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الوصية األوىل  :دعاء املدعويني للزوج والزوجة
يستحب أن يقوم املدعوون بالدعاء للزوجني كما ورد يف السنة النبوية ،وذلك ليلة
الزفاف ،وما بعدها.
يروي أبو هريرة – رضي اهلل عنه – عن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا رفأ
اإلنسان ،إذا تزوج ،قال (( :بارك اهلل لك ،وبارك عليك ،ومجع بينكما يف خري )) 1
َّ
((رفأ )) بفتح الراء ،وتشديد الفاء معناه  :دعا له ،والرفاء  :اإللتئام واإلتفاق ،والربكة
والنماء .
وقد كان أهل اجلاهلية يقولون ملن تزوج  :بالرفاء والبنني ،فجاء اإلسالم بالدعاء
للزوج بالربكة  ،وقدمها اإلسالم على هذا الدعاء اجلاهلي ملا فيه من التنفري عن
البنات ،والتقدير لبغضهن يف قلوب الرجال لكونه من دأب اجلاهلية.
وقد بدأ النيب عليه الصالة والسالم بقوله  (( :بارك اهلل لك )) أي بارك اهلل لك يف هذا
األمر ،ثم ترقى منه ،ودعا هلما (( ،وبارك عليك )) ألن املراد يف الذراري والنسل ،ألنه
املطلوب بالتزوج ،وحسن املعاشرة ،واملوافقة ،واالستمتاع بينهما على املطلوب األول
هو النسل ،وهذا تابع.
------------- -------------

 -1حديث صحيح  .أخرجه أمحد ( ، ) 38/2وأبو داود ( ، ) 2130والرتمذي ( ، )1097وابن ماجة ( ، )708والدارمي (، ) 134 /2
وابن حبان ( ، ) 1284واحلاكم ( ) 183 /2و صححه و أقره الذهيب .
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الوصية الثانية  :الدعاء للمتزوج ليلة الزفاف
ثبت يف السنة النبوية الوصية بالدعاء للمتزوج ،واستحباب القيام بذلك .والدعاء
للمتزوج يكون بالربكة ،وأما الدعاء بدعاء اجلاهلية (بالرفاء والبنني) فقد نهى
الشرع اإلسالمي عن ذلك.
روي أنس بن مالك – رضي اهلل عنه – أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى على عبد
الرمحن بن عوف أثر صفر ٍة ،فقال  (( :ماهذا ))  .قال  :إني تزوجت إمرأة على وزن
نوا ٍة من ذهب ..قال عليه الصالة والسالم  (( :بارك اهلل لك )) ١
تزوج ابن عوف ،ورؤي عليه أثر الصفرة يعين الزعفران ،وقد ثبت يف الصحيح من
السنة النبوية النهي عن التزعفر للرجال ،وكذا النهي عن اَ ُ
خللوق ألنه شعار النساء،
وقد نهي الرجال عن التشبه بالنساء.
فهال متسكنا بوصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالدعاء للعروسني يف ليلة الزفاف
بالربكة ؟
هذا ما أرجوه ،وهذا ما أمتناه.
-----------------------

 _1حديث صحيح أخرجه البخاري ( ،) 85/7ومسلم ( ، ) 1426والرتمذي ( ، ) 1100والنسائي ( ، ) 128 /6وابن ماجة (, ) 1907
عبد الرزاق (  ، )10457والدارمي (  ، ) 143 /2والبيهقي ( ) 148/80/7يف سننه الكربى .
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الوصية الثالثة  :اللهو املباح يف ليلة الزفاف
من وصايا الرسول عليه الصالة والسالم للعروسني يف ليلة الزفاف كما ورد يف
السنة النبوية  :اللهو املباح.
تروي عائشة – رضي اهلل عنها – أنها َّ
رجل من األنصار ،فقال نيب اهلل
زفت إمرأة إىل ٍ
« :يا عائشة ،ما كان معكم هلو؟ ،فإن األنصار يعجبهم اللهو « ١
ليتيمة كانت عندها.
رواية أخرى  :أن النيب قال  (( :مافعلت فالنة؟ ))
ٍ
ويف ٍ
فقالت أهديناها إىل زوجها ،فقال (( :هل بعثتم معها جارية تضرب الدف وتغين )) .
قالت :ماذا تقول؟قال »:تقول :
أتيناكم أتيناكم فحيونا حنييكم
لوال الذهب األمحر ما حلت بواديكم
لوال احلنطة السمراء ما مسنت عذاريكم 2
الربيع بنت معوذ – رضي اهلل عنها  : -جاء رسول اهلل فدخل علي صبيحة
وتقول ُّ
ن بي ،فجلس على فراشي كمجلسك مين ،فجعلن جويريات يضربن ًّ
ُب َ
بدف هلن،
يِ
ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ،إىل أن قالت إحداهن :وفينا نيب يعلم ما يف الغد
.فقال عليه الصالة والسالم (( :دعي هذا ،وقولي الذي كنت تقولني)) 3
(( ُب َ
ن بي ))  :البناء هو الدخول بالزوجة ،وبينَّ ابن سعد يف الطبقات الكربى
يِ
حينئذ إياس بن البكري ،وأنها ولدت له حممد بن إياس.
تزوجت
)أنها
٤٤٧/
(٨
ٍ
(( كمجلسك )) أي  :مكانك ،وهو حممو ٌل على أن ذلك كان من وراء حجاب ،أو
كان قبل نزول آية احلجاب ،أو جاز النظر للحاجة أو عند األمن من الفتنة.
قال ابن حجر العسقالني  :واألخري هو املعتمد ،والذي وضح لنا باألدلة القوية أن من
خصائص النيب جواز اخللوة باألجنبية والنظر إليها وهو اجلواب الصحيح عن قصة
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ونومه عندها و َت ْفِليتها رأسه ،ومل يكن بينهما
أم حرام بنت ملحان يف دخوله عليها ِ ،
حمرمية وال زوجية.
لسك )) بفتح الالم ،أي :جلوسك وال إشكال
وجوز الكرماني أن تكون الرواية َ (( :
جم َ
فيها 4
(( ين ُد ْبن )) من ُّ
الن ْدبه بضم النون ،وهي ذكر أوصاف امليت بالثناء عليه ،وتعديد
حماسنه بالكرم والشجاعة وحنوها ،وهو مما يهيج الشوق إليه ،والبكاء عليه.
ويؤخذ من هذه الوصية النبوية :
وضرب الدف فيه مستحب.
إعالن النكاح،
ُ
جواز مساع الضرب بالدف صبيحة العرس.
حرمة نسبة علم الغيب ألح ٍد من املخلوقني.
ُ
مدح الرجل
إقبال اإلمام إىل العرس ،وإن كان فيه هلو ما مل خيرج عن حد املباح.جواز ِ
يف وجهه ما مل خيرج إىل ما ليس فيه.
------------------------

-1حديث صحيح  .أخرجه البخاري ( ,) 5162احلاكم ( , )184 /2والبيهقي (  ) 288 / 7يف سننه الكربى
-2حديث حسن لغريه  .رواه الطرباني يف األوسط كما يف اجملمع (  ) 289 /4وسنده فيه ضعف  ،وله شواهد عن أنس بن
مالك  ،وجابر  ،وابن عباس  ،وعائشة رضي اهلل عنهم .
-3حديث صحيح أخرجه البخاري (  )5147 ( ، )4001وأبو داود (  )4922وابن ماجة (  ، ) 1897البغوي (  ) 2265يف شرح السنة
 ،والبيهقي (  ) 289 /7وأخرجه ابن سعد ( )477/8يف طبقاته  ،وأمحد (  ) 360 /2بلفظ « :أما هذا فال تقولوه « وأخرجه
كنت تقولني « .
الرتمذي ( ) 1096بلفظ « اسكتى عن هذا وقولي الذي ِ
 -4فتح الباري ( ) 203 /9
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الوصية الرابعة  :االعالن والضرب بالدف
ومن وصايا الرسول عليه الصالة والسالم للعروسني يف ليلة الزفاف:
(( اإلعالن والضرب بالدف ))  .يقول عبد اهلل بن الزبري – رضي اهلل عنهما – قال
رسول اهلل  »:أعلنوا النكاح « 1
أي  :أظهروه إظها ًرا للسرور ،وتفر ًقة بينه وبني غريه من املآدب ،وهذا نهي عن زواج
السر.واملراد باإلعالن إذاعته ،وإشاعته بني الناس ،وقد يكون ذلك عن طريق الضرب
عرس يف هذه الدار.
بالدف ،ففيه إعالن عن وجود
ٍ
ولذا يقول أبو بلج حييى بن َسليم  :قلت حملمد بن حاطب  :تزوجت امرأتني ما كان
يف واحد ٍة منهما صوت ،يعين د ًفا .فقال حممد بن حاطب رضي اهلل عنه  :قال رسول
اهلل«فصل مابني احلالل واحلرام الصوت ،والدف يف النكاح « ((2فصل )) يعين الفاصل،
أو الفارق ،أو املميز .
واملعنى  :أن الفرق بني النكاح اجلائز وغريه  :اإلعالن  ،واإلشهار .فالصوت أي الذكر
والتشهري ،والدف أي ضربه ،فإنه يتم به اإلعالن.
قال العالمة البغوي رمحه اهلل :إعالن النكاح واضطراب الصوت به ،والذكر يف الناس
كما يقال :فالن ذهب صوته يف الناس  ،وبعض الناس يذهب به إىل السماع ،وهذا
خطأ .يعين السماع املتعارف بني الناس اآلن .
وقال املباركفوري  :الظاهر عندي – واهلل أعلم – أن املراد بالصوت ههنا الغناء املباح،
فإن الغناء املباح بالدف جائز يف العرس ،يدل عليه حديث الربيع بنت معوذ اآلتي يف
الباب 3
ولكن بقي السؤال  :من الذي يضرب بالدف ،أرجال أم نساء ؟ ومتى يضرب بالدف
هيئة خاصة ؟
؟وهل هلذا الدف من ٍ
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يف البدء أقول  :األحاديث النبوية يف الباب تقتضي ختصيص الدف باإلباحة لكن يف
العرس ،واألعياد ،على أن تقتصر اإلباحة على الدف الذي يشبه الغربال ،وال يلحق
به الطارات ذات الصالصل و اجلالجل ملا فيها من خمالفة الشرع احلنيف .
فإن الطارات املذكورة مما جرت به عادة املخانيث ،والفساق،واُجملان الستعماهلا ،و
ْ حترم كاملزامري واألوتار  4وقال ابن عقيل احلنبلي :شرع ضرب الدف يف النكاح
5وبالنظر إىل كالم أهل العلم جند أن الذي جيوز له الضرب بالدف هن النساء،
حبال .
وليس للرجال الضرب به ٍ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :النساء هن اللواتي كن يعني يف ذلك على عهد النيب
صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه ،ويضربن بالدف ،وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم ،بل
كان السلف يسمون الرجل املغين خمن ًثا لتشبهه بالنساء 6
وقال ً
أيضا رمحه اهلل ّ:ملا كان الغناء والضرب بالدف و الكف من عمل النساء ،كان
السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال خمن ًثا ،ويسمون الرجال املغنني خماني ًثا،
وهذا مشهور يف كالمهم 7
وقال العالمة احلِليمي  :ضرب الدف ال حيل إال للنساء ،ألنه يف األصل من أعماهلن 8
وهكذا جند أن الوصية بالضرب بالدف إمنا يراد بها النساء ،وذلك يف بيوتهن إعال ًنا
وإظها ًرا لعقد النكاح ،وإدخاال للفرح والسرور على الزوجني .
--------------- -1حديث صحيح أخرجه أمحد ( ) 4/5والبزار والطرباني يف الكبري كما يف اجملمع ( )4/289وقال اهليثمي رجال أمحد
ثقات وأخرجه ابن حبان ( ) 6/147واحلاكم ( ) 2/97وصححه وأقره الذهيب
 -2حديث صحيح أخرجه أمحد ( )4 /259 )3/418والرتمذي ( )1088والنسائي ( ( 6/127وابن ماجة ( )1896وسعيد بن
منصور ( )629يف سننه واحلاكم ( )2/184وصححه وأقره الذهيب والطرباني ( )19 /242يف الكبري والبيهقي ()7/298يف
سننه الكربى
 -3حتفة االحواذي ( )4/209للمبارآفوري
 -4كشف القناع (ص ) ٨٢ألبي العباس القرطيب
 -5غذاء األلباب ( ) 1/151للسفاريين
-6الستقامة ( )1/277البن تيمية .
 -7الفتاوى ( )11/565/566البن تيمية
-8شعب اإلميان ( )4/283للبيهقي
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وقفة مع اللهو يف ليلة الزفاف
مما ينبغى التنبيه عليه يف ليلة الزفاف أن وصية الرسول عليه الصالة والسالم
بإباحة اللهو ال تعين الوقوع يف احملرمات .
ومن ذلك استعمال املعازف مع الغناء بذكر ما يغضب اهلل من ذكر النساء ومجاهلن
 ،وعشقهن  ،ولعل احلديث النبوي التالي يوضح ذلك النهي .يروى أبو مالك األشعري
رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  « :ليكونن من أميت أقوام
يستحلون الحِْ َر  ،واحلرير واخلمر واملعازف « . 1
الحِْ َر  :هو الفرج  ،واملعنى يستحلون الزنا .
املعازف  :هى اآلت املالهي أو اآلت اللهو وال ينبغي لنا أن ننسى قول رب العاملني « َو ِم َن
َّ
يل اللهَِّ ِب َغيرِْ ِع ْل ٍم َو َي َّت ِخ َذ َها ُه ُز ًوا أُو َل ِئ َك
اس َم ْن َي ْشترَِ ي لهَ ْ َو الحْ َ ِد ِ
يث ِل ُي ِض َّل َع ْن َس ِب ِ
الن ِ
اب ُم ِه ٌ
ني» (سورة لقمان آيه 2 )6
لهَ ُ ْم َع َذ ٌ
فقد ُسئل بن مسعود رضي اهلل عنه عن هذه اآلية الكرمية فقال  :هو الغناء واالستماع
إليه .3
وروى عبد الرمحن بن عوف – رضي اهلل عنه – أن رسول اهلل قال  (( :إمنا نهيت عن
مصيبة ))4
رنة عند
صوتني أمحقني فاجرين  :صوت
ٍ
نعمة  ،وصوت ٍ
مزمار عند ٍ
ٍ
فكيف يستجيز العارف إباحة ما نهى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومساه
صو ًتا أمحق فاج ًرا ،و جعله و النياحة اليت لعن فاعلها أخوين ؟!وأخرج النهي عنهما
خمرجا واح ًدا ،و وصفهما باحلمق والفجور وص ًفا واحدًا ! 5
ً
وقد أبان النيب صلى اهلل عليه وسلم أن الغناء باملعازف ليس من اللهو املباح عندما قال
 ((:كل شي ٍء يلهو به الرجل فهو باطل إال تأديبه فرسه ،ورميه بقوسه ،ومالعبته
أهله )) 6
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حديث آخر قال عليه الصالة والسالم  (( :كل شي ٍء ليس من ذكر اهلل فهو لغو
ويف
ٍ
وسهو  ،إال أربع خصال :مشي الرجل بني الغرضني ،وتأديبه فرسه ،ومالعبته أهله،
وتعليمه السباحة)) 7
مشي الرجل بني الغرضني :الغرض مرمى السهم  ،واملراد مشيه جلمع السهام املرمى
بهما  ،أو املبارزة للقتال .
تأديبه فرسه :أي تعليمه إياه بالركض َ
والن على نية الغزو.
واجل ِ
مالعبته أهله :أي املزاح معهن باملباح ،والفرح والسرور،
وللمؤمن أسوة وقدوة يف الرسول صلى اله عليه وسلم املثل الكامل واألسوة احلسنة
للرجال يف عشرة النساء ،فلقد كان ألني الناس بهن ،وأشفق الناس عليهن،
ويفرحهن ،ويؤانسهن ،ويدخل السرور إىل قلوبهن .فقيام الزوج املسلم مبؤانسة
باطل ،و إدخال السرور إىل قلبها،
زوجته ،ومالعبتها ،والسعي يف ممازحتها بغري
ٍ
وذلك حتى ترفرف السعادة على دارهما.
-----------------------------

 -1حديث صحيح أخرجه البخاري ( ) 5590وأبو داود ( ) 4039والطرباني ( ) 3417يف الكبري والبيهقي (  ) 221 / 10يف سننه
الكربى.
 -2سورة لقمان 6:
 -3خرب صحيح أخرجه احلاكم ( ) 411/2وصححه وأقره الذهيب والطربي (  ) 39 /21يف تفسريه
ٌ
-4حديث ٌ
حسن  .أخرجه الرتمذي (  ،) ١٠١١والبيهقي ( ) 69 /4يف سننه الكربى وله شواهد.
 -5إغاثة اللهفان (  ) 273 /1البن القيم
ٌ
صحيح  .أخرحه أبو داود ( ، ) 2496والنسائي (  )6/222والرتمذي (  )1688وابن مماجة (  ) 2811وأمحد ( ،146 /4
-6حديث
ٌ
 ) 148والدارمس (  ) 205 /2يف سننه .
 -7حديث صحيح أخرجه النسائي (  )53 () 52يف عشرة النساء  ،والطرباني (  ) 1785يف الكبري و األوسط كما يف اجملمع
( . ) 269 /6
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الوصية الخامسة  :الوصية باإلمتنان لذهاب النساء والصبيان
من وصايا الرسول صلى اهلل عليه وسلم للعروسني فى ليلة الزفاف :األمتنان لذهاب
النساء والصبيان إىل العرس .يروى أنس بن مالك – رضى اهلل عنه – فيقول :أبصر
النبى صلى اهلل عليه وسلم نسا ًء وصبياناً مقبلني من عرس ,فقام ممتنا ,فقال(( :
اللهم أنتم من أحب الناس إىل )) .1
(( فقام ممتناً))  :أى قام قياما قويا ,مأخوذ من املنة بضم امليم ,وهى القوة ,أى قام
إليهم مسرعاً مشتداً فى ذلك فرحاً بهم.
وقال أبو مروان بن السراج :ورجحه القرطبى أنه من اإلمتنان ,ألن من قام النبى
صلى اهلل عليه وسلم وأكرمه بذلك فقد امنت عليه بشىء ال أعظم منه.
قال :ويؤيده قوله بعد ذلك  (( :أنتم أحب الناس إىل ))
وقال العالمة القابس  :قوله  (( :ممت ًنا )) يعين متفضال عليهم بذلك ،فكأنه قال :
قياما مستو ًيا منتص ًبا
مينت عليهم مبحبته .وجاء يف
رواية أخرى(( :متي ًنا)) أي :قام ً
ٍ
طويال.
(( اللهم )) يقع هذا اللفظ للتربك أو لالستشهاد باهلل يف صدقه .فيا أيها الزوج قم
ممت ًنا ملن جاءك من الرجال والصبيان .ويا أيتها الزوجة أسرعي ممتنة ملن جاءتك
من النساء والبنات.
_________________________
ٌ
صحيح .أخرجه البخاري (  ، ) ٥١٨٠ومسلم (  ، ) ١٩٤٨وأمحد ()176/3
حديث
-1.
ٌ
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الوصية السادسة  :الوصية بحسن العشرة مع الزوجة
من وصايا الرسول عليه الصالة والسالم للعروسني يف ليلة الزفاف  :حسن العشرة
من الزوج لزوجته  .فمعاملة الزوج لزوجته تظهر من أول ليلة ،فإذا أحسن ،وعطف،
ورفق بها ,فهذا عنوان ملسرية احلياة القادمة
يقول اهلل تعاىل (( :وعاشروهن باملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
وجيعل اهلل فيه خرياً كثرياً)) 1
فلتبدأ حياتك الزوجية ليلة الزفاف بالدعاء لك وهلا بالربكة ،وإظهار التودد والرفق
إىل زوجتك ،فأنت الراعي املسؤول عن امرأته كما يف وصية الرسول صلى اهلل عليه
ٌ
ٌ
ومسؤول عن رعيته،
راع،
راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،فاإلمام ٍ
وسلم (( كلكم ٍ
ٌ
ٌ
مسؤولة
ومسؤول عن رعيته ،واملرأة راعية يف بيت زوجها ،وهي
راع يف أهله
والرجل ٍ
ٌ
راع يف مال
راع يف مال سيده ،وهو مسؤول عن رعيته ،والرجل ٍ
عن رعيتها ،واخلادم ٍ
ٌ
ٌ
مسؤول عن رعيته )) 2
راع وكلكم
أبيه وهو مسؤول عن رعيته ،فكلكم ٍ
والعشرة هي املخالطة واملمازجة ،وقد اتصف الزوج املثالي حبسن العشرة  .وحسن
العشرة من الزوج املثالي لزوجته تنعكس بالصفاء على البيت فيسوده اهلدوء  ،والشعور
بالطمأنينة .
وهذا بدوره يؤدي إىل االستقرار والوفاق والتعاون مما يعني بدوره على متاسك
عائلي مستقر فالزوج املثالي حيسن
أركان البيت  ،وجيعل األبناء يشبون يف جو
ٍ
عشرة زوجته انطال ًقا من قوله عز وجل (( وعاشروهن باملعروف فإن كرهتموهن
فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهلل فيه خرياً كثرياً))3
والزوج املثاىل حيسن عشرة زوجته انطال ًقا من قوله عليه الصالة والسالم  (( :اتقوا
اهلل يف النساء  ،فإنكم أخذمتوهن بأمان اهلل ،واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل )) 4
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وكلمة اهلل التى بها شرع النكاح ،وكانت العالقة بني الرجل واملرأة قوله عز وجل
(( فانكحوا ما طاب لكم من النساء)) 5
_________________________

 - 1سورة النساء ١٩
 -2حديث صحيح أخرجه البخارى ( , )196/3 , )6/2ومسلم ( ,)1829وامحد (.)54/3
 -3سورة النساء 19
-4حديث صحيح اخرجه مسلم ( , )1218وامحد ( , )313/3وابن خزمية ( , )2809وابن حبان ()9/3
 -5سورة النساء 3
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الوصية السابعة :الوصية بحق الزوج على زوجته
أوصى الرسول عليه الصالة والسالم الزوجات بالقيام حبق األزواج ،ويبدو ذلك جل ًيا
يف أحاديث كثرية :.فريوي أنس بن مالك – رضي اهلل عنه – قال  :قال رسول اهلل
لبشر أن يسجد
لبشر  ،ولو صلح ٍ
لبشر أن يسجد ٍ
صلى اهلل عليه وسلم (( ال يصلح ٍ
لبشر ،ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها ،من عظم حقه عليها ))  :وتروي عائشة – رضي
اهلل عنها – أنها سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم أي الناس أعظم ح ًقا على املرأة ؟
قال عليه الصالة والسالم  (( :زوجها )) .قلت  :فأي الناس أعظم ح ًقا على الرجل ؟
قال (( :أمه))2
ويف هذا بيان كثرة حقوقه عليها ،وعجزها عن القيام بشكرها  ،ويف هذا غاية املبالغة
لوجوب إطاعة املرأة يف حق زوجها ،فإن السجدة ال حتل لغري اهلل  ،بل إن الرسول
صلى اهلل عليه وسلم جيعل من األسباب اليت يتوقف عليها دخول املرأة إىل اجلنة،
هو طاعة زوجها .
يقول عليه الصالة والسالم  (( :إذا َّ
صلت املرأة مخسها ،وصامت شهرها ،وحصنت
فرجها ،وأطاعت بعلها ،دخلت من أي أبواب اجلنة شاءت ))3
------------------------------------------

1حديث صحيح اخرجه امحد ( , )158/3والنسائى ( )265فى عشرة النساء ,والبزار كما فى جممع الزوائد ()4/9
 2حديث صحيح اخرجه امحد ( ,)158/3واالنسائى( )266فى العشرة والبزار كما فى اجملمع ( )4/9وقال اهليثمى :رجاله
رجال الصحيح غري حفص ابن اخى انس وهو ثقة
-3حديث صحيح اخرجه امحد ( ,)191/1وابن حبان ( )4151وأبو نعيم ( )308/6فى احللية  ,وابن عدى ( )993/3فى الكامل
عن ابن عوف  ,وابى هريرة رضى اهلل عنهما.

www.Rasoulallah.net

14

الوصية الثامنه :الوصية بحق الزوجة على زوجها
كما أوصى الرسول عليه الصالة والسالم حبق الزوج على زوجته،فقد أوصى
كذلك حبق الزوجة على زوجها ،وقد ورد ذلك يف السنة النبوية .
يروي أبو هريرة – رضي اهلل عنه – عن النيب صلى اهلل عليه وسلم انه قال ((اللهم
إني أحرج حق الضعيفني  :اليتيم ،واملرأة )) ١
أحرج  :أحرم  ,وأضيق
ويقول معاوية بن حيدة – رضي اهلل عنه – قلت :يا رسول اهلل  ،ماحق زوجة أحدنا
عليه ؟ فقال عليه الصالة والسالم  (( :أن يطعمها إذا طعم  ،ويكسوها إذا اكتسى ،وال
يضرب الوجه ،وال يقبح  ،وال يهجر إال يف البيت )) ٢
اليقبح :أي :اليسمعها املكروه ،واليشتمها بأن يقول  :قبحك اهلل  .ال يهجر إال يف البيت
 :أي ال يهجرها إال يف املضجع .
وهذه هي مجلة أهم حقوق الزوجة على زوجها :
 – ١اإلطعام والكسوة .
 – ٢تعليمها العلم الشرعي وإعانتها يف طلبه .
 – ٣احملافظة على شعورها .
 – ٤اإلعفاف وتلبية نداء الغريزة .
 – ٥مؤانسة الزوجة وحسن العشرة .
 – ٦عدم تتبع عورتها والتجسس عليها .
 – ٧حتمل أذاها والصرب عليها .
 – ٨احملافظة على ماهلا اخلاص .
 – ٩الوفاء من الزوج لزوجته .
 -10عدم اهلجر يف غري البيت .
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 – ١١العدل والقسمة بني الزوجات .
 – ١٢اخلروج إىل املسجد وغريه .
 – ١٣حضانة األبناء عند الفراق .
 – ١٤اخللع عند البغض والكراهية .
 – ١٥التزين والتجمل للزوجة .
 – ١٦عدم الضرب يف الوجه .
 – ١٧مقام املطلقة يف البيت حتى تنقضي عدتها .
 – ١٨اإلمساك باملعروف أو التسريح باإلحسان .
_________________________

 1حديث حسن .اخرجه النسائى(  )268( , )276فى عشرة النساء  ,وابن ماجه ( ,)1281وأمحد ( , )439/2واحلاكم ()63/1
وصححه
 2حديث صحيح أخرجه أمحد ( , )447/4وأبو داود ( , )2142والنسائى ( )269فى العشرة  ,وابن ماجه ( , )1850واحلاكم
( )188 , 187/2وصححه  ,وقره الذهبى
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الوصية التاسعة :وصية النساء برتك الزينه املمنوعه
ينبغي لكل من الزوجني أن يتجمل لآلخر مبا حيببه فيه  ،ويقوي العالقة بينهما
لكن يف حدود ما أباحته شريعة اإلسالم دون ما حرمته .احذري لبس الباروكة :
وخصوصا ليلة الزفاف  :لبس( الباروكة )
ومن الزينة املنهي عنها يف سائر األيام
ً
 .وقد بدأ لبس الباروكة يف غري املسلمات  ،واشتهرن بلبسه والتزين به ،حتى صار
من عالمان املميزة هلن  ،ثم سرى هذا األمر إىل النساء املسلمات ،فلبس املرأة املسلمة
إياها  ،وتزينها ولو لزوجها ليلة زفافها هو من التشبه بالكافرات  .وقد نهى النبى صلى
بقوم فهو منهم )) ١
اهلل عليه وسلم عن ذلك بوصيته قائال  (( :من تشبه ٍ
ويروي سعيد املقربي – رمحه اهلل – فيقول  :رأيت معاوية بن أبي سفيان – رضي
شعر  ،فقال  :ما بال
اهلل عنه – على املنرب  ،ومعه يف يده كبة من كبب النساء من ٍ
املسلمات يضعن مثل هذا ؟! إني مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول  (( :أميا
امرأة زادت يف شعرها ما ليس منه ،فإنه زور تزيد فيه ))2
احذرى الوشم على جلدك
يوصي الرسول عليه الصالة والسالم النساء قائال((:لعن اهلل الوامشة واملستومشة )) 3

أتدرين من الوامشة ؟ الوامشة من الوشم  ،وهو أن تغرز املرأة ظهر ِّ
كفها أو معصمها
بإبرة حتى تدميه ،ثم تقوم حبشوه بالكحل فيخضر  ،أو جتعل يف وجهها من قبيل
ذلك  .وأما املستومشة  :هي اليت تسأل وتطلب أن يفعل ذلك بها  .ولقد أمجع أهل
العلم على حرمة ذلك ،وذلك لشديد الوعيد والتهديد النبوي
احذرى النمص والتنمص والتفلج
فلتحذر كل زوجة مسلمة أن تكون من النامصات ،أو من املتنمصات  ،أو من املتفلجات
 ،فكل هؤالء دخلن حتت لعنة اهلل تعاىل .قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه :
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ِّ
واملتفلجات للحسن  ،املغريات خللق اهلل ))  .فبلغ ذلك امرأًة من
(( لعن اهلل املتنمصات ،
بين أسد يقال هلا  :أم يعقوب فجاءت ،فقالت  :إنه قد بلغين أنك لعنت كيت وكيت ؟!
،فقال عبد اهلل بن مسعود  :ومالي ال ألعن من لعن رسول اهلل ومن هو يف كتاب اهلل .
فقالت أم يعقوب  :لقد قرأت ما بني اللوحني  ،فما وجدت فيه ما تقول ؟!! :فقال  :لئن
قرأت (وما ُ
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
كنت قرأ ِته  ،لقد وجد ِته  ،أما ِ
فانتهوا)  4قالت  :بلى  .قال  :فإنه قد نهى عنه قالت  :فإني أرى أهلك يفعلونه قال
 :فاذهيب فانظري  ،فذهبت فلم تر من حاجتها شي ًئا  ،فقال  :لو كانت كذلك مل
جنامعها 5
وقد تسألني  :وما املقصود بالنامصة واملتنمصة واملتفلجة ؟ أما النامصة فهي اليت
تفعل ذلك  ،واملتنمصة هي اليت يفعل بها ذلك  .والنمص هو نتف الشعر من الوجه
مبلقط أو غريه
على العموم  .وقيل  :هو نتف شعر احلاجبني على اخلصوص  ،وذلك
ٍ
حتى يصري دقي ًقا حس ًنا  .وأما املتفلجات فهن النسا ُء اللواتي يعاجلن أسنان بعدما
كربن يف السن  ،حتى يكون هلا حتدد ور ٌقة وبياض  ،فكأنهن أصحاب سن صغرية،
فيخدعن املرء يف ذلك  .فلتحذر كل زوجة تلك الزينة املنهي عنها يف الشرع احلنيف
تزين الزوجه بالزينه املباحة
مل تزل عادُة الناس أن تتزين الزوجة لزوجها يف ليلة زفافها ،ويطلقون على ذلك
مسمى (( جتلية العروس)) وقد اجتليت أم املؤمنني ُ
عائشة – رضي اهلل عنها – عند
أبويها قبل أن يدخل بها الرسول عليه الصالة والسالم  ،وجيدر باملرأة اليت جتلي
لعروس أن حتسن عرض حماسنها مبا يسر زوجها ،وحتسن خضابها
تقول أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها  :تزوجين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
لست سنني  ،وبنى بي وأنا بنت تسع سنني قالت َ َ:فقدمنا املدي َنة فوعكت شه ًرا فوفى
مجيمة  ،فأتتين أم رومان  ،وأنا على أرجوحة  ،ومعي صواحيب  ،فصرخت بي
شعري
ً
فأتيتها  ،وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي  ،فأوقفتين على الباب ،فقلت هه هه حتى
ذهب نفسه ،فأدخلتين بي ًتا  ،فإذا نس ٌوة من األنصار ،فقلن  :على اخلري والربكة وعلى
طائر .
خري ٍ
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يرعن إال ورسول اهلل صلى اهلل
فأسلمتين إليهن  ،فغسلن رأسي وأصلحنين  ،فلم
يِ
عليه وسلم ضحى  ،فأسلمنين إليه 6
_____________________

 1حديث صحيح أخرجه أبو داود ( )4012وأمحد ( )92250/2وأبن أبى شيبة ( )322/5فى مصنفة  ,وإبن عبد الرب ( )80/6فى
التمهيد
2حديث صحيح اخرجه النسائى ( )144,145/8والطربانى ( )345/19( )800فى الكيري وله ضاهد عند مسلم ( )109/14شرح
النووى  ,ومتابعة عند أمحد ()101/4
3حديث صحيح انظر السابق
 4سورة احلشر 7
5حديث صحيح اخرجه البخارى ( )5931اىل اخر االيه فقط  ,ومسلم ()2125
 6أخرجه مسلم ()1422
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الوصية العاشرة  :الوصية باملرح واملودة قبل الجماع
من وصايا الرسول عليه الصالة والسالم لألزواج يف ليلة الزفاف الوصية باملرح
واملودة قبل اجلماع فيستحب من الزوج املسلم يف ليلة الزفاف أن يتودد إىل زوجته،
ويتعامل معها باملرح مظه ًرا السرور بنعمة الفوز بتلك الزوجة .
ويف نفس الوقت يسعى الزوج جاهدًا يف إبعاد اخلوف عن نفسها ،ويكون ذلك عن
بألقاب حتبها  ،أو بأحسن
طريق املالطفة ،بالقول والفعل فمن القول أن يناديها
ٍ
أمسائها ،ويداعبها ببعض الكلمات يف إطار املزاح املباح .
ومن املالطفة بالفعل أن يقدم الزوج شي ًئا من الشراب إىل زوجته ،وقد حدث ذلك يف
عهد الرسول فرتوي أمساء بنت يزيد بن السكن  ،فتقول رضي اهلل عنها إني قنيت ١
عائشة – رضي اهلل عنها – لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويف رواية أخرى  ،2قالت
 :كنت صاحبة عائشة اليت هيأتها ،وأدخلتها على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بعس إناء –
ومعي نسوة ثم جئته فدعوته جللوتها  ، 3فجاء فجلس إىل جنبها  ،فأتى ٍ
فيه لنب فشرب  ،ثم ناوهلا فخفضت رأسها واستحيت قالت أمساء بنت عميس رضي
اهلل عنها فانتهرتها وقلت هلا  :خذي من يد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخذت
فشربت شي ًئا ثم قال هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم ((أعطي تربك ))  4قالت أمساء
 :فقلت يا رسول اهلل  ،بل خذه فاشرب منه  ،ثم ناولنيه .قالت  :فجلست ،ثم وضعته
على ركبيت ،ثم طفقت أديره  ،وأتبعه بشفيت ألصيب منه شرب النيب صلى اهلل
عليه وسلم ثم قال لنسوة عندي (( :ناوليهن)) فقلن  :ال نشتهيه فقال عليه الصالة
جوعا وكذ ًبا )) 5
والسالم  (( :ال جتمعن ً
فمن خالل املوقف يتجلى لنا وصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم بإدخال السرور
والبهجة على قلب الزوجة باألفعال واألقوال
____________________________

َ 1قَّن ُ
يت  :قمت بتزيني
-2هي رواية أمساء بنت عميس رضي اهلل عنها
جملوة يعين مزينة
 .3جلوتها  :املاشطة للعروس تقوم جلوها يعين عرضها على زوجها
َّ
ٌ
صحيح  .أخرجه ابن ماجه (  ، ) ٣٢٩٨وأمحد (  ) 367 ،453 ،452 ، 438/ 6و احلميدي ( ) 459
حديث
.4
ٌ
ٌ
صحيح  .أخرجه ابن ماجه (  ، ) ٣٢٩٨وأمحد (  ) 367 ،453 ،452 ، 438/ 6و احلميدي ( ) 459
حديث
..5
ٌ
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الوصية الحادية عشرة  :الوصية بتحسني النية قبل معاشرة الزوجة
يوصي الرسول صلى اهلل عليه وسلم كل مسلم ومسلمة يف ليلة الزفاف بتحسني
النية قبل املعاشرة الزوجية  .فالزوج املسلم والزوجة املسلمة يرجوان من وراء
املعاشرة القيام بأمر اهلل تعاىل يف عمارة األرض  ،و إكثار النسل املسلم  ،و إعفاف
النفس عن الوقوع يف الرذائل  ،وطلب الولد الصاحل الذي يكون قرة عني لوالديه،
وينفعهما بعد موتهما بالدعاء هلما .ويف هذا الباب يروي أبو ذر-رضي اهلل عنه -أن
ناسا من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قالوا للنيب صلى اهلل عليه وسلم يا رسول
ً
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم
اهلل ،ذهب أهل الدثور -الغنى -باألجورّ ،
ويتصدقون بفضل أمواهلم .فقال عليه الصالة والسالم (( :أوليس قد جعل اهلل لكم
ما تصدقون؟!)) (( إن بكل تسبيحة صدقة ،وبكل تكبرية صدقة ،ونهي عن املنكر
صدقة ،ويف بضع  ١أحدكم صدقة )) قالوا :يا رسول اهلل ،أيأتي أحدنا شهوته ،ويكون
له فيها أجر؟ قال (( :أرأيتم لو وضعها يف حرام  ٢أكان عليه وزر؟ )) قالوا :بلى  .قال:
(( فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له فيها أجر)) ٣
ومن خالل تلك الوصية النبوية ،وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ((ويف بضع
أحدكم صدقة ))  :البضع بضم الباء ،ويطلق على اجلماع ،ويطلق على الفرج نفسه،
وكالهما تصح إرادته هنا.
طاعات بالنيات الصادقات،فاجلماع يكون عبادًة
ويف هذا دليل على أن املباحات تصري
ٍ
إذا نوى به قضاء حق الزوجة ،ومعاشرتها باملعروف الذي أمر به اهلل تعاىل ،أو طلب
ولد صاحل ،أو إعفاف نفسه ،أو إعفاف الزوجة ،ومنعهما مجي ًعا من النظر إىل احلرام،
أو الفكر فيه ،أو اهلم به ،أو غري ذلك من املقاصد الصاحلة ٤
ومما يستفاد من تلك الوصية النبوية للعروسني يف ليلة الزفاف:
• تنافس املسلمني على فعل اخلريات ،وحرصهم على نيل عظيم األجر والفضل
عند اهلل تعاىل ،وأسفهم على التقصري يف ذلك.
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عمل يقوم به املسلم بنية صاحلة،
• سعة مفهوم العبادة يف اإلسالم ،وأنها تشمل كل ٍ
وقصد حسن ،ولو كان من األعمال العادية الفطرية املباحة.
• وبيان أن املسلم يؤجر على ترك املعصية ،كما يؤجر على فعل الطاعة إذا كان
بقصد الطاعة واالمتثال5
_______________________

البضع :اجلماع ،وهو معاشرة الرجل زوجته ،ويقال للفرج :البضع ،ويراد به الوطء.
 2حرام  :أي زنا.
ٌ
صحيح  .أخرجه مسلم (  ، ) ١٠٠٦وأمحد (  ) 168 ،167 /5و البيهقي ( ) 188/4يف سننه الكربى
3حديث
ٌ
 4شرح النووي على صحيح مسلم ( )92 /7
 5نزهة املتقني (  )151/1لعدة علماء

www.Rasoulallah.net

22

الوصية الثانية عشر  :الوصية باملالعبة قبل املواقعة
قبل الوقوف بني يدي الوصية النبوية ،نتعرف على معنى عنوانها،ونبدأ باملالعبة.
مالعبة الزوج لزوجته أي لعب معها ،ومزح ،وداعبها ،وألعب املرأة :جعلها تلعب .وقد
تكون املالعبة باحلركات ،أو بالكلمات ،وكل ذلك يف إطار ما أباحه اهلل تعاىل ،وأما
املواقعة فهي املباشرة ،أو املعاشرة ،أو اللقاء بني الزوجني.
يروي جابر بن عبد اهلل –رضي اهلل عنهما -أن رسول اهلل عليه الصالة والسالم قال
بفالنة بنت
له(( :هل تزوجت؟)) قال نعم .قال صلى اهلل عليه وسلم (( مبن )) قال:
ٍ
بأيم كانت باملدينة ( ،وهي املرأة اليت سبق هلا الزواج ،وتعرف بالثيب ).
فالنٍ ،
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (( فهال بك ًرا تالعبها وتالعبك ،وتضاحكها
وتضاحكك؟ )) ١
ولعابها؟ )) .لعابها :مصدر من املالعبة ،يقال:
ويف رواية أخرى (( :مالك وللعذارى ِ
العب لعا ًبا ومالعبة ،وذلك إذا كسرنا الالم ،وأما إذا قمنا بضم الالم فاملراد به الريق.
وفيه إشارة إىل مص لسانها ،ورشف شفتيها ،وذلك يقع عند املالعبة والتقبيل،
ويقالَ:لعوب اسم املرأة ،مسيت لعوب لكثرة لعبها .فالتلطف بالكالم قبل املواقعة هو
من املالعبة .والتلطف بالقبالت قبل املواقعة هو من املالعبة .واملداعبة بكلمات احملبة
والود قبل املواقعة هو من املالعبة .ولبس الزوجة الثياب املبهجة مع العطر الفواح هو
من املالعبة قبل املواقعة
_________________________
ٌ
صحيح .أخرجهالبخاري )١٠٨٧ ( )٥٠٨٠ومسلم ( وأمحد (  ) 308 ، 297 /3و
حديث
ٌ
الرتمذي ( ) 1100و النسائي (  ) 4641و ابن ماجة (  ) 1860و الدارمي (  ) 146 /2يف سننه .
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الوصية الثالثة عشر  :الوصية بوضع اليد على رأس الزوجة مع الدعاء لها
يسن ملن دخل بزوجته قبل املعاشرة ،أن يضع يده اليمنى على مقدمة رأس زوجته،
ويسمي اهلل تعاىل ،ثم يدعو هلا بالربكة والتيسري ،والدعاء املأثور.
ولنقرأ سو ًيا وصايا الرسول صلى اهلل عليه وسلم (( إذا تزوج أحدكم امرأة ،واشرتى
خادما ،فليقل :اللهم إني أسألك خريها ،وخري ما جبلتها عليه ،وأعوذ بك من شرها،
ً
ريا ،فليأخذ بذروة سنامه ،وليقل مثل ذلك )) ١
وشر ما جبلتها عليه ،وإذا اشرتى بع ً
رواية أخرى  (( :ثم ليأخذ بناصيتها ،وليدع بالربكة يف املرأة واخلادم )).
ويف ٍ
الناصية :منبت الشعر يف مقدمة الرأس .ج ْبلتهاِ :جِّبلة الشيء :طبيعته ،وأصله ،وما
بين عليه ،وخري ماجبلت عليه أي خلقت عليه ،و طبعت عليه ،واجلّبلة :اخللقة.
____________________________

ٌ
حديث ٌ
حسن .أخرجه البخاري (ص  ) ٧٧يف خلق أفعال العباد ،وأبو داود (  ، ) ٢١٦٠وابن ماجه (  ، ) ١٩١٨والنسائي (  ) ٢٤٠يف
عمل اليوم والليلة ،واحلاكم ( )180/٢
وابن السين (  ) ٦٠٠يف عمل اليوم و الليلة والطرباني (  ) ١٣٠٨ ( ) ٩٤٠يف الدعاء ،والبغوي (  ) ١٣٢٩يف شرح السنة.
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الوصية الرابعة عشر الوصية :بصالة ركعتني بالزوجة
تطوعا ،وتقوم زوجته باالئتمام
يستحب للزوج أن يقوم بأداء صالة ركعتني هلل تعاىل ً
به ،فإن ذلك أمت للربكة يف ليلتهما.
وقد أوصى الرسول صلى اهلل عليه وسلم بهاتني الركعتني ،فقال عليه الصالة
والسالم (( إذا دخلت املرأة على زوجها يقوم الرجل ،فتقوم من خلفه فيصليان
ركعتني ،ويقول :اللهم بارك لي يف أهلي ،وبارك ألهلي َّ
يف ،اللهم ارزقهم مين ،اللهم
خري )) ١
خري ،وفرق بيننا إذا فرقت يف ٍ
امجع بيننا ما مجعت يف ٍ
وروى أبو سعيد موىل أبي أسيد قال :تزوجت أنا ومملوك فدعوت نف ًرا من أصحاب
النيب صلى اهلل عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة ،قال وأقيمت الصالة.
قال :فذهب أبو ذر ليتقدم ،فقالوا :إليك .قال :أوكذلك؟ قالوا :نعم .قال :فتقدمت
إليهم وأنا عبد مملوك ،وعلموني ،فقالوا :إذا دخل عليك أهلكِّ ،
فصل ركعتني ،ثم
سل اهلل تعاىل من خري ما دخل عليك ،وتعوذ من شره ،ثم شأنك وشأن أهلك 2
_____________________________
ٌ
حديث ٌحسن لغريه .أخرجه الطرباني يف (األوسط) آما يف اجملمع (  ،)291/٤وله شاه ٌد من حديث سليمان ،أخرجه أبو
1
نعيم)56 / ١ (،
أخبار أصبهان ،وانظر الكالم عليه يف آداب الزفاف (ص  ) ١٠لأللباني.
صحيح .أخرجه ابن أبي شيبة)  )401/3يف مصنفه.
رب
ٌ
-2خ ٌ
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الوصية الخامسة عشر :الوصية بعدم هجران املرأة لفراش زوجها
املرأة يف اإلسالم نصف اجملتمع ،هلا إنسانيتها ،وكرامتها ،وفاعليتها ،وأثرها
وتأثريها ،محلت الرجل جني ًنا ،ووضعته وليدًا ،وسهرت عليه يف مهده ،وغذته بلبنها،
وهذبته بسلوكها ،وقومته بأدبها ،فهي املربية ،والطبيبة ،واحلكيمة ،واملرشدة،
واألم ،واملدرسة األوىل.
والواجب على الزوجة املثالية أن تطلب رضا زوجها ،وتتجنب سخطه ،والمتتنع منه
نفاس،
متى أرادها ،وذلك إال أن يكون هلا عذر من األعذار الشرعية من
ٍ
حيض أو ٍ
فال حيل هلا أن تليب طلبه،بل وال حيل له هو أن يطلب ذلك منها لقول اهلل تعاىل (( :
فاعتزلوا النساء فى احمليض وال تقربوهن حتى يطهرن)) 1
أي ال تقربوا النساء باجلماع حتى يطهرن ،ويطهرن عندما ينقطع عنهن الدم ،فإذا
حينئذ على الرجال يف مجاعهن .والزوجة اليت تهجر فراش
اغتسلن باملاء فال حرج
ٍ
زوجها تتنزل عليها اللعنة حتى تزول عنها املعصية اليت قامت بها ،وهي رفض طلب
الزوج.
يقول عليه الصالة والسالم (( :إذا باتت املرأة هاج ًرة فراش زوجها لعنتها املالئكة
حتى تصبح )) 2
ويقول صلى اهلل عليه وسلم (( إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فلم تأته فبات غضبان
عليها ،لعنتها املالئكة حتى تصبح ))3
____________________
 -1سورة البقرة ٢٢٢
صحيح .أخرجهالبخاري ( ، ) ٥١٩٤ومسلم ( ، ) ١٠٥٩وأمحد ( (468/348/255/٢
-2حدي ٌث
ٌ
ٌ
صحيح .أخرجه البخاري (  ، ) 5193و مسلم (  ، ) 1060و أمحد ()480 /439 /2
-3حديث
ٌ
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الوصية السادسة عشر  :الوصية بدعاء الزوج عند خوف نفور الزوجة
ليست الغاية األوىل يف ليلة العمر هى جمرد املتعة فقط  ،بل أداء واجب ديين آخر
بني الزوجني  ،أال و هو رفع معنويات الزوجني يف هذه الليلة  ،و جيعل مفهوم العمل
اجلنسي  ،فوق اعتبار اللذة احليوانية اليت هي وسيلة ال غاية .
و لذا يبحث اإلسالم عن األسباب اليت قد تفسد تلك العالقة الزوجية  ،و يضع احللول
الناجحة  ،و من تلك املشاكل الطارئة يف الليلة األوىل للزفاف .
(( مشكلة نفور الزوجة ))
يروى أبو وائل  -رمحه اهلل  -فيقول  :جاء رجل من جبيلة  1اىل عبد اهلل بن مسعود
ً
جارية بكراً  ،و إني قد خشيت أن تفركين 2؟
 رضي اهلل عنه  -فقال  :إني تزوجتفقال ابن مسعود رضي اهلل عنه  :إن اإللف  3من اهلل تعاىل  ،و إن الفرك من الشيطان
 ،ليكره إليه ما أحل اهلل  ،فإذا دخلت عليها  ،فمرها فلتصل خلفك ركعتني  ،و قل :
(( اللهم بارك لي يف أهلي و بارك ألهلي يف)) (( اللهم ارزقنى منهم  ،و ارزقهم مين ))
(( اللهم امجع بيننا ما مجعت يف خري  ،و فرق بيننا إذا فرقت إىل خري ))4
و كان أبو ذر  -رضي اهلل عنه  -يقول  (( :إذا أدخل عليك أهلك ِّ
فصل ركعتني و مرها
فلتصل خلفك  ،و خذ بناصيتها  ،وسل اهلل خرياً  ،و تعوذ باهلل من شرها ))5
و قال احلسن البصري  -رمحه اهلل  (( : -يؤمر إذا دخلت املرأة على زوجها بيته  ،أن يأخ
بناصيتها  ،فيدعو بالربكة ))6
----------------------------------------- -1جبيلة  :اسم قبيلة من قبائل العرب املعروفة .
 -2الفرك  :البغضة  ،و قد تكون بغضة الرجل المرأته  ،أو بغض امرأته له  ،وهو أشهر  .يقال  :فركته تفركه فركا و
فروكا  :أبغضته  ،و امرأة فارك و فروك  ،و مجعها  :فوارك  ،ورجل مفرك  :ال حيظى عند النساء
و يف احلديث  (( :ال يفرك مؤمن مؤمنة )) اي  :ال يبغضها  ،و فيه حث على حسن العشرة و احملبة .
 -3اإللف  :الف الشئ  ،و الفت فالنا إذا أنست به  ،و ألف بينهم تأليفا إذا مجعت بينهم بعد تفرق  ،و املراد لزمته  ،و األلف
 :األليف .
-4خرب صحيح أخرجه عبد الرازق ( ) 10461 ( ، )10460يف مصنفه و الطرباني (  ) 8994( ، ) 8993يف الكبري
-5املصنف (  ) 10462لعبد الرازق
-6املصدر السابق برقم () 10464
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الوصية السابعة عشر  :الوصية بعدم الجماع يف الدبر
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  « :ملعون من
أتى امرأة يف دبرها « 1
أخي املسلم  ..أختى املسلمة
من األمور التى أتفق أهل العلم عليها أنه جيوز للرجل إتيان زوجته يف ُقبلها على أي
صفة شاء  ،وفيه نزلت اآلية الكرمية ِ « :ن َسا ُؤ ُ
ك ْم َح ْر ٌث َل ُك ْم َف ْأ ُتوا َح ْر َث ُك ْم أََّنى ِش ْئ ُت ْم
« . 2قال بن عباس رضي اهلل عنه  :ائتها أنى شئت  ،مامل تأتها يف الدبر و احليض . 3
أما اإلتيان يف الدبر  ،فحرام فمن عمله جاه ً
ال بتحرميه  ،نهى عنه  ،فإن عاد إليه ُع ّزر
 ،وروى أن عمر ضرب رج ً
ال يف ذلك  ،و سئل أبو الدرداء عن ذلك  ،فقال  :و هل يفعل
ذلك إال كافر ؟!  ،و ذكر البن عمر ذلك  ،فقال  :هل يفعله أحد من املسلمني ؟!
ومن هذا نعلم أن من جامع زوجته يف دبرها فقد أتى كبرية من الكبائر  ،و عليه أن
يتوب من هذا الفعل الذي نهى عنه ربنا تبارك و تعاىل و لعن النيب صلى اهلل عليه
غيه بعد معرفته حبكم
وسلم صاحبه  ،و هذا اللعن سيلتصق بصاحبه إذا متادى يف ِّ
اهلل و رسوله يف هذا األمر .
أخي املسلم  ..أختى املسلمة ..
لقد أثبت الطب يف هذا العصر أن أكثر من  % 70من الرجال يصابون مبرض نقص
املناعة املكتسبة إذا أتى املرأة يف دبرها .
و قد عرف اإلنسان منذ زمن بعيد أمراض الزهري و السيالن و القرحة الرخوة ،
كأمراض تنتقل من الرجال إاىل النساء  ،و بالعكس عند االلتقاء اجلنسي  ،ثم يف
هذا القرن  ،فوجئ العامل كله بظهور مرض الـ  .A.I.D.Sأي مرض نقص املناعة
املكتسبة يف حالة الشذوذ اجلنسي .
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لقد ذكر أهل العلم بالطب أن َّ
مين الرجل حيتوى على مواد من األمحاض الدهنية
الغري مشبعة تعرف بالربوستاجالندين  ،و يصل عددها املعروف لآلن إىل حواىل اثنى
عشر  ،كل منها له فعل خمتلف عن اآلخر  ،و على أنسجة خمتلفة  ،و من هذه
املواد ما يؤثر على جهاز املناعة فيضعفه  ،و يقلل إنتاج اخلاليا اللمفاوية اليت تقوم
بعمليات املناعة يف اإلنسان .
ومن البديهي و املعروف أن الرجل يضع هذا املين يف الرحم مهبل الزوجة و هذا هو
أمر اهلل يف كتابه  ،و الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف سنته و قد اتضح أن إفرازات
ضاد و تعادل املواد املوجودة يف مين الرجل  ،و اليت كما بينا تضاعف
الرحم بها مواد ُت ُّ
جهاز املناعة  ،لذلك فإن وضع الرجل للمين يف مهبل املرأة ال ينتج عنه أي نقص يف
املناعة .
أما إذا حدث ووضع الرجل هذا املاء يف غري موضعه  ،كأن يأتي الزوج وزجته يف دبرها
 ،فإنه سيؤدي إىل اإلصابة بهذا املرض اخلطري .
حرم الشذوذ اجلنسي  ،بكل أنواعه من اللواط  ،و
و بهذا نتبني حكمه اهلل عندما َّ
السحاق  ،و إتيان الزوجة يف دبرها  ،و أمر باعتزال النساء يف احمليض حتى يطهرن 4
وكل هذه امللعلومات اجلديدة ليست جبديدة بالنسبة لإلسالم  ،ألن اهلل تعاىل قد
أخربنا بها يف القرآن الكريم من ألف و أربعمائة سنة .
------------------------ -1حديث صحيح  ،أخرجه أمحد (  ، ) 444/2 ( ، ) 279/2و أبو داوود (  ) 2162يف النكاح  :باب جامع يف النكاح  ،و ابن ماجة (
 ) 1623يف باب النكاح  :باب النهي عن إتيان النساء يف أدبارهن .
 -2سورة البقرة 222
 -3الدرامي () 258 /1
 -4للمزيد من التفصيل  ،فريجع إىل كتاب ( مدخل إىل الطب اإلسالمي ) تأليف د .علي حممد املطاوع
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الوصية الثامنة عشر  :الوصية بدعاء طرد الشيطان عند الجماع
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال قال النيب صلى اهلل عليه وسلم  ((:لو أن أحدكم
إذا أراد أن يأتي أهله قال  :بسم اهلل  ،اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا ،
فإنه إن يقدر بينهما ولد يف ذلك مل يضره شيطان ابدا ))1
يأتي أهله  :أي جامع امرأته  ،و املعنى  :إذا أراد أن جيامع فيكون القول قبل الشروع
جنبنا :أي بعدنا  ،و أبعد عنا
و جنب الشيطان ما رزقتنا  :من األوالد أو أعم  ،و احلمل عليه أمت .
مل يضره شيطان  :اختلف يف الضرر املنفي بعد االتفاق على ما نقل القاضي عياض
على عدم احلمل على العموم يف أنواع الضرر  ،و إن كان ظاهرا يف احلمل على عموم
األحوال من صيغة النفي مع التأبيد .
------------

-1حديث صحيح أخرجه البخاري ( )8/102( ، )4/151و مسلم ( )1434و أمحد ( )1/286و أبو داوود ( )2161و الرتمذي ( ) 1098
و ابن ماجة (  ) 1919و عبد الرزاق (  )6/193يف مصنفه و ابن السين ( )206يف عمل اليوم و الليلة و الطرباني يف الدعاء ()941
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الوصية التاسعة عشر  :الوصية بجماع النساء بشتى الطرق املشروعة
أجاز النيب عليه الصالة و السالم مجاع النساء بشتى الطرق يف ُقبلها من قدامها ومن
ورائها من غري تعرض للدبر .
يروى ابن عباس رضي اهلل عنهما أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه جاء إىل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال  :يا رسول اهلل هلكت ! فقال الرسول صلى اهلل عليه
وسلم  :و ما الذي اهلكك ّ؟ قال حولت رحلي  .فلم يرد عليه شيئا  ،فأوحى إىل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذه اآلية ِ « :ن َسا ُؤ ُ
ك ْم َح ْر ٌث َل ُك ْم َف ْأ ُتوا َح ْر َث ُك ْم أََّنى ِش ْئ ُت ْم « 1
اختلف يف معنى اآلية (( أََّنى)) فقيل  :كيف و قيل  :حيث و قيل  :متى و حبسب هذا
االختالف يف تأويل هذه اآلية  .و عند ذلك أوصى الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقال
 « :أقبل و أدبر و اتق الدبر و احليضة 2 :
و يف رواية أخرى  « :مقبالت و مدبرات و مستلقيات يف الفرج «
و يف رواية أخرية  »:مقبلة و مدبرة إذا كان ذلك يف الفرج «3
و املراد أي جهة كانت ما دام ذلك يف مووضع احلرث و هو موضع خروج الولد
----------------------------------------

 -1سورة البقرة 223
 -2حديث صحيح أخرجه البخاري (  )4528ومسلم (  ) 1059و أبو داوود (  )2163و الرتمذي (  ) 2978و النسائي ( )91يف عشرة
النساء و ابن ماجة ( ) 1925و ابن أبي شيبة (  )229/4يف مصنفه و أمحد  )259/1و الدارمي ( )259/1يف سننه و ابن حبان (
( 1721
 -3حديث صحيح اخرجة الطحاوي ( )41/3يف شرح معين اآلثار و احلاكم (  )279/2و البيهقي (  )195 / 7يف سننه
الكربى و ابن املنذر و ابن ابي حامت كما يف الدر املنثور (  ) 162 /1للسيوطي .
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الوصية العشرون  :الوصية بفعل كل شئ إال الجماع عند الحيض
تعلمنا من السنة النبوية أن للزوج يف ليلة الزفاف إن كانت زوجته حائضا أن يتمتع
بكل شئ منها دون اجلماع.
و لذا نقرأ يف وصية الرسول عليه الصالة و السالم خبصوص هذا الشأن قوله « :
اصنعوا كل شئ إال النكاح « و يف رواية أخرى  « :افعلوا كل شئ « 1
و املراد بالنكاح ههنا اجلماع  ،إن أصل كلمة نكاح يف كالم العرب الوطء  ،ومسي
التزويج بالنكاح ألنه سبب للوطء املباح
تقول أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها  « :كانت إحدانا إذا كانت حائضا  ،فأراد رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر يف فور حيضتها ثم يباشرها «2
و هكذا نرى أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أوصى بفعل كل شئ إال اجلماع و هذا
من تيسري اإلسالم فقد كان اليهود ال يساكنون املرأة احلائض وال يؤاكلونها وال
خيالطونها كأنها آمثة مذنبة .
فجاء اإلسالم بنوره و يسر على املسلمني فكان اخلري كل اخلري يف منهاجه و اليسر
كل اليسر يف هديه .
--------------------------------------

-1ختريج احلديثني  :حديث صحيح أخرجه مسلم ( )302و أبو داوو ( )258و أمحد ( )246/132/2و الرتمذي ( )2977و
النسائي ( )152/1وابن ماجة ( )644و الدارمي ( )245/1و ابن حبان ( )1362و البغوي ( )314يف شرح السنة و البيهقي ()313/1
يف سننه الكربى .
 -2حديث صحيح أخرجه البخاري ( )302ومسلم ( )293و أبو داوود ( )270و الرتمذي ( )132و النسائي ( )151/1و ابن ماجة
( )635و عبد الرزاق ( )1237و الدارمي ( )244/1و البغوي ()317
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الوصية الواحدة و العشرون  :الوصية بحفظ العورة إال من الزوجة
للزوج املسلم أن حيفظ عورته من كل إنسان إال من زوجته أو ملك اليمني
وليس ذلك بعيب وال بغريب فهذا معاوية بن حيدة رضي اهلل عنه يقول  :يا رسول
اهلل عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟
قال  « :احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك «
قيل  :إذا كان القوم بعضهم يف بعض .
قال  « :إن استطعت أال يرينها أحد فال يرينها «
قيل  :إذا كان أحدنا خاليا ؟
قال  »:اهلل أحق أن يستحيا منه الناس « 1
* إحفظ عورتك  :أي صنها من العيون ألنها خلقت من آدم عليه السالم مستورة ،
و قد كانت مستورة عن آدم و حواء  ،و دخال اجلنة و مل يعلما بها حتى أكال من
الشجرة فانكشفت فأُمرا بسرتها .
وجئ بكلمة (احفظ ) ومل يأت بكلمة (اسرت) ليدل السياق على األمر بسرتها استحياء
عمن ينبغي االستحياء منه أي من اهلل ومن خلقه كما قال عز وجل َ « :و َّال ِذ َ
ين ُه ْم
ْ
ُم َفإَِّنه ْ
اج ِه ْم أَ ْو َما َم َل َك ْت أَيمْ َا ُنه ْ
وم َ
وج ِه ْم َحا ِف ُظ َ
ني ()30
ُم َغيرْ ُ َم ُل ِ
ون ( )29إِلاَّ َع َلى أَز َو ِ
ِل ُف ُر ِ
 2ألن عدم السرت يؤدي إىل الوقاحة و هيأ للزنا .
وفيه أن للزوج النظر لفرج زوجته  ،و أخذ بعضهم منه أنه جيب على الرجل متكني
حليلته من االستمتاع به .
* إن استطعت أال يرينها أحد  :أي اجتهد يف حفظها ما استطعت وإن دعت ضرورة
للكشف جاز بقدرها .
* اهلل أحق  :أي وجب ان ُي ْسـتـَحيا ( بالبناء اجملهول ) منه من الناس  :عن كشف
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العورة و هو تعاىل و إن كان ال حيجبه شئ  ،و يرى املستور كما يرى العاري لكن
رعاية األدب تقتضي السرت .
قال العالئي و غريه  :هذا إشارة إىل مقام املراقبة  ،فإن العبد إذا امتنع عن كشف
عورته حياء من الناس فألن يستحي من ربه املطلع عليه يف كل حال  ،وكل وقت
أوىل  ،و الداعي للمراقبة أمور أعظمها احلياء 3 .
وقال احلكيم الرتمذي  :من تعرى خاليا ومل حيتشم فهو عبد قلبه غافل عن اهلل مل
يعلم بإن اهلل يرى علم اليقني ،
ولذلك كان الصديق رضي اهلل عنه يقنع رأسه عند دخول اخلالء حياء من اهلل تعاىل
وكان عثمان بن عفان رضي اهلل عنه يغتسل يف بيت مظلم حتى ال يرى عورة نفسه .
------------------------------------

 -1حديث صحيح أخرجه أبو داوود ( )4017و الرتمذي ( )2794و ابن ماجة ( )1920و أمحد ( )4,3/5و احلاكم (  )180 /4و
البيهقي ( ) 225 /2 ( , )199/1يف سننه الكربى  ,و ابو نعيم (  )121 /7يف احللية و الطرباني (  )413 /19يف الكبري .
 -2سورة املعارج .
 -3فيض القدير (  )196/195/1للمناوي .
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الوصية الثانية و العشرون  :الوصية بالوضوء بني الجماعني
يستحب للزوج املسلم إذا أدراد أن يعاود مجاع أهله أن يقوم بالوضوء ليستعيد نشاطه
و يستجمع قوته ويراجع بهجته .
يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم  « :إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ
بينهما وضوءا « ويف رواية أخرى  « :فإنه أنشط يف العود « 1
إذا أتى أحدكم أهله  :أى  :جامع زوجته ثم أراد أن يعود  :يعنى للجماع .
فليتوضأ بينهما وضوءا  :أي اجلماعني يتوضأ بينهما وضوءا تاما كوضوء الصالة .
فإنه أنشط يف العود  :أي أكثر نشاطا له  ،أعون عليه مع ما فيه من ختفيف احلد ،
ألنه يرفعه عن أعضاء الوضوء و املبيت على إحدى الطهارتني خوفا من أن ميوت يف
نومه  ،و أخذ منه أنه يسن للمرأة أيضا  ،و يكره اجلماع الثاني قبل الوضوء .
-------------------------------------

 -1حديث صحيح أخرجه مسلم ( )308و أبو داوود ( )220و الرتمذي ( )141و ابن ماجة (  )517و البيهقي ( )192/7 ( ، )203/1
يف سننه الكربى
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الوصية الثالثة و العشرون  :الوصية بالوضوء بعد الجماع ملن نام جنبا
يستحب للزوج املسلم و الزوجة القيام بالوضوء بعد اجلماع إذا أراد أن يناما باجلنابة
 ،و قد ورد ذلك يف السنة النبوية املطهرة .
تروى أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها فتقول  « :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام و هو جنب غسل فرجه و توضأ وضوءه للصالة « 1
أما ابن عمر رضي اهلل عنهما فيحدثنا أن عمر قال  :يا رسول اهلل أينام أحدنا و هو
جنب ؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم  « :نعم إذا توضأ « 2
ويف رواية أخرى  « :توضأ و اغسل ذكرك ثم مَ ْ
ن «  3ويف أخرى نعم و يتوضأ إن شاء
اهلل « و يف رواية أخرية  :نعم ليتوضأ ثم لينم  ،حتى يغتسل إذا شاء «
وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أراد أن ينام و هو جنب توضأ أو تيمم 4.
و كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يغتسل أحيانا و يقول  « :هذا أزكي و أطيب
و أطهر « 5
و الزوج اجلنب أو الزوجة إذا ناما باجلنابة ومل حيدثا وضوء فإن املالئكة ال تقرب
منهما كما قال عليه الصالة و السالم  « :ثالثة ال تقربهم املالئكة  :جيفة الكافر ،
و املضمخ باخللوق  ،و اجلنب إال أن يتوضأ « 6
---------------------------

 -1حديث صحيح أخرجه البخارى (  ) 392و مسلم ( )305و ابو داوود (  )224و النسائي (  )138/1و ابن ماجة ( )591و أمحد
( )192/6و عبد الرزاق ( )1085يف مصنفه
 -2حديث صحيح أخرجه مسلم (  )306و أبو عوانه (  )277/1و الرتمذي ( )120و ابن ماجة ( )585و أمحد (( )17،35/1
 )17،102/2و البيهقي ( )200/1يف سننه الكربى .
 -3حديث صحيح أخرجه مالك (  ) 47يف املوطأ و البخاري (  )76،80/1و مسلم (  )306و ابو داوود ( )221و أمحد ()64/2
 -4سبق خترجيه
 -5حديث حسن أخرجه أبو داوود ( )219و أمحد (  )8/6و الطحاوي (  )129/1يف معاني اآلثار و البيهقي ( )204/1يف سننه
الكربى .
 -6حديث صحيح أخرجه ابو داوود (  )4180و البخاري يف تارخيه الكبري (  )74/5و البيهقي (  )36/5يف سننه الكربي
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الوصية الرابعة و العشرون  :النهي بعدم إفشاء أسرار الجماع
مما نهى عنه اإلسالم احلنيف إفشاء أحد الزوجني للقاء بينهما أو احلديث عما دار يف
الفراش فكل ذلك من األمور القبيحة اليت ال تليق باملؤمن التقي .
و هذا الرجل الذي يتحدث عما دار بينه و بني امرأته يف الفراش إمنا هو يف احلقيقة
بعمله هذا شيطان من الشياطني .
و تلك املرأة اليت تتحدث للنساء عما حدث بينها و بني زوجها يف الفراش إمنا هي
شيطانة بعملها هذا .
يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم  »:إن من شر الناس منزلة عند اهلل يوم القيامة
الرجل يفضي إىل امرأته و تفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه «.ويف رواية
أخرى (( :إن من أعظم األمانة عند اهلل يوم القيامة :الرجل يفضي إىل امرأته،
وتفضي إليه ،ثم ينشر سرها )).
 يفضي :يصل ،وهو كناية عن املعاشرة الزوجية.إن من أعظم األمانة :أي أعظم خيانة لألمانة ،ويف هذا حتريم إفشاء الرجل ما
جيري بينه وبني امرأته من أمور املعاشرة الزوجية ،ووصف تفاصيل ذلك .وهذا من
آداب اإلسالم الرفيعة ،وقيمه السامية ،وأخالقه العالية.
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الوصية الخامسة و العشرون  :الوصية بفضل الجماع يوم الجمعة
من وصايا الرسول صلى اهلل عليه وسلم لألزواج و الزوجات يف ليلة الزفاف أال يغفال
عن املعاشرة الزوجية يوم اجلمعة .
يروى أوس بن أوس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قا ل « :من
غســل و اغتسل  ،ثم بكر و ابتكر ومشى ومل يركب  ،ودنا من اإلمام و أنصت و مل ْيلغ
َّ
ُ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها و قيامها « 1
غســل ) معناه  :أصاب أهله قبل اخلروج إىل صالة اجلمعة  ،ليكون
قال البعض َّ ( :
أملك لنفسه  ،و أحفظ طريقة لبصرة  ،و يروى ذلك عن وكيع بن اجلراح
غســل و اغتسل ) أي جامع زوجته فأوجب عليها
و قال ابن خزمية رمحة اهلل  :قوله ( َّ
الغسل  ،و اغتسل هو ( ابتكر )  :أي أدرك باكورة اخلطبة  ،و هي أوهلا  .فما أعظم
فضل يوم اجلمعة .
--------------------------------

 -1حديث صحيح أخرجه ابو داود ( )345و أمحد ( )104/4و الرتمذي ( )494و النسائي ( )97/3و ابن ماجة ()1087

www.Rasoulallah.net

38

الوصية السادسة و العشرون  :الوصية بجواز اغتسال الزوجني معاً
من الوصايا النبوية يف ليلة الزفاف  :بيان جواز اغتسال الزوجني معا  ،لو رأى عورة
زوجته  ،و رأت هي عورة زوجها .
تروي عائشة رضي اهلل عنها فتقول  :كنت أغتسل أنا و رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم من إناء بيين وبينه واحد  ،ختتلف أيدينا فيه  ،فيبادرني حتى أقول  :دع لي دع
لي .
قالت  :وهما جنبان  1.ويف رواية وحنن جنبنان .
وهذا جار على إحدى اللغتني يف اجلنب أنه يثين و جيمع  ،فيقال  :جنب و جنبان و
جنبون و أجناب  ،و اللغة األخرى  :رجل جنب و رجالن جنب و رجال جنب و نساء
جنب بلفظ واحد  ،و هذه اللغة أفصح و أشهر وجاءت يف القرآن الكريم .
وأصل اجلنابة يف اللغة  :البعد  ،و تطلق على الذي وجب عليه غسل جبماع  ،أو خروج
َّ
مين ألنه جيتنب الصالة و القراءة  ،و املسجد و يتباعد منها .
و استدل الداوودي بهذا احلديث على جواز نظر الرجل إىل عورة امرأته و عكسه
---------------------------------

 -1حديث صحيح أخرجه البخاري (  ) 250و (  )261و مسلم (  )321و أمحد (  ) 210 ، 37/6و أبو داود ( )77و النسائي ( 128/1
 ) 201 ،و عبد الرازق (  )1031 ( , )1027يف مصنفه .
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الوصية السابعة والعشرون  :الوصية بعدم الجماع يف الحيض
لقد أساءت الزوجة اليت مسحت لزوجها بإتيانها و هي حائض  ،وقد تعدى ذلك
الزوج حدود اهلل تعاىل :
تأملي يف شناعة فعل من أتى حائضاً :
يقول أبو هريرة رضي اهلل عنه  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  « :من أتى امرأة
حائضا أو امرأة يف دبرها  ،أو كاهنا  ،فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهلل عليه
وسلم « 1
من أتى حائضا  :أي جامعها حال حيضها
أو أتى امرأة يف دبرها  :مطلقا سواء كانت حائضا أو غريها مبعنى طاهرة .
أو أتى كاهنا  :الكاهن  :الذي يتعاطى اخلرب عن الكائنات يف مستقبل الزمان  ،و
يدعى معرفة السرار  ،و قد كان يف العرب كهنة .
--------------------------------------------

 -1حديث صحيح أخرجه أمحد (  )476/ 408/2و أبو داوود (  )3898و الرتمذي (  )135و النسائي ( )131يف عشرة النساء و
ابن ماجة ( )639و ابن ابي شيبة (  )252 /4و ابن اجلارود ( )107يف املنتقى و الدارمي ( )259/1و الطحاوي (  )44/3يف معاني
الغاني و البيهقي (  ) 198 /7يف سننه الكربى و العقيلي ( ) 318 /1
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الوصية الثامنة و العشرون  :الوصية بكفارة الجماع يف الحيض
أختى املسلمة ...
نهى الشرع عن إتيان الزوج لزوجته و هى حائض حلكم عديدة و أسرار كثرية و
منافع للناس لو كانوا يعلمون .
ولكن إذا حدث و أتى الرجل امرأته و هى حائض فماذا يفعل حتى يكفر ذنبه ؟
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف الذي يأتي امرأته و هى حائض قال  :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم  « :يتصدق بدينا  ،أو نصف دينا ر « 1
ومن هذا احلديث النبوي ذهب إىل إجياد الكفارة غري واحد من العلماء منهم قتادة و
األوزاعي و أمحد بن حنبل و إسحاق بن راهوية و عطاء و الشافعي قدميا  ،ثم قال يف
اجلديد  :ال شئ عليه .
قال اخلطابي  :وال ينكر أن يكون فيه كفارة ألنه وطء حمظور كالوطء يف رمضان
و قال أكثر العلماء ال شئ عليه و يستغفر اهلل وزعموا أن هذا احلديث مرسل  ،أو
موقوف على ابن عباس  ،وال يصح متصال مرفوعا و الذمم بريئة إال أن تقوم احلجة
بشغلها  ،و كان ابن عباس يقول  :إن أصابها يف فور الدم تصدق بدينا  ،و أن كان يف
آخره فنصف دينا .
و قال قتادة  :دينار للحائض و نصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل .
و كا ن أمحد بن حنبل يقول  :هو خمري بني الدينار و نصف الدينار حبسب السعة
و القدرة 2 .
قلت  :و احلديث صحيح  ،صححه احلاكم و أقره الذهيب و ابن القطان و ابن دقيق
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العيد و ابن الرتكماني و ابن القيم و ابن حجر العسقالني و استحسنه اإلمام أمحد
و صححه األلباني 3.
ومن ذهب إىل أنه يستغفر اهلل وال كفارة عليه  :سعيد بن املسيب  ،و سعيد بن جبري و
إبراهيم النخعي و القاسم و الشعيب و ابن سريين و ابن املبارك و الشافعي يف اجلديد
4.
أخيت املسلمة ...
يتبني لك مما سبق أن من جامع زوجته يف احليض يلزمه أ ن يكفر عن فعله هذا
 ،ومن الكفارة التصدق بدينار مع االستغفار و التوبة  ،قال ابن القيم رمحه اهلل :
أحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته و هى حائض 5 .
---------------------------------

 -1حديث صحيح أخرجه أمحد (  ) 325 ، 312 ، 286 ، 272 ، 237 ،230/1و أبو داود (  ) 261و الرتمذي ( )137و النسائي (/1
 )188و ابن ماجة ( )640و ابن اجلارود ( ) 108يف املنتقى و احلاكم (  ) 171 /1و الدار قطنى (  )287/3و البيهقي ( )314 /1
يف سننيهما
 -2معامل السنن ()72 /1
 -3إرواء الغليل ()218 /1
 -4عبد الرزاق (  ، )1271 ( ) 1269 ( ، )1268 ( ، )1267و سنن الدارمي (  ، ) 253 ,252 /1سنن البيهقي ( ) 319 /1
 -5عون املعبود ( )308 /1
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حكم و أسرار النهي عن جماع الحائض
أختى املسلمة ...
ما من حكم رباني إال و له من احلكم و الفوائد و الثمرات ماال يعلمه إال اهلل سبحانه
وتعاىل و ما ذاك بغريب وال بعجيب ألن الذي شرع هو احلكيم اخلبري العليم القدير
َ
يض ُق ْل ُه َو أَ ًذى َف ْاع َت ِز ُلوا ِّ
الن َسا َء يِف
يقول احلق تبارك و تعاىل َ « :و َي ْسأ ُلو َن َك َع ِن المْحَِ ْ ِ
وه َّن ِم ْن َح ْي ُث أَ َم َر ُ
ُر َن َفإِ َذا َت َطه ْ
وه َّن َح َّتى َي ْطه ْ
َّر َن َفأ ُت ُ
يض َولاَ َت ْق َر ُب ُ
ك ُم اللهَُّ ۚ ِإ َّن
المْحَِ ِ
لمْ
اللهََّ يحُِ ُّب َّ
الت َّو ِاب َ
ِّر َ
ين «  1فذكر اهلل عز و جل العلة لوجوب االعتزال
ني َويحُِ ُّب ا َُت َطه ِ
كون دم احليض أذى .
و األذى يف اللغة  :ما يكره من كل شئ .
وقال عطاء و قتادة و السدي  :أذى  :أي قذر .
أخيت املسلمة ...
أليس دم احليض كريه الرائحة ؟ فهو إذى إذن .
أليس دم احليض حيتدم ؟! فهو بذلك أذى .
فقوله تعاىل ُ « :ق ْل ُه َو أَ ًذى « هو شئ تتأذى به املرأة و غريها أي برائحة دم احليض ،
و األذى كناية عن القذر على اجلملة  ،و يطلق على القول املكروه  ، 2لكن ماذا قال
الطب احلديث عن األذى ؟
أخيت املسلمة ...
حيدث أثناء دم احليض أن اجلسم يفتت الغشاء املبطن للرحم  ،و يقذف به كام ً
ال مع
الدم  ،و بفحص دم احليض حتت اجملهر و جد أن به قطع من الغشاء املبطن للرحم .
ومن ثم فإن الرحم يكون ملتهبا جداً  ،متقرحا ً  ،أو يكون أشبه باملنطقة اليت سلخ
جلدها فتقل مقاومته لعدوان امليكروبات اليت قد تغزوه  ،و يكون بيئة صاحلة ،
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مناسبة جداً لتكاثر و منو هذه امليكروبات  ،ألن الدم كما هو معلوم أفضل بيئة لذلك .
فمن أجل ذلك مينع الوطء أثناء احليض  ،ألنه يسمح بدخول امليكروبات  ،أو أنه
يدخل امليكروبات إىل الرحم الضعيف  ،و تكون املقاومة للغزو اجلرثومي يف أضعف
و أدنى حاالتها  ،كما تقول املواد املطهَّرة أثناء احليض .
أي أن أجهزة املقاومة اليت تعمل يف احلاالت املعتادة تتوقف أثناء احليض  ،فتنمو
امليكروبات و تتكاثر و يكون األذى الذي نهانا اخلالق احلكيم عنه .
ليس هذا فحسب بل قد متتد االلتهابات إىل قناتي الرحم فتسدهما  ،أو تؤثر على
شعرياتهما اليت تدفع البويضة من املبيض إىل الرحم  .و انسداد قناتي الرحم باب
واسع إىل العقم  ،أو إىل احلمل خارج الرحم  ،و هو من أشد أنواع األذى ألنه يؤدي إىل
انفجار هذه القناة  ،فتسيل الدماء يف أقتاب البطن َفتـُ ْح ِد ُث الوفاة .
و قد ميتد االلتهاب إىل القناة البولية و بالتالي إىل اجلهاز البولي الذي يلتهم عنق
الرحم .
أما بالنسبة إىل الرجل فإن األذى حمقق .
حيث إن هذا يؤدي إىل تكاثر امليكروبات و التهاب قناة جمرى البول و منو امليكروبات
السبحية و العنقودية فيها  ،و هي أذى كذلك ألنه ليس فيه مراعاة حلالة املرأة
النفسية و اجلنسية 3.
فاحليض أذى للمرأة كما نص عليه القرآن العزيز وكما أثبت الطب احلديث ذلك
فيما بعد وكما يرى يف الواقع .
فقد يسبب احليض للمرأة صداعا نصفيا و فقراً يف الدم فض ً
ال عما يسببه من
إزعاجات نفسية و شعورية و مزاجية و آالم و أوجاع  ،فتصاب املرأة بشئ من الكسل
و الفتور و اخنفاض ضغط الدم  .و يصحب ذلك عزوف جنسي ال حمالة من ذلك  ،و
www.Rasoulallah.net

44

هلذا و غريه نهى اإلسالم عن إتيانها أثناء احليض .
----------------------------

 -1سورة البقرة 222
 -2اجلامع ألحكام القرآن ( )57/3للقرطيب .
 -3مستفاد من حبث ( احمليض بني إشارات القرآن و الطب احلديث ) للدكتور حممد الشرقاوي .
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الوصية التاسعة و العشرون  :الوصية بالسالم و الدعاء يف الصباحية
مما أوصى به الرسول عليه الصالة والسالم الزوج يف الصباحية أن يستقبل ضيوفه،
ويسلم عليهم ،ويدعو هلم باخلري.
يروي أنس بن مالك -رضي اهلل عنه -فيقول :أومل النيب صلى اهلل عليه وسلم على
وحلما ،ثم خرج فصنع كما يصنع إذا تزوج ،يأتي بيوت
زينب فأشبع املسلمني خب ًزا
ً
أمهات املؤمنني ِّ
يسلم عليهن ،ويسلمن عليه ،ويدعون له ))1
رحبة داره أو موضع استقبال ضيوفه ينتظر من يقدم عليه فريحب
فيجلس الزوج يف ِ
بهم ،ويقدم إليهم أطايب الطعام ،أو الفواكه .فما أعظم وصايا الرسول عليه الصالة
والسالم اليت تزرع املودة بني الناس! وما أعظم وصايا الرسول عليه الصالة والسالم
اليت تنشر احملبة بني الناس!
------------------------------------

ٌ
صحيح .أخرجه ابن سعد (  )8/107يف الطبقات الكربى
1حديث
ٌ
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الوصية الثالثون  :الوصية بالوليمة صبيحة ليلة الزفاف
يستحب يف صباح ليلة الزفاف أن يقيم العريس وليمة لضيوفه وأقاربه ،وقد ورد
ذلك يف وصايا الرسول صلى اهلل عليه وسلم للعروسني يف ليلة الزفاف فهذه الوصية
النبوية للزوجني يف ليلة الزفافَ(( :أولمِ ولو بشاة )) 1
رواية أخرى (( :بارك اهلل لك ،أومل ولو بشاة ))2
ويف ٍ
ومن خالل هذه الوصية جند األمر بالوليمة ،وتسمى طعام اإلمالك ،وظاهر
احلديث يدل على وجوبها ،واألكثرون على أن ذلك سنة مستحبة ،والتقدير بالشاة
ملن أطاقها ،وليس على احلتم ،فقد صح عن صفية بنت شيبة قالت :أومل النيب صلى
اهلل عليه وسلم على بعض نسائه مبدِّين من شعري 3.
قال العالمة البغوي رمحه اهلل :الوليمة غري واجبة بل هي سنة ،ويستحب للمرء إذا
أحدث اهلل له نعمة أن حيدَ ث له شك ًرا ،ومثله العقيقة ،والدعوة على اخلتان ،وعند
القدوم من الغيبة كلها سنن مستحبة شك ًرا هلل سبحانه وتعاىل على ما
أحدث له من النعمة.
--------------ٌ
صحيح.أخرجه البخاري ( )5/39 ( )1/13ومسلم ( )1427و مالك (  )545يف املوطأ و أمحد (  )3/165/190/205و أبو
حديث
1
ٌ
داوود ( )2109و الرتمذي ( )1933( )1094و النسائي (  )6/120و ابن ماجة (  )1907و الدارمي (  )2/143و البيهقي (  )7/148يف
سننه الكربى
-2حديث صحيح أخرجه البخاري (  )8/102 ( )7/27ومسلم (  )1427و الرتمذي (  )1094و ابن ماجة (  )1907و سعيد بن
منصور ( )611يف سننه
 -3حديث صحيح أخرجه البخاري ( )5172
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الوصية الواحدة و الثالثون  :الوصية بعدم حضور الوالئم املشتملة على
املنكرات
جيدر باملرء املسلم الرجوع من الوالئم إذا اشتملت على منكرات ،أو خمالفات شرعية.
طعاما فدعوت رسول اهلل
(( يروي علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه فيقول  :صنعت ً
فجاء فرأى يف البيت تصاوير فرجع ،قال  :فقلت :يا رسول اهلل ،ما أرجعك بأبي أنت
وأمي؟ قال (( :إن يف البيت س ً
رت ا فيه تصاوير ،وإن املالئكة ال تدخل بي ًتا فيه
تصاوير )) .
الوصية الخاتمة  :املستحب ملن حضر من الضيوف الوالئم
يستحب ملن حضر من الضيوف الدعاء لصاحب الوليمة بعد الفراغ من الطعام ،ومن
وصايا الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف هذا املوطن  ((:اللهم اغفر هلم وارمحهم وبارك
هلم فيما رزقتهم )) ١
(( أكل طعامكم األبرار وصلت عليكم املالئكة وأفطر عندكم الصائمون )) ٢
(( اللهم بارك فيهما وبارك هلما يف بنائهما )3
فما أحوجنا إىل الرجوع إىل وصايا الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف ليلة الزفاف
ونسأل اهلل تعاىل أن يبارك جلميع املسلمني يف أفراحهم ،واحلمد هلل.
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