
  (صفات الزوج�)
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روى الشيخان َعْن أَِ	 ُهَريْرََة رَِيضَ اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّبيِّ 
َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل:

َولِِديِنَها،  َوَجَ�لَِها  َولَِحَسِبَها  لَِ�لَِها  ِألَْربَعٍ:  املَْرأَُة  "تُْنَكُح 
يِن، تَِربَْت يََداَك" فَاظَْفْر ِبَذاِت الدِّ

 ويف رواية أحمد

يِن َوالُْخلُِق تَِربَْت َ�ِيُنَك" "فَُخْذ َذاَت الدِّ

 الحديث 
 الخامس 
والسادس 
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(صفات الزوجين)

لَِحَسِبَها: رشف اآلباء ومفاخرهم وأخالقهم الكر�ة.

فَاظَْفْر: فَُفز.

تَِربَْت: افتقرت وخرست إن ¬ تفعل ما آمرك به.

اللِه  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْرََة  أَِ	  والرتمذي عن  داود  أبو  وروى 
َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم:

ُجوُه، إِالَّ تَْفَعلُوا  "إَِذا َخطََب إِلَيُْكْم َمْن تَرَْضْوَن ِديَنُه َوُخلَُقُه فَزَوِّ
تَُكْن ِفتَْنٌة ِيف األَرِْض، َوفََساٌد َعِريٌض"

: �
��المعا

 الفوائد العامة: 
 الحث عىل تيسÂ الزواج وعدم تعمد التكلف عند اختيار الزوج¾.

 

املال والحسب مطلب يف املرأة والرجل والج�ل كذلك، ما اجتمعوا مع الدين 

فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

من  أفضل  الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوج¾  أحد  االختيار  عند 

تكون صفة  بحيث  واحدة  من  أفضل  واثن¾  اثن¾،  من  أفضل  وثالث  ثالث، 

الدين هي أوىل الصفات بالتقديم إع�ال لقاعدة أن تحصيل األهم مقدم.

وليست  للنكاح  مطلوبة  جعلها  بأن  وتعزيزها  للمرأة  وجل  عز  الله  إكرام   

طالبة.

 

فيه أن الويل هو الذي يزوِّج املرأة، وأنها ال تزوج نفسها إذ الخطاب متوجه يف 

الحديث¾ لج�عة ومفرد املذكر.

 

الدين والخلق رشطي تزويج الرجل واملرأة.

 قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

نسبي  أمر  أنه  عىل  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  و¬  وخلقه)  دينه  (ترضون   

يختلف باختالف الزمان واملكان واألشخاص.

 الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها عىل رشفه من باب ذكر الخاص 

لنفسية  تعود  والتي  املباحة  الطباع  بالخلق  املقصود  يكون  وقد  العام،  بعد 

الشخص، فقد يكون هناك شخصان ذوي دين أحده� خلقه البشاشة واملزاح 

واآلخر أقرب للرصامة والجدية.
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(صفات الزوجين)

لَِحَسِبَها: رشف اآلباء ومفاخرهم وأخالقهم الكر�ة.

فَاظَْفْر: فَُفز.

تَِربَْت: افتقرت وخرست إن ¬ تفعل ما آمرك به.

اللِه  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْرََة  أَِ	  والرتمذي عن  داود  أبو  وروى 
َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم:

ُجوُه، إِالَّ تَْفَعلُوا  "إَِذا َخطََب إِلَيُْكْم َمْن تَرَْضْوَن ِديَنُه َوُخلَُقُه فَزَوِّ
تَُكْن ِفتَْنٌة ِيف األَرِْض، َوفََساٌد َعِريٌض"

 الفوائد العامة: 
 الحث عىل تيسÂ الزواج وعدم تعمد التكلف عند اختيار الزوج¾.

 

املال والحسب مطلب يف املرأة والرجل والج�ل كذلك، ما اجتمعوا مع الدين 

فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

من  أفضل  الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوج¾  أحد  االختيار  عند 

تكون صفة  بحيث  واحدة  من  أفضل  واثن¾  اثن¾،  من  أفضل  وثالث  ثالث، 

الدين هي أوىل الصفات بالتقديم إع�ال لقاعدة أن تحصيل األهم مقدم.

وليست  للنكاح  مطلوبة  جعلها  بأن  وتعزيزها  للمرأة  وجل  عز  الله  إكرام   

طالبة.

 

فيه أن الويل هو الذي يزوِّج املرأة، وأنها ال تزوج نفسها إذ الخطاب متوجه يف 

الحديث¾ لج�عة ومفرد املذكر.

 

الدين والخلق رشطي تزويج الرجل واملرأة.

 قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

نسبي  أمر  أنه  عىل  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  و¬  وخلقه)  دينه  (ترضون   

يختلف باختالف الزمان واملكان واألشخاص.

 الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها عىل رشفه من باب ذكر الخاص 

لنفسية  تعود  والتي  املباحة  الطباع  بالخلق  املقصود  يكون  وقد  العام،  بعد 

الشخص، فقد يكون هناك شخصان ذوي دين أحده� خلقه البشاشة واملزاح 

واآلخر أقرب للرصامة والجدية.

1
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  الفوائد (30 فائدة) 
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(صفات الزوجين)

لَِحَسِبَها: رشف اآلباء ومفاخرهم وأخالقهم الكر�ة.

فَاظَْفْر: فَُفز.

تَِربَْت: افتقرت وخرست إن ¬ تفعل ما آمرك به.

اللِه  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْرََة  أَِ	  والرتمذي عن  داود  أبو  وروى 
َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم:

ُجوُه، إِالَّ تَْفَعلُوا  "إَِذا َخطََب إِلَيُْكْم َمْن تَرَْضْوَن ِديَنُه َوُخلَُقُه فَزَوِّ
تَُكْن ِفتَْنٌة ِيف األَرِْض، َوفََساٌد َعِريٌض"

 الفوائد العامة: 
 الحث عىل تيسÂ الزواج وعدم تعمد التكلف عند اختيار الزوج¾.

 

املال والحسب مطلب يف املرأة والرجل والج�ل كذلك، ما اجتمعوا مع الدين 

فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

من  أفضل  الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوج¾  أحد  االختيار  عند 

تكون صفة  بحيث  واحدة  من  أفضل  واثن¾  اثن¾،  من  أفضل  وثالث  ثالث، 

الدين هي أوىل الصفات بالتقديم إع�ال لقاعدة أن تحصيل األهم مقدم.

وليست  للنكاح  مطلوبة  جعلها  بأن  وتعزيزها  للمرأة  وجل  عز  الله  إكرام   

طالبة.

 

فيه أن الويل هو الذي يزوِّج املرأة، وأنها ال تزوج نفسها إذ الخطاب متوجه يف 

الحديث¾ لج�عة ومفرد املذكر.

 

الدين والخلق رشطي تزويج الرجل واملرأة.

 قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

نسبي  أمر  أنه  عىل  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  و¬  وخلقه)  دينه  (ترضون   

يختلف باختالف الزمان واملكان واألشخاص.

 الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها عىل رشفه من باب ذكر الخاص 

لنفسية  تعود  والتي  املباحة  الطباع  بالخلق  املقصود  يكون  وقد  العام،  بعد 

الشخص، فقد يكون هناك شخصان ذوي دين أحده� خلقه البشاشة واملزاح 

واآلخر أقرب للرصامة والجدية.
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(Who amongst you is fasting today?)

 
جواز تجمÂ النخل وأنه ليس من إضاعة املال.

 جواز بيع الج�ر ألن ما حل أكله حل بيعه.

 The four acts of worship, which took place in one day, are 
considered a complete practical educational program. The 

Parents and educators should put it into practice:

• Fasting teaches self-disciplining because hunger 
reminds us of the poor and needy, it limits the devil’s 

insinuations, and makes us mindful that Allah sees us.

الفهم رزق وال يؤتاه كل أحد إال بَقَدر وبعلم من الله وحكمة كسائر األرزاق.

 الحديث تفسÂ عميل لحديث النبي صىل الله عليه وسلم عند البخاري: "إßا 

أنا قاسم والله عز وجل يعطي"، أي أنه يبذل العلم وهو الوحي هنا للناس 

بالسوية، والله عز وجل يفاضل ب¾ عباده يف الفهم فيعطي لهذا ما ال يعطى 

غÂه.

فيه معنى قوله تعاىل: (وفوق كل ذى علم عليم)، إذ أدرك الصغÂ املفضول 

ما ¬ يدركه الكبÂ الفاضل األعلم.

 سؤال العا¬ طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استواء حق الرجل واملرأة يف اختيار الطرف اآلخر.

 لفرق ب¾: "إن" و "إذا"  وه� يؤديان معنى الجزاء والرشط.
أداة الرشط ( إْن ) حرف جازم، واستع�لها غالباً يكون يف األمور غÂ املؤكد 

وقوعها أو غÂ املحبب حصولها، ومثاله: أن تقول: إْن أخطأَت فاستغِفْر، وأما 

اسم رشط ( إذا ) فهي ظرف زمان، وتستعمُل غالباً يف األمور املؤكد وقوعها 

أو املحبُب حصولها، ومثاله أن تقول: إذا زرتني أكرمتُك.

متأكد من   Âأنك غ إما  أحد رجل¾،  فأنت  أكرمتُك،  إْن زرتني   : قلَت  فإذا 

زيارته لك، وإما أنك ال تودُّ زيارته، ولكنك تعرُضها مجاملة.

ومن طريف الفرق ب¾ األدات¾ يف الحديث قوله صىل الله عليه وسلم: "إذا 

األرض  يف  فتنة  تكن  تفعلوه  إال  فزوجوه  وخلقه  دينه  ترضون  من  جاءكم 

وفساد كبÂ"، فعّربَ ëجيء الكفء للفتاة طالبا نكاَحها بإذا،  وعّربَ عن رفض 

أهلها له بإن ( إال تفعلوه ) وأصلها ( إْن ال تفعلوه ) يف داللة عىل الحث عىل 

.ìاألول، والتحذير من الثا

ترك تزويج األكفاء ديانة وخلقاً سبب للفتنة والفساد العريض.

 

مراد  عىل  تصحيحها  ينبغي  كافة  األمور  يف  الناس  ب¾  التفاضل   Âمعاي

الرشع ورد معايÂ الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغÂه يف األبناء والبنات لí ال 

نصطدم ëعايÂ مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

 ال تُكره املرأة عىل قبول اختيار وليها وإن اختار لها صاحب الدين.

ليس يف الحديث الثاì ما �نع أن ترفض املرأُة الرجَل الصالح، وجواز رده 

ال خالف فيه، فاملرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها فقد ترفض 

الرجل لدمامته أو رغبة فيمن هو أوسم منه، وهذا يكون عونا لها عىل 

التعفف به، فإن زوجة ثابت بن قيس بن ش�س تركته لدمامته، ريض الله 

عنها وعنه، و¬ تعب عليه خلقا وال دينا، و¬ ينكر عليها رسول الله وال 

راجعها يف رغبتها.

(صفات الزوجين)

الظفر هو الفوز واالنتصار فمن تزوج ذات الدين فقد فاز.

تربت يداك دليل عىل خسارة من يجنب الدين والرشع عن حياته عامة وزواجه 

خاصة.

السبيل الوحيد لوجود عالقة ب¾ الرجل واملرأة يكون بالزواج الرشعي من خالل 

طرق أبواب األرس املسلمة.

 التأكد من دين وخلق الرجل فال يكفي أن يزكيه من ذكره بل عىل األهل التحقق 

من دينه وخلقه ويسألوا عنه.

هو  هنا  منها  واملقصود  متعددة،  ëعان  والسنة  الكتاب  يف   ðتأ (الفتنة)  كلمة   

ب¾  للعالقة  الرشعي  السبيل  تسهيل  عدم  بسبب  واملعايص  الذنوب  يف  الوقوع 

الرجل واملرأِة.

ترك الحالل عند الحاجة إليه سبيل لوقوع الشباب والفتيات يف الفتنة والفساد.

9 
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(صفات الزوجين)

الفهم رزق وال يؤتاه كل أحد إال بَقَدر وبعلم من الله وحكمة كسائر األرزاق.

 الحديث تفسÂ عميل لحديث النبي صىل الله عليه وسلم عند البخاري: "إßا 

أنا قاسم والله عز وجل يعطي"، أي أنه يبذل العلم وهو الوحي هنا للناس 

بالسوية، والله عز وجل يفاضل ب¾ عباده يف الفهم فيعطي لهذا ما ال يعطى 

غÂه.

فيه معنى قوله تعاىل: (وفوق كل ذى علم عليم)، إذ أدرك الصغÂ املفضول 

ما ¬ يدركه الكبÂ الفاضل األعلم.

 سؤال العا¬ طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استواء حق الرجل واملرأة يف اختيار الطرف اآلخر.

18

19

20

ترك تزويج األكفاء ديانة وخلقاً سبب للفتنة والفساد العريض.

 

مراد  عىل  تصحيحها  ينبغي  كافة  األمور  يف  الناس  ب¾  التفاضل   Âمعاي

الرشع ورد معايÂ الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغÂه يف األبناء والبنات لí ال 

نصطدم ëعايÂ مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

 ال تُكره املرأة عىل قبول اختيار وليها وإن اختار لها صاحب الدين.

ليس يف الحديث الثاì ما �نع أن ترفض املرأُة الرجَل الصالح، وجواز رده 

ال خالف فيه، فاملرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها فقد ترفض 

الرجل لدمامته أو رغبة فيمن هو أوسم منه، وهذا يكون عونا لها عىل 

التعفف به، فإن زوجة ثابت بن قيس بن ش�س تركته لدمامته، ريض الله 

عنها وعنه، و¬ تعب عليه خلقا وال دينا، و¬ ينكر عليها رسول الله وال 

راجعها يف رغبتها.
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21



الفهم رزق وال يؤتاه كل أحد إال بَقَدر وبعلم من الله وحكمة كسائر األرزاق.

 الحديث تفسÂ عميل لحديث النبي صىل الله عليه وسلم عند البخاري: "إßا 

أنا قاسم والله عز وجل يعطي"، أي أنه يبذل العلم وهو الوحي هنا للناس 

بالسوية، والله عز وجل يفاضل ب¾ عباده يف الفهم فيعطي لهذا ما ال يعطى 

غÂه.

فيه معنى قوله تعاىل: (وفوق كل ذى علم عليم)، إذ أدرك الصغÂ املفضول 

ما ¬ يدركه الكبÂ الفاضل األعلم.

 سؤال العا¬ طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استواء حق الرجل واملرأة يف اختيار الطرف اآلخر.

ترك تزويج األكفاء ديانة وخلقاً سبب للفتنة والفساد العريض.

 

مراد  عىل  تصحيحها  ينبغي  كافة  األمور  يف  الناس  ب¾  التفاضل   Âمعاي

الرشع ورد معايÂ الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغÂه يف األبناء والبنات لí ال 

نصطدم ëعايÂ مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

 ال تُكره املرأة عىل قبول اختيار وليها وإن اختار لها صاحب الدين.

ليس يف الحديث الثاì ما �نع أن ترفض املرأُة الرجَل الصالح، وجواز رده 

ال خالف فيه، فاملرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها فقد ترفض 

الرجل لدمامته أو رغبة فيمن هو أوسم منه، وهذا يكون عونا لها عىل 

التعفف به، فإن زوجة ثابت بن قيس بن ش�س تركته لدمامته، ريض الله 

عنها وعنه، و¬ تعب عليه خلقا وال دينا، و¬ ينكر عليها رسول الله وال 

راجعها يف رغبتها.
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(صفات الزوجين)

22 

24 

 اعتبار الكفاءة يف الدين أصالً وك�الً، فال تزوج مسلمة بكافر، وال عفيفة 
بفاجر، و¬ يعترب القرآن والسنة يف الكفاءة غÂ ذلك.

 البد من انتباه للفرق ب¾ قضيت¾: 

-اشرتاط الكفاءة وهل هي يف الدين فحسب أم òتد لغÂ ذلك، واقتصارها 

عىل الدين أرجح ك� ب¾ أهل العلم.

- امليل والرغبة والرىض عند الطرف¾، فقد تكون أو يكون صاحب دين وال 

�يل له ويرفضه الطرف اآلخر، وإن كان ذا حسب أو غÂ ذي حسب.

فه� مسألتان منفصلتان ولكل منه� آثار مختلفة.

لو كان األمر الرشعي عىل االكتفاء بالدين دون امليل والرىض، ملا رشع النظر 

للمخطوبة.

 ترتيب الصفات يف الحديث يعكس تأخÂ االهت�م بالدين عند الناس عادة.

23 

25 



الفهم رزق وال يؤتاه كل أحد إال بَقَدر وبعلم من الله وحكمة كسائر األرزاق.

 الحديث تفسÂ عميل لحديث النبي صىل الله عليه وسلم عند البخاري: "إßا 

أنا قاسم والله عز وجل يعطي"، أي أنه يبذل العلم وهو الوحي هنا للناس 

بالسوية، والله عز وجل يفاضل ب¾ عباده يف الفهم فيعطي لهذا ما ال يعطى 

غÂه.

فيه معنى قوله تعاىل: (وفوق كل ذى علم عليم)، إذ أدرك الصغÂ املفضول 

ما ¬ يدركه الكبÂ الفاضل األعلم.

 سؤال العا¬ طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استواء حق الرجل واملرأة يف اختيار الطرف اآلخر.

ترك تزويج األكفاء ديانة وخلقاً سبب للفتنة والفساد العريض.

 

مراد  عىل  تصحيحها  ينبغي  كافة  األمور  يف  الناس  ب¾  التفاضل   Âمعاي

الرشع ورد معايÂ الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغÂه يف األبناء والبنات لí ال 

نصطدم ëعايÂ مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

 ال تُكره املرأة عىل قبول اختيار وليها وإن اختار لها صاحب الدين.

ليس يف الحديث الثاì ما �نع أن ترفض املرأُة الرجَل الصالح، وجواز رده 

ال خالف فيه، فاملرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها فقد ترفض 

الرجل لدمامته أو رغبة فيمن هو أوسم منه، وهذا يكون عونا لها عىل 

التعفف به، فإن زوجة ثابت بن قيس بن ش�س تركته لدمامته، ريض الله 

عنها وعنه، و¬ تعب عليه خلقا وال دينا، و¬ ينكر عليها رسول الله وال 

راجعها يف رغبتها.
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28

صاحبهم  ألن  يشء،  كل  يف  الدين  أهل  مصاحبة  عىل  الحث 
ويأمن  طرائقهم،  وحسنن  وبركتهم،  أخالقهم  من  يستفيد 

املفسدة من جهتهم.

أن  عىل  داللة  فيه  (اظفر)  لكلمة  الكريم  الرسول  استخدام   
صاحبة الدين أشبه بالكنز الثم¾، وارتباط الرجل بها يعني أنه 
غنم غنيمة كبÂة، فهي ستحثه عىل الطاعات وòسك بيده إىل 

الجنة، وتحرص عىل تربية أطفاله تربية إسالمية راسخة.

عىل  الصحيح  وتكوينها  باألرسة  اإلسالمي  الترشيع  اهت�م   
تأسيسها  بدايات  منذ  والخلق  والتقوى  الدين  من  أساس 

باختيار الزوج والزوجة الصالح¾. 

 (تربت يداك) ومثله (رغم أنفك) ومثله (عقرى حلقى) فيه 
جواز الدعاء الذي يجري عىل األلسن مثل قول من قال (يخرب 

بيتك) وأنه غÂ مقصود لذاته وال يأثم قائله.
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(صفات الزوجين)

1 الفهم رزق وال يؤتاه كل أحد إال بَقَدر وبعلم من الله وحكمة كسائر األرزاق.

 الحديث تفسÂ عميل لحديث النبي صىل الله عليه وسلم عند البخاري: "إßا 

أنا قاسم والله عز وجل يعطي"، أي أنه يبذل العلم وهو الوحي هنا للناس 

بالسوية، والله عز وجل يفاضل ب¾ عباده يف الفهم فيعطي لهذا ما ال يعطى 

غÂه.

فيه معنى قوله تعاىل: (وفوق كل ذى علم عليم)، إذ أدرك الصغÂ املفضول 

ما ¬ يدركه الكبÂ الفاضل األعلم.

 سؤال العا¬ طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استواء حق الرجل واملرأة يف اختيار الطرف اآلخر.

 لفرق ب¾: "إن" و "إذا"  وه� يؤديان معنى الجزاء والرشط.
أداة الرشط ( إْن ) حرف جازم، واستع�لها غالباً يكون يف األمور غÂ املؤكد 

وقوعها أو غÂ املحبب حصولها، ومثاله: أن تقول: إْن أخطأَت فاستغِفْر، وأما 

اسم رشط ( إذا ) فهي ظرف زمان، وتستعمُل غالباً يف األمور املؤكد وقوعها 

أو املحبُب حصولها، ومثاله أن تقول: إذا زرتني أكرمتُك.

متأكد من   Âأنك غ إما  أحد رجل¾،  فأنت  أكرمتُك،  إْن زرتني   : قلَت  فإذا 

زيارته لك، وإما أنك ال تودُّ زيارته، ولكنك تعرُضها مجاملة.

ومن طريف الفرق ب¾ األدات¾ يف الحديث قوله صىل الله عليه وسلم: "إذا 

األرض  يف  فتنة  تكن  تفعلوه  إال  فزوجوه  وخلقه  دينه  ترضون  من  جاءكم 

وفساد كبÂ"، فعّربَ ëجيء الكفء للفتاة طالبا نكاَحها بإذا،  وعّربَ عن رفض 

أهلها له بإن ( إال تفعلوه ) وأصلها ( إْن ال تفعلوه ) يف داللة عىل الحث عىل 

.ìاألول، والتحذير من الثا

      *الفوائد اللغوية: -*      

ترك تزويج األكفاء ديانة وخلقاً سبب للفتنة والفساد العريض.

 

مراد  عىل  تصحيحها  ينبغي  كافة  األمور  يف  الناس  ب¾  التفاضل   Âمعاي

الرشع ورد معايÂ الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغÂه يف األبناء والبنات لí ال 

نصطدم ëعايÂ مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

 ال تُكره املرأة عىل قبول اختيار وليها وإن اختار لها صاحب الدين.

ليس يف الحديث الثاì ما �نع أن ترفض املرأُة الرجَل الصالح، وجواز رده 

ال خالف فيه، فاملرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها فقد ترفض 

الرجل لدمامته أو رغبة فيمن هو أوسم منه، وهذا يكون عونا لها عىل 

التعفف به، فإن زوجة ثابت بن قيس بن ش�س تركته لدمامته، ريض الله 

عنها وعنه، و¬ تعب عليه خلقا وال دينا، و¬ ينكر عليها رسول الله وال 

راجعها يف رغبتها.
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