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ÏŸÅŒŸ

احلـــمـــد هللا، نــحــمــده ونــســتــعــيــنــه ونــســتــغــفــره، ونـــعـــوذ بـــاهللا مـــن شـــرور  إن 
أنــفــســنــا، ومـــن ســيــئــات أعــمــالــنــا، مــن يــهــده اهللا فــال مــضــل لـــه، ومـــن يــضــلــل فال 
ا  هــادي لــه، وأشــهــد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً

ورسوله. عبده 
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وشــر  مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص،  هــدي  الــهــدي  وخــيــر  اهللا،  كــتــاب  الــحــديــث  خــيــر  فــإن 
األمـــور مــحــدثــاتــهــا، وكـــل مــحــدثــة بــدعــة، وكـــل بــدعــة ضــاللــة، وكـــل ضــاللــة 

فــي الــنــار .
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فـــإن بــنــاء الــمــجــتــمــع الــمــســلــم ال يــتــم إال بــبــنــاء األســــرة، واألصــــل فــي بــنــاء 
األســـــرة الــمــســلــمــة الــصــالــحــة هــمــا الــــزوجــــان؛ فــهــمــا الــلــبــنــتــان الـــلـــتـــان تــؤســس 
من  يشاهد  ما  الزمن  هذا  في  وخاصة  المسلم  يحزن  مما  وإن  األسر.  عليهما 
لها  كثرت  ظاهرة  أصبح  حتى  البيوت،  من  كثير  في  وهــدم  األســر  في  تفكك 
والتخفيف  معالجتها  المصلحين  على  ووجب   ،البلو بها  وعمت   الشكو

ذلك؟ كيف  ولكن  مفاسدها،  من 
الظاهرة  هــذه  عــالج  فــي  بالمساهمة  الــرســالــة  هــذه  فــي  نوفق  أن  نأمل  إننا 
الوالدين  وعلى  فهمها،  الزوجين  على  يجب  التي  النكاح  مقاصد  ببيان  وذلك 

نستعين: وباهللا  فنقول  كله؛  المجتمع  على  بل 
Z«@Äbÿ‰€a@Üïb‘fl»

والخدمة،  الذرية،  وهي:  ثالثة،  البشر  غالب  يريدها  التي  النكاح  مقاصد 
. والمتعة 

وقــبــل أن نــبــدأ فــي شـــرح هـــذه الــمــقــاصــد نــجــيــب عــلــى هـــذا الــســؤال الــذي 
يــــورده الــبــعــض بــاخــتــصــار، يــقــول: إنــكــم تــحــثــون عــلــى الــــزواج، وتـــذكـــرون لــه 
فــضــائــل وثــمــرات طــيــبــة، فــلــمــا تــزوجــنــا وجــدنــا مــشــاق، وحــقــوق، وواجــبــات، 

المتع! تلك  فيها  تذوب  ومسئوليات، 
ونـــقـــول: إن هـــذا ســــؤال وجــيــه والـــجـــواب: أن هـــذا يــرجــع إلـــى اخــتــالف 
يوجد  كذلك  الرجال  بين  التفاوت  يوجد  فكما  والنساء،  الرجال   لد الهمم 
بــيــن الـــنـــســـاء، فــمــنــهــم مـــن يـــر ســعــادتــه فـــي الــتــخــلــي عـــن الــمــســئــولــيــات وتـــرك 
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. بالواجبات  النهوض 

: الشاعر  قول  حد  على   
ـــا ـــهَ ـــتِ ـــيَ ـــغْ ـــبُ لِ ـــــــلْ  حَ ـــــــرْ تَ الَ  مَ  ــــــارِ ــــــكَ ــــــمَ الْ عِ  ــيدَ ــاسِ ــكَ ــمُ الْ ـــــتَ الــطَّــاعِ نْ ـــكَ أَ ـــإِنَّ ـــدْ فَ ـــعُ اقْ وَ

ومـــنـــهـــم مـــــن يــــــر الــــســــعــــادة فـــــي الــــقــــيــــام بــــهــــذه الــــحــــقــــوق وتـــحـــمـــل هـــذه 
لعلو  ومتعته  سعادته  ذلك  في  ويجد  األحمال  بتلك  والنهوض  المسئوليات 

: الشاعر  قال  نفسه،  وسمو  همته 
ـــمُ ـــهُ ـــلُّ ـــــاسُ كُ ــــــــادَ الـــــنَّ ــــةَُ سَ ــــقّ ــــشَ الَ الــــمَ ـــــــــوْ ـــــــالُلَ ـــــــتَّ امُ قَ ـــــــــــــــــــــــــــدَ قْ اإلِ ـــــــرُ وَ ـــــــقِ ـــــــفْ ـــــــــودُ يُ الـــــــــجُ

. بها  والعمل  لفهمها  وإياكم  اهللا  وفقنا  المقاصد  هذه  بيان  وإلى   
@ZHÚÌâà€aI@fiÎ˛a@Üñ‘‡€a

 ﴾t  s  r  q  p  o  n  m  l﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال   
حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  بـــو  أ  رو  ،[٣٨ رقـــم:  يـــة  آ لـــرعـــد،  ا [ســــورة 
 ، ــــودَ لُ ــــوَ لْ ا ودَ  دُ ـــــــوَ لْ ا ـــــوا  جُ وَّ ـــــزَ «تَ قــــال:  لـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  يـــســـارگ  بـــن  مـــعـــقـــل 
دنــيــويــة  فــع  مــنــا ولــه  صــحــيــح  مــطــلــب  لــذريــة  ١).فــا ) « ــمَ مَ ُ ألْ ا ــمُ  بِــكُ ثِــرٌ  ــا ــكَ مُ ــي  نِّ ــإِ فَ
[ســــــورة   ﴾%  $  #  "  !  ﴿ لــــى:  تــــعــــا قــــــال  خـــــــرويـــــــة،  وأُ

 R Q  P  O N  M  L  ﴿ تعالى:  وقال   ،[٤٦ رقم:  ية  آ الكهف، 
 Ç  ﴿ لــى:  تــعــا وقــال   ،[٣٠ رقــم:  يــة  آ ص،  [ســورة   ﴾U  T  S
فــي  مــســلــم   رو  ،[١٠١ رقــم:  يــة  آ فــات،  لــصــا ا [ســورة   ﴾Ê  É  È
ــــاتَ  مَ ا  ذَ «إِ قــــال:  لـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  هــــريــــرةگ  بــــي  أ حـــديـــث  مـــن  صـــحـــيـــحـــه 

داود  أبـــي  صــحــيــح ســنــن  فــي  الــشــيــخ األلــبــانــي۴  وقـــال  داود بــرقــم (٢٠٥٠)،  ســنــن أبـــي   (١)
صحيح . حسن  برقم (١٨٠٤):   (٣٨٦/٢)



۸
ــمٍ  ــلْ عِ وْ  أَ  ، ــةٍ يَ رِ ــا جَ ــةٍ  قَ ــدَ صَ ــنْ  مِ الَّ  إِ  : ــةٍ ثَ ــالَ ثَ ــنْ  مِ الَّ  إِ ــهُ  ــلُ ــمَ عَ ــهُ  ــنْ عَ ــعَ  ــطَ ــقَ نْ ا نُ  ــا ــسَ نْ ِ إلْ ا

.(١ ) « ــهُ لَ ــو  عُ ــدْ يَ لِــحٍ  ــا صَ ــدٍ  لَ وَ وْ  أَ  ، بِــهِ ــعُ  ــفَ ــتَ ــنْ يُ
وهـــذا الــمــقــصــد  مــشــتــرك بــيــن الــزوجــيــن عــلــى حــد ســـواء، ومــنــافــعــه عــائــدة 

كليهما. للزوجين 

فــضــل  لــه  مــنــهــمــا  واحــد  كــل  أن  يــعــلــمــا  أن  الــزوجــيــن  عــلــى  فــيــجــب  وعــلــيــه 
لــه   يــــر أن  مــنــهــمــا  واحــــد  ألي  يـــحـــل  وال  الــــذريــــة،  إيـــجـــاد  فـــي  اآلخــــر  عـــلـــى 
فــضــالً فــي ذلــك لــيــس لــآلخــر، وبــفــهــم هــذه الــحــقــيــقــة يــحــصــل الــتــعــاون بــيــنــهــمــا 
لــتــعــاون  الثقيل  الحمل  بهذا  القيام  يخف  ثم  ومن  المسئولية،  هذه  لــحــمــل 
اآلخــر ســيــقــوم بــحــمــلــه  الــزوجــيــن. وذلــك بــعــكــس مــا لــو تــخــلــى أحــدهــمــا فــإن 
ويــحــدث  وحــمــل غـــيـــره، فــيــثــقــل عــلــيــه ذلـــك وربـــمـــا عــجــز عــنــه فــيــقــع الـــضـــرر 
ــا بــعــد يــوم. وهــذه الــحــقــيــقــة هــي الــتــي  الــفــســاد الــذي نــشــاهــد آثــاره تــزداد يــومً
فــهــمــتــهــا الــصــحــابــيــة الــجــلــيــلــة خــولــة بــنــت ثــعــلــبــةڤ لــمــا ظــاهــر مــنــهــا زوجــهــا 
ا؛  دً الَ وْ ــنْــهُ أَ مِ نَّ لِــي  إِ  ! اهللاِ ــولَ  سُ ــا رَ يَ وجــاءت تــشــتــكــي إلــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص فــقــالــت: 

.(٢ ــوا ... ( ــاعُ ــيْــهِ ضَ لَ ــم إِ ــهُ ــمَّ نْ ضَ إِ ــوا وِ ــاعُ ــيَّ جَ لَ ــم إِ ــتُــهُ ــمْ ــمَ نْ ضُ إِ

بـــتـــعـــاون  إال  يـــتـــم  ال  عـــلـــيـــهـــم  والــــقــــيــــام  األوالد  تـــربـــيـــة  أن  فـــفـــهـــمـــتڤ 
األوالد  على  الضرر  يقع    - شقاق  أو  لفراق   - ذلك  بــدون  وأنها  الزوجين، 
بــنــا  فــكــيــف  الـــصـــالـــح،  األول  الـــزمـــن  فـــي  هــــذا  كــــان  فــــإذا  والـــضـــيـــاع.  بـــالـــجـــوع 

.  (١٦٣١) برقم  مسلم  صحيح   (١)
أخرجه  ثابت،  الحديث  وأصل   ،(٤٧/٨) الوسيط  تفسيره  في  البغوي  ذكرها  الرواية  هذه   (٢)
على  صــحــيــح  إســـنـــاده  مــحــقــقــوه:  وقـــال  بــرقــم (٢٤١٩٥)،  مــســنــده (٢٢٨/٤٠)  فــي  أحــمــد 

. مسلم  شرط 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





۹
ــتــلــى، قــال تــعــالــى:  ــا يُ الــيــوم؟! وقــد أنــزل اهللا تــعــالــى فــي خــولــة وشــكــواهــا قــرآنً

 1  0  / .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿
.[١ رقم:  آية  المجادلة،  [سورة   ﴾   4  3  2
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 مــن مــقــاصــد الــرجــل بــالــنــكــاح أن يــتــزوج امــــرأة تــخــدمــه - والـــكـــالم عــلــى 
خارجه؛  أو  المنزل  داخــل  ســواء   - أحكامها  لها  الخاصة  والــحــاالت  الغالب 
مــثــل صــنــع الــطــعــام، وتــرتــيــب الــمــنــزل، وغــســل الــثــيــاب، واالحــتــطــاب، وســقــي 

. آخر  عن  مجتمع  فيه  يختلف  مما  ذلك  وغير  بالبهائم،  والعناية  الماء، 
ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللَّ ســأل  عــنــدمــا  عــائــشــةڤ   حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــي 
الَتْ  قَ ؟»  يبُكِ رِ يَ ءٍ  يْ شَ نْ  مِ يْتِ  أَ رَ لْ  هَ  ، ةُ يرَ رِ بَ يْ  «أَ فقال:  لعائشة  موالة  بريرة 
ــا،  ــهَ ــيْ ــلَ عَ  (١) ـــهُ ـــصُ ـــمِ غْ أَ ا  ــــرً مْ أَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــــتُ  يْ أَ رَ إِنْ   ، ــقِّ ــالــحَ بِ ــكَ  ــثَ ــعَ بَ ي  ــــذِ الَّ وَ الَ   : ةُ يـــرَ ـــرِ بَ
 (٢) نُ اجِ الدَّ تِي  تَأْ فَ ا،  لِهَ هْ أَ ينِ  جِ عَ نْ  عَ نَامُ  تَ  ، نِّ السِّ يثَةُ  دِ حَ ةٌ  يَ ارِ جَ ا  نَّهَ أَ نْ  مِ ثَرَ  كْ أَ

.(٣ ) هُ لُ كُ تَأْ فَ
ةُ  دَّ عِ تْ  ضَ انْقَ ا  مَّ لَ قال:  أنسگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
تَّى  حَ دٌ  يْ زَ انْطَلَقَ  فَ  : الَ قَ  ،« لَيَّ عَ ا  هَ رْ كُ اذْ «فَ  : دٍ يْ لِزَ ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاِ ولُ  سُ رَ الَ  قَ  ، نَبَ يْ زَ

ي(٤).  رِ دْ صَ فِي  تْ  ظُمَ عَ ا  تُهَ يْ أَ رَ ا  لَمَّ فَ  : الَ قَ ا،  ينَهَ جِ عَ رُ  مِّ تُخَ يَ  هِ وَ ا  اهَ تَ أَ

. (٣٤٧  /٣ أي أعــيــبــه، الــنــهــايــة (  (١ )
الــداجــن: هــي الــشــاة الــتــي تــألــف وال تــخــرج إلــى الــمــرعــى، وقــيــل: هــي كــل مــا يــألــف البيوت   (٢)

ا . طيرً أو  شاة  ا  مطلقً
.  (٢٧٧٠) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٤٧٥٠) برقم  البخاري  صحيح   (٣)

برقم (١٤٢٨) .  (٤)



۱۰
قالت:  ڤ  بكر  أبــي  بنت  أسماء  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
 ، هِ سِ فَرَ يْرَ  غَ  ، ءٍ يْ شَ الَ  وَ لُوكٍ  مْ مَ الَ  وَ الٍ  مَ نْ  مِ ضِ  َرْ األْ فِي  هُ  لَ ا  مَ وَ يْرُ  بَ الزُّ نِي  جَ وَّ تَزَ
 ، هِ حِ لِنَاضِ   النَّوَ قُّ  دُ أَ وَ ــهُ  ــوسُ سُ أَ وَ تَهُ  ئُونَ مَ يهِ  فِ كْ أَ وَ  ، ــهُ سَ ــرَ فَ ــلِــفُ  عْ أَ نْتُ  فَكُ  : ــتْ ــالَ قَ
انَ  كَ وَ  ، بِزُ خْ أَ نُ  سِ أُحْ ــنْ  كُ أَ ــمْ  لَ وَ  ، نُ جِ عْ أَ وَ هُ  بَ رْ غَ زُ  ِ ــرُ خْ أَ وَ اءَ  مَ الْ تَقِي  سْ أَ وَ  ، هُ لِفُ عْ أَ وَ
  النَّوَ لُ  نْقُ أَ نْتُ  كُ وَ  : الَتْ قَ  ، قٍ ــدْ صِ ةَ  وَ نِسْ ــنَّ  كُ وَ ــارِ  ــصَ َنْ األْ نَ  مِ اتٌ  ــارَ جَ لِي  بِزُ  يَخْ
ــثَــيْ  ــلُ ــلَــى ثُ ــيَ عَ هِ ـــي، وَ سِ أْ ــلَــى رَ ملسو هيلع هللا ىلص  عَ ـــولُ اهللاِ سُ ــهُ رَ ــعَ ــطَ قْ ــتِــي أَ ــرِ الَّ ــيْ بَ ضِ الــزُّ رْ ــنْ أَ مِ
ــــولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  سُ ــيــتُ رَ ــقِ ــلَ ــــي، فَ سِ أْ ــى رَ ــلَ  عَ الـــنَّـــوَ ــا وَ مً ــوْ ــتُ يَ ــئْ ــجِ : فَ ـــتْ ـــالَ . قَ ـــخٍ سَ ـــرْ فَ
 : الَتْ قَ  ، هُ فَ لْ خَ لَنِي  مِ لِيَحْ  « إِخْ «إِخْ   : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ــانِــي،  عَ ــدَ فَ  ، ــابِــهِ ــحَ أَصْ ــنْ  مِ رٌ  فَ نَ ــهُ  ــعَ مَ وَ
ــدُّ  شَ أَ ــكِ  سِ أْ رَ ــلَــى  عَ   الــنَّــوَ لُكِ  مْ لَحَ واهللاِ   : ــالَ ــقَ فَ  ، ــكَ تَ ــيْــرَ غَ ــتُ  فْ ــرَ عَ وَ يَيْتُ  تَحْ فَاسْ
تْنِي  فَ مٍ فَكَ ــادِ لِــكَ بِــخَ ــدَ ذَ ــعْ ــرٍ بَ ــكْ ــو بَ بُ ــيَّ أَ ــلَ إِلَ سَ رْ ــتَّــى أَ : حَ ــتْ ــالَ ، قَ ــهُ ــعَ ــوبِــكِ مَ كُ ــنْ رُ مِ

تْنِي(١). تَقَ عْ أَ ا  نَّمَ أَ فَكَ  ، سِ رَ فَ الْ ةَ  يَاسَ سِ

تلقى  ما  اشتكت  فاطمة  أن  عليگ:  حديث  من  البخاري  صحيح  وفي 
ا  خادمً تسأله  فأتته  بسبي  أُتي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن  فبلغها  تطحن  مما  الرحى  من 
فأتانا  لــه،  عائشة  ذلــك  فذكرت  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فجاء  لعائشة  فذكرت  توافقه،  فلم 
برد  وجدت  حتى  ا»  ِمُ انِكُ كَ مَ لَى  «عَ فقال:  لنقوم  فذهبنا  مضاجعنا  دخلنا  وقد 
ا  تُمَ ذْ أَخَ ا  إِذَ ؟  اهُ لْتُمَ أَ سَ ا  مَّ مِ يْرٍ  خَ لَى  عَ ا  مَ لُّكُ دُ أَ الَ  «أَ فقال:  صدري،  على  قدميه 
ا  ثً ثَالَ ا  بِّحَ سَ وَ  ، ثِــيــنَ ــالَ ثَ وَ ا  ثً ثَالَ ا  ــدَ ــمَ احْ وَ  ، ثِــيــنَ ــالَ ثَ وَ ــا  ــعً بَ رْ أَ هَ  اللَّ ا  بِّرَ كَ فَ ا  مَ كُ عَ اجِ ضَ مَ

.(٢)« اهُ لْتُمَ أَ سَ ا  مَّ مِ ا  مَ لَكُ يْرٌ  خَ لِكَ  ذَ إِنَّ  فَ  ، ثِينَ ثَالَ وَ

النفقة  عليه  الــزوج  أن  فــالــجــواب:  الــزوج،  مــن  ذلــك  يقابل  فما  قــيــل:  فــإن 

(١) برقم (٢١٨٢) .
.(٣١١٣) برقم   (٢)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





۱۱
 K J  I  H  G  F﴿ تــعــالــى:  قــال  تحصيلها،  أجــل  مــن  ويــكــدح  يــكــد  فــهــو 
[ســــورة   ﴾ \ [  Z  Y  X  W  V  U  T S  R  Q  P  O  N  M  L
 ﴾  &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٧ رقـــم:  آيـــة  الـــطـــالق، 
ــنْ  ــعَ مَ ــيِّ ــضَ نْ يُ ــا أَ ــمً ءِ إِثْ ــرْ ــمَ ــى بِــالْ ــفَ ٦]، وقـــالملسو هيلع هللا ىلص: «كَ [ســـورة الــطــالق، آيــة رقــم: 

.(١)  « قُوتُ يَ
ــا  : يَ ــتُ ــلْ ورو أبــو داود فــي ســنــنــه مــن حــديــث مــعــاويــة بــن حــيــدة قـــال:  قُ
 ، ــتَ ــمْ ــعِ ا طَ ــا إِذَ ــهَ ــمَ ــطْــعِ نْ تُ ؟ قــالملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ــهِ ــيْ ــلَ ــا عَ نَ ــدِ حَ ـــةِ أَ جَ وْ ــقُّ زَ ــا حَ ــهِ مَ ـــولَ الــلَّ سُ رَ

الحديث(٢).  «.. يْتَ تَسَ اكْ ا  إِذَ ا  وهَ سُ وتَكْ
ورو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث ســعــد گ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال لــه: 
لُها  عَ تَجْ ةَ  مَ قْ اللُّ حتَّى  ا،  بِهَ تَ  رْ أُجِ إالَّ  هِ  اللَّ هَ  وجْ بها  بْتَغِي  تَ ةً  قَ فَ نَ قُ  نْفِ تُ تَ  «...ولَسْ

.(٣)« تِكَ أَ رَ امْ فِي  فِي 
ويــلــحــق بــذلــك تــوفــيــر األمـــن لــلــزوجــة بــجــمــيــع أنـــواعـــه؛ األمـــن الــمــنــزلــي، 
األمـــن الــمــعــيــشــي، األمـــن الــنــفــســي وغــيــر ذلـــك. فــهــي مــســئــولــيــتــه وحـــده لــكــونــه 
، فــكــل واحــد مــنــهــمــا خــادم لــآلخــر، غــيــر أن مــوقــع الــزوجــة أعــز وأشــرف  رجـــالً
وال  يحبه  ال  من  يخدم  قد  الزوج  فإن  الحاالت،  من  كثير  في  الزوج  موقع  من 
عليها  ويــثــنــي  يشكرها  مــن  تــجــد  فــإنــهــا  الــمــرأة،  بعكس  ويــذلــه  يهينه  بــل  يــكــرمــه 

من  صــحــيــح  حــديــث  مــحــقــقــوه:  وقـــال  بــرقــم (٦٤٩٥)،   (٤٣٢ أحــمــد (١١/  اإلمــــام  مــســنــد   (١)
عمروک. بن  اللَّه  عبد  حديث 

وسنن  حسن،  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،(٢٠٠٢٢) رقــم   (٢٢٦  /٣٣) أحمد  اإلمــام  مسند   (٢)
أبي داود برقم (٢١٤٢) .

. له  واللفظ   (١٦٢٨) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٥٦) برقم  البخاري  صحيح   (٣)



۱۲
النساء  فعلى  واعتزاز،  وفخر  وسعادة  فرح  محل  خدمتها  فتكون  لها،  ويدعو 

. قدره  ويقدرنه  لذلك  يتفطن  أن 
منهما  واحد  كل  تدفع  ورضا  قناعة  عن  بها  والعمل  الحقيقة  هذه  ومعرفة 
أن يــقــوم بــمــا يــجــب عــلــيــه دون تــذمــر أو شــعــور بــالــجــور أو الــظــلــم، لــعــلــم كــل 
مثل  واجب  عليه  كذلك  اآلخر  فإن  به  القيام  يلزمه  واجب  عليه  كما  أنه  منهما 
لــآلخــر،  حــق  هــو  أحــدهــمــا  عــلــى  يــجــب  فــمــا  األنـــواع.  اختلفت  وإن  عليه  الــذي 
وتفرقها،  األســر  لتشتت  سببًا  يكون  الــذي  والتمنن  اإلدالل  ينقطع  وبالتالي 
. [٢٢٨ ﴾ [سورة البقرة، آية رقم:   m l  k  j  i  h ﴿ :قال تعالى
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ــا إذا أُحــســن الــقــيــام بــه وأشــدهــا   وهــو أوســع هــذه الــمــقــاصــد وأكــثــرهــا نــفــعً
ذلك،  من  أعم  هو  بل  فقط  الفراش  بالمتعة  المقصود  وليس  أُهمل،  إذا  ا  ضررً
شيء  مع  كليهما  الزوجين  من  مطلوب  وهو  الحياة.  مناحي  جميع  يشمل  إذ 
تقتضيه  مــا  حسب  منهما،  واحــد  كــل  على  يجب  مــا  بعض  فــي  االخــتــالف  مــن 

. منهما  واحد  كل  طبيعة 
إن الــزوجــيــن حــيــن يــعــيــشــان كــنــفــس واحــــدة يــفــرح أحــدهــمــا لــفــرح اآلخـــر 
ويــحــزن لــحــزنــه ويــهــتــم لــهــمــه ويــســعــى كــل واحـــد مــنــهــمــا لــمــتــعــة اآلخــــر، حــيــنــهــا 
ذلــك  لــهــمــا  يستقيم  ال  أنــه  ليعلم  ولــكــن  الــهــانــئــة.  الــســعــيــدة  الــحــيــاة  لــهــمــا  ــضــمــن  تُ
في  يلتقيا  حتى  بينهما  الــوثــيــق  الــربــاط  هــذا  على  الــحــفــاظ  على  الــعــزم  بعقد  إال 

. النعيم(١)  جنات 

. اإلجمال  لهذا  التفصيل  من  شيء  يأتي  وفيما   (١)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





۱۳
هو  األعم  بمعناه  النكاح  مقاصد  من  الثالث  المقصد  أن  سبق  فيما  تقدم 
أوســـع هــذه الــمــقــاصــد وأكــثــرهــا نــفــعــاً إذا أُحــســن الــقــيــام بــه وأشــدهــا ضـــرراً إذا 

همل. أُ
من  مطلوب  وهو  وسلبًا،  ا  إيجابً  األخر المقاصد  يخدم  أنه  آثاره  ومن 
من  عليه  اهللا  جبلها  لما  أقدر  وعليه  أولى  به  الزوجة  أن  غير  ا  جميعً الزوجين 
يَا  نْ الدُّ فِي  يْسَ  لَ فَ الجميلة،  الحلوة  واإلشعارات  الجذابة،  األنثوية  التراكيب 
نْدَ  عِ نْعَكِسُ  تَ ــيَــاةِ  الْــحَ ــتَــعِ  مُ ــلُّ  ــكُ فَ  ، ــةِ ــالِــحَ الــصَّ ةِ  أَ ــرْ ــمَ الْ ــنَ  مِ ــتَــعُ  مْ أَ الَ  وَ ــيَــبُ  طْ أَ الَ  وَ ــذُّ  لَ أَ
ــعَ  ــا تــزداد مَ ةَ بِــهَ ــادَ ــعَ ــلْ إِنَّ الــسَّ ، بَ لِــكَ ــذَ ــى كَ ــبْــقَ ــتَ ــةِ فَ ــالِــحَ ةَ الــصَّ أَ ــرْ ــمَ ــا الْ مَّ ، أَ ــبَــاتِ ــلُّ ــقَ الــتَّ

. يَاةِ الْحَ اعِبِ  صَ مَ وَ الِ  وَ َحْ األْ ادِ  تِدَ اِشْ
حـــديـــث  مـــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــي  مـــســـلـــم  ه  روا فـــيـــمـــا  قـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص  نـــفـــهـــم  بـــهـــذا 
عِ  ـــتَـــا مَ ـــرُ  ـــيْ خَ وَ  ، ـــاعٌ ـــتَ مَ ـــا  ـــيَ نْ لـــدُّ «ا قـــال:  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  عــمــروک  بــن  اهللا  عــبــد 

.(١ ) « ــةُ لِــحَ ــا لــصَّ ا ةُ  أَ ــرْ ــمَ لْ ا ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا
الشريفة  الــنــبــويــة  واألحــاديــث  الــقــرآنــيــة  اآليــات  بــعــض  يــأتــي  فيما  وســنــورد 

فهمه. على  عونًا  لتكون  المقصد  هذا  تطبيق  على  المشتملة 
وإنما  والواجبات  الحقوق  بيان  منه  نريد  ال  الفصل  هذا  في  أننا  وليعلم 
نــريــد إيــضــاح مــجــاالت إمــتــاع كــل مــن الــزوجــيــن لــآلخــر فــيــمــا يــخــص األخــالق 

. الحياة  مناحي  لجميع  شامل  وأنه  الرفيعة  واآلداب  الجميلة 
آية  البقرة،  ﴾ [سورة  / .  -  ,  +  *  )﴿ تعالى:  اهللا  – قال   ١
١٨٧]، مــن وســائــل إســعــاد كــل واحـــد مــن الــزوجــيــن لــآلخــر أن يــكــون  رقـــم: 

.  (١٤٣٦) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٣٢٣٧) برقم  البخاري  صحيح   (١)



۱٤
لذلك. تفصيل  مزيد  ويأتي  به  ويتجمل  ويقيه  يستره  له  لباساً 

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y﴿ :٢ – قال اهللا تعالى
عليها  يحصل  التي  المتع  أعظم  فمن   ،[٢١ رقــم:  آيــة  الــروم،  [ســورة  َّ﴾  b
مزيد  وسيأتي  به  ويهنأ  إليه  يأوي  الذي  السكن  بمثابة  زوجته  تكون  أن  الزوج 

لذلك. تفصيل 
 5  4  3  2  1  0 ﴿ ٣ – قال اهللا تعالى: 
٣٤]، رو اإلمام أحمد في مسنده من حديث  6﴾ [سورة النساء، آية رقم: 
ا  إِذَ هُ  ــرُّ ــسُ تَ ــتِــي  قــال: «الَّ الصالحة  الــمــرأة  عــن  سئل  لما  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  ســعــدگ 

 ،(١)  « الِهُ مَ وَ ا  هَ سِ فْ نَ فِي  هُ  رَ يكْ ا  فِيمَ هُ  الِفُ تُخَ الَ  وَ  ، رَ مَ أَ ا  إِذَ هُ  تُطِيعُ وَ  ، نَظَرَ
ــالَ  سِ حَ ــاوِ سَ ــوَ الْ ــوكِ وَ ــكُ ــبَــبِ الــشُّ جَ بِــسَ وْ ــيــبُ الــزَّ ــصِ ي يُ ــذِ ــمَّ الَّ ــهَ الْ ــقَ وَ ــلَ إِنَّ الــقَ
ــةِ  يــفَ ــرِ ــةِ الــشَّ ــيــفَ ــفِ ــعَ ــةِ الْ ــالِــحَ ةِ الــصَّ أَ ــرْ ــمَ ــالْ ولُ بِ ـــزُ هِ تَ ــــدِ لَ وَ ــهِ وَ ــالِ مَ ـهِ وَ ــتـِ جَ وْ ــنْ زَ ــيَــابِــــــــــــــــــــــــــهِ عَ غِ

. ةُ احَ الرَّ وَ نِينَةُ  أْ الطُّمَ ا  هَ لَّ حَ مَ لُّ  يَحُ وَ
أهــلــه:  يــخــاطــب  وهـــو  مــوســى  اهللا  نــبــي  عــن  ــا  حــاكــيً تــعــالــى  اهللا  – قـــال   ٤

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

.[٢٩ ﴾[ســورة الــقــصــص، آيــة:   =  <

يــجــعــلــهــا  أن  زوجـــهـــا  عــنــد  الـــزوجـــة  مــكــانــة  فــيــهــا  تــظــهــر  الــتــي  األمــــور  مـــن 
واالحــتــرام  فــي بــعــض أمـــوره الــعــامــة، فــإنــهــا بــذلــك تــشــعــر بــالــتــقــديــر  تــشــاركــه 
فــهــذا مــوســى عــلــيــه الــســالم يــقــول لــزوجــتــه:  وأنــهــا لــيــســت مــن ســقــط الــمــتــاع، 

مسند اإلمام أحمد (١٢/ ٣٨٣ – ٣٨٤) برقم (٧٤٢١)، وقال محققوه: إسناده قوي.  (١)
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۱٥
به،  لها  شأن  ال  الرجال  تخص  األمور  هذه  يقل:  ولم  بخبر،  منها  سآتيكم 

األزواج إلــى ذلــك. فــلــيــنــتــبــه 
٥ – من أعظم المتع التي تنالها الزوجة أن تجد من زوجها الشكر والثناء 
أزواج  وهؤالء  معشر،  وحسن  تبعل  من  به  تقوم  ما  لقاء  بالجميل  واالعتراف 
اهللا  فاخترن  واآلخرة  الدنيا  بين  يرن  خُ لما  عنهن  اهللا  ورضي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 

 O  N  M  L  K  J﴿:بقوله ک  به  أخبر  ما  مكافأتهن  كانت  ورسوله 
[ســـورة   ﴾  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P

.[٥٢ رقم:  آية  األحزاب، 
٦ – من أفضل وأحسن ما يهنأ به الزوج أن تكون زوجته حافظة لبصرها 

 a  `  ﴿ تعالى:  اهللا  قال  أحفظ،  سواه  لما  فهي  كذلك  كانت  إذا  فإنها 
نساء  اهللا  وصــف  فقد   ،[٣١ رقــم:  آيــة  النور،  ﴾ [ســورة   d  c  b
رقم:  آية  الرحمن،  [ســورة   ﴾  x  w  v﴿ تعالى:  فقال  الجنة،  أهل 
ــا  ٥٦]، كــذلــك فــإن الــزوجــة تــجــد الــســعــادة والــراحــة حــيــن تــر زوجــهــا حــافــظً
[ســـورة   ﴾  R  Q  P  O  N ﴿:تعالى لــقــولــه  امــتــثــاالً  لــبــصــره 

أحفظ. سواه  لما  فإنه  بصره  حفظ  إذا  أنه  لعلمها   ،[٣٠ رقم:  آية  النور، 
هــذا  اآلخــر  فــي  منهما  كــل   يــر أن  الــزوجــان  بــه  يتمتع  مــا  أعــظــم  – مــن   ٧
إذا  الحياء  فإن  الحياء،  خلق  وهو  اإليمان  من  شعبة  هو  الذي  الجميل  الخلق 
ولذلك  السقيمة،  والــصــفــات  الذميمة  األخــالق  مــن  شــيء  معه  يرقى  ال  وجــد 
ک  ربنا  علينا  يقص  المبارك  التنزيل  وفي   .(١)« يْرٌ خَ هُ  لُّ كُ يَاءُ  «الْحَ قالملسو هيلع هللا ىلص: 
قــصــة الــبــنــتــيــن الــصــالــحــتــيــن، فــقــد ذكـــر أعــظــم مـــا تــحــلــيــا بـــه وهـــو الــحــيــاء الـــذي 

بمعناه.  (٦١١٧) برقم  البخاري  وأخرجه   ،(٣٧) برقم  مسلم  صحيح   (١)



۱٦
مــنــعــهــمــا مــن مــخــالــطــة الــرجــال مــع شــدة الــحــاجــة إلــى ســقــي غــنــمــهــمــا، قــال اهللا 

 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -﴿ تــعــالــى: 
 I  H  G F  E  D  C  B  A  @ ?  >  =  < ;  :  9
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

.[٢٤  -٢٣ اآليتان:  القصص،  ﴾ [سورة   [

٨ – إن مــمــا يــجــمــل الــمــرأة ويــرفــع مــنــزلــتــهــا فــي عــيــون الــنــاس - والســيــمــا 
وسكناتها  وحركاتها  تصرفاتها  جميع  على  ا  حاكمً الحياء  يكون  أن  الــزوج- 
الصالح  الرجل  بنت  الصالحة  المرأة  عن  ذلك  اهللا  ذكر  وقد  مشيها،  في  حتى 
 ﴾  `  _  ^  ]  \﴿ تعالى:  فقال  والمدح،  الثناء  سبيل  على 

.[٢٥ رقم:  آية  القصص،  [سورة 
حــصــيــفــة  عاقلة  زوجة  اهللا  يرزقه  أن  الرجل  على  النعم  أعظم  من   –  ٩
الــصــفــات،  ومــحــاســن  بــالــفــضــائــل  عــارفــة  لــخــيــر،  ا فــيــه  لــمــا  لــمــالحــظــة  ا شــديــدة 

 z  y  ﴿ الصالح:  الرجل  بنت  الصالحة  المرأة  عن  تعالى  اهللا  قال 
لــقــصــص،  ﴾ [سورة ا  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } |  {

.[٢٦ رقــم:  آيــة 
 9  8  7 6  5  4  3  2  1﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قــــــــال   -  ١٠
[ســــــورة   ﴾  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :

.[٣٢ رقم:  آية  األحزاب، 
عند  بل  زوجها  عند  منزلتها  وتعلي  الــمــرأة  مكانة  ترفع  التي  األمــور  من 
والفجور،   الهو أصحاب  ألطماع  قاطعة  تصرفاتها  تكون  أن  ا؛  جميعً الناس 
فـــإذا اضــطــرت إلـــى الــكــالم مــع الــرجــال كـــان كــالمــهــا غــيــر رقــيــق وال لــيــن وأن 
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۱۷
 C  B﴿ األزواج  مــع  إال  تــنــبــغــي  ال  الــتــي  والــعــبــارات  األلــفــاظ  فــيــه  تــتــجــنــب 

.[٣٢ رقم:  آية  األحزاب،  ﴾ [سورة   E  D

١١ – إن إدخـــال الــســرور عــلــى الــنــفــوس مــمــا يــســعــى إلــيــه كــل أحـــد وهــو 
بعضهما  على  السرور  إدخــال  للزوجين  ينبغي  ولذلك  الجنة،  أهل  نعيم  من 
أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   فرو الصالحة،  المرأة  صفة  وهذه 
 ، ــظَــرَ نَ ا  إِذَ هُ  ــرُّ ــسُ تَ ــتِــي  : «الَّ ــالَ ؟ قَ ــيْــرٌ خَ ــاءِ  الــنِّــسَ يُّ  أَ  : ــئِــلَ هــريــرةگ أن النبيملسو هيلع هللا ىلص سُ

.(١)« الِهَ مَ وَ ا  هَ سِ فْ نَ فِي  هُ  رَ كْ يَ ا  فِيمَ هُ  الِفُ تُخَ الَ  وَ  ، رَ مَ أَ ا  إِذَ هُ  تُطِيعُ وَ

كانت  أنها  ڤ:  عائشة  حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو –  ١٢
ــوا،  مُ ــدَّ ــقَ ــتَ ـــوا»، فَ مُ ـــدَّ ـــقَ مــع الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص فــي ســفــر وهــي جــاريــة، فــقــال ألصــحــابــه: «تَ
ــنِــي  ــقَ ــابَ ــمُ سَ ــحْ ــنِــي الــلَّ ــقَ هِ ا رَ ــتَّــى إِذَ ــبِــثْــنَــا حَ ــلَ ، فَ ــتُــهُ ــبَــقْ ــسَ »، فَ ــكِ ــابِــقُ سَ ــيْ أُ ــالَ ــعَ : «تَ ــالَ ــمَّ قَ ثُ

.(٢)« بِتِيكِ هِ  ذِ «هَ  : الَ قَ فَ نِي،  بَقَ فَسَ

نْتُ  كُ قالت:  عائشةڤ   حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو –  ١٣
ــانَ  ــثُ كَ ــيْ ــهُ حَ ــمَ ــعُ فَ ــيَــضَ ـــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ هُ رَ ــذُ خُ ــأْ ــيَ ، فَ ــضٌ ــائِ ـــا حَ نَ أَ قَ وَ ــرْ ــعَ قُ الْ ـــرَّ ـــعَ تَ أَ
ي،  فَمِ انَ  كَ يْثُ  حَ هُ  فَمَ عُ  يَضَ فَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ولُ  سُ رَ هُ  ذُ يَأْخَ فَ  ، نَاءِ ِ اإلْ نَ  مِ بُ  رَ أَشْ وَ ي،  فَمِ

.(٣) ائِضٌ حَ نَا  أَ وَ

ڤ  عائشة  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو  –١٤
 ، ــاثَ ــعَ بُ ــنَــاءِ  بِــغِ ــانِ  ــنِّــيَ ــغَ تُ ــانِ  ــتَ يَ ــارِ جَ ي  ــنْــدِ عِ وَ ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاِ ــولُ  سُ رَ ــيَّ  ــلَ عَ ــلَ  خَ دَ قــالــت: 

قوي. إسناده  محققوه:  وقال   ،(٧٤٢١) برقم   (٣٨٣/١٢)  (١)
الشيخين. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،(٢٤١١٩) برقم   (١٤٥/٤٠)  (٢)

مسلم. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،(٢٤٩٥٤) برقم   (٤٢٧/٤١)  (٣)



۱۸
 : الَ قَ وَ نِي  رَ تَهَ انْ فَ  ، رٍ بَكْ بُو  أَ لَ  خَ دَ وَ  ، هُ هَ جْ وَ لَ  وَّ حَ وَ  ، اشِ رَ الفِ لَى  عَ عَ  طَجَ فَاضْ
مُ  ــالَ الــسَّ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ اهللاِ  ــــولُ  سُ رَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــبَــلَ  قْ ــأَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــيِّ  ــبِ الــنَّ ـدَ  ــنـْ عِ ــانِ  ــطَ ــيْ الــشَّ ةُ  ـــارَ مَ ـــزْ مِ
ــبُ  ــعَ ــلْ ، يَ ــيــدٍ مَ عِ ـــوْ ـــانَ يَ كَ ــا، وَ ــتَ جَ ــرَ ــخَ ــا فَ ــمَ ــهُ تُ ــزْ ــمَ ــلَ غَ ــفَ ــا غَ ــمَّ ــلَ ــا»، فَ ــمَ ــهُ عْ : «دَ ــالَ ــقَ فَ
ــيــنَ  ــهِ ــتَ ــشْ : «تَ ـــالَ ـــا قَ مَّ إِ ملسو هيلع هللا ىلص وَ ــبِــيَّ الــنَّ ــتُ  لْ ــأَ ــا سَ مَّ ــإِ ، فَ ابِ ــرَ الــحِ قِ وَ رَ ــالــدَّ انُ بِ ــودَ الــسُّ
 : ــولُ ــقُ يَ ـــوَ  هُ وَ  ، هِ ـــدِّ خَ ــى  ــلَ عَ ي  ـــدِّ خَ  ، هُ اءَ رَ وَ ــنِــي  ــامَ قَ ــأَ فَ  ، ــمْ ــعَ نَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ؟»  يــنَ ــرِ ــظُ ــنْ تَ
 : الَ قَ  ، مْ نَعَ  : لْتُ قُ ؟»  بُكِ سْ «حَ  : الَ قَ  ، لِلْتُ مَ ا  ذَ إِ تَّى  حَ  « ةَ فِدَ رْ أَ نِي  بَ ا  يَ مْ  ونَكُ «دُ

.(١ ــبِــي»( هَ ــاذْ «فَ
 ، هُ دَ بَعْ وَ مِ  ـــــــــــالَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سْ ِ اإلْ ــبْــلَ  قَ ثَالِ  مْ َ األْ عَ  وْ رَ أَ ــةُڤ  يــجَ ــدِ خَ بَتْ  رَ – ضَ  ١٥
لـِــكَ  ذَ ـــونَ  ـــكُ لِـــيَ ـــا   ـــهَ ـــعَ مَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ــــولِ   سُ رَ ــــفِ  قِ ا ــــوَ مَ وَ ـــا  ـــهَ ـــفِ قِ ا ـــوَ مَ ـــضَ  ـــعْ بَ ـــرُ  ـــذكُ نَ وَ
ــا  ــمَ ــهِ ــضِ ــعْ بَ ـــعَ  مَ ــا  ــمَ ــهُ تُ ــا ــيَ حَ ـــونَ  ـــكُ تَ نْ  أَ نِ  ا ــدَ ـــ ـــ ـــ ـــ ي ــرِ يُ ـــنِ  ـــيْ جَ وْ زَ ــلِّ  لـِـكُ   ــتَــذَ ــحْ يُ ـــثَـــاالً  مِ

. ــةً ــيــبَ طِ ةً  ــيــدَ ــعِ سَ ةً  ــا ــيَ حَ
ما  أول  قــالــت:  أنــهــا  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   رو
 ير ال  فكان  الــنــوم،  في  الصالحة  الــرؤيــا  الوحي  من  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  به  بــدئ 
رسول  بها  فرجع  الحديث،  آخر  في  وجاء  الصبح،  فلق  مثل  جاءت  إال  رؤيا 
ــونِــي  ــلُ مِّ اهللاملسو هيلع هللا ىلص يــرجــف فـــؤاده، فــدخــل عــلــى خــديــجــة بــنــت خــويــلــد، فــقــال: «زَ
ا  ــةُ مَ يــجَ ــدِ يْ خَ : «أَ ــةَ يــجَ ــدِ ــالَ لِــخَ ــمَّ قَ ، ثُ عُ وْ ــنْــهُ الــرَّ ــبَ عَ هَ ــتَّــى ذَ ــوهُ حَ ــلُ مَّ ــزَ ــونِــي» فَ ــلُ مِّ زَ
 : ــةُ يــجَ ــدِ ــتْ خَ ــالَ ــقَ ــي»، فَ ــسِ ــفْ ــى نَ ــلَ ــيــتُ عَ ــشِ ــدْ خَ : «لَــقَ ـــالَ ، قَ ــرَ ــبَ ــخَ ـــا الْ هَ ـــرَ ـــبَ خْ أَ لِـــي»، وَ
بُ  سِ تَكْ وَ  ، ــلَّ الــكَ لُ  مِ تَحْ وَ  ، ــمَ حِ الــرَّ لُ  تَصِ لَ ــكَ  إِنَّ ا،  ــدً بَ أَ اُهللا  يكَ  زِ يُخْ ــا  مَ  ِ َواهللَّ ــالَّ  كَ
ةُ  يجَ دِ خَ بِــهِ  تْ  انْطَلَقَ فَ  ، قِّ الحَ ائِــبِ  ــوَ نَ لَى  عَ ينُ  عِ تُ وَ  ، يْفَ الضَّ ي  ــرِ ــقْ تَ وَ  ، ومَ دُ عْ المَ
ــانَ  كَ ــةَ وَ يــجَ ــدِ ــمِّ خَ ــنَ عَ  ابْ ــزَّ ــدِ الــعُ ــبْ ــنِ عَ ــدِ بْ سَ ــنِ أَ ــلِ بْ فَ ــوْ ــنَ نَ ـــةَ بْ قَ رَ ــهِ وَ ــتْ بِ تَ ــتَّــى أَ حَ

له. واللفظ   (٢٩٨) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٩٤٩) برقم  البخاري  صحيح   (١)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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يلِ  نْجِ اإلِ نَ  مِ تُبُ  يَكْ فَ  ، انِيَّ بْرَ العِ الكِتَابَ  تُبُ  كْ يَ انَ  كَ وَ  ، لِيَّةِ اهِ الجَ فِي  رَ  نَصَّ تَ أً  رَ امْ
ــهُ  ــتْ لَ ــالَ ــقَ ، فَ ــيَ ــمِ ـــدْ عَ ا قَ ــيــرً ــبِ ــا كَ ــخً ــيْ ــــانَ شَ كَ ، وَ ــبَ ــتُ ــكْ نْ يَ ــــاء اُهللا  أَ ــا شَ ــةِ مَ ــيَّ انِ ــرَ ــبْ ــالــعِ بِ
ا  ــاذَ ــي مَ ــنَ أَخِ ــا ابْ : يَ ــةُ قَ رَ ــهُ وَ ــالَ لَ ــقَ ، فَ ــيــكَ خِ ــنِ أَ ــنِ ابْ ــعْ مِ ــمَ ، اسْ ــمِّ ــنَ عَ ــا ابْ : يَ ــةُ يــجَ ــدِ خَ
ــوسُ  ا الــنَّــامُ ـــذَ : هَ ــــةُ قَ رَ ــهُ وَ ــالَ لَ ــقَ أَ، فَ ــا رَ ــرَ مَ ــبَ ـــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص خَ سُ هُ رَ ــرَ ــبَ خْ ــأَ ؟ فَ ـــرَ تَ
ــيــنَ  ــيــا حِ ـــونُ حَ كُ ــنِــي أَ ــتَ ــيْ ــا لَ ــا، يَ عً ــذَ ــا جَ ــنِــي فِــيــهَ ــتَ ــيْ ــا لَ ــى، يَ ــوسَ ــى مُ ــلَ لَ اُهللا عَ ـــزَّ ي نَ ـــذِ الَّ
 ، مْ نَعَ  : ــةُ قَ رَ وَ ــالَ  قَ ؟»،  ــمْ هُ ــيَّ  جِ ــرِ ــخْ مُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ اهللاِ ــولُ  سُ رَ ــالَ  قَ  ، ــكَ مُ ــوْ قَ كَ  جُ رِ يُخْ
ا  رً نَصْ كَ  رْ نْصُ أَ كَ  مُ وْ يَ نِي  كْ رِ دْ يُ إِنْ  وَ  ، ودِيَ عُ إِالَّ  بِهِ  ئْتَ  جِ ا  بِمَ قَطُّ  لٌ  جُ رَ أْتِ  يَ مْ  لَ

.(١) يُ حْ الوَ تَرَ  فَ وَ  ، فِّيَ تُوُ نْ  أَ ةُ  قَ رَ وَ بْ  نْشَ يَ مْ  لَ مَّ  ثُ ا،   رً زَّ ؤَ مُ

مع  امرأة  مواقف  أعظم  من  وتبشيرها  له  وتثبيتها  النبيملسو هيلع هللا ىلص  مع  فوقوفها 
زوجــهــا، مــع اإلحــاطــة والــعــلــم بــأن هــذا كــلــه وقــع قــبــل إســالمــهــا، وقــد كــافــأهــا 
 ، انَتْ كَ ا  هَ «إِنَّ يــردد:  فكانملسو هيلع هللا ىلص  النبيلة،  المواقف  هذه  بإظهار  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول 
زَّ  عَ هُ  اللَّ لَنِي  بْدَ أَ ا  و«مَ ا»(٣)،  بَّهَ حُ قْتُ  زِ رُ و«إِنِّي   ،(٢)« لَدٌ وَ ا  نْهَ مِ لِي  انَ  كَ وَ  ، انَتْ كَ وَ
 ، النَّاسُ نِي  بَ ذَّ كَ إِذْ  تْنِي  قَ دَّ صَ وَ  ، النَّاسُ بِي  رَ  فَ كَ إِذْ  بِي  نَتْ  آمَ دْ  قَ ا،  نْهَ مِ ا  يْرً خَ لَّ  جَ وَ

 .(٤)« النَّاسُ نِي  مَ رَ حَ إِذْ  ا  الِهَ بِمَ تْنِي  اسَ وَ وَ

قالت  حتى  العظيمة  الفضائل  هــذه  لها  يــذكــر  وفــاتــهــاڤ  بعد  وكــانملسو هيلع هللا ىلص 

.(١٦٠) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٣) برقم  البخاري  صحيح   (١)
حـــديـــث  مـــن   (٢٤٣٤ ) بـــرقـــم  مـــســـلـــم  وصـــحـــيـــح   ،(٣٨١٨ ) بـــرقـــم  لـــبـــخـــاري  ا صـــحـــيـــح   (٢)

ئــشــةڤ. عــا
عائشةڤ. حديث  من   (٢٤٣٥) برقم  مسلم  صحيح   (٣)

من  صحيح  حــديــث  مــحــقــقــوه:  وقــال   ،(٢٤٨٦٤) بــرقــم   (٣٥٦  /٤١) أحــمــد  اإلمـــام  مسند   (٤)
عائشةڤ. حديث 



۲۰
خديجة(١). إال  امرأة  الدنيا  في  يكن  لم  كأنه  عائشةڤ: 

ومسلم  الــبــخــاري   رو أحــد،  ينله  لــم  مــا  عشرتها  بحسن  نــالــتڤ  وقــد 
 ، ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيَّ  يــلُ  ــبْــرِ جِ ــى  تَ قــال: «أَ هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي 
وْ  ــامٌ أَ ــعَ وْ طَ ، أَ امٌ ــاءٌ فِــيــهِ إِدَ نَ ــا إِ ــهَ ــعَ ــتْ مَ تَ ــدْ أَ ــةُ قَ يــجَ ــدِ هِ خَ ــذِ ! هَ ــهِ ــولَ الــلَّ سُ ــا رَ : يَ ــالَ ــقَ فَ
فِي  بِبَيْتٍ  ا  هَ رْ بَشِّ وَ نِّي،  مِ وَ ا  هَ بِّ رَ نْ  مِ مَ  الَ السَّ ا  يْهَ لَ عَ أْ  رَ اقْ فَ تْكَ  تَ أَ يَ  هِ ا  إِذَ فَ  ، ابٌ رَ شَ

.(٢) بَ نَصَ الَ  وَ  ، فِيهِ بَ  خَ صَ الَ  بٍ  قَصَ نْ  مِ نَّةِ  الجَ
والــقــصــب لـــؤلـــؤ مـــجـــوف واســــع كــالــقــصــر الــمــنــيــف، والــصــخــب اخــتــالط 
الجنة  فــي  ببيت  بــشــرهــا  وإنــمــا  الــســهــيــلــي:  قــال  الــتــعــب،  والــنــصــب:  األصـــوات، 
اإليمان،  إلى  السبق  قصب  حــازت  – ألنها  اللؤلؤ  قصب  – يعني  قصب  من 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص ولــم تتعبه  عــلــى  تــرفــع صــوتــهــا  ألنــهــا لــم  نــصــب،  وال  فــيــه  صــخــب  ال 

.(٣) ا  أبدً آذته  وال  ا  يومً عليه  تصخب  فلم  الدهر،  من  ا  يومً
خير  والمسك  الفصل  هذا  بها  ختمنا  وأرضاها  مواقفهاڤ  بعض  هذه 

ختام. 
  

عائشةڤ. حديث  من   (٣٨١٨) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(٢٤٣٢) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٣٨٢٠) برقم  البخاري  صحيح   (٢)

.(٣١٧  /٤) كثير۴  البن  والنهاية  البداية   (٣)
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U„fiŸ;◊ë…

أبــــي  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   ١٦– رو
الجهد،  أصابني  اهللا؟  رسول  يا  فقال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أتى  رجالً  أن  هريرةگ: 
مُّ  يَضُ نْ  رسول  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «مَ فقال  الماء،  إال  معنا  ما  فقلن:  نسائه،  إلى  فبعث 
أنا  األنصار:  من  رجل  فقال  -]؟  اُهللا  هُ  مَ حِ رَ  - ةَ  يْلَ اللَّ هِ  ــذِ [هَ ا»  ذَ هَ يفُ  يُضِ وْ  أَ
رسول  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ضيف  أكرمي  فقال:  امرأته  إلى  به  فانطلق   [! اهللاِ ولَ  سُ رَ ا  [يَ
هيئي  فــقــال:  صبياني،  قــوت  إال  عندنا  مــا   [ اهللِ [وَ فقالت  يئًا]  شَ يــهِ  ــرِ خِ ــدَّ تَ [الَ 
ــي  ــالَ ــعَ تَ عــشــاء [وَ أرادوا  إذا  صــبــيــانــك،  ونــومــي  ســراجــك،  وأصــبــحــي  طــعــامــك 
]. فــهــيــأت طــعــامــهــا، وأصــبــحــت  ـــةَ ـــلَ ـــيْ ـــنَـــا الـــلَّ ـــونَ ـــطُ ي بُ ــــوِ ــــطْ نَ اجَ وَ ــــرَ ـــي الــــسِّ ـــئِ ـــفِ طْ ـــأَ فَ
فجعال  فأطفأته،  سراجها  تصلح  كأنها  قامت  ثم  صبيانها،  ونومت  سراجها، 
فقال:  غدا إلى رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أصبح  فلما  طاويين،  يريانه أنهما يأكالن فباتا 

 É﴿ اهللا:  فــأنــزل  ــا»،  ــمَ ــالِــكُ ــعَ فَ ــنْ  مِ ــبَ -  ــجِ عَ وْ  ــةَ - أَ ــلَ ــيْ الــلَّ ــهُ  الــلَّ ــكَ  ــحِ «ضَ
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

.(١)[٩ رقم:  آية  الحشر،  [سورة   ﴾Ø

قرآنًا  فيها  وأنزل  النبيلة  بمواقفها  وأشاد  المرأة  مكانة  اإلسالم  عظم  لقد 
ذلك.  بغير  اإلسالم  إظهار  إلى  يسعون  لمن  تبا  ثم  فتبا  القيامة،  يوم  إلى  تلى  يُ

مــســلــم  وأخـــرجـــه   ،١٦١٤ بـــرقـــم  األلـــبـــانـــي۴  لــلــشــيــخ  لـــبـــخـــاري  ا صـــحـــيـــح  مــخــتــصــر   (١)
مــخــتــلــف. بــلــفــظ   ٢٠٥٤ بــرقــم 



۲۲
التالية: الفقرات  تأمل  القصة  هذه  إيراد  وجه  ولبيان 

ضـــيـــف  فـــهـــو  ا  مــــمــــيــــزً ـــا  ضـــيـــفً بــــل  كـــغـــيـــره  ـــا  ضـــيـــفً لـــيـــس  لـــضـــيـــف  ا هـــــذا  (أ)  
اهللاملسو هيلع هللا ىلص. رســول 

(ب) هــذا الــصــحــابــي الــجــلــيــل گ أخــذ مــعــه هــذا الــضــيــف إلــى بــيــتــه لــيــقــوم 
رســــــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  ورضـــــى  تـــعـــالـــى  اهللا  رضــــى  بـــذلـــك  لـــيـــنـــال  بــضــيــافــتــه 
نفسه  عــلــى  الــســرور  ولــيــدخــل  الــرســولملسو هيلع هللا ىلص،  دعــوة  تــصــيــبــه  أن  ورجــاء 

الضيف. إكرام  يحبون  قوم  من  فإنه 
والفضل  األجر  في  لتشاركه  مميزٌ  ضيفٌ  الضيف  هذا  أن  امرأته  أخبر  (ج) 

. به  آمرك  ما  افعلي  يعنيك  ال  هذا  لها:  يقل  ولم  والحمد(١)، 
لصبيته،  يكفي  مــا   ســو الــطــعــام  مــن  بيته  فــي  گ  األنــصــاري  يــجــد  لــم  (د) 
من  إلى  ا  مضطرً نفسه  وجد  غايته  الحرج  فيها  البالغ  الحالة  هذه  وفي 
يكون؟ من   تر فيا  وجده،  وقد  الفضائل  هذه  لينال  معه  ويقف  يعينه 

الوفية. الصابرة  الذكية  العاقلة  الكريمة   الصالحة  زوجته  إنها   ( (هـ
األهل،  وحق  الضيف  حق  حقان:  عليك  اجتمع  قد  لزوجها:  قالت  لو  (و) 
وعظم  صدره،  لضاق  األهل،  حق  هنا  وهو  أوالهما  تقدم  أن  وعليك 

معشرها. وطيب  نفسها  لكرم  ذلك  تقل  لم  ولكنهاڤ  حرجه. 
(ز) مــن كـــرم نــفــســهــا وحــســن عــشــرتــهــا بــيــتــت الــنــيــة وعــقــدت الــعــزم عــلــى أن 
تلك  زوجها  ينال  أن  سبيل  في  البطن  خميصة  فتبيت  نفسها  على  تؤثر 
الــفــضــائــل والـــشـــرف الــعــظــيــم ولــتــجــمــلــه عــنــد رســـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص وضــيــفــه، 

والثناء. المدح  هو  الحمد:   (١)
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ما  وقالت:  نفسها  تجاهلت  بل  يكفيني  ما  إال  عندي  ما  تقل:  لم  فهي 

الصبية. عشاء  إال  عندي 
الضيف  حق  تقديم  في  ا  صحيحً تصرفها  يكون  أال  وخوفها  ذكائها  من  (ح) 
عــلــى حــق الــصــبــيــة قــالــت ذلـــك لــزوجــهــا لــيــشــتــركــا فــي الــقــرار ولــتــحــمــل 
الموجود  هذا  لزوجها:  وتقول  تتهرب  أن  بإمكانها  وكان  نتائجه،  معه 
لكرم  ذلك  تفعل  لم  ولكنهاڤ  مسؤوليتها،  وتخلي  شئت  من  أطعمه 

صالحة. قدوة  من  وأكرم  بها  فأنعم  عشرتها،  وحسن  نفسها 
(ط) مـــن أعـــظـــم مـــا يـــواجـــه الــشــخــص فــقــه األولــــويــــات وتـــقـــديـــم الـــواجـــبـــات 
والــحــقــوق بــعــضــهــا عــلــى بــعــض عــنــد الــتــزاحــم، وفــي هــذه الــقــصــة مــثــال 
ا يــفــقــهــه فــي  يــحــتــذ، والــمــوفــق مـــن وفــقــه اهللا، ومـــن يـــرد اهللا بـــه خـــيـــرً

الدين.
(ي) فــي هــذه الــقــصــة كــانــت الــفــكــرة الــنــظــريــة مــشــتــركــة بــيــن الــزوجــيــن إال أن 
الــمــنــفــذ لــهــا والــحــامــل ألعــبــائــهــا ورافـــع رايــتــهــا هــي الــزوجــة الــمــبــاركــة، 
وصنيع  صنيعها  من  ربها  يعجب  وأن  ذكرها  تخليد  بذلك  فاستحقت 

زوجها.
اهللاملسو هيلع هللا ىلص عــلــى تــهــيــئــة عــشــائــه  يــقــتــصــراک فـــي إكــــرام ضــيــف رســــول  (ك) لـــم 
أنه  إظــهــار  فــي  وذلــك  عليه.  الــســرور  إدخــال  ذلــك  على  زادا  بــل  فــقــط، 
حاجتهما،  عــن  زائــد  لــه  قــدمــاه  مــا  وأن  إكــرامــه  فــي  مــشــقــة  يلحقهما  لــم 

يأكالن. أنهما  يوهمانه  وجعال  السراج  فأطفآ 
نذكر   أخر فوائد  القصة  وفي  بموضوعنا،  يتعلق  فيما  بيانه  تيسر  ما  هذا 

االختصار: سبيل  على  أظهرها 



۲٤
هذين  فإن  ربه،  عند  منزلته  وعظيم  مكانتهملسو هيلع هللا ىلص  بيان  القصة  هذه  في   -١
عليه  الذي  الحق  عنه  وأديا  ضيفهملسو هيلع هللا ىلص  بضيافة  قاما  لما  الصحابيين 
 تر فيا  القيامة،  يوم  إلى  تتلى  آيات  في  الحسن  ذكرهما  اهللا  خلد 

دينه؟! عن  وذب  سنته  ونشر  بدعوته  قام  من  منزلة  تكون  كم 
ا  ٢- وفــيــهــا: مــا كــان عــلــيــهملسو هيلع هللا ىلص مــن ضــيــق الــعــيــش وقــلــة ذات الــيــد اخــتــيــارً
على  الباقية  آثر  ولكنهملسو هيلع هللا ىلص  ذلك،  غير  لكان  شاء  لو  فإنه  لذلك،  منه 

. رسوالً ا  عبدً يكون  أن  وفضل  األولى،  على   واألخر الفانية 
اهللا  واختيارهن  صبرهن  وعظيم  الرسولملسو هيلع هللا ىلص،  أزواج  فضل  وفيها:   -٣

وزينتها. الدنيا  الحياة  على  ورسوله 
٤- وفــيــهــا: أن مــن الــواجــبــات والــفــروض مــا هــو فــرض كــفــايــة، فــإن حق 

به. الصحابيين  هذين  بقيام  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  سقط  الضيف  هذا 
٥- وفيها: أن سؤال الرجل أن يقوم أحد إخوانه المسلمين بحق وجب 

المذموم. السؤال  من  ليس  يستطيعه  ال  عليه 
يشمل  بــل  فــقــط،  الــطــعــام  بــإطــعــام  يــكــون  ال  الضيف  إكــرام  أن  وفــيــهــا:   -٦
ا أخـــر مــن الــتــرحــيــب بــه ومــؤانــســتــه بــالــحــديــث وغــيــرهــمــا مما  أمـــورً

الشاعر: قال  آلخر،  مجتمع  من  الناس  فيه  يختلف 
ــــــةِ امَ ــــــرَ الــــــكَ ــــــصُّ  ــــــنَ فَ ــــــتْ  ــــــبَّ شِ ا  إِذَ ـــــــارُ  ــوتِالـــــــنَّ ــــنَ الــقُ ــرَ مِ ــيَــسَّ ـــا تَ ـــــرُ مَ الـــنَّـــصُّ اآلخَ وَ

يطمئن  الضيف  يجعل  ما  لضيفه  المضيف  يظهر  أن  ينبغي  أنه  وفيها:   -٧
ذلك. بعكس  األمر  كان  وإن  عليه  ق  يشُ لم  أنه 

مع  وهو  األعمال،  وفضائل  األخالق  محاسن  من  اإليثار  أن  وفيها:   -٨
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وأجل. أعظم  الخصاصة 

ولكنه  الفضائل،  اكتساب  إلــى  نفسه  تسمو  قد  الشخص  أن  وفيها:   -٩
وال  بــه  فليستمسك  وجــده  فــإذا  المعين،  إلــى  بعضها  فــي  يحتاج  قــد 

عزيز. وجوده  فإن  فيه  يفرط 
الكذب  من  يعد  ال  الواقع  تخالف  أفعاالً  المرء  إظهار  أن  وفيها:   -١٠

تقتضيه. لمصلحة  ذلك  كان  إذا  المذموم 
١١-  وفــيــهــا: فــضــل الــصــبــر وعــظــيــم جـــزائـــه، فــصــبــرهــم عــلــى الــجــوع مــع 
قــدرتــهــم عــلــى الــشــبــع وصــبــرهــم عــلــى األلـــم الـــذي يــعــتــصــر قــلــوبــهــم 
وصبر  ينومونهم،  الذين  هم  بل  ا  جياعً يبيتون  صبيانهم  يرون  حين 
الـــزوجـــة عــلــى زوجــهــا الـــذي جــلــب لــهــا كــل هـــذه الــتــكــالــيــف، وكــل 
ذكرهم  لتخليد  سببًا  سيكون  هذا  فعلهم  أن  يعلمون  ال  وهم  ذلك 
ـــه خــيــر  فـــي أحــســن الــكــتــب وعــلــى لــســان خــيــر الـــرســـل، ومـــا عــنــد الـــلَّ

وأبقى.
والضحك. التعجب  اهللاک:  صفات  من  صفتين  إثبات  وفيها:   -١٢
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األحـــاديـــث  الــــزوجــــان  يـــتـــبـــادل  أن  الـــزوجـــيـــة  الـــعـــشـــرة  مـــحـــاســـن  ١٧– مـــن 
عن  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو فقد  النافعة.  والقصص  المفيدة 
ةً  ظَ تَيْقِ سْ مُ نْتُ  كُ إِنْ  فَ  ، رِ جْ فَ الْ تَيِ  عَ كْ رَ لَّى  صَ ا  إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ انَ  كَ قالت:  عائشةڤ 

.(١) عَ  طَجَ اضْ إِالَّ  وَ نِي،  ثَ دَّ حَ
ا  ١٨– وهـــذه أم الــمــؤمــنــيــن عــائــشــة ڤ تــقــص عــلــى رســـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص خــبــرً
يستمع  والــســالم  الصالة  عليه  والــرســول  ألزواجــهــن  النساء  تقييم  عن  عجيبًا 
حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو حديثها،  على  ويعقب  لها 
نَ  تُمْ كْ يَ الَ  نْ  أَ نَ  دْ اقَ عَ تَ وَ نَ  دْ اهَ تَعَ فَ  ، ةً أَ رَ امْ ةَ  رَ شْ عَ   دَ إِحْ لَسَ  جَ قالت:  عائشةڤ 

يْئًا: شَ نَّ  هِ اجِ وَ زْ أَ بَارِ  خْ أَ نْ  مِ
ــلٌ  ــهْ سَ الَ  ـــلٍ  ـــبَ جَ أْسِ  رَ ــى  ــلَ عَ  (٢) ـــــثٍّ غَ ـــلٍ  ـــمَ جَ ـــمُ  ـــحْ لَ ـــــي  جِ وْ زَ ـــــى:  ُولَ األْ ـــتِ  ـــالَ قَ  

.(٣) لَ يُنْتَقَ فَ ينٌ  مِ سَ الَ  وَ ى،  تَقَ يُرْ فَ

له. واللفظ   (٧٤٣) برقم  مسلم  وصحيح   ،(١١٦١) برقم  البخاري  صحيح   (١)
أي كــلــحــم الــجــمــل فــي الـــــرداءة ال كــلــحــم الـــضـــأن، والــمــقــصــود مــنــه الــمــبــالــغــة فــي قــلــة نــفــعــه   (٢)

منه. الطبع  ونفاد  عنه  والرغبة 
والــمــقــصــود مــنــه الــمــبــالــغــة فــي تــكــبــره وســـوء خــلــقــه، فــال يــوصــل إلــيــه إال بــغــايــة الــمــشــقــة، وال   (٣)
ينقله  ال  أي  ينتقل،  ال  ومعنى  ــا،  رديــئً ــا  مــكــروهً كونه  مــع  غيرها  وال  عشرة  فــي  زوجــتــه  ينفع 
لرداءته،  عنه  يرغبون  بل  الوصول،  ومشقة  التعب  مقاساة  بعد  ليأكلوه  بيوتهم  إلى  الناس 

الخلق.  وسوء  أهله  على  والكبر  والرداءة  بالبخل  وصفته  فقد  وبالجملة 
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هُ  رْ كُ ذْ (٢)، إِنْ أَ هُ رَ ذَ نْ الَ أَ افُ أَ (١)، إِنِّي أَخَ هُ بَرَ بُثُّ خَ ي الَ أَ جِ وْ : زَ الَتِ الثَّانِيَةُ قَ
.(٣) هُ رَ بُجَ وَ هُ  رَ جَ عُ رْ  كُ ذْ أَ

.(٦ ) لَّقْ عَ تْ أُ كُ إِنْ أَسْ ٥)، وَ ) طَلَّقْ نْطِقْ أُ ٤)، إِنْ أَ ) نَّقُ شَ عَ ي الْ جِ وْ : زَ الَتِ الثَّالِثَةُ قَ
الَ  وَ ةَ  افَ خَ مَ الَ  وَ  ،(٨ ) ــرَّ قُ الَ  وَ ــرَّ  حَ الَ   ،(٧ ) ــةَ ــامَ تِــهَ يْلِ  لَ كَ ــي  جِ وْ زَ  : ــةُ ابِــعَ الــرَّ الَتِ  قَ

. ةَ آمَ سَ
لُ  أَ سْ يَ الَ  وَ  ،(١٠) ــدَ سِ أَ جَ  ــرَ خَ إِنْ  وَ  ،(٩ ) دَ هِ فَ ــلَ  خَ دَ إِنْ  ــي  جِ وْ زَ  : ةُ سَ امِ الْخَ الَتِ  قَ

وأنثره. أظهره  ال  أي:   (١)
أي تــخــاف مــن ذكــره أن يــطــلــقــهــا، قــلــت: بــل الــصــواب أن الــضــمــيــر فــيــه راجــع إلــى الــخــبــر،   (٢)
الــديــن  الــشــيــخ نــاصــر  أن أتـــركـــه لــكــثــرتــه، تــعــلــيــق  أخــــاف  فـــي الــخــبــر  إن شــرعــت  والــمــعــنــى 

األلباني۴.
وباطنها. ظاهرها  كلها،  عيوبه  أي  الثاني  وفتح  األول  بضم   (٣)

الــعــجــر: جــمــع عــجــرة وهــي نفخة فــي عــروق الــعــنــق، والــبــجــر جــمــع بــجــرة: الــســرة. تــريــد: ال   
والعيال. األطفال  وضياع  والفراق  الشقاق  ذكره  من  أخاف  فإني  خبره،  ذكر  في  أخوض 

النحيف  طــولــه  فــي  المستكره  الــطــويــل  وهــو  مــشــددة،  مفتوحة  والــنــون  والــشــيــن  العين  بفتح   (٤)
الخلق. السيئ 

أو  مــنــه،  ألوالدي  الــطــالق  أحـــب  وال  خــلــقــه،  لــســوء  يــطــلــقــنــي  تــفــصــيــالً  أنــطــق بــعــيــوبــه  إن  أي   (٥)
إليه. لحاجتي 

أي وإن سكت عن عيوبه يصيرني معلقة، وهي المرأة التي ال هي مزوجة بزوج ينفع، وال   (٦)
تتزوج. أن  تتوقع  مطلقة  هي 

حولها. وما  مكة  وتهامة:  أمره.  وسهولة   األذ وعدم  االعتدال  كمال  في   (٧)

عشرته. في  اللذة  أنواع  جميع  وثبوت  أخالقه  لكرم   األذ عدم  عن  كناية   (٨)
كالفهد. نومه  كثر  الرجل:  فهد  لجماعها.  الفهد  كوثوب  يثبت  عليها  دخل  إن  أي   (٩)

األسد. فعل  فعل  الناس  خالط  أو  عندها  من  خرج  وإن   (١٠)
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.(١). دَ هِ عَ ا  مَّ عَ
إِنِ  وَ  ،(٣) ــــفَّ ــــتَ اشْ بَ  ــــرِ شَ إِنْ  وَ  ،(٢) ـــــفَّ لَ ــــلَ  كَ أَ إِنْ  ـــــي  جِ وْ زَ  : ـــةُ سَ ـــادِ الـــسَّ ـــتِ  ـــالَ قَ

.(٥) بَثَّ الْ لَمَ  لِيَعْ فَّ  الْكَ ولِجُ  يُ الَ  وَ  ،(٤) تَفّ الْ عَ  طَجَ اضْ
اءٌ (٧)،  ــهُ دَ اءٍ لَ ــلُّ دَ ، كُ ــاءُ ــاقَ ــبَ ــاءُ طَ ــايَ ــيَ وْ عَ (٦)، أَ ــاءُ ــايَ ــيَ ــي غَ جِ وْ : زَ ــةُ ــابِــعَ ــتِ الــسَّ ــالَ قَ

. لَكِ كُال  عَ  مَ جَ وْ  أَ لَّكِ  فَ وْ  أَ كِ  جَّ شَ
.(٩) نَبٍ رْ أَ سُّ  مَ سُّ  الْمَ وَ  ،(٨) نَبٍ رْ زَ يحُ  رِ يحُ  الرِّ ي  جِ وْ زَ  : نَةُ الثَّامِ الَتِ  قَ

يبُ  رِ قَ  ، ــادِ مَ الــرَّ ظِيمُ  عَ ادِ  النِّجَ يلُ  طَوِ ادِ  مَ عِ الْ فِيعُ  رَ ــي  جِ وْ زَ  : ةُ عَ التَّاسِ الَتِ  قَ

ــا. فــوصــفــتــه بــأنــه كــريــم  أي ال يــســأل عــمــا عــلــم فــي بــيــتــه مــن مــطــعــم ومــشــرب وغــيــرهــمــا تــكــرمً  (١)
من  ذهــب  ما  يتفقد  ال  أعــدائــه،  في  شجاع  قــوي  بيته،  في  الجانب  لين  العشرة  حسن  الطبع 

قلبه. وسخاء  نفسه  لشرف  عنه  يسأل  وال  ومتاعه،  ماله 
الطعام. صنوف  وخلط  األكل،  أكثر  أي   (٢)

منه. شيئًا  اإلناء  في  يدع  ال  أي  قعره،  في  الماء  بقية  وهي  الشفافة  شرب  أي   (٣)
ا فــي نــاحــيــة وحـــده وال  أي إن اضــطــجــع عــلــى جــنــبــه الــتــف فــي ثــيــابــه وتــغــطــى بــلــحــاف مــنــفــردً  (٤)

لزوجته. فيه  نفع  فال  يباشرها، 
عليها. عنده  شفقة  فال  وحزنها،  بثها  ليعلم  ثيابها  تحت  يده  يدخل  وال  أي:   (٥)

الضاللة  وهو  غي  ذو  أي  غياياء  العنين.  هو  وقيل  العي،  من  بمصالحه  القيام  عن  عاجز  أي   (٦)
الجماع  عن  العاجز  أو  أموره،  عليه  أطبقت  الذي  هو  وقيل:  أحمق،  أي  طباقاء  الخيبة.  أو 

الكالم.  أو 
يكسر  أو  نسائه،  رأس  يشج  أن  إما  أي:  (شجك...)  الناس،  عيوب  كل  فيه  اجتمعت  أي:   (٧)

األمرين. بين  لهن  يجمع  أو  أعضائهن  من  ا  عضوً
والنعومة. اللين  في  األرنب  كمس  زوجي  مس  أي   (٨)

(٩)بـــفـــتـــح الـــــزاي نـــوع مـــن الــنــبــات طــيــب الـــرائـــحـــة، والــمــعــنــى أنـــهـــا تــصــفــه بــحــســن الــخــلــق وكـــرم 
الــمــعــاشــرة، ولــيــن الــجــانــب كــلــيــن مــس األرنـــب، وشــبــهــت ريــح بــدنــه أو ثــوبــه بــريــح الــطــيــب. 

الناس. بين  وانتشاره  عليه  الثناء  طيب  به  يراد  أن  ويجوز 
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.(١) النَّادِ نَ  مِ بَيْتِ  الْ
ــهُ  ، لَ لِــكَ ــنْ ذَ ــيْــرٌ مِ ــالِــكٌ خَ ؟ مَ ــالِــكٌ ــا مَ مَ (٢)،  وَ ــالِــكٌ ــي مَ جِ وْ : زَ ةُ ــرَ ــاشِ ــعَ ــتِ الْ ــالَ قَ
ــرِ  هَ ــزْ ــمِ تَ الْ ـــوْ ــنَ صَ ــعْ ــمِ ا سَ (٤)، إِذَ حِ ـــارِ ـــسَ ـــمَ ــيــالَتُ الْ ــلِ (٣)، قَ كِ ـــارِ ـــبَ ـــمَ اتُ الْ ــيــرَ ــثِ ـــلٌ كَ بِ إِ

.(٥) الِكُ وَ هَ نَّ  نَّهُ أَ نَّ  قَ يْ أَ
ــنْ  مِ  (٧) ــــاسَ نَ أَ ؟  عٍ رْ زَ ـــو  بُ أَ ــا  ــمَ فَ  ،(٦) عٍ رْ زَ ـــو  بُ أَ ـــي  جِ وْ زَ  : ةَ ــرَ ــشْ عَ ــةَ  يَ ــادِ ــحَ الْ ــتِ  ــالَ قَ
ي(١٠)،  سِ نَفْ يَّ  إِلَ تْ  حَ بَجِ فَ نِي  حَ بَجَّ وَ  ،(٩) يَّ دَ ضُ عَ مٍ  حْ شَ نْ  مِ ألََ  مَ وَ  ،(٨) نَيَّ ذُ أُ لِيٍّ  حُ

ــنَــتْ بــذلــك عــن عــلــو حــســبــه وشـــرف نسبه.  الــعــمــاد فــي األصـــل عــمــدٌ تــقــوم عليها الــبــيــوت، كَ  (١)
صاحب  أنــه  إلــى  إشــارة  الــقــامــة،  طــول  عــن  بــه  ــنَــتْ  كَ السيف.  حمائل  الــنــون:  بكسر  والــنــجــاد 
ســيــف فــأشــارت إلــى شــجــاعــتــه. والــرمــاد كــنــايــة عــن كــثــرة الــجــود الــمــســتــلــزم لــكــثــرة الــضــيــافــة، 
الــمــســتــلــزمــة لــكــثــرة الــرمــاد ودوام وقـــود نـــاره. والــنــاد أصــلــه الــنــادي حــذفــت الــيــاء لــلــســجــع. 
الكرام  شــأن  وهــذا  والتحدث.  للتشاور  القوم  وجــوه  فيه  يجتمع  الــذي  الموضع  والــنــادي: 

يضيفهم.   لمن  ا  تعرضً النادي  من  قريبًا  بيوتهم  يجعلون 
ما  فوق  أنه  إلى  إيماء  ففيه  حقه،  في  سأقوله  مما  خير  أي  ذلــك:  من  خير  مالك.  اسمه  أي   (٢)

والسماحة. الجود  من  يوصف 
اإلبل. بروك  مكان  مبرك،  جمع   (٣)

مــبــاركــهــا  فـــي  مــنــهــا  مـــا  لــكــثــرة  قــلــيــلــة  نـــت  كـــا ســـرحـــت  فـــإذا  بـــركـــت،  إذا  كــثــيــرة  بـــلـــه  إ أي   (٤)
حــاضــرة. كــانــت  لــضــيــفــان  ا بــه  نــزل  إذا  حــتــى  لــبــيــت  ا بــجــانــب  يــتــركــهــا  أو  لــألضــيــاف، 

كرمه  من  لألضياف  منحورات  أنهن  أيقن  يضرب  الذي  العود  صوت  اإلبل  سمعت  إذا  أي   (٥)
وجوده.

كــنــتــه بــذلــك لــكــثــرة زرعـــه، ويــحــتــمــل أنــهــا كــنــتــه بــذلــك تــفــاؤالً بــكــثــرة أوالده، ويــكــون الــزرع   (٦)
الولد. بمعنى 

متدليًا.  الشيء  تحرك  وهو  النوس  من  أقام،  ةِ  نَ بِزِ  (٧)
به. هما  حالّ ما  أجل  من  أذنيها  حرك  أنه  المراد   (٨)

سمينة. جعلني   (٩)
نفسي. ففرحت  فرحني  (١٠)المعنى: 
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ـــسٍ  ائِ دَ طِــيــطٍ وَ أَ ــيــلٍ وَ ــهِ ـــلِ صَ هْ ــنِــي فِــي أَ ــلَ ــعَ ــجَ (١)، فَ ـــقٍّ ــةٍ بِـــشِ ــمَ ــنَــيْ ـــلِ غُ هْ نـِـي فِــي أَ ــدَ جَ وَ
مُّ  أُ  .(٥) نَّحُ قَ تَ أَ فَ بُ  رَ أَشْ وَ  ،(٤) بَّحُ تَصَ أَ فَ دُ  قُ رْ أَ وَ  ،(٣) بَّحُ قَ أُ فَالَ  قُولُ  أَ هُ  نْدَ عِ فَ  ،(٢) نَقٍّ مُ وَ

.(٨) احٌ فَسَ ا  يْتُهَ بَ وَ  ،(٧) احٌ دَ رَ ا  هَ ومُ كُ عُ ؟(٦):  عٍ رْ زَ بِي  أَ مُّ  أُ ا  فَمَ  ، عٍ رْ زَ بِي  أَ
هُ  بِعُ شْ يُ وَ  ،(١٠) بَةٍ طْ شَ لِّ  سَ مَ كَ هُ  عُ جَ ضْ مَ ؟(٩):   عٍ رْ زَ بِي  أَ ابْنُ  ا  فَمَ  ، عٍ رْ زَ بِي  أَ ابْنُ 
أو  موضع  اسم  أنه  ويحتمل  والكسر  بالفتح  وبشق  قليلة،  غنم  أهل  أي  للتقليل،  بالتصغير   (١)

.[٧ آية:  النحل،  سورة  [من   ﴾*  ) قوله:﴿  ومنه  المشقة،  بمعنى 
والمعنى: وجدني في أهل غنم قليلة، فهم في جهد وضيق وعيش.  

أي فــحــمــلــنــي إلـــى أهـــل خــيــل ذات صــهــيــل، وإبـــل ذات أطــيــط، والــصــهــيــل: صـــوت الــخــيــل.   (٢)
ومنق  السنبل.  مــن  الــحــب  ليخرج  بــيــدره  فــي  الــزرع  تــدوس  وبــقــر  اإلبــل،  صــوت  واألطــيــط: 
وغيره  التبن  من  وينظفه  الحب  ينقي  الــذي  وهو  القاف،  وتشديد  النون  وفتح  الميم  بضم 
بــعــد الـــدرس بــغــربــال وغــيــره، فــهــم أصــحــاب زرع وأربـــاب حــب نــظــيــف. والــمــراد مــن ذلــك 
خيل  أصحاب  لكونهم  وكثرة،  ثــروة  أهل  إلى  فنقلها  ومشقة  قلة  أهل  في  كانت  أنها  كله: 

وغيرهما.  وإبل 
أي فأتكلم عنده بأي كالم فال ينسبني إلى القبح لكرامتي عليه، ولحسن كالمي لديه.  (٣)

أي أنـــام  فــأدخــل فــي الــصــبــح فــيــرفــق بــي وال يــوقــظــنــي لــخــدمــتــه ومــهــنــتــه، ألنــي مــحــبــوبــة إلــيــه،   (٤)
وتخدمني. تخدمه  التي  بالخدم  ومكفية 

من  ال  منه،  تتألم  لم  أنها  والمعنى:  غيره.  عند  قلته  مع  عنده،  لكثرته  الماء  وأدع   فأرو أي   (٥)
المشرب. جهة  من  وال  المرقد  جهة 

البعير  ــح  ــمَ قَ يــقــال:  وتــرفــع رأســهــا.   تـــرو حــتــى  تــشــرب  أنــهــا  «أرادت  الــنــهــايــة:  وفـــي  قــلــت:   
بالنون».  ويرو الري،  بعد  الماء  من  رأسه  رفع  إذا  يقمح 

زوجها. مدح  بعد  زوجها  أمَّ  تمدح  أن  أرادت   (٦)
فيه  كان  إذا  العدل  وهو  عكم  جمع  العكوم  كثيرة،  ثقيلة  عظيمة  طعامها  وأوعية  أعدالها  أي   (٧)

الكثيرة. الثقيلة  العظيمة  الراء:  بفتح  والرداح:  متاع، 
الثروة. سعة  دليل  البيت  وسعة  واسع،  أي  الفاء  بفتح   (٨)

زرع. أبي  ابن  مدح  إلى  انتقلت   (٩)
Y(١٠) أي مرقده كمسل: بفتح أوله وثانية بمعنى مسلول. شطبة: بفتح الشين وسكون الطاء وهي 
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.(١) ةِ رَ فْ الْجَ اعُ  رَ ذِ
ءُ  ـــلْ مِ وَ ـــا(٢)،  ـــهَ مِّ أُ عُ  ــــوْ طَ وَ ــا  ــيــهَ بِ أَ عُ  ـــوْ طَ ؟  عٍ رْ زَ بِـــي  أَ ــنْــتُ  بِ ــا  ــمَ فَ  ، عٍ رْ زَ بِـــي  أَ ــنْــتُ  بِ

ا(٤). تِهَ ارَ جَ يْظُ  غَ وَ ا(٣)،  ائِهَ كِسَ
  ،(٦) ــا  ــثِــيــثً ــبْ تَ ــنَــا  يــثَ ــدِ حَ ــثُّ  ــبُ تَ الَ  ؟  عٍ رْ زَ بِـــي  أَ  (٥) ـــةُ  يَ ـــارِ جَ ــا  ــمَ فَ  ، عٍ رْ زَ بِـــي  أَ ـــةُ  يَ ـــارِ جَ  

.(٨) ا   يشً شِ تَعْ يْتَنَا  بَ ألَُ  تَمْ الَ  وَ  ،(٧) يثًا  نْقِ تَ نَا  تَ يرَ مِ ثُ  نَقِّ تُ الَ  وَ
انِ  دَ لَ ا وَ هَ عَ ةً مَ أَ رَ يَ امْ لَقِ (١٠)، فَ ضُ خَ طَابُ تُمْ وْ األَْ عٍ (٩)  وَ رْ بُو زَ جَ أَ رَ : خَ الَتْ قَ

الجنب  وهو  اضطجاعه  محل  أن  والمعنى  السعف.  وهو  النخل  جريد  من  شق  أي  شطب  ما 
كشطبة مسلولة من الجريد في الدقة فهو خفيف اللحم دقيق الخصر كالشطبة المسلولة من 

قشرها. 
ــرة بــفــتــح الــجــيــم وســكــون الــفــاء هــي األنــثــى مــن أوالد  ــفْ بــضــم الــتــاء ألنــه مــن اإلشــبــاع، والــجَ  (١)
شأن  وذلك  الدوام،  على  واحد  نحو  على  اللحم  قليل  مهفهف  ضاوي  أنه  والمراد  المعز، 

الكرام.
اإلطاعة. غاية  وألمها  ألبيها   مطيعة  هي  أي   (٢)

النساء. في  ممدوح  وهذا  وسمنها،  لضخامتها  لكسائها  مالئة  أي   (٣)
وحسنها. جمالها  مزيد  بسبب  منها  لغيرتها  ضرتها،  فتغيظ  ضرتها،  منها  والمراد   (٤)

خادمته. أي   (٥)
لديانتها. ا،  نشرً بيننا  فيما  به  نتكلم  الذي  كالمنا  تنشر  ال  والمعنى   (٦)

أي ال تــنــقــل طــعــامــنــا نــقــالً ألمــانــتــهــا وصــيــانــتــهــا، وتــنــقــث بــفــتــح الـــتـــاء وضـــم الـــقـــاف، والــنــون   (٧)
الطعام. الميم:  بكسر  والميرة:  تنقل،  ال  والمعنى:  ساكنة. 

ا مـــن الـــقـــمـــامـــة والـــكـــنـــاســـة حـــتـــى يــصــيــر كـــأنـــه عـــش الـــطـــائـــر، بــل  أي ال تــجــعــل بــيــتــنــا مـــمـــلـــوءً  (٨)
لشطارتها. وتنظفه  تصلحه 

األيام. من  يوم  في  لسفر  خرج   (٩)
أي  للمجهول  بالبناء  وتمخض  الــلــبــن،  أسقية  أي  طــب:  جمع  األوطـــاب  أن  والــحــال  أي   (١٠)
تــحــرك الســتــخــراج الــزبــد مــن الــلــبــن. والـــمـــراد أنـــه خـــرج فــي حـــال كــثــرة الــلــبــن وذلـــك حــال 

للتجارة. العرب  خروج 

Y
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ا،  هَ حَ نَكَ وَ نِي  لَّقَ فَطَ  ،(٢) تَيْنِ انَ مَّ بِرُ ا  هَ رِ صْ خَ تِ  تَحْ ــنْ  مِ بَانِ  لْعَ يَ  ،(١) نِ يْ دَ هْ فَ الْ كَ ا  هَ لَ
 (*) احَ رَ أَ وَ  ،(٥) ــيــا  ــطِّ خَ ــــذَ  خَ أَ وَ  ،(٤) يــا  ــرِ شَ ـــبَ  كِ رَ  ،(٣) يــا  ــرِ سَ ـــالً  جُ رَ هُ  ــدَ ــعْ بَ ــتُ  ــحْ ــنَــكَ فَ
عٍ  رْ مَّ زَ ــلِــي أُ : كُ ـــالَ ـــا (٧)، قَ جً وْ ـــةٍ زَ ائِـــحَ ـــلِّ رَ ـــنْ كُ ــانـِـي مِ ــطَ عْ أَ يـــا(٦)،  وَ ـــرِ ــا ثَ ــمً ــعَ ــيَّ نَ ــلَ عَ
. عٍ رْ زَ بِي  أَ آنِيَةِ  رَ  غَ أَصْ لَغَ  بَ ا  مَ طَانِي  عْ أَ ءٍ  يْ شَ لَّ  كُ تُ  عْ مَ جَ وْ  لَ فَ   ،(٨) لَكِ  هْ أَ ي  يرِ مِ وَ

ُمِّ  ألِ عٍ  رْ زَ بِــي  ــأَ كَ لَـــكِ  ــتُ  ــنْ ملسو هيلع هللا ىلص: «كُ اهللاِ ـــولُ  سُ رَ لِــي  ـــالَ  قَ ــةُڤ:  ــشَ ــائِ عَ ــتْ  ــالَ قَ
.(١٠)(٩)« عٍ رْ زَ

لقلبها  وطمأنينة  لها  تطييبًا  ذلــك  قــال  «وكــأنــهملسو هيلع هللا ىلص  حــجــر۴:  ابــن  قــال 
تذمه  مــا  فيه  يكن  لــم  إذ  زرع  أبــي  أحــوال  بجملة  التشبيه  عــمــوم  إليــهــام  ــا  ودفــعً
جواب  ذلك  عن  هي  وأجابت  بذلك،  اإلفصاح  وقع  وقد  ذلك،   سو النساء 

الحركة. وسرعة  واللعب  الوثوب  في  مثلهما  أي   (١)
بالرمانتين. الشبيهين  بثدييها  ولداها  فيلعب  كالرمانتين،  صغيرين  ثديين  ذات  أي   (٢)

وأشرافهم. الناس  سراة  من  أي   (٣)
فتور. بال  فيه  يلج  أي  مشيه  في   يتشر ا  فرسً أي   (٤)

الرماح. فيها  تعمل  عمان  بحر  بساحل  قرية  الخط،  إلى  المنسوب  الرمح  وهو   (٥)
والنهاية. الصحيحين  في  لما  مخالف  خطأ  وهو  راح،  األصل  قلت:   (*)

المراح.  في  علي  أدخلها  أو  الــزوال،  بعد  ما  وهو  الــرواح  وقت  في  علي  داخلة  جعلها  أي   (٦)
المال. كثيرة  وهي  الثروة  من  وثريا:  والبقر،  والغنم  اإلبل  والنعم: 

اثنين. اثنين  زوجين  الرواح  وقت  في  بيته  إلى  ذاهبة  بهيمة  كل  من  أعطاها   (٧)
أقاربك. وأعطي  تشائين  ما  كلي  زرع:  أبي  بعد  تزوجها  الذي  الزوج  قال  أي   (٨)

له. واللفظ   (٢٤٤٨) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٥١٨٩) برقم  البخاري  صحيح   (٩)
(١٠)الحديث بتمامه مع معاني الكلمات منقول من مختصر الشمائل المحمدية بتحقيق الشيخ 

.(١٤٢ ص(١٣٤-  األلباني۴،  الدين  ناصر  محمد 
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نْتُ  كُ ةُ  ائِشَ عَ ا  «يَ قال:  أنه  الطبراني  رواية  وفي  وعلمها»(١)،  فضلها  في  مثلها 
.(٢)« لِّقُ طَ أُ الَ  ا  نَ أَ وَ  ، لَّقَ طَ عٍ  رْ زَ ا  بَ أَ نَّ  أَ إِالَّ   ، عٍ رْ زَ ُمِّ  ألِ عٍ  رْ زَ بِي  أَ كَ لَكِ 

ُمِّ  ألِ عٍ  رْ زَ بِــي  أَ ــنْ  مِ لِي  يْرٌ  خَ ــتَ  نْ أَ اهللاِ  ــولَ  سُ رَ ــا  فقلت: «يَ  أخــر روايــة  وفي 
.(٣)« عٍ رْ زَ

١٩ – مــمــا يــؤثــر قــولــهــم: وراء كــل رجـــل عــظــيــم امــــرأة، فــهــل هـــذا الــقــول 
ذلك؟ يكون  وكيف  صحيح؟ 

القصة. هذه  إلى  انظر  الجواب: 
Zlä»€a@ıbé„@›‘«c

ــا لــخــارجــة بــن ســنــان الــمــري: أتــرانــي أخطب  قــال الــحــارث بــن عــوف يــومً
إلى أحد فيردني؟ فقال له: نعم! قال: من ذاك؟ قال: أوس بن حارثة بن الم 
بن  أوس  أتيا  حتى  وركــبــا  ففعل،  بنا،  ارحــل  لغالمه:  الــحــارث  فقال  الــطــائــي، 
عوف  بن  الحارث   رأ أن  فلما  منزله،  فناء  في  فوجداه  الطائي  الم  بن  حارثة 

حارث. يا  بك  مرحبًا  قال: 
ــا، قـــال: لــســت هــنــاك.  قـــال: وبـــك، قـــال: مــا جـــاء بـــك؟ قـــال: جــئــتــك خــاطــبً
ــا، وكــانــت مــن عــبــس،  فــانــصــرف ولـــم يــكــلــمــه ودخـــل أوس عــلــى امـــرأتـــه مــغــضــبً
العرب  سيد  ذاك  قال:  تكلمه؟  ولم  يطل،  فلم  عليك  واقف  رجل  من  فقالت: 
قالت:  استحمق!  إنــه  قــال:  تستنزله؟  لم  بالك  فما  قالت:  عــوف.  بن  الــحــارث 

.(٢٧٥ الباري (٩/  فتح   (١)
كما  األلباني۴   الشيخ  وصححه   ،(٢٧٠) برقم   (١٧٣/٢٣) الكبير  الطبراني  معجم   (٢)

.١٤١ برقم  الصغير  الجامع  صحيح  في 
.(٩١٣٨)  الكبر النسائي  سنن   (٣)



۳٤
قالت:  نعم،  قال:  بناتك؟  تزوج  أن  أفتريد  قالت:  خاطبًا !  أتاني  قال:  وكيف؟ 
فــإذا لــم تــزوج ســيــد الــعــرب فــمــن؟ قــال: قــد كــان ذلــك، قــالــت: فــتــدارك مــا كــان 
قل  قالت:  مني؟  فرط  وقد  كيف  قال:  فترده.  تلحقه  قالت:  بماذا؟  قال:  منك. 
إال  الجواب  من  فيه  عندي  يكن  فلم   ، قوالً فيه  تقدم  لم  بأمر  مغضبًا  لقيتني  له: 
إثرهما.  في  فركب  سيفعل..  فإنه  أحببت،  ما  كل  عندي  ولك  عد  سمعت،  ما 
قـــال خــارجــة بــن ســنــان: فـــواهللَّ إنـــي ألســيــر مــع الــحــارث إذ حــانــت مــنــي الــتــفــاتــه 
أوس  لــه:  – فقلت  غــمــا  يكلمني  – ومــا  الــحــارث  عــلــى  فأقبلت  ـــا،  أوسً فــرأيــت 
صاح:  عليه،  نقف  ال  رآنا  فلما  امض.  به؟  نصنع  وما  قال:  إثرنا.  في  حارثة  بن 
أوس  ودخل  ا،  مسرورً فرجع  الكالم،  بذلك  فكلمته  ساعة،  علي  أربع  حارث، 
مــنــزلــه، وقـــال لــزوجــتــه: ادعـــي لــي فــالنــة – يقصد أكــبــر بــنــاتــه -. فــأتــتــه. فــقــال: يا 
وقد  خاطبًا  جاءني  قد  العرب،  ســادات  من  سيد  عوف  ابن  الحارث  هذا  بنية، 
وجهي  فــي  امــرأة  فإني  تفعل؟  ال  قــالــت:  تقولين؟  فما  منه،  أزوجــك  أن  أردت 
فيرعى  عمه  بابنة  ولست   ،- – العيب  الحدة  بعض  لقي  خُ وفــي   ،- – قبح  ردة 
يكره  ما  مني   ير أن  آمن  وال  منك،  فيستحي  البلد  في  بجارك  وليس  رحمي، 
 الصغر  فناد  ...الكبر مثل  فأجابت  للوسطى  ذلك  مثل  وقــال  فيطلقني. 
أختيك  على  ذلك  عرضت  قد  فقال:  وذاك.  أنت  فقالت:  األمر،  عليها  فعرض 
الصناع  ا،  وجهً الجميلة  واهللَّ  لكني  مقالتيهما-:  لها  يذكر  ولم   - فقالت  فأبتاه، 
فقال:  بخير.  عليه  اهللَّ  أخلف  فال  طلقني  فإن  أبًا،  الحسيبة  ا،  خلقً الرفيعة  ا،  يدً
بارك اهللَّ عليك. ثم خرج، إلى الحارث فقال: زوجتك يا حارث ابنتي بهيسة 
ببيت  أمر  ثم  شأنها،  من  وتصلح  تهيئها،  أن  أمها  فأمر  قبلت.  قال:  أوس.  بنت 
أدخلت  فلما  سنان:  بن  خارجة  الــراوي  قال  إليه..  بها  بعث  ثم  لهما.  فضرب 
 . واهللَّ ال  قــال:  شــأنــك؟  مــن  أفــرغــت  فقلت:  خــرج،  ثــم  هنيهة  لبث  بهيسة  عليه 
قـــال خــارجــة بــن ســنــان: كــيــف؟ قـــال: لــمــا دخــلــت عــلــيــهــا قــالــت: مـــه، أعــنــد أبــي 
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ما  ساروا  ولما  وارتحلوا..  بالرواحل  فأمر  يكون..  ال  ما  واهللَّ  هذا  وإخوتي؟ 
، قال الحارث لخارجة: تقدم، قال خارجة: فتقدمت ثم عدل الحارث  شاء اهللَّ
 ، واهللَّ ال  قــال:  أفــرغــت؟  فقلت:  بــي،  لحق  أن  لبث  ومــا  الطريق..  عن  بزوجته 
قــلــت: ولـــم؟ قـــال: قــالــت لـــي: أكــمــا يــفــعــل بــاألمــة الــجــلــيــبــة أو الــســبــيــة األخــيــذة، 
يعمل  مــا  وتــعــمــل  الــعــرب،  وتــدعــو  الــغــنــم،  وتــذبــح  الــجــزر  تنحر  حــتــى   ! واهللَّ ال 
وسكت  منجبة.  تــكــون  أن  وأرجــو  وعــقــالً  هــمــةً   أر إنــي  واهللَّ  فقلت:  لمثلي. 
ثم  والغنم،  اإلبل  فأحضر  ديارنا،  وصلنا  حتى  فرحلنا  خارجة:  قال  الحارث، 
ولــم؟  قلت:  ال.  قــال:  أفــرغــت؟  فقلت:  علي،  خــرج  مــا  وســرعــان  عليها.  دخــل 
قـــال: دخــلــت عــلــيــهــا فــقــالــت: واهللا لــقــد ذكـــر لــي مــن الــشــرف مــا ال أراه فــيــك؟ 
(المقصد:  ا!!  بعضً بعضها  تقتل  والعرب  للنساء،  أتفرغ  قالت:  وكيف؟  قلت: 
كانت الحرب في بدايتها بين عبس وذبيان). قلت: فيكون ماذا؟ قالت: اخرج 
فقال  تــريــد.  مــا  يفوتك  لــن  فإنه  أهلك  إلــى  ارجــع  ثــم  بينهم،  فأصلح  الــقــوم  إلــى 
بالصلح  بينهم  فمشينا  القوم  أتينا  حتى  فخرجنا  خارجة،  يا  بنا  اخرج  الحارث: 
آالف  ثالثة  فحملنا  ديــة،  رجــل  كل  عن  القتلى،  يحتسبوا  أن  على  فاصطلحوا 
لمى  بــعــيــر فــي ثــالث ســنــيــن، وانــصــرفــنــا بــأجــمــل الــذكــر، فــمــدح زهــيــر بــن أبــي سُ

المشهورة: بالقصيدة  الحارث 
ــــمِ ــــلَّ ــــكَ تَ ـــــــــمْ  لَ ــــــــةٌ  ــــــــنَ دِمْ ــــــــــــــى  فَ أَوْ أُمِّ  ــــــــــــنْ  (١)أَمِ ـــــمِ ـــــلَّ ـــــثَ ـــــتَ ـــــالـــــمُ اجِ فَ رَّ ــــــةِ الــــــــــــــــدَّ ــــــانَ مَ ــــــوْ بِــــــحَ

ZÚÓ‡Ó‡n€aÎ@@|Ìäë

شريح:  لي  قــال  قــال:  الشعبي  إلــى  بسنده  زكريا  بن  المعافى  القاضي   رو
يــا شــعــبــي! عــلــيــكــم بــنــســاء بــنــي تــمــيــم فــإنــهــن الــنــســاء! قــلــت: وكــيــف ذاك؟ فــقــال: 

.(٣٨  /٢) الحمدونية  التذكرة   (١)



۳٦
ا فمررت بخباء، فإذا بعجوز معها جارية رؤود(١)  ا من جنازة متطهرً رجعت يومً
إلــي،  أعجب  اللبن  فقلت:  الــمــاء؟  أم  إليك  أعجب  اللبن  فقالت:  فاستسقيت، 
هذه  من  قلت:  شربت  فلما  فسقتني  غريبًا،  أظنه  فإني  لبنًا  اسقيه  بنية  يا  فقالت: 
الجارية؟ فقالت: هذه زينب بنت حدير إحد نساء بني تميم، ثم من بني حنظلة، 
إلى  فانصرفت  ا،  كفؤً كنت  إن  نعم  قالت:  أتزوجينيها؟  قلت:  طهية.  بني  من  ثم 
الثقات  إخــوانــي  إلــى  وجهت  الظهر  صليت  فلما  القائلة،  مــن  فامتنعت  منزلي، 
مسروق بن األجدع، واألسود بن يزيد، فصليت العصر ثم رحت إلى عمها وهو 
في مسجده، فلما رآني تنحى لي عن مجلسه فقلت: أنت أحق بمجلسك ونحن 
طالبو حاجة، فقال: مرحبًا بك يا أبا أمية ما حاجتك؟ فقلت: إني ذكرت زينب 
بنت أخيك، فقال: واهللا ما بها عنك رغبة، وال تك عنها مقصر، قال: وتكلمت 
نفسي:  فــي  فقلت  ندمت  حتى  منزلي  إلــى  وصلت  فما  انصرفت،  ثــم  فزوجني، 
مـــاذا صــنــعــت؟  فهممت أن أرســـل إلــيــهــا بــطــالقــهــا، ثــم قــلــت: ال أجــمــع حمقتين 
ولكني أضمها إلي فإن رأيت ما أحب حمدت اهللا، وإن تكن األخر طلقتها، 
يا  قلت:  عنها  النساء  وقــام  إلي  أُهديت  فلما  وكرامتها،  بصداقها  إليها  فأرسلت 
اهللا  ويسأال  خلفه  ركعتين  تصلي  أن  لزوجها  امرأة  أُهديت  إذا  السنة  من  إن  هذه 
مكانها،  إلــى  رجعت  فرغت  فلما  خلفي،  هي  فــإذا  أصلي  فقمت  البركة،  تعالى 
ومــــددت يـــدي فــقــالــت: عــلــى رســلــك، فــقــلــت: إحــداهــن ورب الــكــعــبــة، فــقــالــت: 
وال  غريبة،  امــرأة  فإني  بعد  أمــا  وآلــه،  محمد  سيدنا  على  اهللا  وصلى  هللَّ  الحمد 
أخالقك  أعرف  ال  رجل  وأنت  هذا،  من  علي  أصعب  هو  مركبًا  ركبت  ما  واهللا 
فخبرني بما تحب أنت وبما تكره أزدجر عنه، أقول قولي هذا وأستغفر اهللا لي 
ولك. قال: فقلت: الحمد  هللَّ وصلى اهللا على محمد وآله، أما بعد فقد قدمت 

شبابها. مقتبل  في   (١)
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على أهل دار زوجك سيد رجالهم، وأنت إن شاء  اهللا سيدة نسائهم أحبوا هذا 
رجل  إني  فقلت:  يــزوروك؟  أن  أتحب  أختانك  عن  فحدثني  قالت:  كرهوه،  أو 
قاض فأكره أن يملوني وأكره أن ينقطعوا عني، قال: فأقمت معها سنة وأنا كل 
فإذا  القضاء  مجلس  من  ا  يومً فرجعت  مضى،  الذي  باليوم  مني  ا  سرورً أشد  يوم 
عجوز تأمر وتنهى في منزلي، فقلت: من هذه يا زينب؟ قالت: هذه ختنك هذه 
رأيت  وكيف  أمية،  أبــا  يا  حالك  كيف  قالت:  هــذه؟  يا  حالك  كيف  قلت:  أمــي، 
ا منها في حالتين:  أهلك؟ فقلت: كل الخير، فقالت: إن المرأة ال تكون أسوأ خلقً
فالسوط،  ريبًا  أهلك  من  رابك  فإن  زوجها،  عند  حظيت  وإذا  ا،  غالمً ولدت  إذا 
تجيئني  فكانت  األدب،  وأحسنت  الرياضة  كفتني  قد  ابنتك  أنها  أشهد  فقلت: 
في كل حول مرة فتوصيني بهذه الوصية ثم تنصرف، فأقمت معها عشرين سنة 
ركعت  أنــي  وذلـــك  ــا،  ظــالــمً لــهــا  وكــنــت  ــا  يــومً إال  ليلة  وال  ــا  يــومً عليها  غضبت  مــا 
ا وعجلت عن قتلها فكفأت عليها اإلناء وقلت: يا  ركعتي الفجر وأبصرت عقربً
زينب إياك واإلناء، وخرجت إلى الصالة، فعجلت إلى اإلناء فحركته فضربتها 
العقرب. ولو رأيتني يا شعبي وأنا أمص أُصبعها وأقرأ عليها المعوذتين. وكان 
لي جار يقال له قيس بن جرير، ال يزال يضرب زوجته، فكنت عند ذلك أقول:

ــــمْ هُ ــــاءَ ــــسَ ـــــونَ نِ بُ ـــــرِ ـــــضْ ــــــــــاالً يَ جَ ـــــــــــتُ رِ يْ أَ ـــا رَ ـــبَ ـــنَ يْ بُ زَ ــــــــرِ ـــيـــنَ أَضْ ــيــنـِـي حِ ــمِ ـــتْ يَ ـــلَّ ـــشُ فَ
ـــبٌ اكـِ ــــوَ ــــاءُ كَ الــــنِّــــسَ ــــسٌ وَ ــــمْ ــــــبُ شَ ــــــنَ يْ زَ ـــاوَ ـــبَ كَ ـــوْ كَ ــــنَّ  ــــنْــــهُ مِ ــــقِ  ــــبْ تُ ــــــمْ  لَ ــــتْ  ــــعَ ــــلَ طَ ا  إِذَ

أقول: الذي  وأنا 
ـــا ـــهَ ـــلُ أَهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  هـــَ ارَ زَ ــــبُ  ــــنَ يْ زَ ا  ــــــــــاإِذَ هَ ارَ وَّ ــتُ زُ مْ ـــــرَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أَكْ تُ وَ ـــــدْ ـــــشَ حَ
ـــا ـــهَ تُ رْ زُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  هُ تْ ارَ زَ ــــيَ  هِ إِنْ  (١)وَ ــــــــــا  هَ ارِ دَ   ـــــــوَ هَ ـــــي  لِ ــــنْ  ــــكُ يَ ــــــمْ  لَ إِنْ  وَ

.(٣١٦ عساكر (٣١٥/٦-  ابن  تاريخ  تهذيب   (١)



۳۸
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 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @﴿ تــعــالــى:  قــال 
 \  [  Z  Y﴿ :١٨٩]، وقال تعالى ﴾[سورة األعراف، آية رقم:   L K
[ســـورة   ﴾f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

.[٢١ رقم:  آية  الروم، 
 ﴾b  a   ﴿ تعالى:  وقوله   ،﴾K  J   ﴿ تعالى:  قوله  فلنتأمل 
الزوجين؟  حياة  على  آثاره  هي  وما  السكون؟  يكون  وكيف  السكن؟  هذا  فما 

فعله؟ الواجب  هو  وما 
قـــال فـــي الـــقـــامـــوس: الــســكــن كـــل مـــا يــســكــن إلـــيـــه ويــطــمــئــن إلـــيـــه مـــن أهــل 

وغيره(١).
فجعلها  بــذلــك  الــزوجــة  تــعــالــى  اهللا  خــص  الكريمتين  اآليــتــيــن  هــاتــيــن  فــي 
هذه  اشتملت  وقد  والراحة،  االطمئنان  هو  والسكون  لزوجها.  السكن  هي 
فانظر  الحياة.  مناحي  جميع  تشمل  تكاد  واسعة  معان  على  العظيمة  الكلمة 
من  يلزمهم  وما  مساكنهم  خارج  يكونون  عندما  األسوياء  الناس  حال  إلى 
الــتــكــلــف فــي ضــبــط الــكــالم والــمــلــبــس والــحــركــة والــســكــون، ثــم انــظــر إلــيــهــم 

القاموس. جواهر  من  العروس  تاج   (١٩٩/٣٥)  (١)



٤۰
عــنــدمــا يــعــودون إلــى مــســاكــنــهــم كــيــف يـــزول عــنــهــم ذلــك الــتــكــلــف فــي أكــلــهــم 
وشــربــهــم ونــومــهــم وغــيــر ذلـــك بــمــا يــحــصــل لــهــم مــن الــطــمــأنــيــنــة واالنــبــســاط، 
تعمل  فإنما  كذلك  تكون  حين  وهي  لزوجها.  السكن  هي  الزوجة  فكذلك 
ولتكثر  اهللا  فلتحمد  لــذلــك،  مــهــيَّــأة  خلقها  وقــد  ڽ  الــخــالــق  حكمة  وفــق 

شكره. من 
 +  *  )  ( '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال   

.[١٨٧ رقم:  آية  البقرة،  ﴾ [سورة   / .  -  ,

يجب  عــظــيــم  مــعــنــى   ﴾.  -  ,  +  *  )   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــفــي 
وبيان  بينهما،  متبادل  حق  وهــو  بموجبه  ويعمال  له  يتفطنا  أن  الزوجين  على 

جليلة: أغراض  ثالثة  له  اللباس  أن  ذلك 
كشفه. من  يُستحيا  ما  ستر  األول: 

ونحوهما. والبرد  الحر  من  الوقاية  الثاني: 
التجمل. الثالث: 

 N  M L  K  J  I  H  G  F  E  D﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
األعـــراف،  [ســـورة   ﴾Y  X  W  V  U  T  S  R Q  P  O

.[٢٦ رقم:  آية 
اآلفات. من  والوقاية  العورات  ستر  عن  ا  زائدً به  يتجمل  ما  هو  والرياش 
هذه  اآلخر  من  يحتاج  الزوجين  من  واحد  كل  أن  فلنعلم  هذا  فهمنا  فإذا 

فأعظمها: الثالثة، 
يظهر  وال  اآلخــر  منهما  واحــد  كــل  يستر  أن  الزوجين  فعلى  –الستر:   ١
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٤۱
سرا. له  يُفشي  وال  إظهاره  يسوؤه  ما  عنه 

والبرد. الحر  اللباس  كوقاية  تؤذيه  التي  اآلفات  من  بنفسه  يقيه  أن   -  ٢
واحد منهما لآلخر كالرياش  بعد ذلك إلى أن يكون كل  ٣ - ثم ليترقى 

محاسنه. ويظهر  به  يتجمل 
.[٢٢٨ رقم:  آية  البقرة،  p﴾ [سورة   o  n ﴿ تعالى:  وقال 

غير  جليلة،  وحكم  عظيمة،  معان  الكريمة  الجملة  هــذه  تحت  ويــنــدرج 
أن االنــتــفــاع بــهــا مــبــنــي عــلــى اإليــمــان بــهــا والــتــســلــيــم لــهــا والــفــهــم الــصــحــيــح لما 

البيان: وإليك  عليه،  دلت 
خلقه  في  البالغة  الحكمة  له  ڽ  الخلق  خالق  أن  يُعلم  أن  يجب   -١
لفوا به، وركب النساء  وأمره، ركب الرجال على خلقه تناسب ما كُ
في  فــق  وُ له  لق  خُ لما   اهتد فمن  لــه،  خلقن  ما  تناسب  خلقة  على 
الــداريــن ونــال الــســعــادتــيــن، ومــن لــم يــهــتــدِ كــان دلــيــالً عــلــى انــتــكــاس 

والعمل. الفكر  فساد  ثم  ومن  فطرته 
٢ – بــيــن تــعــالــى فـــي آيـــة أخــــر مـــا أجــمــل فـــي هـــذه اآليــــة فــقــال تــعــالــى: 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
.[٣٤ رقم:  آية  النساء،  .﴾ [سورة   -  ,

هي  والقوامة  الرجل،  في  القوامة  جعل  سبب  تعالى  ذكــر  اآليــة  هــذه  في 
ألمرين: ذلك  وأن  السابقة،  اآلية  في  الدرجة 

التنزيل  وفي  البشر،  عليها  اهللا  خلق  التي  الخلقة  أصل  إلى  راجع  أحدهما: 
آية  عمران،  آل  ´﴾ [سورة   ³ تعالى:﴿²  قوله  المبارك 



٤۲
٣٦]. ومـــن الــمــقــطــوع بــه أن الــرجــل والـــمـــرأة لــو كــانــا عــلــى  رقـــم: 
ولوقع  بينهما  التجانس  حصل  لما  واحــدة  وطبيعة  واحــدة  خلقة 
الــتــنــافــر بــيــنــهــمــا، وشـــواهـــد ذلــــك ظـــاهـــرة فــيــمــن انــتــكــســت فــطــرهــم 

تصوراتهم. وفسدت 
وثــانــيــهــمــا: اإلنـــفـــاق: وهـــو دفـــع الــمــهــر، وقـــد فــطــر اهللا الــخــلــيــقــة عــلــى ذلــك، 
وجــاء الــشــرع يــؤكــد أن الــرجــل هــو الــذي يــدفــع الــمــهــر لــلــمــرأة ولــو 
كــانــت أغــنــى الــنــاس، وال يــحــل لــمــرأة أن تــهــدي نــفــســهــا إلـــى أحــد 

خصائصه . من  وذلك  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  إال  مهر  بدون 
غــنــيــة،  كـــانـــت  وإن  زوجـــهـــا  عـــلـــى  الـــزوجـــة  نــفــقــة  أن  الـــمـــعـــلـــوم  – مـــن   ٣
فـــالـــرجـــل أقــــــدر عـــلـــى ذلـــــك ثــــم إنـــــه ال يـــضـــيـــع شـــــيء بـــســـبـــب قــيــامــه 
بــتــحــصــيــل الـــنـــفـــقـــة، أمــــا الــــمــــرأة فـــإنـــهـــا لـــو ذهـــبـــت لــتــحــصــيــل الــنــفــقــة 
فــســيــقــع مـــن إهـــمـــالـــهـــا لــوظــيــفــتــهــا الـــتـــي هـــي شـــــؤون الـــبـــيـــت وتــربــيــة 
يقدر  فالرجل  كبير،  وفساد  عظيم  ضــرر  بــالــزوج  والعناية  األوالد 
يقدر  ال  أمور  على  تقدر  والمرأة  المرأة،  عليها  تقدر  ال  أمور  على 
عــلــيــهــا الــرجــل وبــقــيــام كــل واحــد مــنــهــمــا بــوظــيــفــتــه يــحــصــل الــتــكــامــل 
ــقــال تــقــوم الــمــرأة بــوظــيــفــة الــرجــل  وتــســتــقــيــم الــحــيــاة الــلــهــم إال أن يُ
ويــقــوم الــرجــل بــوظــيــفــة الــمــرأة أو يــقــوم أحــدهــمــا بــكــال الــوظــيــفــتــيــن 

. ضرره  وعظيم  فساده  العقالء  كافة  يعلم  مما  وهذا 
الــبــيــت  بــشــؤون  الــقــيــام  وهــي  الــمــرأة -  وظــيــفــة  أن  ــعــلــم  يُ أن  ٤ – يــنــبــغــي 
وتـــنـــشـــئـــة األجــــيــــال والـــعـــنـــايـــة بـــشـــؤون الـــــزوج وتـــهـــيـــئـــة نــفــســهــا لــمــا 
الــرجــل بــل قــد  درجــة عــن وظــيــفــة  ال تــقــل  جــلــيــلــة  يــحــتــاجــه - وظــيــفــة 

تــزيــد عــلــيــهــا وتــنــاســب خــلــقــتــهــا وفــطــرتــهــا .
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عليها،  اهللا  خلقه  التي  خلقته  تناسب  ال  ألنها  عليها  يقدر  فال  الرجل  أما 

القائل: أحسن  وقد 
ـــــــــهـــــــــا دتَ أَعـــــــــدَ إِذا  ـــــــــــــــةٌ  سَ ـــــــــــــــدرَ مَ ـــــــبَ األَعــــــــــــــراقِاألُمُّ  ـــــــيِّ ـــــا طَ ـــــعـــــبً دتَ شَ أَعــــــــــــــــــدَ

امرأة. عظيم  رجل  كل  وراء  وقالوا: 
أما  تصوراتهم،  وصحت  فطرهم  سلمت  من  مع  فكالمنا  حال  كل  وعلى 

مكانه. هذا  ليس  للعالج   أخر طرق  فلهم  اآلخرون 

  



٤٤
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[سورة   ﴾´  ³﴿ تعالى:  قال  الزوجية،  العشرة  ركائز 
وهــي  ثــالثــة  أمـــور  عــلــى  الــزوجــيــة  الــعــشــرة  تــرتــكــز   ،[١٩ رقـــم:  آيـــة  الــنــســاء، 

 \  [  Z  Y﴿ تــعــالــى:  قــال  اهللا،  حــدود  وإقــامــة  والــرحــمــة،  الــمــودة، 
f﴾ [سورة   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴿ تعالى:  وقال   ،[٢١ رقم:  آية  الروم، 
 è  ç  æ å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ×  Ö
تــعــالــى:  وقــال   ،[٢٣٠ رقــم:  آيــة  الــبــقــرة،  ﴾ [ســورة   í  ì  ë  ê  é

 ° ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ﴿
 Ä Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
 [٢٢٩ رقــم:  آيــة  الــبــقــرة،  Ì﴾ [ســورة   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
لهما  ويُرجى  الدنيا،  سعادة  ناال  فقد  للزوجين  الثالث  هذه  اجتمعت  فإذا 

اآلخــرة. ســعــادة 
ــجــب الـــوفـــاء بــهــا، قـــال تــعــالــى:  وعــقــد الــزوجــيــة مــن أعــظــم الــعــقــود الــتــي يُ
 ،[١ رقــــــــم:  آيــــــة  الـــــمـــــائـــــدة،  [ســـــــــورة   ﴾^  ]  \  [  Z ﴿

 >  =  <  ;  ﴿ تــعــالــى:  قــال  غليظًا،  ا  ميثاقً وســمــاه  اهللا 
.[٢١ رقم:  آية  النساء،  ﴾ [سورة   ?

رو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث عــقــبــة بــــن عــامــر 
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٤٥
بِــهِ  تُمْ  لْ لَ تَحْ اسْ ــا  مَ وطِ  ــرُ الــشُّ ــنَ  مِ بِــهِ  ــتُــمْ  ــيْ فَّ وَ ــا  مَ ــقَّ  حَ أَ قــال: «إِنَّ  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  گ 

.(١)« وجَ رُ الْفُ
وعــقــد الــــزواج فـــي اإلســــالم عــقــد اخــتــيــار ال إجـــبـــار، رو الــبــخــاري فــي 
 ، رَ مَ تَأْ تُسْ تَّى  حَ مُ  األَيِّ حُ  نْكَ تُ قالملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  هريرةگ،  أبي  حديث  من  صحيحه 
نْ  «أَ  : الَ قَ ا؟  نُهَ إِذْ يْفَ  كَ وَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ  « نَ ذَ تَأْ تُسْ تَّى  حَ رُ  البِكْ حُ  نْكَ تُ الَ  وَ

.(٢ )« تَ كُ تَسْ
الزوجية،  الحياة  تعذر  عند  الزوجين  بين  الفراق  أمــر  اهللا  سهل  ولذلك 
فـــإن قـــام بــذلــك الــــزوج وإال حـــلَّ لــلــمــرأة أن تــفــتــدي نــفــســهــا وال جــنــاح عــلــيــهــا 
 ﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±﴿ تعالى:  قال  ذلــك،  في 
لكن  بينهما،  بالتفريق  الشرعي  القاضي  يحكم  أو   .[٢٢٩ آية:  البقرة،  [سورة 
يــجــب أن يــعــلــم أن هــذا الــعــقــد الــغــلــيــظ ال يــجــوز حــلــه إال بــانــعــدام هــذه األمــور 
يبقى  فإنه  بينهما  المودة  عدمت  فإذا  الزوجية،  العشرة  ركائز  هي  التي  الثالثة 
يبقى  فإنه  ا  أيضً الرحمة  عدمت  فإن  اهللا،  حدود  وإقامة  الرحمة  رابط  بينهما 
في  قال  رجالً  أن  روي  اآلخر.  في  اهللا  منهما  واحد  كل  يطيع  أن  رابط  بينهما 
نشدتني  إذ  أمــا  فقالت:  تحبيني؟  هل  نشدتك  باهللا  المــرأتــه:  عمرگ  عهد 
بـــاهللا فـــال. فـــخـــرج حــتــى أتـــى عـــمـــر، فـــأرســـل إلــيــهــا، فـــقـــال: أنـــت الـــتـــي تــقــولــيــن 
قال:  أفأكذب؟  باهللا،  نشدني  المؤمنين  أمير  يا  فقالت:  أحبك؟  ال  لزوجك: 
ــبــنــى عــلــى الــحــب، ولــكــن الــنــاس يــتــعــاشــرون  نــعــم فــأكــذبــيــه، لــيــس كــل الــبــيــوت تُ

.(٣) واألحساب  باإلسالم 

.(١٤١٨) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٥١٥١) برقم  البخاري  صحيح   (١)

.(١٤١٩) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٥١٣٦) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
.(١٢٠/١٣) للبغوي  السنة  شرح   (٣)



٤٦
ولعلهما حين يطيع كل واحد منهما اهللا في اآلخر يؤلِّف اهللا بين قلبيهما 
بين  التفريق  الشيطان  إلــى  األعــمــال  أحــب  مــن  فــإن  والــرحــمــة،  الــمــودة  وتــعــود 
يريدون  عندما  اإلسالم  وأعــداء  وأضــرار.  مفاسد  من  عنه  ينتج  لما  الزوجين 
إفــســاد بــلــد وهـــدم أمــة يــزرعــون فــيــه األســبــاب الــتــي يــنــتــج عــنــهــا تــفــرق األزواج 

البيوت. وهدم  األسر،  تشتت  ثم  ومن 
رســـول  قـــال  قــــال:  جـــابـــرگ  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
ــمْ  ــاهُ نَ دْ ــأَ فَ  ، ــاهُ يَ ا ــرَ سَ ــثُ  ــبْــعَ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــاءِ لْــمَ ا ــى  ــلَ عَ ــهُ  شَ ــرْ عَ ــعُ  ــضَ يَ ــلِــيــسَ  بْ إِ نَّ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إِ
ا،  ــــذَ كَ وَ ا  ــــذَ كَ ـــتُ  ـــلْ ـــعَ فَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ــــمْ  هُ ــــدُ حَ أَ ـــيءُ  ـــجِ يَ  ، ـــةً ـــنَ فِـــتْ ـــمْ  ـــهُ ـــمُ ـــظَ عْ أَ ـــةً  لَ ـــزِ ـــنْ مَ ـــهُ  ـــنْ مِ
ـــهُ  ـــتُ كْ ـــرَ تَ ـــا  مَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ــــمْ  هُ ــــدُ حَ أَ ـــيءُ  ـــجِ يَ ــــمَّ  ثُ  : ـــــالَ قَ ـــا،  ـــئً ـــيْ شَ ـــتَ  ـــعْ ـــنَ صَ ـــا  مَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ
ــالَ  قَ  .« ــتَ نْ أَ ــمَ  نِــعْ  : ــولُ ــقُ يَ وَ ــهُ  ــنْ مِ نِــيــهِ  ــدْ ــيُ فَ  : ــالَ قَ  ، تِــهِ أَ ــرَ مْ ا ــنَ  ــيْ بَ وَ ــهُ  ــنَ ــيْ بَ ــتُ  قْ ــرَّ فَ ــتَّــى  حَ

.(١ )« ــهُ مُ ــزِ ــتَ ــلْ ــيَ : «فَ ــالَ قَ هُ  ا رَ أُ  : ــشُ ــمَ عْ َ األْ
النبيملسو هيلع هللا ىلص:  أن  عمرک  ابــن  حديث  مــن  مسنده  فــي  أحمد  اإلمــام   ورو
ـــهُ  ثُ ـــدِ ـــحْ ـــبٍ يُ نْ ـــذَ ــا إِالَّ بِ ــمَ ــهُ ــنَ ــيْ قَ بَ ـــرِّ ـــفُ ـــانِ فَ ـــنَ ادَّ اثْ ـــــوَ ـــا تَ هِ مَ ـــدِ ـــيَ ـــدٍ بِ ـــمَّ ـــحَ ـــسُ مُ ـــفْ ي نَ ــــــذِ الَّ «وَ
رابط  بينهما  يبق  لم  هذه  والحالة  فإنه  الركائز  هذه  عدمت  فإذا  ا»(٢)،  مَ هُ دُ أَحَ

 b a  `  _  ^  ]  \  [﴿ تعالى:  قال  الفراق،  وتعيَّن  يجمعهما 
.[١٣٠ رقم:  آية  النساء،  ﴾ [سورة   g  f  e  d  c

تقييم  على  بناء  تقع  الفراق  حاالت  من  ا  كثيرً أن  له  التنبه  يجب  مما  وإن 
ا ال يــلــتــزم فــيــه صــاحــبــه الــعــدل واإلنــصــاف،  ــا جــائــرً أحــد الــزوجــيــن لــآلخــر تــقــيــيــمً

الندم. ينفع  ال  حين  يندم   الهو غمامة  تنقشع  عندما  ولذلك 
(١) برقم (٢٨١٣) .

مــحــقــقــوه:  وقـــال  بــرقــم (٥٣٥٧)،  أحــمــد  (٢٥٩/٩)  اإلمــــام  مــســنــد  فــي  حــديــث  مــن  قــطــعــة   (٢)
صحيح. حديث 
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بين  المتبادلة  والــواجــبــات  بالحقوق  التعريف  الــنــكــاح  مقاصد  فــي  تــقــدم 
الــزوجــيــن، وأن اســتــصــحــاب ذلـــك حــيــن تــقــيــيــم أحـــد الــزوجــيــن لــآلخــر يــجــعــل 
األمور  بعض  بذكر  بيانًا  هنا  ونزيد  نفسه.  من  ا  منصفً حكمه  في  عادالً  المرء 

ــا، قــال تــعــالــى: ﴿ ³  الــتــي تــجــعــل تــقــيــيــم الــرجــل لــلــزوجــة عـــدالً صــوابً
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´

.[١٩ رقم:  آية  النساء،  ﴾ [سورة   Â

أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومسلم  الــبــخــاري   رو
جَ  وَ عْ أَ إِنَّ  وَ  ، لَعٍ ضِ نْ  مِ نَ  لِقْ خُ نَّ  إِنَّهُ فَ ا،  يْرً خَ اءِ  بِالنِّسَ وا  صُ تَوْ «اسْ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
 ، جَ ــوَ عْ أَ لْ  ــزَ يَ لَمْ  تَهُ  كْ رَ تَ إِنْ  وَ  ، هُ تَ رْ سَ كَ هُ  يمُ قِ تُ بْتَ  هَ ذَ ــإِنْ  فَ  ، هُ ــالَ عْ أَ عِ  لَ الضِّ فِي  ءٍ  ــيْ شَ

ا»(١). يْرً خَ اءِ  بِالنِّسَ وا  صُ تَوْ اسْ فَ
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ورو
 : ــالَ وْ قَ » أَ ـــرَ ــا آخَ ــنْــهَ ـــيَ مِ ضِ ــا رَ ــقً ــلُ ــا خُ ــنْــهَ هَ مِ ـــرِ ، إِنْ كَ ــةً ــنَ مِ ــؤْ ــنٌ مُ مِ ــؤْ كْ مُ ــرَ ــفْ قـــال:«الَ يَ

.(٢)« هُ يْرَ «غَ
مـــن هــــذه اآليـــــات واألحــــاديــــث وغــيــرهــا يــتــبــيــن أنــــه يــجــب الـــعـــدل فـــي تقييم 
الــذي قــد يخفى هــو تطبيق ذلــك،  مسلم ولــكــن  وهــذا معلوم لــد كــل  الــزوجــة، 
ا:  فإن الرجل إذا تزوج المرأة وهو يريد منها مقاصد النكاح السابق ذكرها جميعً
هذه  إلــى  النظر  عليه  يجب  تقييمها  إرادة  عند  فإنه  والمتعة،  والخدمة،  الــذريــة، 
وكانت  مجتمعة  إليها  نظر  فـــإذا  حـــدة،  على  واحـــد  كــل  إلــى  ال  مجتمعة  الــثــالث 

.(١٤٦٦) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٥١٨٦) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(١٤٦٧) برقم   (٢)



٤۸
الزوجة تستحق الثلث ٣٣ % على أقل تقدير لكل واحد منها فإن مجموع ذلك 
ذلك  احتقر  حــدة  على  واحــد  كــل  إلــى  نظر  إذا  بينما  الكاملة،  الــدرجــة  عنه  ينتج 

ا وسبب ذلك النظر الخاطئ.. التقدير وحكم عليها بالفشل قطعً

ولــــو اســتــصــحــب مـــا دلــــت عــلــيــه اآليـــــات واألحــــاديــــث الـــســـابـــقـــة لـــم يــقــع 
الـــمـــرأة  مـــن  يـــرد  لـــم  إذا  الـــرجـــل  أن  ـــا  إيـــضـــاحً ذلـــك  ويـــزيـــد  الـــخـــطـــأ.  ذلـــك  فـــي 
 اثــنــيــن مـــن ثـــالثـــة مـــثـــالً فـــإن ثــلــث الـــدرجـــة ال تــكــفــي فـــي رفـــع مــســتــو ســـو
وبــذلــك  الــمــقــاصــد،  تــلــك  مـــن  ا  واحـــــدً إال  مــنــهــا  يـــرد  لـــم  إذا  كــذلــك  الـــزوجـــة، 
يــتــضــح الــفــرق بــيــن أن تــقــوم الــمــرأة بــهــذه الــمــقــاصــد الــثــالثــة وبــيــن أن يــطــلــب 
مــنــهــا الــقــيــام بــبــعــضــهــا فــقــط، ولــذلــك لــمــا خــطــب الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص أم ســلــمــة اعــتــذرت 
أعلم-  واهللا   - الــعــذر  هــذا  بتقديم  أرادت  وقــد  صبية،  لديها  بــأن  األمــر  بــادي 
، وقــد وقــع ذلــك  أنــهــا ســتــنــشــغــل بــهــم عــن الــقــيــام بــحــق رســـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص كــامــالً
، فــــرو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث أم ســلــمــةڤ قـــالـــت: أرســـل  فـــعـــالً
لي  إن  فقلت:  له،  يخطبني  بلتعةگ  أبي  بن  حاطب  رسول  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  إلي 
ــهَ  ـــو الــلَّ عُ دْ ــنْــهــا، وأَ ِــيَــهــا عَ ــن ــغْ ــهَ أنْ يُ ــو الــلَّ عُ ــنَــدْ ــهــا فَ ــتُ ــنَ ــا ابْ بــنــتًــا وأنــا غــيــور، فــقــال: «أمَّ
من  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمــام  رواه(١)   مــا  لــذلــك  ويــشــهــد   .« ةِ ــرَ ــيْ ــغَ بِــالْ ــبَ  هَ ــذْ يَ أنْ 
حــديــث أم ســلــمــةڤ: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص لــمــا عــقــد عــلــيــهــا كـــان يــأتــيــهــا، فـــإذا جــاء 
حييا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  وكان  لترضعها،  حجرها  في  فوضعتها  زينب،  أخذت 
تصنع،  لما  ياسر  بن  عمار  ففطن  ا.  مرارً ذلك  ففعل  فيرجع،  يستحي  ا،  كريمً
من  فانتشطها  عليها  فدخل  ألمها  أخاها  وكان  عمار  وجاء  يوم  ذات  فأقبل 
حــجــرهــا وقـــــال: دعــــي هــــذه الــمــقــبــوحــة الــمــشــقــوحــة الـــتـــي آذيــــت بــهــا رســـول 

.(٩١٨) برقم   (١)
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٤۹
البيت  في  بصره  يقلب  فجعل  فدخل،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  وجاء  قال:   ، اهللاملسو هيلع هللا ىلص 
قال:  بها،  فذهب  عمار  جاء  قالت:  ؟»  نَابُ زُ لَتْ  عَ فَ ا  مَ ؟  نَابُ زُ نَ  يْ «أَ ويقول: 

.(١)« اءِ لِلنِّسَ بِّعَ  سَ أُ وَ  ، لَكِ بِّعَ  سَ أُ نْ  أَ ئْتِ  شِ «إِنْ  قال:  ثم  بأهله،  فبنى 
وإن من رحمة اهللا وحكمته أن خفف على المرأة التكاليف الشرعية في 
عوف،  بن  الرحٰمن  عبد  حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو العبادات، 
ــا،  ــهَ جَ ــرْ ــتْ فَ ــظَ ــفِ حَ ــا، وَ هَ ــرَ ــهْ ــتْ شَ ــامَ صَ ــا، وَ ــهَ ــسَ ــمْ ةُ خَ أَ ـــرْ ـــمَ ــتِ الْ ــلَّ ا صَ قـــالملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ

.(٢)  « ئْتِ شِ نَّةِ  الْجَ ابِ  بْوَ أَ يِّ  أَ نْ  مِ نَّةَ  الْجَ لِي  خُ ادْ ا:  لَهَ قِيلَ  ا،  هَ جَ وْ زَ تْ  طَاعَ أَ وَ
الوجوه،  أكمل  على  الثالثة  المقاصد  بهذه  للقيام  لتفريغها  إال  ذلك  وما 
له  ا  دافعً ذلك  كان  به  تقوم  ما  يقدر  رجالً  ووجدت  ذلك  فعلت  إن  المرأة  فإن 
ومجتمعه  دينه  تجاه  بل  فقط  أسرته  تجاه  ليس  عليه،  اللَّه  أوجب  بما  يقوم  أن 

امرأة. عظيم  رجل  كل  وراء  قالوا:  ولذلك  ا،  جميعً والناس 
Z ÈÓj‰m

 لــو أن رجــالً يــريــد أن تــكــتــمــل لــه هــذه الــمــقــاصــد الــثــالثــة بــأعــلــى درجــاتــهــا 
في  الحكيم  وهو  تعالى  أن اهللا  وذلــك  نعم،  الجواب:  ذلــك،  له  يحصل  فهل 

 ^  ]  \  [  Z  ﴿ تعالى:  قال  التعدد،  للرجل  شرع  بخلقه  العليم  شرعه 
.[٣ رقم:  آية  النساء،  ﴾ [سورة   c b  a  `  _

يريد. ما  مجموعهن  من  له  سيكمل  فإنه  لذلك  أهالً  الرجل  كان  فإن 

  

برقم (٢٦٦٦٩). أحمد (٢٦٨/٤٤)  اإلمام  مسند   (١)
جيد. حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٩٤٠٣)،   (١٤٥ أحمد (٣٢/  اإلمام  مسند   (٢)



٥۰
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إن مـــن مــســائــل الــعــشــرة الــزوجــيــة الــتــي تــســتــقــيــم الــحــيــاة الــزوجــيــة بــحــســن 
ــعــطــى االهـــتـــمـــام الــمــطــلــوب (الـــنـــفـــقـــة)، وقــد  الــتــصــرف فــيــهــا وتـــســـوء حــيــن ال تُ
اخــتــرنــاهــا مــثــاالً لــوقــوعــهــا فــي بــيــت الــنــبــوة ولــمــا يــشــاهــد فــي الــواقــع مــن آثــارهــا 
أحوال  سائر  في  به   يُحتذ مثاالً  ولتكون  وتفرقهما،  الزوجين  اجتماع  على 
الــعــشــرة الــزوجــيــة. وخــالصــة مــا وقــع فــي بــيــت الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص هــو أن نــســاءه أكــثــرن 
فضاق  عــنــده،  ليس  مــا  يسألنه  أن  الــحــال  بهن  بلغ  حتى  النفقة  طلب  فــي  عليه 
بين  نساءه  يخير  أن  ربــه  وأمــره  التخيير  آيــة  عليه  اهللا  فأنزل  سعته  على  صــدره 
أن يــصــبــرن مــعــه عــلــى ضــيــق الــعــيــش وشـــدة الــحــال، أو يــفــارقــهــن. وهـــذا دلــيــل 
فيه  اهللا  أنزل  إذ  الفائقة  العناية  يُولى  أن  يجب  وأنه  الموضوع  هذا  أهمية  على 

القيامة. يوم  إلى  تلى  يُ قرآنًا 
 وإليك اآليات  فتدبر:

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {﴿ تــعــالــى:  قــال 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
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واحدة  فخيرهن  به  اهللا  أمره  ما  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  فعل  وقد   ،[٢٩  ،٢٨ اآليتان: 
ـــا وأرفـــــع مــنــزلــة فـــاخـــتـــرن اهللا  واحــــــدة، وقــــد كـــن رضــــي اهللا عــنــهــن أعـــلـــى شـــأنً

اآلخرة. والدار  ورسوله 
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قــالــت:  ڤ  عــائــشــة  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
الَ  فَ ا  رً مْ أَ لَكِ  اكِرٌ  ذَ «إِنِّي  فقال:  بي  بدأ  أزواجه  بتخيير  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أُمر  لما 
ــمْ  يَّ لَ ـــوَ بَ نَّ أَ ــلِــمَ أَ ــدْ عَ قَ : وَ ــتْ ــالَ ». قَ ــكِ يْ ــوَ بَ ي أَ ــرِ مِ ــأْ ــتَ ــسْ ــتَّــى تَ ــلِــي حَ ــجَ ــعْ نْ الَ تَ ــيْــكِ أَ ــلَ عَ

 |  {﴿  : ــالَ قَ هُ   نَاؤُ ثَ لَّ  جَ اهللا  «إِنَّ   : الَ قَ مَّ  ثُ  : الَتْ قَ  ، اقِهِ رَ بِفِ اني  رَ مُ أْ يَ ونَا  كُ يَ
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
ــإِنِّــي  ؛ فَ يَّ ـــوَ بَ ــرُ أَ مِ ــأْ ــتَ سْ ا أَ ــذَ يِّ هَ ــي أَ ــفِ : فَ ــتُ ــلْ ــقُ : فَ ــتْ ــالَ ﴾»، قَ  ¼  »  º  ¹

.(١) ةَ  رَ اآلخِ ارَ  الدَّ وَ هُ  ولَ سُ رَ وَ يدُ  اَهللا  رِ أُ
لُنِي  أَ تَسْ «الَ  رواية:  وفي  فعلت،  ما  مثل  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أزواج  فعل  ثم  قالت: 
ثَنِي  عَ بَ لَــكِــنْ  وَ نِّتًا،  تَعَ مُ الَ  وَ ــنِّــتًــا،  ــعَ مُ ثْنِي  بْعَ يَ ــمْ  لَ ــهَ  الــلَّ إِنَّ  ــا،  ــهَ تُ ــبَــرْ خْ أَ إِالَّ  ــنَّ  ــنْــهُ مِ ةٌ  أَ ـــرَ امْ

.(٢) ا»  رً يَسِّ مُ ا  لِّمً عَ مُ
دور اآلباء واألمهات في تقويم الزوجات وتوجيههن إلى مراعاة أحوال 

أزواجهن:

ــرٍ  ــكْ بَ ــــو  بُ أَ ــــلَ  خَ دَ قـــال:  اهللاک  عــبــد  بـــن  جــابــر  حــديــث  مـــن  مــســلــم   رو
ــدٍ  َحَ ألِ نْ  ذَ ــؤْ يُ ــمْ  لَ ــابِــهِ  بِــبَ ــا  ــوسً ــلُ جُ الــنَّــاسَ  ــدَ  جَ ــوَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاِ ــولِ  سُ رَ ــى  ــلَ عَ نُ  ذِ ــأْ ــتَ ــسْ يَ
دَ  جَ فَوَ  ، هُ لَ نَ  ذِ أُ فَ نَ  ذَ تَأْ فَاسْ رُ  مَ عُ بَلَ  قْ أَ مَّ  ثُ  ، لَ خَ فَدَ رٍ  بَكْ َبِي  ألِ نَ  ذِ أُ فَ  : الَ قَ  . مْ نْهُ مِ
ــئًــا  ــيْ ــنَّ شَ ــولَ قُ َ : ألَ ــالَ ــقَ فَ  : ــالَ ــتًــا. قَ ــاكِ ــا سَ ــمً اجِ وَ  ، هُ ــاؤُ ــهُ نِــسَ لَ ــوْ حَ ــا  ــالِــسً جَ ملسو هيلع هللا ىلص،  الــنَّــبِــيَّ
ــنِــي  ــتْ لَ ــأَ سَ ـــةَ  جَ ـــارِ خَ ــنْــتَ  بِ ـــتَ  يْ أَ رَ ـــوْ  لَ اهللاِ  ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــبِــيَّ الــنَّ ــكُ  ــحِ ضْ أُ
نَّ  «هُ  : الَ قَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاِ ولُ  سُ رَ كَ  حِ فَضَ ا.  هَ نُقَ عُ تُ  أْ جَ فَوَ ا  يْهَ لَ إِ تُ  مْ قُ فَ ةَ   قَ النَّفَ

.(١٤٧٥) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٤٧٨٦) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(١٤٧٨) برقم  مسلم  صحيح   (٢)



٥۲
ــا،  ــهَ ــنُــقَ ــأُ عُ ــجَ ــةَ يَ ــشَ ــائِ ــى عَ لَ ــرٍ إِ ــكْ ــو بَ بُ ــامَ أَ ــقَ ». فَ ــةَ ــقَ ــفَ لــنَّ ا ــنِــي  ــنَ لْ ــأَ ــسْ  يَ ــرَ ــا تَ ــمَ لــي كَ ــوْ حَ
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ــولَ  سُ رَ ــنَ  لْ ــأَ ــسْ تَ  : ــولُ ــقُ يَ ــا  ــمَ هُ كِــالَ ــا،  ــهَ ــنُــقَ عُ ــأُ  ــجَ يَ ــةَ  ــصَ ــفْ حَ ــى  لَ إِ ــرُ  ــمَ عُ ــامَ  ــقَ فَ
 . هُ ــنْــدَ عِ ــيْــسَ  لَ ا  بَدً أَ ــيْــئًــا  شَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ولَ  سُ رَ لُ  ــأَ ــسْ نَ الَ  واهللاِ   : ــنَ ــلْ ــقُ فَ  . هُ ــنْــدَ عِ ــيْــسَ  لَ ــا  مَ

.(١ الــحــديــث( ا ....  ــرً ــهْ ــنَّ شَ ــهُ لَ ــتَــزَ ــمَّ اعْ ثُ
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ـــا أن عــلــى الــــزوج اإلنـــفـــاق عــلــى زوجـــتـــه مــن  ـــا وعـــرفً مـــن الــمــعــلــوم شـــرعً
تــعــلــم مــا  عـــلـــى الـــزوجـــة أن  يـــجـــب  لـــكـــن  مــســكــن ومــلــبــس ومــطــعــم ومـــشـــرب، 
واجبًا  ليس  ما  تسأله  لكيال  الواجب؛  على  ا  زائدً كان  وما  ذلك  من  لها  يجب 
وإن  والبخل،  بالتقصير  رمته  فيها  قصر  إن  التي  الواجبات  من  أنه  على  عليه 
لــم يــقــصــر فــيــهــا لــم تــقــابــلــه بــالــشــكــر واالمــتــنــان الـــذي يــســتــحــقــه لــظــنــهــا أنـــه إنــمــا 
ونشير  مكانه  هذا  ليس  توسع  إلى  بحاجة  المسألة  وهذه  فقط.  عليه  ما   أد

.(٢) ا  اختصارً إليها 
 + *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  قال 
 ; :  9  8  7  6  5 4  3  2  1  0  /  .  -  ,
آيــة:  الــطــالق،  ﴾ [ســورة   E  D  C  B  A  @  ? >  =  <

 Q  P  O  N  M  L  K J  I  H  G  F﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   ،[٦
[ســورة  َّ  ﴾  b  a  `  _  ^  ]  \ [  Z  Y  X  W  V  U  T S  R

.[٧ اآليــة:  الــطــالق، 
رو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشةڤ أن النبيملسو هيلع هللا ىلص 

.(١٤٧٨) برقم  مسلم  صحيح   (١)
النفقات. باب  الفقه،  كتب  راجع  المسألة  هذه  في  للتوسع   (٢)
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٥۳
 (١)، ورو« ــنـِـيــكِ ــي بَ ــفِ ــكْ يَ ــيــكِ وَ ــفِ ــكْ ــا يَ وفِ مَ ــرُ ــعْ ــمَ ــهِ بِــالْ ــالِ ـــنْ مَ ي مِ ـــذِ قــال لــهــنــد: «خُ
ما  گ:  حيدة  بــن  معاوية  سأله  عندما  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مسنده  فــي  أحمد  اإلمــام 
الَ  ، وَ يْتَ تَسَ ا اكْ ا إِذَ وهَ سُ تَكْ ، وَ تَ ا طَعِمْ ا إِذَ هَ حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «تُطْعِمُ

.(٢)« الْبَيْتِ فِي  إِالَّ  رْ  جُ تَهْ الَ  وَ  ، بِّحْ قَ تُ الَ  وَ  ، هَ جْ الْوَ بِ  رِ تَضْ
اآلتي: لنا  يتبين  يذكر  لم  مما  وغيرها  الشرعية  النصوص  هذه  ومن 

وفقره. وغناه  ويسره،  عسره  من  الزوج  حال  حسب  النفقة  مقدار   -١
إحسان  فهو  ذلــك  على  زاد  ومــا  الكفاية  هــو  النفقة  فــي  الــواجــب  أن   -٢

يكفر(٣). فال  ويشكر  ينكر،  فال  يذكر  أن  يجب  وفضل 
٣- أن عــلــى الــــزوج أن يــعــدل بــيــن نــفــســه وزوجـــتـــه فــيــطــعــمــهــا مــمــا يــطــعــم 

يكتسي. مما  ويكسوها 
القيام  يستطع  لم  إذا  الزوج  أن  الشرعي  القضاء  في  المعلوم  من   -٤
الصالحة  المرأة  أن  غير  الفراق،  طلب  للزوجة  أن  الكفاية  بنفقة 
الــتــي تــتــأســى بــأمــهــاتــهــا  هــي  اآلخــرة  والــدار  اهللا  تــريــد  الــتــي  الــعــاقــلــة 
عــنــهــن،  اهللا  ورضـــــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول  أزواج  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  أمـــهـــات 
يــســتــطــيــع،  ال  مــا  تــكــلــفــه  وال  يــقــدر،  ال  بــمــا  الــزوج  كــاهــل  تــرهــق  فــال 
بــأن  لــذلــك،  أهــالً  كــان  إذا  الــحــال  وضــيــق  الــشــدة  عــلــى  وتــصــبــر مــعــه 

له. واللفظ   (١٧١٤) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٢٢١) برقم  البخاري  صحيح   (١)
حسن. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٢٠٠٢٢)،   (٢٢٦ أحمد (٣٣/  اإلمام  مسند   (٢)

 : ــــالَ ؟ قَ ــــهِ لــــلَّ ــــــولَ ا سُ ــــا رَ يَ ــــمَ  ــــوا: بِ ــــالُ »،  قَ ــــاءَ ــــسَ لــــنِّ ا ـــا  ــهَ ـــلـِ هْ ــــرَ أَ ــــثَ كْ ــــــــتُ أَ يْ أَ رَ وفــــي الـــحـــديـــث: «وَ  (٣)
ـــوْ  لَ  ، ــــانَ ــــسَ حْ اإلِ نَ  ــــرْ ــــفُ ــــكْ يَ وَ  ، ـــيـــرَ ـــشِ ـــعَ لْ ا نَ  ـــرْ ـــفُ ـــكْ «يَ  : ـــــالَ قَ ؟  ـــهِ ـــالـــلَّ بِ نَ  ـــرْ ـــفُ ـــكْ يَ  : ـــيـــلَ قِ   .« نَّ هِ رِ فْ  « بِكُ
ا  ــرً ــيْ خَ ــنْــكَ  مِ ــــتُ  يْ أَ رَ ـــا  مَ  : ـــتْ ـــالَ قَ ــا  ــئً ــيْ شَ ــنْــكَ  مِ تْ  أَ رَ ـــمَّ  ثُ  ، ـــهُ ـــلَّ كُ ـــرَ  هْ الـــدَّ ـــنَّ  اهُ ـــدَ إِحْ ـــى  لَ إِ ـــنْـــتَ  ـــسَ حْ أَ

ــه بــن عــبــاسک. الــلَّ حــديــث عــبــد  ١٠٥٢) مــن  ». صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم ( ــطُّ قَ



٥٤
يعوض  ما  أخالقه  من  لها  يبذل  العشرة  حسن  النفس  كريم  يكون 

الــدنــيــا. فــي أمــور  الــنــقــص  بــه 
مراتب: على  أزواجهن  مع  تعاملهن  في  الزوجات  أن   -٥

األولـــــى: وهـــي أدنـــاهـــن مــرتــبــة وأســـوأهـــن عـــشـــرة، مـــن تــنــكــر الــجــمــيــل وتــكــفــر 
منك  رأيــت  مــا  قــالــت:  كله  الــدهــر  إحــداهــن  إلــى  أحسن  لــو  العشير؛ 

قط. ا  خيرً
الثانية: من تجعل ما ليس واجبًا من الواجبات، إذا لم يقم به اتهمته بالتقصير 

بالبخل. ورمته 
قل. وإن  منه  شيء  عن  طرفها  تغض  وال  كامالً  حقها  تطلب  من  الثالثة: 

وأرفـــعـــهـــن درجــــة وأســـعـــدهـــن بــخــيــر الــدنــيــا  بـــعـــة: وهــــي أعـــالهـــن مـــرتـــبـــة  الـــرا
واآلخـــــرة، مـــن تــقــابــل الــتــقــصــيــر بــالــصــبــر، والـــمـــعـــروف بــالــشــكــر، 
عــلــيــهــا  يــجــب  ال  مــا  مــن نــفــســهــا ومــالــهــا  فــتــبــذل  عــلــى ذلــك  تــزيــد  بــل 
ــنْ هــذه صــفــتــهــا فــلــيــتــمــســك بــهــا فــإنــهــا  مَ اهللا مــنــهــن  بــذلــه. فــمــن رزقــه 
سعد  حديث  من  صحيحه  في  حبان  ابن   رو فقد  السعادة،  من 
 ، ــةُ ــالِــحَ الــصَّ ةُ  أَ ــرْ لْــمَ ةِ : ا ــادَ ــعَ الــسَّ ــنَ  ــعٌ مِ بَ رْ گ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «أَ
 ،(١ )« ِـــيءُ ـــن لـــهَ ا ـــبُ  كَ ـــرْ ـــمَ لْ ا ، وَ ـحُ ــالـِ ـــارُ الــصَّ ـــجَ لْ ا ، وَ ـــعُ اسِ ـــوَ لْ ــنُ ا ــكَ ــسْ لْــمَ ا وَ
عــمــروک  بـــن  اهللا  عــبــد  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ورو
ةُ  أَ ــــرْ لــــمَ ا ـــا  ـــيَ نْ الـــدُّ ــــاعِ  ــــتَ مَ ــــرُ  ــــيْ خَ وَ  ، ــــاعٌ ــــتَ مَ ـــا  ـــيَ نْ لـــدُّ قــــال: «ا الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
حــديــث آخــر  ٢)، ووصــفــت هــذه الــمــرأة الــصــالــحــة فــي  )« ــةُ ــحَ ــالِ الــصَّ

.(٤٠٢١) برقم  حبان  ابن  صحيح   (١)
.(١٤٦٧) برقم  مسلم  صحيح   (٢)
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٥٥
ســئــل  قـــال:  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  رواه 
 ، ـــرَ ـــظَ نَ ا  إِذَ هُ  ـــرُّ ـــسُ تَ ـــتِـــي  لَّ «ا قـــال:  خــيــر؟  الــنــســاء  أي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســـول 

.(١ )« ــالِــهِ مَ ــا وَ ــهَ ــسِ ــفْ نَ فِــي  هُ  ــرَ ــكْ يَ ــا  فِــيــمَ ــهُ  ــالِــفُ ــخَ تُ الَ  ، وَ ــرَ مَ ا أَ إِذَ ــهُ  ــطِــيــعُ تُ وَ

ومــن األمــثــلــة عــلــى مــا ســبــق مــا رواه الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث 
فقال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فرأيت  المسجد  في  كنت  قالت:  اهللاڤ  عبد  امرأة  زينب 
». وكــانــت زيــنــب تــنــفــق عــلــى عــبــد اهللا وأيــتــام فــي  ــنَّ ــكُ ــيِّ ــلِ ـــنْ حُ ـــوْ مِ لَ ــنَ وَ قْ ــدَّ ــصَ «تَ
أنفق  أن  عــنــي  أيــجــزي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  ســل  اهللا:  لعبد  فــقــالــت  قــال:  حــجــرهــا، 
عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول  اهللاملسو هيلع هللا ىلص، 
حاجتها  الــبــاب،  عــلــى  األنــصــار  مــن  امــرأة  فــوجــدت  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  إلــى  فــانــطــلــقــت 
مــثــل حــاجــتــي فــمــر عــلــيــنــا بــالل فــقــلــنــا: ســل الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: أيــجــزئ عــنــي أن أنــفــق 
فقال:  فسأله  فدخل  بنا.  تخبر  ال  وقلنا:  حجري؟  في  لي  وأيتام  زوجي  على 
ــي؟» قــال: امــرأة عــبــد اهللا،  يــانِــبِ هِ ــا؟»، قــال: زيــنــب، قــال: أي «الــزَّ ــمَ ــنْ هُ «مَ

.(٢)« ةِ دقَ الصَّ رُ  جْ أَ وَ القرابةِ  رُ  جْ أَ  : رانِ جْ أَ ا  مَ لَهُ  ، مْ «نَعَ قال: 

ZÚ‘–‰€a @bËuÎå€ @Òcä‡€a @fia˚ç @laÖe

مــؤدبــة  لــهــا  ســؤا فــي  عــفــيــفــة  تــكــون  أن  لــنــفــقــة  ا تــســأل  حــيــن  لــلــمــرأة  يــنــبــغــي 
لـــذي  ا لـــحـــال  وا لـــوقـــت  ا تـــخـــتـــار  وأن  زوجـــهـــا،  لـــحـــال  مـــراعـــيـــة  طـــلـــبـــهـــا،  فـــي 
افٍ  وَ  ، ـــافٍ ـــفَ عَ فـِـي  ــهُ  ــبْ ــلُ ــطْ ــيَ ــلْ فَ ــقــا  حَ ــبَ  ــلَ طَ ـــنْ  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ا قــال  وقــد  يــصــلــح، 
مسند اإلمام أحمد (٣٨٣/١٢ – ٣٨٤) برقم (٧٤٢١)، وقال محققوه: إسناده قوي. قال   (١)
المراد  بأن  المسند  في  ما  وتصحيح   ،« هُ ــرُّ ــسُ تَ ــتِــي  لَّ «ا النسائي:  في  ما  والصواب  السندي: 

.(٣٨٣/١٢) المسند  بعيد.  الخ   ... الذي  زوجة 
.(١٠٠٠) برقم  مسلم  وصحيح   ،(١٤٦٦) برقم  البخاري  صحيح   (٢)



٥٦
 .(١ ) « افٍ وَ ــرِ  ــيْ غَ وْ  أَ

رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابــن عــبــاسڤ: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
ــيــمُ  اهِ ــرَ ــاءَ إِبْ ــجَ عــنــدمــا ذكــر قــصــة بــنــاء إبــراهــيــم الــخــلــيــل الــكــعــبــة جــاء فــيــه: «... فَ
نْهُ  ــهُ عَ تَ أَ ــرَ لَ امْ ــأَ ــسَ ، فَ ــيــلَ ــاعِ ــمَ ــدْ إِسْ ــجِ ــمْ يَ ــلَ ، فَ ــتَــهُ كَ ــرِ ــطَــالِــعُ تَ ــيــلُ يُ ــاعِ ــمَ جَ إِسْ وَّ ــزَ ــا تَ مَ ــدَ ــعْ بَ
 ، رٍّ بِشَ نُ  نَحْ الَتْ  قَ فَ  ، مْ يْئَتِهِ هَ وَ مْ  هِ يْشِ عَ ــنْ  عَ ا  لَهَ أَ سَ ــمَّ  ثُ لَنَا،  بْتَغِي  يَ جَ  ــرَ خَ  : الَتْ قَ فَ
 ، مَ الَ يْهِ السَّ لَ ئِي عَ رَ اقْ كِ فَ جُ وْ اءَ زَ ا جَ إِذَ : فَ الَ ، قَ تْ إِلَيْهِ كَ ةٍ، فَشَ دَّ شِ يقٍ وَ نُ فِي ضِ نَحْ
ــلْ  : هَ ــالَ ــقَ ــا، فَ ــئً ــيْ ـــسَ شَ ــهُ آنَ نَّ ــأَ ــيــلُ كَ ــاعِ ــمَ ـــاءَ إِسْ ــا جَ ــمَّ ــلَ ، فَ ــابِــهِ ــةَ بَ ــبَ ــتَ ــرْ عَ ــيِّ ــغَ ــولِــي لَــهُ يُ قُ وَ
 ، هُ تُ بَرْ أَخْ فَ نْكَ  عَ لَنَا  أَ سَ فَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ يْخٌ  شَ ا  نَ اءَ جَ  ، مْ نَعَ  : الَتْ قَ ؟  دٍ أَحَ نْ  مِ مْ  كُ اءَ جَ
؟  ءٍ يْ بِشَ اكِ  صَ وْ أَ لْ  هَ فَ  : الَ قَ ةٍ،  دَّ شِ وَ دٍ  هْ جَ فِي  ا  نَّ أَ هُ  تُ بَرْ أَخْ فَ نَا،  يْشُ عَ يْفَ  كَ لَنِي  أَ سَ وَ
اكِ  ذَ  : ــالَ قَ  ، ابِكَ بَ تَبَةَ  عَ يِّرْ  غَ قُولُ  يَ وَ  ، مَ الَ السَّ يْكَ  لَ عَ أَ  ــرَ قْ أَ نْ  أَ نِي  رَ مَ أَ  ، مْ نَعَ  : الَتْ قَ
 ، ــرَ خْ أُ مْ  نْهُ مِ جَ  وَّ ــزَ تَ وَ ا،  هَ قَ طَلَّ فَ  ، لِكِ بِأَهْ قِي  الحَ  ، ــكِ قَ ــارِ فَ أُ نْ  أَ نِي  رَ مَ أَ ــدْ  قَ وَ بِــي،  أَ
تِهِ  أَ رَ امْ لَى  عَ لَ  خَ دَ فَ  ، هُ دْ يَجِ مْ  لَ فَ دُ  عْ بَ مْ  اهُ تَ أَ مَّ  ثُ  ، هُ اللَّ اءَ  شَ ا  مَ يمُ  اهِ رَ إِبْ مْ  نْهُ عَ بِثَ  لَ فَ
مْ  هِ يْشِ عَ ــنْ  عَ ا  لَهَ أَ سَ وَ ؟  ــتُــمْ نْ أَ يْفَ  كَ  : ــالَ قَ لَنَا،  بْتَغِي  يَ جَ  ــرَ خَ  : الَتْ قَ فَ  ، نْهُ عَ ا  لَهَ أَ سَ فَ
؟  مْ كُ امُ عَ طَ ــا  مَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــهِ الــلَّ لَى  عَ ــنَــتْ  ثْ أَ وَ  ، ــةٍ ــعَ سَ وَ يْرٍ  بِخَ نُ  نَحْ  : الَتْ قَ فَ  ، مْ يْئَتِهِ هَ وَ
مِ  اللَّحْ فِي  مْ  لَهُ كْ  ارِ بَ مَّ  هُ اللَّ  : الَ قَ  . اءُ المَ الَتِ  قَ ؟  مْ ابُكُ رَ شَ ا  مَ فَ الَ  قَ  ، مُ اللَّحْ الَتِ  قَ
مْ  ــا لَهُ عَ ــمْ دَ ــانَ لَــهُ ــوْ كَ لَ ، وَ ــبٌّ ــئِــذٍ حَ مَ ــوْ ــمْ يَ ــنْ لَــهُ ــكُ ــمْ يَ لَ ــالَ الــنَّــبِــيُّملسو هيلع هللا ىلص: «وَ ، قَ ــاءِ الــمَ وَ
ا  ــإِذَ : فَ ـــالَ ، قَ ــاهُ افِــقَ ــوَ ــمْ يُ ــةَ إِالَّ لَ ــكَّ ــرِ مَ ــيْ ـــدٌ بِــغَ حَ ــا أَ ــمَ ــيْــهِ ــلَ ــو عَ ــلُ ــخْ ــا الَ يَ ــمَ ــهُ : فَ ـــالَ ». قَ فِــيــهِ
يلُ  اعِ مَ إِسْ اءَ  جَ ا  لَمَّ فَ  ، ابِهِ بَ تَبَةَ  عَ ثْبِتُ  يُ يهِ  رِ مُ وَ  ، مَ الَ السَّ يْهِ  لَ عَ ئِي  رَ اقْ فَ كِ  جُ وْ زَ اءَ  جَ
 ، يْهِ لَ عَ نَتْ  ثْ أَ وَ  ، يْئَةِ الهَ نُ  سَ حَ يْخٌ  شَ ا  انَ تَ أَ  ، مْ نَعَ  : الَتْ قَ ؟  دٍ أَحَ نْ  مِ مْ  اكُ تَ أَ لْ  هَ  : الَ قَ
اكِ  صَ أَوْ فَ  : الَ قَ  ، يْرٍ بِخَ ا  نَّ أَ هُ  تُ بَرْ أَخْ فَ نَا  يْشُ عَ يْفَ  كَ لَنِي  أَ سَ فَ  ، هُ تُ بَرْ أَخْ فَ نْكَ  عَ لَنِي  أَ سَ فَ

األلباني  الشيخ  وصححه   ،٢٤٢١ برقم  وعائشةک  عمر  ابــن  حديث  من  ماجه  ابــن  سنن   (١)
برقم (١٩٦٥). ماجه (٥٤/٢)  ابن  سنن  صحيح  في 
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٥۷
 ، ــابِــكَ ــةَ بَ ــبَ ــتَ ــبِــتَ عَ ــثْ نْ تُ كَ أَ ـــرُ مُ ـــأْ يَ ، وَ مَ ــالَ ــيْــكَ الــسَّ ــلَ أُ عَ ــرَ ــقْ ــوَ يَ ، هُ ــمْ ــعَ : نَ ــتْ ــالَ ، قَ ءٍ ــيْ بِــشَ

.(١)  « كِ كَ سِ مْ أُ نْ  أَ نِي  رَ مَ أَ  ، تَبَةُ العَ نْتِ  أَ وَ بِي  أَ اكِ  ذَ  : الَ قَ
من  العشر  الوصايا  بهذه  ونختم  النفوس،  وتطيب  البركات  تحل  فبهذا 
به  نذكر  إنما  وليُعلم  النساء،  من  اهللا  شــاء  من  بها  لينتفع  البنتها  عاقلة  امــرأة 
ــا مــن الــمــســتــحــيــالت بــل هــو كــثــيــر فــي الـــواقـــع، والــســيــر، والــتــواريــخ  لــيــس ضــربً
طــافــحــة بــذلــك يــزيــد ويــنــقــص ويــقــل ويــكــثــر حــســب أحـــوال الــنــاس فــي الــزمــان 

والمكان.. 
ومــن الــوصــايــا الــمــشــهــورة مــا أوصــت بــه أم ابــنــتــهــا لــيــلــة زفــافــهــا فــقــالــت لها 
وهي تودعها: أي بنية إنك قد فارقت بيتك الذي منه خرجت، ووكرك الذي 
ا،  عبدً لك  يكن  أمة  له  فكوني  تعرفيه،  لم  وقرين  تألفيه  لم  وكر  إلى  نشأت  فيه 

ا: ذخرً لك  يكن  خصال  عشر  له  واحفظي 
 أمـــا األولــــى والـــثـــانـــيـــة: فــالــنــصــيــحــة بــالــقــنــاعــة والــمــعــاشــرة بــحــســن الــســمــع 

والطاعة.
أنفه. لموضع  والتفقد  عينيه،  لموقع  فالتعهد  والرابعة:  الثالثة  وأما   

والكحل  ريح،  أطيب  إال  منك  يشمن  وال  قبيح،  على  منك  عيناه  تقع  فال 
المعروف. الطيب  أطيب  والصابون  والماء  الموصوف،  الحسن  أحسن 

منامه،  عند  والــهــدوء  طــعــامــه،  لــوقــت  فالتفقد  والــســادســة:  الــخــامــســة  وأمــا 
مكربة. النوم  وتنغيص  ملهبة،  الجوع  حرارة  فإن 

وعياله. لنفسه  والرعاية  وماله  ببيته  فالعناية  والثامنة:  السابعة  وأما 
إن  فإنك  سرا،  له  تفشي  وال  ا  أمرً له  تعصي  فال  والعاشرة:  التاسعة  وأما 

.(٣٣٦٤) برقم  البخاري  صحيح   (١)



٥۸
ذلك  بعد  ثم  غدره،  تأمني  لم  سره  أفشيت  وإن  صدره،  أوغرت  أمره  عصيت 
التقصير  من  األولــى  فــإن  فرحه،  حين  واالكتئاب  اكتئابه،  حين  والفرح  إيــاك 
ا،  إكرامً لك  يكون  ما  أشد  ا  إعظامً له  تكونين  ما  وأشــد  التكدير،  من  والثانية 
فيما  هواكِ  على  وهواه   ، رضاكِ على  رضاه  تؤثري  حتى  ذلك  إلى  تصلي  ولن 

الخير(*).(١) لك  يضع  واهللا  كرهت،  أو  أحببت 
نبينا  على  وسلم  اهللا  وصلى  الصالحات،  تتم  بنعمته  الــذي  هللا  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد 
  

ــا الــجــزء الــثــانــي مــن هـــذا الــكــتــاب، نــســتــكــمــل فــيــه مــا تــبــقــى مــن  ــه يــصــدر قــريــبً وإن شـــاء الــلَّ  (*)
الموضوع. بهذا  المتعلقة  المسائل 
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٥۹
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