
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   رياض الصالحينشرح
  "..تُنْكَح المرَأةُ َألربع "- عنهرضي اهللا-شرح حديث َأبي هريرة 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  :  أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
   حديث أبـي هريـرة   -مه اهللارح- أورد المصنف "زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم   "ففي باب   

 أن النـاس    : أي ،)١())..تنكح المرأة ألربع  ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   - عن النبي    -رضي اهللا تعالى عنه   -
  .وأنظارهم إلى هذه األوصاف األربعفي غالب األحوال إنما تتوجه مطالبهم 

النـاس يقـصدون هـذه      :  يقول ،))يداك فاظفر بذات الدين تربت      ، ولدينها ، ولجمالها ، ولحسبها ،لمالها((: قال
بـذات الـدين تربـت      (( فعليك أنت بالمرأة المتدينة      ،األمور واألوصاف في المرأة التي يريدون التزوج منها       

 قـد   -تبارك وتعـالى  - واهللا   ، بمعنى أن كثيراً من النفوس تتطلبه      ،نكر ونكاح المرأة لجمالها أمر ال ي      ،))يداك
أنظـرت  ((: -صلى اهللا عليه وسلم   - بل قال النبي     ،مرأة إذا أراد أن يتزوجها    شرع لنا أن ينظر الرجل إلى ال      

 ولكن حينما يكون هذا المطلوب هو الوصـف         ، وجعله سبباً للوفاق بين الزوجين     ، وحث على ذلك   ،)٢())؟إليها
 ،سـرة ول غالباً إلـى صـفقة خا      النظر إلى الدين مثالً فإن ذلك يئ      المنفرد الذي يطلبه الرجل من المرأة دون        

 ولترفعها  ، فقد يكون ذلك سبباً لغرورها     -عز وجل -والسبب هو أن المرأة إذا كانت جميلة وال تخاف من اهللا            
عـز  -ط اهللا    ولربما أسرت قلبه فال يجد فكاكاً من متابعتها ومطاوعتها حتى علـى مـساخ              ،على هذا الزوج  

 وال شك أن الجمـال يأسـر   ، الجمالر كل ذلك من أجل أس ، رحمه أو عق والديه    ع ولربما أمرته فقط   ،-وجل
رف أن هذه المرأة جميلـة وال        فإذا ع  ،كثر الواردون عليه  الماء العذب ي  :  ثم أيضاً كما قيل    ،كثيراً من النفوس  

 ينظرون إلى المـرأة      الرجال ال  ،إن األنظار تتوجه إليها    وتتبرج وتظهر زينتها ف    ،-عز وجل -تخاف من اهللا    
  .ما ينظرون إلى الجميلة وإن،عادةالتي ال جمال لها 

 ولكن حينما يكون هذا هو المطلوب فحسب دون النظر          ،منعذم وال ي  كون اإلنسان يطلب الجمال هذا أمر ال ي       ف
 ومهمـا  ،الجمال يذهب وال يبقـى إال الحقـائق  ف ،إلى الدين والتقوى فإن هذا أمر ال يسوغ بحال من األحوال        

 ثم بعد ذلك األيـام والـسنون كفيلـة بترحلـه     ، فهو قشرة،ذا الجمال األيام والليالي فالبد أن ينقشع ه   تتطاول
 لربما تعافه ،ارة والحسن والبهاء والشباب ويتحول ذلك إلى شيء آخر       ذهب تلك النض   فتتغير الحال وت   ،وزواله

 فانظر إلى أجمـل الجمـيالت   ، وهذا لو أن العاقل تبصر ونظر إلى الحقائق دون المظاهر   ،النفوس وتنفر منه  
 لو نظرت إلـى كبيـرات   ، وصلن إلى سن الشيخوخة أو الكهولة أو نحو ذلك هل بقي من جمالهن شيء؟  ممن

 كل ذلـك    ،؟ هل تميز بين التي كانت جميلة والتي كانت قبيحة         السن والعجائز في الدنيا في مشارقها ومغاربها      
                                                

، ومسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات )٥٠٩٠ (:البخاري، كتاب النكاح، باب األكفاء في الدين، رقم أخرجه )١(
 ).١٤٦٦ (:الدين، رقم

 ).١٤٢٤ (:رقمرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، الممسلم، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه  أخرجه )٢(
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 ،كانت سيئة الخلق قليلة الـدين    فهذا مثل النار التي ذهب نورها وبقيت حرارتها وإحراقها إذا            ،قد زال وانتهى  
مثَلُهم كَمثَِل الَِّذي استَوقَد    {:  لكن الشيء بالشيء يذكر    ، وإن كان المثل في شيء آخر      -عز وجل -كما قال اهللا    

  لَهوا حتْ ماءا َأضا فَلَم{استفاد من إضاءتها  ،]١٧ :البقرة[ }نَار ِبنُـوِرِهم اللَّه بفـذهب  ،بنـارهم :  ما قال}ذَه 
 أو كانت لـه     ، أو ألنه رآها في مكان     ، فهكذا الذي يتزوج جميلة لجمالها فقط      ،النور وبقيت الحرارة واإلحراق   

 وتبقـى   ، وبمطالبها ثم بعد ذلك يذهب جمالها      ، وبترفعها عليه  ، وبتعاملها وبغرورها  ،عالقة بها يتأذى بأخالقها   
 ثم يتحول بعـد     ، فالذي كان يطمع فيه قد ذهب      ،- وجل عز-وف من اهللا    صليه تلك األخالق الفاسدة وقلة الخ     تَ

 ،؟ أيـن يـذهب بهـم   ، امتأل البيت باألوالد ، لكنه قد ال يستطيع فراقها؛ ألنها قد نثرت له بطنها          ،ذلك إلى حال  
 يأخذ روحهـا وأسـتريح      -عز وجل -أدعو عليها في سجودي أن اهللا       : سمعت بعضهم يخبر ويصرح يقول    و

 فـي   -عز وجل - كما هي سنة اهللا      ، بعد ذلك تغيرت معالم الجسد      لكن ،ل الجمال  هؤالء تزوجوا من أج    ،منها
 ،باقيـة الهـي   تكون   وبدأت األخالق السيئة     ، بدأ الترهل والتغير   ، يذهب  وبدأ ذاك الجمال والقوام وكذا     ،الخلق

 فكم  ،ذا العمر  وقد ال يجمل أمام الناس أنه يطلق بعد ه         ، عنده أوالد  ؟ لكن ماذا يصنع   ،فهو يتمنى الخالص منها   
جبـت  أن بمعنـى    ،ست ومعروف أن المرأة غالباً إذا خم      ، ولكن بعد فوات األوان    ،من رجل يتأذى غاية األذية    

ن يذهب بهؤالء ي أ ، أنه ال يستطيع أن يطلقها غالباً      خمسة أوالد غالباً تكون قد ضمنت أو توثقت من هذا الزوج          
 فيضطر إلى إمـساكها  ، هذا هو الغالب، خمسة فما فوق،والد حتى لو تزوج ثانية لن تتقبل هؤالء األ   ،األوالد؟

 أو كان يعطيهـا معـسول القـول    ، فالمرأة تتمكن أو تتوثق من الزوج غالباً إما إذا كانت جميلة           ،والبقاء معها 
 هي أفضل من أمه     ،من ال خبرة له في الحياة أول الزواج        كما يفعل بعض     ،ويشعرها بأنها كل شيء في حياته     

 ثـم   ،تعرف أنها قد ملكت زمام قلبه     ف ، ويعطيها من الكالم الجميل    ، وهي كذا  ، وهي كذا  ،ناس أجمعين وأبيه وال 
الجمـال  :  فـأقول ،ست خم، وهكذا إذا كثر أوالدها، وتتعامل معه من هذا المنطلق     ،عهبعد ذلك تبدأ تتصرف م    

  . كل شيءليس هو
 وخالل طيبـة ونحـو   ، له كرم وشجاعة وجود، األعمال التي قام بها، الحسب هو مآثر اإلنسان    ،))ولحسبها((

  والمنـصب ، الفالنيصب وأنا توليت المن ، فما يعتد به اإلنسان ويحسبه عند المفاخرة أنا فعلت وأنا فعلت           ،ذلك
 وفصـف فـي  ها ضعي يهذه الت" سابقًا" و ،كذا سابقاً  ومدير   ، سابقاً كذا ووكيل   ، سابقاً كذا وعميد   ،كذا و ،الفالني

 قسم العقول على الناس     -عز وجل -اهللا  ف ، يحتسبه يعرضه أمام الناس    ،ي يسمونها الحسب   هذه هي الت   أسطرو
  .هو الذي ينظر إلى الحقائق والعاقل ،كما قسم عليهم األرزاق

إذا تـزوج   كـان   والمقـصود أيـا  ، من نسب ما له، اآلباء، األجداد،الحسب يدخل فيه النسب : وبعضهم يقول 
ـ ِد وتكون م  ،دون أن ينظر إلى الدين فإنها قد تترفع عليه         بها ونسبها الرجل المرأة لمنصبها أو لحس      ،ة عليـه  لّ

 في غالب    وما أشبه ذلك ال يسلم     ،الشرف والنسب و  ،ن يتزوج امرأة هي فوقه في المنصب والمرتبة       موكثير م 
 كلمة واحدة تقال يمكن أن      ، هذه األمور كامنة في النفوس فقد تظهر في أوقات الخصومات          ت وإذا كان  ،األحيان

 كلمة واحدة تكدر ماء     ،؟هذالحاجته   وما   ، أو من أخيها   ، أو منها  ،يها تقال في حقه من أب     ،تغير ماء البحر كامالً   
 ولـذلك  ،؟ ما حاجتك أن تتزوج بامرأة تكـون سـيدة لـك   ،لمز بها في نسبه أو في حسبه أو في بلده    ي ،البحر

 مـا أسـمع     ا وكثير ، تشعر أنها فوقه    ال ،ال تترفع عليه  رأة مشاكلة له    يتزوج ام اإلنسان إذا تزوج يحرص أن      
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نحن أرفـع منـه مرتبـة       : أمس تقول إحدى النساء   أو  اليوم  و ، إذا جاءت المشاكل فعالً    ،بأذني شكاوى النساء  
ـ         :  واآلن تقول  ،وشرفاً ونسباً ومكانة اجتماعية    ه بدأت أشعر أن ما يقوله بعض الفقهاء من شرط الكفاءة أنـه ل

 ،؟ ما حاجة اإلنسان لهذا كلـه      ، الحظوا متى ظهر الكالم؟ يوم جاءت المشكلة       ، وقد يكون كالماً صحيحاً    ،وجه
 تجدونها  "زوجتي" : له كلمة بعنوان   -رحمه اهللا - ولذلك ما أعقل الشيخ علي الطنطاوي        ، لك تزوج امرأة قريبة  

 ، بخصوصها ذكر فيها أنه تزوج امرأة ال جديد       ي ، من أجمل ما قرأت    ، كلمة جميلة جدا   ،في موقع اإلسالم اليوم   
 أما أن يتزوج واحدة من بيئـة  ،جدا حياتهم االجتماعية البيت متقارب ، وهي بنت عمه وأبوها قاضٍ أبوه قاضٍ 

 وهو يرى أن هذه التصرفات مـن الكـرم ومـن            ، وتشعر أنها فوقه ونحو ذلك     ، وعادات أخرى تماماً   ،بعيدة
  . ويذبح ونحو ذلك،زمم ويعلز وأنه ي،المروءة

 تـزوج واحـدة   ،؟حاجة لمثل هـذه األمـور  ال ما ، ويلمزون أهله، ويلمزونه بهذا  ،هذه بداوة : وهؤالء يقولون 
ا كـل يـوم تكتـشف        أم ، والحمد هللا  ، والمستوى متقارب  ، والعادات متقاربة  ، تتفاهم معها بسهولة   ،مشاكلة لك 

سـس تأسيـساً    حـاول أن تؤ ، وتبدأ المشاكل،عاداتنا غير و، عاداتهم غير، وعادة جديدة عندهم   ،طبيعة جديدة 
 - التوفيـق للجميـع    -عـز وجـل   -نسأل اهللا   - والناس   ،جازة بداية األ   ألننا على  أقول هذا الكالم؛   ،صحيحاً

الجمال إذا كان ذلك كله بعيداً عـن        والنسب  و فالشاهد قضية الحسب     ،يتزوجون في مثل هذه األيام ونحو هذا      
  .ضره وال ينفعهالدين فإن ذلك قد ي

 فـإذا  ،-تبارك وتعـالى - تخاف من اهللا   ،-عز وجل - المرأة المتدينة تخاف من اهللا       ،)) فاظفر ،ولدينها((: قال
والكمـال   ، ولكن يصعب أن تجتمع هذه األشياء      ،جد مع هذا أن تكون امرأة تقية وذات جمال وحسب ونسب          و 

  .عز وجل-هللا 
 يعرف أن   ، تزوجها من أجل مالها    ، مشاكل الناس اليوم بسبب المال      أكثر ، يتزوجها لمالها  ،وكذلك قضية المال  

 تعالي أنا علـي :  فإذا تزوج قال لها، يتزوج، ميراث أو نحو ذلكاعنده أو ، إما موظفة،المرأة عندها مالهذه  
: ل تقو إحدى النساء  ،!فقطأسبوع  ومر على الزواج     ،تواسي زوجها على الحلوة والمرة    أن  لمرأة  ل بد وال ،ديون

ين المـروءة  أ! ؟ين المواساةأ ،ين المواساة؟أ:  ويقول، وأن أعطيه المهر،ي عنديطلب مني أن أبيع الذهب الذ    
  .!؟ي أنت أعطيتها إياهرأتك المهر الذ تطلب من ام،والرجولة والكرامة

ـ ،ي تدفعين هذا أنِت الت ، السائق ، الخادمة ،األثاث:  يقول ،وإذا رفضت بدأت المشاكل    نـصف  : ال وإذا تنازل ق
 اشترطت عليه منذ البدايـة فـي   :  وبعض النساء تقول، وتبدأ المشاكل، البد، ونصف األثاث عليك   األثاث علي

أعطيتـه ولـم    :  بعض النساء تقول   ،ع وهو يتلمظ  يبا أس بضعة فقطهي  :  تقول ،العقد أن ال يسألني عن أموالي     
 ثم بعد ذلك لمـا  ، أعيشريد أن أ،فسي مشاكل لكن من أجل أن ال أفتح لن، ولو علموا لغضبوا،يشعر أهلي بهذا 

 هـل  ا لـه ي أعطيتيه أطالب باألموال؟ طيب األموال الت     هل يحق لي أن   : حصلت المشكالت بدأت تسأل تقول    
 طيب البـد    ، في هذا   أنا تلك األيام ما فكرت     ،هه: كانت على سبيل التبرع أو كانت على سبيل القرض؟ قالت         

 وإذا كان على سبيل اإلقـراض فالبـد مـن       ، يجوز أن ترجعي بها    برع ال  إذا كان على سبيل الت     ،تفصيلمن  
 وإذا كان عندها شقة تعالي الـشقة نبيعهـا ونـشتري            ،شيًئا ما أخذت منها     ،ما أعطتني شيًئا  :  هو يقول  ،البينة

 ، وكـل يـوم    ، وصـداع  ، وشغله على هذه الـشقة     ،كذا نبيعها ونسوي    ،في األسهم ضع  نبيعها ون  ،واحدة ثانية 
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 إذا باع الشقة تجيء مشاكل ثانيـة قـد       ، تعيش تركها وال ي  ،عيشت  ألجل أن  ،خذها:  وفي األخير تقول   ،ةمسكين
 تشعر أنهـا ضـيعت    ذلك ثم بعد، ويشتمها ويؤذيها، قد يسيء خلقه معها،ضربها قد يلمزها قد ي    ،يتزوج عليها 

 وأنـا   ،أعطيته وأعطيته وأعطيته  : كلم تت  والمرأة إذا وصلت إلى الحد غالباً الذي تقع فيه المشكالت تبدأ           ،مالها
 ال يتزوجها لمالها أبداً حتى لـو كـان عنـدها    ،؟ فما الحاجة أنه يأخذ منها،مسكه من هنا   تُ ،فعلت وبذلت وكذا  

 ؟ تريـدين ،شيًئا أريد في سعة وغنى وخير ال أنا الحمد هللا ،، ما أبغى شيًئاألف شكر:  إذا أعطته يقول لها   ،مال
 تفاهمي مع أبيك تبغون تبيعونها تؤجرونها تصنعون بها         ، خلي الشقة لكِ   ،كذا وكذا دي   عن ، عندي شقة  ،أعطيك

  . هذه أشياء تخصك أنِت، أنا ال عالقة لي بهذه األمور، أنا ال حاجة لي بها أصالً،ما تشاءون
 طيب لـو  ، وباقي األشياء تذهب، فالدين هو الذي يبقى، مثل هذه القضايا يحتاج اإلنسان أن يتبصر بها      :فأقول

  . فهنا يزهد فيها، هو تزوج من أجل المال،تعطيهأن ذهب المال أو امتنعت 
 وأن يرزقنا وإيـاكم  ، على ذكره وشكره وحسن عبادته    م وأن يعيننا وإياك   ، أن يلطف بنا   -عز وجل -نسأل اهللا   

يحـسن العاقبـة    وأن ، وأن يـوفقهم ، وأن يزوج أيامى المسلمين رجاالً ونساء ،الهدى والتقى والعفاف والغنى   
 . وآله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا محمد،للجميع في األمور كلها
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