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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 

 اإلستنتاجات .أ 

 من ىذا البحث ما يلي: ، استنتج الباحثتتقّدم اليتة البحث على أسئل بناءا

أن قصص األنبياء مع أوالده اليت حكيت يف القرآن منها قصة النيب آدم مع ابنيو ، األّول

. ومنها قصة فُقبل قرابن ىابيل ومل يقبل قرابن قابيل فحسد بو فقتلو قّراب قرابان حنيقابيل وىابيل 

الطوفان وركب نوح ومن معو يف السفينة فدعا ابنو لريكب معو حني جاء  كنعان  النيب نوح مع ابنو

أسلما أمرمها هلل و إمساعيل حني أُمر إبراىيم بذحبو فشاوره  فأىب عليو. ومنها قصة النيب إبراىيم مع ابنو

 بينوءه أبنا فّرقحني  ءهم. ومنها قصة النيب يعقوب مع أبناذه هللا من الذبح وجزاه بذبح عظيفأنق

ى ذلما طويلة. ومنها قصة النيب شعيب مع ابنتيو حني سقبعد مدة  ى بويوسف حىت التق وبني

حدامها. ومنها قصة النيب سليمان مع ابنو داود حني قضيا يف أمر موسى فدعاه شعيب فزّوجو إب
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برأي داود. ومنها قصة النيب زكرايء مع  األمر فقضى سليمان ذلك صاحب احلرث وصاحب الغنم

وىب لو حيىي وجعلو صاحلا زوجتو و  ربّو أصلح لوو أن يهب لو بولد فابنو حيىي حني دعا زكرايء ربّ 

 منذ صغره.وبرّا بوالديو ومّتقيا 

أن شخصية األب ادلثايل ألوالده يف قصص األنبياء مع أوالدىم يف القرآن لو ، الثاين

األب ادلشاورة مع أوالده  فليقّدمخصائص منها أن يقدم ادلشاورة بينو وبني أوالده يف قضاء أمورىم، 

ءىم يف قضاء األمر ألن يكون ذلك القضاء ضاء أسرتو اآلخرين ويستمع إىل أراوكذا مع زوجتو وأع

األب أوالده ويشفق عليهم أبن  ن يرحم أوالده ويشفق عليهم، فلريحمعند مجيعهم. ومنها أمقبول 

أن يهتّم أبمور دين أوالده، فليهتّم األب يتكلم هبم بلطف ورمحة ويعاملهم مبعاملة حسنة. ومنها 

ء واجباهتم وينهاىم عن ادلعاصي ويبّعدىم عن الضالل. ومنها أن أبمور دين أوالده أبن أيمرىم أبدا

ألوالده يف أمور دينهم وكذا يف أمور دنياىم. ومنها أن يصرب على أوالده  فليدع األبيدعو ألوالده، 

السيما حني فعلوا خطيئة. ومنها أن  ،اخلالفات هبم، فليقابل األب أوالده ويعاملهم ابلصرب ويتجّنب

أوالده يف أمورىم ويعظهم إىل اخلري وخصوصا يف أمور دينهم.  ويعظهم، فلينصح األبح أوالده ينص
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ه حني يتكّلمون بو األب إىل أوالد فليستمعءىم، سن اإلستماع إىل أوالده ويقبل أراومنها أن حي

 .ويقبل ما يقولون

 

 اإلقرتاحات .ب 

يف القرآن فقط. ىذا البحث يقتصر على خصائص األب ادلثايل ألوالده يف قصص األنبياء 

الباحث من الباحثني اآلخرين أن يبحثوا عن ىذا ادلوضوع من القصص واآلايت  فمن ذلك، يرجو

. ويرجو الباحث من ىذا البحث أن يكون األخرى وعن وظيفة األب ادلثايل وأتثريه على أوالده

ادلتعّمقة ادلتعّلقة  للباحثني اآلخرين إلجراء األحباث مرجعامصدرا عن شخصية األب ادلثايل ألوالده و 

لنفس الباحث خاّصة  بوهلالج لج هبذا ادلوضوع. وأخريا، يرجو الباحث من ىذا البحث أن ينفع هللا 

 ولآلخرين من األكادمييني واجملتمعني عاّمة.


