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   الشخصية املسلمةاألسرة املمتدة ودورها يف بناء 
  مناذج تطبيقية من بيت النبوة

  
   (∗)شفاء علي الفقيه

  
  مقدمة

والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سـيدنا  ، محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، احلمد هللا رب العاملني
احملافظة على شبكة العالقـات  بام االجتماعي يف اإلسالم النظ امتازفقد  :أما بعد، حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 والعمـات  واألخوال األسرية انطالقاً من األسرة النواة ومن مثّ األسرة املمتدة أو العائلة املوسعة اليت تضم األعمام
سرة املمتـدة  جود األويعد و. حىت يتشكل اتمع املسلم الذي تريده الشريعة، اخلؤولة أو العمومة وأبناء واخلاالت

تسـهم يف  و، من اجلوانب السلوكية والفكرية والعلمية وغريهاركيزة أساسية تسهم يف تربية املسلم تربية صحيحة 
قد كان لألسرة املمتـدة عمومـة   و، مسؤولياته وينهض بهيتحمل  منتم تمعه، إنساناً صاحب هم ورسالة هجعل

، وإكسام املهارات واملعـارف ، وغرس القيم وتوجيههم، يتهماألفراد وترب يف بناء مستمر خؤولة وأجداداً دورو
 معهـا  والتفاعـل  ا القتداءا ميكن مناذجو ،من عطف وحنانا بنائهاألسرة املمتدة أل هذا التأثري يرتبط مبا تقدمهو
   .علميوال والسلوكيالوجداين  تسهم يف البناءل

جاءت الشـريعة  ، ممتدة ارتبطت بنظام العشرية والقبيلةوملا كانت األسرة العربية يف جذورها التارخيية أسرة 
يتفق مع غايات اإلسـالم   ت هذه املؤسسة االجتماعية التربوية ولكن ضمن إطار ديين وقيمي موجهاإلسالمية فأقر

أضـعفت دور  و، رت يف التماسك األسـري التغريات اليت طرأت على جمتمعاتنا العربية أثّ ولكن .وأهدافه السامية
مهية وجودهـا  ألنظراً و .هلارت على إثرها نظرة العديد من األفراد وتغي، رة املمتدة وتأثريها على الفرد ونشأتهاألس

بيت النيب صلى اهللا - للعود إىل بيت النبوة األولهذا  دفعين فقدوأثرها الكبري الذي ميكن أن حتدثه يف حياة الفرد 
الت لألسـرة  إىل البحث عن متثّ خالهلا من سعيتتماعية حتليلية يف قراءة تارخيية اج -ت أزواجهوعليه وسلم وبي

عيد من خـالل  فأ، األفراد الذين نشأوا يف ظلهاوأثّرت فيها على  كشف ا عن األدوار اليت قامت األ، املمتدة
واقعيـاً يؤكـد    اًجاً حقيقيذم ا منووقد، ابتداًء -صلى اهللا عليه وسلم-قها النيب طبصورة واقعية هذه القراءة بناء 

   .ودورها الفاعل يف تنشئة األفراد من خمتلف اجلوانب على أمهية األسرة املمتدة
ما أثر األسرة املمتـدة يف تنشـئة الفـرد وبنـاء      :ةاآلتي تالتساؤالبحث لإلجابة عن ال اهذ جاءقد ف ،لذاو

كيف ميكن لألسـرة املمتـده أن   ة؟ ويف عصر النبواألسرة املمتدة  دور ما أهم النماذج اليت ظهر فيهاو شخصيته؟
األهداف يف هذا البحث  رصدتقد يف سبيل اإلجابة عن هذه التساؤالت فو تؤثر يف سلوك الفرد وبناء شخصيته؟

  : اآلتية
  .يف توجيه الشخصية املسلمة أثر هذابيان و ،السنة النبوية من األسرة املمتدةو رآن الكرميالق منهج بيان -

                                                             
كليـة   قسم الدراسات اإلسـالمية،  يف أستاذ مساعد يف جامعة احلدود الشمالية. م2011 دكتوراه يف احلديث النبوي الشريف، اجلامعة األردنية (∗)

  shefaalfaqieh@yahoo.com: الربيد اإللكتروين .التربية واآلداب بالسعودية
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  .املمتدة يف عصر النبوة األسرةعرض مناذج من متثالت  -
 . على أفرادها الذين نشأوا يف ظلهااملمتدة حتليل أثر األسرة النبوية  -
 .الدينيةوالثقافية واستخالص أمهية األسرة املمتدة يف تنشئة الفرد وبناء شخصيته من النواحي الفكرية  -

فتناولـت  ، يف تنشئة الفرد تنشئة صحيحة فإنّ هذه الورقة تسعى لتناول موضوع األسرة املمتدة وأثرها ،عليهو
 حبثـت و، بناء شخصية الفـرد عالقة ذلك بو، األسرة املمتدةمن  والسنة والنبوية القرآن الكرمي موقفالبحث  يف

أثر وجود األسرة املمتدة على تنشئة الفرد وبناء  تمث عرض، ألسرة النواةاواألسرة املمتدة بعدها عن الترابطات بني 
وبيـوت   -مى اهللا عليه وسـلَّ صلَّ-يب متثالت األسرة املمتدة يف بيت الننطلقت بعدها للكشف عن امث ، شخصيته
واعتمدت منهج االستقراء الناقص يف انتقاء شواهد ، التحليلياملنهج الوصفي  بحثال اسلكت يف هذقد و .أزواجه

بيت  األسرة املمتدة يفمناذج اضح حول تصور وللوصول إىل  وتتبعها -صلى اهللا عليه وسلم- بيت النيبنبوية من 
  .األفراد الذين نشأوا يف ظلهاالنبوة وأثر هذه العالقة الرمحية على 

  
  : التعريف باألسرة املمتدة: أوالً

إذ أنّ أشكال األسرة تتنـوع إىل صـور    ؛تعد األسرة املمتدة يف العصر احلايل منطاً من أمناط األسرة وأشكاهلا
واألسـرة  ، وأسر الزواج املتكـرر ، واألسرة ذات الشريك الواحد، واألسرة النواة املعيارية، كثرية كاألسرة النواة

علمـاء   هاضـع وهناك تقسيمات أخـرى و  .وهذه التقسيمات مبنية على أساس مكونات أفراد األسرة، الثنائية
ة والدميقراطية واألسرة الكبرية واألسرة االستبدادي، األسرة الثابتة وغري الثابتة :االجتماع ألشكال األسرة من بينها

وأوىل ، الوحدة األوىل للمجتمع": يف مفهوم الشرع بأا األسرة بشكل عام وتعرف )1(.املمتدة والصغرية احملدودة
ويكتسب فيها الكثري مـن  ، ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعياً، مؤسساته اليت تكون العالقات فيها الغالب مباشرة

 ،أما يف مفهوم علم االجتمـاع  )2(".وجيد فيها أمنه وسكنه، واجتاهاته يف احلياة ميوله وعواطفهمعارفه ومهاراته و
ف بأنوتشمل اجلدود واألحفاد وبعض األقـارب،   ،رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفاهلما" :اهفتعر

 ،ء االجتماعي الذي يتلقـى الطفـل  الوعا: "وتعرف تربوياً بأنها )3(".ن يكونوا مشتركني يف معيشة واحدةأعلى 
   )4(".ويشعر باالنتماء إليها ويتفاعل معها

األسرة الضيقة وتضم الزوجني واألوالد فحسـب، واألسـرة    :وتقسم األسرة من حيث نطاقها إىل قسمني
تعـرف   "الضيقة"أو  "النواة"األسرة ف. املمتدة وهي اليت يتسع إطارها ليعم سائر األقارب من آباء وإخوة وأعمام

، "األسرة اليت تتكون من الزوجني وأوالدمها املباشرين غري املتزوجني، ويقيمون يف سـكن مسـتقل  : "بأا تربوياً
وهي أكثر أشكال األسر انتشاراً يف العامل، وختتلف يف حجمها، فقد تتألف من أب وأم وطفل واحد، بينما تتألف 

                                                             
  .23م، ص2008عامر للطباعة والنشر، : ، املنصورةعلم االجتماع العائلي. القصاص، مهدي حممد )1(
  .8م، ص1989، 2طمكتبة الرسالة احلديثة، : ، عماننظام األسرة يف اإلسالم. عقلة، حممد) 2(
  .10املرجع السابق، ص ) 3(
  :، نقالً عن308م، ص2000، 1طعامل الكتب، : أصول التربية اإلسالمية، الرياض. خالد بن حامد احلازمي،) 4(
  .387صم، 1988، 1مكتبة إبراهيم حليب، ط، القيم اإلسالمية والتربية. أبو العينني، علي خليل مصطفى -
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ـ  بأا: فتعرف عند التربوينياملمتدة أما األسرة  )1(.أسرة نووية أخرى من أب وأم وأكثر من عشرة أطفال رة أس
، إمكان انضمام أفراد قرىب آخـرين ، مع وتتكون من الزوجني واألبناء ويزيد عدد أفرادها، الفروعوتضم األصول 

 ،حـد وتتميز بكوا جتمع كل أفرادها يف مسكن وا، وتضم أيضا اجلدود وأبناء األبناء فتنضم إليها زوجات األبناء
كما أا ال تعترب األفراد مستقلني من الناحية االقتصادية بـل تتـداخل   ، ويشتركون يف الوظائف األساسية لألسرة

   )2(.فيها املصادر واملوارد وتقسم فيها مسئوليات اإلنفاق
ونطاقها؛ بني بعض علماء االجتماع يف حتديدهم لداللة األسرة  حاصالً اًأن هناك تفاوتإىل هنا وينبغي أن ننوه 

السكن من حيث (حيث يذهب البعض إىل أا ال تنحصر بني كائنني بل تشمل كل مجاعة ذات وحدة اقتصادية 
 تتكـون مـن  ويف املفهوم اإلسالمي فإنّ األسرة ، يذهب آخرون إىل أا تتسع لتشمل مطلق األقاربو، )وإداراته

 إىل األجداد واألحفاد واألعمام واألخوال لوظائفوتتجاوز يف بعض النطاقات وا، بشكل رئيسي األبوين واألبناء
واملالحظ من خالل التعريفات  )3(.ظواهر ترتبط بوالية األمر أو اإلرث وحنو ذلكممن ميكن أن يتداخلوا أسرياً يف 

، ويبدو أن هذا شرط من شروط تعريف األسرة بالسكن الواحد املشتركاملمتدة قيدت األسرة التربوية السابقة أا 
ما ذهب مع ال يتفق و ،يقيد مفهوم األسرة املمتدةأمر صصني يف علم االجتماع، وهذا متدة عند التربوين واملتخامل

وعدم اقتصارها علـى   روابط الرحم، إذ أنّ اطالق لفظ املمتدة نتيجة المتداد إليه الشرع يف النظر لألسرة املمتدة
 واألخـوات  اإلخـوة  مـن  واحلواشي والفروع ألصولاتد لتشمل متالعالقة الرمحية بني أفراد األسرة النواة، وإمنا 

ء مجعهـم مسـكن واحـد أم مل    سوا ،وأوالدهم واخلاالت واألخوال وأوالدهم، والعمات واألعمام وأوالدهم،
 رمحية دون اشتراط السكن املشترك، وهذا ما أقره القـرآن فر القرابة ووجود العالقة الاضابط هو توألنّ ال ؛جيمعهم
فالقرآن فرض حقوق الرحم أوجب الصلة بني األرحام دون النظر إىل املسكن وغريه مـن   والسنة النبوية،الكرمي 

للظـروف   يف بعض اتمعـات نظـراً   واشتراك أفراد العائلة الواحدة يف مسكن واحد أمر ظهر. العوامل املادية
اليت يضطر فيها األبناء بعـد زواجهـم    االجتماعية واالقتصادية كما يف جمتمعات الريف وبعض اتمعات املدنية

العمل، أو بسبب ضعف النواحي املادية اليت ال يتمكن  وألإلقامة مع أسرهم النواة نتيجة االشتراك يف نفس احلرفة 
األسر املمتدة ال تزال موجودة يف العديد من اتمعات العربية و". ها من االستقالل مبسكن خاص ماألفراد بسبب

وما زالت هناك أسر ممتدة موجودة يف اتمعـات الريفيـة واملدنيـة    ، لكن بتفاوت من جمتمع آلخرو، والشرقية
   )4(".ويعترب البعض أا موجودة يف اتمعات الريفية بصورة أكرب منها يف اتمعات احلضرية، والبدوية
  

   :من األسرة املمتدة القرآن الكرمي والسنة النبويةموقف : ثانياً

                                                             
  .177م، ص1979 ،1طدار املعارف، : ، القاهرةاالجتاهات املعاصرة يف دراسة األسرة. شكري، علياء) 1(
  : انظر )2(
رسالة ماجستري، جامعة صـنعاء،  (، "أساليب التنشئة االجتماعية يف األسرة اليمينة وأثرها على التحصيل الدراسي لدى األبناء. "أبو عليان، بسام حممد -

  . 93، ص)م2006
  .http://www.almoslim.net/node/132461، "التربية األسرية يف اإلسالم"روشه، خالد،  -
  .189-188جممع البحوث اإلسالمية، ص: ، بريوتاإلسالم وعلم االجتماع. البستان، حممود) 3(
  .93، مرجع سابق، صأساليب التنشئة االجتماعية يف األسرة اليمينةأبو عليان، ) 4(

http://www.almoslim.net/node/132461
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وإمنـا  ، منهما تناول احلديث عن األسرة ذا اللفظ الصـريح  اًتبع للقرآن الكرمي والسنة النبوية ال جيد أيإن املت
وتـدور حـول عالقـة    ، كان التعبري عن األسرة املمتدة يف القرآن الكرمي من خالل دالالت لفظية تضيق وتتسع

ملتأمل ملوقف القرآن الكرمي والسنة النبوية جيد أنّ وا )1(.والرهط، من مثل القرىب والرحم واألهل والعشرية، القرابة
مثّ ، ومن مثّ بين حقوق وواجبات األطـراف ، حكم إقامة هذه العالقة الرمحية هناك إطاراً شرعياً حدد به املشرع

كان ف، وفيما يوقع الناس يف الظلم عالقة الرحم والقرابة يف غري حملها جاء بضوابط شرعية هامة تنهى عن استغالل
ومل ، باحلقوق والواجبات والضـوابط  اًتناول مصدري التشريع لألسرة املمتدة املتمثلة بالقرابة والرحم فيها مؤطر

  .يتركه الشرع لدائرة االجتهاد واألهواء اخلاصة
   
  :وأثر هذه الرعاية على بناء الفرد رعاية األسرة املمتدة يف القرآن الكرمي .1

فقد جاء القرآن الكرمي بسلسلة ، رمي لألسرة املمتدة حيتاج إىل حبث قائم بذاتهإنّ احلديث عن رعاية القرآن الك
شكّلت من خالهلا منهجاً متكـامالً   اليت -حثَّ من خالهلا األفراد على القيام حبقوق أويل القرىب-من التوجيهات 

القرآن الكرمي والسنة النبوية ل من خالل توجيهات وهذا املنهج الذي تشكَّ، للعناية باألسرة املمتدة وتفعيل دورها
يسهم بصورة كبرية يف بناء شخصية الفرد وتعزيز القيم األخالقية والسلوكية اليت ينبغي أن يكتسبها نتيجة للتفاعل 

والبنـاء   ،التأسـيس  :مبحاور ثالثة هي تتلخصوقد  .االجتماعي اتمعي بينه وبني أفراد أسرته وأقاربه وأرحامه
 األمر الذي يتـرك أثـراً   ،بيان احلقوق والواجبات املتبادلة بني أفراد األسرة ،ومن مثّ، وظائفهاللعالقات األسرية و

وضع موجهات وضوابط  ،وأخرياً، ينفعهم وينفعونهوعميقاً يف نفس الفرد بأنه جزء حقيقي من أسرته يؤثر ويتأثر 
  :كالتايل لعالقة؛لتوجيه هذه العالقة مبا ال يوقع الفرد يف ظلم أو سوء استغالل هلذه ا

أشـار   :فعلى سبيل التمثيل ال احلصـر ، من خالل بيان وظائف األسرة املمتدة وأمهيتها على الفرد ،التأسيس . أ
  : الفرد يف حياته منهاتنشئة على تؤثر القرآن الكرمي لعدد من وظائف األسرة املمتدة اليت 

حيث قرن ، ملة ذوي القرىب لبعضهم البعضمن خالل األمر بإحسان معا ،الدعم املعنوي والعاطفي والوجداين -
: فقـال تعـاىل   ،القرآن الكرمي كثرياً بني اإلحسان للوالدين واألقارب واليتامى واملساكني يف أكثر من موضع

 بِـه  تشرِكُوا ولَا اللَّه واعبدوا{: وقال ،]83: البقـرة [ }والْمساكنيِ والْيتامى الْقُربى وذي إِحسانا وبِالْوالدينِ{
وعند تطبيـق   .]36: النساء[ }الْقُربى ذي والْجارِ والْمساكنيِ والْيتامى الْقُربى وبِذي إِحسانا وبِالْوالدينِ شيئًا

لقـرىب  اه الوالدين وذوي ااألفراد ملقتضى اآليات القرآنية باإلحسان فإنه يعمق حسن اخللق وحسن املعاملة جت
 .باتمع ابتداًء وانتهاًء

                                                             
  :األسرة النواة أو الزوجة، ويف مواضع متتد لتتسع إىل دائرة األقارب، أو العشرية كما يأيت :بعض من هذه التعبريات يقصد ا أحياناً) 1(
ـ هله ٱمكُثُواْ إِنى َءانست نارا لَّعلِّى َءاتيكُم منهرَءا نارا فَقَالَ لأَإذ { :تطلق على الزوجة، كما يف قوله تعاىل: أهل بيت الرجل - ى ا بِقَبسٍ أَو أَجِد علَ

 وحكَما مـن  ا فَٱبعثُواْ حكَما من أَهلهمهِوإِن خفتم شقَاق بينِ{: وقد يراد به األقارب من العائلة املمتدة كما يف قوله تعاىل]. ١٠: طه[} ٱلنارِ هدى
 ]. ٩٢: النساء[ }ا فَتحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَٰى أَهلهٔـومن قَتلَ مؤمنا خطَ{: اد به الورثة كما يف قوله تعاىل، وقد ير]٣٥: النساء[ }أَهلها

 }وأَنذر عشـريتك ٱَألقـربِني  {: تناولتها العديد من اآليات القرآنية، كما يف قوله تعاىلوبالنسبة للتعبريات األخرى الدالة على األسرة املمتدة فقد  -
ـٰشعيب ما نفقَه كَثريا مما تقُولُ وإِنا لَن{: يف قوله تعاىل، وكما ]٢١٤: الشعراء[ رٰاقَالُواْ يـٰك منجلَر هطُكلَولَا ريفًا وعا ضينف ـا    كلَينع ا أَنتمو

 ].٩١: هود[ }بِعزِيزٍ
  .308احلازمي، أصول التربية اإلسالمية، ص: أنظر: وملزيد من التفصيل -
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 فـي  بِبعضٍ أَولَى بعضهم الْأَرحامِ وأُولُو{ :كما يف قوله تعاىل ،االجتماعية هلم بصورها املتعددةتقدمي املساندة  -
الذي  هذه اآلية الكرمية تأيت مبثابة تشريع عام يشمل خمتلف صور الدعم والتكافلو. ]75: األنفال[ }اللَّه كتابِ

  )1(.وإنفاق وغريه، نصرة ونصيحة وتوجيهمن و، حيتاجه الفرد من دعم مايل بالتوارث وغريه
حـىت  ، من خالل األمر باإلكرام باألعطيات للتقرب هلم وتقوية العالقات، االشباع العاطفي االجتماعي للفرد -

 من الْبِر ولَكن{ :كما يف قوله تعاىل، حلبل املودة يف القرىب أن يبقى وإبقاء، ولكن صلة هلم لو مل يكونوا فقراء
نَآم مِ بِاللَّهوالْيرِ والَْآخ كَةلَائالْمابِ وتالْكو نيبِيالنى وَآتالَ ولَى الْمع هبى ذَوِي حبى الْقُرامتالْيو  نيـاكسالْمو 
ناببِيلِ والس نيلائالسي وفقَ و177: البقرة[ }ابِالر[. 

عدد من  بيانمن خالل  ،عالقة الفرد بأسرته املمتدةمن خالل تنظيم الشريعة  ،ضبط العالقات بني أفراد العائلة . ب
تأطر هذه العالقة بدائرة من األحكام التنظيمية تنعكس على شخصية الفرد وتنشـئته   اليت الواجباتواحلقوق 
 : ومن هذه األحكام، تهجتاه أسر جتماعيةااله تسؤوليملوحتمله 

وما كَانَ { :وقد قال تعاىل، مبعناها املمتد فهي جتب على األسرة، لى األسرةووجوا عالدية يف القتل اخلطأ " -
 ةٌ إِلَى أَهله إِلَّا أَنْ يصـدقُوا رقَبة مؤمنة وديةٌ مسلَّم أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير لمؤمنٍ

ةقَبر رِيرحفَت نمؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو نفَإِنْ كَانَ م ةنمؤذا جند وجوب التعـاون بـني   . ]92 :النساء[ }مو
دارس للحكمة من نظام وال )2(".ويف تعويضها تأخذه، فهي تتعاون يف غرم اجلرائم تدفعه، املمتد األسرة مبعناها

من خالل استخدام األسرة املمتدة وسيلة من  الدية جيد أن هناك أبعاداً تربوية هامة تتعلق بتهذيب سلوك الفرد
فإنّ األمر سيؤثر على أفراد العائلة  إذ أنّ الفرد عندما يعي أنه إن وقع يف جرمية ما، وسائل الضبط االجتماعي

لردعه من التسرع واالندفاع جتاه إيـذاء   فقد يشكل هذا دافعاً، تبعات املاديةاملمتدة أو العشرية وسيحملهم ال
. قتـل خطـأ   همبعائلته ملساندم يف حال وقع من أحد يعد نظام الدية رابطاً يربط الفرد ،وباملقابل، اآلخرين

  .هذا األمر يفعل دور األسرة املمتدة ويظهر أمهية وجودها ملساندة الفرد يف كل األحوالو
وقد ذكـر  ، إنَّ اهللا أوجب للفقري العاجز عن الكسب نفقة على قريبه الغين" :تشريع نظام النفقة بني األقارب -

 الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حـرج  لَيس علَى{: القرآن الكرمي ذلك يف قوله تعاىل
 َآبائكُم أَو بيوت أُمهاتكُم أَو بيوت إِخـوانِكُم أَو بيـوت   تأْكُلُوا من بيوتكُم أَو بيوت ولَا علَى أَنفُِسكُم أَنْ

وتيب أَو كُماتمع وتيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتولَ أَخا مم أَو كُمالَاتخ وتيب أَو كُمالوأَخ  ـهحفَاتم مكْت{ 
 )3( ".]6 :النور[

فقد جاء اإلسالم بتشريع عظيم نظّم فيه حقوق أفراد العائلة يف املرياث ضمن أحكام واضـحة   ،حق املرياث -
ـ { :قال تعاىل. منظمة حفظت لكل ذي حق حقه ن يوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ فَإِنْ كُ

حد منهما السدس مما ترك نِساًء فَوق اثْنتينِ فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وإِنْ كَانت واحدةً فَلَها النصف ولأَبويه لكُلِّ وا
 هأُمفَل اهوأَب رِثَهوو لَدو لَه كُني فَإِنْ لَم لَدو إِنْ كَانَ لَه  ةـيصو دعب نم سدالس هأُمةٌ فَلوإِخ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَه

اللَّه نةً ما فَرِيضفْعن لَكُم بأَقْر مهونَ أَيردلَا ت كُماؤنأَبو كُماؤنٍ َآبيد ا أَوي بِهوصيقـول  ]. 11:النسـاء [ }ي
                                                             

  .87، ص10، جه1418، 2طدار الفكر املعاصر، : ، دمشقتفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج .الزحيلي وهبة: انظر) 1(
  .337م، ص1970دار الفكر العريب، : ، القاهرةاملعجزة الكربى القرآن. أبو زهرة، حممد) 2(
  .338املرجع السابق، ص) 3(
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ومـرياث أوالد  ، والزوجني كرميات بين اهللا تعاىل مرياث األوالد واألبوينيف هذه اآليات ال" :حممد أبو زهرة
. تطبيقه ألحكام القـرآن يف املـرياث   -صلى اهللا عليه وسلم-كما ذكر النيب ، فالكاللة هنا أوالد األم، األم

 -وتعـاىل سـبحانه  -وقد بينها اهللا ، وهي كاللة اإلخوة واألخوات الشقيقات أو ألب، وهناك كاللة أخرى
ما ترك وهـو   يستفْتونك قُلِ اللَّه يفْتيكُم في الْكَلَالَة إِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها نِصف{: بقوله

مم ا الثُّلُثَانمنِ فَلَهيتا اثْنتفَإِنْ كَان لَدا ولَه كُني ا إِنْ لَمرِثُهثْـلُ  يلذَّكَرِ ماًء فَلنِسالًا وةً رِجووا إِخإِنْ كَانو كرا ت
يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهلُّوا وضأَنْ ت لَكُم اللَّه نيبنِ ييثَيظِّ الْأُنـامِ  {: وقال تعاىل ].176: النساء [ }ححأُولُو الْأَرو

قرىب تـدل علـى   فإا كما تدل على املودة بني أويل ال، ]75:األنفال[ }بِ اللَّهبعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتا
يالحظ يف نظام املرياث هنا أنّ املشرع و )1(".}في كتابِ اللَّه{: ولذا اقترن ا قوله تعاىل، اًأولوية املرياث أيض

حرص على أن يكون املرياث  كما أنه، حرص على توزيع التركة وعدم حصرها يف يد فئة معينة من األقارب
ولكنـه مل  ، ألنَّ العربة يف استحقاق املرياث أن يكون ملن يعد وجودهم امتدادا حلياة املتوفَّى، لألقرب فاألقرب

حيصر املرياث يف دائرة األسرة النواة وإمنا فرض للجد واجلدة نصيبا، وكذلك األعمام كان هلـم نصـيب يف   
  . على الفرد كبري إذ أنه معني لألفراد وداعم هلم حاالت معينة، وأثر نظام املرياث

، باخلري واملنفعة واالستقرار اتمعوتعود على الفرد  بصورةسالم على تفعيل عالقات القرابة والرحم حرص اإل . ت
على مع حتذير القرآن الكرمي من احنراف هذه الصلة الترامحية بني أفراد العائلة املمتدة إىل وسيلة للظلم والتعدي 

إن حتولت إىل تعصبٍ أعمـى لـذوي   ، أو وسيلة لتحصيل املكاسب املادية دون وجه حق، حقوق االخرين
وكأين باملنهج القرآين ملا شرع منظومة األسرة املمتـدة  ، على الرغم من أن املشرع أمر ا ودعا إليها، القرىب

كون دائرة العالقات املمتدة دافعاً للفساد ومـربراً  أراد أن تشكّل هذه املنظومة مناذج إجيابية يف جمتمعاا فال ت
  :اذكر منها وهذا ما جاء القرآن الكرمي ينهى عنه يف مواضع متعددة. للظلم

- ا، القرآن الكرمي عن كتم الشهادة ي حىت لو كانت على حساب أحـد مـن ذوي    وأمر بوجوب اإلدالء
علـى   فيقع يف حماباة قريبـه والشهادة بغري حق  ول الزورفال جيوز للمسلم أن مييل مع ذي القرىب يف ق، القرىب

يا أَيها الَّذين َآمنوا شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم { :كما يف قوله تعاىل، حساب إحقاق احلق وبيان الشهادة
م انرَآخ أَو كُمنلٍ مدا عذَو اناثْن ةيصالْو نيح توةُ  الْمـيبصم كُمتابضِ فَأَصي الْأَرف متبرض متإِنْ أَن رِكُمغَي ن

 لَوا ونثَم رِي بِهتشلَا ن متبتار إِن بِاللَّه انقِْسمفَي لَاةالص دعب نا ممهونبِسحت توالْم   مكْـتلَـا نى وبكَانَ ذَا قُر
 .]106 :املائدة[ }نا إِذًا لَمن الَْآثمنيشهادةَ اللَّه إِ

أو أي ، كما ت الشريعة عن استغالل هذه العالقة األسرية يف أكل مال اليتيم سواء من قبل العـم أو اجلـد   -
أَحسن حتـى   ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي{ :كما يف قوله تعاىل، قريب من األقارب يكفل يتيماً ذا مال

ـ  .]152:األنعام[} يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ بِالْقسط لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها اآليـات   يومل تكتف
ألن إقامـة  ، رت من أي احنراف عن احلق والعدل بسبب هذه العالقـة وإمنا حذَّ، هي عن أكل مال اليتيمبالن
بل إا من احملظورات اليت حترم على املسلم؛ إذ أن ظلم املسلم ، م على مراعاة صلة القرابةدل بني الناس مقدالع

وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى { :قال تعاىل، ألخيه املسلم حتقيقاً ملصلحة قريب له أمر غري مشروع حبال

                                                             
  .339املرجع السابق، ص) 1(
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مثّ إن القرآن الكرمي حذّر مـن الفشـل    .]152 :األنعام[ }لكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَوبِعهد اللَّه أَوفُوا ذَ
، هلم تأثري سليب خطري علـيهم كان ن إ، اآلخروي نتيجة لالنسياق والسري وراء أفراد معينني من العائلة املمتدة

إذ جاء القرآن فأكّد على ، دافع إرضاء ذوي القرىبيودي باحنراف يف السلوك أو يف اإلقدام على أي أمر حمرم ب
فال تزر وزارة وزر  ،فشر اًوإن شر فخري إن خرياً، ا يف الدنيايقوم حتمل كل إنسان نتيجة أفعاله وأعماله اليت 

حملْ منه شيٌء ولَو كَـانَ ذَا  ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وإِنْ تدع مثْقَلَةٌ إِلَى حملها لَا ي{: قال تعاىل، أخرى
حىت لو كـان  ، يوم القيامة اإلنسان لن جيد من يتحمل عنه وزر ذنوبه وأمحال خطاياهف .]15: اإلسراء[} قُربى

ونالحظ هنا دقّة التعبري القرآين وختصيصه مسألة القرابة  .فكل إنسان مبا كسب رهنيواألرحام،  من األقارب
 يف  فكم من عالقات أسرية كانت سـبباً . ا هو للتنبيه عليها لئال تدفع بالفرد حنو املهالكبالذكر والتصريح

ويؤكد هذا ايقاف قانون النفع والضرر يوم القيامة؛ إذ ال نفع . شقاء أفرادها وسلوكهم مسالك ختالف الشرع
 أَرحامكُم تنفَعكُم لَن{ :قال تعاىل، فكل نفس حماسبة على ما قدمت ،يوم القيامة من األرحام يف محل األوزار

  . ]106 :املائدة[ }بصري تعملُونَ بِما واللَّه بينكُم يفْصلُ الْقيامة يوم أَولَادكُم ولَا
أنّ الشريعة اإلسالمية مبا  ،اليت جاء ا التشريع اإلسالمي واملوجهات وخالصة القول من هذا العرض لألحكام

رت أمهية وجودها ومسـاندا  وأظه، من أحكام تشريعية اجتماعية واقتصادية دعمت مكانة األسرة املمتدة أقرته
تؤثر يف تنشئتهم واستقرارهم النفسي و فهناك مسؤوليات ال تستطيع األسرة املمتدة التخلي عنها جتاه أبنائها، للفرد

 ا اآليات الكرمية يسهم يف وجود موجهات أخرى هذه األدوار اليت أمرت كاملكما أنّ ت، واملادي واالجتماعي
يصبح وجود األجـداد واألعمـام   يقوي روابط الفرد بأفراد أسرته فوإمنا ، األسرة النواةأفراد للفرد ال تقتصر على 

  . فاعالً اًوجود حياتهواألخوال يف 
  
  : األسرة املمتدة يف السنة النبوية .2

ارتبطت باألسرة وباألقـارب وبصـلة   متعددة ت أحكاماً شرعية نزخرت السنة النبوية بأحاديث كثرية تضم
ألا جزء من األسـرة   ؛ودعت للمحافظة على أواصر العالقات األسرية للمحافظة على قوة األسرة النواة، مالرح

محافظة وقد رمست هذه األحاديث النبوية منهجاً متكامالً للفرد واألسرة لل، املمتدة اليت يتشكل منها اتمع املسلم
ممـن صـنفوا يف احلـديث     ومن املالحظ أنّ علماء احلديث. وتفعيل دورها على األسرة املمتدة ودعم وجودها

السنة النبوية من التعبري عن األسرة املمتدة مـن خـالل   ووافقوا يف تصنيفهم ما جاء به القرآن الكرمي  املوضوعي
تناول اإلمام البخاري موضوع األسرة  :فعلى سبيل املثال، متدةاألحكام البنائية اليت شكّلت التصور العام لألسرة امل

فأسس للموضوع بالبدء باألسرة النـواة وحـق   ، املمتدة من خالل أبواب صلة الرحم اليت ضمنها كتاب اآلداب
وصل  اهللا تعاىل ملن ووصل وبسط الرزق لواصلها قاطعها وإمث مثّ انتقل إىل فضل صلة الرحم، الوالدين وما يتعلق به

". ليس الواصل باملكافئ"وتثبيت قاعدة ، وقانون صلة الرحم باحلرص على الصلة ما دامت األسرة موجودة الرحم
وعرض موعـة مـن    فقد تناول املوضوع من خالل كتاب الرب والصلة واآلداب ،وكذلك بالنسبة لإلمام مسلم

خريج والترتيب لألحاديث وفقاً لتعلقها بصـلة  األحاديث حول صلة الرحم تشابه منهج البخاري يف االنتقاء والت
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وأمـرت  ، بت اورغّ فقد عرضت السنة النبوية العديد من األحاديث اليت أسست لعالقة القرابة ،وعليه )1(.الرحم
 عليه الصالة والسالمرسول اهللا  :ديثح ومن هذه األحاديث، وحترمي قطعها باحملافظة عليها من خالل وجوب الصلة

"رس نمهمحلْ رصفَلْي ى أَثَرِهف أَ لَهسني أَو قُهرِز طَ لَهسبأَنْ ي رضي اهللا عنه-حديث أيب هريرةو )2("،ه-   بِـىنِ النع
. مـه  :فَقَالَ لَهـا  .فَلَما فَرغَ منه قَامت الرحم فَأَخذَت بِحقْوِ الرحمنِ، خلَق اللَّه الْخلْق" -صلى اهللا عليه وسلم-

الْ :قَالَت قَامذَا مهةيعالْقَط نم بِك ذائقَالَ. ع: و نلَ مأَنْ أَص نيضرأَالَ تكقَطَع نم أَقْطَعو لَك؟ص ـا   :قَالَتلَى يب
بقَالَ. ر: لَك ةَ  ."فَذَاكريرو هُءوا إِنْ -رضي اهللا عنه–قَالَ أَباقْر  مئْتـى  {شوا ففِْسدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ عفَه

كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ ويب  )3(}.اَألرأسـس للعالقـة    -صلى اهللا عليه وسلّم-واملتأمل هلذه األحاديث يرى أنّ الن
االهتمام بعائلته املمتـدة وبنـاء   وحتفيز الفرد حنو  الرمحية املمتدة من خالل استخدام أساليب الترغيب والترهيب

ومناذج هذا كثري يف ، وربط ذلك بربكة الرزق والعمر ومها أمران حيرص عليهما كل إنسان، جسور التواصل معها
  .السنة النبوية

فإنّ ما جاء به القرآن الكـرمي   ،وعليه، نة مفصلة للقرآن الكرميأنّ الس :ينبغي اإلشارة إىل مسألة هامة وهيو
 جاء يف السنة ما يؤكده ويفصله ويزيده نظرة اإلسالم لألسرة املمتدة وما يرتبط ا من أحكام وتطبيقاتلتأصيل 

وينبغي التنويه إىل مسألة هامة تتعلق مبوضـوع  ، باإلشارة هلذا دون التفصيلوأكتفي يف هذا املقال ، بياناً ووضوحاً
يث اليت اختصت بصلة الرحم ليست وحدها األحاديث اليت إذ أن األحاد ؛األسرة املمتدة وما يرتبط ا من أحكام

، والتكافل االجتمـاعي  والديات واملرياث وإمنا تعد األحاديث اليت تناولت أحكام النفقات، اعتنت باألسرة املمتدة
 بل إنّ هذه األحاديث هي الـيت ، أحكام الوقف من األحاديث املتعلقة باألسرة املمتدة أيضاًو، وأحكام الصدقات

ويف هذا داللة واضحة على حرص الشـريعة علـى   . األسرة يف اإلسالم ارمست الصورة اليت ينبغي أن تكون عليه
ورتبت ، وصلة الرحم بني أفراد العائلة، وعدم االكتفاء بالتنظري؛ فالشريعة دعت للتماسك األسري، الواقع العملي

 الْجنـةَ  يـدخلُ  لَـا " :كما جاء يف حـديث  ول اجلنةحبرمانه من دخ ،العقوبة الشديدة املغلظة على قاطع الرحم
عا حتفظ األسـرة   )4(".قَاط لت منهجاً متكامالً أوجدت فيه األدوات اليتما أصذا وإن الشريعة مل تكتف ولكن

 لشـعور بالـدعم  وهذا كله رسخ لدى الفـرد ا . وحتقق دورها الفاعل يف احتضان الفرد ورعايته وتنشئته املمتدة
ـ  ،وحبق اتمع عليه وحقه عليه االجتماعي املتبادل ل املسـؤولية  فأخرجه من دائرة األنا واالنعزالية إىل دائرة حتم

غ شخصية الفرد حنو اإلجيابية والتعاون والكرم والبذل والعطاء والتضحية وغريها من األخالق االجتماعية اليت تصو
تزامه مبنظومة أحكام األسرة اليت أمر ا من خالل القرآن الكرمي والسـنة  النبيلة احملمودة اليت حيصلها الفرد عند ال

                                                             
، كتاب ه1422، 1طدار طوق النجاة، : حممد زهري ناصر، بريوت: ، حتقيقصحيح البخاري). ه256ويف ت(حممد بن إمساعيل البخاري، : انظر) 1(

  .2، ص8اآلداب، ج
  .56، ص3، ج2067، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب من أحب البسط يف الرزق، رقم احلديث صحيح البخاريالبخاري، ) 2(
  : ، وانظر134، ص6، ج4830، رقم احلديث )وتقطعوا أرحامكم(، باب املرجع السابق، كتاب التفسري) 3(
دار إحياء التراث العريب، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب صـلة  : ، بريوتصحيح مسلم). هـ261ويفت(مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج  -

  .1980، ص4، ج2554الرحم وحترمي قطيعتها، رقم احلديث 
  : وانظر. 5، ص8، ج5984، مرجع سابق، كتاب األدب، باب إمث القاطع، رقم احلديث يصحيح البخارالبخاري، ) 4(
  .1981، ص4، ج2556، مرجع سابق، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وحترمي قطيعتها، رقم احلديث صحيح مسلممسلم،  -
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  . النبوية
  

  :املمتدة أمهية األسرة :ثالثاً
  : األسرة املمتدة وعالقتها باألسرة النواة. أ

 على الفرد من حيث البناء التكـويين والنفسـي   اًبالغ اًيؤكد علماء التربية واملفكرون بأنّ لألسرة املمتدة أثر
ال تقتصر على  إذ أنّ وجود الفرد ونشأته يف ظل أسرته املمتدة جيعل مصادر التأثري عليه متعددة ؛والقيمي والعلمي

ولكن هنـاك  ، وال خيفى أنّ التأثري عند بعض مناذج من األسر يكون سلبياً، بل تتسع وتتعدد توجيه األبوين فقط
وهذه اجلوانب املؤثرة تؤكد على ، ز حديثنا عليه يف هذا البحثتأثريات إجيابية ال ميكن إغفاهلا حبال وهي ما سنرك

ومـع   .وتدعمه بأحكامها وتشريعاا -أيضاً–البناء اتمعي املترابط الذي جاءت الشريعة اإلسالمية تؤكد عليه 
يف توجيه الفـرد   -اًأيض–أمهية األسرة النواة وارتباطها املباشر بتربية الفرد وتكوينه إال أن األسرة املمتدة هلا تأثري 

عنـد   ويف حاالت قد يكون بديالً، وداعماً هلا فقد يكون دور األسرة املمتدة مكمالً لدور األسرة النواة، ونشأته
صلى اهللا عليه -وهذا ما وقع للنيب ، أو النشغاهلما بدراسة أو عمل وحنوه غياب الوالدين أو أحدمها لسفر أو وفاة

فكانت األسرة ، إال أنه تلقى رعاية وتربية من جده ومن مثّ  عمه أيب طالب وزوجه فقد نشأ يتيم األبوين ؛-وسلم
فة واحلماية اليت احتاجها بعد أنّ حرم من أبويه يف سـن  املمتدة هنا بديالً عن أسرته النووية؛ أمدته بالتربية والعاط

  . مبكرة من طفولته
مسؤولية التنشئة والتوجيـه تقـع    بغي أن نذكّر بأنّفإنه ين ،وأثرهاوقبل احلديث عن وظائف األسرة املمتدة 

ألنها أسـاس اإلجنـاب    ؛وخاصة فيما يتعلق باحتياجات الطفل األولية، بالدرجة األوىل على عاتق األسرة النواة
الذي يتلقى فيـه اإلنسـان أول دروس    واإلطار، والدعامة األوىل لضبط السلوك وهي مصدر األخالق، والتكاثر

ألا حتتضن الفرد يف سنواته ، فاألسرة أول مجاعة مرجعية يتفاعل الفرد معها بشكل مباشر" )1(.ماعيةاحلياة االجت
ن نظـام  ومنها يتعلم ويكـو ، وتتكون لديه البىن والتراكيب النفسية واالجتماعية، ومنها تتشكل شخصيته، األوىل

ولألسرة النواة عدد من الوظـائف   )2(".وأفعالهالقيم وقواعد السلوك اليت تشكل معايري وأُطر مرجعية يف سلوكه 
وتوفري اهلوية ألعضائها عن طريـق  ، كتوفري مطالب األسرة األساسية ،األساسية اليت ينبغي القيام ا جتاه أفرادها

لب باإلضافة إىل توفري مطا، والعقائد الدينية ونقل القيم والتراث، والعائلة والعشرية والوطن وباألمة ربطهم بالدين
وطمأنتهم لـدى  ، واالنتماء لألسرة وإشعارهم باألمان ،كتوفري احملبة واالحترام أفراد األسرة من النواحي االنفعالية

 مع توفري الفـرص ألبنائهـا للنمـو تربويـاً     وتسلية وفرح وتوفري ما تستطيع األسرة تقدميه من سعادة، اخلوف
وتوفري األدوات والوسائل ، وتطوير مهارام االجتماعية واملعرفية واالهتمام بتعليمهم وتنميتهم معرفياً، واجتماعياً

كنقل التراث ، منها يتحقق من خالل األسرة املمتدة حيثما وجدت واملتأمل هلذه الوظائف جيد أنّ جزًء )3(.لذلك
                                                             

رسـالة  (، "ونتها ومتاسكها من جهة ومترد املراهقني فيها من جهة أخـرى العالقة بني تواصل األسرة األردنية ومر. "مجيلالوحيدي، سكينة : انظر) 1(
  .23، ص)م2006ماجستري، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

الـة  ، "العالقة بني اخلصائص الشخصية األسرية لدى طالب اجلامعة أثناء الطفولة وأشكال العنـف األسـري  . "البداينة، ذياب موسى وآخرون) 2(
  .86، صه1430، 48، العدد 24، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الد ية للدراسات األمنية والتدريبالعرب

  : انظر) 3(
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ضافة إىل أنّ وجود باإل، وتقدمي الدعم العاطفي والوجداين، وتوفري احملبة واالحترام وشعور الفرد باالستقرار، والقيم
العائلة املمتدة يسهم يف تطوير املهارات االجتماعية واملعرفية من خالل تواصل األفراد مع أقـارم مـن العائلـة    

إذ أنّ هناك عالقة قوية ، باملستوى املعريف والعلمي ألفراد العائلة اًكما أن هناك تأثر، كاألجداد واألعمام واألخوال
  . مية واملهنية وطبيعة املستويات العلمية واملعرفية املتوفرة يف إطار العائلةبني توجهات األفراد العل

عدم تعامل األطفال  :واقتصار نشأة األفراد يف ظل أسرة نووية دون املمتدة قد يكون له بعض السلبيات؛ منها
لمون مهارات خمتلفة كما أم ال يتع، وأصحاب الشخصيات املختلفة مناط خمتلفة من الناس ومنهم كبار السنأمع 

وكذلك ال تكون األسـر مترابطـة يف حالـة    ، فهم ال يعيشون مع أقارم يف نفس املكان، من الناس واآلخرين
يؤثر  يف حني أن وجود األسرة املمتدة )1(.نتيجة لوجود حالة من التفرد واالعتداد بالنفس لدى الزوجني األزمات

ألنه ميلي على الزوجني األخذ  ؛ويزيد من متاسك األسرة النواة جلوانبعلى التنشئة االجتماعية للطفل من خمتلف ا
من خالل وجود تشاركية يف أخذ القرارات احلامسة واهلامة  بعني االعتبار أمهية العائلة املمتدة وأمهية احملافظة عليها

 :، فعلى سـبيل املثـال  ميوهذا ما أكّد عليه القرآن الكر، الرتاع واخلصام اليت تقع بني الزوجني خاصة يف حاالت
عنـد فشـل    عندما جعل التحكيم مرحلة أخرية قبل وقوع الشقاق وسيلة من وسائل حل الرتاع بني الـزوجني 

 مـن  وحكَما أَهله من حكَما فَابعثُوا بينِهِما شقَاق خفْتم وإِنْ{: قال تعاىل، الوسائل األوىل اليت دعا هلا لإلصالح
يف جعل احلكمني مـن أهـل   و .]35: النساء[ }خبِريا عليما كَانَ اللَّه إِنَّ بينهما اللَّه يوفِّقِ إِصلَاحا يرِيدا إِنْ أَهلها

الزوجني تأكيد واضح من القرآن الكرمي على أمهية دور األسرة املمتدة ورعايتها ألبنائها واإلسهام يف حـل أدق  
احلكمني من أقارب الزوجني فهذا أدعى لوجود احلرص منهما على احملافظة على عـرى  فعندما يكون ، مشكالا

ألما سيكونان حريصني على بقاء استقرار األسر النووية الـيت  ، احلياة الزوجية ومؤسستهما من التفكك والدمار
  . تتشكل منها العائلة املمتدة مبا خيدم مصلحة الزوجني ومصلحة أطفاهلما

  
  : تربيتهوودورها يف تنشئة الفرد تدة األسرة املم .2

فبناء ، وتنمية مهاراته أهم املؤسسات االجتماعية املسؤولة عن تنشئة الفرد وصياغة شخصيته أحد تعد األسرة  
ومنطهـا   يرتبط بأسلوب التنشئة االجتماعيـة  جوهر اإلنسان الداخلي املتمثل يف حتديد شخصية اإلنسان واجتاهاته

فالشخصية تشكيل ثقايف تتحدد طبيعته بطبيعة احلاضن الثقايف الذي ينشأ الطفـل يف  ،  أسرتهالذي يتلقاه الطفل يف
 )2(.طبيعة الشخصية اإلنسانية مرهونة إىل حد كبري بطبيعة ومستوى الوسط االجتماعي الذي ينشأ فيـه و، رعايته

وملا ، ومكانن ازمأي ويف  أي جمتمع مبثابة عملية تشكيل وإعداد أفراد إنسانيني يف االجتماعيةكانت التنشئة  وملا
اكتسـاب  كانت األسرة النواة واملمتدة تشكالن املرحلة األوىل من حياة األفراد كان لوجودمها أمهيـة وأثـر يف   

                                                                                                                                                                                                    
، كتاب منشـور  ه1415 ،1ط النظام العائلي ودور األسرة يف البناء االجتماعي اإلسالمي دراسة مقارنة يف النظرية االجتماعية،األعرجي، زهري، 

  .18، صhttp://www.al-aaraji.com/microsoft_word_family_1.doc.pdf: تيةعلى الشبكة العنكبو
  .9ص مرجع سابق، ،بني اخلصائص الشخصية األسرية العالقةالبداينة،  -
منشور على موقع  ،، دار إحياء التراث، والكتابالتنشئة االجتماعية ومشكالت الطفولة .براهيمإانشراح واملشريف، . هالة إبراهيماجلرواين، : انظر )1(

  .32ص ، http://uqu.edu.sa/page/ar/107586 جامعة أم القرى،
  .)ربتصرف واختصا( ،7ص، التنشئة االجتماعية ومشكالت الطفولةجرواين،  )2(

http://www.al-aaraji.com/microsoft_word_family_1.doc.pdf
http://uqu.edu.sa/page/ar/107586
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تماعية اليت ينشئون وأمناط السلوك املختلفة اليت تسير هلم عملية التعامل مع البيئة االج، واالجتاهات والقيم املهارات
يؤثر علـى  و ،يؤثر على تنشئته االجتماعية -يتفاعل معها-نشئة الطفل يف ظل أسرة ممتدة فإنّ ت ،ولذا. داًمنها أفرا

سواء أكانوا مقيمني معه أو من خالل فرص االلتقـاء ـم   أصول التربية اليت يتلقاها من خالل االحتكاك بأقاربه 
تسـهم  كما أا ، االجتماعية اليت تلتزم ا األسرةيف تربية الطفل على اآلداب يسهم هذا األمر والتواصل معهم، و

باإلضافة إىل أنه يسهم يف حتسني اجلانـب  ، يف تطور اجلانب االجتماعي لدى الطفل من خالل تواصله مع أقاربه
 ودليل ذلك أنّ هناك اختالفاً بـني ، واجلانب املعريف بانتقال العديد من اخلربات االجتماعية من أقاربه إليه، اللغوي

إذ أنّ الطفل قد يتأثر بأقاربه من خمتلف النواحي أكثـر   ؛ونشأته يف ظل أسرة ممتدة نشأة الطفل يف ظل أسرة نووية
وعلى طبيعة العالقات األسرية  ويعتمد هذا على مدى مالزمتهم واجللوس معهم، من تأثره بأبويه يف بعض األحيان

  . اليت جتمع بني أفراد األسرة
ب اليت تظهر أمهية األسرة املمتدة هو تقدمي األسرة املمتدة للمساندة العلمية واملعرفية من ولعل من أكثر اجلوان  

وهذا األمر جتلى بصورة واضحة يف التاريخ اإلسالمي من خـالل  ، خالل طبيعة التربية والتوجيه اليت يتلقامها الفرد
 قدمت العديد من هذه النماذج اليت تؤكـد  إذ أن سير العلماء والسلف الصاحل، توارث العلم داخل األسر املمتدة

بدًء من عهد النبـوة   هاواألثر العظيم الذي أحدثه التواصل الفعال بني أفراد أمهية األسرة املمتدة يف حياة علمائها
ياً علـى  حقيق العلمي يترك أثراً مبستواهاإذ أنّ التنشئة االجتماعية للفرد يف ظل أسرة تتميز ، انتهاًء بأيامنا احلاليةو

-200( التسـترِي  اهللا عبد بن قصة سهل ونذكر على سبيل التمثيل .الدينية والفكرية والثقافيةالفرد من النواحي 
الذي كان سبباً ، مع خاله حممد بن سوار -أحد علماء أهل السنة واجلماعة ومن أعالم التصوف السين-) ه283

 كيف: له فقلت ؟خلقك الذي اهللا تذكر أال: يوماً خايل يل قال" :حيث قال، يف صالحه وتوجيهه وحسن تربيته
 اهللا، إيل ناظر اهللا، معي اهللا :لسانك به حترك أن غري من مرات ثالث ثيابك يف تقلبك عند بقلبك قل: قال ؟أذكره

 يف قلـها : فقال .أعلمته مث ذلك فقلت، مرات سبع ليلة كل يف قلها: فقال .أعلمته مث، ليايل ذلك فقلت .شاهدي
 مـا  احفـظ : خـايل  يل قال ،سنة بعد كان افلم، حالوة قليب يف فوقع، ذلك فقلت، مرة عشرة إحدى ليلة كل

 حالوة هلا فوجدت، سنني ذلك على أزل فلم، واآلخرة الدنيا يف ينفعك فإنه القرب تدخل أن إىل عليه ودم علمتك
 .واملعصـية  إيـاك  !؟عصيهي ..وشاهده إليه رناظ وهو معه اهللا كان من، سهل يا: يوماً خايل يل قال مث .سري يف

   )1(".روي أنّ عمره كان إذ ذاك ثالث سنني فما فوقهاو" .أمره أول ذلك فكان
وإمنا كان له أثر واضح على البناء العلمي ونقل العلـوم  ، ومل يقتصر أثر األسرة على اجلانب التربوي والديين  

اء باألجداد واألعمام واألخوال والعمات واخلاالت كان وسيلة تيسر إذ أنّ الترابط األسري وعالقة األبن، واملعارف
األمر ظهـر جبـالء    وهذا .على األفراد طلب العلم وتلقي شىت أصناف العلوم واملعارف يف دائرة العائلة الواحدة

، رادهـا حيث أثبتت قوة تأثريها على أف، ووضوح من خالل األسر العريقة اليت ضلعت يف جماالت العلوم املختلفة
ما أطلـق عليـه   عرفت آثارها من خالل  من الزمن كبرياً ردحاًحمتفظة مبكانتها وأثرها األسرة املمتدة بقيت وقد 

ومن أهـم  . تسهم يف صياغة الفرد وتربيته وصناعته علمياً وفكريا وثقافياًاليت كانت  "بيوتات العلم"العلماء بعض 
رواية احلديث النبوي الشريف يف إطـار العائلـة النـواة     :ة املمتدةعلى هذا اجلانب العظيم يف أثر األسر الشواهد

                                                             
  .429، ص2جم، 1900، 1ط، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان). ه681ويف ت( ابن خلكان، أبو العباس أمحد بن حممد )1(
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وحرصوا علـى  ، فكثري من رواة السنة النبوية منذ عصر الصحابة والتابعني روى عنهم أقارم وأحفادهم، واملمتدة
ـ  واألمثلة على ذلك كثرية تكاد ال حتصى. السماع منهم وتلقي العلم عنهم قبل تلقيه من غريهم راجم يف كتب ت

 الرمحن األنصـارية  باإلشارة إىل مثال عمرة بنت عبد يواكتف، وكتب اجلرح والتعديل الرجال والتاريخ اإلسالمي
الرمحن بن  عمرة بنت عبد: "هيفعمرة ، ية واملعرفية والتربوية  اليت كان هلا أثر كبري على أسرا من الناحية العلم

وهي أحد الثالثـة الـذين   ، ة عائشة وتلميذابيتر، الفقيهة، ملدنيةارية ااالنصارية النج، سعد بن زرارة بن عدس
 أبـو  ولـدها  عنها حدث ،العلم كثرية حجة فقيهة عاملة وقد كانت، -رضي اهللا عنها-يؤخذ عنهم علم عائشة 

، اهللا عبـد : وابنـاه  حـزم  بن بكر أبو القاضي أختها وابن، ومالك حارثة: وابناه، الرمحن عبد بن حممد الرجال
وابنا  وإمنا امتدت لألحفاد إذ أنّ الرواية مل تقتصر على نطاق األبناء، بعمرة اًونلحظ هنا احتفاء واضح )1(".حممدو

وحرصـهم  ، الرمحن بعلمها وفقهها مدى تأثر أفراد عائلة عمرة بنت عبد ويف هذا مؤشرات هامة تؤكد، األخت
ألنه لوال ، وهذه مثرة عظيمة من مثار األسرة املمتدة يث،يل على اشتغاهلم بالعلم وباحلدوهذا دل، على التلقي عنها

كما أنّ هلذا التوارث ، هذا الترابط االجتماعي املتني مل يكن هذا التواصل املعريف والعلمي بني أفراد العائلة الواحدة
ق الرفيعة اليت ودليل ذلك األخال، العلمي ارتباط بتربية األفراد وتوجيه سلوكهم وترسيخ القيم الدينية يف نفوسهم

  .شهد ا العلماء ألفراد عائلة عمرة بنت عبدالرمحن
أدت إىل نتائج إجيابية علـى   وقد استمر أثر األسرة املمتدة على أفرادها يف اتمعات اإلسالمية لقرون عديدة  

األبنـاء تبعـاً للتماسـك     ألنّ مسات أفراد العائلة واهتمامام تنتقل يف معظم األحيان إىل ؛اتمع املسلم واألفراد
ار مـا عـرف يف   لعل ما يشهد هلذا التأثري انتشو، ونبوغ أفراد العائلة يف ااالت العلمية واملعرفية األسري للعائلة

، ابن عساكر والذهيب وابن تيمية وآل الغزي وآل العطار يف الشـام  :كبيت "بيوتات العلم"التاريخ اإلسالمي بـ
وغريهـا مـن   ، وعائلة ابن مرزوق التلمساين يف املغرب األوسـط  بن عبد السالم وكذلك يف مصر كعائلة العز

، العائالت اليت تناقل فيها األبناء تركة األجداد من علم ومعرفة سامهت يف حفظ علوم األمة وثقافتـها وفكرهـا  
األمـر   ري والعلمـي، ى إرثهم الثقايف والفكفقدمت مناذج إجيابية لألسر والعائالت العريقة اليت حافظ أفرادها عل

 )2(.الذي يدلل على أمهية األسرة املمتدة وتأثريها اإلجيايب على أبنائها حبسب توجهات أفراد العائلة واهتمامـام 
-من خالل ما بناه النيب  -صلى اهللا عليه وسلم-ولكن هذه النماذج الرفيعة اليت قدمها التاريخ سبق ا بيت النيب 

، -صلى اهللا عليه وسـلم –به يف تواصل أقارب رسول اهللا ية ممتدة رمحعالقات أسرية من  -صلى اهللا عليه وسلم
  .ما يأيتوهذا ما سأتناوله بالتفصيل في

  
  : ت األسرة املمتدة يف بيت النبوةمتثال مناذج من: رابعاً

                                                             
، ص 4جم، 1993، 9طمؤسسة الرسـالة،  : ، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، بريوتسري أعالم النبالء). ه748ويفت( الذهيب، حممد بن أمحد )1(

507.  
  : ماذج األسرية لبيوت العلماليت رصدت للعديد من هذه النمن املؤلفات  )2(
 .م1999دار البشائر اإلسالمية، : ، بريوتآل القامسي ونبوغهم يف العلم والتحصيل. العجمي، حممد بن ناصر -
 . م2004دار الفكر، : ، دمشقجهود املرأة الدمشقية يف رواية احلديث. عزوز، حممد -
  .م2004دار الفكر، : ، دمشقمشقبيوتات احلديث يف د. عزوز، حممد -
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   :أثر األسرة املمتدة يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم. أ
ليه الصالة والسالم مناذج متعددة تظهر أمهية األسرة ودورها يف مسـاندة  رصدت لنا سرية النيب صلى اهللا ع  
ده القرآن الكرمي وهذا ما أكَّ ،نشأ يتيماً -صلى اهللا عليه وسلم-فقد ذكرت كتب التاريخ والسري أنّ النيب ، الفرد

يتـيم األب، فكفلـه    -ليه وسلمصلّى اهللا ع-، فقد ولد ]٦:الضحى[ }َاوٰىٔأَلَم يجِدك يتيما فَـ{ :يف قوله تعاىل
، سـعد  جده وهو حتت رعاية أمه آمنة بنت وهب، وظل يف رعاية أمه آمنة وكفالة جده بعد أوبته من بادية بـين 

وقد كان له شأن عند جده الذي كان يقربـه  ، )1(وعندما بلغ السادسة توفيت والدته فرعاه جده عبداملطلب مبكة
عندما أرادوا منعه من اجللـوس علـى    -صلى اهللا عليه وسلم-كما حدث معه  ،منه ويدنيه وال يدع أحداً يؤذيه

، وهذه القصة رواها األزرقي يف أخبـار مكـة   ونفمنعهم من اعتراض ما يريد ،مفرش جده عبداملطلب يف احلجر
 فَقَـالَ  فَبكَى فَجذَبوه الْمفْرشِ علَى جلسلي يدرِج غُلَام وهو وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ فَجاَء" :بسنده فقال

دببِ عطَّلالْم :كذَلو دعا بم جِبح هرصا: بنِي مابي؟ لكبقَالُوا ي لَه :هإِن ادأَنْ أَر سلجلَى يشِ عفْرالْم وهعنفَقَالَ فَم 
دببِ عطَّلوا: الْمعنِي داب فَإِنه سحي فرو بِشجلُغَ أَنْ أَربي نم فرا الشم لُغْ لَمبي بِيررسـول اهللا  فنشأ  )2(".قَطُّ ع
م له قد ه الذيومن مثّ عم، الذي كفله حىت الثامنة من عمرهيف ظل رعاية أسرية من جده  -صلى اهللا عليه وسلم-

يف حتقيق املساندة  -صلى اهللا عليه وسلم-سامهت هذه التنشئة للنيب  وقد، والرعاية بعد وفاة جده العطف واحلنان
ـ –تقدمي التربية والعون وتوفري احلياة األسرية من خالل فاطمة بنت أسد : األول؛ االجتماعية له من جانبني  يرض

صلوات اهللا -ا املساندة والتقدير الذي حظي مف ،-صلى اهللا عليه وسلم-عم النيب  )3(لبزوج أيب طا -اهللا عنها
-ى إىل زوج أيب طالب الصحابية فاطمة بنت أسد بن هاشم مل يقتصر على عمه فحسب وإمنا تعد -عليه وسالمه

بعد أمـه   اًحيث كانت له أم، صلة قرابة أيضاً -صلى اهللا عليه وسلم-اليت تربط بينها وبني النيب  -رضي اهللا عنها
قرابـة   -صلى اهللا عليـه وسـلم  -وقد قضى النيب ،  ذلك سبيالًتقوم على شؤونه وترعى أموره ما استطاعت إىل

 -صلى اهللا عليه وسـلم - تهل فترة هامة يف حياوإمنا متثَّ، وليست هذه باملدة اليسرية، عقدين من حياته يف كنفها
فأصبحت من السابقات األوليـات  ، فاطمة بنت أسد لدعوة اإلسالم قد يكون من أهم نتائجها استجابة ونشأته

يف  الثـاين واجلانـب   )4(.انت من املهـاجرات األول حيث ك صارت من صفوة النساء ممن أخذن املكانة العلياو
صـلى اهللا عليـه   -من خالل عمه أيب طالب، فعندما أعلن رسول اهللا  تقدمي احلماية والنصرة والدعماملساندة هو 

وصـمم علـى    -صلى اهللا عليه وسـلم - هوصدع ا، وقف عمه أبو طالب جبانبتعاىل الدعوة إىل اهللا  -وسلم
بو طالب مصريه أمناصرته وعدم خذالنه، فاشتد ذلك على قريش غماً وحسداً ومكراً، وقد وصل األمر بأن ربط 

                                                             
  .92-91م، ص2012، 3طالرشد العلمية، : الرياض ،السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية. مهدي رزق اهللاأمحد، : انظر )1(
: صاحل ملحس، بـريوت رشدي ال: ، حتقيقأخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار). ه250يفوت( حممد بن عبد اهللا الغساين املكي األزرقي، أبو الوليد )2(

  .وإسناد الرواية حسن. 315-314، ص1دار األندلس، ج
  : انظر ترمجتها )3(
دار اجليـل،  : علي البجاوي، بـريوت : ، حتقيقاالستيعاب يف معرفة األصحاب). ه463تويف ( ابن عبد الرب، ابو عمر يوسف بن عبداهللا القرطيب -

  . 1891، ص4، ج1992
دار الكتـب العلميـة،   : علي معـوض، بـريوت  : ، حتقيقأسد الغابة يف معرفة الصحابة ).ه630تويف( أيب الكرمري، أبو احلسن علي بن ابن األث -

  .212، ص7م، ج1994
  .37م، ص2010 ،1ط املكتبة اإلسالمية،: ، القاهرةسرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب. الصاليب، علي حممد: انظر )4(
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مجع بين هاشم  ، حيثمن خالل استخدام نفوذه وزعامته لبين هاشم -صلّى اهللا عليه وسلّم-مبصري ابن أخيه حممد 
مسـلمهم   -صلّى اهللا عليـه وسـلّم  -واحد على احلياة واملوت دفاعاً عن رسول اهللا وبين املطلب إليه يف حلف 

صـلى اهللا  -هو الترابط األسري الذي كان له دور داعم ومساند للنيب : والشاهد هنا )1(.ومشركهم على السواء
عمه وثباته ومواجهتـه  سامهت يف د -صلى اهللا عليه وسلم-له ، وهذه املساندة اليت قدمها عم النيب -عليه وسلم

ه أو التعدي عليه، وهذا يؤكد أمهية مساندة األسرة املمتـدة  ا دور يف هيبة جانبه وجتنب إيذائألهل مكة، وكان هل
   .أذى عظيماً من قريش ال قبل له به -صلى اهللا عليه وسلم-ولوال ذلك لطال النيب  ،ودعمها ألبنائها

  يب ومنوذج العالقة األسرية اليت منت وتقوبيت عمه أيب طالب منـوذج  بني و -صلى اهللا عليه وسلم-ت بني الن
حىت وإن مل تكتمل هذه العالقة بإسالم عم ، تظهر فيه جوانب إجيابية ألمهية األسرة املمتدة ومدى دعمها ألفرادها

، همع عم -عليه وسلم صلى اهللا-على الرغم من احملاوالت العديدة اليت قام ا النيب  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
فقـد دخـل إىل    ،يف حني استجاب للدعوة معظم أبناء عمه أيب طالب باإلضافة إىل زوجه إال أنه مل يستجب له

يف حني تـويف  ، -رضي اهللا عنهم وأرضاهم-وعلي  ومجانة وأم هانئ عقيل وجعفر :اإلسالم من أوالد أيب طالب
   )2(.اإلسالم طالب بن أيب طالب بعد غزوة بدر ومل يدخل يف

  
  : ورعاية أفرادهااملمتدة أسرته دور النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دعم  .ب

 }الْأَقْربِني عشريتك وأَنذر{: يف قوله تعاىل بتبليغ الدعوة لألقربني -صلى اهللا عليه وسلم- هنبي اهللا تعاىلا أمر مل  
على رعاية أفراد أسرته من أقاربه وأبناء عمومتـه بالتربيـة    -ى اهللا عليه وسلمصلّ-يب النحرص  ،]214: الشعراء[

صـلى  -ه الذي سئل لرجلتطبيقه للوصية اليت أوصى ا اويف هذا تأكيد على ، والتوجيه والرعاية والنصح والتعليم
 أدنـاك  مث، أبـوك  مث، أمـك  مث، أمك مث، أمك :قال الصحبة؟ حبسن أحق من ،اهللا رسول يا" :-اهللا عليه وسلم

كان هلم  نومن أقاربه الذي، برعاية أقاربه ما أمكنه ذلك -صلى اهللا عليه وسلم-فقد شرع رسول اهللا  )3(".دناكأ
ى اهللا عليه صلّ- )ابنا عمومته(وابن عباس  حظ وافر بالرعاية والتنشئة والتوجيه الصحايب اجلليل علي بن أيب طالب

  : ما يلياحلديث عنهما فيخنصص ومها منوذجان ، وسلم
فقد ترىب على ، أثر كبري عليه -صلَّى اهللا عليه وسلَّم-يف بيت النيب  تهلقد كان لتنشئأما علي بن أيب طالب، ف -

؛ إذ أنه كان من أوائـل مـن دخـل إىل    -رضي اهللا عنه–وهذا ما ترك أثراً كبرياً على علي  ،يديه ويف كنفه
صلى اهللا عليـه  –النيب  عندما أمر -اهللا عليه وسلم صلى-م روحه فداًء للنيب وكان من أوائل من قد ،اإلسالم
وقد كان  .-صلى اهللا عليه وسلم-اش رسول اهللا فقبل علي أن ينام يف فر ،باهلجرة إىل املدينة املنورة -وسلم

علي ترىب ف، أن أبا طالب كان كثري العيال -صلى اهللا عليه وسلم-للنيب  -رضي اهللا عنه- يالسبب يف ضم عل
وهذا ، -رضي اهللا عنه-فكانت هذه مما أنعم اهللا به على علي ، -صلى اهللا عليه وسلم-يد النيب وترعرع على 

 بِه وأَراده لَه اللّه صنع ومما، طَالبٍ أَبِي بنِ علي علَى اللّه نِعمة من كَانَ": ما راوه ابن إسحاق يف سريته قائالً
نرِ ميأَنّ الْخ شياقُر مهتابةٌ أَصمةٌ أَزيددكَانَ، شو وبٍ أَبالٍ ذَا طَاليريٍ عولُ فَقَالَ: كَثسر لّى اللّهص اللّه  ـهلَيع 

                                                             
  .23املرجع السابق، ص )1(
  .27-26لسابق، صاملرجع ا )2(
  .1974، ص4، ج2548كتاب الرب والصلة واآلداب، باب بر الوالدين وأما أحق به، حديث رقم  مرجع سابق، .صحيح مسلممسلم،  )3(
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لّمساسِ وبلْعل همكَانَ عو نرِ مسنِي أَيمٍ باشا :هي اسباك إنّ عا أَخبٍ أَبطَال ريالِ كَثيالْع قَدو أَصاب اسـا  النم 
 فَنكلُهمـا ، رجلًا أَنت وتأْخذُ رجلًا بنِيه من آخذُ ،عياله من عنه فَلْنخفّف إلَيه بِنا فَانطَلق الْأَزمة هذه من ترى
هنفَقَالَ .ع اسبالْع: معطَلَقَا. نى فَانتا حيا أَتبٍ أَبقَالَافَ ،طَال ا :لَهإن رِيدأَنْ ن فّفخك ننع  ـنـك  ماليـى  عتح 

فكَشني ناسِ عا النم مه يها فَقَالَ .فمو لَهبٍ أَبا إذَا: طَالمكْتري تيلًا لقا ععنا فَاصا ممئْتذَ. شولُ فَأَخسر اللّه 
 اللّه صلّى اللّه رسولِ مع علي يزلْ فَلَم، إلَيه فَضمه جعفَرا الْعباس وأَخذَ ،إلَيه فَضمه عليا وسلّم علَيه اللّه صلّى
هلَيع لّمسى وتح ثَهعب اللّه كاربالَى تعتا وبِين ،هعبفَات يلع يضر اللّه هنع نآمو بِه قَهدصو ولْ لَمزي فَرعج  ـدنع 

والرواية اليت ذكرها ابن هشام يف سريته تدل داللة صرحية وواضـحة أن   )1(".عنه واستغنى أَسلَم حتى الْعباسِ
 ه، وضـم من طفولته قدرها البعض بالسادسة إليه وهو يف سن مبكرة اًضم علي -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

وهذا األثـر يعـد    ،وهو يف بيت النبوة -صلى اهللا عليه وسلم-يف بيته وتلقيه الرعاية من النيب إليه يعين إقامته 
صلى اهللا عليه -، فالروايات تواترت على نشأت علي يف بيت النيب -صلى اهللا عليه وسلم-على نشأته  اًشاهد
، فقد -اهللا عليه وسلم صلى-الوحيد الذي ريب ونشأ يف بيت النيب  -رضي اهللا عنه-، ومل يكن علي -وسلم

نشأ زيد بن حارثة يف حجر خدجية بنت خويلد وروايات السرية تؤكد على هذا، وغريمها ممن نشـأ وريب يف  
من عمه التخفيف عنه يف شؤون تربية  -صلى اهللا عليه وسلم-ومن املالحظ هنا أنّ طلب النيب  )2(.بيت النبوة

ـ  سرةأفراد األ من واجبات صلة الرحم بني اًوهذا يوضح جانب ،أبنائه القى قبول أيب طالب ل املمتدة يف التحم
 صـلى اهللا عليـه  -الـنيب   ما قام بهإىل جانب بعضهم يف أوقات الشدة، وهذا  والوقوف البعضعن بعضهم 

 ،يف حسن تربيته وتوجيهه -رضي اهللا عنه-لعلي  -صلى اهللا عليه وسلم-لقد أسهمت تربية النيب و". -وسلم
رضي -فترىب ، ه التربية من عبادة األوثان والبقاء على عادات اجلاهلية اليت كانت عند العربحيث عصمته هذ

إذ أنه نشأ يف بيت اإلسالم وتعرف إىل أسـراره يف مرحلـة    ؛على الفضيلة وأخالق القرآن الكرمي -اهللا عنه
، نصار يشدون أزرهـا وذلك قبل أن تتخطى الدعوة حدود البيت وتنطلق إىل البحث عن أ، مبكرة من حياته

  )3(".فقد كان إسالمه وهو صيب حديث السن
 شـيبة  املطلب عبد بن العباس -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عمابن  )العباس أبو( عباس بن اهللا بدوأما ع -

 بـثالث  اهلجـرة  عام قبل هاشم بين بشعبقد ولد ف )التفسري وإمام العصر وفقيه االمة حرب البحر( هاشم بن
ومع قصر السـنوات  ، )4(.أربعة عشر عاماً -صلى اهللا عليه وسلم-أنّ عمره كان عند وفاة النيب  :أي، سنني

–ومرافقته  تهإال أنه حرص على مالزم -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  -رضي اهللا عنه-اليت الزم ا ابن عباس 
وهـي  (يمونة بنت احلارث قرابته مب تسامه قدو. يف كل حال يف سبيل التلقي والتعلم -صلى اهللا عليه وسلم

                                                             
  .245، ص1مؤسسة علوم القرآن، ج: ، جدةالسرية النبوية). ه213ويف ت( ابن هشام، عبدامللك بن هشام بن أيوب احلمريي )1(
  .248-247، ص1ج مرجع سابق، ،سرية النبويةالابن هشام،  )2(
  .)باختصار(. 43صمرجع سابق، ، أمري املؤمنني علي بن أيب طالبالصاليب،  )3(
  : انظر ترمجته )4(
 ،1دار صادر، ط: إحسان عباس، بريوت: ، حتقيقالطبقات الكربى). ه230ويفت( ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهري -

  .331، ص3ج، م1968
  331، ص3جمرجع سابق، ، سري أعالم النبالءالذهيب،  -
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فقد كان هلذه العالقة القرابية ، -ى اهللا عليه وسلمصلَّ-يب يف يئة مزيد من الفرص للتربية واملالزمة للن )خالته
خاصة يف األوقات اليت يكون  -صلى اهللا عليه وسلم-دور يف تلقي العلم وإجياد فرص الصحبة واملرافقة للنيب 

ويراقـب   -صلى اهللا عليه وسلم-ليتعلم من رسول اهللا  عند خالته ميمونة -اهللا عليه وسلم صلى-فيها النيب 
 صلى- النبِى فَقَام، لَيلَةً ميمونةَ خالَتى عند بِت" :قَالَ –رضي اهللا عنه– عباسٍ ابنِذلك حديث  دليلو. عباداته

 معلَّـقٍ  شن من فَتوضأَ -وسلم عليه اهللا صلى- النبِى قَام اللَّيلِ بعضِ فى نَكَا فَلَما، اللَّيلِ من -وسلم عليه اهللا
 سـفْيانُ  قَالَ وربما- يسارِه عن فَقُمت جِئْت ثُم، توضأَ مما نحوا فَتوضأْت ،يصلِّى وقَام ]...[ خفيفًا وضوًءا

نع هالملَنِى -شولَنِى فَحعفَج نع ينِهمي ،لَّى ثُما صاَء مش احلديث حرص واضح من ابن  منيظهر و )1("...اللَّه
من خالل احلرص على املبيت لديه يف بيت خالتـه ومراقبـة    -صلى اهللا عليه وسلم-عباس للتعلم من النيب 

البن عمـه وتقـومي    -صلى اهللا عليه وسلم-ابعة النيب كما يظهر لدينا مت، للتعلم منه عبادته وقيامهووضوئه 
 يفابن عبـاس   تلقى" :يقول خالد حممد. عندما حوله من يساره إىل ميينه لتعليمه أصول صالة اجلماعة سلوكه
، يـؤثره  كـان  الـذي  -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول من حياته ومبادئ، الرجولة خامات كل حداثته
   )2(".اخلالصة احلكمة ويعلّمه، ويزكيه

يف أبناء عمومته علي بـن أيب   -ى اهللا عليه وسلمصلّ-يب نستطيع أن نستخلص جوانب التربية اليت رعاها النو
 إذ أنّ هذه الرعاية اليت تلقوها أسهمت يف التربية العقدية اإلميانية، -رضي اهللا عنهم وأرضاهم-طالب وابن عباس 

صلى اهللا عليـه  -الرعاية املادية من خالل تكفل النيب وغريها؛ فقد ظهرت  ،والعلمية والفكرية يةواخللق والعبادية
صلى اهللا عليـه  -م الرسول تعلي فإنّ ،الروحية ربيةوأما الت. ختفيفاً عن والدهعلي بن أيب طالب البن عمه  -وسلم
لنواحي الروحية، رسخ فيهما اأصول اإلميان  -رضي اهللا عنهما وأرضامها-لي بن أيب طالب وابن عباس لع -وسلم

وهو غـالم   له -صلى اهللا عليه وسلم-ووصية النيب  -رضي اهللا عنه–حديث ابن عباس ذلك ومن الشواهد على 
يـا  : فَقَالَ، كُنت خلْف رسولِ اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوما: قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ" :نصه واحلديث، حدث السن

 غُالَماتمكَل كلِّمي أُعإِن: فَظْكحي اللَّه فَظاح ،كاهجت هجِدت اللَّه فَظاح ،أَلِ اللَّهفَاس أَلْتإِذَا س ،  تنعـتإِذَا اسو
بِاللَّه نعتفَ، فَاسني ٍء لَميبِش وكفَعنلَى أَنْ يع تعمتاج ةَ لَوأَنَّ اُألم لَماعو لَـك اللَّه هبكَت ٍء قَديإِالَّ بِش وكع ،  لَـوو

كلَيع اللَّه هبكَت ٍء قَديإِالَّ بِش وكرضي ٍء لَميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج ، فـحالص فَّتجو اَألقْالَم تعف3(".ر( 
األمر الذي ، البن عباس واصطحابه معه يف السفر واحلضر -مصلى اهللا عليه وسل-يظهر من احلديث صحبة النيب 

وهـذه لفتـة   ، أركبه خلفـه  -عليه الصالة والسالم-خاصة وأن رسول اهللا ، يزيد القرب النفسي وتقدير الذات
تعليمه وتأديبه وتوجيهـه   -صلى اهللا عليه وسلم-النيب إليها يضيف ، -رضي اهللا عنه-وجدانية هامة البن عباس 

صـلى اهللا  -ومل تقتصر رعاية النيب  .وهو صغري السن غض العمريف قلبه  إلميان وحسن التوكل على ربهليغرس ا
ومثاهلا قـول   هلما، تربية الوجدانية والنفسيةال -صلى اهللا عليه وسلم-وإمنا قدم  ،على هذه اجلوانب -عليه وسلم

                                                             
  .40، ص1، ج138، كتاب الوضوء، باب التخفيف يف الوضوء، حديث رقم ، مرجع سابقصحيح البخاريالبخاري،  )1(
  .392م، ص2000دار الفكر، : ، بريوترجال حول الرسول. خالد، حممد خالد )2(
م، كتاب صفة القيامة والرقائق 1998دار الغرب، : بشار عواد معروف، بريوت: ، حتقيقسنن الترمذي .)ه279 ويفت(الترمذي، حممد بن عيسى  )3(

  :وأخرجه. واحلديث حسن صحيح. 248، ص4، ج2516 ، رقم احلديث59والورع، باب 
  .487، ص4، ج2763 م، رقم احلديث1999الرسالة، : شعيب األرنؤوط وآخرون، بريوت: ، حتقيقاملسند .ابن حنبلحممد أمحد،  -
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 -صلى اهللا عليه وسلم- توفِّى رسولُ اللَّه :وقَالَ عمر ."منك أَنت منى وأَنا": لعلى -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
  )1(.وهو عنه راضٍ

بيته ألبناء عمومته وعكـف   -صلى اهللا عليه وسلم-فقد فتح النيب  ية املهارات،التربية االجتماعية وتنموأما 
العديدة اليت تسـهم  ل الواحد منهم املسؤوليات كما أنه كان حيم، على رعايتهم وتوجيههم وإشراكهم يف الدعوة

 -اهللا عليـه وسـلم   صلى-أنّ النيب  ومثال ذلك ،الفكرية والعقلية واالجتماعية املهاراتوتنمية  الشخصيةيف بناء 
صلى اهللا -لها النيب فكان يف هذا مسؤولية كبرية مح، وهو حديث السن إىل اليمن قاضياً -رضي اهللا عنه اًبعث علي

وينمي مهاراته االجتماعية وقدرته على القضاء واحلكـم   ابن عمهلعلي ابن عمه أراد منها أن يؤهل  -وسلمعليه 
 -سـلم و عليه اهللا صلى- اهللا رسول بعثين: "قائالً -رضي اهللا عنه-واحلديث يرويه علي بن أيب طالب بني الناس؛ 

 سـيهدي  اهللا إن": فقـال  بالقضاء؟ يل علم وال السن حديث وأنا ترسلين ،اهللا رسول يا :فقلت، قاضياً اليمن إىل
 فإنه األول من مسعت كما اآلخر من تسمع حىت تقضني فال اخلصمان يديك بني جلس فإذا ،لسانك ويثبت قلبك
  )2(".بعد قضاء يف شككت ما أو قاضياً زلت فما :قال "القضاء لك يتبني أن أحرى

ألبناء عمومته الذين  -صلى اهللا عليه وسلم- ية النيب ظهر يف ترب فهو جانب مهم ،لتربية العلميةوأما ا
فعلي بن أيب طالب أويت . م هلم التربية والرعاية والتوجيهقدف ،ويف مسجده ويف رحالته وغزواتهاحتضنهم يف بيته 

 قدراً من العلم كبري ومعرفة بكتاب اهللا تعاىل ما أخذها إال ألنه كان من أوائل من شهد الوحي والزم املصطفى
ليتردد يف السؤال عن نزوله وسبب نزوله، ما كان منذ طفولته يف بيته ويف حله وترحاله، وإن فاته شيء مما نزل 

 ريب وإن نزلت، من وعلى نزلت وأين نزلت فيما علمت وقد إال آية نزلت ما واهللا" :رضي اهللا عنه-قال علي 
 )4(".بالسنة بقي من أعلم إنه أما" :رضي اهللا عنها وقالت عنه عائشة )3(".ناطقاً ولساناً ،عقوالً قلباً يل وهب

 صلى-  النبِى ضمنِى :قَالَ، عباسٍ ابنِ عنِف" :البن عباس بالعلم واحلكمة - صلى اهللا عليه وسلم–دعاؤه  وكذلك
 عليه اهللا صلى- النبِى أَنَّ" أيضاً اسٍعب ابنِ عنِو )5(."الْحكْمةَ علِّمه اللَّهم" وقَالَ صدرِه إِلَى - وسلم عليه اهللا

 عنِو )6(".الدينِ فى فَقِّهه اللَّهم" :فَقَالَ .فَأُخبِر، "هذَا وضع من" :قَالَ ،وضوًءا لَه فَوضعت، الْخالََء دخلَ -وسلم
 :قَالَ ثُم - سعيد شك- منكبِي علَى أَو كَتفي علَى يده وضع سلَّمو علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ" :عباسٍ ابنِ

ماللَّه هي فَقِّهينِ فالد هلِّمعأْوِيلَ و7(".الت(   
إذ أنه  ؛البن عباس -صلى اهللا عليه وسلم-يظهر اجلانب األبوي التربوي من قبل النيب  ،ديثاحاأله في هذف
صـلى اهللا عليـه   - هقف األول حيرص على ضم ابن عباس إىل صدره ضمة أشعرته باحلب والود وقربه منيف املو

                                                             
  .20، ص10، ج2699، كتاب الصلح، كَيف يكْتب هذَا ما صالَح فُالَنُ بن فُالَن، رقم احلديث ، مرجع سابقصحيح البخاريالبخاري،  )1(
ضية، باب كيف القضاء، رقم دار الفكر، كتاب األق: حممد حمي الدين، بريوت: ، حتقيقسنن أيب داود. أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين )2(

  .325، ص2، ج3582 احلديث
  .238، ص1ج ، مرجع سابق،سري أعالم النبالء ،هيبالذ )3(
  .239، ص1املرجع السابق، ج )4(
  .27، ص5، ج3756، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل ابن عباس، رقم احلديث ، مرجع سابقصحيح البخاريالبخاري،  )5(
  .143الوضوء، باب وضع املاء عند اخلالء، رقم احلديث  ، كتاباملرجع السابق )6(
  .احلديث إسناده قوي: قال شعيب األرنؤوط. 225، ص4، ج2397، رقم احلديث مرجع سابق. املسندأمحد،  )7(
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وقـد  ، بذلك وإمنا أخذ يدعو له على مسمعه ليؤكد حمبة اخلري لـه  -صلى اهللا عليه وسلم- مث مل يكتف، -وسلم
حيرص على الثنـاء   -عليه وسالمهصلوات اهللا -جنده  ،ويف املوقف الثاين )1(.تكرر هذا الدعاء البن عباس مرتني

دون أن  -صلى اهللا عليه وسلم- عله من إحضار للماء ويئته لوضوئهوعلى فهمه ملا ف على حسن فعل ابن عباس
. -رضي اهللا عنه-وهذا ما حتقق البن عباس ، فزاد على ذلك بالدعاء له بالفقه يف الدين، يطلب منه أن يفعل ذلك

 عنـدما  معرفة ا وازداد أيامه أوليات يف حياته طريق عباس ابن عرف لقد" :مدوعلى هذا املوقف يعلق خالد حم
 الـدين  يف فقهه اللهم" :يقول وهو كتفه على ويربت ،طفل وهو منه يدنيه -والسالم الصالة عليه- الرسول رأى

 ذاتـه  الـدعاء  هذا -صلى اهللا عليه وسلم– الرسول فيها يكرر اليت والفرص املناسبات توالت مث ".التأويل وعلمه
 هذا يف يدفعه العقلي استعداده وكان .واملعرفة للعلم خلق أنه عباس ابن أدرك ،وآنئذ ،عباس بن عبداهللا عمه البن

صـلى اهللا  – اهللا رسـول  مات يوم عمره من عشرة الثالثة جاوز قد يكن مل أنه من الرغم فعلى .قوياً دفعاً الطريق
   )2(".يقول ما عنه وحيفظ الرسول جمالس يشهد أن دون يوماً الواعية تهطفول من يصنع مل نهإف، -عليه وسلم

صـلى اهللا  -إنّ املتأمل لنصوص السرية النبوية املتعلقة بعلي بن أيب طالب وابن عباس يرى أن توجيهات النيب 
، فقد حـرص  حبسب الغاية والدور املأمول لكل منهما مستقبالً معهماوتربيته ألبناء عمومته تناسبت  -عليه وسلم

على تنمية جوانب القيادة واملسؤولية عند علي بن أيب طالب، حيث ظهر هـذا يف   -صلّى اهللا عليه وسلّم-النيب 
صلى -د من املواقف األخرى اليت ذكرا كتب السري من مثل تسليمه يباإلضافة إىل العد ،املواقف ااملذكوره سابقاً

على توجيـه ابـن عبـاس إىل     هوحرص )4(.ريه على املدينة يف غزوة تبوكوتأم ،)3(الراية يف خيرب -اهللا عليه وسلم
 -صلى اهللا عليه وسلم-يظهر بوضوح أنّ رعاية النيب كما أنه . االهتمام بتأويل القرآن الكرمي واحلرص على العلم

لى الرغم مـن  عن يوضحان أثر رعاية األسرة املمتدة ألبنائها، ان منوذجايعد -رضي اهللا عنهما-لعلي وابن عباس 
، يف -صلى اهللا عليـه وسـلم  -رسول اهللا  نشأ يف بيتعلي بن أيب طالب ف ؛اختالف صورة العالقة داخل األسرة

ومـع ذلـك   يف أوقات كثرية،  -ى اهللا عليه وسلمصلّ-يب ما كان مالزما للنوإن حني أن ابن عباس مل يكن مقيماً
ملا يعود عليهما باخلري الوفري، وهذان  لرحم اليت جتمعه ماأن يوظف صلة ا -صلى اهللا عليه وسلم-استطاع النيب 

  . النموذجان يؤكدان ضرورة احلرص على ذوي القرىب بالرعاية والعناية
  
  : ورعاية أفرادهايف دعم األسرة املمتدة  عائشة رضي اهللا عنهاالسيدة  جهود .ج

وهذا األمر نشأ يف بيت النبوة ، السنة النبويةوأثر عميق وكبري يف نشر علوم الشريعة  لألسرة املمتدةلقد كان 
، من خالل رواية األقارب عن بعضهم بعضـاً  العلمإذ أنّ الترابط األسري وامتداده ساهم يف انتشار ، أول ما نشأ

ظهر أمهية األسرة املمتدة ودورها يف تنشئة الفـرد  بنت الصديق مثاالً جلياً ي -رضي اهللا عنها-ويعد بيت عائشة 
                                                             

  :، انظر"يه وسلم أن يؤتيين احلكمة مرتنيقال دعا يل رسول اهللا صلى اهللا عل: عن ابن عباس: "لفظ احلديث )1(
م، 1991 ،1دار الكتب العلمية، حتقيق عبدالغفار البنـداري وآخـرون، ط  : ، بريوتالسنن الكربى). ه303ويف ت( محد بن شعيبالنسائي، أ -

  .52، ص 5، ج8178املطلب حرب األمة، رقم احلديث  كتاب املناقب، باب عبداهللا بن العباس بن عبد
  .392، ص، مرجع سابقرجال حول الرسولخالد،  )2(
  .3706، و 3702 :رقم احلديث ، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أيب طالب،مرجع سابق. صحيح البخاريري، البخا: انظر )3(
  .1870، ص4، ج2404، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أيب طالب، رقم احلديث ، مرجع سابقصحيح مسلممسلم،  )4(
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لـيس  ف، كالسيدة عائشة إذا كان يف إطار عائلة من أويت قدراً من املعرفة والعلم ه بالعلوم واملعارف خاصةوإمداد
فيكونوا هم من خيلفـون األب أو األم   وحسب الصلببالضرورة أن يكون امتداد العلم ومحله على يد األبناء من 

ألفرادها فرص نيل املعرفة  ود األسرة املمتدة يهيئفوج، وإمنا الدائرة أوسع من ذلك بكثري، يف وراثة العلم وأصوله
وهذا ما توفر ألبناء السيدة أمسـاء    .أقارم بصورة قوية خاصة مع سهولة التواجد واالتصال والسماع املباشر من

الذين كانوا حريصني على أخذ العلم  )1(،وجعفر وعروة ومصعب اهللا وهم عبد -رضي اهللا عنهم-بنت أيب بكر 
مع أبناء أختها عالقة متميزة سامهت  ، فكانت عالقتها)اليت مل ترزق بأبناءو( -رضي اهللا عنها-م عائشة عن خالته

 حممـد وعبـد  (وكذلك احلال بالنسبة ألبناء إخوا ، إليهم هاوانتقال اإلرث العلمي من يف دعمهم علمياً وتربوياً
 ابنـا  والقاسـم  اهللا عبد: أخيها ءابناا احلديث فقد روى عنه، -مرضي اهللا عنه-ابناء أيب بكر الصديق  )الرمحن
    )2(:وفيما يأيت توضيح لذلك. الرمحن عبد أخيها ابن حممد عتيق أيب بن اهللا عبدو، حممد

  :ق رضي اهللا عنهما عبداهللا وعروةأيب بكر الصديأبناء أختها أمساء بنت  -
مـن صـغار    وكان، والعبادة واجلهاد الشرفو العلم يف كبرياً كانف -رضي اهللا عنه-اهللا بن الزبري  عبدأما 
رضـي اهللا  -بيت خالته عائشـة   إىل يتردد فكان، آله من لكونه اهللا رسول على للولوج مالزماً كان، والصحابة

صـلى اهللا عليـه   -وثالثني حديثاً عن النيب  روى عنه اإلمام أمحد بن حنبل بضعاًوقد ، ويأخذ عنها العلم -عنها
وروى عن ، -رضي اهللا عنه- )بكر الصديق أيب(وى عن عدد من الصحابة وعن جده ألمه كما أنه ر )3(.-وسلم

بارزاً  وقد كان هذا االهتمام العلمي مسة واضحة املعامل وأثراً )4(.من األحاديث وعن خالته عائشة عدداً أمه أمساء
بـن   عروة بن حممد أخيه وابن بادوع عامر ابناهاهللا نفسه يروي عنه احلديث والعلم  فعبد، لبيت الصديق وأحفاده

حيث روى  ،خطى والدهم يف تلقي العلم عن خالة أبيهم السيدة عائشةتتبع ا على وكما أن أوالده حرص )5(،الزبري
ل العلم عن والده وجدته أمساء وخالة  ،اهللا بن الزبري وهو إمام كبري من أئمة القضاء والفقه عنها ابنه عباد بن عبد

  )6(.أبيه عائشة
وقد ولد للسيدة أمساء بنت أيب ، وهو من التابعني، فهو أحد الفقهاء السبعة وعامل املدينة ،وأما عروة بن الزبري

عروة يف كنف خالته عائشة  وقد نشأ، -رضي اهللا عنهم مجيعاً– اهللا بن الزبري بكر بعد عشرين سنة من مولد عبد
ـ  اًتـأثر  اكان تأثره و، سائر ما تعلمتهوفقه والشعر فكان ينهل منها احلديث وال )7(،والزمها ألجل علمها اً بليغ

وقد كان حتصيل العلم أمنيته اليت رويت عنه يف القصة اليت مجعت بينه وبني  .الفصاحة والبالغة والبيانبه  اكتسب
ـ : عروة وقال" ،فذكر كل منهم أمنيته، اهللا ومصعب يف املسجد احلرام امللك بن مروان وأخويه عبد عبد  يف تلس

                                                             
  .42، ص1، ج، مرجع سابقسري أعالم النبالءالذهيب،  )1(
  .137، ص2املرجع السابق، ج )2(
  .363، ص3املرجع السابق، ج )3(
، حتقيق عبد الصمد شـرف الـدين،   حتفة األشراف مبعرفة األطراف). ه724تويف (املزي، مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبدالرمحن  :انظر )4(

  .)سيدة عائشة رضي اهللا عنهاحيث أورد أحاديثه عن خالته ال(. 312-308، ص13م، ج1983املكتب اإلسالمي، 
  .)ترمجة عبداهللا بن الزبري( ،364، ص13، ج، مرجع سابقسري أعالم النبالءالذهيب،  )5(
  .217، ص4، جاملرجع السابق )6(
  .)ترمجة عروة بن حواري رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلم( ،421، ص4املرجع السابق، ج )7(
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 ،لـذا و )1(".العلم هذا عنه يروى ممن أكون وأن، اآلخرة يف باجلنة والفوز الدنيا يف الزهد منييت، فيه أنتم مما شيء
رضي اهللا - هافكان أكثر إخوته رواية عن، حرص على مالزمة خالته عائشة على وجه اخلصوص ألخذ العلم عنها

زادت وقـد   -رضي اهللا عنها-املزي أحاديثه عن عائشة  قد أوردو، أكثر من روى عنها احلديثكان بل ، -عنها
ومما  )3(.أحاديث وعشرة ومئتني ألفنيأحاديث السيدة عائشة بلغت ويذكر أن  )2(،عن ألف ونيف من األحاديث

 خالفة يف كنا": قال، ذؤيب بن قبيصة عنيدل على هذه امليزة اليت امتاز ا عروة بن الزبري ما رواه اإلمام الزهري 
 امللك وعبد الرمحن عبد بن بكر وأبو، الزبري ابنا وعروة ومصعب أنا، بالليل باملسجد حلقة يف جنتمع ]...[ اويةمع
 مث، ]...[ القضـاء  يف باملدينـة  سأمتر وهو ثابت بن زيد أجالس أنا فكنت، بالنهار نتفرق وكنا، ]...[ مروان بن

 وكـان " :قولهو )4(".عائشة على بدخوله يغلبنا عروة انوك، هريرة أبا جنالس الرمحن عبد بن بكر وأبو أنا كنت
يدل داللة واضحة على أنّ صلة القرابة اليت مجعت بني عروة بني الزبري والسـيدة  " عائشة على بدخوله يغلبنا عروة

يف ، رج أو مـانع دون حومن يف كل وقت  هامن هويئة السماع ل هاعائشة كان هلا دور هام يف سهولة التلقي عن
، -صلى اهللا عليه وسـلم -العلم عن زوج النيب  ممن كانوا يطمحون يف أخذأن هذا األمر مل يتهيأ لبقية أقرانه  حني
فعروة ولد حبسب أقوال املؤرخني سنة ثالث  ،مالزمة عروة خلالته ملا يقارب ثالثة عقود من الزماناستمرت وقد 

 ما: أبيه عن، هشام قال" .مثان ومخسني للهجرة توفيت سنة -رضي اهللا عنها-والسيدة عائشة ، عشرين للهجرةو
، حجج بأربع عائشة موت قبل رأيتين لقد: "وروي عنه أنه قال ".سنني بثالث ذلك قبل تركتها حىت عائشة ماتت
وهذه اآلثار دلت على أن فترة مالزمة  )5(".وعيته وقد إال عندها حديث على ندمت ما اليوم ماتت لو: أقول وأنا

  . -رضي اهللا عنها-ومل يتركها إال قبل ثالث سنوات من وفاا ، عائشة كانت فترة طويلةمالزمة عروة خلالته 
فقـد  ، إليهوسعة علم عروة يعد دليالً واضحاً على أثر عالقة القرابة اليت أسهمت يف نقل علم السيدة عائشة 

فقد روي عن سفيان ، علماء لهوهذا ما شهد به ال. وأخذ العلم عنها كاملة ملالزمتها ومساعهااليأت له الظروف 
ما أرواك يا : "وقد قيل له فيما قيل له )6(".وعمرة وعروة القاسم: ثالثة عائشة حبديث الناس أعلم" :قوله عيينة بن

ما كان يرتل ا ، -رضي اهللا عنها- وما رواييت من رواية عائشة: فقال، وكان أروى الناس للشعر! اهللا يا أبا عبد
 يـا : لعائشـة  يقول عروة كان: "فيقول عروة بن هشامويف ذلك يروي عنه ابنه  )7(".شعراًشيٌء إال أنشدت فيه 

 مـن  عجـب أ وال، بكر أيب وبنت -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول زوجة :أقول ؛فهمك من عجبأ ال، أمتاه
 علمـك  مـن  باعج ولكن، الناس أعلم من أو الناس أعلم وكان بكر أيب ابنة أقول ،الناس وأيام بالشعر علمك
 عليـه  اهللا صـلى - اهللا رسول نّإ !عرية أي :وقالت ،منكبه على فضربت :قال ؟هو أين ومن هو كيف، بالطب

                                                             
  .258، ص3، ج، مرجع سابقناء الزمانوفيات األعيان وأنباء أب ،ابن خلكان )1(
  .17370-ذات األرقامأحاديث ، 27، ص14ولغاية ج 350، ص13ج: شرافحتفة األيف كتابه  ،انظر أحاديثه اليت أورد طرقها املزي )2(
  .139، ص 2، ج، مرجع سابقسري أعالم النبالءالذهيب،  )3(
  .424، ص4املرجع السابق، ج )4(
  .424، ص4املرجع السابق، ج )5(
  .56، ص5ج مرجع سابق، ،سري أعالم النبالءالذهيب،  )6(
م، 1998 ،1دار الفكـر، ط : علي شريي، بـريوت : ، حتقيقتاريخ دمشق). ه571تويف ( ابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن ابن هبة اهللا )7(
  .426، ص11ج
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 لـه  فتنعت وجه كل من العرب وفود عليه تقدم فكانت -عمره آخر يف أو- عمره آخر عند يسقم كان -سلمو
    )1(".فتعلمت ذلك له أعاجلها وكنت، األنعات

  )2(:بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه حممد بن ابن أخيها القاسم -
ريب يف ". احلديث كثري ورعاً إماماً فقيهاً رفيعاً عاملاً ثقةوقد كان "، يف خالفة علي بن أيب طالبولد القاسم 

فكان من الثالثة الذين يؤخـذ  ، وأكثر الرواية عنها، ه منهاوتفقّ، -رضي اهللا عنها-حجر عمته أم املؤمنني عائشة 
 يف بـالفتوى  اسـتقلت  قد عائشة كانت": يروي القاسم عن نفسه قائالًو. -رضي اهللا عنها-علم عائشة  عنهم
ونالحظ من سرية القاسم بن حممد أن عامل القرابة  )3(..".هلا مالزماً وكنت، ماتت أن وإىل وعمر بكر أيب خالفة

السيدة عائشة بيت ويبدو أن ، ها وفقههااليت مل تبخل عليه بعلم من مالزمة عمته هالقرابة كان سبباً رئيساً يف متكن
ميا أ وينتفع املسلمون بهالفقه واحلديث والعلم  لنشر الظروفهيأ اهللا به  ةكان بيت علم وتلمذ -ارضي اهللا عنه-

منوذجاً ناجحاً يظهر أثر األسرة املمتدة وأمهيـة القرابـة يف    -رضي اهللا عنها-قد قدمت السيدة عائشة لانتفاع؛ 
إذ لوال هذه القرابة اليت مجعت بينها وبني أبناء أختها أمساء بنت أيب بكر ، توجيه والبناء الفكري والعلميالتنشئة وال

حسد عليه عروة بن الزبري من قبـل   اًوهذا كان موطن، ما يأت هلم فرصة املالزمة والتلقي والتربية، وأبناء أخيها
بـنفس   -رضي اهللا علـيهم -لم ويتربوا علي يدي السيدة عائشة إذ أم ما كانوا ليستطيعوا أن يتلقوا الع، أقرانه

التوجيه رواه  على -رضي اهللا عنها- على حرص السيدة عائشة اختم كالمي بشاهد يدلو. الفرصة اليت حتققت له
 وكَـانَ ، حديثًا -عنها اللَّه رضي- عائشةَ عند والْقَاسم أَنا تحدثْت" :قَالَ، حيث عتيقٍ أَبِي نِاهللا ب ابن أخيها عبد

ملًا الْقَاسجةً رانكَانَ، لَحو أُمل لَدو ،فَقَالَت ةُ لَهشائا" :عم ثُ لَا لَكدحا تثُ كَمدحتي ني ابذَا أَخا !؟هي أَمإِن قَد 
تملع نم نأَي يتذَا .أُته هتبأَد هأُم وتأَن كتبأَد كقَالَ .أُم: بضفَغ مالْقَاس ،بأَضا وهلَيـا ، عأَى فَلَمةَ  رـدائم 
 سمعت إِني غُدر اجلس :قَالَت .أُصلِّي إِني :قَالَ .اجلس :قَالَت .أُصلِّي :قَالَ ؟أَين" :قَالَت، قَام بِها أُتي قَد عائشةَ

ولَرس لَّى- اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقُولُ -ولَاةَ لَا يص ةرضامِ بِحلَا الطَّعو وه هعافدي ثَانباحلديث يتضح فيه و )4(".الْأَخ
حـىت وإن   -رضي اهللا عنـها -وتصحيح السلوك من قبل السيدة عائشة ، والتوجيه فيه البعد التربوي يف املالحظة

، ولكن اهلدف كان تربيته وتقومي لسانه حىت يرتقي مدارج العلماء، وة على ابن أخيها القاسم بن حممدكان فيه قس
 هـا ؤخـذ عنـه علم  فنهضت به ليصبح ممن ي، وهذا ما حتصل له بعد مالزمته لعمته اليت كان هلا تأثري كبري عليه

    )5(.سان أمهويتخلص من جوانب الضعف اليت أملت به بسبب نشأته يف طفولته وتأثره بل
  

                                                             
  .441، ص40ج  مرجع سابق،، املسند أمحد، )1(
  : انظر ترمجته يف )2(

  . 187، ص 5جمرجع سابق، ، الطبقات الكربىعد، ابن س
  .244ص م، 1982، 2دار طيبة، ط: أكرم ضياء العمري، الرياض: ، حتقيقالطبقات. ابن خليفة، ابن خياط أبو عمر الليثي العصفري

  .55، ص5جمرجع سابق، ، سري أعالم النبالءالذهيب،  )3(
اضع الصالة، باب كراهة الصالة حبضرة الطعام الذي يريد أكله يف احلال وكراهة الصالة كتاب املساجد ومو مرجع سابق، ،صحيح مسلممسلم،  )4(

  .393، ص1، ج560الصالة مع مدافعة األخبثان، رقم احلديث 
  :انظر ،عمته السيدة عائشة رضي اهللا عنهاولعل هذا سبب من أسباب تربيته عند  ،"سودة: أمه أم ولد يقال هلا: "قال ابن سعد )5(

  .55، ص5جمرجع سابق، ، أعالم النبالءسري الذهيب، 
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  :خامتة
الثقافيـة  وهدفت هذه الورقة إىل بيان أمهية األسرة املمتدة يف تنشئة الفرد وبناء شخصيته من النواحي الفكرية  .1

ـ ، يف رعاية األسرة القرآن الكرمي والسنة النبوية منهجمن خالل بيان الدينية؛ و وبـني   هاوتوضيح العالقة بين
أن لألسـرة   أثبتـت الدراسـة  وقد  .املمتدة يف بيت النبوة من متثالت األسرةمثّ عرض مناذج ، األسرة النووية

ظهـرت  واليت ، املمتدة أثر كبري يف تنشئة األفراد وتربيتهم واالرتقاء م من النواحي القيمية والتربوية والعلمية
  : من خالل االيت

ة جتاه أفرادها من خالل جمموعة مـن  حرص منهج القرآن الكرمي والسنة النبوية على تفعيل دور األسرة املمتد -
إن طبقـت  - األحكام الشرعية والتكليفات املادية واالجتماعية اليت تسهم يف تقوية عالقة الفرد بأسرته املمتدة

  .من خالل نظام املساندة االجتماعي واملادي والعلمي الذي تستطيع األسرة تقدميه -بصورة متكاملة
فاألسرة املمتدة قد تكون داعمة ومعينـة  ، املمتدة ال ميكن إغفالهاألسرة واة وهناك ارتباط وثيق بني األسرة الن -

وجـود   غيابعند وهذه األدوار تسهم يف حفظ أفراد اتمع من الضياع والتشرد ، أو بديلة عن األسرة النواة
 . األسرة النواة

من تقـدمي   -رضي اهللا عنهن-جه وسرية أزوا، مع أفراد عائلته -اهللا عليه وسلم ىصلّ-استطاعت سرية النيب  -
 . كمؤسسة تربوية داعمة دورها اهلاممكانتها  مناذج ممكنة التطبيق يف واقعنا املعاصر يعيد لألسرة املمتدة

 -كما حصل مع علي بن أيب طالب وابن عباس وعروة بن الزبري وغريهم-إن نشأة األفراد يف ظل أسرة ممتدة  -
م نشأوا اكتسام مهارات معرفيه وسلوكية ما كانت لتتحصل هلم لو أأسهم يف تنوع خربام االجتماعية و

 . هلم -صلّى اهللا عليه وسلّم-عن رعاية النيب  يف إطار أسرهم النووية بعيداً
صـلى  -ا فعل النيب ذوي القرىب اقتداًء مبجتاه املتبادلة إثارة وعي األفراد بأمهية شعورهم باملسؤولية االجتماعية  -

يف ختصـيص   -صلى اهللا عليه وسلم-إذ ينبغي للعلماء االقتداء بالنيب  ؛وخباصة العلماء منهم -لماهللا عليه وس
 .-صلى اهللا عليه وسلم-، وهو ما فعله نصيب لذوي القرىب يف الرعاية والتربية والتوجيه ألحقيتهم

، وتقـدمي الرعايـة   القرابة وتقوية روابط الرحم وصلة، توعية املرأة بأمهية دورها يف تفعيل دور األسرة املمتدة -
 . املمكنة ألفراد األسرة بقدر استطاعتها وعلمها

ذلك إىل وجود الـدعم   على النواحي املادية وإمنا تعدي عدم قصر حقوق ذوي القرىب أو أفراد العائلة املمتدة -
 . املعنوي واملساندة العلمية والتربوية

  
  :كاآليت، مكانية تفعيل دور األسرة املمتدةوقد خرجت من هذه الورقة جبملة من التصورات حول إ .2
مؤسسة اجتماعية يقع على عاتقهـا دور  ك العمل على تغيري قناعات أفراد اتمع حول أمهية دور األسرة املمتدة -

األمر الذي ميلي على أفراد اتمع بشرائحه ، ينبغي إعادة تفعيله لتكون مؤسسة مساندة يف اتمع، حقيقي تضطلع به
  . لتفكري يف كيفية إعادة هذا الدور اهلام لألسرة املمتدةا -كل يف موقعه-فة املختل

إذ أنّ ، حتذير األفراد من تبعات إضعاف دور األسرة املمتدة الذي نشأ عنه إضعاف مستمر لدور األسرة النواة -
احلايل الذي تعاين جنم عنه حالة الضعف ، اةأعباًء جسيمة على األسرة النوبوعدم فاعليتها ألقى  دورهاتغييب 

 .وجيه ومواجهة حتديات العصر، وضعف انتماء الفرد ألسرته ومن مثّ تمعهمنه األسر يف التربية والت
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وليسـت  -موجهة فرص احتكاك و اً،صحي اًمناخيئ لألفراد و ،تقوية روابط الرحمإجياد آليات تعمل على  -
أو ممارسة نشاطات ، قات دروس أسبوعية ألفراد العائلةكاالتفاق على إجياد حل، بينهم وبني أقارم -عشوائية

 .وعدم قصر اللقاءات والزيارات على اامالت االجتماعية املعتادة، مشتركة بينهم
تنوعة سواء أكانت علمية املمن خالل تبادل اخلربات ، تبين أفراد العائلة الواحدة مبدأ املشاركة الفاعلة اإلجيابية -

 .من صلة للرحم وإعطاء ذوي القرىب حقهمملا يف هذا ، أم عملية
 
 :ومن التوصيات اليت خرجت ا من خالل هذه الدراسة اآليت .3
- احلاجة إىل وجود قراءة متكاملة ملنهج القرآن الكرمي والسنودراسة أثـر هـذا   ، ألسرة املمتدةا بوية يف بناءة الن

يح واألمثل للدور الذي ينبغي أن تقوم به األسرة ة الفرد ورعايته يف سبيل تقدمي التصور الصحئاملنهج على تنش
  . املمتدة

واستخالص رؤية تطبيقية للعالقـات  ، تتبع املزيد من أمثلة ومناذج العالقات األسرية اليت نشأت يف بيت النبوة -
  . األسرية الناجحة

مع  ال سيما ،ألردينإيالء موضوع األسرة املمتدة مزيد اهتمام من التربويني واملتخصصني وخاصة يف جمتمعنا ا -
   . شح الدراسات املتخصصة يف هذا املوضوع


