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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 خپل ځوی ته دامام احمد بن حنبل رحمه اهلل لسگونی نصایح

 به پسرش (رح) حنبل امام ۀگانـ ده وصایایی 

   : یابني
إال بعشر خصال تمنحها لزوجك فاحفظها عني واحرص  إنّك لن تنال السعادة في بیتك

  : علیها
 ای ځویکه :

ونه رسیری ترڅوچی دغه  پخپل کور کې کامیابۍ او نیکمرغۍ ته ته به هیڅکله
او پر هغه باندې  په یاد وساته خویونو چې خپلې ښځې ته یې وبښې دا خویونه لسګونه

 . حریص اوسه
 ای پسر کم:

ات به سعادت وپیروزی نایل نمی شوی مگر به رعایت ده  البته توهیچ وقت در خانه
این خصلت ها را حفظ کن حرص وتالش  خصلت که به زوجه )زن( ات می بخشی.

 به آن . بورز
  أما األولى والثانیة:

فإّن النّساء یحببن الدالل ویحببن التصریح بالحب، فال تبخل على زوجتك بذلك،فإن بخلت 
 ن الجفوة ونقًصا في المودة.جعلت بینك وبینها حجابًا م

 لومړی او دوهم
یقینأ ښځې د خپلو خاوندانو د مینې او محبت اظهار خوښوي نو ته پدې دواړو باندې بخل 

،کچیرته دې بخل وکړو نو تا خپل او دهغې په مینځ کې د بې وفایئ او د مینې د  مه کوه
 نقصان پرده واقع کړه.

 اول ودوم :
واظهار محبت شوهر را دوست دارد، بر بخشش این دو بخل البته زن پیام آوران نکاح 

مکن، اگر بخل کردی درمیان خودت ووی حجاب ازبی وفائ ونقصان از دوستی را ایجاد 
 کرده ای.

 وأما الثالثة :
فإن النساء یكرهَن الرجل الشدید الحازم ویستخدمن الرجل الضعیف اللین فاجعل لكل صفة 

 للطمأنینة.مكانها فإنه أدعى للحب وأجلب 
  دریم

خدمت کوی نو ته  خاوند بد ګڼې او د نرم خویه خاوند یقینأ ښځې سخت او قهرجن
ځکه چې دا عمل ډیر دمینې او د زړه سکون باعث  وګرځوه دغه دواړه صفتونه یوځای،

 ګرځي
 : سوم

البته زنان مرد سخت گیر وخشن را بد می پندارند به مردان ضعیف ونرم خوی خدمت 
برای هرکدام از آن صفات، جایگاهی اورابساز، البته این عمل زیاد جذب کننده مینمایند، 
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 محبت و جالب برای اطمینان قلب می باشد.
  : وأما الرابعة

فإّن النساء یُحببن من الزوج ما یحب الزوج منهّن من طیب الكالم وحسن المنظر ونظافة 
 الثیاب وطیب الرائحة فكن في كل أحوالك كذلك..

 : څلورم
یقینأ ښځې د میړونو څخه هغه څه چې خوښ ګڼي غواړي نو همدارنګه میړه هم د خپلو 

په خبرو کې نرم والی،ښکال او  ښځو څخه هغه څه چې خوښ ګڼي غواړي، لکه سینګار،
 . د جامو پاکوالی او په ځان خوشبویې وهل ته هم د پورتني صفاتو مراعات وکړه

 : چهارم
ی را دوست دارند ومیخواهند که، شوهران از زنان نیز البته زنان از شوهران خود چیز

میخواهند ودوست دارند. مثال زیبای ، حسن سخن، نظافت وپاکی لباس، خوش بویی، ودر 
  همه احوال مواصفات فوق را رعایت کن.

 : أما الخامسة
ن فإّن البیت مملكة األنثى وفیه تشعر أنّها متربعة على عرشها وأنها سیدة فیه، فإیّاك أ

تهدم هذه المملكة التي تعیشها، وإیاك أن تحاول أن تزیحها عن عرشها هذا، فإنّك إن 
 فعلت نازعتها ملكها، ولیس لملٍك أشّد عداوةً ممن ینازعه ملكه وإن أظهر لُـہ غیر ذلك.

  : پنځم
،او هغه داسې ګڼي چې د خپل د پادشاهۍ پر تخت  یقینأ کور د ښځې پاچاهي ده

لې او ناسته د هغه سرداره ده. په هغه کې ته ځان وساته چې ته وه«چهارزانو» پلتۍ
،کچیرته دې د ویجاړولو د  وران کړې د هغې پاچاهي چې هغه په کې ژوند تیروي

پادشاهۍ ورته وکړو نو یقینأ تا دهغې سره شخړه او جنجال وکړو نو هیڅ دښمني او 
 شخړه د پادشاهي د جنجال څخه سخته نده.

 : پنجم
ملک زنان است، چنین می پندارند که در تخت مملکت خود چهارزانو نشسته  البته خانه

اند، البته ایشان رئیس مملکت اند، می ترسانم و منع میکنم تورا از اینکه منهدم بسازی 
جایگاهی را که ایشان در آن زندگی مینمایند، از زایل کردن عرش وی خود داری بکن. 

ته به آن منازعت و جنگ و جدل کرده ای، هیچ اگر اقدام به زوال ملک آن کردی الب
  منازعتی از دید دشمنی سخت تر از منازعت ملک نیست.

 : أما السادسة
فإّن المرأة تحب أن تكسب زوجها وال تخسر أهلها، فإیّاك أن تجعل نفسك مع أهلها في 

في كمٍد تُنقل میزان واحد، فإّما أنت وإّما أهلها، فهي وإن اختارتك على أهلها فإنّها ستبقى 
 َعْدواه إلى حیاتك الیومیة.

 : شپږم
ښځه خوښ ګڼي چې خاوند یې کسب او کار وکړي ترڅو چې کورنۍ یې د بی وسۍ یا 

زه تاته نصیحت کوم چې ته خپل ځان د کورنۍ د نورو غړو  فقیرۍ سره مخامخ نشي،
رونو کې نو ته او کورنۍ دې یو مساوي د کور په کا ، سره په یو تله کې برابر کړې
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یاستۍ اګر چې ته یی غوره ګرځولې یې په ټوله کورنۍ کې او غواړي چې تاسره ژوند 
تیر کړي که ښځه دې په تکالیفو او سختیو اخته کړه نو په ټول عمر کې به ستا سره 

 عداوت او دښمني وکړي
 ششم :

ی زن دوست دارد که شوهر کسب و کار کند تا اهلش به فقر و ذلت مواجه نگردد. من م
ترسانم تو را از اینکه خود را با سایر اعضای فامیل در یک پله ترازو مساویانه تول کنی 

، یعنی جایگاه شوهر در کسب و کار درامد اقتصادی و سایر امور زندگی نسبت به 
دیگران بیشتر بوده باشد، در صورتیکه تو با همه اهلت در تاثیرات امور زندگی مساوی 

ه باشی با وجود زن تو را باالی همه اهل خانواده خود ترجیح داده و حیات خود را با بود
تو سپری نمود. در این صورت زن را به مشقت و تکلیف افگنده ای ، تا روزیکه زنده 

  است به تو عداوت خواهد کرد.
 والسابعة :

ذب إلیها ولیس هذا عیبًا إّن المرأة ُخِلقت ِمن ِضلعٍ أعوج وهذا سّر الجمال فیها، وسرُّ الج
، فال تحمل علیها إن هي أخطأت حملةً ال هوادة فیهاتحاول «فالحاجب زیّنه الِعَوجُ » فیها

تقییم المعوج فتكسرها وكسرها طالقها، وال تتركها إن هي أخطأت حتى یزداد اعوجاجها 
 بین بین. وتتقوقع على نفسها فال تلین لك بعد ذلك وال تسمع إلیك، ولكن كن دائما معها

 : اووم
،دغه راز چې په هغه کې پریوتی ده دا عیب نده  یقینأ ښځه د چپې پوښتۍ څخه پیدا شوې

کچیرته  په هغه کې نه ګڼل کیږی لکه ښکال د کږو وریځو چې په هغه کې پریوتی دی.
ښځه د کور په کارونو کې سهوه او خطا شوه نو په هغې د کار د سمولو لپاره سختي او 

کوه کچیرته داسې دې وکړل هغه دې ماته کړه او ماتول یی بیا طالق دی او تکالیف مه 
ښځه د سهوې له وجې له ځان څخه مه لیرې کوه که داسې دې وکړل نو د هغې په 

کوږوالی کې د زیاتی وکړو هغه په خپل ځان تکیه کوي له تاسو سره ښه چلند نه کوي او 
 پل ځان له پاره وټاکه.خبرو ته دې غوږ نه ایږدي نو برابره الره د خ

 هفتم :
البته زن از قبرغه کج آفریده شده است ، این اسرار زیبای و کشش که در او نهفته است ، 

است ،  زیبای ابرو در کج بودن آن نهفته این کجی براو عیب محسوب نمیگردد، چنانچه
اگر زن درکارمحوله اش خطا کرد ، وی را بخاطر راست کردن بر مشقت و فشار 

 بور نساز، اگر چنین کردی وی را شکستی ، شکست وی طالق است.مج
زن را بخاطر اشتباه اش از خود دور نساز و ترک مکن، اگر چنین کردی در کجی هایش 

افزودی ، وی بر نفس خود اتکا میکند، با تو نرمی نمیکند، سخنانت را گوش نمینماید، 
  راه اعتدال را در حق آن اختیار کن.

 :أما الثامنة 
فإّن النّساء ُجبلن على ُكفر العشیر وُجحدان المعروف، فإن أحسنت إلحداهّن دهًرا ثم 

إلیها مرة قالت: ما وجدت منك خیًرا قط، فال یحملنّك هذا الخلق على أن تكرهها  أسأت
 وتنفر منها، فإنّك إن كرهت منها هذا الخلق رضیت منها غیره.
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 : اتم
کول دی او دا صفت په دوی کې واقع ده کچیرته یقینأ د ښځو عادت د خاوند ناشکري 

ټول عمر ورسره نیکي وکړې په ډیرې کوچنې سهوې چې له تاسو څخه ښکاره شي وایې 
ما هیڅکله له تا څخه نیکي نده لیدلی دا خوی د ښځې تا بیا دیته هڅوي چې هغې ته په 

تا  سپکه او د نفرت په سترګه وګورې ځکه چې دا خوی تا خفه کوي بل خوی یی
 خوشحاله کوي

  هشتم:
 البته در سرشت خلقت زن کفران و ناسپاسی شوهر خمیر مایه شده است، این صفت 

آشکار است، اگر با یکی اینها زمان متمادی نیکی نمای ، با اندک خطا و کمبودی که از 
تو دید میگوید، من هرگز از تو نیکی ندیده ام. این صفت زن تو را وادار بر این نسازد 

وی را به چشم اهانت و نفرت بنگری، زیرا این خصلت تو را خفه سازد، صفت که 
 دیگرش تورا خوش خواهد ساخت.

 أما التاسعة:
فإّن المرأة تمر بحاالت من الضعف الجسدي والتعب النفسي، حتى إّن هللا سبحانه وتعالى 

ها الصالة أسقط عنها مجموعةً من الفرائض التي افترضها في هذه الحاالت فقد أسقط عن
نهائیًا في هذه الحاالت وأنسأ لها الصیام خاللهما حتى تعود صحتها ویعتدل مزاجها، فكن 

معها في هذه األحوال ربانیا كماخفف هللا سبحانه وتعالى عنها فرائضه أن تخفف عنها 
 طلباتك وأوامرك.

 : نهم
ل جالله د یقینأ ښځې د خپل ژوند په جسمي او نفسي ضعف سره تیروي نو ځکه هللا ج

همدې وجهې په ښځې باندې هغه فرایض او واجبات چې الزم کړې دي په دغو وختونو 
کې ساقط کړې لکه لمونځ او روژه تر هغه وخته پورې چې بیرته روغه شي ته هم په 

  دغو حاالتو کې ښځه معزوره وګڼه لکه څرنګه چې هللا جل جالله معزوره ګڼلې
 نهم :

را به ضعف جسمی و تکالیف نفسی سپری مینماید، چناچه البته زن روزگار حیات خود 
پروردگار عالم ، در حین مواجه شدن زن بر چنین تکالیف، مجموعه از فرایض و 

واجبات که بروی الزم گردانده است ، ساقط میسازد ، مثآل نماز و روزه را از وی ساقط 
حاالت معذور بدار مینماید تا وقتیکه بر صحت خود برگردد. تو نیز زن را در چنین 

 قسمکه پروردگارش معذور داشته است.
  أما العاشرة:

فاعلم أن المرأة أسیرة عندك، فارحم أسرها وتجاوز عن ضعفها تكن لك خیر متاع وخیر 
 شریك

 : لسم
پوه شه چې ښځه تاسره د یو بندي مثال په څیر ده ته پخپل بندي رحم وکړه او د کمزورې 

وکړو نو ښځه لویه سرمایه او بهترین ملګری د ژوند به څخه یې تیر شه که داسې دې 
 دې وي
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 دهم :
بدان زن نزد تو شباهت اسیر را دارد، بر اسیر خود رحم کن از ناتوانی هایش در گذر 

 اگر چنین کردی زن بزرگترین سرمایه و بهترین شریک زندگی ات خواهد بود.

 

 

 


