146والطرباين يف املعجم الكبري )

 (.4/378ل وضعفو الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة )3611
(ل رقم 1/924ل والطرباين يف األوسط )9681: ث(ل رقم احلدي9/175أخرجو احلاكم يف مستدركو )(3) 
ل وحسنو الشيخ األلباين 5111(ل رقم احلديث: 7/341ل والبيهقي يف شعب اإلميان )279احلديث: رقم 

 (. 9/911يف السلسلة الصحيحة )
 (4).  يف األصل: "والعشرون" وهو خطأ بمآ 
ل 1857(ل كتاب: النكاحل ابب: أفضل النساءل رقم احلديث: 1/526أخرجو ابن ماجو يف سننو )(5) 

ل وضعفو الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة 7881(ل رقم احلديث: 8/999جم الكبري )والطرباين يف املع
(2/413 .) 
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عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  :[احلديث السادس والثالثون]
واآلخرةل لساٌن ذاكرل وقلٌب شاكرل وبدٌن على  أربل من أعطيهن فقد أعطي خري الدنيا": ملسو هيلع هللا ىلص

 ل أخرجو الطرباين يف الكبريل واألوسطل"يف نفسها وال مالو (1)البالء صابرل وهزوجة ال تبغيو حوابً 
 .(9)ورجال األوسط رجال الصحيح

 .(3)واحلوب: االمثل مبعىن أنو ال ختونو يف شيء منهما
 ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنها أن رسول هللا  (4): عن معاذ بن جبل[احلديث السابع والثالثون]

ه هللا من احلور العمآ يوم القيامةل ومن ترك "قال:  من كظم غيظًا وهو قادٌر على إنفاذه خري 
ثوب مجال وهو قادٌر على لبسو كساه هللا رداء األمان يوم القيامةل ومن أنكح عبداً وضل هللا 

خرجو الطرباين يف األوسط والصغريل وفيو بقية وهو ل أ"على رأسو اتج امللك يوم القيامة
 .(6)ل(5)مدلسٌ 

فقال  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنت أخدم النيب  رضي هللا عنو عن ربيعة األسلمي :[احلديث األربعون]
يل اي ربيعة: أال تتزوج؟ل قلُت ال وهللا اي رسول هللال ما أريد أنن أتزوج وما عندي ما يقيم املرأةل 

ب أن يشغلين عنك شيٌءل فأعرض عين مث قال يل الثانية: اي ربيعة أال تتزوجل فقلت: وما أح
ما أريد أن أتزوج وما عندي ما يقيم املرأةل وما أحب أن يشغلين عنك شيءل فأعرض عين مث 

ل خرةإنو أعلم مين ما يصلحين يف الدنيا واآل ملسو هيلع هللا ىلصرجعُت إىل نفسي فقلت: وهللا لرسول هللا 
وهللا لئن قال يل تزوج ألقول لو: اي رسول هللا مرين مبا شئتل قال: فقال يل اي ربيعة أال تتزوج 

                                                           

 (: "خوفاً".7/172(: "خوانً"ل ويف األوسط )11/134يف املعجم الكبري )(1) 
(ل رقم 7/172ل ويف األوسط )11975(ل رقم احلديث: 11/134أخرجو الطرباين يف الكبري )(9) 

 (.3/178)الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة  وضعفول 7919احلديث:
 .(1/617)للخطايب  لاحلديث بريغ :نظري(3) 
 هكذا يف املخطوطة وهو خطأ وصوابو: "معاذ بن أنس".(4) 
(ل رقم 2/114ل ويف األوسط )417(ل رقم احلديث: 91/182أخرجو الطرباين يف الكبري )(5) 

امل اجلوحسنو الشيخ األلباين يف صحيح ل 1119(ل رقم احلديث: 9/951ل ويف الصغري )2956احلديث:
 (.9/1119الصغري )

هنا بياض يف األصل مبقدار حديثمآل وكتب يف هامش النسخة: "هذه النسخة اليت كتبت منها هذه (6) 
 وجد هبا النقصل وانظر نسخة اثنية إن وجدتو" اهـ.
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فقلت: بل مرين مبا شئتل قال انطلق إىل نل فالن حي  من األنصار كان فيهم تراخي عن 
قالوا: مركم أن تزوجوين فالنةل فأرسلين إليكم أي ملسو هيلع هللا ىلصفقال هلم: إن رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

اجتول فزوجوين حزيناً إال حب ملسو هيلع هللا ىلصرسول رسول هللا  ل وهللا ال نرجلُ ملسو هيلع هللا ىلصمرحباً برسول هللا رسول هللا 
سول لت اي ر فقال يل: مالك اي ربيعة: ق ملسو هيلع هللا ىلصوألطفوين وما سألوين البينةل فرجعُت إىل رسول هللا 

هللال أتيُت قومًا كرامًا فزوجوين وألطفوين وما سألوين البينة وليس عندي صداٌقل فقال رسول 
: اي بريدة األسلمي امجعوا لو وهزن نواة من ذهب/][قال: فجمعوا يل وهزن نواة من ذهبل ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

هال ب هبا إليهم فقل هلم: هذا صداقفقال: اذه ملسو هيلع هللا ىلصفأخذت ما مجعوا يلل فأتيُت بو النيب 
فأتيتهم فقلت هلم هذا صداقهال فقبلوه ورضوهل وقالوا: كثرٌي طيٌبل قال مث رجعت إىل النيب 

حزيناً فقال اي ربيعة: مالك حزيٌنل فقلت اي رسول هللا: ما رأيت أكرم منهم رضوا مبا أتيتهم  ملسو هيلع هللا ىلص
وا وليس عندي ما أوملل فقال اي بريدة: امجعوا لو شاةل فجمع بول وأحسنوال وقالوا: كثرٌي طيٌبل

ملكتل : اذهب إىل عائشة فقل هلا فلتبعث ابملسو هيلع هللا ىلصيل كبشًا عظيمًا مسيناًل فقال يل رسول هللا 
و سبل ا املكتل فيفقالت: هذ ملسو هيلع هللا ىلصالذي فيو الطعام قال: فأتيتها فقلت هلا ما أمرين بو رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصغريه خذهل قال: فأخذتو فأتيت بو النيب نصل من شعريل وال وهللا إن أصبح لنا طعام 
وأخربتو مبا قالت عائشةل فقال: اذهب هبذا إليهم فقل هلم: فسيصبح هذا عندكم خبزاً وهذا 

ش أان وأانس من بطبيخال فقالوا: أما اخلبز فنكفيكموهل وأما الكبش فاكفوان أنتمل فأخذان الك
مث  ملسو هيلع هللا ىلصأسلم فذحبناهل وسلخناه وطبخناهل فأصبح عندان خبٌز وحلٌم/][فأوملُت ودعوت النيب 

نا وأعطى أاب بكر أرضال وجاءت الدنيال فاختلفأعطاين بعد ذلك أرضاًل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: إن رسول هللا 
وبمآ أيب  كان بيينفل يقال أبو بكر: هي يف حدو قلت أان: هي يف حديل فيف عذق خنلةل 

كون تبكر كالمل فقال يل أبو بكر كلمة كرهتهال وندمل فقال يل: اي ربيعة رد علي مثلها حىت 
ل قلت: ما ملسو هيلع هللا ىلصعليك رسول هللا  ل قلت: ال أفعلل فقال أبو بكر: لتقولن أو ألستعدين  قصاصاً 

اء انس انطلقت أتلوهل فجو ل ملسو هيلع هللا ىلصانطلق أبو بكر إىل النيب و أان بفاعلل قال: ورفض األرضل 
الذي قال  عليك وهو ملسو هيلع هللا ىلصمن أسلمل فقالوا: رحم هللا أاب بكر يف أي شيء يستعدي رسول هللا 

يبة ذو ش ذااثين اثنمآل ه هذالك ما قال؟ فقلت: أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديقل 
ل فيغضب ملسو هيلع هللا ىلصيلتفت فرياكم تنصروين عليول فيغضب فيأيت رسول هللا ال إايكمل املسلممآ 

 طلق أبو بكر إىل؟ قال: ارجعوال فانفأمرانلغضبول فيغضب هللا لغضبهمال فيهلك ربيعةل قالوا: 
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رأسو  فل إيل  حلديث كما كانل فر ل فحدثو املسو هيلع هللا ىلصتبعتو وحديل حىت أتى النيب فل ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
كرهتهال   ةقال يل كلم: كان كذا  /][قلت: اي رسول هللاف« اي ربيعة ما لك وللصديق؟»فقال: 

رد عليول ال ت: أجل ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  فقالفأبيُتل قال يل: قل كما قلت حىت يكون قصاصال 
الطرباين ل أخرجو أمحد و أبو بكر يبكي : فوىلاحلسن قال لولكن قل غفر هللا لك اي أاب بكر

 .(1)وفيو: مبارك بن فضالة وحديثو حسٌنل وبقية رجال أمحد رجال الصحيح
 ظيم فيو فوائد جليلة جزيلة منها:هذا حديث ع

أن كبري القوم يتفقد أحواهلمل وأيمرهم مبا يصلح املرة بعد األخرى برفق ولمآل وحيضهم -1
ن  عن ذلكل إن ظل وإن قالوا لو: ليس معنا شيء ال يرجل على النكاح ملا فيو من الفوائد

 حدوث خري هلم بو.
 ونو يف أن يزوجوا من هو من فوقو.إىل من د ملسو هيلع هللا ىلصوفيو شفاعة النيب -9
وأنو يستحب  للمقول لو منهما االمتثالل وأن للمرسول إليهم إذا عرف صدقو أجيب -3
 أتى بو.وأن يرتحب بول ويقبل ما  بال بينةل
هل نده إذا كان من أوأنو يستحب  للكبري إعانة قومو على النكاحل ولو بكل  ما ع-4

 الثقة ابهلل.
 كبري القومل وأنو جييبو.  وأن الرجل إذا أومل يدعو-5
ن ترك اخلصام أوىل كاملخاصم فيول وأدب الصغري مل الكبريل وإعالم الناس وفيو أ-6

 هم حقهم.يف اخلطابل وإعطائ حبقو والسعي لرضاهل وتعظيم األكابر
 .وفيو فضائل للصديق/][ جليةل منها: البكاء يف السرل وخشية من هللال وتواضعاً لو-7

فقنا و  وفيو من الفوائد غري ذلك مما ال يسعو هذا املختصرل ولكن هذه صبابة من ذلكل
 ل نممآ.ملسو هيلع هللا ىلصسيدان حممد  (9)أمن املسالكل جباههللا لسلوك 

                                                           

ل والطرباين يف املعجم الكبري 16577(ل رقم احلديث: 97/114أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده )(1) 
 (.7/418ل وحسنو الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )4578قم احلديث: (ل ر 5/52)

شاع يف هزمن املؤلف استخدام الدعاء جباه النيب صلى هلل عليو وسلمل وهو مما أحدث يف الدينل ومل (9) 
 يكن عليو عمل األولمآ من السلف الصاحلمآ.
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پ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پڇ قال هللا تعاىل:  ة:خامت

استدل  هبا مجٌل على أنو يستحب  للفقري أن يتزوج [ل 39النور: ] ڇ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
إذا اتقت نفسو للنكاحل وال يشرتط القدرةل فأخرج ابن املنذر وابن أيب حامت عن ابن عباس: 

اح ورغ بهم فيول وأمرهم أن يزوجوا أمر هللا سبحانو ابلنك"قال:  لاآليةڇٱ  ٻ  ڇ 
 .(1)"ڇ  ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺڇ فقال:  لووعدهم يف ذلك الغىن لأحرارهم

اح أطيعوا هللا فيما أمركم بو من النك"وأخرج ابن أيب حامت عن أيب بكر الصديق قال: 
 .(9)"ڇ  ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺڇ ينجز لكم ما وعدكم من الغىنل قال تعاىل: 

عبد الرهزاق يف املصنف وعبد بن محيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن اخلطاب  وأخرج
پ   ڀ    ڇما رأيت كرجل مل يلتمس الغنا يف الباءةل وقد وعد هللا فيها ما وعدهل وقال:  :قال

 .(3)ڇ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
بتغوا ا :عن عمر بن اخلطاب قال/][ ليف املصنف وأخرج عبد الرهزاق وابن أيب شيبة معاً 

ٺ    پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ڇ الغىن يف الباءةل ويف لفظ: اطلبوا الفضل يف الباءةل وتال: 

 .(4)ڇٺٺ
پ   ڀ   ڇالتمسوا الغىن يف النكاحل يقول هللا: "وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: 

 .(5)"ڇ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
التمسوا ": قال ملسو هيلع هللا ىلص وأخرج البزار مرفوعاً ما سبقل وأخرج الديلمي عن ابن عباس أن النيب

 .(6)"الرهزق ابلنكاح
                                                           

 ر يف املطبوع من تفسري ابن املنذر.(ل ومل أقف على األث8/9581تفسري ابن أيب حامت )(1) 
 (.8/9589تفسري ابن أيب حامت )(9) 
 ل ومل أقف عليو عند عبد بن محيد.11323(ل رقم احلديث: 6/173مصنف عبد الرهزاق )(3) 
 . 11385(ل رقم احلديث: 6/171مصنف عبد الرهزاق )(4) 
 (. 12/166جامل البيانل للطربي )(5) 
ل وضعفو الشيخ األلباين يف 989(ل رقم احلديث: 1/88س مبأثور اخلطاب )أورده الديلمي يف الفردو (6) 

 (.5/512السلسلة الضعيفة )
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هل لو ما صححو البزار وغري  فهذا مذهب أيب بكر وعمر وابن عباس وابن مسعودل ودل  
ومعلوٌم أن  مذهب الشافعي أن من وجد مؤنة واتق إليو استحب  لول فخص و بواجد املؤن؛ 

ل (9)"فعليو ابلصوم" :راد بقدرتو على مؤنول واملاجلماع (1)"من استطاع منكم الباءة"حلديث: 
تزوجوا ": ملسو هيلع هللا ىلصفلم أيمرهم بول فدل  على استحبابو للفقري التائقل لكن احلديث الصحيح من قولو 

 ال يسقط عن الفقري. ل دليٌل على أن االستحباب(3)"النساء أيتينكم ابألموال
ل وهو واثق ابهلل تعاىل سم غري واجدٍ أن الناس على أقسام: قسٌم واجٌدل وق :واألوجه

هو وليس لو الثقةل فإذا استحب  للفقري فهذا الواثق ابهللل وإذا مل يستحب لو ف واجدٍ  وقسم غريُ 
ل هذا (4)غري الواثق بدليل حديث الطرباين يف األوسطل الذي ذكرانه يف احلديث الثاين عشر

 ونخراًل ابطناً وظاهراًل وصلى هللا على سيدان نخر ما أردانهل ومتام ما قصدانهل واحلمد هلل أوالً 
 حممدل وعلى نلو وصحبول وسلم.

 

 حبمد اهلل وحسن عونه وتوفيقه، فاحلمد هلل رب العاملني(
ّ
 )مت

   
  

                                                           

 (.18سبق خترجيو يف احلديث السابل عشرل انظر: )ص:(1) 
اجلملة فيها غموٌض يف الرتكيبل ولعل فيها سقطًا تقديره: "من استطاع منكم اجلماع لقدرتو على (9) 

 ستطل اجلماع لعجزه عن مؤنو فعليو ابلصوم". مؤنول فليتزوجل ومن مل ي
 (.13سبق خترجيو يف احلديث الثالثل انظر: )ص:(3) 
أن  "ثالث من فعلهن ثقة ابهلل واحتساابً كان حق اً على هللاأي: حديث جابر رضي هللا عنول وفيو: (4) 

 (.15...احلديث. انظر: )ص:يعينول وأن يبارك لو
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 فهرس املصادر واملراجع:
أبو عبد الرمحن حممد انصر الدينل بن احلاج  املؤلف:ل نداب الزفاف يف السنة املطهرة

سنة ل مدار السال الناشر:ل هـ(1491نوح بن جنايت بن ندمل األشقودري األلباين )املتوىف: 
 مـ9119هـ/1493 النشر:

اين )املتوىف بحممد انصر الدين األل املؤلف:ل إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل
لثانية ا الطبعة:ل بريوت –املكتب اإلسالمي  الناشر:ل هزهري الشاويش إشراف:ل هـ(1491: 

 م1285 -هـ  1415
أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  املؤلف:ل اتريخ بغداد
 دار الغرب اإلسالمي الناشر:ل الدكتور بشار عواد معروف احملقق:ل هـ(463البغدادي )املتوىف: 

 م9119 -هـ 1499األوىلل  الطبعة:ل بريوت –
مليل املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلل جامل البيان يف أتويل القرنن

ل الناشر: مؤسسة الرسالةرل احملقق: أمحد حممد شاكل هـ(311أبو جعفر الطربي )املتوىف: 
 م 9111 -هـ  1491بعة: األوىلل الط

: حممد املؤلفل وسننو وأايمو ملسو هيلع هللا ىلصاجلامل املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا 
ر الناشر: دا لاحملقق: حممد هزهري بن انصر الناصرل هللا البخاري اجلعفي بن إمساعيل أبو عبد

 هـ1499الطبعة: األوىلل ل طوق النجاة
املؤلف: حممد بن عيسى بن س و رة بن موسى بن الضحاكل الرتمذيل أبو عيسى ل اجلامل

نة سل بريوت لالناشر: دار الغرب اإلسالميل احملقق: بشار عواد معروف لهـ(972)املتوىف: 
 م 1228النشر: 

عبد الرمحن  أبو املؤلف:ل سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة
ل هـ(1491ن احلاج نوح بن جنايت بن ندمل األشقودري األلباين )املتوىف: حممد انصر الدينل ب

هـ /  1419األوىلل  الطبعة:ل املمكلة العربية السعودية -دار املعارفل الرايض  دار النشر:
 م 1229
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سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد أبو داود  املؤلف:ل سنن أيب داود
تاين )املتوىف:  س  جِّ  اشر:النل حممد حميي الدين عبد احلميد احملقق:ل هـ(975بن عمرو األهزدي الس ِّ

 .بريوت لاملكتبة العصريةل صيدا
ارايب أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الف املؤلف:ل الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية

ل ريوتب –للماليمآ  دار العلم الناشر:ل أمحد عبد الغفور عطار حتقيق:ل هـ(323)املتوىف: 
 م 1287 - هـ 1417الرابعة  الطبعة:

املؤلف: أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن ل الطب النبوي
الناشر: دار ابن ل احملقق: مصطفى خضر دومنز الرتكيل هـ(431وىف: مهران األصبهاين )املت

 .م 9116الطبعة: األوىلل ل حزم
ن علي مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن ب املؤلف:ل العلل املتناهية يف األحاديث الواهية

إدارة العلوم األثريةل  الناشر:ل إرشاد احلق األثري احملقق:ل هـ(527بن حممد اجلوهزي )املتوىف: 
 م1281هـ/1411الثانيةل  الطبعة:ل فيصل نابدل ابكستان
أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت  املؤلف: لغريب احلديث

عبد  :خرج أحاديثو لعبد الكرمي إبراهيم الغرابوي احملقق: لهـ( 388املعروف ابخلطايب )املتوىف: 
 م 1289 -هـ  1419 عام النشر: لدمشق –دار الفكر  الناشر: لالقيوم عبد رب النيب
ل هـ( 411أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي )املتوىف  املؤلف:ل رنن واحلديثالغريبمآ يف الق

كتبة نزار م الناشر:ل أ. د. فتحي حجاهزي قدم لو وراجعو:ل أمحد فريد املزيدي حتقيق ودراسة:
 م 1222 -هـ  1412األوىلل  الطبعة:ل اململكة العربية السعودية -مصطفى الباهز 

املؤلف: شريويو بن شهردار بن شريو يو بن فناخسرول أبو ل الفردوس مبأثور اخلطاب
ر الناشر: دال احملقق: السعيد بن بسيوين هزغلولل هـ(512شجاع الديلمي  اهلمذاين )املتوىف: 

 م1286 -هـ  1416الطبعة: األوىلل ل بريوت –الكتب العلمية 
ج املؤلف: هزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتل فيض القدير شرح اجلامل الصغري

الناشر: ل هـ(1131العارفمآ بن علي بن هزين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري )املتوىف: 
 هـ.1356الطبعة: األوىلل ل مصر –املكتبة التجارية الكربى 
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ل هـ(365أبو أمحد بن عدي اجلرجاين )املتوىف:  املؤلف:ل الكامل يف ضعفاء الرجال
ل اح أبو سنةعبد الفت شارك يف حتقيقو:ل علي حممد معوض-عادل أمحد عبد املوجود حتقيق:
 م1227هـ1418وىلل األ الطبعة:ل لبنان-بريوت -الكتب العلمية  الناشر:

ثمي نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهلي ملؤلف:ال كشف األستار عن هزوائد البزار
 الطبعة: لمؤسسة الرسالةل بريوت الناشر:ل حبيب الرمحن األعظمي حتقيق:ل هـ(817)املتوىف: 
 م 1272 -هـ  1322األوىلل 

ي أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساينل النسائ املؤلف:ل اجملتىب من السنن
 –مكتب املطبوعات اإلسالمية  الناشر:ل عبد الفتاح أبو غدة حتقيق:ل هـ(313)املتوىف: 

 م.1286 – 1416الثانيةل  الطبعة:ل حلب
ان املؤلف: أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمل جممل الزوائد ومنبل الفوائد

 لالناشر: مكتبة القدسيل القاهرةل احملقق: حسام الدين القدسيل هـ(817اهليثمي )املتوىف: 
 م 1224هـل  1414عام النشر: 

سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشاميل أبو القاسم  املؤلف:ل برياملعجم الك
 لن تيميةمكتبة اب دار النشر:ل محدي بن عبد اجمليد السلفي احملقق:ل هـ(361الطرباين )املتوىف: 

 .الثانية الطبعة:ل القاهرة
أبو بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن هزاذان  املؤلف:ل املعجم البن املقرئ

ادل بن أيب عبد احلمن ع حتقيق:ل هـ(381األصبهاين اخلاهزنل املشهور اببن املقرئ )املتوىف: 
 1412وىلل األ الطبعة:ل مكتبة الرشدل الرايضل شركة الرايض للنشر والتوهزيل الناشر:ل سعد

.م1228 -هـ 
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