










  
  

شرح العالمة المحقق أبو عبد اهللا سيدي محمد بن عبد الرحمن بن 
 :زكري الفاسي على

  

  

  النصيحة الكافية 
  

الربنسي الفاسي  أمحد بن أمحد بن حممد بن عيسى: للعالمة سيدي
  )"زروق(

  
  
 
  

  الطبعة األوىل
   



: قال ابـن عرضـون )والرفق بالمرأة حتى يلتقي ماؤها وماء الرجل موجب للمحبة لها وله: (قوله
ملـودة مىت اجتمـع املـاءان منـه ومنهـا يف وقـت واحـد كـان ذلـك الغايـة يف حصـول اللـذة وا: قال يف اإليضاح

  اهـ . والتعطف وتأكيد احملبة وإن اختلطا اختالطا قريبا كانت اللذة واملودة على قدر ذلك
متهــا فــإن إنزاهلــا رمبــا يتــأخر : ويف اإلحيــاء مث إذا قضــى وطــره فليتمهــل علــى أهلــه حــىت تقضــي هــي أيضــا 

ا مث القعود عنها إيذاء هلا واالختالف يف طبع اإلنـزال يوجـب التنـا فر مهمـا كـان الـزوج سـابقا فتهيج شهو
ا رمبا تستحيي زال والتوافق يف وقت اإلنزال الذإىل اإلن   اهـ. عندها ليشتغل الزوج عنها بنفسه فإ

ويف املــدخل وينبغــي لــه إذا قضــى وطــره أن ال يعجــل بالقيــام ألن ذلــك ممــا يشــوش عليهــا بــل يبقــى هنيئــة  
ــا قــد انقضــت حاجتهــا واملقصــود مراعــاة أم رهــا ألن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــان يوصــي حــىت يعلــم أ

عليهن وحيض على اإلحسان إليهن وهذا موضع ال ميكـن فيـه اإلحسـان إليهـا مـن غـريه فليجتهـد يف ذلـك 
  .جهده واهللا املسؤول يف التجاوز عما يعجز عنه املرء

عــن أنــس إذا جــامع أحــدكم أهلــه فليصــدقها فــإن ســبقها فــال يعجلهــا خرجــه أبــو يعلــى : ويف اجلــامع
قال املناوي و إسناده ضـعيف لكـن لـه شـواهد ومعـىن فليصـدقها فليجامعهـا بشـدة وقـوة وحسـن فعـل وفيـه 
أيضــا إذا جــامع أحــدكم أهلــه فليصــدقها مث إذا قضــى حاجتــه قبــل أن تقضــي حاجتهــا فــال يعجلهــا حــىت 

ة رجالــه ثقــات فيــه راو جمهــول وبقيــ: تقضــي حاجتهــا خرجــه عبــد الــرزاق وأبــو يعلــى عــن أنــس قــال املنــاوي
إذا جــامع أحــدكم امرأتــه فــال يتــنح حــىت تقضــي حاجتهــا كمــا جيــب أن يقضــي حاجتــه خرجــه : وفيــه أيضــا

ابن عدي عن طلق بـن عـدي، قـال املنـاوي بإسـناد ضـعيف اهــ واملـراد بااللتقـاء يف أول خـروج مائهـا فقـط 
  ـقال يف شرح الوغليسية يسرع بإخراج ذكه عند إحساسه مبائها ألنه يضعف اه

أي أن ذلـك  )ا يدن منها حتى تعلو نفسها وتغار عيناها وتطلب التزامهومن أراد ذلك ف(: قوله
ا قـال يف شـرح الوغليسـية مـن آداب اجلمـاع تقـدمي املالعبـة ليطيـب قلـب الزوجـة : يدل على هيجان شـهو

  اهـ. فيتيسر مرادها حىت إذا عال نفسها وكثر قلقها وطلبت التزام الرجل دنا منها
قـال يف املـدخل  )ومقدمات ذلـك أن يكثـر مالعبتهـا وغمـز ثـدييها وحـك ذكـره بشـفريها( :قوله

وينبغــي لــه إذا عــزم علــى االجتمــاع بأهلــه أن يتحــرز ممــا يفعلــه بعــض العــوام وهــو منهــي عنــه وهــو أن يــأيت 
 زوجته وهي علـى غفلـة بـل حـىت يالعبهـا وميازحهـا مبـا هـو مبـاح مثـل اجلسـة والقبلـة ومـا شـاكل ذلـك حـىت
ا قد انبعثت ملا هو يريده منها وانشرحت لذلك وأقبلت عليه فحينئـذ يأتيهـا وحكمـة الشـرع يف  إذا رأى أ
ذلك بينة وذلك أن املرأة حتب من الرجل ما حيب منها فإذا أتاها على غفلة قد يقضي هو حاجته وتبقـى 

 اهـ. األمر وانصان دينها هي فقد يشوش عليها ذلك وقد ال ينصان دينها، فإذا فعل ما ذكر تيسر عليها












