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احلمد هلل رب العادلُت ،كالصالة كالسالـ على ادلبعوث رٛتة للعادلُت ،خامت األنبياء كإماـ
زلمد بن عبد هللا ،كعلى آلو كصحبو أٚتعُت ،كاتبعيهم إبحساف إىل يوـ الدين ،أما بعد:
ادلرسلُت ،سيٌدان ٌ
تعد السنة النبوية مصدرا مهما للتشريع ،كمنبعا للمعرفة كاحلضارة ،كلن يتم للمسلمُت هنضة كال
رقي إال ابلتمسك ابلقرآف كالسنة عن علم ككعي كفهم ،حىت يستطيعوا ٕتاكز العقبات كالتحدايت،
كاستلهاـ القيم كاألفكار.
كدلا كانت ىذه الندكة العادلية ادلباركة ذات اىتماـ ابلقيم األسرية يف السنة النبوية ،إتو القصد
للكتابة يف بياف دكر تلك القيم الواردة فيها من أجل احلفاظ على استقرار األسرة ادلسلمة ،ابعتبارىا
كوف األساس يف اجملتمع اإلسالمي ،كٛتايتها من التفكك كاالهنيار ،كدلا كاف الشعور ابدلسؤكلية قيمة ذلا
ادل ٌ
ٌ
األثر العظيم يف دفع كل ضرر عن األسرة ،عزمت على إبراز ىذه القيمة يف السنة النبوية على صاحبها
أفضل الصالة كأزكى التسليم ،كبياف دكرىا يف تببيت دعائم االستقرار لؤلسرة ادلسلمةٔ ،تا يعود على
اجملتمع ابلنفع كاألثر الطيب.
كتزداد احلاجة إىل إبراز ىذا اجلانب ابلنظر إىل أ ٌف األسرة ىي احمليط األكؿ الذم ينشأ فيو الفرد،
كتتشكل فيو شخصيتو ،فكل خلل حيدث يف زليط األسرة ينعكس سلبا على أفرادىا كعلى اجملتمع
ابلضركرة.
كذلذا عنيت السنة النبوية الشريفة ابألسرة ،كدعت إىل ٛتايتها كٖتصينها ،كإحاطتها بسياج
ت مسؤكلية القائمُت عليها ،كألزمتهم بواجبات تضمن ٘تاسك األسرة كاستقرارىا ،نلحظ
منيع ،فحد ىد ٍ
ذلك يف حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ،قاؿ :مسعت رسوؿ هللا  يقوؿ« :كلكم راع
فمسئول عن رعيتو ،فاألمري الذي على الناس راع ،وىو مسئول عنهم ،والرجل راع على أىل بيتو،
وىو مسئول عنهم ،وادلرأة راعية على بيت بعلها وولده ،وىي مسئولة عنهم ،والعبد راع على مال
سيده ،وىو مسئول عنو ،أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتو»(ُ).

(ُ) أخرجو البخارم يف صحيحو :كتاب العتق ،ابب :كراىية التطاكؿ على الرقيق ،حديث رقم ،]ِْٓٓ[ :كمسلم يف
كتاب اإلمارة ،ابب :فضيلة اإلماـ العادؿ ،حديث رقم .]ُِٖٗ[ :كأريد أف أنبو إىل أف اإلماـ البخارم رٛتو هللا
أخرج احلديث يف مواضع من صحيحو غَت كتاب العتق ،منها يف كتاب النكاح ،ابب :ﱣﲭ ﲮ ﲯ ﲰﱢ،
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يب  أ ٌف الوالدين مسؤكالف عن األسرة كمكوانهتا ،كال شك أ ٌف ٖتملهما للمسؤكلية
فقد ٌبُت النٌ ٌ

يضمن دكاـ ترابط األسرة كيعمقو ،كما أ ٌف التفريط يف ذلك كلٌو يعرض األسرة إىل التفكك ،كاجملتمع إىل
التصدع.
أمهية البحث:
يستمد ىذا البحث أمهيتو من الدكر اخلطَت كاألساسي الذم تلعبو األسرة من أجل بناء رلتمع
متماسك ،كال ديكن لؤلسرة أف تقوـ هبذا الدكر على أكمل كجو كىي ضعيفة مفككة ،كذلذا فإف أمهية
اجلزئية اليت سأتطرؽ إليها يف ْتبى تكمن أيضا يف الدكر الوقائي للشعور ابدلسؤكلية ٔتا يضمن االستقرار
لؤلسرة ،كمن جانب آخر بياف دكر السنة النبوية يف ٖتقيق ذلك كلو ،شلٌا يؤكد مشاركتها يف بناء أسرة
تسعى إىل غرس القيم يف أفرادىا.

سبب اختيار موضوع البحث:
تنوعت الكتابة يف البحوث كالرسائل العلمية يف رلاؿ السنة النبوية كابألخص يف احلديث
ادلوضوعي ،حىت صار من النادر أف جيد الباحث موضوعا مل ييتطرؽ إليو ،كذلذا فاألحرل التنقيب عن
موضوع معاصر يعاجل كاقعا معينا ،كلعل موضوع قيمة ادلسؤكلية يف السنة النبوية كدكرىا يف استقرار األسرة
كاحلفاظ على ٘تاسكها ،من ادلواضيع اليت حيتاج إىل مزيد عناية كاىتماـ ،كٓتاصة يف ىذا الزمن الذم
نستشعر فيو الرايح العاتية اليت تستهدؼ استقرار األسرة ادلسلمة ابلتحديد ،لذا اخًتت الكتابة يف ىذا
ادلوضوع ،مؤمال التوفيق كاإلعانة إلبراز ىذه القيمة يف السنة النبوية الشريفة ،كبياف دكرىا يف تببيت
دعائم االستقرار لؤلسرةٔ ،تا يعود على اجملتمع ابلنفع كاألثر الطيب.
أىداف البحث:
يرمي البحث إىل ٖتقيق األىداؼ اآلتية:
ُ /التعرؼ على أمهية شلارسة ادلسؤكلية األسرية كما جاءت يف السنة النبوية.
ِ /بياف عناية السنة النبوية ابلقيم األسرية.
ّ  /التقدـ بصيغة مقًتحة لتطوير أداء القائمُت على األسر ادلسلمة يف شلارسة مسؤكلياهتم ٕتاه
أسرىم.
حديث رقم ،]ُٖٖٓ[ :كال شك أ ٌف عنواف ابب ىذا ادلوضع أقرب إىل موضوع البحث ،حيث فيو إشارة إىل مسؤكلية
الزكجُت على األسرة كالبيت عموما ،إال أين عزكت احلديث إىل كتاب العتق التفاؽ الشيخُت على اللفظ ،كهللا أعلم.
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ْ /استنباط األحكاـ الشرعية ادلتعلقة ابدلسؤكلية الواردة يف نصوص السنة النبوية ،كالتأكيد على
سبقها يف ىذا اجملاؿ.
إشكالية البحث:
جاء ىذا البحث لدراسة اإلشكالية اآلتية :ىل كرد يف السنة النبوية أحاديث حوؿ قيمة
ادلسؤكلية؟ كيف حاؿ ٖتقق ذلك ما ىي السبل لتفعيل ىذه القيمة من أجل ضماف استقرار األسرة
ادلسلمة ادلعاصرة ،كجعلها لبنة يف بناء اجملتمع اإلسالمي؟
منهجية البحث:
يعتمد البحث على ادلنهج الوصفي التحليلي ،كذلك ّتمع ادلادة العلمية ادلتعلقة ابدلوضوع
ادلختار ،كاإلدلاـ بكل جوانبو ،مث ٖتليل تلك ادلادة للوصوؿ يف هناية البحث إىل نتائجو.
خطة البحث:
ً
فأما ادلقدمة فأذكر فيها
تناكلت ادلوضوع من خالؿ خطة قي ٌسمت إىل مقدمة كمبحبُت كخا٘تةٌ ،
أىداؼ البحث ،كأمهيتو ،كإشكاليتو ،كادلنهجية ادلتبعة ،ك ٌأما ادلبحث األكؿ فقد خصصتو للكالـ حوؿ
القيم األسرية كأمهية تعزيزىا ،كذلك يف مطلبُت ،األكؿ :أعرؼ فيو القيم األسرية من خالؿ تعريف القيم
كاألسرة ،كالباين أبُت فيو أمهية تعزيز القيم األسرية .كادلبحث الباين :ضمنتو مطلبُت ،األكؿ أذكر فيو ٚتلة
من األحاديث النبوية يف قيمة ادلسؤكلية األسرية ،كالباين خصصتو للكالـ عن كيفية تفعيل تلك القيم
لضماف استقرار األسرة ادلسلمة ،مث ختمت البحث بذكر نتائجو كٚتلة من التوصيات.
ادلبحث األول :القيم األسرية وأمهية تعزيزىا.
دلا كاف البحث يهدؼ إىل بياف عناية السنة النبوية ابلقيم األسرية ،فقد خصصت ىذا ادلبحث
للكالـ حوؿ تلك القيم كأمهية تعزيزىا ،كذلك ضمن مطلبُت:
ادلطلب األول :تعريف القيم األسرية.
القيم ٚتع قيمة ،مبلً :سدرة ً
كس ىدر ،كيف لغة العرب القيمة ىيٙ :تن الشيء ابلتقومي ،كأصلو
(ِ)
وـ ىم ىق ىاموي ،كشيء قًٍي ًمي نسبة
ق
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(ِ) ينظر :دمحم بن مكرـ ابن منظور ،لسان العرب ،دار ادلعارؼ ،القاىرة ٚتهورية مصر العربية( ،بال ط)
(ص.)ّٕٖٓ/
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إىل القيمة(ّ) ،كقيمة الشيء قدره ،كقيمة ادلتاع ٙتنو ،كيقاؿ :ما لفالف قيمة :ما لو ثبات كدكاـ على
األمر(ْ).

كأما يف االصطالح فسأعرؼ اجلمع (القيم) دكف الفرد (القيمة) سَتا مع صنيع الكتٌاب ،كقد
اختلفت التعريفات ْتسب اختالؼ الرؤية ،فعرفها علماء النفس ،كعلماء االجتماع ،كالفالسفة ،كعلماء
االقتصاد ،كعلماء السياسة ،كعلماء الًتبية(ٓ) ،كىذا يدؿ على أمهية القيم كفاعليتها يف البناء ،كسأقتصر
يف بياف مفهومها على ذكر ٚتلة من التعريفات من منظور الفكر اإلسالمي ،كمن ذلك اآليت:
ُ /يقوؿ علي خليل مصطفى" :رلموعة من ادلعايَت كاألحكاـ النابعة من تصورات أساسية عن
الكوف كاحلياة كاإلنساف كاإللو كما صورىا اإلسالـ ،تتكوف لدل الفرد كاجملتمع من خالؿ التفاعل مع
ادلواقف كاخلربات احلياتية ادلختلفةْ ،تيث ٘تكنو من اختيار أىداؼ كتوجهات حلياتو تتفق مع إمكانياتو،
كتتجسد من خالؿ االىتمامات أك السلوؾ العملي بطريقة مباشرة كغَت مباشرة"(ٔ).

ِ /كيقوؿ حامد عبد السالـ زىراف " :حكم يصدره اإلنساف على شيء ما مهتداي ٔتجموعة

ادلبادئ كادلعايَت اليت ارتضاىا الشرع ،زلددا ادلرغوب فيو كادلرغوب عنو من السلوؾ"(ٕ).

ّ /كيقوؿ دمحم شاكر كناين" :ىي ادلعتقدات كاألحكاـ اليت مصدرىا القرآف كالسنة ،اليت يتمبلها
اجملتمع ادلسلم كابلتايل الفرد ادلسلم ،اليت يتحدد يف ضوئها عالقتو بربو كإتاىو ضلو اآلخرة ،كما يتحدد
موقعو من بيئتو االجتماعية"(ٖ).
ْ /كيقوؿ جابر قمحية" :ىي رلموعة من األخالؽ اليت تصنع نسيج الشخصية اإلسالمية،
احلي مع اجملتمع ،كعلى التوافق مع أعضائو ،كعلى العمل من أجل
كٕتعلها متكاملة قادرة على التفاعل ٌ
النٌفس كاألسرة كالعقيدة"(ٗ).
(ّ) ينظر :أٛتد بن دمحم الفيومي ،ادلصباح ادلنري ،ادلطبعة األمَتة القاىرة ،طٔ (ُِٓٗـ) ،ص.ُْٕ/
( ْ)

ينظر :رلمع اللغة العربية ،ادلعجم الوسيط ،مكتبة الشركؽ الدكلية القاىرة ،طْ (ُِْٓقََِْ-ـ)،

ص.ٕٖٔ/

(ٓ) ينظر :رلموعة من ادلختصُت إبشراؼ :صاحل بن عبد هللا بن ٛتيد كعبد الرٛتن بن دمحم بن ملوح ،موسوعة نضرة
النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  ،دار الوسيلة للنشر كالتوزيع ،جدة ادلملكة العربية السعودية ،طُ

(ُُْٖقُٖٗٗ-ـ).)ٕٖ-ٕٕ/ُ( ،

(ٔ) علي خليل مصطفى ،القيم اإلسالمية والًتبية ،دار طيبة بَتكت لبناف ،طُ (َُٖٗـ) ،ص.ّْ/

(ٕ) حامد عبد السالـ زىراف ،علم النفس االجتماعي ،عامل الكتب القاىرة( ،بال ط) (ُْٕٗـ) ،ص.ُِّ/

(ٖ) دمحم شاكر كناين ،تصور جديد للقيم يف اجملتمع اإلسالمي ،نقال عن دمحم أمُت احلق ،القيم اإلسالمية يف
التعليم وآاثرىا على اجملتمع ،دراسات اجلامعة اإلسالمية العادلية شيتاغونغ( ،ديسمرب َُِِ).)ّّٕ/ٗ( ،
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ٓ /كقاؿ دمحم أمُت احلق" :ىي ادلعايَت ادلوجهة حلياة الفرد كسلوكو ،فهي األساس يف الدافعية
كالسلوؾ ،ففقداف القيم أك ضياعها أك عدـ تعرفها جيعل الفرد يندمج يف أعماؿ عشوائية ،يسيطر عليو
اإلحباط التاـ لعدـ إدراؾ جدكل ما يقوـ بو من أفعاؿ"(َُ).
كأما مفهوم األسرة ،ففي اللغة ىي :عشَتة الرجل كرىطو األ ٍىدنػى ٍو ىف كأىل بيتو ،الذين يتقول
هبم"(ُُ).
كيف االصطالح ىي" :الوحدة االجتماعية األكىل اليت هتدؼ إىل احملافظة على النوع اإلنساين،
كتقوـ على ادلقتضيات اليت يرتضيها العقل اجلى ٍمعً ٌي كالقواعد اليت تقررىا اجملتمعات ادلختلفة"(ُِ) ،أك ىي:
نسق "من األنساؽ اجملتمعية ذات األمهية كالتأثَت يف التفاعالت اجملتمعية ،من خالؿ ما يربط هبا من
حقوؽ ككاجبات بُت عناصرىا بعضهم ببعض ،كبُت األسر على صعيد اجملتمع ،لكوف األسرة ىي الوحدة
األكىل األساسية يف اجملتمع"(ُّ) ،ك"األسرة يف اإلسالـ أكسع مدل من األسرة يف القوانُت األخرل؛ فإ ٌف
األسرة تشمل الزكجُت كاألكالد الذين ىم ٙترة الزكاج كفركعهم ،كما تشمل األصوؿ من اآلابء كاألمهات،
فيدخل يف ىذا األجداد كاجلدات ،كتشمل أيضا فركع األبوين ،كىم اإلخوة كاألخوات كاألكالد ،كتشمل
أيضا فركع األجداد كاجلدات ،فيشمل العم كالعمة كفركعها ،كاخلاؿ كاخلالة كفركعها كىكذا األسرة
كتشمل الزكجُت ،كتشمل األقارب ٚتيعا سواء منهم األدنوف كغَت األدنُت"(ُْ).

(ٗ) جابر قمحية ،ادلدخل إىل القيم اإلسالمية ،دار الكتاب ادلصرم القاىرة ،دار الكتاب اللبناين بَتكت ،طُ
(َُْْقُْٖٗ-ـ) ،ص.ُْ/

(َُ) دمحم أمُت احلق ،القيم اإلسالمية يف التعليم وأثرىا على اجملتمع ،رللة اجلامعة اإلسالمية العادلية شيتاغونج،
(ٗ.)ّّٕ/

(ُُ) ينظر :ادلبارؾ بن دمحم ابن األثَت ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،دار ابن اجلوزم ،الدماـ ادلملكة العربية
السعودية ،طُ (ٚتادل األكىل ُُِْق) ،ص ،ّٖ/كدمحم بن مكرـ ابن منظور ،لسان العرب :ص.ٕٖ/

(ُِ) أٛتد بدكم ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،مكتبة لبناف ،بَتكت لبناف ،طُ (ُِٖٗـ) ص.ٓٔ/

(ُّ) رائد ٚتيل عكاشة كمنذر عرفات زيتوف ،األسرة ادلسلمة يف ظل التغريات ادلعاصرة ،دار الفتح للنشر كالتوزيع
األردف ،كادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي مكتب األردف ،طُ ،ص.ِٔ/

(ُْ) دمحم أبو زىرة ،تنظيم اإلسالم للمجتمع ،دار الفكر العريب القاىرةُّٖٓ( ،ى ػُٗٔٓ-ـ) ،ص.ِٔ/
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كبغض النظر عن عدد أفراد األسرة ،فسواء اشتملت على الزكجُت كاألكالد فقط – كما ىو

كاقع كبَت من األسر – أـ اشتملت على األصوؿ كالفركع أيضا(ُٓ) ،فإ ٌف ادلقصود ابألساس يف ىذا
البحث من لو القوامة على أفراد األسرة ،كلعل كاقع األسر نفسها ىو من حيدد ذلك.
كديكن يف هناية ادلطاؼ تعريف القيم األسرية ابعتبار اللفظ ادلركب بػ" :ادلعايَت اليت تضمن
استقامة األسرة ادلسلمة كانضباطها ٔتا يعود ابلنفع على اجملتمع اإلسالمي ،كاالستمرار على ذلك"(ُٔ)،
كىي بذلك ضماف كأماف.
ادلطلب الثاين :أمهية تعزيز القيم األسرية.
يكفي لبياف أمهية تعزيز القيم األسرية معرفة أهنا – أم القيم األسرية  -معايَت تضمن استقامة
األسرة ادلسلمة كانضباطها ٔتا يعود ابلنفع على اجملتمع عموما ،كما تق ٌدـ ذكره يف ادلطلب ادلتقدـ ،كإالٌ
فإ ٌف أمهية تعزيز القيم األسرية تكمن أيضا يف نقاط عديدة ،منها اآليت:
 /1ضمان استقرار األسرة وزتايتها من التفكك:
دلا مل تكن األسرة ادلسلمة ٔتعزؿ عن التغَتات اليت يشهدىا عادلنا اليوـ ،فإ ٌف غرس القيم يف
زليطها كبذؿ أقصى اجلهود لنشرىاٛ ،تاية ذلا من أم اىتزاز يف القيم ،أك اضطراب قد يؤدم إىل خلل يف
التفاعل بُت أفرادىا نتيجة لتلك التغَتات(ُٕ) ،شلٌا ينتج عنو تقصَت أك عجز يف القياـ ابدلهاـ ادلنوطة هبا،
ٔتا لو أتثَت يف ٘تاسك البنية االجتماعية ،كما أ ٌف يف تعزيز القيم األسرية صيانة للمجتمع من التصدع
كالتآكل.

 /2حفظ ىوية األسرة:
تشكل القيم زلورا رئيسا يف ثقافة األسرة ادلسلمة اليت تعكس سلوؾ أفرادىا ،كذلذا فإ ٌف تعزيز
القيم األسرية حيفظ ىوية األسرة ،فكلما قويت القيم ٘تاسكت األسرة كأمنت ىويتها ،كإذا اضمحلت
شك أف ىذا ضعف كضياع للمجتمع
القيم تزعزعت ىوية األسرةٔ ،تا يؤدم إىل ضعفها كتفككها ،كال ٌ

نفسو.

(ُٓ) ينظر أٛتد مبارؾ الكندرم ،علم النفس الًتبوي ،مكتبة الفالح للنشر كالتوزيع الكويت ،طِ (ُُِْق-
ُِٗٗـ) ،ص ،ّٔ-ّْ/للوقوؼ على أنواع األسر كبنياهتا.
(ُٔ) يالحظ أ ٌف ما ذكرتو قريب من تعريف القيم عند األستاذ جابر قمحية.
(ُٕ) يفهم من سياؽ كالمي أف ادلقصود ابدلتغَتات تلك الظواىر االجتماعية ادلؤثرة سلبا يف نسيج األسرة كاجملتمع
معا ،كليس ادلقصود الظواىر االجتماعية اإلجيابية.
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 /2ضمان استمرارية اجملتمع:
إذا تقرر أ ٌف القيم األسرية عامل أساس حلماية األسرة من التفكك ،فإهنا أيضا – كابلضركرة –
عامل أساس الستقرار اجملتمع ،ذلك أ ٌف استقرار األسرة مرىوف ٔتا ٘تلكو من قيم ،كمن ىنا تظهر ضركرة
تعزيزىا ،كإذا كانت األسرة كحدة اجتماعية فعالة يف اجملتمع كما تق ٌدـ ،فإ ٌف زكاذلا زكاؿ للمجتمع ،كقد

ٌبُت لنا القرآف الكرمي أف زكاؿ اجملتمعات إٌّنا ىو برفضها للقيم(ُٖ) ،قاؿ تعاىل:

ﱣﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ

ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱢ [النحل ،]ُُِ:كإذا كانت األسرة بتلك ادلرتبة يف اجملتمع ،فإ ٌف
احلقيقة التارخيية تشهد "أ ٌف قوة اجملتمعات كضعفها ال تتحدد ابدلعايَت ادلادية كحدىا ،بل إ ٌف بقاءىا

ككجودىا كاستمراريتها مرىونة ٔتا ٘تتلكو من معايَت قيمية كخلقية ...كيف حالة اختالؿ ادلوازين كفقداف
البناء القيمي السليم ،فإ ٌف عواقب ذلك ال زلالة كخيمة تؤكؿ ابجملتمع إىل الضعف كالتفكك
كاالهنيار"(ُٗ).
 /4تنمية الشعور ابدلسؤولية:

إ ٌف شلٌا يدعوان إىل تعزيز القيم األسرية أهنا تنمي يف أفراد األسرة الشعور ابدلسؤكلية أيضا ،ذلك
أ ٌف من قيم األسر يف بالد اإلسالـ التوحد مع أفرادىا كاالرتباط العاطفي كالعمل ضمن فريق متكامل ،شلٌا
يورث الشعور ابدلصَت ادلشًتؾ ،كىذا يورث أيضا من دكف شك الشعور ابدلسؤكلية ،شلٌا يدفع أيضا إىل
العمل بركح ادلسؤكلية ،كىذا من مصلحة األسرة كاجملتمع ٚتيعا.
كالتفري ط يف تعزيز القيم األسرية يضعف الشعور ابدلسؤكلية يف أفراد األسرة إف مل يفقدىا ابلكلية،
كيورث عدـ االىتماـ كالتخلي عن الواجبات األسرية ،كىذا من دكف شك يعود على اجملتمع ابألثر
السيء.

(ُٖ) ينظر :القيم الدينية ودورىا يف التماسك األسري – دراسة ميدانية مبدينة ابتنة  ،-سامية ٛتركش ،رسالة
ماجستَت نوقشت ّتامعة احلاج خلضر ابتنة اجلزائر ،السنة اجلامعية (ََََُِِٗ-ـ) ،ص.ْٔ/
https://www.mobt3ath.com/pdf.php?ext=pdf&id=2779&tit=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8
4%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1_% D8%A8%D
8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86___%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85
_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AF%D9
%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%
D8%A7%D8%B3%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A

(ُٗ) ماجد زكي اجلالد ،تعلم القيم وتعليمها تصور نظري وتطبيقي لطرائق واسًتاتيجيات تدريس القيم ،دار
ادلسَتة األردف ،طِ (ََِٕـ) ،ص.ْٓ/
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 /5بث الثقة بني أفراد األسرة:
إذا كانت البقة يف النفس مفتاح النجاح ،فإ ٌف البقة بُت أفراد األسرة مفتاح صلاحها أيضا ،كمن
انحية أخرل فإ ٌف البقة مادة أساسية لتماسك األسرة كاجملتمع ٚتيعا ،كىنا تكمن أمهية تعزيز القيم

األسرية ،ذلك أ ٌف القيم تقلل من النزاع كالصراع بُت أفراد األسرة ،كمن دكف شك أ ٌف ىذا شلا يبث البقة
بينهم كيعززىا ،كىذا أيضا دينح األسرة مكانة اجتماعية رفيعة ،فالقيم احلميدة ادلبنية على عناصر عديدة،
كالصدؽ كاالمانة كالتضحية كغَت ذلك ،تشيع البقة بُت أفراد األسرة ،كىذا ينتج عنو االطمئناف
كالسكينة كالراحة ،كاستقرار األسرة كثبات اجملتمع.
كيف ختاـ ىذا ادلطلب أقوؿ :إ ٌف أمهية تعزيز القيم األسرية من أمهية احلفاظ على اجملتمع ،فكلما

عززان تلك القيم ،دعمنا السياج احمليط ابجملتمع حلمايتو ،كيف ادلقابل فإ ٌف الغفلة عن تعزيز القيم األسرية
ىو يف حقيقة األمر جناية على األسرة كاجملتمع ٚتيعا ،كسيكوف ٙتن ذلك يمكلفا ،قد يصل إىل تفكك
األسرة كتصدع اجملتمع.

ادلبحث الثاين :أحاديث نبوية يف قيمة ادلسؤولية األسرية وكيفية تفعيلها لضمان استقرار
األسرة.
دلا كاف البحث يهدؼ إىل بياف عناية السنة النبوية ابلقيم األسرية ،فقد خصصت ىذا ادلبحث
لذكر ٚتلة من األحاديث النبوية يف قيمة ادلسؤكلية األسرية ،مع االجتهاد يف اقًتاح أساليب تفعليها من
أجل استقرار األسرة ،كذلك ضمن مطلبُت:
ادلطلب األول :أحاديث نبوية يف قيمة ادلسؤولية األسرية.
سأكتفي بذكر طائفة من األحاديث النبوية الواردة يف ادلسؤكلية األسرية ،كقد رأيت جعلها
ضمن رلموعتُت ،األكىل :أحاديث كاردة صرحية يف ادلسؤكلية األسرية ،كالبانية :أحاديث ادلقصد منها
ادلسؤكلية األسرية عن طريق االستنباط(َِ).

(َِ) سأكتفي بتخريج احلديث من الصحيحُت ،فإف كاف يف أحدمها أضم إليو السنن البالثة كجامع الًتمذم ،كإف
كاف يف غَت الصحيحُت أخرجو من الكتب األربعة مع ذكر احلكم على احلديث .كما أكتفي بتخريج البخارم من
موضع كاحد كيف الغالب من ادلوضع األكؿ إال للضركرة كالفائدة.
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اجملموعة األوىل :أحاديث صرحية يف ادلسؤولية األسرية.
ُ /عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما ،قاؿ :مسعت رسوؿ هللا  يقوؿ« :كلكم راع
فمسئول عن رعيتو ،فاألمري الذي على الناس راع ،وىو مسئول عنهم ،والرجل راع على أىل بيتو،
وىو مسئول عنهم ،وادلرأة راعية على بيت بعلها وولده ،وىي مسئولة عنهم ،والعبد راع على مال
سيده ،وىو مسئول عنو ،أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتو»(ُِ).

قاؿ اإلماـ أبو سليماف اخلطايب رٛتو هللا" :معٌت الراعي ىهنا :احلافظ ادلؤ٘تن على ما يليو،
أيمرىم ابلنصيحة فيما يلونو كحيذرىم أف خيونوا فيما ككل إليهم منو أك يضيعوا ،كأخرب أهنم مسؤكلوف عنو
كمؤاخذكف بو"(ِِ).
ابب:

كقد تق ٌدـ أ ٌف اإلماـ البخارم رٛتو هللا أخرج احلديث يف مواضع عديدة من صحيحو ،منها يف

ﱣﲭ ﲮ ﲯ

ﲰﱢ ،قاؿ ادلهلب" :ىذا احلديث مفسر لآلية اليت ترجم هبا؛ ألنو أخرب

 أف الرجل مسئوؿ عن أىلو ،كإذا كاف كذلك فواجب عليو أف يعلمهم ما يقيهم بو النار"(ِّ).

كحديث الباب عاـ يف "كل من جعلو هللا أميننا على شيء ،فواجب عليو أداء النصيحة فيو،
كبذؿ اجلهد يف حفظو كرعايتو؛ ألنو ال يسأؿ عن رعيتو إال من يلزمو القياـ ابلنظر ذلا كصالح
أمرىا"(ِْ) ،كىو أيضا أصل يف ادلسؤكلية كتشمل كل مفاصل احلياة.
النيب  ،قاؿ« :إن هللا سائل كل راع عما اسًتعاه حفظ
ِ /عن أنس بن مالك  ،عن ٌٌ

ذلك أم ضيع؟ حىت يسأل الرجل عن أىل بيتو»(ِٓ) .كاحلديث كاضح الداللة يف ٖتميل كيل أمر
األسرة ادلسؤكلية التامة الشاملة عن أسرتو كأفرادىا.

(ُِ) تق ٌدـ ٗترجيو ،ينظر( :ص.)ِ/

(ِِ) ٛتد بن دمحم اخلطايب ،معامل السنن ،ادلطبعة العلمية ْتلب سوراي ،صححو دمحم راغب الطباخ ،طُ (ُِّٓق-
ُّّٗ).)ِ/ّ( ،
(ِّ) ينظر :علي بن خلف ابن بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،بعناية أيب ٘تيم ايسر بن إبراىيم ،مكتبة الرشد

الرايض ،طِ (ُِّْقََِّ-ـ).)ِٗٔ/ٕ( ،
(ِْ) ينظر :ادلصدر نفسو.)ِِّ/ٕ( :
(ِٓ) أخرجو النسائي يف السنن الكربل ،كتاب عشرة النساء ،ابب :مسألة كل راع عما استعرعاه ،حديث رقم:
[ُِٗٗ] ،كابن حباف يف صحيحو )ّْٓ/َُ( :حديث رقم ،]ّْْٗ[ :كالطرباين يف األكسط)ُٕٗ/ِ( :
حديث رقم ]َُّٕ[ :من حديث معاذ ابن ىشاـ عن أبيو ،عن قتادة ،عن أنس  ،كصححو األلباين يف
سلسلة األحاديث الصحيحة )ُٕٗ/ْ( :حديث رقم ،]ُّٔٔ[ :كذكره الًتمدم يف جامعو كتاب اجلهاد عن
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يب  ،قاؿ« :ما من مولود إال يولد على الفطرة ،فأبواه
ّ /عن أيب ىريرة  أ ٌف النٌ ٌ
يهودانو ،أو ينصرانو ،أو ميجسانو ،كما تنتج البهيمة هبيمة رتعاء ،ىل حتسون فيها من جدعاء» ،مث

يقوؿ أبو ىريرة  :كاقرؤكا إف شئتم:

ﲭﲯﲰﲱ
ﲮ
ﱣﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ

اآلية(ِٔ).

ﲲﱢ [الركـ]َّ:

فقولو « :فأبواه يهودانو ،أو ينصرانو ،أو ميجسانو» إلقاء للمسؤكلية عليهما ،فهما اللذاف

"يعلمانو ما ىو عليو كيصرفانو عن الفطرة ،كحيتمل أف يكوف ادلراد يرغبانو يف ذلك ،أك أف كونو تبعا ذلما

يف الدين بوالدتو على فراشهما يوجب أف يكوف حكمو حكمهما"(ِٕ) ،كىذا يعٍت أ ٌف "الضاللة ليست
من ذات ادلولود كمقتضى طبعو ،بل أينما حصلت فإّنا ىي بسبب خارج عن ذاتو"(ِٖ).
ْ /عن سعد بن أيب كقاص  ،قاؿ :كاف رسوؿ هللا  يعودين عاـ حجة الوداع من كجع
اشتد يب ،فقلت :إين قد بلغ يب من الوجع كأان ذك ماؿ ،كال يرثٍت إال ابنة ،أفأتصدؽ ببػيليبى ٍي مايل؟ قاؿ:

«ال» ،فقلت :ابلشطر؟ فقاؿ« :ال» ،مث قاؿ« :الثلث ،والثلث كبري  -أو كثري -؛ إنك أن تذر
ورثتك أغنياء ،خري من أن تذرىم عالة يتكففون الناس ،وإنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجو هللا إال
أجرت هبا ،حىت ما جتعل يف يف امرأتك»(ِٗ).

فدؿ ىذا أف ترؾ
مل يكن لسعد بن أيب كقاص " إال ابنة كاحدة ،كما ذكر يف ىذا احلديثٌ ،
ادلاؿ للورثة خَت من الصدقة بو ،كأ ٌف النفقة على األىل من األعماؿ الصاحلة"(َّ) ،كفيو أيضا استشعار

رسوؿ هللا  ،ابب ما جاء يف اإلماـ ،حديث رقم ،]َُٕٓ[ :مث قاؿ" :مسعت دمحما يقوؿ :ىذا غَت زلفوظ ،كإّنا
الصحيح عن معاذ بن ىشاـ ،عن أبيو ،عن قتادة ،عن احلسن ،عن النيب صلى هللا عليو كسلم مرسال" .كمهما
يكن ،فإ ٌف حديث ابن عمر يشهد لو.
(ِٔ) أخرجو البخارم يف صحيحو ،كتاب اجلنائز ،ابب :إذا أسلم الصيب فمات ىل ييصلٌى عليو ،حديث رقم:
[ُّٖٓ] ،كمسلم كتاب القدر ،ابب :معٌت كل مولود يولد على الفطرة ،حديث رقم.]ِٖٔٓ[ :
(ِٕ) ينظر :زلمود بن أٛتد العيٍت ،عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ،ضبطو كصححو عبد هللا زلمود دمحم
عمر ،دار الكتب العلمية ،بَتكت لبناف ،طُ (ُُِْقََُِ-ـ).)ِٓٔ/ٖ( ،
(ِٖ) ينظر ادلصدر نفسو .)ِٕٓ/ٖ( :ىناؾ تفسَتات ألىل العلم غَت ما مت ذكره قدديا كحديبا ،إالٌ أ ٌف ىذا التوجيو
خيدـ موضوع البحث كال يتعارض مع ظاىر احلديث.
(ِٗ)
يب  سعد بن خولة ،حديث رقم ،]ُِٗٓ[ :كمسلم ،كتاب
أخرجو البخارم ،كتاب اجلنائز ،ابب :رثى النٌ ٌ
الوصية ،ابب :الوصية ابلبلث ،حديث رقم ،]ُِٖٔ[ :كاللفظ للبخارم.
(َّ) ينظر علي بن خلف ابن بطاؿ ،شرح صحيح البخاري.)ُْْ/ٖ( :
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(ُّ)
شك ىذا من
ابدلسؤكلية ادلالية على األسرة كلو بعد ادلمات ،كما فيو حث على صلة الرحم  ،كال ٌ
أسباب ترابط األسر كاستقرارىا.

اجملموعة الثانية :أحاديث نبوية ادلقصد منها ادلسؤولية األسرية عن طريق االستنباط.
ُ /عن عمرك بن شعيب ،عن أبيو ،عن جده ،قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا « :مروا أوالدكم

ابلصالة وىم أبناء سبع سنني ،واضربوىم عليها وىم أبناء عشر ،وفرقوا بينهم يف ادلضاجع»(ِّ).

أمر بًتبية األكالد على الصالة كالقيم ،كيف ذلك ٖتميل لويل األمر مسؤكلية
يف ىذا احلديث ه
تعليم الدين كاألدب ،كذلذا قاؿ اإلماـ الشافعي رٛتو هللا" :على اآلابء كاألمهات أف يؤدبوا أكالدىم،

كيعلموىم الطهارة كالصالة ،كيضربوىم على ذلك إذا عقلوا"(ّّ)" ،كإّنا أيمرىم األكلياء بذلك على طريق
التمرين كسائر ما يربوهنم عليو"(ّْ) ،كىذا من حقوقهم..
ِ /عن النعماف بن بشَت رضي هللا عنهما ،قاؿ :أعطاين أيب عطية ،فقالت ىع ٍمىرةي بنت ركاحة:
ال أرضى حىت تيشهد رسوؿ هللا  ،فأتى رسوؿ هللا  ،فقاؿ :إين أعطيت ابٍت ًمن عمرىة ً
بنت ركاحةى
ٍ ى ٍى

ت سائر ولدك مثل ىذا»؟ قاؿ :ال ،قاؿ« :فاتقوا
عطيةن ،فأمرتٍت أف أيشهدؾ اي رسوؿ هللا ،قاؿ« :أَ ْعطَْي َ
هللا واعدلوا بني أوالدكم» ،قاؿ :فرجع فرد عطيتو(ّٓ).

ىذا احلديث يوحي لنا أب ٌف الوالد مسؤكؿ عن ٖتقيق العدؿ بُت أكالده ،كذلذا قاؿ اإلماـ
البخارم رٛتو هللا" :كإذا أعطى بعض كلده شيئا مل ىجييٍز ،حىت يعدؿ بينهم كييعطي اآلخرين مبلو ،كال
يشهد عليو(ّٔ).
(ُّ) ينظر حيِت بن شرؼ النوكم ،ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،دار إحياء الًتاث العريب بَتكت لبناف،
طِ (ُِّٗق).)ٕٕ/ُُ( ،
(ِّ) أخرجو أبو داكد يف سننو ،كتاب الصالة ،ابب :مىت يؤمر الغالـ ابلصالة ،حديث رقم ،]ْٗٓ[ :كقاؿ
األلباين :إسناده حسن صحيح .ينظر :دمحم انصر الدين األلباين ،صحيح سنن أيب داود ،مؤسسة غراس للنشر

كالتوزيع الكويت ،طُ (ََُِِِّْ-ـ) )َُْ/ِ( ،حديث رقم.]َٓٗ[ :

(ّّ)

ينظر :احلسُت بن معسود البغوم ،شرح السنةٖ ،تقيق شعيب األرنؤكط كدمحم زىَت الشاكيش ،ادلكتب

اإلسالمي ،دمشق – بَتكت ،طِ (َُّْقُّٖٗ-ـ).)َْٕ/ِ( ،

(ّْ) ينظر :عبد الرحيم بن احلسُت العراقي ،طرح التثريب يف شرح التقريب ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت
لبناف( ،بال ط) (د ت).)ٖٕ/ٕ( ،
(ّٓ) أخرجو البخارم ،كتاب اذلبة ،ابب :اإلشهاد يف احلبة ،حديث رقم ،]ِٖٕٓ[ :كمسلم ،كتاب اذلبات ،ابب:
كراىية تفضيل بعض األكالد يف اذلبة ،حديث رقم.]ُِّٔ[ :
(ّٔ) ينظر احلديث رقم ]ِٖٓٔ[ :من الكتاب السابق ،ابب :اذلبة للولد.
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كقاؿ احلافظ ابن عبد الرب رٛتو هللا" :يف ىذا احلديث أف رسوؿ هللا  أمره برد العطية ،كإّنا

فيو أنو رجع فرد العطية إذ أمره رسوؿ هللا  ابلعدؿ بُت أكالده"(ّٕ).

يب « :ال تسافر ادلرأة إال مع ذي
ّ /عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ،قاؿ :قاؿ النٌ ٌ

حمرم ،وال يدخل عليها رجل إال ومعها حمرم» ،فقاؿ رجل :اي رسوؿ هللا! إين أريد أف أخرج يف جيش

كذا ككذا ،كامرأيت تريد احلج ،فقاؿ« :اخرج معها»(ّٖ).

ليس الغرض من إيراد ىذا احلديث ٖترمي سفر ادلرأة إال مع ذم زلرـ ،فتلك مسألة تنازع فيها
أىل العلم قدديا كحديبا ،كإٌّنا القصد من ذكره ما فيو من و
حث للرجل على مصاحبة زكجتو يف سفرىا إىل
يب  إىل الزكج إىل ضركرة ٖتمل مسؤكلية احلفاظ على حياة شريكة حياتو
احلج ،كيف ذلك إشارة من النٌ ٌ
كعرضها ،كلعل قولو  يف شطر احلديث« :وال يدخل عليها رجل إال ومعها حمرم» ما يؤكد ىذا

ادلعٌت ،كٓتاصة مسؤكلية ٛتاية العرض(ّٗ).

ْ /عن عبد هللا بن عمرك رضي هللا عنهما ،قاؿ :مسعت رسوؿ هللا  ،يقوؿ« :كفى ابدلرء

(َْ)
يب  ،قاؿ« :كفى ابدلرء إذتا أن
ن
ال
عن
عنهما،
هللا
رضي
عنو
اية
ك
ر
كيف
،
إذتا أن يضيع من يعول»
ٌ
ٌ

يضيع من يقوت»(ُْ).

(ّٕ) يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القرطيب ،االستذكار اجلامع دلذاىب فقهاء األمصار كعلماء األقطار فيما
تضمنو ادلوطأ من معاين الرأم كاآلاثر كشرح ذلك كلو ابإلجياز كاالختصارٖ ،تقيق سامل دمحم عطا كدمحم علي معوض،
دار الكتب العلمية بَتكت لبناف ،طُ (ُُِْقَََِ-ـ).)ٖٗ/ٕ( ،
(ّٖ) أخرجو البخارم ،كتاب جزاء الصيد ،ابب :حج النساء ،حديث رقم ،]ُِٖٔ[ :كمسلم ،كتاب احلج ،ابب:
سفر ادلرأة مع زلرـ إىل احلج كغَته ،حديث رقم ،]ُُّْ[ :كاللفظ للبخارم.

(ّٗ)
يب  ،قاؿ« :إايكم والدخول على النساء» ،فقاؿ رجل من
كلعل حديث عقبة بن عامر  ،عن النٌ ٌ
األنصار :اي رسوؿ هللا! أفرأيت احلمو؟ قاؿ« :احلمو ادلوت» .كرد يف ىذا السياؽ أيضا .كاحلديث أخرجو البخارم
كتاب النكاح ،ابب :ال خيلوف رجل ابمراة إال كذك زلرـ كالدخوؿ على ادلغيبة ،حديث رقم ،]ِِّٓ[ :كمسلم
كتاب السالـ ،اببٖ :ترمي اخللوة ابألجنبية كالدحوؿ عليها ،حديث رقم ،]ُِِٕ[ :كاللفظ للبخارم.
(َْ) أخرجو النسائي يف الكربل ،كتاب عشرة النساء ،ابب :إمث من ضيٌع عيالو ،حديث رقم ،]ُُّٗ[ :كاحلاكم
يف ادلستدرؾ )َٕٔ/ْ( :حديث رقم ،]ُٖٓٗ[ :كقاؿ :ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت كمل خيرجاه،
كحسنو األلباين لغَته ،ينظر :صحيح الًتغيب كالًتىيب )ِِٔ/ِ( :حديث رقم.]ُٗٔٓ[ :
(ُْ) أخرجو النسائي يف الكربل ،كتاب عشرة النساء ،ابب :إمث من ضيٌع عيالو ،حديث رقم ،]ُِّٗ[ :كاحلاكم
يف ادلستدرؾ )ْٕٓ/ُ( :حديث رقم ،]ُُٓٓ[ :كقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسناد كمل خيرجاه ،ككىب بن جابر
من كبار اتبعي الكوفة ،كصححو األلباين لغَته ،ينظر :إركاء الغليل يف ٗتريج أحاديث منار السبيل)َْٔ/ّ( :
حديث رقم.]ْٖٗ[ :
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كقد فهم عبدهللا بن عمرك رضي هللا عنهما من ىذا احلديث أف ادلسؤكلية تقع على كيل أمر
األسرة يف ٖتقيق االستقرار الغذائي ،كلذلك جاء يف الركاية األكىل :قاؿ جابر اخليواين" :كنت عند
عبدهللا بن عمرك فقدـ عليو قىػ ٍهىرىما هف(ِْ) من الشاـ ،كقد بقيت ليلتاف من رمضاف ،فقاؿ لو عبدهللا :ىل
كت عند أىلي ما يكفيهم؟ قاؿ :قد تركت عندىم نفقة ،فقاؿ عبدهللا :عزمت عليك دلا رجعت فًتكت
تر ى
ذلم ما يكفيهم ،فإين مسعت رسوؿ هللا  ،"مث ذكر احلديث.

يب  بعث إىل عبماف بن مظعوف ،فجاءه ،فقاؿ« :اي
ٓ /عن ٌأـ ادلؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر ،أ ٌف النٌ ٌ
عثمان! أ ِ
بت عن سنيت»؟ قاؿ :ال كهللا اي رسوؿ هللا ،كلكن سنتك أطلب ،قاؿ« :فإين أانم وأصلي،
َرغ َ

وأصوم وأفطر ،وأنكح النساء ،فاتق هللا اي عثمان ،فإن ألىلك عليك حقا ،وإن لضيفك عليك
حقا ،وإن لنفسك عليك حقا ،فصم وأفطر ،وصل ومن»(ّْ).

كٔتعٌت ىذا احلديث ما يركيو أبو جحيفة ،قاؿ :آخى رسوؿ هللا  بُت سلماف كبُت أيب
الدرداء ،فزار سلماف أاب الدرداء ،فرأل أـ الدرداء متبذلة ،فقاؿ :ما شأنك متبذلة؟ قالت :إف أخاؾ أاب
الدرداء ليس لو حاجة يف الدنيا ،قاؿ :فلما جاء أبو الدرداء قرب إليو طعاما ،فقاؿ :كل فإين صائم،
قاؿ :ما أان آبكل حىت أتكل ،قاؿ :فأكل ،فلما كاف الليل ذىب أبو الدرداء ليقوـ ،فقاؿ لو سلماف:
ًل ،فناـ ،مث ذىب يقوـ ،فقاؿ لوً :ل ،فناـ ،فلما كاف عند الصبح ،قاؿ لو سلماف :قم اآلف ،فقاما
فصليا ،فقاؿ :إف لنفسك عليك حقا ،كلربك عليك حقا ،كلضيفك عليك حقا ،كإف ألىلك عليك
يب  فذكرا ذلك ،فقاؿ لو« :صدق سلمان»(ْْ).
حقا ،فأعط كل ذم حق حقو .فأتيا النٌ ٌ

كاحلديث كإف كرد يف احلث على اتباع السنة يف الزىد ،إال أنٌو ديكن أف ييفهم منو مسؤكلية الزكج

يب  دلا رأل حاؿ زكجة عبماف بن مظعوف كىيئتها،
يف ٖتقيق اطمئناف أىلو يف بيت الزكجية ،فإ ٌف النٌ ٌ
ألقى ادلسؤكلية على زكجها ،كأخربه ابالىتماـ بزكجتو دلا يعود على احلياة الزكجية ابالستقرار كذلك
يب .
لطرفُت ،كحديث أيب الدرداء كرد يف السياؽ نفسو ،كقد ٌ
أقره النٌ ٌ

(ِْ) ىو اخلازف القائم ْتوائج اإلنساف كىو ٔتعٌت الوكيل كىو بلساف الفرس .ينظر :حيِت بن شرؼ النوكم ،ادلنهاج
شرح صحيح مسلم بن احلجاج.)ِٖ/ٕ( :
(ّْ) أخرجو أبو داكد يف سننو ،كتاب التطوع ،ابب :ما يؤمر بو من القصد يف الصالة ،حديث رقم،]ُّٔٗ[ :
كصححو األلباين يف صحيح أيب داكد ،)ُُِ/ٓ( :حديث رقم.]ُِّٗ[ :
(ْْ) أخرجو الًتمذم يف جامعو ،كتاب الزىد عن رسوؿ هللا  ،حديث رقم ،]ُِّْ[ :كقاؿ حديث حسن
صحيح.
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كبعد ،فما سبق ذكره من أحاديث يشهد على أف السنة النبوية مداد ال ينضب يف احلياة
األسرية٘ ،تدىا ابلقيم اليت ٖتوطها كتضمن ذلا بقاءىا كاستقرارىا ،كيف ىذا برىاف على عناية السنة النبوية
ابجلانب االجتماعي.
ادلطلب الثاين :كيفية تفعيل قيمة ادلسؤولية األسرية لضمان استقرار األسرة.
إ ٌف القيم عموما ٖتفظ لؤلسرة ٘تاسكها ،كٖتدد ذلا أىدافها كمبلها العليا ،كما توجو سلوؾ
أفرادىا لًلىعب دكرىا يف تنمية اجملتمع ،كلذلك فإ ٌف تفعيل القيم مهم لضماف دكاـ استقرار األسرة ككحدة
اجملتمع ،كيهدؼ ىذا ادلطلب إىل بياف كيفية تفعيل قيمة ادلسؤكلية األسرية لتحقيق ذلك.
كلعل األمر الذم أييت يف طليعة ما يصلح ألف يكوف عنصرا مهما يف تفعيل قيمة ادلسؤكلية
يب  يف ادلوضوع كببها يف أكساط أفراد اجملتمع كالسعي من أجل إقناعهم
األسرية ىو :نشر أحاديث النٌ ٌ
هبا ،من خالؿ استغالؿ ادلناسبات كالوسائل ادلختلفة لذلك ،كعدـ االقتصار على أرابب األسر ،فإ ٌف
ادلسؤكلية قد تقع على ٚتيع أفراد األسرة كيتقامسوهنا بينهم ،كلعلنا أيضا نركز على الًتغيب يف االقتداء
يب  ،يف ضوء الًتبية اإلسالمية.
ابلنٌ ٌ
كما ديكن تفعيل قيمة ادلسؤكلية األسرية من خالؿ ٖتقيق اآليت:
ُ /كبَتا ما تظهر قيمة الشيء كفعاليتو من خالؿ عرض ّناذج من نقيضو ،كلذلك حيسن بنا
لتفعيل قيمة ادلسؤكلية األسرية كترسيخها :الوقوؼ على آاثر التخلي عن ادلسؤكلية ٕتاه األسرة ،كنشرىا
لتكوف عربة كحافزا على التزاـ ادلسؤكلية الشاملة ٕتاه األسرة كأفرادىا ،لكوهنا احلامي من االنزالؽ.
ِ /ال شك أ ٌف اإلقناع ادلبٍت على الدليل كالربىاف ىو أمبل سبيل ،كىذا خيتلف من شخص إىل
آخر من حيث قبوؿ الدليل أك رده ،إالٌ أ ٌف تشريع القوانُت يلزـ اجلميع ،كذلذا ييقًتح يف ىذا اجملاؿ سن
قوانُت تلزـ رب األسرة كالقائم عليها من اٗتاذ مسؤكليتو الشاملة ٕتاه أسرتو كأفرادىا ،كلعلي أستأنس ٔتا
يب  ،)ْٓ(حيث أمر الصحايب ٔتغادرة اجليش كاللحاؽ أبىلو دلصاحبتهم يف رحلة
سبق ذكره عن النٌ ٌ
احلج ،كقوفا عند مسؤكليتو ٕتاىهم ،فلو شرعنا قوانُت قريبة من ىذا اذلدم النبوم تلزـ صاحب القرار يف

األسرة ٔتسؤكليتو كٖتملو نتائج التفريط ،لسامهنا يف تفعيل ىذه القيمة ،كجلنبنا األجرة الوقوع فيما ال حيمد
صنٌا اجملتمع من التص ٌدع.
عقباه ،كنكوف أيضا قد ي
شك فيو أيضا أف اإلعالـ لو دكر كبَت كخطَت يف استقرار األسر كاجملتمعات أك
ّ /شلٌا ال ٌ
زعزعتها ،كىو من كسائل التأثَت قدديا كحديبا ،جعلت منو سلطة قوية يف اجملتمعات اإلنسانية قاطبة.
(ْٓ) ينظر( :ص.)ُّ/
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فمن ىذا ادلنطلق يديكن استغالؿ دكر اإلعالـ ٔتختلف كسائلو ادلكتوبة كادلسموعة كادلرئية يف

تفعيل قيمة ادلسؤكلية األسرية ،كما أنبو على أ ٌف أم مقًتح من أجل تفعيل ىذه القيمة يكوف من خالؿ
ىذه الوسيلة أيضا ،لكوهنا ادلصادر األكبر انتشارا يف اجملتمعات اليوـ.
ففكرة ىذا العنصر تكمن يف حشد كسائل اإلعالـ ادلختلفة لتوجيو ادلتابعُت ذلا ضلو قيمة
ادلسؤكلية األسرية كبياف أمهيتها كتفعيلها يف األسرة لضماف استقرارىا ،كال مانع من صناعة أفالـ كاثئقية
أك ٘تبيلية منضبطة ابلقيم اإلسالمية يف سبيل ٖتقيق ذلك ،لكوهنا األكبر أتثَتا من بُت كسائل اإلعالـ.
ْ /الًتكيز على مرحلة أتسيس القيم عموما ،كىذه اخلطوة البد أف تكوف متقدمة جدا ،حيث
ٗتص النشأ بتأصيل القيم يف نفوسهم كغرسها فيها ،كديكن تقسيم ىذه ادلرحلة إىل قسمُت:
"ُ -مرحلة التطبيع من الوالدة إىل عمر السابعة :أمهية مرحلة الطفولة تتلخص يف اكتسابو
للعادات كالقيم ادلختلفة خالذلا؛ فلو اكتسب اإلنساف العادات اجليدة ،كالقيم كاألخالؽ الرفيعة فإنٌو
سيشب عليهاٌ ،أما إف اكتسب العادات السيئة كاألخالؽ الرديئة؛ فإنٌو سيكوف كابال على اجملتمع
حتما
ٌ
عندما يكرب...

ِ -مرحلة التقليد من عمر السابعة إىل الرابعة عشر :دير طفل الركضة ٔتراحل مهمة كمنها
أم ّنوذج حي أمامو من خالؿ النظر كادلتابعة للبيئة احمليطة بو ،كىذا
مرحلة التقليد ،فطفل الركضة يقلد ٌ
التقليد يؤثر يف اكتساب الطفل العادات السلوكية الصحيحة كتنمية االٕتاىات اإلجيابية لديو"(ْٔ).
فتستغل مرحلة التأسيس لزرع قيمة ادلسؤكلية األسرية من بُت ابقي القيم يف نفوس األطفاؿ،
كذلك من خالؿ برامج تعليمية تربوية ٗتص األسرة ،من حيث تعزيز الركابط األسرية – مبال  -كما كرد
يف السنة النبوية ،لتأيت بعد ذلك مرحلة البناء عند بلوغ سن ادلراىقة ،حيث تتشكل النظرة النهاية ٕتاه
ادلسؤكلية يف ىذه ادلرحلة ،مع التنبيو أيضا على ضركرة توفر القدكة احلسنة نظراي كعمليا ،دي ٌكن ذليئات
عديدة ادلشاركة يف ذلك ،منها :ادلدارس كادلساجد كاجلامعات كادلراكز العلمية كادلراكز الصيفية كغَتىا.

ٓ /تفعيل قيمة ادلسؤكلية األسرية من خالؿ األسرة نفسها؛ فإ ٌف األسرة ديكن أف يكوف ذلا دكر
يف ٖتقيق ذلك من خالؿ مراعاة ٚتلة من ادلبادئ ،منها(ْٕ):

(ْٔ) ينظر :اندية عبد العزيز ادلسلم كرلموعة من ادلوجهات الفنيات ،الدورة التدريبية للقيم الًتبوية يف رايض
األطفال ،حتت شعار (الغرس الطيب) ،كزارة الًتبية بدكلة الكويت ،العاـ الدراسي (ََُُِِٖٗ-ـ).
(ص.)ٗ/
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أوال :القدوة ،ذلك أ ٌف األسرة ىي احلاضنة كادلستقر ألفرادىا ،كال شك أهنا تؤثر سلبا أك إجيااب

على قيم أفرادىا ،فإذا كانت ثقافة الشعور ابدلسؤكلية سائدة ،فإ ٌف أفراد األسرة يقتدم بعضهم ببعض يف
ذلك ،السيما إذا كاف القدكة ألفراد األسرة ٚتيعا ىو رسوؿ هللا .
اثنيا :توفري البيئة األسرية اذلادئة وادلستقرة ،كىذا من ادلبادئ األساسية لسعادة األسرة ،ذلك

أف جو اذلدكء يسهم يف بناء نفسية أفراد األسرة ،شلٌا يزرع يف نفوسهم ركح ادلسؤكلية ،كالشجاعة يف اٗتاذ
ادلواقف الالزمة كادلسؤكلة يف الوقت نفسو.

اثلثا :حسن التعامل بني أفراد األسرة ،ذلك أ ٌف الشعور ابالحًتاـ يغرس يف شخصية أفراد
األسرة آاثرا إجيابية فاعلة ،تسهم يف زرع البقة يف النفس كمنح القدرة على ٖتمل ادلسؤكلية األسرية يف
كافة اجملاالت" ،فاالتصاؼ ابذلدكء أثناء الًتبية كالتوجيو كانتقاء األلفاظ ادلناسبة كقت حدكث
األخطاء ...تزرع جوا أسراي مناسبا كمالئما لتعزيز القيم"(ْٖ).
رابعا :تشجيع أفراد األسرة عندما يسلك أحدىم سلوكا يعكس قيمة ادلسؤكلية األسرية،
كمساعدتو على تنميتها شلٌا يعطي ردة فعل إجيابية تساعده على تكرار ذلك السلوؾ الطيب ،ككلما تكرر
ذلك السلوؾ كتكرر معو التشجيع ،فإ ٌف ذلك ادلوقف الذم يعكس قيمة ادلسؤكلية األسرية يساىم يف ّنو
القيمة لديو كترسيخها ،حىت تصبح جزءنا من بنيتو القيمية.
ىذا ،كال يفوتٍت يف ختاـ ىذا البحث اإلشارة إىل أ ٌف استقرار األسرة أساسا مبٍت على التزاـ
حق الزكج كما يف حديث أـ ادلؤمنُت عائشة
يب  ،ذلك أنٌو  يقوؿ يف ٌ
الزكجُت بتعاليم كتوجيهات النٌ ٌ

اهنع هللا يضر« :خريكم خريكم ألىلو ،وأان خريكم ألىلي»(ْٗ) ،كقاؿ يف حق الزكجة كما يف حديث أيب ىريرة
« :إذا صلت ادلرأة ستسها ،وصامت شهرىا ،وحصنت فرجها ،وأطاعت بعلها ،دخلت من أي

(ْٕ) استوحيت ىذه اجلزئية من :دمحم عبدهللا احلازمي ،اجمللة الدكلية الًتبوية ادلتخصصة( ،حزيراف َُِٕ) ،دور

األسرة يف تنمية القيم اخللقية لدى الطفل يف ضوء الًتبية اإلسالمية ،اجمللد ٔ العدد ٔ( ،ص.)ُٓٗ-ُٖٓ/
(ْٖ) ينظر ادلرجع نفسو( :ص.)ُٖٓ/
(ْٗ)
يب ،
أخرجو الًتمذم يف جامعو ،كتاب ادلناقب عن رسوؿ هللا  ،ابب :فضل أزكاج النٌ ٌ
حديبرقم ،]ّٖٗٓ[::كابن حباف يف صحيحو )ْْٖ/ٗ( :حديث رقم ،]ُْٕٕ[ :كالدارمي يف سننو :كتاب
النكاح ،ابب :يف حسن معاشرة النساء ،حديث رقم ،]َِّٔ[ :كقاؿ الًتمذم :حديث حسن صحيح.
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أبواب اجلنة شاءت»(َٓ) ،فحسن العشرة كالطاعة يف ادلعركؼ عنصراف مهماف الستقرار األسرة ،كال
شك أ ٌف ىذا من صميم ادلسؤكلية األسرية.
ٌ
فهذا ما تيسر ٚتعو من مقًتحات ألجل تفعيل قيمة ادلسؤكلية األسرية لضماف استقرار األسرة،
كديكن تسجيل غَتىا مع عمق نظر كمزيد أتمل.

(َٓ) أخرجو ابن حباف يف صحيحو )ُْٕ/ٗ( :حديث رقم ،]ُّْٔ[ :كحسنو األلباين لغَته ،دمحم انصر الدين،
التعليقات احلساف على صحيح ابن حباف ،دار اب كزير للنشر كالتوزيع جدة ،طُ (ُِْْقََِّ-ـ).
18

اخلادتة
كيف اخلتاـ أسجل نتائج البحث ،مع ذكر بعض التوصيات أراىا مهمة يف رلاؿ السنة النبوية
كصياغة منظومة القيم األسرية.
أوال :نتائج البحث:
 عناية السنة النبوية ابلقيم عموما كاألسرية منها حصوصا. عناية السنة النبوية بقيمة ادلسؤكلية األسرية يف ٚتيع زلاالت احلياة. تنوع أساليب السنة النبوية يف العناية ابدلسؤكلية األسرية بُت الًتغيب كالًتىيب كاألمركالنهي.
 قيمة ادلسؤكلية األسرية ضماف الستقرار األسرة كعدـ تصدع اجملتمع. تفعيل قيمة ادلسؤكلية األسرية مهمة يتشارؾ فيها أطراؼ عديدة يكمل بعضها بعضا ،منهاكسائل اإلعالـ كادلدارس كاجلامعات كادلراكز التعليميةٔ ،تا فيها األسرة نفسها.
 تبقيف األسرة تبقيفا إسالميا مبٍت على األخالؽ كالقيم ضركرة ملحة.اثنيا :أىم التوصيات:
شلٌا يوصى بو اآليت:
ٌأكال :تفعيل رلاؿ الشراكة بُت مركز األمَت عبد احملسن بن جلوم للبحوث كالدراسات اإلسالمية
كادلؤسسات ذات الصلة بقضااي األسرة.
اثنيا :سعي مركز األمَت عبد احملسن بن جلوم للبحوث كالدراسات اإلسالمية إىل أتسيس جلاف
ْتبية لرصد كاقع األسرة اإلماراتية يف سلتلف جوانب احلياة كإجياد احللوؿ ادليدانية.
اثلبا :ضركرة استبمار سلتلف كسائل اإلعالـ كأدكات التواصل االجتماعي يف إبراز كترسيخ قيمة
ادلسؤكلية األسرية.
رابعا :اإلشراؼ على تنظيم دكرات تكوينية كتدريبية حوؿ قيمة ادلسؤكلية ،كاالستعانة
ابدلتخصصُت يف ىذا اجملاؿ.
دين علينا ابلفهم الصحيح ،كالقلب السليم ،كالنية الصادقة ،كأف
ىذا ...كأسأؿ هللا تعاىل أف ٌ
رب العادلُت ،كصلٌى هللا على نبيٌنا
جيعل ىذا العمل خالصا لوجهو الكرمي ،كآخر دعواان أف احلمد هلل ٌ
زلمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُت.
كسيٌدان ٌ
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فهرس ادلصادر وادلراجع
ُ -ابن األثَت ادلبارؾ بن دمحم ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،دار ابن اجلوزم ،الدماـ ،طُ
(ٚتادل األكىل ُُِْق).

ِ -ابن بطاؿ علي بن خلف ،شرح صحيح البخاري ،بعناية أيب ٘تيم ايسر بن إبراىيم ،مكتبة
الرشد الرايض ،طِ (ُِّْقََِّ-ـ).

ّ -ابن منظور دمحم بن مكرـ ،لسان العرب ،دار ادلعارؼ القاىرة( ،بال ط).
ْ -أبو زىرة دمحم ،تنظيم اإلسالم للمجتمع ،دار الفكر العريب القاىرةُّٖٓ( ،ى ػُٗٔٓ-ـ).
ٓ -أٛتد بدكم ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،مكتبة لبناف ،بَتكت ،طُ (ُِٖٗـ).
ٔ -األلباين دمحم انصر الدين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،ادلكتب اإلسالمي
ٕ-

بَتكت /دمشق ،طُ (ُّٗٗقُٕٗٗ-ـ).

األلباين دمحم انصر الدين ،التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ،دار ابكزير للنشر

كالتوزيع جدة ،طُ (ُِْْقََِّ-ـ).

ٖ -األلباين دمحم انصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا ،مكتبة
ادلعارؼ للنشر كالتوزيع الرايض( ،بال ط) (ُُْٓقُٗٗٓ-ـ).
ٗ -األلباين دمحم انصر الدين ،صحيح الًتغيب والًتىيب ،مكتبة ادلعارؼ للنشر كالتوزيع الرايض،
طُ (ُُِْقَََِ-ـ).

َُ-

األلباين دمحم انصر الدين ،صحيح سنن أيب داود ،مؤسسة غراس للنشر كالتوزيع

الكويت ،طُ (ََُِِِّْ-ـ).
ُُ-

البخارم دمحم بن إمساعيل ،اجلامع الصحيح ،اعتٌت بو أبو صهيب الكرمي ،بيت

ُِ-

البغوم احلسُت بن معسود ،شرح السنةٖ ،تقيق شعيب األرنؤكط كدمحم زىَت الشاكيش،

ُّ-

الًتمذم دمحم بن عيسى ،اجلامع ادلختصر من السنن عن النيب  ومعرفة الصحيح

األفكار الدكلية للنشر كالتوزيع الرايضُُْٗ( ،ىػُٖٗٗ-ـ).

ادلكتب اإلسالمي ،دمشق /بَتكت ،طِ (َُّْقُّٖٗ-ـ).

زلمد شاكر ،مطبعة مصطفى البايب احلليب ،طِ
وادلعلول وما عليو العملٖ ،تقيق كشرح أٛتد ٌ

(ُّٕٗىػُٕٕٗ-ـ).
ُْ-

جابر قمحية ،ادلدخل إىل القيم اإلسالمية ،دار الكتاب ادلصرم القاىرة ،دار الكتاب

اللبناين بَتكت ،طُ (َُْْقُْٖٗ-ـ).
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ُٓ-

اجلالد ماجد زكي ،تعلم القيم وتعليمها تصور نظري وتطبيقي لطرائق واسًتاتيجيات

تدريس القيم ،دار ادلسَتة األردف ،طِ (ََِٕـ).
ُٔ-

احلازمي دمحم عبدهللا ،اجمللة الدكلية الًتبوية ادلتخصصة( ،حزيراف َُِٕ) ،دور األسرة

يف تنمية القيم اخللقية لدى الطفل يف ضوء الًتبية اإلسالمية ،اجمللد ٔ العدد ٔ.
ُٕ-

حامد عبد السالـ زىراف ،علم النفس االجتماعي ،عامل الكتب القاىرة( ،بال ط)

ُٖ-

ٛتركش سامية ،القيم الدينية ودورىا يف التماسك األسري – دراسة ميدانية مبدينة

(ُْٕٗـ).

ابتنة  ، ،-رسالة ماجستَت نوقشت ّتامعة احلاج خلضر ابتنة اجلزائر ،السنة اجلامعية (ََِٗ-
ََُِـ).

ُٗ-

اخلطايب ٛتد بن دمحم ،معامل السنن ،ادلطبعة العلمية ْتلب سوراي ،صححو دمحم راغب

الطباخ ،طُ (ُِّٓق.)ُّّٗ-

َِ -الدارمي عبدهللا بن عبد الرٛتن ،السننٖ ،تقيق الداراين حسُت سليم ،دار ادلغٍت للنشر كالتوزيع
الرايض ،طُ (ُُِْقَََِ-ـ).

ُِ-

رائد ٚتيل عكاشة كمنذر عرفات زيتوف ،األسرة ادلسلمة يف ظل التغريات ادلعاصرة،

دار الفتح للنشر كالتوزيع األردف ،كادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي مكتب األردف ،طُ
(ُّْٔقَُِٓ-ـ).
ِِ-

السجستاين سليماف بن األشعث ،السنن ،حققو كضبط نصو كعلق عليو شعيب

األرنؤكط كٚتاعة ،مؤسسة الرسالة بَتكت ،الطبعة األكىل (ُِْْىػََِْ-ـ).
ِّ-

الطرباين سليماف بن أٛتد ،ادلعجم األوسطٖ ،تقيق طارؽ بن عوض هللا كعبد احملسن

بن إبراىيم احلسيٍت ،درا احلرمُت للطباعة كالنشر كالتوزيع القاىرة( ،بال ط)ُُْٓ( ،ق-
ُٓٗٗـ).
ِْ-

العراقي عبد الرحيم بن احلسُت ،طرح التثريب يف شرح التقريب ،دار إحياء الًتاث

ِٓ-

علي خليل مصطفى ،القيم اإلسالمية والًتبية ،دار طيبة بَتكت ،طُ (َُٖٗـ).

ِٔ-

العيٍت زلمود بن أٛتد  ،عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ،ضبطو كصححو

العريب ،بَتكت( ،بال ط) (د ت).

عبدهللا زلمود دمحم عمر ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،طُ (ُُِْقََُِ-ـ).
ِٕ-

الفيومي أٛتد بن دمحم  ،ادلصباح ادلنري ،ادلطبعة األمَتة القاىرة ،طٔ (ُِٓٗـ).
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ِٖ-

القرطيب يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب ،االستذكار اجلامع دلذاىب فقهاء األمصار

وعلماء األقطار فيما تضمنو ادلوطأ من معاين الرأي واآلاثر وشرح ذلك كلو ابإلجياز
واالختصارٖ ،تقيق سامل دمحم عطا كدمحم علي معوض ،دار الكتب العلمية بَتكت ،طُ
(ُُِْقَََِ-ـ).
ِٗ-

الكندرم أٛتد مبارؾ ،علم النفس الًتبوي ،مكتبة الفالح للنشر كالتوزيع الكويت،

َّ-

رلمع اللغة العربية ،ادلعجم الوسيط ،مكتبة الشركؽ الدكلية القاىرة ،طْ (ُِْٓق-

طِ (ُُِْقُِٗٗ-ـ).

ََِْـ).
رلموعة من ادلختصُت إبشراؼ :صاحل بن عبد هللا بن ٛتيد كعبد الرٛتن بن دمحم بن
ُّ-
ملوح ،موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  ،دار الوسيلة للنشر كالتوزيع،
جدة ،طُ (ُُْٖقُٖٗٗ-ـ).
ِّ-

دمحم أمُت احلق ،القيم اإلسالمية يف التعليم وآاثرىا على اجملتمع ،دراسات اجلامعة

اإلسالمية العادلية شيتاغونغ( ،ديسمرب َُِِ).

ادلسل ٍم اندية عبد العزيز كرلموعة من ادلوجهات الفنيات ،الدورة التدريبية للقيم
ّّ-
ى
الًتبوية يف رايض األطفال ،حتت شعار (الغرس الطيب) ،كزارة الًتبية بدكلة الكويت ،العاـ
الدراسي (ََُُِِٖٗ-ـ).
ّْ-

النسائي أٛتد بن شعيب ،كتاب السنن الكربى ،قدـ لو الدكتور عبدهللا بن

عبداحملسن الًتكي ،كأشرؼ عليو شعيب األرانؤكط ،كحققو كخرج أحاديبو حسن عبد ادلنعم
شليب ،مؤسسة الرسالة بَتكت ،طُ (ُُِْقََُِ-ـ).
ّٓ-

النوكم حيِت بن شرؼ ،ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،دار إحياء الًتاث

ّٔ-

النيسابورم دمحم بن عبدهللا ،ادلستدرك على الصحيحني ،كبذيلو تتبع أكىاـ احلاكم اليت

ّٕ-

النيسابورم مسلم بن احلجاج ،اجلامع الصحيح ،اعتٌت بو أبو صهيب الكرمي ،بيت

العريب بَتكت ،طِ (ُِّٗق).

سكت عليها الذىيب ،للوادعي مقبل بن ىادم ،دار احلرمُت للطباعة كالنشر كالتوزيع القاىرة،
طُ (ُُْٕقُٕٗٗ-ـ).
األفكار الدكلية للنشر كالتوزيع الرايضُُْٗ( ،ىػُٖٗٗ-ـ).
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