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 الباب الرابع

 قصص األنبياء يف القرآن يفخصائص األب املثايل ألوالده 

 

منها و  قصص كثرية فيو. ، ديكننا أن نعترب منو عن كّل شيءقرآن الذي ىو منبع العلومال

الكاتب  يريدمع أوالده اليت قد قّدمها الكاتب يف الباب السابق. ومن تلك القصص قصص األنبياء 

شخصية األب  من تلك القصص أن . فيستنتج الكاتبألوالده األب املثايلشخصية يعترب عن أن 

 لو خصائص، منها ما يلي: املثايل ألوالده

 تقدمي املشاورة .1

يف قصص األنبياء يف القرآن أنو اليت تتصور الده خصائص األب املثاىل ألو  من

آدم مع ابنيو يف  النيب م املشاورة بينو وبني أوالده يف قضاء أمورىم. وذلك كما فعليقدّ 

َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َباَ ابْ ََنْ على التقريب اليت حكيت يف قولو تعاىل، "قصتهم حني شاوروا واتفقوا 

ا قَاَل ِاّنََّ  ،قَاَل اَلَقْ تُ َلنَّكَ  ،َلَْ يُ تَ َقبَّْل ِمَن ااْلَٰخرِ ٰاَدَم ِِبْلَْقِِّّۘ ِاْذ قَ رََِّب قُ ْرَِبًًن فَ تُ ُقبَِّل ِمْن َاَحِدِِهَا وَ 
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ُ ِمَن اْلُمتَِّقنْيَ يَ تَ َقبَّ  ابَن  عن عن رجلني من بَن إسرائيل، ال قصّ ". قيل أن تلك القصة تُل اّللّٰ

فاقهم على التقريب عدم موافقة قابيل آلدم سبب اتّ  ٔالصلب آلدم. وىذا القول ضعيف.

 أحقّ  رأى أنوذلك ألنو قابيل توأمتو، إقليما. عارض ج ىابيل أبخت حني أراد أن يزوّ 

 بل قرِبن ىابيلِب قرِبًن فقُ فقرّ  ٕهبا.من يستحق  قريرلتعلى التقريب فقوا ختو ح ى أمهم اتّ أب

 قابيل فقتلو.بو . فحسد قبل قرِبن قابيلوَل يُ 

خاصّية األب املثاىل الذي يقدم املشاورة مع أوالده تتصور أيضا يف قصة النيب 

فَ َلمَّا بَ َلَغ وشاور بو يف ذلك األمر اليت حكيت يف قولو تعاىل، " مر بذبح ابنوإبراىيم حني أُ 

ْ َمَعُو ال بُ ََنَّ ِاّنِ ْ اَٰرى ِِف الْ  سَّْعَي قَاَل ي ٰ ََبِت افْ َعْل َما  قَالَ  ،ْذََبَُك فَاْنظُْر َماَذا تَ ٰرىاَ  َمَناِم َاّنِ ٰيٰا

ربِيْ ِاْن شَ  َسَتِجُدِنْ  ،تُ ْؤَمرُ  ُ ِمَن الصّٰ ". حكي أن النيب إبراىيم رأى يف منامو أنو أُمر نَ ۤاَء اّللّٰ

علم أنو حق من هللا وملا  ٖأىذا األمر من هللا أم ال. أّوال وأنو راب يف نفسو بذبح ابنو

ابن إبراىيم املقصود  ٗابنو الذي أُمر بذَبو وسألو عن رأيو يف ذلك األمر.تعاىل، شاور مع 

                                                           
 .ٖٔٗ، ٙ، اجلزء تفسري القرآن اْلكيمدمحم رشيد رضا، ٔ
 .ٜٛ-ٛٛ، ٖ، اجمللد اجلامع ألحكام القرآندمحم ابن أمحد القرطيب، ٕ
 .ٛٙ، ٛ، اجمللد اجلامع ألحكام القرآندمحم ابن أمحد القرطيب، ٖ
 .ٗٛٔ، ٛ، اجمللد تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغي، ٗ
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 ٚثالث عشرة سنة.وكان حينئذ ابن  ٙقيل أنو إسحاق، ٘،يف تلك القصة ىو إمساعيل

هللا من نقذه أإبراىيم أن يذَبو، قارب وبعدما شاورا يف ذلك وأسلما أمرِها إىل هللا تعاىل و 

 ٛذلك وخلفو بذبح كبش عظيم.

ق ، السيما يف ما يتعلّ ىماملشاورة بينو وبني أوالده يف أمور  فمن ذلك، فليقّدم األب

قصصهما املاضية حني شاورا هبم مباشرة. وذلك كما فعل النيب آدم والنيب إبراىيم يف 

ذا مع زوجتو املشاورة مع أوالده وك بيئة األسرة، فليقّدم األبءِها يف أمورىم. يف أببنا

وأعضاء أسرتو اآلخرين ويستمع إىل أرآءىم يف قضاء األمر ألن يكون ذلك القضاء مقبول 

آلخرون ن َل يكن كذلك، فيحتمل أن يكون ذلك القضاء َل يوافق عليو اعند مجيعهم. وإ

 اخلالف بينهم. بقضاءه ح ى جيري وافلم يقبل

 

                                                           
 .ٖ٘ٓ، ٕ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نووي اجلاوي، ٘
 .ٜٗٗ، تنوير املقباس من تفسري ابن عباسابن يعقوب الفريوز آِبدي، دمحم ٙ
 .ٙٙ، ٛ، اجمللد اجلامع ألحكام القرآندمحم ابن أمحد القرطيب، ٚ
 .ٓٔ٘، ٓٔ، اجمللد تفسري الطربيدمحم ابن جرير الطربي، ٛ
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لكن أن املشاورة يف الباب السابق. و يف ما ذكر الكاتب  تدخلىذه اخلاصية ال 

يف قضاء األمور. وإن  بينهم بني األب وأوالده ىي من أحسن وجوه للحصول إىل املوافقة 

لكن ه، أعضاء أسرتو اآلخرين أن يطيعو  ىو الرئيس يف األسرة الذي جيب على كان األب

ءىم يف أمر راأأمورىم. وال أبس لو أن يسأهلم عن  كل  أنو يستحب لو أن يشاورىم يف قضاء

 ٜما، بل يستحسن ذلك لو.

 الرمحة والشفقة .2

القرآن أنو اليت تتصور يف قصص األنبياء يف من خصائص األب املثاىل ألوالده 

يف معاملتو هبم،  وشفقتو عليهموالده أبرمحة األب  وظهرت .يرحم أوالده ويشفق عليهم

شفقة. وذلك كما فعل بلطف و  ميتكلم هب ويف فعلو. أما يف القول، أن واء كان يف قولو أوس

 النيب إبراىيم حني شاور مع ابنو وسألو عن رأيو بقولواألنبياء حني يتكلمون أبوالدىم، مثل 

" ْ بُ ََنَّ ِاّنِ ْ اَٰرى ِِف الْ  ي ٰ والنيب نوح حني دعا ابنو لريكب  ٓٔ"ْذََبَُك فَاْنظُْر َماَذا تَ ٰرىاَ  َمَناِم َاّنِ

                                                           
 .ٖٔ-ٖٓ، كيف تكون أِب ًنجحا: حلقات تربوية ىادفةعبد هللا دمحم عبد املعطي، ٜ

 .ٗٛٔ، ٛ، اجمللد تفسري املراغيمصطفى املراغي، أمحد ٓٔ
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يعقوب حني نصح والنيب  ٔٔ"اْلٰكِفرِْينَ  مَّعَ  َتُكنْ  َواَل  مََّعَنا ارَْكبْ  يّٰبُ ََنَّ معو يف السفينة بقولو "

بُ ََنَّ بقولو " ه يف مناموما رآ عليو ابنو بعدما قصّ  ِتَك فَ َيِكْيُدْوا ى ِاْخوَ  اَل تَ ْقُصْص ُرْءَٰيَك َعلٰ ي ٰ

بُ ََنَّ ءىم بكلمة "اآلنفة، ًندوا أبنايف أقواهلم  ٕٔ".َلَك َكْيًدا " صيغة التصغري ". وكلمة "بَنّ ي ٰ

 ٗٔداللة على الرمحة والشفقة.لل ٖٔعادة يف النداء من "ابن" وىي تستعمل

 وذلك .وشقفتو عليهم يف مواقفو هبم والدهأب األب ةرمح فظهرت وأما يف الفعل،

زن حيو  ويعفو عن خطيئاهتم ويلطف هبم ويصرب عليهم ءهالنيب يعقوب الذي يرحم أبنامثل 

الذي يرحم أوالده وحيزن ملوت أحدىم، النيب آدم ومثل  ٘ٔبنيامني.و حني افرتق بيوسف 

وكذا النيب نوح الذي يرحم ابنو وحيزن  ٙٔيعَن ىابيل، ح ى بقي َل يضحك ملدة مائة سنة.

 ٚٔ.تعاىلذلك إىل هللا باشتكى لكو ح ى هل

                                                           
 .ٜٖٛ، ٙ، اجمللد التفسري املنريوىبة الزحيلي، ٔٔ
 .ٖٗ٘، ٕ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ٕٔ
 .ٖٕ٘، (ٕٛٔٓ)القاىرة: عاَل الكتب،  ٔ ، اجمللدمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر، ٖٔ
)بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  ٓٔ، اجمللد امليزان يف تفسري القرآندمحم حسني الطباطبائي، ٗٔ

 .ٕٕٓ، ٔ(، الطبعة ٜٜٚٔ
 .ٕ٘ٗ-ٖٕٙ، تنوير املقباس من تفسري ابن عباسدمحم ابن يعقوب الفريوز آِبدي، ٘ٔ
 .ٕٜ، ٖ، اجمللد اجلامع ألحكام القرآندمحم ابن أمحد القرطيب، ٙٔ
 .ٖٛ، ٕٔ، اجلزء يمتفسري القرآن اْلكدمحم رشيد رضا، ٚٔ
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خياطر على أوالده عند  األب أبوالده وشقفتو عليهم تتصّور أيضا يف أنو ورمحة

عندما  يعَن غيبهم عنو. وذلك مثل النيب آدم الذي خياطر على أوالده حني َل يكن معهم،

 ووجد أن أحدىم ىو مبكة وأوالده ِبهلند، وأدرك أن قد حدث فيهم شيء فرجع إليهم فورا

 ٛٔقد مات فحزن عليو.

ءه اآلخرون ليذىب ذي خياطر على يوسف حني حيملو أبناوكذلك النيب يعقوب ال

ْ ويلعب معهم بقولو "  َعْنوُ  َواَنْ ُتمْ  الذِّْئبُ  ُكَلوُ ّيَّْ  اَنْ  َوَاَخافُ  بِوُ  َتْذَىبُ ْوا اَنْ  َلَيْحزُُنَِنْ  ِاّنِ

 َىلْ وكذا خياطر علي بنيامني حني حيملونو ليذىب معهم إىل مصر بقولو " ٜٔ".ٰغِفُلْونَ 

ُتُكمْ  َكَما ِاالَّ  َعَلْيوِ  ٰاَمُنُكمْ  رٌ  فَاّللُّٰ  قَ ْبلُ  ِمنْ  َاِخْيوِ  ىَعلٰ  اَِمن ْ "، ح ى ٰحِفظًا وَُّىَو اَْرَحُم الرّٰمِحِنْيَ  َخي ْ

 تُ ْؤتُ ْونِ  َح ىّٰ  َمَعُكمْ  َلْن اُْرِسَلوُ يسأهلم أن حيلفوا ِبهلل أن حيفظوه ويرجعوا إليو معو بقولو "أنو 

َن اّللِّٰ لََتْأتُ نََِّنْ ِبوِ   ٕٓ".ِبُكمْ  حيحَاطَ  اَنْ  ِاالَّ  َمْوثًِقا مِّ

                                                           
 .ٕٜ، ٖ، اجمللد اجلامع ألحكام القرآندمحم ابن أمحد القرطيب، ٛٔ
 .ٖٜ-ٕٜ، ٘، اجمللد اجلامع ألحكام القرآندمحم ابن أمحد القرطيب، ٜٔ
 .ٚٗٔ-ٙٗٔ، ٘، اجمللد اجلامع ألحكام القرآندمحم ابن أمحد القرطيب، ٕٓ
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أوالده ويشفق عليهم كما يرحم األنبياء أوالدىم  فمن ذلك، فلريحم األب

ألوالدىم وشفقتهم عليهم  ء األنبياءتتصّور رمحة ىؤاليف قصصهم املاضية. ويشفقون عليهم 

 يف حزمهمكذا و يعاملومهم  حنييف مواقفهم هبم مون أبوالدىم و حني يتكلّ يف كالمهم 

لطف أوالده ويشفق عليهم أبن يتكلم هبم ب لريحم األبف .ىمملا أصاب أوالد وخواطرىم

وحيقق أمهم يف حالة جيدة وال يف خطر ما، السيما  وحيفظهم ورمحة ويعاملهم مبعاملة حسنة

 إن كانوا غائبني عنو.

ن األب الراحم الشفيق إ .ىذه اخلاصية موافقة ملا ذكر الكاتب يف الباب السابق

 أمولوا الرمحة والشفقة من أبيو و لو أتثري جيد على أوالده. ذلك، ألن األوالد إذا ًن

غريىم. وِبلعكس، إذا َل ينالوا الرمحة والشفقة منهما سيكونون يف حياهتم رامحني حمبني إىل 

سيكونون يف حياهتم كارىني لآلخرين. وسوى ذلك، الرمحة والشفقة واحملبة ىي من أقوى 

ألمها تنشئ اْلب. فإذا أحب األوالد أِبىم، فال صعوبة لو الوسائل املؤثرة يف تعليم األوالد 

 ٕٔيف تعليمهم وتدبريىم.

                                                           
 .ٗٙ-ٖٙ، كيف تصبح أِب ًنجحا؟عادل فتحي عبد هللا، ٕٔ
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 دينالأبمور  اإلهتمام .3

من خصائص األب املثاىل ألوالده اليت تتصور يف قصص األنبياء يف القرآن أنو 

النيب نوح الذى دعا ابنو مثل يهتّم أبمور دين أوالده. وذلك كما فعل األنبياء أبوالدىم 

 مَّعَ  َتُكنْ  َواَل  مََّعَنا ارَْكبْ  يّٰبُ ََنَّ أن يكون مع الكّفار بقولو " لريكب معو يف السفينة ومهاه

كوا النيب إبراىيم الذي وّصى بنيو أبن يتمسّ ومثل  ٕٕأىب بذلك ح ى يغرق." ولكنو اْلٰكِفرِْينَ 

َ اْصطَٰفى َلُكُم الدِّْيَن َفاَل ََتُْوتُنَّ ح ى أدركهم املوت بقولو "ويثبتوا عليو بدين هللا  َبَِنَّ ِانَّ اّللّٰ ي ٰ

 ٖٕ".الَّ َواَنْ ُتْم محْسِلُمْونَ اِ 

يعقوب الذي وّصى بنيو أبن يتمّسكوا بدين هللا ح ى ديوتوا كما وكذلك النيب 

َما بقولو " ا يعبدونو من بعد موتوعمّ  ر حياتوببنيو. وكذا حني سأهلم يف آخ إبراىيم وّصى

َك اِبْ رٰ نَ ْعُبُد ِاهلَٰ " قالوا لوف ،"بَ ْعِديْ  تَ ْعُبُدْوَن ِمْن   ىِٕ  وَّاِحًدا ِاهٰلًا َوِاْسٰحقَ  َوِامْسِٰعْيلَ  مُ يْ ىِ َك َواِٰلَو ٰاَِبۤ

                                                           
 .ٜٖٛ، ٙ، اجمللد التفسري املنريوىبة الزحيلي، ٕٕ
 .ٚٗ، ٔ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نووي اجلاوي، ٖٕ
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إبراىيم  ِبئوإلو أو  هللا الذي ىو إهلو ون إاليعبد ال مهمأبأجابوا أِبىم  ".ُمْسِلُمْونَ  رَمُْن َلوُ وَ 

 ٕٗ.منقادون لو وىم وإمساعيل وإسحاق

مثل الضاللة و  املعاصي عنويبّعدىم أبمور دين أوالده  فمن ذلك، فليهتّم األب

راىيم والنيب يعقوب الذان وّصيا وكذا النيب إب أن يكون مع الكفار النيب نوح الذي مهى ابنو

أبمور دين أوالده أبن  كما يف قصصهم املاضية. فليهتّم األب  ن يتمّسكوا بدين هللاأببنيهما 

يبّعدىم عن الضالل. وظيفة األب مهّمة يف ء واجباهتم وينهاىم عن املعاصي و ّيمرىم أبدا

 وم القيامة.دين أوالده وسيسأل عن ذلك ي

يف ما ذكر الكاتب يف الباب السابق. ولكن األوالد الذين تدخل ىذه اخلاصية ال 

يهتّم ، فينبغي بل جيب على ولديهم وخصوصا ِبلنسبة إىل األب أن هلالج لج ىم أمانة من هللا

. أن يفعلوا ما مهاىم هللا عنو ويرتكوا ما أمرىم بو ويذرىم مسمح هليأبن ال  أبمور دينهم

                                                           
 .ٖٓ٘، ٔ، اجمللد التفسري املنريوىبة الزحيلي، ٕٗ
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ن أبنصحهم يو  هبم ويهتمّ  من األوامر والنواىي وغريىا األب أن يعّلمهم بدينهمجيب على 

 ٕ٘ذلك وّيمرىم أن يعملوا بو.يتمّسكوا ب

 يف أمور الدين والدنياالدعاء  .4

من خصائص األب املثاىل ألوالده اليت تتصور يف قصص األنبياء يف القرآن أنو 

أمور دنياىم. وذلك كما دعا النيب زكرٰيء  وكذا يفوالده، سواء كان يف أمور دينهم يدعو أل

ْ  َربِّ لو كدعاءه " ح ى قبل أن يولد حيىي البنو ْ  اْلَعْظمُ  َوَىنَ  ِاّنِ ًبا الرَّْأسُ  َواْشتَ َعلَ  ِمَنِّ  وََّلَْ  َشي ْ

َك َربِّ َشِقيًّابِ  اَُكْن   ْ ِخْفُت اْلَمَوايلَ ِمْن وَّرَۤاِءْي وََكاَنِت اْمرََاِتْ َعاِقرًا فَ َهْب يلْ ِمْن  ،ُدَعۤاىِٕ َوِاّنِ

قبل سؤالو  النيب زكرٰيء أورد ."ْوَب َواْجَعْلُو َربِّ َرِضيًّايَّرُِثَِنْ َويَِرُث ِمْن ٰاِل يَ ْعقُ  ،لَُّدْنَك َولِيًّا

وىي ضعفو ظاىرا  ويقرب إىل اإلجابة شقفةكل منها يستحق الرمحة والاليت  أمورا ثالثة 

 يلْ  َىبْ  َربِّ وكذا دعاءه " ٕٙ.وِبطنا وأنو ما ُرّد دعاءه قط وأن يف إجابة دعاءه منفعة دينية

                                                           
 Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah itu Mudah & Lebih Efektifوندي زرمان، ٕ٘

 .٘ٗ-ٖٗ(، ٕٔٔٓبندونج: روانج كاات الناشر، )
 .ٖٓ-ٜٕ، ٙ، اجمللد تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغي، ٕٙ



ٖٔٓ 

 

ْيعُ  اِنَّكَ  طَيَِّبةً  ُذرِّيَّةً  لَُّدْنكَ  ِمنْ  َعۤاءِ  مسَِ . سأل النيب زكرٰيء ربّو أن يعطيو من عنده ولدا "الدح

 ٕٚ.يرث نبّوتو مباركا صاْلا

َربِّ اْجَعْل دنياىم كدعاءه "أمور دينهم و  يفوكذلك النيب إبراىيم الذي دعا لبنيو 

ْ "دعاءه " و اَْن ن َّْعُبَد ااْلَْصَنامَ  ٰىَذا اْلبَ َلَد ٰاِمًنا وَّاْجنُ ْبَِنْ َوَبَِنَّ  َاْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَّيِتْ ِبَواٍد َغرْيِ  َرب ََّنا ِاّنِ

َن النَّاِس تَ ْهِويْ َرب ََّنا لُِيِقْيُموا الصَّٰلوَة فَاْجَعْل اَفْ  ِعْنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَّمِ ٍع ِذْي َزْر  اِلَْيِهْم َواْرزُقْ ُهْم   َِٕدًة مِّ

َقبَّْل َرب ََّنا َوت َ  الصَّٰلوِة َوِمْن ُذرِّيَّيِتْ  َربِّ اْجَعْلَِنْ ُمِقْيمَ "ودعاءه  "مَِّن الثََّمٰرِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرْونَ 

إبراىيم ربّو أن جيعل مكة دعا . "نْيَ يَ ْوَم يَ ُقْوُم اْلَِْسابُ َرب ََّنا اْغِفْر يلْ َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمنِ  ،ُدَعۤاءِ 

بلدا آمنا وأن حيفظو وبنيو عن عبادة األصنام وأن يرزقهم من أنواع الثمرات وأن جيعلهم من 

 ٕٛيوم القيامة. الذين يقيمون الصالة وأن يغفر هلم ذنوهبم

ُهْم ال ِمنَ  ٰىَذا بَ َلًدا ٰاِمًنا وَّاْرُزْق اَْىَلوُ  اْجَعلْ  َربِّ وكذا دعاءه " ِِبّللِّٰ ثََّمٰرِت َمْن ٰاَمَن ِمن ْ

نْيِ َلَك مَ َرب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسلِ  ،اَْنَت السَِّمْيُع اْلَعِلْيمُ  اِنَّكَ  تَ َقبَّْل ِمنَّا َرب ََّنا"" ودعاءه َواْليَ ْوِم ااْلِٰخرِ 

َنا َواَرًنَ  َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا اُمًَّة محْسِلَمًة لَّكَ  َرب ََّنا َوابْ َعْث  ،اَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحْيمُ  اِنَّكَ  َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلي ْ

                                                           
 .ٚٗ، ٕ، اجمللد تفسري الطربيدمحم ابن جرير الطربي، ٕٚ
 .ٕٓٙ، تنوير املقباس من تفسري ابن عباسدمحم ابن يعقوب الفريوز آِبدي، ٕٛ



ٔٓٗ 

 

ُلْوا َعَلْيِهْم ٰاٰيِتَك َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكٰتَب  ُهْم يَ ت ْ ن ْ اَْنَت اْلَعزِيْ ُز  اِنَّكَ  َويُ زَكِّْيِهمْ  َواْلِْْكَمةَ ِفْيِهْم َرُسْواًل مِّ

لبنيو وغريىم أن جيعل هللا مكة بلدا آمنا هلم وأن يرزقهم من مثراهتا. إبراىيم دعا . "اْلَِْكْيمُ 

أن يقبل هللا بناءِها وأن  اجلدران اليت ىي من البيتوإمساعيل بعد أن يرفعا ودعا ىو 

وأن يتجاوز عن تقصريىم  سنن اْلججيعلهما وذريّتهما من املخلصني لعباداهتم وأن يعّلمهم 

 ٜٕوسيئاهتم وأن جيعل فيهم رسوال يعّلمهم دينهم.

كما دعا   أمور دنياىم يف وكذااألب ألوالده يف أمور دينهم  فمن ذلك، فليدع

جيعلهم هللا  األنبياء ألوالدىم يف القصص املاضية. يف أمور دينهم، فليدع األب هلم أن

. ويف ملوالديهأبرارا و  عنو واجتناب كل ما مهى بو ِبمتثال كل ما أمر هللا صاْلني مّتقني

بهم وصحة وسالمة وجينّ  مباركا أمور دنياىم، فليدع األب هلم أن يرزقهم هللا رزقا حالال طيبا

 والشدة واخلطر وغري ذلك.عن الفقر 

 

                                                           
 .٘ٗ-ٗٗ، ٔ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نووي اجلاوي، ٜٕ



ٔٓ٘ 

 

األب وكذا تب يف الباب السابق. ولكن يف ما ذكر الكاتدخل ىذه اخلاصية ال 

األم بكومهما والدين ألوالدِها، فينبغي هلما أن يدعوا ألوالدِها يف أمور دينهم ودنياىم. 

عند هللا. فلذلك، فلؤلب أن يدعو ألوالده ليكونوا دعاء الولدين ألوالدِها مستجاب 

خبري هلم. يدعون ألوالدىم كثريا ملسو هيلع هللا ىلص صاْلني وًنجحني يف حياهتم. األنبياء وكذا رسول هللا 

 ٖٓأن يدعو عليهم بسوء.وىو ينهى 

 الصرب وجتّنب اخلالفات .5

من خصائص األب املثاىل ألوالده اليت تتصور يف قصص األنبياء يف القرآن أنو 

ءه أبناالنيب يعقوب الذي يصرب على ده ويتجّنب اخلالفات هبم. وذلك مثل  على أواليصرب

كما حكي يف سورة قوا بينو وبني يوسف  رّ ف حنيم ويعفو عن سيئاهتم ويتجّنب اخلالفات هب

. ٚٛ-ٓٛا بنيامني مبصر كما حكي يف اآلية فقدو  حنيوكذا  ٖٔ،ٛٔ-ٔٔيوسف اآلية 

ومثل  ٕٖيعفو عنهم يف ذلك.اخلالف هبم و يُطيل على ما فعلوا وال النيب يعقوب  يصربف

                                                           
 .ٛٚ-ٙٚ، مسئولية األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولةحسن صاحل ِبحارث، عدًنن ٖٓ
 .٘ٗ٘-ٗٗ٘، ٕ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ٖٔ
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ، تنوير املقباس من تفسري ابن عباسدمحم ابن يعقوب الفريوز آِبدي، ٕٖ



ٔٓٙ 

 

أبن ّيمرِها أن يقّرِب قرِبًن  يف أمر الزواج حني اختلفوا النيب آدم الذي يتجّنب اخلالف ِببنيو

 ٖٖمر.األ ذلك لقضاء

مثل األب على أوالده يف معاملتهم ويتجّنب اخلالفات هبم  فمن ذلك، فليصرب

ءِها ويتجّنب اخلالف ناآدم يف القصص املاضية الذان يصربان على أبنيب يعقوب والنيب ال

، السيما حني فعلوا خطيئة. فليكن األب حينئذ ِبلصرب ويعاملهم األب أوالده هبم. فليقابل

 أن ديسك بغضو وال يبالغ يف غضبهم.

الصرب من أىم ن إ .ىذه اخلاصية موافقة ملا ذكر الكاتب يف الباب السابق

صغرىم حني ال يفهمون ما الصفات اليت حيتاجها األب يف مقابلة أوالده، وخصوصا عند 

، سيئةيفعلونو. فعلى األب أن يتحلى ِبلصرب اجلميل يف التعامل مع أوالده. وإذا فعلوا 

 ٖٗفعليو أن ينصحهم بلطف ويعفو عنهم يف ذلك.

  

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



ٔٓٚ 

 

 ة والوعظحينصال .6

ألوالده اليت تتصور يف قصص األنبياء يف القرآن أنو من خصائص األب املثاىل 

ءه كثريا كما النيب يعقوب الذي ينصح أبنامثل وذلك . همعظوي يف أمورىم ينصح أوالده

بقولو خالف  بينهم يكونال  ألن ن ال يقّص رؤٰيه على إخوتو اآلخرينأبيوسف ابنو نصح 

بُ ََنَّ " ْنَساِن عَ  ى ِاْخَوِتكَ  اَل تَ ْقُصْص ُرْءَٰيَك َعلٰ ي ٰ ُدوٌّ فَ َيِكْيُدْوا َلَك َكْيًدا ِانَّ الشَّْيٰطَن ِلاْلِ

حني أرادوا أن يذىبوا إىل مصر مع بنيامني أبن ال يدخلوا مصر ءه أبناوكما نصح  ٖ٘."محِبنْيٌ 

َبَِنَّ أمورىم إليو بقولو " واضلوا على هللا ويفوّ جمتمعني من ِبب واحد وأن يتوكّ   ِمْن   َتْدُخُلْوا اَل  ي ٰ

ِاِن اْْلُْكُم ِاالَّ ّللِّٰ  ُكْم مَِّن اّللِّٰ ِمْن َشْيءٍ اُْغَِنْ َعنْ  َماوَ  محتَ َفرَِّقةٍ  اَبْ َوابٍ  ِمنْ  وَّاْدُخُلْوا وَّاِحدٍ  َِببٍ 

ْلُت َوَعَلْيِو فَ ْليَ تَ وَكَّ  ييأسوا من رمحة ال يقنطوا و وكذا نصحهم أبن ال  ٖٙ"ِل اْلُمتَ وَكُِّلْونَ َعَلْيِو تَ وَكَّ

َبَِنَّ اْذَىبُ ْوا وبنيامني بقولو "  حني أرادوا أن يرجعوا إىل مصر ليطلبوا أخبار يوسفهللا ي ٰ

                                                           
 .ٖٗ٘، ٕ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ٖ٘
 .ٛ٘٘-ٚ٘٘، ٕ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ٖٙ



ٔٓٛ 

 

يْ  َُسْوا ِمْن رَّْوِح اّللِّٰ 
يْ َ ُس ِمْن رَّْوِح اّللِّٰ اَل  اِنَّوُ  ،فَ َتَحسَُّسْوا ِمْن ي حْوُسَف َوَاِخْيِو َواَل اَت۟

ِاالَّ اْلَقْوُم   َٰي۟

 ٖٚ".اْلٰكِفُرْونَ 

النيب إبراىيم والنيب يعقوب الذان نصحا بنيهما أبن يتمّسكوا بدين هللا وكذلك 

َ اْصطَٰفى َلُكُم الدِّْيَن َفاَل ََتُْوُتنَّ اِ " ماويثبتوا عليو ح ى أدركهم املوت بقوهل َبَِنَّ ِانَّ اّللّٰ الَّ َواَنْ ُتْم ي ٰ

رتكوه أن حيافظوا عليو وال يدين اإلسالم و  اختار هلمنصحا بنيهما أبن هللا قد  ."محْسِلُمْونَ 

 ٖٛ.موتوا غري مسلمنيديوتوا فيها فيولو ْلظة واحدة ألن ال 

أوالده يف أمورىم ويعظهم وخصوصا يف أمور دينهم. األب  فمن ذلك، فلينصح

دينهم يف أمور  ينصحون أوالدىم كثريا، ال ء األنبياءىؤالوذلك كما فعل األنبياء أبوالدىم. 

ويعظهم إىل اخلري. يف دينهم، األب أوالده  . فلينصحأيضا يف أمور دنياىم فقط بل

ء أوامره وترك نواىيو وأن يتمّسكوا بدينو اهللا أبدن يّتقوا أب وّيمرىم فلينصحهم األب

ن كل مضرّة وخطر وغري ذلك ع ويعظهم فلينصحهم األبوينقادوا ْلكمو. ويف دنياىم، 

 يؤذيهم ويهّدد سالمتهم. دما

                                                           
 .٘ٗ٘، ٔ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نووي اجلاوي، ٖٚ
 .٘ٚٗ، ٔ، اجلزء تفسري القرآن اْلكيمدمحم رشيد رضا، ٖٛ



ٜٔٓ 

 

يف ما ذكر الكاتب يف الباب السابق. ولكن األب بكونو تدخل ىذه اخلاصية ال 

ألن ال يفعلوا ما ىو شّر هلم يف  أن ينصح أوالدهيف أسرتو، جيب عليو وقائدا والدا ورئيسا 

أوالده إىل اخلري فحسب، بل جيب عليو  دينهم وكذا دنياىم. ال يكفي لؤلب أن ينصح

يكون ما و  هلمقدوة  ذلك يكونألن  وبيقوم ويفعل و هلم يقّدم مثاال جيدا أيضا أن 

 ٜٖينصحهم بو أسهل قبوال من ِقبلهم.

 ءاألرال و قبو حسن اإلستماع  .7

من خصائص األب املثاىل ألوالده اليت تتصور يف قصص األنبياء يف القرآن أنو 

النيب وذلك كما فعل األنبياء أبوالدىم مثل  ىم.ءويقبل أرا أوالدهإىل تماع سحيسن اإل

 ماشيتو لو ريعىى لموس يستأجرأن  عليو تاقرتحابنتو حني تمع إىل شعيب الذي يس

َر َمِن اْستَ بقوهلا " ََبِت اْسَتْأِجْرُه ِانَّ َخي ْ  " فقبل شعيب رأيها وزّوجْأَجْرَت اْلَقِويح ااْلَِمنْيُ ٰيٰا

 ٓٗإبحدى ابنتيو. ىموس

                                                           
 .ٙٓٔ-ٖٓٔ(، ٕٕٕٓ)دون البيان: غويفدٰي،  Rumus Mudah Mendidik Anakذميب األمحدو، ٜٖ
 .٘ٙٔ-ٗٙٔ، ٚ، اجمللد تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغي، ٓٗ



ٔٔٓ 

 

 يف أمره ما رآإليو حني قّدم  داود ابنوسليمان الذي يستمع إىل النيب ومثل 

 الذيوكذلك النيب آدم  ٔٗقبل رأيو وقضى األمر بذلك.ف وصاحب الغنم اْلرث صاحب

أمر قّدم رأيو يف  حنيابنو  إىلمع تيسالذي والنيب إبراىيم  ٕٗمأمرى قضاء ابنيو يفتمع إىل يس

 ٗٗ.ر عن الركوب معو يف السفينةاعتذو  امتنع الذي يستمع إىل ابنو حنيوالنيب نوح  ٖٗذَبو

 ٘ٗه يف مناموما رآ يوسف ابنو عليو قصّ  حنيه ءتمع إىل أبناالذي يسوكذا النيب يعقوب 

 ٚٗليذىب معهم إىل مصر وبنيامنيَ  ٙٗوسف ليلعب معهمحيملوا يءه أن ستأذنو أبناوحني ا

إليو  استعفو اوحني  ٜٗمبصر بنيامنيبعدما فقدوا و  ٛٗيوسفب ه بعدما كادواو عتذر وحني ا

 ٓ٘منو أن يستغفر هللا هلم عن خطيئاهتم. اوطلبو 
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ٔٔٔ 

 

األنبياء الذين مثل ءىم ب اإلستماع إىل أوالده ويقبل أرااأل فمن ذلك، فليحسن

حني يتكّلمون بو ه األب إىل أوالد دىم كما يف قصصهم املاضية. فليستمعأبوال ذلك وافعل

َل حيسن استماعو تكون العالقة بينهم جيدة. وإن َل يكن كذلك أبن  ألن ويقبل ما يقولون

سوء العالقة بينو وبني أوالده هلم وَل يقبل ما قالوا وما رأوه قط، فيكون ذلك سبب يف 

 فتنشأ الكراىية بينهم.

جيب على  يف الباب السابق. ولكنيف ما ذكر الكاتب تدخل ىذه اخلاصية ال 

ومن املهم لؤلب أن . همألن حيسن اإلّتصال بينأن حيسن اإلستماع إىل أوالده  األب

من ذلك، ديكن لؤلب فإىل أوالده ألن ديكن هلم أن يتكلموا ويقدموا ما يف ِبهلم. يستمع 

 ٔ٘يقضي األمور بينهم أبحسن قضاء.أن 
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ٕٔٔ 

 

اليت قد ذكرىا ايل ألوالده خصائص األب املثايل ألوالده ىنا خمتلفة خبصائص األب املث

قادر على  أن خصائص األب املثايل ألوالده منهاالباحث يف الباب السابق. ىناك، ذكر  الباحث

القيادة وأن يكون قدوة وراحم وصابر وحازم وذكّي وأن حيسن معرفة أوالده. وخصائص األب املثايل 

الباحث صص، استنتج ألوالده ىنا مأخوذة من قصص األنبياء مع أوالدىم يف القرآن. ومن تلك الق

أن يقّدم املشاورة مع أوالده وأن يرمحهم ويشفق عليهم وأن أن خصائص األب املثايل ألوالده منها 

وأن ب اخلالفات هبم يهتّم أبمور دينهم وأن يدعو هلم يف أمور دينهم ودنياىم وأن يصرب عليهم ويتجنّ 

لفت خصائص األب املثايل ألوالده ءىم. اختأن حيسن اإلستماع إليهم ويقبل أراينصحهم ويعظهم و 

، ؤلبأمها ىنا أميل إىل أمور الدين. فليف الباب السابق وخصائص األب املثايل ألوالده ىنا يف 

أيضا خبصائص األب املثايل اليت كانت  كما سبق فليتحلّ   سوى أن يتحّلى خبصائص األب املثايل

وتكون املعاملة  تنشأ بينهم عالقة جيدةىنا. فيكون األب بتلك اخلصائص أِب مثاليا ألوالده ح ى 

 حياهتم. طول يف بينهم متناغمة


