
 

  

 

 
 بالغة التعبير عن القيم التربوية في وصية األعرابية " أمامة بنت الحارث " البنتيا ليمة زفافيا 

 

3452 

ثالغخ اىزؼجري ػِ اىقٌٍ اىرتثٌ٘خ يف ٗصٍخ األػشاثٍخ " أٍبٍخ ثْذ احلبسس " 
 الثْزٖب ىٍيخ صفبفٖب 

 تامر محمد أحمد حجازي
 ، مصر قسم البالغة والنقد ، كمية المغة العربية ، جامعة األزىر ، إيتاي البارود

 drtamer@azhar.edu.egالبريد اإللكتروني : 
 ادليخص : 

حول وصية اإلعرابية "أمامة بنت الحارث" البنتيا ليمة زفافيا ، يدور ىذا البحث 
وىي وصية تتكون من مقدمة وعشر وصايا وختام الوصية ، وقد اشتممت في 
مجموعيا عمى عشرين قيمة تربوية ، وقف عمييا البحث ودرسيا دراسة بالغية 

الدراسة مدى تبرز بالغة التعبير عن كل قيمة تربوية وردت في ثناياىا ، وقد بينت 
التمازج واالرتباط األسموبي بين ما اشتممت عميو الوصية من قيم تربوية راقية 
تضمن لبناتنا وأزواجنا حياة زوجية آمنة مستقرة ، إن تمسكوا بيا ، وبين بالغة 
التعبير عن تمك القيم ، وكيف أنيا جاءت عمى لسان األعرابية بأسموب يفيض 

 قول وتأخذ باأللباب . عذوبة وينضخ بالغة ، تسحر الع
 . : وصية ، األعرابية ، ليمة الزفاف ، دراسة بالغية اىنيَبد ادلفزبحٍخ

 

 
 
 
 

 



 

  

 

 
 بالغة التعبير عن القيم التربوية في وصية األعرابية " أمامة بنت الحارث " البنتيا ليمة زفافيا 

 

3453 

The Eloquence Of Expressing The Educational 

Values In The Will Of The Bedouin "Umama bint 

Al-Hareth" For Her Daughter On Her Wedding 

Night 

 

Tamer Mohammed Ahmd Hgazy                                             
Department of rhetoric and criticis , College Arabic 
language, Azhar university - Itay – Al- barood, Egypt .   

Email : drtamer@azhar.edu.eg 
Abstract : 

This Research revolves around the will of the Bedouin 

Omama bent  El- Hareth for her daughter on her wedding 

night , which is will consisting of the introduction and ten 

commandments and the conclusion of the will . it included in 

its entirety twenty educational values , upon which the 

Research stoods , and studied it a rhetorical study 

highlighting the eloquence of expressing every educational 

value contained in its folds . A delegation showed the study 

the extent of mixing and stylistic correlation between what 

was included in the commandment of high educational values 

that guarantee our daughters and aur husbands a stable 

marital life if they adhere to it , and the eloquence of 

expressing those values , and how they came on the tongue of 

Al-urbiyya in manner that overflows with sweetness and 

exudes eloquence , enchants the minds and takes the doors . 
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 ادلقذٍخ
الحمدددد ل الدددذي عمدددم بدددالقمم ، والصدددالة والسدددالم عمدددى مدددن بعثدددو ربدددو رحمدددة 

 لمعالمين ، وعمى آلو وصحبو أجمعين وبعد ،،،،
زوجية قائمة عمدى عالقدة بدين الرجدل والمدرأة ىدي فمما ال شك فيو أن الحياة ال

مدددن أقددددس وأعظدددم العالقدددات التدددي ينبغدددي لكدددل عاقدددل وعاقمدددة أن يحدددافظوا عمييدددا 
ويقدسوىا ، وىذه الحياة شراكة طاىرة بين الرجل والمدرأة ، لكدل منيمدا مدا لدو وعميدو 

حتدى  ما عميو ، ومن يريد أن يأخذ فعميو أن يعطي ، ولن تستقيم عجمدة تمدك الحيداة
 يعمم كل من الزوجين ما عميو من واجبات وما لو من حقوق.

وفي ىذه الدراسة المتواضعة تطالعنا وصية ذىبية المرأة عاقمة حكيمة عاشدت 
بحدرت الحيداة بحموىدا ومرىدا ،  في بيئة جاىمية لم تدتعمم ولدم تقدرأ ولدم تكتدب ، لكنيدا خا

سددل الذىبيددة  لتكددون وحريرىددا وأشددواكيا ، فصدداغت خالصددة تجربتيددا فددي تمددك السال
 قالدة في عنق ابنتيا لما حان زواجيا .

تمك األم األعرابية ىي أمامة بنت الحارث ، وفتاتيا المقبمة عمى عش الزوجية 
ىي أم إياس ، خمت بيا أميا وقد عرفدت مدا يسدعد الرجدل ، ومدا يغضدبو ، لتوصدييا 

أم وكدل زوجدة وكددل  ليمدة زفافيدا بتمددك الوصدية الثميندة ، التددي ينبغدي أن تفيميدا كددل
فتاة ، متجردة مما ليا من حقدوق كزوجدة ، وموضدحة لمدا عمييدا مدن واجبدات تجداه 
زوجيدددا ، وكأنيدددا تقدددول لفتاتيدددا ولكدددل نسددداء العدددالم : إن المدددرأة إذا أدت مدددا عمييدددا 
حصمت عمى حقوقيا تبعدا لدذلك دون أن تمسدك األبدواق لممطالبدة بحقيدا ، ودون أن 

 . تمجأ إلى المحاكم والقضاء
لقد اشتممت تمك الوصية عمى مجموعة راقية من القديم التربويدة التدي امتزجدت 
بيذا البيان الساحر ، الذي فاضت بدو قريحدة تمدك األعرابيدة ، فدأردت مدن خدالل ىدذا 
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البحث أن أكشدف النقداب عدن بعدض تمدك البالغدة الراقيدة التدي حممدت لندا جممدة مدن 
 الزوجين العيش في سعادة وىناء. القيم التربوية العالية ، والتي تضمن لكال

وقدد وردت الوصدية بروايدات متعدددة ، حاولدت الجمدا بينيدا مدن خدالل الروايددة 
األم التي جمعت شتاتيا ، مبتدئا بحثي بمقدمة ذكرت فييا منيج البحث وخطتو ، ثم 
بمدخل بينت فيو قيمة الوصدية ، ثدم ذكدرت المناسدبة التدي قيمدت فييدا الوصدية ، ثدم 

 وصية كامال أمام القارئ الكريم.ذكرت نص ال
وقد وردت الوصية في مجمميا مشتممة عمى عشرين وصية فرعية ، تمثل كدل 
واحدة منيا قيمة تربوية عالية ، ال غنى ألي فتداة عنيدا ، وقدد قسدمت الوصدية إلدى 

 ثالثة أقسام :
 مقدمة الوصية ، وتناولت فييا بالغة التعبير عن ثالث قيم تربوية. ـ أٗال :

الوصايا العشر ، وتناولت فييا بالغة التعبير عدن عشدر وصدايا ىدي  ثبٍّب :ـ 
 صمب الوصية .
 ختام الوصية ،تناولت فيو بالغة التعبير عن سبا قيم تربوية . ـ ثبىثب :

 ثم جاءت الخاتمة لتبرز النتائج التي أسفر عنيا البحث.
 ثم ختمت بحثي بفيرس لممصادر والمراجا وآخر لمموضوعات .

دو قيمة ىذا البحث في التمازج واالختالط بين بالغة األعرابية في وصديتيا وتب
البنتيا ليمة زفافيا ، وما اشتممت عميو تمك الوصية من قيم تربوية عاليدة  ونصدائ  
زوجيددة راقيددة ، تصددم  لكددل زمددان ومكددان ، فيددي وصددية إنسددانية قيمددت فددي عصددر 

زمدان حيداة زوجيدة مطمئندة متدى جاىمي وما ذلك تضمن لبناتنا وزوجاتنا في ىدذا ال
 التزمت بيا الفتاة .

وبعد ،،، فيذه بضداعة مزجداة ، أقددميا بدين يدديك أييدا القدارئ الكدريم ، راجيدا 
منك أن تدلني عمدى تقصديري وزلمدي ، وراجيدا مدن ربدي أن ينفدا بيدا كاتبيدا وقارئيدا  
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اة تتدددبرىا وأن يجعميددا سددببا فددي سددعادة البيددوت ، واسددتقرار الحيدداة الزوجيددة لكددل فتدد
بعناية ، وأن يجعميا في ميزان والديح د رحميما ال تعالى د وال من وراء القصدد . د 

 . تامر محمد أحمد حجازي
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 ٍذخو
مما ال شك فيو أن صالح المجتما واستقراره راجدا السدتقرار األسدرة وتماسدكيا 

ام األمددان ، والمددرأة التددي ىددي الزوجددة أو األم أو البنددت أو األخددت ... الددخ ىددي صددم
لنجاح األسرة واسدتقرارىا ، ولدذلك فدغن غدرس القديم التربويدة واألخالقيدة واالجتماعيدة 
في المرأة يعد عامال رئيسا لنجداح األسدرة واسدتقرار المجتمدا، وضدمانا لتماسدك أفدراد 

 األسرة وعدم انييارىا.
والمددرأة التددي نشددأت فددي بيئددة منحمددة أخالقيددا ودينيددا ىددي نددواة ألسددرة مضددطربة 

ينيددا وأخالقيددا واجتماعيددا ، توشددك أن تنيددار قواعدددىا وأن تتعددرض لمفشددل والخددراب  د
فيي أسرة في ميب الري  وضررىا عمى المجتما واقدا ال محالدة ، حيدث إنيدا تكدون 

 عبئا عمى المجتما تثقل كاىمو وتشيا فيو الفاحشة والفساد.
دا ، لكن الحمدل والشك أن الرجل لو دور في ىذا األمر ال يانكر إصالحا أو فسا

األكبر والدور األعظم تتحممو األم التي تؤثر في بناتيا وأبنائيا بل وفدي زوجيدا أشدد 
 التأثير.

والزوجدددة العاقمدددة ىدددي بمثابدددة الميندسدددة المددداىرة التدددي تخطدددط ونعدددد دراسدددات 
الجدددوى لبندداء مشددروع األسددرة القويددة ، والددزوج ىددو الممددول ليددذا المشددروع عميددو 

نفيددذ والمتابعددة، فددغذا اختددل البندداء منددذ المحظددات األولددى لوضددا اإلنفدداق وعمييددا الت
األساس فغندو يوشدك أن ينيدار حدين يكتمدل، وانييداره يعندي المدوت والخدراب وخسدارة 
النفددوس واألمددوال ، فددغذا اختددل بندداء المددرأة التددي ىددي بمثابددة الميندسددة لبندداء األسددرة 

تشددر مددن خالليددا سددموم اختددل بندداء األسددرة كميددا ويوشددك أن تنيددار فددي وقددت مددا وتن
 الفساد واإلفساد في كيان المجتما.

ذا كانت تمك الميندسة ماىرة تجيد التخطيط وتؤذي عمميا بغتقان ، فدال شدك  وا 
 أن البناء سيكون قويا متماسكا صمبا ال تنال منو عوادي الزمن وال تقمبات األيام.
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ت عمدى القديم وىكذا األسرة التي نشأ أفرادىدا فدي ظدل امدرأة حكيمدة رشديدة نشدأ
والمبادئ وحسن معاشرة الزوج بحكمة وأناة ، والبعد عما يزعجدو أو يجعمدو مضدطربا 
مندفعا نحو اليدم والتخريب ، تكون بال شك أسرة مستقيمة متزندة نفسديا واجتماعيدا 
وأخالقيا ودينيا ، ومن ثم تنج  وتشيا في المجتما القيم والفضائل وتنشدر األخدالق 

 اسكا قوي البنيان.، وتجعمو مجتمعا متم
وىذا النمدوذج الدذي تخضدا لدو ىدذه الدراسدة ىدو نمدوذج مشدرف ألم حكيمدة ، 
توصددي ابنتيددا ليمددة زفافيددا بوصددايا تسددتحق أن تكتددب بمدداء الددذىب ، وىددذه الوصددايا 
خرجت من أم أميدة ال تقدرأ وال تكتدب عاشدت فدي بيئدة جاىميدة ، ولمدا يددخل اإلسدالم 

تجربدة إنسدانية حكيمدة تددفعيا فطدرة نقيدة صدافية   حياتيا ، ومن ثم كانت تعبيرا عدن
وتحدوىا أخالق وتربية رشيدة ، فأم كيذه نشأت في تمك البيئة القاحمة ، تخرج منيا 

 ىذه الشذرات الذىبية ، ال شك أنيا تستحق أن تادرس وتادرحس بالغتيا لألجيال.
ا الحكدديم تمددك البالغددة الراقيددة العربيددة األصدديمة التددي تدددفقت عمددى أثمددة لسدداني

محممة بأجمل القيم التربوية واألخالقية التدي تضدمن لبناتندا وأزواجندا د إن ىدم سداروا 
 عمييا د حياة آمنة مطمئنة مستقرة ، تمتمئ بالحب وتفيض بالسعادة واألمان.

 
 
 

 ثني ٌذي اى٘صٍخ
وتناقمتيددا كتددب األدب ، وسددوف أذكددر ىنددا وردت الوصددية فددي مصددادر متعددددة 

 ما مراعاة الفروق الواردة في المصادر األخرى.دراسة نص الوصية محل ال
وقبددل أن أذكددر نددص الوصددية يجدددر بنددا أن نددذكر السددياق العددام الددذي وردت    

 فيو الوصية.
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فقد ذكروا أن الحارث بدن عمدرو ممدك كدنةددلةل لمدا بمغدو جمدالا ابندة عدوف بدن    
مِّم الشيباني، وكمالايا، وقوةا عقميا، دعا امرأة مدن ك ، ذات " عصدام"ندة ياقدال ليدا: ماحل

 ."اذىبي حتى تعممي لي عمم ابنة عوف":  عقل ولسان، وأدب وبيان، وقال ليا
، فأعممتيددا بمددا "أمامددة بنددت الحددارث"فمضددت حتددى انتيددت إلددى أميددا، وىددي    
فأرسددمت أمامددة إلددى ابنتيددا، وقالددت: أي بنيددة  ىددذه خالتددك، أتتددك لتنظددر ،  قلدددملتة لددو

يدددا شددديًئا إن أرادت النظدددر مدددن وجدددو أو خمدددق، وناطقييدددا إن إليدددك، فدددال تسدددتري عن
 استنطقتك.
ددن عندددىا وىددى  فدددخمت إلييددا، فنظددرت إلددى مددا لددم تددر قددط مثمددو     فخرجددت مد
داع ملنة كلشلفل القناع  "تقول:   ، فأرسمتيا مثاًل."ترك الخد

 ثم انطمقت إلى الحارث، فمما رآىا مقبمة قال ليا: ما وراءك يا عصام؟   
رَّح الملحةضا عن الزَّبلد  " قالت: رأيت جبية كالمرآة المصقولة، يزينيدا  (1) "صل

مةتلددو ددملتةو خد سل : عناقيددد  شددعر حالددك كأذندداب الخيددل، إن ألرة ن مشددطتو قمددتل السالسددلو وا 
اللىا الوابل ملم،  جل دا بدحا طَّا بقمم، أو ساوِّ   وحاجبيند كأنما خا

بةيلدرلة، تقوسا عمي مثل عين ظلبةيلٍة عل
دنيا،  (2) ددِّ السديف الصَّ ، (3)بينيمدا أندف كحل

وان نلتلدان كدداألرجا جة فَّدتة بدو ول دان(4)حل مل شاددق فيدو فدم كالخداتم، لذيددذة ،(1)، فدي بيداض كالةجا

                                           

 لمصدددق ياضددرب مثددل وىددذا المحددض، تحتددو الددذي المددبن: وبالصددري  المددبن، رغددوة: بالزبددد تعندى (1)
: لسدان العدرب البدن منظدور طبعدة دار الحدديث القداىرة   ينظر)  . .المظنون الخبر بعد يحصل

 م مادة : زبد ، صرح ، محض ( 2003ىد د 1423الطبعة األولى 
 ) المسان : عبير (.الجسم ممتمئة أي (2)
نيا سيف (3) ماو  :أي: صل  ) المسان : صنا (.ملجة
 فيدو يشدبيو لون وكل  زىر شديد الحمرة ، حسن المنظر وليست لو رائحة لو شجر: األرجوان (4)

   .أرجوان
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تلقلمَّددب فيددو لسددان، ذو فصدداحة وبيددان، بعقددل ،  (2)المبتسددم، فيددو ثنايددا غددر ذات أشلددر
روان، تجمبان ريقً ،  وافر، وجواب حاضر مة في ،  ا كالشيد إذا دلكتمتقي فيو شفتان حل

ية ان،يتصدل ،  رقبة بيضاء كالفضة، راكبت في صدر كصدر تمثال دامة ملجل دان مادة وعلضا
دس،  ، وال عدرق ياجل راكبدت فييمدا كفدان دقيقدان ،  بيما ذراعان، ليس فييما عظم ياملدس،

إلددى آخددر مددا ذكددرت مددن قصددبيما لددين عصددبيما، تعقددد إن شددئتل منيمددا األنامددل... 
 .أوصاف

فممدا ،  ل الممك إلى أبييا فخطبيا، فزوجيا إياه، وبعث بصداقيا، فجيدزتفأرس
 . (3): ... الوصيةأراد أن يحمموىا إلى زوجيا، قالت ليا أميا

 
والحقيقددة أن مالبسددات الوصددية ومددا ذكرتددو عصددام مددن أوصدداف البنددة عددوف 
تسددتحق أن تدددرس فددي بحددث مسددتقل ، ياعنددى فيددو الباحددث بددغبراز القيمددة البالغيددة 

متشبييات التي وردت عمى لسان عصام في وصفيا الدقيق والمفصل لطبيعدة جمدال ل
أم إياس ، وىي أوصاف بميغة تحتاج إلى دراسة مستقمة تاعنى بدراسة مدوارد األمثدال 

                                                                                                           

ربيدة : المعجدم الدوجيز : أرج  ، إصددار مجمدا المغدة العربيدة د طبعدة خاصدة بدوزارة الت ينظدر) 
 م (1999ىد د 1420والتعميم د 

مددان :  المؤلددؤ ، واحدتددو  (1) انددة، الجا مل ددل حبددة: وىددي جا المعجددم الددوجيز :  .كالددد،رَّة الفضددة مددن تاعةمل
 . الجمان

دراىلا أسدنانيا المدرأة ألشلدرت: يقدال أطرافيا، وتحديد تحزيزىا: األسنان تأشير (2) دًرا تلأةشد  والتأشدير. ألشة
 أعمم  المسان : أشر وال شرًعا، عنو منيي واألخير ا،وتصنعً  خمقة،: ضربان

تحقيدق: عبدد العمديم  ىدد(290ممفضل بن سممة بن عاصم، أبو طالب )المتوفى: نحدو ل الفاخر (3)
الناشددر: دار إحيدداء الكتددب العربيددة، د  مراجعددة: محمددد عمددي النجددار187ددددد  184: الطحدداوي

  ىد 1380الطبعة: األولى، د  عيسى البابي الحمبي
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العربية دراسة بالغية ، وىو باب جديد وثري يحتداج مدن البداحثين إلدى طرقدو وفتحدو 
 واستخراج ما فيو من كنوز بالغية .

 ى٘صٍخّص ا
لما حان أن تاحمل " أما إياس " إلى زوجيدا : " الحدارث بدن عمدرو " ممدك كنددة  

 خمت بيا أميا " أمامة بنت الحارث " وقالت توصييا : 
أي بنية، إن الوصدية لدو تاردكلدتة لفضدلد أدٍب، تاردكلدتة لدذلك مندك، ولكنيدا تدذكرة  "

 لمغافل، ومعونة لمعاقل.
كندتد  و لغندى أبوييدا، وشددة حاجتيمدا إلييدا زواجولو أن امرأة اسدتغنت عدن الد

مدقل الرجال. ، ولين خا مدقةنل  أغنى الناس عنو، ولكن النساء لمرجال خا
 ، دتد مَّفةدتد العادشَّ الدذي فيدو دلرلجة ، وخل دتد رلجة أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منو خل

كةر لم تعرفيو، وقرين لم تألفيو، فأصب  بممكدو عميدك رقيًبدا ومميًكدا فكدوني لدو ،  إلى ول
شيًكا. ًة يلكانة لكد عبًدا ول  ألمل

رًا.عشر خصالبنية، احممي عنى  أي  ، تكن لك ذخرًا وذكة
 الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السما والطاعة.• 
والتعيد لموقا عينو، والتفقد لموضدا أنفدوو فدال تقدا عينادو مندكد عمدى قبدي ، • 

 وال يشم منك إال أطيب ري .
 سن الموجود، والماء أطيب الطيب المفقود.والكحل أحسن الح

والتعيددد لوقددت طعامددو، والةياددداو، عنددو عنددد منامددوو فددغن حددرارةل الجددوع د ملمةيلبددة، • 
 ة.غضبوتنغيصل النوم م

واالحتفاظ ببيتو ومالدو، واإلرعداء عمدى نفسدو ودحشدمو وعيالدو، ومدالك األمدر • 
شلم حسن ا  لتدبير.في المال حسنا التقدير، وفي العيال والحل
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وال تفشي لو سرًّا، وال تعصي لو أمرًاو فغنك إن أفشديتد سدره لدم تدأمني غددره، • 
ن عصيت أمره ألوةغلرةتد صدره.  وا 

، واالكتئدداب عنددده إن كددان فرًحدداو فددغن  ثددم اتقددي مددا ذلددك الفددرح إن كددان تلردًحددا
 الخصمة األولي من التلقصير، والثانية مدن التكدير.

وأشد ما تكدونين ،  و إعظاًماو يكن أشدَّ ما يكون إكراًماوكوني أشدَّ ما تكونين ل
 .لو موافقةو يكن أطولل ما تكونين لو مرافقة

ثري رضداه عمدى رضداك، وىدواه  دمدين إلدى مدا تاحبدين حتدى تادؤة واعممي أندك ال تلصد
 ."عمى ىواك، فيما أحببتد وكرىت، وال يلخير لك 

قد  ملتة فلسامِّملتة إليو، فلعلظام ملوة مد عايلا منو، وولدتل لو المموك السبعة الذين ممكوا فلحا
 (1)بعده اليمن.

                                           

قددد  (1)  -جميددرة األمثددال  ، و  العمميددة الكتددب دار/ ط العريددان  تحقيددق 78-7/77الفريددد :  العد
 . 572د571/ 1: بي ىالل العسكري أل
تحقيددق : محمددد أبددو الفضددل إبددراىيم  و عبددد المجيددد  1988الطبعددة الثانيددة ،  دار الفكددر -

الناشددددر : دار  262/  2: الفضددددل النيسددددابوري  ألبددددي -مجمددددا األمثددددال  و   قطددددامش
جميدرة خطدب العدرب فدي ، و  تحقيدق : محمدد محيدى الددين عبدد الحميدد بيروت –المعرفة 

الناشدر: المكتبدة دد  146د  145: 1:  المؤلف: أحمد زكي صفوت عصور العربية الزاىرة
   .لبنان-العممية بيروت
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 : ثالغخ اىزؼجري ػِ اىقٌٍ اىرتثٌ٘خ يف ّص اى٘صٍخ
 أٗال : ٍقذٍخ اى٘صٍخ

)لما حان أن تاحمل " أما إياس " إلى زوجيا : " الحارث بن عمدرو " ممدك كنددة  
 خمت بيا أميا " أمامة بنت الحارث " وقالت توصييا : 

بنية، إن الوصدية لدو تاردكلدتة لفضدلد أدٍب، تاردكلدتة لدذلك مندك، ولكنيدا تدذكرة  أي "
  لمغافل، ومعونة لمعاقل.

كندتد  و لغندى أبوييدا، وشددة حاجتيمدا إلييدا زواجولو أن امرأة اسدتغنت عدن الد
مدقل الرجال. ، ولين خا مدقةنل  أغنى الناس عنو، ولكن النساء لمرجال خا

، أي بنية، إنك فارقت الجو ا دتد مَّفةدتد العادشَّ الدذي فيدو دلرلجة ، وخل دتد رلجة لذي منو خل
كةر لم تعرفيو، وقرين لم تألفيو، فأصب  بممكدو عميدك رقيًبدا ومميًكدا فكدوني لدو ،  إلى ول

شيًكا. ًة يلكانة لكد عبًدا ول  ألمل
رًا.عشر خصالبنية، احممي عنى  أي  (، تكن لك ذخرًا وذكة

 اى٘صٍخ : ألٗىل يف ٍقذٍخػِ اىقٍَخ اىرتثٌ٘خ ا ثالغخ اىزؼجري
)) حرص األم عمى الخموة بابنتيا إلسداء النص  ليا ليمة الزفاف لتييئتيدا     

 الستقبال عش الزوجية الجديد ((
وىددي قيمددة تربويددة عاليددة تضددمن لمددزوجين اسددتقرارا أسددريا فددي حيدداة زوجيددة 

عرضدديا جديدددة، وتتمثددل بالغددة القيمددة التربويددة ىنددا فددي مقدمددة الوصددية فددي ميددارة 
 الفعال وىو ما يعرف في البالغة بد " براعة االستيالل" 

وبراعة االستيالل ليا نصديب كبيدر مدن ضدمان إصدغاء السداما وشدد انتباىدو، 
 وتبدو براعة االستيالل في عرض ىذه الوصية القيمة من رواة األدب العربي .
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تشتمل وقد جاء ىذا المون البديعي الخالب في مقدمة الوصية منسجما ما ما 
عميو مدن قديم تربويدة واجتماعيدة راقيدة ، حيدث عرضدت بأسدموب مداتا يسدتميل قمدب 

 الساما ويضمن إصغاءه ىكذا : 
" لما حان أن تاحمل " أما إياس " إلى زوجيا : " الحارث بن عمرو " ممك كنددة 

 ، خمت بيا أميا " أمامة بنت الحارث " وقالت توصييا : "
فدي عدرض الوصدية بغيجداز شدديد يبدرز مقاميدا وقد بدت براعة االستيالل ىنا 

وزمانيا وشخصياتيا ، كل ذلك من خالل جممة كبرى فعمية مصدرة بد "لما" الحينية ، 
طددوت بددداخميا عدددة جمددل صددغريات ، وىددي جممددة : " أن تاحمددل .." ، وجممددة جددواب 

 "لما" وىي : " خمت بيا أميا .." ، والجممة المعطوفة عمييا : "وقالت توصييا".
يجدازه يجعدل السداما حاضدر الدذىن مشددودا ،  وىذا العرض البارع فدي جذبدو وا 
يضمن المتحدث عدم شروده أو مممو ، ويتأكد مدن السديطرة عميدو وضدمان اإلصدغاء 

 إليو.
و"لما" ىنا ىي "لمدا" الحينيدة وىدي ظدرف فيدو معندى الشدرط ، ومدن ثدم أتبعدت  

األجدل المعمدوم وانقضداء الوقدت  بمفظ الحين "حان" ، والحين والحينونة تاشدعر بحمدول
والتأىددب لمرحيددل والفددراق واالنتقددال مددن حددال إلددى حددال، فيددو ياشددعر بتوصدديف بددال  
بمادتو إلى إحساس الفتاة بفراق بيت والدييا، وحمول أجل الفراق ال محالدة اسدتعدادا 
لحياة جديدة ، وجداء فاعدل فعدل الحدين " أن تاحمدل " مصددرا مدؤوال مدن أن والفعدل ، 

مددا حددان حمددل ، ومجيئددو ىكددذا أبمدد  مددن المصدددر الصددري  ، حيددث أتدداح الفعددل أي ل
المضارع الذي دخمت عميو "أن" مساحة لمداللة عمى أنيا لم تحمل بعدا وأنيا ستحمل 

 في الغد القريب ال محالة .
وقددد عددرف المسددند إليددو : " نائددب الفاعددل " : أم إيدداس " بالعمميددة عددن طريددق 

ولدم تمدد حتدى تصدير أمدا ، تكريمدا ليدا وصدونا السدميا أن  الكنية وىي لم تتزوج بعد
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ياذكر ، وىذه عادة العرب حيث كانوا يكنون بناتيم وفتياتيم حتى قبل الزواج ، إكراما 
 ليا وتيم،نا بأن تكون أما في الغد القريب .

وجاء متعمق فعل الحمل جارا ومجرورا : " إلى زوجيدا الحدارث بدن عمدرو ممدك 
م يصر زوجيا بعد ، باعتبار ما سيكون عمى طريقة المجاز المرسدل كندة " ما أنو ل

، ألنو سيكون زوجيا غددا فقدد كاندت الوصدية ليمدة الزفداف ، أو أندو قدد عقدد عمييدا 
كما ىي العادة أن يتم العقد قبيل الزواج بيوم أو يومين ، و " إلى : غائية تاشعر أن 

 ا .الزوج غاية كل امرأة ومطم  آماليا ونياية حممي
وقد نص عمى اسم زوجيا وأتبعو بعطف بيان يعد كاشفا لصفتو وحقيقتو وىدو 
قولو : " ممك كندة " ، ليبدرز أنيدا زافدت إلدى ممدك ولديس أي ممدك ، إندو ممدك كنددة ، 
وقددد ورد أن الحددارث لمددا سددما بجماليددا بعددث إلييددا مددا امددرأة بقددال ليددا عصددام  ذات 

ليا وعقميا وصفا كافيا كاشفا  فبعث عقل وبيان لتصف جماليا لو ، فوصفت لو جما
إلددى أبييددا يخطبيددا منددو فجيزىددا ، فممددا كانددت ليمددة الزفدداف خمددت بيددا أميددا لتوصددييا 

 بيذه الوصية .
والخمددوة : االنفددراد ، وخمددو األم بفتاتيددا لترفددا عنيددا الحددرج فددي النصدد  أمددام 

" وكاندت  أخواتيا أو غيرىم ، وقد نصت الرواية عمدى اسدميا : " أمامدة بندت الحدارث
مددن حكيمددات العددرب المشدديورات بالعقددل الددراج  والددرأي السددديد ، ولددذلك خمددت بيددا 
وأخددذت توصددييا ، وقددد أبددرز الفعددل المضددارع : " توصددييا " بصدديغتو تجدددد الوصددية 
عمى لسانيا حسب مقتضيات الحاجة والمقام ، حيث تازف، الفتاة إلى ممدك مدن ممدوك 

 العرب .
ندددا تتمثدددل فدددي أن األميدددات يجدددب أن يجمسدددن مدددا والقيمدددة التربويدددة األولدددى ى

فتياتين قبيل الزفاف إلسداء النص  إليين ، وأن تشدمل األم ابنتيدا بعطفيدا وحنانيدا  
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وتشد عمى يدىا أن تنسدى حيداة الدعدة والتددلل لتسدتعد لحيداة االسدتقرار النفسدي فدي 
 كنف زوجيا.

حيددث عارضددت  وقددد بدددت براعددة ىددذه القيمددة التربويددة فددي براعددة االسددتيالل و
بأسموب ممتا اعتمد عمى اإليجاز والتركيز في جممة واحددة ، احتدوت بدداخميا جمدال 
ثالثددا مددا عدددم اإلخددالل بددالمعنى ، حيددث نصددت مددن خالليددا د رغددم قصددرىا د عمددى 

 اء .دشخصيات القصة الثالثة ، وصفة كل شخصية بوضوح وجالء دون لبس أو خف
عمددى المقددام الددذي قيمددت فيددو ىددذه وبراعددة االسددتيالل كددذلك تتمثددل فددي الددنص 

الوصية ، فيي وصية أم البنتيدا ليمدة زفافيدا عمدى ممدك لدو قددره وخطدره ، وقدد أبدرز 
الددنص عمددى أسددماء الشخصدديات مددا ذكددر بعددض صددفاتين ثقددل الوصددية و فدداألم مددن 
حكيمات العدرب ، والفتداة مدن جمديالت النسداء ، وافدرة العقدل والجمدال ، والدزوج ممدك 

خطددره ، ولددذلك ضددمن ىددذا االسددتيالل البددارع جددذب انتبدداه السدداما أصدديل لددو قدددره و 
 واالستيالء عمى قمبو وعقمو قبل سمعو وبصره .

وفييا كذلك لون من ألوان التشدويق ، حيدث إن القمدوب بطبيعتيدا تتشدوق إلدى 
معرفددة مددا يتعمددق أو مددا يصدددر مددن الحكمدداء والممددوك ، ولددذلك خرجددت تمددك الوصددية 

أجمل صورة ، توافقا ما المقام وأقدار المتكممين والمخاطبين الذىبية في أبيى حمة و 
، فكانت بمثابة قالدة ذىبية وضعتيا األم الحكيمة في عندق ابنتيدا وىدي عمدى عتبدة 

 الوداع . 
 
 

 ثالغخ اىزؼجري ػِ اىقٍَخ اىرتثٌ٘خ اىثبٍّخ يف ٍقذٍخ اى٘صٍخ
 )) اى٘صٍخ رزمشح ىيغبفو ٍٗؼّ٘خ ىيؼبقو ((
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الثانية فدي مقدمدة الوصدية كاندت مدن كدالم األم و حيدث بيندت  والقيمة التربوية
ليا أن جموسيا معيا ليمة زفافيا عمى انفراد لتوصييا ليس دلديال عمدى قمدة أدبيدا أو 

نما ىو من باب الذكرى تقول :   انعدام معرفتيا ، وا 
أي بنية، إن الوصدية لدو تاردكلدتة لفضدلد أدٍب، تاردكلدتة لدذلك مندك، ولكنيدا تدذكرة  "

لغنددى أبوييددا، وشدددة  زواجولددو أن امددرأة اسددتغنت عددن الدد،  لمغافددل، ومعونددة لمعاقددل
مدددقل  و حاجتيمدا إلييددا ، وليددن خا مدقةددنل كنددتد أغنددى الندداس عنددو، ولكددن النسدداء لمرجددال خا

 "الرجال.
والقيمة التربوية ىنا تتمثدل فدي حدرص األم عمدى بدث الثقدة فدي نفدس ابنتيدا ، 

الوالددين ، ومدا ذلدك فيدي تحتداج لموصدية و ألن فقد جمعدت بدين األدب الجدم وغندى 
 الوصية تذكرة لمغافل ومعونة لمعاقل.

وتالحظ ىنا أن األم وجيت وصيتيا لفتاتيا بأسموب إنشائي وىدو الندداء : "أي 
بنيددة" ، وىددي بددذلك تنبييددا إلددى قيمددة كالميددا حتددى تتشددوق وتتأىددب لتمقددي مددا يددأتي 

لقدرب ابنتيدا  (1)، وىدي تدأتي لندداء القريدب بعده، واختيار "أي" من بين أدوات الندداء
منيددا حسددا ومعنددى ومكانددا وزمانددا ، فددأقرب إنسددان إلددى الفتدداة ىددو أميددا، وصددغرت 
المنادى "بنية" و تصغير "ابنة" و لتشير إلى براءتيدا وعفويتيدا فمدا زالدت غضدة نقيدة 

رؤوم لددم يمددوث معدددنيا حددراك الزمددان وآفددات األيددام ، ووراءىددا إيحدداء بغشددفاق األم الدد
 وحنوىا البال  عمى فتاتيا اليافعة .

إن الوصية لو تاردكلتة لفضلد أدٍب، تاردكلتة ثم أردفت ىذا النداء بأسموب خبري : " 
" والمخاطب وىو الفتاة ، خالية الذىن فحقيا أن يمقى إلييا الخبر ابتددائيا  لذلك منك

نزلدت منزلدة المتدردد و خاليا من التأكيد ، وىي منقادة سامعة مطيعة ألميا ، ولكنيدا 

                                           

فخر الدين قبداوة تحقيق :  233الجنى الداني في حروف المعاني لمحسن بن قاسم المرادي :  (1)
 د محمد نديم فاضل  دار الكتب العممية 
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ولذا جاء الخبر مؤكدا بمؤكدين استحسانا  وىما " إن " واسمية الجممدةو دفعدا لتدوىم 
الفتاة أن تكون أميا حريصة عمى وصيتيا شكا منيا في أخالقيدا أو أدبيدا ، فأزالدت 

 بالتأكيد ىذا الوىم وجعمتيا مفعمة بالثقة في نفسيا وأدبيا .
راض ترك الوصية عمى زيادة األدب بأسموب الشدرط وقد عمقت األم الحكيمة افت

بد" لو " ، وىي حرف امتناع المتناع ، وىي تربط أجزاء الجممة ربطا قويا ، وقد جاء 
المسند أليو معرفا بأل " الوصية " لإلشارة إلى عموم الوصية ، واختارت لفظ الوصية 

ث الحددداني مدددن أم دون النصددديحة أو اإلرشددداد أو عيرىمدددا و لمناسدددبتيا لمقدددام الحددددي
البنتيددا ليمددة زفافيددا، وبنددت الفعددل لممجيددول " تاركددت " و لتشددير إلددى عمددوم حكمتيددا 
نما ىو حكم إنساني  وشيوع قضيتيا ، فميس الحكم ىنا مقصورا عمى األم وفتاتيا، وا 
نمدا قالدت : " لفضدل  عام يصم  لكل زمان ومكان ، ولدم تقدل : " لدو تركدت ألدب "  وا 

ى زيادة أدبيا وسمو أخالقيا ، ولذلك جاء جواب الشرط : " تركدت أدب " و لإلشارة إل
لددذلك منددك " ، مشدديرة إلددى أدبيددا باسددم اإلشددارة الددذي لمبعيددد مددا الم البعددد " لددذلك " ، 
لتشير إلى تجذ،ر األدب في مبادئيا  ، ثدم أردفدت األم الحكيمدة عمدة وصديتيا لفتاتيدا 

 قل " قائمة : " ولكنيا تذكرة لمغافل ومعونة لمعا
وىو استدراك يوحي بعمدة واقعيدة لموصدية ، ويبعدد عدن الفتداة شدوائب االرتيداب 

 أو الشك في ثقة أميا بيا ، ويطبا الوصية بالطابا اإلنساني العام .
ونالحددظ أنيددا جدداءت بالتددذكرة مددا الغافددل وبالمعونددة مددا العاقددل و ألن الغافددل 

عونددة بددالرأي والحكمددة الرشدديدة  أحددوج مددا يكددون إلددى التددذكرة ، والعاقددل يحتدداج إلددى الم
وبين الغافل والعاقل جناس ناقص ، أبرز الحالتين المتين يجدي فييما النص  وتنفدا 
معيما الوصية ، وىما أن يكون اإلنسدان الىيدا غدافال فتدذكره الوصدية بمدا عميدو مدن 
حقوق وواجبدات ، والثداني أن يكدون عداقال حكيمدا ولكندو يحتداج إلدى مدن يأخدذ بيدده 

 و عمى الطريق المستقيم.ويعين
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واألسموب ىنا خبري والغرض من الخبدر إرشداد الفتداة إلدى أن أميدا ال توصدييا 
نما توصييا تذكرة ليا وعونا عمى خوض غمار حياة جديدة.  ألنيا فاقدة لألدب و وا 

 ثم أردفت ذلك بقوليا : 
ندتد ك و لغنى أبوييا، وشددة حاجتيمدا إلييدا زواجولو أن امرأة استغنت عن ال" 

مدقل الرجال. ، ولين خا مدقةنل  "أغنى الناس عنو، ولكن النساء لمرجال خا
وىنا تعود األم لمشرط بمو االمتناعية مرة أخرى و لتبرز تمك الحقيقة اإلنسدانية 
التي فطر ال د عز وجل د عمييدا بندي البشدر نسداء ورجداال ، وىدي تتمثدل فدي حاجدة 

فطدرة وجبمدة ، ومدن ثدم ال مجدال السدتغناء  الرجل لممرأة وحاجة المدرأة لمرجدل ، وتمدك
 أحدىما عن اآلخر .

وليس األمر مرتبطا بغنى الوالدين أو كبر سنيما ، ومن ثدم يحتاجدان البنتيمدا 
لخدمتيما في ىذا الوقت العصيب ، واألسموب خبري مجدرد عدن التأكيدد و ألندو يقدرر 

 حقائق إنسانية مجردة وفطرة واقعية ال شك فييا.
ند إليددو " امدرأة " طبددا كالميدا بطددابا العمدوم ، وأخرجددو مدن دائددرة وتنكيدر المسد

التخصدديص بابنتيددا وحدددىا، وجدداءت جممددة الصددفة : " اسددتغنت عددن الددزواج لغنددى 
أبوييا وشددة حاجتيمدا إلييدا " و لتبدرز صدفة افتراضدية جدليدة لتمدك المدرأة المتوىمدة  

الدزوج يعندي مخالفتيدا  حيث ال وجود ليا فدي الحقيقدة والواقدا ، ألن اسدتغناءىا عدن
لفطدرة البشددر ، ، وأبددرزت الم التعميدل سددبب ىددذا االسدتغناء المزعددوم : " لغنددى أبوييددا 
ن كاندت مرفوضدة  وشدة حاجتيمدا إلييدا " ، وىدي عمدة قدد تكدون أقدرب العمدل قبدوال وا 
ددل ليددا مددن أسددباب العددزوف عددن الددزواج مددا يعوضدديا عددن  أصددال ، فددالمرأة ىنددا تحصح

غنى أبوييا ، وما يجعميا تنصرف عنو ألىميتيا القصوى لدى  الزوج من ناحية وىو
طرف آخر من ناحية ثانية ، وىي شدة حاجة والدييا إلييا و حيدث ندزل بيمدا اليدرم 
وحمت الشيخوخة والضعف ، وكثرت األمراض وصارا في أشد الحاجة لفتداة تخددميما 
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ى مددثال ، ومددا وجددود ، ال سدديما إذا كانددت ىددي الوحيدددة بعددد زواج أخواتيددا ، أو الكبددر 
ىذه البواعث واألسباب التي تدعو لمعزوف عن الزواج ، وعدم الرغبة فيو عقال ، إال 
أن المرأة ال تستغني عن زوجيا فطرة ، وقد توفر ذلك في "أم إياس" عروس الميمة ، 

" كنددت أغنددى             ولددذلك أفصددحت األم عددن ذلددك بجددواب "لددو" وىددو قوليددا : 
 ىذا الجواب يوحي بأمرين : الناس عنو " ، و 
: أن الفتاة ذات أصل وحسب ونسدب ، وانحددرت مدن بيدت عدز وغندى  ـ أٗذلَب

ورفاىية ، ال تحتاج ماال وال جاىا فيي عزيدزة فدي قوميدا منيعدة بدين أبوييدا  ولديس 
نما ىو صفة ليما جميعا : " لغنى أبوييدا "  الغنى ىنا صفة لموالد فقط أو الوالدة ، وا 

ا كفيمة لزرع جذور الثقة في نفس الفتاة ، ونزع الرىبدة التدي يمكدن أن ، وىذه وحدى
تكون في قمبيا، حيث إنيا تتزوج ممكا تجيل طباعو ، وىو ممدك انقدادت لدو الددنيا ، 
وىذا ما يمكن أن يجعل الفتاة تشعر بنقصان كفتيا ورجحان كفة زوجيا في الكفداءة 

 ، فعدلت األم كفتيما بيذا الجواب.
ىدو " شددة حاجتيمدا إلييدا " وىدو يددل عمدى ضدعفيما فدي ىدذا اَخش : ـ ٗاألٍش 

 الزمان وعظم احتياجيما لمفتاة.
إن األم قد ساقت عمال افتراضية أقرب إلى العقل والواقا ، وما ذلك قد تحققدت 
لفتاتيددا ، ولكنيددا مددا ذلددك تعددود لمحقددائق التددي ال يجددادل فييددا بشددر والتددي ىددي مددن 

 ن وبين الرجال والنساء:المسممات عند بني اإلنسا
 " ولكن النساء لمرجال خمقن ولين خمق الرجال "

 ىكذا بيذا االستدراك لتبرز تمك الحقيقة اإلنسانية .
وبدددأت بالنسدداء و لشدددة حاجددة الرجددل لممددرأة ، فكددال الطددرفين مخمددوق ل خددر 
لتسير عجمة الحياة ويستمر النسدل اآلدمدي ، ولتنقضدي الرغبدات والحاجدات الفطريدة 

 بالحالل.
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وىددذا االسددتدراك يخاطددب الفطددرة السددوية ويقددرر فددي ىدددوء شدددة حاجددة الرجددل 
لممددرأة وشدددة حاجددة المددرأة لمرجددل ميمددا اجتمددا لكددل منيمددا مددن أسددباب الرفاىيددة أو 

 دواعي العزوف عن الزواج.
إن األم العاقمة تميد البنتيا تمييدا فطريا يتوافق ما مشداعر المدرأة وطبيعتيدا 

أنيددا تييئيددا يددذلك التخدداذ بيددت زوجيددا مصدددر أمددن وأمددان ليددا  فيددو األنثويددة ، وك
مستقرىا وال غنى ليا عن أحضانو ، ميما توفرت ليا عواما الدعدة والراحدة والحاجدة 

 في بيت أبوييا.
إن الحيداة اليادئدة اليانئدة اآلمندة لكدي تتحقددق ال بدد أن تعديش المدرأة فدي ظددل 

عدن ذلدك بضدوابطو الشدرعية حتدى تسدتقيم الرجل والرجل في دفء المدرأة ، وال بدديل 
 عجمة الحب والتضحية والعطاء .

وىذه الحكمة الراقية التي تصدر من امرأة أمية عاشت في بيئة جاىمية تتوافق 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ         في فطريتيا ما مضمون القرآن الكدريم حيدث يقدول تعدالى :

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڳڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

 . ١٢الروم:  چڱ  ں  ڱ    
فقد ورد فعل الخمق في اآلية متعديا بالالم ، وىي الم الممك أو التخصيص ، 
كما ورد في الوصية ، ولكنو في الوصية جاء مبنيا لممجيول و ألنيا تتحدث حديثا 
عاما وحكمة مرسمة ، بخالف اآلية فقد ورد الفعل مبنيا لممعموم وىو ال عز وجل  

عمى الخطاب ، ووردت في مقام تعداد آيات ال عمى اإلنسان ، وال ألن اآلية مبنية 
مجال لممقارنة بين اآلية والوصية ، فيذا كالم وذاك كالم آخر ، غير أننا نمفت إلى 
ما انضوت عميو اآلية الكريمة من بالغة عالية ، حيث جعمت المرأة جزءا من نفس 
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  چ  عمل ىذا الخمق في قولو : الرجل ال يتجزأ منو ، فيي مخموقة منو ثم أردفت

 .١٢الروم:  چ    ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ
مت اآلية بيدوء تام وسكينة عالية ما سكتت عنو الوصية من عمة الخمق  ففصح

والزواج وىو تحقيق السكينة واالطمئنان واالستقرار ، ثم انظر إلى القدرة القاىرة 
تضيات الحب ، والرحمة التي جعمت بين الزوجين مودة ورحمة ، والمودة من مق

ې  ې             ېچ             ٹ ٹ  ، ضمانة الستمرار الحياة إذا نقص الحب أو انعدم

 ٢١النساء:  چې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

            چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں     ڳچ   وختم اآلية بما بدأها به :
ر ال الناس عمييا آية من آيات ال ، فدل عمى أن ىذه الفطرة التي فط ١٢الروم: 

 وسبب من أسباب التفكر في خمق ال وقدرتو وحكمتو سبحانو.
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 ثالغخ اىزؼجري ػِ اىقٍَخ اىرتثٌ٘خ اىثبىثخ
 ))ر٘طني اىفزبح ػيى ٍ٘اجٖخ حقٍقخ اىفشاق ٗاالّزقبه إىل ػشٖب اجلذٌذ((

 رق٘ه األػشاثٍخ :
، أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منو خل  " دتد مَّفةتد العاشَّ الذي فيو دلرلجة ، وخل تد رلجة

كةر لم تعرفيو، وقرين لم تألفيو، فأصب  بممكدو عميدك رقيًبدا ومميًكدا فكدوني لدو ،  إلى ول
شيًكا. ًة يلكانة لكد عبًدا ول  ألمل

رًا.عشر خصالبنية، احممي عنى  أي  "، تكن لك ذخرًا وذكة
" أي بنيددة " ، لمحددرص عمددى  وىنددا تعددود األم إلددى نددداء ابنتيددا بيددذه الصدديغة :

إبراز قربيا الشديد من فتاتيا ، وفي تكرار النداء بصيغتو إشارة إلى حرص األم عمى 
جددذب انتبدداه ابنتيددا التددي تتأىددب لالنتقددال إلددى بيددت زوجيددا ، حتددى تأخددذ نصددائحيا 

 ووصاياىا مأخذ الجد ، وتجعميا نصب عينييا دائما .
دائيا الغدرض مندو تحقيدق الزم فائددة الخبدر وبعد أن نادتيا ألقت إلييا خبدرا ابتد

إنك فارقت الجو الذي منو فالفتاة تعرف أنيا ستفارق بيت أبييا إلى بيت زوجيا : " 
تد  مَّفةتد العاشَّ الذي فيو دلرلجة ، وخل تد رلجة " ، ولكنيا أرادت أن تذكرىا بمقتضيات الحياة  خل

 أبييا إال أن تكون زائرة. الجديدة ، وأنيا ستكون حياتيا األصمية ولن تعود لبيت
والفتاة ال تنكر ىذا الفراق وال تتردد فيو ، فحقيدا أن يمقدى إلييدا الخبدر ابتددائيا 
خاليا من التأكيد ، لكن أميا نزلتيا منزلة المتردد فأكدت الخبر بمؤكدين استحسانا ، 

كيدد ينقدل وىما " إن " واسمية الجممة و لما بدا عمييا من أمارات القمق والتدوتر  والتأ
لنا الحالة النفسية التدي كاندت عمييدا الفتداة مدن شددة تعمقيدا ببيدت أبييدا  وتوجسديا 

 من القدوم عمى عش جديد غامض المعالم مبيم األسرار.
وقد اختارت لفظ الفراق لإلشارة إلى أنو فدراق بدال عدودة إال لمزيدارة د كمدا قمدت د 

شدعار بجديدة وفي ذلك زج بالفتاة في قمب الحدث ، وتكميف ليا ب تحمل المسدؤولية وا 
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األمر ، ولو أن نساء اليدوم فعمدن مدا بنداتيم مثدل مدا فعمدت أمامدة السدتقامت عجمدة 
الحياة الزوجية لدى أكثرىن ، ولفمت نسب الطالق والفشل فدي الحيداة الزوجيدة التدي 
كثددرت فددي ىددذا الزمددان بطريقددة مذىمددة ، بسددبب تدددليل األم لبناتيددا وعدددم تحمدديمين 

والضعف العاطفي لموالدين أمام دالل الفتاة ، ومن ثم انعكدس ذلدك عمييدا  المسؤولية
سددمبا ، حيددث اسدددتيانت بقيمددة الحيددداة الزوجيددة وشدددعرت معيددا أنيدددا تجربددة عاديدددة 

 تخوضيا ، قد تنج  وقد تفشل وتعود لبيت أبييا .
إن أمامددة أصدددرت قددرا ر الفددراق " إنددك فارقددت الجددو الددذي منددو خرجددت " مؤكدددا 

ق أبواب التردد والمماطمة ووساوس الشيطان أمدام ابنتيدا، ولتؤىميدا نفسديا ىكذا لتغم
 لتقبل أن تكون الحياة القادمة ىي حياتيا األبدية.

وقددد عبددرت عددن بيددت أبييددا بددالجو ، والجددو : اليددواء ، والجددو مددا بددين السددماء 
نما اختارت لفظ الجو عمدى البيدت و أل  (1)واألرض  ن ، وىي كناية عن بيت أبييا ، وا 

لفددظ الجددو يعنددي اليددواء الددذي استنشددقتو والعددادات التددي نشددأت عمييددا ، واختمطددت 
 بتكوينيا وصارت جزءا ال يتجزأ من حياتيا ، وما ذلك فغنيا ستفارقيا .

ووراء ذلددك إيحدداء بددأن الحيدداة الجديدددة سدديكون ليددا جددو آخددر وىددواء مختمددف 
فسديا ، وعبدرت بالماضدي " وطبيعة جديدة ، وقدد تصددم الفتداة المدلمدة  إذا لدم تييدأ ن

فارقت " ما أنيا لم تفارق بعد ، تأكيدا عمى تحقق الفدراق فدي الغدد القريدب ، فزمدان 
 الوصية ليمة العرس.

وما أجمل أن تعتبر األم بيت زوجيا عشا لصغارىا : " وخمفت العش الذي فيو 
عدش درجت " ، عمى سبيل االستعارة التصريحية األصمية ، حيث شدبيت بيدت أبييدا ب

الطائر ، بجاما الدفء والحنان واالحتضدان ، ثدم اسدتعارت العدش لبيدت أبييدا  وىدي 
استعارة عميقة تتغمغل في حنايا الدنفس البشدرية لتبدرز لدك ىدذه الصدورة الدافئدة فدي 

                                           

 المسان : جوا  (1)
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ثددوب حسددي ، تددراه بعينيددك وتممسددو بيددديك وتشددعر بددو بحسددك ومشدداعرك ، فالوالددد 
وصددغاره لقمددة العدديش ، ويعددود مسدداء كالطددائر الددذي ينطمددق صددباحا ليددوفر لفراخددو 

ليقدددوتيم ويحمدددييم مدددن غوائدددل الزمدددان وندددوازل الحددددثان وظمدددم الظدددالمين وتطفدددل 
المتطفمين ، إنو مصدر األمن واألمان لألسرة ، معدو يشدعر األبنداء والزوجدة بالددفء 
الذي يشعر بو الفراخ في عشيم ما أبييم وأميم ، فالبيت لمفتاة بمثابة عش الطائر 

 ه أم بارعة وأب حنون ، ويبثان في أعطافو الدفء والحنان .، تدير 
وقد عبرت ىنا بالفعل " خمفت " و لإلشارة إلى الترك وضرورة عدم تعمق القمدب 

 ببيت أبييا .
والحددظ الجندداس الندداقص بددين : " خرجددت " و " درجددت " ، بحددرف واحددد وىددو 

ة ، ومدادة كدل كممدة الحاء ما الدال وىو يتوافق صوتيا لكنو يختمدف مدن حيدث المداد
موافقة لسياق جممتيا ، فالخروج ابتداء يكون من بيت الوالد ، ولذا عبرت معو بمن 
االبتدائية " الذي منو خرجت" وخروجيا من بيت أبييا يكون وىي فتاة غضدة جداىزة 
لمددزواج ، والدددرج والدددرجان يناسددب تنقددل الصددغير فددي ربددوع البيددت ولعددب الفددراخ فددي 

فددي المسددان : " والدددرجان : مشددية الشدديخ والصددبي ، ويقددال أحضددان العددش ، قددال 
لمصبي إذا دب وأخدذ فدي الحركدة : درج ، ودرج الشديخ والصدبي يددرج درجدا ودرجاندا 

 (1)ودراجا فيو دارج : مشيا مشيا ضعيفا ودبا "
فالدددرج يتوافددق مددا نشددأة الفتدداة وىددي صددغيرة ، فقددد اسددتوعبت بيددذا الجندداس 

" أطوار سن فتاتيا مندذ نعومدة أظفارىدا حتدى خروجيدا الناقص بين " خرجت ودرجت 
مددن بيددت أبييددا لبيددت زوجيددا، واختيددار حددرف الظرفيددة "فددي" فددي قوليددا : " الددذي فيددو 

 درجت " يشعر بظرفية العش وأنو وطاء مميد تدرج فيو الصغيرة حيث شاءت .

                                           

 المسان : درج  (1)
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ي ثم قالت : " إلى وكر لم تعرفيو وقرين لم تألفيدو " والدوكر : عدش الطدائر الدذ
 (1)يبيض فيو ويفرخ وىو الخروق في الحيطان والشجر " 

 (2). وقال في أساس البالغة : " ما دار في فكري نزولك في وكري "
ففددي قددول أمامددة : " إلددى وكددر لددم تعرفيددو " اسددتعارة تصددريحية أصددمية و حيددث 
شبيت بيت زوجيا بعش الطائر ، بجاما الدفء واالحتضان والرعاية فدي كدل منيمدا 

ستعارت الوكر الذي ىو عش الطائر إلى بيت زوجيا ، ووراءىا إشدعار بددفء ، ثم ا
 الحياة الزوجية في أحضان بيت يقوده زوج حكيم يعرف مالو وما عميو.

واختيددار لفددظ الددوكر ىنددا مددا بيددت الددزوج بينمددا العددش مددا بيددت األب و إللفيددا 
تعدرف مدا يجدري لألول وىو بيت أبييا ، وغموض الثاني بالنسبة ليا ، فيدو وكدر ال 

فيو ، ولذلك قالت : " لم تعرفيو " أي ال عيد لك بو، ومما يعضد ذلك تعريدف العدش 
ىندداك و لقددرب عيدددىا بددو فددأل فيددو لمعيددد الددذىني ، بينمددا نكددرت الددوكر مددا الددزوج ، 
لغموضددو ، وىددي كممددة تددوحي بالرىبددة بمادتيددا بخددالف العددش مددا بيددت أبييددا الددذي 

 يوحي بالدفء واألمان .
ت بصدداحب ىددذا الددوكر وىددو زوجيددا فقالددت : " وقددرين لددم تألفيددو " ثددم صددرح

فزوجيا ىو قرينيا و ألندو مصداحب ليدا مدالزم لعشدرتيا ال يفارقيدا وال تفارقدو ، وقدد 
وصفت القرين بجممة : " لم تألفيو " يقال : ألف وجوده معو : أنس بدو اعتداد عميدو 

 (3) عاشره "

                                           

 المسان : وكر (1)
أساس البالغدة  تدأليف : جدار ال أبدي القاسدم محمدود بدن عمدر الزمخشدري : وكدر تقدديم : د  (2)

 2003محمود فيمي حجازي سمسمة الذخائر مايو 
 المعجم الوسيط : ألف  (3)
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تتعود عشرتو ، فيو غامض مجيدول  فزوجيا لم تألفو بعد ، ولم تأنس بو ولم
 الحال ، ومن ثم يتوجب عمييا أن تتحمل ما يصدر عنو .

وبددين " تعرفيددو وتألفيددو " جندداس ندداقص بحددرفين ، والحرفددان ىمددا العددين مددا 
اليمزة ، وكالىما من مخرج واحد وىدو الحمدق ، والدراء مدا الدالم وكالىمدا مدن طدرف 

يقتضددي المعرفددة بددال عكددس ، والمعرفددة المسددان ، والمعرفددة غيددر األلفددة ، فدداإللف 
 مناسبة لموكر ألنو مكان ، واإللف مناسب لمزوج ، والحظ ذكر الوكر والقرين : 

: يشعر بالدفء  د كما سبق د والغموض ، وفيو إشارة إلدى أنيدا تتقبمدو  ـ األٗه
حتى ولو كان بسيطا ، فقد ذكروا عن الوكر أنو عش الطائر الذي يبيض فيو ويفرخ 

 (1) .الخروق في الحيطان والشجر ، وىو
فكأنيا تقول البنتيا : فمتعيشي في بيت زوجدك حتدى ولدو كدان عشدا مدن طدين 
ومن أوراق الشجر ، وفيو كذلك تفاؤل بغنجاب الولدد يؤخدذ ذلدك مدن قدوليم " موضدا 

 الطائر الذي يبيض فيو ويفرخ "
نفكداك مدن : وىدو القدرين يشدعر بددوام المالزمدة والصدحبة وعددم اال  ـ ٗاىثـبًّ

 أسره أو رباطو ، فكأنيا تييئيا لحياة أبدية .
دًة يلكادنة لدكد عبدًدا ،  فأصب  بممكو عميدك رقيًبدا ومميًكداثم قالت : "  فكدوني لدو ألمل

شيًكا  " ول
وقد عطفت األم ىذه الجممة بفاء التعقيب التي توحي بالسدرعة ، وأنيدا بمجدرد 

د دعمدت " أصدب  " ىدذا المعندى و عقد زواجيا صار زوجيا مميكا عمييا ورقيبدا ، وقد
فسوف يكدون فدي الصدباح البداكر زوجدا ليدا ، ودخمدت بداء السدببية أي بسدبب ممكدو 
عميك ما "عمى" التي تفيدد االسدتعالء لتؤكدد قوامدة الرجدل عمدى زوجتدو وأن ذلدك مدن 
مقتضدديات الفطددرة ، بددل ومددن متطمبددات المددرأة السددوية كاممددة األنوثددة ، وقددد جعمتددو 

                                           

 السابق والمادة  (1)
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يدددا رقيبدددا أي مراقبدددا ألعماليدددا وحركاتيدددا وسدددكناتيا ، ووراء ىدددذا بسدددبب عقدددده عمي
الوصف إيحاء البنتيدا بدأن تراعدي تمدك الرقابدة التدي سدتكون عمييدا ومدن ثدم تصدون 
نفسيا من الزلل ، وصار عمييا مميكا وىو صيغة مبالغة من الممك ، وىو ليس ممدك 

نما ممك قوامة واحتضان.  يمين أو استرقاق أو عبودية ، وا 
شديًكاقد أردفت ذلك بقوليا : " و  دًة يلكادنة لدكد عبدًدا ول " وىندا تبددأ األم فكوني لو ألمل

في الدخول فدي وصديتيا شديئا فشديئا، لكنيدا قبدل أن تفصدل الخصدال العشدر تتحفيدا 
شدديًكابيددذه اليديددة الذىبيددة العامددة : "  ددًة يلكاددنة لددكد عبددًدا ول " والوشدديك : فكددوني لددو ألمل

جاء األسموب فدي ثدوب اإلنشداء ، فيدو أمدر أريدد بدو النصد  وقد  (1)السريا والقريب
واإلرشدداد "كددوني" وجوابددو : "يكددن" فالعطدداء مقابددل العطدداء ، ومددن قدددم الخيددر حصددد 
الخيددر ، وانظددر إلددى بالغددة المددرأة فددي اإلتيددان بددالم الممكيددة أو التخصدديص "لددو" أي 

تكددون سددامعة خاصددتو وحددده دون سددواه ، واألمددة موادعددة بطبيعتيددا األصددل فييددا أن 
مطيعة ، فشبيتيا فيما ينبغدي أن يكدون عميدو حاليدا بحدال األمدة الموادعدة المطيعدة 
وىو تشبيو تمثيمي ، ألنو تشبيو حال بحال ووجو الشبو مركب ، فيدي لدم تقصدد أن 

نما حاليا بحال األمة ، والنتيجة : " شيًكا تشبييا باألمة فحسب ، وا  "  يلكانة لكد عبًدا ول
س العمل والم الممدك أو التخصديص جداءت معيدا كدذلك ردا لمعروفيدا فالجزاء من جن

 وحسن عشرتيا لزوجيا .
نما يكون حالو معيا كحال العبد  إنو لن يكون ليا كالعبد في الذلة واالنكسار وا 
ما سيده فدي الموادعدة وحسدن السدما والطاعدة والخدوف عميدو ، وىدل يتوقدا السديد 

 اإليذاء من عبده؟
نما عبدا وشديكا ،أي سدريعا قريدب اإلجابدة قريبدا مندك وىو ليس عبدا فقط  ، وا 

 ىكذا بصيغة المبالغة.
                                           

 المسان : وشك (1)
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لقددد صددورت لنددا األم الحكيمددة حددال الحيدداة الزوجيددة الرغدددة اليانئددة السدداكنة 
السددعيدة فددي حسددن طاعددة المددرأة لزوجيددا وعدددم ادخارىددا جيدددا فددي إسددعاده ، وكددذلك 

ري ألدبيدا ، فمدن يدزرع العندب حسن معاممة الزوج لزوجتو تبعا كرد فعدل طبعدي وفطد
يجنددي العنددب ، ومددن يددزرع الشددوك يجنددي شددوكا وحددنظال ، شددبيت تمددك الحددال بحددال 
األمة ما سيدىا والعبد مدا موالتدو ، فاألمدة مطيعدة لسديدىا خادمدة لدو رىدن إشدارتو 
شباعو ، حينئذ يحبيا سيدىا ويعشقيا ، وربما حممت منو وصارت  تسعى إلرضائو وا 

ة ، وكذلك العبد اليادئ الطباع ما سيده أو موالتدو ، حدين يكدون أم ولد وتحولت حر 
طائعا سميعا تحممو فوق رأسيا ، وىكدذا الحيداة بدين الدزوجين حدين تكدون عمدى ىدذا 
الددوتر ، تكددون حيدداة آمنددة تنتشددر فييددا السددعادة والسددكينة ، ويدددفئيا الحددب والمددودة 

 والرحمة والعطاء .  
 صاياىا العشر الذىبية فقالت :ثم بدأت األم في إتحاف فتاتيا بو 

رًا.عشر خصالبنية، احممي عنى  أي  "، تكن لك ذخرًا وذكة
وىنا تعود لمنداء بنفس صيغتو السابقة : "أي بنية" وكأنيا تمد  عمدى أن تنقدل 

 لفتاتيا بحرا متدفقا من الحب والحنان والحرص واإلخالص عمى ما ينفعيا .
خددر وىدو األمددر فدي قوليددا : "احممددي وقدد أتبعددت ىدذا النددداء بأسدموب إنشددائي آ

عنددي عشددر خصددال" والغددرض منددو النصدد  واإلرشدداد ، وقددد جدداء أسددموب األمددر ىنددا 
حيدث شدبيت فيدم  و مشتمال عمدى اسدتعارة تصدريحية تبعيدة فدي فعدل األمدر "احممدي"

ابنتيددا لوصدديتيا واسددتيعابيا ليددا وحرصدديا عمددى تطبيقيددا عمميددا فددي حياتيددا بالحمددل 
النفس البشرية بمشقة وتعب ، ثم استعارت الحمل لمفيم والحفظ  الثقيل الذي تتحممو

والوعي واشتقت منو بيذا المعنى "احممي" بمعنى افيمي واحفظي وعي ، عمى سبيل 
 االستعارة التصريحية التبعية .
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ووراء االسددتعارة إشددعار بثقددل الوصددية وأنيددا حمددل ثمددين يحتدداج قددوة لحممددو 
، وتعديددة الفعددل بحددرف المجدداوزة "عنددي" أفدداد ويتطمددب نفسددا قويددة لممحافظددة عميددو 

انتقال الخصال من أميا البنتيا ، فقدد ورثوىدا جديال بعدد جيدل ، فيدي أشدبو بالروايدة 
وربما تكون أمامة قد ورثتيا عن أميا ، وقد حددتيا بعشدر خصدال مدا أنيدا أكثدر و 

لفتداة فالمقدمة وحدىا تحتوي عمى أكثر مدن ثدالث قديم تربويدة ، وذلدك حتدى تدتمكن ا
 من حفظيا وتستطيا حمميا ، دون أن تتأفف من ثقميا .

درًا."  ثم جاء جواب األمر في قوليا : " والدذ،خر : يقدال : ذخدر تكن لك ذخدرًا وذكة
 (1)الشيء : خبحأه واحتفظ بو لوقت الحاجة إليو 

فمحافظتيا عمدى ىدذه الددرر تكدون برعايتيدا جيددا ، ومدن ثدم تكدون ليدا نافعدة 
ا عند الحاجة إلييا ، والالم في "لك" لمتخصيص ، وىدي تبدرز حدرص ثمينة تستدعيي

أميا عمى مصدمحة ابنتيدا ، وبدين " ذخدرا وذكدرا " جنداس نداقص بحدرف واحدد ، وىدو 
الخاء في مقابدل الكداف ، والدذال فدي األولدى مضدمومة وفدي الثانيدة مكسدورة ، وىدذا 

لوصدايا العشدر تكدون التناغم الصوتي ما االخدتالف فدي المعندى بدين أن قيمدة ىدذه ا
 من ناحيتين :
م عوج الفتاة متى ما وقعت في مشكمة ما .ـ األٗىل :   أنيا تاقوح
 : أنيا تاذكر بجميل خصاليا في حياتيا وبعد مماتيا . ـ ٗاىثبٍّخ

 
 ثبٍّب : اى٘صبٌب اىؼشش

 الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السما والطاعة.• 
وضدا أنفدوو فدال تقدا عينادو مندكد عمدى قبدي ، والتعيد لموقا عينو، والتفقد لم• 

 وال يشم منك إال أطيب ري .
                                           

 المعجم الوسيط : ذخر  (1)



 

  

 

 
 بالغة التعبير عن القيم التربوية في وصية األعرابية " أمامة بنت الحارث " البنتيا ليمة زفافيا 

 

3481 

 والكحل أحسن الحسن الموجود، والماء أطيب الطيب المفقود. •
والتعيددد لوقددت طعامددو، والةياددداو، عنددو عنددد منامددوو فددغن حددرارةل الجددوع د ملمةيلبددة، • 

 ة.غضبوتنغيصل النوم م
ى نفسدو ودحشدمو وعيالدو، ومدالك األمدر واالحتفاظ ببيتو ومالدو، واإلرعداء عمد• 

شلم حسن التدبير.  في المال حسنا التقدير، وفي العيال والحل
 ثالغخ اىزؼجري ػِ اىقٍَخ اىرتثٌ٘خ اىشاثؼخ ٗاخلبٍسخ
 ))اىصحجخ ثبىقْبػخ ٗادلؼبششح حبسِ اىسَغ ٗاىطبػخ((

 " الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السما والطاعة.تقول أمامة : " 
وردت في بعض الروايات بأسموب اإلنشاء : " اصحبيو وعاشدريو " وىكدذا  وقد

سددائر الوصددايا العشددر ، وحينئددذ يكددون الغددرض مددن األمددر توجيددو النصدد  واإلرشدداد 
لفتاتيددا ، ومجيئددو ىنددا بأسددموب الخبددر مددن حيددث المفددظ إال أنددو إنشدداء فددي المعنددى و 

 تجنبا إللقاء الوصية إلييا بصيغة األمر الصري  .
سددموب خبددري فددي المفددظ إنشددائي فددي المعنددى ، وقددد جدداء بأسددموب الحقيقددة واأل

 مجردا عن كل وسائل التوكيد يعتمد عمى الحقيقة الواضحة.
والصحبة بالقناعة تعني أن تكون الزوجة قنوعا ما زوجيا تعيش معو سدعيدة 
فددي السددراء والضددراء ، غيددر متطمعددة إلددى مددا فددي جيبددو ومددا عنددده مددن مددال ، وغيددر 

 ة عمى لعاعة الدنيا تميث أماميا كمما عرضت أمام ناظرييا كما يميث الكمب.متميف
إن المرأة التي تكون كذلك تفتقد ثقة زوجيا حين يرى بريق الطما في عينييدا 
ويشعر معيا بأنيا نفعية محضة ، فيي تبقي عمى نفسيا زوجدة لدو ال ألجدل عيوندو 

نما مدن أجدل أن تنيدب مندو مدا تسدتطيا ، فدغن فارق يدا بمدوت أو طدالق فمدن تبكدي وا 
عمددى المددبن المسددكوب ، طالمددا أنيددا حظيددت بتركددة أو ميددراث ماددرض لجشددعيا ، وىددذه 



 

  

 

 
 بالغة التعبير عن القيم التربوية في وصية األعرابية " أمامة بنت الحارث " البنتيا ليمة زفافيا 

 

3482 

المرأة أقرب ما تكون إلى عالم الحيدوان ، وسدتبقى تعيسدة نكددة طدوال حياتيداو ألنيدا 
 صارت عبدا لمدرىم والدينار.

ميدرة فدي نظدر إن أمامة بدأت ما ابنتيا بأغمى قيمدة تربويدة تجعميدا ممكدة أو أ
زوجيا ، وىي القناعة ، فالقناعة كنز ال يفنى ، بل وتجعمو معيا سخيا منفقا يجمدا 
 المال نيارا من خالل كده وتعبو ، ليضعو في حجرىا ليال بكل حب وأريحية وسرور.

وىي ليست قناعة مزيفة أو مصطنعة ، بل أصمية طبيعية كمدا أفصدحت عنيدا 
صاحبة "اصحبيو" يسبقيا ليؤكدد عمدى أن القناعدة باء المصاحبة ، مدعومة بفعل الم

 ستكون ليا منيج حياة .
 والقيمة الخامسة :"المعاشرة بحين السما والطاعة"

نمدا قالدت :  والمعنى: وعاشريو بحسن السما والطاعدة ، ولدم تقدل بالسدما ، وا 
بحسن السما ، فيو سما ال تنغيص فيو ، وطاعة ال تكدير لصفائيا ونقائيا ، وباء 

مصدداحبة كددذلك أفددادت أن تمددك الصددفة "حسددن السددما والطاعددة" سددتكون جددزءا مددن ال
 حياتيا ما زوجيا .

  (1)والمعاشرة : المخالطة والمصاحبة ، وعاشر زوجتو : جامعيا .
لقددد طرقددت أمامددة كددأم حكيمددة متمرسددة بابددا ىددو مددن أخطددر األبددواب بالنسددبة 

دوء وسدكينة عاشدت مدا حمدل لمرجال ، إندو السدما والطاعدة ، فدغذا فتحتدو المدرأة بيد
ن أغمقددت ىددذا البدداب وجدددت ذئبددا ضدداريا وأسدددا ىددائج  وديددا متغافددل عددن زال تيددا ، وا 

 الحفيظة ال يقوى عمى إسكاتو الرجال ، والعجيب أنو يسكن بكممة طاعة واحدة.
وقدددمت السددما عمددى الطاعددة و إشددارة إلددى أن المددرأة ينبغددي أن تكددون لزوجيددا 
آذانا مصغية فدغذا سدمعت أطاعدت ، والطاعدة ىندا ليسدت طاعدة مطمقدة ، وقدد قيددىا 
اإلسالم الحكيم بأنو "ال طاعة لمخموق في معصية الخالق" ، وليست الطاعدة مطمقدة 

                                           

 المعجم الوسيط : عاشر (1)
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مدس رؤيتيدا وفكرىدا ، ولدذلك بحيث تصل إلى درجة الحجر عمدى المدرأة فدي رأييدا وط
قالت : "بحسن السما والطاعة" فيي طاعة تمتمك المرأة من خالليدا ناصدية الرجدل د 
إن كانت عاقمة حكيمة د وفي نفس الوقت تعدرض رأييدا بأريحيدة يقبميدا الدزوج ، فدي 

 إطار حوار بناء بينيما.
ذا كاندددت أمامدددة قدددد أوصدددت ابنتيدددا بالمعاشدددرة بحسدددن السدددما والطاعدددة ،                  وا 

  ۅچ                                                                                               ٹ       ٹ ، فغن القرآن الكريم أوصى الرجال بحسن معاشرة النساء 

ې  ې           ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ېۉ  ۉ

اا م ا واـت صاا ا وقااان ينانااا   ٢١النساااء:  چوئ  ۇئ    ا صاا ا اع ي اااه ـو
 (٢)بالنساء خاراو

والمقام مختمف فالقرآن الكريم والسدنة المطيدرة يؤصدالن لقضدية عامدة الغالدب 
فييددا انتصددار الرجددال وضددعف المددرأة وانكسددارىا ، فشدددد عمددى الرجددال أن يتخمددوا عددن 

ابنتيدا  كبرىم وصمفيم في معاممة النسداء ، بينمدا ىندا تركدز األم عمدى حسدن معاشدرة
 لزوجيا و ألنيا توصييا ىي ليمة زفافيا .

ومن المعاشرة بحسن السما والطاعة أن تجيبو لقضداء وطدره منيدا ولدو كاندت 
عمى ظير بعير د كما ورد في الحديث الشريف د وأكثر ما يزعج الرجال ويفسد الحياة 

ي كثير الزوجية ىو امتناع المرأة عن زوجيا ، ورفضيا رفضا قاطعا بل وصدىا لو ف
من األحيان وقد كان ذلك سببا في حدوث كثير من المشاكل التدي أدت إلدى اسدتحالة 

 الحياة الزوجية .

                                           

دار  د  محمددد فدؤاد عبددد البدداقي تحقيددق :  1468حددديث رقدم :  1091/  2صدحي  مسددمم :  (1)
 بيروت -إحياء التراث العربي 
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لقد طرقت أمامة بابا حساسا لمرجل طرقتو بدأدب جدم وعددم تصدري  أو تكشدف  
 .لتمقن النساء درسا بالغا في أسرار تحقيق سعادة الرجل لتستقيم لين الحياة

 خ اىرتثٌ٘خ اىسبدسخ ٗاىسبثؼخثالغخ اىزؼجري ػِ اىقٍَ
ٔ ٍْلِ ػيى  ))

ُ
ٗاىزؼٖذ دل٘قغ ػٍْٔ، ٗاىزفقذ دل٘ضغ أّفٔ؛ فال رقغ ػٍْ

 ((قجٍح، ٗال ٌشٌ ٍْل إال أطٍت سٌح.
وىددو معطددوف عمددى المصدداحبة بالقناعددة ، خبددر فددي المفددظ إنشدداء فددي المعنددى 

بالغددي كسددابقو ، ولددذا ورد فددي بعددض الروايددات : تعيدددي ... وتفقدددي...،والغرض ال
لمتعبير عن اإلنشاء بمفظ الخبر اجتناب إلقاء األمر الصري  مباشرة ، والداللدة عمدى 
أن ذلددك األمددر ينبغددي أن يكددون حدداال ليددا وصددفة مددن صددفاتيا الدائمددة وشددأنا مددن 

 شؤونيا.
والتعيدددد : تفعحدددل وىدددو مدددن العيدددد والمعاىددددة ، وصددديغتو تشدددير إلدددى المثدددابرة 

رص التددام عمددى متابعددة ىددذين الموضددعين ، ومثمددو والمعاندداة والتعمددل ، ومددن ثددم الحدد
التفقددد ، إذ التعيددد يقتضددي تجدددد العيددد والتددزام النظددام ، وتعيددده بالرعايددة الالزمددة : 
عاني بو وألزم نفسو بتفقده واالىتمام بو ، والتعيد يقتضي التردد واإلصالح ، والعيدد 

رب ، والتفقد فيو معنى الموثق واليمين ، ويقال : تفقد الشيء : الحظو وراقبو عن ق
 (1)التدقيق والفحص وتتبا أحوال الشخص.

وبين الكممتين جناس ناقص بحرفين : "التعيد والتفقدد" ولدذلك جداءت إحدداىما 
 وىي التعيد ما العين ، واألخرى وىي التفقد ما األنف.

                                           

يدق: مكتدب تحقيدق التدراث تحق: عيدد ، فقدد  مفيروزآبدادى: المسان والقداموس المحديط  ل ينظر (1)
الناشددر: مؤسسددة الرسددالة لمطباعددة  بغشددراف: محمددد نعدديم العرقساوسددي فددي مؤسسددة الرسددالة

 م 2005 -ىد  1426الطبعة: الثامنة،  لبنان –والنشر والتوزيا، بيروت 
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وبالرجوع ألصل المعنى لمكممتين يتبين مناسدبة كدل منيمدا لمدا اسدتعمل معدو ، 
فيو معنى العيد وكثرة التدردد عمدى الشديء واإلصدالح كمدا سدبق ، وفيدو ندوع فالتعيد 

مددن الميثدداق أو االلتددزام واليمددين ، فكأنيددا تشددير إلددى ابنتيددا بددأن موقددا عددين زوجيددا 
ينبغي أن يكون دائمدا حسدنا ، ولدذلك قالدت : "فدال تقدا عيندو مندك عمدى قبدي " ىكدذا 

 إلرشاد .بصيغة اإلنشاء ، فيو نيي الغرض منو النص  وا
والموقددا ىددو مفعددل بكسددر العددين اسددم مكددان لوقددوع العددين فيجمددل بيددا أال تقددا 
عينو منيا عمى قبي  ، سدواء كدان القدب  فدي المظيدر أم فدي المخبدر ، وسدواء كدان 
قبحددا ماديددا أم معنويددا ، فددي الكددالم أو فددي الفعددال ، ولددذلك جدداءت بصدديغة المبالغددة 

  ، وحدذف الموصدوف لمداللدة عمدى "قبي " وىدو صدفة لمحدذوف أي عمدى شديء قبدي
العموم ولممسارعة بذكر الصفة ، وكأن ىذا يجب أن يكون منيا ميثاقا غميظا وعيدا 

 تأخذه عمى نفسيا في عالقتيا بزوجيا .
والتفقد يقتضدي المالحظدة والمراقبدة والتددقيق والدتفحص لمشديء ، وذلدك يعندي 

من قبل المدرأة ، وأن يكدون  أن موضا األنف وىو مكان الشم ينبغي أن يالحظ دائما
موضدددا اىتماميدددا ، " فدددال يشدددم مندددك إال أطيدددب ريددد " والغدددرض مدددن النيدددي النصددد  
واإلرشاد ، وداللة ابنتيا عمى مدا يجعميدا أسديرة عندد زوجيدا ، وقدد عددت الشدم بمدن 
الجارة "وال يشم منك" ، وكذلك الوقوع :فال تقا عينو منك" لإلشارة إلى أنيا ينبغي أن 

ة في مظيرىا ومخبرىا ورائحتيا ورائحة بيتيا ، فدأي رائحدة كرييدة تكدون تكون نظيف
في البيت فالمرأة ىي المسئولة عنيا ، وأي منظر قبي  فدالمنوط بيدا أن تجممدو ىدي 
، وجاء أفعل التفضديل مشدتقا مدن الطيدب "إال أطيدب ريد " مضدافا إلدى الدري  و ليددل 

  ، وىو مشدتق مدن الطيدب والطيدب عمى أنيا ينبغي ليا أن تنبثق منيا أطيب الروائ
 رائحتو جذابة لمنفس مريحة لمقمب جالبة لمسعادة .
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وفي ىذه الجممة قصر بطريق النفي واالستثناء ، فالنيي ىنا فدي بداب القصدر 
يقوم مقام النفي و حيث نيت ابنتيا عن أن يشم زوجيدا منيدا أي رائحدة إال الدروائ  

ة فدي حرصديا عمدى أن تفدوح منيدا ومدن الطيبة ، وىو قصدر حقيقدي ادعدائي لممبالغد
 بيتيا دائما أطيب الروائ .

إن أمامة غاصت في أعماق الرجل فعممت أن أشد ما يزعجدو ىدو عيندو وأنفدو  
فحددذرت فتاتيددا مددن أن تكددون سددببا فددي نفددور زوجيددا منيددا بسددبب قددب  فددي المظيددر 

رثة تغرس في والمخبر ، أو انبعاث روائ  كريية من ذاتيا أو من بيتيا ، فكالىما كا
قمددب الرجددل النفددور مددن زوجتددو والفتددور فددي عالقتددو بيددا ، وقددد يصددل إلددى الفددراق 

 والشقاق والبحث عن بديل.
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 ثالغخ اىزؼجري ػِ اىقٍَخ اىرتثٌ٘خ اىثبٍْخ ٗاىزبسؼخ
 ((ٗاىنحو أحسِ احلسِ ادل٘ج٘د، ٗادلبء أطٍت اىطٍت ادلفق٘د)) 

مدى عوامدل الجمدال وأسدباب لما حذرتيا من موقدا عيندو وموضدا أنفدو دلتيدا ع
طيددب الرائحددة ، ومعمددوم أن الجمددال نسددبي يختمددف مددن شددخص آلخددر ومددا ذلددك ال 
يختمف أحد فدي أن الكحدل أحسدن الحسدن د كمدا قالدت أمامدة د فيدو جمدال عيندي كدل 
أنثى ، وىدو شديء ميسدور وسديل وبسديط وال كمفدة فيدو وال مشدقة وال تكمدف ، وىدذا 

وىددي "الموجددود" أي المتدداح أمامددك ، لددذا دلتيددا كمددو مفيددوم مددن ذكددر الصددفة لمحسددن 
عمددى ىددذا الحسددن السدداحر وجعمتددو أحسددن الحسددن ، فددغذا كددان الحسددن لددو مظدداىر 

 متعددة وأسباب شتى ، فغن أعظميا أثرا وأكثرىا تحقيقا لو ىو الكحل .
ثم دلتيا عمى سبب الرائحة الطيبة وىو الماء ، فغن شق عمييدا الطيدب فعمييدا 

 ال مثال ، فغنو أطيب الطيب المفقود .بالماء باالغتس
إن أمامة ال تريد أن تحمل فتاتيدا فدوق طاقتيدا ، وال تطالبيدا بمدا ال تحتممدو ، 
وال تشددترط عمييددا لتكددون سدداحرة لزوجيددا جاذبددة الىتمامددو أن تضددا عمددى وجييدددا 
طبقددات متعددددة مددن أسدداليب التجميددل وأدواتددو ، وال أن تعطددر جسدددىا ونفسدديا بددأرقى 

واع الطيب ، وال شك أن ىذا سيكون متاحا ليا فيي زوجة ممك ، ومدا ذلدك وأفخم أن
ال تطمب منيا ذلك ثقة فدي جماليدا أوال ، ثدم حتدى ال تشدق عمييدا وال تددع ليدا عدذرا 

 في ترك التجمل والتعطر.
نمددا توجددو وصدديتيا لكددل فتدداة  وكأنيددا ال تخاطددب ابنتيددا "أم إيدداس" وحدددىا و وا 

 وجة ، حتى تصطب  وصيتيا بالطابا اإلنساني العام .مقبمة عمى الزواج ، ولكل ز 
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 ثالغخ اىزؼجري ػِ اىقٍَخ اىرتثٌ٘خ اىؼبششح ٗاحلبدٌخ ػششح
 اجل٘ع ِ ))

َ
 ػْٔ ػْذ ٍْبٍٔ؛ فئُ حشاسح

ُّ
ٗ
ُ
ذ
ُ
ٖ
ْ
ٗاىزؼٖذ ى٘قذ طؼبٍٔ، ٗاى

 اىًْ٘ ٍجغضخ
َ
جخ، ٗرْغٍص

َ
ٖ
ْ
ي
َ
ٍ )) 

سدية وىدي تتمثدل فدي وبعد أن انتيت أمامة من الحديث عن حاجات الرجل النف
حبو لمجمدال والعطدر ، فيمدا مدن حاجدات الدنفس ، انتقمدت إلدى الحدديث عدن حاجدات 
الجسد وىي الطعام والنوم ، وافتقاد الرجل إحداىما وىي الطعدام تجعمدو أسددا ىصدورا 
ال يدري ما يفعل ، وافتقاده لألخدرى وىدي الندوم يعكدر مزاجدو ويفقدده صدوابو.، ولدذلك 

 نتقال إلييما.أصابت أمامة في اال 
وقد اختدارت لفدظ التعيدد ىندا كدذلك مدا حاجدة الدبطن وىدي الطعدام حتدى تكدون 
المرأة حريصة عمى تجييز طعاميا قبيل أن تاثار في الرجل ندوازع الجدوع التدي تدذىب 
بمبو وعقمدو، وأن يكدون ىدذا األمدر منيدا كالعيددة ، وىدي متعيددة بدو ، مسدئولة عدن 

يددة غافمددة عددن حقددوق زوجيددا وأبسددطيا الطعددام إشددباعو ، ال أن تكددون مشددغولة الى
 والشراب.

فالمرأة العاقمة لطول عشرتيا لزوجيدا تعدرف وقدت طعامدو وأوان جوعدو ، فتعدد 
 العدة لذلك دون كسل أو تياون أو خمول.

وقد عممت ىذا التعيد بجممة " فغن حرارة الجوع مميبة" والحرارة من لدوازم الندار 
لمشبو بو ودلت عميو بالزم من لوازمو وىو الحدرارة فقد شبيت الجوع بالنار وحذفت ا

 عمى سبيل االستعارة المكنية .
ووراء ىددذا البيددان العددالي إشددارة إلددى أن غريددزة الجددوع عنددد الرجددل تشددبو النددار 
التددي تحددرق وتيمددك ، وأول مددن يحتددرق بتمددك النددار ىددي مددن تسددببت فددي إشددعاليا ، 

 خييا في االىتمام بشئون زوجيا.بسبب انعدام إحساسيا بالمسئولية وبطئيا وترا
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وقدد رشدحت االسدتعارة بكممدة "مميبدة" وىددي مفعمدة مدن الميدب ، والميدب يكددون 
لمنار المشتعمة ، فحرارة الجوع تذكي جذوة النار في نفس الرجل ومن ثم يحدث ما ال 

 يحمد عقباه.
ذا كان الجوع يشدبو الندار التدي تحتداج مدن الزوجدة لمتعيدد حتدى ال تشدتعل ،  وا 

ن النددوم يحتدداج إلددى اليدددوء "واليدددوء عنددد منامددو" وروي اليدددوح بغسددقاط اليمددزة فددغ
والتعويض عنيا بالواو ، لممبالغة في شدة اليدوء والسكون ، والمنام : مفعل ، اسدم 
زمان أو مكان لوقت النوم أو مكانو ، وكالىما مراد ىندا و حيدث يدراد منيدا أن تكدون 

 ىادئة وقت نومو وفي مكان نومو.
لتعبير بالمصددر : اليددوء و يشدير إلدى ضدرورة أن تجعدل المندزل كمدو قطعدة وا

 من اليدوء واالستقرار ، فقد ينكسر اليدوء بسبب شغب األطفال واألم ىي المسئولة.
وقد عممت أمامة ذلك بقوليا "وتنغديص الندوم مغضدبة" والمغضدبة : مفعمدة مدن 

غص نومدو بسدبب حماقدة الغضب ، وىي تشير إلى المبالغة في شدة غضبو حدين يدن
الزوجددة مددثال ، أي أن ليددا يدددا فددي ذلددك بشددكل أو بددمخر  ، وقددد روي "مبغضددة" مددن 
البغضاء وىي الكراىية ، وذلك يعني أن إثارة حفيظة الرجل بعددم اليددوء عندد منامدو 

 قد تكون د إذا تكررت د سببا في بغضو لزوجتو وكراىيتو عشرتيا.
تفعيدل " تنغدديص" يحكدي بصدديغتو مددرارة والمصددر الددذي أتدى ىنددا عمدى صدديغة ال

 األلم وشدة تعكير المزاج الذي نزل بالزوج بسبب إزعاج زوجتو وعدم ىدوئيا .
لقد أحاطت أمامة ىنا بالحاجات النفسية والجسدية لمرجل حتى تضدمن لفتاتيدا 

 حياة زوجية آمنة مطمئنة .
 
 

 ششحثالغخ اىزؼجري ػِ اىقٍَخ اىرتثٌ٘خ اىثبٍّخ ػششح ٗاىثبىثخ ػ
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ٗاالحزفبظ ثجٍزٔ ٍٗبىٔ، ٗاإلسػبء ػيى ّفسٔ ِٗحشَٔ ٗػٍبىٔ، ٍٗالك األٍش  ))
ٌ حسِ اىزذثري.

َ
ش
َ
 اىزقذٌش، ٗيف اىؼٍبه ٗاحل

ُ
 ((يف ادلبه حسِ

وىنا تنتقا أمامة إلى شئون البيت الداخمية بعد أن انتيت من الحديث عن  
ية إلى البيت وبناء حاجات الرجل الشخصية ، لتبين لفتاتيا حاجة زوجيا االجتماع

األسرة ، واألسرة قواميا األبناء والعيال والحشم والمال ، ولذلك قالت : "واالحتفاظ 
ببيتو ومالو" ،واالحتفاظ : افتعال من الحفظ وىو يشير بصيغتو إلى أن المرأة ينبغي 

 ليا أن تبذل قصارى جيدىا في الحفاظ عمى بيت زوجيا ومالو .
فالحفدداظ ، فعددال وىددو يكددون بالددذود عددن الشدديء  واالحتفدداظ غيددر الحفدداظ  ،

بقائددو سددميما صددحيحا ، بينمددا االحتفدداظ يعنددي أنددك تدددخره لنفسددك وتجعمددو  والدددفاع وا 
خاصتك ، فيي تطمدب منيدا أن تتعامدل مدا بيدت زوجيدا عمدى أندو ممدك ليدا ومدن ثدم 

 تحتفظ بو احتفاظا يجعميا موضا ثقتو .
يدت والمدال جدزءا منيدا مالصدقا ليدا والباء لممالصقة ، وىي تشير إلى جعدل الب

نمددا جمعددت البيددت والمددال فددي قددرن واحددد ألن بيمددا قددوام  وىددي مالزمددة لكمييمددا ، وا 
األسدرة فيمدا ركناىدا ، فالبيددت مقدر إقامتيدا ، والمدال عصددب حياتيدا ، وقددمت البيددت 

 عمى المال و ألن البيت ىو جاما شتات األسرة .
المال حسن التقدير" مؤكددة الجممدة بدغن ثم عممت ذلك بقوليا : "فغن االحتفاظ ب

واسمية الجممة و ألنيا جممة تعميمية تقا من العقل موقعا لطيفا وتعمل عمدى إقناعدو  
 (1)ودوروي "ومالك األمر في المال حسن التقدير" ومالك األمر : قوامو الذي يممدك بد

لمغدوي ، وىدو وىذا التعبير سد مسد التأكيد في الرواية السابقة ، من خدالل مدلولدو ا

                                           

 مختار القاموس لمطاىر أحمد الزواوي  : م ل ك  إصدار الدار العربية لمكتاب بيروت (1)
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يشير إلى أن أساس اإلبقاء عمى ممك المدال إنمدا يكدون بحسدن االقتصداد فدي النفقدة 
 وعدم التبذير ، وىو درس تمقنو األم لفتاتيا .

وخصدددت المدددال ىندددا مدددا التعميدددل و ألندددو عصدددب الحيددداة وألن الحفددداظ عميدددو 
قوليا "حسن  واالحتفاظ بو احتفاظ بما سواه ، كالبيت واألوالد ، وقد جاء خبر إن في

التقدير" والتقدير فيو معندى الدوزن وحسداب القيمدة والتقدويم والتخمدين .. والتقددير : 
التفضيل واالعتراف بالفضل  ، والتقددير : الترويدة والتفكيدر فدي تسدوية أمدر .. وفدي 

ذا وافق الشيء الشيء قمدت : جداء قددره . ، وىدو  (1)المسان : قدر اإللو كذا تقديرا وا 
المال فيو تقدير لسعي الرجل واعتدراف بفضدمو وشدكر إلحسدانو ، وىدو يبين أن حفظ 

نما ىو حسن التقدير ىكذا بغضافة المصدر إليو.  ليس أي تقدير وا 
وقدددد عطفدددت عمدددى "االحتفددداظ ببيتدددو ومالدددو" ، قوليدددا :"واإلرعددداء عمدددى نفسدددو  

 وحشمو وعيالو" 
رعدداء الماشددية: جعميددا ترعددى وتسددرح فدد ي الكددأل واإلرعدداء : مصدددر أرعددى ، وا 

رعاء السما : االستماع بانتبداه، والحشدم : حشدم الرجدل : خاصدتو  وتأكل العشب ، وا 
الذين يغضبون لغضيو ولما يصيبو من مكروه ، ويقال : فالن كثير الخدم والحشدم : 
مدن ذوي الثددراء والمكانددة ، ورجددل حشدديم : شدديد الحيدداء خجددول ، والحشدديم : الجددار 

نددة ووقددار وأدب وتواضددا ، والحشددمة : المسدددمك والضدديف ، والحشددمة : حيدداء ورزا
و ، خاصدتو الدذين دالوسط المحمود ، وحشم الرجل : خدمو الذين يقومون عمى خدمت

  (2) . يتبعونو في السراء والضراء من أىل أو جيرة أو أصدقاء
فاإلرعددداء يحمدددل معددداني االىتمدددام والرعايدددة والحفدددظ والتعيدددد ، واإلرعددداء عمدددى 

العناية بيم وتعيدىم فدي السدراء والضدراء ، وقدد جمعدت الحشدم  الحشم والعيال يعني

                                           

 والمعجم الوجيز : قدر المسان : (1)
 : المسان والمعجم الوجيز : رعى ، وحشم ينظر (2)
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مددا العيددال فددي اإلرعدداء و ألن كمييمددا يحتدداج عنايددة ورعايددة ، ورعايتيمددا واإلرعدداء 
 عمييما مما يسعد الزوج ويجعمو أكثر حبا لزوجو وحرصا عمى رضاىا .

بويدة وقد قدمت أمامدة إرعداء الدزوج عمدى الحشدم والعيدال و ووراء ذلدك لفتدة تر 
عالية في أسس الحياة الزوجية السعيدة و وذلك أن رعاية الزوج زوجيا مقدمة عمى 
ما سواه من أىل وحشم وعيال ، وفي اإلرعاء معنى اإلصغاء و فغرعاء السدما يعندي 
اإلصغاء واالستماع إليو بانتباه واىتمام ، وىذا مما يحمده الزوج لزوجتو مما يشدعره 

بددو ، وىددذا إرعدداء معنددوي ، أمددا اإلرعدداء المددادي فيعنددي باىتماميددا بكالمددو وتعمقيددا 
اىتمام الزوجة بواجبات زوجيا وحاجاتو الشخصية من مأكل وممبس ومشدرب ..إلدخ 
، ولددذا قدددمت إرعدداء الددزوج عمددى إرعدداء الحشددم والعيددال  فددغن اىتمددام المددرأة بزوجيددا 

 يشفا ليا ما عداه ، واىتماميا بما عداه ال يشفا ليا تقصيرىا معو.
 وقد عممت ذلك بقوليا "واإلرعاء عمى العيال والحشم حسن التدبير" ، 
 والتدبير : حصافة الرأي وسداده والفطنة والحنكة والتنظيم الحسن .

والتدبير المنزلي : حسن القيام عمى شئون البيت ، وامرأة ليا قدرة كبيدرة عمدى 
تدبير نصف المعيشة  .. تدبير شئون البيت و عمى تسييره وترتيبو والعناية بو .. وال

 والتدبير : النظر في عاقبة األمر كالتدبير .
 (1)ودبر األمر وتدبره : نظر في عاقبتو .

فالتدددبير يحمددل معدداني التنظدديم والتددوقير وحسددن القيددام عمددى شددئون البيددت ، 
ووراءه انعكاس لحنكتيا وحكمتيا وحصافة رأييا ، ألنيا تستجمب بدذلك رضدا زوجيدا 

 .وتدبير بيتيا 
ولفددظ الحشددم تممدد  فيددو معنددى االحتشددام والحيدداء والوقددار واألدب وكأنيددا تممدد  
إلى أن خاصة زوجيا مظنة األدب والحياء ، ومن ثم يدل ذلك عمى ما يتمتا بو ىذا 

                                           

 المسان والمعجم الوجيز : دبر  (1)
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الزوج من أدب عال وحياء جم ورزانة ووقار فيي تميد بذلك لثقة الفتاة فدي زوجيدا 
. 

ىدي تعمدم أنيدا سدتكون زوجدة ممدك  وصاحب الحشم رجل لدو ىيبدة ولدو مكاندة و 
فخاطبدت فتاتيدا خطداب الممدوك واألمدراء ، ومدن معداني الحشدم د كمدا سدبق د الجدار 
والضدديف ، فكددأن أمامددة تعمحددم فتاتيددا أن تكددون حريصددة عمددى اإلحسددان إلددى جيرانيددا 
كددراميم ، ولفددظ "عمددى" يددوحي باإلحاطددة بيددم  ورعددايتيم ، وخدمددة ضدديوف زوجيددا وا 

 لحب والعطاء والمودة والقيام بواجبيم وحقيم .والتظميل عمييم با
نمدا اختدارت ىدذا المفدظ دون  والعيال : األوالد ، والعيل ىو مدن يعولدو غيدره ، وا 
األوالد او األبناء مثال و لإلشدارة إلدى حداجتيم إلدى مدن يعدوليم وييدذب أمدرىم ويقدوم 

لو منيا أو مدن عمى شئونيم ويرعاىم رعاية العائل ، وأضافت العيال إليو لتشمل عيا
 غيرىا .

وبددين "التقدددير والتدددبير" جندداس ندداقص بحددرفين أكسددب الوصددية نغمددا موسدديقيا 
خالبا تشديا مدن خاللدو معداني الحدب واالحتدرام وتحمدل المسدئولية ، وكالىمدا مؤشدر 

 لحياة زوجية آمنة مستقرة.
 
 
 

 ثبىثب : خزبً اى٘صٍخ
أفشديتد سدره لدم تدأمني غددره، وال تفشي لو سرًّا، وال تعصي لو أمرًاو فغنك إن • 

ن عصيت أمره ألوةغلرةتد صدره.  وا 
، واالكتئدداب عنددده إن كددان فرًحدداو فددغن  ثددم اتقددي مددا ذلددك الفددرح إن كددان تلردًحددا

 الخصمة األولي من التلقصير، والثانية مدن التكدير.
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 إكراًما. لك وكوني أشدَّ ما تكونين لو إعظاًماو يكن أشدَّ ما يكون
 .لو موافقةو يكن أطولل ما تكونين لو مرافقةوأشد ما تكونين 

ثري رضداه عمدى رضداك، وىدواه  دمدين إلدى مدا تاحبدين حتدى تادؤة واعممي أندك ال تلصد
 ."عمى ىواك، فيما أحببتد وكرىت، وال يلخير لك 

 ثالغخ اىزؼجري ػِ اىقٍَخ اىرتثٌ٘خ اىشاثؼخ ػششح ٗاخلبٍسخ ػششح
(( 

 
ا، ٗال رؼصً ىٔ أٍش

ًّ
ا؛ فئّل إُ أفشٍذِ سشٓ مل رأًٍْ ٗال رفشً ىٔ سش

دِ صذسٓ.
ْ
ش
َ
غ
ْ
 ((غذسٓ، ٗإُ ػصٍذ أٍشٓ َأٗ

فشاء السر : إذاعتو بين الناس وانتشاره وظيوره   وقد انتقمت أمامة ىندا  (1)وا 
إلددى أسددموب اإلنشدداء وىددو معطددوف عمددى مددا سددبق و ألن السددابق خبددر فددي المفددظ  

 لين .إنشاء في المعنى ، وسر الوصل ىو التوسط بين الكما
                   : واإلنشددداء ىندددا نيدددي ، الغدددرض مندددو النصددد  واإلرشددداد ، فقدددد أرادت بقوليدددا

" أن تكون ابنتيا كاتمة ألسرار زوجيا وأسدرار حياتيدا الزوجيدة و  وال تفشي لو سرا "
ألن ىذا يتعمق باستقرار حياتيا وىو دليل أمانتيدا ورجاحدة عقميدا وحكمتيدا وصدبرىا 

 حياتيما.عمى حفظ أسرار 
وتنكير "سرا" يدل عمى القميل والكثير ، فيو يفيد العموم أي أيا كان ىدذا السدر 

 جل أو قل عظم أو صغر.
ولمددا كددان إفشدداء المددرأة سددر زوجيددا مظنددة ىدددم بيددت الزوجيددة وعالمددة عمددى 
خيانتيددا ، عممددت نيييددا بقوليددا :"فغنددك إن أفشدديت سددره لددم تددأمني غدددره" ،لتبددين ليددا 

 ر وىي تتمثل في عدم أمنيا غدر زوجيا بيا .عاقبة إفشاء الس

                                           

 المسان : فشا (1)
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ومعندى ذلدك أن المدرأة  (1)والغدر : ضد الوفاء بالعيد ، وغددر إذا نقدض العيدد.
بكشفيا سر زوجيدا تجعمدو يدنقض عيدد أمانيدا ، فتصدير كأنيدا ال عيدد ليدا ويترتدب 

يا عمى ذلك انفصال العروة بينيما وتفكك األسرة وانييارىا حيث انعدمت ثقة زوجيا ب
، وكأن أمامة حين أوصت فتاتيا سابقا بقوليا :"اإلرعاء عمى نفسو وحشمو وعيالو" 
، دلتيا عمى ما يجمب ثقدة الرجدل فدي زوجتدو ، وىندا حدين قالدت : "فغندك إن أفشديت 

 سره لم تأمني غدره" دلتيا عمى ما يحطم ثقة الزوج في زوجتو.
مدة التعميميدة مدن قمبيدا وقد أكدت خبرىا بغن واسدمية الجممدة و لتندزل تمدك الجم

 وعقميا منزلة اإلقناع واالستقرار وحتى تؤصل ىذا المعنى في نفسيا.
وجاءت بغن الشرطية دون إذا أو لو مثال ، وىدي تفيدد الشدك فدي تحقدق الفعدل 
وقمتو وندرتو و لتشير بذلك إلى أن إفشاء المرأة سر زوجيا شيء قبي  عمدى خدالف 

 الوقوع مستبعدا.العادة واألصل فيو أن يكون نادر 
ولفددظ اإلفشدداء يددوحي بمادتددو وصددوتو باالنتشددار والددذيوع ، وىددو مددا يندداقض 
مقتضيات األمانة الزوجيدة ، ولدذا جداء جدواب الشدرط : "لدم تدأمني غددره" ،منفيدا بمدم 
الجازمدددة الداخمدددة عمدددى فعدددل األمدددن ليددددل عمدددى بدايدددة حدددل عقددددة الحيددداة الزوجيدددة 

 وانفصاميا شيئا فشيئا.
لسر والغدر إلى ضمير الزوج :"سره وغدره" و لتفيد أن الجزاء من وقد أضافت ا

جددنس العمددل ، وبينيمددا جندداس ندداقص بحددرفين وىددو يددوحي بالخفدداء فددي كددل منيمددا 
 وارتباطيما ارتباطا وثيقا.

ثم عطفت النيي اآلخر وىو قوليا :" وال تعصي لو أمرا " عمدى سدابقو و لتبدين 
ذا كدان التنكيدر يفيدد العمدوم فدي "أمدرا" ، كمدا أنيا يجب أن تكون مطيعة لزوجيا ، وا  

أفاده في "سرا" ، أي أمرا مطمقا فغن ىذا العموم المراد منو المبالغة في مطمق طاعدة 
                                           

 المسان : غدر (1)
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ال فغنو مقيد في ديننا بطاعدة ال ورسدولو ، انطالقدا مدن القاعددة  الزوجة زوجيا ، وا 
يده القرائن العقميدة الشرعية " ال طاعة لمخموق في معصية الخالق " ، وىو عموم تق

في ذىن أم إيداس ، وقدد اعتمددت عمييدا أمامدة فحكمدة فتاتيدا ورجاحدة عقميدا تؤكدد 
نمدا أرادت أميدا أن تؤكدد ليدا عمدى  أنيا لن تطيعو فيما ىو ضدار مدا أمكنيدا ذلدك ، وا 
 الطاعة المطمقة ، كما قالت في صدر وصيتيا " وعاشريو بحسن السما والطاعة ".

فدددي الموضدددعين "لدددو سدددرا ، لدددو أمدددرا: ، يددددل عمدددى  ومجددديء الم االختصددداص
اختصاص زوجيا بيا واختصاصيا بو ، فكل منيما خاص باآلخر ، وأن براعة المرأة 

 في أن تشعر زوجيا بيذا المعنى.
ن عصديت أمدره أوغدرت  وقد عممت أمامة النيدي عدن عصديان أمدره بقوليدا : "وا 

لحددر ، والددوغر احتددراق الغدديظ صدددره" ، والددوغر واإليغددار مددن الددوغر وىددي شدددة توقددد ا
 (1)وتوقده والضغن والعداوة ، وأوغرت صدره عمى فالن أي أحميتو من الغيظ.

وىي تشير بدذلك إلدى مدا يكدون فدي صددر الرجدل مدن ثدورة ناريدة وغديظ متوقدد 
 حين تعصاه زوجتو في أمر ما .

و"إن" ىنددا كددذلك تشددير إلددى أن األصددل فددي المددرأة أن تكددون مطيعددة لزوجيددا 
يان أمر نادر ، بل ينبغي أن يكون معدوما ، وبين "أمره وصدره" جناس ناقص والعص

بحرفين وىو يشير إلى التمازج واالختالط بين الخصائص النفسدية لمرجدل ، فعصديان 
 أمره سبب في توقد حرارة صدره واحتراق نفسو.

إن أمامدة ىنددا تغددوص فدي أعمدداق نفددوس الرجددال ، فتظيدر لكريمتيددا مددا يحبددو 
ا يأنف منو ويبغضو، وانظر إلى حسن التناسب في كل تعميل و فما إفشاء الرجل وم

السر توقا الغدر ، وما عصيان األمر إيغدار الصددر وكدل منيمدا مناسدب لصداحبو ، 

                                           

  المسان : وغر (1)
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فغفشاء أسرار الزوج خيانة من الزوجة تنقض عرى الحياة الزوجية وتجعل المرأة في 
 جب العقاب والغدر.نظر زوجيا خائنة غير مأمونة الجانب ومن ثم تستو 

وعصيان أمر الزوج تمرد عمى قيم الحياة الزوجية وأصوليا واستخفاف بقوامدة 
حسداس بدالنقص  الرجل واستيانة بقدره ، ويترتب عميو تغير نفسي في مزاج الرجل وا 
والضعف الذي يتنافى ما فطرتو ومن ثدم يحتدرق صددره كمددا وغيظدا ، وربمدا ضدغنا 

 ، التي ىزت كبرياءه وىدمت قوامتو.عمى حميمتو الجامحة الشرود 
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 ثالغخ اىزؼجري ػِ اىقٍَخ اىرتثٌ٘خ اىسبدسخ ػششح ٗاىسبثؼخ ػششح
ب))

 
شِح
َ
ب؛ فئُ  ثٌ ارقً ٍغ رىل اىفشح إُ مبُ ر

 
، ٗاالمزئبة ػْذٓ إُ مبُ فشح

قصري، ٗاىثبٍّخ ٍِِ اىزنذٌش.
َ
 ((اخلصيخ األٗيل ٍِ اىز

في العشرة الزوجية ، ومنيا : مراعداة  وىنا تنتقل أمامة إلى الجوانب اإلنسانية
كال الزوجين مشداعر اآلخدر فرحدا وترحدا ، ورضدا وغضدبا ، وقدد عطفدت كالميدا ىندا 
عمى قوليا السابق "وال تفشي لو سرا" وكالىمدا إنشداء ، السدابق نيدي ، وىدذا أمدر ، 
فقد راعت في توجيو وصيتيا لفتاتيا أن تندوع بدين األمدر والنيدي لتسدتوعب المدأمور 

 المحظور.و 
والعطف بد"ثم" يدل عمى الترتيب الرتبدي ، وكأنيدا تقدول ليدا إذا فعمدت مدا سدبق 
كمو وجب بعد ذلك أو ترتب عمى ذلك أن تتقي ...إلخ و ولذلك جداءت بحدرف المعيدة 
"ما ذلك" داخال عمى اسم اإلشارة الذي لمبعيد ، وىو يشير إلدى مدا سدبق مدن وصدايا 

شدارة إلدى أن تمدك الوصدايا بعيددة ، وبعدىا ىنا بعد فدي المنزلدة وا لقيمدة التربويدة ، وا 
 المنال تحتاج توطين النفس وترويضيا.

ومددا أجمددل أن تددربط أمامددة بددين أجددزاء وصدديتيا حتددى تصددير متماسددكة قويددة 
وكأنيا قطعة واحدة ال تتجزأ ، وقد أفص  عن ذلك حرف المعية "مدا ذلدك" ،وحتدى ال 

يء مندو ، وكأنيدا تقدول ليدا : احدذري أن تنسى الفتاة ما سبق وحتدى ال تتيداون بشد
 ينسيك آخر الكالم أولو.

ن كندت أراه ىندا  والغرض من األمدر النصد  واإلرشداد عمومدا فدي الوصدية  ، وا 
في ىذا المقام يكداد ينصدرف إلدى حقيقدة داللتدو وىدي الوجدوب واإللدزام، حيدث تتعمدق 

 الوصية ىنا بغضب الرجل ورضاه.
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ى وقداء ووقايدة أي صدانو ، والتوقيدة : الكدالءة واالتقاء من التقوى ومادتو وقد
فاالسددم بمادتددو يحمددل تحددذيرا  (1)والحفددظ ، واتقيددت الشدديء حذرتددو واالسددم التقددوى .

 شديدا لمفتاة أن تفعل ذلك.
وقد جاء مفعول االتقاء وىو الفدرح وىدو المحدذر مندو مقيددا بالشدرط بعدده "إن 

 كان ترحا"
حزندو ، وعديش متدرح شدديد ، ورجدل قال صداحب األسداس: "وأترحدو وترححدو : أ

 (2)ترح : قميل الخير يترح سائمو.
 (3)والترح نقيض الفرح ... وىو اليالك واالنقطاع والترح الفقر.  

وأنسب تمك المعاني السابقة ىو أنو نقيض الفرح بدليل ذكر الفرح قبمدو وبعدده 
ى وزن " فعدل " ، فالمراد بو الحزن الشديد ، وقد جاء عمى صيغة المبالغة "ترح" عمد

بكسر العين و لتشير إلدى شددة حزندو وىدو مدا يؤكدد خطدأ الزوجدة حدين تظيدر الفدرح 
 وزوجيا بتمك الحال .

وقددد آثددرت " إن " الشددرطية ، دون " إذا " و لتدددل عمددى أن األصددل والغالددب فددي 
حياة الرجل إن يكون فرحا سعيدا ، وأن الحزن واأللم طارئ عميو ندادر الحددوث ، أو 

بغي أن تكون حالو ، وال يكون ذلك إال من خالل إسعاد زوجتو إياه ، وكأنيدا ىكذا ين
 تيمس في أذنيا : ال ينبغي لمحزن أن يعرف لزوجك طريقا.

ثم أتبعت أمامة تعميل ىذا األمر بقوليا : "فغن الخصمة األولى من التقصدير" ، 
لددك مددن والخصددمة األولددى ىددي الفددرح أمامددو إن كددان ترحددا ، وقددد أكدددت عمددى أن ذ

                                           

 مختار القاموس : و ق ي (1)
 أساس البالغة : ترح (2)
 المسان : ترح (3)
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التقصير بد"إن" واسدمية الجممدة و ليقدا ذلدك مدن نفسديا موقعدا حسدنا ، وحتدى تحدذره 
 الفتاة بشدة وتتحاشاه. 

والتقصددير يعنددي التقصددير فددي حددق الددزوج ، وقددد جعمتيددا مددن التقصددير ىكددذا 
بدددخول مددن التبعيضددية و لتدددل عمددى أنيددا جددزء مددن مظدداىر التقصددير ، فقددد يكددون 

 اىر متعددة ىذه الخصمة إحداىا.لمتقصير في حياة الزوج مظ
ووجو كونيا من التقصير عدم مراعاة مشاعر الزوج وعددم التوافدق واالنسدجام 

 النفسي في ىذا المقام بينيما .
ولددك أن تنظددر إلددى الطبدداق والتضدداد بددين الفددرح وترحددا ، األول جدداء بصدديغة 

ىدو يددل عمدى المصدر معرفدا بدأل ، والثداني جداء بصديغة المبالغدة ، فعدل ، منكدرا ، و 
طمبيدا عددم إظيدار أي مظيددر مدن مظداىر الفدرح واألريحيددة والسدرور قدل أو كثددر إن 
كددان زوجيددا ترحددا ، فمددم تقددل مددثال : اتقددي أن تكددوني فرحددة إن كددان ترحددا ، إذ لدديس 

نما أقمو وأدناه.  المقصود نفي شدة الفرح وا 
حدا" وىدي ثم جاءت المقابمدة فدي التحدذير الثداني : "واالكتئداب عندده إن كدان فر 

فدي مقابمدة الجممدة السدابقة وىدي عكدس معناىدا ، إذ تحدذرىا ىندا مدن االكتئداب عندد 
 زوجيا إن كان فرحا.

و فدبعض النسداء إنمدا يحمدو ليدا أن  (1)واالكتئاب والكمبة : الغدم وسدوء الحدال 
تخرج مدا عنددىا مدن غدم إذا كدان زوجيدا فرحدا فتكددر عميدو صدفو الحيداة ، وتتحدول 

 رحو غما وىما .سعادتو نكدا ، وف
والعنديحة تقتضي طول المدة ، وذلك أن المرأة إذا اغتمت يطدول غميدا وحزنيدا 

 وتحول فرح زوجيا غما وىما.

                                           

 مختار القاموس : ك أ ب (1)
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وصدديغة المبالغددة "فرحددا" تشددير إلددى المبالغددة فددي سددعادتو وفرحددو ، وقددد عممددت 
ر الخصمة الثانية بقوليا : "والثانية من التكدير" و ألنيا حين تكتئب وزوجيا فرح تكد

عميددو صددفو الحيدداة ، وبددين التقصددير والتكدددير جندداس ندداقص بحددرفين ، وىددو يشددعر 
باإلسداءة فدي كمتدا الحدالتين ، وكدذلك بدين ترحدا وفرحدا جنداس نداقص بحدرف واحددد و 
وىو يبين تغير مزاج الرجل ، وأن المرأة ينبغدي ليدا أن تسداير طبعدو ومزاجدو وتتدأقمم 

 مشاعرىا ما مشاعره .
مة ، حيث قابمت : " الفرح باالكتئاب " و "ترحا بد فرحا "  " وبين الجممتين مقاب

 والخصمة األولى بالخصمة الثانية " و " التقصير بالتكدير ".
والفرح يقابمو الحزن ، والحدزن يدؤدي إلدى االكتئداب ، واالكتئداب : الغدم وسدوء 
الحال ، واالكتئداب مدرض نفسدي خطيدر يحدذر مندو األطبداء النفسديون ، وىدو مدرض 

زم المريض مدة من الزمن حتى يتداوى منو ، ومعنى ذلك أن أمامة ىنا ال تقصد يال 
نما تعني كذلك الحزن الددائم والغدم الدذي ال يفدارق  حزنا عارضا أمام فرح زوجيا ، وا 

 بعض النساء مما يجعل الرجل يعيش في جحيم أبدي أو فراق محتوم.
ى ، والتكددير : تجداوز والتقصير : تدن فيما يجب فعمو وندزول عدن الحدد األدند

وتعددد فيمددا ال يجددب فعمددو أو فيمددا ال يجددوز الوصددول إليددو ، وكالىمددا مغدداالة ، األول 
مغدداالة فددي السددمبية ، واآلخددر مغدداالة فددي التعاسددة والنكددد ، وكالىمددا مرفددوض ، إذ 
الحياة الزوجية تحتاج الوسطية وىي الحد األدندى لدديمومتيا ، أو المغداالة اإليجابيدة 

 والعطاء ...إلخ.في الحب 
وتبدو القيمة التربوية ىنا في حرص أمامة عمى تحقيق التمدازج العداطفي بدين 
ابنتيا وبين زوجيا ، والمشاركة الوجدانية فرحا وترحا ، وىذه المشاركة تشعر الرجل 
بأنو ليس وحيدا ، وأن معدو مدن يحدزن بحزندو ويفدرح بفرحدو ، والمشداركة فييدا ندوع 
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تددراح ، ومددن ثددم تخفيددف العددبء عددن كاىمددو المثقددل بدداليموم مددن اقتسددام األفددراح واأل 
 واألحزان.

وعمى النقيض من ذلك أن تفرح المرأة إن كان ترحدا ، أو تكتئدب إن كدان فرحدا 
، عندددىا يشددعر الرجددل بددالمرارة والغصددة فددي حمقددو ، أو قددل باالسددتيانة والالمبدداالة ، 

تدب عمدى ذلدك انعددام الثقدة ، ومن ثم االنفصال العاطفي بينيما وعددم التقددير ، ويتر 
بل إنو قد يشعر منيدا بالشدماتة المؤذندة بالعدداوة والكراىيدة والبغضداء  حدين تتحدول 
فرحتدو إلددى حددزن وغددم فدي مواقددف متعددددة ، ومددن ثدم تنددتقض عددرى الحيدداة الزوجيددة 
ن بددت متماسدكة مدن حيدث الظداىر والعقدود الشدرعية ، إال أنيدا مدن  شيئا فشيئا ، وا 

 وية والعاطفية تكون أشبو بحياة األعداء.الناحية المعن
 ثالغخ اىزؼجري ػِ اىقٍَخ اىرتثٌ٘خ اىثبٍْخ ػششح ٗاىزبسؼخ ػششح

 ٍب ٌنُ٘ ))
َّ
ب؛ ٌنِ أشذ

 
 ٍب رنّ٘ني ىٔ إػظبٍ

َّ
ب.ٗأشذ ٍب ىل ٗمًّ٘ أشذ

 
إمشاٍ
 ٍب رنّ٘ني ىٔ ٍشافقخ

َ
 .((رنّ٘ني ىٔ ٍ٘افقخ؛ ٌنِ أط٘ه
وة التعظديم عندد الرجدل ، وذلدك أن الرجدل وقد انتقمت أمامة ىندا إلدى إذكداء جدذ

بطبيعتو يحب من يقدره ال سيما زوجتو ، وأوجب ما يكون ذلك أمام اآلخرين و حيث 
يشعر حينئذ بمقومات الرجولة والقوامة بين الناس ، وقدد لمسدت أمامدة ىدذا الجاندب 

ون في وصيتيا لفتاتيا قائمة : " وكوني أشد مدا تكدونين لدو إعظامدا يكدن أشدد مدا يكد
لك إكراما " ، وىي جممة إنشائية بدأت بفعل األمر " كوني " ، معطوفدا عمدى قوليدا : 
"واتقددي" ، والوصددل بينيمددا لمتوسددط بددين الكمددالين و حيددث اتفقددا فددي اإلنشددائية لفظددا 

 ومعنى ، والغرض من األمر النص  واإلرشاد،
، وقدد  وفعل الكون األمري يقتضي تغيرا وتحوال ممحوظا في السموك ما زوجيا

جدداء خبددره أفعددل تفضدديل " أشددد " ولتبددرز درجددة إعظاميددا لددو ، وىددي أنيددا تفددوق مددن 
عداه من البشدر الدذين يكوندون معيدا ، ولدذلك جداءت بدد مدا المصددرية ، ويجدوز أن 
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تكددون موصددولة ، وفددي كددل الحدداالت ىددي عامددة مطمقددة المقصددود منيددا المبالغددة فددي 
تصاص عمى ضميره "لو" و لإلشدارة إلدى تعظيم وتقدير زوجيا ، ولذلك دخمت الم االخ

 أن ىذا التقدير خاص بو ال يتجاوزه إلى غيره من الناس .  
ثم جداء التمييدز "إعظامدا" أو خبدر "تكدونين" ، ليبدين ويميدز مدا تخصدو بدو فدي 

 أعمى الدرجات ، وتنزلو بو في أعمى المقامات ، وىو اإلعظام والتقدير واإلكرام.
ارع من فعدل الكدون مجدزوم لوقوعدو جوابدا لألمدر ثم جاء جواب األمر وىو مض

"كوني" وىو قوليا : "يكن أشد ما يكون لك إكراما "، وجممدة الجدواب تبدين أن الجدزاء 
من جنس العمل و فقد ترتب عمى إعظاميا زوجيا إكرامو ليا أشد ما يكون اإلكرام ، 

 وىذه قاعدة عامة ولكل قاعدة شواذ والشاذ ال يقاس عميو.
لجواب عمى نفس النمط الذي ورد عميدو األمدر حيدث تدال فعدل الكدون وقد جاء ا

المجزوم أفعل التفضيل " أشد " وجداء مفعولدو "مدا" الموصدولة أو المصددرية أو أنيدا 
نكددرة بمعنددى شدديء ، أي أشددد شدديء لددك إكرامددا ، وعموميددا يوضدد  مقابمددة الرجددل 

تيددا "لددك" و الحسددنة بالحسددنة ، ودخمددت الم االختصدداص كددذلك عمددى كدداف خطدداب فتا
لتشير إلى أن الرجل حينئذ سيجعل زوجتو في مكانة خاصدة ال يشداركيا فييدا غيرىدا 

 ، وجاء تمييز الكون أو خبره "إكراما" و ليبين أن الجزاء من جنس العمل .
والحدددظ أن اإلعظدددام مناسدددب لمرجدددل ، واإلكدددرام مناسدددب لطبيعدددة المدددرأة ، فمدددا 

 أكرمين إال كريم .
تكونين لو موافقدة ، يكدن أطدول مدا تكدونين لدو مرافقدة" ،  ثم قالت : " وأشد ما

وىي جممة داخمة في حيز األمر "كوني" ، وقد جداءت كدذلك بأفعدل التفضديل "أشدد" ، 
مددا التمييددز "موافقددة" و لتبددين ضددرورة توافددق الزوجددة مددا زوجيددا فددي معظددم األحددوال  

نمدا يعندي عددم  وىذا ال يعني امححاء شخصديتيا أو انعددام رأييدا أو الحجدر عمييدا ، وا 
التصادم وأال تكون دائمة االعتراض عميو والمخالفة لو ، حتى يصدير ذلدك ديددنا ليدا 
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وعادة ال تفارقيا ، ومن ثدم يتوقدا منيدا المخالفدة واالعتدراض فدي كدل صدغيرة وكبيدرة 
وىذا ما يدعوه لفراقيا ، بخدالف مدا إذا كاندت أشدد موافقدة لدو فدغن النتيجدة الطبيعيدة 

أطول ما تكونين لو مرافقة " ، فجاءت بأفعل التفضيل "أطول" مدا التمييدز أنو " يكن 
"مرافقة" و لتبين أن موافقتيا لزوجيا سبب في طدول مكثيدا معدو مكثدا أبدديا ومرافقدة 
طويمة ال تنقطا ، حيث يشعر معيا باألريحية والسعادة واأللفة ، وقدد قدال صدمى ال 

مددا تعددارف منيددا ائتمددف ، ومددا تندداكر منيددا عميددو وسددمم : " األرواح جنددود مجندددة ، ف
، إذا كددان ىددذا فيمددا بددين الندداس ، فمددا بالددك فيمددا بددين الددزوجين ،حيددث  (1)اختمددف "

تستدام الحياة الزوجية ويطول أمدىا بال تفكير في الفراق ، إذا كاندت الزوجدة طائعدة 
 لزوجيا موافقة لو في حياتو وحياتيا ، سامعة راضية قانعة .

" و" مرافقة" جناس ناقص بحرف واحد وىو الواو ما الراء و وىو وبين "موافقة
يفيد بأن المرافقة الطويمة إنما تأتي من الموافقة الشدديدة ، وعمدى النقديض مدن ذلدك 

 فغن المخالفة المستمرة تؤدي إلى فراق أبدي واىتزاز في كيان األسرة .
ناية ، وما ذلك إن أمامة ىنا تسوق كالميا بالحقيقة المجردة دون تجوز أو ك

تممس أدق األمور الشخصية التي تؤرق الرجل أو تجعمو سعيدا ، فبداب الفدراق بدين 
الددزوجين إنمددا يكددون باسددتيانة الزوجددة بزوجيددا وعدددم تعظيمددو أو تقددديره و ومددن ثددم 
تنعدددم عنددده كرامتيددا ، وتيددون فددي عينددو حرمتيددا ، وتفددت  بددذلك بدداب الخيانددة عمددى 

ة اختالفيددا معددو ومعارضددتيا إيدداه ، واعتراضدديا عميددو مصددراعيو ، وتكددون كددذلك بكثددر 
فيما جل أو صغر ، ومن ثم تفت  بذلك باب الطالق والفراق عمى مصراعيو ، عممدت 
أمامدددة ذلدددك فحثدددت فتاتيدددا عمدددى إعظدددام زوجيدددا وموافقتدددو أشدددد مدددا يكدددون اإلعظدددام 

                                           

د  : محمدد زىيدر بدن ناصدر الناصدرتحقيدق  3336حدديث رقدم :  133/  4بخداري : صحي  ال (1)
 ىد1422الطبعة: األولى، د دار طوق النجاة 



 

  

 

 
 بالغة التعبير عن القيم التربوية في وصية األعرابية " أمامة بنت الحارث " البنتيا ليمة زفافيا 

 

3505 

 والموافقة ، حتى تضمن بذلك أن تكون ممكة عمى عرش حياة زوجيدة أبديدة يحيطيدا
 األمن واألمان.

 ثالغخ اىزؼجري ػِ اىقٍَخ اىرتثٌ٘خ اىؼششٌِ ٗاألخريح
ثشي سضبٓ ػيى سضبك، ))

ْ
ؤ
ُ
حجني حىت ر

ُ
صِينِي إىل ٍب ر

َ
ٗاػيًَ أّل ال ر

خري ىل 
َ
 ((ٕٗ٘آ ػيى ٕ٘اك، فٍَب أحججذِ ٗمشٕذ، ٗاهلل ٌ

ثم تأتي أمامة إلى ختام وصيتيا بيذه الوصية األخيرة وىي الوصية العشدرون 
وىي تخرج من رحم سدابقتيا و فغعظدام المدرأة زوجيدا وموافقتيدا لدو يدؤدي إلدى أن ، 

تكون مؤثرة رضاه عمى رضاىا وىواه عمى ىواىا فيما أحبت أو كرىدت ، وىدي حينئدذ 
تستطيا أن تستولي عمدى قمدب زوجيدا وعقمدو وىدواه ، فيفعدل ليدا مدا تحدب ، وتصدل 

 إلى ما تريد .
خيدرة و تبتددئيا أمامدة بفعدل األمدر " اعممدي " و وألىمية تمك القيمة التربوية األ

وعادة العرب أنيا إذا أرادت أن تتحدث عن أمر ذي بال أن تبددأه بيدذا الفعدل ، حتدى 
 يضعو المخاطب في مركز العمم وبؤرة التركيز .

وقددد أتبعددت فعددل العمددم األمددري الددذي يددراد منددو النصدد  واإلرشدداد أتبعتددو أمامددة 
" أنك ال تصمين إلى مدا تحبدين " معمقدة حصدوليا عمدى مدا  بجممة منفية مؤكدة بد أن

تحبددو عمددى مددا تددذكره بعددد ، والوصددول يقتضددي التتبددا وتحديددد اليدددف والغايددة ، فددغذا 
كانت المرأة تتغيا الوصول إلى مدا تحبدو فعمييدا ايثدار مدا يحبدو زوجيدا أوال ، وعمدوم 

تمنحيا مفتاح تحقيدق  "ما" يدل عمى أن ذلك عام في كل ما تحبو المرأة ، فيي بذلك
 ممربيا بسيولة ويسر .

ثري رضداه عمدى رضداك، وىدواه عمدى  وقد عمقت ذلك بدد حتدى الغائيدة " حتدى تادؤة
" ، واإليثددار يعنددي التفضدديل ، فيددي تفضددل وتقدددم رضددا ىددواك، فيمددا أحببددتد وكرىددت

زوجيا عمى رضاىا وىواه عمى ىواىدا ، وال عالقدة لدذلك اإليثدار بحبيدا لمدا تفعمدو أو 
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رىيا لو ، فقد تفعل شيئا ىدي لدو كارىدة أو غيدر راغبدة ، لكندو يسدعد زوجيدا وىدي بك
 بذلك تممك مفتاح قمبو وتصل إلى ما تحب .

والرضا ىو ما يرتضيو المدرء ، واليدوى ىدو مدا ييدواه ، وىندا تدرق مدن األدندى 
، فرضاه ىو الحد األدنى لمدا تدؤثره  (1)إلى األعمى و ألن من معاني اليوى : العشق 

ذا وصدمت المدرأة ا لمرأة ، بينما ىواه وىو ما يحبو أو يعشقو ، فيو الحدد األعمدى ، وا 
ليذا الحد وصدمت إلدى تحقيدق مدا تريدد مدن زوجيدا ، والطبداق بدين الفعمدين " أحببدت 
وكرىت " يبين أن المدرأة فدي ىدذا اإليثدار تتجدرد مدن أىوائيدا الشخصدية حتدى ترضدي 

 زوجيا .
ء لفتاتيدا بدأن يختدار ال ليدا الخيدر "وال يخيدر ثم تختم أمامة وصيتيا بالددعا

لددك" أي يختددار لددك الخيددر فددي حياتددك الزوجيددة ، وىددي جممددة دعائيددة الغددرض منيددا 
تفويض األمر ل بعد األخذ باألسباب ، فاإلنسان ال يممك نفعدا وال ضدرا ، ومدا أجمدل 

بعددا بندور أن يصدر ىذا التفويض من امرأة أمية تعيش فدي بيئدة جاىميدة لدم تسدتنر 
اإلسدالم ، ولكنيدا الفطدرة النقيدة الصدافية التدي بددت واضدحة مدن خدالل تمدك الوصدية 

 كميا ، ال سيما ختاميا بيذا التفويض والدعاء ،
لقددد أودعددت أمامددة فددي ختددام وصدديتيا خالصددة القددول وجمدداع الحكمددة وشددتات 

ن زوجيدا الوصية و حيدث بيندت أن المدرأة العاقمدة إذا أرادت أن تصدل إلدى مدا تريدد مد
يثار رضاه عمى رضاىا فيما تحبو أو تكرىدو ، ومدن  فعمييا بتقديم ىواه عمى ىواىا وا 
ثددم يسددارع زوجيددا إلددى إرضددائيا وتحقيددق مطالبيددا ومددن ثددم يتبددادل الطرفددان العطدداء 
والبذل والتضحية بحب وسعادة وسرور ، وتسير عجمة الحيداة الزوجيدة بسدالم وأمدن 

 وأمان.
 

                                           

 مختار القاموس : ه و ي (1)
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 اخلبمتخ
ي رحاب ىذه الوصدية الفريددة مدن نوعيدا يمكدن أن ننتيدي إلدى بعد أن عشنا ف

 ما يمي:
: وردت الوصية في أغمبيا بأسموب الحقيقة ، وندر فييدا المجداز و وذلدك  أٗال

ألنيا صدرت من قمب أم تنص  بصدق وترشد بحق ، وتحرص كل الحدرص عمدى أن 
التردد واالحتمال تزجي وصاياىا البنتيا بوضوح جمي ال تجوز فيو ، لتغمق بذلك باب 

أو التفسير والتأويل ، وحتدى تكدون نصدائحيا البنتيدا جميدة واضدحة وضدوح الشدمس 
 في كبد السماء .

: شداع فدي الوصدية مدن ألدوان البدديا الطبداق والمقابمدة ، وذلدك واضدد   ثبٍّـب
بكثددرة فددي كددل فقددرة مددن فقراتيددا ، وذلددك حتددى تددتمكن األم مددن بيددان الشدديء وضددده ، 

ألشدياء ، ومدن ثدم يكدون ذلدك أقدرب إلدى إقنداع الفتداة ، وبيدان وجدو فبضدىا تتمايز ا
الحق والباطل والخير والشر ، وأسباب السعادة وأسباب الشقاء ، وعوامل النجاح في 
الحياة الزوجية وعوامل الفشل ، حتى تضا الصورة كاممدة أمدام ناظرييدا ، فتسدتطيا 

 المقارنة والمقابمة بعقميا ، ومن ثم االختيار.
: شاع في الوصية أسموب اإلنشاء ال سيما األمر بكثدرة ، يميدو النيدي ،  ىثبثب

والغرض منيما النص  واإلرشاد ،وذلك ألن ىذين األسموبين ىما الطريق إلدى إسدداء 
النصدد  والسددبيل إلددى توجيددو الوصددايا ، وكثرتيمددا فددي الوصددية يطبعيددا بطددابا الجددد 

ميدة مدا فييدا مدن حكدم تضدمن ليدا د إن ويسترعي انتباه الفتاة ، ويمفت نظرىا إلى أى
 ىي سارت عمييا د حياة زوجية يحفيا النجاح وتغمرىا السعادة واألمان.

: ظير لنا من خالل الدراسة أن كل فقرة من فقرات الوصية تشتمل عمى  ساثؼب
قدديم تربويددة متعددددة ، تتصددل بسددعادة المددرأة فددي حياتيددا الزوجيددة وتضددمن لكددل فتدداة 
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حياة زوجية آمنة مطمئنة ، وقد بددا ذلدك واضدحا جميدا مدن خدالل مقبمة عمى الزواج 
 الوقوف عمى بالغة التعبير عن كل قيمة تربوية عمى حدة.

: أظيرت الوصية حكمة األعرابية وخبرتيا بالحياة ، وأثبتت أن الخبرة  خبٍسب
 الحياتيددة والعقددل والحكمددة الراجحددة ال عالقددة ليددا بمعرفددة القددراءة أو باألميددة ، فيددذه
امرأة أعرابية عاشت في بيئة جاىمية وىي أمية ال تقرأ وال تكتدب ، لكنيدا سدطرت لندا 
ىنا وصية يعجدز عنيدا المثقفدون والكتداب ، تسدتحق أن تكتدب بمداء الدذىب وتددرس 

 لألجيال.
: طبعت أمامة وصيتيا بالطابا اإلنساني العام حين ذيمت كدل أمدر أو  سبدسب

العقددل والقمددب منزلددة الرضددا والقبددول ، وحددين نيددي أو تحددذير بعمددة حكيمددة تنددزل مددن 
خاطبت العقل والقمب ، وحين غاصت في أعمداق نفدوس الرجدال فعممدت مدا يسدعدىم 
وما يثير حفيظتيم ، فوضعت يدىا عمى الجدراح حتدى تبدرأ ، وعمدى األلدم حتدى يدزول  

ن منبية فتاتيا عمى ما يجب عمييا أن تتجنبو وتحذره وتبتعد عنو ، وما ينبغي ليا أ
تفعمدو وتحدرص عميدو ، وجعمدت ذلدك وثيقددة عامدة يمكدن لكدل فتداة أن تتخدذىا مددنيج 

 حياة.
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 فٖشس ادلصبدس ٗادلشاجغ
د أساس البالغة  تأليف : جار ال أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري  تقدديم 1 

  2003: د محمود فيمي حجازي سمسمة الذخائر مايو 
 1988الطبعددة الثانيددة ،  دار الفكددر -سددكري الع بددي ىدداللأل -جميددرة األمثددال  ددد2

  تحقيق : محمد أبو الفضل إبراىيم  و عبد المجيد قطامش
دددد  المؤلددف: أحمددد زكددي صددفوت جميددرة خطددب العددرب فددي عصددور العربيددة الزاىددرةددد 3

 لبنان -الناشر: المكتبة العممية بيروت
قيدق : فخدر الددين د الجنى الداني في حروف المعاني لمحسن بدن قاسدم المدرادي تح4

 قباوة د محمد نديم فاضل  دار الكتب العممية 
د دار طددوق النجدداة د  : محمددد زىيددر بددن ناصددر الناصددرددد صددحي  البخدداري  تحقيددق5

 ىد1422الطبعة: األولى، 
 –دار إحيداء التدراث العربدي  د  محمدد فدؤاد عبدد البداقي دد صدحي  مسدمم  تحقيدق : 6

  بيروت
قد7    العممية الكتب دار/ ط العريان  ربو تحقيقالفريد البن عبد  د العد
تحقيدق:  ىد(290ممفضل بن سممة بن عاصم، أبو طالب )المتوفى: نحو ل الفاخرد 8

الناشدر: دار إحيداء الكتدب د  مراجعدة: محمدد عمدي النجدار عبدد العمديم الطحداوي
 ىد 1380الطبعة: األولى، د  العربية، عيسى البابي الحمبي

تحقيددق: مكتددب تحقيددق التددراث فددي مؤسسددة ،   مفيروزآبددادىلددد القدداموس المحدديط  9 
الناشدر: مؤسسدة الرسدالة لمطباعددة  بغشدراف: محمدد نعديم العرقساوسددي الرسدالة

  م 2005 -ىد  1426الطبعة: الثامنة،  لبنان –والنشر والتوزيا، بيروت 
د ىدد 1423د لسان العرب البن منظور طبعة دار الحديث القاىرة  الطبعة األولى 10 
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 بيددروت –الناشددر : دار المعرفددة  الفضددل النيسددابوري  ألبددي -مجمددا األمثددال ددد 11 
  تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد

 د مختار القاموس لمطاىر أحمد الزواوي د إصدار الدار العربية لمكتاب بيروت 12
لتربيددة ددد المعجددم الددوجيز ، إصدددار مجمددا المغددة العربيددة د طبعددة خاصددة بددوزارة ا13 

 . م (1999ىد د 1420والتعميم د 


