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 ىى و  و
 
إلىىروح وو ديىىلذوديىى ذوفىىي وطىىلالعلوي وىىذوديلوىىت و ديىى ذو   

عىىىيويىىىووطىىى لو اي ىىىي وي ىىى نوهللاوشىىىييويىىىوونىىىلح و  وطا ىىىَّوي يى ىىىيو ىىى    وإلىىىرو  د 

وهللاوبلرشيوعايد ودمل   ي وبإذ يوتليلر.  ط لوُطِظلُّ

 

  خوودي يحئو  ختلودي يحئة والو نسيي و نودع ةوبييرح ةو دملغفرة.

 

 د   ح  وإلرودي ديلةودي ري ةوديتلوفي  ودع دتهيولووضييي  

 

ىىىىل   هىىىىيو     ِ
عويىىىىيوديوىىىى ةو ديسىىىى لووإلىىىىروفىىىىلوعيئوىىىىةو    ىىىىةو ىىىىر ويىىىىوو ا  

 دي ل ةو دملثيلو ألاس ةودلحس ة.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

اللهم لك الحمد أنك ربنا ورب السموات واألرض.. لك الحمد أنك اتصفف  

بالرحمة والجمال، والصالة والسالم على محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلفى 

 آله وصحبه أجمعين، وبعُد: 

ففا عج ، وذلففك أن اهلل خلقففه لالبففتالء ففف ن اإلنسففان يبقففى مخلوقا يباففا ذا شففأني كبيففري

ا. فمففا يميففز  ا وإمففا كفففورا ا وهففداه النجففدين إمففا شففاكرا ا بصففيرا واالمتحففان فجعلففه سففميعا

كما يعرب عن -اإلنسان عن غيره من المخلوقات قدرته على أن يكون مخلوقاا أخالقيًّا 

ر واالبتعففاد عففن ، واألخفالق هففي القففدرة علفى فعففل الخيف-ذلفك د. طففه عبفد الففرحمن

ُمقاَرفة الشر، والوعي بوجود الخير والشر. وعليه ف ن واجب اإلنسان األول أن يكون 

 أخالقيًّا؛ مع اهلل، ومع اإلنسان، ومع العاَلم من غيره. 

ا مففن التحففّديات علففى المسففتوى اإلنسففاين  َحَمَلفف  الحدا ففة ومففا بعففدها كثيففرا

مطلقة إضافة إلى سيطرة الفلسفة النفعّية والمستوى االجتماعي، فالفردانية والحرية ال

جعل  من اإلنسان يعيش يف مستوى واحد، مستوى سطحي يتعامل مع الوجفود وففق 

نظرة واحدة هي النظرة المادية النفعية، وهذا ما يهفّدد وجفود اإلنسفان علفى المسفتوى 

ا آخفر، األخالقي بالدرجة األولى. وهنا يأيت دور األخالق لتخرب اإلنسان بأن له وجودا 

إنه الوجود الذي يتجاوز السطح المادي ويدخل يف عمق القفيم والمعفاين واألخفالق، 

 فاإلنسان مخلوق يوَلد ضمن حدود مادية، لكنه ال يحيى إنسانيًّا إال بتجاوزه لها. 

وأهففمُّ مففا يجففب الحفففا  عليففه يف هففذه الفففرتة هففي العائلففة وروابطهففا القيمّيففة 

ا  عليهففا ضففرورٌي لففيس علففى المسففتوى البيولففوجي والروحّيففة واألخالقيففة، والحففف

فحسب، وإنما علفى المسفتوى المعنفوي واألخالقفي يف الدرجفة األولفى؛ ألن العائلفة 

 بيئة حاضنة ألوالدها، وفيها يتم إعداد اإلنسان ليكون ضمن عائلة أكرب هي المجتمع. 
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ففة لذلك ف ن مفن واجفب المسفلمين اآلن أن يعفودوا إلفى سفاحة العمفل والمعر

ففا معرفيًّففا وأخالقيًّففا يمّكففن للعائلففة اإلنسففانية  لينتجففوا للعففالم اليففوم واإلنسففانية نظاما

االسففتمرار وفففق نظففرة الرحمففة وتففرابق الجماعففة قيميًّففا، ولففيس وفففق نظففرة الفردانيففة 

 وسيولة القَيم والمعرفة.

ومففن هنففا كانفف  فكففرة هففذا الكتّيففب الصففغير، الففذي حاولفف  أن يكففون لففي فيففه 

يف جمع بعض األحاديث التي تنّظم أخالق العائلة ضفمن  -ولو بجهد يسير-اإلسهام 

أربعين أصالا، مقتفيًا أ ر العلماء يف هفذا البفاب، حيفث كفان العلمفاء يجمعفون أربعفين 

حديثاا يناقشون من خاللها بعض المواضيع، ومن نافل القول إن العدد األربعون لفيس 

ا لذاته، وإنما هو عدد يشير إلى   بداية الكمال لعددي من الدواعي سيرُد ذكرها. مقصودا

وّزعفف  أحاديففث الكتّيففب علففى أربعففين أصففالا، والمقصففود مففن األصففل يف هففذا 

م  للكتففاب بففبعض  العمففل هففو القاعففدة العامففة التففي دّلفف  عليهففا دالئففل عففدة، وقففد 

المقففدمات المهمففة التففي أراهففا ضففرورية لفهففم الكتففاب أوال، وفهففم بعففض المسففائل 

 المتعلقة بديننا الحنيف.الحساسة 

ا كبيففرةا يف  السببلي وإين أرى نفسففي مففديناا بالشففكر لم سسففة  التففي تبففذل جهففودا

الدعوة إلى اهلل ومنظومة المعرفة والقيم اإلسفالمّية بأسفلوب جميفل وجفذاب، وعلفى 

عرابي علد الحي ، وأشكُر الصديق العزيز أحمد دعدوشرأسها األخ الفاضل األستاذ 

ا بتحرير الكتاب، وتعديل ما احتيج لتصحيحه، فأسفأل اهلل الذي تفض   عرابي ل مشكورا

لهمففا حسففن الَقبففول والجففزاء المشففكور، وإين ألرجففو إذ أقففدم هففذا الجهففد المتواضففع 

إلخويت وأخوايت أن يّطلعوا عليه ناصحين لفي وألنفسفهم ولعفوائلهم، فاإلنسفان قليفٌل 

 وضعيٌف بنفسه، كثيٌر وقويٌّ ب خوانه.

 محمد صديق

  3441الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة  -مدينة قونيا

 جرة المصطفى عليه الصالة والسالمله
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 المقدمة األولى: اإلسالم واألسرة.

قبل الدخول يف صميم موضوع أخالق األسفرة، ال بفد مفن الوقفوف قلفيالا علفى 

م األخالقي الذي عرَضْتُه األحاديث النبوّية مرتبق مكانتها يف اإلسالم؛ إذ إن فهم النظا

ا بفهم هذه المكانة وتدبُّرها.   أساسا

تستمد العائلة أهميتها من أهمية الوظيفة التي تقوم هبا، فهي أكرب من بي  يعيش 

فيه األوالد مع األب واألم، إهنا المدرسة التي يتلقى فيها الطفل أعمق القيم وأرسخها 

وفيها ولها؛ ففيها يتعّلم الشاب معنى الحيفاة ومعفاين األبفّوة، وتفتعّلم  والتي سيحيى هبا

فيهففا الفتففاة معنففى الحفففا  علففى الحيففاة ومعففاين األمومففة. ولففذلك ُتظِهففر المجتمعففات 

ففا بالعائلففة منففذ مففا قبففل تشففكيلها ألهنففا تففزّود المجتمففع بففاألفراد الففذين يكملففون  اهتماما

 المجتمع ويحافظون عليه.

عند اللغة؛ حيث إن األسرة تقّدم مدلوالت عديفدة لمعفاين مشفرتكة لنقف قليالا 

يف معنى األسر والربق والو اق، فاألسرة مشتّقة مفن األَسفر، ولهفذا قيفل للفذي يقفع يف 

األسر أسير، واألسر يعني الو اق ماّديًّا أو معنويًّا، وهذا االشتقاق يحيل إلى أن األسرة 

ادهفا، وتمتفاز هفذه الرابطفة بالرحمفة والمحبففة تقفوم علفى رابطفة قويفة حصفينة بففين أفر

 واإلحسان.

لم َتِرد أي مفن لفظَتفي األسفرة أو العائلفة يف القفرآن الكفريم، إال أن مصفطلحات 

أخففرى قففد وردت يف هففذا السففياق تشففير إلففى األسففرة، فمففن هففذه األلفففا : الوالففدين، 
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أهميففة واألزواج، واإلخففوة، وغيرهففا، وبتجميففع هففذه المصففطلحات يمكففن مالحظففة 

 األسرة يف القرآن من عدة مستويات:

بّين القرآن الكفريم  فقدالمستوى األول: العائلة من تجّلي نعم اهلل على اإلنسان: 

ا من جنسه ومفن  أن من اآليات التي تدل على عظمة اهلل وحكمته خلقه لإلنسان أزواجا

فا باألسفرة، فقفال:  کڑڑژژڈ}نوعه، وجعل اسفتمرار الحيفاة مرتبطا

[ وقفففففال 12]الفففففروم:  {ڳگگگگککک

فففا:  [ 2]النسفففاء:  {ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ}أيضا

وهنا نالحظ أن اهلل استخدم لفظ )الرب( الذي يدلُّ يف اللغة على المرّبي والصفاحب، 

ففا مففن أنفففس النففاس وإخراجففه مففنهم  فمففن رحمففة اهلل المربففي والصففاحب خلُقففه أزواجا

ا يكملون مسيرة االستخالف   يف هذه الحياة.أوالدا

ٌع يقوم على األخالق:  فقد أشار القفرآن إلفى أهميفة المستوى الثاين: األسرة تجمُّ

األخالق يف إنشفاء األسفرة، وهفذا يحيلنفا إلفى موضفوعنا، فاألسفاس يف إنشفاء األسفرة 

ليس جملة الحقفوق المكتسفَبة وإنمفا الواجبفات األوليفة المتمّثلفة بالرحمفة والمفودة، 

مصففطلحان يحتويففان يف داخلهمففا علففى مسففتويات متعففددة مففن والرحمففة والمففودة 

کڑڑژژڈ}األخالق كفالمغفرة والصففح واإلحسفان. قفال تعفالى: 

[، وكفذلك 12]الروم:  {ڳگگگگککک

 {ڳڳڳڳ }أرشد األوالد إلى وجوب اإلحسان للوالدين فقفال: 

]النسفاء:  {ںںڱڱڱڱڳڳڳ }[ وقفال: 21]لقمان: 

 رشد الوالدين إلى وجوب اإلحسان لألوالد وآليات ذلك. [ كما أ26
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خالل تتبع آيفات القفرآن الكفريم المستوى الثالث: األص  دواُم مؤسسة العائلة: 

فا متعفددة  واألحاديث نالحظ أن اإلسالم يهتم باستمرار العائلة، وقد وضع لذلك طرقا

انيفة عفودة الفزوجين فعالا، فلم يفصل بين الزوجين بمجرد طلقة واحدة، بل جعل إمك

اإلسالم الطالق  جعل كذلك -نها الفقهاء يف مواضعهابيّ  بشروط-إلى حالتهما الزوجية 

 آخر الحلول؛ وذلك ألن فيه إهناء لعائلة. -رغم إباحته-

كما أوضح القرآن أنه يف حالة حدوث الخصام فالصلح هو خير الطرق، فطلفب 

وجفة وتبفادل وجهفات النظفر يف تحقيق هفذا الصفلح عفرب حضفور ممثلفين للفزوج والز

سبيل تحقيق عودة المودة والرحمة إلى الطرفين، وهذا ألن الزواج لفيس مجفرد نزهفة 

، بل هو ميثاق غليظ 
ّ
وهفذا  -كما سفّماه القفرآن-للزوجين بقصد قضاء الوطر الجنسي

يدل على أن الزوجين يجب أن يكونفا واعَيفين بمسف ولية عالقتهمفا العائليفة، فالعائلفة 

ها قائمان على عقد شديد بينهما، وهذا العقد ليس مجفرد عقفد قفانوين، بفل هفو وأساس

 عقٌد أخالقي بالدرجة األولى.

ا، فالشيء ال يكمفل إال  إن استخدام القرآن لكلمة زوج/ أزواج يحمل بعد مهما

بزوجفه فهمفا متحفدان ومكمفالن لبعضفهما. فكمفال الحيفاة يكفون باجتمفاع الففزوجين 

 واستمرارهما.

فففي حديثفه الرابع: العائلة قرة عين وراحبة نفسبية لمبن أدري قيمتهبا:  المستوى

ہہہۀ }عفن دعففاء عبففاده المفف منين، بففّين اهلل يف القففرآن أهنففم يدعونففه قففائلين 

[ وهففذا يشففير إلففى أّن العائلففة واألوالد 12]الفرقففان:  {ھھھہ

 هم نعمة من اهلل ودوام النعمة مرتبق بشكرها وحسن التعامل معها. 
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برأي الفدكتور هبفة عفزت عفن األسفرة،  -يف خاتمة هذه المقدمة-وأستشهد هنا 

حيث ترى أن اإلسالم ينظر إلى األسرة على أهنا وحدة من وحدات اإلعمفار الكفوين، 

وهي م سسة تقوم على الرحمة فيما بينها وليس فقق على الحقوق، وعلى ذلك فهفي 

  (1)ى الرتاحم والتعاونليس  م سسة قائمة على الصراع والتصارع بل عل

المقدمبة الثانيبة: األخببالق: أسباي الببدين وندابهح ون بام حيبباة مت امب  يتجبباو  

 العالقات المادية. 

إن من أهم من أهداف اإلسالم التي بعث لتحقيقها النبي عليه الصفالة والسفالم 

ي إقامة نظام أخالقي يف حياة الففرد المسفلم الشخصفية واالجتماعيفة، وهنفا يقفول النبف

. فففالم من مطالففب (2)«إنمففا بعثفف  ألتمففم مكففارم األخففالق»عليففه الصففالة والسففالم: 

بتحقيففق هففذه األخففالق يف عالقاتففه كلهففا حتففى مففع العففالم الحيففواين، ونففذكر هنففا قففول 

، وطلب عفدم (3)«إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء»الرسول عليه الصالة والسالم: 

إال لألكل، وعدم اللعب بالحيوانات، وعفدم  اإلسراف يف الماء، وعدم قتل الحيوانات

الجلففوس علففى الحيوانففات والتحففدث أ نففاء ذلففك، كففل هففذا مففن النظففام األخالقففي يف 

 اإلسالم الذي يشمل بقواعده وتطبيقاته مناحي الحياة.

إن األخالق الواجب األول على المسلم، فالصدق والرحمفة واإلحسفان وغيفر 

ح  علينا يف اإلتيان هبا، ويف القفرآن والسفنة نصفو  ذلك واجبات أمرنا هبا اإلسالم وأل

                                                 

 281سي، هبة رؤوف عزة،  : ( المرأة والعمل السيا2)

 (.112(، والبخاري يف األدب المفرد برقم: )8929( أخرجه أحمد يف المسند برقم: )1)

 .2911( أخرجه مسلم يف الصحيح برقم: 2)
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كثيرة تتكلم عن مكانة األخالق يف الدين، وأن صاحب الخلفق قريفب مفن اهلل وقريفب 

 من رحمته.

أول مبادئ التخلُّق يف اإلسالم تقوم على فعل الواجفب بنيفة حسفنة، مفع انتظفار األجفر 

والواجفب األخالقفي أعمفق وأكثفر فقق من اهلل، فالواجب هنا الواجب ذايتٌّ أخالقفي، 

ا من الواجفب القفانوين، فالقفانون قفد يوجفب شفيئاا معنيافا بحفد معفين، أمفا الواجفب  أ را

األخالقي فقد يوجب أكثر مفن ذلفك بنفاء علفى الفدافع الفداخلي عنفد اإلنسفان، وهفذا 

د، الدافع متصل باهلل وبمعرفته سبحانه وتعالى، ولنقّدم مثاالا بسيطاا هنا يشرح المقصو

فالشريعة توجب خمس صلوات، أما الواجب األخالقي فيوجب على الُمِحبِّ صفالة 

النوافففل ويدفعففه إليففه بففدافع المحبففة والخشففية والشففوق، ولهففذا فففال حففدود للواجففب 

األخالقي، فمهما فعل اإلنسان من خيفر فهنفاك مرتبفة أعلفى، قفال اهلل تعفالى يف حديثفه 

. ويف أهميففة هففذا الواجففب [09]األنبياا:    {ائىى}عففن األنبيففاء: 

األخالقي نذّكر الحديث القدسي: )وال يزال عبدي يتقرب إلفي بالنواففل حتفى أحبفه، 

 .(1)ف ذا أحببته كن  سمعه الذي يسمع به وبصره(

إن األخالق يف اإلسالم قائمة علفى مالحظفة هفذا السف ال: )مفا الواجفب الفذي 

كل لحظة، ويف حال مس ول وراعي  يجب أن أفعله يف هذه الحالة؟( وبما أن اإلنسان يف

كمففا قففال النبففي عليففه الصففالة والسففالم، ف ّنففه يف كففل حففال مسفف ول، وهففذه المسفف ولية 

اهلل كتففب »تقتضففي القيففام بنففوع مففن أنففواع الواجبففات القانونيففة واألخالقيففة، وبمففا أن 

فف ن  (3)«إن اهلل يحفب أحفدكم إذا عمفل عمفال أن يتقنفه»و (2)«اإلحسان علفى كفل شفيء

                                                 

 .6111( أخرجه البخاري يف الصحيح، برقم: 2)

 ( مّر تخريجه.1)

 ( ذكره البوصيري يف إتحاف الخيرة المهرة، وهو ضعيف.2)
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 سففيبذل جهففده لفعففل الخيففر الففذي يجتهففد يف تحصففيله. المسفف
َ
لم المسفف ول والراعففي

ا هلل تعالى.  فاألخالق تعني القيام بواجب الوق  على أحسن شكل خالصا

وألففف  هنففا إلففى أحففد مظففاهر مففن مشففاكل حياتنففا المعاصففرة، أهنففا قائمففة علففى 

 -مفه اهللبتعبير المفكر عبفد الوهفاب المسفيري رح-)الحقوق(، وليس على األخالق 

ف ّن حياتنا قائمة على التعاقد وليس الرتاحم، فالكل مشغول بتحصيل حقوقه والبحث 

عنهففا، ولكففن أ نففاء بحففث النففاس عففن حقففوقهم، يضففيع الحففديث عففن اإلحسففان وعففن 

األخففالق، فلففو غّيْرنففا الحففال إلففى الحففديث عففن اإلحسففان والقيففام بففاألخالق ألصففبح 

فُق هفذ ا الحفال، سفتكون الحقفوق قفد تحققف  واسفتقّر الحال أفضل ألنه وعندما يتحق 

ا عمل الخير بين الناس.  أيضا

ا أخالقيافا للعائلفة، والغايفة أن تصفبح الحيفاة يف العائلفة  لقد رسفم اإلسفالم إطفارا

أقرب للمودة والرحمة التي هي أساس العالقة الداخلية فيها، إن هذه األخالق جديرة 

ا عالمياا لُكلِّ األَُسر  يف العالم لو ُقمنا نحن المسلمين باستثمارها بشفكل أن تصبح إطارا

؛ ألن هذه األخالق  صادرة عفن  -يف الدرجة األولى-جيد وشرحها للعالم بشكل وافي

 النبي عليه الصالة والسالم وهو الُموحى إليه، ففي هذه األخالق ُبعٌد إلهي.

ّي والرو حي، فال تنظر هفذه كما أهنا تراعي جانبي الحياة اليومّية يف العائلة المادِّ

سة  األخالق إلى العالقة بين الجنسين على أهنا عالقة قضاء شهوة، بل هي عالقة ُمَ س 

سفة لنظفام حيفاة يراعفي أبعفاد  وفق كلمة اهلل والفنهج الفذي ارتضفاه، وهفي بالتفالي ُمَ سِّ

 اإلنسان المادية والروحية.

 لنفسففية إلففى جانففب ذلففك فهففي تراعففي أحففوال الففزوجين وتقّلبففات حيففاهتم ا

سة على مراقبفة اهلل  كما -الزوجة وخاصة- سنرى، وتجعل من المراقبة الَداخلية الُم س 
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فا لفدوام االسفتمرار  باإلضافة إلى المراقبة الخارجية المتمثلة باألحكام القضائية أساسا

 واالستقرار. 

فا  ابتفة، بفل يفربق ّ يف اإلسالم أنه ال يطلفق أحكاما
 إن من ميزات النظام األخالقي

ا من األمور بالمواقف ويرتك التقدير لإلنسان المسفلم، فالجهفاد يف سفبيل اهلل مفن  كثيرا

أعظم القربات و وابه معلوم عند الجميع لكن رغم ذلك ف ن الرسول طلب مفن َرُجفلي 

أن يعود إلى والديه وأن يجاهد فيهما بربِّهما، والفهم الصحيح لهذه الحالة يقتضي أن 

لرجل بحاجةي إليه لعجزهما أو مفا شفاكل ذلفك، وعلفى هفذا فف ن ندرك أن والَِدي هذا ا

اإلنسان المسلم يجب أن يدرك هذه النقطفة فيفدرس مفا يقتضفيه الحفال ويبفذل جهفده 

 الذي يفرضه الوق .
ِّ
 لمعرفة الواجب الُخُلِقي

 المقدمة الثالثة: األحاديث النلوية: الفهم ال لي أساٌي للفهم الصحيح.

إلففى مففنهج دقيففق يف فهمهففا، ذلففك أن هففذه النصففو   تحتففاج النصففو  الدينيففة

ليس  كالقواعد القانونية الصلبة التي ال تحتمل التأويل، وهنا ُندِرك خطأ مفن يحفاول 

فهم هذه النصو  بصورة ظاهرية بحتة، ففالقرآن والحفديث جفاءا بلغفة عربيفة، ومفن 

 األدلففة أن المعفروف أن اللغفة العربيفة واسفعة األسففاليب، ولفذلك فف ن علفى النفاظر يف

ا بأساليبها ومراميها.  ا يف اللغة العربية ضليعا  يكون فقيها

من جهة أخرى ال يمكن فهم آية أو حديث إال يف ضفوء السفياق والعالقفات مفع 

األدلة األخرى، والهدف من ذلك تكوين الصورة الكلية واللوحة المتكاملة، ولفك أن 

أجفزاء، وعليفه فف ن الجمفال الفذي  تتصّور أن النصو  الدينية كلوحة رائعة م لفة من

فا، وإذا ُفِقفَد جفزٌء مفن  ينبثق مفن هفذه اللوحفة ال ُيفدَرك إال بفالنظر إلفى كفل األجفزاء معا
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ا وأيًّا كان مكانه ف ّن المعنى التام والجمال الُكلِّي سيضيع بفال  األجزاء مهما كان صغيرا

، وإن من الخطأ الكبيفر أن ت خفذ مفثالا األحاديفث الفدائرة حف ول أخفالق الزوجفة شكٍّ

الن بعضهما  بمعزل عن األحاديث الدائرة حول أخالق الزوج، ألن كال القسمين يكمِّ

ا.   بعضا

فل يجفب أن ُتقفرأ  إن األحاديث التي تطالُِب الزوجة بحسن العشرة وحسن التبعُّ

ر الزوج بأن الخيرية مقرونة باإلحسان إلفى الزوجفة، وفهفُم  يف ظل األحاديث التي تذكِّ

ث التي تطالب األوالد بالرب مقرون باألحاديث التي تطالب اآلباء بحسن تربية األحادي

 األوالد واإلحسان إليهم. وهكذا ُترَسم اللوحة أمامنا جميلة وبراقة ومتكاملة. 

 

* * * * 
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ملسو هيلع هللا ىلص

أصففالا مففن أصففول األخففالق اإلسففالم  يف هففذا القسففم سففنقرأ مففع بعضففنا أربعففين

المتعلقة بالعائلة، وتح  كل أصل بضعة أحاديث تفدل علفى هفذا األصفل، والغفرض 

 من هذا أن نقرأ األحاديث يف صورة كلية، وننطلق منها للوصول إلى األصل. 

وقد ضمم  هذه األحاديث بعضها إلفى بعفضي لتكفون يف مجموعفات متناسفقة 

أخففالق العائلففة الُكّليففة، وأخففالق الوالففدين، وأخففالق مّتسففقة، فجففاءت موّزعففة بففين 

الزوجين الُكّلية، وأخالق الزوج، وأخالق الزوجة، واألخالق مفع الجيفران والسفبب 

 أو البنففاء الواحفِد مظهفٌر مفن مظفاهر امتففداد 
ّ
يف ذلفك أن اتصفال الجفار بالجفار يف الحفي

رايف، وبيفنهم عالقفات عالقات العائلة، فهم يعيشون مع العائلة يف نففس المكفان الجغف

 ومصالح متعددة. 

ا مفن األحاديفث المتعلقفة بكفل  وقد هنج  يف هذه المجموعفات أين أذكفر عفددا

، والسفرُّ يف اختيفار  قسم إلى أصول، وعدد هذه األصول يف كل األبواب أربعون أصفالا

ا يف الفكفر اإلسفالمي، فهفو رقفم يشفير إلف ا مهمًّ ى الرقم أربعين أن هذا الرقم يحمل بعدا

الكمال، وكثيٌر من الكتب واألجزاء الحديثّية يف تاريخنا ُصنِّف  على هذا الرقم ولعفّل 

، وبكفل تأكيفد فف ن الغايفة ليسف  األربعفين، وإنمفا "األربعون النوويفة"أشهرها كتاب 

 الغاية اإلشارة إلى أن الكمال يبدأ من هذا الرقم.
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ختصففرة لمحتففوى أمففا يف صففلب الفصففول فسففيكون يف بدايففة كففل فصففل قففراءة م

األحاديث، وهذه القراءة بمثابة شرح يسيري لألحاديث، ونسأل اهلل تعالى أن ُيعينَنا على 

 .  حفظها قوالا وفعالا

قمنففا بتخففريج مقتضففب لألحاديففث، واألحاديففث التففي اختيففرت هنففا مففن درجففة 

المقبول عند علماء الحديث والمقصود هبذا المصفطلح الحفديث الصفحيح والحسفن 

لذي لم يشتد ضفعفه، وإن كفان معظمهفا مفن الصفحيح والحسفن ونفدر أن والضعيف ا

 يكون فيها الضعيف. 

 

* * * * 
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 حقوق متلادلة وإحسان دائم. .3

سنرى يف هذه األحاديث التالية أهنا تدور حفول التأسفيس األخالقفي للعالقفات 

سففرتى أن األسففاس األول يف  -قففارئ الكففريمأيهففا ال-بففين األسففرة، وعلففى هففذا ف نففك 

العالقففة ينطلففق مففن كففون كففل فففرد مسفف والا يف مركففزه الففذي هففو فيففه، وكففون اإلنسففان 

مس والا يقتضي منه القيام بواجباته التي أنيط  به، أمفا األسفاس الثفاين يف العالقفة بفين 

سففرة األسففرة فهففو الرفففق، فففالرفق أسففاس للعالقففة الصففحية والصففحيحة بففين أفففراد األ

الواحدة، والرفق مصطلح يشير إلى مجموعة من األخالق التي يأيت اإلحسفان والعففو 

والمرحمة على رأسها، فهو لغةا لين الجانب بالقول، والفعل، واألخذ باألسفهل. وقفد 

هو المداراة مع الرفقاء، ولين الجانفب، واللطفف يف أخفذ األمفر "عرفه بعضهم بقوله: 

  (1)"بأحسن الوجوه، وأيسرها

ومن األسس التي سنراها يف األحاديث أن الرب عالقة متبادلة، ففرب الولفد بوالفده 

مرتبق برب الوالد لولده، وهذا يحيل إلى ضرورة قيام كل فرد بواجباته حتى يتحقق الرب 

 والعالقة الطيبة.

ا رأيف  مفن المناسفب أن نقفرأ هفذا المقطفع المهفم،  وقبل أن نقرأ األحاديث معا

ن اإليمان يقتضي القيام باألخالق، فقد نقل البيهقفي يف شفعب اإليمفان والذي سيبّين أ

                                                 

 .8/2211ة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ( مرقا2)
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، َيُقفوُل:  يَمفاِن "بسنده عن معاذ بن أسد أنه قال: َسفِمْعُ  اْلُفَضفْيَل ْبفَن ِعَيفاضي َأْصفُل اإْلِ

َها َهاَدِة بِالت ْوِحيِد، َوَبْعَد الش   ِعنَْدَنا َوَفْرُعُه َوَداِخَلُه َوَخاِرَجُه َبْعَد الش 
ِّ
بِاْلَباَلِغ،  ملسو هيلع هللا ىلصَدِة لِلن بِي

ِصْدُق اْلَحبِديِثح َوِحْفبُ  اأْلََماَنبِةح َوَتبْرُي اْلِاَياَنبِةح َوَوَاباٌل بِاْلَعْهبِدح َوَبْعَد َأَداِء اْلَفَرائِِض، 

ِحِمح َوالنَِّصيَحُة لَِجِميِع اْلُمْسِلِمينَ  ، "َوِصَلُة الرَّ
ٍّ
مِفْن َرْأيِفَك . َقاَل ُمَعاٌذ: ُقْلُ : َيفا َأَبفا َعلِفي

ْمنَاُه ِمْن َأْصَحابِنَااَل، "َتُقوُلُه َأْو َسِمْعَتُه؟ َقاَل:  ، َوَلْو َلفْم َأِجفْدُه َعفْن َأْهفِل َبْ  َسِمْعنَاُه َوَتَعلَّ

ا َفنَِسيُ  َواِحَدةا "، َقاَل ُمَعاٌذ: "الثَِّقِة َواْلَفْضِل َلْم َأَتَكل ْم بِهِ    م عّلق البيهقي "َوَكاَنْ  َسْبعا

فَد اْلُمفْ مُِن بِ ِيَمانِفِه مِفَن اْلِعَبفاَداِت َواأْلَْحَكفاِم، َوَمفا "قائال:  َوَيْدُخُل فِي َهَذا اْلَباِب َما ُيَقل 

َعَلْيِه فِي ُمَراَعاِة ُحُقوِق َنْفِسِه، َوُحُقفوِق َزْوِجفِه َوَوَلفِدِه َوَوالِفِدِه، َوُحُقفوِق َأِخيفِه اْلُمْسفلِِم 

، َوالنُّْصفِح إَِذا اْسَتَشفاَرُه فِفي ُأُمفوِرِه َواْسفَتْوَدَعُه َشفْيئاا، َأْو بِاْلَعْوِن َوالن ِصفي َحِة اْبتِفَداءا َوَأَداءا

َب َولِيًّا فِي َماِل َيتِيمي َأْو َمْحُجوٌر َعَلْيِه، َوُحُقفوِق َمَمالِيكِفِه َأْو َمفْن َيْملُِكفُه إِْن َكفاَن ُهفَو  ُنصِّ

َد اْلَوا ا، َوَما َتَقل  َعاَيا مِْن ُحُقوِق اْلفَوالِي، َوَأَداُء َمْمُلوكا َد الر  َعاَيا، َوَما َتَقل  لِي مِْن ُحُقوِق الر 

 ."اأْلََماَنِة فِي َجِميِع َذلَِك َمْشُروعٌ 

القيام بجميع الواجلبات يقتضي من اإلنسان  اإليمانوهذا النص مهمٌّ يف فهم أن 

 نشائها.، وأن اإليمان ُمستنَد األخالق وأساٌس إلاألخالقية

 أما اآلن فهيا لنقرأ األحاديث:

ُكُلكففم راعي وُكُلكففم »قففال:  ملسو هيلع هللا ىلصعففن ابففن عمففر رضففي اهلل عنهمففا أن رسففول اهلل  -

ُجُل َراعي  ِذي َعَلى الن اِس َراعي وهو مسئول َعْن َرِعي تِِه، َوالر  َمْسُ ول َعْن َرِعي تِِه، َفاأْلَمِيُر ال 

ْن َرِعي تِِه، وعبُد الرُجِل َراعي َعَلى َماِل سيدِه وهفو َمْسفُ ول َعَلى َأْهِل بيتِِه وهو َمْسُ ول عَ 

 .(1)«عنه، أال ُكلكم راع وُكلكم َمْسُ ول عن رعيته

                                                 

 .2819، صحيح مسلم، 1219( صحيح البخاري، 2)
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إن اهلل سائل كل راع عما اسرتعاه أحفظ ذلك أم »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس عن النبي  -

 .(1)«َضي ع حتى يسأل الرجل على أهل بيته

إن الوالفد مسف ول عفن الولفد، وإن الولفد عن ابن عمر رضي اهلل عنهمفا قفال:  -

 مس ول عن الوالد، يعني يف األدب والرب. 

وعن عائشة رضي اهلل عنها قالف : قفال النبفي عليفه الصفالة والسفالم: إذا أراد  -

ا، أدخل عليهم الرفق اهلل بأهل بي  خيرا
(2). 

 

* * * * 

                                                 

 .2291( صحيح ابن حبان، 2)

 12211( مسند أحمد 1)
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يف هذا القسفم سفنقرأ مفع بعضفنا أخفالق النبفي عليفه الصفالة والسفالم المتعّلقفة 

 بأخالق الوالدين مع أوالدهم وسنرى الرتكيز على عدة أمور نجملها هنا: 

ن رحمففة األوالد إّن الرحمفة بفاألوالد سفبب للوصففول إلفى رحمفة اهلل، وإن مف -

 إظهار الفرح لقدومهم واللعب معهم.

من أخفالق اإلسفالم التفي دعفا إليهفا إظهفار االهتمفام بالبنفات وعفدم تفضفيل  -

الذكور عليهم، واالهتمام بالبنفات يكفون بُحفبِِّهن  وحسفن اإلنففاق، علفيهن  فم اختيفار 

 الجنة. زوج كريم لهن. وبّين أن حسن االهتمام هبن سبب من أسباب الوصول إلى

من األُسس األخالقّيفة يف العالقفة مفع األوالد حسفن الرتبيفة وحسفن التعلفيم،  -

ويجب العلم بأن الرتبية واألبّوة واألمومة ال تكون بدفع النقود لهفم أو إنفاقهفا علفيهم 

وإغداق مفا يريفدون مفن األشفياء بفين أيفديهم، بفل إن األسفاس يف هفذه الموضفوع هفو 

ة وغرس القيم الصحيحة القائمة على معرفة اهلل ورسفوله. إكساب األوالد معاين الرتبي

وهذا األمر له أبعاد مهمٌة يف عصرنا، حيث ينشغل كثير من اآلباء واألمهات باألعمفال 

وكثرهتا، ويكتففون باإلنففاق المفادي علفى أوالدهفم ظنافا أن هفذا األمفر كفاف، غيفر أن 

نففا واعيففة فنربففي أوالدنففا نصففيحة الرسففول عليففه الصففالة والسففالم يجففب أن نعيرهففا آذا

 بالرتبية الصحيحة.
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من حقوق الولد األخالقية أن يكون له اسم جميل، خاصة ذاك الذي يعبِّر عن  -

، وقد كان من عفادة النبفي  قيمة من قيم اإلسالم، فاالسم الجميل يعطي انطباعا جميالا

 عليه الصالة والسالم أن يغير األسماء القبيحة إلى أخرى جميلة.

ين األوالد نقطفة مهفم يف النظفام األخالقفي، ألن الظلفم الحفادث بفين العدل بف -

.  األوالد ي دي إلى نشوء شخصيات غير سوي ةي

سينبُّه النبي عليه الصالة والسالم يف هذه األحاديث إلى ضرورة عدم الكفذب  -

ا، بأن يعد األب أو األم الولد بشيءي مفا إذا  على األوالد، وهذا مع األسف يحدث كثيرا

 شيئاا مقابله،  م نراه يفعله وال يعطونه هذا الشيء. فعل

مففن األمففور األخالقيففة المهمففة، عففدم الففدعاء علففى األوالد وهففذا األمففر يف  -

 ، ا، ولهذا تأ ير كبير يف نفسية الولد، حيث يكفرب الولفد غيفر سفويٍّ مجتمعاتنا منتشٌر جدًّ

ا ألبيه وأمه.  كارها

ا:واآلن هيا بنا إلى قراءة هذه األحاديث م  عا

 يف حب األوالد والرحمة بهم وأن الرحمة بهم سلب لرحمة اهلل. .2

-  
 
َواْلَحَسفُن رضفي اهلل عنفه َعَلفى  ملسو هيلع هللا ىلصعن الرباء رضي اهلل عنفه قفال: َرَأْيفُ  الن بِفي

 . (1)«اللهم إين ُأِحُبه َفَأِحب ه»َعاتِِقِه َوُهَو َيُقوُل: 

-  
 
 َفجعَل َيُضّمه رَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي اهلل عنه َقاَل َأتى الن بي

ٌّ
جٌل ومعُه َصبي

 
ُّ
َفاهلُل َأرَحُم بِك، مِنفَك بِفه وُهفو أرَحفم »َقاَل: َنعم. َقاَل:  «َأترَحمُه؟»: ملسو هيلع هللا ىلصإِليه َفقال الن بِي

احمين  .(2)«الر 

                                                 
 .2129( البخاري، 2)

 .211( البخاري، األدب المفرد، 1)
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 يف حب اللنات واإلحسان إليهن وعدم تفضي  الذكور عليهن. .1

-  
ِ
َفَلْم َيئِْدَها، َوَلْم ُيِهنَْها، َوَلْم ُيفْ  ِْر َوَلفَدُه  َمْن ُولَِدْت َلُه ُأْنَثى»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

ُكوَر  -َعَلْيَها   .(1)«َأْدَخَلُه اهلُل بَِها اْلَجن ةَ  -َيْعنِي الذُّ

، َقاَل:  -
ِّ
ْعبِي َج َكِريَمَتُه مِْن َفاِسقي َفَقْد َقَطَع َرِحَمَها»َعِن الش   .(2)«َمْن َزو 

 َبنَفاتي  َ فاَلُث  َلهُ  َكانَ  َمنْ »: ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل عن عقبة بن عامر رضي اهلل قال -

، َفَصَبرَ  ، َعَلْيِهن  ، َوَأْطَعَمُهن  َوَكَساُهن  مِفْن ِجَدتِفِه ُكفن  َلفُه ِحَجابافا مِفَن الن فاِر َيفْوَم  َوَسَقاُهن 

 .(3)«اْلِقَياَمةِ 

-  
ِّ
ن ُمسلم ُتدِرُكه اْبنََتفاِن َما مِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس رضي اهلل عنهما َعِن الن بِي

 .(4)«َفُيْحِسُن صحبَتُهما إال أدخلتاه الجنة

 يف اإلحسان إلى األوالد بحسن تسميتهم. .4

-  
ِ
ْرَداِء، َقففاَل: َقففاَل َرُسففوُل اهلل إِن ُكففْم ُتففْدَعْوَن َيففْوَم اْلِقَياَمففِة »: ملسو هيلع هللا ىلصَعففْن َأبِففي الففد 

 .(5)«بَِأْسَمائُِكْم َوَأْسَماِء آَبائُِكْم، َفَأْحِسنُوا َأْسَماَءُكمْ 

 يف اإلحسان إليهم بالتربية الفاضلة. .5

-  : ِّ ْبففِن َأبِففي َطالِففبي فِففي َقْولِففِه َعففز  َوَجففل 
 {ۅۅۋۋ }َعففْن َعلِففي

 .(6)«َسُكْم َوَأْهلِيُكُم اْلَخْيرَ َعلُِّموا َأْنفُ »[ َقاَل: 6]التحريم: 

                                                 

 .8216( البيهقي، شعب اإليمان، 2)

 .8222( البيهقي، شعب اإليمان، 1)

 2669( ابن ماجه، 2)

 ( البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة، وهو ضعيف. 2)

 وهو ضعيف النقطاع السند. 12692، وأحمد 2928( أبو داود، 1)

 8222( البيهقي، شعب اإليمان، 6)
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-  
ِّ
ا ُنْحالا َأْفَضَل مِْن َأَدبي َحَسني »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالن بِي  .(1)«َما َنِحَل َوالٌِد َوَلدا

، َقْد َعلِْمنَا َحق  اْلَوالِِد َعَلى اْلَوَلِد، َفَمفا  -
ِ
، َأن ُهْم َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل َعِن اْبِن َعب اسي

 . (2)«َأْن ُيْحِسَن اْسَمُه، َوُيْحِسَن َأَدَبهُ »َعَلى اْلَوالِِد؟ َقاَل: َحقُّ اْلَوَلِد 

 ولد بتزويجه اليف اإلحسان إلى  .6

-  
ِ
، َواْبِن َعب اسي َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َمْن ُولِفَد »: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأبِي َنْضَرَة، َعْن َأبِي َسِعيدي

ا، َف ِن َمفا َلُه َوَلٌد َفْلُيْحِسِن اْسَمُه َوَأَدَبُه، َف ِذَ  ْجُه َفَأَصاَب إِْ ما ْجُه َف ِْن َبَلَغ َوَلْم ُيَزوِّ ا َبَلَغ َفْلُيَزوِّ

 .(3)«إِْ ُمُه َعَلى َأبِيهِ 

 يف عدم الدعال عليهم .7

ال َتففْدُعوا علففى أنُفِسففُكم وال َتففْدُعوا علففى »ملسو هيلع هللا ىلص: عففن جففابر قففال: قففال النبففي  -

من اهلل ساعةا ُيسَأل فيهفا عطفاءا فيسفتجيَب َأوالِدُكم وال َتْدُعوا على أموالُِكم ال توافقوا 

 .(4)«لُكم

 يف العدل بينهم .8

-  
ِّ
ففا َمففَع الن بِففي ، َأن  َرُجففالا َكففاَن َجالِسا ٌّ َلففُه، َفَأَخففَذُه َفَقب َلففُه ملسو هيلع هللا ىلصَعففْن َأَنففسي

، َفَجففاَء ُبنَففي

 َوَأْجَلَسُه فِي َحْجِرِه، ُ م  َجاَءْت ُبنَي ٌة َلُه، َفَأَخفَذَها َوَأْجَلَسفَها إِ 
ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلصَلفى َجنْبِفِه، َفَقفاَل الن بِفي

 .(5)«َفَما َعَدَلْ  َبْينَُهَما»

                                                 
 2911( الرتمذي، 2)

 .8192( البيهقي يف شعب اإليمان، 1)

 8119( البيهقي، شعب اإليمان، 2)

 .2119( مسلم، 2)

 .8211مان، ( البيهقي، شعب اإلي1)
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-  
ِ
، َقاَل: اْنَطَلَق بِي َأبِي َيْحِمُلنِي إَِلى َرُسوِل اهلل َفَقاَل: َيفا  ملسو هيلع هللا ىلصعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشيري

، اْشَهْد َأنِّي 
ِ
 َقفدْ  َبنِيفَك  َأُكفل  »: َفَقفاَل  الِي،َمف مِفنْ  َوَكفَذا َكفَذا النُّْعَمفانَ  َنَحْلفُ   َقدْ َرُسوَل اهلل

: َقفاَل  ُ فم   ،«َغْيفِري َهفَذا َعَلفى َفَأْشفِهدْ »: َقفاَل  اَل،: َقفاَل  «النُّْعَمفاَن؟ َنَحْلفَ   َما مِْثَل  َنَحْلَ  

كَ » ؟ اْلبِرِّ  فِي إَِلْيَك  َيُكوُنوا َأنْ  َأَيُسرُّ ا»َقاَل:  َبَلى،: َقاَل  «َسَواءا  (1)« َفاَل إِذا

 ل ذب على األوالديف حرمة ا .9

عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه عن النبي عليه الصالة والسالم أنفه قفال:  -

، َواَل َأن َيعد َأحُدُكم وَلَدُه َشْيئاا ُ م اَل ُينِجُز َلهُ »  َواَل َهزلي
 .(2)«اَل َيصلُح الَكذُب فِي ِجدي

د بيننا فقال  قاع ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن عامر أنه قال دعتني أمي يوما ورسول اهلل  -

ا،  ملسو هيلع هللا ىلصها، تعال أعطيك. فقفال لهفا رسفول اهلل  ومفا أردت أن تعطيفه؟ قالف  أعطيفه تمفرا

 (3)أما إنك لو لم تعطه شيئا ُكتَِبْ  عليِك كذبة( ملسو هيلع هللا ىلصفقال لها رسول اهلل 

 يف حسن معاملة الرسول األب ألوالده وبناته .31

  -رضفي اهلل عنفه  -عن أبفي هريفرة  -
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلص َقفاَل: َقب فل َرُسفوُل اهلل

ٍّ
َحَسفَن ْبفَن َعلِفي

ُّ َجالٌِس، َفَقاَل اأْلَْقَرُع إِن  لِي َعَشَرةا مَِن اْلَوَلِد َمفا َقب ْلفُ  
 َوِعنَْدُه اأْلَْقَرُع ْبُن َحابِسي الت ِميِمي

 
ِ
ا َفنََظَر إَِلْيِه َرُسوُل اهلل  .(4)«َمْن اَل َيرَحم اَل ُيرَحم»ُ م  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصمِنُْهْم َأَحدا

 اهلُل َعنُْه َقاَل:  عن أنس -
َ
 »بن مالك َرِضي

ُّ
َأرحفَم الن فاس بالِعيفال،  ملسو هيلع هللا ىلصَكفاَن الن بِفي

                                                 

 2612( صحيح مسلم، 2)

 281( األدب المفرد، 1)

 .2992( أبو داوود، 2)

 .1991( البخاري، 2)



 
27 

وَكان َله ابٌن ُمسَترَضٌع فِي َناِحية الَمدينِة وَكان ظِئرُه َقْينافا وُكنفا َنأتِيفه، وَقفد ُدخفَن الَبيفُ  

ه  (1).«بِ ِْذِخري َفيَقبِّلُه وَيُشمُّ

ا َكاَن َأْشفَبَه َحفِديثاا »ها قال : عن عائشة أم الم منين رضي اهلل عن - َما َرَأْيُ  َأَحدا

 
ِ
ا بَِرُسوِل اهلل َب بَِهفا َوَقب َلَهفا  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَلما مِْن َفاطَِمَة. َوَكاَنْ  إَِذا َدَخَلْ  َعَلْيِه َقاَم إَِلْيَها َفَرح 

َبف  بِفِه َوَقب َلْتفُه  َوَأْجَلَسَها فِي َمْجلِِسِه َوَكاَن إَِذا َدَخَل َعَلْيَها َقاَمْ  إَِلْيهِ  َفَأَخفَذْت بَِيفِدِه فرح 

َب بَِها وقب َلها َ فرح 
 .(2)«َوَأْجَلَسْتُه فِي َمْجلِِسَها َفَدَخَلْ  َعَلْيِه فِي َمَرِضه الذي ُتوفِّي

 الرسول األب يالعب أوالده .33

يفدلع لسفانه للحسفين، فيفرى الصفبي ملسو هيلع هللا ىلص هريرة قال: كفان رسفول اهلل  أبىعن  -

فيهش إليه، فقال له عيينفة بفن حصفن بفن بفدر: أال أرى تصفنع هفذا هبفذا،  حمرة لسانه،

من ال يرحم »ملسو هيلع هللا ىلص: واهلل ليكون لي االبن قد خرج وجهه وما قبلته قق، فقال رسول اهلل 

 .(3)«ال ُيرَحم

يالعب زينب بن  أم سلمة وهو يقول ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي »عن أنس بن مالك قال:  -

ا  .(4)«يا زوينب يا زوينب مرارا

يصفف عبفد اهلل وعبيفد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كفان رسفول اهلل »د اهلل بن الحارث قفال: عن عب -

وكثير بن العباس  م يقول من سبق إلى فله كذا وكذا قال فيستبقون إليفه فيقعفون علفى 

 .(5)«ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم

                                                 
 .291( البخاري، األدب المفرد، 2)

 .1112( أبو داوود، 1)

 6911( ابن حبان، 2)

 .2211( األحاديث المختارة، 2)

 .2826( أحمد، 1)
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إن أخالق الزوجين قائمة على مراقبة كل من الفزوج والزوجفة اهلل يف عالقاتفه  -

مع اآلخر، ولكل مفن الفزوجين حفق علفى اآلخفر، وعنفدما يقفوم اآلخفر بحفق الطفرف 

 الثاين ف ن هذا ُيَعدُّ أول خطوة إلنشاء عالقة سليمة بين الطرفين.

رف الطفرف اآلخفر علفى عبفادة اهلل من األسس المهمة األخالقية: َحثُّ كل ط -

 تعالى، فأداء الزوجين العبادة معا سبب مهم إلنشاء عالقة سوية وطائعة هلل تعالى.

 واآلن هيا إلى قراءة األحاديث المتعّلقة هبذا الجانب: 

 حقوق متلادلة أساسها تقوى اهلل. .32

َ نِي »َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َعْمِرو ْبِن األَْحَوِ  َقاَل:  - فَة الفَوَداِع َحد  َأبِي، َأن ُه َشفِهَد َحج 

 
ِ
فةا، ملسو هيلع هللا ىلصَمَع َرُسوِل اهلل ص 

فَر، َوَوَعفَظ، َففَذَكَر فِفي الَحفِديِث قِ ، َفَحِمَد اهلَل، َوَأْ نَى َعَلْيِه، َوَذك 

ا ا ولنسائُِكم عليُكم حقًّ  .(1)«َفَقاَل: أال إن  لُكم على نسائُِكم حقًّ

 يف حث بعضهما على العلادة .31

ْيِل، فصل ى وأْيَقَظ »ي هريرة رضي اهلل عنُه قال: عن أب - رِحَم اهلل َرُجالا َقاَم مَِن الل 

ْيففِل َفصففل ْ ،  امرَأتففُه، ففف ْن َأَبففْ  َنضففَح يف وْجِهَهففا المففاَء، َرِحففَم اهلُل اَمففَرَأةا َقامفف  مِففن الل 

 .(2)«وَأْيَقَظْ  َزْوَجَها ف ِن َأبى َنَضَحْ  فِي وْجِهِه الماءَ 

                                                 
 2262( الرتمذي، 2)

 2218( أبو داوود، 1)
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يف المجموعفة السفابقة أشففرنا إلفى أن أخففالق الفزوجين قائمفة علففى مراعفاة كففل 

طرف لحقوق الطرف اآلخر، واآلن يف هذا القسم فسنتكلم عفن حقفوق الزوجفة تجفاه 

المعنفى األخالقفي الفذي يقتضفيه إيماننفا بفاهلل  زوجها، والمقصد هنا بمفهوم الحقفوق

 تعالى، وسنالحظ أن هذه األحاديث:

ت سس الرتباط خيرية اإلنسان بكونه طيباا مع زوجتفه، فمفن معفايير معرففة أن  -

 رجالا ما خيٌِّر كونه طيب األخالق مع زوجته.

ر الزوج بأن عالقته مع زوجته ليسف  عالقفة جنسفّيةا بحتفةا  -  هذه األحاديث تذكِّ

هتدف إلى قضاء الوطر فحسب، وإنما هي عالقة مركزها تقوى اهلل، وتقوى اهلل مفهوم 

 شامل يحيل إلى عالقة الم من باهلل يف كل أحواله.

ا من جوانب نفسية المفرأة الحساسفة،  - هذه األحاديث تشرح للزوج جانباا مهما

ض، فيحسفن وعلى الفزوج الفذي يبتغفي تقفوى اهلل أن يفهفم هفذا البعفد الفدقيق والغفام

 تعامله مع زوجته ويبذل جهده ليتفّهمها، خاصة يف أوقاهتا الخاّصة.

فا؛  - من أخالق الزوج التي رّكزت عليها األحاديفث، عفدُم ضفرب الزوجفة ظلما

ا بأنه مذموٌم أو أن صففة الفزوج  حيث سنرى أن األحاديث تصف ضارب الزوجة ظلما

 ة فلن يكون من األخيار عند اهلل.الخيِّر قد انتزع  منه، وعندما تنتزع منه هذه الصف
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كذلك ركزت األحاديث على ضرورة حسن اإلنفاق على الزوجفة باعتبفار أن  -

ُب هبا اإلنسان إلى اهلل.  اإلنفاق على الزوجة نوع من أنواع الصدقة التي يتقر 

دع  األحاديث إلى تذكير الزوج بعدم كره الزوجة لخصفلة فيهفا، باعتبفار أن  -

ف ن ُوِجَد يف أي إنسان ُخُلق سّيٌئ ما فال يعني أنه سيٌِّئ بالكليفة، بفل  اإلنسان غير كامل،

  مة أخالق جيدة فيه.

ا سففتعرض األحاديففث جانبففا مففن جوانففب حيففاة الرسففول الففزوج وكيفّيففة  - أخيففرا

فات كلها من سنة الرسول عليه الصالة والسفالم التفي  تعامله مع زوجاته، وهذه التصرُّ

ان من سنته مساعدة الزوجات، وحسن المعاشرة معهّن باللعفب، ُأمِْرنا باتباعها، فقد ك

م نفسّية كّل واحدة منهّن، وتقديم الدعم النفسي لهّن.  وتفهُّ

 يف أن من معايير الايريةح حسن التعام  مع الزوجة والعائلة. .34

-  
ِ
َ »: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعائَِشَة رضي اهلل عنها، َقاَلْ : َقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
ْهلِِه، َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم أل

َْهلِي
ِ
 .(1)«َوإِنِّي َخْيُرُكْم أل

-  
ِ
مِفْن َأْكَمفِل اْلُمفْ مِنِيَن إِيَمانافا َأْحَسفنَُهْم »: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعائَِشَة، َقاَلْ : َقاَل َرُسفوُل اهلل

ا، َوَأْلَطُفُهْم بَِأْهلِهِ   .(2)«ُخُلقا

 تذكير الزوج بأن الزواج أسس على كلمة اهلل وتقواه. .35

 َعْن َجابِِر ْبِن عَ  -
ِّ
، َعِن الن بِي

ِ
ات ُقوا اهلَل فِفي النَِّسفاِء، »فِي ُخْطَبتِِه بَِعَرَفاَت:  ملسو هيلع هللا ىلصْبِد اهلل

 
ِ
، َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهن  بَِكلَِمِة اهلل

ِ
 ِعنَْدُكُم، ات َخْذُتُموُهن  بَِأَماَنِة اهلل

 .(3)«َف ِن ُهن  َعَواني

                                                 
 2891مذي، ( الرت2)

 .1621( الرتمذي، 1)

 .1819( صحيح ابن خزيمة/ 2)
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 يف ضرورة اهم حساسية المرأة. .36

 َعْن َأبِي هُ  -
 
فَلِع، إِْن َأَقْمَتَهفا َكَسفْرَتَها، »َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرْيَرَة، َأن  الن بِي إِن َمفا اْلَمفْرَأُة َكالضِّ

 .(1)«َوإِِن اْسَتْمَتْعَ  بَِها اْسَتْمَتْعَ  بَِها َوفِيَها ِعَوٌج 

-  
ِ
، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل ، َوَكاَن َمَعُه ُغاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأَنِس ْبِن َمالِكي ٌم َلُه َأْسَوُد فِي َسَفري

 
ِ
َوْيَحفففَك َيفففا َأْنَجَشفففُة ُرَوْيفففَدَك »: ملسو هيلع هللا ىلصُيَقفففاُل َلفففُه َأْنَجَشفففُة، َيْحفففُدو، َفَقفففاَل َلفففُه َرُسفففوُل اهلل

 .(2)«بِالَقَواِريرِ 

 حسن اإلنفاق .37

-  
 
َمفا أطَعْمفَ  َنْفَسفك َفُهفَو صفدقٌة َوَمفا »َيُقفوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن المقدام َأن ُه َسفِمَع الن بِفي

 .(3)«وزوجَتك وخادمك فهو صدقةٌ أطعْمَ  ولدك 

-  
ِّ
َ اهلُل َعنُْه َعِن الن بِي

 دينفارأفضفل دينفار ينفقفه الرجفل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن  وبان َرِضي

، َسبِيلِ  فِي َأْصَحابِهِ  َعَلى َأْنَفَقهُ  َوِدينَارٌ  ِعَيالِِه، َعَلى أنفقه
ِ
 فِفي َداب تِفهِ  َعَلفى َأْنَفَقفهُ  َوِدينَارٌ  اهلل

 ا َسبِيلِ 
ِ
 .(4)«هلل

-  
 
َ اهلُل َعنْفُه َأن  الن بِفي

إِن فَك َلفْن ُتنِْففَق »َقفاَل لفه:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سعد بن أبي وقا  َرِضفي

 َعز  َوَجل  إاِل  ُأِجْرَت بَِها َحت ى ما تجعل يف فم امرأتك
ِ
 .(5)«َنَفَقةا َتْبَتِغي بَِها َوْجَه اهلل

                                                 

 1282( البخاري، 2)

 .6262( البخاري، 1)

 .291( البخاري، األدب المفرد، 2)

 128( البخاري األدب المفرد 2)

 16( البخاري، 1)
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 يف عدم جوا  ال ره .38

ا رضي منها  -يبغضأي ال - يفرك ال» :ملسو هيلع هللا ىلصقال  - م مٌن م منة إن كِرَه منها ُخُلقا

 .(1)«آخر 

 يف حث الزوج  وجته على العلادة .39

-  
ِ
، َوَأبِي ُهَرْيَرَة، َقااَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ْيفِل »: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأبِي َسِعيدي َمِن اْسفَتْيَقَظ مِفَن الل 

َيا اْمَرَأَتهُ َفَأْيَقَظ  ا ُكتِبا َرْكَعَتْينِ  َفَصل  اكَِراِت  َجِميعا ا َوالذ  ِريَن اهلَل َكثِيرا
اكِ  .(2)«َلْيَلَتئِذي مَِن الذ 

 يف ذم ضرب الزوجة .21

-  
ِّ
 ْبِن َزْمَعَة، َعِن الن بِي

ِ
 الَعْبفِد، َجْلفدَ  اْمَرَأَتهُ  َأَحُدُكمُ  َيْجلِدُ اَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعْبِد اهلل

 .(3)«ُيَجامُِعَها فِي آِخِر الَيْومِ  ُ م  

يا رسوَل اهلل ما حقُّ نسائنا، وما نأيت »حكيم عن أبيه عن جده قلُ : عن هبز بن  -

منهففا، ومففا َنففَذُر؟ قففال: ائففِ  َحْرَ ففك َأن ففى شففئَ ، وأطعمهففا إِذا َطِعْمففَ ، واكُسففها إِذا 

 .(4)«اكتسيَ ، وال ُتقبِّح الوجَه، وال َتْضِرْب 

ال »: ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل : قال: قال رسو-رضي اهلل عنه-إِياس بن عبد اهلل بن أبي ذباب  -

، فقفال: َذئِفرَن النسفاُء علفى أزواجهفن، ملسو هيلع هللا ىلصَتْضِربوا إِماَء اهلل، فجاء عمُر إِلفى رسفوِل اهلل 

َص يف ضفرهبن، فأطفاف بف ِل رسفول اهلل  نسفاء كثيفر َيْشفُكون َأزواجهفّن، فقفال  ملسو هيلع هللا ىلصفَرخ 

                                                 

 2269( مسلم، 2)

 .1829( البيهقي، شعب اإليمان، 1)

 .1112( البخاري، 2)

 1222( أبو داود/ 2)
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: لقففد طففاف بفف ل محمففد نسففاء كثيففر يشففكون أزواجهففن لففيس أولئففك ملسو هيلع هللا ىلصرسففوُل اهلل 

 .(1)«بخياِركم

 ال ذب على المرأة ليس جائزا يف المطلق. .23

الكذب على المرأة آخر وسيلة إلرضائها وليس أول مرتبة، فبعد أن يعدم كفل  -

الوسائل يجوز له وهذا أمر إرشاد وليس أمر وجفوب. والفدليل أن رجفالا قفال لرسفوِل 

 : ال خيففر يف الكففذب، فقففال الرجففل: يففاملسو هيلع هللا ىلص رسففوُل اهللأْكففِذُب امففرأيت؟ فقففال »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .(2)«: ال ُجنَاَح عليكملسو هيلع هللا ىلص ها وأقول لها؟ فقال رسوُل اهللرسول اهلل، أفأِعدُ 

 نيف الرسول الزوج: محلته لزوجاته وحسن واائه له .22

 »عن عائشة رضي اهلل عنها قالف :  -
ِّ
، مفا ِغفْرُت ملسو هيلع هللا ىلصمفا ِغفْرُت عَلفى اْمفَرَأةي للن بفي

َجنِفففي؛ أنْ  َقْبفففَل  َهَلَكفففْ   َخِديَجفففَة، عَلفففى  وَأَمفففَرهُ  َيفففْذُكُرَها، أْسفففَمُعهُ  نْفففُ  كُ  لِمفففا َيَتَزو 

ففَرَها أنْ  اهللُ  ، مِففن بَبْيفف ي  ُيَبشِّ ففاةَ  َلَيففْذَبُح  كففانَ  وإنْ  َقَصففبي َخاَلئِلَِهففا منهففا مففا  يف فُيْهففِدي الش 

 .(3)«َيَسُعُهنّ 

كنف  لفك »لعائشة يف حديث أم زرع الطويفل والفذي رواه البخفاري:  ملسو هيلع هللا ىلصقال  -

ي زرع يف الوفاء والمحبة فقال  عائشة: بفأبي وأمفي أي أنا لك كأب «كأبي زرع ألم زرع

 .(4)ألن  خير من أبي زرع ألم زرع

                                                 

 .1226( أبو داود 2)

 21( موطأ مالك، 1)

 .2826( البخاري: 2)

 1829( البخاري، 2)
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 يف الرسول الزوج: عنايته بزوجاته يف أوقاتهن الااصة .21

كن  أشفرب وأنفا حفائض  فم أناولفه النبفي » عن عائشة رضي اهلل عنها قال  : -

 ملسو هيلع هللا ىلصه النبفي فيضع فاه على موضع يف فيشرب وأتعرق العرق وأنا حفائض  فم أناولف ملسو هيلع هللا ىلص

 . (1)«فيضع فاه على موضع يف 

 الرسول الزوج: حسن استماع النلي لزوجاته .24

 يستمع إلى حديث عائشة رضي اهلل عنها وهي تذكر له الحديث ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  -

المشهور بحديث أم زرع، وهو عبارة عن قصة طويلة؛ حيفث اجتمعف  إحفدى عشفرة 

والمذمومفة، فبقفي النبفي عليفه امرأة، يحكين لبعضهن عن أخالق أزواجهن الحميفدة 

 الصالة والسالم مصغيا مستمعا لحديث عائشة رضي اهلل عنها.

 الرسول الزوج: مالعلته لهن وإذنه لهن بقضال أوقات يف الراحة والتسلية .25

 »َعْن َعائَِشَة، َقاَلْ :  -
ِّ
فِفي َبْعفِض َأْسفَفاِرِه َوَأَنفا َجاِرَيفٌة َلفْم  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرْجُ  َمفَع الن بِفي

ُموا"الل ْحَم َوَلْم َأْبُدْن، َفَقاَل لِلن فاِس:  َأْحِملِ  ُموا، ُ فم  َقفاَل لِفي:  "َتَقفد  ْ َحت فى "َفَتَقفد 
َتَعفاَلي

َفَسففاَبْقُتُه َفَسففَبْقُتُه، َفَسففَكَ  َعنِّففي، َحت ففى إَِذا َحَمْلففُ  الل ْحففَم َوَبففُدْنُ  َوَنِسففيُ ،  "ُأَسفابَِقِك 

ُموا"اِرِه، َفَقاَل لِلن اِس: َخَرْجُ  َمَعُه فِي َبْعِض َأْسفَ  ُموا، ُ م  َقاَل:  "َتَقد  ْ َحت فى "َفَتَقد 
َتَعاَلي

 .(2)«"بِتِْلَك  َهِذهِ "َفَساَبْقُتُه، َفَسَبَقنِي، َفَجَعَل َيْضَحُك، َوُهَو َيُقوُل:  "ُأَسابَِقِك 

 »عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قال :  -
ِ
ا عَلى َباِب يَ  ملسو هيلع هللا ىلصلَقْد َرَأْيُ  َرسوَل اهلل ْوما

 
ِ
َيْسففُتُرنِي بِرَدائِففِه، أْنُظففُر إلففى  ملسو هيلع هللا ىلصُحْجففَريت والَحَبَشففُة َيْلَعُبففوَن يف الَمْسففِجِد، وَرسففوُل اهلل

 .(3)«َلِعبِِهمْ 

                                                 
 211( مسلم/ 2)

 16111( أحمد، 1)

 212( البخاري، 2)
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 الرسول الزوج: عدم ذمه شيًئا مّما حضرته  وجاته من الطعام  .26

هاه طعامفا قفق إن اشفت ملسو هيلع هللا ىلصمفا عفاب النبفي » عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : -

 .(1)«أكله وإال تركه

 الرسول الزوج: يف مساعدته  وجاته .27

-  
ُّ
 مِْهنَفةِ  فِفيَكفاَن َيُكفوُن »َيْصفنَُع فِفي َبْيتِفِه؟ َقاَلفْ :  ملسو هيلع هللا ىلصَسَأْلُ  َعائَِشَة َما َكاَن الن بِي

اَلةُ  َحَضَرِت  َف َِذا - َأْهلِهِ  ِخْدَمةَ  َتْعنِي - َأْهلِهِ  اَلةِ  إَِلى َخَرَج  الص   .(2)«الص 
بيتفه ؟ قالف  :  يف يعمفل ملسو هيلع هللا ىلصان رسول اهلل ك ما» سئل  عائشة رضي اهلل عنها : -

 (3).«ما يعمل الرجال يف بيوهتم  وبه، ويخصف نعله، ويعمل يخيق كان

 ويستشيرنا لزوجتهالرسول الزوج: يشت ي  .28

َبْيِر َعِن الِمْسفَوِر ْبفِن َمْخَرَمفَة، َوَمفْرَوان أهنمفا أشفارا يف -  حفديث عن ُعْرَوُة ْبُن الزُّ

ألم  ملسو هيلع هللا ىلصاستشفار زوجاتفه يف أدق األمفور ومفن ذلفك استشفارته  ملسو هيلع هللا ىلصطويل إلى أن النبي 

القضفية بينفه وبفين مشفركي قفريش،  ملسو هيلع هللا ىلصسلمة يف صلح الحديبيفة لمفا كتفب رسفول اهلل 

قال ألصحابه: قوموا فانحروا واحلقوا، قال: فواهلل ما »وذلك بالحديبية عام الحديبية، 

الث مرات، فلما لم يقم منهم أحفد، قفام ففدخل علفى قام منهم رجل، حتى قال ذلك  

أم سلمة، فذكر ذلك لها، فقالف  أم سفلمة: يفا نبفي اهلل اخفرج  فم ال تكلفم أحفدا مفنهم 

بكلمة، حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فتحلق، فقفام فخفرج فلفم يكلفم مفنهم أحفدا، 

ى كفاد حتى فعل ذلك، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضفا، حتف

ا  .(4)«بعضهم يقتل بعضا َغمًّ

                                                 
 2162( البخاري، 2)

 616( البخاري، 1)

 12912( أحمد، 2)

 .1122( البخاري، 2)
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 إليهن ينادي  وجاتِه باألوصاِف تحلًُّلا: الرسول الزوج .29

يا عائش، هذا جربيل يقرئك السالم. فقل : وعليفه السفالم »لعائشة:  ملسو هيلع هللا ىلصقال  -

 (1).«ملسو هيلع هللا ىلصورحمة اهلل وبركاته، ترى ما ال أرى. تريد رسول اهلل 

 إَِلفْيِهمْ  َتنُْظفِري َأنْ  َأُتِحبِّفينَ  ُحَمْيفَراءُ  َيفاَقاَل لِفي: َدَخَل اْلَحَبَشُة اْلَمْسِجَد َيْلَعُبوَن فَ  -

هِ  إَِلى َوْجِهي َفَأْسنَْدُت  َعاتَِقهُ  َعَلى َذَقنِي َفَوَضْعُ   َوِجْئُتهُ  بِاْلَباِب  َفَقامَ  َنَعْم،»: َفُقْلُ   « َخدِّ

 َأَبا اْلَقاِسِم َطيِّباا»َقاَلْ : 
 « َومِْن َقْولِِهْم َيْوَمئِذي

ِ
َفُقْلفُ : َيفا « َحْسفُبِك : »ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسفوُل اهلل

 اَل َتْعَجْل، َفَقاَم لِي ُ م  َقاَل: 
ِ
 »َفُقْلُ : « َحْسُبِك »َرُسوَل اهلل

ِ
 (2)«اَل َتْعَجْل َيا َرُسوَل اهلل

 الرسول الزوج: صلره عليهن وتفهمه لغضلهن .11

 إن  أزواَج ا»رضفففي اهلل عنفففه يف حفففديث طويفففل:  عمفففرعفففن  -
ِ
 ففففو اهلل

ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصلن بفففي

 .(3)«َلُيراِجْعنُه، وهتُجُره إحداهن  اليوَم إلى الل يلِ 

تْأَذن أبو بكر على رسفوِل اس»: قال: -رضي اهلل عنهما  -عن النعمان بن بشير  -

، فلما دخَل قفال لعائشفَة: ال ملسو هيلع هللا ىلصشَة عالياا، فأذن له رسوُل اهلل ، فسمَع صوَت عائملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

؟ ورفع يفده لَيْلطَِمهفا، فحجفزه رسفوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِك ترفعين صوتِك على رسوِل اهللأسمعُ 

: كيفف رأيتِنفي أنقفذُتِك مفن الرجفل؟ ملسو هيلع هللا ىلص، وخرج أبو بكر ُمَغَضباا، فقال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ا،  م استْأذن، فوجدهما قد اصفطلحا، فقفال: أْدِخفالين يف ِسفْلِمكما  فمكَث أبو بكر أياما

 .(4)«َعلنَا، ]قد فعلنا[: قد فَ ملسو هيلع هللا ىلصكما أدخلتماين يف َحْربِكما، فقال رسوُل اهلل 

                                                 

 2168( البخاري، 2)

 . 8911( سنن النسائي الكربى، 1)

 1268( البخاري، 2)

 .2999( سنن أبو داود، 2)
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وبعففد أن شففرحنا واجبففات الففزوج األخالقيففة تجففاه زوجتففه، سففنتكلم اآلن عففن 

حقففوق الففزوج واجبففات الزوجففة تجففاه زوجهففا، وكمففا قلنففا يف بدايففة كتابنففا هففذا، ففف ن 

وحقففوق الففزوج تجففاه بعضففهما ال ُتفَهففم فهمففا كففامال إال إذا تففدبرنا كففل حففق يف ضففوء 

عالقاته مع الحقوق األخرى، وينبغي اإلشارة إلفى أن هفذه األحاديفث تتعلفق بخلقفين 

مهمين مفن أخفالق الزوجفة، وهمفا: رعايفة األوالد ورعايفة األزواج، وتبفيِّن أن هفذين 

 مسيرة العائلة والحياة الزوجية.الخلقين عماٌد أصيٌل يف 

تحذر األحاديث الزوجة مفن سفوء العشفرة، وسفوء العشفرة يعنفي عفدم التفزام  -

ل مع زوجها وعصيانه يف األمور التي هتم حياهتم المشرتكة.  المرأة بالوّد وحسن التبعُّ

 خير خصال الزوجات: رحمة باألطفال ورعاية األ واج .13

-  
ِ
: َأْحنَفاُه َعَلفى َوَلفدي فِفي َخْيُر نِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل بَِل نَِسفاُء ُقفَرْيشي َساءي َركِْبَن اإْلِ

 .(1)«ِصَغِرِه، َوَأْرَعاُه َعَلى َزْوجي فِي َذاِت َيِدهِ 

أيُّ النسفاِء َخْيفر؟ »: ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قيل لرسوِل اهلل -رضي اهلل عنه-عن أبي هريرة  -

ه إِذا َنَظَر، وتطيُعه إِذا َأَمَر، وال  .(2) تخالُِفُه يف نفسها، وال مالها بما َيكرهُ قال: التي َتُسرُّ

                                                 
 2222( البخاري، 2)

 2122( النسائي، 1)
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 يف التحذير من سول العشرة مع العائلة  .12

، َقاَل:  -
ِّ
 »َعْن َأبِي ُأَماَمَة اْلَباِهلِي

ِ
َوَمَعَهفا اْبفٌن َلَهفا  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءِت اْمَرَأٌة إَِلى َرُسفوِل اهلل

 
ِ
فا اْنَطَلَقفْ  ؟ َفَما َسَأَلْتُه ملسو هيلع هللا ىلصَوُأْخٌ  َتُقوُدُه، َفَسَأَلْ  َرُسوَل اهلل فاُه، َفَلم  َشفْيئاا إاِل  َأْعَطاَهفا إِي 

 
ِ
َحاماَِلٌت َوالَِداٌت َرِحيَماٌت، َلْواَل َما َيْأتِيَن إَِلى َأْزَواِجِهفن  َدَخَلفْ  ": ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

َياُتُهن  اْلَجن ةَ   .(1)«ُمَصلِّ

-  
ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل اَل ُتْقَبُل َلُهْم َصاَلٌة، َواَل َتْصَعُد َلُهفْم َ اَلَ ٌة »: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َجابِري

فاِخُق  َحَسنٌَة: اْلَعْبُد اآْلبُِق َحت فى َيْرِجفَع إَِلفى َمَوالِيفِه َفَيَضفَع َيفَدُه فِفي َأْيفِديِهْم، َواْلَمفْرَأُة الس 

ْكَراُن َحت ى َيْصُحوَ   .(2)«َعَلْيَها َزْوُجَها، َوالس 

 من علادات المرأة.طاعة الزوج ايما ال معصية له  .11

، َمفا َجفَزاُء َغفْزَوِة اْلَمفْرَأِة؟ َقفاَل:  -
ِ
، َقاَل: َقاَلِ  اْمَرَأٌة: َيا َرُسوَل اهلل عن اْبن َعب اسي

هِ » ْوِج، َواْعتَِراٌف بَِحقِّ  .(3)«َطاَعُة الز 

 

* * * * 

                                                 

 11129( أحمد، 2)

 1111( البيهقي، شعب اإليمان، 1)

 8212( البيهقي، شعب اإليمان، 2)
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ا على األحاديث-بعد أن رسمنا  النظام األخالقي التي يجب أن يكفون  -اعتمادا

ا بين األبوين وبين  بين الزوجين، ننتقل إلى النظام األخالقي الذي يجب أن يكون قائما

ا أخالقيففات الوالففدين تجففاه أطفففالهم، أمففا هنففا فسنرسفففم  األوالد، ولقففد بينففا سففابقا

 د تجاه آبائهم، وسنرى أن األحاديث تركز على أن:أخالقيات األوال

الرب هو الخلق األول الذي يجفب أن يتحلفى بفه األوالد، والفرب هفو تعبيفر عفن  -

القيام بفعل الخير، وبر الوالدين يأيت يف الدرجات األولفى مفن سفلم األعمفال المحببفة 

فل علفى الجهفاد يف سفبيل اهلل إن كفان الوا لفدين بحاجفة إلفى عند اهلل؛ حيث إنه قفد ُيفض 

فا الخفتالف الوقف   األوالد. وهنا نتذكر قولنا يف المقدمفة: إن األولويفات تختلفف تبعا

 والحاجة.

تشير األحاديفث إلفى أن بفر الوالفدين يسفري وينتقفل إلفى بفر أقفارب الوالفدين  -

وأصدقائهما ولو بعد الوفاة، وهذه النقطة مهمة وتشير إلى اهتمام األخالق اإلسالمية 

 الرب شامالا قدر اإلمكان.بأن يكون 

 بر الوالدين: يف قائمة أعمال الاير. .14

-  
 
َأيُّ اْلَعَمفِل َأَحفبُّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنفه َقفاَل َسفَأْلُ  الن بِفي
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؟ َقاَل:   َعز  َوَجل 
ِ
اَلُة َعَلى َوْقتَِها»إَِلى اهلل ؟ َقاَل  «الص  ُقْلفُ   «لِفَدْينِ ُ م  بِرُّ اْلَوا»ُقْلُ  ُ م  َأيٌّ

؟ َقاَل   »ُ م  َأيٌّ
ِ
 .(1)«ُ م  اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل اهلل

رضي اهلل عنه ُقْلفُ : َيفا  «معاوية بن حيدة»َعْن َبْهِز ْبِن َحكِيمي َعْن َأبِيِه َعْن جده  -

؟ َقاَل:   َمْن َأَبرُّ
ِ
َك »َرُسوَل اهلل ؟ َقاَل:  «ُأم  َك »ُقْلُ  َمْن َأَبرُّ ؟ َقاَل: ُقلْ  «ُأم  فَك »ُ  َمْن َأَبرُّ  «ُأم 

؟ قال:   .(2)«أباك  م األقرب فاألقرب»ُقْلُ  َمْن َأَبرُّ

إِن  اهلَل يوِصيكم »عن المقدام بن معدي كرب عن النبي عليه الصالة والسالم:  -

َهفففاتُِكْم ُ فففم  يوِصفففيكم بِ َبفففائُِكْم ُ فففم  يوِصفففيكم بِففف َهفففاتُِكْم ُ فففم  يوِصفففيكم بُِأم  اأْلَْقَرِب بُِأم 

 .(3)«َفاأْلَْقَرِب 

أَبايُِعَك على الهجرة والجهاد، »فقال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -قال: أقبل رجل إلى رسول اهلل  -

؟ قففال: نعففم، بففل كالهمففا 
ٌّ
 أبَتِغففي األجففَر مففن اهلل، قففال: فهففل مففن والففديك أحففٌد َحففي

، قففال: فتْبَتِغففي األجففَر مففن اهلل؟ قففال: نعففمل قففال: فففارجع إلففى َوالِففَدْيَك ف
ٌّ
أْحِسففْن َحففي

 .(4)«ُصْحَبَتُهما

 بر أقارب الوالدين كلرِّ الوالدين. .15

يا رسول »فقال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن  رجالا أتى النبي  -رضي اهلل عنهما  -عن ابن عمر  -

؟ قفال: ال، قفال:  َ مفن توبفة؟ فقفال: َهفْل َلفَك مِفن أمٍّ
ا، فهل لي اهلل، إين أصبُ  ذنباا عظيما

؟ قال: نعم، قال: َفبِر  
 .(5)«هافهل لك من َخالةي

                                                 
 111( البخاري، 2) 

 2( البخاري، األدب المفرد، 1)

 2662( ابن ماجه، 2)

 .6( مسلم، 2)

 2912( الرتمذي، 1)
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بينفا نحفن »قفال:  -رضفي اهلل عنفه  -عن أبي أسيد مالك بفن ربيعفة السفاعدي  -

إذ جاءه رُجل من بني َسلِمة، فقال: يا رسفول اهلل: هفل  - ملسو هيلع هللا ىلص -جلوٌس عند رسول اهلل 

ُهما بعد موهتمفا؟ فقفال: نعفم، الصفالُة عليهمفا، واالسفتغفار  َ من برِّ أَبَوي  َشيٌء أَبر 
َبِقي

ِحِم التففي ال ُتوَصففُل إال هبمففا، وإكففراُم لهمففا، وإْنَففف اُذ عهففدهما مففن بعففدهما، وِصففَلة الففر 

 .(1)«صديقهما

 احترام خصوصية اآلخرين بطلب اإلذن قل  الدخول. .16

َبْعُتفُه َفاْلَتَففَ   - في َففَدَخَل َفات  َعْن ُموَسى ْبِن َطْلَحَة َقفاَل: َدَخْلفُ  َمفَع َأبِفي َعَلفى ُأمِّ

 عدين على استي  م قال: أتدخل بغير إذن؟.َفَدَفَع يف صدري حتى أق

ا  - ِه َوإِْن كان  عجوزا ُجُل َعَلى َوَلِدِه َوُأمِّ عن جابر رضي اهلل عنه َقاَل: َيْسَتْأِذُن الر 

 وأخيه وأخته وأبيه.

 َقاَل: َسَأْلُ  اْبَن َعب اسي َفُقْلُ : َأْسَتْأِذُن َعَلى ُأْختِي؟ َفَقاَل: َنَعْم. -
 َعْن َعَطاءي

 

* * * * 

                                                 

 1221( أبو داود، 2)
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يف هذه األحاديث سنرى اهتمام النظام األخالقي يف اإلسالم ب نشفاء عالقفات  -

 طيبة قائمة على فعل الخير واالحرتام بين الجيران.

بففادرة بفعففل ترّكففز هففذه األحاديففث علففى أمففرين: اإلهففداء الففذي يشففير إلففى الم -

الخيفر؛ إذ سففيحّث النبففي عليففه الصففالة والسففالم علففى اإلهففداء المتبففادل بففين الجيففران 

ي علفى حرمفات  إلذهاب الضغائن وتأسيس المحبة، واألمر الثاين التحفذير مفن التعفدِّ

الجار حتفى يعفّم األمفن يف المحّلفة، وبالتفالي يف المدينفة بشفكل عفام، ففعفل الشفرِّ مفع 

بسبب موضع الجار القريب من العائلة، وما سفيفتُح هفذا الشفر مفن  الجار له ذنٌب أكرب

 شرور أكثر على القاطنين.

 من معايير الايريةح اع  الاير للجيران .17

: ملسو هيلع هللا ىلص: قفال: قفال رسفول اهلل - عنهمفارضفي اهلل-عبد اهلل بن عمرو بن العا   -

 .(1)«يُرهم لجارهَخْيُر األصحاب عند اهلل: َخْيُرهم لصاحبه، وَخْيُر الجيران عند اهلل: خ»

 الجار كالقريب يف حسن المعاملة ووجوب اللر له. .18

َمفا َزاَل »عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن النبي عليه الصالة والسالم:  -

 .(2)«ِجْبِريُل ُيوِصينِي بِاْلَجاِر َحت ى ظنن  أنه سيور ه

                                                 
 2922( الرتمذي، 2)

 6121( البخاري، 1)
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 اإلندال إلى الجار .19

َيفا أبفا َذر، »: ملسو هيلع هللا ىلصقفال رسفول اهلل : قفال: -هلل عنه رضي ا -عن أبي ذر الغفاري  -

 (1).«إِذا َطَبْخَ  َمَرَقة َفَأكثِْر َماَءها، وَتَعاَهْد ِجيَراَنَك منها

  -رضي اهلل عنه -أبو هريرة  -
 
فَة ُتفْذِهُب »قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي هتاَدْوا، ف ن الهدي 

ْدِر، وال َتْحِقَرّن جارٌة لجارهتا ولو ِشق  فِرِسن شاة  .(2)«َوَحَر الص 

  الجار حرماتحرمة التعدي على  .41

-  
 
 َقاَل: َسَأْلُ  الن بِي

ِ
؟ َقاَل: َأْن َتْجَعَل »: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعْبِد اهلل

ِ
ْنِب َأْعَظُم ِعنَْد اهلل َأيُّ الذ 

؟ َقاَل: َوَأْن َتْقُتَل َوَلدَ  ا َوُهَو َخَلَقَك. ُقْلُ : إِن  َذلَِك َلَعظِيٌم، ُقْلُ : ُ م  َأيُّ ِه نِدًّ َك َتَخفاُف لِل 

؟ َقاَل: َأْن   َأْن َيْطَعَم َمَعَك. ُقْلُ : ُ م  َأيُّ
َ
 .(3)«َجاِركَ  َحلِيَلةَ  ُتَزانِي

 -اهلل عنه  رضي -عن أبي شريح  -
ِ
 ال ُيْ مِن، واهلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص : َأن  رسوَل اهلل

ِ
واهلل

 .(4)«َبوائَِقهُ ال ي من، واهلل ال ي من، قيل: َمن يا رسول اهلل؟ قال: الذي ال يأَمن جاُره 

 -رضي اهلل عنه  -أبو هريرة  -
ِ
ال يمنفْع أحفُدكم َجفاَرُه »قفال:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأن  رسوَل اهلل

 .(5)«أن َيْغِرَز خشبة يف جداره

                                                 

 1611( مسلم، 2)

 1221( الرتمذي، 1)
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 6162( البخاري، 2)

 .1262( البخاري، 1)
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إن المقصففد العففام مففن "يقففول اإلمففام العالمففة الطففاهر بففن عاشففور رحمففه اهلل: 

، (1)"ه وهفو اإلنسفانالتشريع حفظ نظام األمة، واستدامة صالحه بصالح المهيمن علي

وعليه ف ن األسرة، تكتسب أهمية من كوهنا أولى م سسات عمران اإلنسفان، ولفذلك 

ف ن النظام األخالقفي لألسفرة مهفم، ألن رابطفة األسفرة قائمفة علفى أخفالق اإلحسفان 

 المتبادل وليس الحقوق فحسب.

 يف العائلففة ملسو هيلع هللا ىلصواآلن، بعففد هففذه الجولففة يف سففنة المصففطفى 
ّ
، وهديففه األخالقففي

نصل إلى أن اإلسالم اهتم بالعائلة أصالا ركيناا يف منظومته، كوهنا من أهم الم سسفات 

 لها. 
ٍّ
 التعليمية والرتبوية، وذلك من خالل وضع نظام أخالقي كّلي

، وكلمفا  هذا النظام األخالقي لن ي يت أكلفه وفائدتفه إال بتطبيقفه بشفكل متكامفلي

لمعنفوّي، ومفن  فم  ف ننفا يجفب أن ننظفر نقص درجة تطبيقفه قفّل مفردوده األخالقفي وا

ألصول أخالق العائلة على أهنا شجرة متشابكة األغصان متصلة الجذور، ففال يمكفن 

أن نطالب الزوج بواجباته األخالقية قبل مطالبة الزوجة بواجباهتا، فاإلحسان المتبادل 

 الرابطة.والتسابق يف فعل الخيرات بين أفراد األسرة والرتاحم بينهم أساس لهذه 

أهمية النظام األخالقي األسري الذي رأينفاه يف أحاديفث الرسفول عليفه الصفالة 

والسالم ينبع من أهمية الوظيفة التي كلف  هبا األسرة، فاألسفرة هفي الخطفوة األولفى 

يف العمففران اإلنسففاين، وهففي تحتففل مكانففة مهمففة يف مقاصففد التشففريع اإلسففالمي، فهففي 

                                                 
 1/211الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ( 2)
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يولوجيًّفا، وتنشفئته دينيًّفا، ودفعفه لريفادة المجتمفع ضرورية لحففظ اإلنسفان ووجفوده ب

 اإلنساينّ عمرانيًّا. 

وعليه فف ن األسفرة رابطفة تتجفاوز الفروابق البيولوجيفة إلفى الفروابق المعنويفة، 

فففالزواج يتضففّمن وسففيلة لقضففاء الشففهوة الطبيعيففة لكففن ضففمن أطففر وحففدودي أخالقيففة 

الحاجفات البيولوجيفة إلفى  واضحةي وصفارمة، وبفضفل هفذه األطفر والحفدود تتحفول

ويف ُبْضع أحدكم صفدقة. قفالوا: »عبادة كما بين النبي عليه الصالة والسالم حين قال: 

يا رسول اهلل، أيأيت أحدنا شهوَته ويكوُن له فيها أجر؟ قفال أرأيفتم لفو وضفعها يف حفرام 

ز األسفرة . وهبفذا تتجفاو(1)«أكان عليه ِوْزٌر؟ فكذلك إذا وضعها يف الحالل كان له أجرٌ 

حدودها الطبيعية البيولوجيفة لتصفبح م سسفة قائمفة علفى رابطفة متشفابكة التفاصفيل، 

فهي رابطة األلفة والمودة والرتاحم ونواة الجماعة والعمران، ومفن هنفا نفهفم اهتمفام 

اإلسففالم باسففتمرار هففذه الم سسففة عففرب وضففع خطففوات إلصففالح العالقففات بففين 

 الزوجين.

: وهذه الرابطة مستمرة حتى  ۆ }لو تفويف الوالفدان، فالمسفلم يفدعو اهلل قفائالا

[، كفففذلك فالوالفففدان يف التصفففور اإلسفففالمي 12]اإلسفففراء:  {ۋٴۇۈۈ

لألسرة ال يرتبطان لهدف اإلنجاب المحض بل لتكوين أسفرة مفن األوالد الصفالحين 

[، ففدعاء الولفد لوالديفه اعفرتاف منفه بمفا 211]الصفافات:  {ۆئۆئۇئۇئوئ}

ا يشير إلفى إدراكهمفا لوظيفتهمفا يف قدماه، ودعاء ال ا صالحا والدين بأن يرزقهما اهلل ولدا

 تربية أوالدهم.

                                                 

 .2116أخرجه مسلم عن أبي ذر، ( 2)
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النظام األخالقي للعائلة المسلمة، يعامل اإلنسفان يف العائلفة بفالنظر إلفى جميفع 

جوانبه المادية والمعنوية، فكما يجب على الوالدين االهتمام باإلنفاق عليه ف نه يجب 

ألسفرة معرفيًّفا وأخالقيًّفا وجماليًّفا؛ حيفث يهفتم األب واألم بتعلفيم عليهما االهتمفام با

 طفلهما الدين واألخالق وتحسين اسمه حتى ينشئ سويًّا. 

مسألة األخالق بين الزوج والزوجفة حفازت أهميفة كفربى يف النظفام األخالقفي 

لألسرة، لكن من الخطأ الكبير قفراءة واجبفات الفزوج أو الزوجفة بمعفزل عفن أخفالق 

 لطرف اآلخر، فلكي تفهم التكامل يجب أن تنظر إلى الصورة الكلية يف وق  واحد.ا

 الجمفال 
َ
فا متسفامياا عفالي قدم الرسول عليه الصالة والسالم يف تصرفاته أنموذجا

ا وأباا، المثال األجدى اتباعه  يف الحب والوفاء والتفهم، ولذلك ف ن سنته العملية زوجا

 .لما يجب أن يكون عليه األزواج

يف الختام، تبقى األسرة مدرسة أولية لإلنسان ينطلق من خاللها إلى حياته. ويف 

هففذه الفففرتة العصففيبة مففن حياتنففا نففرى أن األسففرة تتعففرض إلعففادة تعريففف تففنقص مففن 

أففراد ضفائعي القيمفة  "إنتفاج"وظيفتها األخالقية وتجعلهفا مجفرد معمفل بيولفوجي لفف

يتجّلى اهلل من خاللهفا برحمتفه، ويفقفد األب فيفه والهوّية، فتفقد األم وظيفتها ك نسانة 

معناه كرجل يتجلى اهلل من خالله بحكمته، ويغدو البي  مجرد جدران تشبه أي فندق 

ا معدودات، لينتقل من َ م  إلى فنفدق جديفد عنفدما  يأكل الطفل فيه طعامه ويقضي أياما

 يبلغ ما يسمونه بالسّن القانونّيةل






