
 

 
 

 

ة األسرية القيم
ّ
 كتاب يف الكلي

 البخاري لإلمام املفرد األدب
 - دراسة وصفية حتليلية-

 

 أعده 

 املطريي نايف بن حممد د.
 أستاذ مساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة اإلسالمية

  



 (دكتور/ حممد بن نايف املطريي)                                        القيم األسرية الكلية

- 2898 - 

  



 (دكتور/ حممد بن نايف املطريي)                                        القيم األسرية الكلية

- 2899 - 

 ملخص البحث
دراسة وصفية  -المفرد عنوان البحث "القيم األسرية الكلّية في كتاب األدب 

 ؛ وفهارس ، وخاتمة ، والمباحث  ،  وتمهيد   ،  ويتكون البحث من مقدمة ،  تحليلية"
 فالمقدمة ذكرت فيها:

 ،  ومنهجه  ،  وتسوووووووووووا  ت البحث  ،  وأسوووووووووووباب اختيار  ، أهمية الموضوووووووووووو  
 :وخطة البحث  ، والدراسات السابقة ، وحدود الموضو 

القيم  -األسووور   -مصوووطلحات الدراسوووة:  القيمأما التمهيد فعرفت فيه بأبرز  
 األسرية(.

 ،  وفي المبحث األول كان الحديث عن " اهتمام المحدثين بالقيم األخالقية" 
 وفيه مطلبان: 

وفيه خارطة بمصطلحات    ،  فالمطلب األول: صور من اشتغال المحدثين بالقيم  -
 وأنوا  الكتابة األخالقية لديهم.  ، القيم عندهم

الث - األدب والمطلب  كتابه  في  األسرية  بالقيم  البخاري  اإلمام  عناية  في  اني: 
 ومنزلة القيم األسرية فيه. ، وفيه عرفت بكتاب األدب المفرد  ، المفرد 

ة في كتوواب األدب   أمووا المبحووث الثوواني: فهو عن القيم األسووووووووووووووريووة الكليووّ
 وفيه أربعة مطالب: ،  المفرد 

  ، التعليم   ،  النفقة  ،  الحفظ  ،  وتحتها قيم فرعية هي  الرعاية والتأديب   ،  المسؤولية -
 النظافة(.
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 العدل بين الزوجات...(.  ، وتحته قيم  العدل بين األو د  ، العدل -

 ا حترام(.  ، حسن العشر  ، والوفاء ، قيم  البر وتحته ، اإلحسان -

 وعمل الرجل في منزلة..(. ، التقبيل والمزاح ، وتحتها  الرفق ، الرحمة -

 وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات التي رأيتها بعد تمامه. ، ثم خاتمة البحث 
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Abstract 
Research Title: "Family Values in Al-adab al-mufrad -
descriptive analytical study" 

This study consists of an introduction, preface, two 
chapters, conclusion, and index. 

The introduction stated these points, the significance of the 
study and its reasons, study inquiries and approach, topic 
boundaries, former studies, and study plan. 

The preface introduced the fundamental terminology in this 
study: (values, family, family values). 

The first chapter is about "Hadith Narrators attention to 
moral values" and it is divided into two quests: 

1- Examples of Hadith narrators work on values and the 
types of ethical writing with a map of their principle's terms . 

2- About Imam Al-Bukhari's attention to family values in his 
book Al-adab al-mufrad. On this quest a review of his book 
and the importance of family values in it . 

The second chapter is about the total family values in Al-
adab al-mufrad, it is divided into four quests: 

1- Responsibility, and other subsection values: (care and 
disciplinary, preservation, providing, education, and 
hygiene). 

2- Justice, and other subsection values (treating all children 
and wives with justice). 

3- Benevolence, and other subsection values (benign, 
faithfulness, good marital manners, respect). 

4- Mercy, and other subsection values (leniency, kissing, 
joking, housework for men) . 

The conclusion shows the most important results that have 
been achieved by this research. 
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 املقدمة
 

والصووووال  والسووووالم علأل خاتم األنبياء والمرسوووولين   ،  الحمد هلل رب العالمين
  ، أما بعد: ،  ومن تبعهم بإحسان إلأل يوم الدين ،  وعلأل آله وصحبه أجمعين 

والسونة النبوية زاخر  بهه  القيم   ، الفاضولةاإلسوالم هو دين القيم واألخال  
ومن أهم القيم التي يجب العناية بها ودراسووووووووووووووتها تلت القيم التي تتعلق   ؛ الرفيعة
وبصووووووالحها يصوووووول    ،  ذلت أن األسوووووور  هي النوا  األولأل في المجتم  ؛  باألسوووووور 
 ،  و القيم هي األساس التي تضمن بقاء األسر  في صورتها الصحيحة   ،  المجتم 

 .والتربية ، والتعليم ، والتعاون  ، سر  تنعم بالحب أ

وجاء هها البحث محاولة لتسووليا الضوووء علأل هه  القيم في السوونة النبوية  
ووق  اختياري علأل كتاب األدب المفرد لإلمام   ، ودراسووتها دراسووة علمية مؤصوولة

 :من أهمها ، البخاري رحمه هللا تعالأل  ستخراج القيم األسرية ألسباب عديد 

"األدب المفرد" يشووووووووووووووتمووول علأل أحووواديوووث زائووود  عموووا في   أن كتووواب:  -1
موسووووووووعة في  وُيعد ، (1 وهو كثير الفائد "،   وفيه قليل من الموقوف،  الصوووووووحي 

ألنه قد بدأ بها في  ؛ خصووووصوووام القيم األسووورية ،  اآلداب والقيم في السووونة النبوية

 

بيروت،  الطبعة  -(،  دار البشائر53( محمد بن جعفر الكتاني،  الرسالة المستطرفة ص  1 
 هو.1414 الخامسة
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  ثم ثنأل  ،  في بر الوالوودين( بووابووام فقا  24واسووووووووووووووتهلووه ببر الوالوودين في    ،  كتووابووه
 ( حديثام وأثرام.1322والكتاب فيه أكثر من    ، باألبناء والرحم..

واإلشووووووار   ،  أن البخاري رحمه هللا تعالأل قد عرف بتفننه في التبويب   -2 
ففيها   ؛  "فقه اإلمام البخاري في تراجمه" فيها إلأل دقائق العلم ومسوائله حتأل قيل:

ويمكن  ،   سووووووووووب بين األبواب سوووووووووومته اإلبدا  وا نتظاموتنا،  فوائد ظاهر  وخفّية
 للناظر فيه أن يخرج بأصول القيم المتعلقة باألسر .

 :أهمية الموضوع
مسوووووتندام علأل ما  ؛  إبراز ما قرر  اإلسوووووالم من قيم أخالقية في مجال األسووووور  -

واسووووتعانة بما قرر  علماء اإلسووووالم من أحكام حول  ،  جاء في السوووونة النبوية
 هه  النصوص.

اسووووتخراج أصووووول القيم األسوووورية من كتاب " األدب المفرد" ودراسووووتها دراسووووة  -
 علمية مختصر .

 التعرف علأل القيم األسرية الفرعية التي تدخل تحت القيم الكلّية. -
والرغبوة في خودموة   ،  ولكتوابوه األدب المفرد  ، المكوانوة العظيموة لإلموام البخواري  -

 هها الكتاب الفريد في بابه.
 تساؤالت البحث:

وإبراز أنواعهوا في   ،  يعنأل هوها البحوث بتحوديود مفهوم القيم األسووووووووووووووريوة الكليّوة
وبيوووان جهود علمووواء    ،  وكوووها القيم الفرعيوووة التي تحتهوووا  ،  كتووواب األدب المفرد 

 ام البخاري علأل وجه الخصوص.واإلم ، الحديث في الكتابة األخالقية
 ما مفهوم القيم األسرية الكلية؟  -1
 ما أنوا  القيم األسرية الكلية في كتاب األدب المفرد؟ -2
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 ما القيم األسرية الفرعية التي تندرج تحت القيم الكلية؟  -3
 ما الجهود التي قام بها المحدثون في الكتابة األخالقية؟  -4

 منهج البحث:
 ، قوم بدراسوتها متبعام المنهج الوصوفي والتحليليأ  ،  بعد جم  الماد  العلمية

 حيث سأعني بما يلي: ، وسأقوم بتطبيق قواعد البحث العلمي
وتخريج األحاديث من مصادرها    ،  عزو اآليات إلأل موضعها في المصحف -

ونقل ما ذكر  العلماء في الحكم عليها إذا لم تكن في الصحيحين أو    ،  المعتمد 
 أحدهما.

 النصوص والشواهد من مصادرها ومراجعها المعتمد .توثيق  -
 شرح األلفاظ الغريبة أو المصطلحات الوارد  في ثنايا البحث بصور  موجز . -
 العناية بعالمات الترقيم.  -

 حدود الموضوع:
تقتصوور هه  الدراسووة علأل اسووتنبام القيم األسوورية الكلية الوارد  في  

 البخاري.كتاب:  األدب المفرد( لإلمام 

 الدراسات السابقة:
يتض  من خالل ا طال  علأل الدراسات السابقة أن هناك بعض الدراسات  

لكن      ،  التي اهتموت بكتواب األدب المفرد لإلموام البخواري في مجوا ت مختلفوة
 توجد دراسة مستقلة عن القيم األسرية في كتاب األدب المفرد.

 ومن تلت الدراسات ما يلي:
التربي -1 لإلمام  مضامين  المفرد  األدب  كتاب  النبوية  السنة  في  ا جتماعية  ة 
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قسم    ،  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنور   ،  ماجستير  ،  علي غي  ،  البخاري 
و     ،  وتهتم الدراسة بالتربية ا جتماعية  ،  هو1428سنة   ،  التربية اإلسالمية

 تتعلق بتفاصيل القيم األسرية الكلية التي أنوي دراستها. 
رجاء    ،  ادئ التربوية المستنبطة من كتاب األدب المفرد لإلمام البخاري المب -2

صال   بن  علي  سيد  الدولية    ،  بنت  التربوية  المجلة  في  علمية  مقالة 
 م. 2016المتخصصة سنة  

 ،  ودرسوووووووووووووووت المبووادئ بشووووووووووووووكوول عووام في جوانووب متعوودد : الجووانووب الروحي
تم  بصوووووووور   وتعرضوووووووت لبعض قيم المج ، والجانب ا قتصوووووووادي ،  وا جتماعي
ما أرمي دراسوته تفاصويل القيم األسورية كما جاءت في أحاديث كتاب   ،  مختصور 

 األدب المفرد.

ويتضووووووو  أن هه  البحول   تتعلق بالقيم األسووووووورية في كتاب األدب المفرد  
و  تقصود دراسوة القيم األسورية   ، إنما هي بحول في العموميات  ،  بشوكل مباشور

 كما في هه  الدراسة.
 بحث:تقسيم ال

 مقدمة وتشمل:
 أهمية الموضوع.  -
 تساؤالت البحث. -
 منهج البحث.  -
 حدود الموضوع.  -
 الدراسات السابقة. -
 تقسيم الدراسة. -
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 التمهيد 
 القيم األسرية الكلّية(. -األسر   -مصطلحات الدراسة   القيم  أبرز -

 اهتمام المحدثين بالقيم األخالقية : المبحث األول:
 :اشتغال المحدثين بالقيمصور من  المطلب األول:

مكارم - المحدثين    عند  القيم  لمصطلحات  ومساوئ   -خارطة   - محاسن 
 األخال ..(. -شمائل -اآلداب -فضائل

 أنوا  الكتابة األخالقية لدى المحدثين: -
 كتب مفرد  في القيم واألخال . -1
 تتضمن كتبام في األدب واألخال . ، كتب في السنن جامعة-2
 "التواض " . ، كتب مفرد  في خلق معّين: مثل كتاب: "الحلم"-3
 كتب في أخال  الراوي وآداب السام  بصفة خاصة.-4

 عناية اإلمام البخاري بالقيم األسرية في األدب المفرد: المطلب الثاني:

 التعريف باألدب المفرد.  -
 المفرد. منزلة القيم األسرية في األدب  -

 المبحث الثاني: القيم األسرية الكلّية في كتاب األدب المفرد:

 المسؤولية: المطلب األول:

 النظافة..(. ، التعليم ،  النفقة ، الحفظ ،  الرعاية والتأديب  
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 العدل: المطلب الثاني:
 ..(.العدل بين الزوجات ،  العدل بين األو د 
 اإلحسان:  المطلب الثالث:

 ا حترام.(. ، حسن العشر  ، الوفاء، اآلباء واألبناء واألرحام البر م  
 الرحمة:المطلب الرابع:  

 ..(.وعمل الرجل في منزله ، ، والمزاح التقبيل والتكنية،   الرفق
 الخاتمة. -
 الفهارس. -
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 أبرز مصطلحات الدراسة 
 تعريف القيم لغة: -1

 تقاوموا فيما بينهم. :تقول ، والقيمة ثمن الشيء بالتقويم ، القيم جم  قيمة -

 .(1 وكها إذا انقاد الشيء واستمرت طريقته فقد استقام لوجهه -

أي عدلته   :وقومته ، واسوووووووتقام إذا اعتدل ، وماله قيمٌة إذا لم يدم علأل شووووووويء  -
 .(2 فهو قويم ومستقيم

 مب ُّ  :ومنه قوله تعالأل ،  قام فالن علأل شووووووويء إذا ثبت عليه  :ويقال -

أي مواظبوووة علأل التووودين   ،  [113]آل عمران:َّخت حت جت هب
 .(3 ثابتة
 :وتقويم الشوووووووووووويء ، توفّيه حقه :وإقامة الشوووووووووووويء ،  الثبات  :واإلقامة في المكان-

 .(4 [4]التين:ِّربزب ىئيئ نئ مئ زئّٰ  :قال تعالأل ، تثقيفه

بأن ماد  " َقَوَم" اسووووووووتعملت في المعجم العربي بمعان    ومما تقدم يتجلأل لنا 
 :عد  منها

 

 (.12/500العرب  ( ابن منظور،  لسان 1 

 (.4/170( الفيروز أبادي،  القاموس المحيا  2 

 (.12/500( ابن منظور،  لسان العرب  3 

 (.690( الراغب األصفهاني،  مفردات ألفاظ القرآن،  ص  4 
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 الثبات والدوام. -3ا ستقامة وا عتدال -2قيمة الشيء وثمنه. -1

 .(1 توفية الشيء حقه -5نظام األمر وعماد -4

ولعول أقرب هوه  المعواني الوارد  في القواموس العربي إلأل موضوووووووووووووووعنوا هو  
وهو األمر الثابت الهي يحافظ   ، وا سووووووتمرار علأل الشوووووويءمعنأل الثبات والدوام  

 عليه اإلنسان ويداوم علأل مراعاته في جمي  شؤونه وأحواله.

 القيم اصطالحًا:
فله   ،  القيم كما يقول بعضووووووووهم مصووووووووطل  مراوا ومثير للخصووووووووومة الفكرية

 ،  فكول عرفهوا من أرضوووووووووووووويتوه الفكريوة التي انطلق منهوا ،  تعريفوات شووووووووووووووتأل متبواينوة
القيم لووودى ا قتصوووووووووووووووواديين يختلف عنوووه عنووود علمووواء النف  أو في علم  فمعنأل  
فمن    ،  ولكننوا نحواول في هوها الموطن أن نقواربوه أو م في الفكر الغربي  ا جتموا .

 :تلت التعريفات ما يلي

تطلق علأل موا يتميز بوه الشوووووووووووووويء من   :في المعجم الفلسووووووووووووووفي "القيموة -1
 ،  فإن كان مسوووتحقام للتقدير بهاته  ، صوووفات   تجعله مسوووتحقام للتقدير كثيرام أو قليالم 
وإن كان مسوووووووووووتحقام للتقدير من أجل ، كالحق والجمال والخير كانت قيمته مطلقة

 .(2 كانت قيمته إضافية" ، والوسائل التعليمية ، غرض معين كالوثائق التاريخية

 

 (بتصرف يسير.15-14الدكتور مان  المان ،  القيم بين اإلسالم والغرب ص   (1 

 (.2/213جميل صليبا   (2 
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 :الفيلسوف األمريكي  بيري( يقول -2

إن كلمة القيمة تشووير إلأل تلت الناحية من الحيا  اإلنسووانية التي تعودنا أن "
وهي تشووووووير أيضووووووام إلأل د  ت  ، نسووووووتعمل لها الكلمات المباركة  المسووووووتحسوووووونة(

 ، والحق ، والحسووووووووووون ، الخير :وتسوووووووووووتعير المعنأل البرا  لصوووووووووووفات مثل ،  أخرى 
 ،  السووووووووووووووعواد   :وأسوووووووووووووومواء مثول  ،  وعوادل  ،  ومقودس  ،  وجميول  ،  وجودير  ،  والوجوب 
وهي تشووووووووووووووير إلأل اسووووووووووووووم مشووووووووووووووترك لموا تعنيوه هوه    ،  والحضوووووووووووووووار   ،  والرفواييوة
 ،  وآتية من حقول مختلفة  ،  كثير   .وصوووفو  القول بأن التعريفات للقيمة(1 ت"الكلما

 ولكنها تضفي علأل القيم معناها الحديث الهي يحمل بكل تأكيد ُبعدام أخالقيام.

 القيم في المنظور اإلسالمي ) القيم اإلسالمية(
إن مصووووووووطل  القيم في المعجم الغربي كما سووووووووبق نجد أصوووووووولها في المعنأل 

بل إلأل نسووووووووووبيتها  ،  وهي   تسووووووووووتند إلأل أسوووووووووواس ثابت في القيم ، ا قتصووووووووووادي
فضووالم عن انفصووالها عن   ، اصووةم في مسووتوى الماآلت الواقلية لهاخ،  وتاريخيتها

من جراء حصوووووول التبدل م  تنامي ا سوووووتقاللية   ؛  مصوووووادر متعالية في التنظير
 ،  و  من الوودين   ،  ألن ا لتزام لووديهم لم يعوود يووأتي من هللا؛   والفردانيووة في الغرب 

.في حين أن القيم في (2 بوول من الفرد ذاتووه  ،  و  من المجتم   ،  و  من الوودولووة

 

 (.16دراسة نقدية للحضار  اإلنسانية ص    –رالف بارتن بيري،  آفا  القيمة  (1 

(،  بتصوووووووووووووورف 21-20الودكتور عبود الرزا  بلعقروز،  روح القيم وحريوة المفواييم ص    (2 
 يسير.
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وذلت بتركز مفهومها علأل ما هو   ، الر ية الدينية اإلسوالمية تفار  هها المنظور
لكن  ، إيجابي أكثر " فهي معنأل خفي يجد  اإلنسووان في قلبه و  يدركه في حسووه

ويرقأل ،  يبقأل هوووها المعنأل هو الوووهي يهوووديوووه في حيووواتوووه  ،  م  وجود هوووها الخفووواء
إن القيم هي عبوار  عن معوان  فطريوة هواديوة    ،  أو بصوووووووووووووويغوة أوجز،  بوإنسووووووووووووووانيتوه
.صووووووحي  بأن علماء اإلسووووووالم لم يتعرضوووووووا لمصووووووطل  القيم بشووووووكل (1 وسووووووامية"
إ  أن الباحثين   ،  ذلت أنه مصووووطل  من المصووووطلحات الغربية الوافد  ؛  مسووووتقل

 ،  المحدثين قد سوووواهموا في وضوووو  تعريفات للقيم با سووووتناد إلأل الر ية اإلسووووالمية 
 :سبيل المثال منها علأل

تعريف الودكتور حوامود زهران في كتوابوه القيم " علم النف  ا جتمواعي"    -1
مهتديام بمجموعة   ، "حكم يصوودر  اإلنسووان علأل شوويء ما :وفيه يعرف القيم بقوله

والمرغوب  ،  محددام المرغوب فيه ،  المبادئ والمعايير التي ارتضووووووووووووواها الشووووووووووووور 
 .(2 عنه"

" المبادئ والصوووووفات الفضووووولأل التي أقرها :الباحثين بقولهوعرفها بعض    -2
في ، لتكون أسوووووواسووووووام في التعامل م  النف  وم  الغير؛  أو حث عليها اإلسووووووالم

 .(3 مجا ت الحيا  اإلنسانية كافة"

 

 (.209سؤال العمل،  طه عبد الرحمن ص   (1 

 (.132علم النف  ا جتماعي ص   (2 

 (.20قيم األخالقية ص  مقاصد الشريعة وعالقتها بال (3 
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 األسرة لغة: -1
َر(: أصووولها مأخوذ من كلمة واأُلسووور  بالضوووم  ،  وتعني الشووود والعصوووب  ،  َأسوووَ

.وأسوووور  الرجل: أي عشوووويرته ورهطه األدنون التي يتقوى  (1 تعني الدر  الحصووووينة
 .(3 واألسر : هي عشير  الرجل وأهل بيته ، (2 سموا بهلت ألنه يتقوى بهم؛  بها

 األسرة اصطالحًا:-2
ومن هه  المقاربات ،  تعددت عبارات الباحثين في مقاربتهم لمصطل  األسر 

وتضوووووم  ، علأل رابطة القرابة الدمويةمن يقول بأن األسووووور  " جماعة صوووووغير  تقوم  
ويكفل   ، فيليش الجمي  حيا  مشووووووووووووووتركة،  في حالتها الطبيلية األبوين وأطفالهما

هم اآلخر هم بعضوووووَ حتأل يمكنه من مواصووووولة  ،  ويعاون القادر العاجز،  فيها بعضوووووُ
 .(4 الحيا "

واسوووووتقرار " الجماعة اإلنسوووووانية التنظيمية المكلفة بواجب :وقاربها آخر بقوله
بووووأنهووووا " الجموووواعووووة المعتبر  نوا   ،  (5 المجتم " وعرفهووووا علأل عبوووود الواحوووود وافي 

 

 (.1/2456الزبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس،    (1 

 (.1/2456المرج  السابق،    (2 

 ابن منظور،  لسان العرب،  ماد    أسر (. (3 

أنطون رحمه،  أثر الوالدين في تكوين الشوووخصوووية: دراسوووة موضووووعية في سوووورية،  ص   (4 
 69.) 

 (.43ا جتما  العائلي،  ص  مصطفأل الخشاب،  علم  (5 
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وفي غالب األحيان يتفر    ،  والتي تنشوأ برابطة زوجية بين رجل وامرأ   ،  المجتم 
وبعض ،  وتظول ذات صوووووووووووووولوة بوأصووووووووووووووول الزوجين من أجوداد وجودات ،  عنهوا أو د 

 .(1 األقارب علأل أن يكونوا في مليشة واحد "

 القيم األسرية الكلّية: -3
 ، مما   شووووووووت فيه أن اإلسووووووووالم جاء بتشووووووووريعات شوووووووواملة ودقيقة في الحيا 

وقد حث اإلسوووالم علأل التمسوووت  ،  تجلب المصوووال  وتدف  المفاسووود عن اإلنسوووان
 ؛ بهه  التشوريعات/القيم التي وردت في القرآن الكريم أو في السونة النبوية المشورفة

بل علأل النو  اإلنسوووواني   ، ة علأل الفرد واألسوووور  واألمةلما تحققه من آثار عظيم
.كموا يجوب أن نؤكود علأل أن القيم واألخال  بشووووووووووووووكول أولي هي  (2 بجمي  أطيوافوه

فكول خلق بمفرد  أو م  غير  يمثول    ،  فواألخال  بطبيعتهوا قضووووووووووووووايوا كليوة  ،  كليّوة
أي كول خلق هو قواعود  سوووووووووووووولوكيوة   ،  ومنهجوام في الحيوا   ،  نمطوام في السوووووووووووووولوك

ونصومد اآلن  سوتخراج  ، .وقد سوبق التعريف بالقيم واألسور  كالم علأل حد (3 ةكلي
فووالمراد بووالقيم  ؛   والووهي يسووووووووووووووتنوود علأل مرجليووة الوحي  ،  المعنأل المركووب منهمووا

التي تندرج تحتها   ،  "هي القيم المركزية األسوووووورية الجامعة األم(  األسوووووورية الكلّية:
 

 (.15علأل عبد الواحد وافي،  األسر  والمجتم ،  ص   (1 

وء   (2  انظر: نورا لليسوووها بنت قاسوووم،  القأليم األألسووورية: أألهميتها وألواجب األإلنسوووان نألحوها فألي ضوووأل
 (.7األلقرآن األلكريم ص  

(بتصوورف  107ص   انظر: د. أحمد الريسووووني،  الكليات األسووواسوووية للشوووريعة اإلسوووالمية (3 
 يسير.
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أصووووووووووووووول القيم التي ترج  إليهوووا الطوووائفوووة  أو "هي  ،  (1 عوووددام من القيم الفرعيوووة"
وهها التصووووووونيف للقيم األسووووووورية الكلّية  ، العظمأل من مفردات األخال  األسووووووورية"

فاسووووووووووتخرجت منها القيم الكلّية  ؛  جاء نتيجة تأمل دقيق في أحاديث األدب المفرد 
وقد ترج  هه  المفردات القيمية الفرعية إلأل أكثر من أصوووووول من  ،  والقيم الفرعية

 أو إلأل أصل واحد منها.، صول الكليةهه  األ

 ،  لتداخل األخال  وأصوولها؛  وقد يخالفني بعض الباحثين في هها التصونيف
و  نعني بالقيم  ، (2 وتفاوت مسووووووووووتويات النظر إليها،  وتشووووووووووابت بعضووووووووووها ببعض 

كي نسواهم  ؛  وإنما نحاول التقريب والتصونيف،  الفرعية أنها أقل من القيم األصولية
وتبصوووير المسووولم بالعالقات المتناسوووقة   ،  لتصوووور للقيم األسوووريةفي زياد  حسووون ا

وفهم العالقات الدقيقة بين   ، التي تربا بين القيم األسوووورية ومصووووادرها األصوووولية
والقيم التي تأتي   ، وندرك القيم األهم واألولأل،  القيم األسورية بعضوها م  بعضوها

 بعدها داخل المنظومة القيمية األسرية.
  

 

( انظر: د.تسوووووووووووووونيم نور الودين المهيودات،  نظريوة القيم التعليميوة في الفكر اإلسووووووووووووووالمي،  1 
 (.122بتصرف يسير ص  

 (.1/518( انظر: د.عبد الرحمن حبنكة،  األخال  اإلسالمية وأسسها  2 
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 املبحث األول 
 اهتمام احملدثني بالقيم األخالقية   

 تمهيد:
موضوووووو  اهتمام علماء اإلسووووووالم  -كانت و زالت -األخال  أو القيم األخالقية

حيث إن المتأمل في كتاباتهم يجد ا هتمام الواسووووووووووو   ؛  علأل اختالف اهتماماتهم
ويتجلأل ذلت في كتب األدب  ،  باألخال  في فرو  مختلفة من العلوم اإلسوووووالمية

كموووا ظهر ا هتموووام بووواألخال     كموووا في علوم التوووارية وروا  األخبوووار.،  واألدبووواء
التي تحوي موضوووووووووووووووعوات مختلفوة في األدب   ،  كوهلوت في الكتوب الموسوووووووووووووووعيوة

ويصووووووووول  مثا م عليها كتاب " عيون األخبار"  بن قتيبة   ، ة والتاريةوالسوووووووووياسووووووووو
في كتابه قسمام كبيرام سما  "   -رحمه هللا-وقد أفرد ابن قتيبة   ،  هو(276الدينوري 

كرجو     ،  فيووه بعض المسوووووووووووووووائوول الخلقيووة  ،  كتوواب الطبووائ  واألخال  المووهمومووة"
ن الكتابات األخالقية التي  كما أ  وتشابه الناس في طبائعهم.،  المتخلق إلأل طبعه

كتبها علماء الحديث والتفسوووووووووير والفقه كانت حاضووووووووور  من وقت مبكر في الحيا   
كموا سوووووووووووووونبّين ذلوت في جهود علمواء الحوديوث في الكتوابوة    ، الثقوافيوة اإلسووووووووووووووالميوة
 .(1 األخالقية المتميز 

 

 ( بتصوووووورف77-75جمال نصووووووار،  مكانة األخال  في الفكر اإلسووووووالمي ص   ( انظر:د.1 
 يسير.



 (دكتور/ حممد بن نايف املطريي)                                        القيم األسرية الكلية

- 2916 - 

وعلأل الرغم من توافر هوووه  الكتوووابوووات العظيموووة في األخال  إ  أن هنووواك  
  -الهين تأثروا ببعض المسوووووتشووووورقين   - بين المؤرخين والدارسوووووين المحدثيناتجاهام 

معللين   ، فيقولون:" لي  في الفكر اإلسوالمي مهاهب أخالقية ،  يرون رأيام عجيبام 
ذلوت بواسووووووووووووووتغنواء المسوووووووووووووولمين بتعواليم القرآن والحوديوث عن النظر في المسووووووووووووووائول 

أما  ،  شووووكالت األخال األخالقية فلم يشووووعروا بالحاجة إلأل النظر الفلسووووفي في م
فضووووووووووالم عن أن تكون   ،  اتجاهات القرآن أو الحديث فتنأى عن النظر الفلسووووووووووفي

 ، إذ   تعدوا طائفة لها قيمتها من المواعظ والحكم؛  مهيبام أخالقيام ذا نسوووق  معين
ولم تأخه األخال  في اإلسوالم حظها من البحث والدرس والكتابة العلمية إ  بعد 

 ، ومن هؤ ء الكتواب المحودثين د.محمود عوابود الجوابري ، (1 "ا تصوووووووووووووووال بواليونوان
فقال في كتابه األشوووووووهر "العقل األخالقي العربي": "  ؛  الهي تاب  فيه أحمد أمين

أحمد  -من قبله-وقد تاب  فيها ،  (2 يخلو الفكر العربي من أي فلسووووووووووووفة أخالقية"
وكهلت المسوتشور  "  ، أمين المسوتشور  "كارادي فو" في دائر  المعارف اإلسوالمية

كما أن أحمد ،  دي بور" في دراسوووته " األخال  والحيا  األخالقية عند المسووولمين"
أمين نفسه نّص علأل اعتماد  علأل الكّتاب الغربيين مباشر  فيما جمعه في كتاب  

فقد قال في كتابه   ، ولم أجد من أشوووووووار إلأل هه  المسوووووووألة من قبل ، " األخال "
ر دروسووووووووووووووي من الكتوب العربيوة  اآلخر" حيواتي": " علأل كول حوال بودأت أحضووووووووووووووّ

فأعددت محاضوووووورات عامة في تارية علم األخال  عند اليونان  ،  واإلنجليزية معام 

 

 (.14( الفلسفة األخالقية في الفكر اإلسالمي ص 1 

 (.8( ص  2 
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والرومووووان والعربفي العصووووووووووووووور الحووووديثووووة اسووووووووووووووتقيووووت أكثر موادهووووا من الكتووووب 
وقضووووووووووية خلو الثقافة   ،    ونقضووووووووووها!!ولن أطيل في قراء  هه  الفكر (1 اإلنجليزية"

ألنها دعوى  ؛  اإلسوووالمية من فلسوووفة أخالقية مجرد دعوى   جد  فيها و  إضوووافة
بدأت بزعهم بأن    ،  من جن  تلت الدعاوى العريضووة التي سووبق بها المسووتشوورقون 

وآخر يقول بأن التشوري  اإلسوالمي  ،  وأن محمدام ’ يعلمه بشور ، القرآن لي  وحيام 
بحكم مجاور  اإلسوووالم لهم   ، فهو منسوووون عن الشوووريعة اليهودية ،    أصوووالة فيه
وإن اإلسووالم يخلو   ، وإن أحكام الفقه مأخوذ  عن القانون الروماني ، في المدينة

.ودعاوى  (2 بل   يوجد فيه أي ر ية تربوية ،  من أي ر ية اقتصوادية أو سوياسوية
وهي أنها تخلص إلأل نتائج متشووووابهة دون أن   ؛  الخلو هه  مصووووبوغة بلون واحد 

التتب  والتقصووووووووووووووي   الوهي يوجوب   ،  تخضوووووووووووووو  أحكوامهوا إلأل إعموال المنهج العلمي
وأكثر   كي يسلم لهم بصحة هها الحكم الكلي! ؛  وا ستقراء الكامل أو القريب منه

الردود وضووووحام لهه  الفكر  الخاطاة القول بأن وجود الكتابات األخالقية الواسوووعة 
وقد توالت جهود الباحثين في محاولة جاد  ،  الترال اإلسوالمي تفند هها الزعم في

بل في وجود علم أخالقي إسالمي من  ،  لبيان أصالة األخال  اإلسالمية وتميزها
.وسوووووووووووووونرى في جهود المحودثين وجود الكتوابوة األخالقيوة في الترال (3 وقوت مبكر

 

 (.123( ص  1 

 ( بتصرف يسير.72( انظر: مصطفأل بن حمز ،  مقاربات في المسألة األخالقية ص  2 

 ( الفلسفة األخالقية في الفكر اإلسالمي،  د.أحمد صبحي.3 

 دستور األخال  في القرآن الكريم،  د.دراز.
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سوووائل األخالقية الدقيقة مثل: وتعرضوووهم للم ،  لها أصوووالتها وتفردها ، اإلسوووالمي
كما أنهم لمسوووووووووووووا كثيرام من المشووووووووووووكالت ،  معرفتهم بأصووووووووووووول األخال  وفروعها

ونصووووووا نصوووووام  ،  وأدركوا دور المعرفة والعلم كأسووووواس يقوم عليه العمل،  األخالقية
صووريحام علأل أن الفضوويلة تكمن في التوسووا وا عتدال الهي جاء بها دينهم وأكد  

وأدركوا دور المسووؤولية  ، دور النية في الحكم علأل األعمالولمسوووا أيضووام  ،  عليها
وعرفوا المقيواس الخلقي الوهي يحودد من خاللوه موا يحمود وموا  ، في ا لتزام الخلقي
إ  أنهم لم ،  .وإذا كنووا نرى هووه  المعرفووة وآثووارهووا في كتووابوواتهم(1 يووهم من األفعووال

أو في الكتب المسوووتقلة   ،  يعبروا عنها تعبيرام صوووريحام في كتب الصوووحاح والسووونن
 ،  ولكن يمكن اسووووووووووووووتنبواطهوا ور يتهوا في طريقوة اختيوارهم ل حواديوث  ، في األخال 

ولم تكن هه  الصوووووناعة  ،  وكها دقتهم في صوووووياغة األبواب  ،  وإبداعهم في ترتيبها
وآثارها الواسووووووعة علأل الفرد  ،  إ  إلظهار المسووووووائل الدقيقة التي تتعلق باألخال 

في القرن  ،  ا المسوووووووألة بصوووووووور  أوضووووووو  بعد ذلت بزمن قريب ثم قاربو ، والمجتم 
وكان سبب التأخر في التطر  للمسائل الفكر  األخالقية والتفصيل    الراب  تحديدام.

أن الكتابة األخالقية المبكر  التي كانت حاضوووووووووور     ؛  فيها ‘إلأل حدود القرن الراب 
جم     كووانووت تصوووووووووووووووب اهتمووامهووا علأل  ،  في النصووووووووووووووف الثوواني من القرن الثوواني

فهي تركز علأل    ،  األحواديوث التي تعرض للمثول األخالقيوة وتحوث علأل األخال 

 

 أرن المسلمون لعلم أخالقي إسالمي؟،  د.أبو اليزيد العجمي وآخرين.هل 

( انظر: د.عبد المقصوووود عبد الغني،  األخال  بين فالسوووفة اليونان وحكماء اإلسوووالم ص  1 
 218-219.) 
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بعوود   -مبكرام –.وقوود بوودأ اهتمووام المحوودثين بوواألخال   (1 الجووانووب العملي   النظري 
ظهور حركة التدوين والسوووماح بكتابة السووونة أو جمعها في عهد الخليفة عمر بن  

ه العلموواء يكتبون الحووديووث ومنووه ذلووت التووأرية أخوو  ،  هوووووووووووووووووووووووووووو(101عبوود العزيز  
،  هوووووووووووووو( 155وابن جريج  ،  هوووووووووووووو(124من أمثال ابن شهاب الزهري  ،  ويجمعونه

 .(2 وغيرهم كثير ، هو(204ومالت بن أن   ، هو(198وسفيان بن عيينة  

 املطلب األول 
 صور من اشتغال احملدثني بالقيم 

لعلمهم  ؛ لقد كان اهتمام المحدثين باألخال  في مؤلفاتهم العديد  واضوووووووووووحام 
ولتقريوب واق  هوها ا هتموام    ،  أن األسوووووووووووووواس الوهي يقوم عليوه الودين هو األخال 
 الواس  باألخال  عند المحدثين نقدمه في صورتين:

محاسن   -الصورة األولى: خارطة لمصطلحات القيم عند المحدثين )مكارم  -1
 األخالق..(.-شمائل-اآلداب-فضائل -ومساوئ 

الكتوب أو األبواب التي وضووووووووووووووعهوا المحودثون نجودهوا  فعنودموا نتوأمول عنواوين  
فبعض العنوواوين    ،  وتحموول د  ت ذات فوائوود متعوودد   ،  كثير  وشوووووووووووووووديوود  التنو 

فوالكتوب التي حملوت عنوان "   ، جواءت كجزء أو لفظوة من حوديوث  نبوي شووووووووووووووريف
هوو( وغير  أخهت من الحديث 281مثل كتاب ابن أبي الدنيا    ،  مكارم األخال "

 

 ( بتصرف يسير.210-208( المرج  السابق ص  1 

 (.1/263( انظر: اإلمام الههبي،  تهكر  الحفاظ  2 
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وكهلت بقية العناوين اسوووووتندت  ،  (1 "إنما بعثت ألتمم مكارم األخال المشوووووهور " 
 ،  ونقف قليالم في بيان معنأل هه  العناوين ،  في غالبها علأل أحاديث نبوية شوووريفة

 وما تحمل من د  ت!

 مكارم األخالق:-1

"مكوووووارم األخال  "  بن أبي  هوووووها ا سووووووووووووووم  التي حملوووووت  الكتوووووب  ومثوووووال 
هوووووووو(."فالمكارم جم  مكُرمة 360األخال  للطبراني    ومكارم ، هوووووووو (281الدنيا 

وكهلت األفعال   ، قال الراغب: هو اسووووووووووووم األخال ، بضووووووووووووم الراء وهي من الكرم
قوال و  يقوال للرجول كريم حتأل يظهر ذلوت منوه.. وكول فوائق في بوابوه    ،  المحمود 

هاني  وقد نسوووتفيد من المعنأل اللغوي الهي ذكر  الراغب األصوووف ،  (2 يقال له كريم"
فكريم األخال  قود يكون    ،  بوأن مكوارم األخال  تحمول معنأل الضوووووووووووووويوافوة الروحيوة

:"إنكم لن تسووووووووووووووعوا النوواس  ولووها يقول النبي    ؛  أكثر ضوووووووووووووويووافووة من كريم المووال
 .(3 ولكن يسعهم منكم بسا الوجه وحسن الخلق" ، بأموالكم

 

(،  وقال صوووووحي  علأل شووووورم مسووووولم،  ووافقه  2/613(،  والحاكم  8951مد  ( أخرجه أح1 
 الههبي.

 (.10/472( فت  الباري   2 

( روا  البزار من حوديوث أبي هرير  مرفوعوام،  وحسوووووووووووووونوه ابن حجر رحموه هللا تعوالأل في فت   3 
 (.10/474الباري  
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 محاسن ومساوئ األخالق: -2

"مسوووووووووووووووواوئ األخال  كتووواب    ،  العنوانومن هوووه  الكتوووب التي حملوووت هوووها  
كتاب " ذم الحسد" و " ،  وقريب من معناها  و ،  هوووووووووو(327وها" للخرائطي   ومهم

قال  كما  سنالحُ و  وغيرها كثير. ،  هوووووو(281ذم الغضب" كالهما ألبن أبي الدنيا  
الراغوووب: "هو عبوووار  عن كووول مرغوب فيوووه إموووا من جهوووة العقووول وإموووا من جهوووة 

وأكثر مووا يقووال في كالم العووامووة فيمووا يوودرك   ،  نالعرض وإمووا من جهووة الحسوووووووووووووو
 ،  هها في المحاسوون  ،  (1 "وأكثر ما جاء في الشوور  فيما يدرك بالبصووير  ،  بالبصوور

المشهور الهي يض  أوصاف اإلنسان الخلقية    ومثلها التقسيم ، والمساوئ ضدها
  .(2 بين المحمود  والمهمومة

 :فضائل-3
"فضوول  و كتاب ،  هوووووووووووووووو(281   أبي الدنيا   بنكتاب" فضوول اإلخوان"  ومنها  

والفضوويلة من  ،  هوووووووووووووووو(.والفضووائل جم  فضوويلة443 العلم" ألبي نليم األصووفهاني
قال في القاموس المحيا: "الفضوول  ،  حيث مدلولها اللغوي تعني الفضوول والزياد 

ح:  .أما في ا صوووووووطال(3 والفضووووووويلة الدرجة الرفيعة في الفضووووووول" ، ضووووووود النقص 

 

 (. 380/ 10( فت  الباري   1 

 (.10/471انظر: ابن حجر،  فت  الباري   )2 

 (.4/31( الفيروز آبادي،  القاموس المحيا  3 
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وهي اسووووم لما يتوصوووول به إلأل ، فالفضوووويلة "اسووووم لما يحصوووول به ميز  علأل الغير
 . (1 ويضادها الرذيلة" ،  السعاد 

 اآلداب: -4
"  كتووواب " األدب المفرد   ،  ومن الكتوووب الحوووديثيوووة التي تحمووول عنوان األدب 

  وكوهلوت كتواب " أدب النفوس" ألبي بكر اآلجّري  ،  هوووووووووووووووووووووووووووو(256 لإلموام البخواري 
 ، واآلداب جم  أدب   -(.هوووووووووو458تاب " اآلداب" لإلمام البيهقي وك ،  هوووووووووو(360 

وفي ا صوووطالح: اسوووتعمال ما ُيحمد .(2 واألدب في اللغة الظرف وحسووون التناول
 .(3 األخه بمكارم األخال  :و قال بعضهم ، قو م وفعالم 

 الشمائل: -5
فال يكوواد يخلو    ،  في كتبهم  وقوود اهتم المحوودثون بووهكر شوووووووووووووومووائوول النبي  -

فهي مبثوثة   ،  ديوان من دواوين السوووووونة النبوية عن األحاديث المتعلقة بشوووووومائله’ 
وكتاب "  ،  فمثالم في صوووووووووحي  البخاري في " كتاب اللباس" ، في ثنايا بعضوووووووووها

طريقوة األخرى  وغيرهوا من كتوب السوووووووووووووونن. وال  ، وكتواب" ا سووووووووووووووتاوهان"  ،  األدب"
ومثال ذلت كتاب"    ،  هتمام المحدثين بالشوووووومائل هي التلليف المخصووووووصووووووة لها

رحمه   هووووو(279   ألبي عيسأل الترمهيالنبوية والخصائص المصطفوية"   الشمائل

 

 (.132(الهريعة إلأل مكارم الشريعة،  الراغب األصفهاني ص 1 

 (. 1/36(القاموس المحيا  2 

 (.10/414(انظر: ابن حجر،  فت  الباري  3 
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فوضوووووعت عليه الشوووووروح والمختصووووورات   ،  وقد ُخدم هها الكتاب كثيرام  ،  هللا تعالأل
" اب " شوووووووووووووومووووائوووول النبي  ومن كتووووب الشوووووووووووووومووووائوووول كتوووو  ،  والترجمووووات العووووديوووود 

مال(.  هو432للمستغفري  والشمال: الخلق الهي أخه به المرء  ، والشمائل جم  شأل
فالشمائل هي الطبا  والخصال ،  نفسه من شرف األدب حتأل صار كالخليقة فيه

وفي كالم    ،  أي: في أخالقووه ومخووالطتووه  ،  ورجوول كريم الشوووووووووووووومووائوول  ،  واألخال 
وهم يأخهون ذلت من الماء  ،  أي: كريم األخال ،  الخالئقالعرب: فالٌن مشمول 

 .(1 فصفا وطاب لشاربه؛ الهي هّبت عليه ري  الشمال فبردته

أما الشووووووووووووومائل اصوووووووووووووطالحام: فهي تطلق علأل الكتب التي اشوووووووووووووتملت علأل 
ومختلف أحواله  ،  الخْلقية والُخلقية األحاديث واآلثار المتعلقة بصووووووووووووفات النبي

 و  تتعرض لكل فصوول سويرته كما هو الحال في كتب ، فاتهمنه و دته حتأل و
 .(2 المغازي والسير

 األخالق: -6
وآدابه" ألبي  النبيكتاب " أخال  ا ، بهها العنوانوسومت ومن الكتب التي  
واألخال  في اللغةتعني: السوجية والطب  والمروء  هووووووووووووووو(.369 الشوية األصوبهاني

 .(3 والدين

 

 (4/2332(انظر: ابن منظور،  لسان العرب  1 

 (.3في بيان الشمائل النبوية ص   (انظر: الدكتور منصور يوسف،  جهود العلماء2 

 (.2/214(مقايي  اللغة:   3 
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ومتنوعة   ،  وأما األخال  اصوووووطالحام:فقد نقل عن األخالقيين تعريفات كثير 
يرى  ابن مسووووووكويه ف، والغزالي  ابن مسووووووكويهمن أشووووووهرها تعريف ، بتنو  المهاهب 

 .(1 "حال للنف  داعية لها إلأل أفعالها من غير فكر و  روية":الخلقبأن 

 دثينالصورة الثانية: أنواع الكتابة األخالقية لدى المح -2

سوووووووبقت اإلشوووووووار  إلأل اهتمام المحدثين بالكتابة األخالقية كما في الصوووووووور   
وعند تتب  كتب المحدثين وطرائق تلليفهم نرى صووووووووووور  واضووووووووووحة بأنها   ، األولأل

 تنقسم إلأل أقسام عديد  منها:

لإلمووووووام    -1 المفرد"  "األدب  كتوووووواب:  مثوووووول  واألخال :  القيم  في  مفرد   كتووووووب 
وكهلت    ،  هووووووووووووووو( 281"مكارم األخال " ألبن أبي الدنيا  وكتاب:    ،  هووووووووووووووو( 256البخاري  
 هو(. 360للطبراني  

مثل  ، كتب في السووووووووووونن جامعة: تتضووووووووووومن كتبام في األدب واألخال   -2 
، فكتب الصووحاح والسوونن تتضوومن كتبام في األدب واألخال  ،  كتب دواوين السوونة

هوووووووووووووووووووو(" كتاب  261ففي صوووووحي  البخاري كتاب " األدب" وفي صوووووحي  مسووووولم  
 اآلداب".

" التواضوووووووووووووو " ألبن   ،  كتوب مفرد  في خلق معّين: مثول كتواب " الحلم"  -3 
 أبي الدنيا وغيرها...

 

 (.41(تههيب األخال   بن مسكويه ص  1 
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ومن أبرزها    كتب تتعلق بأخال  الراوي وآداب السوووووام  بصوووووفة خاصوووووة:-4
،  هووووووو( 463"للخطيب البغدادي ت:   كتاب: "الجام  ألخال  الراوي وآداب السام 

 .(1 ام  بيان العلم وفضله""ج، هو(463البر ت:  وكتاب ابن عبد 

 املطلب الثاني 
 يف األدب املفرد   األسرية   عناية اإلمام البخاري بالقيم   

 التعريف باألدب المفرد: -1

يقول عنوه    ،  يعود كتواب األدب المفرد من أهم كتوب األخال  علأل اإلطال 
ابن حجر رحموه هللا تعوالأل " وكتواب األدب المفرد يشووووووووووووووتمول علأل أحواديوث زائود   

الصووووووووووووووحي  في  مووووووا  الموقوفووووووة  ،  علأل  اآلثووووووار  من  قليوووووول  كثير    ،  وفيووووووه  وهو 
.ويؤكوود هووه  المكووانووة العوواليووة ل دب المفرد مووا قووالووه المحوودل العالمووة  (2 الفووائوود "

بقدر هها الكتاب:" ومن أبسووا   عبدالرحمن المعلمي رحمه هللا تعالأل في التعريف
مجموعوات كتوب السوووووووووووووونوة في األدب النبوي كتواب األدب المفرد لإلموام محمود بن  

، واإلمام البخاري كالشووم  في رابعة النهار شووهر  ، إسووماعيل البخاري رحمه هللا
 -أعني األدب المفرد   -وكتابه هها ، وإلأل مؤلفاته المنتهأل في الجود  والصووووووووووحة

؛  م  الصوووووووحي  أولأل كتبه بأن يعتني به من يريد اتبا  السووووووونة هو بعد كتابه الجا

 

 (.108-105د.جمال نصار،  مكانة األخال  في الفكر اإلسالمي ص  ( انظر:1 

 (.10/414(فت  الباري  2 
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وبهوها البيوان    ،  (1 م  التحري والتوقي والتنبيوه علأل الودقوائق.."،  فوإنوه جم  فوأوعأل
وكثر  ما فيه من األحاديث    ،  تتجلأل لنا أهمية األدب المفرد من جهة غزار  مادته

 .(2 وقلة الضليفة فيه ، واآلثار الصحيحة

،  ( 3 فهو كما قيل: " فقه البخاري في تراجمه" ، وطريقته في تبويب الكتاب -
فمن حيث اإلجمال  ،  وسوووووولت في تبويبه ذات الطريقة التي سوووووولكها في صووووووحيحه

ومن ،  (4 الجلي ويؤثر الخفي علأل، فتراجم األبواب منقسووووووووووووووموة إلأل ظواهر   وخفيّوة
ولكن م  بعض الفرو    ،  حيووث التفصوووووووووووووويوول فهي كمووا في الجووام  الصووووووووووووووحي 

 وتنقسم إلأل ثالثة أقسام: ، الصغير 

 التراجم الظاهر . -1

 التراجم ا ستنباطية. -2

وهي التي يكتفي فيهوا البخواري بلفظوة "   ،  التراجم المرسوووووووووووووولوة/ المطلقوة  -3
 .(5 باب" دون أن يكتب عنوانام لها

 

 (.1/17من مقدمة" فضل هللا الصمد"   (1 

 (.7األدب المفرد ص  انظر: األلباني،  صحي   (2 

 (. 53(،  د.حماد القباج،  عبقرية البخاري ص  13هدي الساري ص   (3 

انظر: الشوووية عبد الحق بن عبد الواحد الهاشووومي المكي،  عادات البخاري في صوووحيحه   (4 
 (.73ص  

 (.101انظر: ياسر الشمالي،  مناهج المحدثين ص   (5 
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 نزلة القيم األسرية في األدب المفرد.م -2

عنودموا نتوأمول كتواب األدب المفرد نجود بوأنوه كتواب موسوووووووووووووووعي في  
ويمكن أن نرى بوأن اختيواراتوه األخالقيوة كوانوت    ،  اآلداب اإلسووووووووووووووالميوة

 :علأل أربعة أنوا  من القيم
 األخال  الفردية.-1
 األخال  األسرية.-2
 األخال  ا جتماعية.-3
 .(1 المتعلقة بالكائنات األخرى األخال  -4

كمووا أن النوواظر في الكتوواب يرى مظوواهر عوود   هتمووام البخوواري رحمووه هللا 
منها أنه قّدم القيم األسووووووووورية أو م علأل غيرها من أنوا   -1تعالأل بالقيم األسووووووووورية:

وكأنه يشووووير إلأل أن األسوووور  بمثابة النوا  األولأل   ،  ليدلل علأل علو مكانتها؛  القيم
إلأل غيرهوا من    ،  والولود   ،  وصوووووووووووووولوة الرحم  ، فبودأ بوأبواب البر بوالوالودين ،للمجتم 

 األبواب المتعلقة باألسر  بصور  مباشر  أو غير مباشر .

وأدرك بأن اإلسوووووالم  ، أن البخاري رحمه هللا تعالأل أدرك أهمية األسووووور   -2
ومن هنا   ؛ قد اعتبرها عنصوووورام أسوووواسوووويام في وصووووول اإلنسووووان إلأل منزلة السووووعاد 

فقد أورد رحمه هللا تعالأل األبواب ، نرى كثر  األحاديث الصووووووووووووووحيحة في مجالها 
 

 (.108في الفكر اإلسالمي ص  د.جمال نصار،  مكانة األخال  انظر: (1 
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(  25فنجود بوأن بر الوالودين قود تجواوز أكثر من    ، األكثر فيموا يتعلق بواألسوووووووووووووور 
وغيرها من األبواب التي    ،  وكها في الولد  ، وقريب منها في صووووووووووولة الرحم ،  بابام 

 تتصل باألسر  .

 املبحث الثاني
ة يف كتاب األدب املفرد القيم    

ّ
 األسرية الكلي

 :تمهيد 

سووووووووبق أن ألمحت إلأل صووووووووعوبة ا تفا  علأل سووووووووّلم قيمي واحد سووووووووواء بين  
وأن القيمة الواحد  قد تتنازعها جهات عديد  باعتبارات    ،  المتقدمين أو المتأخرين

ولكن بالنسووووووبة للقيم األسوووووورية وتقسوووووويماتها القيمية الداخلية نرى الشووووووية  ،  مختلفة
واجبووات نحو    -كتور دراز علأل سووووووووووووووبيوول المثووال يجعلهووا في أربعووة واجبووات:الوود 

والفرو .   األزواج.    -األصووووووووووووووول  نحو  األقوووووارب.  -واجبوووووات  نحو   -واجبوووووات 
ويتض    ، دراز رحمه هللا تحت نو  األخال  العملية  وهها التقسيم جعله.(1 اإلرل 

ذكر الشوووووية بعد ثم   ،  للمتأمل في هها السوووووّلم القيمي أنه جاء علأل وجه اإلجمال
فتحت واجب األصووول والفرو   ،  ذلت تحت كل واجب عد  مسووائل أو قيم فرعّية

والتربيوة ل و د ول سوووووووووووووور  ،  واحترام حيوا  األو د ،  جواء اإلحسوووووووووووووووان إلأل الوالودين
يتعلق بالقيم   ،  وعلأل الطريق ذاته قمت بمحاولة لوضووووووووووو  سوووووووووووّلم قيمي.  (2 بعامة

 

 (.722-711انظر: د.محمد عبد هللا دراز،  دستور األخال  في القرآن ص   (1 

 (.712-711المصدر السابق ص   (2 
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واألحاديث الوارد  تحت كل  ، واب الكتاب وذلت بعد تأمل طويل ألب ،  األسووووووووووورية
فخلصوُت إلأل قسومة ؛ وما وصول إليه اجتهادي، وتوخيت الدقة قدر طاقتي ، باب 
وتحت كل قيمة من   ،  الرحمة -العدل  -اإلحسوووووووان -  المسوووووووؤولية هي: ،  رباعّية

ومنشووووأ هه  القسوووومة الرباعية أن أكثر   ،  هه  القيم الكلّية األرب  قيم فرعية عديد 
وكهلت أن البخاري رحمه  ، القيم الوارد  في األحاديث تنضوووي تحت القيم الكلّية

 وفي األحواديوث المرصووووووووووووووود  لهوا.  ،  هللا تعوالأل أظهرهوا كثيرام في عنواوين األبواب 
بل سوووأكتفي   ، حتأل   يتضوووخم البحث ، الشوووواهد واألحاديث ولن أطيل في شووورح  

م  العناية  ،  إ  في حالة الضوورور  ،  بعرض مجرد وبسوويا لهه  الشووواهد النصووّية
  تبعام للتقسيم الهي اخترت سالفام. ، بتصنيفها منهجيام 

 املطلب األول 
 املسؤولية   

عنه من إقرار المرء بما يصوووووووووودر   :تعنيفي معناها الشووووووووووامل  المسؤؤؤؤؤؤ ولية  
 ، إنها القدر  علأل أن يلزم الفرد نفسووووووووووووه أو م ،  واسووووووووووووتعداد  لتحمل نتائجها ، أفعال

. (1 وبإرادته الحر ،  والقدر  علأل أن يفي ذلت بالتزاماته بواسووووووطة جهود  الخاصووووووة
حيث   ،  بل هي من أصوووووووولها ،  وتعد المسوووووووؤولية قيمة رفيعة من القيم األسووووووورية

فالفرد الهي يشوووووووعر بالمسوووووووؤولية تجا   ،  رد تكشوووووووف عن الجانب اإليجابي لدى الف
  نفسوووووووووه وأسووووووووورته ومجتمعه يدفعه هها الشوووووووووعور للقيام بواجباته والتزاماته نحوهم.

 

 (.137( انظر: د.محمد دراز،  دستور األخال  في القرآن ص 1 



 (دكتور/ حممد بن نايف املطريي)                                        القيم األسرية الكلية

- 2930 - 

والحيا  اإلنسووووووووانية تعد مجا م للتحلي بالقيم واألخال  ا جتماعية واألسوووووووورية من  
 منها: ، عديد  ولها تندرج تحتها قيم أسرية فرعية ؛ خالل المسؤولية

 الرعاية والتأديب: -1

والراعي: هو   ، وحسوووووون التعهد له ، والرعاية من الرعي وهو: حفظ الشوووووويء
فكلُّ من   ،  وما هو تحت نظر  ،  الملتزم صووووووووووالح ما قام عليه  ،  الحافظ المؤتمن

 ،  لحه في دينه والقيام بمصووووووووووا ،  كان تحت نظر  شوووووووووويء فهو مطلوب بالعدل فيه
 ، حصووووووووووووووول لووه الحظ األوفر  ؛  فووإن وّفأل موواعليووه من الرعووايووة  ،  ودنيووا  ومتعلقوواتووه
ولموا ننظر  (1 وإن كوان غير ذلوت طوالبوه كولُّ أحود  من رعيتوه بحقوه  ، والجزاء األكبر

نرى أنه   ؛  في تصوووورف اإلمام البخاري في األدب المفرد م  هه  القيمة "الرعاية"
في ثالثة أبواب متتالية:    (2 وكلكم مسوؤول عن رعيته"قد كرر حديث: " كلكم را   

ولهها التصوووووووووورف   ،  باب المرأ  راعية ،  وباب الرجل را   في أهله ،  باب العبد را   
فالرجل المفرد يدخل في  ، د لة عميقة في اسوتيفاء التفصويل في الرعاية األسورية

ات فعالم وجوب الرعوووايوووة بحفظ جوارحوووه حتأل يعمووول الموووأمورات ويجتنوووب المنهيووو
 ،  وكهلت رعاية الرجل أهله بسوووووووياسوووووووة أمرهم وإيصوووووووالهم حقوقهم   ،  ونطقام واعتقادام 

ورعوايوة المرأ  تودبير أمر البيوت واألو د والخودم والنصوووووووووووووويحوة للزوج في كول ذلوت  
ورعوايوة الخوادم حفظ موا تحوت يود  والقيوام بموا يجوب عليوه من    ،  وحفظوه في غيبتوه

 

 ( بتصرف يسير.6/190( انظر: بدر الدين العيني،  عمد  القاري  1 

 (.37تخريجه ص  ( سبق 2 
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 ، ق أن فصوووووووووولت في معنا  في أول البحث وسووووووووووب ، .والتأديب من األدب (1 خدمته
وقود ذكر البخواري رحموه هللا فيموا يتعلق بهوه  القيموة ثالثوة أبواب: بواب أدب الوالود  

واألحووواديوووث في هوووه     ،  "أدب اليتيم"  بووواب:  ،  بووواب بر األب لولووود   ،  وبر  لولووود 
ففي البواب األول ذكر حوديوث   ليسووووووووووووووت كموا في قيموة الرعوايوة.  ، األبواب مختلفوة

أنه سووووووم  أبا  يقول: "كان يقولون: الصووووووالح من هللا   ، الوليد بن نمير بن أوي 
وأورد في البواب الثواني روايوة عن ابن عمر رضووووووووووووووي هللا ،  (2 والتوأديوب من اآلبواء"

كما أن لوالدك   ،  ألنهم بروا اآلباء واألبناء؛  عنهما أنه قال: "إنما سماهم هللا أبرارام 
  .وفي الباب الثالث ذكر رواية عن ُشميسة(3 حق"  كهلت لولدك عليت  ،  عليت حقام 

العتكية قالت: "ذكر أدب اليتيم عند عائشوة رضوي هللا عنها فقالت: إني ألضورب  
وهه   يعني يمتد وينبط  علأل األرض من أثر الضووووورب.،  (4 اليتيم حتأل ينبسوووووا"

رد لوه فقود أف  ،  أموا في عموم أهول البيوت   ، المرويوات الثالل كلهوا في تربيوة األو د 

 

 ( بتصرف يسير13/121(انظر: فت  الباري  1 

(  31/102(،  والمزي في تههيب الكمال  63/231(أخرجه ابن عساكر في تارية دمشق  2 
(،  وفي إسوووووووناد  الوليد بن مسووووووولم كثير التدلي  ولم 358وابن أبي الدنيا في الليال ص  

 (.18ب المفرد حديث رقم:  يصرح بالسما ،  وقد أورد  األلباني في ضليف األد

(،  175(،  وابن أبي الووودنيوووا في الليوووال ص  5/520(أخرجوووه ابن عووودي في الكوووامووول  3 
(،  وقوال الهيثمي: وفيوه عبيود هللا بن الوليود وهو 8/164والطبراني كموا في مجم  الزوائود  

 ضليف.

هقي  (،  والبي694(،  والطبري في تهوووهيوووب اآلثوووار  26686(أخرجوووه ابن أبي شوووووووووووووويبوووة  4 
 (.105(،  وصححه األلباني في صحي  األدب المفرد رقم  6/258 
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وأورد فيه حديث ابن عباس رضوووووووي هللا عنهما:   ، باب تعليق السووووووووم في البيت 
وفي هها األمر بتعليق السووووووووووووووم  ،  (1 أمر بتعليق السووووووووووووووم في البيت""أن النبي

من   ،  مايرد عنهم سوء األدب. واألهل كل من في البيت  ، بحيث يرا  أهل البيت 
فواإلنسووووووووووووووان   ن في البيوت أهول.فكول م ؛  وأم،  وخوالوة، وعموة  ،  وبنوت ، وابن،  زوجوة

حتأل ولو كانوا صووووغارام إذا  ،  مسووووؤولية رعاية وتأديب وتربية ؛ مسووووؤول عن أهله
وينبغي علأل الرجل   أما غير المميز فإنه يؤمر بموا يتحملوه عقلوه.،  كانوا مميزين

أيضووووووووووووووووووام  الحرام  فعووووول  وأهلوووووه عن  أو د   يؤدب  فعووووول   ،  أن  يؤدبهم علأل  كموووووا 
وينهج األب  ،  والتأديب قصووووووووود به تههيب األخال  وإصوووووووووالح العادات (2 الواجب 

.كما أن التأديب (3 المسووووووووؤول كل الوسووووووووائل التي تسوووووووواعد  في تحقيق هه  الغاية
 ،  وينشووووووووووووووأ عليهوا  ، ليوأن  بهوا  ؛  فهو أن يوأخوه ولود  بمبوادئ اآلداب  ،  الالزم ل ب 

ألن   ، وذلت  سوووووتاناسوووووه بمبادئها في الصوووووغر ، برفيسوووووهل عليه قبولها عند الك
كان   ، ومن أغفل في الصوووغر ،  تجعله منطبعام به ، نشوووأ  الصوووغير علأل الشووويء

 .(4 تأديبه في الكبر عزيزام 

 
 

(،  20123(،  وعبوووودالرزا   10669(،  والطبراني في الكبير  2077(أخرجووووه البزار    1 
 (.933وصححه األلباني في صحي  األدب المفرد رقم  

 (.87-2/86(انظر: ابن عثيمين،  شرح رياض الصالحين  2 

 (.1/178فضل هللا الصمد شرح األدب المفرد  (انظر: الجيالني،  3 

 (.343( انظر: الماوردي،  أدب الدنيا والدين ص  4 
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 الحفظ: -2

د وقلولة الغفلوةنقيض النأّلسووووووووووووووْ  ل    ،  يوان وهو التعواهوُ و الحوافألُظ و الَحفأليُظ الموكول
اإلمام العز بن عبد السووووووالم معنأل الحفظ بقوله: "هو  ويبين  .  (1 بالشوووووويء َيْحَفظه

ضووووووووووووووبا األشوووووووووووووويوواء وحفظهووا.. والتخلق بووه بحفظ مووا أمرت بووه من الطوواعووات 
.وإن كووانووت هووه  القيمووة قريبووة في المعنأل من الرعووايووة إ  أن فيهووا  (2 واألمووانووات"

ولها خصووووووووووووووها   ؛  معنأل العنواية الفوائقوة بموا تحوت المرء مموا يجوب عليوه أن يحفظوه
وعودم السوووووووووووووومواح لكول   ، البخواري بوأبواب متعودد  لحفظ المسووووووووووووووكن / البيوت   اإلموام

فوضوووووووووووووو  بوابوام بعنوان: "بواب إطفواء    ،  موايؤذي البيوت ومن بوداخلوه من األسوووووووووووووور 
أل  وأورد فيه حديث  ،  المصوووووووباح" وَل ّللال  ؛ َجابألرأل ْبنأل َعْبدأل ّللال َقاَل: "أَْغلألُقوا َأنل َرسوووووووُ
قَ  ، اأْلَْبَوابَ  نَ  ،  اءَ َوَأْوُكوا السووووووووأّل َناءَ  ،  اءَ َوَأْكفألُاوا اإْلأل ُروا اإْلأل َباحَ  ،  َوَخمأّل  ؛  َوَأْطفألُاوا اْلمألصووووووووْ

ْيَطاَن َ  َيْفَتُ  َغَلقما َقَة   ،  و  يكشوووووف غناء ،  َوَ  َيُحلُّ وكاء ،  َفإألنل الشووووول َوإألنل اْلُفَوْيسوووووأل
رألُم َعَلأل النلاسأل بيتهم" َجاَءْت قال:  .وحديث ابن عباس رضووووووووي هللا عنهما  (3 ُتضووووووووْ
للأل هللُا َعَلْيهأل   ،  َفَهَهَبتأل اْلَجارألَيُة َتْزُجُرَها ،  َفْأَرٌ  َفَأَخَهْت َتُجرُّ اْلَفتأليَلةَ  َفَقاَل النلبأليُّ صوووووووووووَ

ا" يهووَ للَم: "َدعأل ا   ،  َوسووووووووووووووَ ا َعَلْيهووَ دم اعووأل اَن قووَ ا َعَلأل اْلُخْمَر أل اللتألي كووَ َأْلَقْتهووَ ا فووَ اَءْت بألهووَ  ،  َفجووَ
ْرَهم  َفاْحَتَرَ  من أل  ،  ها مثل وضوووووو  دأل وُل ّللال ُرَجُكمْ َفَقاَل َرسووووووُ  ،  : "إألَذا نألْمُتْم َفَأْطفألُاوا سووووووُ

 

 (.2/929(لسان العرب  1 

 (.45(شجر  المعارف  2 

 (.2012(،  ومسلم  3316(أخرجه البخاري في بدء الخلق  3 
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ْثلأل َهَها فتحرقكم" ْثَل َههأل أل َعَلأل مأل ْيَطاَن َيُدلُّ مأل وحديث أبي سوووووووووووووعيد  ،  (1 َفإألنل الشووووووووووووول
المعنأل ذاته الوارد في حديث ابن عباس رضوووووووووووووي هللا    الخدري رضوووووووووووووي هللا عنه

وذكر فيوووه   ،  أعقبوووه ببووواب: "  تترك النوووار في البيوووت حين ينوووامون"  ثم،  عنهموووا
َ  تتركوا النار في بيوتكم  : "حديث سوووووووووالم عن أبيه رضوووووووووي هللا عنه عن النبي

ثم ذكر أثر ابن عمر رضووووووووووووي هللا عنهما قال: قال عمر: "إن  ،  (2 "تنامون   حين
فكوووان ابن عمر يتتب  نيران أهلوووه ويطفاهوووا قبووول أن    ،  النوووار عووودو فووواحوووهروهوووا"

َ  َتْتُرُكوا النولاَر أنوه قوال: ".وذكر حوديثوام قريبوام من أثر ابن عمر عن النبي(3 يبيوت 
وختم بحديث قصوة البيت الهي احتر   ، (4 "فإنها عدوّ  ؛  وتألُكْم حين تنامون فألي ُبيُ 

 ، بهلت فقوال: "إن النوار عدو لكمفحودل النبي   ، علأل أهلوه في المودينوة من الليول
 .(5 فإذا نمتم فأطفاوها عنكم"

 

(،  وقال  4/248(،  والحاكم  5519(،  وابن حبان    5247(أخرجه أبو داود في األدب  1 
 صحي  اإلسناد،  ووافقه الههبي.

 (.2015(،  وأخرجه مسلم في األشربة  6293(أخرجه البخاري في ا ستاهان  2 

(،  وصوححه األلباني موقوفام في صوحي  األدب المفرد  5641( رقم  2/90(أخرجه أحمد  3 
 (.930قم  ر 

(،  وقال: هها حديث صوووووحي  علأل شووووورم الشووووويخين ولم يخرجا ،  4/284(أخرجه الحاكم  4 
 ووافقه الههبي.

 (.2016(،  ومسلم في األشربة  6294(أخرجه البخاري في ا ستاهان  5 
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وأفرد  بحوديوث جوابر بن    ،  وأعقوب هوهين البوابين ببواب " غلق البيوت بوالليول"
َمَر َبْعَد ُهُدوءأل الللْيلأل إأليلا: "عبد هللا رضووي هللا عنهما قال: قال رسووول هللا  ، ُكْم َوالسوول
هأل  ْن َخْلقووأل ا َيبووُثُّ هللُا مأل ْدرألي مووَ َدُكْم َ  يووَ إألنل َأحووَ اءَ   ،  َغلألُقوا اأَلْبَوابَ   ،  فووَ قووَ  ، َوَأْوُكوا السووووووووووووووأّل

َناءَ  ابألي َ  ،  َوَأْكفألُاوا اإلأل جاء الحفظ بمن    ، .وفي سووويا  الحفظ ذاته(1 "َوَأْطفألُاوا اْلَمصوووَ
ووضوووو  فيه باب: "ضووووم   ، (2 الصووووبيان من الخروج من البيت وقت فور  العشوووواء

ُكُفوما : " وأورد فيه حديث جابر هللا عنه عن النبي  ،  الصوبيان عند فور  العشواء"
ْبَياَنُكْم َحتلأل َتْهَهَب َفْحَمُة  .وفي  (3 "العشوواء سوواعة تهب الشووياطين -َأْو َفْوَرُ     -صووأل

بل   ،   نفسوووووووه يبّين البخاري رحمه هللا ضووووووورور  اإلنكار علأل أهل الباطلالسووووووويا
ووضوووووو  في ذلت باب " األدب وإخراج الهي يلعبون بالنرد   ،  وإخراجهم من البيت 

وأهل الباطل" وصووووووووووّدر  بأثر عن ابن عمر رضووووووووووي هللا عنهما "أنه كان إذا وجد 
د  أثر عائشة رضي هللا ثم ذكر بع،  (4 أحدام من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها"
فأرسولت   ، كانوا سوكانام فيها عندهم نرد  ،  عنها: "أنه بلغها أن أهل بيت في دارها

 

 (.2012(أخرجه مسلم في األشربة  1 

/  2اا. انظر: المخصوص  (فور  العشواء: عند العتمة،  وذلت عند صوال  العشواء وبعدها شوي2 
388.) 

 (.2012(،  ومسلم في األشربة 5623(أخرجه البخاري في األشربة  3 

الموطوووووأ  4  في  موووووالوووووت  شوووووووووووووويبوووووة  1754(أخرجوووووه  أبي  وابن  في  2651(،   والبيهقي    ،)
(،  وقال:  590(،  وصوووووووححه األلباني في صوووووووحي  األدب المفرد رقم  10/216السووووووونن 

 إسناد  صحي  موقوفام.
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.ومن األبواب (1 وأنكرت ذلت عليهم"  ،  إليهم: إن لم تخرجوها ألخرجنكم من داري 
معنأل حفظ البيوت األحواديوث الكثير  التي أوردهوا رحموه   ، التي تؤكود هوها المعنأل

والعورات الثالل  وأين يجل  إذا دخل؟،  في أبواب ا سوووووووتاهان وكيفيتههللا تعالأل  
 ،  وهه  فيها خصووووووووووووصوووووووووووية للبيت وأهله  ، والنهي عن فضوووووووووووول النظر في الدور

ولم  ، والحرص علأل ذكر هللا فيه علأل الدوام ، وكهلت السوووووووالم عند الدخول إليه
هر  علأل  وأكثرها من األحاديث المشووووووووووت ، أسوووووووووورد هه  األحاديث خشووووووووووية اإلطالة

 األلسنة.
هوا اإلموام البخواري بقيموة   وعنود التوأمول والنظر في هوه  األبواب التي خصووووووووووووووّ

أعني الحفظ المووادي كوأحواديوث   ،  نجوود أنهووا جواءت بوالحفظ علأل نوعيووه  ،  الحفظ
والحفظ المعنوي كالسوووالم وا سوووتاهان ومن  المنكر في  ،  إطفاء النار والمصوووابي 

يقوووة حول هوووها المعنأل في األحووواديوووث ولشووووووووووووووراح الحوووديوووث تعليقوووات دق  ،  البيوت 
فيه  ":(2 فيقول الطيبي رحمه هللا في شووووووووورح المشوووووووووكا  ؛  واألبواب التي ذكرت آنفام 

جماعها تسوووووومية هللا تعالأل في كل فعل  ، جمل من أنوا  الخير واآلداب الجامعة
وقال في ".وحركة وسوووووووووكون لتحصووووووووويل السوووووووووالمة عن اآلفات الدنيوية واألخروية

فيه جمل من أنوا  اآلداب الجامعة لمصووووووال  الدنيا واآلخر   ":(3 الكواكب الدراري 
وقد ضوووووبا أحوالهم  ،  ألن غسوووووق الليل وقت ظهور األشووووورار ؛  وخصوووووص بالليل

 

(،  وابن أبي الدنيا في  10/216(،  ومن طريقه البيهقي في السووووونن 2753(أخرجه مالت  1 
 (.961(،  وحسنه األلباني في صحي  األدب المفرد موقوفام رقم  86ذم المالهي  

 (.8/186(شرح المشكا   2 

 3 )20/166.) 
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ن من جلوب المنواف  من جهوة ا تبوا  وهو كف الصووووووووووووووبيوان  مموا يتعلق بواإلنسووووووووووووووا
والمطاعم   ،  والمشوووارب وهو إيكاء القرب  ، والمسووواكن وهو غلق األبواب  ، ونحو 

أو ضوبا دواف   ،  ومن دف  المضوار وهو إطفاء المصوابي  ، وهو تخمير األواني
  وما يتعلق بشووياطين اإلن  ،  اآلفات فيما يتعلق بشووياطين الجن فبكف الصووبيان

وأموا بواآلفوة    ، القربوة وتخمير اآلنيوة فبوإيكواءوموا بواآلفوة السوووووووووووووومواويوة    ، فبواإلغال 
 ...".وهها كله علأل سبيل التمثيل والباقي يقاس عليه ، األرضية فباإلطفاء

 النفقة: -3
من كسوووووووووو  ومال ومسوووووووووكن -والمراد بها سوووووووووائر المؤن  ،  النفقة من اإلنفا 

اإلنسووان علأل من يعول من زوجة أو  التي ينفقها    -وطعام وشووراب ومتا  وعالج
 .(1 ولد أو والدين أو أقارب 

والنفقة من المسووووووؤولية التي جعلها الشوووووور  علأل المسوووووولم تجا  من هو تحت 
النفقوة    ،  النفقوة علأل الزوجوة  ، وهي علأل ثالثوة مسووووووووووووووتويوات   ، ويحتواج إليوه  ،  يود 

ينفق علأل زوجتوووه فعلأل الزوج أن  ،  النفقوووة علأل األقوووارب    ،  علأل الولووود والوالووود 
وأن يقوم بكفوايتهوا بكول موا تحتواج إليوه    ، بوالمعروف من غير إسووووووووووووووراف و  تقتير

والزوجة مالزمة  ،  مادامت الزوجة في عصوووووومته ، بحسووووووب طاقته وقدرته المالية
وفيهووا بعض التفوواصوووووووووووووويول    ،  وكووها األمر م  الولوود والوالوود واألقووارب   ،  (2 للطوواعووة

وقود عقود اإلموام البخواري في   الفقهيوة.  مكوانهوا كتوب شووووووووووووووروح الحوديوث والمودونوات 

 

 (.3/116( انظر: بن عالن الصديقي، دليل الفالحين لطر  رياض الصالحين  1 

(انظر: د. مفرح القوسوووووووي،  حقو  اإلنسوووووووان في مجال األسووووووور  من منظور إسوووووووالمي ص  2 
 71-72.) 
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 ،  منهوا بواب "نفقوة الرجول علأل أهلوه"   ، كتوابوه عود  أبواب تتعلق بوالنفقوة علأل الليوال
يَنار   »قال:   بي  وأورد فيه حديث ثوبان رضوووي هللا عنه عن الن لأل دأل ْن َأْفضوووَ إألنل مأل

َيالألهأل  يَناٌر َأْنَفَقُه َعلَ  ،  َأْنَفَقُه الرلُجُل َعَلأل عأل أل َودأل بأليلأل ّللال َحابألهأل فألي سووووووووووَ يَناٌر   ، أل َأصووووووووووْ َودأل
َيالأل  بأليلأل ّللالألو َقاَل َأُبو قألاَلَبَة: َوَبَدَأ بألاْللأل َوَأيُّ َرُجل  أَْعَظُم    ،  َأْنَفَقُه َعَلأل َدابلتألهأل فألي سووووووووووووَ
َغار  َحتلأل ُيْغنألَيُهُم ّللالُ َعزل َوجَ  َيال  صوووووووأل ْن َرُجل  ُيْنفألُق َعَلأل عأل وأردفه  ، (1 ؟.."لل َأْجرما مأل

َمْن َأْنَفَق َنَفَقةم  قال: "عن النبي ،  بحديث أبي مسووووووووووعود البدري رضووووووووووي هللا عنه
ُبَها كانت له صودقة ثم ذكر حديث جابر رضوي هللا عنه  ، (2 "َعَلأل أَْهلألهأل َوُهَو َيْحَتسوأل
تَ َأْنفألْقُه َعَلأل  "َقاَل:    قال: "قال رجل يارسول هللا! عندي دينار؟ ْندألي    ،  "َنْفسأل َقاَل: عأل

َت    ،  آَخرُ  موأل ادأل ُه َعَلأل خوَ اَل: " َأْنفألقوْ َك "  -َفقوَ اَل: َعَلأل َولَودأل دألي آَخرُ   ،  َأْو قوَ نوْ اَل: عأل  ، قوَ
أل "َقاَل:  بأليلأل ّللال ْعُه فألي سوَ َها ، ضوَ .وختم الباب بحديث أبي هرير  رضوي (3 "َوُهَو َأَخسوُّ
ةُ قووال: "  عن النبي  ،  هللا عنووه اَأْرَبعووَ كألينووم ُه مألسووووووووووووووْ ارما أَْعَطْيتووَ ينووَ انأليَر: دأل ارما    ،   َدنووَ ينووَ َودأل

ة   ُه فألي َرَقبووَ أل   ،  أَْعَطْيتووَ بأليوولأل ّللال ُه فألي سووووووووووووووَ ارما َأْنَفْقتووَ ينووَ تَ   ،  َودأل ُه َعَلأل أَْهلووأل ارما َأْنَفْقتووَ ينووَ  ، َودأل
ا الولهألي َأْنَفْقتَوُه َعَلأل أَْهلوألتَ  ُلهوَ "يؤجر في كول .وبعود هوها البواب جواء بواب:  (4 "َأْفضووووووووووووووَ

وأورد تحته حديث عن سووووعد بن أبي   ، شوووويء حتأل اللقمة يرفعها إلأل في امرأته"
تغأل بها  إنت لن تنفق نفقة تبقال لسوووووووعد: " أن النبي   ،  وقاص رضوووووووي هللا عنه

 

 (.994(أخرجه مسلم في الزكا   1 

 (.1002(،  ومسلم في زكا   55(أخرجه البخاري في اإليمان  2 

(،  577(،  وذكر  الشوووووووية األلباني في صوووووووحي  األدب  750(أخرجه البخاري في األدب  3 
 صحي  لغير .وقال: 

 (.995(أخرجه مسلم في الزكا   4 
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وفي موطن سووووابق من  .(1 "امرأتت ي فيّ حتأل ما تجعل ف ،  بها  وجه هللا إ  أجرت 
وفيه أربعة أحاديث    ، لأل عبد  وخادمه صدقه" األدب المفرد ذكر باب "نفقة الرجل ع 

ويتبّين    ووجوب النفقة علأل األهل.   ، تؤكد ذات المعنأل بأن اإلنسووان يبدأ بمن يعول 
وأنه أفضووول  ،  لنا من األحاديث أنها كلها تحث علأل فضووويلة اإلنفا  علأل األهل

وأفضوول من اإلنفا    ،  وأفضوول من اإلنفا  في الرقاب ، من اإلنفا  في سووبيل هللا
 ،  وأوجب عليت نفقتهم  ،  وذلت ألن األهل ممن ألزمت هللا بهم ؛ علأل المسوووووووووواكين

والواجب  ، واإلنفا  علأل من سووووووووووووواهم فرض كفاية ،  فاإلنفا  عليهم فرض عين
 .(2 علأل المسلم أن يبدأ بما هو محتم عليه

 التعليم: -4
 ،  أطلق فيراد به العلم الشووووووووووورعي المفهوم الغالب في اإلسوووووووووووالم بأن العلم إذا  

وهو الهي تواترت في الثناء عليه النصووووووص  ، وهو أسووووومأل العلوم وأرفعها شوووووأنام 
وهي وسوووووويلة األنبياء    ،  ووظيفة رفيعة ،  وتعليم العلم رسووووووالة مقدسووووووة ،  الشوووووورعية

. وتعليم األهل من مسووووووووووووووؤولية المسوووووووووووووولم المكلف برعاية رعيته  (3 والمصوووووووووووووولحين
ها كان من فقه اإلمام البخاري رحمه هللا تعالأل أنه لما ول ؛  الصوووووووووووغير / األسووووووووووور 

وضو  باب " الرجل را   في أهله" سوا  تحته حديث مالت بن الحويرل رضوي هللا  
بأليَبٌة ُمَتَقارألُبونَ عنه قال: أتينا النبي   رأليَن َلْيَلةم  ،  َوَنْحُن شووووووووووووووَ شووووووووووووووْ َوَكاَن   ، َفَأَقْمَنا عأل

أل  وُل ّللال يمما َرفأليقماَرسوووُ َتَهْيَنا أَْهلأليَنا ، َرحأل َأَلَنا َعملا   ،  َفَلملا َظنل َأنلا َقدأل اشوووْ َتْقَنا سوووَ َأوأل اشوووْ
 

 (.1628(،  ومسلم في الوصية  56(أخرجه البخاري في اإليمان  1 

 (.83-2/82(انظر: ابن عثيمين،  شرح رياض الصالحين  2 

 (.14-13( انظر: الشية ابن عثيمين،  كتاب العلم ص 3 
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ُعوا إألَلأل أَْهلأليُكمْ  ،  َفَأْخَبَرَنا ُ  ،  َتَرْكَنا َبْعَدَنا َوَصللْوا  ، َعلألُموُهْم َوُمُروُهْموف ،  َفَقاُل: »اْرجأل
لأليَكمَ  ْن َلُكْم َأَحُدُكْم َوْلَيُؤملُكْم   ،  ا َرَأْيُتُمونألي ُأصووووووووووووووَ اَلُ  َفْلُيَؤذأّل َرتأل الصوووووووووووووول َفإألَذا َحضووووووووووووووَ

مالت بن الحويرل وأصووووووحابه الهين معه .وفي هها الحديث أمر النبي(1 َأْكَبُرُكْم"
بمووووا تعلموا من النبي   بتعليمهم وأمرهم  يبوووودأوا  أهليهم وأن   ، بووووأن يرجعوا إلأل 

ولها أخه صواحب كتاب فضول هللا  ؛   نها تعليمهم الصوال  كما صوالها النبي  وم
الصمد في شرح األدب المفرد من لفظة: "ارجعوا إلأل أهليكم.." هها المعنأل الهي  

 ؛  ارجعوا إلأل أهليكم"  فقال" ؛  أشووووار إليه البخاري رحمه هللا تعالأل بحسوووون تصوووورفه
إلأل األهوول للتعليم فحظ يوافق فووإذا رج     ،  ألن عهوود  تعليم األهوول علأل الرجوول

 وأيضووووووام يقول ابن بطال في شوووووورح صووووووحي  البخاري تحت هها الحديث:،  (2 حقام"
ا يلزمووه تبليغووه لمن   يعلمووه" وهو اليوم من    ،  فيووه من الفقووه: أن من علم علمووم

ا   وأما فأل ،  لظهور اإلسووووالم وانتشووووار  ،  فروض الكفاية أول اإلسووووالم فكان فرضووووم
حتأل يكمل اإلسووالم ويظهر علأل جمي    ،  معينما علأل كل من علم علما أن يبلغه

فلزم العلماء  ، كما أنهر به أمته  ، ويبلغ مشووووووووار  األرض ومغاربها ،  األديان
فأل بدء اإلسووووووووووالم من فرض التبليغ فو  ما يلزمهم اليوم. وفيه: أنه يلزم المؤمن 

 ،  - : تمووت وأخبروا بووه من وراءكم  والفرائض لعموم قولووه  ،  نتعليم أهلووه اإليمووا
وألن الرجول را  علأل أهلوه    ؛  [6]التحريم:  ِّجسحسخسمسّٰ ولقولوه تعوالأل:  

 .(3 "ومساول

 

 (.6008أخرجه البخاري في األدب   (1 

 (.1/304  فضل هللا الصمد (2 

 (.1/167شرح صحي  البخاري   (3 
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 النظافة: -5
واألمور   ،  "هي الطهوار  من الحودل والجنوابوةمفهوم النظوافوة في اإلسووووووووووووووالم  

لقةم كالظفر والشعر، األخرى المتصلة به .وقد (1 ةم كالوسة والدرن "أو   خلق ، خأل
القرآن الكريم والسونة  من،  دعت نصووص اإلسوالم إلأل النظافة  في مواضو  كثير 

 الحديث     يقتصور مفهوم النظافة في اإلسوالم  ومن المؤكد بأنل  ،  النبوية الشوريفة
ونظافة البياة   ،  بل يشوووووومل نظافة الروح وتطهيرها ،  الجسوووووود عن النظافة في    فيه

وقود اتخوه اإلسووووووووووووووالم وسوووووووووووووووائوَل كثير  للحفواظ علأل النظوافوة عنود   ،  بنواالمحيطوة  
وكها   ،  وطهار  المكان الهي ُيصووووولأل فيه،  الوضووووووء والغسووووول  فشووووور  ، المسووووولمين

وهي الخصوووال التي ُتعنأل بنظافة المسووولم   ، ا لتزام والمحافظة علأل سووونن الفطر 
 .(2 ا السواك وتقليم األظافر وغيرهامنه ، وهي أكثر من أن تحصأل ، الشخصية

 ؛ ومن أهم األمواكن التي يجوب العنوايوة بهوا ونظوافتهوا الودائموة: بيوت األسوووووووووووووور 
فيجب علأل صوووواحب المسووووكن أن يحرص علأل حث أهله علأل ا هتمام بنظافته  

وعنودموا  وهي من المسووووووووووووووؤوليوة والرعوايوة المكلف بهوا الرجول والمرأ  معوام.  ،  وتطيبوه
نجد أن اإلمام البخاري من سووووووووالمة فهمه ودقته  ؛  دب المفرد نتأمل في كتاب األ

بل الحديث نفسوووه هو   ،  أنه أورد الحديث الهي يتعلق بالنظافة تحت باب الرعاية
فقد وضووو  باب " المرأ  راعية" و سوووا  تحته   ، في الرعاية علأل وجه الخصووووص 

 

 (.145(مكارم األخال  للنسفي ص  1 

( انظر:د.هند شووريفي،  القيم واألخال  في المجال ا قتصووادي والصووحي والبياي،  ضوومن  2 
 (.242-241كتاب القيم واألخال  في اإلسالم ص 
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 وكلكم يقول: " كلكم را   حديث ابن عمر رضوي هللا عنهما أنه سوم  رسوول هللا 
وفي فت  الباري  ، وفيه "والمرأ  راعية في بيت زوجها" ،  (1 مسوووووووووووؤول عن رعيته"

ومن التدبير العناية    ،  يبّين ابن حجر أن رعاية المرأ  تدبير البيت واألو د والخدم
بل إن اإلمام البخاري قد وض  بابام مستقالم  ،  (2 بنظافة البيت وصيانته من األذى

فقال: باب: "إصوووالح  ، وهو اإلصوووالح ، ه بلفظ  قرآني دقيقوعبر عن ،  بالنظافة
وأورد تحتوه أثرام فيوه أن عمر رضووووووووووووووي هللا تعوالأل عنوه كوان يقول علأل   ،  المنوازل"

وأخيفوا هوه  الجنّوان قبول أن    ، المنبر: يوا أيهوا النّواس! أصوووووووووووووولحوا عليكم مثواويكم
،  ( 3  وإنا وهللا ما سوووالمناهّن منه عاديناهن"  ، فإنه لن يبدو لكم مسووولموها ؛  تخيفكم

ودّل الحديث أن إهمال   صوووووووووووغير .والجنان الحّيات ال،  ويقصووووووووووود بالمثاوي المنازل
 ،  ولها أمر عمر رضووووووووووووووي هللا عنوه بإصووووووووووووووالحهوا   ؛  البيوت قد يدخل عليهوا األذى

واإلصوووووووالح المعنوي  ،  واإلصوووووووالح هنا قد يشووووووومل اإلصوووووووالح الحسوووووووي بالنظافة
وكووهلووت وضوووووووووووووو  اإلمووام البخوواري رحمووه هللا في آخر األدب المفرد بووابووام    بووالووهكر.

وذكر تحته أثرام عن ابن عمر رضي   ،  أ  زوجها"بعنوان باب: "حلق الجارية والمر 
 ، عنودموا دخول عليوه بعض أصووووووووووووووحوابوه  (4 هللا عنهموا أنوه قوال: "النور  تر  الجلود"

 

 (.37( سبق تخريجه ص  1 

 .(13/121(انظر: ابن حجر،  فت  الباري  2 

(،  وحسووونه األلباني في صوووحي  األدب 26328(،  وابن أبي شووويبة   9250أخرجه عبد الرزا   (3 
 (. 347المفرد   

الكبير 4  المعجم  في  الطبراني  الزوائووووووود  13069(أخرجوووووووه  مجم   في  الهيثمي  وقوووووووال    ،)
 (: ورجاله موثقون.1/279 
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وهها فيه د لة علأل اعتناء الصوحابة رضوي هللا   ،  ورأى جاريته تحلق عنه الشوعر
 واستعمال ما يناسب صحتها ونظافتها. ، عنهم بنظافة أجسادهم

 املطلب الثاني 
 العدل   

وقود يسووووووووووووووتعمول هوها    ،  خالف الجور وهو موا قوام في الّنفوس أنّوه مسووووووووووووووتقيم
فات  والعدل من الّناس المرضووووّي  ، فيقال: رجل عدل ، المصوووودر اسووووتعمال الصووووّ

والمقسوووووووووا هو العادل في  ، .والعدل يكون في القول والفعل(1 المسوووووووووتقيم الّطريقة
نجود  فيموا يتعلق    ؛ ي رحموه هللا.ولموا ننظر في األدب لإلموام البخوار (2 قولوه وفعلوه

وهي   ؛ بقيمة العدل من القيم األسوووووووووورية قد عقد أبوابام تغطي مجا ت العدل فيها
 كما يلي:

 العدل بين األوالد: -1
بل  ، فاإلسووووالم يوجب العدل والتسوووووية بين األو د في النفقة والهبة والعطية

وقد أورد  ، وغير ذلت مما يملكه اإلنسوان ، يأمر بالعدل بينهم في التربية والبشور
قيموة العودل بين    ، اإلموام البخواري رحموه هللا تعوالأل أحواديوث كثير  في هوه  القيموة

ومن ذلت أنه لما وضوو  باب " أدب الوالد وبر  بولد " سووا  تحته حديث  ، األو د 
ولأل هللاأل "  :النعمان بن بشوووووووير رضوووووووي هللا عنه ُلُه  َأنل َأَباُ  اْنَطَلَق بألهأل إألَلأل َرسوووووووُ َيْحمأل

 

 (.5/2838(انظر: ابن منظور،  لسان العرب  1 

 (.3/425القيم،  مدارج السالكين  (انظر: ابن 2 
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وَل هللاأل  ُدَك َأنأّلي َقْد َنَحْلُت النُّْعَماَن َكَها َوَكَها ، َفَقاَل: َيا َرسووووووُ هأل َفَقاَل: َأُكلل  ،  إألنأّلي ُأشووووووْ
ْد َغْيرألي  ، َوَلَدَك َنَحْلَت؟ َقاَل:  َ  هأل رَُّك َأْن َيُكوُنوا فألي ُثمل َقاَل: َأَليْ  ،  َقاَل: َفَأشوووْ َ  َيسوووُ

َواءم؟ قَ  .كما أنه قد ضووو  بابام آخر بعنوان باب (1 .."َقاَل: َفاَل إألذما ،  اَل: َبَلألاْلبألرأل سوووَ
وأورد فيووه حوديوث أن  بن موالوت رضووووووووووووووي هللا عنووه قوال:    ،  " الوالودات رحيمووات"

طت  جاءت امرأ  إلأل عائشووووة رضووووي هللا عنها فأعطتها عائشووووة ثالل تمرات فأع
فأكل الصووووبيان التمرتين ونظرا إلأل  ،  كل صووووبي لها تمر  وأمسووووكت لنفسووووها تمر 

أمهما فعمدت إلأل التمر  فشووووووووقتها فأعطت كل صووووووووبي نصووووووووف تمر  فجاء النبي  
  :وموووا يعجبوووت من ذلوووت لقووود رحمهوووا هللا برحمتهوووا  "فوووأخبرتوووه عوووائشوووووووووووووووووة فقوووال

رضووي هللا عنه  .يعلق القاضووي عياض علأل حديث النعمان بن بشووير  (2 "صووبييها
، وتسوووميته جورما علأل هها بمعنأل أنه عدول عن األول من التسوووويةتعالأل بقوله: "

فأل الصوالح فأشوهد كمل األتم فأل العدل واأل إنأل   أشوهد و  يعقد بين يدى إ أى
كما إن ابن القيم رحمه هللا يرى في ألفاظ حديث النعمان بن بنشوووووووووووير  ،  (3 "غيرى 

مووا يوودل علأل الوجوب      ؛  : "اعوودلوا بين أو دكم"قولووهلفظ ورد في السوووووووووووووونن  
فهو لي  في  ،  ويوسووو  ابن القيم رحمه هللا معنأل العدل بين األو د   ا سوووتحباب.

 

 (.1623(،  ومسلم في الهبات  2586(أخرجه البخاري في الهبة  1 

(،  قال الحاكم: هه  حديث صوووووووحي  اإلسوووووووناد ولم يخرجها ووافقه  4/177(أخرجه الحاكم  2 
(،  ومسووووووولم في البر 1418الههبي،  ومن رواية عائشوووووووة الحديث في البخاري في الزكا   

 (.2629والصلة  

 (.5/182(إكمال المعلم بشرح صحي  مسلم للقاضي عياض  3 



 (دكتور/ حممد بن نايف املطريي)                                        القيم األسرية الكلية

- 2945 - 

ونقل هها عن السووولف   ، بل يتعدى إلأل الصووولة ، العطاء والنفقة والبشووور فحسوووب 
ألن    ؛  بينهم ووجب العدل،  (1 "بأنهم كانوا يستحبون العدل بين األو د في الصلة"

والتفاضووول بينهم يجر إلأل الشوووحناء   ،  انتظام المعاش والمعاد إنما يدار م  العدل
وينشوووووأ عن ذلت العقو   ، ومحبة بعضوووووهم له وبغض بعضوووووهم إيا  ،  والتباغض 

 .(2 ومن  الحقو  

 العدل بين الزوجات: -2
ة  ،  وهوووووها مجوووووال آخر الفرعيوووووّ العووووودل  قيم  بين    ،  وقيموووووة من  العووووودل  وهي 

إن كوان متزوجوام بوأكثر من   –فيجوب أن يعوامول الرجول زوجواتوه بوالعودل   ؛  ت الزوجوا
إ  ميل   ،  في المبيت والنفقة والمسكن وفي حسن التعامل ،  في كل شيء-واحد 

ألنه   يملكه.وقد وضوووووووو  اإلمام البخاري رحمه هللا   ؛  القلب فهو   قدر  له عليه
وسووووووا  تحته حديث عائشووووووة   ،  تعالأل بابام بعنوان باب " من انتصوووووور مألن ظلمه "

َل َأْزَواُج النلبأليأّل    رضوووووووووي هللا عنها: قالت: َمَة إألَلأل النلبأليأّل  "َأْرسوووووووووَ فاسوووووووووتأذنت  َفاطأل
َها والنبي َي ّللالُ َعْنَها فألي مألْرطأل َة َرضوووأل َن َلَها َفَدَخَلْت  ، َمَ  َعائألشوووَ َفَقاَلْت: إألنل   ، َفَأذأل

بأّليَن َما   ، َيْسَأْلَنَت اْلَعْدَل فألي بألْنتأل َأبألي ُقَحاَفةَ  ،  َأْزَواَجَت َأْرَسْلَننألي َقاَل: َأْي ُبَنيلُة! َأُتحأل
ْت   ، قَوالَوْت: َبَلأل ،  أحوبُّ  اموَ بأّلي هَوهأل أل " َفقوَ َثْتُهمْ   ،  قَواَل: " فَوَأحأل دل ْت َفحوَ ا    ، َفَخَرجوَ َفُقْلَن: موَ
عألي إليه َعنلا َشْياما َفارْ أَْغَنْيتأل  وفي شرح الحديث قال في كتاب " فضل هللا ،  (3 .."جأل

 

 (. 192ص   (انظر: ابن القيم،  تحفة المودود1 

 (.1/711(انظر: المناوي،  فيض القدير  2 

 (.2442(،  ومسلم في فضائل الصحابة  2581(أخرجه البخاري في الهبة  3 
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الصوووومد في توضووووي  األدب المفرد": "يسووووألنت" وفي لفظ النسووووائي: "ينشوووودنت" أي 
يسوووووي بينهن في المبيت ونحو  مما في وكان ،  التسوووووية بينهن في محبة القلب 

توواء بعض نسوووووووووووووووائووه بووالتحف من  ألن الرجوول لي  عليووه العوودل في إي  ؛  اختيووار 
وأما محبة القلب  ،  وإنما يلزمه العدل في المبيت وإقامة النفقة والكسووووووو  ، الملكل

 .(1 فكان يحب عائشة أكثر منهن"

 املطلب الثالث 
 اإلحسان.   

سووووووواء كان المأمور به إحسووووووانام إلأل  ،  اإلحسووووووان هو فعل الشوووووويء الحسوووووون
فهو  ، سوووووووان في اإلسوووووووالم مكانة رفيعةولإلح،  (2 أو إحسوووووووانام إلأل النف  ، الناس

واألمر باإلحسووووووووان   ،  فكل عمل طيب إحسووووووووان ؛  قيمة من أجل القيم اإلنسووووووووانية
ومن تأمل   ويتسووووووو  مدا  ليسووووووو  محيا الحيا  كلها. ،  يشووووووومل كل عمل وكل قول

 -في اإلحسوووان يّتضووو  بجالء أّن اإلحسوووان يشوووّكل م  العدلنصووووص الشوووريعة 
وأّن دائر  هها اإلحسان تّتس  لتشمل    ،  اإلنسان وأخيه اإلنسانجوهر العالقة بين  

 .(3 الّنف  واألسر  واألقارب ثّم المجتم  واإلنسانّية عاّمة

 

 (. 1/550(فضل هللا الصمد   1 

 (، 1/771( انظر: محمد إبراييم التويجري، فقه القلوب 2 

 (.2/73(انظر: جماعة من الباحثين،  نضر  النليم  3 
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والتي  ،  ويدخل في هه  الدائر  الكبير  مجموعة من القيم الفرعّية األسووووووووووووورية
 :ومن تلت القيم ما يلي ، ظهرت في كتاب األدب المفرد وتبويباته بشكل واض 

 البر: -1
"البر   بقوله:وقد عّرفه النبي ، يعد البر من أبرز القيم واألخال  األسووووووووورية

.وهو من (1 حسوون الخلق واإلثم ما حاك في نفسووت وكرهت أن يطل  عليه الناس"
والبر يكون بمعنأل   ،  القيم األسووووووووواسوووووووووية لتحقيق السوووووووووعاد  في المجتم  واألسووووووووور 

 ،  ويكون بمعنأل الطاعة  ، والعشووووور  وحسووووون الصوووووحبة ، واللطف والمبّر  ، الصووووولة
.وقود قودم اإلموام البخواري قيموة البر في (2 وهوه  كلهوا هي مجوام  حسوووووووووووووون الخلق

وهي علأل   ،  ( بوابوام كلهوا في البر54تقوارب   ،  ورصوووووووووووووود لهوا أبواب كثير   ،  كتوابوه
 وبر يتعلق باألرحام وذوي القربأل": ، وبر األبناء ، ثالثة أل مستويات "بر الوالدين

 ،  الوالوودين: يعني علأل وجووه اإلجمووال: اإلحسووووووووووووووووان إليهمووا بووالقولفبرُّ   -1
و برهمامن أعظم  ، (3 وضوووود ذلت العقو   ،  والمال علأل قدر المسووووتطا  ،  والفعل

واحترامهموا    ، ومن خصووووووووووووووال برهموا طواعوة أمرهموا  ، بول هو أعظمهوا ،  أنوا  البر
ومن خصوووال البر بهما   ،  واألخه بنصووويحتهما في غير معصوووية ،  واحترام رأيهما

 ،  ومجوانبوة رف  الصوووووووووووووووت عليهموا   ، ورعوايوة مصووووووووووووووالحهموا ،  خفض الجنواح لهموا

 

 (.2553(أخرجه مسلم في البر والصلة واآلداب  1 

 (16/111(انظر: اإلمام النووي،  شرح النووي علأل صحي  مسلم  2 

 (.2/95(انظر: ابن عثيمين،  شرح رياض الصالحين  3 
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 ،  ومن خصووال البر أيضووام خدمتهما   والتأفف والتضووجر منهما مهما طال زمانهما.
ومن   ، وإحسوان صوحبتهما حتأل يصول ا بن إلأل رضواهما حتأل لو كانا مشوركين

وكل ما ذكرت من    وصووووولة أصوووووحابهما في حياتهما. ،  ا يكون بعد وفاتهماالبر م
خصوووووووووووووووال البر نّص عليهوا اإلموام البخواري في أبواب األدب المفرد فيموا يقوارب  

وبووودأ   ،  ورتوووب األبواب علأل طريقوووة القرآن الكريم  ،  ( بوووابوووام في بر الوالووودين24 
 ِّجه  ين ىن منّٰ   بوواب مووا جوواء في قولووه تعووالأل:  ،  بوواآليووة الكريمووة

ولمووا ذكر منزلووة    ،  فوواألقرب   ثم األقرب ،  ثم األب   ،  فقوودم بر األم،  [8]العنكبوت:
ثم  ،  ثم بواب: "بر األب"  ،  أعقبوه ببواب: "بر األم"  ،  بر الوالودين في البواب األول

ه ببوواب: "بر    ،  بّين بوأن الّبر للوالودين يجووب أن يظوول حتأل م  ظلمهمووا فخصوووووووووووووووّ
البخاري رحمه هللا بسووووووورد تفاصووووووويل برهما من   ثم بدأ الوالدين حتأل م  ظلمهما".

"لين   ناحيتي األمر والنهي أو ناحيتي الفضوووووووووووووول والجزاء بأبواب عد : منها باب:
بواب: "لعن هللا    ،  بواب: "عقو  الوالودين"  ،  بواب: "جزاء الوالودين"  ،  الكالم لوالوديوه"
باب: "من أدرك والديه  ،  اب: "يبر والديه مالم يكن معصوووووية"ب ، من لعن والديه"
"  يستغفر    باب: ،  باب: "باب من برا والد  زاد هللا في عمر " ، فلم يدخل الجنة"
باب عقوبة    ، باب: "  يسب والديه"  ، باب: "بر الوالد المشرك"  ، لوالد  المشرك"
بواب: "عرض   ،  و  الوالودين"بواب: "دع  ،  بواب: "بكواء الوالودين"  ،  عقو  الوالودين"

باب: "من بر   ، باب: "بر الوالدين بعد موتهما" ،  اإلسوووووالم علأل األم النصووووورانية"
 ، وسووا  تحت كلأل باب حديث  ،  من كان يصوول أبو ".. إلأل باب: "هل يكني أبا "

 ؛ كي   أثقول البحوث   ؛  ولم أذكر األحواديوث   ، وتحوت بعضووووووووووووووهوا حوديثين أو ثالثوة
 بواب كانت كاشوووووووفة عن فحوى األحاديث واآلثار التي  وألن صوووووووياغة البخاري ل
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وسردت هه  األبواب لندرك من مضامينها سعة السنة النبوية وشموليتها   ،  تحتها
 ، المتنوواييووة في جمي  الجزئيووات التي تتعلق بووالقيمووة الواحوود  كقيمووة بر الوالوودين
الدقيق وحسوون صووني  اإلمام البخاري في طريقة عرضووه ل بواب وأسوولوبه العلمي 

 في صياغة ألفاظ الباب.

بل يقصوووووووووود به  ، برُّ األبناء: ولي  المراد باألبناء هنا األو د فحسووووووووووب   -2
وإنمووا أطلق اللفظ عليهم هووها اللفظ من بوواب    ،  عموم األو د ذكورام كووانوا أم إنوواثووام 

والنفقووة    ،  وبر األبنوواء هو اإلحسوووووووووووووووان إليهم بووالتربيووة والتووأديووب والتعليم  التغليووب.
و قود رصووووووووووووووود    ،  والرحموة والرفق بهم  ،  والعودل بينهم في الهبوة والعطيوة    ،عليهم

من أهمهوا بواب:   ،  اإلموام البخواري رحموه هللا تعوالأل لبيوان هوه  القيموة أبواب عوديود 
وسووووووا  تحتهما أثر ُنمير   ،  وباب: "باب بر األب لولد " ،  "أدب الوالد وبر  لولد "

واألدب من   ، يقول: "كانوا يقولون: الصوووالح من هللا بن أوس أنه سوووم  النبي  
ألنهم بروا  ؛  وأثر ابن عمر رضوووووي هللا عنهما قال: سوووووماهم هللا أبرارام  ،  (1 اآلباء"

وقد مضأل معنا في قيمة التأديب التعليق عليهما بما يغني    ،  (2 اآلباء واألبناء.."
 عن إعادته.

األرحوووووام:  -3 األقوووووارب عموموووووام واألرحوووووام عنووووود اإلطال  ه  برُّ  يقول   ،  م 
.والمقصور  (3 القرطبي:" الرحم اسم لكافة األقارب من غير فر  بين الرحم وغير "

 

 (39سبق تخريجه ص  ( 1 

 (39( سبق تخريجه ص  2 

 (.5/7(الجام  ألحكام القرآن  3 
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والبر بهم أمر واجب شورعام   ، ببر األرحام: اإلحسوان إليهم بأنوا  البر من الصولة
وقود حكأل اإلموام القرطبي ا تفوا  علأل أن صوووووووووووووولوة الرحم   ،  عنود جمهور الفقهواء

منهووا:   ،  .وتكون صوووووووووووووولووة الرحم بووأعمووال كثير (1 يعتهووا محرمووةوأن قط  ،  واجبووة
 ، والنفقة علأل فقيرهم حسووووووووب الطاقة ،  والسووووووووؤال عنهم ،  وتفقد احوالهم ،  زيارتهم

 ،  وإجوووابوووة دعوتهم   ،  وعيووواد  مريضووووووووووووووهم  ،  وتوقير كبيرهم  ،  ورحموووة صووووووووووووووغيرهم
  ،والدعاء لهم ، ومواسوووووووواتهم في األحزان والمصووووووووائب   ،  ومشوووووووواركتهم في األفراح

ل اإلمام البخاري رحمه اله (2 وسوالمة الصودر نحوهم ،  وإظهار محبتهم .وقد فصوّ
( بوابوام كلهوا في بر  13ووضوووووووووووووو  لهوا أكثر من    ،  تعوالأل في هوه  القيموة العظيموة

وأن  ،  ومعنأل الصووولة المقصوووود  شووورعام  ، بّين فيها وجوب صووولة الرحم ،  األرحام
وجزاء قاط    ،  ومن هو األولأل بالصولة منهم ، وفضولها ،  الواصول لي  بالمكاف 

بل أوضوووووووو  باألحاديث واآلثار حكم صوووووووولة  ،  وعقوبته في الدنيا واآلخر  ، الرحم
 المشرك من األرحام وصلته بالهدايا.

 الوفاء -2
لوفاء  وقال أيضا: ا ،  لعهد: إتمامه وعدم نقض حفظهالوفاء با"قال الّراغب: 

ما يهمنا هو ما يتعلق   ،  اء له أنوا  كثير .والوف(3 "صوووووووووووود  الّلسووووووووووووان والفعل معا
وعدم نسيان الفضل   ،  وهو هنا بمعنأل حسن الصحبة م  األهل  ،  بالقيم األسرية

 

 (.5/7(المرج  السابق  1 

 (.118-117(انظر: د. مفرح القوسي،  حقو  اإلنسان في مجال األسر  ص  2 

 (.528(المفردات  3 



 (دكتور/ حممد بن نايف املطريي)                                        القيم األسرية الكلية

- 2951 - 

  يتخلأل عنها إ  من تجرد من  ، و هو قيمة أخالقية وإنسوووووانية نادر  ،  (1 بينهم
. (2 ء"وقد قالوا: "أعز من الوفا  ،  وقد عظمت منزلته حتأل في الجاهلية  ،  إنسانيته

 ،  وهو خلق كريم   ؛  ويعتبر الوفوواء من المعروف الووهي يجووب أن يوودوم و  ينقط 
وقد ضووووورب الرسوووووول صووووولأل هللا عليه وسووووولم أرو  األمثلة في تعامله م  زوجاته  

ولوها كوان من فقوه اإلموام البخواري رحموه هللا تعوالأل أنوه أورد ؛  رضووووووووووووووي هللا عنهن
في حديث أن  رضووووووي هللا عنه    وذلت ، قيمة الوفاء تحت باب " قول المعروف"

اَن النلبأل قوال َ  ْيءأل َيُقوُل:  إألذَ ي: كوَ انَوْت   ،  اْذَهُبوا بوألهأل إألَلأل ُفاَلنَوة  "ا ُأتألَي بوألالشوووووووووووووول ا كوَ إألنلهوَ فوَ
يَجَة. اْذَهُبوا بألهأل إألَلأل َبْيتأل ُفاَلَنة   يَقَة َخدأل يَجةَفإألنل  ، َصدأل  .(3 "َها َكاَنْت ُتحألبُّ َخدأل

ما يجب علأل المرء من الوفاء م  أصوووووودقاء والديه   ،  ومن صووووووور الوفاء  -
يوطد دوما أواصوووووور المود   والمؤمن الصوووووواد  الوفي  ، في حياتهما وبعد وفاتهما

ويبقأل علأل حبه لهم وإجالله إياهم بعد أن يلقأل   ، والصلة والصداقة بأهل ودهما
و  يغفل عن تلت الوشوووووووووووووويجة  ، فال ينسووووووووووووووأل ذلت الود القديم ، والدا  وجه ربهما

 اإلنسانية النبيلة التي أحكم نسجها والدا  الحبيبان. 

 

 (.1/226(انظر: الجيالني،  فضل هللا الصمد  1 

 (.8/3640(نضر  النليم  2 

(،  وقوال: صووووووووووووووحي  اإلسوووووووووووووونواد ولم  4/175(،  والحواكم  20/ رقم  23(أخرجوه الطبراني  3 
يخرجوا  ووافقوه الوههبي،  والحوديوث من روايوة عوائشووووووووووووووة في صووووووووووووووحي  البخواري في منواقوب 

 (.3818األنصار  
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تجمل  وذلت الود النبيل الخالص   ، الرفيعةسووووووانية  وبمثل هه  المشوووووواعر اإلن
وعقد البخاري ، (1 جود المسولم الصواد  في هه  الحيا وهها كله منوم بو  ، الحيا 

وسووووووا  تحته   ، رحمه هللا تعالأل في هه  الصووووووور  باب: "بر الوالدين بعد موتهما"
ْيُد ْبُن َعلأليأّل ْبنأل ُعَبْيد   حديث  ُل اْلقَ  ،  َعْن َأبأليهأل  ،  ُأسووَ ْيد  ُيَحدأّل َ  َأَبا ُأسووَ مأل ْوَم َقاَل: َأنلُه سووَ

ْنَد النلبأليأّل   أل ُكنلا عأل وَل ّللال ْيٌء َبْعَد  ، َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرسووووووووووووُ ْن بألرأل َأَبَويل شووووووووووووَ َهْل َبقألَي مأل
ا؟ قَواَل: "َنَعمْ  ا َأَبرُُّهموَ موَ ا ، َمْوتألهأل اُء َلُهموَ عوَ اٌل َأْرَبٌ : الودُّ ا ، خألصووووووووووووووَ اُر َلُهموَ تألْغفوَ سووووووووووووووْ  ، َوا أل

ا هألموَ دأل اُذ َعهوْ ا  ،  َوإألْنفوَ موَ يقألهأل دأل َم لوََت إأل ل مألْن    ،  َوإألْكَراُم صوووووووووووووووَ مأل اللتألي َ  َرحأل ُة الرلحأل لوَ َوصووووووووووووووأل
َما" وأورد فيه حديث عبد هللا  ، وأعقبه بباب: "بر من كان يصووووووووووووله أبو " ، (2 قألَبلألهأل

مر أعرابأل في سووووووووووووووفر فكوان أبو    بن دينوار عن ابن عمر رضووووووووووووووي هللا عنهموا "
فقال األعرابي ألسوووت بن فالن قال بلأل   ،  لعمر رضوووي هللا عنه  األعرابي صوووديقام 

فقال  ،  فأمر له بن عمر بحمار كان يسوووووووتعقب ونز  عمامته عن رأسوووووووه فأعطا 
احفظ ود أبيوووت    : " قوووال النبي  :قوووالف  ،  بعض من معوووه أموووا يكفيوووه درهموووان

.ثم ختم بباب: "  تقط  من كان يصووووووووووول أباك فيطفأ  (3 "هللا نورك  فيطف تقطعه  
َرقأليُّ   نورك" عن ْعُد ْبُن ُعَباَدَ  الزُّ يَنةأل   ،  سووَ دأل اْلَمدأل جأل ا فألي َمسووْ َأنل َأَباُ  َقاَل: ُكْنُت َجالألسووم

 

(انظر: د. محمد الهاشومي،  شوخصوية المسولم كما يصووغها اإلسوالم في الكتاب والسونة ص  1 
 رف يسير.( بتص64 

( وصووووووووووووححه،  ووافقه  4/154(،  والحاكم  3664(،  وابن ماجه  3/497(أخرجه أحمد  2 
 الههبي.

 (.2552(أخرجه مسلم في البر والصلة  3 
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انَ  و ْبنأل ُعْثموَ يوهأل َفَمرل بألنوَ   ،  َمَ  َعْمرأل اَلم  ُمتلكألاوما َعَلأل اْبنأل َأخأل َه  ،  ا َعبْوُد هللاأل ْبُن سووووووووووووووَ َفَنفوَ
ْاَت َعْمَرو ْبَن ُعْثَماَن؟   ،  ُثمل َعَطَف َعَلْيهأل  ، َعنأل اْلَمْجلأل أل  ْم َفَقاَل: َما شووووأل َفَرَجَ  َعَلْيهأل
َتْينأل َأْو َثاَلثوما ا   َ َفو  ، َمرل دم َث ُمَحمول لل إألنول   ،  بوألاْلَحقأّل الولهألي َبعوَ  ، ُه َلفألي كألتَوابأل هللاأل َعزل َوجوَ

ُل َأَباَك َفُيْطفَ  : َ  َتْقَطْ  َمْن َكاَن َيصووووووووووأل َتْينأل .قال في فت  القدير: (1 "َأ بألَهلألَت ُنوُركَ َمرل
والمحبة سووووووووويما بعد  ،  أو صوووووووووديق أبيت باإلحسوووووووووان ، والمراد احفظ محب أبيت"

وتقري  يوههوب    ،  وهوها وعيود مهول  ،  فيوههوب هللا نور إيموانوت  ؛  و  تهجر   ،  موتوه
 .(2 "عقول الفحول عن قط  ود األصول

وأما الصووووووووووور  الثالثة للوفاء التي رصوووووووووودها اإلمام البخاري رحمه هللا في   -
وهي مسوألة فضول تتبر  بها الوالد  بأن تقضوي    الوفاء م  األبناء األيتام. ؛  كتابه

وقد  ، ة أو دها بعد وفا  والدهم و  تتزوج بعد  أحدام عمرها صوووووووابر  من أجل تربي
وسوا   ،  عقد لهه  المسوألة باب " فضول المرأ  إذا تصوبرت علأل ولدها ولم تزوج"

أنوا وامرأ   أنوه قوال: "تحتوه حوديوث عوف بن موالوت رضووووووووووووووي هللا عنوه عن النبي 
.و  (3 "سوفعاء الخدين امرأ  آمت من زوجها فصوبرت علأل ولدها كهاتين في الجنة

 

(،  وذكر  األلباني 7898(،  والبيهقي في شوعب اإليمان  26362(أخرجه ابن أبي شويبة  1 
 (.7في ضليف األدب المفرد  

 2 )2/254.) 

(،  وسووووووووووووووكووووت عنووووه أبوداود،  5149(،  وأبو داود في األدب  24006حموووود  (أخرجووووه أ3 
وماسوووووكت عنه فهو صوووووحي  كما في رسوووووالته إلأل أهل مكة المعروفة،  وذكر  األلباني في 

 (.28ضليف األدب  
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َت اْلَمْرأَ   "  المراد بهوها الحوديوث كموا قوال ابن الجوزي رحموه هللا تعوالأل: َيْعنألي َأن تأللوْ
ا تربيهم ا علأل َأْوَ دهوَ التزين والتصوووووووووووووون  والتعرض   َوتركوت   ،  حبسوووووووووووووووت َنفسووووووووووووووهووَ

 .(1 "ل زواج

 حسن الِعشرة: -3
وحسوووووووون العشوووووووور   ، قيمة اإلحسووووووووان وأو ها  أهم القيم التي تحقق  هي من  و

و  تقوم الحيووا  الزوجيووة إ  بين زوجين جعال تقوى    ،  غووالبووام تتعلق بين الزوجين
وحسووووووووون   ، وقتها يمسوووووووووت الزوج زوجته بالمعروف ،  هللا حاضووووووووور  في نفوسوووووووووهما

وتحل المشووووووووووكالت التي تعترض حياتهما في ضوووووووووووء هه  الفضوووووووووويلة   ، العشوووووووووور 
 .(2 ملؤها الحب والحيوية والنجاحفتكون أسر   ؛ العظيمة

 ، باإلحسوان إليهن ، إعطائهن حقوقهن الزوجية :ومعنأل المعاشور  بالمعروف
واإلنفا  عليهن حسووووب  ،  والصووووبر علأل عوجهن ،  ومداعبتهن ، والتلطف معهن
وتكون هه  المعاشووووووووور   ،  وحسوووووووووب العرف السوووووووووائر في المجتم  ، القدر  والطاقة

مقابل أن   ،  ن الطال  بأنفسهنن ومكارهتهن حتأل يطلبإيهائه  مالحسنة أيضام بعد 
وكوانوت طريقوة اإلموام البخواري رحموه هللا م  هوه  القيموة  .(3 عن حقوقهن  تنوازلني

ولكن   ،  حيث فّر  أحاديث حسووووون العشووووور  في أماكن متعدد  من كتابه ،  مختلفة

 

 (.3/21(كشف المشكل من حديث الصحيحين  1 

 (.208( انظر:الدكتور،  شوكت طالفحة،  األخال  في آيات األحكام ص 2 

 (.2/66( انظر: الدكتور عبدالرحمن حسن حبنكة  3 
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ما يجب أن نختار  هنا ما يتعلق بحسووووووووون العشووووووووور  م  الزوجة في هه  الصوووووووووور   
 ، بواب " قول المعروف"  ،  وقود كوانوت هوه  ظواهر  في بوابين في كتوابوه  ،  لمحودد ا

وحديث  ، وأورد فيها األحاديث العامة في حسووووون الخلق ، وباب " حسووووون الخلق"
ومر التعليق علأل أكثرها   ،  م  صوووووووديقات خديجة رضوووووووي هللا عنهاوفاء النبي  
مسووألة   ، ولكن المسووألة التي خصووها شووراح الحديث في هها الباب  ، فيما مضووأل

فأولأل الناس به هم   ،  أن حسووووووون الخلق إذا كان مرغبام فيه ومطلوب م  كل أحد 
العلماء بأن حسووون الخلق هو حسووون العشووور  والصوووحبة م     ولها يرى  ؛ أهل البيت 
نق  ودف  وجلب ال  ،  واإلحسان  ،  فاألهل هم األحق بالبشر وحسن الخلق  ،  الناس
 .(1 فإذا كان الرجل كهلت فهو خير الناس ، الضر

اإلحسووووووووووان للبنات واألخوات علأل وجه  ، ومن صووووووووووور حسوووووووووون العشوووووووووور   -
وفيه تأكيد حق البنات لما فيهن من الضووووووووووووعف غالبام عن القيام   ؛ الخصوووووووووووووص 

بمصووووووووووووالحهن. ومن جميل تصوووووووووووورف البخاري رحمه هللا تعالأل أنه قد قدم أبواب 
منها باب   ، وخصووص لها أبواب متعدد  ، علأل أبواب البر بالولد العناية بالبنات  

ثم باب " فضول   ،  ثم باب" من عال ثالل بنات" ،  " من عال جاريتين أو واحد "
ابنتوووووه المردود " عوووووال  البنوووووات".  ،  من  يتمنأل موت  ببووووواب " من كر  أن    وختم 

 ،  ير  واألحوواديووث التي سووووووووووووووواقهووا البخوواري رحمووه هللا تعووالأل تحووت هووه  األبواب كث
َما : "وهو قوله ،  وسوووونأخه مثا م يبّين فضوووول ا هتمام بالبنات واإلحسووووان إليهن

 

 (.246-6/245(انظر: الشوكاني،  نيل األوطار للشوكاني  1 
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لألم  ُتْدرألُكُه اْبَنَتانأل  ْن ُمسووووووووْ ْحَبَتُهَما  ،  مأل ُن صووووووووُ ويكون   ، (1 "إأل ل َأْدَخَلَتاُ  اْلَجنلةَ  ،  َفُيْحسووووووووأل
من    وقريب   اإلحسوووان إليهن بالنفقة وحسووون التربية والرحمة بهن والصوووبر عليهن.

صور  اإلحسان إلأل البنات صور  اإلحسان إلأل اليتيم في داخل األسر  لما فيهما  
ه اإلمام البخاري بباب مسوتقل ؛ من الضوعف والحاجة بعنوان " خير   ،  ولها خصوّ

َقاَل: َقاَل   وسوووووووووووووا  تحته حديث أبي هرير  ، البيوت بيت فيه يتيم يحسووووووووووووون إليه"
أل  وُل ّللال ُن إألَلْيهأل َخْيُر َبْيت   " :َرسووُ يَن َبْيٌت فأليهأل َيتأليٌم ُيْحسووَ لألمأل رُّ َبْيت  فألي  ،  فألي اْلُمسووْ َوشووَ

اُء إألَلْيهأل  يَن َبْيٌت فأليهأل َيتأليٌم ُيسوووووووَ لألمأل يُر    "َأَنا َوَكافألُل اْلَيتأليمأل فألي اْلَجنلةأل َكَهاَتْينأل  ، اْلُمسوووووووْ ُيشوووووووأل
 .(2 بألإألْصَبَلْيهأل 

ولتأكيد هه  المكانة  ،  اإلحسوان إلأل الجيران ، وثالث صوور حسون العشور   -
ثم صوووووووووووووولوة  ، أن اإلموام البخواري بودأ ببر الوالودين ،  الرفيعوة للجوار في اإلسووووووووووووووالم

و  شوت بأن هها  ؛ ثم الوصواية بالجار ، ثم اإلحسوان إلأل البنات واألو د  ، الرحم
و قد  التصووووووووووورف من اإلمام البخاري إظهار وتجلية لهه  المنزلة العظيمة للجار.

بدأها بباب: "الوصا  بالجار"   ،  (بابام 16أفرد البخاري لقيمة اإلحسان إلأل الجار  
َما َزاَل أنه قال: "وسوا  فيه حديث عائشوة رضوي هللا عنها المشوهور عن النبي  

 

( وصوووححه،  4/178(،  والحاكم  3670(،  وابن ماجه في األدب  2104(أخرجه أحمد  1 
 وكها صححه أحمد شاكر في تعليقه علأل المسند.

(،  وذكر  4785(،  والطبراني في المعجم األوسووووا  3679 (أخرجه ابن ماجه في األدب 2 
 (.26األلباني في ضليف األدب المفرد إ  جملة أنا وكافل اليتيم رقم  
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ينألي بألاْلَجارأل  ْبرأليُل ُيوصووووووووووأل ُيَورألُثهُ  ،  جأل وحديث أبي شووووووووووري    ،  (1 "َحتلأل َظَنْنُت َأنلُه سووووووووووَ
أل َواْلَيْومأل اآْلخألرأل  " قال:عن النبي   ،  ضووووووووووووووي هللا عنهالخزاعي ر  ُن بألاَّللل َمْن َكاَن ُيْؤمأل

ْن إألَلأل َجارأل أل  ْيَفهُ  ،  َفْلُيْحسووأل رأل َفْلُيْكرألْم ضووَ أل َواْلَيْومأل اآْلخأل ُن بألاَّللل َوَمْن َكاَن   ،  َوَمْن َكاَن ُيْؤمأل
رأل َفْلَيُقْل َخْيرم  أل َواْلَيْومأل اآْلخأل ُن بألاَّللل ُمْت ُيْؤمأل وقد أتت هه  األبواب علأل   ،  (2 "ا َأْو لألَيصووووووْ
إلأل  ،  وكف األذى عنه ، من اإلحسوووووووان إليه ،  كل القضوووووووايا التي تتعلق بالجار

بل أتت علأل مسوووووألة اإلحسوووووان إلأل الجار  ،  كيفية ترتيب الجيران في اإلحسوووووان
فيقول:    ،  اليهودي. ويشوووووووووووووورح الحووافظ ابن حجر رحمووه هللا تعووالأل المراد بووالجووار

يَق َواْلَعُدول َواْلَغرأليَب " دأل َق َوالصوووول لألَم َواْلَكافألَر َواْلَعابألَد َواْلَفاسووووأل َمُل اْلُمسووووْ ُم اْلَجارأل َيشووووْ َواسووووْ
افألَ  َوالضووووووووووووووول  دأليل َوالنول دَ َواْلَبلوَ ُب    ،  ارل َواْلَقرأليوَب َواأْلَْجَنبأليل َواأْلَْقَرَب َدارما َواأْلَْبعوَ ُه َمَراتوأل َولوَ

ْن َبْعض   َفاُت اأْلَُوُل ُكلَُّها ، أَْعَلأل مأل ُثمل َأْكَثُرَها َوَهُلمل   ، َفَأْعَلأل َمنأل اْجَتَمَعْت فأليهأل الصوأّل
دأل  ُه َمنأل اْجَتَمعَ  ،  َجرلا إألَلأل اْلَواحأل َفاُت اأْلُْخَرى َوَعْكسووووُ َفُيْعَطأل ُكلٌّ َحقلُه   ،  ْت فأليهأل الصووووأّل
بأل َحالألهأل  اوألي  ،  بألَحسوَ ُ  َأْو ُتسوَ َفَتانأل َفُتَرجأّل .كما أن الحافظ يبين  (3 .."َوَقْد َتَتَعاَرُض صوأل

ُل  بقولوه: "  ، وجو  اإلحسووووووووووووووان إلأل الجوار اَن أَهوْ انأل َوكوَ يموَ الأل اإْلأل ْن َكموَ ارأل مأل ْفُظ اْلجوَ حأل
لأل  انأل  اْلَجاهأل ْحسووَ ُروبأل اإْلأل الأل ضووُ يلةأل بألهأل بألإأليصووَ ُل اْمتألَثاُل اْلَوصووأل يلةأل ُيَحافألُظوَن َعَلْيهأل َوَيْحصووُ

ْنَد لألَقائألهأل َوَتَفقُّدأل َحالألهأل َوُمَعاوَ  اَلمأل َوَطاَلَقةأل اْلَوْجهأل عأل يلةأل َوالسل َنتألهأل  إألَلْيهأل بألَحَسبأل الطلاَقةأل َكاْلَهدأل
ا َيْحتَواُج إألَليوْهأل  هأل  فأليموَ ُه َعَلأل اْختألاَلفأل َأْنَواعوأل بَوابأل اأْلََذى َعنوْ  إألَلأل َغْيرأل َذلوألَت َوَكفأّل َأسووووووووووووووْ

 

 (.2625(،  ومسلم في البر والصلة  6015(أخرجه البخاري في األدب  1 

 (.77(أخرجه مسلم في اإليمان  2 

 (.10/442(فت  الباري  3 
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يَماَن َعملْن َلْم َيْأَمْن   للَم اإْلأل للأل ّللالُ َعَلْيهأل َوسوووووووَ يلةم َوَقْد َنَفأل صوووووووَ يلةم َكاَنْت َأْو َمْعَنوأل سوووووووأّل حأل
يوثأل الولهألي َيلأل  دأل ا فألي اْلحوَ ُه َكموَ اُرُ  َبَوائألقوَ ارأل جوَ يمأل َحقأّل اْلجوَ ٌة ُتْنبألُ  َعْن َتْعظأل يوهأل َوهألَي ُمبَواَلغوَ

الأل أل َوَغْيرأل   َبةأل لألْلَجارأل الصوول َن اْلَكَبائألرأل َقاَل َوَيْفَترألُ  اْلَحاُل فألي َذلألَت بألالنأّلسووْ َراَرُ  مأل َوَأنل إألضووْ
يَ  إألَراَدُ  اْلَخْيرأل َلُه َوَموْ  َمُل اْلَجمأل الأل أل َواللهألي َيشوووووووووْ َعاُء َلُه الصووووووووول َنأل َوالدُّ َظُتُه بألاْلُحسوووووووووْ عأل

َراُر َلُه بألاْلَقْولأل   ضووووْ ُب فأليهأل اإْلأل َرارأل َلُه إأل ل فألي اْلَمْوضووووأل أل اللهألي َيجأل ضووووْ َداَيةأل َوَتْرُك اإْلأل بألاْلهأل
الأل أل َكفُُّه َعنأل  َم َوَغْيُر الصووووووووول يُ  َما َتَقدل الألَ  ُهَو َجمأل اللهألي    َواْلفألْعلأل َواللهألي َيُخصُّ الصووووووووول

ُظ   بأل َمَراتألبأل اأْلَْمرأل بألاْلَمْعُروفأل َوالنلْهيأل َعنأل اْلُمْنَكرأل َوَيعأل َنأل َعَلأل َحسوووووَ َيْرَتكألُبُه بألاْلُحسوووووْ
َق بألَما   ُظ اْلَفاسأل يَب فأليهأل بألرألْفق  َوَيعأل َنُه َوالتلْرغأل ْساَلمأل َعَلْيهأل َوُيَبيأّلُن َمَحاسأل اْلَكافألَر بألَعْرضأل اإْلأل

ُبُه بأل  ُ َعْن َغْيرأل أل َوَيْنَهاُ  بألرألْفق  َفإألْن َأَفاَد َفبألهأل َوإأل ل ُيَناسوووووووأل ُتُر َعَلْيهأل َزَّللََ ا َوَيسوووووووْ الرألْفقأل َأْيضوووووووم
يَبُه َعَلأل َذلألَت َمَ  إأل  ا َتْأدأل دم َببأل لألَيُكفل َفَيْهُجُرُ  َقاصأل  .(1 "ْعاَلمألهأل بألالسل

 : الحرتام ا   -4
 ،  الحرمات جم  حرمة بضوووووووووومتين   أن:(2 جاء في تفسووووووووووير التحرير والتنوير 

وأن ا حترام هو: اعتبار الشووووووووويء ذا حرم   ،  وذكر أن معناها  ما يجب احترامه(
،  نتهواكوه بمخوالفوة أمر هللا في شووووووووووووووأنه وذلوت كنوايوة عن عودم الودخول فيوه أي عودم ا

وقود خّص اإلموام البخواري رحموه هللا تعوالأل    ومن معوانيوه الظواهر  التوقير والمهوابوة.
ونعرض لمسوووألتين أو صوووورتين توضووو  قيمة ا حترام   ،  أبواب كثير هه  القيمة ب
 والتوقير:

 

 لصفحة نفسها.(المرج  السابق،  ا1 

 2 )17 /252.) 
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ولكن البخاري رحمه هللا  ، وقد مضووووأل معنا بر الوالدين ، احترام الوالدين  -
وألن البعض قد يخط  في التعوامل  ،  يؤكد علأل قيموة ا حترام ألهميتهوا وخطرها

وينزل والديه منزلة     ،  فيأتي بما يخدش ا حترام ؛ م  والديه دون أن يشووووووووووووووعر
أو يجل    ،  أن ينادي الرجل أبا  باسومه ،  ومما يخدش قيمة ا حترام  تليق بهما.

باب: "    ،  وذكر البخاري هه  المناسووووووووووبة بابين ، أو يتقدمه في المشووووووووووي ، قبله
وباب: "هل يكني الرجل  ،  و  يمشي أمامه"  ،  و  يجل  قبله  ،  ل أبا يسمي الرج

ففي البواب  ،  وتوأمول في فقوه اإلموام البخواري وتفصوووووووووووووويلوه في قيموة ا حترام ، أبوا "
بمعنأل أن نوداء الوالود   وفي البواب الثواني بودأ بوا سووووووووووووووتفهوام!  ،  األول جزم بوالنهي
وكما  ،  عمر رضوووي هللا عنهماكما فعل سوووالم م  أبيه ابن   ،  بكنيته   حرج فيها

وأورد   فعل ابن عمر نفسه م  أبيه أبي حفص عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.
أنه أبصووووور رجلين فقال: ألحدهما ما هها "  تحتهما أثر أبي هرير  رضوووووي هللا عنه

ثم أثر ، (1 "سوومه و  تمش أمامه و  تجل  قبله  تسوومه باال أبي فقال: منت؟ فق
فقال له سووالم:  الصووال  يا أبا عبد   ،  خرجنا م  ابن عمر: قالشووهر بن حوشووب  

وفي الباب نفسوه سوا  أثر ابن عمر رضوي هللا عنهما قال: لكن أبو  ، (2 الرحمن(

 

(،  وصححه األلباني 7894(،  والبيهقي في شعب اإليمان  20134(أخرجه عبد الرزا   1 
 (.32في صحي  األدب المفرد  

(لم أجد من خرجه سووووووى البخاري في هها الكتاب،  وضوووووعفه األلباني في ضوووووليف األدب 2 
 (.45المفرد  
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وقد خصص البخاري رحمه   ،  .ومن صور ا حترام احترام الكبير(1 حفص قضأل
وباب: "إجالل  ،  منها باب: "فضووووووووووول الكبير"  ، هللا لهه  الصوووووووووووور أبواب متعدد 

وباب: "إذا لم يتكلم الكبير هل   ،  وباب: "يبدأ الكبير بالكالم والسوووووووووؤال" ، الكبير"
وإن كان ا حترام من الصووووووووغير   "تسووووووووويد األكابر".  باب: ،  ل صووووووووغر أن يتكلم"
إ  أن موا يهمنوا هنوا هو احترام الكبير داخول   ،  ي كول وقوت للكبير هو المطلوب ف

ولها سووووأورد الحديث الهي ينص علأل هه  المسووووألة  ؛  أو األسوووور  الواحد  ، البيت 
أن أبا    ،  وأقربها في ذلت حديث حكيم بن قي  بن عاصووم ،  أو العالقة األسوورية

ُدوا َأكْ "َفَقاَل:   أوصووووووووأل عند موته بنيه وأل ُدوا  ، َبُرُكمْ اتلُقوا ّللالَ َوسووووووووَ ول َفإألنل اْلَقْوَم إألَذا سووووووووَ
ْم. َوَعَلْيُكْم   ،  َأْكَبَرُهْم َخَلُفوا َأَباُهمْ  ْم َذلألَت فألي َأْكَفائألهأل َغَرُهْم َأْزَرى بألهأل ُدوا َأصوووووووووْ ول َوإألَذا سوووووووووَ
هأل  َناعأل طأل َتْغَنأل بألهأل َعنأل اللل  ، َفإألنلُه َمْنَبَهٌة لألْلَكرأليمأل  ،  بألاْلَمالأل َواصووْ َأَلَة َوُيسووْ األيمأل. َوإأليلاُكْم َوَمسووْ

. َوإألَذا مُوتُّ َفاَل َتُنوُحوا ، النولاسأل  بأل الرلجوُلأل رأل َكسووووووووووووووْ ا مألْن آخأل فَوإألنولُه َلْم ُيَنْ  َعَلأل    ، فَوإألنلهوَ
أل  ولأل ّللال ُعُر بألَدْفنألي َبْكُر ْبُن َوائألل  َرسووووُ ُت َفإألنأّلي ُكنْ  ، َوإألَذا ُمتُّ َفاْدفألُنونألي بألَأْرض  َ  َيشووووْ

لأليلةأل   .(2 "أَُغافألُلُهْم فألي اْلَجاهأل

 

 

ب األدب المفرد،  وذكر  الشووووووووووووووية األلبواني في  (لم أجود من خرجوه سوووووووووووووووى البخواري في كتوا1 
 (.33صحي  األدب المفرد  

(،  وحسوووووووونه األلباني في صووووووووحي  األدب 869/رقم18(، والطبراني 5/61أخرجه أحمد   (2 
 (.277المفرد 



 (دكتور/ حممد بن نايف املطريي)                                        القيم األسرية الكلية

- 2961 - 

 املطلب الرابع 
 الرمحة.   

ألن    ؛  يجد بعض الباحثين صوووووعوبة في التوصووووول إلأل تعريف دقيق للرحمة
إنما نقترب منها بمعرفة  ،  شووووووووووووووأن الرحمة كشووووووووووووووأن معظم العواطف وا نفعا ت 

: "الرحمة محثول (2 ولها قال اإلمام النسووووووووووووفي في "مكارم األخال " ؛  (1 ظواهرها
وعنودموا    ،  وللرحموة مسووووووووووووووتويوات ومراتوب   وهي من ثمرات رقوة القلوب..".  ،  عليهوا

 ، نتأمل كتاب " األدب المفرد" نجد بوضووووووح صوووووور متعدد  تحضووووور فيها الرحمة
فرعية تدخل وهي قيم أسووووورّية   ،  من الرقة والعطف والحب  ،  وتظهر فيها معانيها
 منها: ، في دائر  الرحمة

 الرفق: -1
وهو ضووووووووووووووود   ،  واألخوه بواألسووووووووووووووهول  ،  الرفق هو لين الجوانوب بوالقول والفعول

وبوووه تكون حيوووا     ،  وهو من ثمرات الرحموووة أو من ظواهر الرحموووة  ،  (3 العنف
 األسر  حيا  محبة وتواصل في بياة منسجمة ومتصالحة.

قوائم علأل بول إن منهج حيوا  النبي   ، ومن ذلوت الرفق م  الزوجوة واألهول-
ويشوووووووهد لهها حديث  ،  وكان هه  هديه الهي يعامل به زوجاته وأهل بيته ،  الرفق

َبْيَن َأْمَرْينأل إأل ل اْخَتاَر    ولُ َما ُخيأّلَر َرسوووووووووووُ "َأنلَها َقاَلْت:    عائشوووووووووووة رضوووووووووووي هللا عنها
 

 (.2/5( انظر: د.عبدالرحمن حبنكة، األخال  اإلسالمية وأسسها  1 

 (.83(ص  2 

 (.10/464(فت  الباري  3 
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ْنهُ   ،  َما َلْم َيُكْن إألْثمما  ،  َأْيَسَرُهَما َوَما اْنَتَقَم َرُسوُل  ،  َفإألَذا َكاَن إألْثمما َكاَن َأْبَعَد النلاسأل مأل
أل  هأل  ّللال اَلأل ،  لألَنْفسووووووووووووووأل أل َتعوَ َت ُحْرَمُة ّللال ا ،  إأل ل َأْن ُتْنَتهوَ أل َعزل َوَجلل بألهوَ وقد   ، "َفَيْنَتقألُم َّللألل

أورد هها الحديث اإلمام البخاري تحت باب: "حسن الخلق" كأنه يشير بأن الرفق  
 ولها جاء في أول أبواب حسن الخلق. ، أحد أهم ركائز حسن الخلق

 ، نهاهم عن ضود  وهو العنف ،  ها الهدي منهوكما رأى زوجاته وأصوحابه ه
وقد أورد اإلمام البخاري رحمه هللا تعالأل بعد أبواب حسوووووووووووون الخلق األبواب التي  

"لي  المؤمن  ومن ذلوت بواب: ،  فيهوا موا يشووووووووووووووير إلأل موا ينواقض حسوووووووووووووون الخلق
َي ّللالُ َعْنَها  وسوووا  تحته أحاديث كثير  من أهمها حديث  ،  باللعان" َة َرضوووأل   :َعائألشوووَ

ا َأَتُوا النلبأليل  " اُم َعَلْيُكمْ َأنل َيُهودم ُة: َوَعَلْيُكمْ  ،  َفَقاُلوا: السول  ، َوَلَعَنُكُم ّللالُ  ،  َفَقاَلْت َعائألشوَ
ُب ّللالُ َعَلْيُكمْ  ةُ  ،  َوَغضووووووووووووأل َوإأليلاكأل َواْلُعْنَف  ، َعَلْيتأل بألالرألْفقأل  ،  َقاَل: »َمْهالم َيا َعائألشووووووووووووَ

َمعألي َما ُقْلُت؟ َرَدْدُت َقا ، َواْلُفْحَشو َمْ  َما َقاُلوا؟ َقاَل: »َأَو َلْم َتسووووووووْ َلْت: َأَو َلْم َتسووووووووْ
مْ  مْ  ،  َعَلْيهأل َتَجاُب لألي فأليهأل َتَجاُب َلُهْم فأليل  ،  َفُيسووووووووْ بل من عجيب صووووووووني    ، "َوَ  ُيسووووووووْ

ل فيهووا   ،  البخوواري رحمووه هللا تعووالأل في التووأكيوود علأل قيمووة الرفق أنووه قوود فصوووووووووووووووّ
وبوواب " الرفق في   ،  منهووا بوواب "الرفق"  ،  واب متعوودد  بعوود ذلووتوخصووووووووووووووهووا بووأب
،  وختمها بباب: "التسوووووووكين"   ،  ثم باب: "ما يعطأل العبد علأل الرفق" ، المليشوووووووة"

ورفقه وكان من حسن خلقه   كلها في الرفق والتيسير والمالطفة وحسن المدارا .
وقد سوا   ، ابزوجاته أنه قد سوّرب صواحبات عائشوة رضوي هللا عنها ليلعبن معه

فيه البخاري رحمه هللا تعالأل في باب " مسو  رأس الصوبي" حديث عائشوة رضوي 
وكان لي صووووووووووووووواحب يلعبن   ،  هللا عنهوا قالت: "كنوت ألعوب بالبنوات عنود النبي  

  فليعبن  ،  فيسووووووووووووووربهن إليّ   ،  إذا دخوول ينقمعن منووهفكووان رسووووووووووووووول هللا    ،  معي
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ُن ُخُلقألهأل    :(2 قال في طرح التثريب .(1 معي" اَلُم   -"فأليهأل ُحسووووْ اَلُ  َوالسوووول  -َعَلْيهأل الصوووول
ْن َذلألَت َوَجْم أل   بألَها بألَتْمكألينألَها مأل َواحأل َرتألهأل َمَ  َزْوَجتألهأل َوَمْن َيُزوُرَها مألْن صوووَ يُف ُمَعاشوووَ َوَلطأل

غَ  ُدَها َعَلأل َذلألَت َعَلْيَها َوَما َكاَن َهَها إ ل فألي َزَمانأل الصووووووووأّل اعأل ".َمْن ُيسووووووووَ  رأل َقْبَل اْلُبُلواأل
 ، أنوه قود نهأل عن الغضووووووووووووووب علأل األهول فيموا يعوهر فيوه المرءوكوان من رفقوه  

تتعلق بحفظ   تعووووالأل أورد في األبواب التي  البخوووواري رحمووووه هللا  ذلووووت أن  ومن 
وذكر  ، باب: "الشوووووووويطان يجيء بالعود والشوووووووويء يطرحه علأل الفراش" ، البيوت 

ُكْم  ه يقول:فيه حديث: "أبي أمامة رضي هللا عن ْيَطاَن َيْأتألي إألَلأل فألَراشأل َأَحدأل إألنل الشل
ُه أَْهُلُه َوُيَهيأّلُاوَنهُ  ْيءَ  ،  َبْعَدَما َيْفرألشوووُ َبُه   ، َفُيْلقألي َعَلْيهأل اْلُعوَد َأوأل اْلَحَجَر َأوأل الشووول لألُيْغضوووأل

هأل  هأل   ،  َعَلأل أَْهلوووأل ْب َعَلأل أَْهلوووأل َت َفاَل َيْغضووووووووووووووووَ َد َذلوووأل إألَذا َوجوووَ ا  ،  فوووَ لأل قوووَ ْن َعموووَ ُه مأل َنووول َل: ألأل
ْيَطانأل  وقد سووبق معنا حديث مالت بن الحويرل رضووي هللا عنه وأصووحابه  ،  (3 "الشوول

 ، في المدينة عشوورين ليلةلما أقاموا عند النبي   ،  في باب: "الرجل را   في أهله"
 ،  عن من تركوا خلفهم من األهل فسوووألهم الرسوووول   ،  واشوووتهوا العود  إلأل أهليهم

فقووال: ارجعوا إلأل أهليكم.." تووأموول دقووة نظر    -وكووان رفيقووام رحيمووام -خبرنووا قووال: فووأ
رفقام ورحمة بسوووووووووووووؤاله عن أهليهم وأمر  لهم  وأنه وجد من النبي  الصوووووووووووووحابي  
 بالعود  إليهم.
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 ،  وإدخال السوووووورور عليهم من الرحمة ،  والرأفة بهم ،  الرفق م  الصووووووبيان  -
وقد أورد اإلمام البخاري أحاديث عديد  تنقل صور دقيقة عن الرفق م  الصبيان  

منها علأل سووبيل المثال   الحصوور حديث ألبي هرير    ،  داخل البيوت أو األسوور 
  يقول أبو هرير : ،  م  الصووبيانرضووي هللا كله محبة وتواضوو  ورفق من النبي  

أخه بيديه جميعا بكفي  سوووووووم  أذناي هاتان وبصووووووور عيناي هاتان رسوووووووول هللا  "
ورسول   ،  وقدميه علأل قدم رسول هللا    -  رضي هللا عنهما–الحسن أو الحسين  

يقول:  ارقه( قال: فرقأل الغالم حتأل وضووووو  قدميه علأل صووووودر رسوووووول هللا  هللا 
 .(1 ":  افت  فاك( ثم قبله ثم قال:  اللهم أحبه( فإني أحبهقال رسول هللا ثم

وكل هها  ، ي هللا عنهما كثير  م  النبي  وقصوووص الحسووون والحسوووين رضووو
وفي باب آخر يورد البخاري   ؛  الرفق جاء كما سوبق معنا ثمر  من ثمرات الرحمة
ففي بواب " رحموة الليوال"    ،  رحموه هللا تعوالأل موا يودل علأل عظم رحموة النبي  

َحَم َأرْ َكاَن النلبأليُّ  " أورد حديثام يرويه صوواحبه أن  بن مالت رضووي هللا عنه قال:
َيالأل  يَنةأل  ،  النلاسأل بألاْللأل َيةأل اْلَمدأل ٌ  فألي َناحأل َتْرضوووووووووَ ْاُرُ  َقْينما  ، َوَكاَن َلُه اْبٌن ُمسوووووووووْ  ،  َوَكاَن ظأل
ر   ، َوُكنلا َنْأتأليهأل   .(2 "َفُيَقبأّلُلُه َوَيُشمُّهُ  ، َوَقْد َدَخَن اْلَبْيُت بألإألْذخأل

وهووها من كمووال الوودين    ،  والتواضوووووووووووووو  لهم  ،  وإعووانتهم  ،  الرفق م  الخوودم  -
حيث أوجب علأل صووووووواحب العمل أن يتقي هللا فيمن تحت   ، اإلسوووووووالمي وجماله

 

(، وذكر  األلباني في ضليف األدب 32193(، وابن أبي شيبة  2653(أخرجه الطبراني  1 
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 ، ويعينهم في أمر   ،  ويتعواون معهم  ، و  يكلفهم بموا   يطيقون   ،  يود  من الخودم
 ،  وعليه مراعا  مشووووووووواعرهم ورحمتهم  ، و  يؤذيهم بالقول و الفعل ،  و  يضوووووووووربهم
تتضومن إرشوادات ومعاني    ، مام البخاري هه  القيمة بأبواب متعدد وقد خّص اإل

 ،  ( بابام 20ورصوووود لها في كتابه ما يزيد عن   ،  لطيفة في التعامل والرفق بالخدم
وسووووووووا  فيه أشووووووووهر حديث في هه   ، ومن األمثلة لها: باب: "العفو عن الخادم"

اَل:    وهو حوديوث أن  رضووووووووووووووي هللا عنوه  ، القيموة َم ال"قوَ دأل ينَوَة َوَلْيَ  لَوُه نلبأليُّ قوَ دأل اْلموَ
مٌ  ادأل َة بأليَودألي  ، خوَ َه َأُبو َطْلحوَ َأخوَ اْنَطَلَق بألي َحتلأل َأْدَخَلنألي َعَلأل النلبأليأّل   ، فوَ اَل:   ،  فوَ َفقوَ

أل  ا ُغاَلٌم َكيألٌ  َلبأليبٌ  ، َيا َنبأليل ّللال َفرأل  ، إألنل َأَنسووووووووووووم  َفْلَيْخُدْمَت. َقاَل: َفَخَدْمُتُه فألي السوووووووووووول
يَنَة َحتلأل ُتُوفألَي   ،  َواْلَحَضرأل  َما َقاَل لألي لألَشْيء  َصَنْعُت: لألَم َصَنْعَت  ،  َمْقَدَمُه اْلَمدأل

َنْعَت َهَها َهَكَها؟ َنْعُه: َأَ  صووووَ ْيء  َلْم َأصووووْ .فانظر إلأل (1 "َهَها َهَكَها؟ َوَ  َقاَل لألي لألشووووَ
فكوان    ،  والرفق بخوادموه  ،    هوه  األخال  العظيموة والرحموة المتنواييوة من النبي

و  يكثر عليووه اللوم   ،  و  يزجر   ،  و  يغضوووووووووووووووب منووه  ،  لطيفووام   يعترض عليووه
باب: "إذا سر    ،  ثم أورد اإلمام البخاري رحمه هللا تعالأل بعد هه الباب   والتقري !
 ، وباب: "من ختم علأل خادمه مخافة سوووء الظن" ، وباب "الخادم يهنب" ، العبد"

حتأل   يطم     ،  ويعوودوهووا  ،  ويكيلوهووا  ،  وُيقصووووووووووووووود بووه أن يختموا علأل األطعمووة
وحتأل يصووووووون صوووووواحب المنزل نفسووووووه من سوووووووء الظن في  ، الخدم في السوووووورقة

 ، وفي ذات المسألة وض  بعد  باب: "من عد علأل خادمه مخافة الظن"   خادمه.
وبواب: "ليجتنوب الوجوه   ،  وبواب " تقول قب  هللا وجهوه "  ،  دم"ثم بواب: "أدب الخوا
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 ،  وبعد  باب: "هل يعين عبد "  ،  إلأل باب: "اكسوووهم مما تلبسووون" ، في الضوورب"
اَل ،  وأورد فيهحووديووث عظيم  ،  وبوواب: "  يكلف عبوود  من العموول مووا   يطيق" قووَ

هأل َثْوبٌ  َأبألي َذرّ  َوَعَليوْ ا بوأل هأل ُحلولةٌ َوَعلَ   ،  َمْعُروٌر: َمَرْرنوَ َها   ،  أل ُغاَلموأل ْهَت هوَ ا: َلْو َأخوَ َفُقْلنوَ
إألْخَواُنُكْم  " للأل هللُا َعَلْيهأل َوَسللَم:َقاَل: َقاَل النلبأليُّ َص  ، َكاَنْت ُحللةٌ  ،  َوأَْعَطْيَت َهَها َغْيَر ُ 

يُكمْ  دأل َت َأيوووْ دأل أل   ،  َجَعَلُهُم ّللالُ َتحوووْ َت يوووَ اَن َأُخوُ  َتحوووْ لُ َفْليُ   ،  َفَمْن كوووَ ْأكوووُ ا يوووَ مووول ُه مأل موووْ  ،  ْطعأل
ُه مألملا َيْلَبُ   ْنُه َعَلْيهأل َفإألْن َكللَفُه َما يَ  ،  َوَ  ُيَكلألْفُه َما َيْغلألُبهُ  ،  َوْلُيْلبألسوْ .وختم  (1 "ْغلألُبُه َفْلُيعأل

وهي بواب: "نفقوة    ،  والجلوس معوه إذا أكول  ،  بوأربعوة أبواب في النفقوة علأل الخوادم
باب: "  ،  وباب: "إذا كر  أن يأكل م  عبد " ، دقة"الرجل علأل عبد  وخادمه صووو

وسووووووووووووووا  فيه   ،  وبواب: "هول ُيجل  خوادموه معوه إذا أكول" ،  ُيطعم العبود مموا يوأكول"
أنوووه قوووال: "إذا جووواء أحووودكم خوووادموووه بطعووواموووه  عن النبي  حوووديوووث أبي هرير   

 ، وكان هها هديه كله رفق وتواضووووووووووو  ، (2 فإن لم يقبل فليناوله منه" ،  فليجلسوووووووووووه
ومن يجل  م  هؤ ء المسووووووووووواكين علأل مائد  واحد  فقد نهج نهج األنبياء عليهم  

 وخرج من زمر  المتكبرين. ، الصال  والسالم

 التقبيل والتكنية والمزاح:-2
فإنها تكسوووب األسووور  الحب والود   ، وهه  قيم أخالقية إذا شووواعت في البيوت 

وكلهوا تجيء    ، والوالود من أو د  ، لهوا يقترب الزوج من زوجتوهوبمث ،  بين أفرادهوا
 ، "رحمة الولد الصغير  يقول ابن بطال رحمه هللا تعالأل: ،  كثمر  من ثمار الرحمة
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من األعمال التي يرتضوووووووويها هللا ويجازي عليها   ،  والرفق به ،  وتقبيله  ،  ومعانقته
أن عنووود   نووود النبي  ل قر  بن حووواب  حين ذكر ع  أ  ترى إلأل قول النبي  

.وذكر البخاري رحمه (1 عشر  من الولد ما قبل منهم أحدام: "من   يرحم   ُيرحم"
وأورد    ،  هللا تعوالأل قصووووووووووووووة األقر  بن حواب  تحوت بواب: "من   يرحم   ُيرحم"

فانظر وتأمل ألثر الرحمة والرقة في   (2 بلفظ مقارب تحت باب: "قبلة الصوووووووبيان"
أنه كان يحمل الحسوووووووون قبيلهم! وكان من رحمة النبي  اللطف من الصووووووووغار وت
وسوووا  هها  ،  (3 "اللهم إني أحبه فأحبه"  وهو يقول: ،  رضوووي هللا عنه علأل عاتقه

وعنوانه باب: "حمل الصووووووبي    ،  الحديث قريب من أبواب الرحمة وقبلة الصووووووبيان
وسووووا  في ذلت  ،  ابنته فاطمة رضووووي هللا عنهاوكان يقبل النبي   علأل العاتق".

َقاَلْت:  البخاري رحمه هللا تعالأل حديث عائشوة أم لمؤمنين رضوي هللا عنها قالت:
للَم مألْن  " للأل هللُا َعَلْيهأل َوسووووووَ ولأل ّللالأل صووووووَ يثما َوَكاَلمما بألَرسووووووُ َبَه َحدأل ا َكاَن َأشووووووْ َما َرَأْيُت َأَحدم

ةَ  موَ اَم إأللَ   ، فوَاطأل هأل قوَ انَوْت إألَذا َدَخلَوْت َعَليوْ اَوكوَ ا  ،  ْيهوَ ا َوَقبلَلهوَ َب بألهوَ ا فألي   ،  َفَرحول هوَ َوَأْجَلسووووووووووووووَ
هأل  دأل أل   ،  َمْجلألسووووووووووووووأل َهْت بأليوَ َأخوَ هأل فوَ ْت إألَليوْ اموَ ا قوَ َل َعَلْيهوَ اَن إألَذا َدخوَ بوَْت بوألهأل َوَقبلَلتْوهُ   ،  َوكوَ  ،  َفَرحل

َها ْتُه فألي َمْجلألسوووووووووووووأل هأل اللهألي ُتُوفأليَ  ،  َوَأْجَلسوووووووووووووَ َب بألَها   ،  َفَدَخَلْت َعَلْيهأل فألي َمَرضوووووووووووووأل َفَرحل
 .(4 "َوَقبلَلَها
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أو أن يكني  ،  وهو أن ينادي الرجل زوجته بدل اسووووومها بكنية ،  أما التكنية-
وقد أكنأل النبي  ،  وهها فيه نو  من التحبب والتودد والمالطفة  أحد بناته أو أبنائه.

بل كّنأل جمي    ،  وأكنأل الصووووووغار منهم ،  كثيرام من أصووووووحابه رضووووووي هللا عنهم
َي  ففي باب: " كنية النسووواء" ذكر حديث عائشوووة   ،  ه رضوووي هللا عنهنزوجات َرضوووأل

أل َأَتْيُت النلبأليل  "ّللالُ َعْنَها َقاَلْت:   وَل ّللال اَءكَ  ، َفُقْلُت: َيا َرسوووووووووُ  ،  َفاْكنألنألي  ، َكنلْيَت نألسوووووووووَ
أل  دأل ّللال اَل: »َتَكنأّلي بوألاْبنأل ُأْختوألتأل َعبوْ فكوانوت رضووووووووووووووي هللا عنهوا تكنأل بوأم عبود    ، (1 وَفقوَ

 وعبد هللا هو ابن الزبير رضي هللا عنه. ، هللا

و هو مما يدخل السووووووورور في  ، المزاح م  األهل و األو د ومن رحمته  -
البخاري رحمه وقد وضوووو    ، و يههب الوحشووووة من النفوس ،  البيت ويطرد الكلبة

وسووووووا  فيه حديث أبي هرير  رضووووووي هللا   ،  هللا تعالأل باب " المزاح م  الصووووووبي"
ثم وضو  قدميه  ،  أخه بيد الحسون أو الحسوين رضوي هللا عنهماعنه: "أن النبي  
" ، علأل قدميه  .(2 ثم قال: تر ل

 ،  ففي باب: "حسووووون الخلق إذا فقهوا" ،  واتبعوا طريقهوأخه أصوووووحابه هديه  
و     ، تحتوه أثر ثوابوت بن عبيود قوال: "موا رأيوت أحودام أجولل إذا جل  م  القوم  وأورد 

 

(،  وصوححه األلباني في السولسولة الصوحيحة  24619(،  وأحمد   26290أخرجه ابن أبي شويبة  (1 
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تأمل في حال الناس اليوم  ،  (2 في بيته من زيد بن ثابت رضوي هللا عنه" (1 أفكه
فتراهم يتعاملون خارج المنزل بأحسووووووووون األخال    ، فقد خالفوا هها الهدي اللطيف

 وإذا دخلوا بيوتهم نزعوا إلأل سلوك الجفاء والقسو  إ  من رحم هللا. ، وألطفها

وقد عقد  ،  وكان فيهن زوجاته رضوووووووووي هللا عنهن ، النسووووووووواءومازح النبي  
أن البراء   ،  وأورد فيه حديث أن  رضوووووي هللا عنه ، البخاري بابام بعنوان" المزاح"

وكان أنجشوه رضوي هللا عنه يحدو   ،  بن مالت رضوي هللا عنه كان يحدوا بالرجال
: "يا أنجشوووووووة! رويدك سووووووووقت فقال النبي ،  وكان حسووووووون الصووووووووت   ،  بالنسووووووواء
ُكْم    َفَتَكللَم النلبألألُّ   وفي روايوة قوال أبو قالبوة:،  (3 بوالقوارير" ة  َلْو َتَكللَم َبْعضووووووووووووووُ بألَكلألموَ
ْبُتُمو   !ْوُلُه َسْوَقَت بألاْلَقَوارأليرأل َها َعَلْيهأل قَ َلعأل

 عمل الرجل في منزله:-3
وفيهوووا روح التعووواون م    ،  تووودل علأل الرحموووة والرقوووة  ،  وهي قيموووة أخالقيوووة

 ، فمن الجميل أن يتشووووووووووووارك أفراد األسوووووووووووور  في بعض األعمال المنزلية  ، الزوجة
حقيقة هو سوولوك وفي ال  ، وهها سوولوك قد يفهم البعض منه أنه ضووعف من الزوج

ولها عقد له البخاري   ؛  وفيه رفعة للعامل في منزله م  زوجته وأبنائه ،  حضواري 

 

 (.3/466(الفاكه: المازح،  وا سم الفكاهة،  النهاية في غريب الحديث  1 

(،  وصووووووووححه  8200(،  والبيهقي في شووووووووعب اإليمان  25328(أخرجه ابي أبي شوووووووويبة  2 
 (.219المفرد  األلباني في صحي  األدب 

 (.2323(،  ومسلم في الفضائل  6149(أخرجه البخاري في األدب  3 
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وسووووووووووا  فيه حديث عائشووووووووووة رضووووووووووي هللا عنها   ،  باب" ما يعمل الرجل في بيته"
يصووووووووووووون  في أهله أو في "ما كان    تجيب فيها عن سوووووووووووووؤال: ، بروايات متعدد 

يعني    -" كان يكون في مهنة أهله  فأجابت في رواية األسود بجواب عام  ،  بيته؟"
 ! (1 خدمتهم

َنُ  النلبأليُّ   :قال األسووووود  َي ّللالُ َعْنَها: َما َكاَن َيصووووْ َة َرضووووأل َأْلُت َعائألشووووَ فألي   سووووَ
ْهَنةأل أَْهلألهأل  اَلُ  َخَرجَ  ،  أَْهلألهأل؟ َفَقاَلْت: َكاَن َيُكوُن فألي مأل َرتأل الصوول ثم فسوورت  ، َفإألَذا َحضووَ

ويحلب    ،  ويخيا  ،  ويرق  الثوب   ،  في روايات أخرى هه  المهنة: "يخصف النعل
 .(2 شاته

وحموول الشوووووووووووووويء علأل عوواتقووه إلأل أهلووه    (3 وفي بوواب: "الخروج إلأل المبقلووة
ا أن وفيه ،  "أورد فيه قصوووة طويلة بين حهيفة وسووولمان رضوووي هللا عنهم(4 بالزبيل

وحمل ما يحتاجون إليه   ،  الصوووووحابة رضوووووي هللا عنهم   يرون العمل في المنزل
والروايوة طويلوة كموا    ،  معيبوام أو منقصوووووووووووووووة كموا يظن بعض أهول الكبر و البطر

 

 (.6039(أخرجه البخاري في األدب  1 

(،  وصوووححه األلباني 5675(،  وأخرجه ابن حبان  342أخرجه الترمهي في الشووومائل   (2 
 (.5760في تخريج مشكا  المصابي   

نبات اخضوورت له األرض فهو بقل. مختار الصووحاح  المبقلة: موضوو  البقل،  وقيل: كل   (3 
 (.38 ص: 

ابيووول. َوقأليوووَل الوألعووواء ُيْحمووول فأليوووهأل.   (4  اُلوا َزنوووَ إألذا َجمعوا قوووَ راب،  َوُهَو الزألْنبأليووول،  فوووَ بأليوووُل: الجأل الزل
 (.300/ 11(،  ولسان العرب  148/ 13انظر:تههيب اللغة  
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و ْبنأل َأبألي ُقرلَ  اْلكألْندأليأّل َقاَل: َعَرَض وسأورد محل الشاهد منها: "  ، أسلفت  َعْن َعْمرأل
ْلَماَن أُ  َفَبَلَغ َأَبا ُقرلَ  َأنلُه   ،  ُيَقاُل َلَها: ُبَقْيَر ُ  ، َفَأَبأل َوَتَزولَج َمْوَ  م َلهُ  ، ْخَتهُ َأبألي َعَلأل سووَ

ْيءٌ  ْلَماَن شووووووَ َه   ، َفَأْخَبَر َأنلُه فألي َمْبَقَلة  َلهُ  ،  َفَأَتاُ  َيْطُلُبهُ  ،  َكاَن َبْيَن ُحَهْيَفَة َوسووووووَ َفَتَوجل
ُه   ، إألَليْوهأل  لٌ َفَلقأليَوُه َمعوَ بأليولأل   ، َزبأليٌلفأليوهأل َبقوْ اُ  فألي ُعْرَو أل الزل َل َعصووووووووووووووَ َوُهَو َعَلأل   -قَوْد َأْدخوَ

أل   -َعاتألقألهأل   ْلَماُن:  ، َفَقاَل: َيا َأَبا َعْبدأل ّللال َما َكاَن َبْيَنَت َوَبْيَن ُحَهْيَفَة؟ َقاَل: َيُقوُل سووووووووووووووَ
 .(1 .."[11]اإلسراء: ِّرتزتمتّٰ 

  

 

من روايوووة أبي هرير  في صووووووووووووووحي   (،  و 6156(،  والطبراني  23721(أخرجوووه أحمووود  1 
 (.2601( ومسلم  6361البخاري  
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 اخلامتة 
كما أسووووووأله  ،  أحمد هللا جل في عال  أن يسوووووور لي إتمامهوفي ختام البحث  

و فيما يلي أبرز النتائج التي توصلت   ،  سبحانه وتعالأل أن ييسر قبوله والنف  به
 وأهم التوصيات: ، إليها

 أواًل: النتائج:
بل إنها   ترشووووود إلأل القيم   ،  أن السووووونة النبوية مصووووودر ثري للقيم األسووووورية  -1

 القيم الفرعية والتفاصيل الصغير  في كل قيمة. بل توض  ، الكلية فحسب 

بل كل  ، أن كتاب األدب المفرد موسووووووووووووعة في القيم واألخال  بكل أنواعها  -2
 ،  و أكثرها حضورام هي القيم األسرية   ،  نو  تحته مصفوفة من القيم المتعدد 

 حيث خصت بعدد كبير من األحاديث واآلثار.

وعلماء   ، أن علماء اإلسالم قد ساهموا في الكتابة األخالقية من وقت مبكر  -3
 والجهد العظيم الهي   ينكر. ، الحديث كان لهم قصب السبق في ذلت

و  تخص   ،  أن القيم األسووووووووووووورية الكلية هي قيم تتعلق بجمي  أفراد األسووووووووووووور   -4
 ،  علأل أن الحظ األكبر كان من نصوووووووويب رب األسوووووووور   ، خرأحدهم دون اآل

ولهلت كانت األحاديث التي تشرح هها  ،  فعليهم مسؤولية خاصة ، والوالدين
 القيم تركز الضوء عليهما.
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ووضووووووعه في مصووووووفوفة    ،  أن الوصووووووول أو النص علأل القيم الكلية والفرعية  -5
لكن   ،  تخصوه كل باحث قد يسوتخرج مصوفوفة ،  معينة هي مسوألة اجتهادية

 كليها وفرعيها. ، قد غطت جمي  أنوا  القيم األسرية -حقيقة –األحاديث 

 ثانيًا: التوصيات:

فإن أهم التوصويات التي ينبغي األخه   ؛  في ضووء النتائج السوابقة
 بها ما يلي:

حيث إنها   ،  ضوورور  توجيه الباحثين إلأل دراسووة القيم من خالل السوونة النبوية-1
كما أنها تزخر بكنوز من  ،  هي المصوووووووووودر الثاني من مصووووووووووادر التشووووووووووري 
 التفاصيل المهمة التي ترتبا بالقيم األخالقية.

ففيوه فقوه عظيم  سووووووووووووووتخراج القيم    ،  ضوووووووووووووورور  العنوايوة بكتواب األدب المفرد -2
كما أن  ،  وإبراز محاسووون اإلسوووالم و تشوووريعاته الرحيمة ،  اإلسوووالمية وإبرازها

والتعواليق عليوه    حيوث إن الشووووووووووووووروح  ،  الكتواب لم يخودم علأل الوجوه المطلوب 
مما يوجب علأل طلبة الدراسووات العليا أن يصوومدوا لمثل هه   ،  شووحيحة جدام 

 الكتب العلمية بالشرح والبحث واستخراج ما فيها من كنوز معرفية.

أقترح    فووإني  ؛  و أهميووة كتوواب األدب المفرد   ،  اإلمووام البخوواري   لمكووانووة  نظرام   -3
علأل أقسوووووووام الدعو  والثقافة اإلسوووووووالمية التي تدّرس ماد  القيم واألخال  أن 

و كوووهلوووت أقترح أن يكون هو    ،  تجعووول هوووها الكتووواب من أهم مراج  موادهوووا
و  المنهج التطبيقي للمقرر أو أن يكون مواد  لقراء  تحليليوة في بعض أبوابوه

 األحاديث الوارد  فيه.
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التأكيد علأل تبني المراكز التي تهتم باألسور  أو البرامج األسورية دراسوة كتاب    -4
حيث إنه سويسواهم مسواهمة بالغة في حسون التصوور للقضوايا   ،  األدب المفرد 
 وحسن معالجة مشكالتها. ، األسرية

 ،  ب في مساجدهم أقترح علأل أئمة المساجد و طالب العلم أن يقرأوا هها الكتا  -5
اليوم هي آخر معاقل الصووومود أمام هه    فاألسووور  ؛ حماية للمجتم  واألسووور 

 العولمة التقنية المكتسحة للفضائل والمدمر  للقيم.
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 فهرس املصادر واملراجع 
 القاهر .   ،  مكتبة الخانجي  ،  مقدار يالجن  ،  ا تجا  األخالقي في اإلسالم  -1
أنطون    ،  دراسة موضوعية في سورية  -الشخصية أثر الوالدين في تكوين   -2

 سوريا.  ، رحمة
 بيروت.  ، دار المعرفة ، أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين -3
وأسسها  -4 اإلسالمية  حبنكة   ،  األخال   الرحمن  القلم   ،  عبد  ،  دمشق   ،  دار 

 هو. 1432
جامعة الملت عبد    ،  أ.عبد الرحمن الجهني  ،  األخال  بين الثبات والتغير -5

 هو. 1437، جد  ، يزالعز 
اإلسالم -6 وحكماء  اليونانية  الفلسفة  بين  عبد   ،  األخال   المقصود  عبد 

 م. 1993، القاهر  ، مكتبة الزهراء ، الغني
، عالم الكتب الحديث   ، د. شوكت طالفحة ،  األخال  في آيات األحكام -7

 م. 2020، األردن
اإلنسانية -8 والرهانات  الشر    ،  بوحناش  د.نور   ،  األخال   أفريقيا   ، دار 

 م. 2013 ، المغرب 
التربوية في اإلسالم -9 والقيم  النليم في أخال    ،  األخال   ضمن نضر  

بإشراف الشية صال  بن    ،  مجموعة من المختصين  ،  الرسول الكريم  
 جد . ، ه1418، دار الوسيلة ، حميد 

 م. 2016، دار العالم العربي ، أحمد أمين ، األخال  -10
تحقيق: علأل عبد المقصود   ،  أبو الحسن الماوردي  ،  نأدب الدنيا والدي -11

 هو. 1432، بيروت  ، مكتبة اآلداب  ، رمضان
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  ، تحقيق: علأل عبد المقصود رضوان  ،  لإلمام البخاري   ،  األدب المفرد -12
 هو. 1440، الدمام ، دار ابن الجوزي 

 م. 2016 ، مصر ، دار نهضة مصر ، علي وافي ، األسر  والمجتم  -13
بحث    ،  عبد الستار محمد نوير  ،  األخال  في ضوء القرآن الكريمأصول   -14

 منشور علأل الشبكة العنكبوتية.
مكتبة نهضة  ،  ترجمة: عبد المحسن سالم   ،  رالف بيري   ،  آفا  القيمة -15

 م. 1986، مصر ، مصر
  ، تحقيق: د. يحأل إسماعيل  ،  القاضي عياض   ،  إكمال المعلم بفوائد مسلم -16

 . هو1419 ، مصر ، دار الوفاء
الشية    ،  بهجة قلوب األبرار وقر  عيون األخيار في شرح جوام  األخبار -17

 هو.1422 ، الرياض  ، مكتبة الرشد  ، تحقيق: آل الدريني ، بن سعدي
القاموس -18 جواهر  من  العروس  من    ،  الزبيدي  ،  تاج  مجموعة  تحقيق: 

 دار الهداية. ، المحققين
 م. 1995  ،  صرم   ،  دار المعارف  ،  شوقي ضيف  ،  تارية األدب العربي -19
در    ،  تحقيق: عمرو العمروي   ،  ألبي القاسم بن عساكر  ،  تارية دمشق -20

 هو.1415 ، الفكر
  ، تحقيق: فواز زمرلي  ،  ابن القيم الجوزية  ،  تحفة المودود بأحكام المولود  -21

 هو.1417 ، بيروت  ، دار الكتاب العربي
 هو. 1419  ،  بيروت   ،  دار الكتب العلمية  ،  لإلمام الههبي  ،  تهكر  الحفاظ -22
 (.66- 65العدد      ، مجلة المسلم المعاصر  ،  تعليم القيم فريضة غائبة -23
  ،  مطبعة المدني   ،  تحقيق: محمود شاكر   ،  ابن جرير الطبري   ،  تههيب اآلثار  -24

 القاهر . 
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ابن    ،  أبو علي مسكويه  ،  تههيب األخال  وتطهير األعراف -25 تحقيق: 
 القاهر .   ، مكتبة الثقافة الدينية ، الخطيب 

تحقيق: د. بشار    ،  أبو الحجاج المزي   ،  تههيب الكمال في أسماء الرجال -26
 هو. 1400، بيروت  ، مؤسسة الرسالة ، عواد 

  ، أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي  ، تههيب اللغة -27
 ، بيروت  –دار إحياء الترال العربي  ، المحقق: محمد عوض مرعب 

 م. 2001
حبان  ،  الثقات  -28 ابن  حاتم  المعارف    ،  تحقيق: محمد خان  ،  أبو  دائر  

 هو. 1393 ، العثمانية بحيدر آباد 
 ، دار الكتب العلمية  ،  محمد بن أحمد القرطبي  ،  الجام  ألحكام القرآن -29

 هو. 1417 ، بيروت 
مجلة جامعة    ،  منصور يوسف  ،  بيان الشمائل النبويةجهود العلماء في   -30

 (. 7العدد   ، المدينة العالمية المحكمة
، د. مفرح القوسي، حقو  اإلنسان في مجال األسر  من منظور إسالمي -31

 هو.1438 ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
األصفياء -32 وطبقات  األولياء  األصبهاني  ،  حلية  نليم    ، السعاد    ،  أبو 

 هو. 1394،  لقاهر ا
 م. 2008 ، القاهر  ، دار الشرو   ، أحمد أمين ، حياتي -33
وا جتماعية -34 الدولية  العالقات  في  إسالمية  دراز  ،  دراسات   ، محمد 

 م. 2009، الكويت  ، دار القلم، تحقيق: أحمد مصطفأل
  ، ترجمة: عبد الصبور شاهين  ،  محمد دراز  ،  دستور األخال  في القرآن -35

 هو.1418 ، مؤسسة الرسالة
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الصالحين -36 رياض  لطر   الفالحين  الشافعي  ،  دليل  الصديقي   ، محمد 
 هو.1425، بيروت  ، دار المعرفة ، تحقيق: خليل شيحا

الشريعة -37 إلأل مكارم  اليزيد    ،  الراغب األصفهاني  ،  الهريعة  أبو  تحقيق: 
 هو.1428، القاهر  ، دار السالم، العجمي

مكتبة ابن    ،  تحقيق: عمرو سليم  ،  أبوبكر بن أبي الدنيا  ،  ذم المالهي -38
 هو.1416، القاهر  ، تيمية

محمد بن جعفر    ،  الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة -39
 هو.1414، بيروت   ، دار البشائر ، الكتاني

المفاييم -40 وحرية  القيم  بلعقروز  ،  روح  الرزا   العربية    ،  عبد  المؤسسة 
 م. 2017، للفكرواإلبدا 

الصحيحة  -41 األحاديث  األلباني  ،  سلسلة  الدين  ناصر  مكتبة    ،  محمد 
 هو.1415، الرياض  ، المعارف

التدوين -42 قبل  الخطيب   ،  السنة  عجاج  ويبة  ،  محمد  ، القاهر   ،  مكتبة 
 هو. 1408

تحقيق: محمد محي    ،  أبوداوود سليمان بن األشعث   ،  سنن أبي داوود  -43
 بيروت. ، المكتبة العصرية ، ن عبد الحميد الدي

 ، تحقيق: أحمد شاكر وآخرون   ،  محمد بن عيسأل الترمهي  ،  سنن الترمهي -44
 هو.1395، مصر  ، شركة البابي الحلبي

دار   ،  تحقيق: محمد عطا  ،  أبو بكر البيهقي  ،  السنن الكبرى للبيهقي -45
 هو. 1424 ، بيروت  ، الكتب العلمية

العمل -46 الرحمن  ،  سؤال  عبد  والنشر  ،  طه  للطباعة  رقرا   أبي   ، دار 
 هو.1433 ، المغرب 
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النبالء -47 أعالم  الههبي  ،  سير  بإشراف    ،  لإلمام  المحققين  مجموعة من 
 ه. 1405 ، بيروت  ، مؤسسة الرسالة ، شعيب األرنا وم

  ، العز بن عبد السالم   ،  شجر  المعارف واألحوال وصال  األقوال واألفعال -48
 األردن. ، بيت األفكار الدولية ،  عبد المنانتحقيق: حسان 

الدكتور محمد   ،  شخصية المسلم كما يصوغها اإلسالم في الكتاب والسنة -49
 هو.1423، األردن ، دار البشائر اإلسالمية ، الهاشمي

لشرف    ،  شرح الطيبي علأل مشكا  المصابي = الكاشف عن حقائق السنن -50
 هو.1416  ،  مكة  ،  بة نزار البازمكت  ،  تحقيق: د. الهنداوي   ،  الدين الطيبي

شرف   ،  شرح النووي علأل مسلم=المنهاج شرح صحي  مسلم بن الحجاج -51
 هو.1392 ، بيروت  ، دار إحياء الترال العربي ، الدين النووي 

خالد -تحقيق: محمود بن الجميل   ،  ابن عثيمين  ،  شرح رياض الصالحين -52
 هو. 1423  ، القاهر  ، مكتبة الصفا ، بن عثمان

تحقيق: أبو تميم    ،  ابن بطال علي بن خلف  ،  صحي  البخاري شرح   -53
 هو. 1423 ، الرياض  ، مكتبة الرشد  ، ياسر بن إبراييم

اإليمان -54 البيهقي  ،  شعب  حامد   ،  أبوبكر  العلي  عبد  مكتبة    ،  تحقيق: 
 هو. 1423، الرياض  ، الرشد 

تحقيق: شعيب    ،  أبو حاتم بن حبان  ،  صحي  ابن حبان بترتيب بن بلبان -55
 هو. 1414، بيروت  ، مؤسسة الرسالة ،  وماألرنا

صحي  البخاري= الجام  المسند الصحي  المختصر من أمور رسول هللا  -56
  دار طو    ،  تحقيق: محمد زهير  ،  اإلمام البخاري   ،  وسننه وأيامه

 هو. 1422 ، النجا 
تحقيق: محمد فؤاد عبد  ،  مسلم ابن الحجاج النيسابوري   ، صحي  مسلم -57

 بيروت. ، الترال العربي دار إحياء ، الباقي
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المفرد  -58 األلباني  ،  ضليف األدب  الدين  ،  دار الصديق  ،  الشية ناصر 
 هو. 1419

التقريب  -59 التثريب بشرح  العراقي  ،  طرح  الدين  أبو    ،  زين  تحقيق: أحمد 
 بيروت. ، دار إحياء الترال العربي ، زرعة

صحيحه -60 في  البخاري  اإلمام  المكي   ،  عادات  الهاشمي  الحق    ، عبد 
العجمي ناصر  محمد  الفنية  ،  تحقيق:  الشؤون  ، الكويت   ،  مكتب 

 هو. 1428
 هو.1440 ، مركز يقين، القباج د.حماد  ، عبقرية البخاري  -61
العائلي -62 ا جتما   الخشاب   ،  علم  العربية   ،  مصطفأل  النهضة    ، دار 

 هو. 1405، بيروت 
 م. 1977،  القاهر   ،  الكتب   عالم  ،  د. حامد زهران،  علم النف  ا جتماعي -63
دار  ،  تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف  ،  ألبي بكر ابن أبي الدينا  ،  الليال -64

 هو.1410،  الدمام ، ابن القيم
  ، الشية محمد بن أحمد السفاريني  ،  غهاء األلباب شرح منظومة اآلداب  -65

 هو.1423 ، بيروت  ، دار الكتب العلمية
البخاري  -66 الباري شرح صحي   العسقالني  ،  فت   تحقيق:    ،   بن حجر 

 القاهر . ، المطبعة السلفية، الشية عبد العزيز بن باز وآخرون 
واألحكام   -67 واألخال   والتوحيد  العقائد  علم  في  العالم  الملت  الرحيم  فت  

القرآن الرحمن بن سعدي  ،  المستنبطة من  تحقيق: عبد   ،  الشية عبد 
 هو.1431 ، الدمام ، دار ابن الجوزي  ، الرزا  البدر

المفرد  -68 األدب  توضي   في  الصمد  هللا  الجيالني   ،  فضل  هللا    ، فضل 
 هو. 1378،  القاهر  ، المطبعة السلفية
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دار    ،  د. أحمد محمود صبحي  ،  الفلسفة األخالقية في الفكر اإلسالمي -69
 م.1992 ، مصر ، النهضة

الصغير -70 الجام   القدير شرح  المناوي   ،  فيض  المعرفة  ،  لمحمد  ،  دار 
 هو. 1391 ، بيروت 

المحيا -71 آبادي  ،  القاموس  الفيروز  الدين  العلم  ،  مجد  ، بيروت   ،  دار 
 هو. 1426

الكريم -72 القرآن  في ضوء  نحوها  اإلنسان  وواجب  أهميتها  األسرية    ، القيم 
 الشبكة العالمية.  ، نورا بنت قاسم

التربوية -73 المنظومة  في  اإلسالمية  الصمدي  ،  القيم    ، اإليسيسكو،  خالد 
 م. 2017 ، الربام

،  الرياض   ،  دار الفضيلة  ،  د.مان  المان   ،  القيم بين اإلسالم والغرب  -74
 هو. 1426

  ، دار الفكر العربي  ،  د. عبد الودود مكروم  ،  القيم ومسؤولية المواطنة -75
 م. 2008،  القاهر 

 تحقيق: عادل عبد   ،  أبو أحمد بن عدي  ،  الكامل في ضعفاء الرجال -76
 هو.1418 ، بيروت  ، الكتب العلمية ، علي معوض  -الموجود 

الصحيحين -77 حديث  من  المشكل  الجوزي   ،  كشف  ابن  الدين    ، جمال 
 الرياض. ، دار الوطن ، تحقيق: علي البواب 

 ، دار السالم  ،  د. أحمد الريسوني  ،  الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية -78
 هو 1431 ، مصر

العرب  -79 منظور  ،  لسان  بن  مكرم  بن  صادر  ،  محمد  ، بيروت   ،  دار 
 هو.4ز 141

 هو.1429 ، 54عدد  ، 14السنة  ، مجلة إسالمية المعرفة -80
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حسام الدين    تحقيق:  ،  أبو الحسن الهيثمي،  مجم  الزوائد ومنب  الفوائد  -81
 هو. 1414، القاهر  ، مكتبة القدسي ، القدسي

أبي بكر بن عبد  زين الدين أبو عبد هللا محمد بن  ، مختار الصحاح -82
المكتبة العصرية   ، تحقيق: يوسف الشية محمد  ، القادر الحنفي الرازي 

 هو. 1420 ، بيروت م: الخامسة ، الدار النموذجية -
تحقيق: محمد أحمد  ،  بن قدامة المقدسي ،  مختصر منهاح القاصدين -83

 هو.1398، دمشق ، دار البيان ، دهمان
تحقيق:  ، بن سيد  المرسيأبو الحسن علي بن إسماعيل  ، المخصص  -84

 ، م األولأل ، بيروت   –دار إحياء الترال العربي  ، خليل إبراهم جفال
 هو. 1417

السالكين -85 الجوزية  ،  مدارج  القيم  باَّلل    ،  ابن  المعتصم  محمد  تحقيق: 
 هو. ، بيروت  ، دار الكتاب العربي ، البغدادي

تحقيق: مصطفأل    ،  أبو عبد هللا الحاكم  ،  المستدرك علأل الصحيحين -86
 هو.1411، بيروت  ، دار الكتب العلمية ، عبد القادر عطا

  ، دار الحديث ،  تحقيق: أحمد شاكر   ،  لإلمام أحمد بن حنبل  ،  مسند أحمد  -87
 هو. 1416،  القاهر 

تحقيق: محفوظ الرحمن    ،  أبو بكر البزار  ،  مسند البزار= البحر الزخار -88
 م. 2009، المدينة المنور  ، مكتبة العلوم والحكم ، زين هللا وآخرون 

تحقيق: محمد ناصر الدين    ،  أبو عبد هللا التبريزي   ،  مشكا  المصابي  -89
 م. 1985، بيروت  ، المكتب اإلسالمي  ، األلباني

أبو بكر ابن  ، مصنف ابن أبي شيبة = المصنف في األحاديث واآلثار  -90
 هو.1409، الرياض  ، مكتبة الرشد  ، تحقيق: كمال الحوت  ، شيبة أبي
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تحقيق:    ،  أبو بكر عبد الرزا  بن همام الصنعاني  ،  مصنف عبد الرزا  -91
 هو.1403، الهند  ، المجل  العلمي ، حبيب الرحمن األعظمي

الكبير -92 الطبراني  الطبراني  ،  معجم  القاسم  عبد    ،  ألبي  تحقيق: حمدي 
 هو. 1415  ، القاهر  ، مكتبة ابن تيمية ، المجيد السلفي

ألوسا -93 الطبراني  الطبراني  ،  معجم  القاسم  بن  ،  ألبي  طار   تحقيق: 
 هو.1415، القاهر  ، دار الحرمين ، عوض 

الفلسفي -94 صليبا  ،  المعجم  للكتاب ،  جميل  العالمية  ، بيروت ،  الشركة 
 م. 1994

 بيروت.  ، مكتبة المثنأل ، كحالةعمر رضا  ، معجم المؤلفين -95
تحقيق: صفوان عدنان  ،  الراغب األصفهاني  ،  مفردات ألفاظ القرآن الكريم -96

 هو.1412، دمشق ، دار القلم ، الداودي
األخالقية -97 المسألة  في  حمز   ،  مقاربات  بن  األمان  ،  مصطفأل   ، دار 

 المغرب؟
 الخادمي؟  ، مقاصد الشريعة وعالقتها بالقيم األخالقية -98
دار   ،  تحقيق: محمد القونوي   ،  برهان الدين النسفي  ،  مكارم األخال  -99

 م. 2011، بيروت  ، الكتب العلمية
اإلسالمي -100 الفكر  في  األخال   نصار  ،  مكانة  جمال  الوفاء   ،  د.  دار 

 م. 2000  ، القاهر  ، للنشر
 ، بيت األفكار الدولية  ،  محمد بن إبراييم التويجري   ،  موسوعة فقه القلوب  -101

 لسعودية. ا -األردن
الكريم   -102 الرسول  النبي  أخال   مكارم  في  النليم  من    ،  نضر   عدد 

 جد . ، دار الوسيلة ، المختصين بإشراف الشية صال  بن حميد 
 



 (دكتور/ حممد بن نايف املطريي)                                        القيم األسرية الكلية

- 2984 - 

 ، تسنيم نور الدين المهيدات   ،  نظرية القيم التعليمية في الفكر اإلسالمي -103
 م.2016، األردن ، عالم الكتب الحديث 

تحقيق:    ،  أبو السعادات ابن األثير  ،  رالنهاية في غريب الحديث واألث -104
 هو.1399، بيروت   ، المكتبة العلمية ، محمود الطناحي-طاهر الزاوي 

األوطار -105 الشوكاني  ،  نيل  علي  بن  الدين    ،  محمد  عصام  تحقيق: 
 هو. 1413، مصر  ، دار الحديث  ، الصبابطي

تحقيق: محب   ،  ابن حجر العسقالني  ،  هدي الساري مقدمة فت  الباري  -106
 القاهر .  ، المكتبة السلفية ، الدين الخطيب 

إسالمي؟ -107 أخال   لعلم  المسلمون  أرن  العجمي  ،  هل  اليزيد  أبو   ، د. 
 م. 1983 ، (11العدد   ، حوليات دار العلوم

،  األردن   ،  دار الحامد   ،  د. ياسر الشمالي   ،  الواض  في مناهج المحدثين  -108
 هو. 1427

 
 


