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إن حسن االختيار للزوجة من أوىل الدعائم اليت ترتكز عليها احلياة البيتية اهلنيئة وإن املرغبات يف
املرأة أمور ختتلف باختالف املشارب واألذواق فبعضهم ينكح على مال وبعض اآلخر على اجلمال
وبعض على احلب ومنزلة أسرة املرأة بني الناس فال ينكح إال ذات جمد وحسب وبض آخر وهم اخليار
ينكحون على الدين والصالح.
وإن واجب العلماء تبيني أي األمور من هذه املذكورات هو خري بذالا للنصيحة وتبليغا عن اهلل تعاىل
ورسوله صلى اهلل عليه وسلم إن خري ما تنكح عليه املرأة دينها وصالحها وتقواها وإنابتها إىل رهبا تبارك
وتعاىل .مثل هذه تقر العني هبا وتؤمتن على نسسها ومال زوجها وتربية أوالدها كي تغذوهم باإلميان مع
الطعام وتصيب فيهم أحسن املبادئ مع اللنب .وتسمعهم من ذكر اهلل تعاىل ومن الصالة على نبيه صلى
اهلل عليه وسلم ما يشرهبم التقوى ويركز فيهم حب اإلسالم إىل أن ميوتوا واملرء يشيب على ماشب عليه
مث إن صسات الوالدين تتحدر إىل األوالد وكثريا ماتظهر هلكة التقوى يف الولد تبع ا ألبويه أو ألحدمها أو
للعم أو للخال.
وقد ورد اإلرشاد النبوي منبها إىل هذا فيما رواه ابن عدي وابن عساكر عن عائشة أم املؤمنني رضي
اهلل تعاىل عنها عن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
(ختريوا لنطسكم فإن النساء يلدن أشباه إخواهنن وأخواهتن) وجاء (إياكم وخضراء الدمن املرأة احلسناء
يف املنبت السوء)
واستمعو إىل إرشادات نبيكم صلى اهلل عليه وسلم يف حسن اختيار الزوجات .استمعوا إليها واعلموا
هبا وال تعدوها إىل غريها فهو عليه الصالة والسالم إمام املرشدين والقائد إىل السالح والداعي إىل الرشاد.
روى أمحد بإسناد صحيح والبزاري وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه عن أيب سعيد سعيد اخلدري
رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :تنكح املرأة على أحد خصال جلماهلا وماهلا
وخلقها ودينها فعليك بذات الدين واخللق تربت ميينك) .وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن
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ماجه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( :تنكح املرأة ألربع ،ملاهلا
وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاظسر بذات الدين تربت يداك) .وروى الطرباين يف األوسط عن أنس رضي
اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :من تزوج امرأة لعزها مل يزده اهلل إال فقرا ومن تزوجها
حلسبها مل يزده اهلل إال دناءة ومن تزوج امرأة مل يرد هبا إال أن يغض بصره وحيصن فرجه ويصل رمحه بارك
اهلل له فيها وبارك هلا فيه) .وروى ابن ماجة عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم( :ال تزوجوا النساء حلسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن وال تزوجوهن ألمواهلن
فعسى أمواهلن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين وألمة خرماء  -مثقوبة األذن  -سوداء ذات دين
أفضل).
وروى أبو داود والنسائي واحلاكم واللسظ له وقال صحيح اإلسناد عن معقل بن يسار رضي اهلل
تعاىل عنه قال :جاء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل إين أصبت امرأة ذات حسب
ومنصب ومال إال أهنا ال تلد أفأتزوجها فنهاه مث ذات أتاه الثانية فقال له مثل ذلك مث أتاه الثالثة فقال
له( :تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم)
وروى الطرباين مرفوع ا إىل النيب عليه الصالة والسالم أنه قال( :تزوجوا األبكار فإهنن أعذب أفواه ا

وأنتق أرحاما وأرضى باليسري).
ورى ابن ماجة عن أيب أمامة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يقول( :ما استساد
املؤمن بعد تقوى اهلل خريا له ومن زوجة صاحلة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها
أبرته وإن غاب نصحته يف نسسها وماله) .وروى النسائي مرفوع ا عنه صلى اهلل عليه وسلم( :الدنيا متاع
وخري متاعها املرأة الصاحلة) .وروى القضاعي عنه عليه الصالة والسالم قال( :إياكم وخضراء الدمن املرأة
احلسناء يف املنبت السوء).
َّ ِ
ِ
َّ
ب
ين يَكْن ُزو َن الذ َه َ
وروى ابن ماجة والرتمذي عن ثوبان رضي اهلل تعاىل عنه قال ملا نزلتَ ( :والذ َ
ضةَ) كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بعض أسساره قال بعض أصحابه أنزلت يف الذهب
َوالْ ِس َّ
والسضة لو علمنا أي املال أفضل فنتخذه فقال عليه الصالة والسالم( :أفضله لسان ذاكر قلب شاكر
وزوجة مؤمنة تعينه على إميانه) .وروى اإلمام أمحد بإسناد صحيح والطرباين والبزار عن سعد بن أيب
وقاص رضي اهلل تعاىل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :من سعادة ابن آدم ثالثة ومن
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شقوة ابن آدم ثالثة ،املرأة السوء واملسكن الصاحل واملركب الصاحل ،ومن شقوة ابن آدم املرأة السوء
واملسكن السوء واملركب السوء) .هذا رسولكم عليه الصالة والسالم فاعملوا به أيها الناس فإن خري
اهلدى هديه.
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