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الممخص
يتناول ىذا البحث أدب الوصايا في العصر الجاىمي ،ويسمط الضوء عمى وصايا المرأة العربية في دراسة
بعنوان " :قراءة جديدة في وصايا المرأة العربية في العصر الجاىمي " .
وقد عرضت ىذه الدراسة مجموعة من وصايا المرأة العربية في العصر الجاىمي محاولة إقامة
عالقات مختمفة بين النص ومؤلفو ومتمقيو  ،ومن ثم الكشف عن األبعاد الكامنة في النص كاألبعاد النفسية،
واألبعاد االجتماعية ،واألبعاد الفكرية وغيرىا ،في الوقت نفسو تؤكد الدراسة عمى العالقة القائمة بين المفظ
والمعنى والشكل والمضمون  ،في رؤية جديدة تيدف إلى تفعيل المناىج النقدية الحديثة في الكشف عن
جماليات النص األدبي .
وقد حاولت الباحثة أن تفيد من غير منيج  ،كاألسموبي أو النبوي أو غيرىما ،وكذلك اعتمدت في
دراستيا مجموعة من المصادر والمراجع األدبية  .وأخي اًر ضمنت الخاتمة نتائج الدراسة
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الوصايا
ارتادت المرأة العربية الوصية كما ارتادت الخطابة ،وال غرو في ذلك فقد نيمت مع الرجل من معين واحد،
واستقت من البيئة األصول نفسيا ،وعاشت األحداث والمؤثرات نفسيا ،فكان ليا وصايا شاىدة في األدب
العربي ولم تقل شأناً عن وصايا الرجال ،وقد تنوعت موضوعات وصايا المرأة بين سياسية واجتماعية ودينية،
وفنياً.
كما انطبعت وصاياىا بطابع العصر الذي عاشت وبرزت سمتو فيما كتبت موضوعياً ّ
ومما ىو جدير بالذكر أن وصايا النساء لم تكن بالكم الذي كانت عميو اخطب ،ويعود ذلك إلى أن الوصية
غالباً ما تكون بين طرفين أثنين ،وال تحتاج إلى جميور عريض كالخطبة مما يقمل فرصة شيوعيا ،فميدان
الوصية أضيق دائرة وأقل مجتمعاً من الخطبة ،فيي إما أن تكون من أب لبنيو أو من أم لبناتيا ،أو من رجل
لقومو حين تحزب المسائل واحتشاد المشكالت ،أما الخطبة فأرحب ميداناً وأوسع افتناناً وأشمل جمعاً من
الوصية (.)1
أدركت المرأة بتجربتيا أن األسرة كيان اجتماعي ينبغي المحافظة عميو ،والعمل عمى سعادتو أحاطت ابنتيا
بوصايا كثيرة تبين فييا كيفية التعامل مع الزوج ،رب ىذه األسرة ،ووسائل سعادة الزوجين.
وألن تجربتيا أعمق وعاطفتيا أقوى ،حرصت كذلك أن توصي ابنيا ،فمذة كبدىا ،إن أزاد سف اًر ،أو خوض
معركة ،فراحت توصية بنفسو خي اًر وبصديقو ب اًر ،وتدعوه إلى االحتراس من كيد العادين وغدر الخائنين.
يدور أبرز ما نجده من وصايا الجاىمية حول موضوع اليداء ،أي الزواج ،وتكاد ىذه الوصايا تختص بالنساء
دون الرجال ،وال غرابة في ذلك ،فإن األم أقرب إلى البنت تربوياً ونفسياً وىي – أي البنت – قد تخجل من
أبييا في الحديث في موضوع الزواج ،ولكنيا أقل خجالً من أميا ،كما أن األم أدرى بمسائل الزواج وكيفية
التعامل مع الزوج واألسرة بفضل تجربتيا الطويمة ،وحاسة األمومة النابضة في عروقيا ،ووعييا األنثوي الذي
تدركو أكثر من األب.
وألن مسألة الزواج ليست باألمر اليين فيي تقرير مصير ،وحياة جديدة لم تتعودىا الفتاة ،وىي مسؤولية ال
تنجح في تأديتيا والقيام بيا عمى خير وجو إال الكفوءات ،لذا فأم الزواج يحتاج أحياناً إلى إقناع من قبل األم
أو األب أو المقربين ،وىذا ما عرفو الجاىميون وما زلنا نعرفو إلى يومنا ىذا.
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()2

ونذكر عمى سبيل المثال ما كان بين ابنة أحد األقيال

في العصر الجاىمي ونسوة قمن بتربيتيا وتأديبيا

أتمو عقالً وكماالً ،قمما مات أبوىا ممكيا أىل ِم ْخالفيا(،)3
حتى بمغت مبمغ النساء ،فنشأت أحسن منشأ و ّ
فاصطنعت النسوة الالتي رّبينيا وأحسنت إليين ،وكانت تشاورىن ،وال تقطع أم اًر دونين ،فقمن ليا يوماً:

الممك.)4("...
"  ...يا بنت الكرام ،لو تزوجت لتم لك ُ

وكما يبدو فإن ا لزوج كان يحظى في ىذا العصر باىتمام عال عند المرأة ،إذ ال تكون الحياة دونو ،ولو
ممكت الدنيا بأسرىا ،فاألىل يتفرقون ،ولكن الزوج مع زوجتو يكونان أسرة تزيد الحياة بيجة وسرو اًر ،وقد
أيقنت المرأة أنيا تحتاج لوالية وحماية ،فما دامت في بيت أبييا فيي تحت حمايتو وواليتو ورعايتو ،ولكن ىذه
وحام ٍ
ال ٍ
الوالية والحماية ال تدوم ،ومن ثم ال بد ليا من و ٍ
دائم وىو الزوج.
وبعد أن اقتنعت ىذه الفتاة األميرة ،ابنة أحد األقيال ،بضرورة الزواج ،راحت تسأل تمك النسوة المقربات إلييا
عن الزوج ،فقالت" :وما الزوج؟"(.)5
فأخذت كل واحدة منين تذكر ليا حسنات الزوج وصفاتو ترغيباً ليذه الفتاة المقربة منين ،فقالت إحداىن:

ِ
ف ،وان مرضت لطف .قالت :نعم الشيء
الزوج ع ُّز في الشدائد ،وفي الخطوب مساعد ،إن غضبت َعطَ َ
ُص ِرُد ،ومتكئي حين ْأرقُ ُد ،وأُنسي حين أُ ْف ِرُد ،فقالت :إن ىذا لمن
ىذا! فقالت الثانية :الزوج شعاري حين أ ْ

كمال طيب العيش .فقالت الثالثة :الزوج لما عناني كاف ،لما شفني شاف ،يكفيني فقد اآلالف ،ريقو كالشيد،
ِ
وعناقو كالخمد ،ال يمل قرانو ،وال يخاف حرانو"(.)6
جمعت تمك النسوة ما تحتاجو المرأة من الزوج فالحماية والسند والذخر ،ثم العطف والرحمة ،وكذلك السكن
واأللفة واألنس ،إلى جانب ذلك كمو فيو األىل والجميس الذي ال يمل ،وىو األمن واألمان .وكان ليذا
الوصف األثر في نفس ابنة الممك ،فاقتنعت باألمر بعد تفكير واختارت الزوج المالئم.
تكاد وصايا الزواج تكون واحدة في مضمونيا ،وال سيما في العصر الجاىمي ،فضالً عن غيره من العصور
الالحقة ،فوصية أمامة بنت الحارث البنتيا في ليمة زفافيا مثالً تصل لكل زمان ومكان( ،)7وىكذا كانت
العروس تتمقى الوصايا عن طريق األم أو النساء المقربات ،ألن ىؤالء جميعاً يحرصن عمى أن تكون البنت
الموصاة زوجة ناجحة ،سعيدة في حياتيا الجديدة.
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وقد أدركت ىؤال ء النسوة واألم خاصة أن تجربة ابنتيا الفتاة المقبمة عمى الزواج في الحياة محدودة ،وحياتيا
في بيت والدىا تختمف عن الحياة التي ستنتقل إلييا ،فطبائع الناس ليست واحدة ،والعادات والتقاليد التي
تعودتيا في بيت والدىا تختمف عن ذلك البيت ،ولذا فقد وجدت األم ،أو األب أحياناً ،أن واجبيما تجاه
ابنتيما أن يفيضا من تجربتيما عمى البنت لتعيش حياة ىانئة.
ومن أشير وصايا الزواج في العصر الجاىمي وصية أمامة بنت الحارث التي قدمتيا إلى ابنتيا ليمة رحيميا
إلى بيت زوجيا ،وىي تعد من الوصايا الخالدة ،إذ تتضمن مجموعة من الوصايا القيمة التي تفتح لمبنت
الموصاة طريق السعادة والنجاح.
ولم تجد ىذه األم الواعية أعز من ابنتيا لتقدم ليا خالصة تجاربيا الزوجية والبيتية من أجل إيجاد جو أسري
يقوم عمى الحب والوئام والتفاىم والترابط والصفاء والنقاء والطاعة والتعاون ،وىي تصدر عن امرأة عركتيا
األيام والسنون ،وخاضت معترك الحياة فكانت خبرتيا عميقة ،وىي اليوم تقدم البنتيا حصيمة ىذه التجربة
لتكون زوجة مثالية.
وأول ما ابتدأت بو األم وصيتيا بعد التحبب البنتيا أن جعمت الوصية تذكرة لمعاقل ،ومنبية لمغافل ،وىذه
مقدمة تريد األم منيا أن تشد انتباه ابنتيا ،وأن ال تقمل من شان ىذه البنت وال تسيء إلى شعورىا إذ تقول:
أي بنية ،أن الوصية لو تركت لفضل أدب أو مكرمة في حسب لتركت ذلك منك ،ولزويتيا عنك ،ولكنيا
تذكرة العاقل"(.)8
ثم بينت البنت يا أن البنت ما دامت في بيت والدييا لم تحتج إلى الوصية ،ألنيا محاطة برعاتيما ،وأن البنت
غن ية عن الوصية بغنى أبوييا ،فيي ابنة عوف بن محمم ،من أشرف العرب في الجاىمية ،لكنيا ستفارق ىذا
العرش إلى وكر آخر ال تعرف ما فيو ،والى قرين ال تعرف طبائعو وسموكو وعاداتو ،فال بد والحال ىذه أن
تكون األم صاحبة التجربة فطنة ،فتذكر ابنتيا ما يمكن أن تدوم بو العشرة الزوجية  ،وتصمح بو الحياة.
تقول" :أي بنية ،إنو لو استغنت امرأة عن زوج بغناء أبوييا وشدة حاجتيا إلييا ،لكنت أغنى الناس عن
ذلك"(.)9
وىي في ثنايا ىذا الحديث الثمين تقدم معنى سامياً يتفق مع المنظور اإلسالمي لمحياة الزوجية ومكانة المرأة
عند الرجل ومكانو عندىا المتمثل في قولو تعالى :ىن لباس لكم وأنتم لباس لين
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()11

فتقول " :ولكن

لمرجال خمقتن كما لكن خمقوا ،يا بنية ،إنك فارقت الحواء الذي منو خرجت ،والعش الذي منو درجت ،إلى
وكر لم تعرفيو ،وقرين لم تألفيو ،فأصبح ممكو إياك عميك مميكاً"(.)11
ىذه مقدمة منطقية ىدفت األم من ورائيا تنبيو ابنتيا لما بعدىا من كالم ،إذ بدأت وصيتيا بجمعة مكثفة تكاد
تكون الزبدة تطفو عمى الوجو ،ىذه الجمعة التي تتم عن بعد نظر وىي قوام الحياة الزوجية وديمومتيا وىي:
"كوني لو أمو يكن لك عبداً".
وتشرع األم الواعية تقدم خالصة الوصايا البنتيا المفارقة ،وىي تجعل ىذه الوصايا في عشرة بنود تمثل في
مجمميا أسس الزواج الناضج الذي تبغينو البنتيا ،وأول ىذه األسس القناعة ،فالقناعة كنز ال يقنى ،وىذا
نصيبيا في الحياة وقدرىا من الحياة ،والثانية السمع والطاعة ،فيما دليل القناعة وبيما تكون حسن المعاشرة،
وان تحقق السمع والطاعة فقد تحققت الغاية المنشودة ،وىي رضا الزوج ،ومن ثم راحة وسعادة كل منيما.
والثالثة التعيد لموضع عينو ،فال يرى منيا إلى كل جميل فتكون دائماً بأزىى صورة ومنظر ومخبر  ،إذ إن
لمحسن موقعاً في قمب كل رجل ،فالصورة الجميمة والمنظر الحسن يريح القمب والنفس ،والمنظر الباىت ينفر
اإلنسان.
والرابعة مكممة لمثالثة ورديفة ليا وىي التفقد لموضع أنفو فال يشم إال الرائحة الطيبة ،وتشير عمى البنت
بالكحل زنية وبالماء طيباً ،وىي تضل ليا بذلك أىم وسائل الجمال والتزين الذي تحافظ بو المرأة عمى نفسيا
وتديم جماليا ،إذ تقول أمامة " :واحفظي عني خالالً عشر تكن لك ركناً وذخ اًر ،أما األولى والثانية فالصحبة
بالقناعة ،والمعاشرة بحسن السمع والطاعة ،فإن قييما رضا الرب وراحة القمب ،وأما الثالثة والرابعة فالتعيد
لموضع عينو ،والتفقد لموضع انفو ،فال تقع عينو منك عمى قبيح ،وال يشم منك إال أطيب ريح ،واعممي أن
الكحل أحسن الحسن الموجود ،والماء أطيب الطيب المفقود"(.)12
ثم تستكمل األم وصاياىا فتقدم وصيتيا الخامسة ،وىي التعيد لوقت طعامو ،إذ أن عمى الزوجة أن تراعي
مواعيد إعداد الطعام لزوجيا ،فإن الجوع يسبب الغضب لإلنسان ،ولعل ىذه األم الحكيمة سبقت الطرفة التي
تقول إن "الطريق إلى قمب الرجل معدتو".
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أما الوصية السادسة ،فيي االبتعاد عن تنغيص نومو ،إذ عمييا أن توفر الجو اليادئ لراحتو وقيمولتو ،فعاقبة
تنغيص النوم غير محمودة ،كإثارة غضبو وحنقو عمى زوجو ومن ثم قد تتبع ذلك أمور أخرى تفسد رباط
األلفة الزوجية.
أما الوصية السابعة ،فيي المحافظة عمى بيتو وصونو والمحافظة عمى مالو وصونو من التبذير ،أما الوصية
الثامنة فيي رعاية أوالده واحترام أىمو وتقديرىم ،ثم تقدم وصيتيا التاسعة وىي عدم إفشاء أس ارره وأسرار بيتو
ألن في ذلك تكدي اًر لو ،وتختم أمامو ىذه الوصايا بوصيتيا العاشرة فتجدىا جامعة لما سبق ،وىي عدم
عصيان أمره ،فإن عصيان المرأة أمر زوجيا ينذر بغدره ليا ،ولعل ىذه الوصية األخيرة جاءت تأكيداً وتذكي اًر
بأمر الطاعة لقيمتيا وأىميتيا في نجاح الحياة الزوجية.
وىي في كل ذلك تضع أماميا تفصيالت كل بند ومقتضياتو ،واألسباب الموجبة لو ،ألن ابنتيا قد ال تدرك
معنى من المعاني التي ذىبت إلييا األم ،ألن تجربة البنت في الحياة محدودة ،وخبرتيا فييا قميمة ،لم تصل
إلى غاية اإلدراك بعد(.)13
وتحاول األم أثناء ذلك أن تعمل كل وصية من الوصايا ،وىذا التعميل المنطقي آت من خبرة عميقة ألمامة
في الحياة ،ومنو يقع الدليل عمى رقي النظرة التي كانت عمييا المرأة الجاىمية آنذاك.
ثم تستدرك ىذه األم األسس السابقة بتنبيو ميم ،وىو مراعاة أحاسيس الزوج ومشاعره ،كالفرح وقت حزنو
واالكتئاب لحظة فرحة ،إذ إن فرح المرأة عند حزن زوجيا من التقصير ،واالكتئاب لحظة فرحو من التكدير،
وكأن ىذه األم الخبيرة تدرك أن الحياة الزوجية مشاركة عاطفية ووجدانية ،فالزوجة والزوج يعيشان عاطفة
واحدة ،فما يفرحو يفرحيا ،وما فيحزنو يحزنيا ،تقول" :واتقي مع ذلك الفرح لديو إذا كان ترحاً ،واالكتئاب
عنده إذا كان فرحاً فإن الخصمة األولى من التقصير ،والثانية من التكدير"(.)14
تنيي أمامة وصيتيا بتمخيص مكثف يتضمن ثالثة أمور رئيسة :األول تبين فيو أن صدق المحبة تقتضي
غاية اإلعظام لو ،وغاية اإلعظام ال يقابميا إال بشدة اإلكرام حتى تكون الثقة ىي رائدة الحياة الزوجية،
والمحبة المتبادلة مظيرىا ومخبرىا " :واعممي أنك أشد ما تكونين لو إعظاماً أشد ما يكون لك إكراماً"(.)15
واألمر الثاني بينت فيو أنو بقدر موافقتو وحسن معاممتو وطيب االستجابة لو تكون المرافقة أطول وأدوم ،إذ
قالت" :وأشد ما تكونين لو موافقة ،أطول ما يكون لك مرافقة"(.)16
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والثالث ثبيت فيو االبنة عمى ضرورة إيثار رضاه عمى رضاىا ،وتفضيميا ىواه عمى ىواىا في جميع
األحوال ،ألن الزوج سريع الغضب ،سريع التأثر ،وىو في الوقت ذاتو ،سريع الرضا ،سريع المغفرة(.)17
وال نشك أن األم قد أعدت الوصية في نفسيا قبل مواجية ابنتيا ،كما تكشف الوصية عن عقمية ناضجة
متفتحة ،وتبدو أمامة ىينا خبيرة بنفسيات الرجال ،وما يحبونو ويكرىونو ،وىي ذات نظرة شاممة تستطيع أن
تحيط بالجوانب المتعددة ،ثم تكشف عن بعض األخالق السائدة في العصر الجاىمي ،وتعطينا صورة عن
احترام المرأة لمرجل ،وطاعة المرأة لزوجيا ،ووفاء الزوج لزوجتو ما دامت في طاعتو.
سيطرت عمى الوصية عاطفة األمومة الصادقة العميقة حتى وصمت الوصية مبمغ الحكمة ،وفي الواقع أن
ىذه الوصية تعد مثاالً رائعاً لما كانت عميو المرأة الجاىمية من وعي جعميا تحرص عمى سعادة ابنتيا ،وىي
فوق ذلك بمنزلة دستور لمحياة الزوجية يوضح أىم أسسيا ويرسم أبرز قواعدىا ،كما أن ىذه المرأة العربية
الحكيمة لم تقدم ىذه الوصية البنتيا فحسب ،إنما أرادت بيا كل فتاة مقبمة عمى الزواج.
واذ نعدي ىذه الوصية نقف عند وصية أخرى تعالج الغرض نفسو ،بيد أن ىذه الوصية ال تطول طول
سابقتيا ،فضالً عن انيا تنسب إلى أعرابية لكنيا في الوقت نفسو تأخذ اتجاىا آخر بما تحتويو من دالالت
ِ
ومعان مباينة لموصايا في العصر الجاىمي ،إذ ربما كانت تعريضاً غير مباشر بالرجل ،إذ قالت البنتيا ليمة
زفافيا" :اقمعي زج رمحو ،فإن أقر ،فاقمعي سنانو ،فإن أقر فاكسري العظام بسيفو ،فإن أقر فاقطعي المحم
عمى ترسو ،فإن أقر فضعي اإلكاف عمى ظيره ،فإنما ىو حمار "(.)18
وان كانت ىذه األعرابية توجو خطابيا إلى ابنتيا ،فيي ال ترضى لمرجل أن يخمبو جمال المرأة فيكون ضعيفاً
أماميا ،مستسمماً ليا ،وال ترضى لزوج ابنتيا أن يكون عمى ىذه الحال الواىية المستكينة ،فإن أىم ما يميز
الرجل عن المرأة رجولتو ،وأن أعز ما يممك الرجل في ذلك العصر آلة الحرب وعدتيا :السيف والرمح،
والترس والفرس وغير ذلك ،فإذا ىانت عميو عدة الحرب التي فييا قوام حياتو ،وعمييا مدار معاشو ،ىان
عميو أي شيء آخر في حياتو ،ولعل األعرابية في ىذه الوصية تنبو الرجل إلى أن يكون رجالً دوماً حتى ال
يغمبو ىوى المرأة فيذل ويضعف(.)19
وربما كانت ىذه األم خاضت في حياتيا الزوجية تجربة فاشمة مع زوجيا ،فإن لينيا وصبرىا وقناعتيا
وموافقتيا لو جعميا ىامشية في حياتو ،ألن صفاتو ال تتفق مع صفات الرجل الحر الكريم ،وىذه طبائع البشر
تختمف من واحد إلى آخر ،فكان نصيبيا رجالً ناك اًر لمجميل والمعروف ،فوجدت منو النكران وسوء المعاممة،
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فامتأل قمبيا حقداً عميو وخوفاً منو ،فخافت ىي األخرى عمى ابنتيا ،فأرادت أن تكون ابنتيا مسترجمة لتضمن
ليا ديمومة الحياة الزوجية .إن كان مغزى الوصية ىذا أو ذاك ،فالخالصة أن المرأة ينبغي أن تكون ذكية
فطنة في التعامل مع زوجيا لتبني بيتاً وأسرة تستظل بظميا وتسعد بسعادتيا.
ويالحظ الدارس أن أغمب وصايا اليداء في العصر الجاىمي يغمب عمييا الدعوة إلى التأليف بين الزوجين
ليعيشا حياة ىانئة ،وادعة ال تدخميا المنغصات ،كما تدعو إلى إقامة نظام اجتماعي متماسك العرى ،وىذا
المنحنى ال يختمف كثي اًر عما أصبح عميو في ظالل اإلسالم.
وقد حفظت البنت الجاىمية وصية أميا ووعتيا ،ففي رواية عن عمي بن الصباح عن ىشام بن محمد الكمبي
عن أبيو أن النعمان بن امرئ القيس بعث إلى نسوة من العرب ،فمما رأي ما كن عميو من فطنة تزوجين
جميعاً ولما أىدين إليو دخل عمى ابنة األنمارّية ،فقال :ما أوصتك بو أمك؟ قالت :قالت لي :عطري جمدك،
وأطيعي زوجك ،واجعمي الماء آخر طيبك" (.)21ثم دخل عمى ابنة السممية فقال :ما أوصتك بو أمك؟ قالت:

قالت لي :ال تجمسي بالفناء ،وال تكثري من المراء ،واعممي أن أطيب الطيب الماء ،ثم دخل عمى ابنة
النمرية ،فقال :ما أوصتك بو أمك؟ قالت :قالت لي : :ال تطاوعي زوجك فتمميو ،وال تعاصيو فتشكيو،
واصدقيو الصفاء ،واجعمي آخر طيبك الماء .ثم دخل عمى ابنة األسدية ،فقال :ما أوصتك بو أمك؟ قالت:
قالت لي :أدني سترك ،وأكرمي زوجك ،واجتنبي اإلباء ،واستنظفي بالماء"(.)21
لقد دأبت األم توصي ابنتيا في كل األحوال ،وال سيما تمك األحوال التي بني عمييا الفراق ،وأشد ما تكون
حاجة لموصية ليمة زفافيا ،حتى أصبحت الوصية عرفاً بين الناس ييتم بو الرجل والمرأة عمى السواء .وتكاد
تجمع الموصيات من األميات عمى أمور مشتركة واحدة يجب عمى الزوجة القيام بيا ،وىي :الطاعة وعد
المعصية ،واالىتمام بتدبير البيت وشؤونو ،ثم الزينة والنظافة ،واحترام الزوج وتقديره ،وتضيف أم البنت
النمرية ُبعداً نفسياً لحسن معاشرة الزوج ،إذ أنيا ترى أن الرجل إذا أراد ما أحمو هللا لو من زوجتو عند

المعاشرة فال تكن سيمة االنقياد بل تدبي التمنع أحياناً ،ألن االنقياد دائماً يدخل إلى قمبو الممل ،وكذلك التمنع

ال يكون سموكاً ،ألن ذلك يدخل الشك في قمبو.
وىذه أعرابية أخرى توصي ابنتيا ليمة زفافيا جممة من الوصايا وىي تطمب من ابنتيا أن تحفظ ىذه الوصية
لقيمتيا ولعميا بذلك تريد تنبيو ابنتيا ألىمية الوصية ،إذ ما عممنا أن مجمل وصايا العصر الجاىمي تبدأ
بتوجيو االىتمام إلى الحفظ ،بمعنى المحافظة ألن في ذلك سر السعادة ونجاح الحياة الزوجية ،وقد جاءت
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الوصية في قسمين :فأما القسم األول فقد جعمتو تحذيرات وخيمة العواقب ،وأما القسم الثاني فقد جعمتو
واجبات عمييا أن تقوم بيا ،فيي تحذرىا من الغيرة المفرطة عمى الزوج ،ألن الغيرة توقع في مشكالت ال
نياية ليا ،كما قد تؤدي إلى الطالق والفراق ،وكذلك كثرة المعاتبة فإنيا تفسد العالقات الزوجية وتشيع النفاق
بينيما ،وىا ىي تقول في وصيتيا" :أي بنية :أوصيك ،فاحفظي وصيتي ،وأنصحك فاقبمي نصيحتي ،اياك
والغيرة المفرطة فإنيا مفتاحاً لمطالق ،واياك وكثرة المعاتبة ،فإنيا تؤدي إلى النفاق"(.)22
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