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اإلهداء 

  إلى سيد األولين واآلخرين سيدنا محمد ــــــــ صمى اهلل عميو وسمم ــــــــ .

 وأوصاني اهلل ــــــــ تعالى ــــــــ ببرىما ، فقال  والوفاءإلى أبي وأمي الغاليْين المذْين عّمماني معنى الخير ، :      

  . (1) "َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيًرا " 

  لى إخواني وأخواتي وأىمي الذين شّجعوني عمى لى أوالدي فمذات أكبادي ، وا   إلى زوجتي الحبيبة ، وا 

 . الدراسة

  لى جيراني ، وأىل قريتي األعزاء الذين يحبون العمم وأىمو . إلى إخواني وأحبتي في اهلل ، وا 

  الراغبين بعودة األمة إلى قيادة البشرية من جديد من خالل الجيل القرآنيإلى .  

 الذين يبتغون العزة والكرامة والتمكين فييا إلى المرابطين في أرض اإلسراء والمعراج . 

  إلى اآلباء الجادين في تربية أوالدىم تربية إسالمية صحيحة عمى ضوء الوحي القرآني وقصصو ، والى

  ...الباحثين عن الحمول اإلسالمية لحل المشاكل األسرية 
                              

. اىدي ىذا البحث المتواضع ، والذي اسأل اهلل ــــــــ تعالى ــــــــ قبولو                    إلييم جميعًا 
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مفيوم األبوة في القصص القرآني وأثره عمى  )أكرم محمد مصطفى الزماري مقدم الرسالة : أقر أنا الطالب 

، أنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير ، وأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة ،  (األسرة والمجتمع 

باستثناء ما تم اإلشارة إليو حيثما ورد ، وأن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أي درجة عميا ألية 

 .جامعة أو معيد 
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 .أكرم محمد مصطفى الزماري : اسم الطالب 

  م5/6/2013: التاريخ 
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شكر وتقدير 

اهلل  أحمد  ، فإني(1) " َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَ  ِإَليَّ اْلَمِصيرُ : " ــــــــ تعالى  اهلل ــــــــ لًانطالقاً من قً   بدايًة ، 

العظيم إلى من قرن اهلل شكره بشكرىما ، وكانا  ربالشك  وتوفيقو لي ، ثم أتوجوعمى امتنانوــــــــ سبحانو ــــــــ 

 الميم ، والتعميم والتربية الرعاية من أولياني لما العزيزين الكريمين ؛" أبي وأمي " سببًا في توفيق اهلل لي ، 

:  ، وبعد وسمم ـــــــ ــــــ صمى اهلل عميو" محمد  " نبّينا، وأصمي وأسمم عمى  كما ربياني صغيراارحميما ف

 فقد َمّن اهلل عمّي  بإكمال ىذه الرسالة ، واعترافًا ألىل الفضل بفضميم ، كما قال النبي ـــ َصمَّى المَُّو 

، فإني ال يسعني في ىذا المقام إاّل أن أقدم جزيل  (2)" ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس : " َعَمْيِو َوَسمََّم ـــ 

لى أستاذي الفاضل  شكري ، وعظيم امتناني ألساتذتي في كمية الدعوة والقرآن ، وجامعة القدس عامة ، وا 

الدكتور محمد سميم محمد عمي ، الذي تشرفت بقبولو اإلشراف عمى رسالتي ، والنصح لي من أجل 

  إخراجيا بأبيى حمة ، حيث لم يأل جيدًا في إبداء نصائحو ، وتشجيعو لي ، ولم يبخل عمّي بآرائو 

 عز وجل ـــــــــ أن ــــــالحكيمة ، وتوجيياتو الرشيدة في متابعة بحثي من البداية حتى النياية ، فأرجو من اهلل ـــ

.  يبارك فيو ، ويجزيو عني خير الجزاء ، وأن يرفع درجاتو في الدنيا وفي اآلخرة إنو سميع مجيب 

كما ال أنسى أن أقدم شكري الى كل من عّممني ونصحني من األساتذة الكرام ، واإلخوة األفاضل ، 

. فجزاىم اهلل خير الجزاء ، واسأل اهلل ـــــــــ تعالى ـــــــــ أن يكون نصحيم لي في ميزان حسناتيم 

                                                             
(1)

  .14آية :  سورة لقمان 

،  باب من لم يشكر لمناسمحمد فؤاد عبد الباقي ، :  ، تحقيق األدب المفرد: البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل  (2)
األلباني ، محمد و.  م 1989/  ىـ1409 ، 3 بيروت ، ط :دار البشائر اإلسالمية ،   85 ، ص 1، ج  218رقم الحديث 
      ، 1 برقمين ، ج 160/218، رقم  الحديث  (98رقم)، باب من لم يشكر لمناسصحيح األدب المفرد : ناصر الدين 

 .  ىــ1421 ، 1دار الصّديق ، ط . صحيح :   ، الحديث 99ص 
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الممخص 

دور  وركزت عمى، " مفيوم األبوة في القصص القرآني وأثره عمى األسرة والمجتمع "  الدراسة تناولت   

التربوية في وأساليبو األب المسمم بحثت الدراسة واجبات و،  همسؤولياتواألب المسمم في القصص القرآني 

  . ا وتأديبواألسرةتوجيو 

، المنيج االستقرائي ، والمنيج الوصفي ، والمنيج التحميمي والمنيج التاريخي ، واستخدمت الدراسة     

من ، واستخرجت المسممين وأوالدىم في القصص القرآني ووصفت الدراسة العالقات األسرية بين اآلباء 

 .المبادئ واألصول التربوية  خالليا

إظيار مدى عناية القرآن الكريم باألسرة المسممة ، : ىدفت الدراسة إلى تحقيق جممة من األمور أىميا    و

من خالل القصص القرآني لما ليم من أثر ودورىم الريادي مفيوم األبوة ، ومكانة اآلباء ، التعرف عمى و

العمل عمى تكوين الوعي لدى األزواج واآلباء من أجل  وىدفت الدراسة أيضًا إلى  ،عمى األسرة والمجتمع

العقائدية والتعبدية واألخالقية والتربوية تجاىيم التعرف عمى حقوق األوالد والزوجات ، وتحمّميم المسؤوليات 

 . من أجل بناء جيل قرآني يتخمق بأخالق األنبياء والصالحين 

أن مفيوم األبوة يتعدى حدوِد التناسل ، :    وختمت الدراسة بنتائج وتوصيات ، وكان من أىم ىذه النتائج 

األب المسمم في ، وأن الغذاء الروحي الضروري ألرواحيم وقموبيم  إلى توفيِر المادي لألوالدوتوفيِر الغذاِء 

القدوة والرحمة والمخالطة والحكمة والدعاء والصالح ، وأنو : القرآن الكريم لو مقومات تؤىمو لألبوة ، تشمل 

ينبغي عمى األب استخدام األساليب التربوية الصحيحة ، والوصايا الدينية الشاممة من أجل توجيو األوالد 

 .وأميم وتأديبيم 
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ضرورة مراجعة قصص القرآن الكريم ، والوقوف عمى جوانبو بتوصية الباحثين : أما التوصيات ، فمنيا 

التربوية ؛ لتأصيل مفاىيم جديدة لألبوة ، وكذلك توصية المربين والعمماء والوعاظ والمعممين بتدريس مفاىيم 

األبوة ومكانة األب ودوره ومسؤولياتو وواجباتو واألساليب والوسائل الصحيحة التي ينبغي عميو اتباعيا قي 

تعاممو مع أسرتو ، وتأديبو ليم ، في البيوت والمدارس والجامعات والمساجد ووسائل اإلعالم ؛ من أجل 

العمل عمى بناء جيل قرآني من جديد ، وكذلك التوصية بفتح مراكز لإلصالح األسري لمعالجة الخالفات 

 .األسر المسممة  األسرية ، واإلبقاء عمى تماسك 
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The Concept of Paternity in the Quranic Stories and its Impact on the 

Family and Society 

The Student : Akram Mohammad Mustafa Zamari .  

The Supervisor : Dr. Mohammad Salim Mohammad Ali . 
 

Abstract  

           The study examined the concept of paternity in the Quranic stories and its impact on the 

family and society . The study focused on The father's  role in the Muslim Quranic  stories ,  his  

responsibilities .  The  study examined  the  Muslim father’s  duties and educational ways  in 

directing his family and disciplining them . 

        The study used the historical method , the inductive method, the descriptive method and 

analytical method . The study described the family relationships between Muslim parents and 

their sons  and daughters in Quranic stories , and extracted principles and educational assets . 

      The study aimed to achieve  a number of  goals , including : showing how Quran cares  

about  Muslim family , identifying  the concept of fatherhood , the status  of the  fathers and  

their  leading  role through Quranic  stories because of  their impact on the family and society.  

      The study  also aimed develop awareness of husbands  and fathers in order for them to 

identify the rights  of their sons  and daughters and wives , and bear doctrinal , devotional, 

ethical and educational responsibilities towards them in order to build  a Quranic generation 

who has  the mannars of the prophets and the righteous . 

    The study was concluded with some findings and recommendations. The most  important 

results are: the concept of paternity exceed the limits of reproduction  and the provision of food 

material for children to provide the spiritual  nourishment  necessary for their souls and hearts . 

The father is recognized in the Koran for his potentials which include : Kidwa (model), 

compassion, communion, wisdom , praying and righteousness.The father should use the right 

educational methods, and overall religious commandments to guide his sons and  daughters and 

their mother and discipline them . 



 

 خ
 

    The recommendations include: advising researchers to the need for reviewing  the stories in 

the Quran, and considering the educational  aspects  to consolidate the new  concepts  of 

paternity . Educators , scientists , preachers  and  teachers are advised to teach the concepts of 

paternity , the status of  father , his role, his  responsibilities  and duties , and the right methods 

and mean he has to use in dealing with his family and his disciplining them at home, in schools, 

universities , mosques  and the media in order to build a new Koran generation . The Officials 

also are advised to open centers for domestic reform to address  family disputes , and to maintain  

the cohesion of the Muslim families . 
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المقدمة  

    الحمد هلل رب العالميف ، كأشيد أف ال الو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ، أباف لمعباد منيج التربية القكيمة 

. في قرآنو المجيد ، كأشيد أٌف محمدان عبده كرسكلو بعثو اهلل باليدل ، كديف الحؽ ؛ ليتمـ مكاـر األخبلؽ 

َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجاًًل َكِثيًرا َوِنَساًء " 
 .     (1)" َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيًبا 

ُيْصِمْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع المََّو * َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُقوُلوا َقْوًًل َسِديًدا " 
 .  (2) " َوَرُسوَلُو َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما

:     أما بعد 
 

أف بعث فييـ أنبياء ، كاصطفى منيـ أكلياء ، كجعميـ    الخمؽ عمى ـــ رؼبٌٝ ـــ     فإٌف مف أجؿ نعـ اهلل 

 ، الخالدة برسالتو  اهلل أكرمنا الذم ،  ـــ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ـــ محمدان  آخرىـ كاف ،قدكة لممربيف كاآلباء 

 كاألخبلؽ كالعبادة العقيدة في مبادئ دفتٍيو بيف يحمؿ كالذم ، عميو أنزؿ الذم بيانو في المعجز العظيـ كبالقرآف

 كعبلقاتيـ تربيتيـ في كالصالحيف كالرسؿ األنبياء اآلباء مف  نماذجلنا  ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل  ذكر حيث ، كالتشريع

 في لنا الحسنة القدكة كيككنكا ، بيـ نتأسى أف أجؿ مف ، القصص القرآني في كأزكاجيـ أكالدىـ مع األسرية

 في  ٚرؾش٠ؼبًا  ٌٕب ٚؽ١بًا  سمككيـ كجعؿ ، أسرىـ تجاه كالتربكية كاألخبلقية كالتعبدية عقديةاؿ لممسؤكليات تحمٌميـ

(3) "ُأوَلِئَك الَِّذيَن َىَدى المَُّو َفِبُيَداُىُم اْقَتِدْه "  :  ـــ عجؾبٔٗ ـــ فمبي  ،  األسرة  بكاجبات كااللتزاـ ، اهلل إلى الدعكة
.  
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  .1آ٠خ :  عٛسح إٌغبء 

(2)
  .71 ـــ 70ا٠٢زبْ :  عٛسح األؽضاة 

  .90 آية : األنعاـ  سكرة(3)
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   كلقد احتمت التربية األسرية في القرآف الكريـ مساحة كاسعة ، حيث حث القرآف الكريـ األزكاج كاإلباء عمى 

االىتماـ باألسرة ، كتربيتيا عمى أسس إيمانية كقرآنية قكيمة منذ نشأتيا األكلى ، كما جاء ىذا االىتماـ بيذه 

األسرة المسممة إال ألنيا تشكؿ المبنة األكلى في بناء المجتمع ، كمف خبلليا تتـ صياغة شخصية األطفاؿ ، 

كمف األدلة عمى اىتماـ القرآف الكريـ باألسرة ذكره لمعبلقات األسرية في قصصو ، كذكره لسكر مف كتاب اهلل 

سكرة النساء ، كسكرة  :  تحمؿ أسماءن تشير إلى ميداف األسرة ، كمف ىذه السكر عمى سبيؿ المثاؿ ـــ رؼبٌٝ ـــ

ككذلؾ حث القرآف الكريـ عمى االختيار الصحيح . الطبلؽ ، كسكرة المجادلة ، كسكرة التحريـ ، كسكرة النكر 

كتقع في تتعرض األسرة لمفتف ،  ال ٚؽزٝلكؿ مف الزكجيف ؛ مف أجؿ الحصكؿ عمى الذرية الصالحة ، 

َوًَل َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوَْلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر : " ـــ رؼبٌٝ ـــ كعقابو ، فقاؿ اهلل ـــ عجؾبٔٗ ـــ سخط اهلل 

ِمْن ُمْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوًَل تُْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى ُيْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُأوَلِئَك 

كأثنى اهلل  . (1) " َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوالمَُّو َيْدُعو ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ِبِ ْذِنِو َوُيَبيُّْن آَياِتِو ِلمنَّاِس َلَعمَُّيْم َيَتَذكَُّرونَ 

  َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َىْب َلَنا : "في طمب الذرية الصالحة ، فقاؿ  عمى عباد الرحمف ؛ لسعييـ ػػػػػػػ سبحانو ػػػػػػػ

يَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْمَنا ِلْمُمتَِّقيَن ِإَماًما  القرآف الكريـ اآلباء كألىمية تربية األكالد أكصى ،  (2)" ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرّْ

كلعظـ مسؤكلية  . (3)"  ُيوِصيُكُم المَُّو ِفي َأْوًَلِدُكْم " : ـــ رؼبٌٝ ـــبأكالدىـ ، كجعميـ المسؤكليف عنيـ ، فقاؿ 

 يسأؿ الكالد عف كلده يكـ القيامة ، قبؿ أف يسأؿ الكلد عف كالده ؛ ألف لبلبف عمى ـــ رؼبٌٝ ـــاألب ، فإٌف اهلل 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْىِميُكْم : " ـــ ػض ٚعً ـــ أبيػو حقان ، كما أف لؤلب عمى ابنو حقان ، لقكلو 

                                                             
  .221آية  :  سكرة البقرة (1)
   .74آية  :  سكرة الفرقاف (2)

 .11آية  :  سكرة النساء(3)
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ْنَساَن ِبَواِلَدْيِو ُحْسًنا : "  ـــتعالىـــ  ، كقكلو (1)" َناًرا َوُقوُدَىا النَّاُس والحجارة   ْيَنا اْلِْ  ، كقكلو ػػػػػػػ (2) " َوَوصَّ

فكصية اهلل لآلباء بأكالدىـ سابقة عمى كصية األكالد   .(3)" َوًَل َتْقُتُموا َأْوًَلَدُكْم َخْشَيَة ِإْمََلٍق : "  تعالى ػػػػػػػػػػ

بآبائيـ ، فمف أىمؿ تعميـ كلده ما ينفعو كتركو سدل فقد أساء غاية اإلساءة ، كأكثر األكالد إنما جاء فسادىـ 

مف قبؿ اآلباء ؛ بسبب إىماليـ ليـ ، كترؾ تعميميـ فرائض الديف كسػننو ، فأضاعكىـ صغاران ، فمـ ينتفعكا 

أما إذا نشأ األكالد عمى اإليماف فإنيـ سيككنكف مف األثر الباقي  . (4)" بأنفسيـ ، كلـ ينفعكا آباءىـ كباران 

 َوالَِّذيَن :"ـــ رؼبٌٝ ـــ ألبكٍييـ في الدنيا ، كسيمحقكف بيما في الجنة ، كرامة لآلباء الصالحيف ، لقكلو اهلل 

يََّتُيْم َوَما َأَلْتَناُىْم ِمْن َعَمِمِيْم ِمْن َشْيٍء  يَُّتُيْم ِبِ يَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِيْم ُذرّْ ػػػػػػػ كلقكؿ الرسكؿ  . (5)" آَمُنوا َواتََّبَعْتُيْم ُذرّْ

ميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلىثىةو " : صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػػػػ  ٍنوي عىمى اًريىةو ، أىٍك ًعٍمـو : ًإذىا مىاتى اإًلٍنسىافي اٍنقىطىعى عى دىقىةو جى ًإالَّ ًمٍف صى

اًلحو يىٍدعيك لىوي  لىدو صى    .(6)" ييٍنتىفىعي ًبًو ،  أىٍك كى

   مف ىنا يبرز دكر األب في اإلسبلـ في االختيار الصحيح لمزكجة الصالحة التي تعينو في تربية أكالده ، 

مفيكـ األبكة كمسؤكلياتيا  كتحممو لمسؤكلياتو اإليمانية كالتعبدية كاألخبلقية كالتربكية في إصبلح األسرة ؛ ألف 
                                                             

  .6 آية : التحريـ سكرة (1)
 . 8 آية : العنكبكت سكرة (2)
  . 31 آية : اإلسراء سكرة (3)
عبد القادر :  ، تحقيؽ تحفة المودود بأحكام المولود: محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل  ،ابف قيـ الجكزية  (4)

  . ـ 1971/  ىػ 1391 ، 1دمشؽ ، ط :  ، مكتبة دار البياف 229 ، ص 1األرناؤكط ، ج 
   .21آية :  سكرة الطكر (5)
 اإلنساف يمحؽ ما باب ، (26رقـ)الكصية  كتاب،  مسمم صحيح: ِغٍُ ، ِغٍُ ثٓ اٌؾغبط ثٓ ِغٍُ إٌغبثٛسٞ أثٛ اٌؾغ١ٓ  (6)

 .د. ث١شٚد ، د: داس األفبق اٌغذ٠ذح /  داس اٌغ١ً ث١شٚد  ،73 ، ص5ج  ، 4310رقـ الحديث ، (4رقـ)كفاتو  بعد الثكاب مف
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تتعدل حدكًد التناسؿ ، كتكفيًر الغذاًء الجسدم كغيًر ذلؾ مفى المتطمباًت المادية إلى تكفير الغذاء الركحي 

مفيكـ األبكة مف خبلؿ القصص القرآني ، كأثرىا عمى األسرة " ليذا كانت دراسة كالفكرم كاألخبلقي ، 

 عقائديةلما ليا مف أىمية كبرل في بناء شخصية األكالد اؿ ، المستجدة التربكية القضايا مف" كالمجتمع 

سيامان  ، كالفساد كاالنحراؼ كالبدع الشرؾ براثيف في  الكقكع مف عمييـ كالحفاظ ، كالتربكية كاألخبلقية كالتعبدية  كاإ

 كلؤلسرة ، خاص بشكؿ المسمـ لؤلب تربكية مرتكزات تككف كمبادئ أيسس كضع في الباحث مف متكاضعان 

 . عاـ بشكؿ المسممٍيف كالمجتمع

: مشكمة الدراسة 

في تنشئة األسر المسممة اليكـ ،  كعدـ قياميـ     تكمف مشكمة الدراسة في غياب دكر كثير مف اآلباء

 كالتعبدية كاألخبلقية كالتربكية تجاه أكالدىـ ، كانحرافيـ عف منيج األنبياء لعقديةبمسؤكلياتيـ ككاجباتيـ ا

ما أدل إلى ظيكر أف نقتدم بيـ مف خبلؿ قصص القرآف الكريـ ،  ػػػػػػ سبحانو ػػػػػػكالمرسميف ػػػػػػػػ الذيف أمرنا اهلل 

. حاالت مف الفساد كاالنحراؼ كالتفكؾ األسرم 

:    كسكؼ تجيب ىذه الدراسة عمى األسئمة اآلتية 

   ما مفيكـ األبكة مف خبلؿ القصص القرآني ؟

   ما مقكمات شخصية األب في اإلسبلـ ؟

  ؟(أـ أكالده)ما مكانة األب عند زكجتو  

 ما مكانة األب عند أكالده ؟ 

  العقدية في القصص القرآني ؟ كما أثر ذلؾ عمى األسرة كالمجتمع ؟دكر األب كمسؤكلياتوما  
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