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 ةــــــاملقذم
إن احلؿّٓ ؾؾه ـوؿّٓه وـيمعقـه وـيمغػّٕه وـعوذ 
باؾؾه ؿن ذّٕور أـػيـا وؿن دقكات أعؿاؾـا ؿن قفّٓه 
اؾؾه ػال ؿضل ؾه وؿن قضؾل ػال فادي ؾه وأذفّٓ أن ال 

وأذفّٓ أن ؿوؿّٓا إؾه إال اؾؾه وحّٓه ال ذّٕقك ؾه 
قَا أَقُّفَا اؾَِّّٔقنَ آؿَـُوا اتَّؼُوا  }، ؼال تعاؾى علّٓه وردوؾه

، وؼال {  اؾؾَّهَ حَقَّ تُؼَاتِهِ وَال تَؿُوتُنَّ إِؾَّا وَأَـْمُمْ ؿُيْؾِؿُونَ
قَا أَقُّفَا اؾـَّاسُ اتَّؼُوا رَبَّؽُمُ اؾَِّّٔي خَؾَؼَؽُمْ ؿِنْ  }تعاؾى 

ـَػٍّْٗ وَاحَِّٓةٍ وَخَؾَقَ ؿِـْفَا زَوْجَفَا وَبَثَّ ؿِـْفُؿَا رِجَاالً 
ؽَنِقّٕاً وَـِيَاءً وَاتَّؼُوا اؾؾَّهَ اؾَِّّٔي تَيَاءَؾُونَ بِهِ وَاؾْأَرْحَامَ 
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قَا أَقُّفَا  }، وؼال تعاؾى  { إِنَّ اؾؾَّهَ ؽَانَ عَؾَقْؽُمْ رَؼِقلاً
، قُصْؾِّّْ  اؾَِّّٔقنَ آؿَـُوا اتَّؼُوا اؾؾَّهَ وَؼُوؾُوا ؼَوْالً دَِّٓقّٓاً

ؾَؽُمْ أَعْؿَاؾَؽُمْ وَقَغْػِّْٕ ؾَؽُمْ ذُـُوبَؽُمْ وَؿَنْ قُطِِّٝ اؾؾَّهَ 
 أؿا بعّٓ                       { وَرَدُوؾَهُ ػَؼَّْٓ ػَازَ ػَوْزاً عَظِقؿاً

عؼّٓ أحّٓفم عؼّٓ زواج أو قمّٖوج تمؽاؾب عـّٓؿا ق
عؾقه علارات اؾمفـكة واؾملّٕقؽات ؿن اؾؼّٕقب واؾلعقّٓ 

واؾلـني ( ، وؽنقّٕ ممن  -اؾّٕػاء  –وؿـفا ) باؾّٕػاه 
،  أو ؿا فو حؽؿفا اؾشّٕعي  قؼوؾفا ال قعّٕف ؿعـافا

 0وػي فّٔا اؾلوث ادلقيّٕ ـلني حؽؿفا واؾؾه ادلوػق 
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 بهب ـــــــمعن
اؾّٕػاء   :  ؼال ابن اِّثقّٕ:  علّٓ اؾؾه زؼقلؼال 

االؾمكام واالتػاق واؾلّٕؽة واؾـؿاء وفو ؿن ؼوؾفم : 
وؼال اؾيـّٓي ػي ، رػأت اؾنوب رػأ ورػوته ورػوا 

: اؾّٕػاء : بؽيّٕ اؾّٕاء  حاذقمه عؾى دنن ابن ؿاجة 
ؽان ؿن عادتفم أن قؼوؾوا : ؼال اخلطابي، وادلّٓ 

 :  قهيء مبعـقني  ؾّٕػوباؾّٕػاء واؾلـني واؾّٕػاء ؿن ا
: رػوت اؾّٕجل إذا دؽـت ؿا  أحّٓفؿا : اؾميؽني قؼال

 به ؿن روع . 
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أن قؽون مبعـى ادلواػؼة واالؾمكام وؿـه :  اؾناـي 
 رػوت اؾنوب . 

،  واؾلاء ؿمعؾؼة مبؤّوف دل عؾقه ادلعـى أي أعّٕدت
ػي ادلعهم اؾودقّٛ  : ) رَػّى ( و  ،ذؽّٕه اؾّٖؿىشّٕي 

ؾه  : باؾّٕػاء واؾلـني ، ) واؾِّّٕػَاءُ ( : ادلمّٖوّج  :  ؼال 
قؼال ؾؾؿمّٖوج  : باؾّٕػاء واؾلـني أي باؾوػاق واؾوئام ، 
وأصل اؾؽؾؿة ) رَػَهَ ( رَػفاً ورُػُوفاً أي أصاب ـعؿة 
ودعة ؿن اؾّٕزق  ،  ػفو راػِهٌ وفي راػفةٌ ، وقؼال أرػَه 
 ػالن : تودّٝ ػي ادلطعم وادلؾلّٗ ، و ) اؾِّّٕػافــةُ ( رغّٓ
اؾعقّ٘ ودعة اؾّٕزق واخلِصب واؾـعقم ، و ) رَػَــا ( رػواً 
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:  { ر ف أ } رِػاءٌ : :   : اؾغـي ؿعهموػي ،   : تّٖوج
بِاؾِّّٕػاءِ واؾلَـنيَ  : عِلارَةٌ تَُّٕدَّدُ ؾؾؿُمََّٖوِّجَقْنِ ؾؾُِّّٓعاءِ 

 ظارِ أَنْ قُّْٕزَؼا بَـنيَ ؾَفُؿا بِاالؾْمِكامِ وَجَؿِّْٝ اؾشَّؿْلِ ػي اـْمِ
ؿصّٓر  رِػاء ::  : اؾؾغة اؾعّٕبقة ادلعاصّٕ ؿعهموػي ، 

:  باؾِّّٕػاء واؾلـني  ،  وِئام واتػاق وحُين عِشّْٕة ، رػَأَ 
دعاء ؾؾؿمّٖوِّج باالؾمكام واالتػاق وجؿّٝ اؾشَّؿل 

 وإجناب اؾلـني .
 تهنئة اجلبهلية

وؽاـت ؽؾؿة  : ػمّّ اؾلاري  : باؾّٕػاه واؾلـنيورد ػي 
وؼال اؾشقّْ ،  ة ػورد اؾـفي عـفاتؼوؾفا أفل اجلافؾق
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ابن باز رحؿه اؾؾه : ؽان فّٔا ؿن دعاء اجلافؾقة 
بارك اؾؾه ؾك وعؾقك } ػعوض اؾؾه ادليؾؿني بغقّٕه 

، اؾيـة أن  فّٔا اؾيـة{ وجؿّٝ بقـؽؿا ػي خقّٕ 
بارك اؾؾه ؾك وعؾقك وجؿّٝ بقـؽؿا } قّٓعى ؾؾؿمّٖوج 

اؾؾه وؼال اِّؾلاـي  رحؿه ،  فّٔا فو اؾيـة{ ػي خقّٕ 
ػي ؽماب آداب اؾّٖػاف  : باؾّٕػاء واؾلـني تفـكة 

 0 اجلافؾقة
 ب ـــهحكم

ؼال اإلؿام اؾـووي ػي ؽماب اِّذؽار : ػصل : وقُؽّٕه أن 
وؼال أقضا ػي اِّذؽار : ،  قُؼال ؾه باؾَّّٕػاء واؾلـني
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ػصل : قُؽّٕه أن قُؼال ؾؾؿمّٖوّج : باؾِّّٕػاءِ واؾلـنيَ ، وإمنا 
ؼال ابن ؿُػؾِّّ ، و اؾؾّه ؾك وباركَ عؾقك: باركَ  قُؼال ؾه

اؿَّْٕأَةً  رحؿه اؾؾه : ؾَؿَّا تََّٖوَّجَ عَؼِقلُ بْنُ أَبِي طَاؾِبٍ 
ػَؼَالَ : ال تَؼُوؾُوا فَؽََّٔا  ،ؼَاؾُوا ؾَهُ : بِاؾِّّٕػَاءِ وَاؾْلَـِنيَ 

: اؾؾَّفُمَّ بَارِكْ ؾَفُمْ  وَؾَؽِنْ ؼُوؾُوا ؽَؿَا ؼَالَ رَدُولُ اؾؾَّهِ 
رَوَاهُ اؾـَّيَائِيُّ وَابْنُ ؿَاجَهْ ، وََِّحْؿََّٓ  .وَبَارِكْ عَؾَقْفِمْ 

 ؿَعْـَاهُ ، وَؾَهُ ػِي رِوَاقَةٍ : ال تَؼُوؾُوا ذَؾِكَ ػَإِنَّ اؾـَّلِيَّ 
ا ػِقكَ وَبَارَكَ ؼَّْٓ ـَفَاـَا عَنْ ذَؾِكَ ، ؼُوؾُوا : بَارَكَ اؾؾَّهُ ؾَفَ

ؽان فّٔا ؼال اؾشقّْ ابن باز رحؿه اؾؾه : ، وكَ ػِقفَا ؾَ
ؿن دعاء اجلافؾقة ػعوض اؾؾه ادليؾؿني بغقّٕه بارك 
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،  اؾؾه ؾك وعؾقك وجؿّٝ بقـؽؿا ػي خقّٕ فّٔا اؾيـة
وجؿّٝ اؾيـة أن قّٓعى ؾؾؿمّٖوج بارك اؾؾه ؾك وعؾقك 

ؾشقّْ بن وؼال ا،  بقـؽؿا ػي خقّٕ فّٔا فو اؾيـة
ي أرى أن فّٔا عّٓول عؿا اؾّٔ:   عنقؿني رحؿه اؾؾه

  جاءت به اؾيـة ػي اؾمفـكة باؾّٖواج ػإن اؾـلي 
بارك اؾؾه ؾك وبارك } إـياـاً تّٖوج ؼال ؾه  ػأؽان إذا ر

ػال قـلغي ؾإلـيان { ، عؾقك وجؿّٝ بقـؽؿا ػي خقّٕ 
اؾعّٓول عؿا جاءت به اؾيـة إؾى ؿا ؽان اؾـاس عؾقه 

بفّٔه ػي اجلافؾقة وعؾى فّٔا ػـؼول دلن رق ؿمّٖوجاً 
باؾّٕػاء واؾلـني ؾؼّٓ أخطأت حني عّٓؾت عؿا  اؾعلارة
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،  ة إؾى ؿا ؽان عؾقه أفل اجلافؾقةجاءت به اؾيـ
ؼال اؾشقّْ اِّؾلاـي رحؿه اؾؾه : وال قؼول : باؾّٕػاء و

ػإـه ؿن عؿل  ،واؾلـني  ؽؿا قػعل اؾّٔقن ال قعؾؿون 
اجلافؾقة ، وؼّٓ ـُفِي عـه ػي أحادقث ، ؿـفا : عن 

تّٖوج اؿّٕأة ؿِن    احلين أن عؼقل بن أبي طاؾب
جُشَم ػّٓخل عؾقه اؾؼوم ػؼاؾوا : باؾّٕػاء واؾلـني ، 

ـفى عن  ال تػعؾوا ذؾك ، ػإن ردول اؾؾه   ػؼال :
} ؼاؾوا : ػؿا ـؼول قا أبا زقّٓ ؟ ؼال : ؼوؾوا :  ،ذؾك 
، إـا ؽّٔؾك ؽـا ـُؤؿَّٕ  { ،ك عؾقؽم اؾؾه ؾؽم وبار بارك

وؼال اؾشقّْ بؽّٕ أبو زقّٓ رحؿه اؾؾه : قفـكون باؾلـني 
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وال قـلغي اؾمفـكة باالبن دون اؾلـت  ،دَؾَػًا وتعهقالً 
 ، وفّٔه دُـَّة اجلافؾقة ، وفّٔا دِّّٕ اؾـفي . افـ .

 العلة يف النهي عنهب 
اؾـفي ػؼال : ذؽّٕ احلاػّٜ ابن حهّٕ ػي اؾػمّّ عؾة 

ػؼقل : ِّـه ال  واخمؾف ػي عؾة اؾـفي عن ذؾك ؛
وؼقل دلا ػقه ؿن ،  حؿّٓ ػقه وال ثـاء وال ذؽّٕ ؾؾه

، اإلذارة إؾى بغّٚ اؾلـات ؾمىصقّٙ اؾلـني باؾّٔؽّٕ 
ػؼول : باؾّٕػاء ،  وال ؿاـّٝ أن تؽون اؾعؾة ؾألؿّٕقن ؿعا

وأقضا فو ؿن أعؿال  ،واؾلـني ؾقّٗ ػقه دعاء 
ادلمملّٝ ِّحوال اجلافؾقة ؿن خالل و،   اجلافؾقة
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ـصوص اؾؽماب واؾيـة قعؾم ؿّٓى ؽّٕافقة أفل 
ؼال :  ؿا قؾيوؿـفا اؾؼّٕآن ، بّٓؾقل اجلافؾقة ؾؾلـات 

 ؿُيْوَدًّا وَجْفُهُ ظَلَّ بِاؾْأُـْنَى أَحَُّٓفُمْ بُشَِّّٕ وَإِذَا }  تعاؾى
بل ؿن ذّٓة بغضفم ( ،  85:  اؾـول{ )  ؽَظِقمٌ وَفُوَ

ؼال تعاؾى ، ؾؾلـات أـفم جعؾوا ادلالئؽة بـات اؾؾه 
 إِـَاثًا اؾْؿَؾَائِؽَةِ ؿِنَ وَاتَّىََّٔ بِاؾْلَـِنيَ رَبُّؽُمْ أَػَأَصْػَاؽُمْ }

ؼال ( ،  00  اِّدّٕاء{ )  عَظِقؿًا ؼَوْؾًا ؾَمَؼُوؾُونَ إِـَّؽُمْ
أي  ،ا واتىّٔ ؿن ادلالئؽة إـاث :  ابن ؽنقّٕ ػي اؾمػيقّٕ

ـات ثم ذّٓد اإلـؽار واخمار ؾـػيه عؾى زعؿؽم اؾل
أي ػي  ،عؾقفم ػؼال : إـؽم ؾمؼوؾون ؼوال عظقؿا 
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زعؿؽم أن ؾؾه وؾّٓا ثم جعؾؽم وؾّٓه اإلـاث اؾمي 
باؾوأد ػمؾك إذا  تأـػون أن قؽن ؾؽم ورمبا ؼمؾمؿوفن

وؼال ادلـاوي ػي ػقّٚ اؾؼّٓقّٕ : وؽاـت ، ؼيؿة ضقّٖى 
أحّٓفم ؼاؾوا ؾه باؾّٕػاء واؾلـني  عادة اؾعّٕب إذا تّٖوج

ؼال ابن و،  ػـفى عن ذؾك وأبّٓؾه باؾّٓعاء ادلّٔؽور 
ؽاـت اجلافؾقة قؼوؾون ػي :  رحؿه اؾؾه تعاؾى اؾؼقم 

االمتام  واؾّٕػاء : ، تفـكمفم باؾـؽاح : باؾّٕػاء واؾلـني 
قوصل به االتػاق  أي تّٖوجت زوجاً ،  واالتػاق
وال قـلغي ،  وتعهقالً ػقفـكون باؾلـني دؾػاً بقـؽؿا ،

بل قفـئ  ، ؾؾّٕجل أن قفـئ باالبن وال قفـئ باؾلـت
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 أو قمّٕك اؾمفـكة ؾقمىؾّٙ ؿن دـة اجلافؾقة ،،  بفؿا
قفـكون باالبن وبوػاة اؾلـت  ػإن ؽنقّٕاً ؿـفم ؽاـوا

 0 دون والدتفا
 للمتزوج التهنئة الشرعية

إذا رػأ  ؼال : ؽان ردول اؾؾه   عن أبي فّٕقّٕة 
بَارَكَ اؾؾهُ ؾَكَ ، وَبَارَكَ عَؾَقْكَ ، } اإلـيان إذا تّٖوج ؼال 

أحؿّٓ  ، وأبو داود ،  ) { ، وَجَؿََّٝ بَقْـَؽُؿَا ػِي خَقٍّْٕ
واؾمّٕؿّٔي ، وؼال : حين صوقّّ ، واؾـيائي ػي اؾقوم 

، أي : فـأه ودعا ؾه ،  ؛ ورػأه (  واؾؾقؾة ، وابن ؿاجة
جمؿاع ، ؿِنْ رَػَأْت اؾنَّوْب وأصل اؾّٕػاء االؾمكام واال
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وَرَػَوْته رَػْوًا وَرِػَاء ؛ وَفُوَ دُعَاء ؾِؾَّّٖوْجِ بِاؾِاؾْمِكَامِ 
وػي ، ؛ وػقه ادمولاب اؾّٓعاء ؾؾؿمّٖوج  وَاؾِائْمِؾَاف

عَؾَى عَلِّْٓ  ؼَالَ : رَأَى اؾـَّلِيُّ  اؾصوقوني عَنْ أَـٍَّٗ 
، ػَؼَالَ : ؿَفْقَمْ ؟  أَوْ   أَثََّٕ صُػَّْٕةٍ اؾَّّٕحْؿَنِ بْنِ عَوْفٍ 

ؿَهْ ؟  ؼَالَ : تََّٖوَّجْتُ اؿَّْٕأَةً عَؾَى وَزْنِ ـَوَاةٍ ؿِنْ ذَفَبٍ ، 
،  اؾلُىَارِي}، أَوْؾِمْ وَؾَوْ بِشَاةٍ  { بَارَكَ اؾؾَّهُ ؾَكَ  }ػَؼَالَ : 
؛ وؼوؾه : ؿَفْقَمْ ؟  أي : ؿا أؿّٕك ، وؿا ذأـك ، {وؿيؾم 

 0( اؾلغويؾإلؿام  ذّٕح اؾيـة ) وؿا فّٔا اؾّٔي أرى بك 
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 الفتــــــبوي 
ؼال اؾشقّْ علّٓ اؾّٕحؿن اؾيوقم : فّٔه تفـكة أفل 
اجلافؾقة ، ؼال ابن ؿُػؾِّّ رحؿه اؾؾه : ؾَؿَّا تََّٖوَّجَ عَؼِقلُ 

، : بِاؾِّّٕػَاءِ وَاؾْلَـِنيَ  اؿَّْٕأَةً ؼَاؾُوا ؾَهُ بْنُ أَبِي طَاؾِبٍ 
ػَؼَالَ : ال تَؼُوؾُوا فَؽََّٔا وَؾَؽِنْ ؼُوؾُوا ؽَؿَا ؼَالَ رَدُولُ اؾؾَّهِ 

  ُاؾؾَّفُمَّ بَارِكْ ؾَفُمْ وَبَارِكْ عَؾَقْفِمْ . رَوَاهُ اؾـَّيَائِيُّ وَابْن :
ؿَاجَهْ ، وََِّحْؿََّٓ ؿَعْـَاهُ ، وَؾَهُ ػِي رِوَاقَةٍ : ال تَؼُوؾُوا ذَؾِكَ 

 ؼَّْٓ ـَفَاـَا عَنْ ذَؾِكَ ، ؼُوؾُوا : بَارَكَ اؾؾَّهُ ؾَفَا ػَإِنَّ اؾـَّلِيَّ 
 0ػِقكَ وَبَارَكَ ؾَكَ ػِقفَا 
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باؾّٕػاء  }وؼال اؾشقّْ اِّؾلاـي رحؿه اؾؾه : وال قؼول :
ؽؿا قػعل اؾّٔقن ال قعؾؿون ! ػإـه ؿن ،  {واؾلـني 

عؿل اجلافؾقة ، وؼّٓ ـُفِي عـه ػي أحادقث ، ؿـفا : 
ن أبي طاؾب تّٖوج اؿّٕأة ؿِن عن احلين أن عؼقل ب

جُشَم ػّٓخل عؾقه اؾؼوم ػؼاؾوا : باؾّٕػاء واؾلـني ، 
ـفى عن  ػؼال : ال تػعؾوا ذؾك ، ػإن ردول اؾؾه 

ذؾك . ؼاؾوا : ػؿا ـؼول قا أبا زقّٓ ؟ ؼال : ؼوؾوا : 
 0عؾقؽم . إـا ؽّٔؾك ؽـا ـُؤؿَّٕ  بارك اؾؾه ؾؽم وبارك

قفـكون باؾلـني وؼال اؾشقّْ بؽّٕ أبو زقّٓ رحؿه اؾؾه : 
وال قـلغي اؾمفـكة باالبن دون اؾلـت  ،دَؾَػًا وتعهقالً 
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، وفّٔه دُـَّة اجلافؾقة ، وفّٔا دِّّٕ اؾـفي . افـ . واؾؾه 
 تعاؾى أعؾم .

: وقؽّٕه أن قؼال  ؼال اِّـصاري ػي أدـى ادلطاؾبو
، ِّـه ؿن  باؾّٕػاء واؾلـني خللّٕ ورد باؾـفي عـه

 0 ـأؾػاظ اجلافؾقة. ا.ف
فّٔا ؿِن أداؾقب وؼال اؾشقّْ علّٓ اؾّٕحؿن اؾلّٕاك : 

، ػػقه تشلُّه بأفلِ اجلافؾقة وعّٓولٌ عن ؿا  اجلافؾقَّة
 0{  باركَ اؾؾهُ ؾؽؿَا وعؾقؽُؿا}  جاءتْ به اؾيُّـَّة ؛

 
 مت بوؿّٓ اؾؾه

 


