الباب الرابع
خصائص األب املثايل ألوالده يف قصص األنبياء يف القرآن

كل شيء .فيو قصص كثرية ومنها
القرآن الذي ىو منبع العلوم ،ديكننا أن نعترب منو عن ّ
قصص األنبياء مع أوالده اليت قد ق ّدمها الكاتب يف الباب السابق .ومن تلك القصص يريد الكاتب
أن يعترب عن شخصية األب املثايل ألوالده .فيستنتج الكاتب من تلك القصص أن شخصية األب
املثايل ألوالده لو خصائص ،منها ما يلي:
 .1تقدمي املشاورة
من خصائص األب املثاىل ألوالده اليت تتصور يف قصص األنبياء يف القرآن أنو
يق ّدم املشاورة بينو وبني أوالده يف قضاء أمورىم .وذلك كما فعل النيب آدم مع ابنيو يف
قصتهم حني شاوروا واتفقوا على التقريب اليت حكيت يف قولو تعاىلَ " ،واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَبَاَ ابْ َ َْن
اٰ َد َم ِِب ْْلَ ِِّّۘق اِ ْذ قَ َّرَِب قُ ْرَِب ًًن فَتُ ُقبِّل ِم ْن اَ َح ِد ِِهَا َوََلْ يُتَ َقبَّ ْل ِم َن ْ ٰ
ال اَِّّنَا
َّك ،قَ َ
اال َخ ِر ،قَ َ
ال َالَقْ تُلَن َ
َ
ٖٜ

ٜٗ

ِ
ي تَ َقبَّل ٰ ِ
قص عن رجلني من بَن إسرائيل ،ال عن ابَن
اّللُ م َن الْ ُمتَّق ْ َ
َ ُ ّ
ني" .قيل أن تلك القصة ت ّ
الصلب آلدم .وىذا القول ضعيف ٔ.سبب اتّفاقهم على التقريب عدم موافقة قابيل آلدم
أحق
يزوج ىابيل أبخت توأمتو ،إقليما .عارض قابيل ذلك ألنو رأى أنو ّ
حني أراد أن ّ
ٕ
فقرِب قرِبًن ف ُقبل قرِبن ىابيل
أبختو ح ى أمهم اتّفقوا على التقريب لتقرير من يستحق هباّ .

وَل يُقبل قرِبن قابيل .فحسد بو قابيل فقتلو.
خاصيّة األب املثاىل الذي يقدم املشاورة مع أوالده تتصور أيضا يف قصة النيب
إبراىيم حني أُمر بذبح ابنو وشاور بو يف ذلك األمر اليت حكيت يف قولو تعاىل" ،فَلَ َّما بَلَ َغ
ال ٰاٰيَب ِ
ِ
ِ ِ
ال يٰ بُ ََّ ِِ
ت افْ َع ْل َما
َم َعوُ ال َّس ْع َي قَ َ
ن اَ ْذ ََبُ َ
ك فَانْظُْر َما َذا تَ ٰرى ،قَ َ َ
ن اَٰرى ِف الْ َمنَام اَ ّْ
َن ا ّْ
تُ ْؤمر ،ستَ ِج ُدِن اِ ْن َش ۤاء ٰ ِ
الصِ ِربيْ َن" .حكي أن النيب إبراىيم رأى يف منامو أنو أُمر
َ ّ
اّللُ م َن ّٰ
َُ َ
ْ
بذبح ابنو وأنو راب يف نفسو ّأوال أىذا األمر من هللا أم ال ٖ.وملا علم أنو حق من هللا
تعاىل ،شاور مع ابنو الذي أُمر بذَبو وسألو عن رأيو يف ذلك األمر ٗ.ابن إبراىيم املقصود

ٔدمحم رشيد رضا ،تفسري القرآن اْلكيم ،اجلزء .ٖٗٔ ،ٙ
ٕدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،اجمللد ٖ.ٜٛ-ٛٛ ،
ٖدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،اجمللد .ٙٛ ،ٛ
ٗأمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي ،اجمللد .ٔٛٗ ،ٛ

ٜ٘

يف تلك القصة ىو إمساعيل ٘،قيل أنو إسحاق ٙ،وكان حينئذ ابن ثالث عشرة سنة.

ٚ

وبعدما شاورا يف ذلك وأسلما أمرِها إىل هللا تعاىل وقارب إبراىيم أن يذَبو ،أنقذه هللا من
ذلك وخلفو بذبح كبش عظيم.

ٛ

فمن ذلك ،فليق ّدم األب املشاورة بينو وبني أوالده يف أمورىم ،السيما يف ما يتعلّق
هبم مباشرة .وذلك كما فعل النيب آدم والنيب إبراىيم يف قصصهما املاضية حني شاورا
أببناءِها يف أمورىم .يف بيئة األسرة ،فليق ّدم األب املشاورة مع أوالده وكذا مع زوجتو
وأعضاء أسرتو اآلخرين ويستمع إىل أرآءىم يف قضاء األمر ألن يكون ذلك القضاء مقبول
عند مجيعهم .وإن َل يكن كذلك ،فيحتمل أن يكون ذلك القضاء َل يوافق عليو اآلخرون
فلم يقبلوا بقضاءه ح ى جيري اخلالف بينهم.

٘دمحم ابن عمر نووي اجلاوي ،مراح لبيد ،اجمللد ٕ.ٖٓ٘ ،
ٙدمحم ابن يعقوب الفريوز آِبدي ،تنوير املقباس من تفسري ابن عباس.ٜٗٗ ،
ٚدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،اجمللد .ٙٙ ،ٛ
ٛدمحم ابن جرير الطربي ،تفسري الطربي ،اجمللد ٓٔ.٘ٔٓ ،

ٜٙ

ىذه اخلاصية ال تدخل يف ما ذكر الكاتب يف الباب السابق .ولكن أن املشاورة
بني األب وأوالده ىي من أحسن وجوه للحصول إىل املوافقة بينهم يف قضاء األمور .وإن
كان األب ىو الرئيس يف األسرة الذي جيب على أعضاء أسرتو اآلخرين أن يطيعوه ،لكن
أنو يستحب لو أن يشاورىم يف قضاء كل أمورىم .وال أبس لو أن يسأهلم عن أراءىم يف أمر
ما ،بل يستحسن ذلك لو.

ٜ

 .2الرمحة والشفقة
من خصائص األب املثاىل ألوالده اليت تتصور يف قصص األنبياء يف القرآن أنو
يرحم أوالده ويشفق عليهم .وظهرت رمحة األب أبوالده وشفقتو عليهم يف معاملتو هبم،
سواء كان يف قولو أو يف فعلو .أما يف القول ،أنو يتكلم هبم بلطف وشفقة .وذلك كما فعل
األنبياء حني يتكلمون أبوالدىم ،مثل النيب إبراىيم حني شاور مع ابنو وسألو عن رأيو بقولو
ِ
ِ ِ
"يٰ بُ ََّ ِِ
ك فَانْظُْر َماذَا تَ ٰرى"ٓٔ والنيب نوح حني دعا ابنو لريكب
ن اَ ْذ ََبُ َ
ن اَٰرى ِف الْ َمنَام اَ ّْ
َن ا ّْ

ٜعبد هللا دمحم عبد املعطي ،كيف تكون أِب ًنجحا :حلقات تربوية ىادفة.ٖٔ-ٖٓ ،
ٓٔأمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي ،اجمللد .ٔٛٗ ،ٛ

ٜٚ

ب َّم َعنَا َوَال تَ ُك ْن َّم َع الْ ٰك ِف ِريْ َن"ٔٔ والنيب يعقوب حني نصح
معو يف السفينة بقولو " ٰيّبُ ََّ
َن ْارَك ْ
ِ
ك فَيَ ِكْي ُد ْوا
ص ُرْء َٰي َك َع ٰلى ا ْخ َوتِ َ
قص عليو ما رآه يف منامو بقولو "يٰ بُ ََّ
ص ْ
َن َال تَ ْق ُ
ابنو بعدما ّ
ٕٔ
"بَن" صيغة التصغري
كلمة
و
".
َن
ب
ي
"
بكلمة
ءىم
أبنا
ا
و
ًند
اآلنفة،
اهلم
و
أق
يف
ك َكْي ًدا".
ٰ
لَ َ
َّ
َ
ُ
ّ

من "ابن" وىي تستعمل عادة يف النداءٖٔ للداللة على الرمحة والشفقة.

ٗٔ

وأما يف الفعل ،فظهرت رمحة األب أبوالده وشقفتو عليهم يف مواقفو هبم .وذلك
مثل النيب يعقوب الذي يرحم أبناءه ويلطف هبم ويصرب عليهم ويعفو عن خطيئاهتم وحيزن
حني افرتق بيوسف وبنيامني ٔ٘.ومثل النيب آدم الذي يرحم أوالده وحيزن ملوت أحدىم،
يعَن ىابيل ،ح ى بقي َل يضحك ملدة مائة سنة ٔٙ.وكذا النيب نوح الذي يرحم ابنو وحيزن
هللكو ح ى اشتكى بذلك إىل هللا تعاىل.

ٔٚ

ٔٔوىبة الزحيلي ،التفسري املنري ،اجمللد .ٖٜٛ ،ٙ
ٕٔدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ٕ.ٖ٘ٗ ،
ٖٔأمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،اجمللد ٔ (القاىرة :عاَل الكتب.ٕٖ٘ ،)ٕٓٔٛ ،
ٗٔدمحم حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،اجمللد ٓٔ (بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
 ،)ٜٜٔٚالطبعة ٔ.ٕٕٓ ،
٘ٔدمحم ابن يعقوب الفريوز آِبدي ،تنوير املقباس من تفسري ابن عباس.ٕٗ٘-ٕٖٙ ،
ٔٙدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،اجمللد ٖ.ٜٕ ،
ٔٚدمحم رشيد رضا ،تفسري القرآن اْلكيم ،اجلزء ٕٔ.ٖٛ ،

ٜٛ

تتصور أيضا يف أنو خياطر على أوالده عند
ورمحة األب أبوالده وشقفتو عليهم ّ
غيبهم عنو .وذلك مثل النيب آدم الذي خياطر على أوالده حني َل يكن معهم ،يعَن عندما
ىو مبكة وأوالده ِبهلند ،وأدرك أن قد حدث فيهم شيء فرجع إليهم فورا ووجد أن أحدىم
قد مات فحزن عليو.

ٔٛ

وكذلك النيب يعقوب الذي خياطر على يوسف حني حيملو أبناءه اآلخرون ليذىب
ِِ
ن
ويلعب معهم بقولو "ا ّْ
ٰغ ِفلُ ْو َن".

ٜٔ

ِ
لَيَ ْح ُزنُِ َْن اَ ْن تَ ْذ َىبُ ْوا بِوُ َواَ َخ ُ
ب َواَنْتُ ْم َعْنوُ
اف اَ ْن َّّيْ ُكلَوُ ال ّذئْ ُ

وكذا خياطر علي بنيامني حني حيملونو ليذىب معهم إىل مصر بقولو " َى ْل

ِِ
ِِِ
ِ
اّلل خي ر ٰح ِفظًا َّوىو اَرحم ِ ِ
ني" ،ح ى
الرٰمح ْ َ
اٰ َمنُ ُك ْم َعلَْيو اَّال َك َما اَمْن تُ ُك ْم َع ٰلى اَخْيو م ْن قَ ْب ُل فَ ُّٰ َ ْ ٌ
َُ ْ َ ُ ّ
أنو يسأهلم أن حيلفوا ِبهلل أن حيفظوه ويرجعوا إليو معو بقولو "لَ ْن اُْرِسلَوُ َم َع ُك ْم َح ّٰ ى تُ ْؤتُ ْو ِن
َم ْوثًِقا ِّم َن ِّٰ ِ
ََّن بِِو اَِّال اَ ْن ححيَا َط بِ ُك ْم".
اّلل لَتَأْتُن ْ

ٕٓ

ٔٛدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،اجمللد ٖ.ٜٕ ،
ٜٔدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،اجمللد ٘.ٜٖ-ٜٕ ،
ٕٓدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،اجمللد ٘.ٔٗٚ-ٔٗٙ ،

ٜٜ

فمن ذلك ،فلريحم األب أوالده ويشفق عليهم كما يرحم األنبياء أوالدىم
تتصور رمحة ىؤالء األنبياء ألوالدىم وشفقتهم عليهم
ويشفقون عليهم يف قصصهم املاضيةّ .
يف كالمهم حني يتكلّمون أبوالدىم ويف مواقفهم هبم حني يعاملومهم وكذا يف حزمهم
وخواطرىم ملا أصاب أوالدىم .فلريحم األب أوالده ويشفق عليهم أبن يتكلم هبم بلطف
ورمحة ويعاملهم مبعاملة حسنة وحيفظهم وحيقق أمهم يف حالة جيدة وال يف خطر ما ،السيما
إن كانوا غائبني عنو.
ىذه اخلاصية موافقة ملا ذكر الكاتب يف الباب السابق .إن األب الراحم الشفيق
لو أتثري جيد على أوالده .ذلك ،ألن األوالد إذا ًنلوا الرمحة والشفقة من أبيو وأمو
سيكونون يف حياهتم رامحني حمبني إىل غريىم .وِبلعكس ،إذا َل ينالوا الرمحة والشفقة منهما
سيكونون يف حياهتم كارىني لآلخرين .وسوى ذلك ،الرمحة والشفقة واحملبة ىي من أقوى
الوسائل املؤثرة يف تعليم األوالد ألمها تنشئ اْلب .فإذا أحب األوالد أِبىم ،فال صعوبة لو
يف تعليمهم وتدبريىم.

ٕٔ

ٕٔعادل فتحي عبد هللا ،كيف تصبح أِب ًنجحا؟.ٙٗ-ٖٙ ،

ٓٓٔ

 .3اإلهتمام أبمور الدين
من خصائص األب املثاىل ألوالده اليت تتصور يف قصص األنبياء يف القرآن أنو
يهتم أبمور دين أوالده .وذلك كما فعل األنبياء أبوالدىم مثل النيب نوح الذى دعا ابنو
ّ
ب َّم َعنَا َوَال تَ ُك ْن َّم َع
لريكب معو يف السفينة ومهاه أن يكون مع الك ّفار بقولو " ٰيّبُ ََّ
َن ْارَك ْ
ٕٕ
ِ
يتمسكوا
الْ ٰكف ِريْ َن" ولكنو أىب بذلك ح ى يغرق .ومثل النيب إبراىيم الذي ّ
وصى بنيو أبن ّ

بدين هللا ويثبتوا عليو ح ى أدركهم املوت بقولو " ٰي ب ِ ِ
اصطَ ٰفى لَ ُك ُم ال ِّديْ َن فَ َال َتَُْوتُ َّن
َ َّ
اّللَ ْ
َن ا َّن ّٰ
اَِّال َواَنْتُ ْم حم ْسلِ ُم ْو َن".

ٖٕ

يتمسكوا بدين هللا ح ى ديوتوا كما
وكذلك النيب يعقوب الذي ّ
وصى بنيو أبن ّ
عما يعبدونو من بعد موتو بقولو " َما
ّ
وصى إبراىيم ببنيو .وكذا حني سأهلم يف آخر حياتو ّ
ِ
ِ
ك َواِٰل َو
تَ ْعبُ ُد ْو َن ِم ْن بَ ْعد ْي" ،فقالوا لو "نَ ْعبُ ُد ا ٰهلَ َ

ۤ
مسعِْي َل َواِ ْس ٰح َق اِ ٰهلًا
ى
ِب
ك اِبْ ٰرِىْي ُم َواِ ْ ٰ
ِٕ
اٰ َ َ

ٕٕوىبة الزحيلي ،التفسري املنري ،اجمللد .ٖٜٛ ،ٙ
ٖٕدمحم ابن عمر نووي اجلاوي ،مراح لبيد ،اجمللد ٔ.ٗٚ ،

َّو ِ
اح ًدا

ٔٓٔ

َوَْرم ُن لَوُ ُم ْسلِ ُم ْو َن" .أجابوا أِبىم أبمهم ال يعبدون إال هللا الذي ىو إهلو وإلو أِبئو إبراىيم
وإمساعيل وإسحاق وىم منقادون لو.

ٕٗ

ويبعدىم عن املعاصي والضاللة مثل
فمن ذلك،
فليهتم األب أبمور دين أوالده ّ
ّ
وصيا
النيب نوح الذي مهى ابنو أن يكون مع الكفار وكذا النيب إبراىيم والنيب يعقوب الذان ّ
فليهتم األب أبمور دين أوالده أبن
يتمسكوا بدين هللا كما يف قصصهم املاضية.
ّ
بنيهما أبن ّ
مهمة يف
ّيمرىم أبداء واجباهتم وينهاىم عن املعاصي و ّ
يبعدىم عن الضالل .وظيفة األب ّ
دين أوالده وسيسأل عن ذلك يوم القيامة.
ىذه اخلاصية ال تدخل يف ما ذكر الكاتب يف الباب السابق .ولكن األوالد الذين
يهتم
ىم أمانة من هللا ﷻ ،فينبغي بل جيب على ولديهم وخصوصا ِبلنسبة إىل األب أن ّ
أبمور دينهم أبن ال يسمح هلم ويذرىم أن يفعلوا ما مهاىم هللا عنو ويرتكوا ما أمرىم بو.

ٕٗوىبة الزحيلي ،التفسري املنري ،اجمللد ٔ.ٖ٘ٓ ،

ٕٓٔ

ويهتم هبم وينصحهم أبن
جيب على األب أن يعلّمهم بدينهم من األوامر والنواىي وغريىا ّ
يتمسكوا بذلك وّيمرىم أن يعملوا بو.
ّ

ٕ٘

 .4الدعاء يف أمور الدين والدنيا
من خصائص األب املثاىل ألوالده اليت تتصور يف قصص األنبياء يف القرآن أنو
يدعو ألوالده ،سواء كان يف أمور دينهم وكذا يف أمور دنياىم .وذلك كما دعا النيب زكرٰيء
البنو حيىي ح ى قبل أن يولد لو كدعاءه "ر ِّ ِِ
ن َوَى َن الْ َعظْ ُم ِم ِّ َْن َوا ْشتَ َع َل َّ
س َشْي بًا َّوََلْ
َ
ب ا ّْ
الرأْ ُ
ِ ۤ
ِ ِ ۤ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِ ْيل ِم ْن
ه
ف
ا
ر
اق
ع
ِت
ا
ر
ام
ت
ن
ا
ك
و
ي
ء
ا
ر
و
ن
م
ايل
و
م
ل
ا
ت
ف
خ
ن
ا
و
،
ا
ي
ق
ش
ب
ر
ك
ى
ا
ْ
ِٕ
ًّ
َّ
َ
ْ
اَ ُك ْن ب ُد َع َ َ ّ َ َ ّْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ً َ َ ْ
ك ولِيًّا ،يَِّرثَُِن وي ِر ُ ِ ِ
َّ
ب َر ِضيًّا" .أورد النيب زكرٰيء قبل سؤالو
ب َو ْ
اج َع ْلوُ َر ِّ
ث م ْن اٰل يَ ْع ُق ْو َ
ْ ََ
ل ُدنْ َ َ
أمورا ثالثة اليت كل منها يستحق الرمحة والشقفة ويقرب إىل اإلجابة وىي ضعفو ظاىرا
ٕٙ
ب ِ ْيل
وِبطنا وأنو ما ُرّد دعاءه قط وأن يف إجابة دعاءه منفعة دينية .وكذا دعاءه " َر ِّ
ب َى ْ

ٕ٘وندي زرمان،
(بندونج :روانج كاات الناشر.ٗ٘-ٖٗ ،)ٕٓٔٔ ،
ٕٙأمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي ،اجمللد .ٖٓ-ٕٜ ،ٙ
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ٖٓٔ

ۤ
ك ذُ ِريَّةً طَيِبةً اِن َ ِ
ِ
حعا ِء" .سأل النيب زكرٰيء ربّو أن يعطيو من عنده ولدا
َّك َمسْي ُع الد َ
م ْن لَّ ُدنْ َ ّ َّ
نبوتو.
صاْلا مباركا يرث ّ

ٕٚ

اج َع ْل
ب ْ
وكذلك النيب إبراىيم الذي دعا لبنيو يف أمور دينهم ودنياىم كدعاءه " َر ِّ
ِ
ِِ
ت ِم ْن ذُِّريَِّ ْيت بَِو ٍاد َغ ِْري
اجنُ ْب ِ َْن َوبَِ َّ
ن اَ ْس َكْن ُ
َن اَ ْن ن َّْعبُ َد ْاالَ ْ
ٰى َذا الْبَ لَ َد اٰمنًا َّو ْ
صنَ َام" ودعاءه " َربَّنَا ا ّْ
ِ
اج َع ْل اَفِْٕ َد ًة ِّم َن الن ِ
َّاس تَ ْه ِو ْي اِلَْي ِه ْم َو ْارُزقْ ُه ْم
ك الْ ُم َحَّرِم َربَّنَا لِيُ ِقْي ُموا َّ
ذ ْي َزْرٍع ِعْن َد بَْيتِ َ
الص ٰلوَة فَ ْ
ِّم َن

ِ
اج َع ْل ِ َْن ُم ِقْي َم
ب ْ
الث ََّم ٰرت لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْش ُك ُرْو َن" ودعاءه " َر ِّ

الص ٰلوةِ َوِم ْن ذُِّريَِّ ْيت َربَّنَا َوتَ َقبَّ ْل
َّ

ِۤ
ِِ
ِ
ي ولِْلم ْؤِمنِني ي وم ي ُقوم ِْ
اب" .دعا إبراىيم ربّو أن جيعل مكة
ُد َعاءَ ،ربَّنَا ا ْغف ْر ِ ْيل َول َوال َد َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ
اْل َس ُ
بلدا آمنا وأن حيفظو وبنيو عن عبادة األصنام وأن يرزقهم من أنواع الثمرات وأن جيعلهم من
الذين يقيمون الصالة وأن يغفر هلم ذنوهبم يوم القيامة.

ٕٛ

ت من اٰمن ِمْن هم ِِب ّٰللِ
ِ
ِ
ِ
اج َع ْل ٰى َذا بَلَ ًدا اٰمنًا َّو ْارُز ْق اَ ْىلَوُ م َن الث ََّم ٰر َ ْ َ َ ُ ْ ّ
ب ْ
وكذا دعاءه " َر ِّ
ِ ِ
ِ
والْي وِم ْ ٰ ِ
َّك اَنْت َّ ِ
اج َع ْلنَا ُمسلِم ْ ِ
ك
ني لَ َ
االخ ِر" ودعاءه " َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا ان َ َ
السمْي ُع الْ َعلْي ُمَ ،ربَّنَا َو ْ
َ َْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ث
اب َّ
الرِحْي ُمَ ،ربَّنَا َوابْ َع ْ
ب َعلَْي نَا ان َ
َوِم ْن ذُِّريَّتِنَا اَُّم ًة حم ْسل َم ًة لَّ َ
َّك اَنْ َ
ت الت ََّّو ُ
ك َواَ ِرًَن َمنَاس َكنَا َوتُ ْ
ٕٚدمحم ابن جرير الطربي ،تفسري الطربي ،اجمللد ٕ.ٗٚ ،
ٕٛدمحم ابن يعقوب الفريوز آِبدي ،تنوير املقباس من تفسري ابن عباس.ٕٙٓ ،

ٗٓٔ

ِ
ك وي علِّمهم الْ ِكتٰب و ِْ
ِ ِ
ِ
ِِ
ت الْ َع ِزيْ ُز
ْمةَ َويَُزّكِْي ِه ْم ان َ
َّك اَنْ َ
اْلك َ
َ َ
فْيه ْم َر ُس ْوًال ّمْن ُه ْم يَْت لُ ْوا َعلَْيه ْم اٰيٰت َ َ ُ َ ُ ُ ُ
اْلَ ِكْي ُم" .دعا إبراىيم لبنيو وغريىم أن جيعل هللا مكة بلدا آمنا هلم وأن يرزقهم من مثراهتا.
ْ
ودعا ىو وإمساعيل بعد أن يرفعا اجلدران اليت ىي من البيت أن يقبل هللا بناءِها وأن
جيعلهما وذريّتهما من املخلصني لعباداهتم وأن يعلّمهم سنن اْلج وأن يتجاوز عن تقصريىم
وسيئاهتم وأن جيعل فيهم رسوال يعلّمهم دينهم.

ٕٜ

فمن ذلك ،فليدع األب ألوالده يف أمور دينهم وكذا يف أمور دنياىم كما دعا
األنبياء ألوالدىم يف القصص املاضية .يف أمور دينهم ،فليدع األب هلم أن جيعلهم هللا
صاْلني متّقني ِبمتثال كل ما أمر هللا بو واجتناب كل ما مهى عنو وأبرارا لوالديهم .ويف
أمور دنياىم ،فليدع األب هلم أن يرزقهم هللا رزقا حالال طيبا مباركا وصحة وسالمة وجينّبهم
عن الفقر والشدة واخلطر وغري ذلك.

ٕٜدمحم ابن عمر نووي اجلاوي ،مراح لبيد ،اجمللد ٔ.ٗ٘-ٗٗ ،

٘ٓٔ

ىذه اخلاصية ال تدخل يف ما ذكر الكاتب يف الباب السابق .ولكن األب وكذا
األم بكومهما والدين ألوالدِها ،فينبغي هلما أن يدعوا ألوالدِها يف أمور دينهم ودنياىم.
دعاء الولدين ألوالدِها مستجاب عند هللا .فلذلك ،فلؤلب أن يدعو ألوالده ليكونوا
صاْلني وًنجحني يف حياهتم .األنبياء وكذا رسول هللا ﷺ يدعون ألوالدىم كثريا خبري هلم.
وىو ينهى أن يدعو عليهم بسوء.

ٖٓ

 .5الصرب وجتنّب اخلالفات
من خصائص األب املثاىل ألوالده اليت تتصور يف قصص األنبياء يف القرآن أنو
يصرب على أوالده ويتجنّب اخلالفات هبم .وذلك مثل النيب يعقوب الذي يصرب على أبناءه
ويتجنّب اخلالفات هبم ويعفو عن سيئاهتم حني فّرقوا بينو وبني يوسف كما حكي يف سورة
يوسف اآلية ٔٔ ٖٔ،ٔٛ-وكذا حني فقدوا بنيامني مبصر كما حكي يف اآلية ٓ.ٛٚ-ٛ
فيصرب النيب يعقوب على ما فعلوا وال يُطيل اخلالف هبم ويعفو عنهم يف ذلك ٖٕ.ومثل

ٖٓعدًنن حسن صاحل ِبحارث ،مسئولية األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة.ٚٛ-ٚٙ ،
ٖٔدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ٕ.٘ٗ٘-٘ٗٗ ،
ٕٖدمحم ابن يعقوب الفريوز آِبدي ،تنوير املقباس من تفسري ابن عباس.ٕٗٙ-ٕٗ٘ ،

ٔٓٙ

يقرِب قرِبًن
النيب آدم الذي يتجنّب اخلالف ِببنيو حني اختلفوا يف أمر الزواج أبن ّيمرِها أن ّ
لقضاء ذلك األمر.

ٖٖ

فمن ذلك ،فليصرب األب على أوالده يف معاملتهم ويتجنّب اخلالفات هبم مثل
النيب يعقوب والنيب آدم يف القصص املاضية الذان يصربان على أبناءِها ويتجنّب اخلالف
هبم .فليقابل األب أوالده ويعاملهم ِبلصرب ،السيما حني فعلوا خطيئة .فليكن األب حينئذ
أن ديسك بغضو وال يبالغ يف غضبهم.
ىذه اخلاصية موافقة ملا ذكر الكاتب يف الباب السابق .إن الصرب من أىم
الصفات اليت حيتاجها األب يف مقابلة أوالده ،وخصوصا عند صغرىم حني ال يفهمون ما
يفعلونو .فعلى األب أن يتحلى ِبلصرب اجلميل يف التعامل مع أوالده .وإذا فعلوا سيئة،
فعليو أن ينصحهم بلطف ويعفو عنهم يف ذلك.

ٖٗ

ٖٖدمحم ابن عمر نووي اجلاوي ،مراح لبيد ،اجمللد ٔ.ٕٖٙ ،
ٖٗعادل فتحي عبد هللا ،كيف تصبح أِب ًنجحا؟.ٙٚ-ٙٙ ،

ٔٓٚ

 .6النصيحة والوعظ
من خصائص األب املثاىل ألوالده اليت تتصور يف قصص األنبياء يف القرآن أنو
ينصح أوالده يف أمورىم ويعظهم .وذلك مثل النيب يعقوب الذي ينصح أبناءه كثريا كما
يقص رؤٰيه على إخوتو اآلخرين ألن ال يكون بينهم خالف بقولو
نصح ابنو يوسف أبن ال ّ
" ٰي ب َن َال تَ ْقصص رءٰي َك ع ٰلى اِخوتِ َ ِ
ك َكي ًدا اِ َّن الشَّي ٰطن لِ ِْالنْس ِ
ان َع ُد ٌّو
ُ ََّ
ُ ْ َُْ َ
ك فَيَكْي ُد ْوا لَ َ ْ
ْ َ
َْ
َ
ني" ٖ٘.وكما نصح أبناءه حني أرادوا أن يذىبوا إىل مصر مع بنيامني أبن ال يدخلوا مصر
حمبِ ٌْ
َن َال تَ ْد ُخلُ ْوا ِم ْن
ويفوضوا أمورىم إليو بقولو " ٰي بَِ َّ
جمتمعني من ِبب واحد وأن يتوّكلوا على هللا ّ
ب َّو ِ
اح ٍد َّو ْاد ُخلُوا ِمن اَبْو ٍ
ِب ٍ
اب حمتَ َفِّرقٍَة
َ
ْ ْ َ

اْلكْم اَِّال ِّٰللِ
وما اُ ْغ َِن عْن ُكم ِمن ٰ ِ ِ
ٍ ِِ
اّلل م ْن َش ْيء ان ُْ ُ ّ
ََ ْ َ ْ ّ َ ّ

ِ
ت َو َعلَْي ِو فَ ْليَ تَ َوَّك ِل الْ ُمتَ َوّكِلُ ْو َن" ٖٙوكذا نصحهم أبن ال يقنطوا وال ييأسوا من رمحة
َعلَْيو تَ َوَّك ْل ُ
َن ا ْذ َىبُ ْوا
هللا حني أرادوا أن يرجعوا إىل مصر ليطلبوا أخبار يوسف وبنيامني بقولو " ٰي بَِ َّ

ٖ٘دمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ٕ.ٖ٘ٗ ،
ٖٙدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ٕ.٘٘ٛ-٘٘ٚ ،

ٔٓٛ

فَتح َّسسوا ِمن يحوسف واَ ِخي ِو وَال َ ۟اتيَسوا ِمن َّرو ِح ٰاّللِ ،اِنَّو َال ٰ۟ييَس ِمن َّرو ِح ٰ ِ
اّلل اَِّال الْ َق ْوُم
َ َ ُْ ْ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُْ ْ ْ ّ ُ َ ْ ُ ْ ْ ّ
الْ ٰك ِف ُرْو َن".

ٖٚ

يتمسكوا بدين هللا
وكذلك النيب إبراىيم والنيب يعقوب الذان نصحا بنيهما أبن ّ
ويثبتوا عليو ح ى أدركهم املوت بقوهلما " ٰي ب ِ ِ
اصطَ ٰفى لَ ُك ُم ال ِّديْ َن فَ َال َتَُْوتُ َّن اَِّال َواَنْتُ ْم
َ َّ
اّللَ ْ
َن ا َّن ّٰ
حم ْسلِ ُم ْو َن" .نصحا بنيهما أبن هللا قد اختار هلم دين اإلسالم وأن حيافظوا عليو وال يرتكوه
ولو ْلظة واحدة ألن ال ديوتوا فيها فيموتوا غري مسلمني.

ٖٛ

فمن ذلك ،فلينصح األب أوالده يف أمورىم ويعظهم وخصوصا يف أمور دينهم.
وذلك كما فعل األنبياء أبوالدىم .ىؤالء األنبياء ينصحون أوالدىم كثريا ،ال يف أمور دينهم
فقط بل يف أمور دنياىم أيضا .فلينصح األب أوالده ويعظهم إىل اخلري .يف دينهم،
يتمسكوا بدينو
فلينصحهم األب وّيمرىم أبن يتّقوا هللا أبداء أوامره وترك نواىيو وأن ّ
مضرة وخطر وغري ذلك
وينقادوا ْلكمو .ويف دنياىم ،فلينصحهم األب ويعظهم عن كل ّ
دما يؤذيهم ويه ّدد سالمتهم.
ٖٚدمحم ابن عمر نووي اجلاوي ،مراح لبيد ،اجمللد ٔ.٘ٗ٘ ،
ٖٛدمحم رشيد رضا ،تفسري القرآن اْلكيم ،اجلزء ٔ.ٗٚ٘ ،

ٜٔٓ

ىذه اخلاصية ال تدخل يف ما ذكر الكاتب يف الباب السابق .ولكن األب بكونو
شر هلم يف
والدا ورئيسا وقائدا يف أسرتو ،جيب عليو أن ينصح أوالده ألن ال يفعلوا ما ىو ّ
دينهم وكذا دنياىم .ال يكفي لؤلب أن ينصح أوالده إىل اخلري فحسب ،بل جيب عليو
أيضا أن يق ّدم مثاال جيدا هلم ويقوم ويفعل بو ألن يكون ذلك قدوة هلم ويكون ما
ينصحهم بو أسهل قبوال من قِبلهم.

ٖٜ

 .7حسن اإلستماع وقبول األراء
من خصائص األب املثاىل ألوالده اليت تتصور يف قصص األنبياء يف القرآن أنو
حيسن اإلستماع إىل أوالده ويقبل أراءىم .وذلك كما فعل األنبياء أبوالدىم مثل النيب
شعيب الذي يستمع إىل ابنتو حني اقرتحت عليو أن يستأجر موسى لريعى لو ماشيتو
ت استَأْ ِجره اِ َّن خي ر م ِن استَأْجرت الْ َق ِو ح ِ
ِ
وزوج
ي ْاالَم ْ ُ
ََْ َ ْ َْ َ
بقوهلا " ٰاٰيَبَ ْ ْ ُ
ني" فقبل شعيب رأيها ّ
موسى إبحدى ابنتيو.

ٓٗ

ٖٜذميب األمحدو( Rumus Mudah Mendidik Anak ،دون البيان :غويفدٰي.ٔٓٙ-ٖٔٓ ،)ٕٕٕٓ ،
ٓٗأمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي ،اجمللد .ٔٙ٘-ٔٙٗ ،ٚ

ٓٔٔ

ومثل النيب سليمان الذي يستمع إىل ابنو داود حني ق ّدم إليو ما رآه يف أمر
صاحب اْلرث وصاحب الغنم فقبل رأيو وقضى األمر بذلك ٗٔ.وكذلك النيب آدم الذي
يستمع إىل ابنيو يف قضاء أمرىمٕٗ والنيب إبراىيم الذي يستمع إىل ابنو حني ق ّدم رأيو يف أمر
ذَبوٖٗ والنيب نوح الذي يستمع إىل ابنو حني امتنع واعتذر عن الركوب معو يف السفينة.

ٗٗ

قص عليو ابنو يوسف ما رآه يف منامو
وكذا النيب يعقوب الذي يستمع إىل أبناءه حني ّ

٘ٗ

ٗٙ
وبنيامني ليذىب معهم إىل مصر
وحني استأذنو أبناءه أن حيملوا يوسف ليلعب معهم
َ

ٗٚ

وحني اعتذروه بعدما كادوا بيوسف ٗٛوبعدما فقدوا بنيامني مبصر ٜٗوحني استعفوا إليو
وطلبوا منو أن يستغفر هللا هلم عن خطيئاهتم.

ٓ٘

ٔٗأمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي ،اجمللد .ٜٔٛ ،ٙ
ٕٗدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،اجمللد ٖ.ٜٛ-ٛٛ ،
ٖٗدمحم حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،اجمللد .ٖٔ٘ ،ٔٚ
ٗٗدمحم متويل الشعراوي ،تفسري الشعراوي ،اجمللد ٔٔ.ٙٗٚٚ ،
٘ٗدمحم رشيد رضا ،تفسري القرآن اْلكيم ،اجلزء ٕٔ.ٕٖ٘ ،
ٗٙدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،اجمللد ٘.ٜٖ-ٜٕ ،
ٗٚدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،اجمللد ٘.ٔٗٚ-ٔٗٙ ،
ٗٛدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ٕ.٘ٗ٘-٘ٗٗ ،
ٜٗدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،اجمللد ٘.ٕٔٙ-ٔ٘ٛ ،
ٓ٘دمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ٕ.٘ٙٗ ،

ٔٔٔ

فمن ذلك ،فليحسن األب اإلستماع إىل أوالده ويقبل أراءىم مثل األنبياء الذين
فعلوا ذلك أبوالدىم كما يف قصصهم املاضية .فليستمع األب إىل أوالده حني يتكلّمون بو
ويقبل ما يقولون ألن تكون العالقة بينهم جيدة .وإن َل يكن كذلك أبن َل حيسن استماعو
هلم وَل يقبل ما قالوا وما رأوه قط ،فيكون ذلك سبب يف سوء العالقة بينو وبني أوالده
فتنشأ الكراىية بينهم.
ىذه اخلاصية ال تدخل يف ما ذكر الكاتب يف الباب السابق .ولكن جيب على
األب أن حيسن اإلستماع إىل أوالده ألن حيسن اإلتّصال بينهم .ومن املهم لؤلب أن
يستمع إىل أوالده ألن ديكن هلم أن يتكلموا ويقدموا ما يف ِبهلم .فمن ذلك ،ديكن لؤلب
أن يقضي األمور بينهم أبحسن قضاء.

ٔ٘

ٔ٘كفني ستيد،
(جاكرات :تنجا فوستاكا )ٕٜٓٓ ،الطبعة ٗ.٘ٚ-٘ٗ ،
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ٕٔٔ

خصائص األب املثايل ألوالده ىنا خمتلفة خبصائص األب املثايل ألوالده اليت قد ذكرىا
الباحث يف الباب السابق .ىناك ،ذكر الباحث أن خصائص األب املثايل ألوالده منها قادر على
وذكي وأن حيسن معرفة أوالده .وخصائص األب املثايل
القيادة وأن يكون قدوة وراحم وصابر وحازم ّ
ألوالده ىنا مأخوذة من قصص األنبياء مع أوالدىم يف القرآن .ومن تلك القصص ،استنتج الباحث
أن خصائص األب املثايل ألوالده منها أن يق ّدم املشاورة مع أوالده وأن يرمحهم ويشفق عليهم وأن
يهتم أبمور دينهم وأن يدعو هلم يف أمور دينهم ودنياىم وأن يصرب عليهم ويتجنّب اخلالفات هبم وأن
ّ
ينصحهم ويعظهم وأن حيسن اإلستماع إليهم ويقبل أراءىم .اختلفت خصائص األب املثايل ألوالده
يف الباب السابق وخصائص األب املثايل ألوالده ىنا يف أمها ىنا أميل إىل أمور الدين .فلؤلب،
فليتحل أيضا خبصائص األب املثايل اليت كانت
سوى أن يتحلّى خبصائص األب املثايل كما سبق
ّ
ىنا .فيكون األب بتلك اخلصائص أِب مثاليا ألوالده ح ى تنشأ بينهم عالقة جيدة وتكون املعاملة
بينهم متناغمة يف طول حياهتم.

