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NASEHAT BAGI PARA MUSLIMAH YANG INGIN MENCARI SUAMI YANG SHALIH
Asy-Syaikh Musthafa Mabram haﬁzhahullah
Pertanyaan: Kami mengetahui hubungan-hubungan yang dilarang antara pria dan wanita,
hanya saja kami tidak mengetahui apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang ingin
menikah karena dia tidak bisa berkenalan dengan pria, tidak mudah seperti pria, dan lebih
sulit lagi bagi para wanita dari Italia yang baru saja masuk Islam, sementara mereka tidak
mengenal kaum muslimin yang lain di kota mereka, jadi apa nasehat Anda?
Jawaban:
Kami menasehati para saudari muslimah yang baru-baru masuk Islam di negara-negara kaﬁr:
jangan terburu-buru untuk menikah, karena kami mendengar banyak musibah dan kejadian
yang membuat rambut beruban, dan saya mengatakan ini meskipun yang ingin menikahi
adalah salah seorang yang terkenal melalui situs-situs internet bahwa dia adalah penuntut
ilmu atau teranggap diantara para masyayikh atau yang semisalnya, tidak perlu terburu-buru
sampai diketahui bagaimana keadaannya, agamanya, akhlaknya, dan apakah dia orang yang
suka nikah cerai? Karena sebagian orang ada yang menjadikan safarnya, singgahnya, masuk
dan keluarnya ke sebagian negara tertentu untuk mencapai tujuan ini (berganti-ganti istri),
dan ini adalah tindakan mempermainkan anak-anak gadis kaum muslimin, dan itu tidak
diperbolehkan, dan itu terkadang menyebabkan sebagian dari para wanita itu menjadi
murtad.
Jadi jawabannya adalah bahwa harus ada kehati-hatian dan menanyakan keadaannya, dan
hal yang paling penting sebelum ini semua adalah bergantung kepada Allah -Tabaraka wa
Ta’ala- dan memohon kepada-Nya agar diberi kemudahan untuk mendapatkan suami yang
shalih yang akan membantu untuk taat kepada Allah dan tetap istiqamah di jalan yang
benar.
Dan di sana ada perkara ketiga juga yang sepantasnya untuk diingatkan dalam perkara ini,
yaitu tidak masalah bagi seorang wanita atau bagi walinya jika dia mengetahui ada seorang
pria yang shalih untuk menawarkan anak perempuannya kepadanya untuk dinikahi, bukan
untuk diberikan -jangan sampai kalian rancu dalam memahaminya- karena memberikan
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wanita hanya khusus diperbolehkan untuk Nabi alaihis shalatu was sallam. Al-Bukhary dalam
shahihnya telah meletakkan sebuah bab yang berjudul “Seseorang menawarkan wanita yang
di bawah perwaliannya kepada pria yang shalih” dan beliau menyebutkan kisah Umar ketika
Hafshah menjanda dan menawarkannya kepada Utsman, lalu menawarkannya kepada Abu
Bakr, kemudian Abu Bakr mengetahui bahwa Nabi alaihis shalatu was sallam ternyata telah
melamarnya.
Nasehat saya untuk para wanita tersebut adalah hendaknya mereka bersabar,
mengharapkan pahala, hati-hati, dan tidak terburu-buru dalam perkara-perkara ini, dan Allah
saja yang bisa memberi tauﬁk.
***
? Sumber : telegram.me/fawaidmbrm
ﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ
اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻤﺮأة ﺗُﺮﻳﺪ اﻟ ﺰواج ﻋﻠ ً
اﻟﺴﺆال :ﻧﻌﺮف اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ 
اﻟﺮﺟﺎل ،وﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻺﻳﻄﺎﻟﻴﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ دﺧﻠﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
اﻟﺮﺟﻞ ،وﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ ﻣﺜﻞ 
ﻳُﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻦ؛ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻧﺼﻴﺤﺘﻜﻢ؟
!ﺣﺪﻳﺜًﺎ وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ

اﻟﺠﻮاب :ﻧﻨﺼﺢ ﻫﺆﻻء اﻷﺧﻮات اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ،ﺣﺪﻳﺜﺎت اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻜﻔﺮ :
ﻳﺘﺴﺮﻋﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟ ﺰواج ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻌﻨﺎ
أﻻ

اﻟﺮؤوس ،أﻧﺎ أﻗﻮل ﻫﺬا وإن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻣﻦ
ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث واﻷﺣﺪاث ﻣﺎ ﺗﺸﻴﺐ ﻟﻪ 
ﺴﺮع ﺣﺘﻰ ﻳُﺴﺄل ﻋﻨﻪ وﻳُﺴﺄل ﻋﻦ دﻳﻨﻪ وﻋﻦ ﺧﻠﻘﻪ
أﻧﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ أو ﻣﺤﺴﻮب ﻓﻲ اﻟﺸ ﻴﻮخ أو ﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘ  
وﻫﻞ ﻫﻮ رﺟ ٌ
ن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس رﺑﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺳﻔﺮه وﻧﺰوﻟﻪ ودﺧﻮﻟﻪ وﺧﺮوﺟﻪ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول
ﻞ ِﻣﺰواج ﻣﻄﻼق -ﻛﻤﺎ ﻳُﻘﺎل-؟ ﻷ 
.ﻟﻬﺬه اﻷﻏﺮاض ،وﻫﺬا ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺒﻨﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻻ ﻳﺠﻮز ،ورﺑﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ردة ﺑﻌﻀﻬﻦ
ﻢ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ودﻋﺎؤُه ﺟ 
ﻞ
ﺤﺮي واﻟ 
ﺴﺆال؛ واﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا وأﻫ ّ
ﻓﺎﻟﺠﻮاب :أﻧﻪ ﻻﺑﺪ  ﻣﻦ اﻟﺘ  
ﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬي ﻳُﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻠﻪ وﻳُﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﺰوم اﻟ 
.وﻋﻼ ﺑﺎﻟﺘﻴﺴﻴﺮ واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺑﺎﻟ ﺰوج اﻟ 
ﺤﺎ أن ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ
أﻣﺮ ﺛﺎﻟﺚ أﻳﻀﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻫﻮ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺄس ﻟﻠﻤﺮأة أو ﻟﻮﻟﻴﻬﺎ إذا ﻋﻠﻢ رﺟﻼ ﺻﺎﻟ ً
وﺛﻤﺔ ٌ
ﺴﻼم؛ ﻗﺪ ﺑﻮب
اﺑﻨﺘﻪ ﻋﺮض زواج ﻻ ﻫﺒﺔ -ﻻ ﺗﺨﻠﻄﻮا ﻓﻲ اﻷﻣﻮر -ﻋﺮض زواج ﻷ 
ﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟ 
ن اﻟﻬﺒﺔ ﺧﺎ 
ﻤﺎ ﺗﺄﻳﻤﺖ ﺣﻔﺼﺔ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ
ﺼﺔ ﻋﻤﺮ ﻟ 
ﺼﺎﻟﺢ( وذﻛﺮ ﻗ 
اﻟﺮﺟﻞ اﻟ 
اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻮﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ) :ﺑﺎب ﻋﺮض 
ﺴﻼم ﻗﺪ ﺧﻄﺒﻬﺎ
.ﻋﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻢ ﻋَﻠِﻢ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﺄ 
ﺼﻼة واﻟ 
ﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ،ﺛ 
وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋُﺜﻤﺎن ﺛ 
ن اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ 
ْ
ﻳﺘﺴﺮﻋﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر واﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﻓﻖ
وﻳﺘﺤﺮﻳﻦ وﻻ
.وﻧﺼﻴﺤﺘﻲ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻨﺴﻮة أن ﻳﺼﺒﺮن وﻳﺤﺘﺴﺒﻦ
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