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 حسن اختيار الزوجة
 رمحه اهلل حممد احلامدالشيخ 

املرغبات يف ن إة و ئز عليها احلياة البيتية اهلنيوىل الدعائم اليت ترتكأن حسن االختيار للزوجة من إ
لى اجلمال خر عنكح على مال وبعض اآليفبعضهم ذواق ختالف املشارب واألااملرأة أمور ختتلف ب

وهم اخليار سرة املرأة بني الناس فال ينكح إال ذات جمد وحسب وبض آخر أوبعض على احلب ومنزلة 
 نكحون على الدين والصالح.ي

عن اهلل تعاىل  للنصيحة وتبليغاا  خري بذالا  ورات هوكمن هذه املذ  ورمي األأ نين واجب العلماء تبيإو 
ىل رهبا تبارك إنابتها إاملرأة دينها وصالحها وتقواها و  تنكح عليه خري مان صلى اهلل عليه وسلم إ ورسوله
باإلميان مع  والدها كي تغذوهمأزوجها وتربية  لن على نسسها ومامت. مثل هذه تقر العني هبا وتؤ وتعاىل

ومن الصالة على نبيه صلى كر اهلل تعاىل وتسمعهم من ذ  .حسن املبادئ مع اللنبأالطعام وتصيب فيهم 
ا واملرء يشيب على ماشب عليه وتو ن ميأ ىلإسالم التقوى ويركز فيهم حب اإليشرهبم  اهلل عليه وسلم ما

و أحدمها و ألأبويه أل ماتظهر هلكة التقوى يف الولد تبعاا  والد وكثرياا ن صسات الوالدين تتحدر إىل األإمث 
 و للخال.أللعم 

رضي م املؤمنني أعن عائشة  ىل هذا فيما رواه ابن عدي وابن عساكرإ منبهاا  رشاد النبويوقد ورد اإل
 عن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: اهلل تعاىل عنها

املرأة احلسناء  إياكم وخضراء الدمن) وجاء شباه إخواهنن وأخواهتن(أإن النساء يلدن فلنطسكم  ا)ختريو 
 (يف املنبت السوء

 اواعلمو ليها إ ا. استمعو عليه وسلم يف حسن اختيار الزوجاترشادات نبيكم صلى اهلل إىل إواستمعو 
 .لسالح والداعي إىل الرشادمام املرشدين والقائد إىل اإغريها فهو عليه الصالة والسالم  دوها إىلعهبا وال ت

اخلدري بو يعلى وابن حبان يف صحيحه عن أيب سعيد سعيد أسناد صحيح والبزاري و إبمحد أروى 
جلماهلا وماهلا حد خصال أ)تنكح املرأة على  :رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

بو داود والنسائي وابن أومسلم و  ي. وروى البخار (يك بذات الدين واخللق تربت ميينكوخلقها ودينها فعل
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ملاهلا  ،ربع)تنكح املرأة أل: قال ماجه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
نس رضي أوسط عن األ وروى الطرباين يف .(ينها فاظسر بذات الدين تربت يداكوحلسبها وجلماهلا ولد

ومن تزوجها  )من تزوج امرأة لعزها مل يزده اهلل إال فقراا : اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
ارك هبا إال أن يغض بصره وحيصن فرجه ويصل رمحه ب حلسبها مل يزده اهلل إال دناءة ومن تزوج امرأة مل يرد

ال رسول اهلل ق :اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال. وروى ابن ماجة عن عبد اهلل له فيها وبارك هلا فيه(
ديهن وال تزوجوهن ألمواهلن النساء حلسنهن فعسى حسنهن أن ير  واتزوج )ال :صلى اهلل عليه وسلم

سوداء ذات دين  -ذن ثقوبة األم - ماءمة خر طغيهن ولكن تزوجوهن على الدين وألمواهلن أن تأفعسى 
 .(فضلأ

بن يسار رضي اهلل سناد عن معقل واحلاكم واللسظ له وقال صحيح اإل بو داود والنسائيأوروى 
ت امرأة ذات حسب صبأين إاهلل  لىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسو إجاء  تعاىل عنه قال:

تاه الثالثة فقال أتاه الثانية فقال له مثل ذلك مث أفنهاه مث ذات  فأتزوجهاأهنا ال تلد أومنصب ومال إال 
 (ممدود الولود فإين مكاثر بكم األ)تزوجوا الو : له

 فواهاا أعذب أبكار فإهنن زوجوا األت) نه قال:أىل النيب عليه الصالة والسالم إ ى الطرباين مرفوعاا و ور 
 .وأرضى باليسري( رحاماا أنتق أو 

ستساد ا ما) :لى اهلل عليه وسلم أنه كان يقولمامة رضي اهلل عنه عن النيب صأيب أورى ابن ماجة عن 
أقسم عليها  زوجة صاحلة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن نمله و  بعد تقوى اهلل خرياا املؤمن 

تاع )الدنيا م عنه صلى اهلل عليه وسلم: مرفوعاا ى النسائي و . ور (الهمبرته وإن غاب نصحته يف نسسها و أ
ة أ)إياكم وخضراء الدمن املر : الصالة والسالم قال هنه علي. وروى القضاعي ع(وخري متاعها املرأة الصاحلة

 .ت السوء(باحلسناء يف املن
 الذََّهبَ  َيْكِنُزونَ  َوالَِّذينَ ) :قال ملا نزلت تعاىل عنه وروى ابن ماجة والرتمذي عن ثوبان رضي اهلل

صحابه أنزلت يف الذهب أسساره قال بعض أاهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بعض كنا مع رسول  (َواْلِسضَّةَ 
كر أفضله لسان ذاكر قلب شا ) :فقال عليه الصالة والسالم فنتخذه أي املال أفضل علمنا والسضة لو

يب أيح والطرباين والبزار عن سعد بن محد بإسناد صحأمام . وروى اإل(ميانهإوزوجة مؤمنة تعينه على 
م ثالثة ومن آد)من سعادة ابن  :ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمق :وقاص رضي اهلل تعاىل عنه قال
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ة السوء أومن شقوة ابن آدم املر واملركب الصاحل، املرأة السوء واملسكن الصاحل  ثالثة، شقوة ابن آدم
يها الناس فإن خري أعليه الصالة والسالم فاعملوا به رسولكم  . هذا(واملسكن السوء واملركب السوء

 اهلدى هديه.


