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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
بنعمته تتم الصاحلات، والشكر هلل الدائم على مجيل نعمه يف احلمد هلل الذي 

تكفَّل حبفظ املؤمنني  ،وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له. مجيع األوقات
ه فاتح هذه النفحات، وِسرِ  هذ ،ههللا ورسولُ  دُ ب  عح  ا  دمَّ سيدان ُمح  وأشهد أنَّ . واملؤمنات

اللهم صلِ ى وسلم وابرك على سيدان دمحم صالة دائمة متالزمة يف مجيع . الربكات
األوقات، من بدء البدء إىل هناية النهاايت، وآله وصحبه وكل من تبعهم على هذا اهلنا، 

 ...أما بعد . وعلينا معهم أمجعني
واج ملن يريد الزواج، وملن طُلبت للز  قال رسول هللا  :أيها اإلخوة احلضور

موضحا  األوصاف اليت ينبغي أن يبحث عنها الشاب املؤمن، والصفات اليت ينبغي أن 
 من البيوت يتخريَّ  .5(فكم فإن العرق دسَّاس  طختريوا لن: )تبحث عنا الفتاة وويلُّ أمرها

لوالد الفتاة  ويقول . أيكلون احلالل وجيتنبون احلرام ،اليت تطيع هللا وتراقب هللاالطيبة 
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوِ جوه، إالَّ تفعلوا تكن فتنة يف األرض ): ةوللفتا

 .8(وفساد  كبري
البيت الصاحل  فيتحرى الشاب!! يا ليتنا نرجع إىل الشروط النبوية يف زواجناف

املرأة الصاحلة كنز من كنوز : والذي خترج منه املرأة الصاحلة واليت يقول فيها حبيبنا 

                                                 
1

فحاءح : ) روى ابن ماجه عحاِئشحةح اهنع هللا يضر بلفظ  حك  العراقي يف ختريج  وقال (.وحأحن ِكُحوا ِإلحي ِهم  ختححيـَُّروا لُِنطحِفُكم  وحان ِكُحوا األ 
فإن : )دون قوله خمتصرا   اهنع هللا يضر رواه ابن ماجه من حديث عائشة (ختريوا لنطفكم فإن العرق دساس)حديث  :اإلحياء

إن العرق تزوجوا يف احلجر الصاحل ف: )هنع هللا يضروروى أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس من حديث أنس  (.العرق
وانظر يف أي : )رضي هللا عنهما وروى أبو موسى املديين يف كتاب تضييع العمر واألايم من حديث ابن عمر، (دساس

 .وكالمها ضعيف (.نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس
وا تكن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعل): بلفظن أيب هريرة الطرباين يف املعجم األوسط عرواه و   8

إ ذا أاتكم من ترضون دينه : )بلفظ الرتمذي وأبو داود عن أيب حامت املزين هنع هللا يضر ،(فتنة يف األرض وفساد عريض
 .(وأمانته فأنكحوه إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري
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إذا نظر إليها سرَّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها !! )ه هللا له يف دنياهاجلنة، يعجل
  .4(حفظته

ويطلب من الفتاة وويل أمر الفتاة أن ال يبحثوا عن صاحب املال، وال صاحب 
إذا جاءكم من ) ،اجلاه، وال صاحب العزوة، وإمنا يبحث عن صاحب الدين واخلُُلق

  (.ترضون دينه وخلقه فزوِ جوه
اي سيدي إن ابنيت بلغت : وقالهنع هللا يضر  ذهب أحدهم إىل العامل اجلليل احلسن البصري

ولِـمح؟ : قال. زوجها صاحب الدين: سن الرشد، وجاءها خاطبون، فلمحن  أزوِ ُجها؟ قال
هحا: قال فجعل مقياس الصالح والتقى والسعادة . إن أحبَّها أكرمها، وإن كرهها لـحم  يُِهنـ 

  .ىو جني يف كل أدوارهم وحياهتم هي التقبني الزو 
وأن  ،وأن جيعلهما أتقياء أنقياء ،قىأن جيعل يف الزوجني روح التُّ  نسأل هللا 

وأن جينبهما  ،وأن جيعلهما من أهل ذكره وشكره وحسن عبادته ،يعينهما على طاعته
 ،ويتوالمها بواليته ،وأن يرزقهما الذرية الطيبة ،من ظهر منها وما بطن ،املعاصي والفنت

 .وىف اآلخرة من أهل جنته مع صفوة أحبابه من بريته ،وجيعلهم يف الدنيا من أهل عنايته
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعل آله وصحبه وسلم

************* 

                                                 

ملرء؟ املرأة الصاحلة؛ إذا نظر أال أخربك خبري ما يكتنز ا: )بلفظعن بن عباس رضي هللا عنهما رواه أبو داود واحلاكم  4
 . حديث صحيح اإلسناد: وقال. (إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته

 


