
 تفريغ
 أم زرع حديث شرح
 إسحاق احلويين أيب للشيخ

 يواإلمام مسلم والنسائ واحلديث رواه اإلمام البخاري
 

 :حكاية عليه الصالة والسالم وهي تقص على النيب رضي هللا عنها قالت عائشة

 .شيئا   عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أال يكتمن من أخبار أزواجهن جلست إحدى

  ى.ق  ت   ن ح وال مسني في    قى،ت  مجل غث، على رأس جبل وعر، ال سهل في ح  م  حلح قالت األوىل: زوجي 

 . ه  ر  وب    ه  ر  ج  أذكر ع   ره  ك  ذح أ   وقالت الثانية: زوجي ال أبث خربه، إين أخاف أال أذره، إنح 

 . أسكت أعلق وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن

 . وال سآمة ، وال خمافةر  وال ق    ر  ة، ال ح  ام  ت    ل  يح ل  وقالت الرابعة: زوجي ك  

 . عما عهد وقالت اخلامسة: زوجي إذا دخل ف ه د، وإن خرج أسد، وال يسأل

 . التف، وال يوجل الكف ليعلم البث وقالت السادسة: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع

  ك.ء، شجك أو فلك أو مجع كال  لطباقا، كل داء له دا وقالت السابعة: زوجي عيااي أو غيااي،

 . أرنب، والريح ريح زرنب س  م   س  م  الح  وقالت الثامنة: زوجي

 .النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل

  وقالت العاشرة: زوجي مالك،
 
السارح، إذا مسعن قليالت  ,كار  ب  وما مالك! مالك خي من ذلك، له إبل كثيات ال

 . الزهر أيقن أهنن هوالك صوت

من حلي أذين، ومأل من شحم عضدي، وبحين  س  ن  أ   !وقالت احلادية عشرة: زوجي أبو زرع فما أبو زرع
بشق فجعلين يف أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فال  فبجحت إيل نفسي، وجدين يف أهل غنيمة

 . فأتقمحوأشرب  أقبح، وأرقد فأتصبح،

 . أم أيب زرع فما أم أيب زرع! عكومها رداح، وبيتها فساح

 . ابن أيب زرع فما ابن أيب زرع! مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع اجلفرة

 .وغيظ جارتا بنت أيب زرع فما بنت أيب زرع! طوع أبيها، وطوع أمها، وملء كسائها،

 .وال تنقث ميتنا تنقيثا ، وال متأل بيتنا تعشيشا   ثيثا ،جارية أيب زرع فما جارية أيب زرع! ال تبث حديثنا تب

واألوطاب متخض، فلقي امرأة معها ولدان هلا كالفهدين، يلعبان من حتت خصرها برمانتني،  قالت: فخرج أبو زرع
،ركب سراي ،فطلقين ونكحها، فنكحت بعده رجال  ثراي   وأعطاين من كل ، نعما  ثراي   وأراح علي، وأخذ خطيا   ً 

فلو أين مجعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أيب  :، قالتح ك  ي أهل  ي  م  زرع و    أم  يل  ً  ائحة زوجا ، وقال: ك  ر 
 .زرع

 .زرع م   ع أل  رح كأيب ز    لك   كنت  : -رضي هللا عنها  -لعائشة  هللا عليه وسلم صلىفقال النيب 
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 .دة: ) ولكين ال أطلقك (، هذه الزايلنسائي قال هلارواية ا ويف

 
 

  ث:شرح احلدي
 

 : خرب الرأة األوىل
 

(، الغث: هو غث زوجي حلم مجلابمرأة أردت زوجها صريعا  ابلضربة القاضية يف اجلولة األوىل، تقول: ) بدأت القصة
شغف بلحوم اجلمال، وهذا اللحم مع أنه حلم غي  الرديء، تشبهه أبنه حلم مجل رديء، ومعلوم أن أغلب الناس ليس هلم

 كان حلما  مجليا  نظيفا ، أو كان حلم قعود صغي لقبلناه على مضض، لكنه مجع ما بني فيه، فهو غث أيضا ، أي: لو مرغوب

، قليل من حلم مجل على قمة (زوجي حلم مجل غث، على رأس جبل وعرأنه حلم مجل وبني أنه غث ورديء أصال . تقول: )
على رأس جبل وعر، ال قليل من حلم غث؟ فهي تقول: ) جلعالية، ومن الذي سيصعد وجيهد نفسه ويتسلق اجلبل أل

 أي: ليس جبال  سهل الرتقى، فيمكن الصعود عليه لنأكل اللحم الذي عليه، وليت اجلبل ،(سهل فريتقى وال مسني فينتقى

اخللق وسوء  الرجل مجع ما بني سوء إذ هو وعر أن يكون هذا اللحم حلم ضأن مثال  أو حنوه. وهي تريد هبذا أن تقول: إن
أن  ترضيه كأنك تتسلق جبال . وهناك بعض الناس هكذا، إذا أردت   العشر، فأخالقه سيئة جدا  لدرجة أنك إذا أردت أن

 .عظيما  حىت يرض عنك، فأخالقه وعرة كوعورة اجلبل، فهي تصف زوجها هبذا ترضيه تبذل جهدا  

 

 الثانية خرب الرأة
 

 .(وجبره أبث خربه، إين أخاف أال أذره، إن أذكره أذكر عجرهزوجي ال الرأة الثانية: )  وقالت

األخرى: )زوجي ال أثي خربه، إين أخاف أال  تقول: أن لن أتكلم، وال أبث خربه، ومع ذلك فقد تكلمت! ويف الرواية
تكلمت  خربه، وإذاهنا زائدة، والعىن: إين أخاف أن أذره، أي أخاف أن يطلقين لو أفشيت ( ال: إن )أذره(، يقول العلماء
  .سأذكر عجره وبره

 عن العيوب   تح ن  ك  ، ف  : له عيوب ظاهرة وابطنة، فكأهنا قالتح ة  ر  انتفاخ الس   :، والبجروأصل العجر هو: انتفاخ العروق يف الرقبة
ظاهرة  ه الظاهرةالرجل أن عيوب ، فكأهنا تصف هذاتشويه جلمال الرقبة ابلعجر، الذي هو انتفاخ العروق، وهذا فيه الظاهرة

. ومنه قول علي ها ابلبجر، الذي هو انتفاخ السرةعن تح ن  ، وك  إال الرأة ، وله عيوب خفية ال تعرفهاوجلية ومعروفة غي مسترتة
 .، وهذه الرأة أيضا  تذم زوجهايف يوم اجلمل: )إىل هللا أشكو عجري وبري( -عنه  رضي هللا -

 

 الثالثة خرب الرأة
 

(، العشنق: هو الطويل الغفل الذي بال منفعة، والعلماء يقولون: إن العشنق رأسه زوجي العشنقأة الثالثة: )قالت الر  مث
والقلب، فيمكن أن تنقطع الصلة بينهما فيبقى عنده عقل بال قلب، أو قلب  صغي وقامته طويلة، وفيه تباعد ما بني الدماغ

الرواية األخرى: )وأن معه  (، فال حيلة هلا معه، ويفن أسكت أعلقزوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإتقول: ) بال عقل،
هار، فال اطمئنان على اإلطالق يف حياتا مع هذا الرجل، فهذا  على حد السنان الذلق (، أي: تعيش معه على شفا جرف

تكلمت فإنه  سكتت أو أنه ال يتيح هلا الفرصة ال لتتكلم، وال لتسكت، فعلى كال احلالني إذا الرجل بلغ من سوء خلقه
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ولو سكتت فإنه يعلقها فال ، على سوء خلقه فهي تسكت، سيطلقها، لكن هي حتبه، أو أهنا تريد أن تعيش معه ليطعمها
 .هي متزوجة وال هي مطلقة

 
 الرابعة خرب الرأة

 

(، ومعروف امةتُ   ل  ي  ل  جي ك  زو ) :الرأة الرابعة فقد وصفت زوجها وصفا  مجيال ، وهي أول امرأة تصف زوجها خبي، تقول أما
وحسن ، أي: لطيف العشر ،(تامة، ال حر وال قر وال خمافة وال سآمة ل  ي  ل  زوجي ك  ).. أن ليل تامة من أفضل األجواء

فالرأة أتخذ راحتها يف  ،(وال خمافة وال سآمة، )(: أي: ليس ابردا  وال قُ ر  أخالقه ليست شديدة، ) (:ر  ال ح  العشرة، )
 . فتتكلم معه وال تسكت احلوار،

 اخلامسة خرب الرأة
 

احلديث هل قوهلا هذا  . اختلف شراح(، وال يسأل عما عهدوجي إذا دخل فه د، وإذا خرج أسدز : )اخلامسة وقالت
( يقولون: من طبع زوجي إذا دخل فهدالدح، فقوهلا: ) ؟ لكن الظاهر أنه خرج خمرجخرج خمرج الذم أم خرج خمرج الدح

كل  ، فهي تصفه ابلغفلة، والرجل الذي يزيد ذكاؤه عن احلد، والذي يتتبعأنه كثي النوم - وهو احليوان العروف -الفهد 
  ن  ط  )الف   :العاقل؟ قال : منصغية وكبية، رجل متعب جدا ، فال بد من شيء من التغافل. قيل ألعرايب

 
(. يعين: الذي ل  اف  غ  ت   ال

 .؛ ألن هذا يضيع حالوة التغافلعرفها أنه يعرف، ولكنه يتجاهل إبرادتهي   ، وليس الزما  أنيتجاهل إبرادته

 
 السادسة خرب الرأة

 

إذا (. )ليعلم البث إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، وال يوجل الكفالسادسة: ) زوجي  وقالت
أي: يستمر يشرب  ,(إذا شرب اشتفو ، )وأيكل منه إال (: يلف: أي: أيكل من كل األطباق، وال يرتك صنفا  أكل لف

النهم،  ، فما ترك شيئا  إال أكل منه، ويشرب بنوع من، أكول، وهذا يدل على أن الرأة ماهرةحىت ال يبقي شيئا ، فهو هنوم
 هذه الرأة اليت طعامها مجيل، وشراهبا مجيل، لدرجة ، وال يشكروحده، هذا هو اجلزاءالنتيجة أنه عندما ينام يلتف ل وتكون

 .، فهي تشتكيهالرأة أبنه إذا اضطجع التف ، بل يكافئأنه أيكل بشره

 

 السابعة خرب الرأة
 

، وهو (: من الغي   غيااي، )من العي(: عيااي(، )زوجي عيااي غيااي طباقا: )- وهذه ما تركت شيئا  يف الرجل -السابعة  وقالت
( جيرح شجك. ): كل عيوب الدنيا فيه، كل داء جتده فيه(كل داء له داء): مقفل ال يتفاهم، (طباقا، )الضالل البعيد

، وإما يكسر يكسر عظمها فقط ، وإما(، أي: إما يشج رأسها فقطأو مجع كاًل لك، )( يكسر عظمهاأو فلك)وجهها، 
 . ، فهذا الرجل عنيد جدا  عظمها ويشج رأسها

 

 الثامنة خرب الرأة
 

نعم البشرة، نعم اللمس،   :( أيمس أرنب(. وهي متدحه )ح زرنبزوجي املس مس أرنب، والريح ريالثامنة: ) وقالت
الزرنب: نبات طيب الرائحة، وهذا أدب ينبغي أن نتعلمه، فينبغي على  ،(والريح ريح زرنبكجلد األرنب، رفيق رقيق، )
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هذا الوضوع.. والرسول  أن حيرصا على أن تكون روائحهما طيبة، ومن األشياء النفرة اليت هدمت بيوت بسببها الرجل والرأة
 صلى هللا عليه وسلمقال: قلت لعائشة: ) أبي شيء كان النيب  كما رواه اإلمام مسلم عن شريح بن هانئ  عليه الصالة والسالم

اليت ميكن أن تكون  قالت: ابلسواك (، فأول ما يدخل البيت يستاك، وهذا نوع من إزالة الرائحة الكريهة يبدأ إذا دخل بيته؟
زوجها أبنه طيب العشرة، ومل يفتها أن تصفه بطيب  م، فاإلنسان ينبغي عليه أن حيرص على هذا، فهذه الرأة متدحيف الف

 .الرائحة

 
 التاسعة خرب الرأة

 

رفيع يضا  متدحه.. )، وهي أ(زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النادالتاسعة: ) وقالت
يل وطويل، فهذا رجل ، لكن شتان بني طو فهذا طويل وهذا طويل ،لكن هناك فرق بينه وبني العشنق ،لأي: طويالعماد( 

يكون  ، فهذا رجل عندما يلبس السيف(، النجاد: هو جراب السيفطويل النجاد، )هيئة حسنة ، ذورفيع العماد، طويل
 .، وهذا أمر ميتدح بهاجلراب اخلاص به طويال  

 

 العاشرة خرب الرأة
 

أي: هل تعرفون شيئا  عن مالك؟  !(وما مالك(، أي: امسه مالك، مث قالت: )زوجي مالك، وما مالك!العاشرة: ) لتوقا
(؛ حار  س  ك، قليالت امل  ار  ب  له إبل كثريات امل  ببالك، وهذا مدح عاٍل، ) (، مالك خي من كل ما خيطرمالك خري من ذلك)

له إبل كثريات يذحبه، ) فال جيعل الغالم يسرح بكل اإلبل؛ لئال أييت الضيف فال جيد شيئا   أن أيتيه الضيوف، ألنه يتوقع
(، وهي اإلبل اليت يف الزريبة، إذا مسعن إذا مسعن صوت املزهر)ا يسرحها، م  ل  ( ق   قليالت املسارح( ابركة ابستمرار، )املبارك

وصل، والرجل  فإذا مسعن هذا الصوت علمن أن الضيف (، يعرفن أن إحداهن ستذبح،أيقن أهنن هوالك) صوت الزهر،
 .أنه سينحر؛ ألنه قد حل ضيف حييي الضيوف، ويستقبلهم ابلطبل البلدي، فيعرف اجلمل الذي ابلداخل

  

 والرأة األخية هي بيت القصيد، وهي أم زرع اليت مسي احلديث هبا
 

يئا  عن أيب زرع؟. وحيث إننا ال نعرف شيئا  عن أيب زرع، تعرفون ش !(، هلزوجي أبو زرع فما أبو زرعقالت أم زرع: ) 
من حلي  أانسل، )ز  ه غ  (. هذا كل  أانس من حلي أذين، ومأل من شحم عضديأبو زرع. تقول: ) فهي تعرفنا من هو

اري، قال ابن وإاياب . ومنه احلديث الذي يف البخ (: النوس يعين االضطراب واحلركة، ومنه الناس؛ ألهنم يتحركون ذهااب  أذين
 فائر، تنطف: يعين تقطر ماء، فقد كانت مغتسلة، وإمناضتنطف(، النوسات: هي ال عمر: )دخلت على حفصة ونوساتا

أي: ألبسها ذهبا  يف آذاهنا، وهي (: أانس من حلي أذينفية هبذا االسم ألهنا تتحرك إذا حركت الرأة رأسها. )ضمسيت ال
(: بدأت ومأل من شحم عضديخالية، فهي اآلن حتمل ذهبا  يف كل أذن. ) عدما كانتتتحرك، فالذهب يتحرك يف آذاهنا ب

ومأل من شحم ابلذهب، ) ابلذهب ألنه أهلك النساء، األمحران: الذهب واحلرير، فالنساء عندهن شغف شديد الرأة
(، يقول هلا: اي يل نفسيوجبحين فبجحت إواآلن امتألت. ) (، تريد أن تقول: إنه كرمي.. يعين أنه أخذها حنيلةعضدي

: (: أينفسي فبجحت إيلها إىل نفسها، )ح  اي جوهرة! حىت صدقت ذلك، من كثرة ما ب   !سيدة اجلميع! اي مجيلة
تعيش يف حارة بشق، ويف بعض  (، يعين: شق جبل، أي أهنا كانتوجدين يف أهل غنيمة بشقفصدقته، مع أهنا قالت: )
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(، غنيمة: تصغي وجدين يف أهل غنيمةفقية فقرا  مدقعا  تقول: ) تعيش بشق األنفس، (: يعين كانتبشقالرواايت األخرى )
وجدين يف أهل غنيمة ) :حالتهم كانت كلها كرب، حىت الغنم صار غنيمة، داللة على حقارة الال. قالت غنم، أي أن

ية من أهل غنيمة بشق، نقلها (، هذه نقلة كبومنق فجعلين يف أهل صهيل وأطيط ودائس(، فنقلها نقلة عظيمة، )بشق
(: أصحاب إبل؛ ألن اخلف اخلاص ابجلمل لني، فعندما يكون حممال  محال  وأطيط)(: أصحاب خيل، أهل صهيلإىل )
( ودائسعند العرب، ) تسمع كلمة: أط أط أط، خالل مشيه، فهذا يسمى أطيطا ، واإلبل كانت من أشرف األنعام ثقيال  

الزارع بعد حصد الزرع يدوس عليه أبي شيء حىت خيرج  ن أهنم أنس أهل زرع فالحون، فإنأي: ما يداس، وهذا كناية ع
يعرفه أهل  (: النق: هو النخل، فالعرب ما كانوا يعرفون النخل إمنا كانومنقزرع. ) منه احلب، فهو كناية عن أهنم أهل

منخال  بعينيه (، فقال عروة: ) فكيف كنتم أتكلون  وسلم صلى هللا عليه)ما رأى النيب  :-رضي هللا عنها  -الرتف، تقول عائشة 
عليه وأيكلونه، والنيب   يطي يف اهلواء، والذي يبقى مع الشعي يطحنونه كلهبح نذريه يف اهلواء(، فالت    اي خالة؟ فقالت: كنا

لقمح هذا مل أيكلوه أبدا ! الشعي(، ليس من خبز القمح، فإن ا كما قالت عائشة: )مات ومل يشبع من خبز  الصالة والسالم
أغنياء، عندهم خيل وإبل  ( فيها داللة على الرتف، فعندهم من كل الال، فهممنقخبزا  مرققا (. فكلمة ) وما أكل)تقول: 

فعنده أقول التب عن الغلة، فيطحنوهنا دقيقا  يسر الناظرين. ) وزرع، وعندما أيكلون عندهم منخل؛ ألهنم كانوا ال يفصلون
ومكانتها من مكانته،  مهما قلت فال أحد جيرؤ أن يقول يل: قبحك هللا .. فقد كان عزها من عز الرجل :( تقولحُ ب  ق   فال أُ 

حىت وقت الضحى، وهذا يدل على أنه كان معها خدام؛ إذ  (: تناموأرقد فأتصبحفال يستطيع أحد أن يرد عليها بكلمة. )
يذهبوا  الفجر، وهذا كسائر نسائنا؛ ألنه بعد صالة الفجر يريد األوالد أنتنام بعد صالة  لو كانت تعمل بنفسها لا كانت

ابستمرار، فإذا كانت تنام حىت تشرق الشمس  إىل الدارس، وتريد أن تصنع الطعام هلم، والرجل سيخرج إىل العمل، فتعمل
 :(: ويف رواية البخاريرب فأتقمحوأشفمعىن ذلك أن هناك خدما  يكفوهنا الؤنة. ) وترسل سياطها إىل األرض وهي نئمة،

بعي قامح، أي إذا ورد الاء وشرب مث رفع رأسه  :( فإنه يقالفأتقمح(، ابلنون، وهناك فرق بني اللفظني، أما لفظ )فأتقنح)
 ( أي: تشربأتقنحبعدما تشرب العصي، ترتك نصف الكأس؛ ألهنا قد ارتوت، وأما ) زهدا  يف الشرب بعد أن يروى، فهي

 .إال إذا كان هناك دالل وحب تغصبا ، فتأكل حىت تشبع، فيقال هلا: كلي، فتتغصب الزايدة، وهذا ال يكونوأتكل 

ترتك األكل والشرب زهدا  فيه لكثرته، فجمعت بني التبجيح والتعظيم األديب  فقوهلا: فأتقمح أو أتقنح فيه داللة على أهنا
 م.الكر  وبني

 

 زرع وصف أم أيب
 

نسمعه حول العمات وما إىل  !( وهي عمتها، فلم تذكر عنها شيئا  من الكالم الذيرع فما أم أيب زرعأم أيب ز : )مث قالت
شيئا  عنها؟ هذه السيدة الفاضلة، وهذا على القاعدة: حبيب  ذلك، بل قالت: أم أيب زرع فما أم أيب زرع.. هل تعلمون

أهنا أجنبت مثل هذا  ا أجنبته، وهذه منة يف عنق الزوجة لألمعندما حتب زوجها، تدين ألمه ابلفضل أهن حبييب حبييب، فالرأة
يطيل يف الكالم، ويتوسع يف القالة، والعكوم: هي األكياس اليت : ( الرداح: هو الواسع، يردح: أيعكومها رداحاإلنسان. )

عكومها رداح( فيه : )فقوهلاختزن فيها األطعمة، فمثال : عندما ختزن األرز ال ختزنه يف كيس صغي، بل ختزنه يف كيس قطن، 
 . اتساع البيت أحد النعم ، وبيتها فسيح، ومن العروف أنداللة على أن البيت كله خي
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ابن أيب زرع فما ابن أيب ).. !( يفهم من هذا أن أاب زرع كان متزوجا ، قبل ذلكابن أيب زرع، فما ابن أيب زرع: )مث قالت
الشطبة: عندما أتيت بريدة النخل وأتخذ منها سلخة للسكني،  (، مسل، ويشبعه ذراع اجلفرةزرع، مضجعه كمسل شطبة

العرب؛  اخلاص به، فهذا الولد حنيف، لكن عضالته مفتولة، واإلنسان النحيف مع قوة ممدوح عند السلخة هذه هي السرير
العضالت وليس بدينا ، وال صاحب كرش عظيم؛  لألن هذا ينفع يف الكر والفر، فهذا مدح متدح به الولد، تقول: إنه مفتو 

بسريره الذي ينام عليه، وإال فمسل الشطبة ال يكفي واحدا  ثقيال  بدينا .  بل سريره كمسل شطبة، فتستدل على جسمه
تكفي  فإنه يشبع، مع أن هذه ال جل األمامية للشاة(: اجلفرة: هي أنثى الاعز الصغية، فلو أكل الر   جراع اجلفرة ويشبعه)

 .اجلفرة، وهذه صفات ممدوحة عند الرجال، خبالف النساء الواحد، ومع ذلك فإن هذا الولد يشبع إذا أكل ذراع

 

 زرع وصف بنت أيب
 

وملء  أي: مؤدبة، ) ،(بنت أيب زرع فما بنت أيب زرع!، طوع أبيها وطوع أمهاتصف بنت أيب زرع قالت: ) ولا جاءت
(: اجلارة هي الضرة، فقد كان زوجها وغيظ جارتا)مدح يف النساء خبالف الرجال، ( مالئة مالبسها، وهذا مستكسائها

 .( أي: من مجاهلا، وأهنا ملء كسائها، وبذلك تغيظ جارتافغيظ جارتا) متزوجا  اثنتني أو أكثر

 
 زرع وصف جارية أم

 

ال تبث حديثنا : )اجلارية، قالت يء حىت!(، والرأة من حبها للرجل تذكر كل شجارية أيب زرع، فما جارية أيب زرع: )قالت
ًً أحد من اخلارج، فهي أمينة ال تنقل الكالم، ) (، فأي شيء حيصل يف البيت ال يعرف بهتبثيثاً  (، وال تنقث مريتنا تنقيثا 

( تعشيشاً  وال متأل بيتناعلى الال، ) ال تبذر يف الطعام، فال جتد مثال  األرز ملقى على األرض، فهي امرأة مدبرة، ختاف: أي
فعش الطائر عبارة عن ريش وحشيش وقش وحطب، فتقول: بيتنا ليس كعش  أي: البيت ليس فيه زابلة، كعش الطائر،

فالكالم هذا   ،(وظلت حىت وصفت كلب أيب زرعبيت نظيف. ويف بعض الرواايت خارج الصحيحني: ) الطائر، إمنا هو
مستحب؛ إذ هي تتغزل يف زوجها، وتعدد فضائل  ا هذا غزلكله غزل، والغزل هنا مستحب، وال أقول: غزل عفيف، إمن

 (، كان الوقت ربيعا ، واللبفخرج أبو زرع واألوطاب متخضكالم الرأة. قالت: ) زوجها، وتشعر بنربة احلب عالية يف

اثنان من األوالد يف  ( معهاهلا كالفهدين امرأة معها ولدان قي  ل  ف   كثي، والناس حيلبون لبنهم، ويف هذا الوقت خرج أبو زرع )
(، فأعجبه هذا النظر، فقال: هذه الرأة البد أن أضمها إيل، فضمها برمانتني يلعبان من حتت خصرهامنتهى الرشاقة، )

 .رجل حيب التوحيد!! يبقي عنده إال امرأة واحدة، (، ألنه الفطلقين ونكحهاإليه، لكن ما الذي حصل؟ قالت: )

 

 زرع الزوج الثاين بعد أيب
 

جيد من أنواع اخليل، كان األغنياء  (، السري: نوعركب سرايً (، من ثراة الناس وأشرافهم، )فنكحت بعده رجاًل ثرايً : )قالت
(، اخلط ي: هو الرمح، فهو واضع حتت إبطه وأخذ خطياً ة قالت: )هب  صورة األ   يركبونه؛ ألنه كان مفخرة عندهم، وحىت تكتمل

  . ومهيبا  وراكب على اخليل، متعجرفا   رحما  
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 وأعطاين من كل ذاحبة، ويف رواية: )(وأعطاين من كل رائحة زوجاً (، أي: أعطاها ماال  وفيا ، )وأراح علي نعماً ثرايً : )تقول
 (، أي: وأعطي أهلك أيضا ، فهذا الرجل ليس فيه أيأم زرع ومريي أهلك زوجًا، وقال: كلي -أي: ما يصلح أن يذبح  -

 !إىل هذا الوفاء (. فانظركل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أيب زرع  فلو أين مجعتُ الرأة تقول: ) عيب، إال أن

ي ري  م  زرع و   م  ي أُ ل  كُ الرجل مل يقصر يف حقها، بل قال هلا: ) مع أن الرأة الطلقة ال تكاد تذكر لزوجها السابق حسنة، وهذا
 (.فلو أين مجعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أيب زرعا تقول: )(، أنفقي على أهلك، لكنهً  كل  ه  أ  

 (?مبثل أم زرع أليب زرع مرأةافهل جتدون يف هذا الكون )
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