
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل افرمحن افرحقم

احلؿد هلل افؼائل دم حمؽم ـتابه : ) ومن آياته أن خؾق فؽم من أكػسؽم أزواجا فتسكؽـوا 

 ملسو هيلع هللا ىلص[ . وافصكةة وافسكةم ظكذ ك قكه حمؿكد  32إفقفا وجعل بقـؽم مودة ورمحة ( ] افروم : 

قام ث ت من حديثه : ] تزوجوا افودود افوفود ؾإين مؽاثر بؽكم انك قكاي يكوم افذي ورد ظـه ؾ

 رواه أمحد وافطزاين بسـد حسن .افؼقامة 

دن تزوج وأراد افدخول بلهؾه آدابا دم اإلشةم ؿكد ههكل ظـفكا أو جفؾفكا  قـ غيوبعد ؾ

ا ( . ]  إماًمكأـثر افـاس  ) ربـا هب فـا من أزواجـا وهرياتـكا ؿكرة أظكغ واجعؾـكا فؾؿتؼكغ

 اآلداب :  بعض إفقك[ . و 85افػرؿان : 

: يستحب فه إها دخل ظذ زوجتكه أن يةضػفكا   - 2

إين  ؿافكت:ـلن يؼدم إفقفا صقئا من افؼاب وكحوه حلديث أشامي بـكت يزيكد بكن افسكؽن 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼب ثم كاوهلا افـ ي عائشة جؾس إػ جـ فا ؾليت بعس ف ن دا بـى ب ملسو هيلع هللا ىلصفرشول اهلل 

: ويـ غي أن يضكع يكده ظكذ   - 3

ويؼول مؼدمة رأشفا ظـد اف ـاي هبا أو ؿ ل هفك وأن يسؿي اهلل ت ارك وتعاػ ويدظو بافزـة 

: ) إها تزوج أحدـم امكرأة أو اصكسى خادمكا ] ؾؾقلخكذ بـااكقتفا [ ] ملسو هيلع هللا ىلصما جاي دم ؿوفه 

سم اهلل ظز وجل [ ] وفقدع بافزـة [ وفقؼل : افؾفم إين أشلفك مكن خرهكا وخكر مكا وفق

ج ؾتفا ظؾقه وأظوه بك من رشها ورش ما ج ؾتفا ظؾقه ) وإها اصسى بعرا ؾؾقلخكذ بكذروه 

وهل يؼع هذا افدظاي دم رشاي مثل افسقارة ؟ وجوايب : كعكم دكا  .شـامه وفقؼل مثل هفك

  "أؾعال افع اد  "أخرجه اف خاري دم  .من رشها يرجى من خرها وخيشى 

: ويستحب هلام أن يصؾقا رـعتغ معا نكه مـؼكول ظكن   - 4

إها دخؾت ادرأة ظذ زوجفا يؼوم افرجكل  "ؿال :  ملسو هيلع هللا ىلصعن ظ د اهلل بن مسعود أن ؾ افسؾف.

ك نهكع دم افؾفكم ؾتؼوم من خؾػه ؾقصؾقان رـعتغ ويؼول : افؾفم بارك يل دم أهكع وبكار

ارزؿفم مـي وارزؿـي مـفم افؾفم امجع بقــا ما مجعت دم خر وؾرق بقــا إها ؾرؿت دم خكر 

"  

) بسم اهلل افؾفم جـ ـكا افشكقطان وجـكب  : - 5

أخرجكه  ": ) ؾإن ؿىض اهلل بقـام وفدا مل يرضكه افشكقطان أبكدا ملسو هيلع هللا ىلصؿال  (.افشقطان ما رزؿتـا

 مسؾم. خاري واف

] ال يـظر اهلل إػ رجل يليت امرأته دم دبرهكا :  ملسو هيلع هللا ىلصرشول اهلل ؿال  : - 6

.  

: وإها أتاها دم ادحل ادؼوع ثم أراد أن يعود إفقفا  ا - 7

: ) إها أتى أحدـم أهؾه ثم أراد أن يعكود ؾؾقتوضكل ] بقكـفام وضكويا [ ودم ملسو هيلع هللا ىلصتوضل فؼوفه 

 .: وضويه فؾصةة ( ] ؾإكه أكشط دم افعود [ رواية 

 

وجيوز هلام أن يغتسة معا دم مؽكان واحكد وفكو رأى   - 8

ظن ظائشة ريض اهلل ظـفا ؿافت : ) ــت اؽتسل أكا ورشكول اهلل اكذ اهلل . مـه ورأت مـه 

حتى أؿول : دع يل دع يل  ظؾقه وشؾم من إكاي بقـي وبقـه واحد ] ختتؾف أيديـا ؾقه [ ؾق ادرين

 .ؿافت : ومها جـ ان [ 

ظن ظائشكة ريض  .: وال يـامان جـ غ إال إها توضآ   - 9

اهلل ظـفا ؿافت : ) ـان رشول اهلل اذ اهلل ظؾقه وشؾم إها أراد أن يلـل أو  يـام وهو جـكب 

 .ؽسل ؾرجه وتوضل وضويه فؾصةة ( 

ؿال : ) ثةثة ال تؼرهبم ادةئؽة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ظـه أن رشول اهلل ظن ظامر بن يارس ريض و

ظائشكة ؿافكت : ) ـكان  . وظكن: جقػة افؽاؾر وادتضؿخ باخلؾوق واجلـكب إال أن يتوضكل 

 .يـام وهو جـب من ؽر أن يؿس ماي ] حتى يؼوم بعد هفك ؾقغتسل [  ملسو هيلع هللا ىلصرشول اهلل 

افػكرج مكن احلكائض وؾقكه  وجيوز فه أن يتؿتع بكام دون : - :

 .انول : ؿوفه اذ اهلل ظؾقه وشؾم : ااـعوا ـل يشي إال افـؽاح  أحاديث:

يكلمر إحكداكا إها ـاككت  ملسو هيلع هللا ىلصافثاين : ظن ظائشة ريض اهلل ظـفا ؿافكت : ) ـكان رشكول اهلل 

 .اف خاري ومسؾم  هراو .حائضا أن تتزر ثم يضاجعفا زوجفا وؿافت مرة : ي ارشها 

: وجيب ظؾقه أن حيسن ظؼكاا ويسكايرها  -21

 .وال شقام إها ـاكت حديثة افسن  -ال ؾقام حرم  -ؾقام أحل اهلل هلا 

 .ؼوفه اذ اهلل ظؾقه وشؾم : ) خرـم خرـم نهؾه وأكا خرـم نهع ف

وإحصكاامام مكن  - 22

رم اهلل ظؾقفام ؾإكه تؽتب م اضعتفام ادؿة هلام حلديث أيب هر ريض اهلل ظـكه : افوؿوع ؾقام ح

: ودم بضع أحدـم ادؿة ؿافوا : يا رشول اهلل أيليت أحدكا صفوته ويؽون فكه ملسو هيلع هللا ىلصفـ ي اؿال 

ؾقفا أجر ؟ ؿال : أرأيتم فو وضعفا دم حرام أـان ظؾقفا ؾقفا وزر ؟ ] ؿكافوا : بكذ ؿكال : [ 

احلةل ـان فه ] ؾقفا [ أجر ] وهـر أصقاي : ادؿة ادؿة ثم ؿكال :  ؾؽذفك إها وضعفا دم

 .وجيزئ من هذا ـؾه رـعتا افضحى [ 

: وال بد فه من ظؿل وفقؿة بعد افدخول نمر افـ كي اكذ  - 23

اهلل ظؾقه وشؾم ظ د افرمحن بن ظوف هبا ـام يليت وحلديث بريكدة ابكن احلصكقب ؿكال : دكا 

: حلديث أكس ريض اهلل ظـه ؿال :  ملسو هيلع هللا ىلصة ريض اهلل ظـه ؿال : ؿال رشول اهلل خطب ظع ؾاضؿ

 .رواه اف خاري  .: ؾ ارك اهلل فك أومل وفو بشاة ] ؾلجاز هفكملسو هيلع هللا ىلصؾؼال رشول اهلل 

: ) إها ملسو هيلع هللا ىلص: ويـ غي أن جيقب وفكو ـكان اكائام فؼوفكه  24   

وإن ـكان اكائام ؾؾقصكل. رواه  ا ؾؾكقطعمدظي أحدـم إػ ضعام ؾؾقجب ؾإن ـكان مػطكرً 

  .مسؾم

 ترك حضور افدظوة افتي ؾقفا معصقة : 

 

إال أن يؼصكد إكؽارهكا  -25

عن ظع ؿال : ) اـعت ضعاما ؾكدظوت ؾ .وحماوفة إزافتفا ؾإن أزيؾت وإال وجب افرجوع 

ر ؾرجع ؿال : ؾؼؾت : يا رشول اهلل ما أرجعكك ؾجاي ؾرأى دم اف قت تصاوي ملسو هيلع هللا ىلصرشول اهلل 

أنت وأمي ؟ قال : إن يف البيت سرتاا ييرتت اورتاووإ وإن اكة الرتة خ ارتيتا فيهرتا ييرتت  بليب

ال كدخل وفقؿة ؾقفكا ض كل وال معكزاف ( رواه احلكريب قال اإلمام األوزاعي : )  .اواووإ 

  .بسـد احقح ظـه

: ظن جابر بن ظ د اهلل ريض اهلل ظـفام ؿال :   -26  

ظن أيب هريرة أن افـ ي اذ اهلل ظؾقكه . و: ) بارك اهلل فك ( رواه اف خاري ومسؾم  ملسو هيلع هللا ىلص ؿال

وشؾم ـان إها رؾل اإلكسان إها تزوج ؿال : ) بارك اهلل فك وبارك اهلل ظؾقك ومجع بقـؽام دم ) 

 واححه افوادظي. رواه افدارمي وأمحد  .ودم رواية : ظذ ( خر

: ظن ظائشة أاما زؾت امرأة إػ  -27   

: ] يا ظائشة ما ـان معؽم هلو ؾكإن انكصكار يعجك فم ملسو هيلع هللا ىلصرجل من انكصار ؾؼال ك ي اهلل 

 .أخرجه اف خاري واحلاـم وظـه اف قفؼي  .افؾفو ؟ 

 من منكرات الزفاف

 

ـل ما ؾقه خمافػة فؾؼع وخااة ما اظتاده افـكاس دم مثكل وجيب ظؾقه أن يؿتـع من 

أن ال بلس ؾقفا وأكا أك كه هـكا  -بس ب شؽوت افعؾامي  -هذه ادـاش ة حتى طن ـثر مـفم 

  مـفا:ظذ أمور هامة 

هلكا طكل   - 2

أو ال طل هلا يدوية أو ؾوتوؽراؾقة ؾإن هفك ـؾه ال جيوز وجيب ظكذ ادسكتطقع كزظفكا إن مل 

وؾقه أحاديث : ظن ظائشة ريض اهلل ظـفا ؿافت : ) دخل ظكع رشكول اهلل  .يستطع متزيؼفا

وؿد شست شفوة يل بؼرام ؾقه متاثقل ) ودم رواية : ؾقه اخلقل هوات انجـحة ( ؾؾام رآه  ملسو هيلع هللا ىلص

ؽه وتؾون وجفه وؿال : يا ظائشة أصد افـاس ظذابا ظـد اهلل يوم افؼقامة افذين يضكاهون هت

أحقوا ما خؾؼكتم ثكم  هلم:إن أاحاب هذه افصور يعذبون ويؼال  رواية:) ودم  .بخؾق اهلل 

 .أخرجه اف خاري ومسؾم (. إن اف قت افذي ؾقه افصور ال تدخؾه ادةئؽة  ؿال:

: إن أاحاب هكذه افصكور يعكذبون يكوم افؼقامكة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ؿال رشول ؿافت:وظـفا  - 3

 .واحلديث أخرجه افشقخان  .ؿافت : ؾام دخل حتى أخرجتفا

: هذه افعادة افؼ قحة افتي ترسبت من ؾاجرات أوربا إػ  - 4

االختتان واالشتحداد ) ودم روايكة : حؾكق  من افػطرة:: مخس ملسو هيلع هللا ىلص ـثر من ادسؾامت ؿال 

وؿكال أككس ريض اهلل متػق ظؾقه.  .افعاكة ( وؿص افشارب وتؼؾقم انطػار وكتف اإلبط ( 

 1 2 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دم ؿكص افشكارب وتؼؾكقم انطػكار  ملسو هيلع هللا ىلص ظـه : ) وؿت فـا ) ودم رواية : وؿت فـا رشول اهلل

رواه مسؾم وأبكو ظواككة وأبكو  .وكتف اإلبط وحؾق افعاكة أن ال تسك أـثر من أربعغ فقؾة 

 .داود وؽرهم 

ا ابتع به أـثكر افرجكال مكن افتكزين بحؾكق افؾحقكة بحؽكم ومم:  -5

تؼؾقدهم فألوربقغ افؽػار حتى اار من افعار ظـدهم أن يكدخل افعكروس ظكذ ظروشكه 

 حمذورات .وهو ؽر حؾقق ودم هفك ظدة 

وال صكك دم  .ادغرات خؾق اهلل فؾحسكن  ملسو هيلع هللا ىلصفعن رشول اهلل : وؿد تغقر خؾق اهلل  -أ  

 .افؾحقة فؾحسن دم افؾعن ادذـور دخول 

 .وهو ؿوفه : ) أامؽوا افشوارب وأظػوا افؾحى  ملسو هيلع هللا ىلصخمافػة أمره  -ب 

: ) جكزوا افشكوارب وأرخكوا افؾحكى خكافػوا ادجكوس ملسو هيلع هللا ىلصافتش ه بافؽػكار ؿكال  -ج 

 .اف خاري وافؾػظ فه . ومسؾم وأبو ظواكة دم احقحقفام ظن أيب هريرة 

ادتش فغ من افرجال بافـساي وادتش فات  ملسو هيلع هللا ىلصرشول اهلل افتش ه بافـساي ؾؼد : ) فعن  -د 

افتي مقزه اهلل هبا  -وال خيػى أن دم حؾق افرجل حلقته . من افـساي بافرجال ( رواه اف خاري 

أـز تش ه هبا ؾؾعل ؾقام أوردكا من اندفة ما يؼـع اد تؾغ هبذه ادخافػة ظاؾاكا اهلل  -ظذ ادرأة 

 .بت وخ وإضاه ما خ حيوإياهم من ـل 

فََعَن اهللهُ افَْواِصاَمِت ، ملسو هيلع هللا ىلص : قال  ابن مسعودْن ؾعنهف احلواجب : وهو من اغيري تلق اهلل 

اِت َخْؾَق اهللهِ َتَعاَػ  َ َصاِت َوادُْتََػؾَِّجاِت فِْؾُحْسِن ، ادَُْغرِّ  اف خكاري رواهَوادُْْستَْوِصاَمِت ، َوادُْتَـَؿِّ

(2: /598). 

]خاتم اخلط كة(  كف س بعض افرجال خاتم افذهب افذي يسؿوكه ب -6 

 افـصارى.ؾفذا مع ما ؾقه من تؼؾقد افؽػار أيضا نن هذه افعادة رست إفقفم من 

كِديِث فِقُِضكله َظكْن فؼوفه تعاػ) -7        كَو احْلَ ي هَلْ َوِمَن افـهاِس َمْن َيْشَسِ

ْم َظَذاٌب ُمِفٌغ َش ِقِل اهللهِ بِغَ   .[7]فؼامن/ (ْرِ ِظْؾٍم َوَيتهِخَذَها ُهُزًوا ُأوفَئَِك هَلُ

ْؿكَر َوادََْعكاِزَف »  ملسو هيلع هللا ىلصوفؼوفه   ِريَر َواخْلَ َر َواحْلَ تِى َأْؿَواٌم َيْستَِحؾُّوَن احْلِ  َأيبظكن « فَقَُؽوَكنه ِمْن ُأمه

 (558/ 29)رواه  اف خاري انصعري.َمافٍِك  َظاِمٍر َأْو َأيب

الغىاء صوت  اليوانان أن ويؽػي دم حتريؿه ما ؿافه افصحابة وافتابعون

  .الغىاء مه األصتا  الفاجرة والملعتوةوقالتا  .

الغىواء بو ل لل وت ذوه هللا ور ض واعنوسب ذوه بو ال  وقالتا 

 وذس. جل 

 . الغىاء مه جملة الزور وقالتا

أمووتر  غىوواء المعووان  مووه. غىوواء النوور  مووه ال ا وولال وقوالتا

 .الجاهلاة التي هللام ا ض ذز وجل

 

قوواب ) وأوووتس بووام ون    قوواب ض  الغىوواء مووه ال وومت   وقووالتا

 )هت الغىاء بالحمارية ، ابم ي لىا   غىي لىا  .المف رن  

الغىووواء بووو ل  . وقوووالتاالغىووواء بوووالنر  بووو ر الىفوووت  وقوووالتا 

 .عشاذة الفتاحش

  .الي تا  الفاجرةالغىاء والنر  رقاة الزوا ووقت   وقالتا 

  .الغىاء رقاة الزوا  ذه الفضال به ذااض أو  قاب و

 .الغىاء نوا األبماع وقالتا

وابتح ووان الفووتاحش ،  .الغىوواء يووإ ي علووا ذيوو  ال ووتر وقووالتا 

 .ع ماو    يثقل القرآن ذلا القلل وقالتا 

 ر. غىاء المعان  شعار شار  الخم وقالتا 

 .األغاوي تترث ال ياثة  وقالتا

 .األغاوي ت   ذه القرآن وت  ل بخط الرحمه  وقالتا 

االشووتغاب بوواال  الل ووت والنوور  بوو ل لت وولط األذوو اء ذلووا  وقووالتا

 .الم لماه 

« أيام امرأة اشتعطرت ؾؿرت ظذ ؿوم فقجدوا رحيفا ؾفي زاكقة »  ملسو هيلع هللا ىلصفؼوفه .-8

 . رواه احلاـم ظن  أيب موشى انصعري.

كا »  ملسو هيلع هللا ىلصَأبِى ُهَرْيَرَة َؿاَل َؿاَل َرُشوُل اهللهِ  َظنْ : -9 ِاـَْػاِن ِمْن َأْهِل افـهكاِر مَلْ َأَرمُهَ

اِشقَاٌت َظاِرَياٌت مُمِقةٌَت َمائِةٌَت  ـَ ا افـهاَس َوكَِساٌي  ُبوَن هِبَ لَْهَكاِب افْ ََؼِر َيرْضِ ـَ  َؿْوٌم َمَعُفْم ِشقَاٌط 

لَْشـَِؿِة افْ ُْخ  ـَ ـهَة َوالَ جَيِكْدَن ِرحَيَفكا َوإِنه ِرحَيَفكا فَقُوَجكُد ِمكْن ُرُيوُشُفنه  ِت ادَْائَِؾِة الَ َيْدُخْؾَن اجْلَ

َذا  ـَ َذا َو ـَ ثوب صكفرة  من ف س): ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشول اهلل  وف اس افشفرة .مسؾم رواه«. َمِسَرةِ 

 .ظن بن ظؿر  .أمحد رواه  (.دم افدكقا أف سه اهلل ثوب مذفة يوم افؼقامة

 رساف دم بطاؿات انؾراح وؾقفا تش ه بافؽػار.اإل   -:

ادغافة دم ادفور. ودم هفك مػاشد ـثرة وؿؾة برـة وتعسر افزواج ظذ ادساـغ واكتشكار -21

 افزكا.

ِريَن افت ذير واإلرساف دم ادةبس وادلـوالت.ؿال اهلل تعاػ: -22 ْر َت ْكِذيًرا إِنه ادُْ َكذِّ )َواَل ُت َكذِّ

اُكوا إِ  ُػوًراـَ ـَ ِه  قْطَاُن فَِربِّ اَن افشه ـَ قَاضِِغ َو  .[38، 37]اإلرساي (ْخَواَن افشه

 

انههى

 يف آداب الزياف من كةم األلباين رمحت اهلل

وغريه فهرصف.

  

 

 /كتبه

 عدوان به حسني املصقري  اليمان  وأب
 

 األلباني الشيخ مسجد
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 _________ آداب من     

 تهمنكراو الزفاف    
 


