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 وصايا النساء واهلذاء )الزواج( يف العصر اجلاهلي
 ةدراسة حتليلي

 
 (*)جمانة محمد نايف الدليميم. م. 

 
 ملخص البحث

نظرا لما يتمتع بو موضوع الوصايا في العصر الجاىمي من أىمية  فاقةة  نابعة  مةن  
ية  فةي كريةر العادات والتةاليد التي كانت ساقدة آنذاك، وبسبب الحاج  إلى اإلقتداء بةذلك الج

مةةن الاصةةا  والصةةتات التةةي اكتسةةبوىا والتةةي فززىةةا اإلسةةأي فيمةةا بعةةد، ارت ينةةا الاةةوض فةةي 
غمار ىذا الموضوع من اأ  الحةديث فةن جانةب ميةي مةن جوانةب الحيةاة والتةي ليةا فأقة  
مباشةةرة ببنةةاء أسةةرة متماسةةك  تكةةون نةةواة لمجتمةةع متماسةةك مبنةةي فمةةى أسةةاس ا لتةة  والمحبةة  

الحتةةراي، فكةةان موضةةوع ا وصةةايا النسةةاء واليةةداء االةةزواجا فةةي العصةةر الجةةاىمي ا والتعةةاون وا
رشةةادات اشةةةتممت فمييةةا الوصةةةايا التةةي أدرجناىةةةا بةةين طيةةةات البحةةةث  بمةةا فيةةةو مةةن نصةةةاقت وات
محاول  لمتذكير بمورورنا ا دبي وا اأقي والعودة إلى مةا كةان يتمتةع بةو أجةدادنا مةن حكمة  

 حياتيي بالشك  الصحيت.  وبأغ  استادموىا لتنظيي 
 

Abstract 

As this topic gets a greet importance coming from traditions 

and customs at that time and due to the need to follow this generation 

with so many characters and features in which Islam has enhanced 

later. Thus, we tackled this topic by speaking about an important side 

of life which has a direct connection with building a family based on 

harmony, love, cooperation and respect. This topic has advises and 

guides mentioned in this paper trying to remember our literary and 
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moral heritage and to comeback to the wisdom of our grandfathers 

who used these things to organize their life correctly 
 

 املقذمة:
إن ا دب المنحدر إلينا من الجاىمي  إنما يد  فمى رةاف  واسةع  وابةرة نةادرة ووفةي  

بالغ لك  موقف من مواقف الحياة ، وليةذا ا دب طوابعةو المميةزة وسةماتو الماصوصة  التةي 
 قمما نجد مريميا في وقتنا الحاضر. 

جةةةةاىمي/ دراسةةةة  وصةةةةايا النسةةةةاء واليةةةةداء فةةةةي العصةةةةر الاإن ىةةةةذا البحةةةةث الموسةةةةوي  
نحةةاو  مةةن األةةو العةةودة إلةةى مجموفةة  مةةن الةةةيي والمتةةاىيي التةةي زاةةر بيةةا ا دب  اتحميميةة 

 إلةةةىالجةةاىمي. والتةةةي تكةةةاد تكةةةون غابةةةت فةةةن التكةةر اإلنسةةةاني لممةةةواطن العربةةةي، أو وصةةةمت 
مرحمةة  الضةةياع مةةن مايمةة  أالي العربيةة  فةةي الوقةةت الحاضةةر، بسةةبب انشةة ا  ا ي بتعةيةةدات 

بتعادىةةا فةةن رسةةي ألوجيةةو الصةةحيح  البنتيةةا فةةي بيةةت الزوجي .فضةةأ فةةن انجةةراف الحيةةاة وا
أكرةةةر ا ميةةةات وراء المظةةةاىر الكاذبةةة  الدايمةةة  فمةةةى مجتمعنةةةا العربةةةي فبةةةدال مةةةن أن تيةةةدي 
لمرجةة  زوجةة  صةةالح  تعينةةو فمةةى صةةروف الةةدىر وتةمباتةةو تعطيةةو امةةرأة تعةةين الةةدىر فميةةو.  

اع وتتكةةةك اسةةر كريةةةرة نتيجةةة  قمةة  الةةةوفي وفةةةةدان ا مةةر الةةةذي أضةةحى سةةةببا مباشةةةرا فةةي ضةةةي
 الموجو لممشاك  التي تعتري ا سرة.

تةةةدي البحةةث تعريةةف مةةوجز فةةي معنةةى الوصةةي  فةةي الم ةة  واالصةةطأح،تبعو تعريةةف  
مةةوجز لمعنةةى اليةةداء، وأشةةتم  فةةي طياتةةو فمةةى مجموفةة  مةةن الوصةةايا التةةي تةةةدي بيةةا ا بةةاء 

ميةة  والتةي اقةةر اإلسةأي قسةةما كبيةرا مةةن مضةامينيا، مرةة  وا ميةات  بنةاقيي وبنةةاتيي فةي الجاى
 طاف  الزوج، التطيب بالماء والتزين بالكح ، والحجاب... 

إن السبب الرقيس الاتيةار ىةذا الموضةوع بالةذات مةن بةين الكةي الياقة  مةن صةنوف  
ا دب الجةةةاىمي الةةةذي وصةةة  إلينةةةا، ىةةةو تتشةةةي ظةةةاىرة الطةةةأم، وفةةةةدان التةةةواد والتةةةراحي بةةةين 

زوج والزوجة ، فةي محاولةة  متواضةع  مةن جانبنةةا لمرجةوع إلةى مورورنةةا ا دبةي الممةيء بةةالةيي الة
 والمتاىيي التي يمكن افتبار ىا ركيزة أساسي  لبناء حياة زوجي  فمى أسس متين .    
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 الوصية في اللغة:
متعةةةددة لمتةةةردة اوصةةةىا. فةةةةد وردت بمعنةةةى    وجةةةدنا فةةةي المعةةةاجي العربيةةة  معةةةانٍ  
    .ا5اقولنا   وصيت الشيء إذا وصمتو، ووصيت الميم  باليوي إذا وصمتيا وص ، من
ونبةةت واٍص، أي متصةة ، مةةن قولنةةا  قطعنةةا أرضةةا واصةةيً ، أي إن نبتيةةا متصةة  قةةد  

     ا.2اامتألت منو
ك نةةو كةةأي يوصةةى  أي يوصةة  ،  ،ا3اوسةةميت الوصةةي  بيةةذا التصةةاليا بةة مر الميةةت

   .ا4ااءً يةا    وصيتو توصي ، وأوصيتو إيص
      .ا5اوالوصي؛ الذي يوصي، وكذلك الذي يوصى لو، فيو من ا ضداد 
والوصةةةي ؛ العيةةةد، وأوصةةةى الرجةةة  ووصةةةى توصةةةيً ، َفيةةةَد؛ واالسةةةي ؛ الوصةةةاة بتةةةتت  

   .ا6االواو،والوصاي  بكسرىا ، والوصي 
أىمةةةو  -ذكةةةرا كةةةان أو أنرةةةى -أمةةةا فةةةي االصةةةطأح؛ فالوصةةةي ؛ مةةةا يوصةةةي بةةةو المةةةرء 
دما ينز  بو حدث الموت أو يستشعره، فيما يتصرفون بو مما تةرك ليةي مةن مةا  أو وذويو فن

متاع، إليتاء دين أو سد م ري،وما إلى ذلك من ا مور التي تتعمم بذم  الموصةي، وىةي مةا 
    ا7اتسمى بالوصي  الشرفي 

  الوصةي  وصةيتان، وصةي  اإلحيةاء لألحيةاء، وىةي ا8اويةو  ا ميةر أسةام  بةن منةةذ 
وأمةةر بمعةةروف ونيةةي فةةن منكةةر، وتحةةذير مةةن زلةة ، وتبصةةره بصةةالت فمةة . ووصةةي   أدب،

 ا موات 
 .لألحياء، فند الموت، بحٍم يجب فمييي أداؤه، ودين يجب فمييي قضاؤه

 أما اليداء في الم   فةد تعددت معانيو وتنوفت وال يسعنا المجا  لذكرىا جةميعا لةذا

 يدٌى واليدي  العروس .سنكتتي بذكر ما ياص موضوع بحرنا ىذا ال
بعميةةةا ىةةةداء وأىةةةةداىا  إلةةةىواليةةةداء مصةةةدر قولةةةك ىةةةدى العروس،وىةةةةدى العةةةروس  

 .   ا9اواىتداىا، واىتدى الرج  امرأتو إذا جمعيا إليو وضميا وىي ميدي  وىدٌى أيضا
  
 

 الوصايا في العصر الجاهلي: 
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المةرتبط  تعددت الوصايا في العصر الجةاىمي وتنوفةت أغراضةيا فمةى وفةم الحةدث 
بيا. وااتمتت فن غيرىا من صنوف ا دب،  نيا كانةت نابعة  مةن تجةارب اإلنسةان وابرتةو 
في الحياة. فالموصي يضع في وصيتو فصارة فكره واأص  تجاربو فةي الحيةاة. فنةراه ية تي 

ليضةةعيا نصةةب فةةين  ،وأسةةمى الةةةيي ،تحمةة  ابمةةغ المعةةاني ،فةةي وصةةيتو بجمةة  قصةةيرة مركةةزة
وا قةةرب إلةةى قمبةةو، وا حةةب إلةةى نتسةةو، والوصةةي  وان  ،و ا فةةز لديةةولةةو الةةذي ىةة الموصةةى

تيةد كة  ي فةدىا مرجعةاكانت تارج لشاص واحد، فيي يمكن أن تتيةد مجتمعةا كةامأ ويمكةن 
من يحتاج إلى النصةت واإلرشةاد. ومةن اةأ  اسةتةراء الوصةايا فةي العصةر الجةاىمي نجةد أن 

 لى ست  أنواع وىي قسميا إ ا51اصاحب كتاب اجميرة وصايا العربا
 وصايا المموك إلى أولياء العيد أو من يةوي مةاميي. -5
 وصايا الحكماء إلى أبناقيي وأبناء العشيرة وغيرىي. -2

 وصايا ا باء لألبناء وأبناء ا بناء. -3

 وصايا اليداء االزواجا. وىي موضوع بحرنا ىذا. -4

 وصايا الستر والمسافرين. -5

                              وصايا الحرب.              -6

 
 الزواج(: وصايا الهداء( 

. نجةةد ىةةذا النةةوع مةةن الوصةةايا يةدمةةو ا ب الحكةةيي أو ا ي البمي ةة  البنتيمةةا فنةةد الةةزواج
فالتتاة تربى في بيت أبييةا فمةى طبةاقع معينة  وفةادات وتةاليةد وقةيي تاتمةف بةااتأف البيقة ، 

وجيةةا مةةن المؤكةةد أنيةةا سةةتجد طبةةاقع وتتبةةاين مةةن بيةةت  اةةر، فحةةين تنتةةة  التتةةاة إلةةى بيةةت ز 
تربةةت فميةةو. وىنةةا نجةةد دور ا ب  الةةذي وقيمةةا وفةةادات تاتمةةف ااتأفةةا قةةد يكةةون جةةذريا فةةن

الاطوط العريض  لبنةاء حيةاة ىانقة   مةن اةأ  تجربة  ا ب أو مةا  اأماي ابنتيم اوأالي ليضع
بعضةيما وكيتية   مرت بو ا ي ومةا واجيتةو مةن اةأ  معاشةرتيا لةألب، وكيتية  تعامميمةا مةع

 العم  لضمان ديموم  العشرة والحتاظ فمى الحياة الزوجي ، ومرافاة ك  طرف لآلار.
إن الرجةة  وان كةةان بحاجةة  إلةةى وصةةي  تبةةين لةةو كيتيةة  التعامةة  مةةع زوجتةةو لضةةمان  

حيةةةاة مسةةةتةرة ىانقةةة  ىادقةةة  مةةةع زوجتةةةو، إال إننةةةا لةةةي نجةةةد أمةةةا أو أبةةةا ياتصةةةان ابنيمةةةا بيكةةةذا 
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الوصةةايا أبةًا يوصةةي ابنةو بااتيةةار الزوجة  الصةةالح   فةةدد مةنجةدنا فةةي أرنةاء وصةي . ولكننةةا و 
فمةةةى أبنةةةاءه وأحتةةةاده،  سةةةيعود بالمسةةةتةب ذات الحسةةةب والنسةةةب والرفعةةة  والشةةةرف، الن ىةةةذا 

ىمةةةةةا  الجوانةةةةةب ا كرةةةةةر أىميةةةةة  أال وىةةةةةي النسةةةةةب  ه مةةةةةن ا نجةةةةةرار وراء ويحةةةةةذر  الشةةةةةك  وات
ي تزينةةو رفعةةة  ا صةةة  وشةةةرف النسةةةب و كمةةةا  إذا لةةة نتعةةةا يفجمةةا  الوجةةةو ال يجةةةد،وا اأم

   ا52ايشدد فمى ىذا ا مر فيةو   ا55اا دب. فنجد اكري بن صيتي
يةةةا بنةةةَي ال ي مبةةةنكي جمةةةا  النسةةةاء فةةةن صةةةراح  النسةةةب، فةةة ن المنةةةاكت الكريمةةة  مدرجةةةٌ  ا

   لمشرفا
   ا53اوفي رنايا وصي  أارى نراه يحذر من زواج الحمةاء فيةو 

ياكي ونكاح الح  وولدىا ضياعا. ف ن نكاحيا غرر، مةاء،اوات
مةةةع رأي أكةةةري بةةةن صةةةيتي فةةةي ااتيةةةار الزوجةةة  ذات  ا54اوتوافةةةم رأي فةةةوف أبةةةن كنانةةة  

    ا55االحسب فيةو  في أرناء وصيتو  بناقو
 فان مناكح  الكراي مدارج الشرفا  ،جنكي جما  النساء فن صراح  النسباوال يام

وزاد فميةو قةوال حكيمةا، ورأيةا سةديدا، فةي ااتيةار  كةأي اكةري بةن صةيتي  ا56اوأكد الةممةس
، فيةذا ال يمنةةع أن ياتةةار مةةن آاةةرينالمةرأة الكةةفء ذات الطيةةر والعتةةاف وان كانةت مةةن قةةوي 

ىي من أشراف قوميا، وأحسنيي أاأقا ، ولي ي ب فنو أن يةذكر كيتية  التعامة  مةع الزوجة  
ممةةا ىةةو ليةةا، وان تصةةرف إلةةى  ال ريبةة . ف كةةد فمةةى غمةةو صةةداقيا و تكريميةةا وفةةدي حرمانيةةا

حاج ، فيذا يعمةي مةن شةان الرجة  وقومةو  اأىميا وىي في أبيى حم  وأكري حال ، وال تنةصي
وىةةذا أمةةر أقةةره -فنةةد قوميةةا، ويرفةةع مكةةانتيي. كمةةا يؤكةةد الةممةةس فمةةى سةةتر المةةرأة واحتجابيةةا

  ا57ا ا. فيةو . كما أكد فدي تزويج التتاة إال لمن ىو كفء لي-اإلسأي بظيوره وشدد فميو
أوصةةيكي ب يةةامكي ايةةرا، شةةددوا حجةةبين، وانكحةةوىن اكتةةاءىن، وايسةةروا الصةةدام بيةةنكي، ا

تنتم أيامكي، ويكرةر نسةمكي، فة ن نكحةتي فةي العةرب فااتةاروا ذوات العتةاف والحسةان أاأقةا، 
نيي راءون فيمن بةي من نساءكي مر  ما رأوا فةيمن  ف نكي لما يكون منيي احمد من غيركي، وات

ذا نكحةتي ال ريبة  فةاغموا صةداقيا، وتزوجةوا مةن أشةراف الةةوي، رةي أكرمةوا مرةوى ج اء منين، وات
حاجاتكي ما كانت فةيكي، وال تحرموىةا إذا انصةرفت إلةى قوميةا ماليةا، ال تنةصةوىا مةن شةيء 
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يكون ليا، فان كريم  الةوي إذا رجعت ألييي قميأ متافيا، ظةاىرة حاجتيةا، غيةر راجعة  فةيكي 
 غيرىاا

يشةترط فمةى تةزويج التتةاة ممةن ىةو كةفء ليةا ويةدرج ىةذا   ا58انجةد زرارة بةن فةدس كما
    ا59الشرط بين سطور وصيتو فيةو 

ال فانتظروا بين الةضاءا.    ايا بني ،زوجوا النساء ا كتاء، وات
لةةي  ممةةاىةةذه ىةةي السةةياقات العامةة  التةةي حةةددىا الموصةةون فةةي ااتيةةار الزوجةة  الكةةفء و 

يميي وفةةاداتيي أوجبةةت فمةةييي وضةةع شةةروط وحةةدود الاتيةةار شةةريك  ياتمةةف فميةةو ارنةةان، فةةة
 الحياة وال يجوز  حد الت اف  فن ىذه الشروط أو تجاوزىا. 

أمةةا وصةةايا اليةةداء فةةةد تنوفةةت مضةةامينيا وتعةةددت أغراضةةيا، لكةةن جميعيةةا تصةةب فةةي 
دامة  التة لف وا لتسةامت بناء أسرة متماسك ، وترمةي إلةى تةذلي  الصةعوبات ومتافةب الحيةاة، وات

 بين الطرفين.
أن نبةةدأ بيةةا ونةةدا  إلةةى تتصةةيأتيا وناةةوض فةةي دقاقةيةةا ونبةةين مةةا آررنةةا وأو  وصةةي  

رشاد قد ال نصةادف مريمةو فةي وصةايا أاريةات، ىةي وصةي   اشتممت فميو من فبر ونصت وات
احةةد ممةةوك    ا25ايا إلةةى الحةةارث بةةن فمةةرو الكنةةديقالبنتيةةا فنةةد ىةةدا ا21اإمامةة  بنةةت الحةةارث

 اليمن.
مام  ىةذه يةةو  فنيةا اإلابةاريو   ، كانةت فنةد فةوف بةن ممحةي أنيةا فصةيح  نبيمة  نوات
وقد قدي االاباريون ليذه الوصةي  بمةدمة  متادىةا  -احد أشراف العرب في الجاىمي -الشيباني

أن الحةارث بةن فمةرو الكنةةدي بم ةو فةن ابنةة  إمامة  ىةذه جمةاال وكمةةاال، ف رسة  امةرأة اسةةميا 
ليو، فوصتتيا لةو وصةتا حسةيا دقيةةا، ف رسة  وراء أبييةا ياطبيةا ، فصاي تتتحصيا، فعادت إ

    ا23افةالت أميا توصييا فند ىداقيا ا22افزوجو إياىا
أي بنيةة ، إن الوصةةي  لةةو تركةةت لعةةة  وأدب أو مكرمةة  فةةي حسةةب لتركةةت ذلةةك منةةك، ا

المةرأة  ولزويتو فنك، ولكةن الوصةي  تةذكرة لمعاقة ، ومنبية  لم افة . أي بنية ، انةو لةو اسةت نت
ب نةةى أبوييةةا، وشةةدة حاجتيةةا،  كنةةت أغنةةى النةةاس فةةن الةةزوج، ولكةةن لمرجةةا  امةةم النسةةاء، 

 كمالين امم الرجا ا



 جملة كلية العلوم اإلسالمية  

 م 5339 -هـ  4763                لسادساالعدد                 الثالثاجمللد   

565 

اسةةةةةتيمت أ ي وصةةةةةيتيا البنتيةةةةةا بعبةةةةةارات قصةةةةةيرة، سمسةةةةة ، فميةةةةةة  المعنةةةةةى. غنيةةةةة   
 بالموفظ  الحسن . فييا ما يشبو المديت. أو ىو المةديت ذاتةو. فةا ي ىنةا مدركة  تمةاي اإلدراك
بةةان البنتيةةا مةةن العةةة  والحكمةة  والرشةةد والكمةةا  وا دب مةةا ي نييةةا فةةن أي نصةةت يمكةةن أن 
يةدمو احد ليا ولكنيا آرةرت أن توصةييا لعميةا ت تة  فةن أمةر بسةيط قةد يكةون مةردوده كبيةرا. 

 فينا أرادت ا ي أن تصون ابنتيا من م ب  الوقوع في أي اط  وان كان يسيرا.
تيةا أن الحاجة  إلةى الةزوج، ليسةت حاجة  مادية  فحسةب، فمةو ري تعةود ا ي لتبةين البن 

أن ا مر يتعمم بةالتةر وال نةى فيةي أغنةى النةاس فةن الةزوج. ولكةن الةزواج ىةو سةن  الحيةاة. 
 فالنساء امةن لمرجا  وبالعكس.

بعةةد ىةةذه المةدمةة  ال نيةة  بالةةدالالت والعبةةر، فةةادت ا ي التطنةة  العاقمةة  إلةةى ابرتيةةا  
نيا فبرا وموافظ تتيد ابنتيا التي ستنتة  لمعيش فةي بةأط رجة  ال تعةرف وتجربتيا لتستةي م

شيقا فن طباقعو وفاداتةو وسةموكو، وذلةك بعةد أن تتةارم أحضةان أميةا وأبييةا وت ةادر جةدران 
 البيت الذي درجت فيو والتتو،إلى قرين لي ت لتو. 

رت لةو إن أو  طمب طمبتو ا ي من ابنتيا ىو طاف  زوجيا لكسب رضاه، فةان صةا
 ام  صار ليا فبدا، فتةو  

أي بني  انةك قةد فارقةت الحةواء الةذي منةو ارجةت، والةوكر الةذي منةو درجةت، إلةى ا 
 وكر لي تعرفيو، وقرين لي ت لتيو، ف صبت بممكو فميك ممكا، فكوني لو امً  يكن لك فبداا

ري أمرتيا أن تحتظ فنيةا اصةاال فشةرا. تكةون ليةا موفظة  وذكةرى، وىنةا ااتةارت  
ي فةةةةي كأميةةةةا الجمةةةة  الةصةةةةيرة كمةةةةا نجةةةةد فيةةةةو السةةةةجع واإليةةةةةاع الجمي ،وتحسةةةةن ااتيةةةةار أال

 وتصدر أقواليا فن ذكاء وفطن ، فتةو       فباراتيا،
 واحتظي فني اصاال فشرا، تكن لك دركا وذكرا ا

ف مةةا ا ولةةى والرانيةة ، فالمعاشةةرة لةةو بالةنافةة ، وحسةةن السةةمع لةةو والطافةة ، فةةان فةةي 
 لةمب، وحسن السمع والطاف  رأف  الرب. الةناف  راح  ا

انتةةو منةةك إال طيةةب الةةةريت،  يوأمةةا الرالرةة  والرابعةة ، فةةأ تةةةع فينةةاه منةةةك فمةةى قبةةيت، وال يشةة
 أن الماء أطيب الطيب المتةود، وان الكح  أحسن الحسن الموجود. -أي بني -وافممي
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فةةان حةةرارة الجةةوع  وأمةةا الاامسةة  والسادسةة ، فالتعيةةد لوقةةت طعامةةو، واليةةدوء فنةةد منامةةو،
 مميب ، وتن يص النوم  م ضب .

وأمةةا السةةةابع  والرامنةةة ، فاالحتتةةاظ بمالةةةو، والرفايةةة  فمةةةى حشةةمو وفيالةةةو، فةةةان االحتتةةةاظ 
 بالما  من حسن التةدير والرفاي  فمى الحشي والعيا  من حسن التدبير.

فشةيت سةةره لةةي لةو أمةةرا، فانةةك إن أ يلةو سةةرا، وال تعصةة يوأمةا التاسةةع  والعاشةرة، فةةأ تتشةة
 ت مني غدره، وان فصيت أمره أوغرت صدرها.

ىةةذه الاصةةا  التةةي أوصةةت أالي ابنتيةةا بالتزاميةةا، جةةاءت بعبةةارات واضةةح  ومعةةان يسةةيرة 
 تعد بمراب  ركيزة أساسي  لبناء حياة زوجي  مؤداىا المحب  والتعاون واالنسجاي بين الطرفين.

في ماال تحمد فةباه ويكةون معةو مةا ال  وتاتي أالي وصيتيا وىي تحذر ابنتيا من الوقوع
 تريده من فرام قد ال يكون بعده فودة، وكدر ال تةاي بعده صتوة، وذنب ال ينتع بعده ندي. 

واتةةةةةي التةةةةرح لديةةةةو إذا كةةةةان ترحةةةةا، واالكتقةةةةاب فنةةةةده إذا كةةةةان فرحةةةةا، فةةةةان ا ولةةةةى مةةةةن ا
التةصير، والراني  من التكدير، وافممي انك لةن تصةمي إلةى ذلةك منةو حتةى تةؤرري ىةواه فمةى 

 ىواك، ورضاه فمى رضاك فيما أحببت وكرىت، واهلل ياير لك، ويصنع لك برحمتوا.
إمامة  ىةذه قةد غمبةت فمةى أمةر الممةك وولةدت لةو سةبع    أن بنةت ا24اوحسبما نة  الةرواة

 أمأك ممكوا بعده.
 ا25اأما الوصي  الراني  التي نروي التحدث فنيا. فيي وصةي  فةامر بةن الظةرب العةدواني

البنتةةو فمةةرة التةةي زوجيةةا البةةن أايةةو. وىةةذه الوصةةي  تاتمةةف فةةي مضةةامينيا فمةةا سةةبةيا مةةن 
 الوصايا لسببين  

 ىو ا ب البنتو.إنيا صدرت من الرج  و  -5
إن فمرة ىذه لي توفم في زواجيا من ابةن فميةا فامعةت منةو، وكةان ىةذا أو  امةع  -2

في العرب. وتأه في اإلسأي امع حبيب  بنت سةي  مةن زوجيةا رابةت بةن قةيس بةن 
شةةماس ا نصةةاري فمةةى يةةد رسةةو  اهلل محمةةد اصةةمى اهلل فميةةو وسةةميا. وكةةان أو  

 اإلماي احمد.  في مسند  دامع في اإلسأي فمى ما ور 
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يتتتت فامر بن الظرب العدواني وصيتو بمسةال  نجةد أن اغمةب الموصةين متتةةون فمييةا 
وىي كرةرة اسةتاداي المةاء، فانةو جةأء لمجسةي ممةا يتعمةم بةو مةن دىةون ورواقةت غيةر مرغةوب 

  ا26افييا. ونةاء لمبشرة وىو أطيب الطيب. وال تكون النظاف  إال معو. يةو 
. فأ تنزلن فأة إال ومعيا ماء، وان تكرر اسةتعما  المةاء، فةأ طيةب يا ىذه مري ابنتكا

 أطيب منو، وان الماء جع  لألفمى جأء، ولألست  نةاءا.
ري يعود الموصي ليحذر ابنتو من أن ي مب ىواىةا فمةى ىةوى زوجيةا. أو أن تمية  إلةى  

 جيا وال وصي .رأييا لتترضو فمى رأيو. فتي افتةاده. انو ال رأي المرأة أماي رأي زو 
يةاي ووصةيتك، فانةو ال وصةي  ا ياك أن تميمةي إلةى ىةواك ورأيةك، فانةو ال رأي لممةرأة، وات وات
 لكا

وىةةذا مةةن بةةاب -مةةن المأحةةظ فةةي ىةةذه الوصةةي  أن ا ب ال يتحةةدث مباشةةرة إلةةى ابنتةةو،
نما يبمغ زوجتو بما يجب فمى ابنتو فعمو لتستمر حياتيا وتستةر مع زوجيا. -الحياء  وات

الموصةةةي فةةةي رسةةةي الطريةةةم االمرةةة  البنتةةةو لبنةةةاء أسةةةرة تكةةةون ركاقزىةةةا متينةةة  رةةةي يمضةةةي 
جميةةة . وان كرامتيةةةا ال تكةةةون  شةةةيءوأساسةةةيا المحبةةة  والتةةةالف، فيبةةةين ليةةةا أن حةةةب الةةةزوج 

مصان  أال مع زوجيا. ري يحةذر ا ب مةن أمةرين قةد يةرى الةبعض انةو متنةاقض فييمةا ولكنةو 
وال نةراه محةةا جةدا فيةو. ا و   أن ال تمنةع زوجيةا أفطى لكة  واحةد منيمةا تبريةرا منطةيةا معةة

منيا حين شيوتو. فان رضا الةزوج فةن زوجتةو مةةرون ب تيانيةا وقةت لذتةو. فتيةو راحة  الةنتس 
والبةدن. والرةةاني  أن ال تكرةةر مضةةاجعتو. وان ال تكةةون مبتذلة  فةةي نتسةةيا فيمةة  منيةةا زوجيةةا. 

 ف ذا م  الجسد م  معو الةمب.
شم حمو، وان الكرام  المؤتاة، فأ تسةتكرىن زوجيةا مةن نتسةيا، وال اابري ابنتك أن العا

تمنعةةو فنةةد شةةيوتو، فةةان الرضةةا اإلتيةةان فنةةد المةةذة، وال تكرةةر مضةةاجعتو، فةةان الجسةةد إذا مةة  
مةة  الةمةةب. ومرييةةا فةةأ تمةةزحن معةةو بنتسةةو، فةةان ذلةةك يكةةون منةةو االنةبةةاض، ومرييةةا فمتابةةا 

 ىا، فان كررة النظر إلييا استيان  واتواسوءتيا منو، فانو وان البد من أن يرا
إن الحدث الةذي ارتةبط بيةذه الوصةي  فمةى مةا ذكةرت سةابةا ىةو الامةع، إذ أن فمةرة ىةذه 

ابةةةن أخ  –لةةةي توفةةةم فةةةي زواجيةةةا فنتةةةرت مةةةن زوجيةةةا ولةةةي تةةةرده، فةةةةد ذكةةةر النةمةةة  أن زوجيةةةا 
 شكا إلى فمو ابنتو فةا  لو  -الموصي
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ي، فةةةان لةةةك نصةةةيبا منةةةي، فاصةةةدقني، فانةةةو ال رأي ايةةةا ابةةةن أاةةةي، إنيةةةا وان كانةةةت ابنتةةة
لمكةةةذوب، فةةةان صةةةدقتني صةةةدقتك، إن كنةةةت نترتيةةةا فةةةذفرتيا، فةةةااتض فصةةةاك فةةةن بكرتةةةك 

 تسكن، وان كانت نترت من غير أنتار فذلك الداء الذي ليس لو دواءا.
ويةةتمي بةولةةو   اوأال يكةةن وفةةام فتةةرام، وأجمةة  الةبةةيت الطةةأم، ولةةي تتةةرك اىمةةك ومالةةك،  
 امعتيا منك بما أفطيتيا، وىي فعمت ذلك بنتسياا  وقد

فنراه ياتصةر وصةيتو البنتةو فنةد ىةداقيا إلةى لةةيط بةن  ا27اأما قيس بن مسعود الشيباني
بجمة  قصةيرة بمي ةة  يتتةم فةي مةةةدمتيا مةع إمامةة  بنةت الحةارث فةةي وصةيتيا البنتيةةا  ا28ازرارة
ه يتتةةةم كةةذلك مةةةع اغمةةب الموصةةةين ا. ونةةراكةةوني لةةةو امةة  يكةةةن لةةك فبةةةدا  يةةا بنيةةة  اا29ابةولةةو

بمسةةةال  كرةةةرة اسةةةتاداي المةةةاء والتطيةةةب منةةةو. ولكننةةةا نةةةرى ااتأفةةةا كبيةةةرا فةةةي مضةةةامين ىةةةذه 
الوصي  فن الوصايا آنت  الذكر. واالاةتأف ىةذا يكمةن فةي كةون لةةيط بةن زرارة رجة  حةرب 

 قأ ومن المحتم  أن يةت  أرناء أي  معرك  ياوضيا، وقد حدث ذلك فعأ. فيوصييا قا
ارةةي ال اذكةةرت وال أيسةةرت، فانةةك تمةةدين ا فةةداء، وتةةةربين البعةةداء، إن زوجةةك فةةارس مةةن 

 فرسان مضر، فان كان كذلك، فأ تامشي وجيا وال تةصي شعراا
والةةذي يبةةدو أن ىةةذه المةةرأة كانةةت فمةةى وفةةام تةةاي مةةع زوجيةةا لةةةيط، ومةةع إحماقيةةا، فةةةد 

بةن  ى أىميا، ري مالت إلةى مجمةس فبةد اهللروت ا ابار انو لما قت  فنيا زوجيا، تحممت إل
انعةةي اإلحمةةاء كنةةتي يةةا بنةةي داري، وأنةةا أوصةةيكي بالةراقةةب ايةةرا، فمةةي أر مرةة   فةالةةت  ا31اداري 

 لةيط، ري لحةت بةومياا.
ورمةة  وصةةةيتان أاريةةةان ذكةةةر صةةاحب جميةةةرة وصةةةايا العةةةرب أنيمةةا كانتةةةا بةةةين الجاىميةةة  

وابنتةةو ناقمةة  زوج  ا35ايسةةمي وىةةو الترافصةة  ألكمبةةي واإلسةةأي. اوليمةةا لرجةة  أدرك اإلسةةأي ولةةي
فرمان بن فتان ارضي اهلل فنوا. ووصيتو ال تتعدى مس لتين وجدناىما فةي اغمةب الوصةايا 
التةةي مةةر ذكرىةةا. وىمةةا الكحةة  والمةةاء. وقةةد ركةةز الموصةةي فمةةى ىةةاتين المسةةالتين الن ابنتةةو 

ىةةةا أن تت مةةةب فمةةةيين بيمةةةةا. سةةةتنتة  لمعةةةيش مةةةع نسةةةاء قةةةد ياةةةتمتن فةةةةن نسةةةاء بمةةةدىا. ف راد
يةةا بنيةة  انةةك تةةةدمين فمةةى نسةةاء مةةن قةةريش، وىةةن اقةةدر فمةةى الطيةةب منةةك فةةأ ا  ا32افيةةةو 

 ت مبي فمى اصمتين، الكح  والماء، تطيري حتى يكون ريحك ريت شن أصابو المطرا
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والوصةةةي  ا ايةةةةرة التةةةي سةةةةنتحدث فنيةةةةا ىةةةي وصةةةةي  انتةةةةردت انتةةةرادا تامةةةةا بمضةةةةمونيا. 
ي ش وا بعيدا لي يذىب إليو موصون آاةرون. فيةي تحةذر ابنتيةا مةن أن يكةون وذىبت فييا ا 

زوجيا من الوىن والضعف ما يجعمو يتةد رجولتو. فتةي العصةر الجةاىمي وحتةى فةي اإلسةأي 
. كان أغمى ما يمتمكو الرج  فدة حربو من سيف ورمت وفرس. فان ىانت فميو ىذه العةدة، 

أن ي مةةب ىواىةةا فمةةى ىةةواه ويميةة  إلةةى رأييةةا. وان ىةةان فميةةو أي شةةيء آاةةر. وحةةذرتيا مةةن 
ي مبةةو جماليةةا فيكةةون ضةةعيتا أماميةةا. وا ن فةةي فصةةرنا الحاضةةر نحةةن ب شةةد وأمةةس الحاجةة  
إلى مر  ىكذا وصايا ، لةيس لمنسةاء والبنةات فةةط ، إذ نجةد الكريةر مةن الرجةا  ااةذوا مسةعى 

حميةدة، كمةا يجةب فمةى غيةر المسةعى الةذي رسةمو ليةي ديننةا اإلسةأمي مةن أاةأم وصةتات 
الرجةة  أن ال يطيةةع زوجتةةو فةةي كةة  مةةا تةولةةو، ونستشةةيد فمةةى ذلةةك بةةةو  لماميتةة  فمةةر بةةن 
الاطةاب يةةو  فيةو  اأكرةروا ليةن مةن قةو  الا، ولمرجةوع إلةى الوصةي  نجةد ا ي توصةي ابنتيةا 

   ااقمعةةي زج رمحةةو، فةةان اقةةر فةةاقمعي سةةنانو، فةةان اقةةر فاكسةةري العظةةاي بسةةيتو، فةةانا33اقاقمةة 
 اقر فاقطعي المحي فمى ترسو، فان اقر فضعي ا كاف فمى ظيره ف نما ىو حمارا

كانةةت ىةةذه آاةةر وصةةي  وجةةدناىا فةةي الكتةةب تاةةص موضةةوع اليةةداء االةةزواجا. وتميةةزت 
ىذه الوصايا بجم  قصيرة مركزة ذات معان ودالالت فميةة . قةد يتتةم الموصةون فةي بعةض 

جميعيةةا كانةةت ترمةةي إلةةى وضةةع صةةي    مضةةامينيا، وياتمتةةون فةةي مضةةامين أاةةرى. ولكةةن
فمميةة  لمتةة لف والتتةةاىي والتةةواد بةةين الةةزوجين والةةذي يةةؤدي إلةةى بنةةاء حيةةاة فمةةى قوافةةد سةةميم  
وأسس متين ، ال يشةوبيا الكةدر. وبالتةالي إلةى بنةاء مجتمةع متماسةك قوامةو ا اةأم والةروابط 

الةةران الكةريي والسةن  النبوية   الةوي  بين أفراده. وىةذا مةا جةاء اإلسةأي ليةةره ويؤكةده مةن اةأ 
 الشريت . 

 
 الخاتمة:
مةن اةةأ  مةا تطرقنةةا إليةو فةةي ىةذا البحةةث ومةا رأينةةاه مةن وصةةايا ارجنةا بجممةة  مةةن  
 يمكن أجماليا با تي  النتاقج

كةةان لممةةرأة فةةي العصةةر الجةةاىمي وحتةةى فةةي اإلسةةأي  مشةةارك  بةةارزة فةةي النتةةاج ا دبةةي  -5
لتةةي تةةرى أنيةةا لةةي تتحةةرر إال فةةي ىةةذا العصةةر.فمو لةةي تكةةن ،ممةةا ياةةالف النظةةرة السةةاقدة ا
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لممةةةرأة حريتيةةةا وشاصةةةيتيا المتروضةةة  وبةةةةوة فمةةةى المجتمةةةع لمةةةا وصةةة  إلينةةةا ىةةةذا الكةةةي 
 الياق  من أدب المرأة.  

ما وجدناه من متاىيي وقيي في ىذه الوصايا جاء اإلسةأي ليةةره ويؤكةده كمسةال  الحجةاب  -2
يتو، وكةةةذلك التطيةةةب بالمةةةاء الةةةذي أكةةةد فميةةةو اغمةةةب التةةةي شةةةدد فمييةةةا الةممةةةس فةةةي وصةةة

الموصةةةين، وا مةةةر ا ىةةةي الةةةذي ىةةةو احتةةةراي الةةةزوج والنةةةزو  فنةةةد رغباتةةةو، وغيرىةةةا مةةةن 
 ا مور.

فوجودىةةا يجةةب أن يكةةون دافعةةا لةةو نحةةو -الةةزوج-إن لممةةرأة دورا كبيةةرا فةةي حيةةاة الرجةة   -3
فةةي فصةرنا الحةةالي، اذ  اأكررىةا مةاي، وان تشةد مةةن أزره فمةى مواجية  الصةةعاب ، ومةا 
 يجب أن تكون لو فونا فمى مصافب الدىر وويأتو. 

يجب فمى المرأة في فصرنا الحةالي مةن الرجةوع إلةى الةوراء واالسةتزادة مةن المرة  والةةيي  -4
التةةي كانةةت تتمتةةع بيةةا المةةرأة العربيةة  فةةي العصةةر الجةةاىمي وفصةةر اإلسةةأي لمواجيةة  

لعربي  و المرأة العربي  تحديةدا، بسةبب مةا يةروج لةو التحديات الاطيرة المحدق  با م  ا
ال ةةةرب مةةةن دفايةةة  إلفطةةةاء المةةةرأة حريتيةةةا المطمةةةة  متناسةةةي  الحريةةة  التةةةي وىبيةةةا ليةةةا 
اإلسةةةأي، فيجةةةب فمةةةى المةةةرأة العربيةةة  المسةةةمم  أن ال تنجةةةرف وراء الةةةدفوات المبطنةةة  

اإلسةةأي وأفطةةى  الراميةة  إلةةى مسةةاواة الرجةة  بةةالمرأة، الن ذلةةك ىةةدي لمبةةادئ جةةاء بيةةا
                                                          فييا الحم لممرأة لمعيش بعز وكرام  في بيت أبييا أو بيت زوجيا.     

 
 :البحث هوامش

                                           

ها، 755-631لسان العرب، البن منظور، جما  الةدين محمةد بةن مكةري ا نصةاري، ا ا5ا
، تةةاج العةةروس مةةن جةةواىر الةةةاموس،  بةةي 21/274الةةدار المصةةري  لمتةة ليف والترجمةة ،
 .     51/392ها   5215التيض محمد مراضي الزبيدي، ا

، تحةيةم فبةد ها395معجي مةاييس الم  ،  بي الحسن احمةد بةن فةارس بةن زكريةا، ات ا2ا
  .   566/ 6السأي محمد ىارون  

 .  51/392، تاج العروس،    21/274لسان العرب،  ا3ا
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 .  6/566معجي مةاييس الم  ،     ا4ا
 .21/273لسان العرب،     ا5ا
 .21/274المصدر نتسو،  ا6ا

 -ها، دار الكتةةةب العمميةةة ،ابيروت584-488لبةةةاب االداب، لألميةةةر أسةةةام  بةةةن منةةةةذ ا ا7ا
 .  5ا، ص5981

 . 5نتسو، ص المصدر ا8ا
 .  21/234ىدىا  االعرب،  ا لسان9ا
-ا جميةةرة وصةةايا العةةرب، جمةةع وتحةيةةم محمةةد نةةايف الةةدليمي، دار النضةةا ، ابيةةروت51ا

 .  5ا، ص 5981
ا اكري بن صيتي بةن ريةاح بةن مااشةن بةن معاوية  التميمةي، حكةيي العةرب فةي الجاىمية  55ا

أدرك اإلسةةأي، وقصةةد المدينةة  فةةي جمةةع مةةن  واحةةد المعمةةرين، فةةاش زمنةةا طةةويأ و
قومو يريدون اإلسأي فمات فةي الطريةم، ولةي يةر النبةي محمةد صةمى اهلل فميةو وسةمي، 

ومن ياةرج مةن بيتةو اواسمي من بمغ المدين  من أصحابو وىو المعني با ي  الكريةم  ا
فنةةةو   ميةةةاجرا إلةةةى اهلل ورسةةةولو رةةةي يدركةةةو المةةةوت فةةةةد وقةةةع أجةةةره فمةةةى اهللاا، ينظةةةر

. ا فةةأي، ايةةر 211ا، 5948-جميةةرة انسةةاب العةةرب، ابةةن حةةزي الةريشةةي، امصةةر
 .     3/344، 5الدين الزركمي، ط

 .  55ا المعمرون والوصايا،  بي حاتي السجستاني، تحةيم فبد المنعي فامر، 52ا
 .583-2/582ا مجمع ا مرا ، 53ا
 التراجي التي وقتنا فمييا. ا فوف بن كنان ، لي تتوفر لدينا ترجم  فنو في كتب54ا
 . 536-535ا المعمرون والوصايا، 55ا
ا الةممس بن أمي  بن فوف الكنةاني، أبةو رمامة ، مةن بنةي الحةارث بةن مالةك بةن كنانة ، 56ا

آار من نسة  الشةيور فةي الجاىمية . والةنسء فةي الم ة   التة اير، كةان اسةمو اجنةادةا 
ال ةةور، يمةةةب بةةو كةة  مةةن نسةة  الشةةيور، والةممةةس لةبةةو ومعنةةاه السةةيد أو الداىيةة  بعيةةد 

 .          6/55وىو من الاطباء والوفاظ قب  السأي، ينظر فنو، ا فأي، 
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 . 555ا المعمرون والوصايا، 57ا
زرارة بن فدس بن زيد بن فبداهلل بن داري بن مالك بةن حنظمة  بةن مالةك بةن زيةد منةاة  ا58ا

تمةيي مةن فةدنان، كةان حكمةا مةن  بن تميي، جةد جةاىمي، بنةوه بطةن مةن بنةي داري مةن
. نيايةةةة  ا رب فةةةةي معرفةةةة  انسةةةةاب 76-3/75قضةةةةاة تمةةةةيي، ينظةةةةر فنةةةةو، ا فةةةةأي، 

 .       242العرب، لمةمةشندي، ب داد، 
 . 525-521ا المعمرون والوصايا، 59ا
ا امامةةةة  بنةةةةت الحةةةةارث الشةةةةيباني ، فصةةةةيح  نبيمةةةة  جاىميةةةة ، كانةةةةت زوجةةةة  فةةةةوف ممحةةةةي 21ا

عةةد مةةن أفضةة  مةةا قيةة  فةةي موضةةوفيا أوصةةت بيةةا ابنةة  ليةةا الشةةيباني، ليةةا وصةةي  ت
تزوجيا ممك كندا الحارث بةن فمةرو، ينظةر فنيةا  مجمةع االمرةا ، لمميةداني، تحةيةم 

. ا فةةةةةةأي، 2/543محمةةةةةةد محةةةةةةي الةةةةةةدين فبةةةةةةد الحميةةةةةةد، ابيةةةةةةروت، دار المعرفةةةةةة ا، 
5/355        . 

المامةي، مةن ممةوك  الحارث بن فمرو الكندي  الحارث بن فمرو بةن فةدي بةن نصةر ا25ا
الدول  المامي  في الحيرة ولي بعد موت أايو امرؤ الةيس وطالةت مدتةو، ينظةر فنةو  

 .     2/558االفأي
 .557ا المعمرون والوصايا    22ا

.العةةةةةد التريةةةةد، البةةةةن فبةةةةد ربةةةةو االندلسةةةةي، لجنةةةة  الت ميةةةةف 2/543مجمةةةةع ا مرةةةةا ،  ا23ا
      .  84-61/83ىةا، 5359-والترجم  والنشر،امصر

 .557المعمرون والوصايا،  ا24ا
ا فةةامر بةةن الظةةرب بةةن فمةةرو بةةن فيةةاذ العدواني احةةد الحكمةةاء الاطبةةاء الرؤسةةاء فةةي 25ا

الجاىمي ، كان إماي مضةر وحكيميةا وفارسةيا،وممن حةري الامةر فةي الجاىمية  وكانةت 
بتيمةةو فيمةةا وال بحكمةةو حكمةةا، وىةةو احةةد المعمةةرين فةةي الجاىميةة  ولةةي   العةةرب ال تعةةد

يةةدرك اإلسةةأي، وىةةو أو  مةةن قرفةةت لةةو العصةةا، ويمةةةب ذا الحمةةي  ينظةةر فنةةو مجمع 
 .    2/255. العةد التريد   59. المعمرون والوصايا 5/25ا مرا    

 .61المعمرون والوصايا،   ا26ا
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ذي الجةدين، مةن بنةي ذىة  بةن شةيبان   قيس بن مسعود بن قيس بن االد بن فبد اهلل ا27ا
عر. كةةان فةةامأ لكسةةرى ىرمةةز بةةن ابرويةةز فمةةى اطةةف العةةراقينا واٍ  جةةاىمي، لةةو شةة

وااالبمةةةة ا، وىةةةةو أبةةةةو الشةةةةافر التةةةةارس بسةةةةطاي الشةةةةيباني، ينظةةةةر فنةةةةو   ا فةةةةأي    
6/59     . 

لةيط بن زرارة بن فدس الدارمي ، مةن تمةيي   فةارس شةافر جةاىمي مةن أشةراف قومةو  ا28ا
يةةةا  لةةو أبةةو سيشةة  ، وكةةان دينةةو كنيتةو أبةةو داتنةةوس وىةةي بنتةةو وال فةبةة  لةةو غيرىةا و 

 .6/518المجوسي    ينظر فنو ا فأي   

  .   6/85العةد التريد      ا29ا 

فبةةداهلل بةةن داري بةةن مالةةك بةةن حنظمةة  بةةن تمةةيي مةةن فةةدنان جةةد جةةاىمي ، كةةان لةةو مةةن  ا31ا
الولةةد زيةةد وقتةةو ووىةةب وفبةةد منةةاة وأميةة  ومعاويةة  وأكرةةر نسةةمو مةةن زيةةد ، ينظةةر فنةةو 

 .   225-221، وجميرة ا نساب    276، ونياي  ا رب    4/256 ا فأي  

 الترافص  الكمبي  لي تتوفر لدينا ترجم  لو في كتب التراجي التي وقتنا فمييا.   ا35ا

 .  4/76فيون ا ابار البن قتيب  الدينوري ، دار الكتب    ا32ا

 .   4/77المصدر نتسو   ا33ا
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