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  بسم ا الرمحن الرحيم

  
لَهعنهما إذا لقي ابنه سامل قَب بن عمر رضي ا كان عبد ا، 

  ]١٦٤ص، كتاب العيال[شيخ يقَبلُ شيخا: وقال

. ه سعيدفَمر ابن ،كنا مع سفيان الثوري: قال ،يعن األشجع
وربما دعا�ي وأ�ا يف صالة غري  ،ترون هذا؟ ما جفوته قط: فقال

  .فأقطعها له ،مكتوبة
 ]١٧٠ص، كتاب العيال[

  
  
  
  
  
  



  داءــاإله
  

  ...هدي هذا اجلهدأ

قد ، فهذه مثرة من مثار غرسكما، أمي وأيب، منبع احلب ومأواه، إىل مشعل احلياة ونرباس الطريق
  .أينعت وحان قطافها

فأمدين من علمه ، من شاطرين األمل واألمل وكان وما زال داعما ومشجعا إلكمال دراسيت إىل
  .حممد بن زايد املطريي: األستاذ، زوجي الغايل، وتوجيهه الشيء الكثري

، بارك اهللا فيكم، وعبد امللك، وعمار، عبد اهللا: أبنائي، واألمل بعد اهللا، وقرة العني، إىل نبض الفؤاد
ا لإلسالم واملسلمنيوجعلكم ذخر.  

  . وأخوايت مجيعااينإىل من بوجودهم حتلوا احلياة إخو

  . كل أب وأم حيمل مسؤولية التربية اإلسالمية إىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  شكر وتقدير
الشـاكرين   احلمد هللا الذي جعل الشكر من أجلّ منازل السائرين، والصالة والسالم على سيد

  . التابعنيلى آله وصحبه ووإمام احلامدين، نبينا حممد وع
: ممثلة يف معايل مديرها األستاذ الدكتور، يسرين أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل جامعة أم القرى

وإىل ، زهري بن أمحد علي الكـاظمي : سعادة الدكتور، وإىل عميد كلية التربية. عدنان بن حممد وزان
وإىل وكيلة ، جنم الدين بن عبد الغفور األندجياين: سعادة الدكتور، رئيس قسم التربية اإلسالمية واملقارنة
  .مسية بنت حممد علي موسى حجازي: سعادة الدكتورة، رئيس قسم التربية اإلسالمية واملقارنة

السعيد حممـود السـعيد   : كما أسجل فائق الشكر وعظيم االمتنان لسعادة األستاذ الدكتور
ما يعجز اللسـان عـن   ، وسعة صربه، زيل علمهالذي أمدين من ج، املشرف على هذه الرسالة، عثمان

  .مما كان له كبري األثر يف إمتامه، فلم يدخر جهدا أو وقتا أو تشجيعا خالل مسرية البحث، الوفاء حبقه
، حممد مجيل علي خيـاط  :سعادة األستاذ الدكتور، وأتوجه بالشكر اجلزيل إىل محكمي اخلطة

  .شريفنايف بن حامد مهام ال: وسعادة الدكتور
آمال بنت محزة املرزوقـي   :كما أتقدم بالشكر والتقدير إىل كل من سعادة األستاذة الدكتورة

وإثرائها ، لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة، نايف بن حامد مهام الشريف: وسعادة الدكتور، أبو حسني
  .بتوجيههم ومالحظام

التربية اإلسـالمية واملقارنـة ممـن    وال يفوتين أن أقدم خالص الشكر جلميع أساتذيت يف قسم 
  .استفدت من علمهم وأخالقهم خالل دراسيت يف القسم

كذلك أتوجه بالشكر والعرفان للقائمني على مركز امللك عبد العزيز للحوار الـوطين علـى   
  .ودعمهم املُستمر وتوفريهم العديد من مراجع الرسالة، حسن معاملتهم

من طوقتين جبميلها منذ خطوايت األوىل يف جامعة أم ، لكما أسجل عميق الشكر لصاحبة الفض
  .بارك اهللا فيها وأطال عمرها على اخلري، عميت وأم زوجي، القرى وال زالت

، وأبلغ كلمات الثناء ألخويت عبد الرمحن وحممد ويوسف، كذلك أتقدم بأمسى عبارات الشكر
  .أدامهم اهللا يل سندا وعونا، رسالةعلى ما بذلوه من وقت وجهد لتوفري ما احتاجه خالل إعداد ال

، أو دعما إال وبذلته أخيت يف اهللا سناء جـان ، فلم تدخر نصحا، وملن أحاطتين جبميل صحبتها
  . بارك اهللا فيها وأقر ا عيين والديها

  .أو سأل، أو أشار برأي، والشكر والتقدير موصول إىل كل من بذل معروفًا أو أسدى نصحا
ـ   .اجزاكم اهللا خري: أقول وعجز التعبري عن شكرهم، قدم ذكرهموإىل كل من ت ديث الـنيب  عمالً حب

אא:[: الذي يقول فيه، صلى اهللا عليه وسلم א
  .وصححه األلباين رواه الترمذي] א



  صخلم
  يف القرآن الكرمي وتطبيقاته التربوية حوار اآلباء مع األبناء :نوان الدراسةع

  سارة بنت هليل بن دخيل اهللا املطريي :اسم الباحثة
يف العالقة بني وار احل ان دوربيو، التعرف على مفهوم احلوار يف التربية اإلسالمية إىلسعت الدراسة  :أهداف الدراسة

ـذا  استنباط منهجية خاصة و، مع وضع تطبيقات تربوية هلا، يف القرآن الكرميم يع حوارادراسة مجو، األبناءاآلباء و
منهجيتـه  تقدمي تصور مقترح لتفعيل حوار اآلباء مع األبناء يف ضـوء  مث .اليت ورد فيهابناء على دراسة اآليات  احلوار

  .القرآن الكرمياملُستنبطة من 
   .الطريقة االستنباطيةو الوصفي استخدمت الباحثة املنهج: منهج الدراسة
 :الفصـل الثـاين  ، يشمل خطة الدراسة: الفصل األول: تكونت الدراسة من مخسة فصول وخامتة :فصول الدراسة

. وختم بالتطور الداليل ملصطلح احلوار، يف اللغة والقرآن الكرمي واالصطالح: تضمن مفهوم احلوار يف التربية اإلسالمية
وار يف العالقة بني اآلباء واألبناء من خالل بيان أسس وآثار هذه العالقة ومعوقاـا وأمهيـة   دور احل: الفصل الثالث
واسـتنباط الفوائـد   ، حوار اآلباء مع األبنـاء دراسة حتليلية لآليات اليت ورد فيها : الفصل الرابع. احلوار يف دعمها

تصور مقترح لتفعيل احلوار  :الفصل اخلامس. ليبهمث منهجيته اليت تضمنت مواضيعه وأسسه وأسا، والتطبيقات التربوية
تضمن متطلبات اإلعداد للحوار الفعَّال ومراحله وفوائده ومقترحات لتفعيله من خـالل األسـرة   ، بني اآلباء واألبناء

  .تضمنت أهم النتائج واملُقترحات: خامتة الدراسةمث كانت . وبعض املراكز واملؤسسات
  :منها، ة إىل مجلة من النتائجتوصلت الدراس :نتائج الدراسة

عددا من الدالالت التربويـة   -الرجوع-تضمنت املعاين اللغوية اليت اندرجت حتت األصل اللغوي ملادة حور .١
إشارة إىل ضرورة البدء بإزالة ما قـد  : كداللة احلوار على معىن التهيئة، حوار اآلباء مع األبناءملا جيب أن يكون عليه 
 . هيم اخلاطئةعلق بالفهم من املفا

 .على أساس حفظ كرامة االبن حىت يف حال عصيانه أو كفره حوار اآلباء مع األبناءيقوم  .٢
 .مصاحبا بالتعليل غالبا حوار اآلباء مع األبناءيأيت األمر والنهي يف  .٣
ممـا اسـتدعى قصـر العبـارات     ، على طول نص احلوار وقصـره ، أثَّر املوقف احلواري وموضوع احلوار .٤
 .كما كان يف حوار أم موسى عليه السالم مع أخته، تجابة السريعةواالس
 .أثَّر موقف املُحاور على اختيار األسلوب املُستخدم يف احلوار .٥
 .يف القرآن الكرمي اآلباء مع األبناء اتحواراهلدوء وإظهار احلرص مستان غالبتان على  .٦
 .كالرمحة والشفقة، رآن الكرمييف الق اآلباء مع األبناء اتواروضوح العاطفة املصاحبة حل .٧
كالنداء املُصـاحب لوصـف البنـوة    ، أفاد استعمال اللفظ القرآين من قبل اآلباء يف سرعة استجابة األبناء .٨
 . حيث مل يرد نداء االبن بامسه إال من آزر البنه إبراهيم عليه السالم، -يا بين-مصغرا

  
  
  
  



  
Abstract 

Title: The dialogue between parents and their children in The Holy Quran and its educational applications 

Researcher: Sara Helail Dekhail-Allah Al- Motairi 

Objectives: This study tries to explore the concept of dialogue in the Islamic Education and the role of dialogue in 

the relationship between parents and their children and to study all these dialogues in The Holy Quran. It also tries to 

put educational applications and elicit a special methodology of this dialogue upon the study of the Quranic verses 

which deal with this dialogue. Finally, it presents a suggested concept to implement the dialogue between parents and 

their children in the light of the methodology elicited from The Holy Quran. 

Methodology: The descriptive method and the deductive approach were used in this study. 

Chapters of the study: This study consists of five chapters and a conclusion. Chapter (١) contains the study plan. 

Chapter (٢) deals with the concept of dialogue in the Islamic Education; in language, The Holy Quran and 

terminology. It concludes with the denotative development of dialogue. Chapter (٣) deals with the role of dialogue 

between parents and their children by stating the basics and effects of this relationship, its obstacles, and the 

significance of dialogue in supporting this relationship. Chapter (٤) is an analytic study of the verses that dealt with 

the dialogue between parents and their children and it deduces the benefits and educational applications, and its 

methodology that contains the basics and methods of this dialogue. 

Chapter (٥) is a suggested concept to implement the dialogue between parents and their children. It includes the 

requirements for the preparation of an effective dialogue, its stages, benefits and suggestions for   implementing this 

dialogue through families and some certain centres and institutions. Finally, the conclusion   contains the study 

results and recommendations. 

Main Results: 

١-the study contained the linguistic meanings that undergo the basic article (( chialogne )) which includes many 

educational references to show how the dialogue between parents and their children should be . of these meanings is 

(( preparation)) or ((introduction)) to denote the importance of the beginning to remove all misunderstd  ings.       

٢- The dialogue between parents and their children is based upon the principal of sustaining the offspring in case of 

disobedience or atheism. 

٣- Commands (Do's) and prohibitions (Don'ts) between parents and their children are mostly accompanied with 

proofs and justifications. 

٤-The dialogue situation and theme affects the length of dialogue . This results in statements that came short and 

quick as shown in the dialogue between Moses' mother (Peace Be Upon Him) and His sister. 

٥- The dialogue situation affects the style used in this dialogue. 

٦- to be quiet and careful are two characteristics to prevail between parents and their children in the holy quran. 

٧- some kind features like mercy and sympathy are clear in the dialogue between parents and their children in the 

holy quean.   

٨- The Quranic style used by parents shows the quick response from the part of their offsprings as shown by the call 

"Oh,my son". This came in a minimized style as in the dialogue between Azar and his offspring Abraham (Peace Be 

Upon Him). 

   Researcher: Sara Helail Dekhail-Allah Al- Motairi 
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  :مقدمة الدراسة
وعلى آله وصحبه الطيـبني   ،لنيوالصالة والسالم على إمام املرس ،احلمد هللا رب العاملني

  .   ومن تبع هداهم إىل يوم الدين، الطاهرين

أكمل به الشرائع ، ارتضى اهللا سبحانه وتعاىل اإلسالم ديناً خامتاً واصطفاه على سائر امللل
فكانت رسالة النيب ، ]٣: املائـدة  [ چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ : قال تعاىل، وأمت به النِعم

متميزةً بقيامها على مصدرين أصـيلني  ، خالدة إىل يوم القيامة-صلى اهللا عليه وسلم-امت حممداخل
ياة اإلنسان من مجيع أطرافها، ويف كل جوانب نشاطها؛ تضع هلـا  حل ةًتناولم، مها الكتاب والسنة
هـا الكليـة   مببادئ فهي، األحكام التفصيلية والقوانني اجلزئية إىل جانب، الكلية املبادئ والقواعد

من  ،الرسالة إىل آخر الزمان مبدأاإلنسان منذ  حمتوية كل ما حتتاج إليه حياة ،وأحكامها التفصيلية
  . تسمح هلا االستمرار والتجدد ضمن هذه املبادئ ووفق ضوابط االجتهادوتشريعات،  عقائد

أن  ا ابتـداءً اإلسالم ديناً هلذه األمة، ليقتضي منـه سبحانه وتعاىل ارتضاء اهللا «وإذا كان 
االستقامة على هذا الدين جهد ما يف الطاقة من وسـع   مث حترص على. تدرك قيمة هذا االختيار

الذي يمكِّن األمة من أخذ ، فهو سبحانه وتعاىل قد وضع هلا املنهج واألساس السليم، )١(»واقتدار
  .إن سلكت وفق جه واحتذت حذوه، مكاا الذي ارتضاه هلا

وأعطى النموذج احلي الفريد الذي ، قرآن الكرمي هذا املنهج الرباين القوميولقد احتوى ال
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  چ : كما قال تعاىل، فهو روحها، حتتاجه األمة اإلسالمية لتحقق خرييتها املَنوطة ا

: رىالشو[ چپپ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   

وحتيا به مصاحل ، والقرآن حتيا به القلوب واألرواح، ألن الروح حييا به اجلسد، مساه روحاً«. ]٥٢
  . فهي بغريه هامدة ال حياة وال وزن هلا .)٢(»ه من اخلري الكثري والعلم الغزيرملا في، الدنيا والدين
، ام إن متسكوا بهاقتضت سنة اهللا يف خلقه أن يكون إتباعهم القرآن سبباً عظيماً يف جنو

: طـه  [ چ  �  �  �  �  �   �  �   �  �  �ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ېې  ې  چ : فقال تعـاىل 

١٢٣[.  

                                     
  .٣١٨ص، اجلزء الثاين ،م١٩٧٦-هـ ١٣٩٦، بريوت، دار الشروق، ٢ط، يف ظالل القرآن، سيد قطب )١(
  .٦٢٦ص، م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣، بريوت، لرسالةمؤسسة ا، مي الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكر، عبد الرمحن السعدي )٢(



 

، انقطاع الوحي بوفاة النيب صلى اهللا عليه وسلمتطاول الزمن منذ وبعد ، ويف هذا العصر
صلى -رسول اهللا ول حيث يق، تزداد حاجة الناس إىل الرجوع إىل القرآن الكرمي واالعتصام ديه

،:א[: -اهللا عليه وسلم א
א ال ، فهو احلق والربهان ال يأتيه الباطل من بني يديه وال مـن خلفـه  . )١(]א

إن و -وتوحيد اخلالق العقيدة الصحيحةهمته عند حد تقرير مل تقف م، ريب فيه وال نقص يعتريه
، وصيانة كرامته ،وذيب سلوكه ،بل تتعدى ذلك إىل تربية اإلنسان -هماتكانت من أشرف املُ

  .إحكام معاملته مع نفسه وغريهو
فكان هدى ورمحةً وبشارةً لكـل  ، قد جعل اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي تبياناً لكل شيءف
 )٢(يقول السـعدي . ]٨٩: النحل [ چڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ : كما قال سبحانه، مسلم

وكل ما حيتاج إليـه  ، ويف أحكام الدارين، يف أصول الدين وفروعه«، چڄچ : يف تفسري قوله تعاىل
فلما كان هذا القرآن تبياناً لكـل  ...ومعان جلية ، بألفاظ واضحة، فهو مبيَّن فيه أمت تبيني، العباد
وانتفع به املسلمون فصـار  ، فانقطعت به حجة الظاملني. كلهم صار حجة اهللا على العباد، شيء

إنه  .)٣(»ورمحة ينالون به كل خري يف الدنيا واآلخرة، هدى هلم يهتدون به إىل أمر دينهم ودنياهم
ٺ  ٺ  چ: قال احلق تبارك وتعاىلكما ، مجيع شؤون احلياةليت هي أقوم ل ههدييشمل الكتاب الذي 

، ليشمل اهلدي أقواماً وأجياالً بال حدود من زمـان أو مكـان  «، ]٩: راء اإلس[ چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
يهدي لليت أقوم يف عـامل الضـمري والشـعور    ...ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريقويشمل 

يهدي لليت هي أقوم يف عامل العبـادة  ...بالعقيدة الواضحة البسيطة اليت ال تعقيد فيها وال غموض
، أفـراداً ، يهدي لليت هي أقوم يف عالقات الناس بعضهم ببعض...والطاقةباملوازنة بني التكاليف 

  .)٤(»وأجناساً ،ودوالً، وحكومات وشعوباً، وأزواجاً
والقارئ للقرآن الكرمي يستطيع بكل سهولة أن يلمس اإلحلاح على ضرورة اسـتهداف  «

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    چ : يف قوله، وتعاىلامتثاالً ألمر اهللا تبارك ، )٥(»اإلسالم منهجاً للحياة وتوجهاً للمعرفة

                                     
 ،اجلزء األول ،م١٩٧٨-هـ١٣٩٨ ،بريوت ،دار الفكر ،املستدرك على الصحيحني ،النيسابوري حلاكمعبد اهللا اعبد اهللا حممد بن  أبو )١(

 . ٣٠٧ص 
خري الـدين  (، هـ١٣٧٦:تويف سنة، فسر، من علماء احلنابلة، من أهل جندم: عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي التميميهو  )٢(

  ).٣٤٠ص، اجلزء الثالث، م٢٠٠٢، بريوت، للماليني دار العلم ،١٥ط، األعالم، الزركلي
  .٤٤٧ص، مرجع سابق، رمي الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الك، عبد الرمحن بن ناصر السعدي )٣(
  .٤٣٤ص، اجلزء السابع عشر ،مرجع سابق، يف ظالل القرآن، سيد قطب )٤(
  . ٣١ص، م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦، القاهرة، مدار السال، أصول التربية اإلسالمية، سعيد إمساعيل علي )٥(



 

لقد جاء القرآن الكرمي شامالً لكل ما حيتاجـه  . ]٨٥: آل عمران [ چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
وبناء الفرد املسلم ، ويصلون به إىل معرفة احلق، وما يصلح أحواهلم، الناس يف أمور دينهم ودنياهم
لـذا أمـر اهللا تعـاىل    ، ميا ثابت القواعد متكامل البنيانبناًء إسال، واتمع املسلم واألمة املسلمة

 . ]٢٩: ص [ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ : فقال عزَّ من قائـل ، وإعمال النظر فيه، بتدبره
[ چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ : كما قـال تعـاىل  ، فهو ثروة عظيمة واسعة مشلت جوانب معرفية كثرية

إما تصـرحياً أو  ولفت النظر إليها  ،واستعرضها يف تكامل ومشول، رآنوقد بيَّنها الق، ] ٣٨:األنعام
  .فظهر كل ذلك بتناسق بديع ،إشارةتلميحاً و

ليصـل إىل  «، ففي اجلانب التعبدي بيَّن لإلنسان كل ما حيتاجه من أمر العقيدة والتشريع
ـ ...وعظيم سلطانه ، مقطع احلق يف تأسيس اإلميان مبعرفة جالل اهللا تعاىل ة تطمـئن ـا   معرف

  .وتصدقُها اجلوارح ، )١(»وتؤمن ا العقول، القلوب

وكيف ، فتحدث عن األصل اإلنساين، ويف اجلانب االجتماعي سعى لتحقيق أفضل نظام
وذكرهم بأمهيـة وشـيجة   ، تفرع على أساس من الوشائج والصالت يف إطار النسب واملصاهرة

كسياسـة  ، وكذا يف بقية اجلوانب. الت النسب واإلميانفبىن أمةً قائمةً على مزيجٍ من ص، اإلميان
  . اخلَلْق و علم االقتصاد وغريها 

فما استقام أمـر التربيـة   ، وقد كان للجانب التربوي نصيب واسع من هداياته وأحكامه
ليس هناك من هو أقدر من اهللا تعاىل على «فـ، وتأثريه، على ج سليم إال بفضل كالم اهللا تعاىل

وليس هناك منهج واحد غري املنهج اإلهلي يستطيع أن ينهض حباجات ، داية الكاملة للبشرتقدمي اهل
ويسـتوعب  ، ويتابع تطورها ومنوها، النفوس البشرية ويفي مبطالبها ويغذي عواطفها ومشاعرها

ويقودها على طريق الكمـال بتــؤدة    ،ويالحق أزماا ويالئمها يف تطورها الصاعد ،قضاياها
ڀ   ڀ  ٺ  چ يعلم ما يصلحه ويصلح له يف دنياه وأُخراه ، فاهللا سبحانه خالق اإلنسان. )٢(»ورفـق

مجيـع عناصـر التربيـة الصـاحلة      لذلك جند أن القرآن احتوى. ]١٤:امللك[  چٺ  ٺ   ٺ  ٿ     
  .لسمو والواقعية والشمول واالتزانوكانت توجيهاته التربوية مقرونةً با، للمسلمني

                                     
 .١٧ص، م١٩٨٩-هـ١٤١٠، دمشق، دار القلم، ٢ط،القرآن العظيم هدايته وإعجازه يف أقوال املفسرين، حممد الصادق عرجون )١(
  .١١٩- ١١٨ص، مرجع سابق، أصول التربية اإلسالمية، سعيد إمساعيل علي) ٢(



 

ت القرآن الكرمي مشلت كل جوانب التربية اجلسمية والعقلية والوجدانية ولئن كانت هدايا
حيث ، ن التربية األسرية قد نالت اهتماما واضحا وجليافإ، على مستوى الفرد واتمع، لقيةواخلُ

يف نظر القرآن هي األسرة املوسعة املمتدة اليت تشمل اإلخـوة  «فـ، مفهوماً خمتلفاً أعطى لألسرة
  . )١(»من أويل القرىب واألرحام، واألخوال واخلاالت، ل األعمام والعماتب، واألخوات

، ويف أدق حاالـا ، وقد أخذ القرآن الكرمي بتهذيب العالقات األسرية يف مجيع مراحلها
عظيم اهتمامه؛ ، غري أنه أَولَى إحدى جزئيات التربية األسرية، وأعوص ما يعترضها من مشكالت

ـ   حيث أا، وهي عالقة اآلباء باألبناء، نسان وبقائهألا مرتبطة حبياة اإل طبيعيـة   ةعالقـة فطري
فاهللا سـبحانه وتعـاىل    يؤكدها الشرع والعرف، وليست عالقة تعاقديه ينفذها سلطان القانون؛

  ں     ڱ    ڱ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڳچ : فرض على األبناء اإلحسان إىل اآلباء كما يف قوله تعـاىل 
 چۓ    ے      ے      ه  ه  ه  ه       ہ  ہ       ہ   ہ         ۀ     ۀ      ٹ    ٹ     ں  ڻ      ڻ

: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أبنائهمكما فرض على اآلباء اإلحسان إىل . ]٢٣: اإلسراء[
א[ אא    .)٢(]א

وعاجلت أمره وهو يـراه   ،وحين إليه، لقد بينت اآليات حال اإلنسان وهو يطمح للولد«
وكشفت عنـه  ...وكشفت عن شعوره وهو يراه بعكس ما يأمل ويرجو...حقيقة ماثلة بني يديه

عنه وهو يودع  وكشفت...أو حياول ذحبه بيده، فيلقيه يف اليم، وهو يسوق فلذة كبده إىل الردى
  .)٣(»واالبن األثري يغيب سنني طواالً، وكشفت عن شعور األبوة...احلياة وميحص النصح للذرية

متيـز  ، االبـن ويف كل هذه احلاالت وضع القرآن الكرمي منوذجاً حياً يصف العالقة بـني األب و 
يف اآليات اليت وظهر ، بظهور أسلوب تربوي استخدمه القرآن يف كثري من آياته على وجه العموم

  .  وهو أسلوب احلوار، تصف هذه العالقة على وجه اخلصوص

ية والنفسية مل يسـبق إىل  وعمق آثاره التربو، فاحلوار القرآين أسلوب فريد يف قوة مبانيه
وحسبه أنه مظهر من مظاهر جتلي العناية اإلهلية باإلنسان؛ ليعتـز بإنسـانيته ويسـتمر يف    «، مثله

يستمد منهجه مـن املنـهج   . )٤(»مث بنفسه، ويستلهم الثقة بربه، آياته وتشريعهمناجاة ربه وتفهم 

                                     
 .٥٣٤ –٥٣٣ص، هـ ١٤٢٦، الرياض، ابن اجلوزي دار، عظمة القرآن الكرمي، حممود أمحد الدوسري )١(
حديث ، مسند عائشة رضي اهللا عنها، اجلزء السادس(، ت.د، مصر، مؤسسة قرطبة، مسند أمحد، أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين )٢(

   ).٣٣ص، ٢٤١٠١: رقم
 .١٠-٩ص، م١٩٩٧-ـه١٤١٨ ،دمشق، دار القلم، ء مالمح تربوية يف القرآن الكرميآباء وأبنا، فاروق محادة )٣(
 .١١ص، م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣، دمشق، دار الفكر، ٢ط ،التربية باحلوار، النحالوي نعبد الرمح )٤(



 

اإلجيـاز  و، الواقعية والصـدق و، جمع بني النظرية والتطبيقف، ي الذي يتبعه القرآن عموماًالعلم
  . فال يثقل احلدث بالتفاصيل اجلزئية اليت تصرف عن التفكر واالعتبار، والبيان

ات الفطرية واملستجدة لبين ليواكب احلاج، وتعددت أصنافه، وقد تنوعت أشكال احلوار
ويـريب  ، ويوقــظ الوجـدان  ، يهذب املشاعر: جبميع أصنافه وصيغه وأشكـاله«وهو ، البشر

حوار املوىل تبارك : يف القرآن ومن أشكال احلوار .)١(»بانية وجييب عن أسئلة السائلنيالعواطف الر
، –علـى اخـتالف طرقـه   -ومع البشر كاألنبياء، ع إبليسوحواره تعاىل م، وتعاىل مع املالئكة

وهذا الشكل يكثـر يف  ، ومنها أيضاً حوار البشر بعضهم لبعض. وكاحلوار مع املؤمنني والكافرين
ومنه حوار ، ويتنوع باختالف أطراف احلوار من حيث القرابة أو اجلنس أو الديانة، القرآن الكرمي

  .مثل اهلدهد، رى كاحليواناتاإلنسان مع خملوقات اهللا تعاىل األخ

حيث يستمد ، بني اآلباء واألبناء احلوار ،ومن أخص احلوارات بني الناس يف القرآن الكرمي
 ،وتدارك النقص، يف تصحيح األخطاء وتظهر هذه األمهية. العالقة اليت تربط بينهم ته من أمهيةأمهي

ن وتسـتمر  يبدأها الوالدا، مرحلة مهمةوتقومي املسرية التربوية؛ حيث أن مرحلة التربية واإلعداد 
لكن الوالدين حيمالن املسؤولية الكـربى؛  ، بعد ذلك بتكاتف جهود املؤسسات التربوية املختلفة

ومـن مث  ، فعليهما يقع الواجب األكرب يف صياغة الفكر املنهجي لألبناء البعيد عن التبعية والتقليد
، تقودهم إىل فهم واعي موضـوعي ، صلةمن خالل خطط علمية مدروسة ومنهجية مؤ إرشادهم

  .لواقع حيام املرتبط بأمتهم، ورؤية واضحة وناضجة

سـيؤدي إىل   ،كذلك فإن التقصري يف تعليمهم فن احلوار من قبل الوالدين نظرياً وتطبيقياً
ليس هذا فحسـب بـل   و، مث يف خارجها مع جمتمعهم، داخل األسرة أوالً، فقدام هلذه املهارة

غري قادرة على إقامة اجتاهات اجيابية يف ، ضعيفة الثقافة، ستقبالً أجيال قليلة الصلة بآبائهاستظهر م
  .اتمع

كانت رغبة الباحثة يف دراسـة  ، احلوار حق متبادل بني اآلباء واألبناء وانطالقاً من كون
أسـلوب  ك همن اإلفادةالتعرف على واقع هذا احلوار و بدافع يف القرآن الكرمي؛ حوارام الواردة

تثبيـت وتقويـة   فمن خالله يمكن  ،وفق املنهج القرآين فتح قنوات االتصال مع األبناءيف  تربوي

                                     
 .١٠ص، املرجع سابق )١(



 

فضالً  الشخصية اإلسالمية، بناءو ،املفاهيم التربوية غرسوبه يمكن ، لدى األبناء األسس العقدية
  .  عن أمهية احلوار يف إشباع حاجات األبناء العاطفية واجلسمية

  :الدراسةموضوع 
وتتنوع وجهات ، يعد احلوار من أهم املواضيع اليت تدور يف ساحة النقاش يف هذا العصر

وفق مفاهيم خمتلفة بناء على خلفية الباحثني وختصصام والفئة ، النظر حول أصوله وأنواعه وآدابه
  . اليت يوجه إليها خطام

نطلق منها؛ وهي كتاب اهللا وسنة نبيه وأصوهلا اليت ت، والتربية اإلسالمية هلا نظرا اخلاصة
وهلا غايتها العظمى اليت تسعى لتحقيقها وهي حتقيق العبودية مبفهومه ، حممد صلى اهللا عليه وسلم

، وهلا أساليبها املتنوعة لتحقيـق هـذه الغايـة   ، الشامل يف حياة اإلنسان الشخصية واالجتماعية
والترغيب والترهيـب حينـاً   ، وبالوعظ حيناً، ومن خالل األحداث، وبالقصة، كالتربية بالقدوة

  .آخر
ألثره الوقائي والعالجـي  ، ويأخذ احلوار كأسلوب تربوي حيزاً كبرياً من اهتمام املربني

بغية احلصول على منهج سليم يستطيعون ، فيضعون له مقدمات وآداب ومقومات ،اإلجيايب املهم
أن ، تمون ابتداًء أنه يف حكـم البـديهيا  وهم يعل. من خالله الوصول للثمرة املرجوة من وراءه

ووالديـه   ،وإمنا حيصل ذلك من خالل أسرته، اإلنسان ال يولد وقد امتلك مقومات احلوار وآدابه
هم عـد حيـث ي ، ن يتخذان من احلوار أسلوباً تربوياً يتعامالن من خالله مع أبنائهماللذي، حتديداً

  . واخلربة ،والقدرة ،كهم املنهجيةالمتال ؛بعد ذلكذلك ألي حوار آخر يقومون به 

للحـوار  حبثاً عن منهجية ، واتفقت فيما بينها، واختلفت، وقد كثرت املناهج واألساليب
والسبيل األمثل هو ما جاء به الكتـاب   مومن اليقني أن الطريق األقو .تكون هي األكمل واألمشل

 .]٩: اإلسـراء  [ چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ٹ    ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ : العزيز، كما قال تعـاىل 
  :ميكن التمثيل هلا مبا يأيت، نائهماآلباء مع أب اتاحتوى القرآن على عدد من النماذج حلوار حيث
 .السالم ماعليه كحوار إبراهيم مع إمساعيل ،وابنه الصاحل الصاحل بني األبحوار  .١
قبل توبتـهم  -م مع بنيهكحوار يعقوب عليه السال ،وابنه العاصي الصاحل بني األبحوار  .٢

 .-وطلبهم من أبيهم االستغفار هلم
 . مع ابنهعليه السالم كحوار نوح  ،وابنه الكافر الصاحل بني األبحوار  .٣



 

  .أبيه آزرإبراهيم عليه السالم مع حوار ك، بني االبن الصاحل واألب الكافرحوار  .٤
أسسـها  حتديـد  نباطها وحاولت الباحثة اسـت ، اختذ القرآن منهجية متميزة، ويف هذه النماذج

، دراسة مجيع احلوارات اليت حصلت بني اآلباء واألبنـاء يف القـرآن الكـرمي   ب وذلك، وأساليبها
اليت استخدمها يف ، واالستفادة من لفتات القرآن اللغوية والبالغية والعلمية والنفسية واالجتماعية

مث ، خالل التطبيقات التربويـة هلـا  مع بيان أثرها يف تربية األبوين ألبنائهما من ، واراتهذه احل
  . مع أبنائهم تفعيل احلواراآلباء يف  تصور مقترح يفيديف وضع  االستفادة مما سبق

يف  تهمنهجيوحماولة استنباط  يف القرآن الكرمي حوار اآلباء مع األبناءإن التعرف على واقع 
ج ما تكون للرجوع إىل كتـاب  واليت هي يف أحو، هذه املرحلة الزمنية من عمر األمة اإلسالمية

  .سبيل للتغلب على أي معوق يقف يف طريق التربية بإذن اهللا تعاىل ، را والسري وفق هديه

يف تربية أبنائها التربية ، وكذلك فإنه يمكن لألسرة املسلمة أن توظف التطبيقات التربوية
چ : مصداقاً لقوله تعاىل، إلسالماإلسالمية الصحيحة يف هذا العصر وحتقق م ما أراده اهللا ألمة ا

: آل عمران [ چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  

١١٠[ .  
فيكون ، التدبر والفهم آليات الكتاب العزيز والعمل ا، هذه الدراسة تههدفوهذا ما است

  . تعود يهالقرآن حمور اهتمامها وغايتها، منه تنطلق وإل

  

  : أسئلة الدراسة
  :عن السؤال الرئيسي اآليت سة اإلجابةحاولت الدرا

ولإلجابة علـى هـذا    وما تطبيقاته التربوية؟، ما واقع حوار اآلباء مع األبناء يف القرآن الكرمي
  :األسئلة الفرعية التالية ترحطُالسؤال 

  ؟ هوم احلوارما مف -١
  األبناء؟باء ويف العالقة بني اآلوار ما دور احل -٢
  ما واقع حوار اآلباء مع األبناء يف القرآن الكرمي؟ وما تطبيقاته التربوية؟  -٣
  ما التصور املقترح لتفعيل حوار اآلباء مع األبناء؟  -٤



 

  :أهداف الدراسة
  : سعت الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية

  .التعرف على مفهوم احلوار -١
  .األبناءاآلباء و يف العالقة بنيوار احل ان دوربي -٢
  .ووضع تطبيقات تربوية هلا، دراسة مجيع حوارات اآلباء مع األبناء يف القرآن الكرمي -٣
اليت ورد فيها هـذا  يات اآلمنهجية خاصة باحلوار بني اآلباء واألبناء بناء على دراسة استنباط  -٤

  .احلوار
  .القرآن الكرميتقدمي تصور مقترح لتفعيل حوار اآلباء مع األبناء يف ضوء  -٥

  :أمهية الدراسة
  :سة يف نظر الباحثة إىل أمور منهاتعود أمهية الدار

١. وهذه اهلداية وسيلة إلصالح حال ، عد هذه الدراسة بياناً للهداية القرآنية يف جمال التربيةت
يقف نفعها على األسرة فقط بل ميتد ليشمل  فال ،ولبنة على طريق إصالح األمة، األسرة واتمع

 .ألمة مجعاءا
٢. ا حيث خصت حوار اآلباء دون  -حسب علم الباحثة-عد هذه الدراسة تجديدة يف با

 .وار من خالل آيات القرآنهلذا احل لة استنباط منهجيٍةحماوِ، غريه من أنواع احلوار األخرى
، انتهاج أسلوب احلـوار بينـهم  على ، واألبناءتربز أمهية الدراسة يف كوا تساعد اآلباء  .٣
 .اليت تضمن جناحه، ومتطلباته، لك بإيضاح مفهومهوذ

٤. يشرف املوضوع بشرف متلَّعوعليه فإن منهجية حوار اآلباء مع األبناء تشرف بشرف ، هق
 . تسري وفق منهجيته وتقف عند حدوده وأحكامه، مصدرها الذي تستنبط منه وهو القرآن الكرمي

٥. إخالصا حني ميارسها اآلباء ، عاً من أنواع العبادةعد منهجية احلوار بني اآلباء وأبنائهم نوت
 .واستحضارا ملسؤولية التربية، وإتباعا لما جاء يف القرآن، هللا تعاىل
ـ يو، اآلباء يف التواصل مع أبنائهمحتتوي هذه الدراسة جانباً تطبيقياً يستفيد منه  .٦ ه نتج عن

  . كيف يتواصلون مع غريهم مستقبالً تعليم أبنائهم

  :دراسةمنهج ال



 

الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفـة مـن   «يعرف املنهج بأنه ذلك 
  .)١(»ملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومةيمن على سري العقل وحتدد ع، القواعد العامة

  : واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي
مشـكلة   -توافرة ذات العالقة مبوضوعاجلمع املتأين والدقيق للسجالت والوثائق امل«ويعرف بأنه 

ومن مث التحليل الشامل حملتوياا دف استنتاج ما يتصل مبشكلة البحـث مـن أدلـة     .البحث
  .)٢(»وبراهني تربهن على إجابة أسئلة البحث

ودراسة اآليات اليت اشتملت على حوار اآلباء مـع   حصرالباحثة يف  توظيف هذا املنهج من ومت
ممـن هلـم    ،وآراء العلماء واملفكرين ،ف على شروحها من خالل كتب التفاسريوالوقو، األبناء

  .إسهام يف هذا اال
  :كما استخدمت الباحثة الطريقة االستنباطية

دئ تربوية مدعمة بذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص دف استخراج مبا«وهي 
  .)٣(»باألدلة الواضحة

آليات اليت حصل الفوائد والتطبيقات التربوية من اريقة يف استنباط الباحثة من هذه الط استفادتو
  .لوصول إىل منهجية هذا احلوارل، ألبناءفيها احلوار بني اآلباء وا

  

  :مصطلحات الدراسة
  :احلوار •
، تتضمن تبـادالً لـآلراء واألفكـار واملشـاعر    ، حمادثة بني طرفني أو أكثر« :أنهف احلوار بيعرَّ

أكرب من الفهم والتفاهم بني األطراف املشاركة فيه لتحقيق أهدافا معينـة   وتستهدف حتقيق قدر
  .)٤(»ملشاركون يف احلوار إىل اجنازهايسعى ا

  :أما احلوار القرآين

                                     
 .٩٠ص، م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، الرياض، مكتبة العبيكان، ٣ط، إىل البحث يف العلوم السلوكيةاملدخل  ،صاحل بن محد العساف )١(
 .٢٠٦ص ، املرجع السابق )٢(
  .٤٣ص، هـ١٤١٢، جدة، دار الشروق، ٦ط، املرشد يف كتابة األحباث ،حلمي فودة وعبد الرمحن صاحل )٣(
 .٢٠- ١٩ص، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، القاهرة، مكتبة وهبه، وأساليب تعليمهاحلوار فنياته واستراتيجياته ، مىن إبراهيم اللبودي )٤(



 

أو حيكيه موجهاً إىل منـادى أو  ، أو سؤال يوجهه القرآن، أو خطاب، كل نداء«: يعرَّف على أنه
أو توجيه اهتمامهم إىل هذا األمر أو إىل ، توجيههمبقصد ... حول أمر هام ، خماطب أو خماطبني

، حتقيق هدف معني أو القيام بسلوك فكري أو اعتقادي أو اجتمـاعي أو أخالقـي أو تعبـدي   
أو مع مالحظة جواب القـرآن  ، وعددناه حواراً مع تقديرنا الستجابة املخاطب أو جتاوبه النفسي

  . )١(»على السؤال أو النداء املطروح
  .له لكل نداء يف القرآن يف احلوارهذا التعريف إدخا ويؤخذ على

  :يف هذه الدراسة هو، والتعريف املُعتمد للحوار
حول موضوع يهم كـال  ، أيا كان عددهم أو نوعهم، جتاوب ومراجعة بني طرفني اثنني أو أكثر

ـ ، وبأي وسيلة من وسائل االتصال املناسبة ألطراف احلوار وظروفـه ، الطرفني أو أحدمها  دف
     .اإلقناع أو تقريب وجهات النظر

 : األبناء، اآلباء •
»واُألم اَألب وانوهـو ، ةاللغيف التغليب  وذلك بناء على باب، فتشمل املذكر واملؤنث ،)٢(»اَألب :
أو إطالق لفظه عليهما؛ إجراء ، وقيل ترجيح أحد املغلوبني على اآلخر. إعطاء الشيء حكم غريه«

ل إلطالق األبوين واملراد ما ويمثَّ، )٣(»وهو أنواع منها تغليب املذكر...تفقنيللمختلفني جمرى امل
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     چ :تعاىل يف قصة يوسف عليـه السـالم  اهللا ا جاء يف قوله مب، األب واألم

رف أباه وأمه؛ ألن ذلك هو الغالب يف استعمال الناس واملتعا: إذ املراد بأبويه .]١٠٠: يوسف[ چکک
وفق قاعدة التغليب؛ فإن و، اآلباء مجع األبف ،اآلباء: اجلمع احلال يفوكذلك . )٤(بينهم يف أبوين

إال إذا دعـت احلاجـة   -أي اآلباء واألمهات ، الذكور واإلناثكال  م يف الدراسة احلاليةراد املُ
  .-فيشار لذلك يف حمله، لتخصيص أحدمها باخلطاب

  .)٥(فهي من باب التغليب تشمل الذكور واإلناث إذا اجتمعوا، ألبناءالفظة يقال يف  ما سبقومثل 
  :التطبيقات التربوية  •

                                     
 . ١٤ص، سابقمرجع  ،التربية باحلوار، النحالوي نعبد الرمح )١(
 .٤٣ص، اجلزء األول، م٢٠٠٠ ،بريوت، دار صادر ،لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين ابن منظور )٢(
، م١٩٨٨- هـ١٤٠٨، بريوت، دار اجليل، حممد أبو الفضل: حتقيق، الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي )٣(

 .٣٠٢ص، اجلزء الثالث
ـ ١٤٢١، بريوت، دار الفكر ،٣ط، صدقي مجيل العطار: ضبط وتوثيق، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، طربيابن جرير ال )٤( -هـ

 .٧٧ص، اجلزء الثالث عشر، م٢٠٠١
 .٢٧ص ،م١٩٩٨-هـ١٤١٩، بريوت، سة الرسالةمؤس، ٢ط، الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين )٥(



 

آليات الـيت  ء مستنبطة من ااصة حبوار اآلباء مع األبنااخلعملية التربوية الفوائد ال، اتقصد الباحثة 
  .حصل فيها هذا احلوار

  :املنهجية •
ويستخدم لفـظ  . )١(أي بني واضح: ال طريق ْجيق، »ج«يف اللغة مأخوذة من الفعل املنهجية 
واليت تؤثر يف حمتواه ،  عن الفلسفة الكامنة وراء العلم التربويريللتعب Methodology املنهجية

واليت تقتصر على دراسـة اإلجـراءات    وهي بذلك ختتلف عن مناهج البحث، ومناهجه البحثية
املوضوعات اليت يقوم بدراستها من أجل اإلجابة  واخلطوات املنظمة اليت يتبعها الباحث يف معاجلة

وعليه فمنهجية البحث ترتفع ملستوى أعلى لتهتم بالبحث . )٢(على أسئلة البحث واختبار فرضياته
  .فيما وراء تلك املناهج البحثية من فلسفات موجهة

  :التعريف اإلجرائي للمنهجية
، مها يف احلـوار ااألساليب اليت ميكن استخدو، حوار اآلباء مع األبناءاألسس اليت يقوم عليها هي 

  .من احلوار املطلوبة نتيجةمستمدة من القرآن الكرمي؛ للوصول إىل ال

  :الدراسات السابقة
القـرآن   :احلـوار يف  تناولت كل منها، دراسات ميكن اإلفادة منها ة أربعوجدت الباحث

  :كما سيأيت، الكرمي والسنة النبوية أو يف القرآن فقط

  )٣(القصص القرآين بني اآلباء واألبناء: ة األوىلالدراس
اختذ الباحث يف دراسته منهجا يقوم على قراءة مستوعبة ملعظم تفاسري القرآن الكـرمي يف  

التقاط العرب والفوائد اليت يذكرها املفسرون مث ، واستخالص أرجح األقوال، القصة الواحدة آيات
ألحكام الفقهيـة  كر بعض اوذ، متس جوانب املوضوعمع الرجوع للكتب اليت ، يف ثنايا كالمهم
وإبراز الفوائد البالغية ، إيراد بعض املصطلحات البالغية والتعريف امع االهتمام ب، والراجح منها

                                     
   .٣٦٥ص ،اجلزء الرابع عشر، مرجع سابق ،ان العربلس ،أبو الفضل مجال الدين ابن منظور )١(
، القـاهرة ، دار الفكـر العـريب  ، بيـق املنهجية اإلسالمية يف البحث التربوي منوذجاً النظرية والتط ،النقيبعبد الرمحن عبد الرمحن  )٢(

 .٢٤ص، م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥
جامعة ( .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، دمشق، دار القلم، )ري منشورةرسالة ماجست( ،القصص القرآين بني اآلباء واألبناء، عماد زهري حافظ) ٣(

 ).م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، مكة املكرمة، لسنةقسم الكتاب وا، كلية الدعوة وأصول الدين، أم القرى



 

مع االلتـزام  ، ذكر أوجه القراءات وبعض املعاين اللغوية والفوائد التربويةمث ، املتعلقة بتلك اآليات
  .نبويةبالصحيح من األحاديث ال

أن على اآلباء إدراك مسؤوليتهم العظيمة جتاه أبنائهم يف دعوم إىل : ومن نتائج الدراسة  
مع مراعاة ، وضرورة حرص األبناء على إصالح آبائهم إن وجدوا فيهم احنرافًا، االلتزام بدين اهللا
وضـرورة  ، مةومعاجلة أخطائهم حبك، وضرورة مراعاة احلالة النفسية لألبناء، األدب يف دعوم

  .العلم بالنسبة للدعاة إىل اهللا
وختتلف معها ، تلتقي الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف االهتمام بعالقة اآلباء باألبناء  

تم بدراسة مجيع آيات القصة يف مجيـع  ، يف كون الدراسة السابقة دراسة تفسريية باملقام األول
حىت القصص اليت مل يرد فيهـا  ، ترد فيها والترجيح بينها وذكر مسائل، القرآن الكرمي مواقعها من
قصص اآلباء مع األبناء الـيت جـاءت عـن     لتشمل ومتتد كذلك، وار بني األب واالبننص احل
دراسة تربوية تم بدراسة اآليات اليت حصل فيها احلـوار  ، يف حني أن الدراسة احلالية، الصحابة

مـن خـالل    احلوار بينهمأسلوب نباط فوائد تربوية متعلقة بواست، بني اآلباء واألبناء دون غريها
 واستخالص منهجية هلذا احلوار قائمة على أسس ،مع االهتمام باجلانب التطبيقي، النص احلواري

  .أساليب قرآنية خمتلفةو، متعددة

  )١(احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة: الدراسة الثانية
اب احلوار تأصيالً علمياً شرعياً عن طريق ربطه بنصـوص  تأصيل آد استهدفت الدراسة

اعتمد منهج الباحث فيها على مجع واستقراء النصوص املتشـاة واملتفرقـة يف   . الوحي مباشرة
مث رتـب  ، مع إضافة السري واألحداث واملواقف مما له تعلـق باملوضـوع  ، كتاب اهللا وسنة نبييه

مث قام بدراسـة هـذه النصـوص وحتليلـها     ، هاالنصوص موضوعياً حسب اآلداب اليت تضمنت
مث ذكر طريقته يف تصـنيف  ، مستنرياً بشروح العلماء وأقواهلم، واستخراج ما ظهر له من اآلداب
  . اآلداب وتقسيم األبواب واملباحث

وأنه ينبغي ، كان من أبرز نتائج الدراسة أن األدب يف احلوار ال يقل أمهية عن احلوار نفسه
مجع وحتقيـق  اقترح و، تجاسر على احلوار ويدخل فيه ما مل حيقق األهلية يف هذاللمسلم أن ال ي

وإبرازها يف موسـوعة أو مؤلـف   ، ودراسة ما ميكن احلصول عليه من احلوارات القدمية واحلديثة

                                     
مكـة  ، دار التربية والتراث، )رسالة ماجستري منشورة(، احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة، حيي بن حممد حسن زمزمي) ١(

 . )هـ١٤١٣، مكة املكرمة، الكتاب والسنة  قسم ، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى( .م١٩٩٤هـ١٤١٤، مةاملكر



 

مثل أن جتمع احلوارات مع أهل الكتـاب يف قسـم   ، ترتب حسب موضوعاا وأهدافها، خاص
  .  قسم آخرواحلوارات الفقهية يف، خاص

وختتلف معها يف كـون  ، تلتقي الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف بيان مفهوم احلوار
مـع   -الدراسة السابقة دراسة اعتنت باآلداب على أساس التفريق بينها وبني األصول املنهجيـة  

وكانت هذه اآلداب مستنبطة من كـل آيـات    -تداخلها أحيانا مع األصول كما يرى الباحث
 تم الدراسـة احلاليـة   يف حني، احلوار يف القرآن الكرمي والسنة النبوية وفق تصنيف الباحث هلا

حيث أن الباحث ذكر آيـات احلـوار   ، اآلباء مع األبناء يف القرآن الكرمي فقط بدراسة حوارات
يـق  الذي دار بني إبراهيم عليه السالم مع أبيه وقومه ضمن موضوع الدعوة إىل اهللا دون أي تعل

  .أو إشارة إىل ما احتوت إليه من جوانب تربوية، عليها

  )١( احلوار آدابه وتطبيقاته يف التربية اإلسالمية: ثالثةالدراسة ال
بيان أنواع احلوار يف القـرآن  مبعىن احلوار ودواعيه وعوائقه و استهدفت الدراسة التعريف

، وية للحوار يف األسرة واملدرسة واتمـع وإبراز الفوائد الترب، وبيان آداب احلوار، والسنة النبوية
استخدم الباحث فيهـا املنـهج   . والتطبيقات التربوية آلداب احلوار يف األسرة واملدرسة واتمع

وكان من أبرز نتائجها أن احلوار يأيت مبعىن املراجعـة يف  . الوصفي التحليلي والطريقة االستنباطية
وأن احلوار بدون آدابـه  ، قرآن والسنة بلفظها وإمنا مشتقااوأن كلمة احلوار مل ترد يف ال، الكالم

رت الدراسة من استغالل احلـوار يف الـدعوات   كذلك حذَّ، ال ينفع بل قد تكون نتائجه سلبية
  .املشبوهة وبث األفكار املنحرفة

وتقدمي تطبيقات تربوية ، تلتقي الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف بيان مفهوم احلوار
وختتلف عنها يف كون الدراسة السابقة تناولت بالذكر أنواع احلوار املختلفة يف القـرآن  . ألسرةل

على حوار اآلباء مع األبناء كأحد  تركزو، تختصيف حني أن الدراسة احلالية ا، والسنة النبوية
من مناذج  والذي أشري إليه يف الدراسة السابقة كنموذج، أنواع احلوار املوجودة يف القرآن الكرمي

  .احلوار القرآين فقط
إىل دراسة احلوارات اليت وردت يف كتاب  وقد أشار الباحث يف توصيات الدراسة السابقة

وهذا ما أرادت الباحثة القيام ، واالستفادة منها، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، اهللا عز وجل
                                     

ـ ـمرك، ٢ط، ))رسالة ماجستري منشورة(، احلوار آدابه وتطبيقاته يف التربية اإلسالمية، خالد بن حممد بن وصل املغامسي) ١( ك ـز املل
، مكة املكرمـة ،قسم التربية اإلسالمية واملقارنة، كلية التربية،جامعة أم القرى( .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، الرياض، عبد العزيز للحوار الوطين

 .)هـ١٤٢٣



 

اآلباء مع أبنائهم الـيت   وهو العكوف على دراسة كل نصوص حوار، به من خالل هذه الدراسة
، نهجية اليت اختذها القرآن يف حوار اآلبـاء مـع األبنـاء   امل الستنباط، جاءت يف القرآن الكرمي

وهو مـا مل تشـتمل عليـه    ، تصور مقترح لتفعيل احلوار بني اآلباء واألبناءمن خالل وتوظيفها 
  .الدراسة السابقة

  )١( هدافهاحلوار يف القرآن معامله وأ :رابعةالدراسة ال
حاولت من خالله دراسة احلوار من جوانبه ، اختذت الباحثة يف دراستها منهجاً موضوعياً

بشروح العلمـاء  و، باالستعانة بالكتب الستة، من مجع وترتيب ودراسة نصوص احلوار، املختلفة
 .مع احلرص على استنباط الفوائد واستخالص الدروس والعرب. وأقواهلم يف تلك النصوص

واختلفت طريقة الدعوة إىل ، اختالف أسلوب احلوار مع كل فئة من املخاطبني من نتائجهاوكان 
واألصل فيه أن يكون باليت هي أحسن إال إذا كان احملاور معاندا حيتـاج  ، اهللا مبا يناسب أحواهلم

، فيعد حوارا منهم مجيعـاً ، وأن احلوار يصدر من الفرد ويؤيده الباقون بسكوم. القوة والغلظة
، وللتأكيـد ، للتـذكري والعظـة  ، ومن فوائد التكرار يف احلوار أنه يف كل مرة يزيد معىن جديداً

  .مما جيعله وجهاً من وجوه اإلعجاز، وألغراض عديدة
وكذلك يف ذكر خصائص ، اسة السابقة يف بيان معىن احلوارتلتقي الدراسة احلالية مع الدر

سة السابقة دراسة دعوية اهتمت بعرض أنواع احلـوار  وختتلف معها يف أن الدرا، احلوار القرآين
أشارت إشـارة عـابرة ال   ، وحني حتدثت عن احلوار بني بين البشر، القرآين املختلفة على العموم

حتت عنوان (لى هذا احلوار وذكرت مثال واحداً ع، تتجاوز األسطر إىل احلوار بني طرفني مفردين
ومل تتطـرق   ،وذكرت القصة مع اآليات فقط، وسف وأبيهوهو احلوار الذي دار بني ي ،)األنبياء

تخذ منهجاً لآلباء واألبنـاء يف  مكن أن تي، وما انطوى عليه من معاين تربوية ،لتحليل هذا احلوار
  . حوارهم معاً

وجدت الباحثة أن هذه الدراسات مل تفرد حـوار  ، من خالل عرض الدراسات السابقة
وقد أوصـت الدراسـة   . تتناوله بشيء من التفصيل والبيانوستقال م ،اآلباء مع األبناء يف القرآن

واليت مـن بينـها   ، الثانية والثالثة بدراسة أنواع احلوار اليت وردت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية
  .وهو موضوع هذه الدراسة، حوار اآلباء مع أبنائهم يف القرآن الكرمي

                                     
، جـدة ، دار األنـدلس اخلضـراء  ، )رسالة دكتـوراه منشـورة  ( ،حلوار يف القرآن معامله وأهدافها ،عبد اهللا عابدسناء بنت حممود  )١(

  .)م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، جدة، التربية وعلم النفس قسم، كلية التربية للبنات. (م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥



 

لتأمل من اهللا تعاىل العون يف سـعيها حنـو   وحيث أن معني القرآن ال ينضب فإن الباحثة 
واالستفادة من لفتات القرآن اللغوية ، دراسة كل نصوص حوار اآلباء مع أبنائهم يف القرآن الكرمي

مع بيان أثرها يف تربيـة  ، اليت اختذها يف هذه احلوارات، والبالغية والعلمية والنفسية واالجتماعية
ميكـن  ، واضـحة  أسـاليب جية علمية أصيلة ذات أسس ووالوصول إىل منه، األبوين ألبنائهما

  .فاهللا أسأل التوفيق والسداد. تصور مقترح لتفعيل حوار اآلباء مع األبناءاالستفادة منها يف وضع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  

                                                                                                                       
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
    

  

  

  الفصل الثا�ي
  مفهوم احلوار 
  :المبحث األول
  الحوار في اللغة

  :المبحث الثاني
  الحوار في القرآن الكريم

  :المبحث الثالث
  الحوار في االصطالح

  :المبحث الرابع
  التطور الداللي لمصطلح الحوار



 

:

حيـث أن  ، استجالء مفهوم احلوار يف التربية اإلسـالمية  فيما دف إليهف الدراسة د
ذلك مما يا يفيد يف مجع ا، راسةل العمل يف بقية فصول الدسهملادة العلمية وما يدخل ومينح تصور

 ؛ فعليـه على وضوح مفهوم احلوار يف التربية اإلسالمية لدى القـارئ يعني و. ضمن البحث فيها
  .فهو كاملنارة املُرشدة كلما استمر يف القراءة، ف فهمه للمراد خالل قراءته لفصول الدراسةيتوق

وتغدو أمهية حترير املصطلح للفئات املستفيدة من باحثني أو آباء وأبناء ضرورة ال غـىن  
فالبناء القوي البد . حىت يتمكنوا من الوصول إىل اهلدف املنشود من البحث يف ثبات ورشد، عنها
  .ن يشيد على أساس ثابت ومتنيأ

ما مفهوم احلوار  :تتم اإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة، يف ثنايا هذا الفصلو
ملعرفة أصـول املصـطلح   ، من خالل دراسة مفهوم احلوار يف معاجم اللغةيف التربية اإلسالمية؟ 
 عـن معـىن املصـطلح    يلي ذلك البحث يف القرآن الكـرمي  ،ل العريب لهوكيف كان االستعما
ومن ثَمَّ حماولة معرفة التطـور   ،املبحث اخلاص باحلوار يف االصطالح مث ،.واالستعمال القرآين له

غري أن الباحثة اقتصرت يف دراستها على القرآن الكـرمي   .الذي حصل يف مصطلح احلوار ومعناه
وختصيصـه  ، احـد وليس هذا إال من باب أن تركيز اجلهد وتسليط الضوء على جانب و، فقط

  .بالدراسة أكثر فائدة



 

א א:א א א
من خالل الرجوع ملعاين كلمة احلوار واشتقاقاا يف عدد من معـاجم اللغـة العربيـة    

توصـلت  ، مث دراسة ما جاء فيها حول مادة حور أو حار أو حـري ، وفق زمن تأليفها، األصيلة
وضمن هذا األصل يندرج عدد مـن  ، الرجوع وهو،  أصل واحدالباحثة إىل أن الكلمة تعود إىل

  : املعاين كما سيأيت تفصيله
الباطلُ يف : "والعرب تقول...فيقال حار إذا رجع«، )١(»إذا رجع، مصدر حار حيور حوراً: احلْور«

  :  رو قال الشاع. املرجع: واملَحار«. )٣(والتحوير الترجيع، )٢(»أي رجعٍ ونقْصٍ" حورٍ

     حنن بنو عامرِ بنِ ذُبيانَ والـ

  )٥(»محاَرهم للقُبورِ  )٤(ـناس كَهامٍ  
، وكل شيء يتغري من حال إىل حال فإنك تقول حار حيور...احلَور الرجوع عن الشيء إىل غريه«

  :وقال لبيد
     وما املرُء إال كالشهاب وضوئه 

  عاطو سماداً بعد إِذْ هر ٦(»حيور(  

بل قد يكون رجوعاً إىل احلال األول ، ومما سبق يظهر أنه ال يستلزم أن يكون الرجوع إىل النقص
جاء يف معجم و،)٧(»احلور الرجوع عن الشيء وإىل الشيء«:فقد جاء يف تاج العروس،أو أفضل منه

  .)٨(»سنت حاهلاإذا كانت مهازِيلَ فَسمنت وح، وأَرجعت اإلبلُ«: مادة رجعمقاييس اللغة يف 
مـا  «: إطالق اسم اَألحور على العقل فيقـال ، مما يدخل يف معىن الرجوع من املسميات
حتقق معىن الرجوع  :ووجه التسمية باألحور ،)٩(»يعيش فالنٌ بأَحور أَي ما يعيش بعقل يرجع إِليه

                                     
 . ٥٢٥ص، اجلزء األول ،م١٩٨٧، بريوت ،دار العلم للماليني، رمزي منري بعلبكي: حتقيق، ة اللغةمجهر، بكر حممد بن دريد أبو )١(
، اجلزء الثاين، م١٩٩١-ـه١٤١١، بريوت، دار اجليل، عبد السالم هارون :حتقيق، معجم مقاييس اللغة، بن فارساحلسني أمحد  أبو )٢(
  .١١٧ص

 .٢٢٩ص، اجلزء اخلامس، ت.د، عبد السالم هارون: حتقيق، ذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري) ٣(
 ).١٢٧ص، اجلزء الثالث عشر، مرجع سابق ،لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين ابن منظور. ( رجل كهام أي ثقيل مسن) ٤(
    ٦٤٠ص،اجلزء الثاين،م١٩٩٠ ،بريوت، دار العلم للماليني،٤ط،د الغفور عطارأمحد عب :حتقيق ،الصحاح، د اجلوهريمساعيل بن محاإ )٥(
 .٢٢٧ص ،اجلزء اخلامس ،مرجع سابق، ذيب اللغة، د بن أمحد األزهريمنصور حمم أبو )٦(
 .٢٧٢٩ص ، م١٩٦٧- هـ١٣٨٦، دار اجليل ،عبد الكرمي العزباوي: حتقيق، تاج العروس، مرتضى احلسيين الزبيديحممد  )٧(
  .٤٩١ص، اجلزء الثاين، مرجع سابق، معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارساحلسني  أبو )٨(
 .٢٦٤ص ،اجلزء الرابع ،مرجع سابق ،لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين ابن منظور )٩(



 

هـذا مـن    غـة صاحب أساس البالوقد عدَّ ، من صاحب العقل لعقله فيما يعرض له من أمور
  . )٢(»أَحور الرجلِ قلبه«: فقال، وأطلقه بعضهم على القلب ،)١(ااز

على ولد الناقة  -)٣(بالضم وقد جاء بالكسر يف لغة رديئة- ومن املسميات إطالق احلُِوار
ووجه التسمية باحلوار أن ولد الناقة يرجع إليها كلما بعد عنـها   .)٤(من حني يوضع إىل أن يفطم

صل عن الرضاعة من أمه مسـي  أن احلُوار إذا ف يؤيد ذلك، فتحقق فيه معىن الرجوع، منهالريضع 
، أي مما شذ عن معىن حور يف اللغـة ، )٥(حوار الناقة مما شذ عن الباب ابن فارسوقد عدَّ  .فصيالً

فهم  كل محلَّة دنت منازلُهم«فـ:ومنه أيضاً احلارةُ . وقد ظهر كما سبق دخوله يف معىن الرجوع
 .إليها كلما ذهبوا عنـها -أي يرجعون –ووجه التسمية باحلارة أن أهلها حيورون، )٦(»أهلُ حارٍة

أما احلوائر فجمع احلائر، وهو املكان املطمئن ...والصواب حارات. حواير: ويقولون جلمع احلارة«
  .)٧(»يتحير فيه املاء

  :ويندرج حتت هذا األصل عدد من املعاين منها 
كلمته فما أحار إيلَّ جواباً : التجاوب؛ وتقول: التَّحاور«: جاء يف لسان العرب :التجاوب-أ

كلمته فما رجع إيل «: ويف عمدة احلفاظ، أي أن أحار مبعىن أجاب، )٨(»واستحاره استنطقه...
ثبت ر دخول التجاوب يف معىن األصل املُفالرجوع باإلجابة يظهِ، )٩(»حوار وال حوير أي جواباً

 .هو الرجوعو
 :ومثل من أمثاهلم . الرجوع من صالح إىل فساد أو من زيادة إىل نقصان: احلَور« :النقصان-ب
رجوع من حال إىل «فهو ، )١٠(»يريد النقصان بعد الزيادة) نعوذ باهللا من احلَور بعد الكَور( 

                                     
-هـ١٤١٩، بريوت، دار الكتب العلمية، باسل عيون السود حممد :حتقيق، أساس البالغة، القاسم جار اهللا حممود الزخمشري أبو )١(

 .٢٢١ص، اجلزء األول، م١٩٩٨
 .٢٢٧ص، اجلزء اخلامس، مرجع سابق، ذيب اللغة ، منصور حممد بن أمحد األزهري  أبو )٢(
 .٦٠٨ص ،اجلزء األول، م١٩٢٧، بريوت، املطبعة األمريكية، البستان، اهللا البستاين اللبناينعبد  )٣(
 .٢٦٦ص، اجلزء الرابع، مرجع سابق ،لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين ابن منظور )٤(
  .١١٧ص، اجلزء الثاين، مرجع سابق، معجم مقاييس اللغة، ساحلسني أمحد بن فار أبو )٥(
 . ٢٣٣ص، اجلزء اخلامس، مرجع سابق، ذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري )٦(
، القاهرة، مكتبة اخلاجني، السيد الشرقاوي :حتقيق، تصحيح التصحيف وحترير التحريف، ن أيبك الصفديصالح الدين خليل ب )٧(

  .٥٠ص، م١٩٨٧-هـ١٤٠٧
 . ٢٦٤ص، اجلزء الرابع، مرجع سابق ،لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين ابن منظور )٨(
اجلزء ، م١٩٩٣هـ ١٤١٤، بريوت، عامل الكتب، د ألتنوجيحمم :حتقيق، عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، السمني احلليب )٩(

  . ٥٣٥ص، األول
  . ٥٢٥ص، اجلزء األول، مرجع سابق، مجهرة اللغة، بكر حممد بن دريد أبو )١٠(



 

وحار عمامته ، إِذا لَفَّهايقال كار عمامته على رأْسه "، النقض: ويدخل يف معىن النقصان. )١(»حال
 .)٢("إِذا نقَضها

واحملور العود الذي ...  )٣(إذا هيَّأها وأدارها ليضعها يف املَلَّة، حوَّر اخلُبزةَ" :التهيئة والتدوير-جـ
" و .)٥("قيل له محور للدَّوران؛ ألنه يرجع إىل املكان الذي زال عنه . " )٤("تدور عليه البكْرة 
وعليه فالدوران يدخل يف معىن الرجوع؛ ألن فيه ، )٦("حوهلا ميسماً إذا أدرت، حوَّرت عني البعري

 . رجوع وعودة إىل املكان الذي زال عنه 
وأكثر ما يكون ذلك يف ، نقاء بياض العني وصفاء سوادها: احلَور« :النقاء واخللوص-د

وأصله ، احلَوارِي الناصح«و، )٨(»يات األلْوان واجللودواحلَواريَّات من النساء النق«، )٧(»الصبيان
واحلواريون خلَصاء األنبياء عليهم ....وكلُّ شيء خلص لونه فهو حوارِي . الشيء اخلالص 
وكذلك ، وتأويل احلواريني يف اللُّغة الذين أُخلصوا ونقُّوا من كل عيب... السالم وصفوم

وتأوِيلُه يف النَّاس الذي قَد روجِع يف ...،باب البرسمي به ألنَّه ينقَّى من لُ، احلُوَّارى من الدقيق 
-أجابوا عيسى بن مرمي)١٠(كانوا قوما قصارين«، )٩(»اختيارِه مرةً بعد مرٍَّة فَوجِد نقيا من العيوب

هذا  مث غلب. )١١(»هاأي غسلهم إيا، سموا حواريني لتحويرهم الثيابفُ-صلى اهللا عليه وسلم
وعليه فإن الوصول إىل النقاء والصفاء . )١٢(حىت صار كل ناصر وكل محيم حوارِياً االسم

 . واإلخالص حيتاج رجوعا وحبثًا لتمييز الشيء عما يعلق به والرجوع به ألصل ما كان عليه
ابتهم عيسى عليه وإما إلج، إما لغسلهم الثياب، ويظهر هنا أن سبب تسمية احلواريني ذا االسم

فإن كانت التسمية ، فكانوا خلصاءه من دون الناس -حني دعاهم إىل اإلميان باهللا تعاىل- السالم 
وإن كانت بسبب إجابتهم عيسى ، بسبب غسلهم الثياب فيدخلون يف معىن النقاء واخللوص

                                     
  .٢٦٤ص، اجلزء الرابع، مرجع سابق ،لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين ابن منظور )١(
 .املرجع السابق )٢(
 ).١٢٨ص، اجلزء الرابع عشر، مرجع سابق ،لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين ابن منظور. (ارالرماد احل: امللَّة) ٣(
 . ٦٤٠ص، اجلزء الثاين، مرجع سابق، الصحاح ،إمساعيل بن محاد اجلوهري) ٤(
 . ٢٦٦ص، اجلزء الرابع، مرجع سابق، لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين ابن منظور )٥(
  .  ٥٢٥ص، اجلزء األول، مرجع سابق، مجهرة اللغة، ريدبكر حممد بن د أبو )٦(
 .املرجع السابق )٧(
 .٢٢٩ص، اجلزء اخلامس ،مرجع سابق، ذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري )٨(
 . جع سابقاملر )٩(
  .وسيأيت بيان ذالك يف مبحث احلوار يف القرآن الكرمي ، أي يغسلون الثياب )١٠(
 .٥٢٥ص، اجلزء األول، مرجع سابق، مجهرة اللغة، بن دريد بكر حممد أبو )١١(
  .٢٦٥ص، اجلزء الرابع، مرجع سابق ،لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين ابن منظور )١٢(



 

وسيأيت . وعوكال املعنيني يعودان لألصل املثبت الرج، فيدخلون يف املعىن األول وهو التجاوب
ويدخل يف معىن النقاء . حبث سبب تسميتهم يف مبحث احلوار يف القرآن  -بإذن اهللا تعاىل-الحقًا

واحورَّ «. )٢(»أي بيَّضت: يقال حوَّرت الثوب«،)١(»التَّحوِير التبييض«فـ، التبييض:واخللوص
 . أصل لونه بإزالة ما علق بهففيه معىن التنقية واخللوص حيث يرجع الثوب إىل ، )٣(»ابيض: الشيُء
وذلك ، ه يحار حيرةً وحيرايقال حار بصر. )٤(»احلَور التَّحير «جاء يف لسان العرب  :التحير-هـ
وإمنـا  ...ِسيلُ املاء من األمصارواحلائر حوض يسيب إليه م...ظرت إىل الشي فَغشى بصركإذا ن

وقَف : ار املَاُء في املَكَانح: من املَجازو« ،)٥(يتحير فيه يرجع أقصاه إىل أدناهسمي حائراً ألن املاء 
حارتواس حيَّررِي كتجي رِي كيفدال ي كأَنَّه دَّدروعليه يدخل التحري يف معىن الرجـوع  .)٦(»وت ،

، عـىن التـردد  م ن احلـرية وتتضـمَّ  .يروح ويرجع إىل ما كان عليهاحلرية جتعل صاحبها  حيث
وتتضـمن  . )٧(»تردَّد فيه: حار املاُء يف الغديرِ)فيقال(...وإمَّا بالفكْرِ، التردد إمَّا بالذَّات: حلَورا«فـ
ـ  «فـ ،والدوامة ايضا معىن الثبات احلري امأي لَـهزايقال استحار الرجلُ مبكان كذا وكذا إذا ن ...

ال أفعل ذلـك  ) مومنه قوهل(يكاد ينقطع مستحري ومتحير  بت دائم الوالعرب تقول لكل شيٍء ثا
رِييرٍ ...حه٨(»يريد أبداد(ا مؤذنة بالوقوف واملطاولةهو من احلرية؛«فـ؛أل«)ومنـه قـوهلم  ، )٩ :
 .  )١٠(»أي أقيموا: وحيروا ذا املَوضعِ«

                                     
 .٢٦٥ص، اجلزء الرابع، مرجع سابق ،لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين ابن منظور )١(
 .٥٣٥ص، مرجع سابق، األلفاظدة احلفاظ يف تفسري أشرف عم، السمني احلليب )٢(
 . ١١٦ص، اجلزء الثاين، مرجع سابق، معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارساحلسني  أبو )٣(
 .  ٢٦٤ص، اجلزء الرابع، مرجع سابق، لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين ابن منظور )٤(
 .٢٣٢-٢٣١ص، امساجلزء اخل ،مرجع سابق، ذيب اللغة ،أبو منصور حممد بن أمحد األزهري )٥(
 .٢٧٣٧ص، ،مرجع سابق، تاج العروس، مرتضى احلسيين الزبيديحممد  )٦(
 .٢٦٢.ص  ،م١٩٩٢-هـ١٤١٢، دمشق، دار القلم، صفوان عدنان داوودي :حتقيق، مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين )٧(
  .٢٣٢-٢٣١ص، امساجلزء اخل ،مرجع سابق، ذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري )٨(
، اجلزء األول، م٢٠٠١-هـ١٤٢١ ،بريوت، دار الكتب العلمية، عبد احلميد هنداوي: حتقيق، اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين )٩(
  .٣٢٦ص

 .٢٠٤ص،اجلزء الثالث، م١٩٩٤- هـ١٤١٤،عامل الكتب،حممد حسن آل ياسني:حتقيق،احمليط يف اللغة،الصاحب إمساعيل بن عباد)  ١٠(



 

א א א א   :א

تشري مجيعها إىل ما ينبغي أن يكون عليه ، التعريف اللغوي دالالت تربوية متعددةيتضمن   
  : احلوار عموماً وحوار اآلباء مع األبناء خصوصاً

ويظهر خطأ مـن  . هو املقصود يف هذه الدراسة، )١(احلوار بفتح احلاء أو بكسرها احملاورة .١
 . فهو ولد الناقة، يقول احلُوار بالضم

يف اللغة على الرجوع إشارة إىل ضرورة الرجوع عن اخلطأ واالعتـراف  يف داللة احلوار  .٢
فـاحلق  . -مثالً-ويعد هذا منقبةً وخلقًا حممودا من األب محلُّ االقتداء ومن االبن البار بأبويه، به

 چہ  ه  ه  ه  هے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ : جيب أن يكون مطلبا لكل منهما؛ قال تعاىل

وعدم ، والثبات عليه، فعلى املريب أن يغرس يف املتريب قبول احلق من أي مصدر كان«. ]١٨: الزمر [
 .  )٢(»التكرب على من يفيده ولو كان دونه سنا ومكانة 

إشارة ألمهية حتديد أهداف واضحة للحوار بني ، يف داللة احلوار على الرجوع إىل األفضل .٣
إذ أن هدف احلوار هو « -)٣(»زاعـبتحرير حمل النيعرف عند األصوليني « وهو ما-اآلباء وأبنائهم
، وذا خيتلـف اهلـدف  ، )٤(»كما أن اهلدف من احلوار حيدد موضوعاته وأساليبه،مثرته املطلوبة

 .أو توضيح معىن، أو ترسيخ ملفهوم، فقد يكون تصحيحاً خلطأ، حبسب موقف احلوار وموضوعه
ل والتريث وفهم األمور على حقيقتـها  إشارة إىل ضرورة التعق، يف تسمية العقل باألحور .٤

أساس متني حلوار اآلباء مع األبناء؛ ، فالعقل احملتكم واملسترشد بشرع اهللا، قبل وأثناء وبعد احلوار
التريث إمهال للطرف اآلخر حىت وكذلك فإن . ألن العقل الصحيح ال يتعارض مع النقل الصحيح

، نفس أحد الطرفني من كالم اآلخر ما يرى خطأه فإذا وقع يف ال يقطع عليه شيئًا منه،يتم كالمه
وـذا األدب  ، فرمبا كان يف آخره ما يبني أن الغرض خبالف الواقع لـه ، فال يعجل باحلكم عليه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  چ : بقولـه -صلى اهللا عليه وسلم -)٥(الرفيع أدَّب اهللا سبحانه وتعاىل نبيه

 .]١١٤: طه [ چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

                                     
  .٦٠٨ص، اجلزء األول، مرجع سابق، البستان، اهللا البستاين اللبناين عبد )١(
 .٢٩١ص، م٢٠٠٥هـ١٤٢٦، املدينة املنورة، مكتبة دار الزمان ،٢ط ،أصول التربية اإلسالمية، خالد حامد احلازمي )٢(
  .٦٤ص ،مرجع سابق ،احلوار أصوله املنهجية وآدابه السلوكية، أمحد بن عبد الرمحن الصويان )٣(
 .١٠٩ص ،هـ١٤١٤، الرياض ،دار املسلم ،احلوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه يف الكتاب والسنة، خالد عبد اهللا القاسم )٤(
  .٧٥٤ص، اجلزء الثاين،م١٩٩٩-هـ١٤٢٠،الرياض، دار اشبيليا،منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد ،عثمان علي حسني )٥(



 

إشارة إىل أنه البد يف احلوار ) استحاره استنطقه(قد يكون يف داللة احلوار على التجاوب  .٥
ولكن بالنظر إىل اآليات اليت ذكرت قصة مرمي مـع  ، وقد ذكره صاحب اللسان، من رد منطوق

 فكان جواا إشـارة ، فسألوها عنه، وجاءت به إليهم -عليه السالم–قومها حينما ولدت عيسى 
أي أشـارت   .]٢٩: مرمي [ چچ  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ     ڌ   ڎ  ڎ  چ : يف قول اهللا سبحانه و تعاىل

إليه إشارة دلّت على أا تحيلهم عليه ليسألوه عن قصته، أو أشارت إىل أن يسمعوا منه اجلـواب  
كالم حكـى  الة ا كانت إشارا مبرتلة مراجعوملَّ.عن توبيخهم إياها وقد فهموا ذلك من إشارا 

وعليـه   .داللة على فهمهم اإلشارة مبرتلة الكالم املنطوق، ردا عليها )١(حوارهم الواقع عقب اإلشارة
حني  وهذا ما أشار إليه الشيخلي،فقد يكون إشارة أو كتابةً،فال يستلزم أن يكون اجلواب منطوقًا
البد لألبوين أن يعلما مـىت  ف وبناء عليه.)٢(هي الكالم املطبوعحتدث عن صورة أخرى للحوار و

 . فاإلشارة مثالً تكون أبلغ من الكالم أحيانا،كل شكل من أشكال احلوار نيستخدما
إشارة إىل أن على كل من طريف احلوار األب ، النقض داللة احلوار على معىن النقص ويف .٦

) اخلاطئـة ( اإلنقاص من قيمة املفاهيم«أو االبن أن يتدرج يف الوصول للهدف من خالل حماولة 
 .)٣(»املوروثة عند احملُاور حىت يتمكن من شحنة مبفاهيم جديدة 

علـق  إشارة إىل ضرورة البدء بإزالة ما قد ، كذلك فإن يف داللة معىن احلوار على التهيئة .٧
، )٤(فعلى املفاهيم تتوقف لغة التفاهم واحلـوار يف أي جمـال معـريف   .بالفهم من املفاهيم اخلاطئة

الوقائع واملواقف املثارة يف إطار تسلسل احلدث مما جيعـل األحكـام واآلراء    وضعوحيصل ذلك ب
ويقترن بـالفهم   .)٥(واملواقف اليت يتخذها الفرد ويتبناها مبنية على فهم صحيح وتقييم موضوعي

ملا كان املقصـود باخلطـاب داللـة    «:حيث يقول ابن القيم رمحه اهللا، حسن البيان ملراد املُحاور
وأن يدله على ذلـك  ، وأن يبني له ما يف نفسه من املعاين، امه مراد املتكلم من كالمهالسامع وإفه
فـإن مل حيصـل   ، بيان املتكلم ومتكن السامع من الفهم :كان موقوفًا على أمرين، بأقرب الطرق

فـإذا بـني   ، مل حيصل مراد املـتكلم ، أو حصل ومل يتمكن السامع من الفهم، البيان من املتكلم
،  اظـاين تلك األلفـامع معـومل يعلم الس،  رادهـة على مـاظ الدالـمراده باأللفكلم ـاملت

                                     
 .٩٧ص، اجلزء السادس عشر، ت.د، تونس، دار سحنون، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور) ١(
 .١٢ص، م١٩٩٣،  عمان ،دار الشروق، أخالقيات احلوار، عبد القادر الشيخلي )٢(
 .٣١ص، م٢٠٠٥ ،عمان ،بيت األفكار الدولية، كيف حناور اآلخرين، تيسري حمجوب الفتياين )٣(
 .٤ص، مرجع سابق، تربية اإلسالميةأصول ال، سعيد إمساعيل علي) ٤(
 .٤٠ص، مرجع سابق، احلوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه، مىن إبراهيم اللبودي) ٥(



 

 .)١(»مل حيصل له البيان فالبد من متكن السامع من الفهم وحصول اإلفهام من املتكلم
إذا أراد أن يكون كالمـه مـؤثراً   «إشارة للمحاور ، يف داللة احلوار على معىن التدوير .٨
؛ فـإن  )٢(»فاألدلة اليت تصلح هلذا رمبا ال تصلح لذاك، قول الناس تتفاوتأن يدرك أن ع، ومقنعا

ممـا   ،بل قد ختتلف أحوال احملاور نفسه خالل املوقف احلواري الواحـد ، أحوال احملاورين خمتلفة
يتطلب فطنة الطرف اآلخر وسرعة التغيري إىل األسلوب والوسيلة املناسبني؛ فالوسائل اليت ميكن أن 

حتتاج أيضا إىل اختيار املكان والوقـت  و، اور للوصول إىل هدفه مع من حياوره خمتلفةيتخذها احمل
 .واحلالة النفسية املناسبة

إشارة إىل األمهية الكربى لإلخالص لدى كال ، يف داللة معىن احلوار على النقاء واخللوص .٩
    �  �  �  �  �      �  �      �   �چ : يقول تعـاىل ، فهو أدعى إىل قبول احلق، فنيالطر

 .]١١٠: الكهف[ چ  �  �    �  �  �  �  �    �  �   �    �     �  �  ��      �
إشارة إىل أمهية التثبت وعدم االسـتعجال يف إصـدار   ، يف داللة معىن احلوار على التحري .١٠

قبل اقتفاء ما يصل لسـمعهما مـن   ، وضرورة اإلنصات من طريف احلوار األب واالبن، األحكام
ي     ی  ی       �  �   �  �  �   ��  �  �  �  �  �  �چ :تعاىلحيث يقول .حاديثأ

فقـد وجـه   ،ا كان علم اإلنسان حمدودا بنطاق مكانته يف الكون ووظيفتهوملَّ«.]٣٦: اإلسراء [ چي
چ  :عاىليف قوله ت، )٣(»اإلسالم إىل املصادر اليت ميكن االستناد إليها يف الترجيح بني اآلراء املتعارضة

         �   �   �   �       �    �  �   �   �   �يي    ی     ی  �   �  �   �  �  �  �
 .]٥٩: النساء [ چ  �  �   �  �  ��  �   �  �

  

  

  

א מ:א א א א א  

                                     
 ،علي بن حممد الدخيل اهللا :حتقيق، الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ،ابن قيم اجلوزيةمشس الدين حممد بن أيب بكر عبد اهللا  أبو )١(
  .٣١٠ص، اجلزء األول، م١٩٩٨- هـ١٤١٨ ،الرياض، لعاصمةادار ، ٣ط
  .٣٢ص ،م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، بريوت ،دار ابن حزم، فنون احلوار واإلقناع، حممد دمياس )٢(
  .٣١ص ،مرجع سابق ،احلوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه، مىن إبراهيم اللبودي )٣(



 

ـ  الل تتبعت الباحثة اآليات اليت وردت فيها مادة حور ومشتقاا يف القرآن الكرمي من خ
توزعـت يف  ، الرجوع للمعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي؛ فكان عدد اآليات ثالثة عشر آية

، تال ذلك الرجوع ألقوال املفسرين وأصحاب كتب معاين القرآن وغريبـه . إحدى عشرة سورة
ودراسة ما ذكروه حول مشتقات كلمة احلوار الواردة يف هذه اآليات؛ وقد حاولـت الباحثـة   

هذا باإلضـافة إىل متيـزهم    –قوال أكثرهم قربا من زمن الترتيل وفق تاريخ وفيام الرجوع أل
حىت يمكن من خالل ذلك املقارنة بني لفظ ومعىن احلـوار يف  -بسالمة لغتهم لغة القرآن الكرمي

وقد انصب االهتمام أثناء العرض على نقل . اللغة واستعماالته يف القرآن الكرمي وفق رؤية الباحثة
  .وال املفسرين يف الكلمة املطلوبة دون غريها إال إذا لزم املقامأق

  : اْلَحَواِريِّين، اْلَحَواِريُّوَن 
  : يف أربع آيات من ثالث سور، ورد هذا االشتقاق مخس مرات يف القرآن الكرمي

ی  ی    �  �   �  �  �  ��  �  �  �  �   �   �  �   �   �چ : قال تعاىل .١

    .]٥٢: مران آل ع[ چ  �ي  ي  
 . ]١١١ :املائدة[ چہ  ه  ه      ه  ه  ے  ے       ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ   :قال تعاىل .٢
    �   �  �  �  �ې  ېې     ې    ۉ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ   ۈ  ٷ   ۇ  ۆ   ۆ  ۈچ : قال تعاىل .٣

 .]١١٢: املائدة [ چ  �
    �    �    �     �  �  �      �    �    �ي                ی  ي    ی چ : قال تعـاىل  .٤

�    �       ��   �  �  �  �  ��  �  �  �    �    �     �  ��    �    
 .]١٤: الصف [ چ  �  �     �    �   �  �

وجدت الباحثة أن املفسرين يتفقون على أن احلـواريني  ، من خالل الرجوع إىل عدد من التفاسري
يف حـني  ، )١(وه قذف اهللا يف قلوم اإلميان باهللا وبرسـله راصهم أصحاب عيسى عليه السالم ون

  .تنوعت أقواهلم حول معىن الكلمة و سبب التسمية ا
  

  :جاء عن السلف عدد من األقوال يف معىن احلواريني
إمنا مسوا احلـواريني  : )١(قال سعيد بن جبري .ر، وهو شدة البياضواحلواري أصله من احلَ .١

، غَسَّـالني حيـورون الثيـاب   كـانوا  : )٣(يدخل فيه قول أبو أرطأةو. )٢(ببياض ثيام

                                     
مركز هجر للبحوث والدراسات ، عبد اهللا بن عبد احملسن التركي :حتقيق، سري باملأثوريف التفالدر املنثور ، الل الدين السيوطيج )١(

 .٥٩٢ص، اجلزء اخلامس، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ،مصر، العربية و اإلسالمية



 

حواري ألن الثياب ترجع بعمله إىل  )من يبيض الثياب( قيل للقصار«؛ حيث )٤(يغسلوا
  .)٥(»البياض

إال أنه نسبه إىل أهل ، )٦(مثل الفراء، وإن كان ذكر عند بعضهم، وهذا القول مل يوافقه أهل اللغة
جـاء يف  (وهذه العبارة «. )٧(»جاء يف التفسري أم سموا حواريني لبياض ثيامو«: التفسري فقال

وبعض أهل اللغة قـد  . )٨(»تشعر أن ما يؤخذ من التفسري ليس مما ميكن أخذه من اللغة) التفسري
وسيأيت ذكره يف )٩(إال أنه يعود فيؤكد على ما يراه أهل اللغة كما عند الزجاج، يذكر هذا القول

   .الثاين القول
  . )١١()١٠(قال به الضحاك: خاصة األنبياء وصفوم .٢

  :منهم، وافق هذا القول قولَ عدٍد من أهل اللغة
  

 احلواريون هم صفوة األنبيـاء : قال احلذاق باللغة« :وعند الزجاج، )١()١٣(و أبو عبيدة، )١٢(الفراء
وقد ذكر الزجاج قـول   .)٣(»)٢(خلصوا يف التصديق م و نصرمخلصوا وأَ نالذي عليهم السالم

                                                                                                           
،  مرجع سابق، األعالم، خري الدين الزركلي(، هـ٩٥تويف سنة فقيه،  ،تابعيكويف، ، من موايل بين أسد سعيد بن جبري االسدي،هو  )١(

  ).٩٣ص، اجلزء الثالث
   .٣٥٢ص، الثالث اجلزء، مرجع سابق، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي) ٢(
خـري الـدين   ( ،هـ١٤٥سنة  تويف ،كان من رواة احلديث وحفاظهالكويف القاضي  ،رطاة بن ثور النخعي أبو أرطاةحجاج بن أَهو  )٣(

 ).١٦٨ص، زء الثايناجل، مرجع سابق، األعالم، الزركلي
   .٣٥٢ص، الثالث اجلزء، مرجع سابق، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي )٤(
اجلزء ، ت.د، لبنان، دار الكتب العلمية، السيد عبد املقصود: راجعه، النكت والعيون ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي) ٥(

  .٢٣٧-٢٣٦ص، السادس
 تـويف ، األدب، إمام الكوفيني، وأعلمهم بالنحو واللغـة وفنـون    ،أبو زكريا ،وىل بين أسد بن زياد بن عبد اهللا األسدي محيىيهو  )٦(

 ). ١٤٥ص، الثامن اجلزء، مرجع سابق، األعالم، خري الدين الزركلي(، هـ٢٠٧
  .٢١٨ص، زء األولاجل ،م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ ،بريوت ،عامل الكتب ،٣ط، معاين القرآن، ءأبو زكريا الفرا )٧(
  .٢٦٣ص، ـه١٣٢٢، الدمام، دار ابن اجلوزي، التفسري اللغوي للقرآن، مساعد بن سليمان الطيار )٨(
مرجع ، األعالم، خري الدين الزركلي(، هـ٣١١تويف سنة ، عامل بالنحو واللغة: الزجاج إسحاقبن السري بن سهل، أبو  إبراهيمهو  )٩(

 ).٤٠ص، اجلزء األول، سابق
، مرجع سابق، األعالم، خري الدين الزركلي( ،هـ١٠٥تويف سنة ، فسرم: الضحاك بن مزاحم البلخي اخلراساين، أبو القاسمهو  )١٠(

 ).٢١٥ص، اجلزء الثالث
    .٣٥٢ص، الثالث اجلزء، مرجع سابق، لبيان عن تأويل آي القرآنجامع ا، ابن جرير الطربي) ١١(
  .٢١٨ص ،اجلزء األول، مرجع سابق، عاين القرآنم ،أبو زكريا حيي بن زياد الفراء )١٢(
تقريب ، أمحد بن حجر العسقالين(، هـ٢٠٨سنة تويف  ،يمي موالهم البصري النحوي اللغويمعمر بن املثىن أبو عبيدة التهو  )١٣(

 ).٢٠٣ص، اجلزء الثاين، م١٩٩١-هـ١٤١١، حلب، دار الرشيد، حممد عوامة: حتقيق، التهذيب



 

ا عليه أهل اللغة هو أم غري أنه عاد وأكد أن م. وصيادين، وملوكًا، من قال أم كانوا قصارين
 .الصفوة

، ريني هم مـن تصـلح هلـم اخلالفـة    من فسرها من السلف بأن احلوا، ويدخل يف هذا القول
ويـدخل  . األنبياء وخاصتهم ألن من تصلح هلم اخلالفة البد أن يكونوا من أصفياء ؛)٥((٤)كقتادة

؛ ألنه يلزم من كوم خلصاء لألنبياء )٧()٦(فيه قول من قال بأن احلواري الناصر كسفيان بن عيينه
 . حصول النصرة منهم

نفاق وريبة فسموا بذلك مـدحاً  قيل ألن قلوم كانت نقية طاهرة من كل «: )٨(وأضاف الرازي
حيث  ،وهذا املعىن داخل أيضا يف القول الثاين، )٩(»ضبي، كالثوب األهلم، وإشارة إىل نقاء قلوم

 . نقاء القلب وطهارته صفة لألصفياء

، أو صيادين، أم كانوا وزراء أو ملوكًا: مثل، وقد ذكر عدد من املفسرين أقواالً أخرى
وهي إن صح . )١١(زاد املسري: كتابهيف  )١٠(وجمموع هذه األقوال ذكرها ابن اجلوزي، أو جماهدين

بعضها ال تتعارض مع ما قلناه سابقًا وبعضها ميكن أن تكون حاالً للحواريني إما سـابقة  ، نقلها
  .لنصرم عيسى أو تالية هلا

                                                                                                           
اجلزء  ،ت.د، القاهرة، مكتبة اخلفاجي ،حممد فؤاد سزكني: صوله وعلق عليهعارضه بأ ،جماز القرآن ،بن املثىن التيمي عبيدة معمر أبو )١(

  .٩٥ص ،األول
  .ألن املقصود التصديق باألنبياء ل الصواب ما أُثبتعَّولَ، يف األصل يف التصديق به ونصرته )٢(
، ١٩٨٨-هـ١٤٠٨، بريوت، عامل الكتب، عبد اجلليل عبده :حتقيق، ين القرآن وإعرابهمعا، إسحاق إبراهيم بن السَّري الزجاج أبو )٣(

  .٤١٧ص ، اجلزء األول
مرجـع  ، األعـالم ، خري الدين الزركلي( ،هـ١١٨تويف سنة ، فسرم ،قتادة بن دعامة بن قتادة، أبو اخلطاب السدوسي البصريهو  )٤(

 ).١٨٩ص، اخلامس اجلزء، سابق
، مكة املكرمة، مكتبة نزار الباز، أسعد حممد طيب: حتقيق، القرآن العظيمتفسري ، حممد بن إدريس ابن أيب حامت عبد الرمحن بن) ٥(

  .١٢٤٣ص، اجلزء الرابع، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
، األعـالم ، خري الدين الزركلـي (، هـ١٩٨تويف سنة ، حمدث احلرم املكي: سفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل الكويف، أبو حممدهو  )٦(

  ).١٠٥ص، اجلزء الثالث، مرجع سابق
 . ١٢٤٣ص، اجلزء الرابع، مرجع سابق، القرآن العظيمتفسري ، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ابن أيب حامت )٧(
ـ ٦٠٦تويف سنة  ،االمام املفسر ،حممد بن عمر بن احلسن التيمي البكري، أبو عبد اهللا، فخر الدين الرازيهو  )٨( خـري الـدين   ( ،هـ

 ).٣١٣ص، السادس اجلزء، مرجع سابق، األعالم، كليالزر
  .٥٦ص، اجلزء الثامن، م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥، بريوت، دار الكتب العلمية، ٢ط، التفسري الكبري، فخر الدين حممد بن عمر الرازي) ٩(
تويف ، ث، كثري التصانيفعصره يف التاريخ واحلدي عالمة: عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي القرشي البغدادي، أبو الفرجهو  )١٠(

  ).٣١٦ص، الثالث اجلزء، مرجع سابق، األعالم، خري الدين الزركلي(، هـ٥٩٧
، دار الفكر، حممد بن عبد الرمحن عبد اهللا: حتقيق، يف علم التفسري زاد املسري، أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن اجلوزي) ١١(

 .٣٣٦- ٣٣٥ص  ،اجلزء األول، م١٩٨٧-هـ١٤٠٧



 

غري أنه أشار إىل إمكانية اجلمع بني هـذه األقـوال   ، القول األول :)١(وقد اختار الطربي
ن تبييضهم الثيـاب وأـم   وقد جيوز أن يكون حواريو عيسى كانوا مسوا بالذي ذكرنا م«: فقال

واختياره إياهم لنفسه أصحابا وأنصارا فجـرى   عليه السالم كانوا قصارين فعرفوا بصحبة عيسى
يه ولذلك قال يذلك االسم هلم واستعمل حىت صار كل خاصة للرجل من أصحابه وأنصاره حوار

  . )٢(»لكل نيب حواري وحواري الزبري يعين خاصته )صلى اهللا عليه وسلم(النيب 
، وحرفتـهم غسـل الثيـاب   ، وبناًء على ما سبق ميكن القول أم كانوا بيض الثيـاب 

واتبعـوه  ، وأخلصوا لـه ، فلما دعاهم عيسى عليه السالم آمنوا به، ويعتاشون من صيد السمك
مث استعمل االسم حىت صار كل خاصٍة ، فسموا باحلواريني، وجاهدوا يف سبيل اهللا تعاىل، ونصروه

  .ل حواريللنيب أو الرج

  :َيُحوَر 
ں      ں  ڻ  ڻ  ٹ      چ  :سبحانه وتعاىليف قول اهللا ، ورد هذا االشتقاق مرة واحدة يف القرآن الكرمي

  . )٣(»وهذه صفة الكافر«.]١٤: االنشقاق [ چ
  :)٤(جاء عن السلف يف تفسري حيور ثالثة أقوال

١. ممن قال به ابن عباس وقتادة: بعثي. 
 .وقتادة وسفيان )٥(س وجماهدقال به ابن عبا: يرجع .٢
 .قال به ابن زيد: ينقلب .٣

  .)٨(يعود: وعند الفراء. )٧(والزجاج )٦(أبو عبيدة: وباملعىن الثاين قال عدد من أهل اللغة منهم
مل : قال ابن عباس أن لن يرجِع إىل اللَّه مبعوثاً حمشوراً،«يف تفسري أن لن حيور  )١(وقد ذكر الثعاليب

ويف قول ( ارجعي، :أي حورِي؛ :؛ حىت سمعت امرأة أَعرابِيَّةً تقُولُ لبنيٍَّة لَها"حوري"أعلم ما معىن 

                                     
مرجع ، األعالم، خري الدين الزركلي( ،هـ٣١٠تويف سنة ، اإلمام املؤرخ املفسر: حممد بن جرير بن يزيد الطربي، أبو جعفرهو  )١(

 ).٦٩ص، اجلزء السادس، سابق
     .٣٥٢ص، الثالث اجلزء، مرجع سابق، جامع البيان، جرير الطربي ابن) ٢(
 .٢١١ص، اجلزء الثامن، مرجع سابق، يف علم التفسري زاد املسري، ن اجلوزيأبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن ب) ٣(
 .١٣١-١٣٠ص، اجلزء الثالثون، مرجع سابق، جامع البيان، ابن جرير الطربي) ٤(
، خري الدين الزركلي(، هـ١٠٤تويف سنة ، تابعي، مفسر من أهل مكة ،جماهد بن جرب، أبو احلجاج املكي، موىل بين خمزومهو ) ٥(
  ).٢٧٨ص، اجلزء اخلامس ،مرجع سابق، عالماأل

   .٢٩١ص، اجلزء الثاين، مرجع سابق ،جماز القرآن ،عبيدة معمر بن املثىن التيمي أبو )٦(
 .٣٠٥ص ،اجلزء اخلامس، مرجع سابق، همعاين القرآن وإعراب، إسحاق إبراهيم بن السَّري الزجاج أبو )٧(
    .٢٥١ص، اجلزء الثالث، ع سابقجمر، معاين القرآن، أبو زكريا الفراء )٨(



 

ومما ذكـره ابـن   ، )٢(»لريجِعنَّ: بلى؛ لَيحورنَّ أي: إجياب بعد النفي، أي "بلى" )اهللا تعاىل بعدها
، مث أطلق على الرجـوع  كان فيه إذا رجع إىل املكان الذي، حار حيور« :يف معىن حيور )٣(عاشور

ع مثل إطالق الرجوع عليه ، وهو املراد هنا وهو من ااز الشائان فيها بعد أن فارقهاإىل حالة ك
وسمي يوم البعث  ]٨: الطارق [ چڄ    ڄ  ڄ  ڃ      چ  :وقوله ]٢٣: يونس [ چه  ه  ه چ  :يف قوله
  . )٤(»يوم املعاد

عن بعضهم أن احلور  )٥(الفَّونقل القَ...واحملار املرجع واملصري ،جوعاحلور هو الر«وذكر الرازي 
فعلـى   "نعوذ باهللا من احلور بعد الكـور ": ما كان عليه املرء كما قالوا هو الرجوع إىل خالف

وعلى الوجـه  ...معىن اآلية أنه ظن أن لن يرجع إىل اآلخرة أي لن يبعث  )الرجوع(الوجه األول
   .)٦(»نه ظن أن لن يرجع إىل خالف ما هو عليه يف الدنيا من السرور والتنعمأ )قول القفال(الثاين

ويؤيد هذا ، كلها تعود ملعىن واحد وهو الرجوع، وترى الباحثة أن يبعث ويعود وينقلب
  .)٨(»احلور الرجوع مطلقاً« :بقوله يف معىن حيور)٧(ما ذكره األلوسي
ناىف مع ما ذُكر سابقًا توهذا ي. )١٠(»ومعناها يرجع حيور كلمة باحلبشية«أن  )٩(وقد ذكر املاوردي

عن ابن عباس ملا مسع املرأة األعرابية تنادي بنيَّة هلا؛ فدل على أن الكلمة مما يعرف عند العـرب  
  .   وخاصة األعراب وهم األقرب إىل الفصاحة من غريهم

                                                                                                           
، خري الدين الزركلـي (،هـ٨٧٥تويف سنة مفسر، من أعيان اجلزائر، : عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب اجلزائري، أبو زيدهو  )١(

  ).٣٣١ص، اجلزء الثالث، مرجع سابق، األعالم
، لرابع اجلزء ا ،ت .د ،بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  لقرآناجلواهر احلسان يف تفسري ا، الثعاليب عبد الرمحن حممد خملوف) ٢(

  .٣٩٩ص 
، خري الدين الزركلي(، هـ١٣٩٣تويف سنة ، نةرئيس املفتني املالكيني بتونس وشيخ جامع الزيتو، حممد الطاهر بن عاشور هو) ٣(

 ).١٧٤ص، اجلزء السادس، مرجع سابق، األعالم

 .٢٢٥ص، اجلزء الثالثون، مرجع سابق، التحرير والتنوير تفسري، حممد الطاهر بن عاشور )٤(
، هـ٣٦٥تويف سنة ، من أكابر علماء عصره بالفقه واحلديث واللغة واالدب ،القفال، أبو بكر حممد بن علي بن إمساعيل الشاشيهو  )٥(
   ).٢٧٤ص، اجلزء السادس، مرجع سابق، األعالم، خري الدين الزركلي(
 .٩٨ص ،مرجع سابق، اجلزء الثاين والثالثون، التفسري الكبري، عمر الرازي فخر الدين حممد بن) ٦(
، خري الدين الزركلي(، هـ١٢٧٠تويف سنة مفسر، حمدث، أديب،  ،حممود بن عبد اهللا احلسيىن االلوسى، شهاب الدين، أبو الثناءهو  )٧(

    ).١٧٦ص،  اجلزء السابع، مرجع سابق، األعالم
، دار إحياء التراث العريب، ٤ط، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دين السيد حممود األلوسيأبو الفضل شهاب ال) ٨(

 .٨١ص، اجلزء الثالثون، م١٩٨٥-هـ١٤٠٥
، خري الدين الزركلي(، هـ٤٥٠تويف سنة ، علماء الباحثنيمن ال، ضاة عصرهقأقضى  ،علي بن حممد حبيب، أبو احلسن املاوردي هو )٩(

 ).٣٢٧ص، اجلزء الرابع، مرجع سابق، األعالم
  . ٢٣٦ص، اجلزء السادس، مرجع سابق، النكت والعيون ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي) ١٠(



 

  :ُيَحاِوُرُه
سورة الكهف يف معرض احلـديث عـن   كلتيهما يف ، ورد هذا االشتقاق مرتني يف القرآن الكرمي

  :صاحب اجلنتني وصاحبه املؤمن
ــه ســبحانه وتعــاىل .١  چ    �  �  �   �  �  �    �  �ی  ی  ي  ي       چ : يف قول

 .]٣٤: الكهف[
: الكهف [ چڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ : ويف قوله تعاىل .٢

٣٧[. 
  :د من األقوالعد چڦ   ڦ چ جاء يف معىن 

  : مثل، منهم من فسر أحد املوضعني
 . أي على لسان املؤمن، ذكره يف تفسري اآلية الثانية. )١(وهو خياطبه ويكلمه: الطربي -
على لسان صـاحب  ، ذكره يف تفسري اآلية األوىل. )٢(وهو حياوره أي يناظره :املاوردي -

 .اجلنتني
ذكره  .)٤(اورة ااوبة، والتحاور التجاوبواحمل .أي يراجعه يف الكالم وجياوبه: )٣(القرطيب -

 .أي على لسان صاحب اجلنتني، يف تفسري اآلية األوىل
  :مثل، ومنهم من فسر كال املوضعني

على لسان صـاحب  .(جيادله وخياصمه :أي چ  �    �  �چ : يف تفسري قوله تعاىل )٥(ابن كثري
  ).اجلنتني الذي كان حاله التغطرس والتكرب واإلشراك باهللا

يقول تعاىل خمربا عما أجابه صاحبه املؤمن،  چڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     چ : وقال يف تفسري قوله تعاىل
أي أن احملاورة من املؤمن كانـت يف  (.)١(واعظًا له وزاجرا عما هو فيه من الكفر باهللا واالغترار

  .)مقام الوعظ والزجر

                                     
  . ٢٧٤ص، اجلزء اخلامس عشر ،مرجع سابق ،جامع البيان، ابن جرير الطربي) ١(
 .٣٠٧ص ،اجلزء الثالث، مرجع سابق، والعيونالنكت  ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي) ٢(
خـري  (، هـ٦٧١تويف سنة ، من كبار املفسرين ،، أبو عبد اهللا، القرطيباألندلسياخلزرجي  األنصاريحممد بن أمحد بن أيب بكر   هو )٣(

  ). ٣٢٢ص، اجلزء اخلامس، مرجع سابق، األعالم، الدين الزركلي
-هـ١٤٢٦، بريوت، دار الكتاب العريب، عبد الرزاق املهدي: حتقيق، اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب) ٤(

  .٣٥٠ص، اجلزء العاشر، م٢٠٠٥
، األعالم، خري الدين الزركلي(، هـ٧٧٤تويف سنة ، إمساعيل بن عمر  بن كثري القرشي الدمشقي، أبو الفداء، حافظ مؤرخ فقيههو  )٥(

  ).٣٢٠ص، اجلزء األول ،سابق مرجع



 

: فقـد قـال   )٣(أما النحـاس ، )٢(ه أي يكلمهأيب عبيدة يف حياور: وجاء عند أهل اللغة من أمثال
  . وقد وافق قوهلم قول الطربي يف اآلية الثانية. )٤(خياطبه: حياوره

أن  إمنا لكونه يـرى  ،ولعل سكوت بعض املفسرين عن إحدى اآليتني فلم يبني معىن حياوره فيها
  .كلمة حياوره يف اآليتني كلتيهما بنفس املعىن

  : ُحورٌٍ
  :كما يلي، يف أربع سورٍ خمتلفة، أربع مرات يف القرآن الكرميورد هذا االشتقاق 

 .]٥٤: الدخان [ چہ  ہ  ہ  ہ  چ : يف قوله تعاىل .١
 .]٢٠: الطور [ چچ  چ  ڇ    ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ   چ : يف قوله تعاىل .٢
  . ]٧٢: الرمحن [ چٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ : يف قوله تعاىل .٣
 .]٢٢: الواقعة [ چڤ  ڤ  چ : يف قوله تعاىل .٤
  :ور أربعة أقوال للسلفمعىن ح ويف

وقـد علـق عليـه    ، قال به جماهد: حيار الطرف يف حسنهن وبياضهن وصفاء لونأي  .١
إمنا معناها أنه حيار فيها الطرف قول ال معىن  وراحلُ وهذا الذي قاله جماهد من أن «: الطربي بقوله

ـ مر مجع محمجع حوراء كاحلُ إمنا هو وراحلُ ألن ؛له يف كالم العرب ود مجـع سـوداء   راء والس
وهو نقاء البياض كما قيـل للنقـي البيـاض مـن الطعـام       ،وراحلُ واحلوراء إمنا هي فعالء من

 .)٥(»احلواري
ودليل هذا التأويل أـا  « ،)٧(والضحاك ،)٦(عنهما اس رضي اهللابابن ع ممن قال به: بِيض .٢

 . )١(يضوالعيس الب .)٨(»}عني  يسٍعبِ{ابن مسعود )-أي قراءة-(يف حرف 

                                                                                                           
-هـ١٤٢٥ ،الرياض، دار طيبة، ٢ط، سالمةسامي ال: حتقيق، تفسري القرآن العظيم ،القرشي الدمشقي بن كثريأبو الفداء إمساعيل ) ١(

 .١٥٨-١٥٧ص ،اخلامساجلزء  ،م٢٠٠٤
   .٤٠٣ص، اجلزء األول، مرجع سابق ،جماز القرآن ،عبيدة معمر بن املثىن التيمي أبو )٢(
 مرجع، األعالم، خري الدين الزركلي(، هـ٣٣٨تويف سنة ، فسرم ،بن إمساعيل املرادي املصري، أبو جعفر النحاس أمحد بن حممد هو )٣(

  ).٢٠٨ص، اجلزء األول سابق

، مكة املكرمة، العلمية وإحياء التراث اإلسالمي ثمعهد البحو، حممد علي الصابوين :حتقيق، معاين القرآن الكرمي، جعفر النحاس أبو )٤(
  .٢٤٠ص، اجلزء الرابع، م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

   .١٥٧-١٥٦ص، اجلزء اخلامس والعشرون، مرجع سابق، جامع البيان، ابن جرير الطربي) ٥(
 .١٦٢ص، اجلزء الرابع عشر، مرجع سابق، الدر املنثور يف التفسري باملأثور، جالل الدين السيوطي) ٦(
 .٢٠٣ص، السابع والعشروناجلزء ، مرجع سابق، جامع البيان، ابن جرير الطربي) ٧(
 .١٣٢ص ، اجلزء السادس عشر، مرجع سابق، اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب) ٨(



 

٣. ٢(قال به ابن عباس: ود احلدقس(. 
 .)٤()٣(قال به احلسن البصري: صواحل نساء بين آدم .٤

فقال أن العيساء البيضاء ، يضأن معىن حور بِ، ما يوافق القول الثاين -من أهل اللغة-وذكر الفراء 
الشديدة بيـاض  فقد ذكرا أن احلوراء يف اللغة ، )٧(و الزجاج )٦(أما أبو عبيدة، )٥(واحلوراء كذلك

  . العني والشديدة سوادها
إمنا قيل هلن حـور  : فقال القرطيب، والقرطيب ما يوافق قول أيب عبيدة والزجاج )٨(وأضاف البغوي
هن النسـاء  ": احلور":ويقول البغوي .)٩(شدة بياض العني يف شدة سوادها: واحلور .حلور أعينهن

  .لوداجلبل مع البياض نقاء وصفاء ، طأي أن ال يتصفن بالبياض فق.)١٠(النقيات البياض

  :َتَحاُوَرُآَما
  :ورد هذا االشتقاق مرة واحدة يف القرآن الكرمي يف سورة اادلة

  .]١: اادلة [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  چ : تعاىل قال
وكانت جمادلتـها   ،نساء األنصارغري أا من ، املُجادلة واسم اختلف أهل العلم يف نسب

مراجعتها إياه يف أمره وما كان من ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف زوجها أوس بن الصامت 
  . أنت علي كظهر أمي :قوله هلا

. )١١(مراجعتكمـا الكـالم    چ ٺچ : ذُكر هلذه الكلمة معىن واحد كما جاء عند البغوي
  .)١(ووافقه القرطيب

                                                                                                           
  .٢١٧ص  ،اجلزء السابع والعشرون، مرجع سابق، التفسري الكبري، فخر الدين حممد بن عمر الرازي) ١(
 .١٦٢ص، اجلزء الرابع عشر، مرجع سابق، سري باملأثورالدر املنثور يف التف، جالل الدين السيوطي) ٢(
 مرجع، األعالم، خري الدين الزركلي(، هـ١١٠تويف سنة تابعي، كان إمام أهل البصرة،  ،احلسن بن يسار البصري، أبو سعيد هو) ٣(

 ).٢٢٦ص، اجلزء الثاين، سابق

 .٢٠٣ص، روناجلزء السابع والعش، مرجع سابق، جامع البيان، ابن جرير الطربي) ٤(
  .٤٤ص، اجلزء الثالث، مرجع سابق، معاين القرآن، أبو زكريا الفراء )٥(
  .٢٤٦ص، اجلزء الثاين، مرجع سابق، جماز القرآن، معمر بن املثىن التيمي عبيدة أبو )٦(
   .٣٠٥ص، اجلزء اخلامس، مرجع سابق، معاين القرآن وإعرابه، الزجاج إسحاق إبراهيم بن السَّري أبو )٧(
خري الدين (، هـ٥١٠تويف سنة ، فسرفقيه، حمدث، م ،أبو حممد، ويلقب مبحيي السنة، البغوي احلسني بن مسعود بن حممدهو ) ٨(

   ).٢٥٩ص، اجلزء الثاين، مرجع سابق، األعالم، الزركلي
  .١٣٢ص ، اجلزء السادس عشر ،مرجع سابق، اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب) ٩(
، وسليمان مسلم احلرش، وعثمان مجعه ضمريية، حممد عبد اهللا النمر: حتقيق، معامل الترتيل، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي )١٠(

 .١٢٠ص ، اجلزء الرابع ،م٢٠٠٢،هـ١٤٢٣، الرياض، دار طيبة
 .٣٣٨ص، لرابعاجلزء ا، مرجع سابق، معامل الترتيل، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي )١١(



 

احتجـاج  «: واجلـدل . اآلية أا مجعت يف كالم املرأة بني اادلة والتحاورومما يالحظ يف هذه 
وقد جاء عند الرازي يف تفسـري هـذه   ، )٢(»املتكلم على ما يريد إثباته حبجة تقطع املعاند له فيه

أي  چپ  پ  پ  چ  :اادلة وهي قوله: مرين أوهلماواعلم أن اهللا تعاىل حكى عن هذه املرأة أ«:اآلية
ـ رح": ه الصالة والسالم كلما قال هلادلك يف شأن زوجها، وتلك اادلة أنه عليجتا معليـه  ت" 

أشكو إىل اهللا فاقيت ووجدي، : شكواها إىل اهللا، وهو قوهلا: وثانيهما ،واهللا ما ذكر طالقاً: قالت
صلى اجع النيب فهم من هذا أا كانت يف أول حاهلا جتادل وترفي، )٣(»إن يل صبية صغاراً: وقوهلا

عائدة عليها بينما كلمة " جتادلك"ودليل ذلك أن كلمة ، كلما قال هلا حرمت عليهاهللا عليه وسلم 
مث أن حال املرأة تغـري إىل  ،عليه وسلم وعليها صلى اهللا عليه وسلم عائدة على النيب  "حتاوركما"

  .احملاورةامه أسلوب يف استخدصلى اهللا عليه وسلم أسلوب احملاورة موافقة ألسلوب النيب 
  : ويستفاد مما سبق أمور

أنه ميكن أن يكـون أسـلوب    :الثاين. فيمن يكلمه صلى اهللا عليه وسلمقوة تأثري النيب : األول
جاء يف إحدى روايات القصـة قـول    :الثالث .الكالم حوارا من طرف وجداالً من طرف آخر

لةُ إىل النيب صلى اهللا وات، لقد جاءت ااداحلمد هللا الذي وسع مسعه األص :عائشة رضي اهللا عنها
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :عليه وسلم تكلمه وأنا يف ناحية البيت، ما أمسع ما تقول، فأنزل اهللا، عز وجـل 

فيدل كالم عائشة رضي اهللا عنها أن خولة رضي اهللا عنها تكلمـت  ، ]١: اادلة [ )٤(چپ  پ  پ  
لة أن تكون برفع الصوت؛ أو يدل على أن ادجترط يف املُمما يدل على أنه ال يش، بصوت منخفض

للمجلة درجات أو أنواع خمتلفةاد.  
  :َحيران

  : القرآن الكرمي يف سورة األنعامورد هذا االشتقاق مرة واحدة يف
ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  چ : قال تعـاىل 

  .]٧١: األنعام [ چهه  ه  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ہ   ہ  ہ  ه 
  .الضالل عن اهلدى: وذُكر هلذه الكلمة معىن واحد هو

                                                                                                           
 .  ٢٣٢ص، اجلزء السابع عشر ،مرجع سابق، اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب) ١(
   . ١٧٢ص ،اجلزء الثاين ،مرجع سابق، اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي) ٢(
  .٢١٨ص، اجلزء التاسع والعشرون ،ع سابقمرج، التفسري الكبري، فخر الدين حممد بن عمر الرازي )٣(
، ٢٤٢٤١: رقمحديث ، مسند عائشة رضي اهللا عنها، اجلزء السادس(، مرجع سبق، مسند أمحد، أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين )٤(
 ).٤٦ص



 

  .وجماهد، وقتادة، )١(والسدي، ابن عباس: وممن قال به من السلف
قول القائل قد حار فالن يف الطريق فهـو   فإنه فعالن من حريان وأما«: وقد بينها الطربي بقوله 
  . )٢(»ر فيه حرية وحريانا وحريورة وذلك إذا ضل فلم يهتد للمحجةحيا

وتحيَّـر  ، حار يحار: ويقال: حريان أي حائر«: بقوله)٣(السجستاين :و به قال أهل اللغة من أمثال
  .)٦()٥(ازيومبثله قال الر، )٤(»إذا مل يكن له مخرج من أمرِه فَمضى وعاد إىل حاله، يتحيَّر أيضا

א   : א
وهو ما تبني من خـالل  ، أربع عشرة مرة) ح و ر(استعمل القرآن الكرمي مشتقات مادة   

وهنا تذكر الباحثـة  . واختيار ما اتفق منها مع أقوال أهل اللغة، عرض أقوال السلف يف التفسري
ال القرآين ملادة حور مع األصل اللغوي االستعمال القرآين مع توضيح وجه االرتباط بني االستعم

  :كالتايل، هلا
ووجه االرتباط هنا بـني  . مبعىن اخلاصة والصفوة، استعمل القرآن الكرمي كلمة احلواريني .١

د يف ديظهر من أن احلواريني ر، -الرجوع–سابقًا ملادة حور  املعىن املستعمل واألصل الذي أُثْبِت
ومل جتـد  . وناصريه من بني الناس، خاصة عيسى عليه السالم اختيارهم وتصفيتهم ليكونوا حقًا

فالقول ذا لـه  ، الباحثة من قال بأن تسميتهم كانت بسبب أم أجابوا دعوة عيسى عليه السالم
كما جاء يف املبحث اخلاص باحلوار  ،التجاوب وروهو أن من املعاين اليت تدخل يف مادة ح، وجه

 .  يف اللغة
وقد استعمل القرآن فيها املعىن األصـلي  . مبعىن يرجع رمي كلمة حيوراستعمل القرآن الك .٢

 . اللغوي ملادة حور مباشرة وهو الرجوع

                                     
، األعالم، ن الزركليخري الدي(، هـ١٢٨تويف سنة ، تابعي، حجازي االصل، سكن الكوفة ،بن عبد الرمحن السدي إمساعيل هو) ١(

  ).٣١٧ص، اجلزء األول، سابق مرجع

 . .٢٧٥ص، مرجع سابق، اجلزء اخلامس، جامع البيان، ابن جرير الطربي )٢(
اجلزء  ،مرجع سابق، األعالم، خري الدين الزركلي(، هـ٣٣٠تويف سنة  فسر،م ،حممد بن عزيز السجستاين، أبو بكر العزيزيهو ) ٣(

  ).٢٦٨ص، السادس
دار ، عبد الرمحن املرعشلي يوسف: حتقيق، نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن العزيز، أبو بكر حممد بن عبد العزيز السجستاين) ٤(

 .٢٠٢ص، م١٩٩٠-هـ١٤١٠، لبنان، املعرفة
خري (، هـ٦٦٦سنة تويف ، واألدبمن فقهاء احلنفية، وله علم بالتفسري  ،بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، زين الدين حممدهو ) ٥(

  ).٥٥ص، اجلزء السادس، مرجع سابق، األعالم، الدين الزركلي

مطابع مديرية النشر ، حسني أملاىل: حتقيق، تفسري غريب القرآن العظيم، حممد أيب بكر بن عبد القادر الرازي زين الدين أبو عبد اهللا) ٦(
  .٢٠٣ص، م١٩٩٧، أنقرة، والطباعة والتجارة التابعة لوقف الديانة التركي



 

ووجه االرتباط هنـا بـني   . مبعىن املخاطبة والكالم، استعمل القرآن الكرمي كلمة حياوره .٣
املخاطبـة  و، أن التحاور نوع من الكالم -الرجوع -املعىن املستعمل واألصل اللغوي ملادة حور
 .)١(مراجعة الكالم كما جاء يف لسان العرب

يض للداللة على البيضاء نقية البياض مع صفاء مبعىن البِ، استعمل القرآن الكرمي كلمة حور .٤
ووجه االرتباط هنا بني املعىن املستعمل واألصل اللغـوي  . يف وصف احلوريات يف اجلنة، جلدها

 .      وترجع إليه كلما عرض هلا عارض يغريه، ى أصل لواأن البيضاء تبقى عل -الرجوع -ملادة حور
وقد استعمل املعىن األصلي ملـادة  ، مبعىن مراجعة الكالم، استعمل القرآن كلمة حتاوركما .٥

 .حور وهو الرجوع
ووجه االرتباط مع املعـىن  ، مبعىن الضالل عن اهلدى، استعمل القرآن الكرمي كلمة حريان .٦

أن احلريان متردد يروح ويرجع بني ما يدعوه إليه الشيطان ومـا  ، -الرجوع– األصلي ملادة حور
  .يدعوه إليه أهل اهلدى

  :سمات الحوار القرآني 
ومن بني األسـاليب الـيت   ، حيقق القرآن أغراضه بعرض الفكرة بأساليب خمتلفة ومتعددة  

متيز أسـلوب   يستمدها من، وهلذا  احلوار مسات متيزه عن أي حوار آخر، انتهجها أسلوب احلوار
وفيما يلي عـرض  . وأمت مراد، فهو يصور الوقائع واألحداث على أكمل وجه، القرآن الكرمي كله

  :جلملة من هذه السمات

 :عدم االهتمام بالشخوص .١
من املالحظ يف احملاورات املذكورة يف القرآن أنه ليس فيها غالبا تسمية للمتحـاورين أو    

) وذلـك (...وليس بأطراف احلـوار ، يكون بالفكرة ذاااالهتمام «بل ، تركيز على شخصيام
مثل قصة الرجل . )٢(»بصرف النظر عمن يقوم بينهما احلوار، لتجليتها وإبراز كل بعد من أبعادها

ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ : يف قوله تعاىل، الذي أماته اهللا مئة عام مث بعثه
    ۉ      ۅ  ۅ   ٷۋ  ۋ      ۈ   ۆ  ۈ     ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ    ۓڭ    ۓ     ے  ے      ہ   ہ  هه  ه  ه

      �    �  ��    �    �       �      �     �  ��        �    ې   ې       ې      ې       ۉ
         �        �      �  �     �ي       ي      ی  ی        �     ��  �      �     �     �   �

                                     
 .٣٦٠ص، اجلزء األول، مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظورأبو الفضل مجال الدين  )١(
، الكويت، العدد التاسع والسبعون، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،عامل املعرفة، مفاهيم قرآنية، د خلف اهللاحممد أمح )٢(

   .١٦٢ص، م١٩٨٤-هـ١٤٠٤



 

دليالً واضحا على «ويظهر من اآليات أن اهلدف من ذكر هذا احلوار ليكون . ]٢٥٩: البقرة[ چ  �
  .)١(»قدرته تعاىل على البعث بعد املوت

واختيار الكلمات ، إن حبكة احلوار«فـ، فليس االسم هو املهم هنا، ومل يسمي القرآن هذا الرجل
وهـو الـذي   ، اورون هو الذي يبعث احلياة واحلركة يف القصةاملناسبة لكل حال يتلبس ا املتح

  )٢(»جيعل للكلمات داللة ذاتية تستغين ا عن التشخيص والتمثيل

 :اإلنصاف أو املوضوعية  .٢
وميكن استنباط هذه السمة ، يتسم احلوار القرآين بإنصافه احملاور اآلخر وإن كان معارضا  

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ : يف قول اهللا تعاىل، واملشركني  عليه وسلمصلى اهللامن احلوار الذي دار بني النيب 

وإنّ : يقول صاحب الكشـاف ، ]٢٤: سبأ [ چڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
أحد الفريقني من الذين يوحدون الرازق من السموات واألرض بالعبادة ومن الذين يشركون بـه  

ف صنى أحد األمرين من اهلدى والضالل، وهذا من الكالم املُاجلماد الذي ال يوصف بالقدرة، لعل
 ذكر ماسبق، ويف قد أنصفك صاحبك: الذي كل من مسعه من موال أو مناف قال ملن خوطب به

داللة غري خفية على من هو من الفريقني على اهلدى ومن هو : ه ما قدم من التقرير البليغميتقدبعد 
، مـع  ، وأهجم به على الغلبةض والتورية أنضل باادل إىل الغرضيف الضالل املبني، ولكن التعري
علم اهللا الصادق مين ومنـك،  : وحنوه قول الرجل لصاحبه ،باهلويناقلة شغب اخلصم وفلّ شوكته 

  :ثابت انومنه بيت حسَّ. وإن أحدنا لكاذب
   )٣(فَشركُما لخيرِكُما الْفداُء    أَتهجوه ولَست لَه بِكُفٍء

 :االستمالة والرفق يف اخلطاب .٣
أيا كـانوا  ، يتسم املنهج القرآين يف احلوار بالترفق واللني مع املخاطبني وحماولة استمالتهم  

ـ ـميل قلوم حنو موضـليست، حىت وإن كانوا مشركني ـ ، يتهـوع احلوار وعرض قض في ـف
ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃچ :تعاىلاهللا ول ـق

                                     
اجلزء ، م١٩٩٨-هـ١٤١٩ ،صنعاء، مكتبة اإلرشاد، ٢ط، معامل الدعوة يف قصص القرآن الكرمي، الديلميعبد الوهاب بن لطف  )١(

  .٢٣٠ص، األول
 .١٤١ص ،ت.د ،القاهرة، دار الفكر العريب ،القرآين يف منطوقه ومفهومه القصص، عبد الكرمي اخلطيب )٢(
، بريوت، دار املعرفة، قائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلعن ح الكشاف، أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري) ٣(
   .٢٥٩ص ، اجلزء الثالث، ت.د



 

ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
: الغرض من هذا اجلنس من الكالم«حيث ،چچ  ڇ  چ  :تظهر هذه السمة يف قوله ]١٤٣: البقرة [چ

لشك إىل نفسه ترقيقاً للخطاب ورفقـاً  فأضاف الكالم املوهم ل ...االستمالة والرفق يف اخلطاب
  . وما سيكونون عليه، فاهللا سبحانه وتعاىل عليم حبال املخاطبني. )١(»باملخاطب
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ : وذكر الرازي يف تفسري قوله تعـاىل   

 ،ات اجلارية يف العلوم وغريهـا هذا إرشاد من اهللا لرسوله إىل املناظر«، ]٢٤: سبأ [ چچ  چ  چ  ڇ  
وعنـد   ،وذلك ألن أحد املتناظرين إذا قال لآلخر هذا الذي تقوله خطأ وأنت فيه خمطىء يغضبه

وعند اختالله ال مطمع يف الفهم فيفوت الغرض، وأما إذا قال لـه   ،الغضب ال يبقى سداد الفكر
 ،رجوع إىل احلق أحسن األخالقوال ،بأن أحدنا ال يشك يف أنه خمطىء والتمادي يف الباطل قبيح

فإنه جيتهد ذلك اخلصم يف النظر ويترك التعصب وذلك ال  ؛فنجتهد ونبصر أينا على اخلطأ ليحترز
ڃ     ڃ  ڃ   چ  :يوجب نقصاً يف املرتلة ألنه أوهم بأنه يف قوله شاك ويدل عليه قول اهللا تعاىل لنبيه

  . )٢(»و املهتدي وهم الضالون واملضلونمع أنه ال يشك يف أنه هو اهلادي وه ]٢٤: سبأ[ چ

 :التنوع .٤

أسلوب احلوار يف القرآن يتميز عموما مبا يتميز به أسلوب القرآن من قوة وفخامة ومسـو    
. وداعية املقام والغرض الذي من أجله ورد احلـوار ، ويتنوع ويتلون حسب مقتضى احلال. ألفاظ

وتغـين فيـه اإلشـارة    ، تطوى فيه التفاصيل ،فهو حينا خيتصر األحداث ويعرضها عرضا سريعا
، حيث ال يكون غري الكلمة ما يغين غناءها ويسد مسـدها ، وأحيانا يفصل األمر تفصيلًا، الالحمة

، وليس املقصود من االختصار والتفصيل هو االمتداد أو القصر، وفيما بني األمر درجات متفاوتة
وقد يكون طويلًا ويترك بعض ، ء املوقف احلواريفقد يكون احلوار قصريا ولكنه يشمل كل أجزا

، احلوار الوارد يف سـورة القصـص  ، ومن أمثلة احلوار الذي فُصل.)٣(اجلوانب لداللة احلال عليها
أما احلوار الذي تركت بعض جوانبه فمثاله مـا جـاء يف   . ودار بني موسى عليه السالم وشعيب

الحظ أخريا أن هذا التنوع يف األسلوب احلـواري  وي. قصة يوسف عليه السالماحلوارات الواردة 
  .يتبع تنوع أغراض اخلطاب القرآين عموما

                                     
 .   ٩٥ص، اجلزء الرابع ،مرجع سابق،  التفسري الكبري، فخر الدين حممد بن عمر الرازي) ١(
 .٢٢٢ص، اجلزء اخلامس والعشرون، املرجع السابق )٢(
 .١٢٥-١٢٤ص، مرجع سابق، قرآينالقصص ال، عبد الكرمي اخلطيب )٣(



 

  :اإلضمار .٥
واختصار لكثري من أحداثـه  ، وطي لشيء من تفاصيله، هو إخفاء لبعض جوانب احلوار  

، عليه السالم كما حصل يف قصة يوسف، اليت ال تدعو احلاجة لذكرها وحلكمة يعلمها اهللا تعاىل
دون أن حيـس  ، طويت املسافات املكانية والزمنيـة  -كمثال–ي الرحالت اليت قام ا إخوته فف

هو باب دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيـب األمـر، شـبيه    «فـ. القارئ انقطاعا يف تدفقها
. )١(»بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة، أزيد لإلفـادة 

مما من شأنه أن ، وباملشاهد البارزة فيه، القرآن من املوقف احلواري بالعناصر احلية منهوإمنا ميسك «
ولئن بدا لقارئ احلوار أن مثة فراغات يف ثنايـا  . )٢(»ويكشف حقيقته، جيلي املوقف وحيدد معامله

إن ( احلوار فإن املتتبع للحوار يف سياقه القرآين ميكنه أن يتحرك فيواكب ويساير تلك الفراغـات 
احلوار الذي دار بني ، ولعل من أوضح األمثلة اليت تبني هذه السمة. )٣(بعقله وخياله) صح التعبري

وقد طوي ما حدث بني احملـاورة  «، ]٨١-٧٦[اآليات موسى وفرعون والسحرة يف سورة يونس
وبني تصميمهم على اإلعراض، وهو إلقاء موسى عصاه والتقامها ما ألقوه من سـحرهم، لعـدم   

ألن ذلك حمل متثيـل   ؛لق الغرض ببيان ذلك إذ املقصود اإلفضاء إىل أم صمموا على اإلعراضتع
حـذف بعـض احلـوارات    ، وعليه فإن هذا السمة تقتضي.)٤(»أهل مكة أعماهلم حبال مشركي
يف ، وقد جاء ذكر بعض مبا حذف يف اآلثار والتفاسري اخلاصة بالقرآن الكرمي، والردود واإلجابات

  .)٥(والذي سيأيت بيانه، اابنة صاحب مدين مع أبيه مثل حوار
 :اإلجابة بالفعل .٦

أن الفعـل يكـون   ، من مسات احلوار القرآين اليت ظهرت من خالل قراءة بعض التفاسري  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ : كما جاء يف تفسري ابن عاشور لقوله تعاىل، مبرتلة اجلواب

ألنّ ترك إبلـيس  مواصلة للمحاورة؛  چٻ  ٻچ: فالسؤال، ]١٢: عراف األ[ چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

                                     
، م١٩٩٢-هـ١٤١٣،القاهرة، مطبعة املدين، ٣ط، حممود شاكر :علق عليه، دالئل اإلعجاز، عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين )١(
 .١٤٦ص

  .١٤٠ص، مرجع سابق، القصص القرآين، عبد الكرمي اخلطيب )٢(
 .٥٨ص ،م١٩٩٧، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، القرآين صصاحلوار ورسم الشخصية يف الق، عبد املرضي زكريا )٣(
 .٢٥٩-٢٥٨ص، اجلزء احلادي عشر، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٤(
  .١٢٤ص، املوضع الرابع عشر، املبحث األول، ينظر الفصل الرابع) ٥(



 

فكان حبيث يتوجه إليـه   ،]١١: األعراف [ چې     ې  چ  :السجود آلدم مبرتلة جواب عن قول اهللا
  .)١(استفسار عن سبب تركه السجود

  :احلركة .٧
بطة باحلركة املادية يتبادر إىل الذهن أا مرت، يشتمل املوقف احلواري على مكونات خمتلفة  

هنـاك  «بينمـا ، أو تتحول فيه من موقف ملوقف، اليت تنتقل فيها أطراف احلوار من مكان آلخر
وأقوى تأثريا يف تفاعل األحداث ويف ، وهي يف الواقع أكثر فاعلية، حركات داخلية ال تكاد حتس

كـذلك حركـات    وهناك... تتصارع فيها اخلواطر واألفكار، فهناك حركات ذهنية. إنضاجها
وتقلبـها بـني   ، تشد القارئ والسامع بني تفاوت مراحلها، )٢(»نفسية تغلي فيها العواطف وتفور
عرب بالصورة املُحسـة  فالقرآن ي .وتبقيه معها متطلعا إىل النتيجة، السرعة واإلبطاء واللني والشدة

فإذا املعىن ، أو احلركة املتجددة، املُتخيلة عن املعىن الذهين واحلالة النفسية فيمنحها احلياة الشاخصة
وأما احلوادث والقصص فريدهـا  ، وإذا النموذج اإلنساين شاخص أو حي، الذهين هيئة أو حركة

فقد استوت هلا كل عناصر ، فإذا أضاف إليها احلوار، وفيها احلركة، شاخصة حاضرة فيها احلياة
ۅ  ۉ  ۉ       ې  چ : فتسرعان باجلواب، فهاتان مها السماء واألرض يوجه إليهما اخلطاب. التخييل

واخليـال شـاخص إىل   ، ]١١: فصلت [ چ  �  �  �        �   �  �  �  �  �ې  ې      ې  
األرض والسماء ت٣(جيبان الدعاءدعيان وت(.  

 : احلكاية .٨
أو ، ...)قـالوا ، قـال (على حكاية القول  -يف الغالب–يعتمد أسلوب احلوار يف القرآن   
  :وهنا وقفات حول هذه السمة، ...)قولوا،لق(األمر به 
من أعقد األساليب وأشقها يف ، أسلوب احلكاية يف فن القصص على يسره وسهولته«أن  :األوىل

ذلك أن القصص الذي يقف عنـد جمـرد   . ال يعلو وجهه السأم واملاللة، إقامة بناء فين متماسك
دون ، اطقة حتكي ما وقع عليها من أصـوات إمنا هو آلة ن، احلكاية ملقوالت القائلني ونقلها عنهم
أما يف احلوار القرآين الـذي يأخـذ طـابع احلكايـة؛     ، )٤(»أن حتمل شيئًا من مالبسات املوقف

                                     
 .٣٩ص، اجلزء احلادي عشر، ع سابقمرج، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )١(
  .١٢١-١٢٠ص، مرجع سابق، القصص القرآين، عبد الكرمي اخلطيب )٢(
  .٧٤- ٧١ص، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، القاهرة، دار الشروق، ١٦ط، التصوير الفين يف القرآن، سيد قطب) ٣(
 .١٢٤ص، مرجع سابق، القصص القرآين، الكرمي اخلطيبعبد  )٤(



 

وما يدور فيها  ،بكل ما فيها من خلجات ومشاعر نفسية -دون ملل- فمقوالت القائلني حاضرة
  .)١(م مع أبنائه حني أعرض عنهمبل حىت النظرات كما يف حوار يعقوب عليه السال ،من إشارات

فال يوجد ، احملاورات يف القرآن الكرمي تتسم بفصل اجلواب يف أثناء سردها طريقة حكاية :الثانية
عند تفسريه لقـول اهللا  ، وهي كما يقول صاحب التحرير والتنوير، عطف حبروف العطف غالبا

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل

ومل يعطف بالفاء أو الواو جرياً به على طريقـة   ،چڀ  ڀچ  : ل اجلوابوفُص، ]٣٠: البقرة [ چڦ   
  :كما يف قول الشاعرمتبعة يف القرآن يف حكاية احملاورات وهي طريقة عربية 

  كان فقرياً معدماً قالت وإن    قالت بنات العم يا سلمى وإن

وإمنا حذفوا العاطف يف أمثاله كراهية تكرير العاطف بتكرير أفعال القول فإن احملـاورة تقتضـي   
اإلعادة يف الغالب فطردوا الباب فحذفوا العاطف يف اجلميع وهو كثري يف الترتيل ورمبـا عطفـوا   

  �  �  �  �چ : قوله تعـاىل الواو ومما عطف ب...لنكتة تقتضي خمالفة االستعمال بالفاء أو الواو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   چ : إىل قولـه ، ]٢٥: غافر [چ  �        �  �  �

وذلك إذا مل يكن املقصود حكاية التحاور بل قصد اإلخبار عن ، ]٢٦: غافر [ چٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ
  .)٢(تفرقةأو كانت األقوال احملكية مما جرى يف أوقات متفرقة أو أمكنة م ،أقوال جرت

ال «يأيت فيها القول بصيغة املاضي و، يف بعض احملاورات اليت حتكي مواقف من اليوم اآلخر :الثالثة
يلتزم فيه مراعاة صيغته لزمان وقوعه ألنّ زمان الوقـوع يكـون قـد تعـين بقرينـة سـياق       

: املائدة [ چٺ  ٺ  ٿ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ     چ : ومثاله قوله تعاىل(...احملاورة

للمضي مع أنّ اجلواب مل يقع ، للداللة على حتقيق  املفيد "قالوا"ـعبر يف جواب الرسل ب) ]١٠٩
  .)٣(»أنه سيقع حىت صار املستقبل من قوة التحقّق مبرتلة املاضي يف التحقّق

  :خماطبة العقل والعاطفة معا .٩
وهـذه  ، ليقنعه؛ فإنه ال يهمل خماطبة العاطفةمن مسات احلوار القرآين أنه حني يخاطب العقل   

والبيان التام هو الذي يوفِّي هاتني احلاجتني لدى نفـس  . مسة ال تتوفر ذا التوازن يف أي خطاب آخر

                                     
  .١٠٧ص، املوضع الثامن، املبحث األول ،ينظر الفصل الرابع) ١(
 .٤٠١ص، اجلزء األول، مرجع السابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٢(
  .١٠٠ص، اجلزء األول، مرجع السابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٣(



 

يف : ومن األمثلة على هـذه السـمة   .)١(فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية واملُتعة الوجدانية معا، املُحاور
فهو إىل جانب إثبات ، حيث مجع بني إقناع العقل واستثارة الوجدان، السالم مع أبيهحوار إبراهيم عليه 

استثار عاطفة األبوة من خالل ندائه ، -فهي ال تسمع وال تبصر -بطالن عبادة األصنام بالدليل احلسي 
 .داللة على التحبب له والتلطف، بيا أبت

  
  
  
  

א א:א א א
من االصطالح الذي هـو   فهو، لواحد على ما يسمى باملصطلحاب الفن اتعارف أصح

ونتيجة .)٢("اتفاق طائفة خمصوصة على وضع الشيء:"وقد فسره علماء اللغة بأنه، رف اخلاصالع
دخول بعض املصطلحات حيز التداول املعريف؛ ظهر للمصطلح الواحد مفهوم خمتلف لدى علماء 

ضمن هذه املصطلحات اليت درجت على ألسنة املتخصصني ومصطلح احلوار . كل أهل اصطالح
ويهدف هذا املبحث . واالستعمال القرآين له، وقد سبق بيان املعىن اللغوي للحوار. ويف كتابام

البد أولًا من عرض بعض ، وللوصول لذلك. إىل حتديد تعريف ملصطلح احلوار يف التربية اإلسالمية
  :بعض التخصصات العلمية مفاهيم احلوار املتعارف عليها يف

لذلك كان البد يف احلوار من وجـود  . التجاوب، التحاور«أن : جاء يف املعجم الفلسفي
وغاية احلوار توليـد األفكـار   . وال بد فيه كذلك من تبادل الكالم ومراجعته، متكلم وخماطب

ـ ، ال االقتصار على عرض األفكار القدمية، اجلديدة يف ذهن املتكلم اوب توضـيح  ويف هذا التج
  . )٣(»يفضيان إىل تقدم الفكر، وإغناء للمفاهيم، للمعاين

وهـو  . احلديث بني شخصني أو أكثر«: ويعرف احلوار يف معجم العلوم االجتماعية بأنه
ـ ، املسرحيةاألسلوب األساسي يف تصوير الطباع وبسط احلوادث يف  د أسـاليب ذلـك يف   وأح

                                     
 .١٤٣ص، م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، الرياض، دار طيبة، ٢ط، ميد الدخاخينعبد احل: اعتىن به، النبأ العظيم، حممد عبد اهللا دراز) ١(
، انعمَّ، دار عمار، أثر الداللة النحوية واللغوية يف استنباط األحكام من آيات القرآن التشريعية، عبد القادر عبد الرمحن السعدي )٢(

  .٣٠ص، م٢٠٠٠-هـ١٤٢١
  .٥٠١ص، م١٩٨٢، بريوت ،دار الكتاب اللبناين، املعجم الفلسفي، يل صليبامج )٣(



 

ما يسـمى حبـوار   وتطرق املعجم إىل . )١(»نادراوإن كان ذلك ، ويف الشعرالقصص والروايات 
وجعل لكلٍ منـها تعريفـه   ، اجلنوب-جلنوبوحوار ا، اجلنوب-وحوار الشمال، الغرب-الشرق
  . )٢(اخلاص

، ويتناول شىت املوضـوعات ، حديث بني اثنني على األقل«: وباعتبار احلوار لونا أدبيا فإنه
. )٣(»رتله مقام نفسه كربة الشعر أو خيال احلبيبة مثلًاأو من ي، أو هو كالم يقع بني األديب ونفسه

بل إن احلوار ختتلف طريقته وصورته ولونه باختالف العمل الفين يف الدراسات األدبية وفنوـا  
  .)٤(املختلفة

، منهج قرآين وعمل عقلي يعتمد احلكمة والفكـر «: أما يف جمال الدعوة إىل اإلسالم فهو
مبتدئا باملوعظة احلسنة فاملناقشة فاملناظرة فاادلـة فاملواجهـة   ، حلياةمستخدما يف كافة جماالت ا

أو باحترام كـل طـرف رأي    ،"احلقيقة"منتهيا إما بقبول النتيجة ، ناحيهضامها احلوار حتت ج
  . )٥(»أو باملراء فاخلصومة فالشك، صاحبه دون الوصول إىل رأي متفق عليه

اإلدارة الـيت  «: واليت تعرف بأا، باإلدارة باحلوارويف علم اإلدارة أصبح هناك ما يسمى 
. )٦( »والرقابة،واختاذ القرارات،تتخذ من أسلوب احلوار أساسا ألداء وظائفها الرئيسية يف التخطيط

ة أطراف لعرض وجهات النظـر بينـهما   ويعرَّف فيها احلوار على أنه حديث بني طرفني أو عد
  .)٧(»بقصد التوصل إىل حل مناسب أو نتيجة مناسبة، احول مسألة متنازع عليه" بينهم"

يتمثل يف التأييد أو الرفض لتوجهات «: وعلى املستوى الدويل جند احلوار السياسي والذي
واخللفية ، أو اخلارجية، احلكومة السياسية؛ ووسائلها وأساليبها املختلفة يف إدارة السياسة الداخلية

.)٨(»خلف ذلكاليت تقف " األديولوجية"الفلسفية

                                     
  .١٨٢ص، م١٩٩٢، بريوت، دار التقدم، معجم العلوم االجتماعية، توفيق سلوم )١(
 .١٨٣ص، املرجع السابق )٢(
 .٣٨ص، مرجع سابق، كيف حناور اآلخرين، تيسري حمجوب الفتياين )٣(
 .٣٧ص، مرجع سابق، احلوار ورسم الشخصية يف القصص القرآين، عبد املرضي زكريا )٤(
 .٢٠ص، ت.د، األردن، دار الكتاب الثقايف، احلوار ودوره يف الدعوة والتربية و الثقافة، أمحد حسن العمري وصاحل حممد العمري )٥(
  .١٩٦ص، م١٩٩٩- هـ١٤١٩،بريوت، دار الراتب اجلامعية، احلوار لغة الضعفاء أم األقوياء، حممد علي جعلوك )٦(
 .١١٤ص، املرجع السابق )٧(
 .١٤٨ص، السابق املرجع )٨(



 

والذي ، برز ما يسمى حبوار احلضارات، ومع احلديث عن اية التاريخ وصدام احلضارات
طبيعة العالقة بني احلضارة اإلسالمية وغريها من احلضـارات األخـرى عمومـا    «: يتحدث عن

  .)١(»واحلضارة الغربية احلديثة خصوصا حوارا وصراعا

، جند للمتخصصني يف هـذا اـال  ، علم التربية، سةويف العلم الذي تستهدفه هذه الدرا
عن ، أن يتناول احلديث طرفان أو أكثر«: حيث يعرفه النحالوي بقوله، مفهومهم اخلاص للحوار
وقد ، فيتبادالن النقاش حول أمر معني، بشرط وحدة املوضوع أو اهلدف، طريق السؤال واجلواب

ولكن السامع يأخـذ العـربة ويكـون لنفسـه     ، وقد ال يقنع أحدمها اآلخر، يصالن إىل نتيجة
احلوار ضرب من املناقشة املنظمة اليت تتم بني طرفني يف موضوع حمـدد  «: وعند يلجن. )٢(»موقفًا

حمادثـة بـني   «: وقد عرف كذلك على أنه .)٣(»يف ضوء ضوابط وقواعد وآداب متعارف عليها
وتستهدف حتقيق قدر أكرب من الفهـم  ، عرتتضمن تبادلًا لآلراء واألفكار واملشا، طرفني أو أكثر

والتفاهم بني األطراف املشاركة فيه لتحقق أهدافًا معينـة يسـعى املشـاركون يف احلـوار إىل     
  .)٤(»إجنازها

وبغض النظر عـن التخصـص   ، من خالل عرض التعاريف االصطالحية السابقة للحوار  
يقوم علـى  ، ات العلمية املختلفةنلحظ أن احلوار أسلوب متبع يف عدد من التخصص، الذي ختدمه
وجييـب عليـه    "اآلخر"ف يتمثله الطر، من طرف "طرحا"عملية تتضمن  «وهو ، أركان معينة

وهذه العملية هي ما ،"اآلخر"ملا طرحه الطرف " مراجعة"ل منهما يولِّد عند ك "جتاوب"فيحدث 
ية اليت تقوم عليهـا التعـاريف   األركان األساس ميكن حتديد و. )٥(»يطلق عليها احلوار أو احملاورة

  : على النحو التايل، السابقة عموما
 .احلوار حديث ومناقشة منظمة وجتاوب بني طرفني .١
 .يتناول احلوار موضوعات حمددة .٢
 .للحوار ضوابطه وآدابه .٣

                                     
 .٢١٠ص، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، انعمَّ، دار األعالم، حوار احلضارات وطبيعة الصراع بني احلق والباطل، موسى إبراهيم اإلبراهيم )١(
 .٢٠٦ص، م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ ،دمشق، دار الفكر،أصول التربية اإلسالمية يف البيت واملدرسة واتمع، عبد الرمحن النحالوي )٢(
  .١٥ص، م١٩٩٦-هـ١٤١٦، الرياض، الدار الصولتية للتربية ،واحملاورة واملناظرة العلميةأخالقيات املناقشة ، مقداد يلجن )٣(
  .٢٠-١٩ص، مرجع سابق، احلوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه، مىن إبراهيم اللبودي )٤(
 .٤٠ص، م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، قطر، اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤون ، احلوار الذات واآلخر، عبد الستار اهلييت )٥(



 

أو ، للحوار أهداف معينة مثل حتقيق قدر من التفاهم بني األطراف املشاركة يف احلـوار  .٤
 .قف ماأو تبين مو، اإلقناع

باستثناء اإلشارة إىل أـا  -أن وسيلة االتصال مل تولَ االهتمام الذي تستحقه، ويالحظ فيما سبق
كذلك مل تذكر الظروف احمليطة املـؤثرة   . فبدوا لن يتم احلوار ولن يصل للطرف اآلخر-الكالم

  .  يف احلوار
إبراز بعـض النقـاط الـيت    ولكي تتمكن الباحثة من وضع تعريف إجرائي للحوار البد أوالً من 

  :تساعد على إيضاح ما ميكن أن حيتويه التعريف
 . واالستعمال القرآين هلا، األصل اللغوي لكلمة احلوار .١
 . التخصص التربوي الذي خيدمه التعريف .٢
غري أنه ميكن أن يكون مع اهللا سـبحانه  ، التسليم بضرورة وجود طرف آخر للحوار .٣

وليس هذا بـدعا مـن   ... يوان أو النفس أو العقلحلاأو مع إنسان آخر أو مع ، وتعاىل
 .القول فالقرآن الكرمي ميدان خصب ملثل هذه احملاورات

 :)١(وسيلة االتصال يف احلوار ميكن أن تقسيمها إىل .٤
  . )٢(أو تتسع لتكون ردا و رجعا للكالم، بالكالم وتأخذ شكل السؤال واجلواب :لفظية

الرمـز  «ومن أمثلة الوسائل غري اللفظية ، )٣(يف الوسائل اللفظية تأيت مستقلة أو مدجمة: غري لفظية
يندرج حتـت مفهـوم   و، أو العينني أو اليد أو اللسان، وهو اإلشارة واإلمياء بالشفتني واحلاجب

ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  چ  : يف قوله سبحانه وتعاىل، )٤(»الكالم بدليل االستثناء يف اآلية

يف ، وقد استخدمت اإلشارة يف قصة مرمي عليها السـالم ، ]٤١: آل عمران[چ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ
يقول صـاحب التحريـر   . ]٢٩: مرمي [ چچ  ڇڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ     ڌ   ڎ  ڎ  چ : قول اهللا تعاىل

أي أشارت إليه إشارة دلّت على أا تحيلهم عليه ليسألوه عن قصته، أو أشـارت إىل   « :والتنوير
وملا كانت إشارا مبرتلة  .منه اجلواب عن توبيخهم إياها وقد فهموا ذلك من إشاراأن يسمعوا 

ففي  .)١(»)٥(مراجعة كالم حكى حوارهم الواقع عقب اإلشارة جبملة القول مفصولةً غري معطوفة

                                     
 .٧٥ص، املبحث الثالث: يت سيأيت بياا يف الفصل الثالث من الدراسةال، يأيت هذا التقسيم وفق عنصري احلوار اللفظي وغري اللفظي) ١(

  .١٣-١٢ص،م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧،الرياض،مكتبة الرشد،مصطلحية ملفهومي احلوار واجلدالحوار أم جدال دراسة ، عادل نور الدين )٢(
، م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦،امللك عبد العزيز للحوار الوطينمركز ، نبوي مع املسلمني وغري املسلمنياحلوار ال، صيين سعيد إمساعيل )٣(
  .١٠٧ص

 .٣٤ص، ت.د، مؤسسة شباب اجلامعة، دراسات لغوية يف القرآن، أمحد ماهر البقري )٤(
 .٤١ص، احلكاية: من مسات احلوار القرآين: بحث الثاينامل، الفصل احلايلسبق ذكر هذه الطريقة يف  )٥(



 

وميكن أن تكون وسيلة االتصال كتابية علـى اخـتالف   . هذه اآلية كانت اإلشارة هي اإلجابة
 .أو االنترنـت ، على الورق أو من خالل تقنية اهلاتف احملمـول : ابة يف العصر احلايلوسائل الكت

  .وتأسيسا على ما سبق فاإلجابة إما أن تكون قولًا أو فعلًا
فال .)٢(وظروف اإلنسان، وظروف الزمان، ظروف املكان: طة باحملاورة ثالثةالظروف احملي .٥

راحـة لكـال الطـرفني ومناسـبة درجـة      من حيـث تـوفري ال  ، بد أن يكون املكان مناسبا
، من حيث مناسبته لكل طرف، كذلك فإن اختيار وقت إجراء احلوار أمر بالغ األمهية،...احلرارة

أما ظروف اإلنسان فيمكن التمثيل هلـا حبالـة   . موضوع احلوار يف وقت معني ضرورة طرحأو 
 .اخلوف أو الغضب اليت تؤثر على أداء احملاور أو نتيجة احلوار

لكن وضع ، للحوار آداب جيب على أطراف احلوار مراعاا ليصل املتحاورون ألهدافهم .٦
شروط إلزامية لكال األطراف أمر يصعب تطبيقه يف احملاورات التلقائية اليت حتصل يف احلياة اليومية 

فهذه يعود اختيار ظروفها حلسن تعامل األبوين مع مواقـف  ، كبعض ما جيري بني اآلباء وأبنائهم
أما يف احلوارات املعدة مسبقًا كاحلوارات اليت جترى بني الدعاة املسلمني مـع  . حلوار ومتطلبااا

 .غريهم مثالً؛ فيمكن اإللزام بشروط ال يصح اإلقدام على احملاورة بدوا

  : ميكن للباحثة أن تضع التعريف التايل للحوار، بناًء على ما سبق
حول موضوع يهم كـال  ، أيا كان عددهم أو نوعهم، كثرجتاوب ومراجعة بني طرفني اثنني أو أ

ـدف  ، وبأي وسيلة من وسائل االتصال املناسبة ألطراف احلوار وظروفـه ، الطرفني أو أحدمها
  .   اإلقناع أو تقريب وجهات النظر

                                                                                                           
 .٩٧ص ، اجلزء السادس عشر، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )١(
  .١٤٥ص، هـ١٤٢٧، املدينة النبوية، دار اخلضريي، احلوار أصوله وآدابه وكيف نريب أبنائنا عليه، موسى بن حيي الفيفي) ٢(



 

א א א:א א א   :א
ومهما حصل له مـن  ، ارتباط وثيق بأصل لغويما من مصطلح يف اللغة العربية إال وله 

ومصطلح احلوار له أصله املعروف يف لغة العرب كمـا  ، تطور فإنه لن يفقد ذلك االرتباط الوثيق
إىل االستعمال الشـرعي يف  ، وبظهور اإلسالم انتقل من استعماله اللغوي. مرَّ يف املباحث السابقة

وكتب للغـة  ، وحصل االمتزاج بني كال االستعمالني ،القرآن الكرمي والتداول بني أبناء اإلسالم
وبفضل هذا االمتزاج ظل أبناء األمة العربية يدركون مـا  . العربية اخللود حبفظ اهللا تعاىل للقرآن

على حني ال يفهم أبناء غريهم من اللغات كلمـة واحـدة ممـا قالـه     ، نطق به أسالفهم العرب
مل خيرج به غالبـا  ، االستعمال اللغوي إىل القرآينوحصول االنتقال من ، أجدادهم قبل ألف عام

  . )١(عن داللته األوىل وإمنا نقله يف حميطها من معىن عام إىل معىن خاص
والذي يبدو للوهلة ، يف حياة العرب على مرَّ األيام) حور(ولعل تغري استعمال معىن مادة 

ألحوال إىل ااز الذي تتميز بـه  يرجع يف كثري من ا، األوىل مغايرا لألصل اللغوي وهو الرجوع
ورغم أن العـرب عرفـوا   . كما مرَّ يف استعمال كلمة األحور للداللة على العقل، اللغة العربية

وفق ما اطلعت الباحثة  -إال أن معاجم اللغة العربية، احملاورات واستعملوها يف سجاالم الكالمية
جود مفهومه لديهم عند البحـث يف أصـل   رغم و، مل تعرف باحلوار كمصطلح متداول -عليه

وقد ذهب كثري من الكتاب والباحثني واملتخصصني من عرب وغريهم إىل أن «. الكلمة ومشتقاا
من خالل ما عـرف بالطريقـة   ، )٢(»وأن أول من بدأ به هو سقراط، احلوار بدأ من أيام اليونان

                                     
 . ٣٥ص، مرجع سابق، أثر الداللة النحوية واللغوية يف استنباط األحكام، القادر عبد الرمحن السعديعبد  )١(
  .١٢ص، مرجع سابق، كيف حتاور اآلخرين، تيسري حمجوب الفتياين )٢(



 

اتصفت باملداولة ، يت تتم على عدة مراحلال، )١(احلوارية واليت عرفت فيما بعد بالطريقة السقراطية
يقوم سقراط خالهلا بدور السائل اجلاهل الذي ال يعـرف  . أو احلوار عن طريق األسئلة واألجوبة

وقد عمد إىل جعل تالميذه . أما تالميذه فيتولون اإلجابة عن األسئلة املتتابعة واملستمرة، أي شيء
قيات وفضائل فتنتام احلرية ويسـعون معـه   يشعرون بالشك يف صالحية ما يعتقدون من أخال
  . )٢(للتوصل إىل حقائق األشياء املطلقة أو تعاريفها العامة

وقد اعترض عدد ممن حتدثوا عن احلوار على من قال أن سقراط أول من استخدم الطريقة 
استدال  نذاومنهم أمحد وصاحل العمري الل، وأنه أول من اهتم حبرية التعبري وإبداء الرأي، احلوارية

وغريها من احملاورات اليت ذكرهـا  ، باحلوار الذي دار بني اهللا تعاىل ومالئكته يف مسألة خلق آدم
 -غيـوب وهو عالم ال-أما حرية التعبري وإبداء الرأي فتظهر جليا يف أن اهللا«: إىل أن قاال، القرآن

ا فيه من اجلـرأة علـى   ومسع كالم إبليس على م، هم كما بدت هلمترك للمالئكة أن يبدوا آراء
لكنه أضاف ، ويؤيد تيسري الفتياين ما سبق من أن احلوار بدأ قبل خلق اإلنسان. )٣(»الذات اإلهلية

فهو حقيقة بدأت قبـل خلـق   .)٤(أن احلوار أخذ شكلًا أكثر حتديدا أو ختصيصا ودقةً بعد ذلك
ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  چ : ويستدل على ذلك بقول اهللا تعـاىل ، اإلنسان وال زالت مستمرة

حيث حتكي اآلية احلوار الـذي  ، ]١١: فصلت [ چ   �  �  �  �        �   �  �  �  �  �
ومن خالل اآلية يمكن القول أن نسـبة بدايـة   . حصل بني اهللا عز وجل وبني السماء واألرض

ريقة احلوارية هو الذي ولكنَّ إطالق مسمى الط. نسبة غري صحيحة، استخدام احلوار إىل سقراط
أوهلـا الدقـة يف احلـوار    ، وقد متيز احلوار الفلسفي مبيزتني رئيسيتني .ميكن أن ينسب لسقراط

فـال  ، والثانية الشك قبل اليقني، فال ينتقل من خطوة إىل أخرى قبل التأكد من صحتها، والبحث
  . )٥(حيكم حبكم إال إذا أيده الدليل وقام عليه الربهان

صـار  أن وبقي إىل ، ار استمر مع الرساالت السماوية وظهر يف دعوة كل نيبمث إن احلو
ومع املسـلمني يف  ، جا اختذه النيب صلى اهللا عليه وسلم مع املشركني يف الدعوة لدين اهللا تعاىل

مث سارت األمة اإلسالمية على امتداد القرون على ج . يف كافة جوانب احلياة، تعليمهم وتربيتهم

                                     
 .٣٥ص، مرجع سابق، احلوار ودوره يف الدعوة والتربية و الثقافة، وصاحل حممد العمري ،أمحد حسن العمري )١(
  .٩ص، م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠،األردن، دار التربية احلديثة، ٢ط، احلوار واألسئلة الصفية إثارة التفكري بالتربية، حممد زياد محدان )٢(
 .١٢ص، مرجع سابق، احلوار ودوره يف الدعوة والتربية و الثقافة، أمحد حسن العمري وصاحل حممد العمري )٣(
 .١٢ص، مرجع سابق، نكيف حتاور اآلخري، حمجوب الفتياين تيسري) ٤(

  .٣١٨ص، اجلزء األول، ١٩٩٤-هـ١٤١٥، مكة املكرمة، مطابع ادر، فن احلوار، زهري حممد مجيل كتيب) ٥(



 

يف الدعوة إىل دين اإلسالم واليت كان احلوار وال يزال من أهـم   صلى اهللا عليه وسلمحممد نبيها 
اختاذ الرسائل طريقًا  اومنه، احلوار املباشر مع املخالف اوسائل متنوعة فمنهفيه متخذين ، وسائلها

  .)١(كذلك تأليف الكتب يف الرد على املخالفني اومنه، هلذا احلوار

أدرك مفكرو ، اإلسالمية باحلضارات األخرى مثل الفارسية واليونانية ومع التقاء احلضارة
قياس الطرد الفاستعملوا الربهان املنطقي و، اإلسالم ضرورة استخدام أسلحة غريهم للتصدي هلم

وكان ذلـك  . استخدامهاوسائل اليت احتاجوا وغريها من ال، )٢(والعكس وبرهان اخللف واإللزام
متيز احلوار فيهما باعتماده على اإلجياز  نرين األموي والعباسي اللذييف العصعلى وجه اخلصوص 

وحسن التخلص ، والتعريض، وقلب حجة اخلصم حجة عليه، مع قوة العبارة واملهارة يف التصوير
  . )٣(وقلب األوضاع قلبا فكاهيا، والرد باملثل وبالتمثيل واالستالل باألولوية، من احملاور

وقد مرَّ فيما سبق . تربية والتعليم باستخدام أسلوب احلوار يف التدريسولقد استأثر جمال ال
ت مثل التعليم احلواري لباولو مث ظهرت مصطلحا، مع تالميذه استخدام سقراط للطريقة احلوارية

، وللحوار دور فعال يف حتسني مهارات الـتعلم . )٥(كنظرية حديثة من نظريات التعليم )٤(يريفر
؛ فهو أسلوب يضمن مشاركة املتعلمني )٦(واجتاهام حنو املدرسة، لمني لذواموحتسني تقدير املتع

ويدرم على البحث ومجع املعلومات وربطها ، واجيابيتهم وإشباع ميوهلم للمادة الدراسية وتعلمها
  . )٧(والتعود على احترام اآلخرين وآرائهم واإلصغاء إليهم، ببعض وتنظيم التفكري

وال سيما السياسية يف نظم ، م العديد من ااالت األخرى يف حياة البشرخيداحلوار مث بدأ 
كم الدميقراطية نتيجة تكون األحزاب السياسية واتصال الدول ببعضها وكثـرة املشـكالت   احلُ

وبدأ يظهر يف الكتابات املتخصصة مثل احملـاورات التجاريـة واالقتصـادية واألدبيـة     . الدولية
  .)٨(واالجتماعية

                                     
  .٧٩ص، م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ ،األحساء، مكتبة دار املعامل الثقافية، حنن واآلخر تعارف وحوار أم صدام ودمار، حممد بن علي اهلريف )١(
 .١٠٠/١٠١ص، مرجع السابق، حنن واآلخر تعارف وحوار أم صدام ودمار ،حممد بن علي اهلريف )٢(
  .١٧٥ص، مرجع سابق، فن احلوار، زهري حممد مجيل كتيب) ٣(
من مقدمة ( ، تربية احلرية، تربية األمل، تربية املقهورين :من أشهر كتبه، فيلسوف تربوي برازيلي، )م١٩٩٧-م١٩٢١(باولو فريري  )٤(

  ).١٥ص، ٢٠٠٤-١٤٢٥، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، أمحد عطية أمحد: ترمجة، ةتربية احلري: هكتاب
   .٤٠ص، مرجع سابق، احلوار ورسم الشخصية يف القصص القرآين، عبد املرضي زكريا )٥(
 .٣٥٥ص، م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، الدوحة، دار الثقافة، احلوار ودوره يف الدعوة والتربية و الثقافة ،مصطفى حممد علي املشهداين) ٦(

 .١٣٣ص، م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥، عمَّان، دار جرير، القرآن الكرمياألساليب التربوية والوسائل التعليمية يف ، شاهر ذيب أبو شريخ) ٧(
 .١٠٤ص، مرجع سابق، احلوار النبوي مع املسلمني وغري املسلمني، مساعيل صيينسعيد إ )٨(



 

وأصبح ، )١(واحلوارات الوطنية، ا يسمى باحلوار بني األديان واحلوار بني احلضاراتوبرز م
ومع عصـر التقنيـة   .هلا منظماا اليت تعقد اللقاءات واملؤمترات وتدعو هلا على مستويات دولية

فأصبح ،بسبب تطور وسائل االتصال،ابقًااملتطور ظهرت أشكال جديدة للحوار مل تكن معروفة س
  ملا ، أو من خالل االنترنت،ن خالل اهلاتف الثابت أو املرئيعرب القارات م هناك حوار

وجهـد  ، تسهله هذه الوسائل والتقنيات احلديثة من تواصل صويت ومرئي ومكتوب يف زمن يسري
  . أقل

مما سبق عرضه ميكن مالحظة أن التطور يف مصطلح احلوار حصـل فقـط يف ظهـور    
، يكن قد ذكر يف املعاجم اللغوية على أنه مصـطلح حمـدد   الذي مل-احلوار-واستخدام املصطلح

فيما عدا ذلك مل ينل التطور سوى وسائل ، ولكن معىن الكلمة بقي مستعملًا وفق ما جاء يف اللغة
  .    احلوار أو أشكاله وأنواعه

  :خامتة الفصل
: أوهلامن خالل عدة مباحث كان ، تناول هذا الفصل مفهوم احلوار يف التربية اإلسالمية

وحتت هذا األصـل  ، وظهر أن للحوار يف اللغة أصل واحد وهو الرجوع، احلوار يف اللغة العربية
، والنقـاء واخللـوص  ، والتهيئة والتدوير، والنقصان، يندرج عدد من املعاين األخرى كالتجاوب

، لرجوعوبعد دراسة ونظر يف هذه املعاين وجد أن كل واحد منها يعود إىل نفس معىن ا، والتحري
وقد كـان هلـا دالالت   ، وما هي إال استخدامات متنوعة الشتقاقات مادة حور أو حار أو حري
  .تربوية مفيدة ألي متحاور عموما ولآلباء واألبناء على وجه اخلصوص

تتبعت الباحثة من خالله اآليات الـيت  ، وجاء املبحث الثاين عن احلوار يف القرآن الكرمي
، وحتاوركمـا ، وحـور ، وحيـاوره ، وحيور، وهي احلواريون، تقااوردت فيها مادة حور ومش

، وبالرجوع ألقوال املفسرين وأهل اللغة من أصحاب كتب معـاين القـرآن وغريبـه   . وحريان
ظهرت أوجـه مـن   ، للوصول إىل االستعمال القرآين ملصطلح احلوار واختيار ما اتفق من أقواهلم

ويف اية هـذا املبحـث   . اللغوي السابق وهو الرجوعاالرتباط بني االستعمال القرآين واألصل 
عرضت مجلة من مسات احلوار القرآين وهي عدم االهتمام بشخصـيات املتحـاورين أو إبـراز    

واإلجابـة  ، واإلضمار، والتنوع، واالستمالة والرفق يف اخلطاب، واإلنصاف واملوضوعية، أمسائهم
  .لعاطفة معاوخماطبة العقل وا، واحلكاية، واحلركة، بالفعل

                                     
  .هـ١٤٢٤والذي مت إنشاؤه عام ،يف العاصمة الرياض، ململكة العربية السعوديةمثل مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين با )١(



 

ومـن  ، مث عرض املبحث الثالث للحوار يف اصطالح عدد من املتخصصني يف علوم خمتلفة
فاحلوار ، أمكن استخالص عدد من األركان اليت تقوم عليها التعاريف املذكورة، خالل النظر فيها

، وله ضـوابطه وآدابـه  ، يتناول موضوعات حمددة، حديث ومناقشة منظمة وجتاوب بني طرفني
جتاوب ومراجعة بني طرفني اثـنني أو  : مث خلصت الباحثة إىل تعريف احلوار بأنه. هداف معينةوأ

وبأي وسيلة مـن  ، حول موضوع يهم كال الطرفني أو أحدمها، أيا كان عددهم أو نوعهم، أكثر
  .اإلقناع أو تقريب وجهات النظردف ، وسائل االتصال املناسبة ألطراف احلوار وظروفه

ث الرابع إىل التطور الداليل ملصطلح احلوار وبدايته اليت كانت قبـل خلـق   تطرق املبح
وتطوره يف عصور اليونان وحتديدا عنـد سـقراط   ، اإلنسان واستمراره مع الرساالت السماوية

صلى اهللا عليـه  مث استخدامه يف الدعوة اإلسالمية يف عصر النيب ، امسه بالطريقة احلوارية طالرتبا
مث استئثار جمال التربية والتعلـيم بأسـلوب   ، التقاء احلضارة اإلسالمية بغريها وتطوره مع، وسلم

وتال ذلك دخوله يف العديد من ااالت األخـرى كاحملـاورات السياسـية    ، احلوار يف التدريس
. وبروز ما يسمى حبوار األديان وحوار احلضارات واحلـوارات الوطنيـة  ، واالقتصادية واألدبية
ن خالل هذا املبحث إىل أن التطور يف مصطلح احلـوار حصـل يف ظهـور    وخلصت الباحثة م
ولكـن  ، الذي مل يكن قد ذكر يف املعاجم اللغوية كمصطلح حمـدد -احلوار-واستخدام املصطلح

فيما عدا ذلك مل ينل التطور سوى وسائل احلوار ، معىن الكلمة بقي مستعملًا وفق ما جاء يف اللغة
    .       أو أشكاله وأنواعه

رح يف بدايته حول مفهوم احلوار يف التربيـة  ل طُاؤهذا الفصل حماولة لإلجابة عن سكان 
وهم ، العالقة بني املتحاورِين غري أن ختصيص حوار اآلباء مع األبناء يستلزم البحث يف، اإلسالمية

  . صل التايلوهذا ما ستحاول الباحثة بيانه يف الف، فيها احلوار والتعرف على دور، اآلباء واألبناء
  

  

  

  
  
  
  
  



 

  
 
  
  
  
  
  
  



  الفصل الثالث
  األبناء واآلباء يف  العالقة بني وار دور احل

  

  :المبحث األول
  أسس العالقة بين اآلباء واألبناء

  :المبحث الثاني
معاألبناءبين اآلباء وعالقة القات و  

  :المبحث الثالث
  األبناءعم العالقة بين اآلباء وفي د أهمية الحوار

  



 

:  

التربية اإلسالمية بناء اإلنسان بناًء سليما من مجيع اجلوانب؛ ألن بناء اإلنسـان   تستهدف
وهـم  : أصله، من آثار ذلكوأول من يعاين  .إساءةينعكس على عالقته مبن حوله إما إحسانا أو 

وبقدر ما ينشأ بني النـاس مـن   «. )١(»ونه من أبنائه وذريتهوهم من د: وفرعه، من فوقه من آبائه
عالقات وروابط فإن عالقة اآلباء باألبناء هي من أقوى العالقات وأعمقها وأكثرها تأثريا يف نفس 

أو هي ما يعرب عنه  ،فهي ليست عالقة إلتقاء وإمنا هي عالقة اشتقاق. كل طرف من طريف العالقة
الشـاعر  ل كما قا. )٢(»فالولد هو بعض األب أو هو جزء منه. و اجلزئيةقهاء بعالقة البعضية أالف

  :العريب
     أنا ابن من بعضه يفوق أبا الـ

  لَهجن نم لُ بعضوالنَّج ٣(باحث(  

ـ ، األبناءالقرآن الكرمي بعالقة اآلباء ب وقد اهتم من جنـاح  وشرع هلا من األحكام ما يض
من الوصايا واآلداب ما يكفل احلياة السـعيدة وحيفـظ الكرامـة    و، قيامها واستمرار وجودها

  .اإلنسانية
وهي جزئيـة  ، وحوار اآلباء مع األبناء يدخل ضمن عالقة األبوة بالبنوة يف القرآن الكرمي

يكتسب أمهيته من كونه أهم مهارات االتصـال يف هـذه   ، من جزئيات التربية القرآنية لألسرة
ـ  فإن بيـان دور ، على احلوار بينهمعالقة بني املتحاورين تؤثر ومبا أن طبيعة ال. العالقة يف وار احل

وكيف كَفَل هلا اإلسالم التنظيم الشامل ، ملعرفة طبيعة هذه العالقةحيتاج  األبناءواآلباء العالقة بني 
، لتقوم وتستمر على أسس سليمة، ويقيم اعوجاجها إن حصل، هاالذي يصحح مسار، والواضح

  . عائق يعيقها وتتغلب على كل
فإن الفصـل احلـايل   ، يف التربية اإلسالمية وبعد أن تبني يف الفصل السابق مفهوم احلوار
اآلبـاء  يف العالقة بـني  وار ما دور احل: يهدف إىل اإلجابة على السؤال الثاين من أسئلة الدراسة

ـ ، سـها أس :دراسة عالقة اآلباء باألبناء -أوال- واليت تتطلب ؟ األبناءو مث ، ات جناحهـا ومعوق
  . بني اآلباء واألبناءيف دعم العالقة احلوار  أمهيةتوضيح 

                                     
  . ٨ص، مرجع سابق، آباء وأبناء مالمح تربوية يف القرآن الكرمي، فاروق محادة) ١(
  .٩ص،م١٩٨٤هـ١٤٠٤، جدة،مكتبة امة،٢ط،سالمية دراسة فقهية مقارنةعالقة اآلباء باألبناء يف الشريعة اإل، صاحل سعاد إبراهيم )٢(
  .٢٤٨ص، ت.د، بريوت، دار اجليل، ديوان املتنيب، املتنيب أبو الطيب أمحد بن احلسني )٣(



 

א א:א א א

نصـيبا مـن   ، والواجبات املتبادلة بينـهم ، نالت واجبات اآلباء واألبناء كالً على حده  
وهـي  ، كال الطرفني معا ولكن فيما يلي أهم األسس اليت ميكن أن تشمل، الدراسات واألحباث

تظهـر   -رضوان اهللا عليهم-وأقوال السلف الصاحل ، أسس قائمة على ما جاء يف الكتاب والسنة
ودف بتطبيق اآلباء واألبناء هلا سـالمة البنـاء   . العناية العظيمة اليت أوالها اإلسالم هلذه العالقة

يف املبحث  سيأيت بياااليت و، هلممكنهم من التغلب على أي عوائق ميكن أن تعرض وت، األسري
  .احلايل الفصلالثاين من 
 :عالقة قائمة على عبادة اهللا تعاىل .١

: والعبادة مبعناها العام. تقوم العالقة بني اآلباء واألبناء يف األسرة املسلمة على عبادة اهللا تعاىل
، والزكـاة ، رة؛ فالصالةاسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاه

والوفـاء  ، وصـلة األرحـام  ، وبـر الوالـدين  ، وأداء األمانة، ق احلديثصدوِ، والصيام واحلج
وتدخل عالقة اآلباء مع األبناء يف مفهوم العبادة حني تكون . )١(وأمثال ذلك من العبادة...بالعهود
  .ال والسلوك فيها مما حيبه اهللا ويرضاهاألعماألقوال و
: العبـادة  البد أن يتحقق فيهـا شـرطي  هذه العالقة قائمة على عبادة اهللا  وكي تكون  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   چ  :ل تعاىلكما قا، اإلخالص الذي ال يقبل اهللا عمالً إال به

ل قا، ةوهذا يكون باملتابع، )٢(والثاين أن ال يعبد اهللا إال مبا أمر وشرع، ]٥: البينة [ چٹ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  
وقد جاء القرآن الكرمي والسنة النبوية بتفاصـيل  . ]٧: احلشر [چ  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ  :تعاىل

هذه العالقة وأحكامها اجلزئية سواء ما خيتص باآلباء أو باألبناء؛ لتقوم األسرة املسـلمة مبهمـة   
ار قيام هذه العالقة على عبادة الذي هو من أعظم آث، وتنال رضا اهللا تعاىل، وحتقق أهدافها، التربية
  . اهللا

 : عالقة فطرية .٢
يتميز اإلسالم بالتوازن بني مطالب اإلنسان اجلسدية والروحية فال يطغى أحد اجلـانبني    

وهدف ، وطلب الولد الصاحل مقصد شرعي، والنكاح أحد املطالب اجلسدية لإلنسان. على اآلخر
وألن . )٣(ل وأن ال خيلو العامل عن جنس اإلنـس حيث املقصود منه بقاء النس، من أهداف النكاح

                                     
  .٣٨ص، م١٩٨٣- هـ١٤٠٣، بريوت، املكتب اإلسالمي، ٦ط، العبودية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين) ١(
  .٧٤ص، املرجع السابق) ٢(
، مؤسسة الكتب الثقافية، حسن حممد مقبويل األهدل: حتقيق، تصفية القلوب من أدران األوزار والذنوب، لذمَّارحيي بن محزة اليماين ا) ٣(



 

وبقدومهم حيصـل الفـرح   ، األبناء هبة ومنحة من اهللا تعاىل فقد كانوا مطلبا للرسل والصاحلني
ٱ  چ  :دعا ربه أن يهبه الذرية الطيبة يف قوله تعـاىل ، فهذا نيب اهللا زكريا عليه السالم. واالستبشار

وقال تعاىل يف موضـع  . ]٣٨: آل عمران [ چڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ   ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
ووصفه بأنه «، ]١٠٠: الصافات [ چ       �  �  �  �  �چ  :آخر على لسان إبراهيم عليه السالم

ومن  من الصاحلني ألن نعمة الولد تكون أكمل إذا كان صاحلاً فإن صالح األبناء قُرة عني لآلباء،
ومن ذلك قول النيب ، وجاءت السنة النبوية باحلث على طلب الولد .)١(»مصالحهم برهم بوالديه

א[:صلى اهللا عليه وسلم   . )٢(]אאא

أي صفة ( تانصف«ومها ، عالقة األبوة بالبنوة عالقة فطرية طبعية يؤكدها الشرع والعرف
. )٣(»مما يتواضع الناس عليه بالتعاقد مثل الوالء واحللـف  القة وليستمن أحوال اخل )األبوة والبنوة

قائمـة علـى   ، فالعالقة التعاقدية اليت يربم فيها االتفاق بني طرفني وينفذها سـلطان القـانون  
وقد تنقلب إىل عداوة تستتبع التقاضي وطلـب  . تفرض حقوقاً تقابلها واجبات، االستحقاق فقط

–أما عالقة األبوة بالبنوة فهي تفرض واجبات دون أن تقابلـها حقـوق   . )٤(اب أو الغرامةالعق
فاألب يعطي ابنه حقوقاً متتالية تفرضها مسؤولية التربية والرعاية دون أن ينتظر مـن   -بالضرورة

قرن ف، ن طاعة أبيه، لعظم حق األبوةاالبن الواجبات، إالّ واجب الطاعة فالشرع يفرض على االب
چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںچ  :اهللا سبحانه وتعاىل اإلحسان إليهما بعبادته يف قولـه تعـاىل  

، حث اآلباء على اإلحسان إىل األبناء، وكما حث األبناء على اإلحسان إىل اآلباء .]٢٣: اإلسراء [
[:لسعد بن أيب وقاص يف حجة الوداعصلى اهللا عليه وسلم قال النيب 

غري أن توصية االبن بأبيه كانت أكثر تكرارا من توصية .)٥(]א

األب بابنه؛ وذاك ألن األخرية تضمنها الفطرة وتدفع األبوين إليها دون حاجة لتكـرار الوصـية   
  .   )٦(م

                                                                                                           
  .٣٦٣ص، م١٩٩١-هـ١٤٢١، بريوت

 .١٤٨ص ،لثالث والعشروناجلزء ا، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )١(
  .٦٠ص، هـ١٤٠٩، بريوت، املكتب اإلسالمي، زفاف يف السنة املطهرةآداب ال، حممد ناصر الدين األلباين) ٢(
 .٢٥٥ص ،الواحد والعشرون اجلزء ،مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، الطاهر بن عاشور حممد )٣(
 .١٨ص ،مرجع سابق، سالمية دراسة فقهية مقارنةيف الشريعة اإل عالقة اآلباء باألبناء، سعاد إبراهيم صاحل )٤(
اجلزء ( ،م١٩٨٧- هـ١٤٠٧ ،بريوت ،دار ابن كثري، ٣ط، مصطفى ديب البغا :حتقيق، صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري )٥(

 ).١٠٠٦ص، ٢٥٩١حديث رقم، باب أن يترك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا الناس، كتاب الوصايا ،الثالث
 .٢٧٨٨ص ،الد اخلامس ،م١٩٧٣- هـ١٣٩٣ ،بريوت، دار الشروق، يف ظالل القرآن، سيد قطب )٦(



 

بوية أن تظل العالقة بني اآلباء واألبناء قائمة على اخلري واحملبة والقـيم  ومن املصلحة التر  
اإلسالمية الرفيعة، وليست تعاقدية قانونية؛ ألن يف هذا امتدادا للفطرة اليت فطر اهللا الناس عليهـا  

لنوع فلوال الفطرة املتأصلة يف قلوب اآلباء ملا انتظمت سنة الكون يف احملافظة على ا. من حمبة االبن
وملا كانت األسـرة  ، ولوالها ملا اندفع اآلباء إىل االهتمام بأبنائهم والعناية م وتربيتهم، اإلنساين

  .)١(جمتمعة الشمل راسخة البنيان
  : عالقة مسؤولية .٣

ويف ، املسلم مسؤول أمام اهللا تعاىل عن مجيع أقواله وأفعاله على اختالف أدواره يف احلياة  
جند كالً من األب واالبن يحمل مسؤولية مترتبة على هذه العالقة جتاه نفسه ، عالقة اآلباء باألبناء
يف احلديث الذي يرويه عبد اهللا بن عمر  صلى اهللا عليه وسلممصداقًا لقول النيب ، والطرف اآلخر

א،א،א[ :-رضي اهللا عنهما-
א،א ،א

א א:،א א
א، א:א א

  .)٢(]א

ولئن كانت هذه املسؤولية متأكدة يف حق األبناء حنو آبائهم بتكـرار الوصـية بـربهم    
اهللا سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل «فهي آكد يف حق اآلباء؛ ألن ، واإلحسان إليهم

، ة والتعليم يف حياموهذا يستوجب من اآلباء تعهد أبنائهم بالتربي، )٣(»أن يسأل الولد عن والده
حرصا عليهم وحفظًـا هلـم مـن    ، ويستمر هذا التعهد حىت بعد موت اآلباء من خالل الوصية

دلت آيات القرآن الكرمي على أنه أقسم إلبعاد الذرية عن منهج اهللا منـذ   الذي، الشيطان الرجيم
.  األرض ومن عليهاوما زال صراعه معهم مستمرا حىت يرث اهللا، أن كاد ألبيهم آدم وأمهم حواء

  . وهذا يؤكد أمهية تعاهد اآلباء هلم بكل ما حيفظهم من كيد الشيطان

                                     
  .٥٥ص، الد األول، م١٩٩٩هـ١٤١٩، القاهرة، دار السالم، ٣٢ط، تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان) ١(
باب ، سكتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفلي ،اجلزء الثاين(، مرجع سابق، صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري )٢(

 .)٨٤٨ص  ،٢٢٧٨رقم  حديث، ع يف مال سيده وال يعمل إال بإذنهاالعبد ر
، دار الفكر، عبد اللطيف آل حممد الفواعري: حتقيق، حتفة املودود بأحكام املولود، بن قيم اجلوزيةحممد بن أيب بكر ا أبو عبد اهللا )٣(

  .١٩٧ص، م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، عمان



 

  :حيث أن قول اهللا سـبحانه . وأداء األمانة هي دافع اآلباء واألبناء لتحمل هذه املسؤولية
اجبة على يعم مجيع األمانات الو، ]٥٨: النساء [چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېچ 

  . )١(أمانة القيام على األطفال الناشئةومنها ، اإلنسان
ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   چ  :وقد دعا القرآن اآلباء واألبناء لتحمل مسؤوليام فقال يف حق اآلبـاء 

قوا أنفسكم "يف صحيحه باب  -رمحه اهللا-وعليه بوب البخاري، ]٦: التحرمي [ چۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  
چ  :قوله تعاىل، ال يف حق األبناء آخذًا عليهم إتباع وتقليد اآلباء دون تبصروق. )٢("وأهليكم نارا

ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه    ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
بتحمل  مذكرا -رمحه اهللا-)٣(ويقول اإلمام الباجي .]٥١/٥٤: األنبياء [ چۉ ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

خري اآلباء لألبناء مـن مل  «: املسؤولية مهما عرض لآلباء واألبناء من أمور تؤثر على عالقتهم معا
تدعوخري األبناء لآلباء من مل. لتقصرياملودة إىل ا هي دعفال تصل شـدة  . )٤(»التقصري إىل العقوق ه

لغ التقصري من االبن حبقـوق األب إىل  وال يب، مودة األب البنه إىل التقصري يف تربيته إشفاقا عليه
  .العقوق به
  :عالقة قائمة على االبتالء. ٤

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  چ : يقول اهللا تعاىل، وهم زينة احلياة الدنيا، األبناء من أسباب األنس والبهجة

ذاـا   وهي يف، وهم نعمة من اهللا تعاىل منَّ ا على عباده، ]٤٦: الكهف [ چپ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
فعمـوم النعمـة   . امتحان من اهللا تعاىل واختبار؛ شأن كل النعم األخرى«و، ابتالء لكال الطرفني

وإذا كان هذا االبتالء عاما يف كل أفراد اجلنس البشري فقد كان أعظم ... ونقصها ابتالء، ابتالء
  كل حال إمـا بآبـائهم  فهم مبتلَون يف، االبتالء هو ما اختص به أنبياء اهللا والصاحلون من عباده

كما ابتلي نوح عليه السـالم بكفـر   (وإما بأبنائهم ، )كما ابتلي إبراهيم عليه السالم بكفر أبيه(
لتسليم بأقـدار اهللا والصـرب   تطلب الرضا واي، ويف فقدهم أو عدم إجنام ابتالء كذلك. )٥(»)ابنه
  .بهم يف احلياة الدنيا واالستفادة منهاء واألزواج على حتمل ما يصيتربية لآلبفيه أيضا و ،عليها

                                     
  .٦٨٩ص، الد الثاين ،رجع سابقم، يف ظالل القرآن ،سيد قطب) ١(
 ،قوا أنفسكم وأهليكم ناراباب ، كتاب النكاح، اجلزء اخلامس(، مرجع سابق، صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري )٢(

 ).١٩٨٨ص
خري الدين ( ،هـ٤٧٤تويف سنة ، فقيه مالكي كبري، من رجال احلديث ،سليمان بن خلف بن سعد القرطيب، أبو الوليد الباجيهو  )٣(

  ).١٢٥ص، اجلزء الثالث، مرجع سابق، األعالم، الزركلي
-هـ١٤١١، مؤسسة الكتب الثقافية، ٣ط، حممد عبد احلكيم القاضي: حتقيق، بر الوالدين، أبو بكر حممد بن الوليد الطرطوشي) ٤(

  .٩١ص، م١٩٩١
  .٢٢ص ،مرجع سابق، دراسة فقهية مقارنةسالمية يف الشريعة اإلعالقة اآلباء باألبناء ، صاحل سعاد إبراهيم )٥(



 

    ک     ک  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ  :يقول تعـاىل ، كذلك سبب يف فتنة اآلباء واألبناء
: التغــــابن [ چہ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ    ڱ    ڱ  ڳ   ڳ  ڳ       ڳ   گ     گگ  گ

اهللا تعاىل أن األموال واألوالد مـن   مأعلَ :بالء وشغل عن اآلخرة، وقيلأي  :ومعىن فتنة .]١٤/١٥
ألنه رمبا عصى  ؛، فإن اإلنسان مفتون بولدهوهذا عام يعم مجيع األوالد ،مجيع ما يقع م يف الفتنة

والعداوة املقصودة يف اآلية  ،ب مال الغري وغريهصكغ وباشر الفعل احلرام ألجله، ،اهللا تعاىل بسببه
وليس املقصود ا ، لكافرينالذي صدر من األزواج واألوالد ا، ميانإمنا هي للكفر والنهي عن اإل

  . )١( بني املؤمنني وأزواجهم وأوالدهم املؤمنني العدواة
، وإذا كانت عداوة األبناء من االبتالء كما سبق؛ فإن االبتالء يكون أيضا مبحبة االبـن 

אא[ :يقول )٣(مسعت أيب بريدة )٢(عبد اهللا بن بريدةيقول 
אא،אאאא
 چ  ڱ  ں  ں   ڻچ  א:،א

وقد حـذر القـرآن    .)٤(]אא
چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   چ : ال تعاىلفق،رمي من االنسياق خلف هذه احملبةالك

  .]٢٤: التوبة [چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ
وللوقاية من هذه الفتنة ينبغي على اآلباء تربية األبناء على املنهج اإلسالمي الصحيح الذي يضمن 

فقد جاء يف السنة النبوية مـا  ، أما لو وقعت الفتنة.  الطرفنيوقاية هذه العالقة وترشيدها من كال
: وله عليه وسلم يقى اللَّسمعت رسول اللَّه صل-رضي اهللا عنه-ففي حديث حذيفة ، )٥(يكفرها

                                     
 .٢٥ص، الثالثوناجلزء  ،مرجع سابق، التفسري الكبري، فخر الدين حممد بن عمر الرازي )١(
، خري الدين الزركلي(، هـ١١٥تويف سنة ، قاض، من رجال احلديث: عبد اهللا بن بريدة بن احلصيب االسلمي، أبو سهلهو  )٢(

    ).٧٤ص، لرابعاجلزء ا، مرجع سابق، األعالم
خري (، هـ٦٣تويف سنة ، أسلم قبل بدر، ومل يشهدها، من أكابر الصحابة ،بريدة بن احلصيب بن عبد اهللا بن احلارث االسلميهو ) ٣(

  . )٥٠ص، اجلزء الثاين، مرجع سابق، األعالم، الدين الزركلي
، ت.د، بريوت، دار الكتب العلمية، كمال يوسف احلوت: حتقيق، سنن الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي) ٤(

وصححه حممد ناصر الدين ). ٦١٧-٦١٦ص، ٣٧٧٤حديث رقم، مناقب احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما :باب ،اجلزء اخلامس(
 مناقب احلسن واحلسني، اجلزء الثالث(،م١٩٨٨- هـ١٤٠٨، الرياض، التربية العريب مكتب، سنن الترمذياأللباين يف صحيح 
 ).٢٢٤ص، ٢٩٦٨رقم ، رضي اهللا عنهما

 .٥٠ص،م٢٠٠٤هـ١٤٢٥، دمشق، دار ابن كثري، ٥ط ،التربية النبوية للطفل منهج، نور بن عبد احلفيظ سويد حممد )٥(



 

א،א[ אא א
  . )١(]א
  :عالقة قائمة على البِّر.٥

وهو باب عظـيم  . )٢(وبر الوالدين التوسع يف اإلحسان إليهما، التوسع يف فعل اخلري رالبِ  
شـرف  يـدل علـى   ، وأساس مهم من أُسس العالقة بني اآلباء واألبناء، ينال به رضا اهللا تعاىل

 واقتران ذلك بصفات النبـوة ، االتصاف به وصف حيىي بن زكريا عليهما السالم بأنه بار بوالديه
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  چ  :حيث قال تبارك وتعـاىل ، فيه

كمـا  ، من اهللا تعاىلر أن يدعو األبناء آلبائهم بطلب الرمحة ومن البِ، ]١٢/١٤: مرمي [ چٹ  ٹ  ٹ  
 چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٷ   ۋ  چ  :جاء األمر بذلك يف قولـه سـبحانه وتعـاىل   

خصَّ التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة األبوين « چۈ      ٷ   چ  :؛ ويف قوله سبحانه]٢٤: اإلسراء [
إىل أن الـدعاء هلمـا    شارةويف اآلية إ. )٣(»فيزيده ذلك إشفاقا وحنانا عليهما، وتعبهما يف التربية

 قال الـنيب ، )٤(إذ جعل دعاء الولد عمالً ألبويه ،ؤيد ذلكيواحلديث ، ن فيهألن اهللا أذ ؛مستجاب
אא[: قالصلى اهللا عليه وسلم  א

، چۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٷ   ۋ  چ  :وأيضا فإن قوله تعـاىل . )٥(]
ـ أي عدم االقتصار . تربية لألبناء على االعتراف باجلميل والشكر لصانعه قوالً وفعال ر يف تعليم البِ

چ   :أن يدعو هلما بالرمحة فيقول :وهو ،ه تعليم األفعالبل أضاف إلي ،بالوالدين على تعليم األقوال

  . )٦(ولفظ الرمحة جامع لكل اخلريات يف الدين والدنيا، چۆ  ۈ  
فكما أن ، وعالقة الرب ليست فقط من األبناء حنو اآلباء بل هي أيضا من اآلباء حنو األبناء

على األبوين مهمـا عـال    قةمن عطف وشف يف القرآن صورة جلية ملا جيب أن يكون عليه االبن
وقـد كـان   . شأنه؛ فإنه قد احتوى على ما جيب على األبوين إزاء االبن من رمحة ورأفة وترفق

                                     
 ،باب الفتنة اليت متـوج كمـوج البحـر    ،كتاب الفنت ،اجلزء السادس(، مرجع سابق، يح البخاريصح، حممد بن إمساعيل البخاري) ١(

 ).٢٥٩٩ص، ٦٦٨٣رقم حديث 
 .١١٤ص، مرجع سابق، مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين) ٢(
 .٢١٥ص، مرجع سابق ،اجلامع ألحكام القرآن، عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب أبو )٣(
 .٧٢ص، اجلزء اخلامس عشر، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٤(
، ت.د ،بريوت، دار إحياء التراث العريب، حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق، صحيح مسلم، أبو احلسني النيسابوري اجمسلم بن احلج) ٥(

 ).١٢٥٥ص، ١٦٣١حديث رقم، ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته :باب، اجلزء الثالث(
 .١٥٣ص، العشروناجلزء  ،مرجع سابق، التفسري الكبري، الدين حممد بن عمر الرازي فخر )٦(



 

، العيال :كما يظهر يف كتاب -رمحهم اهللا-وصف اآلباء بربهم ألبنائهم أمرا معروفًا عند السلف 
باء واألبناء أيهم أبـر إذا بـروا   فذكروا اآل )١(أن قوما كانوا عند إياس بن معاوية«: وقد جاء فيه

االبن؛  -إذا كانا برين-أنا أخالفكم؛ أبرهما: فقال إياس. فأمجعوا أن اآلباء أبر إذا كان بِرا. مجيعا
باعملا افترض اهللالُّوأنه من الولد تكَ، ألن البِرَّ من الوالد ط م . )٢(»عليه -عز وجلَّ-ففالشاهد أ

بفقهه خالف القـوم يف أن   -رمحه اهللا–غري أن إياس ، عن الرب من اآلباء واألبناء كانوا يتحدثون
وقـد  . أما من االبن فإنه تكلـف ، األبناء أشد برا إذا بروا؛ ألن الرب يف األب سجية وفطرة وطبع

وربَّما دعاين وأنا يف صـالة  ، ما جفوته قط«يقول عن حاله مع ابنه سعيد  )٣(كان سفيان الثوري
، وما هذا إال لشدة بره بابنه فالرب التوسع يف فعل اخلري كمـا سـبق  . )٤(»فأقطعها له، غري مكتوبة

  .    ومن أعظم اخلري إحسان تربيتهم، ومن أحق الناس خبري اآلباء أبنائهم
كما قـال  ،أيضا فإن عالقة الرب متتد إىل صلة أصحاب ود اآلباء؛ ألن ذلك من متام برهم

א[:  عليه وسلمصلى اهللالنيب  :يقول مصـعب بـن الـزبري   ، )٥(]א
أي أن املودة بني الـرجلني  ، )٦(»املودَّةُ بني اآلباء قَرابةٌ بني األبناء: أدركنا مشاخينا باملدينة يقولون«

  .فظًا لرب آبائهم حىت بعد مماممن شدة ما يصلُوم ح، جتعل بني أبنائهم قرابة كقرابة الرحم

  :  بعض آثار قيام عالقة اآلباء باألبناء على األسس السابقة
، آثار اجيابية كثرية تعود بالنفع عليهم مجيعا، لقيام العالقة بني اآلباء واألبناء على األسس السابقة

  :منها
  :حفظ األبناء ورفع مرتلتهم بصالح آبائهم .١

 :يقول اهللا تعاىل، ويرفع مرتلتهم يف اآلخرة،  تعاىل أبناءهم يف الدنيابصالح اآلباء حيفظ اهللا  
دليـل علـى أن   ويف هذا ، ]٨٢: الكهف [ چ  �ۈ  ۈ       ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې   ې  ې  ې  چ 

                                     
ـ ١٢٢تويف سنة ، قاضي البصرة، وأحد أعاجيب الدهر يف الفطنة والذكاء ،إياس بن معاوية بن قرة املزين، أبو واثلةهو ) ١( خـري  (، هـ

 .)٣٣ص، اجلزء الثاين، مرجع سابق، األعالم، الدين الزركلي
، م١٩٩٧-هـ١٤١٧،املنصورة، دار الوفاء، لرمحن خلفجنم عبد ا: حتقيق، كتاب العيال، أبو بكر عبد اهللا بن حممد ابن أيب الدنيا )٢(

  .١٧٣ص
، خري الدين الزركلي(، هـ١٦١تويف سنة ، أمري املؤمنني يف احلديث: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من مضر، أبو عبد اهللاهو ) ٣(

 ).١٠٤ص، اجلزء الثالث، مرجع سابق، األعالم
  .١٧٠ص، مرجع سابق، كتاب العيال، ياأبو بكر عبد اهللا بن حممد ابن أيب الدن )٤(
، ٢٥٥٢حديث رقـم ، فضل صلة أصدقاء األب واألم وحنومها :باب، اجلزء الرابع(، مرجع سابق، صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج )٥(
  ).١٩٧٩ص

  .٨٩ص، مرجع سابق، بر الوالدين، أبو بكر حممد بن الوليد الطرطوشي )٦(



 

بشفاعته فيهم ورفـع   ،يف الدنيا واآلخرة ،عبادته بركةُ هميف ذريته، وتشملُ حفظُالرجل الصاحل ي
إن اهللا حيفظُ العبد : ")٢(يقول حممد بن املنكدر. )١(ىل أعلى درجة يف اجلنة لتقر عينه مدرجتهم إ

فال يزالون حبفٍظ ، ودويراٍت حولَه ما دام فيهم، )٣(وحيفظه يف دويرته، وولَد ولَده، املؤمن يف ولَده
الولد صاحلًا مع إميان الوالدين جزاء األب الصاحل إكرام الذرية فإن مل يكن «فـ  .)٤("من اهللا وستر

ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ  :كما يف قوله تعاىل)٥(»فإن اهللا ينقذمها منه

املؤمنني إذا اتبعتهم ذريام يف اإلميـان  «ويف اآلخرة فإن  .]٨٠/٨١: الكهـف [ چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
أعني اآلبـاء باألبنـاء    رَّقَتيف املرتلة وإن مل يبلغوا عملهم، لبآبائهم ) اهللا سبحانه وتعاىل(يلحقهم 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ : سـبحانه  ، وهلذا قال)٦(»عندهم يف منازهلم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه

وكذلك احلـال مـع    .]٢١: الطور [ چڳ       گ        گ  ڳ  ڳ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ 
: صلى اهللا عليه وسـلم حيث يقول النيب ،نةببا يف رفع درجة األب يف اجلفإنه قد يكون س ؛االبن

א[ א א א
  .تمرار العمل الصاحل لألب بعد مماتهفصالح االبن سبب الس .)٧(]
 :اإلنعام على اآلباء إنعام على األبناء يستوجب الشكر .٢

ويتمتعون ، ألن فضله وأثره يصلهم، من آثار هذه العالقة أن اإلنعام على اآلباء إنعام على أبنائهم
كما ، بنولذا كانت النعمة من اهللا على األب تستوجب الشكر من اال. حىت بعد موت آبائهم، به

 ه      ه    ه     ہ  ه    ہ ہ     ہ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀچ :جاء يف قول اهللا تعاىل على لسان سليمان عليه السالم

وملا كان اإلنعام « :قال الرازي يف تفسريه، ]١٩: النمل [چۆ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
 -شريف نعمة من اهللا تعاىل على االبنألن انتساب االبن إىل أب -على اآلباء إنعاماً على األبناء 

  . )٨(» چے  ۓ  چ  :بقوله أبيهبشكر نعم اهللا على  )االبن سليمان عليه السالم( ال جرم اشتغل

                                     
 .١٨٧-١٨٦ص، اجلزء اخلامس، مرجع سابق، تفسري القرآن العظيم ،رشي الدمشقيالق بن كثريأبو الفداء إمساعيل  )١(
تويف سنة ، أدرك بعض الصحابة وروى عنهم، زاهد، من رجال احلديث ،حممد بن املنكدر بن عبد اهللا القرشى التيمى املدىنهو ) ٢(

 ).١١٢ص، اجلزء السابع، مرجع سابق، األعالم، خري الدين الزركلي(، هـ١٣٠
  .واجلمع دويرات، تصغري دار، دويرة )٣(
  .١٢٤ص، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، عمان، دار الفكر، نصيحيت لآلباء واملربني، أبو طلحة عمر بن إبراهيم) ٤(
  .٤٨ص، مرجع سابق، دراسات لغوية يف القرآن، أمحد ماهر البقري) ٥(
  .٤٣٢ص، زء السابعاجل، مرجع سابق، تفسري القرآن العظيم، بن كثريإمساعيل  أبو الفداء )٦(
حـديث رقـم   ، مسند أبـو هريـرة  ، اجلزء الثاين(، ت.د، مصر، مؤسسة قرطبة، مسند أمحد، أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين )٧(

  ).٥٠٩ص، ١٠٦١٨
  .١٦٢ص، الرابع والعشروناجلزء  ،مرجع سابق، التفسري الكبري، الرازي فخر الدين حممد بن عمر )٨(



 

 :اآلباء بالرمحةحتلي  .٣
عند حرص اآلباء واألبناء على قيام العالقة فيما بينهم على األسس السالفة؛ فإن أثر ذلك يظهر يف 

والصـفة   ،الرمحـة و، والعدل، واإليثار، كالصدق أمر ا اإلسالمالق اليت تحلِّيهم مبحاسن األخ
، وحساسية يف الضمري، رقة يف القلب« ألا اة اآلباء واألبناء؛تكتسب أمهية خاصة يف حياألخرية 

بوجودها تشتد ،)١(»والعطف عليهم، والتأمل هلم، تستهدف الرأفة باآلخرين...وإرهاف يف الشعور
وبدوا ، وصنوف أعمال الرب، دافع لغريها من حماسن األخالقبني أفراد األسرة؛ ألا  أواصر احملبة

  .بينهم مبين على القسوة والغلظة والتعامل، تصبح عالقة اآلباء باألبناء جافة
ـا  صلى اهللا عليه وسلم اتصاف النيب ، ومما يدفع لالتصاف ا ويعني على التمسك ا  

-رضي اهللا عنه-الصحايب اجلليل أبو موسى األشعريكما ذكر عنه  ،مى احىت تس، وحثه عليها
א[:  אא

א א ، باألبناء جند منهجا سامياصلى اهللا عليه وسلم في رمحته ف، )٢(]א
ومداعبته ، يف حنوه عليهمهذه الرمحة حيث ظهرت ، جلميع املربني وخصوصا اآلباء، وقدوة مثلى

א[: -رضي اهللا عنها-تقول عائشة، حىت سأله أعرايب عن ذلك، وضمهم وتقبيلهم، هلم
א،א:אא א

א يدفع األبنـاء  ، ليتطبيق عم، ويف رمحة اآلباء باألبناء. )٣(]א
أو يف ، سواء يف داخل األسرة مـع آبـائهم وإخـوام   ، الختاذها أدبا ومنهجا مستمرا للتعامل

  .خارجها
  :قوة العالقة بني اإلخوة .٤

، يتأثر بعالقة األب باالبن كثري ممن يعيشون يف أجوائها كاألجداد وغريهم من األقـارب   
والتوجيه اإلسالمي يدعو إىل العدل والسوية يف . قية األبناءإال أن أقرب من يتأثر ا سلبا وإجيابا ب

والتخلص من مشاعر احلسـد والغـرية بـني    ، معاملة اآلباء ألبنائهم؛ حرصا على تعميق األخوة
  .اإلخوان

                                     
  .٢٧٨ص، الد األول، مرجع سابق، تربية األوالد يف اإلسالم، علوان عبد اهللا ناصح )١(
 ).١٨٢٨ص، ٢٣٥٥حديث رقم، يف أمسائه صلى اهللا عليه وسلم :باب، اجلزء الرابع(،مرجع سابق، صحيح مسلم، لم بن احلجاجمس )٢(
حديث ، باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته،دبكتاب األ، اجلزء اخلامس( ،مرجع سابق، صحيح البخاري، حممد بن امساعيل البخاري )٣(

  .)٢٢٣٥ص  ،٥٦٥٢رقم



 

كالتأكيد علـى  ، وقد جاءت اإلشارة إىل عالقة األخوة يف كثري من آيات القرآن الكرمي
 چپ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  :مثل قوله تعاىل، )١(ثر من آيةأخوة هارون وموسى بذكرها يف أك

ويف هذا داللـة علـى   ،]٤٥: املؤمنون [ چڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  :وقوله تعاىل، ]٥٣: مرمي [
  . وضرورة العناية ا، أمهيتها

ه جيب أن تكون ولتقوم العالقة بني اإلخوة على ما يرام؛ فإن العالقة بني األب وكل ابن من أبنائ
وقد اهتم السلف .فهذا كفيل بنشر األلفة واحملبة والرضا بني اإلخوة،جاء يف القرآن والسنةوفق ما 

رمحه -ومنه ما جاء يف وصية اإلمام الباجي، الصاحل ذه العالقة بني أبنائهم يف حيام وبعد ممام
يلتزم كل واحـد  «:ومما قاله، أخيه واليت يذكرهم فيها ما يلزم كل واحد منهم حنو، لولديه -اهللا

ـ وأظْ...واملراعاة يف السر والعالنية، منكم ألخيه باإلخالص واإلكرام عاضـد والتواصـل   را التهِ
... غيضـان بـه عـدوكما   وت،يان به ربَّكمافإن ذلك مما ترض،حىت تعرفَا بهوالتعاطف والتناصر 

ويف كـالم اإلمـام    .)٢(»فسد دينكما ودنياكمافإنه مما ي...والتحاسد ياكما والتنافس والتقاطعوإ
  .  ما يؤثر فيهاومعاجلة ،وبذل الوسع يف تعميقها،باء إىل االهتمام بعالقة األخوةدعوة لآل الباجي

א אאא:א

معوقات عامة : إىل قسمني قد تتعرض العالقة بني اآلباء واألبناء لعدد من املُعوقات يمكن تقسيمها
  . وار اآلباء مع األبناءوأخرى هلا صفة التأثري الُمباشر على احل، تؤثر على هذه العالقة عموما

، البنوة على أسس صحيحةا كل ما مينع قيام عالقة األبوة بيقصد معوقات عامَّة  :القسم األول
عوقات اليت تعترض عالقة كل اآلباء واألبناء امل حصرومن العسري . أو يعطل ويحد من هذه العالقة

فيما يلي سيكون و. يف كل اُألسر؛ بسبب اختالف األفراد والبيئات التربوية والعوامل املؤثرة فيها
مما يكون له صفة التأثري املباشر على عالقة اآلباء باألبناء وقد يشمل -والتركيز عليه، اختيار أمهها

، وذكر بعض آثارها، بل حماولة التعريف ا، سرد كل تفاصيلها؛ فاهلدف ليس -يف حقيقته غريه
  . مث اقتراح بعض الطرق للتغلب عليها، وكيف تشكل عقبة يف طريق جناح هذه العالقة

  :قلة االهتمام بقضية التربية .١

                                     
  .٥٠ص، مرجع سابق، دراسات لغوية يف القرآن، أمحد ماهر البقري) ١(
، بريوت، مؤسسة الريان، جالل علي اجلهاين: إعتىن ا، وصية اإلمام أيب الوليد الباجي لولديه، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي) ٢(

  .٤٨-٤٧ص، م١٩٩٦-هـ١٤١٦



 

غـري أن  ، يولد اإلنسان وهو ميلك االستعدادات واإلمكانات اليت تؤهله للحياة اإلنسانية  
تسـمح  «فهـي الـيت   ، ال ميكن أن يتم بدون التربية، واألخالق، والقيم، واملبادئ، غةامتالكه للَّ

وقد مضى يف املبحث السابق أن من األسس .)١(»لملَكَات اإلنسان ومواهبه وقدراته بالتفتح والنمو
 الالزمة لسالمة وجناح عالقة اآلباء بأبنائهم أن تقوم على إحساس كل طرف باملسؤولية أمـام اهللا 

يف احلديث الذي يرويه عبد اهللا  صلى اهللا عليه وسلممصداقًا لقول النيب ، تعاىل عن أقواله وأفعاله
א[ :-رضي اهللا عنهما-بن عمر  ،א

א א،א א
א، א:،א
אא א:א א

اهتمامـه  ، وجزء من مسؤولية اإلنسان. )٢(]א
تعمل عل تنمية املبادئ والقيم حيث أما اإلطار املرجعي لتحديد نوعيـة عالقـات   بالتربية اليت 
  .عالقة األبوة والبنوةالعالقات  ومن هذه .)٣(الفرد مع غريه

ونتيجة مترتبة على ، أبنائهمعالقة اآلباء ببقضية التربية عائق يف طريق جناح  وقلة االهتمام
إال أم ، أو أن اآلباء لديهم العلم التربوي، أسسها وأهدافهااجلهل؛ إما جهل اآلباء بأمهية التربية و

وإذا انعزل العلم بالتربية عن املمارسة العملية؛ فإن مثار ، جيهلون ضرورة تطبيق وممارسة هذا العلم
   .حني ال ترى نتائجه وسيتبع ذلك االستهانة بعلم التربية، العلم ال تظهر

اجلهل باالبن وخبصائص كل مرحلة عمريـة  ، التربيةقلة االهتمام بقضية ومن أهم مظاهر 
  .  وكذلك اجلهل بسمات شخصيته وما يناسبها من الوسائل التربوية، مير ا

وعدم التجديد مبا ، يف التربية إمهال الواقع واجلمود على النموذج الواحد ذلك أيضاًومن 
  . وتطوره التقين، )٤(يتالءم مع متطلبات العصر

وضـرورة أداء  ، لى هذا العائق بتنمية الشعور لدى اآلباء بأمهية التربيـة وميكن التغلب ع  
لُم أسس التربية اإلسالمية وأهدافها ممسؤولياعمن خالل - وكيفية تطبيقها، التربوية من خالل ت

وعلى املؤسسات التربوية يقع واجـب نشـر   . يف عالقتهم بأبنائهم -الوسائل واألساليب املناسبة

                                     
  .١٤ص، م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، دمشق، دار القلم، حول التربية والتعليم، عبد الكرمي بكار) ١(
 ).٥سبق ختريج احلديث ص( ،مرجع سابق، صحيح البخاري، حممد بن امساعيل البخاري) ٢(
  .٤٤ص، م٢٠٠٤، املكرمةمكة ، مكتبة الفيصلية، املبادئ والقيم يف التربية اإلسالمية، حممد مجيل بن على خياط) ٣(
  .١١ص، ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، الرياض، مدار الوطن، أخطاء يف تربية األبناء، عادل الشدي) ٤(



 

حول ضرر  وحماولة تثقيف األسرة واتمع، وغرسه يف نفوس الناشئة، ي بأمهية التربيةالوعي التربو
  .ا عدم االهتمام

 :تناقض القدوة .٢
  وهذا النموذج ...به الطفل قتدييشري العلماء إىل أن التربية عمليةُ تشكيل وفقًا لنموذج ي

يتأثرون ـا  قد األطفال ف الق؛إن مل تكن هي أمهها على اإلط  أو القدوة من أهم وسائل التربية
وينتقل تأثري القدوة منـهم  . واآلباء هم أقرب قدوة يقلدها االبن، )١(غريها من الوسائلأكثر من 

تجد ف، إىل هذا األمر وأمهيته -رضوان اهللا عليهم–وقد تنبه السلف الصاحل .)٢(بقصد أو بغري قصد
فـإن عيـوم   ، لولدي إصالحك لنفسك ليكن أول إصالحك:" ه معلم ولده فيقولبنيأحدهم 

  .)٣("والقبيح عندهم ما تركت، فاحلسن عندهم ما صنعت، معقودة بعينك
وتناقض القدوة عائق لنجاح عالقة اآلباء باألبناء؛ فعندما يأمر األب بأمر ويأيت مثله؛ فهو 

فسده ويضره مـن  وي، ويسقط من مقام القدوة لدى االبن، ينقض ما قاله ألبنه بفعله ما نهى عنه
حماولـة فاشـلة   " افعل ما أقوله وليس ما أفعله"ويغدو التوجيه القائل «، حيث يشعر أو ال يشعر

بني األقـوال   ألبناء يستغربون ما يرونه من تناقضومكْمن اخلطر هنا أن ا. )٤(»إلصالح التناقض
، العاجز عن الفهم والتأويل واألفعال يف سلوكيات اآلباء؛ ويقفون يف البداية موقف احلائر املتردد

بل يتضـح  ، ن حيمل كل ما يقال على حممل اجلدومع مرور الزمن يدركون أنه ليس على املرء أ
ومن خالل هذا الصراع تتشكل ...لديهم أن التطابق بني األقوال واألفعال ال يكون موجودا دائما
ويصدق . دهم الثِّقة يف آبائهموتفق، )٥(لديهم عدد من املفهومات اليت تضعف صالبة شخصيام

  :يف آبائهم قول الشاعر
  عار عليك إذا فعلـت عظيم   ال تنه عن خلقٍ وتأيت مثـله

  فإذا انتهت عنه فأنت حكيم   ابدأ بنفسك فاها عن غيها

  )٦(بالقول منك وينفـع التعليم   فهناك يقبل ما تقول ويقتدى

                                     
  .٢٣ص، م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧، القاهرة، دار الصفوة، ٣ط، اللمسة اإلنسانية، حممد حممد بدري) ١(
 .٢٦١ص، مرجع سابق ،معأصول التربية اإلسالمية يف البيت واملدرسة وات، عبد الرمحن النحالوي )٢(
  .٦٨ص، م١٩٩٧-هـ١٤١٨، جدة، دار اتمع، ٦ط، مسؤولية األب املسلم، عدنان حسن باحارث) ٣(
، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، حامد عمار وعبد الراضي إبراهيم وملياء حممد أمحد: ترمجة، املعلمون بناة ثقافة، باولو فريري )٤(

   .١٢٤ص، م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥
   .٥٩ص، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، مطابع أضواء املنتدى، بناء األجيال، عبد الكرمي بكار )٥(
  .١٢٧ص، مرجع سابق، نصيحيت لآلباء واملربني، أبو طلحة عمر بن إبراهيم )٦(



 

إذا استخدم : فعلى سبيل املثال، حني ال يتكلم اآلباءوقد تتناقض القدوة عند األبناء حىت 
وحتدث معهم بطريقة تفتقر ألدب احلوار مع الغري فـإن االبـن   ، األب رفع الصوت مع اآلخرين

  . يتعلم هذه الطريقة يف احلوار دون أن يلقنه األب ذلك بالقول

االبن أحدمها  ومن صور تناقض القدوة أيضا عندما يقف األبوان موقفني متعارضني أمام
ويشعره بأن األمور ليس ، فإن هذا يفسد املوازين يف حسه«، يطلب منه طلبا واآلخر يطلب خالفه

  . )١(»وأن يف إمكانه أن خيالف تعاليم أحد الوالدين... هلا ضابط حمدد

حيث أن التذبـذب يف  . على إحساس االبن باألمن يف حياته األسرية يؤثر تناقض األبوين
أو أن يعامل بقسوة مـن أحـدمها   ، عاقب عليه مرة أخرىبن كأن يثاب لعملٍ ما مث يمعاملة اال

إىل غري ذلك من تناقضات يف املعاملة الوالدية؛ يؤدي كل ذلك ...ويعامل معاملة حانية من اآلخر
واختالل تقديراتـه وأحكامـه   ، إىل نتيجة متوقعة هي اختالل معايري االبن حنو الصواب واخلطأ

  .  )٢(األخالقية واالجتماعيةاملعرفية و

جيب على اآلباء أن يعلموا أن التلقني لالبن ال  -تناقض القدوة–وللتغلب على هذا العائق   
مـع الرسـالة غـري    " الـتلقني "وأنه حني تتناقض الرسـالة اللفظيـة  . )٣(يثمر بغري قدوة صاحلة

أما يف سلوكيام فعليهم أن . )٤(ةفإن األبناء مييلون إىل تصديق الرسالة غري اللفظي" العمل"اللفظية
وثواب اقتدائهم باملنهج التربـوي  ، مستحضرين مع ذلك مسؤولية التربية، تصدق أفعاهلم أقواهلم

كما ينبغي أن تكون سياسة األبوين موحدة أو متقاربة جتاه . صلى اهللا عليه وسلمالذي سنه النيب 
مع جتنـب التـوتر يف   ، )٥(ني معاملة كل منهما لهحبيث ال يشعر أن هناك فارقًا ملحوظًا ب، االبن

  .واستقراره النفسي ا على أمن االبنحفاظً -ألا تفضي إىل التناقض بينهما-العالقة بني األبوين

 :تسلط اآلباء .٣

                                     
  .١١٥ص، الثايناجلزء ، م١٩٨٦- هـ١٤٠٦، بريوت، دار الشروق ،٦ط، منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب )١(
  .١٠٦ص، م١٩٩٣-هـ١٤١٤، بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ٢ط، مدخل إىل اإلرشاد التربوي والنفسي، ر وآخرونميسرة طاه) ٢(
   .١٢٢ص، الثايناجلزء ، مرجع سابق، منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب )٣(
  .٢٩ص، مرجع سابق، اللمسة اإلنسانية، حممد حممد بدري )٤(
  .١١٥ص، الثايناجلزء ، مرجع سابق، الميةمنهج التربية اإلس، حممد قطب )٥(



 

واحلـب  ، كحاجتـه إىل األمـن  ، الزمة لنموه منوا سليما متكامالً لالبن حاجات نفسية  
والتنشئة األسرية السوية تعين «. واحلرية واالستقالل، واالنتماء، والتقدير واحترام الذات، والتقبل

يئة املناخ املالئم لألبناء داخل األسرة ليشبوا صحيحي اجلسم والعقل والنفس وتلبية حاجـام  
  .   )١(»وإتاحة الفرصة هلم حىت يتفاعلوا مع جمتمعهم تفاعالً اجيابيا سليما، األساسية

، والـدعم النفسـي  ، بوية تسود عالقات تفتقر إىل احلب واحلنانويف بعض األوساط التر
وتسود فيها أسـاليب التسـلط   . وخباصة بني اآلباء واألبناء، والتفاهم واحلوار بني أطراف العائلة

ويف هذا املناخ التسلطي يفرض اآلباء ، وإجياد احللول عن طريق القوة والقهر، وانفعاالت الغضب
  . )٢(وال يسمح هلم بإبداء الرأي أو االعتراض، م وحركامعلى األبناء أمناط سلوكه

 )٣(يقوم مفهوم التسلط التربوي على مبدأ اإللزام واإلكراه واإلفراط يف استخدام السلطةو
، بـني القـوي والضـعيف   ، يقوم على مبدأ العالقات العمودية بني الكبري والصغريكما ، األبوية

  .)٤(والفيزيائيةويمارس فيه العنف بأشكاله النفسية 
العقوبة والقسوة يف التعامل مع الطفـل  «ولتسلط اآلباء آثار تربوية سلبية على األبناء فـ

 .)٦(تقدير الـذات  وقد تؤدي إىل عدم، )٥(»وتؤدي إىل عكس ما ينتظر منها، تعرقل منوه السوي
ففـي  ، ية االبنورمبا أثرت على تكوين هو، )٧(وجود حواجز نفسية وتربوية بني اآلباء واألبناءو

من ، دراسة استهدفت التعرف على تأثري التنشئة األسرية على تشكيل اهلوية لدى الشباب اجلامعي
، والتسـامح والقسـوة  ، واليت منها القبول والـرفض –خالل استقصاء أساليب املعاملة الوالدية 

إعاقة ، توقف اهلوية، ويةحتقق اهل( لألبناء يف مراتب اهلوية املختلفة -وتشجيع االجناز وإعاقة اإلجناز
توصلت الدراسة إىل وجود فروق جوهرية بني مراتب اهلوية يف أسـاليب  ). تشتت اهلوية، اهلوية

                                     
   .١١٩ص، م٢٠٠٤، القاهرة، دار القاهرة ،املناخ األسري وشخصية األبناء ،حسن مصطفى عبد املعطي )١(
 ٢٨ص،م٢٠٠٠،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،٢ط،بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي يف الوطن العريب،علي أسعد وطفه) ٢(
حيث تنطلق السلطة من أسس ، بني السلطة والتسلط .١٣٢ص، )بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي(ق علي وطفه يف كتابه يفر) ٣(

  .أما التسلط فهو إفراط يف ممارسة السلطة ويقوم على مبدأ اإلكراه والقهر،ثقافية وأخالقية ودف إىل حتقيق مصاحل الفرد واجلماعة
  .١٢٧ص، مرجع سابق، ٢ط،السلطة وإشكالية التسلط التربوي يف الوطن العريببنية ، علي أسعد وطفه )٤(
 .١٢٧ص ،م١٩٩٧-هـ١٤١٧،بريوت، املكتبة العصرية، الطفل يف الشريعة اإلسالمية ومنهج التربية النبوية، سهام مهدي جبار) ٥(
  .١٩ص، م٢٠٠٥، شقدم، دار التربية احلديثة، تربية األبناء يف الزمن الصعب، حممد زياد محدان) ٦(
   .١٢٨ص، مرجع سابق، بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي يف الوطن العريب، علي أسعد وطفه )٧(



 

كما ، حيث يسود اإلحساس بإجيابية املعاملة الوالدية كلما اجتهنا حنو حتقيق اهلوية، املعاملة الوالدية
  .)١(لة التشتت يف اهلويةيسود اإلحساس بسلبية املعاملة الوالدية كلما سادت حا

مـن كـان مربـاه    «:يف مقدمته إىل آثار التسلط والقهر بقوله )٢(وقد أشار ابن خلدون
ودعـاه إىل  ، وذهب بنشاطها، وضيق على النفس يف انبساطها، سطا به القهر... العسف والقهر

األيـدي   وهو التظاهر بغري ما يف ضمريه خوفًا من انبساط، الكسل ومحل على الكذب واخلبث
وختتلـف درجـات   .)٣(»وصارت له هذه عادة وخلقًا، وعلّمه املكر واخلديعة لذلك، بالقهر عليه

ما يشتد فيمكن اعتباره عائقًا مسـتقال مـن    حىت أن منها، تسلط اآلباء ووضوح أثاره ومظاهره
، تهوعدم االعتـراف باسـتقاللي  ، كعدم احترام خصوصيات االبن، عوائق عالقة اآلباء مع األبناء
  .  وتفرد األبوين أو احدمها بالرأي، وعدم مشاركته يف اختاذ القرار

وهو أال ميارس اآلباء أي سلطة على ، انتهاج اآلباء للتسيب، وال يعين احلديث عن التسلط
والتساهل يف مطالبتهم بالتصرف حسب األنظمة والضوابط ، مع اإلذعان املباشر لرغبام، األبناء
فهناك من اآلباء من يبالغ ويسـرف يف تـدليل   . ب أيضا آثار سلبية على األبناءفللتسي. )٤(احملددة

الطفل لدرجة تعيق منو االستقاللية عنده وتس٥(ف فطامه النفسي واعتماده على ذاتهو(.  
وأن يعلموا أن لكل مقام ما يناسبه من ، فعلى اآلباء إتباع احلكمة والتوسط يف أمر التربية  

فـالعطف واحلنـان   . مع أمهية التنبيه على مراعاة الفروق الفردية بني األبنـاء ، يةاألساليب التربو
واسـتخدام  . )٦(وإشاعة الثقة واالحترام عنـده ، واحترام كيان االبن أمران ضروريان لتقريبه منا

أما اليت حتتمـل الشـبهة   ، الشدة والسلطة معه ال يكون إال يف األمور الواضحة اليت ال شبهة فيها
، وقد جاءت التوجيهات النبوية بالرفق يف األمـور كلـها  . )٧(ل أن يبدأ بالتوجيه واإلرشادفاألص

أَن ، معليه وسـل  ى اهللالزوج النيب ص-رضي اهللا عنها–عن عائشة ف، واليت منها التعامل مع األبناء

                                     
  . ١١٥ص، مرجع سابق ،املناخ األسري وشخصية األبناء ،حسن مصطفى عبد املعطي )١(
خري الدين (، هـ٨٠٨تويف سنة ، جتماعي البحاثةالفيلسوف املؤرخ، العامل اال عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون،هو ) ٢(

  ).٣٣٠، اجلزء الثالث ،مرجع سابق، األعالم، الزركلي
-هـ١٤٢٦، بريوت، دار الكتاب العريب، حممد االسكندراين: ضبط وشرح، مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن خلدون) ٣(

  .٤٩٦ص، م٢٠٠٦
  .١٧ص، مرجع سابق، الزمن الصعبتربية األبناء يف ، حممد زياد محدان )٤(
  .١٠٤ص، مرجع سابق، مدخل إىل اإلرشاد التربوي والنفسي، ميسرة طاهر وآخرون )٥(
  .٣٧ص، م١٩٩٥- هـ١٤١٦، عمان، دار الفكر، اآلباء وتربية األبناء، حممد عبد الرحيم عدس) ٦(
  .١٥٣ص، رجع سابقم، احلوار النبوي مع املسلمني وغري املسلمني، سعيد إمساعيل صيين) ٧(



 

א[ :هلا حيثها على الرفق يف األمور كلها وسلم قال هعلي رسول اهللا صلى اهللا
א א א وإتباعـا  . )١(]א

-مل يكن العقاب ج أيب بكر الصديق مع ابنتـه عائشـة   ، صلى اهللا عليه وسلملتوجيهات النيب 
طَعنِ الرَّجلِ ابنته فـي   :بابوقد بوب البخاري يف صحيحه ، عاتبهابل كان ي -رضي اهللا عنهما

[: تالَقرضي اهللا عنها  عائشة أنفيه جاء ، الْخاصرة عند الْعتابِ
אא א

[)٢( .  

 :احلُكم املُسبق على االبن .٤
وأن ، ن فكرة الفرد عن نفسه هي انعكاس مباشر لفكرة اآلخرين عنـه أ: مثة رأي مؤداه  

 من هذا الرأي االستفادة وميكن، )٣(الفرد يبين كثريا من عالقاته على أساس من الرأي السائد فيه
جيعله يسعى لتأكيد الصفات ، وتكوين رأي اجيايب عن نفسه، يف بناء ثقة االبن بقدراته وإمكاناته

  .وبناء العالقات القوية مع اآلباء، احلسنة والسلوكيات الصحيحة
أيت ي، واحلُكم املُسبق على االبن يعين اختاذ سياسة مقررة سلفًا ال تتغري مهما تغري املوقف

والتطرف يف هـذا  . نتيجة انطباع قد يصل حلد االقتناع بأن سلوك االبن ثابت يف مجيع املواقف
نتيجة دالل -فاحلُكم على االبن بأنه مصيب يف سلوكه دائما، احلُكم مفسد لالبن يف كلتا حالتيه

االبن بأنه لـن   واحلُكم الدائم على. يغريه باملخالفة واالغترار بالنفس -أو ثقة مفرطة من األبوين
ييئسه من تغـيري مشـاعر   « -نتيجة تسلط وظلم األبوين أو أحدمها-يفلح ولن يحسن يف سلوكه

واحلالـة  . وبني الطرفني درجات متفرقة )٤(»والديه حنوه مهما عدل من سلوكه وأصلح من عيوبه
، كار السـلبية عنـه  سيقتنع االبن باألف ألنه بناًء على الرأي السابق الثانية أشد خطرا على االبن؛

كذلك فإن عالقته بأبويه تتأثر فتصـبح أكثـر   ، ويسعى لتأكيدها يف شخصيته وصفاته وسلوكه
والظلـم مـن   ، وتفقد التواصل املطلوب فيها؛ بسبب شعور االبن بعدم العدل يف معاملته، سلبية

  . أقرب الناس له

                                     
 ).٢٠٠٣ص، ٢٥٩٣حديث رقم، باب فضل الرفق ،اجلزء الرابع(، مرجع سابق، صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج )١(
حديث ، طعن الرجل ابنته يف اخلاصرة عند العتاب: باب، اجلزء اخلامس( ،مرجع سابق، صحيح البخاري، حممد بن امساعيل البخاري )٢(

  .)٢٠١٠ص ، ٤٩٥٢رقم
  .٢٦٢ص، هـ١٤١٥، الرياض، دار املسلم، علم النفس الدعوي، العزيز بن حممد النغيمشيعبد  )٣(
   .١١٦ص، مرجع سابق، اجلزء الثاين، منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب )٤(



 

والوقوف عندها ، طاءتصيد األخ«ومما يساعد للتغلب على هذا العائق توقف األبوين عن 
، وتركه يعرب عن رأيه دون خوف، والتوجه حنو اإلنصات لالبن، )١(»وإمهال النجاحات، وإبرازها

مع حماولة األبوين النظر إىل االبن وفـق معطيـات املوقـف    . وإعطاؤه الفرصة لتحسني سلوكه
ًء من املسؤولية حـىت  وتحمله جز ،وتفهم مشاعر االبن، والظروف اليت يقع فيها السلوك، اجلديد

فهذا يساعد على اإلنصات بشكل ، وحماولة رؤية الوضع من خالل عيين الطفل ،وإن كان صغريا
  . )٢(وعلى تأخري احلكم إىل ما بعد الفهم ،أفضل

بني اآلبـاء   )٣(يف طريق حصول حوار فعالهلا صفة التأثري املُباشر  اليت املعوقات :القسم الثاين
   :  وهي، واألبناء
 .إحساس الطرفني أو احدمها بعدم جدوى احلوار 
 .ضعف الثقة والتفاهم بني اآلباء واألبناء 
 .االنفعاالت الزائدة والغضب الشديد 
 .ضعف الثقافة واجلهل مبستجدات العصر 
 .وتسبب ضيق الوقت عن احلوار، املشكالت اليت تواجه اآلباء يف أعماهلم ويف املرتل 
 .ب احلوار وآدابه منذ الصغرعدم تربية األبناء على أسلو 
 .)٤(افتقار أحد الطرفني للمعلومات الكافية حول موضوع احلوار 
 . عدم إملام الطرفني أو أحدمها مبهارات احلوار 
 .ومقاطعة احلديث، عدم اإلنصات 
 .اللوم يف موقف املصارحة باخلطأ 
 .اعتقاد لزومية تطابق األفكار بني األب واالبن 

                                     
 .١٣٨ص، م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، مركز السالم، أدب ومهارات احملاور احملترف ،إبراهيم الديب) ١(
 .١٢٢ص، م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، دمشق، دار الثقافة للجميع، نبيلة جوهر: ترمجة، األطفال التفاوض مع، سكوت براون )٢(
 الذي حيصل فيه أثر وجتاوب من طريف العملية االتصالية يؤدي الستجابة معرفية أو سلوكية لدى االبن :هو -اإلجيايب-احلوار الفعاَّل ) ٣(

  .و وضوح مضمونهفال يتحول إىل حماضرة يفقد فيها هدفه أ، حيقق اهلدف منهو
، م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦، القاهرة، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، كيف حتاور أبناءك وتستمتع ذا احلوار، حممد أمحد عبد اجلواد )٤(

  .٥٦- ٥٣ص



 

كأن ينظر اآلباء إىل األبناء علـى  : دم أهلية الطرف اآلخر للحواراعتقاد أحد الطرفني ع 
أو أن ينظر األبناء لآلباء على أم من جيل سـابق  ، أم صغار وال يدركون ما يتم احلوار حوله

  . متخلف علميا وتقنيا

א א:א אא אמ א

، وسيلة األفراد للتعبري عن وجهات نظرهم وآرائهم وإيصـال مقترحـام  االتصال  يعد
دف إجياد فهم مشترك وحتقيـق  ، وتلقي أفكار اآلخرين وكافة البيانات اليت يريدون اإلدالء ا
مما يؤدي إىل حتقيق التعاون وتوجيه ، الترابط يف التفكري واالجتاهات بني األفراد داخل تنظيم واحد

أما االتصال . (٢)أي سلوك يؤدي إىل تبادل املعىن: بأنه عرفوي .(١)ةألهداف املشتركاجلهود حنو ا
فهو تبادل لألفكار ووجهات النظر واآلراء املختلفة يف شأن من الشؤون بقصد حتقيق : يف األسرة

                                     
  .١٢ص، م٢٠٠٤، القاهرة، دار ضة الشرق ،ت واحللولالعالقات العامة املشكال، حممد حمفوظ الزهري )١(
 .٣٠٦ص، ٢٠٠٤، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، ماتالسلوك الفعال يف املنظ، عبد الباقي صالح الدين حممد )٢(



 

وتسـبق  ، تبدأ بني اآلباء واألبناء منذ الوالدة -،وهو عملية مستمرة. )١(حياة أسرية سعيدة طيبة
  .لتعليما

، وغريها، والتفكري، والكتابة، والقراءة، والتحدث، تتعدد مهارات االتصال كاالستماعو
أنت تولـد  : حيث يرى البعض أا مكتسبة وليست موروثة فيقول. واليت ميكن اكتساا وتعلمها

  . )٢(مث تتعلم كيف تتحدث عن طريق اآلخرين، متكلماً صارخاً ولست

أسلوب تربوي  احلوار الفعَّال حيث ،بني اآلباء واألبناء التصالاحلوار من أهم مهارات او
التآلف ب تتسماليت ، اآلباء واألبناءبني الودية اإلجيابية  ةالعالق قائم على، لبناء جو أسري سليم أمثل

 شكالتاملفرصة لآلباء للعمل على معاجلة الويوفر ، حيث يبين جسور األلفة، والرمحة والتعاطف
 مـن خـالل   ،شعر كل من الطرفني بقرب الطرف اآلخر منه واهتمامه مبشـكالته يف، التربوية

ـ و ،من اإلفصاح عما جيول يف خاطرهم بناءألع اآلباء وااليت متن التكاشف وإزالة احلواجز ق ما يتعل
   .م دون خوفبأحاسيسهم ومشاعرهم وأفكاره

العمق واحليوية الـيت   ويظهر مدى، وبذلك فإن جناحه يؤدي إىل دعم عالقة اآلباء باألبناء
فإن  كذلك.يتعلمه األبناءواملدى البعيد لالستيعاب والتطبيق ملا ، ويبين لآلباء أثر التربية، تتسم ا

االستقاللية وحتمل املسـؤولية  عهم على يشجتو ،بأنفسهم ة األبناءثق غرس ودعميف  احلوار مهم
املشـكالت   من خاللـه ه اجوت وعالجي يأسلوب وقائوهو  ،م عن آرائهريعبوالتاختاذ قرارام و

  . املستجدة واملواقف املفاجئة
ومما الشك فيه أن أسلوب احلوار يعترب من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار على 

فهو أيضا يجـود  ، فهو إضافة إىل أنه جيود عملية الكالم لدى األبناء وقدرم على التعبري، السواء
  .)٣(همعملية استماع

ذلك أن املعلومـات  ، ومن خالل احلوار اهلادئ تزرع القيم واملبادئ اليت ال ينساها األبناء
  .)٤(اليت حيصلها اإلنسان من خالل التحاور واملشاركة هي أكثر املعلومات ثباتا

                                     
  .١٦٩ص، م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ ،بريوت، دار املعرفة، إدارة األسرة ،غسان عبد العزيز القني )١(
   .١٧ص ، م١٩٩٨ -ـه١٤١٩، الرياض، مؤسسة املؤمتن، ري سلمانسامي تيس :ترمجة، اخلطوات الذكية، سام ديب وليل سومسان )٢(
  .١٣٢ص، مرجع سابق، القرآن الكرمياألساليب التربوية والوسائل التعليمية يف ، شاهر ذيب أبو شريخ )٣(
 .٧٨ص، مرجع سابق، اللمسة اإلنسانية، حممد حممد بدري )٤(



 

، وللحوار بني اآلباء واألبناء عناصر وقواعد بوجودها حيصل الدعم املطلوب لعالقتهم معا
  :يلي بيان ذلكوفيما 

  :عناصر احلوار
باجتماع عنصريه اللفظي وغري اللفظي وفيما يلي بيان املقصود ، يدعم احلوار عالقة اآلباء باألبناء

  : بكل منهما
 :حوار لفظي .١

، ويدخل فيه طبقات الصوت كارتفاعه. ويقصد به الكلمات املنطوقة وعددها ووضوحها  
  .اللنيبوطريقة التخاطب سواء بالشدة أو ، الكلمات والرنني املصاحب لتلك، واخنفاضه
فقد االبن التركيز فيما يقوله ، فكلما كثر كالم األب املنطوق وكان التحدث ببطء شديد  

حيث تشري اإلحصائيات إىل أن معدل سرعة الكلمات اليت ينطق ا الشخص . األب وشرد ذهنه
، كلمة يف الدقيقة)٨٥٠(اغ معدل يف حني تتجاوز سرعة تفكري الدم، كلمة يف الدقيقة)٢٠٠(هي 

مما يترك للمنصت فرصة الشرود الذهين؛ فعلى األب حماولة اإلجياز يف احلديث وتركيـزه علـى   
تباع الرفق واللني فيه؛ ألن الصوت وإ، يب الكالممع اختيار أطا. )١(النقاط املهمة باختصار مفيد

حىت وإن كان املوضوع ، يف إاء احلوار املرتفع أو القسوة يف اخلطاب قد تكون سببا لرغبة االبن
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  چ  : واهللا سبحانه وتعاىل يقـول ، مهما

صلى اهللا عليه ويقول النيب  .]١٥٩: آل عمران [ چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
אא[ :وسلم א א

   .)٢(]א
  :لفظيغري  حوار .٢

العنصر اللفظي على استخدام  واالتصال بني اآلباء واألبناء ال يقتصر نقل األفكار واملعاين  
حركات و هجويقصد به تعبريات الو، غري لفظيمنه وهو احلوار آخر  عنصربل هناك ، من احلوار

وقد أثبتت دراسة أن نسبة إيصال الكلمـات للمعلومـات   . ونربة الصوت والبيئة احمليطة سماجل
وأن نسبة إيصال تعبريات الوجه واجلسـم هلـا   ، )٪٣٨(ونسبة إيصال النربة الصوتية هلا ، )٪٧(
كطالقتـه  ، فإمياءات الوجه، -)٪٨٩(الوجه يصل إىل و نصيب العني من تعبريات -)٣( )٪٥٥(

                                     
  .٩٧-٩٦ص، م٢٠٠٥، الكويت، مكتبة املنار اإلسالمية، ٢ط، أنصت حيبك الناس، حممد النغيمش )١(
 ).١٧سبق ختريج احلديث ص( ،مرجع سابق، صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج )٢(
  .٢٨ص، م٢٠٠٦هـ١٤٢٧، القاهرة، دار السالم، كيف ندرب أبناءنا على حرية التعبري، حممد نبيل كاظم) ٣(



 

حملاور للبـدء أو  كلها إشارات يفهمها ا، ونظرة العينني، مةأو االبتسا، وانبساطه أو تقطيب اجلبني
الكالم مع انبساط الوجه صلى اهللا عليه وسلم وقد جعل النيب . أو التوقف، االسترسال يف احلوار

א[: ولله من املعروف فقال א
[)١(. ن أحقوم سبطُ له الوجه عنـد اللقـاء اآلبـاء    من ي

  .واألبناء
، اليـدين أو الـرجلني   من خالل حركات وإمياءات نقل املعاين تتضمنف: غة اجلسملُأما 

. أو السكون عـن احلركـة  ، واهليئة العامة ،وطريقة اجللوس واملشي واحنناءات اجلسم، واللمس،
ازدياد احلركـات عـن   «فـ ،توحي مبواصلة ومشاركة احلوار أو التوقف كل واحدة منها اليتو

ك احلال بالنسبة للسكون واملسافة بني األب كذل. )٢(»املعقول أو املناسب قد يشوه ويشوش املعاين
يف -فحني يقترب األب من االبن أكثر وتقل بينهما املسافة سنجد أنه ليس من الضروري .واالبن

أن ينطق االبن بكلمة واحدة لتعرف فيم يفكر أو مب يشعر؟ إن يديه وعينيه وفمه  -بعض األحوال
  . )٣(وجسمه تمكِّن من معرفة مشاعره احلقيقية

، )٤(وقد وجِد أن الناس يثقون باإلمياءات وتعبريات الوجه أكثر من ثقتـهم بالكلمـات  
وألمهية احلوار غري اللفظي يف احلوار واالتصال أصبحت لغة اإلمياءات اجلسدية علما منتشـرا يف  

ي؛ فال يكاد يكتمل احلوار اللفظي إال من خالل غري اللفظ. )٥(اجلامعات ومراكز التدريب العاملية
وهذا له أبلغ ، أو الفتور للمعىن املقصود، )والتعزيز(يعطي مدلوالت اللغة درجة من احلماس «ألنه

. )٦(»وبالتايل إيصال رسائل التواصل بني األبناء وآبـائهم ، األثر يف التعبري عن األحاسيس واملشاعر
دامها من شـخص  ويتنوع استخ ،كالعني واألذن واجللد وغريهامتعددة مث إن وسائل االستقبال 

  .احلوار عناصر مما يستلزم تعدد، )٧(لفرد الواحد يف املوضوعات املختلفةويف ا، آلخر

                                     
حديث جـابر بـن   ،بصرينيمسند ال، اخلامساجلزء (، ت.د، مصر، مؤسسة قرطبة، مسند أمحد، أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين )١(

 .)٦٣ص، سليم اهلجيمي رضي اهللا عنه
  .٣٧ص، م٢٠٠١، القاهرة، دار الفجر، ٣ط، مهارات االتصال لإلعالميني والتربويني والدعاة، حممد منري حجاب) ٢(
  .٥٤٦ص، مرجع سابق، اللمسة اإلنسانية، حممد حممد بدري )٣(
  .١٥٢ص، قمرحع ساب، التفاوض مع األطفال، سكوت براون )٤(
  .٨٣ص، مرجع سابق، أنصت حيبك الناس، حممد النغيمش )٥(
  .٢٧ص، مرجع سابق، كيف ندرب أبناءنا على حرية التعبري، حممد نبيل كاظم )٦(
  .١٠٠ص، مرجع سابق، احملاور احملترف، إبراهيم الديب) ٧(



 

أمـا لـو   ، فإن مستوى جناح احلوار يكون عاليا ؛نيمتوافقالسابقني احلوار  عنصران ايف حالة كو
 حـني  يف، حصل تناقض بني مضمون العنصر اللفظي مع غري اللفظي كمن حياور ابنه بألفاظ لينه

 وارحاجز دون احل أو حركة فمه وقسمات وجهه تدل على الغيظ والغضب؛ فإن هذا، نربة صوته
  .الفعال بني اآلباء واألبناء

  :بني اآلباء واألبناء لاعالفَ قواعد احلوار
ن من عدمه؛ فـإ  ثرظر عن األللطرف اآلخر بغض الن عموما يوصل رسالة احلوارإذا كان 

و الذي حيصل فيه أثر وجتاوب من طريف العملية االتصالية يؤدي الستجابة معرفية الفَعَّال ه احلوار
مـن  ، وميكن حتقيق فاعلية احلوار بني اآلباء واألبناء على وجه اخلصوص. أو سلوكية لدى االبن

والبد من التنبيه على ضرورة قيام عالقة اآلباء مع األبنـاء  . عدد من القواعدوالتزام خالل حتقيق 
ـ ، سس سليمة كما جاء يف املبحث األول من هذا الفصلعلى أ رض وتغلبها على العوائق اليت ع
  :وهذه القواعد هي .مباشرةبشكل احلوار واليت منها ما يؤثر على ، يف املبحث الثاين منه، أبرزها

     :واحلوار اإلنصاتاجلمع بني  .١
، جلميع اجلـوارح  وسط خضوع تام، التركيز العميق فيما يقوله املتحدث«هو اإلنصات 

من النشاط اللغـوي   )٪٤٥(يشكل حوايل «وإذا كان االستماع . )١(»بعيدا عن التصنع والتكلف
فإن اإلنصات ينال نصيبا أكرب من األمهية؛ ألنه يتضـمن االسـتماع    )٢(»الذي ميارسه الفرد يوميا

ـ . )٣(ولكن يزيد عليه يف درجة الشدة واالنتباه ن االسـتماع وعـن   وبذلك خيتلف اإلنصات ع
. قصدأي أنه قد يكون دون انتباه أو ت، فاألخري يكون لكل ما يطرق األذن من أصوات، السماع

أن اإلنصات هـو   ]٢٠٤: األعراف [ چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  :قوله تعاىلوقد جاء يف تفسري 
نتيجـة   الـذي يرجـى حصـوله    مصحوب باألثر ركزمهو استماع ف. )٤(السكوت واالستماع

إمنا إعطاء الفرصة لالبن ليـتم  ، ويالحظ أن اإلنصات ال يعين عدم التحدث مطلقًا، )٥(االستماع

                                     
  .٢٠ص، مرجع سابق، أنصت حيبك الناس، حممد النغيمش) ١(
  .١٢ص، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، عمان، دار الفكر، مهارات االستماع والتحدث يف الطفولة املبكرة، لطحانطاهرة أمحد ا) ٢(
  .١٥ص، املرجع السابق )٣(
  .٨٣ص، اخلامس عشراجلزء  ،مرجع سابق، التفسري الكبري، فخر الدين حممد بن عمر الرازي )٤(
  . ٢٩٨ص، ت.د، القاهرة، مكتبة غريب، القيادي وفعالية اإلدارةالسلوك ، طريف شوقي )٥(



 

 سطًا بني رد الفعل السريع الذي قـد ينـتج  فيكون األب و، مث يتحدث بعد ذلك األب، حديثه
   .   وبني رد الفعل املتأخر الذي يبدد الوقت واجلهد دون فائدة، اخلسائر

حيث، من أهم مهارات التعلم وشرط أساسي للنمو اللغوي وحلقة من حلقاتهواإلنصات   
»إذ يصعب على املـرء أن  ، عقب اإلنصاتتثبت الدراسات أن القراءة والكتابة تأتيان يف مرحلة ت

  .)١(»حيسنها قبل أن جييد اإلنصات

لالبن ومعرفة  وتظهر أمهيته كذلك يف أنه يزود األب باملعلومات الضرورية للفهم الكامل
بناء عالقات  حيث يستطيع اآلباء. مما يسهل التفاعل معه والتأثري فيه، حالته املزاجية وما يشعر به

  . )٢(أجنح مع أبنائهم عندما يقضون وقتا أطول يف اإلنصات هلم

وعدم الطمـع يف  ، ا يقولون حىت آخرهمل له األبناء ال يأيت إال من اإلنصاتإن تدبر ما يقو
دية احلـوار  أما اإلنصات فإنه يشعرهم جب، الم بدالً منهم؛ ألن هذا الطمع يزهدنا فيما يقولونالك
  .ويعلمهم كيف ينصتون لنا. )٣(وثقتنا يف الوقت ذاته فيما عندنا من أفكار، معهم

ومن دالئل ذلك مـا جـاء يف   ، أحسن الناس إنصاتا صلى اهللا عليه وسلموقد كان النيب 
، أو امللـك ، أو السـيادة ، يعرض عليه املال -أحد كفار مكة-جاءه عتبة بن ربيعة  ملَّا، )٤(تهسري

مث قـال   ،]א[: بقوله صلى اهللا عليه وسلمفرد النيب ، وطلب منه أن يسمع له
؟[ :بعد أن انتهى عتبة من كالمه صلى اهللا عليه وسلمالنيب  ليمنحه فرصة  ،]א

يقـرأ  صلى اهللا عليه وسلم مث مضى النيب . أو غفل عنه، أخرى لتذكر وإضافة أي شيء رمبا نسيه
وحسن استماع ، وذوق جم، أدب عال، صلى اهللا عليه وسلمويف تصرفه . عليه من سورة فصلت

علـه مسـتعدا   وجي، )صلى اهللا عليه وسـلم حني يتحدث النيب (يستدعي حسن إصغاء من عتبة 
   .)٥(للتلقي

                                     
   .٢٦- ٢٥ص، مرجع سابق، أنصت حيبك الناس، حممد النغيمش )١(
   .١٠٥ص، مرجع سابق، التفاوض مع األطفال، سكوت براون )٢(
  .٥١ص، مرجع سابق، اللمسة اإلنسانية، حممد حممد بدري )٣(
 .٢٩٢ص ، اجلزء األول ،ت.د،جدة، م القرآنمؤسسة علو، مصطفى السقا وآخرون: حتقيق ،النبوية سريةال، ابن هشام )٤(
 .١٦ص، م١٩٩٤ - هـ١٤١٥، جدة، مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر، ٤ط، يف أصول احلوار، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي) ٥(



 

، إين ألمسع من الرجل احلديث قد مسعته قبل أن جيتمع أبواه: )١(وقد قال عبد اهللا بن وهب
ففي هـذه  . )٤(حسن االستماع قوة للمتحدث: )٣(ويقول األوزاعي. )٢(فأُنصت له كأين مل أمسعه
  .هذه املهارة واألدب لغريهم وحرصهم على تعليم، لسلف حبسن اإلنصاتاآلثار دليل على تميز ا

، مهارات االتصال اليت تصاحب احلوار وذلك لوجود ارتباط وثيق بينهما أحداإلنصات و
 .وأحيانا أخرى يتخللُه، فقد يسبق اإلنصات احلوار

احلوار بعنصريه اإلنصات واجلمع بينها وبني  هارةملاألب  على إتقان وتعتمد فعالية احلوار  
. مىت جيب عليه أن ينصت ومىت حيق له أن حيـاور  يظهر اإلتقان يف معرفةو ،اللفظي وغري اللفظي

ومـن  ، كما مرَّ سابقًا، )٥(واملقصود أن يكون هناك توازن بني حسن اإلنصات لالبن واحلوار معه
، أهم األمور اليت جتعل من االبن منصتا جيدا ألبيه أثناء احلوار أمهية املوضـوع بالنسـبة لالبـن   

  . )٦(»ن سبب اإلنصات مهما كان املنصت أكثر جدية وفاعلية يف إنصاتهكلما كا«فـ
ما مع أحد الصحابة ك، صلى اهللا عليه وسلمفعل النيب ومن األمثلة على حسن اإلنصات 

  :فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال، جاء يف صحيح البخاري

א[ אא
א،:،،א א
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، هـ١٩٧ويف سنة ت، من أصحاب االمام مالك، فقيه من االئمة: عبد اهللا بن وهب بن مسلم الفهري بالوالء، املصري، أبو حممدهو ) ١(

 ).١٤٤ص، اجلزء الرابع، مرجع سابق، األعالم، خري الدين الزركلي( 
- هـ١٤٢٥، األردن، دار النفائس، يف ضوء القرآن الكرمي أدب الكالم وأثره يف بناء العالقات اإلنسانية، عودة عبد عودة عبد اهللا) ٢(

  . ٢٦٢ص، م٢٠٠٥
ين خري الد(، هـ١٥٧تويف سنة إمام الديار الشامية يف الفقه والزهد، : ، أبو عمروعبد الرمحن بن عمرو بن حيمد االوزاعيهو ) ٣(

  ).٣٢٠ص، اجلزء الثالث، مرجع سابق، األعالم، الزركلي
  .٩٨ص، مرجع سابق، أنصت حيبك الناس، حممد النغيمش )٤(
   .٣٠٤ص، مرجع سابق، علم النفس الدعوي، عبد العزيز بن حممد النغيمشي )٥(
     .٢٩ص، مرجع سابق، أنصت حيبك الناس، د النغيمشحمم) ٦(



 

א א א :א:،א
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  .)١(]א

  :فهم خصائص وحاجات النمو لدى األبناء .٢
أو ، ومنهم املُستجيب، مع األب ر باحلواراآلباء فمنهم مبادخيتلف األبناء يف حوارهم مع   
ـ  إما ل، وكلٌ من هؤالء حيتاج إىل اهتمام األبوين، الرافض أو ، تمرار بـاحلوار تحفزه علـى االس
قدرة ولعل السبب األساس يف اختالف . وظروف انعدامه، أو معاجلة رفضه مبعاجلة أسبابه، حتسينه

ومن  .ناتج عن اختالفهم يف املرحلة العمرية وخصائص كل مرحله واحتياجاا األبناء على احلوار
والتعامل ، اجاتهكل ابن وح بني اآلباء واألبناء مبين على فهم خصائص ن احلوارهنا ميكن القول إ
املرحلة العمرية اليت يمر بدون الفصل بني قوله وسلوكه وخصائص وحاجات ، معه ككل متكامل

  .ا
وحباجـة إىل  ، حاجات االبن تبدأ منذ الوالدة فهو حباجة إىل احلنو واإلشباع العـاطفي 

وختتلـف شـدة   ، إىل األمـن و، وإىل االنتماء، وحباجة إىل النجاح والتفوق، التقدير االجتماعي
وكلما ازدادت معرفة األب مبراحـل  ،)٢(احلاجات وإحلاحها تبعا للمرحلة العمرية اليت مير ا الفرد

  .منو ابنه سهل عليه تفهم سلوكه وأسبابه
االبن يبدأ منذ والدته؛ فإنه مهاراته تستمر يف النمو والتطور بازدياد حلوار مع وإذا كان ا
عرفة عناصـر  العمرية يسمح له مب عرفة األب خبصائص وحاجات مراحل االبنوم، مراحله العمرية

ففـي  . ومىت ميكن له استخدامها أو إضافة املزيد منها لدعم سـابقتها  وقواعد احلوار املناسبة معه
ه األم على أنه حيمـل  املرحلة األوىل من عمر الطفل يكون الصراخ أو البكاء أو التبسم تعبري تفهم

ومع . وإن كان يف حقيقته فعل غري إرادي من الطفل يف بداية املرحلة، وحتاول تفسريه معىن احلوار
ولألم هنا . مرور الوقت يغدو من السهل على األم تفسري تعبريات وجه الطفل وحركات جسده

من خالل زيادة حصيلته اللغوية ، خصوصا يف اللغة املنطوقة حلواردور هام يف تعليم الطفل أمهية ا
مث تشجيعه مع تقدم العمر علـى  ، على تسمية األشياء مبسمياا الصحيحة وبلغة واضحة واحلرص

                                     
باب ما جاء يف العلم وقوله تعاىل وقل رب ، كتاب العلم ،اجلزء األول(، مرجع سابق، صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري )١(

 .)٣٥ص  ،٦٣حديث رقم، زدين علما
  .١٠٣ص، ع سابقمرج، مدخل إىل اإلرشاد التربوي والنفسي، ميسرة طاهر وآخرون )٢(



 

فاستجابة األم ملا يصدر عن طفلها من إشارات أو . املبادرة وطلب ما يريد بدل تقدميه مباشرة له
  .)١(وزيادة النمو املعريف، وبث الثقة بالنفس، اآلخريندات يغذي عنده القدرة على احلوار مع عا

يسـاعدهم يف إدراك وتفهـم   ، وفهم اآلباء حلاجات األبناء وخصائص مراحلهم العمرية  
 الطفلثقة أحد أسباب عدم ويساعد أيضا يف مد جسور الثقة بينهم؛ ألن ، الفروق الفردية بينهم

  .)٢(عدم قدرة األب على االستجابة الحتياجات الطفل أو تفهمهاهو  ،يف األب
  :نقد الفكرة وليس صاحبها .٣

ليـتم   ،موضوع احلوارينصرف الفكر إىل ر ومما يتعلق ذه اخلصلة األدبية أن يتوجه النظ  
وذلك حىت ال يحوَّل احلوار إىل مبارزة كالمية . بعيداً عن صاحبه أو قائله لنقاشتناوله بالبحث وا

طابعها الطعن والتجريح والعدول عن مناقشـة القضـايا واألفكـار إىل مناقشـة التصـرفات      
يف حاالت قليلة يستحب اخلروج من هذه القاعدة وذلك عندما تقتضي مصلحة  إال، شخاصواأل

صلى اهللا عليـه  وهذا منهج نبوي كرمي جاء عن النيب . )٣(احلق تعرية الطرف اآلخر وبيان ما فيه
ال يصرح -وسائر أصحابه-فكان إذا بلغه عن أحد أصحابه شيء وأراد أن يدله على احلق ، وسلم
حرصـا علـى   ، )٤(ما بال أقوام: موجها اخلطاب بصيغة اجلمع فيقول، لَمح ليستر عليهوي، بامسه
وعدم اإلقـرار   التنبيه على الفعل والترغيب يف تركهإمنا ، فلم يكن الفاعل هو املستهدف، التعليم

  . وتصحيح األخطاء ،ال ينايف النصح وهذا. على الباطل والرضا عنه
دائمة ومستمرة والتربص له أثناء كل حركة تصدر منه أو كلمـة   انتقاد االبن بصورة أما
يولِّد لديه إحساسا بأنه مرفوض ويصيبه باإلحباط وخيبـة  ، واستدعاء أخطائه السابقة، يتفوه ا

 .)٥(ويقتل روح املبادرة عنده، األمل ويرتع منه الثقة بقدراته وإمكاناته
املتبادل، وإعطاء كل ذي حق م د على االحترايكالتأ اآلباء مع األبناء ينبغي يف حوارلذلك 

مع تذكر حـق  ، وعدم املساس بذاته عند السلوك اخلاطئ، مقامهة االبن والعتراف مبرتلوا، هحق

                                     
  .٤٧ص، مرجع سابق، اآلباء وتربية األبناء، حممد عبد الرحيم عدس )١(
  .١١٨ص، م٢٠٠٥- هـ١٤٢٥، بريوت، جمد املؤسسة اجلامعية، السلوك اإلنساين والبيئة االجتماعية، حسني حسن سليمان) ٢(
  .٢٠٨ص، مرجع سابق، فن احلوار، زهري كتيب) ٣(
 ،رفع البصر إىل السماء يف الصالةباب ، كتاب الصالة، اجلزء األول(، مرجع سابق ،صحيح البخاري، ريحممد بن إمساعيل البخا )٤(

  ).٢٦١ص، ٧١٧حديث رقم
، م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤، الكويت، دار البحوث العلمية، توفيق الواعي: إشراف، اإلبداع يف تربية األوالد، جلنة البحوث والدراسات) ٥(

 .١٦٦ص



 

والكُىن بالعبارات الالئقة، واأللقاب  ابنه ب، فيخاطمن قبل األب؛ ألنه يف موضع القوة غالبا البنوة
    .، واألساليب املهذبةاحملببة
  : ضوحالو .٤

مضـمون احلـوار   كون فحىت ي ،بني اآلباء واألبناء يف احلوارملضمون احلوار أمهية كبرية   
وهذا يتطلب العناية بوضوح هدف احلوار لـدى كـال   ، مفهوم ومؤثر ومقنع البد من وضوحه

. مبا يساعد على توظيف العنصر املناسب من عناصر احلوار سواء اللفظي أو غري اللفظي، الطرفني
فال يترك الطرفان موضـوعا أو  ، كذلك على ضبط مسار احلواروضوح مضمون احلوار د ويساع

  .   ينتقالن إىل غريه حىت ينهياه
من خالل حتديد ، أوالً -الذي بدأ باحلوار-احملاوِريف ذهن وضوحه يشمل وضوح مضمون احلوار 

، وترتيـب األفكـار  ، املعىن املراد وصوله للطرف اآلخر وتوفر املعلومات حول موضوع احلوار
مث بعد ذلك العناية بوضوح املضـمون  . للموضوع وللطرف اآلخر ناسبامل عنصر احلوار وإتقان

  .وتفسريه التفسري الصحيح، للمتلقي حبيث يتيسر له فهمه
وسهولة العبارة املستخدمة مع ، واأللفاظ، وضوح اللغة والصوت يف احلوارومن الوضوح 

قـرب  مناسبة ت حسية واستخدام وسائل إيضاح، ة عمرية أقلخاصة كلما كان يف مرحل، االبن
احلوار مبـا يتناسـب    وهذا يعين تنظيم طرح حقائق ومضامني، ومنه أيضا حسن العرض. املعىن

  . وقدرة االبن على االستيعاب
وميكن لألب معرفة مدى وضوح مضمون احلوار مع االبن من خالل مالحظة رد فعـل  

فعن ، يعىن عناية فائقة بفهم السامعصلى اهللا عليه وسلم فقد كان النيب ، وجتاوبه مع احلوار، االبن
א[، رضي اهللا عنه أَنسٍ א א

: قَالَت عنها اللَّهضي عن عائشةَ رو ،)١(]א

א[ ـ ومعىن فَ.)٢(]א ل أي ص
، واسـتيعابه ، بفهم السامع صلى اهللا عليه وسلم إىل عناية الرسول  هذه األحاديث تشري«و .بين

بل األوىل التأين والوضوح . أو إيقاعه يف اللبس واالضطراب، وعدم العجلة عليه، وحفظه وجتاوبه

                                     
، اب من أعاد احلديث ثالثا ليفهم عنهب، كتاب العلم ،اجلزء األول( ،مرجع سابق، صحيح البخاري، لبخاريحممد بن إمساعيل ا )١(

 .)٤٨ص ، ٩٥حديث رقم 
 :باب، اجلزء الرابع(، ت.د، دار الفكر، ميدحممد حمي الدين عبد احل :حتقيق ،سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث بن داود السجستاين )٢(

  ).٢١٦ص، ٤٨٣٩حديث رقم، اهلدي يف الكالم



 

خبالف السرد والتتابع اللذان قد يفوتان على املستمع الفائدة كلها ، املؤديان إىل حتقق اهلدف املراد
. )١(»رمبا زهد يف بضاعة املريب وأعرض عنهو، أو بعضها
  :مراعاة الزمان واملكان .٥

وهو ، هأمهية كبرية لكي يؤيت احلوار مثرتالختيار املكان والوقت املناسبني للحوار مع االبن   
فيكون احلـوار يف غرفـة   ، فعلى األب أن يشعر االبن بقربه منه، قلل اجلهد املبذول يف ذلكمما ي

وقد فعل ذلـك  . افظة على خصوصية االبنحميف هذا وأثناء اخلروج مع األب؛  أو ،االبن اخلاصة
طلب مـن الشـاب أن   «فـ، ب الذي طلب منه اإلذن بالزنامع الشاصلى اهللا عليه وسلم النيب 

ن من توفري جو مناسـب  فقرب املسافة يمكِّ، وهنا نفهم داللة املسافة بني األشخاص، يقترب منه
   .يف الغالب ،)٢(»البعيدة فهي ال تصلح إال إلمالء األوامر وإصدار التعليماتأما املسافة ، للحوار

ومـن  ، ومن احلكمة أن يستغل اآلباء زمن إقبال قلوب أبنـائهم ، إن القلوب تقبِل وتدبِر
، مع متابعة التنفيذ، )٣(ذلك إرجاء احلوار يف بعض املوضوعات إىل الوقت الذي يرغب فيه األبناء

يا بين : وقد جاء يف وصية أب البنه .لطة إذا جاء يف موضعهأجيل؛ فإن للكالم سوذكر سبب الت
سوف كأنك رؤت فيه بعد ابتدائك إياه :مث تقطعه وتقول لقك أن تبتدئ حديثًاال يكونن من خ .

اخـزن  : يا بـين . فإن احتجان احلديث بعد افتتاحه خطر فادح، وليكن ترويك فيه قبل التفوه به
وإمنا إصـابة  . ن كل صوابحسع؛ فإنه ليس يف كل حني ياملوض إال عند إصابةعقلك وكالمك 

  .)٤(»الرأي أو القول بإصابة املوضع
وال ، وال تعجله عـن وقتـه  ، يه حدهدعوال ت، كل شيء حقه يعطتأن « :هيواحلكمة 

عـدم  ألن «ومن احلكمة يف أثناء احلوار التجاوب السريع مع الطـرف اآلخـر؛    .)٥(»تؤخره عنه
التجاوب السريع مع الطرف اآلخر قد يفوت عليه الكثري من املعلومات اليت ينبغـي أن يتوقـف   

  . )٦(»عندها ويعاجلها بلباقة وحنكة

                                     
  .٣٠٧ص، مرجع سابق، علم النفس الدعوي، عبد العزيز بن حممد النغيمشي )١(
  .٤٠٦ص، مرجع سابق، اللمسة اإلنسانية، حممد حممد بدري )٢(
  .٥٢ص،مرجع سابق، كيف حتاور أبناءك وتستمتع ذا احلوار،حممد أمحد عبد اجلواد) ٣(
 .٧٨ص، م١٩٩٣، عمان، دار الشروق، ات احلوارأخالقي، عبد القادر الشيخلي) ٤(
، ٢ط،حممد حامد الفقـي : حتقيق، بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني مدارج السالكني، ابن قيم اجلوزيةحممد بن أيب بكر أبو عبداهللا  )٥(

   .٤٧٩ص  ،اجلزء الثاين، م١٩٧٣-هـ١٣٩٣، بريوت، الكتاب العريبدار 
  .٧٨ص، مرجع سابق، وار الذات واآلخراحل، عبد الستار اهلييت )٦(



 

مع االلتزام بوقت حمـدد فـال يسـتأثر    ، وعلى طريف احلوار قضاء الوقت الكايف للحوار  
وقـوة  ، ن البالغة يف اإلجيـاز فليس من املهم طول زمن احلوار؛ أل، باحلديث أحدمها دون اآلخر

א[ :-رضي اهللا عنـها -تقول عائشة، احلوار تكمن يف احلق الذي فيه وليس بعدد كلماته
א : [وعنها أا قالت، )١(]א

אא ،א
متميزا بالوضوح وفصل الكلمات عن بعضها ليسهل صلى اهللا عليه وسلم فكان حديثه . )٢(]

  .هذا مبستغرب فقد أويت جوامع الكَلم وليس، على مستمعه حفظه
  :التشجيع  .٦

حيث يعـد  ، تشجيع األبناء لإلقبال على احلوار يتحقق عند إحساسهم بثقة آبائهم فيهم  
من أكرب احملفزات حلوار األبناء مع اآلباء؛ إذ إن اإلحساس ذه الثقة يقـود إىل الصـراحة   «ذلك 

ولن يمنح اآلباء هذه الثقة إال عند إحساسـهم  . )٣(»ويدفع إىل احلديث املتواصل، وتاليف اخلوف
فهو الذي سيقنعهم بضرورة تعلم مهارات التحـاور الالزمـة   ، ابتداء جبدوى احلوار مع أبنائهم

واليت حتصل مىت ما شعروا بأمانة ، ومن املهم أيضا شعور األبناء بالثقة يف اآلباء. للتعامل مع األبناء
  .وصدق آبائهم

والبدء باألمور املُبشرة غري ، حلوار حسن اإلنصاتمور املشجعة على اأهم األمن كذلك 
، نعـم ، ممتـاز : والثناء بالعبارات والكلمات املساعدة على االسترسال يف احلديث مثـل ، املنفرة

، تلقى االهتمام والترحيب من أبيه أن حماوالته للحوار ؛ ألن هذا جيعل االبن حيس...أحسنت تابع
ويظهر ذلك من خالل تعبريات وجهـه  ، ون األب صادقًا وأمينا يف التشجيعيالحظ هنا أن يكو

  . )٤(»الثناء املمزوج بتعبريات الوجه احلانية هو الطريقة الصحيحة يف التشجيع«فـ، وعينيه
فمن اإلنصاف أن يبدي : ومن األمور املشجعة على االستمرار يف احلوار اإلشادة باألفكار

، واألدلة اجليدة واملعلومات اجلديدة اليت يوردها االبن ويسلِّم ا، حيحةاألب إعجابه باألفكار الص

                                     
، صلى اهللا عليه وسلمباب صفة النيب ، كتاب املناقب ،اجلزء الثالث(، مرجع سابق، صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري )١(

 .)١٣٠٧ص ، ٣٣٧٤حديث رقم
، ٣٦٣٩رقم احلديث، لى اهللا عليه وسلمصيف كالم النيب  :باب، اجلزء اخلامس(، مرجع سابق، الترمذي سنن ،الترمذيأبو عيسى  )٢(

 .يف نفس اجلزء والصفحة: وقال الترمذي حديث صحيح، ) ٥٦٠ص
  .٢١ص، مرجع سابق، كيف حتاور أبناءك وتستمتع ذا احلوار، حممد أمحد عبد اجلواد) ٣(
  .٧٧ص، مرجع سابق، اللمسة اإلنسانية، حممد حممد بدري )٤(



 

، ويذهب بروح التوتر اليت تسود أجواء بعـض احملـاورات  ، وهذا يفتح قلب االبن لقبول آرائه
  .)١(وتضفي على احملاور صفة املوضوعية

وأنـه  ، االهتمـام  إشعار االبن بأنه مدار، ومن األمور املشجعة على االستمرار يف احلوار
، وهز الرأس داللة علـى املشـاركة  ، كاإلقبال عليه: جدير باالحترام وذلك باستخدام اإلمياءات

االلتفات الكامل لالبن وترك مجيع املشاغل حني يبدي رغبته «و، والتربيت على الكتف، واللمس
وملا حتب ومـا ال  ، النفس والتركيز بالعينني؛ ألن العني تعطي آثارا فورية ملا ختتلج به، يف احلوار
ل بوجهه على من يكلمه حىت يفرغ بِقْأنه كان ي صلى اهللا عليه وسلموقد جاء عن النيب . )٢(»حتب

[: صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا ، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ،من كالمه
، ، א

، ،[)٣(.  
ستمرار يف احلوار أن يكون احلـوار مبنيـا علـى    ع على االتشج كذلك من األمور اليت

فقد يكون االبن على خطأ يف الفكرة أو املعلومة اليت يطرحها ولكن املرونـة واهلـدوء   . املرونة
أما التوتر والتعصب فهي حاالت ال تشـجع  ، يعمالن على استمرار احلوار واستكمال موضوعاته

فمخاطبـة  ، لتنقل بني خماطبة العاطفة وخماطبة العقلومن املرونة ا .)٤(على احلوار وال ختدم أهدافه
عاطفة االبن وجمارات حالته العاطفية تشعره بأن األب يشاركه يف مجيع ظروفه ويئ االبن لتقبل 

وترتيب املعلومات الفكرية ليحفظها ، وتبيني احلقائق له، واخلطاب املباشر لعقل االبن. ما سيقوله
 . )٥(وأكثر استعدادا للتلقي، قبوالًجيعل من االبن أشد ، مع فهمها

يف مواقف تالية أن يظهر األب الفهم بتلخيص مـا  ، ومن التشجيع على بدء حوار جديد
فيتشـجع  ، ليستدل االبن من ذلك على تركيز أبيه واهتمامه مبا قالـه ، قاله االبن يف اية احلوار

  . ويصبح لديه استعداد لبدء حوار آخر
احلوار مع األبناء االستمرار يف تعلم وتطـوير مهـارات   املعينة على األمور أخريا فإن من 
كسب القلوب مقـدم علـى   ألن - تعجل النتائج واالستعانة بالصرب وعدم، احلوار من قبل اآلباء

                                     
 .٢٠٩ص، سابق مرجع، فن احلوار، زهري كتيب )١(
   .٥٦ص، م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦، القاهرة، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، اإلدارة باحلوار، حممد أمحد عبد اجلواد )٢(
، وعبد احملسن بن إبراهيم احلسـيين طارق بن عوض اهللا حممد  :حتقيق، للطرباين األوسطاملعجم  ،أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين )٣(

 ).٢٩٨ص، ، ٨٦٨٨رقم احلديث، من امسه مطلب: باب، الثامناجلزء (، هـ١٤١٥، لقاهرةا، دار احلرمني
    .٨٨- ٨٧ص، مرجع سابق، احلوار الذات واآلخر، عبد الستار اهلييت )٤(
  .١١٦ص، مرجع سابق، منهج التربية النبوية للطفل، حممد نور سويد) ٥(



 

א[ :صلى اهللا عليه وسلمقول النيب  وتذكر ،-ملواقفب اكس
   .)١(]א

  :خامتة الفصل
، من خالل عدة مباحـث ، األبناءيف العالقة بني اآلباء ووار احل تناول الفصل احلايل دور

خصصت دون غريها بسبب أا تشمل اآلباء واألبناء واليت ، األبناءأسس العالقة بني اآلباء و: أوهلا
كما أا عالقة فطرية ليست مـن العالقـات   ، قائمة على عبادة اهللا تعاىل أا عالقة :هيو، معا

ومن أسسها أا عالقة قائمة على املسؤولية من ، التعاقدية القائمة على عقد ينفذُه سلطان القانون
مث . وعلى الرب من اآلباء واألبناء على حـد سـواء  ، وهي عالقة قائمة على االبتالء، كال الطرفني

  .املبحث األول ببعض آثار قيام عالقة اآلباء باألبناء على األسس السابقةختم 
ويف ، اليت ميكن أن تعترض عالقة اآلباء باألبنـاء  اتقعوحتدث املبحث الثاين عن بعض امل

ومـن  . مث اقتراح بعض الطرق للتغلب عليـه ، وذكر بعض آثار وجوده، كل عائق مت التعريف به
 .ثُم احلُكم املُسبق على االبن، وتسلُّط اآلباء، وتناقض القدوة، ية التربيةبقضاملعوقات قلة االهتمام 

  .حوار اآلباء مع األبناءوبعد ذلك ذكرت املعوقات اليت هلا صفة التأثري املباشرة على 
فقـد  ، األبناءواآلباء يف دعم العالقة بني وار احلأمهية  حول، أما املبحث الثالث واألخري

 ومت احلديث عن عنصـري ، هذا الدعم يف هوقواعداحلوار من خالل عنصريه ظهر من خالله دور 
الفعَّال يف عالقة اآلباء  وارمث عن قواعد احل، وماذا يقصد بكل منهما، احلوار اللفظي وغري اللفظي

ونقد ، فهم خصائص وحاجات النمو لدى األبناء، اجلمع بني اإلنصات واحلوار: ومنها، مع األبناء
  .   والتشجيع، ومراعاة الزمان واملكان، والوضوح، صاحبها الفكرة وليس
يف العالقة بـني  وار احل دورهذا الفصل حماولة لإلجابة عن سؤال طُرح يف أوله عن كان 

، ومبا أن الدراسة تركز على هذا احلوار يف القرآن الكرمي وتسترشد بآياته وهداياته. األبناءاآلباء و
يف القرآن الكرمي ودراسـة   حوار اآلباء مع األبناءيتطلب معرفة واقع فإن ذلك ، كما ينص عنواا

   .    وهو موضوع الفصل التايل من الدراسة. اآليات اليت ذُكر فيها
  
  
  

                                     
 ).٧٢٩ص، ١٠٥٣حديث رقم، فضل التعفف والصربباب ، لثايناجلزء ا(، مرجع سابق، صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج )١(
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  الفصل الرابع
  يف القرآن الكريم حوار اآلباء مع األبناءواقع 

  

  :المبحث األول
  دراسة نصوص حوار اآلباء مع األبناء

  :المبحث الثاني
  منهجية حوار اآلباء مع األبناء

  



 

 سار عليه، منهج حياة وجناة هلذه األمة، ارتضاه مع السنة النبوية، القرآن الكرمي كتاب اهللا تعاىل
وأعدل ، احتوى على أحكم منهج. وتبعه سلَف األمة وخلَفُها، صلى اهللا عليه وسلممعلم البشرية حممد 

   ٺ  ٺچ  :مصداقًا لقول اهللا تعاىل، يهدي من تبعه لليت هي أقوم، صراطا مستقيما ال عوج فيه، أسلوب

وهذا الفصل من الدراسة ،  ]٩: راءاإلس[ چڤ  ڦ       ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ    ٹ     ٿ  ٿ   ٿ    ٺ  ٿ
  .حماولة لتلَمس أبعاد املنهج الذي رمسه القرآن الكرمي حلوار اآلباء مع األبناء

يهـدف  ، األبناءواآلباء يف دعم العالقة بني وار فبعد أن ظهر من خالل الفصل السابق دور احل
يف القرآن  حوار اآلباء مع األبناءواقع ما : الفصل احلايل لإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة

ـ   الكرمي؟ وما تطبيقاته التربوية؟  وارمن خالل دراسة حتليلية لنصوص اآليات اليت ورد فيها هـذا احل
مث استنباط منهجيته اليت مشلت مواضيعه وأسسه وأساليبه اليت ، وحماولة استقصاء التطبيقات التربوية فيها

  .استخدمها
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كما ذكرت مشتقات كلمة ، مرة يف القرآن الكرمي ١١٨: ورد ذكر مشتقات كلمة أب
، وقد جاء احلوار يف القرآن الكرمي يف مواطن كثرية علـى نـوعني  . )١(مرة  ١٦٤: االبن والبنت

أطراف احلوار دون ذكر كلمة  حكاية ما جرى بني: والثاين، -حور-ذكر مشتقات مادة: األول
حتت مبحث احلوار ، وقد مضى بيان النوع األول يف الفصل الثاين من الدراسة، حور أو مشتقاا

حيث ورد يف سـبعة  ، فحوار اآلباء مع األبناء داخل فيه، أما النوع الثاين وهو األكثر. يف القرآن
حتوت على عدد كبري من الفوائد ا. توزعت بني تسع سور من سور القرآن الكرمي، عشر موضعا
  . اليت ذُكرت يف املبحث احلايل، والتطبيقات التربوية اخلاصة، التربوية العامة

  : وقد سارت الباحثة يف دراسة اآليات على النحو التايل
 .رتبت مواضع احلوار وفق ترتيب ورودها يف املصحف الشريف .١
مع ذكر اآليـات السـابقة أو   -، ها احلواريف كل موضع يتم البدء بإيراد اآليات اليت ورد في .٢

يلي ذلك ، مث عرض موجز للمعىن، -الالحقة ملوضع احلوار إذا لزِم األمر كي يتضح املعىن العام لآليات
مـن  ، مث استنباط التطبيقات التربوية اخلاصة حبوار اآلباء مع األبناء، ذكر الفوائد التربوية العامة لآليات

 .واملعاصر، تربة القدمي منهاكتب التفسري املعيف والرجوع ألقوال املفسرين  ،خالل حماولة تدبر اآليات
أي التحليل ملوضع احلوار ، وحدة التحليل املتبعة يف دراسة اآليات هي وحدة التحليل عند اآلية .٣

 .فقط دون بقية اآليات
. األب واألم واملقصود ا كـال الوالـدين  ، يف التطبيقات التربوية" اآلباء"قد يكثر ذكر كلمة  .٤

، إال إذا جاء النص علـى أحـدمها  ، حيث يقصد م الذكور واإلناث، وكذلك احلال عند ذكر األبناء
 .واليت متت اإلشارة إليها يف مصطلحات الدراسة، التغليب: وهذا وفق القاعدة اللغوية

  
  
  

א   :)٢(א

                                     
 .١٣٦- ٢ص، ت.د، بريوت، دار إحياء التراث العريب، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،حممد فؤاد عبد الباقي )١(
ومجع . معىن ما بعدهاوإمنا سيقت ليتضح ، ليست من اآليات املتضمنة للنص احلواري املطلوب يف هذا املوضع،١٣١-١٣٠اآليتان  )٢(

بسبب اشتراكهما يف نفس نص ، الدراستها مع، وحوار يعقوب عليه السالم مع بنيه، هذا املوضع بني حوار إبراهيم عليه السالم مع بنيه
 . الوصية  اليت دار حوهلا احلوار



 

گ   گ         ک    ک      کک        ژ    ڑ   ڑژ           ڈ        ڎ     ڈ     ڎچ           ٹ        ٹ
ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ     ں   ںڻ    ڻ   ٹ   ٹ   ۀ   ۀ   ہ   ہ     ہ    ہ    ه   ه   ه   ه    ڳ  ڳ  ڳ  گ  

ۅ   ۉ   ۉ   ې       ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٷ      ۋ   ۋ   ۅ
 – ١٣٠: البقــرة[ چ   �   �   �   �   �      �      �   �   �   �   �     �   ې      ې   ې 
١٣٣[  

يا : الثبات على اإلسالم قائلَين وهو، يهأبناءمها عل عليهما السالم حثَّ إبراهيم ويعقوببيَّنت اآليات ما 
فـال   -ى اهللا عليه وسلموهو دين اإلسالم الذي جاء به حممد صل-أبناءنا إن اهللا اختار لكم هذا الدين

مجع أبناءه وملَّا حضر يعقوب عليه السالم املوت . تفارقوه أيام حياتكم، وال يأتكم املوت إال وأنتم عليه
اق إهلًا واحدا، نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسح: ما تعبدون من بعد مويت؟ قالوا :وسأهلم

   .)١(ون خاضعونطيعوحنن له م

  :ت على فوائد تربوية عامة منهااحتوت اآليا
إذن  هـي ف ،ويف فوته ضر، خاطبامل بصالح أمر أو ي يتعلق وهي .بدأت اآلية بلفظ الوصية .١
إِما عنـد   هاوقتو، بل هدفها األساس هو مصلحة االبن كما جاء يف اآليات نهيال وأ مراأل رد ليست

املوت كما تا عندما يرى األب من االبن ما حيتاج معه أن يأمره وإمَّ، )٢(چۈ  ۈ  ٷ     ۋچ  :ر به اآليةشع
ففي هذه احلالة يبادر األب ، كسفر االبن وحنوه، وخيشى فوات الوقت املناسب، أو ينهاه مبا فيه صالحه

  .ابنه بالوصية
ومـن  ، فهذا إبراهيم عليه السالم يوصي أبناءه، الوصية هدي األنبياء واملرسلني عليهم السالم .٢

بمن شأن أهـل  ف. بالفالح والفوز يف الدنيا واآلخرة يعود عليهمقوب عليه السالم بنيه مبا ه أوصى يععد
أن  احلرص كمالت ذلكمن مو ،احلق واحلكمة أن يكونوا حريصني على صالح أنفسهم وصالح أمتهم

اً عنـهم يف  فَلَوصية ملن يظنوم خفكان من سننهم ال ،حيرِصوا على دوام احلق يف الناس متَّبعاً مشهوراً
مبجاهـدة  كـان  ن حصـوله  أل ؛طوا فيما حصل هلم منهرفَوال ي ،الناس بأن ال حييدوا عن طريق احلق

لتـزم  وقد إ، )٣(به واأن حيتفظباألبناء ر دجي نفيس أمر فهذا احلق ذلكول ؛طويلة نازمأرور مبو ،نفوسلل
علمي وملُ، اآلباء ألبنائهم ر ذلك فيما يكتبهحتى ظَه، على مر العصور بأن يوصي بعضهم بعضااملسلمون 

، ها بالثناء على االبـن كان من أدم يف الوصية ابتداؤو. انثرما كان  فمنه ما كان شعرا ومنه .همأبناء
 . )٤(يةالنصحذكر نص مث ، وإظهار حمبته والشوق إليه

                                     
  .٢٠ص، هـ١٤١٨، ملنورةاملدينة ا، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، التفسري امليسر ،خنبة من العلماء )١(
 .٧٢٧ص، اجلزء األول، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٢(
  .٧٢٧ص، اجلزء األول، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٣(
)٤(  عما حممدجم٢٠٠٣-هـ١٤٢٤،بريوت، دار ابن حزم، "ء لألبناءباأدب الوصية من اآل"من هذه الوصايا يف كتاب  بن عزوز عدد.  



 

، )١(»لذريتهم من بعـدهم  لآلباء ما الذي ينبغي أن حيرصوا عليه نيبدرس تعليمي ي« اآلياتيف  .٣
السالم بأن يعيش  اهتم إبراهيم عليهفقد ، يبدأمباذا و، أبناءهم يف كل أطوار حياموما أهم ما يوصوا به 

وصاهم به، وجعلها كلمة باقيـة يف  «كي يبعثوا يوم القيامة عليه؛ فـ، اإلسالم وميوتوا عليهأبناؤه على 
ولذلك مل يقيداها عليهما السالم بزمان  .)٢(»صى ا بنيهعقبه، وتوارثت فيهم، حىت وصلت ليعقوب فو

 .أو مكان معني
-إىل ختصيص أبنائهم مبزيد اهتمـام  مما دعاهم، ناية األنبياء مبسؤولية األبوةيتضح من اآليات ع .٤

 ؛ماهبني كالً من إبراهيم ويعقوب عليهما السالمخص قد و .مع عموم دعوم للناس-من خالل الوصية
وقيل«، )٣(أجدر ماوهم بقبول وصيته امن غريمهم أشفق عليه ماأل :م كانوا أئمة يـم  أل ؛قتـدى 

 .)٤(»مفكان صالحهم صالحاً لغريه
، بأن ال يأمن املوت على نفسه نصيحة لكل مسلم ،چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭچ  :يف قول اهللا تعاىل .٥

  .بالنجاة ويظفر، بإذن اهللا تعاىل يموت عليهيف كل حال ففيبقى على اإلسالم 
قدم ذكر إمساعيـل علـى   «فـ، جاء األدب القرآين بتقدمي األخ األكرب عند ذكر أمساء اإلخوة .٦

تسمية األجداد واألعمـام  األدب كذلك ب هذا وجاء. )٥(»إسحاق ألن إمساعيل كان أسن من إسحاق
ـ وإطالق . عليه السالم عمه وإمساعيل، عليهما السالم حيث أن إبراهيم جد يعقوب، آباًء  ،يهماآلباء عل

 .)٦(وألن العم مبرتلة األب ،إطالق من باب التغليب
ر كل من إبـراهيم  ولقد ذكَّ«، تذكري األبناء بنعم اهللا عليهم وتعويدهم الشكر التنبيه على أمهية .٧

فهـو   چه  ه  ه  ے  ے  ۓچ  :هلم يف اختياره الدين ابنعمة اهللا عليهم مابنيهعليهما السالم ويعقوب 
وأقل ما توجبه رعاية اهللا هلم، وفضل اهللا علـيهم، هـو   . فال اختيار هلم بعده وال اجتاه. من اختيار اهللا

الشكر على نعمة اختياره واصطفائه، واحلرص على ما اختاره هلم، واالجتهاد يف أال يتركوا هذه األرض 
 .)٧(»مإال وهذه األمانة حمفوظة فيه

 .يغ العلميف الوصية لألبناء تربية على القيام بواجب تبل .٨

                                     
  .٣٤٨ص، م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، عمان، دار الفرقان، قصص القرآن الكرمي، فضل حسن عباس) ١(
 .٦٧ص، مرجع سابق، تيسري الكرمي الرمحن، عبد الرمحن السعدي )٢(
  .٣٨٩ص ،اجلزء الثاين ،مرجع سابق، سبع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم وال، أبو الفضل شهاب الدين األلوسي )٣(
، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، ٢ط، املسمى لباب التأويل يف معاين الترتيل تفسري اخلازن، عالء الدين علي بن حممد البغدادي )٤(

 .١١٣ص، اجلزء األول، م١٩٥٥- هـ١٣٧٥، مصر
 .٧١٤ص، الثايناجلزء ، مرجع سابق، لقرآنجامع البيان عن تأويل آي ا، ابن جرير الطربي) ٥(
 .٧٣٣ص، اجلزء األول، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٦(
 .٩٠ص، الد األول، مرجع سابق، يف ظالل القرآن، سيد قطب )٧(



 

وإال فقد بينت اآليـة الـيت   ، يعقوب عليه السالم لبنيهكيفية وصية  اهتمام القرآن ببيان وتعليم .٩
  .أنه وصى مبثل ما وصى به إبراهيم عليه السالم -بإمجال-قبلها

 :منها، حوار اآلباء مع األبناءكما احتوت اآليات على تطبيقات تربوية يف 
والنـوع  ، أو بالقول والفعل معا ،)١(أو بالفعل فقط، ل فقطاجلواب يف احلوار قد يكون بالقو .١

األخري هو األفضل يف حوار األبناء مع آبائهم؛ ألنه يدخل الطمأنينة على قلب األب أكثر مـن غـريه   
 .ه قوالً وفعالًحصل التجاوب من أبنائ ،يعقوب عليه السالم وبنيه ففي حوار، حيث القول مؤيد بالفعل

ويف ...چ�  �  �  �     �  �  �  �  �  �  �ې   چ  :أجابوه«،  چۉ  ې  ې  ۉچ  :ا سأهلمملَّ
ولكنـهم  ، )٢(»قالوا إهلك: تأكيد ملا أجابوه به، إذ كان جيوز أن يقال )نعبد( إجابتهم له بإظهار الفعل
  .مجعوا بني القول والفعل

راهيم ويعقـوب عليهمـا   حيث نادى كلٌ من إب، استخدام النداء يف احلوار مرغِّب يف االمتثال .٢
 . يرغب يف امتثال الوصية، وهو نداء تكرمي وتلطف،  چهچ :السالم أبناءمها بقوهلما

أو مدى ، استخدام أسلوب االستفهام يف احلوار لغرض معرفة صحة ما حيمله االبن من مفاهيم .٣
سـواء  ، بن من تعليموبناء على ذلك يقدم األب ما حيتاجه اال، فهمه واستيعابه للمعارف اليت مرَّت به
 أسلوب االسـتفهام وصيته  يف عليه السالم يعقوب استخدموقد . تصحيح مفهوم أو توجيه حنو األفضل

لقي إليهم مـا  في ؛يطّلع على خالص طويتهمو، على الدين أبنائه ينظر مقدار ثباتل؛ )مبعىن طلب الفهم(
   .)٣(سيوصيهم به من التذكري

، األبناء مبا توجبه عليهم عقيدم من التوحيد اخلالص هللا تعـاىل يف تذكري االستفادة من احلوار  .٤
 .أو سلوكهم، أو أخالقهم، سواء يف عبادام بقية حيام ويراعوه، فيبقوا على ذلك

ملا يتمناه يف  االستجابة واالمتثالب وذلك، ر األب خالل احلوارسألبناء للعناية بكل ما يدعوة ا .٥
  �ې   چ: له فقالوا، وسكنت به نفسه، هم مبا قرت به عينهأباأبناء يعقوب قد أجاب و، حياته قبل موته

االهتمـام  وكذلك ظهرت عنايتهم مبا يسره من خالل  ،چ�  �  �  �     �  �  �  �  �  �

                                     
مسات : املبحث الثاين، الفصل الثاين من الدراسة كما جاء يف(من مسات احلوار القرآين أن اإلجابة قد تكون بالفعل كما تكون بالقول )١(

أن ال يأتيهم املوت إال وهم علـى   -بالقول-ويف حوار إبراهيم عليه السالم مع بنيه طلب منهم، )٤١ص، لاإلجابة بالفع: احلوار القرآين
، فعاشوا وماتوا على اإلسـالم ، نبياء بوصيتهه وأحفاده من األودليل إجابتهم له إلتزام أبنائ، تفأجابوه وإن مل يرد ذلك يف اآليا، اإلسالم

إبراهيم عليه السالم كما جاء يف  جدهه مبثل ما وصى وصى أبناء، م ملّا حضرته الوفاةومنهم حفيده يعقوب عليه السال، وساروا على خطاه
بـدون  يف القرآن طريقة احملاورات  جاءت على چ�ې  ې   چ: مجلةأن  كذلك من مسات احلوار القرآين اليت ظهرت يف هذا املوضع .اآليات

 ).٤١ص، احلكاية: مسات احلوار القرآين: املبحث الثاين، كما جاء يف الفصل الثاين من الدراسة(الواو  العطفأداة 
  .٦٤٢ص، اجلزء األول، م١٩٩٢-هـ١٤١٢، لبنان، دار الفكر، البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو )٢(
 .٧٣٢ص، اجلزء األول، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٣(



 

الذي : أحدمها :أجابوه بشيئني«حيث، قطعا للريبة وزيادة يف طمأنته ،بتأكيد اجلواب لألب عند السؤال
ـ  )-بقية اآلية-(، والثاينچ� ې   چ سأل عنه يب علـى  رمؤكد ملا أجابوا به، فيكون من باب اجلواب املُ
 .أي الزائد على ما يطلبه السؤال من جواب، )١(»السؤال
 : راحلوايف  اختيار اللفظ املناسب .٦

لفـظ  وصاهم ولفظ الوصـية أوكـد مـن    : وأمر إبراهيم بنيه بل قال« :م يقل تعاىلفل 
كما  حتياط لدينهاالة واتبل هي متعلقة بصالح االبن وجن ،ا فقطيليست أمرا أو  ةألن الوصي ؛)٢(»األمر

آمرك "من قوله ، االبن وأقرب إىل استجابتهأكثر تقبال عند  "أوصيك بكذا"وقول األب البنه ، مر سابقًا
 . فيها معىن احلرص املصحوب بالتودد؛ ألن "بكذا

 ،)٣(»معـىن التكـثري   ىوصَّ«يف من أوصى؛ ألن استخدم يف هذا احلوار كلمة وصَّى بدالً  
ويف تكرار الوصية داللة على أمهية ما جاء ،)٤(إال ملرات كثرية" وصى"كون تال ف أبلغ من أوصى، يوه
  .وزيادة وتأكد من تعلم االبن هلا، فيها

حدا وهي األمور العامة اليت ال ختص أ ،طرحها على مجيع األبناء معاميكن بعض مواضيع احلوار  .٧
عمم ذه الوصية مجيع بنيـه ومل خيـص أحـداً    «ألن كالً من إبراهيم ويعقوب عليهما السالم  ؛بعينه
  .)٥(»منهم
فأمر التوحيد والعناية بـه يف  ، هناك أولويات يف املواضيع اليت تطرح للحوار بني اآلباء واألبناء .٨

 .ابنهحياة املسلم هو أهم أمر جيب على األب احلرص على احلوار فيه مع 
كمـا   أكثر نفعا لألب واالبن معا، ختصيص موضوع واحد باحلوار يف املوقف احلواري الواحد .٩

أما االبن ، بعينهفيد األب يف التركيز على موضوع فهو ي ،وصية أخرىب مزج هذه الوصيةعدم  يظهر من
يف  ،موضوع آخـر  لتحاور يفل ميكن أن يلتقيان مث .اقهنتائج احلوار ويسهل عليه تطبي فإنه يستفيد من
احلوار  ال حيصل ضرر بتأخريوأن ، يف سعة من الوقتواالبن هنا أن يكون األب  ويالحظ .وقت الحق

 .ثاينيف املوضوع ال

א :)١(א

                                     
 .٦٤٢ص، اجلزء األول، مرجع سابق، البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو )١(
 .٦٦ص، اجلزء الثالث، مرجع سابق، التفسري الكبري، فخر الدين حممد بن عمر الرازي) ٢(
  .١٣٣ص ،اجلزء األول ،مرجع سابق، م القرآناجلامع ألحكا، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب )٣(
دار ، علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود وزكريا عبد ايد النويت: حتقيق، العلومحبر ، أبو الليث نصر بن حممد السمرقندي )٤(

 .١٥٩ص، اجلزء األول، م١٩٩٣-هـ١٤١٣، بريوت، الكتب العلمية
 .١٥٩ص، املرجع السابق )٥(



 

       ] ٧٤: األنعام[چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ  ٹ   ٹ 
 أجتعل :-منكرا عليه عبادة األصنام-إبراهيم عليه السالم ألبيه آزر هالق بني اهللا سبحانه وتعاىل يف اآلية ما

  .)٢(إين أراك وقومك يف ضالل بين عن طريق احلق ؟األصنام آهلة تعبدها من دون اهللا تعاىل
  :منها، احتوت هذه اآلية على فوائد تربوية عامة

وهذا أسـلوب  . بقية األقاربمث ، البدء بالنصيحة والتوجيه ألقرب اخللق من االبن وهم أبواه .١
 .ومنهم إبراهيم عليه السالم، اتبعه األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم

م عبـادة  هنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم عليبأن إنكار الشركي العرب ملُ ذكريتيف هذه القصة  .٢
 اهللا عليـه وسـلم  صلى ليشري النيب ، )٣(اعلى أبيه وقومه عباد إبراهيمم ههو مثل إنكار جد ،األصنام

، وعليهم اقتفاء أثره، من نسله -أي مشركي العرب-وهم، بذلك إىل صالح جدهم إبراهيم عليه السالم
ـ سلف مـن   اء مندقتأمهية االعلى  همتنبيهيف حماولة إصالح األبناء بمن هذا  ةستفادميكن االو حلي اص

 . املعاصين فعل ا قد مينعهم ممم، مبا كانوا عليه من احلرص على احلق همتذكريو اآلباء واألجداد

 :ومن التطبيقات التربوية هلذا احلوار
فهـذا إبـراهيم   ، خاصة يف أمور العقيدة، لالبن أن ينصح ويعظ أباه باحلسىن من خالل احلوار .١

  :فاهلمزة يف قول إبراهيم عليه السالم، عليه السالم مل مينعه مقام البنوة من إنكار عبادة األصنام على أبيه
مر اإلنسان بإكرامـه إذا مل يكـن علـى طريقـة     دليل على اإلنكار على من أُوفيه «، نكارلإلچپچ

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ: وقد كانت مباشرته هلذا القول. )٤(»مستقيمة
ڃ  ڃ  چ   ڄ    ڄ  ڃ  ڃ چ  :وقد تقدم له بالرفق واللني يف مثل قوله، بعد أن أصر على كفره ،مع أبيه

اخلري ألبيه وحرصه عليه هو  ما ينايف الرب؛ ألن إرادته هذاوليس يف  ،] ٤٢: مرمي [ چچ      چ  چ  ڇ  ڇ  
 .وهذا من الرب، ما دعاه لإلنكار عليه

وتعريف املُنكَر عليه ببطالن مـا  ، استخدام أسلوب االستفهام اإلنكاري يف احلوار لزيادة البيان .٢
 . يعبدها من دون اهللا سبحانه وتعاىل، و اختاذ آزر األصنام آهلةواملُنكَر هنا ه، فعله

فقد احتج إبراهيم عليـه  ، استخدام احلجة يف احلوار مع األب إذا لزم املقام وليحصل االقتناع .٣
وهم من نحتها مث جعلها آهلة تعبد مـن دون  ، السالم على أبيه وقومه أن هذه األصنام من صنع أيديهم

                                                                                                           
)١( ذا احلوار؛  بعدتاست ا لقومه ، ألن الطرف اآلخر يف احلوار مل يكن أبو إبراهيم عليه السالم فقطنصوص شبيههبل كان احلوار موجه

 ،األنبياءمن سورة  ٥٢واآلية ، من سورة األنعام٧٤اآلية  :وهذه اآليات هي.فال ميكن البناء عليه، ومل يكن خالصا بني األب وابنه، كذلك
 .من سورة املمتحنة ٤واآلية ، الزخرف من سورة  ٢٦واآلية ، الصافاتمن سورة  ٨٥واآلية ، الشعراءرة من سو ٧٠واآلية 

 .١٣٧ص، مرجع سابق، التفسري امليسر، خنبة من العلماء )٢(
 .٥٦١ص، اجلزء الرابع ،مرجع سابق ،البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو )٣(
 .٥٦٢ص، سابقالرجع امل )٤(



 

فهم يف ضالل بين واضـح  ، )١(»أتعمل وتصنع«اليت تأيت مبعىن    چپچ :لك باختياره كلمةوذ، اهللا تعاىل
 .لكل ذي عقل صحيح

א :)٢(א
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ٹ ٹ چ 

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ٹ     ڳ     ڳ  ڱ ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ 
ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ      ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 ]٤٣ – ٤٢: هود[ چ  �  �ې  ې  ې    ې     ۉ
ومن  جتري بهاهللا بصنعها بدأت السفينة اليت أمره ، عندما بدأ الطوفان يف عهد نيب اهللا نوح عليه السالم

ابنه  عليه السالم يف موج يعلو ويرتفع حىت يصري كاجلبال يف علوها، ونادى نوح ركب معه من املؤمنني
يا بين اركب معنا يف السفينة، وال تكـن مـع   : فقال له -وكان يف مكاٍن عزل فيه نفسه عن املؤمنني-

ح بل أحتصَّن به من املاء، فيمنعين من الغرق، فأجابه نوسأجلأ إىل ج: قال ابن نوح .الكافرين باهللا فتغرق
ال مانع اليوم من أمر اهللا وقضائه الذي قد نزل باخللق من الغرق واهلالك إال من رمحه اهللا : عليه السالم

  .)٣(وحال املوج املرتفع بني نوح وابنه، فكان من املغرقني اهلالكني .تعاىل، فآمن واركب يف السفينة معنا
  :منها، توت اآليات على عدد من الفوائد التربوية العامةاح

يف اآليات حتذير من الكفر وعداوة أهل اإلميان؛ فقدرة اهللا سبحانه وتعاىل عظيمـة وانتقامـه    .١
 .والترغيب يف اإلميان الذي به تنال والية اهللا تعاىل ومحايته. شديد ممن فعل ذلك

للخلق يف فساد أبنـائهم  تسلية ولعل يف هذا  . تعاىليب من أنبياء اهللايظهر من اآلية فساد ابن لن .٢
وتأمل صالحهم ، والصرب على األبناء، ودعوة إىل حتمل مسؤولية التربية .)٤(صاحلني -اآلباء -واوإن كان

 .مهما بلغ م احلال كما فعل نوح عليه السالم
ان السفينة به ومن معه يف يف استمرار حماولة نوح عليه السالم دعوة ابنه إىل اإلميان بعد بدء جري .٣

إشارة إىل ضرورة حرص املُريب على مواصلة دوره يف التربية حىت يف آخر اللحظات إذا  ،موج كاجلبال
 .أمكنه ذلك

وإن  ،مل تنفعه-اليت انقطعت بكفره-السالم دليل على أن قرابة النسب  عدم جناة ابن نوح عليه .٤
كما هو احلال مع  النبوة فكيف إذا أُضيف إليها مقام، ةكانت من أقوى الوجوه وهي عالقة األبوة بالبنو

 .مدار النجاة هو توحيد اهللا سبحانه وتعاىلف نوح عليه السالم وابنه؛

                                     
 .٥٦٢ص، لسابقاملرجع ا )١(
 .وإمنا أُوردت لبيان سياق آيات احلوار، ليست ضمن نص احلوار، ٤١-٤٠اآليات ) ٢(
 .٢٢٦ص، مرجع سابق، التفسري امليسر، خنبة من العلماء )٣(
 .٤٣ص، اجلزء التاسع ،مرجع سابق، ألحكام القرآن اجلامع، عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب أبو )٤(



 

وإن كانت مع رؤية اآليات - إشارة إىل أن حرص الرسل عليهم السالم وشفقتهم« يف اآليات .٥
وأن البيئـة   .)١(»ما مل يـأذن اهللا  ،سوخضوع النفو ،ليست سبباً للني القلوب -العظام واألمور اهلائلة

 .الكافرة من العوامل اليت تؤثر يف صالح االبن أو فساده

  :ومن التطبيقات التربوية اليت احتوا اآليات
جاء يف تفسري . )٢(وهي املراجعة): ح و ر(حتقق يف هذا النص احلواري أحد املعاين اللغوية ملادة  .١

 )٣(كانا يتراجعان الكالم، فما اسـتتمت : قيل. أي بني نوح وابنهوحال بينهما «: البحر احمليط ما نصه
 . )٤(»وحيل بينه وبني نوح فغرق ...املراجعة حىت جاءت موجة عظيمة

وشفقة األب  -كما يف حوار نوح عليه السالم مع ابنه، استخدام النداء الدال على شفقة األب .٢
ويدل النـداء   -ف من موت االبن على الكفرفكيف إذا اجتمع معها اخلو، بابنه من أشد أنواع الشفقة
يف حني صـدَّ  ، مستعطفًا ومذكرا له حبق األبوة چہ  چ بـ: حيث ناداه، على الرغبة يف اإلرشاد برفق

فلم يقـل يف  ، الكفر االبن عن االستجابة ألبيه فردَّ على حنانه بفظاظة وبعد عن اللني املطلوب يف الرب
 .   چۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ    ۓ چ :بل قال، يا أبت: املقابل
كما حصل يف نداء ، )ابن(تصغري ) بين(فكلمة ، مصاحبا للنداء) ابن(استخدام التصغري لكلمة  .٣

وهو كـذلك خطـاب   ، )٥(»ورأفة ،ونداؤه بالتصغري خطاب حتنن«، بالتصغري، نوح عليه السالم البنه
له نوح عليه السالم ليستجيش به مشـاعر  استعم-)٦(جييء ملعاين عدة منها التحزن حيث التصغري-حتزن
  . ويستميل قلبه الذي عاله ران الكفر لإلميان والنجاة، ابنه

א א :א
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     �  �  �  �    �  �   �  �  �    �ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ٹ ٹ چ

  ]٥ / ٤: يوسف[ چپ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

وار الذي حصل بني يوسف عليه السالم وأبيه يف بداية قصـتة الـيت   توضح هذه اآليات احل
إين رأيت يف املنام أحد : قصها عليه؛ قائالً، عندما رأى الرؤيا يف املنام، حكاها القرآن الكرمي

                                     
-هـ١٣٩٥، اهلند، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ،يف تناسب اآليات والسور نظم الدرر ،ن عمر البقاعيإبراهيم بأبو احلسن  )١(

  . ٢٨٩-٢٨٨ص، اجلزء التاسع، م١٩٧٥
 .١٩ص، احلوار يف اللغة: األولبحث امل، الثاين كما مرَّ يف الفصل) ٢(
 .چۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۈ  ۈ  ٷ      ۆ  ۆچ : انتهى نوح عليه السالم من قولهحني ) ٣(
 .١٥٩ص، اجلزء السادس، مرجع سابق ،البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو )٤(
 .١٥٨ص، سابقالرجع امل )٥(
  .٣٠٣ص، م١٩٩٨-هـ١٤١٩، بريوت، مؤسسة الرسالة، ٢ط، الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين) ٦(



 

كانت هذه الرؤيا بشرى لما وصـل  و-الشمس والقمر رأيتهم يل ساجدينعشر كوكبا، و
يا بين : قال يعقوب البنه يوسف، -املرتلة يف الدنيا واآلخرة علوإليه يوسف عليه السالم من 

ال تذكر إلخوتك هذه الرؤيا فيحسدوك، ويعادوك، وحيتالوا يف إهالكـك، إن الشـيطان   
  .)١(لإلنسان عدو ظاهر العداوة

  :منها، احتوت اآليات على فوائد تربوية عامة
א[: قال صلى اهللا عليه وسلممن املبشرات كما الرؤيا  .١ א א א

א א א  .)٢(]א
بسبب الشيطان الذي يسعى ، وإن كانوا ناشئني يف بيت النبوة، قد يقع بني اإلخوة حسد وكيد .٢

وذلك بإخفاء مـا  ، تقع بني اإلخوة وعلى األب أن حيرص على دفع العداوة فال. إلثارة العداوة بينهم
الرؤيـا   اه عن قـص «حني ، كما فعل يعقوب مع ابنه يوسف عليهما السالم وإخوته، يسبب احلسد

عليهم خوفا أن تغ٣(»عملوا احليلة يف هالكهل بذلك صدورهم، في(. 
لتأويـل  هذه اآلية أصل يف أال نقص الرؤيا على غري شفيق وال ناصح، وال على من ال حيسن ا .٣
اهللا تعاىل على لسـان  ، لقول (٥)»أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر، وكتمان ما ختشى مضرته«و. )٤(فيها

 .چ ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ  :عليهما السالم يعقوب ليوسف
فعلـه  ر املسلم أخاه املسلم ممن خيافه عليه، وال يكون ذِّحأن ي يباح هدليل على أن اآليةهذه  يف .٤
.)٦(يقص رؤياه علـى إخوتـه   ر يوسف أنذَّألن يعقوب عليه السالم قد ح ؛اخال يف معىن الغيبةدهذا 

حتذير له مع ثقته بأنّ التحذير ال يـثري يف نفسـه    ،قول يعقوب عليه السالم هذا البنهويالحظ هنا أن 
ن حاله هكذا كان ومن كا ،ألنه وثق منه بكمال العقل، وصفاء السريرة، ومكارم اخللق ؛كراهة إلخوته

 .)٧(مسحاً، عاذراً، معرضاً عن الزالّت، عاملاً بأثر الصرب يف رفعة الشأن

                                     
 .٢٣٦- ٢٣٥ص، مرجع سابق، التفسري امليسر، خنبة من العلماء )١(
، ٦٥٨٩حديث رقم  ،باب املبشرات، كتاب التعبري، اجلزء السادس(، سابق مرجع، يح البخاريصح، بن إمساعيل البخاري حممد )٢(
 ).٢٥٦٤ص

 .١١٠ص، اجلزء التاسع، مرجع سابق، ألحكام القرآن اجلامع، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب )٣(
 .١٠٩ص ،املرجع السابق )٤(
 .٤٠٨ص، مرجع سابق، الرمحن تيسري الكرمي، ن السعديعبد الرمح) ٥(
 .١١٠ص، اجلزء التاسع، مرجع سابق، ألحكام القرآن اجلامع، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب )٦(
 .٢١٤ص، اجلزء الثاين عشر، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٧(



 

دعت يعقوب عليه السالم لالعتذار ، رمحة األب وحبه ألبنائه وحرصه أن ال يقع بينهم كراهية .٥
 .عن أبناءه إن حصل منهم حسد أو كيد؛ بأن سببه عداوة الشيطان

  :احلوارومن التطبيقات التربوية هلذا 
ومن أمهيتها أا ممهِدة للحوار بني ، توطيد العالقة بني األب واالبن من األمور املهمة يف التربية .١

ويوسـف وأبـوه   . ومن خالله ميكن مناقشة ما يعرض لالبن يف مواقف احلياة املختلفـة ، األب واالبن
فهو حني رأى الرؤيا يف ، لعالقةومثال واقعي ملا جيب أن تكون عليه هذه ا، عليهما السالم قدوة تحتذى

ولعل يف هذا إشارة أيضا إىل . املنام بادر إىل استشارة أبيه وطلب نصحه مما يدل على قوة العالقة بينهما
بناًء على ما سـبق   .يف كُل ما يعرض له طالبا مشورته ونصحه أبيهأنه عليه السالم قد اعتاد احلوار مع 

 .كل ما يقوله االبن وسيلة مساعدة لتوطيد العالقة بينهماب من األب فإن القبول والترحيب
فهذا يعقوب عليه السالم ينصت البنـه يوسـف عليـه    ، اإلنصات لالبن وعدم حتقري كالمه .٢
 .  وال مهِمات النبوة،ومل مينعه من اإلنصات مضمون احلوار،مع أنه يقص رؤيا رآها يف املنام،السالم
وهو ، يشعر بأن املُنادى يعقوب عليه السالم بعيد ،بيا أبت يوسف عليه السالم ألبيهمن نداء ال .٣
االهتمام بـاخلرب  إحضار الذهن و؛ ألن املقصود ب مرتلة الغائب املطلوب حضورهخاطَل املُرتَّف ،حاضر

 . )١(بخاطَالذي سيلقى إىل املُ
يـه  كما كرر يوسـف عل .التكرار لبعض الكلمات أو اجلُمل مطلوب إذا احتاج إليه املُحاوِر .٤

للتنبيه «وتظهر أمهيتة يف أنه يأيت، چ  �چ : مث قال،چ    �چ   :فقال، السالم الكلمة املُعبِرة عن الرؤية
 . )٢(»أعيد ثانية تطرية له وجتديدا لعهده،واالستيقاظ إذا طال الكالم وخشي تناسي األول

ب عليـه السـالم   وقد بيَّن يعقو، ألن ذلك أقرب الستجابته للنصح، إظهار الشفقة على االبن .٥
ويف ذلـك  «.)٣(ويسمي النحاة مثل هذا التصغري تصغري حتبب چٻ  چ: وحبه له بقوله، البنه شفقته عليه
  .)٥(»النصح له )٤(كناية عن إحماض

א  :א

                                     
 .٢٠٧ص ،املرجع السابق )١(
، م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، بريوت، دار اجليل، حممد أبو الفضل :حتقيق، الربهان يف علوم القرآن، الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي ربد )٢(

 .١٤ص، اجلزء الثالث
 .١٨٠ص، لثاين عشراجلزء ا، مرجع سابق، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، أبو الفضل شهاب الدين األلوسي )٣(
 ).٢٨ص، اجلزء الرابع عشر، مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظور( ،أَمحضت له النصح إِذا أَخلصتهفيقال ، أي إخالص) ٤(
 .٢١٣ص، اجلزء الثاين عشر، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٥(



 

  �  �    �  �  �  �      �  �ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ٹ ٹ چ 
 چ   �  �  �       �ی  ی  ي  ي      �  �  �  �  �   �  �     �  �   �    �  �
  ]١٤ / ١١: يوسف[

بعـد  -ألبـيهم  قال إخوة يوسفف، دفعت الغرية إخوة يوسف عليه السالم إىل التفكري يف التخلص منه
له اخلري  لك ال جتعلنا أمناء على يوسف مع أنه أخونا، وحنن نريد يا أبانا ما: -يوسف اتفاقهم على إبعاد

يتـنعم بأكـل   أرسله معنا غدا عندما خنرج إىل مراعينـا   ونشفق عليه ونرعاه، وخنصه خبالص النصح؟
، ويلعب باالستباق وحنوه من اللعب املباح، وإنا حلافظون له من كـل مـا   الفاكهة وكل ما لذَّ وطاب

تم به إىل املراعي، وأخشى أن إين لَيؤمل نفسي مفارقته يل إذا ذهب: عليه السالم قال يعقوب .ختاف عليه
لئن أكله الـذئب،  : لوالدهم عليه السالم قال إخوة يوسف .يأكله الذئب، وأنتم عنه غافلون منشغلون

  .)١(وحنن مجاعة قوية إنا إذًا خلاسرون، ال خري فينا، وال نفع يرجى منا
 :منها، احتوت اآليات على فوائد تربوية عامة

 .فكيف إذا كان مع األب؟ فإنه من العقوق، مجيعا اخلداع أمر منكر مع الناس .١
وقد استغل أبناء يعقـوب عليـه   ، يف اجتماع األبناء على أمر من األمور وسيلة إلقناع األب .٢

 .واستخدام هذه الوسيلة يف أمور اخلري هو الصحيح، السالم ذلك يف االحتيال ألخذ يوسف معهم
تنبيه للحذر من عدد مـن  ، ف عليه السالميف ذكر ما حصل من أبناء يعقوب مع أبيهم ويوس .٣

قطع الرحم، وعقوق الوالدين، وقلة الرأفة بالصغري، الذي ال ذنـب لـه،   «: واليت منها، األعمال السيئة
 .)٢(»والغدر باألمانة، وترك العهد والكذب مع أبيهم

  :من التطبيقات التربوية هلذا احلوار ما يلي

ل ما جيلب احلُزن لألب أثناء احملاورة؛ ألن ذلـك ممـا   وعن ك، االبتعاد عن اإلحلاح يف الطلب .١
كما فعل أبناء يعقوب مع ، كاالعتراض املُباشر عليه، حزن أباهشأن االبن البار أن يتقي ما يو ،ينايف الربَّ

 . أبيهم عندما مل يستأمنهم على أخيهم يوسف
واليت ميكن االستفادة منها ، سلك أبناء يعقوب إلقناع أبيهم عددا من السبل ختللت احلوار معه .٢

 :كسبل لإلقناع يف جانب احلق واخلري
فلم يطلب أبناء يعقوب من أبيهم إرساله معهم مباشرة بل ، التوطئة والتهيئة قبل الطلب 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ     ۇ  چ: فقالوا، باالستفهام عن سبب عدم استئمام على يوسف، مهدوا لذلك

وهم وإن أرادوا ، وهو إرسال يوسف معهم، بيهم للحصول على ما يريدونويف هذا يئة أل، چۅ    ۅ

                                     
 .٢٣٦ص، مرجع سابق، التفسري امليسر، خنبة من العلماء) ١(
  .٤٤٠ص، اجلزء الثاين عشر، مرجع سابق، معامل الترتيل، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي )٢(



 

بل هي إحدى املعاين اللغوية ، التحايل ألخذه إال أن التهيئة من األمور املطلوبة يف حوار األبناء مع آبائهم
 .يف اللغة كما مرَّ سابقًا) ح و ر(ملادة 

حتريكـاً لسلسـلة   « ذلكفعلوا و چۇچ: خماطبة األب بنداء األبوة بصيغة اجلمع قائلني 
زاله ـليتسببوا بذلك إىل استن،رابطة األخوة بينهم وبني يوسف عليه السالمبوتذكرياً ،النسبِ بينه وبينهم
  .)١(»يأمارات احلسد والبغ ميف حفظه منهم ملّا أحس منه هعليه السالم عن رأي
ذلك  ومن. )٢(»هاالنصح دليل األمانة وسببو«، عليهذكروا نصحهم ألخيهم وحرصهم  

 .رغبتهم يف أن يرتع ويلعب
ليشعروا أباهم بأن املُحافظة علـى  ، )٣(عليه السالم إليهم مجيعاحفظ يوسف أسندوا  

وقادرون علـى  ، فهم عصبة كثريو العدد جمتمعون ،چ  �      �  �چ  :فقالوا، يوسف مهمتهم مجيعا
 .حفظه 

ابن األثري فإمنا جيء بالالم هنا لزيادة قال «،چ�چ، چۅ  چ : التأكيد بالالم يف كلميت 
التوكيد يف إظهار احملبة ليوسف عليه السالم واإلشفاق عليه ليبلغوا مـن أبـيهم السـماحة بإرسـاله     

 .)٤(»معهم
، )٥(حيث أقسموا ألبيهم اذا أكله الذئب وهم مجاعة كثرية أـم خاسـرون  ، القسم 

 .چ�  �       �ی  ی  ي  ي      �  �چ: فقالوا
من خالل ، حيث ميكن لألب إقناع االبن مبا فيه مصلحته، تخدام التعليل من األب يف احلواراس .٣

وقد بني يعقوب عليه السالم سبب امتناعه عـن إرسـال   ، التعليل وذكر األسباب الدافعة لتصرفه معه
احلزن  عاجل يف احلال، وهو ما يلحقه من: أحدمها: بشيئني«واعتذر هلم ، يوسف عليه السالم مع إخوته
خوفه عليه من الذئب إن غفلوا عنه بـرعيهم ولعبـهم، أو بقلـة    : والثاين. ملفارقته وكان ال يصرب عنه

ولكن أبناء يعقوب مل يلقوا ملا ذكـره  . )٦(»اهتمامهم حبفظه وعنايتهم، فيأكله وحيزن عليه احلزن املؤبد
 . أخيهم يعقوب عليه السالم باالً؛ بسبب تحكُّم الغرية واحلسد منهم حنو

                                     
، دار إحياء التراث العريب، تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، أبو السعود حممد بن حممد العمادي )١(

   .٢٥٧ص، اجلزء الرابع، ت.د، بريوت
 .٢٥ص، اجلزء العاشر، مرجع سابق ،يف تناسب اآليات والسور نظم الدرر ،إبراهيم بن عمر البقاعياحلسن  أبو )٢(

 .٢٥٧ص، اجلزء الرابع، مرجع سابق، تفسري أيب السعود، أبو السعود حممد بن حممد العمادي )٣(
 ، نية يف الدراسات اإلسالميةالة األرد، ه النفسيةأسلوب احلوار يف القرآن الكرمي خصائصه اإلعجازية وأسرار، عبد اهللا اجليوسي )٤(

 .١١٤ص، ، م٢٠٠٦-هـ،١٤٢٧، األردن، العدد األول ،لبحث العلمياللجنة العليا للبحث العلمي وزارة التعليم العايل وا

  .٤٦ص، اجلزء الثالث، مرجع سابق، الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي )٥(
 .٢٤٦ص، اجلزء السادس، مرجع سابق ،البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو )٦(



 

قد مينعه ف، االبن العاصيشاعر ملاستثارة ألن فيه  خالل احلوار؛ ينزِحأسلوب التاألب  خداماست .٤
  �  �  �    �  �چ  :وقد قال يعقوب ليستثري حزن بنيه، حزنه على أبيه من االستمرار يف العصيان

بناء وبـني االسـتجابة   الشيطان حال بني األ )١(ولكنَّ نزغَ، چ�  �   �  �     �  �   �    �
  .ألبيهم

א :א
ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ     ڦ  ڦ   ڤ   ڦ  ڤ     ڤ  ڤ     ٹ       ٹ  ٹ   ٹ   ٿ   ٿٹ چ     ٹ

ــف [ چچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک  گ   : يوســ
١٦/١٨[  

ونفذوا ما اتفقوا ، اتفقوا على رميه يف البئر، يه السالم أخاهم يوسف معهمبعد أن أخذ أبناء يعقوب عل
يـا  : قالوا .إىل أبيهم يف وقت العشاء من أول الليل، يبكون ويظهرون األسف واجلزع واجاءمث ، عليه

حفظه،  أبانا إنا ذهبنا نتسابق يف اجلَري والرمي بالسهام، وتركنا يوسف عند زادنا وثيابنا، فلم نقصر يف
بل تركناه يف مأمننا، وما فارقناه إال وقتا يسريا، فأكله الذئب، وما أنت مبصدق لنا ولو كنا موصـوفني  

ليشهد علـى صـدقهم،   ؛ وجاؤوا بقميصه ملطخا بدم غري دم يوسف .لشدة حبك ليوسف؛ بالصدق
ما األمـر كمـا    :يه السالمفقال هلم أبوهم يعقوب عل .ألن القميص مل يمزَّق؛ فكان دليال على كذم

بل زيَّنت لكم أنفسكم األمَّارة بالسوء أمرا قبيحا يف يوسف، فصربي صرب مجيل ال شـكوى   تقولون،
  .)٢(معه ألحد من اخللق، وأستعني باهللا على احتمال ما تصفون من الكذب، ال على حويل وقويت

  :منها، احتوت اآليات على فوائد تربوية عامة
 ؛ال يدل على صدق مقالـه  نسانهذه اآلية دليل على أن بكاء اإلو .يبكي كذباأن اإلنسان قد  .١

 .)٣(ق من يقدر على ذلك، ومنهم من ال يقدرلْمن اخلَوالحتمال أن يكون تصنعا، 
غري وصرب  ،صرب مجيل :يدل على أن الصرب على قسمني ،چژ  ژڑ چ:قول يعقوب عليه السالم .٢
 .صرب اجلميل وهو الصرب الذي ال جزع فيهوعلى املسلم أن يصرب ال. )٤(مجيل
وهذا دأب األنبياء ، ملَّا علم وقوع ما يستوجب الصرب، استعان يعقوب عليه السالم باهللا سبحانه .٣

واالستعانة باهللا والصـرب  . والصاحلني حني يقع م البالء؛ لعلمهم أنه بدون معونة اهللا لن حيصل الصرب
وقد سلكت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها هذا النـهج  . ن وغريهمعبادتان عظيمتان حيتاجها املُربو

                                     
ـَزغ هو اإلفساد )١(  .)٢٣٥ص، اجلزء الرابع عشر، رجع سابقم، لسان العرب، ابن منظور( ، اءغراإلو الن
 .٢٣٧ص ،مرجع سابق، لتفسري امليسرا، خنبة من العلماء )٢(
 .١٢٥ص، اجلزء التاسع، مرجع سابق، اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب )٣(
 .٨٤ص، اجلزء الثامن عشر ،مرجع سابق، التفسري الكبري، فخر الدين حممد الرازي )٤(



 

א[ :حني قالت -لتقتدي بفعلها كل األمة-القرآين يف حادثة اإلفك 
 .)١(]چژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  کچ :

  :كما يلي وهلذا احلوار تطبيقات تربوية
وقد اختار أبناء يعقـوب  ، اختيار الوقت املناسب للحوار له أمهية خاصة يف حتقيق اهلدف منه .١

 .)٢(»ليكونوا أجرأ على االعتذار بالكذب«عليه السالم أن جييئوا إليه عشاًء يف الظلمة؛ 
يثبتـوا  وقد حاول أبناء يعقـوب أن  ، إثبات الصدق أثناء احلوار مبختلف األدلة إذا لزِم األمر .٢

إال أن املُحـاوِر  ، وهم إن فعلوا ذلك حيلة وكـذبا -،ألبيهم صدقهم بأدلة احتالوا ا للوصول هلدفهم
  : وهي -الصادق أحق بفعل ما يثبت صدقه إذا احتاج لذلك

 .جاؤوا أباهم وهم يبكون: أوالً
ما جاؤوا  دَّض فيجد، ء النهارهم يف وجوههم إذا رآها يف ضياوس أبرَّفَتيف ظلمة الليل لئال يجاؤوا : ثانيا

 .به من االعتذار
فجاءوا على قميصه بدم ادعوا كذبا بأنه دم يوسف عليه ، استخدموا الدليل املادي إلثبات صدقهم: ثالثًا

  . السالم
وقد استخدم أبناء يعقوب أسلوب التلطف يف حـوارهم مـع   ، التلَطُف يف احلوار أمر مطلوب .٣
تلّطف عظيم يف تقرير مـا  « چڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ : فسري قوهلمبل هو كما جاء يف ت، أبيهم

لو كنا عندك صادقني، فكيـف وأنـت   -واحلالة هذه -وحنن نعلم أنك ال تصدقنا : حياولونه، يقولون
ألنك خشيت أن يأكله الذئب، فأكله الذئب، فأنت معذور يف تكذيبك لنا؛ لغرابة ما  ؛تتهمنا يف ذلك

  .)٣(»اتفق لنا يف أمرنا هذاوقع، وعجيب ما 
ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  چ: فيظهر يف قول يعقوب عليه السالم ألبنائه، احللم والصرب يف احلوار .٤

بـل  ، وصربه أثناء احلوار معهم حىت أمتوا اعتذارهم مع شدة األمر الذي جاؤوا به، سعة حلمه م چک
  .)٤(مؤاخذميف هذا ما يدل على أنه عفا عن إن : قال أحد املُفسرين

א :א
   �  � �   �   �     �   �   �      �   �   ي   ي   ی  ی   �  �   �چ             ٹ      ٹ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   

                                     
، ٣٩١٠حديث رقـم  ،حديث اإلفكباب ، كتاب املغازي، اجلزء الرابع(، مرجع سابق، لبخارييح اصح، حممد بن إمساعيل البخاري )١(
  ).١٥٢١ص

 .٤٤٣ص، اجلزء الثاين عشر، مرجع سابق، معامل الترتيل، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي )٢(
 .٣٧٥ص، اجلزء الرابع، مرجع سابق، تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل ابن كثري القرشي الدمشقي )٣(
 .١٣١ص، اجلزء التاسع ،مرجع سابق ،ألحكام القرآن اجلامع، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب )٤(



 

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ     
      ہ    ۀ    ک        ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ

 / ٦٣: يوسف[ چۈ  ۈ  ٷ     ۆ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ڭ     ڭ      ۓ  ۓ    ڭ ے   ے   ه   ه ه     ه    ہ   ہہ
٦٧[  

ات يف سياق اآليات اليت حكت ما أصاب ديار يعقوب عليه السالم وأبنائه من قحـط  جاءت هذه اآلي
إىل مصر ببضاعة ليبيعوها ويستعينون ا  -إال بنيامني مع يعقوب عليه السالم-فذهب األبناء ، وجدب

فلمـا رجعـوا إىل   . فأكرمهم عزيز مصر وهو أخوهم يوسف عليه السالم ومل يعرفوه، على ما أصام
إنه لن يعطينا مستقبال إال إذا كان معنا أخونـا  : قصوا عليه ما كان من إكرام العزيز هلم، وقالوا أبيهم

كيف آمنكم على : قال هلم أبوهم .الذي أخربناه به، فأرسلْه معنا حنضر الطعام وافيا، ونتعهد لك حبفظه
وا بذلك؟ فال أثـق بـالتزامكم   نتكم على أخيه يوسف من قبل، والتزمتم حبفظه فلم تفوقد أم" بنيامني"

 .وحفظكم، ولكين أثق حبفظ اهللا، خري احلافظني وأرحم الرامحني، أرجو أن يرمحين فيحفظه ويرده عليَّ
يا أبانا ماذا نطلب أكثر مـن  : قالوا ،وملا فتحوا أوعيتهم وجدوا مثن بضاعتهم الذي دفعوه قد ردَّ إليهم

لنجلب طعامـا وفـريا   ؛ ن مطمئنا على أخينا، وأرسله معناا، فكُهذا؟ هذا مثن بضاعتنا ردَّه العزيز إلين
فإن العزيز يكيل لكل واحد حملَ بعري، وذلك كيل يسـري  ؛ ألهلنا، وحنفظ أخانا، ونزداد حملَ بعري له

لن أتركه يذهب معكم حىت تتعهدوا وحتلفوا يل باهللا أن تردوه إيلَّ، : عليه السالم قال هلم يعقوب. عليه
: عليه السالم أن تغلبوا عليه فال تستطيعوا ختليصه، فلما أعطَوه عهد اهللا على ما طلب، قال يعقوب إال

يا أبنائي إذا دخلتم أرض : وقال هلم أبوهم.اهللا على ما نقول وكيل، أي تكفينا شهادته علينا وحفظه لنا
ال تصيبكم العـني، وإين إذ   فال تدخلوا من باب واحد، ولكن ادخلوها من أبواب متفرقة، حىت" مصر"

أوصيكم ذا ال أدفع عنكم شيئًا قضاه اهللا عليكم، فما احلكم إال هللا وحده، عليه اعتمدت ووثقـت،  
   .)١(وعليه وحده يعتمد املؤمنون

  :احتوت اآليات على فوائد تربوية عامة منها
لَها يعقوب عليه السالم عبادات تمثَّ، صدق التوكل واالعتماد على اهللا تعاىل واليقني من رمحته .١

 . چڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  چ  :حيث قال، حىت يف أحلك األوقات
ولذلك علَّق . )٢(ولو على أقرب الناس كاألبناء مثالً ،جواز أخذ العهد املؤكد يف األمور اهلامة .٢

اهللا تعاىل عليهم ملا فيه من تذكريهم برقابة ، يعقوب عليه السالم إرسال ابنه مع إخوته بأخذ املوثق منهم
 .فهو أسلوب تربوي فاعل يف كثري من األحيان، وإن بعدوا عن نظر األب

                                     
 .٢٤٣- ٢٤٢ص، مرجع سابق، لتفسري امليسرا، خنبة من العلماء )١(
 .٤٩١ص، الد الثاين، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، بريوت، املكتبة العصرية، لكالم العلي الكبري أيسر التفاسري، أبو بكر جابر اجلزائري )٢(



 

، وقد أمر يعقوب عليه السالم أبناءه أن يدخلوا من أبواب متفرقـة  ، التحرز من العني مطلوب .٣
   ں  ں  ڻ  ڻ چ  : فقال هلم، وحسن هيأم، وذاك لكثرم، خوفًا عليهم من العني كما ذكره املفسرون

 . )١(»والعني حق دليل على التحرز من العني،«ففي اآلية .چٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ     ہ
 .رغم كل ما حدث منهم، شدة حرص يعقوب عليه السالم على أبنائه .٤

  :ومن التطبيقات التربوية هلذا احلوار
بوا فأبناء يعقوب مل يطل، التمهيد ملضمون احلوار؛ ألنه من األسباب الدافعة لقبول هذا املضمون .١

بل بادروا بالتمهيد لذلك قبل فتح متاعهم ورؤية بضاعتهم اليت ، من أبيهم إرسال أخيهم معهم مباشرة
 ليستثريوا الشفقة علـيهم عنـدما   چڦچ : متوسلني بقوهلم، فأخربوه أوالً مبا جرى معهم، ردت إليهم

 .مث بينوا سبب املنع وهو عدم جميئهم بأخيهم، منعوا من الكيل مستقبالً
إذا دعت احلاجة كاستمرار االبن يف -لتذكري املخاطب خبطأ سابق فيجتنبه، خدام االستفهاماست .٢
ٻ  چ : وقد قال يعقوب عليه السالم لبنيه يذكرهم بسبب عدم ائتمانه على إرسال أخيهم معهم، -اخلطأ

 .چ ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ
طرقًا خمتلفة ، إلقناع أبيهم بإرسال أخيهمفقد استخدم أبناء يعقوب ، التنويع يف وسائل اإلقناع .٣

 :منها، عما سبق
أي شيء نبغي ونطلب من الكرامة هذه «: أي، چ ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :بقوهلم، االستفهام: أوالً

  .وصدقه معهم، ليشعر األب مبقدار إحسان امللك إليهم. )٢(»أموالنا ردت إلينا
وإزالة للريبة من نفس يعقوب عليه السالم يف ، )٣(على إرساله كرروا حفظ األخ مبالغة يف احلض: ثانيا

  .مع أخيهم بنيامني، تكرار فعلهم بيوسف
، من األساليب املستخدمة يف احلوار أخذ املوثق من الطرف اآلخر يف احلوار لدفعه حنو تنفيـذه  .٤

 . خاصة مع من يخشى عدم متسكه مبا اتفق عليه
وقـد  ، يثري يف أنفسهم اإلحساس برقابة اهللا، اف احلوار عليهإشهاد اهللا تعاىل على ما اتفق أطر .٥

 .فاختذ هذه الوسيلة ليضمن متسكهم مبا اتفق عليه، علم يعقوب من أبنائه خوفهم من اهللا
فقد يكون ذلك سببا يف رجوعه عـن اخلطـأ   ،  إظهار احلرص واحلب لالبن مهما بلغ خطأُه .٦

ں  ں  چ : فمع عظَم اخلطأ الذي وقع فيه أبناؤه إال أنه قال هلم، كما فعل يعقوب عليه السالم،واستجابته

ويف . چڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ     ہہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ےۓ  ۓ    ڭ   ڭ     ڭڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

                                     
 .١٩٢ص، اجلزء التاسع ،مرجع سابق، نألحكام القرآ اجلامع، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب )١(
 .٢٩٦ص، اجلزء السادس، مرجع سابق ،البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو )٢(
 .٢٩٦ص، املرجع السابق) ٣(



 

تأدباً مع  ،مع األخذ باألسباب املعتادة الظاهرة ،تعليمهم االعتماد على توفيق اهللا ولطفهذات الوقت أراد 
  .)١(وهو اهللا سبحانه وتعاىل اضع األسبابو

א :א
ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ٹ چ    ٹ

ه  ه  هه   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇۇ  ۆ     ۆ   ۈ   ۈ  ٷ  ۋ    ہ    ہ   ہ  ڻ    ڻ  ٹٹ   ۀ  ۀ  ہ 
  �     �   �  �  �  �    �    �    �     �    �        �  �ې  ې  ې  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      �  �  �  �  �  �ی  ی  ي  ي     �  �       �  �  �  �  �
  ]٨٧ / ٨١: يوسف[ چپ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ  

فقـال األخ األكـرب لبقيـة    ، صر أبقاه يوسف عليه السالم معهملَّا ذهب أبناء يعقوب بأخيهم بنيامني مل
قد سرق، وما شهدنا " بنيامني"إن ابنك : ارجعوا أنتم إىل أبيكم، وأخربوه مبا جرى، وقولوا له: إخوته

بذلك إال بعد أن تيقَّنَّا، فقد رأينا املكيال يف رحله، وما كان عندنا علم الغيب أنـه سيسـرق حـني    
ن كان معنا يف القافلة اليت كنا فيها، وإننا صادقون "مصر"أهل -يا أبانا-واسأل .هعاهدناك على ردوم،
بل زيَّنت لكم أنفسكم األمَّارة بالسـوء مكيـدة   : وملا رجعوا وأخربوا أباهم قال هلم .فيما أخربناك به

، عسى اهللا أن دبَّرمتوها كما فعلتم من قبل مع يوسف، فصربي صرب مجيل ال جزع فيه وال شكوى معه
إنه هو العليم حبايل، -وهم يوسف وشقيقه وأخوهم الكبري املتخلف من أجل أخيه-يردَّ إيلَّ أبنائي الثالثة
يا حسرتا على : عنهم، وقد ضاق صدره مبا قالوه، وقال عليه السالم وأعرض يعقوب .احلكيم يف تدبريه

زنا، ولكنه شديد الكتمان ممتلئ القلب ح يوسف وابيضَّت عيناه، بذهاب سوادمها من شدة احلزن فهو
 ،تاهللا ما تزال تتذكر يوسف، ويشتد حزنك عليه حىت تشرِف على اهلالك أو لك فعـال : قال بنوه .له

ال أظهر مهِّي وحزين إال هللا وحده، فهـو كاشـف الضـر    : قال يعقوب جميبا هلم .فخفف عن نفسك
فاستقصوا أخبار يوسف " مصر"يا أبنائي عودوا إىل  .ا ال تعلمونهوالبالء، وأعلم من رمحة اهللا وفرجه م

وأخيه، وال تقطعوا رجاءكم من رمحة اهللا، إنه ال يقطع الرجاء من رمحة اهللا إال اجلاحـدون لقدرتـه،   
  .)٢(الكافرون به

  :منها، احتوت اآليات فوائد تربوية عامة
، واألنبياء هم أشد الناس ابتالًء، خطيئةال يزال البالء بالرجل حىت ميشي على األرض وما عليه  .١

א[: قَالَأنه  بن أيب وقاصعن سعد ف א א א

                                     
 .٢١ص، اجلزء الثالث عشر، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )١(
 .٢٤٦- ٢٤٥ص، سابق مرجع، التفسري امليسر، خنبة من العلماء) ٢(



 

واسـتمرار   ،مع شدة كَرمه علـى اهللا ، ويظهر من اآليات شدة ابتالء يعقوب عليه السالم )١(]
 .حسن ظنه بربه

قـال   عليه السالم أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غري ممنوع وال حمرم، فإن يعقوب .٢
، وزعمـوا أن  جـاءوه  حني-بعد ما امتنع من إرسال يوسف معهم حىت عاجلوه أشد املعاجلة-ألوالده

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ     چ: وقال هلم يف األخ اآلخـر ، چ ہ  ہ  ه  ه  هچ : قال، الذئب أكله

-فهم يف األخرية ،چ ہ  ہ  ه  ه  هچ : مث ملا احتبسه يوسف عنده، وجاء إخوته ألبيهم قال هلم ،چ ڀ
فقد جرى منهم ما أوجب ألبيهم أن قال ما قـال، مـن غـري إمث عليـه وال     -وإن مل يكونوا مفرطني

 .)٢(حرج
جاه؛ فيعقوب ترجَّى اهللا أن يرجع إليـه أبنـاءه   الرجاء يوجب للعبد السعي واالجتهاد فيما ر .٣
ولذلك ى أبنـاءه  ، مث بذل جهده بإرسال أبنائه للبحث عن إخوم، چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇچ : بقوله

ٻ       ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  چ : فقـال ، )٣(عن اليأس من رمحة اهللا ودفعهم إىل العمل الذي جيب أن يتبع الرجاء

 .چٿ     ٿ  ٿ              ٿ   ٺ   ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ    پ  ڀ   پ  پ  پ 
حيث أمر يعقوب عليه السالم أبناءه بـأن  ، وتصحيحه، فسح اال لالبن للرجوع عن اخلطأ .٤

 . يتحسسوا ويبحثوا عن يوسف وأخيه
  :ومن التطبيقات التربوية هلذا احلوار

وهو من األمـور الـيت   ، التشاور بني اإلخوة واالجتماع على رأي واحد يف احلوار مع األب .١
ملَّا عرف أم سيتهمون من قبل -وقد ساعد األخ األكرب املُحتبس مبصر إخوته، تعينهم على إقناع األب

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  چ :بتلقينهم احلجة والدليل على صـدقهم -أبيهم بسبب ما سبق من صنيعهم مع يوسف

 . ا فيهاوهي القافلة اليت أقبلو چں  ڻ    ڻ  ٹچ ، وهي مصر، چں
مثل تكـرار  ، تأكيد وتنبيه وداللة على تكرار اخلطأ من االبن، التكرار لبعض اجلمل يف احلوار .٢

وذلك تأكيد منه ، واليت سبق أن قاهلا يف حوارات سابقة، چ ہ  ہ  ه  ه  هچ :يعقوب عليه السالم جلملة
وكذلك تأكيد على سوء ظنه . ألبنائه على سوء فعلهم الذي زينته أنفسهم هلم مع يوسف مث مع بنيامني

 .فينتبهوا، م

                                     
، ) ٦٠١ص، ٢٣٩٨رقم احلديث، ما جاء يف الصرب على البالء :باب، اجلزء الرابع(، مرجع سابق، الترمذي سنن ،الترمذيعيسى  أبو)  ١(

 .يف نفس اجلزء والصفحة: وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح

 .٤١١ص  ،مرجع سابق، تيسري الكرمي الرمحن، عبد الرمحن السعدي )٢(
  .٢١٧- ٢١٦ص، م١٩٩٠-هـ١٤١٠، دمشق، دار القلم ،القصص القرآين بني اآلباء واألبناء ،حافظزهري عماد  )٣(



 

كما كان من يعقوب عليه السالم حني مسع منهم من يخبِره ، شدة الصرب من األب على أبنائه .٣
أي: بل تصفه اآليات بأنـه كظـيم  . بفقد ابنني من أبنائه باإلضافة لفقد يوسف عليه السالم من قبل

 . وال ينطق مبا يسوء أبنائه،)١(»ال يبينه ممِسك عليه مملوء منه، ...مكظوم على احلزن«
إذا رأى منهم ما ال يستطيع االستمرار ، ممكن، اإلعراض بالوجه من األب أثناء احلوار مع أبنائه .٤

فهي حوار غري لفظي يشـري  ، مساندة ومعززة للحوار اللفظي، واإلعراض بالوجه إشارة، معه يف احلوار
، وقد ذهب يعقوب عليه السالم معرضا بوجهه عن أبنائه، عنه إىل عدم استحسان الكالم أو عدم الرضا

 .)٢(»زال بوجهه عنهم ملْتجِئاً إِىل اللَّه«: أي
الذي  -األسف هنداءو، چۅ  ۉ   ۉ  چ :)٤(كنداء يعقوب عليه السالم )٣(النداء لغرض التحنني .٥

يا إِهلـي  : وتلخيصه ، اللفظهر يفاظ غريمعىن آخر به  قصديف اللفظ من ااز الذي ي-هو شدة احلزن
وهم )٦( »املخاطبنيواملراد منه تنبيه «، )٥(فنادى األسف يف اللفظ، واملنادى يف املعىن سواه...ارحم أسفي

 .أبنائه
وهي إن حصلت من أبناء يعقوب عليه السالم إال أنه ، مع األب يف احلوار الفظاظة والغلظةترك  .٦

  �  �  �  �چ: بقـوهلم ، )٧(»تهم وغلظتهم وسوء لَفْظهم لهرأى من فظاظ«فحني ، مل يقابلها مبثلها

  �  �  �  �ی  ی  ي  ي     �  �       �   چ: هلـم قال ،چ�  �  �     �   �  �  �  �

 .چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ: قائالً، دعاهم بوصف البنوةبل زاد يف ترفقه م ف .چ�
يف خطـام  «لك يعقوب عليه السالم فـوقد استخدم ذ، التلطف مع األبناء دافع حنو االمتثال  .٧

 .)٨(»بوصف البنوة منه ترقيق هلم وتلطف ليكون أبعث على االمتثال
وقد طلب يعقوب عليه السالم من ، تعليل ما يطلب من االبن؛ ألنه دافع حنو سرعة االستجابة .٨

ء التحسـس هـو طلـب الشـي    «و-،چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ: عن يوسف وأخيه فقال ابنيه أن يبحثو
پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  چ :مث قال-وفيه إشارة إىل شدة البحث باستعمال ما يمكن من احلواس ،)٩(»باحلاسة

هضهم وبشرهم وأمرهم أال ييأسوا ن«فـ، تعليل ألمرهم بالبحث عنه، چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    

                                     
 .٤٥ص، اجلزء الثالث عشر، مرجع سابق، القرآن  جامع البيان عن تأويل آي، ابن جرير الطربي )١(
 .٢٥٤ص، اجلزء الثاين ،بقمرجع سا، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، الثعاليب عبد الرمحن حممد خملوف )٢(
 .على أبيهم األبناء حنانيقصد به استثارة  ) ٣(
 .٣٨٦ص، اجلزء السادس، مرجع سابق، البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو )٤(
 .٤٥٩ص ،اجلزء الثامن ،مرجع سابق، يف علم التفسري زاد املسري، الفرج مجال الدين بن اجلوزي أبو )٥(
   .١٦٤ص، رعش الثاين اجلزء ،مرجع سابق، التفسري الكبري، لرازيالدين حممد ا فخر )٦(
 .٥٣ص، اجلزء الثالث عشر، مرجع سابق، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي )٧(
 .٤٦ص، اجلزء الثالث عشر، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٨(
 .٤٩١ص، اجلزء الثالث عشر، مرجع سابق، معامل الترتيل، ود البغويأبو حممد احلسني بن مسع )٩(



 

فإنه ال يقطع الرجـاء،   ؛دونهال يقطعوا رجاءهم وأملهم من اهللا فيما يرومونه ويقص: من روح اهللا، أي
  .)١(»نويقطع اإلياس من اهللا إال القوم الكافرو

א )٢(א

ی  ی    ي     �       �  �  �  �  �   �  �  ��  �  �  �  �  �   �   �  �ٹ ٹ چ 
         ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

  ]٩٨/ ٩٤: يوسف[ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ    چ  

أعطاهم قميصه لريموه على وجه أبيه فريجع بصريا ، ملا حصل التعارف بني يوسف عليه السالم وإخوته
ـ  عليه السالم ، ومعهم القميص قال يعقوب"مصر"لما خرجت القافلة من أرض ف، بقدرة اهللا تعاىل ن مل

إين ألجد ريح يوسف لوال أن تسفهوين وتسخروا مين، وتزعموا أن هذا الكالم صدر مين من : حضره
 .تاهللا إنك ال تزال يف خطئك القدمي من حب يوسف، وأنك ال تنساه: قال احلاضرون عنده .غري شعور

مبصرا،  فلما أن جاء من يبشر يعقوب بأن يوسف حي، وطرح قميص يوسف على وجهه فعاد يعقوب
 أملْ أخربكم أين أعلم من اهللا ما ال تعلمونه من فضل اهللا ورمحته وكرمه؟: وعمَّه السرور فقال ملن عنده

يا أبانا سل لنا ربك أن يعفو عنا ويستر علينا ذنوبنا، إنا كنا خاطئني فيما فعلنـاه بيوسـف   : قال بنوه
م ذنوبكم، إنه هو الغفور لذنوب عباده سوف أسأل ريب أن يغفر لك: عليه السالم قال يعقوب .وشقيقه

  .)٣(التائبني، الرحيم م

  : منها، احتوت اآليات فوائد تربوية عامة
بقدرة اهللا تعاىل وجد يعقوب عليه السالم ريح يوسف حني فصلت العري من أرض مصر وقبل  .١

وجهـه قمـيص   وبقدرته تعاىل رجع إىل يعقوب عليه السالم بصره حني أُلقي على ، أن يصل بنوه إليه
 .يوسف عليه السالم

                                     
 .٤٠٦ص ، اجلزء الرابع، مرجع سابق ،القرآن العظيم تفسري، أبو الفداء إمساعيل ابن كثري القرشي الدمشقي )١(
: ا بعض بنيه، وقيـل كانو: أم كانوا حفدته، وقيل: رويوه حلاضريه، فيكانت خماطبة يعقوب ، ٩٥، ٩٤احلوار الذي حصل يف آية  )٢(

ـ ١٤٠٣ ،الس العلمي بفاس: حتقيق، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز ،بن عطيةأبو حممد عبد احلق ذكره كما (كانوا قرابته  -هـ
، سـري زاد امل، ابن اجلـوزي ذكره ( أو بين بنيه كما جاء عن ابن عباس ، فإن كان املخاطب بعض بنيه )٣٧٢ص، اجلزء التاسع، م١٩٨٢

مـا   : ابن ولعل يف قوله تعـاىل ، د الدراسة حيث ابن االبنيف حدو فاآليتني داخلتني) ٢١٣ص، اجلزء الرابع، مرجع سابق
  .يعضد هذا الرأي

   .٢٤٧- ٢٤٦ص، مرجع سابق، التفسري امليسر، خنبة من العلماء )٣(



 

احلذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة، وال يتم لفاعلـه إال بعـدة    .٢
جرائم، فإخوة يوسف ملا أرادوا التفريق بينه وبني أبيه، احتالوا بأنواع مـن احليـل، وكـذبوا عـدة     

 .)١(إىل غري ذلك، م عشاء يبكونويف إتيا مرات،وزوروا على أبيهم يف القميص والدم الذي فيه،
فإن أوالد يعقوب عليه السـالم جـرى    ؛العربة يف حال العبد بكمال النهاية، ال بنقص البداية .٣

منهم ما جرى يف أول األمر، مما هو أكرب أسباب النقص واللوم، مث انتهى أمرهم إىل التوبة النصـوح،  
 .)٢(غفرة والرمحةوالسماح التام من يوسف ومن أبيهم، والدعاء هلم بامل

  :ومن التطبيقات التربوية هلذا احلوار
على قول مـن   -ومن ذلك قول أبناء يعقوب له، فهو منايف للرب، البعد عن تغليظ القول لألب .١

: يقول قتادة، چی  ی    �       �  �چ-قال إن حماوريه يف هذا املوقف هم بعض أبنائه أو أبناء أبنائه
أي أن أباهم كـان   .)٣(»لنيب اهللا وال ألبيهمظة، مل يكن ينبغي هلم أن يقولوها قالوا لوالدهم كلمةً غلي«

 .فلم يراعوا ذلك، جيمع بني حق األبوة وحق النبوة
ڀ  ڀ  ٺ  چ: فيعقوب عليه السالم أراد أن يذكرهم باستفهامه، استخدام االستفهام خالل احلوار .٢

 . أن اهللا آتاه من العلم ما ال يعلمونمن ، مبا سبق أن أخربهم به، چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ
، فأبناء يعقوب عليه السالم ملّا حصلت منهم التوبـة ، استخدام وسائل متنوعة لتحقيق املطلوب .٣

 : من خالل الوسائل التالية، طلبوا منه أن يستغفر هلم اهللا سبحانه وتعاىل
عظـيم   مبا بعدها ملا له من منادين باألداة اليت تدل على االهتمام العظيم«، چٹچ: النداء بقوهلم 
 .وهو طلب االستغفار، )٤(»الوقع

 .)٥(نادوه بعنوان األبوة حتريكاً للعطف والشفقة 
ملا سألوه االسـتغفار لـذنوم، عللـوه    «وهم هنا ، وسيلة لتحقيق املطلوب، يف تعليل الطلب 

 .چڤ  ڤ      ڦچ: ؛ فقالوا)٦(»باالعتراف بالذنب، ألن االعتراف شرط التوبة
 .وتزيد مع األب بكوا برا، يف االعتراف باخلطأ أثناء احلوار فضيلة .٤
بلغ ، ويعقوب عليه السالم كان شديد احللم بأبنائه، احللم باألبناء خلق عظيم ومهم يف احلوار .٥

  .وحسن عفوه عنهم بأن زاد على العفو أن استغفر هلم اهللا تعاىل، به أن صفَح عنهم

                                     
 .٤٠٨ص، سابقمرجع ، تيسري الكرمي الرمحن، عبد الرمحن السعدي )١(
 .٤٠٨ص، املرجع سابق )٢(
 .٢١٩٩ص، اجلزء السابع، مرجع سابق، القرآن العظيمتفسري ، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ابن أيب حامت )٣(
 .٢١٥ص، اجلزء العاشر، مرجع سابق ،يف تناسب اآليات والسور نظم الدرر ،إبراهيم بن عمر البقاعيأبو احلسن  )٤(
 .٥٥ص، اجلزء الثالث عشر، مرجع سابق، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، الدين األلوسيشهاب  أبو الفضل )٥(
 .٢١٥ص، اجلزء العاشر، مرجع سابق ،يف تناسب اآليات والسور نظم الدرر ،إبراهيم بن عمر البقاعيأبو احلسن  )٦(



 

א :א
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ   چ  ڇ  ڇ   چ   چ چ  ٹ      ٹ
  ه     ہ  ہ  ه  ه  ه    ہ    ۀ  ہ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  گ  گ    گ

  ]١٠٠ – ٩٩ :يوسف[ چۆ   ۈ     ۈ  ٷ      ۆ   ڭ    ۇۇ     ۓ  ڭ         ڭ  ڭ  ۓ    ے  ے
أجلَس ، فلما دخلوا عليه، ذاهبني ليوسف عليه السالم، حضر يعقوب عليه السالم بأهله وأبنائه إىل مصر

إكراما هلما، وحيَّاه أبواه وإخوته األحـد عشـر   ؛ أباه وأمه على سرير ملكه جبانبهيوسف عليه السالم 
؛ ئزا يف شريعتهم، وقد حرم يف شـريعتنا بالسجود له حتية وتكرميا، ال عبادة وخضوعا، وكان ذلك جا

هذا السجود هو تفسري رؤياي اليت قصصتها : ألبيه عليه السالم وقال يوسف. سدا لذريعة الشرك باهللا
دقًا، وقد تفضَّل عليَّ حني أخرجين من السجن، وجاء بكم عليك من قبل يف صغري، قد جعلها ريب ص

إن ريب لطيف التدبري ملا يشاء، . طان رابطة األخوة بيين وبني إخويتإيلَّ من البادية،من بعد أن أفسد الشي
  .)١(إنه هو العليم مبصاحل عباده، احلكيم يف أقواله وأفعاله

  :منها، احتوت اآليات على فوائد تربوية عامة
 .امبقصودمه افاز املا صرب، السالم ماعليهويوسف يعقوب ؛ والصرب مفتاح الفرج .١
، حسن اخلُلُق: -بعد النبوة- سبحانه وتعاىل ا على يوسف عليه السالم من النعم اليت أنعم اهللا .٢

 .واإلحسان إىل إخوته، وشدة الرب بأبيه
 .كما فعل يوسف عليه السالم، االعتراف بنعم اهللا وشكره عليها مطلوب .٣
ا إىل له وصالشدائد واحملن، ليب ابتالهلطف اهللا العظيم بيوسف، حيث نقله يف تلك األحوال، و .٤

  .)٢(أعلى الغايات ورفيع الدرجات

  :ومن التطبيقات التربوية هلذا احلوار
وأحظى ، جيعل الكالم أوقع يف نفسه، وتقريب مكانه من االبن، إنزال األب مرتلته عند احلوار .١
حيـث  ، وقد فعل نيب اهللا يوسف عليه السالم مع أبويه ما دلّ على بره وإكرامه وتعظيمه هلما، بالقبول
 .ورفَعهما على العرش، واختصَّهما بِقُربه، هما إليهضمَّ

وذاك ، يف حواره مع أبيه، كما كان من يوسف عليه السالم، حسن األدب يف احلوار مع األب .٢
لئال يدخل احلزن على قلـب  ، حرص أن ال يذكر إخوته مبا يسوؤهم، أنه حني حتدث عن نعم اهللا عليه
وإن ، كما أن من أدبه مع أبيه أن تأَدَّب مع إخوته أيضا، بقاء العداوة بينهم أبيه إذا مسع منه ما يدل على

ومما يدل على ذلك قوله عليه ، كان ذلك واجبا من األخ يف كل حال فهو يف وجود األب أكثر وجوبا

                                     
 .٢٤٧ص، مرجع سابق، التفسري امليسر، خنبة من العلماء )١(
  .٤١٢ص، مرجع سابق، تيسري الكرمي الرمحن، عبد الرمحن السعدي )٢(



 

 مل يقل من اجلُب مع كونه أشد بالء من السجن، اسـتعماال «فـ،  چں  ں  ڻ   ڻ   ٹ  ٹ  ۀچ : السالم
ذنب إخوته على الشيطان وأحال ، چ ے  ۓ  ۓ   ڭچ : )١(»للكرم، لكيال خيجل إخوته بعدما قال هلم

 . چه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓچ : بقوله، )٢(تكرماً منه وتأدباً

א )٣(:א

ڈ  ژ  ژ        ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ    ٹ    ٹ
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ه  ه  ه    ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ         ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   
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  ]٢٦ /٢٣: مرمي[    چٿ  ٿ ٿ     ٺ    ٺ  ٺ    ٺ     ڀ  ڀ        ڀ  پ  ڀ  

مل بعيسى عليه السـالم يف  بعد أن أراد اهللا تعاىل أن حت، تبين اآليات ما حصل ملرمي عليها السالم
يا ليتين مت قبل هذا اليـوم،  : فقالت ،إىل جذع النخلة والدةأجلأها طَلْق الحيث ، تلك املعجزة

 أن ال تحزين،: عليه السالم عيسى فناداها. وكنت شيئًا ال يعرف، وال يذْكَر، وال يدرى من أنا؟
.لنخلة تساقطْ عليك رطبا غَضا جنِي من ساعتهوحركي جذع ا.قد جعل ربك حتتك جدول ماء

 نفسا باملولود، فإن رأيت من الناس أحدا فسألك عن يـيبلي من الرطب، واشريب من املاء وطفك
والسـكوت  . إين أَوجبت على نفسي هللا سكوتا، فلن أكلم اليوم أحدا من الناس: أمرك فقويل له

  .)٤(يعة حممد صلى اهللا عليه وسلمكان تعبدا يف شرعهم، دون شر
  :منها، احتوت اآليات على فوائد تربوية عامة

                                     
  .٥٠٠ص، اجلزء الثالث عشر، مرجع سابق، معامل الترتيل، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي )١(
  .٦٥ص، اجلزء الثالث، م١٩٩١-هـ١٤١٢، بريوت، دار اخلري، فتح القدير، حممد بن علي الشوكاين )٢(
ف فيمن نادى مرمي عليها لاُختكما يشار إىل أنه ، إمنا ذكرت لبيان سياق آيات احلوار، ليست ضمن نص احلوار ١٦/٢٢اآليات من) ٣(

 ذكرأن وذلك : ذلك بقوله معلالً الثاين الطربي واختار، عيسى عليه السالم: و القول الثاين، عليه السالم أنه جربيل: على قولني السالم
على الذي هو أقرب إليه أوىل )فناداها(الضمري يف قوله  ، فردعليه السالم من ذكر جربائيلأقرب  ق من آياتعيسى عليه السالم فيما سب

فانتبذت  عليه السالم فحملت عيسى: يعين به) فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَانا قَصيا ( قوله أال ترى يف سياق. من رده على الذي هو أبعد منه
مل يدل على أا ) فَأَشارت إِلَيه( لة أخرى، وهي قولهعهناك و. واخلرب عنه عليه السالم ناداها نسقا على ذلك من ذكر عيسىف: به، مث قيل

تأَنْ ال ( خاطبته إياها بقوله هلالذي كانت قد عرفت ووثقت به منه مبال وقد علمت أنه ناطق يف حاله تلك، ولإ - إن شاء اهللا-ر إليهش
 ).٧٧ص،اجلزء السادس عشر، مرجع سابق، تفسري الطربي،ابن جرير الطربي( ،)قَد جعلَ ربك تحتك سرِيا تحزنِي 

 .٣٠٧- ٣٠٦ص، مرجع سابق، التفسري امليسر، خنبة من العلماء) ٤(



 

ال  ،على حكم العادة البشـرية  ،قها من فرط احلياءا حلملمتنت مرمي عليها السالم املوت  .١
 .)١(أو لشدة التكليف عليها ،كراهة حلكم اهللا

ال ينـايف  ف ،مر مأمور به شرعاًاألخذ باألسباب يف حتصيل املنافع ودفع املضار يف الدنيا أ .٢
ه ال يقع إال مع علمه ويقينه أن ،التوكل على اهللا حبال؛ ألن املكلف يتعاطى السبب امتثاالً ألمر ربه

. )٢(إال ما كتب اهللا له من خري أو شر، عامل أنه ال يصيبه فهو متوكل على اهللا. ما يشاء اهللا وقوعه
لسالم ز جذع النخلة مع أنه قادر على أن يسقط عليهـا  ويف اآليات أمر اهللا تعاىل مرمي عليها ا

 .مع التوكل على اهللا تعاىل، وما ذاك إال دفع للعمل باألسباب. فهو الذي أوجدها، الثمرة
وقالوا لو علم اهللا سـبحانه  ، واستدل املفسرون ذه اآلية، الرطب خري األطعمة للنفساء .٣

  .)٣(طعمه مرمي عليها السالموتعاىل شيئًا أفضل من الرطب للنفساء أل

 :ومن التطبيقات التربوية هلذا احلوار
فاحلوار يف ، احلرص على إزالة الوحشة عنهم من خالل احلوار معهم تطييب قلب اآلباء و .١

إال أن اهللا تعاىل أنطق عيسى عليه السالم مبا فيه تثبيت أمه مـرمي  ، هذه اآليات وإن كان معجزة
، وإلفادة أنـه ناداهـا عنـد    لتنبيه على قربه منهال،  چ  �  �چ   داء بأنهالن وقَيد. عليها السالم

هي حالة متام اتصـال   قبل أن ترفعه مبادرة للتسلية والبشارة وتصويراً لتلك احلالة اليت ا لهوضعه
 .)٤(الصيب بأمه
قد و، وكان لدى االبن من العلم ما يمكِّنه من ذلك، تلقني االبن احلجة لألب إذا احتاج .٢

 .برا وحرصا عليها، ألقى عيسى عليه السالم احلجة ألمه فعلمها ما تقول إن رأت أحدا
حيـث أن املـراد   . من خالل اإلشارة، يف اآليات دليل على استخدام احلوار غري اللفظي .٣

 ماإلشـارة إلـيه  ، چڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  چ : بقول اهللا تعاىل على لسان عيسى عليه السالم ألمه
وقد ذكـر البخـاري يف صـحيحه    .)٥(كما ذكر ابن كثري،املراد به القول اللفظي أنال  .بذلك

  .)٦(باب اإلشارة يف الطالق :تعاىل قال رمحه اهللافل اإلشارة كالنطق،أحاديث كثرية تدل على جع

                                     
 .٢٥٣ص، اجلزء السابع، مرجع سابق، البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو) ١(
 .٢٧١ص، اجلزء الرابع، م١٩٩٢- هــ١٤١٣، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، أضواء البيان ،قيطيحممد األمني الشن) ٢(
 .٩١- ٩٠ص، اجلزء احلادي عشر ،مرجع سابق، ألحكام القرآن اجلامع، عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب أبو) ٣(
 .٨٧ص، اجلزء السادس عشر، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور) ٤(

 .٢٢٥ص ،اجلزء اخلامس، مرجع سابق، تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل ابن كثري القرشي الدمشقي) ٥(
 .٢٧٧ص، اجلزء الرابع، مرجع سابق، أضواء البيان ،حممد األمني الشنقيطي )٦(



 

א :)١(א
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  ].٤٨ / ٤١: مرمي[

يا أبت ألي شـيء  : إذ قال ألبيه، تبين اآليات كيف أنكر إبراهيم عليه السالم على أبيه عبادة األصنام
يا أبت، إن اهللا أعطاين من  .تعبد من األصنام ما ال يسمع وال يبصر، وال يدفع عنك شيئًا من دون اهللا؟

. مل يعطك، فاقبل مين، واتبعين إىل ما أدعوك إليه، أرشدك إىل الطريق السوي الذي ال تضلُّ فيهالعلم ما 
يا . إن الشيطان كان للرمحن خمالفًا مستكربا عن طاعة اهللا؛ يا أبت، ال تطع الشيطان فتعبد هذه األصنام

قال . ن قرينا يف النارللشيطاأبت، إين أخاف أن متوت على كفرك، فيمسَّك عذاب من الرمحن، فتكون 
عرض أنت عن عبادة آهليت يا إبراهيم؟ لئن مل تنته عن سبها ألقتلنَّك رميا أم: األب إلبراهيم عليه السالم

: ألبيـه  عليه السالم قال إبراهيم. باحلجارة، واذهب عين فال تلقين، وال تكلمين زمانا طويال من الدهر
 إن ريب كان رحيمـا  .أدعو اهللا لك باهلداية واملغفرةوسوف  ره،عليك مين فال ينالك مين ما تكسالم 

وأفارقكم وآهلتكم اليت تعبدوا من دون اهللا، وأدعو ريب خملصا، عسى أن . رؤوفًا حبايل جييبين إذا دعوته
  .)٢(ال أشقى بدعاء ريب، فال يعطيين ما أسأله

  :منها، احتوت اآليات فوائد تربوية عامة
وبه سبحانه حيصل ، الذي من صفاته السمع والرؤية، إخالص العبادة هللا تعاىلتربية القلب على  .١

 .الغىن عن مجيع املخلوقات
، من خالل القول والفعل، وخوفه عليه، إظهار االبن حرصه على تعليم األب ورفع اجلهل عنه .٢

ڱ  ڱ  ں  ں  ڱ  ڱ  چ  :كما فعل إبراهيم عليه السالم حيث قـال .اولةوكثرة احملو اإلحلاح يف الطلب 

يف هدايته قضاء  عهمبعاجلة أبيه، وطم هدل على شدة تعلق قلبياملناصحات وتكرار  ،چڻ  ڻ     ٹ  ٹ  ۀ  
  .)٣(حلق األبوة وإرشاداً إىل اهلدى

وتربية ، سواء اآلباء أو األبناء، دليل على أن دين اإلسالم ليست فيه تبعية أحد ألحد اتاآلييف  .٣
 .، وال تزر وازرة وزر أخرىرهينةمبا كسبت على أا نفس لل

                                     
 .سياق آيات احلوارألمهيتها يف وإمنا مت إيرادها ، يف هذا املوضع ليست ضمن نص احلوار،  ٤١اآلية  )١(
 .٣٠٨ص، مرجع سابق، التفسري امليسر، خنبة من العلماء )٢(
 .٢٧٠ص، اجلزء السابع، مرجع سابق، البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو )٣(



 

أي شيء مـن   چڌ  ڎچ: ظهر يف مثل قول إبراهيم عليه السالم، األدب مع اهللا سبحانه وتعاىل .٤
التعبري باخلوف الدال على الظن دون «    چڱ  ڱچ : ويف قوله عليه السالم. على سبيل التبعيض، العلم

  چ �چ: ويف قوله عليه السالم. )١(»و من تصرف اهللالقطع تأدب مع اهللا تعاىل بأن ال يثبت أمراً فيما ه
 . )٢(تنبيه على أن اإلجابة واإلثابة تفضل من اهللا غري واجبتني عليه

فقد جاء وصفه يف اآليات بصيغة تدل علـى  . والتحذير منه، التذكري بعداوة الشيطان لإلنسان .٥
 .)٣(نبغي االحتراز منه كل االحترازلإلشارة إىل أنه ي چڳچ: يف قوله سبحانه، كثرة عصيانه هللا تعاىل

أن الكفر باهللا قد يغري من الفطـرة والطبيعـة   ، يوضح موقف آزر من ابنه إبراهيم عليه السالم .٦
 .)٤(اليت جبل األب فيها على العطف واحلنو والشفقة على ابنه، البشرية
يف حياما أو ، تهماسواء كان ذلك يف وجودمها أو غيب، الرب واألدب مع األبوين بالدعاء هلما .٧
الكافرين ويستغفر هلما مـا دامـا    ألبويهال بأس أن يدعو الرجل : وقد قال كثري من العلماء«، موما
 .)٥(»له ىدعي ا من مات فقد انقطع عنه الرجاء فالفأمَّ، حيني

 :ومن التطبيقات التربوية هلذا احلوار
فقد استقصى إبـراهيم  . يناسب مقتضى احلالالتنويع يف أساليب احلوار بني اآلباء واألبناء مبا  .١

علمـه  ول، من بعض هلعلّ بعضها أن يكون أجنع يف نفس ،يف حواره مع أبيه أساليب املوعظةعليه السالم 
 . )٦(وال أنظارها ميادين متفاوتة، خمتلفةنّ للنفوس مسالك أ

خطابه أبـاه  ) عليه السالم(م افتتح إبراهي«فقد ، ملا فيه من إثارة االنتباه، تصدير احلوار بالنداء .٢
 ومل . )٧(»قصداً إلحضار مسعه وذهنه لتلقي ما سيلقيه إليـه  ،عن النداء مغين حضور األببندائه مع أن 

توسالً إليه  چکچ: ر كل نصيحة بقولهدَّص«فـ، حتقيقًا حلق األبوة، ينادي إبراهيم عليه السالم أباه بامسه
من حق : [وقد جاء عن أيب هريرة أنه قال.)٨(»ب وإن كان كافراًواستعطافاً وإشعاراً بوجوب احترام األ

الوالد على ولده أن ال ميشي أمامه،وال جيلس قبله،وال يسميه بامسه،وال يس٩(]ب لهِست( . 

                                     
 .١١٨ص، اجلزء السادس عشر، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )١(
  .٦٩ص، مرجع سابق، لقرآين بني اآلباء واألبناءالقصص ا، عماد زهري حافظ )٢(
 .٦٥ص، مرجع سابق، القصص القرآين بني اآلباء واألبناء، عماد زهري حافظ )٣(
  .٨٣ص، املرجع السابق )٤(
  .٢٤٩ص، اجلزء الثامن ،مرجع سابق، ألحكام القرآن اجلامع، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب )٥(
 .٣١٤ص، اجلزء السابع، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، رحممد الطاهر بن عاشو) ٦(
 .١١٣ص، عشر اجلزء السادس ،سابقالرجع امل )٧(
، اجلزء السادس عشر، ت.د، بريوت، دار الكتاب العريب ،مدارك الترتيل وحقائق التأويل، عبد اهللا بن أمحد النسفي أبو الربكات )٨(
 .٣٣٢ص

 .٤٧٨ص ،اجلزء الثاين، هـ١٤٠٦، الكويت، دار اخللفاء، عبد الرمحن الفريوائي :يقحتق، الزهد، هناد بن السري )٩(



 

وكذلك ، تركهإقناعه بعلى  السيئ يف نظر فاعله؛ ألنه يساعدتقبيح السلوك استخدام أسلوب  .٣
وقد حاول إبراهيم عليه السالم تثبيط والده عمـا  ، قُبح هذا الفعل يسمع عنمن  يؤثر هذا األسلوب يف

ب لضـرر  لستجة مرَّببيان أنه مع عرائه عن النفع باملَ ،بتصويره بصورة يستنكرها كل عاقل«، هو عليه
 .)١(»لشيطان ألنه اآلمر بهليف احلقيقة عبادة  هوف،عظيم
حيث ألقى . باحملسوسات أقرب القتناع السامعوالتدرج فيها ابتداًء  استخدام احلجة يف احلوار .٤

ىل خطئـه  إ ليتنبه، اجة فساد عبادته يف صورة االستفهام عن سبب عبادح إىل أبيه إبراهيم عليه السالم
عليه  قالحيث  هي حجة حمسوسةو .عذرا مل جيد لنفسهذلك إن فعل عندما يتأمل يف عمله، فإنه بنفسه 
مث انتقل إىل دفع ما خيـاجل   ،چچ  چ  ڇ  ڇ چ:مث أتبعها بقوله،چڃ  چ  چڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ :السالم

فلما  چڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑچ : ر عن تلقي اإلرشاد من ابنه بقولهعقل أبيه من النفو
ئقـة  ، مث ألقى إليه حجة الما هو فيه أثر من وساوس الشيطان قضى حق ذلك انتقل إىل تنبيهه على أن

اهللا أبلغ إليك الوعيـد  أي إن  ، چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ  ٹ  ۀچ:ملتصلبني يف الضالل بقولهبا
  . )٢(مل تتوعدك على أن تفارق عبادا فإن كنت ال جتزم بذلك فافرض وقوعه فإنّ أصنامك على لساين،

ويف حـوار  ، ق أن يتَّبعفاحلق أح، وإن كان التابع أكرب سنا من املتبوع، اتباع العلم أمر حممود .٥
لى دليل ع) ويف هذا( ،أن يتبعه على اإلخبار مبا عنده من العلم«طلب منه ، إبراهيم عليه السالم مع أبيه
فالعامل هـو  ، أن اجلاهل جيب أن يتبع العالم«و، )٣(»كوزة يف غريزة العقولرأن أحقية العالم بأن يتبع م

ينبغي أن يتبـع  ، بل لو كان األب الوالد، و األكرب سنا أو مقاماولو كان ه، واجلاهل هو املقود، القائد
، السالموسيحصل من آزر الندم والتحسر يوم القيامة على تركه إتباع ابنه إبراهيم عليه . )٤(»ابنه لعلمه

אא[ :اهللا عليه وسلم قالى عن النيب صل هريرة رضي اهللا عنه عن أيبف
،:،:א،

א،א،:א
א: א،א:،א
 .)٦(]אא،)٥(

                                     
 .٩٧اجلزء السادس عشر ص، مرجع سابق،  القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري، شهاب الدين األلوسي أبو الفضل )١(
 .١١٤ص، زء السادس عشراجل ،مرجع سابق ،التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٢(
  .١١٥ص، رجع سابقامل )٣(
 .٨٢ص، م٢٠٠١هـ١٤٢٢، بريوت، مؤسسة الرسالة، العقل والعلم يف القرآن، يوسف القرضاوي) ٤(
 ).٥٣ص، السادس اجلزء، رجع سابقم، لسان العرب، ابن منظور(، متلطخ برجيعه أو بالطني، الذيخ الذكر من الضباع) ٥(
واختذ اهللا : قوله تعاىلباب ، كتاب أحاديث األنبياء، اجلزء الثالث(، مرجع سابق، لبخارييح اصح، لبخاريحممد بن إمساعيل ا )٦(

  ).١٢٢٣ص، ٣١٧٢حديث رقم  ،إبراهيم خليالً



 

صفة الزمـة   غري أنه، من األمور املوصلة إىل حتقيق اهلدف منهعموما وار إظهار التواضع يف احل .٦
السالم متواضعا ألبيـه خافضـا   وقد كان إبراهيم عليه . الربدب واألمن يف حوار االبن مع األب؛ ألنه 

هل املفرط وإن كان يف أقصاه وال نفسه بالعلم الفائق أباه باجل )-أي يصف-(مِسمل ي«فـ، جلناح الذل
علـم  (فأخرب أنه قد وصل إليه من العلـم «، چڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ :فقال، )١(»وإن كان كذلك
، ويقتدر به ه حصول ما يتوصل به منه إىل احلقوأنه قد جتدد ل نصيب مل يصل إىل أبيه،) الوحي والنبوة
 .چژ  ژ  ڑ   ڑ  چ: لاقف ،)٢(»أمره باتباعه ذاوهل ،لضالّعلى إرشاد ا

وكما سلف فإن إتبـاع  ، أو استهانة مبا عندهم من العلم، عدم ترك احلوار مع األبناء حتقريا هلم .٧
أن يف طبع أهل اجلهالة  عليه السالم م إبراهيملعوقد «. العلم أمر حممود وإن كان مع من هو أصغر سنا

، فتوجه إىل أبيه خبطابه بوصـف  احلذق وخباصة اآلباء مع أبنائهم حاله يف كيفما بلغ ،حتقريهم للصغري
حيث اسـتخدم  ، ويظهر أن أبوه قد استهان مبا لديه من العلم، )٣(»إىل أنه خملص له النصيحة إمياًء األبوة

  .استهانة وتصغريا له، يف حواره معه كلمة أنت ومساه بامسه ومل يقل يا بين
وخاصة ، حوارداعي للسبب الالمن املهم أحيانا ذكر ل يف احلوار؛ ألنه استخدام أسلوب التعلي .٨

بيَّن إبراهيم عليه السـالم  وقد ، من األبناء آلبائهم؛ ألن األب قد يستنكر خماطبة االبن له بنهي أو طلب
مل علَّلَ ذلك بعدم امتالكها ألبسط معـا ، اه عن عبادة األصنامحني ف .الباعث على هذه النصائح بيهأل

مث ختم ، )٤(وحني اه عن اجلري وراء الشيطان علل ذلك مبا سبق للشيطان من عصيان للرمحن، احلياة
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ :فقـال  ،وهو خوفه على أبيه من أن ميسه عذاب من اهللا، نصائحه بالسبب الرئيس

 .چں  ڻ  ڻ     ٹ  ٹ  ۀ
أربع مرات من إبراهيم عليه السالم  ويف تكرار يا أبت، استخدام أسلوب التكرار لتأكيد الكالم .٩

تأكيـد إلحضـار الـذهن    : ويف إعادة النداء بوصف األبوة .وزيادة يف االستعطاف، تذكري حبق البنوة
  .)٥(النداء األول كما يفالنصيحة  خالصوإل

خاصة إذا كان موضوع احلوار ، التدرج يف موضوع احلوار وترتيب محاوِرِه يعطي قوة للحوار .١٠
وال حتقري آهلته كي ال ينفـر منـه   ، مل يبدأ بتسفيه معبوداته«فإبراهيم عليه السالم ، متعددةذو جوانب 

، )٦(»وسـاقه أحسـن مسـاق   ، بـل رتبـه أحسـن ترتيـب    ، ويقطع احلوار قبل استرساله، ابتداًء

                                     
 .٩٧ص، اجلزء السادس عشر، مرجع سابق، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين األلوسي أبو الفضل )١(
 .٣٧٨ص، اجلزء الثالث، مرجع سابق، فتح القدير، حممد بن علي الشوكاين )٢(
 .١١٣ص، اجلزء السادس عشر، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٣(
  .٣٢٠ص ،قمرجع ساب، يف ضوء القرآن الكرمي أدب الكالم وأثره يف بناء العالقات اإلنسانية، عبد اهللا عودة عبد عودة) ٤(

  .١١٥ص، اجلزء السادس عشر، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٥(
 .٣٨ص، مرجع سابق، آباء وأبناء مالمح تربوية يف القرآن الكرمي، فاروق محادة) ٦(



 

ستدالل يف النظر واال بإتباعهمث أمره  ،أوالً على ما يدل على املنع من عبادة األوثان )باالستفهام(نبه«فـ
مث ختم الكالم بالوعيد الزاجر عـن   ،مث نبه على أن طاعة الشيطان غري جائزة يف العقول ،وترك التقليد

، لـه  بوقد كان هلذا العرض اجلميل املتدرج أثر على والده وإن مل يستجِ .)١(»ياإلقدام على ما ال ينبغ
دون أن حيمل األب املفتون بآهلته ... عنده أنه ترك البنه الفرصة كاملة كي يقول كلّ ما«دلَّ على ذلك 

 .)٢(»فضالً عن أن يبطش به، على أن يقاطع ابنه أثناء حديثه
احلوار الذي يستخدم فيه احملاور األب سلطته بطريقة خاطئـة لتهديـد   :هو)٣(احلوار التسلطي .١١

ن كيـف يـتخلص   ولكن يعلمنا القرآ... بإلغاء كيانه وإجباره على ما يريد، الطرف اآلخر وهو االبن
: فحني قـال األب ، كما فعل إبراهيم عليه السالم، بأن يختم االبن احلوار بأدب ورفق، االبن من ذلك

ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٷ     چ: ردَّ إبراهيم عليه السالم قـائالً ، چہ  ہ  ہ  ه   هه  ه  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  چ

 .يت تسبب فشل احلوار بني اآلباء واألبناءويظهر مما سبق أن التسلط من األمور ال،)٤(»چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
ويف هـذه  ،)٥(حلمل املخاطب على اإلقرار واالعتراف بأمر قد استقر عنده، استخدام االستفهام .١٢

 .فيوجب عليه بعد ذلك الرجم واهلجر، اآليات استخدمه آزر ليقَرِر ابنه برفضه عبادة األصنام
يقول الرازي يف قول إبراهيم عليـه  ، )٦(جاجالل الطرف اآلخر إمكانية ترك احلوار إذا ظهر من .١٣
منه وهذا دليل على جواز متاركة املنصوح إذا ظهر ...توادع ومتاركة«أن معناها چۇ  ۇۆ   چ :السالم
 .)٧(»، وعلى أنه حتسن مقابلة اإلساءة باإلحساناللجاج
وشـدة  ، واحللم، واحلكمة، واهلدوء، من األمور املهمة يف حوار األبناء مع اآلباء حسن األدب .١٤
على سبيل العنف يصـري   الكالم إيرادو ،أن يكون رفيقاً لطيفاًلحق البد الطالب ل اورن احملأل-التلطف

وقد ظهر التلطُف يف حوار إبراهيم عليه السالم مع أبيه من خالل مـا  ، -كالسبب يف إعراض املستمع
 :   يلي

وصدر كـال منـها بالنـداء    أورد إبراهيم عليه السالم على أبيه الدالئل والنصائح، « 
تلطـف واسـتدعاء    چکچيف قولـه  «فـ. )١(»املتضمن للرفق واللني استمالة لقلبه، وامتثاالً ألمر ربه

                                     
 .١٩٤ص ،ونعشروال الواحد اجلزء ،مرجع سابق، التفسري الكبري، فخر الدين حممد الرازي )١(
 .٨٢ص، سابقمرجع  ،القصص القرآين بني اآلباء واألبناء، عماد زهري حافظ )٢(
وقد سبقت اإلشارة إىل مفهوم التسلط والفرق ، ة األبويةمبدأ اإللزام واإلكراه واإلفراط يف استخدام السلط يقوم على يالتسلطاحلوار  )٣(

 .٦٩ص، القة بني االباء واألبناءمعوقات الع: املبحث الثاين، بينه وبني السلطة يف الفصل الثالث
 .١١٢ص، مرجع سابق، أسلوب احلوار يف القرآن الكرمي خصائصه اإلعجازية وأسراره النفسية، عبد اهللا اجليوسي )٤(

  .١١٤ص، م١٩٩٦، لبنان، مكتبة لبنان،٢ط، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، مطلوب أمحد )٥(

اجلزء ، مرجع سابق، من جواهر القاموس تاج العروس ،زبيديال مرتضى حممد(، ولو تبيَّن اخلَطَأَ التَّمادي يف اَألمراخلصومة و هو )٦(
  ). ١٧٩ص، السادس

 .١٩٥ص، ونعشروال الواحد اجلزء ،مرجع سابق، التفسري الكبري، فخر الدين حممد الرازي )٧(



 

قابل و، لكن أباه صده كفره باهللا عن االستجابةو. وفيه استعطاف بأسلوب أدعى الستماعه،)٢(»بالنسب
بـل   ،مل يقل له يا بينو، )٣(تصغري والتحقريوفيه معىن ال، چہ  ہ چ:فقال ،بالعنف چکچ :رفقه يف قوله

 .چه چ :قال
تعبري باخلوف الدال على «و، أسلوب حتزين چڱ  ڱ  چ: يف قول إبراهيم عليه السالم 

لينظر يف التخلّص من ذلك العذاب باإلقالع عن عبـادة   ،إبقاء للرجاء يف نفس أبيه...القطعالظن دون 
 .)٤(»األوثان

حـوق  لُتأدب معه إذ مل يصـرح بِ  ،السالم أبيه سوء العاقبةعند ختويف إبراهيم عليه  
الذي هو ألطف  .چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ )٥( س، وأتى بلفظ املَبل أخرج ذلك خمرج اخلائف ،العذاب به
ٹ   چ وهو والية الشيطان ،العذاب ما هو أكرب منه ، ورتب على مسچں   چ العذاب ركَّنو ،من املعاقبة

   .)٦(چٹ  ۀ
، بل وسيء األلفاظ ه بالغضب والضيقفظاظة أبيه وديد إبراهيم عليه السالم قابلمل ي 

 .وحسن املعاملة عة الصدرسب
، ومبا حيفظ حـق األبـوة  ، )٧(إبراهيم عليه السالم حواره مع أبيه بالكلمة الرضية أى 

يع ومتاركة كما وهي تود، )٨(»وال أشافهك مبا يؤذيك ، أصيبك مبكروه بعدأي ال«چۇ  ۇۆ   چ: قولهب
شفاقه إىل ذلك ما دل به على أنه وإن بعد عنه فا مَّض چۇ  ۇ   چ :ع أباه بقولهودَّمث إنه ملا «، مرَّ سابقًا

    .)٩(»چۆ  ۈ  ۈٷچ: وهو قوله ،باق عليه كما كان

א :)١٠(א
 ہ     ه  ه  ه     ہ     ہ    ہ     ۀ      ں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ  ۀ      ڱ  ں    ڱ  ڱ      ڱچ        ٹ      ٹ 

  ]١١: القصص[ چه   ے  ےۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ     

                                                                                                           
 .٣٧٨ص، اجلزء الثالث، مرجع سابق، فتح القدير، حممد بن علي الشوكاين )١(
 .٢٦٨ص، اجلزء السابع، مرجع سابق ،البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو )٢(
  .٣٢٣ص، مرجع سابق، أدب الكالم وأثره يف بناء العالقات اإلنسانية، عودة عبد عودة عبد اهللا) ٣(
 .١١٨ص، اجلزء السادس عشر، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٤(
 ).٧٢ص، اجلزء الرابع عشر، مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظور( ، املس يف اللغة مبعىن اللمس باليد ) ٥(
 .٢٦٩ص، اجلزء السابع، مرجع سابق ،البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو )٦(
  .٤٠ص، مرجع سابق، آباء وأبناء مالمح تربوية يف القرآن الكرمي، فاروق محادة) ٧(
 .٩٩ص، اجلزء السادس عشر، مرجع سابق، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين األلوسي الفضل أبو )٨(
 .١٩٥ص، ونعشروال الواحد اجلزء ،مرجع سابق، التفسري الكبري، الدين حممد الرازي فخر )٩(
 .ما بعدهاضيح املعىن املراد بـوذكرت هنا لتو، ليست ضمن آيات احلوار يف هذا املوضع، ١٠اآلية رقم  )١٠(



 

اتَّبِعي أثر موسـى  : قالت ألختهمث ، فامتثلت أمر اهللا، أمر اهللا تعاىل أم موسى أن تلقيه يف اليم وال ختاف
  .)١(عرفون أا أخته، وأا تتبع خربهكيف يصنع به؟ فتتبعت أثره فأبصرته عن بعد، وقوم فرعون ال ي

  : منها، احتوت اآليات على فوائد تربوية عامة
 .شدة شفقة أم موسى على ابنها وخوفها عليه دفعتها للصرب عنه وعدم إبداء أنه ابنها .١
فرغم أن أم موسى موعودة من اهللا تعاىل برد ابنـها  ، العمل باألسباب ال ينايف التوكل على اهللا .٢
 .أا أرسلت أخته لتقص أثره وتنظر أين يستقر إال، إليها
حني تشتد ، على األبناء أن يكونوا عونا لآلباء يف كل حال ويف األزمات على وجه اخلصوص .٣

 . حاجة اآلباء هلم
 قالـت ، دون أن يقـال  ،چے چ: فقيل، وتهخبأُأخت موسى عليه السالم عن القرآين التعبري  .٤
 .)٢(المتثال باألمرلاملوجبة  -بني اإلخوة-ريح مبدار احملبةللتصوذلك ، نسبة إىل األم ،لبنتها
كما فعلت أخت موسى فلم تشعر ، شدة احلذر والفطنة أمر مطلوب خاصة عند تسلط العدو .٥

 .أحدا بأا تبصر أخاها عن جنب
  :ومن التطبيقات التربوية هلذا احلوار

فأم موسى عبرت عن طلبـها مـن   ، ب بدقةاملُعبر عن املطلو، اختيار اللفظ املناسب يف احلوار .١
ومل تقل انظري أين يذهب؛ ألن تتبع األثر يكون أشد ، ابنتها البحث عن أخيها بالقَصص وهو تتبع األثر

 .وهو ما تريده األم، والبحث، يف الطلب
، كما يظهر يف هذا النص احلواري بني األم والبنـت . اإلجابة قد تكون بالفعل وليس بالقول .٢

 . وأجابت البنت بالتنفيذ، ا األم بقص أثر أخيهاحيث أمر
وقد جاء هذا احلوار قصريا موجزا ومعـربا  ، وفق ما يتطلبه الوقت واملوقف، اإلجياز يف احلوار .٣

 . بألفاظ قليلة
كما ، من أدب احلوار مع اآلباء االستجابة السريعة ملوضوع احلوار إذا كان طلبا لفعل أو لتركه .٤

  . وتتبعها أثره حني أُلقي يف اليم، عليه السالم كان من أخت موسى

א א :א
  ]٢٦: القصص[ چہ  ه        ه  هه  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ٹ ٹ چ 

إنَّ خري مـن  ؛ ماشيتك لريعى لك موسى يا أبت استأجر: ألبيها، )١(بنات صاحب مدينقالت إحدى 
  .)٢(ألمني الذي ال ختاف خيانته فيما تأمنه عليهالقوي على حفظ ماشيتك، ا ،تستأجره للرعي

                                     
  .٣٨٦ص، مرجع سابق، التفسري امليسر، خنبة من العلماء )١(
 .٥٠ص، اجلزء العشرون، مرجع سابق، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين األلوسي أبو الفضل) ٢(



 

 :منها، احتوت اآليات فوائد تربوية عامة
ومن أجل  .)٣(واألمانة-وهي القدرة البدنية والعلمية-القوة  تشملعمل وأي الكفاءة شرط يف  .١

 .التربية، األعمال اليت تتطلب القوة واألمانة
 .حرصها على مصلحتهمن متام ، مشورة االبنة على أبيها مبا ينفعه .٢
أَبـو  : أَفْرس النَّاسِ ثَالثَةٌ: كما قيل، ومنهم ابنة  صاحب مدين، قد يؤتى بعض الناس الفراسة .٣

يـا  : قَالَت أَكْرِمي مثْواه، وصاحبةُ موسى حني: بكْرٍ حني تفَرَّس في عمرٍ، وصاحب يوسف حني قَالَ
هأْجِرتاس ،تأَب نياَألم الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ري٤(إِنَّ خ(.  

 :ومن التطبيقات التربوية هلذا احلوار
وقد روت كتب التفاسري أنه دار بني األب وابنته حـوار  ، اإلجابة بالفعل كما يظهر يف اآليات .١

رجـال   ىى لنا، مل أرأما قوته، فما رأيت منه حني سق: وما يدريك ما قوته وأمانته؟ قالت«: بأن سأهلا
م أين امـرأة  لوأما أمانته، فإنه نظر حني أقبلت إليه وشخصت له، فلما ع؛ قط أقوى يف ذلك السقي منه

امشي خلفي وانعيت يل الطريـق، ومل  : حىت بلغته رسالتك، مث قال صوب رأسه فلم يرفعه، ومل ينظر إيلّ
 .)٥(»يفعل ذلك إال وهو أمني

وجيب على األب أن يسمع مـن  ، كال اجلنسني سواء االبن أو البنتاحلق يف احلوار مع األب ل .٢
بل إنه سأهلا كيـف عرفـت قوتـه    ، وقد أعطى األب البنته يف احلوار حرية التعبري عن رأيها، كليهما
 . وأمانته
أدبا معـه  ،  چهچ: فقالت، حيث بدأت االبنة احلوار مع أبيها بتصديره بالنداء، التصدير بالنداء .٣

 .تباهه واهتمامه مبا ستقولهوجذبا الن
وقد جاء كالم االبنة يف أوجـز  ، احلرص على اإلجياز يف احلوار ما أمكن مع حسن األسلوب .٤
ألنه إذا اجتمعت الكفاية واألمانـة يف   ؛كالم حكيم جامع«: حىت وصف بأنه، وأحسن أسلوب، عبارة

   .)٦(»روقاً للناسالقائم بأمر، فقد مت املقصود، وهو كالم جرى جمرى املثل، وصار مط
وذلك بأن ذكرت االبنة سبب اإلشارة على األب باستئجار موسى ، استخدام أسلوب التعليل .٥

  .فأقنعت األب بكالمها .وهو قوته وأمانته، عليه السالم

                                                                                                           
 .وذلك تفاديا للخالف بأنه شعيب النيب أو ال، لبلدة اليت يسكنهابصاحب مدين نسبة إىل ا، يكثر تسمية األب يف هذه القصة) ١(
 .٣٨٨ص، مرجع سابق، التفسري امليسر، خنبة من العلماء) ٢(
  .٥٦ص، الد الرابع، مرجع سابق، لكالم العلي الكبري أيسر التفاسري، أبو بكر اجلزائري) ٣(

  .٢٩٦٦ص، اجلزء التاسع، مرجع سابق، القرآن العظيمتفسري ، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ابن أيب حامت )٤(
 .٧٠ص، اجلزء العشرون، مرجع سابق، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي) ٥(
 .٢٩٩ص، اجلزء الثامن، مرجع سابق ،البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان بوأ) ٦(



 

א )١(:א
چ  چ      ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ      ڤ     ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ٹ    ٹ     ٹ  ٹ چ   ٹ
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  ]١٩ / ١٣: لقمان[ چ   �   �  �  �    �      �  ��  �  �   �  �  �  �  �  �   �

ال تشـرك بـاهللا فـتظلم     يا بينَّ: نصيحة لقمان البنه حني قال له واعظًااهللا تعاىل يف هذه اآليات ذكر 
اإلنسان برب والديه واإلحسان إليهما، حملَته  اهللا تعاىل وأَمر .نفسك؛ إن الشرك ألعظم الكبائر وأبشعها

اشـكر هللا، مث  : لـه  ال اهللا تعاىلأمه ضعفًا على ضعف، ومحله وفطامه عن الرضاعة يف مدة عامني، وق
 -أيها الولـد املـؤمن  -وإن جاهدك .جازي كُال مبا يستحقياملرجع ف  اهللا سبحانهاشكر لوالديك، إىل

مما ليس لك به علم، أو أمراك مبعصية من معاصي اهللا فـال   هيف عبادت هغرياهللا والداك على أن تشرك ب
تطعهما؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، وصاحبهما يف الدنيا بـاملعروف فيمـا ال إمث فيـه،    

حممد صلى اهللا  هوآمن برسول ، اهللا تعاىلطريق من تاب من ذنبه، ورجع إىل -ؤمنأيها االبن امل -واسلك
 .ازي كلَّ عامل بعملهجيخربكم مبا كنتم تعملونه يف الدنيا، ويمرجعكم، ف  اهللا تعاىلعليه وسلم، مث إىل
 -ية يف الصـغر وهي املتناه -يا بينَّ اعلم أن السيئة أو احلسنة إن كانت قَدر حبة خردل: مث يقول لقمان

يف باطن جبل، أو يف أي مكان يف السموات أو يف األرض، فإن اهللا يأيت ا يوم القيامـة، وحياسـب   
يا بينَّ أقم الصالة تامة بأركاا وشروطها وواجباا، وأْمـر   .إن اهللا لطيف بعباده خبري بأعماهلم. عليها

ك، وحتمَّل ما يصيبك مـن األذى مقابـل   باملعروف، وانه عن املنكر بلطٍف ولنيٍ وحكمة حبسب جهد
أمرك باملعروف ويك عن املنكر، واعلم أن هذه الوصايا مما أمر اهللا به من األمور اليت ينبغي احلـرص  

وال تملْ وجهك عن الناس إذا كلَّمتهم أو كلموك؛ احتقارا منك هلم واستكبارا عليهم، وال متش  .عليها
وتواضع يف  .يف نفسه وقوله متكربخمتال فخور بخترا، إن اهللا ال حيب كل يف األرض بني الناس خمتاال مت

  .)٢(مشيك، واخفض من صوتك، إن أقبح األصوات وأبغضها لصوت احلمري

  :منها، احتوت اآليات فوائد تربوية عامة

                                     
: وقد أجاب الطربي عن ذلك بقوله ،باده بني حكاية اخلرب بوصية لقمان البنهحتكي وصية اهللا تعاىل لع) ١٥، ١٤( جاءت اآليات رقم )١(
، مرجع سابق، ابن جرير الطربي( ،»أوصى به لقمان ابنه إال أنه مماذلك أيضا وإن كان خربا من اهللا تعاىل ذكره عن وصيته عباده به، «

بنه حبكاية اخلطاب من اهللا لعباده؛ ألن فيه وصية من اهللا تعاىل لكنه ذكره ال، ولعل ذلك من كالم لقمان حقًا). ١٣٩ص، اجلزء العشرين
وأن تأيت ، أن ال تكون الوصية بنفسه ومبا فيه مصلحته مباشرة، فأراد لقمان وهو من عرف حبكمته، -ومن بينهم لقمان- لألبناء بآبائهم 

 .بقية الوصايا فنفعها املباشر لالبن خبالف. بآبائهم -ومن بينهم ابنه -ضمن خطاب اهللا تعاىل بوصية كل األبناء
 .٤١٢ص، مرجع سابق، التفسري امليسر، خنبة من العلماء) ٢(



 

هذه الوصية أمنوذج يقتديه كل أب يف تأديب ابنه؛ ألا كانت من أب حكيم كما امتدحه اهللا  .١
مبا فيه ، بعثته الشفقة واحلنو على ابنه أن خيلص له النصح، ]١٢: لقمان [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : فقال، تعاىل

 .مث صالح غريه ثانيا، صالحه أوال
ٱ  ٻ  ٻ  چ :[: فعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال، الشرك من أعظم الظلم .٢

:،א: ،]٨٢ :األنعام[ چٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  چ  :א، چٻ  ٻ  ٻ    پچ ،

وكونه عظيماً ملا فيه من التسوية  ،يف غري موضعهظلماً ملا فيه من وضع الشيء «وقد عد الشرك  .)١(]چ
 .)٢(»بني من ال نعمة إال منه سبحانه ومن ال نعمة له

، حق اهللا تعاىل بعبادته وعدم الشرك به: ومها، ابتدأ لقمان وصيته البنه بأعظم حقني على االبن .٣
 .وهو حق اهللا تعاىل، إال أن يأمراه مبعصية اهللا فعليه تقدمي أعظم احلقني، وحق األبوين بطاعتهما

وتربيتهم ألبنائهم نعمـة تسـتحق   ، -بعد قدرة اهللا تعاىل-اآلباء سبب لوجود األبناء وبقائهم .٤
  .شكرهم عليها

 .تقدمي األم على األب يف البِر؛ بسبب ما تالقيه من أمل وتعب يف محل االبن ورضاعه .٥
 .رابطة العقيدة مقدمة على رابطة الدم والنسب .٦
وإالنـة   ،ومصاحبتهما يف ما هو من أمور الدنيا، )٣(الكافرين األبوينعلى صلة اآلية دليل يف  .٧
[: أن أمساء بنت أيب بكر الصديق قالت: ويف البخاري .هلما القول

א، א א،אא א
 .)٤(]:،א:
 مـن  قرن األمر باملعروف والنهي عن املنكر بالصرب؛ ألن لقمان عليه السـالم مبـا آتـاه اهللا    .٨
 .)٥(»أن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر،ال بد أن يناله من الناس أذى،فأمره بالصرب ملع«احلكمة
  .األخالق وئدعت هذه اآليات إىل معايل األخالق، وأمهات الفضائل، وت عن مسا .٩

 : ومن التطبيقات التربوية هلذا احلوار

                                     
واختـذ اهللا  : "باب قوله تعـاىل ، كتاب أحاديث األنبياء ،اجلزء الثالث(، مرجع سابق، لبخارييح اصح، حممد بن إمساعيل البخاري )١(

  ).١٢٢٦ص، ٣١٨١حديث رقم  ،"إبراهيم خليالً
 .٨٥ص،اجلزء الواحد والعشرون ،مرجع سابق، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، و الفضل شهاب الدين األلوسيأب )٢(
 .٦١ص، اجلزء الرابع عشر  ،مرجع سابق، ألحكام القرآن اجلامع، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب) ٣(
حديث  ،صلة املرأة أمها وهلا زوج باب، كتاب األدب، اجلزء اخلامس(، مرجع سابق، البخارييح صح، د بن إمساعيل البخاريحمم )٤(

  ).٢٢٣٠ص، ٥٦٣٤رقم 
 .٣٣٨ص، اجلزء السادس، مرجع سابق، تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل ابن كثري القرشي الدمشقي )٥(



 

يف أو التذكري باخلري فيما يرق لـه  وهي زجر مقترن بتخو-قد يكون موضوع احلوار موعظة .١
كما فعل لقمان مع ابنه ، إذا رأى حاجة االبن إليها، وإن مل يقع يف اخلطأ، يبادر ا األب ابنه-)١(القلب

ستقبل مـن  ما يبل املقصد منها أن ال يقع الذنب في ،املوعظة ال تستدعي وقوع ذنب؛ فچڤ   ڤ  چ 
 .لتوجيه األبناء ويف هذا اغتنام للمواقف والفرص، الزمن
، جلوانب عدة إن كانت مبادرة من األب دون سبب-أو مضمون احلوار-إمكانية مشول املوعظة .٢
االعتقادات، واألعمال، وأدب املعاملة، وأدب :وهي  ،وقد مجع لقمان يف هذه املوعظة أصول الشريعة«

 .)٢(»النفس
 .التدرج يف عرض جوانب املوعظة بترتيب عرضها باألهم مث املهم .٣
فـال يطغـى   ، احلرص على أن  جتمع املوعظة بني ختويف االبن وبني توثيق رجائه باهللا تعاىل .٤

 .جانب على اآلخر
ابتـدأ لقمـان   «وقد ، يئة االبن ملا سيلقى عليه خالل احلوار تستلزم ختلية نفسه من األضداد .٥

ال جيب أن يقدم هلا قبـل  النفس املعرضة للتزكية والكم ألن ؛موعظة ابنه بطلب إقالعه عن الشرك باهللا
 .)٣(»الفساد والضالل، فإن إصالح االعتقاد أصل إلصالح العمل مبادئذلك ختليتها عن 

من أهم األمور املطلوبة من األب ، وتصوغ ثقافته، اإلحاطة باالبن وخلفيته اليت تشكل ذاكرته .٦
أا جتمع إىل ذلك العمـوم   إال، قبل احلوار مع االبن؛ فرغم أن وصية لقمان البنه عامة تصلح لكل ابن

 -وفق ما يعلمه من حاله–لعل لقمان رأى من ابنه ، اهتمامها جبوانب معينة من اآلداب -كما يظهر–
 .حاجته إليها

 .  جذبا النتباه االبن ،چڤ  چ  بـ :النداء .٧
ليس هو على حقيقة التصـغري وإن  « چڤ  چ : حني قال لقمان، -مع النداء-لكلمة ابنالتصغري  .٨
فيه ترتيل املخاطب الكبري مرتلة الصغري كنايـة عـن   ف، )٤(»على لفظه، وإمنا هو على وجه الترقيقكان 

 .)٦(وذلك أدعى لقبول النصح. )٥(الشفقة به والتحبب له

                                     
 .٨٤ص،اجلزء الواحد والعشرون ،مرجع سابق، عظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن ال، الفضل شهاب الدين األلوسي أبو )١(
 .١٥٤ص، اجلزء الواحد والعشرون، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٢(
بناء على  تخذوهذه الفائدة أ .١٥٥ص ،اجلزء الواحد والعشرون، رجع سابقم، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٣(

 .قول من قال من املفسرين بأن ابن لقمان كان مشركًا

 .٥٩ص، اجلزء الرابع عشر ،مرجع سابق، ألحكام القرآن اجلامع، عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب أبو) ٤(
  .١٥٥ص، اجلزء الواحد والعشرون، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور )٥(
 .١٦١ص ،اجلزء اخلامس عشر، مرجع سابق ،يف تناسب اآليات والسور نظم الدرر ،إبراهيم بن عمر البقاعين أبو احلس )٦(



 

أن فيه  ،-ذكره حول التعليل باإلضافة ملا سبق- ومن فوائده، تعليل األمر لالبن أقرب المتثاله .٩
وقد استخدم لقمان التعليل عدة  .ته سبحانهعرفة قدرعند م، اهللا وحدهإخالص العمل ومراقبة حثًا على 

 :منها، مرات يف حواره مع ابنه
 .تعليل النهي عن الشرك بأنه ظلم عظيم 
 . ملا القته يف محله ورضاعه، تعليل الوصية بالوالدين وختصيص األم مبزيد وصية 
فيجازي ، أي إىل اهللا املرجع، چڌ  ڎچ بـ، تعليل الوصية باالبتعاد عن الشرك وبر الولدين 

 .من امتثل أمره أو تركه
 .بأن اهللا ال حيب الفرحني، تعليل النهي عن املشي يف األرض مرحا 
 .بأن أنكر األصوات صوت احلمري، تعليل األمر بغض الصوت 

 .عدم استجابة االبن للحوار مع األبوين يف حالة إذا كانا يأمرانه مبعصية اهللا تعاىل  .١٠
تنبيهاً على فرط النصـيحة   و، )١(لتجديد نشاط السامع لوعي الكالم ،چڤ  چ  داء بـتكرير الن .١١

 .)٢( لفرط الشفقة
وقد مثَّل لقمان ، وإفهام االبن أثناء احلوار أمر مطلوب، استخدام الوسيلة التربوية لتقريب املعىن .١٢

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ہ  ه   ه   ه  ه  ے  ے   ۓ  چ : البنه عظَم علم وقدرة اهللا تعاىل فقال

لكـن  ، وعلْم اهللا تعاىل حميط بكل شيء وبأقل من حبة اخلردل والشك، چۆ  ۈ   ۈ  ٷۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
 .)٣(»إن احلس ال يدرك هلا ثقال، إذ ال ترجح ميزانا: ن اخلردلة يقالهذه الغاية اليت أمكنه أن يفهمه، أل«

ويف هـذه  ، من األمور املهمة يف حوار اآلباء مع األبنـاء اختيار األلفاظ األكثر وقعا يف النفس  .١٣
ليلفت نظر ابنـه إىل قـدرة اهللا تعـاىل    ، ومل يقل يعلمها اهللا ،چ ۈ   ۈ  ٷچ اآليات اختار لقمان لفظ 

 .فإحاطته حببة اخلردل تتعدى العلم ا إىل القدرة على اإلتيان ا، العظيمة
أن يوضح له السلوك الصحيح الذي يرضـاه  ، سيءعلى األب عند تنبيه االبن على السلوك ال .١٤
رسم لـه اخللـق   ، )وهو أن ميشي يف األرض مرحا(عن اخللق الذميم « وهذا لقمان ملا ى ابنه، الدين

 .چ   �  �  �چ : بقوله، )٤(»الكرمي الذي ينبغي أن يستعمله
ترك هذا الفعـل؛  قد يكون من األمور املساعدة على ، تقبيح الفعل السيء يف نظر االبن ونفسه .١٥

لتنفر منه نفس ابنه فيتركه إن كان ، وقد شبه لقمان الصوت املرتفع بصوت احلمار، الستقباح الناس له
 .أو يتجنبه يف مستقبل أيامه، يفعله

                                     
 .١٦٢ص، اجلزء الواحد والعشرون، مرجع سابق، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور) ١(
 .١٧٣ص، اجلزء اخلامس عشر، مرجع سابق ،يف تناسب اآليات والسور نظم الدرر ،إبراهيم بن عمر البقاعيأبو احلسن )٢(

 .٦٢ص، اجلزء الرابع عشر ،مرجع سابق، ألحكام القرآن اجلامع، عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب أبو) ٣(
 .٦٦ص، املرجع السابق) ٤(



 

مثل أن يعلمه كيف يكون صوته أثنـاء  ، مما ينبغي على األب تعليم االبن أدب احلوار مع الناس .١٦
الغض مـن  : الغض من الصوت الغض منه عند التكلم واحملاورة، وقيل الظاهر أن املراد ب«فـ، خطام

 .)١(»مث أن الغض ممدوح أن مل يدع داع شرعي إىل خالفه...الصوت مطلقاً
وقد ظهر يف هذا النص استخدام لقمان هلذا ، استخدام أسلوب التعليل مقترنا مع األمر أو النهي .١٧

 .مث ميتثل، االبن سبب املنع فيقتنع ليفهم، األسلوب مع كل أمر أو ي قاله البنه

א :א
  ��  �   �  �   �  ��  �  �  �  �      �  �  �ی  ی   ي  ي    �  �  �ٹ ٹ چ 

  ]١٠٢: الصافات[ چ   �  �  �  �  �   �  �

 ،مع أبيـه  فلما كَرب إمساعيل ومشى، فوهبه إمساعيل، دعا إبراهيم عليه السالم ربه أن يهب له ابنا صاحلا
عليه السـالم  فقال إمساعيل  -ورؤيا األنبياء حق-إين أرى يف املنام أين أذحبك، فما رأيك؟: قال له أبوه

إن شـاء  -ما أمرك اهللا به من ذحبي، سـتجدين   ضِمأَ: مرضيا ربه، بارا بوالده، معينا له على طاعة اهللا
  .)٢(صابرا طائعا حمتسبا -اهللا

  :منها، ئد تربوية عامةاحتوت اآليات فوا
رؤيا األنبياء حق إذا «ممتثالً أمر اهللا تعاىل؛ ألن ، بادر إبراهيم عليه السالم بتنفيذ ما رآه يف املنام .١
 .)٣(»املنام شيئا فعلوه يفرأوا 
، هو دأب األنبياء والصـاحلني ، والرضا بأمر اهللا وإن مل يوافق هوى النفس، الصرب عند االبتالء .٢

حيث كان أوان الذبح ملا ، رغم شدة االبتالء الذي ناله، ورضا إبراهيم عليه السالم كما كان من صرب
قـد  «، )٤(»وال يقدر فيه على العصـيان  تهاألب وقضاء حاج ةيقدر فيه على إعان« بلغ ابنه السن الذي

  �  �   �  �چ: فقـال ، وكذلك صرب ابنه إمساعيل عليه السالم. )٥(»ذهبت مشقته، وأقبلت منفعته

، ونسب الفضل إليه، واستعان به تعاىلم مشيئة اهللا ، حيث قدَّمع اهللا تعاىل أدبهذا ويف قوله ، چ�  �
  .أن جيعله من الصابرين على البالء يفسبحانه 
 . وصربه وحلمه رغم صغر سنة، وظهور رجاحة عقله، عظم بر االبن بأبيه .٣

                                     
 .٩٢الواحد والعشرون صاجلزء  ،مرجع سابق ،ري القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفس، الفضل شهاب الدين األلوسي أبو) ١(

 .٤٤٩ص، مرجع سابق، التفسري امليسر، خنبة من العلماء) ٢(
 .٨٣ص، الثالث والعشروناجلزء ، مرجع سابق، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي) ٣(
  .١٢٨ص،اجلزء الرابع والعشرون ،سابق مرجع، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، أبو الفضل شهاب الدين األلوسي )٤(
 .٧٠٦ص، مرجع سابق، تيسري الكرمي الرمحن، عبد الرمحن السعدي) ٥(



 

  :من التطبيقات التربوية هلذا احلوار
، ومل يستفرد به، حيث شاور إبراهيم عليه السالم ابنه يف هذا األمر العظيم، اراملشاورة يف احلو .١

سنة يف وقد كان هذا الفعل من إبراهيم عليه السالم ، رغم أنه كان له أن ينفذ أمر اهللا فيه دون مشورته
 إمنااعة اهللا، منه مشاورة البنه يف طواملشورة هنا كما قال املفسرون مل تكن . بني األب وابنه )١(املشاورة

أم  -فيسر بذلك- هل هو من الصرب على أمر اهللا على مثل الذي هو عليه: ما عند ابنه من العزم رفليع
، وليكون كذلك عونا له على تنفيذ أمر اهللا بصربه مع أبيه .)٢(وهو يف األحوال كلها ماض ألمر اهللا ،ال
؛ فاحلوار )٣(»ء قبل الشعور به أصعب على النفسإذ مفاجأة البال...ويوطن نفسه على مالقاة هذا البالء«

 .)٤(مع االبن يسهم يف يئة األجواء النفسية لتقبل األفكار
ليعلم موقف ابنـه  ،  چ �  �چ : واستخدمه إبراهيم عليه السالم يف قوله، استخدام االستفهام .٢

 .مما عرضه عليه
فكان الـرد نـداء   ، شفقة ورمحة نداء، چي  چ  : فقال، حصل من األب البنه، استخدام النداء .٣

 . )٥(على سبيل التوقري والتعظيم،  چ  �چ  االبن بـ
ولـو  ، احلزم والطاعة وسرعة االستجابة: أحدمها، جانبني، چ �  �   �  �چ : يف رد االبن .٤

، ددون حتديد أو تقيي، يف إطالقه لنوع الفعل: والثاين، كان مترددا ألمكنه اإلطالة واملراجعة يف احملاورة
  .  )٦(وهذا زيادة يف الطاعة، فكأنه يقول افعل أي شيء

  �چ :ألبيه إمساعيل عليه السالم كما يف قول، احلرص على إدخال الطمأنينة يف نفس األب .٥

ففيه مزيد للطمأنينة يف نفس األب؛ بأنه سيعينه على تنفيذ أمـر اهللا؛ ألنـه   ، چ  �  �  �  �   �
 .طاعة أبيه وعلى، مستعني باهللا على الصرب

تزداد أمهيته كلما زادت أمهية موضوع احلوار وكـان  ، اهلدوء بني أطراف احلوار أمر مطلوب .٦
رغم خطورة ، يوحي احلوار بشدة هدوء كال الطرفني وتسليمهما ألمر اهللا، ويف هذه اآلية. الوقت يتسع

  . وهو ذبح األب البنه، موضوع احلوار

א :א

                                     
 .١٢٩ص،والعشرون اجلزء الرابع ،مرجع سابق، والسبع املثاين روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم، أبو الفضل شهاب الدين األلوسي) ١(
 .٨٤ص، اجلزء الثالث والعشرون، مرجع سابق، تأويل آي القرآن جامع البيان عن، ابن جرير الطربي) ٢(
 .١١٦ص، اجلزء التاسع، مرجع سابق، البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو) ٣(
  .١٢٢ص، مرجع سابق، أسلوب احلوار يف القرآن الكرمي خصائصه اإلعجازية وأسراره النفسية، عبد اهللا اجليوسي) ٤(
  .١١٧ص، اجلزء التاسع، مرجع سابق، البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو) ٥(
  .٣٣٠- ٣٢٩ص، مرجع سابق، أدب الكالم وأثره يف بناء العالقات اإلنسانية، عودة عبد عودة عبد اهللا )٦(



 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه   ے  ے  ۓ        ڳ  ڳ   ڳ  ٹ ٹ چ 
  ]١٧: األحقاف[ چۓ  ڭ    ڭ  

قبحا لكما أتعدانين : لذي قال لوالديه إذ دعواه إىل اإلميان باهللا واإلقرار بالبعثا االبن خيرب اهللا تعاىل عن
م قبلي،فهلكوا فلم يبعث منـهم أحـد؟ ووالـداه    أن أُخرج من قربي حيا،وقد مضت القرون من األم

: ويلك، آمن وصدق واعمل صاحلًا، إن وعد اهللا بالبعث حق، فيقول هلما: يسأالن اهللا هدايته قائلَني له
  .)١(ما هذا الذي تقوالنه إال ما سطَّره األولون من األباطيل، منقول من كتبهم

  :منها، احتوت اآليات فوائد تربوية عامة
١. بل املراد منه كل من كان موصوفاً «، رِد يف هذه اآليات ما يدل على أن املراد شخص بعينهمل ي

 . )٢(»ذه الصفة، وهو كل من دعاه أبواه إىل الدين احلق فأباه وأنكره
الذي فيه فالحه وفـوزه  ، شدة حرص األبوين على دعوة االبن إىل أعظم أمر وهو توحيد اهللا .٢

 .أعظم اإلحسان لهوهذا من . وسعادته األبدية
على  چڳ  چحيث اآلية الكرمية تؤكد بلفظ ، مث شنيع عقوقه ألبويه، شدة كفر االبن باهللا تعاىل .٣

. مع شـدته وإن كـان لواحـد   ، أنه بلغ يف عقوقه منتهاه؛ بأن كان العقوق لكليهما وليس ألحدمها
  .ومنافاته للفطرة اليت فُطر االبن عليها من االعتراف جبميلهما

 :بيقات التربوية هلذا احلوارمن التط
، أقرب إىل حصول النتيجة املرجوة من احلـوار ، اجتماع األبوين واتفاقهما على أمر من األمور .١

إال أن كفر االبن يف هذه احلالة حال بينه وبني ما يدعوانه إليه من اإلميان بـاهللا تعـاىل   ، وإقناع االبن
الناس كبداً، ألن العادة جرت بقبول اإلنسان كالم أصله  والتثنية مشرية إىل أنه أغلظ«، واإلميان بالبعث

 .)٣(»والداولو كان واحداً، وأن االجتماع مطلقاً له تأثري فكيف إذا كان 
 : كالتايل، استخدم األبوان طرقًا متعددة ومتدرجة؛ إلقناع االبن .٢

بـة  وهذا مسلك مهم لإلقناع؛ ألنـه دليـل احمل  ، إظهار الشفقة والرغبة يف النصح لالبن 
 .واحلرص

ـ «فاألبوان ، االستغاثة باهللا تعاىل لتذكري االبن بعظمة من عصا  ، )٤(»هيستصرخان اهللا علي
 .)٥(»منك ومن قولك، وهو استعظام لقوله الغياث باهللا: أي يقوالن«

                                     
 .٥٠٤ص، مرجع سابق، التفسري امليسر، خنبة من العلماء) ١(

 .٢١- ٢٠ص، ونعشروال الثامن ءاجلز ،مرجع سابق، التفسري الكبري، الدين حممد الرازي فخر) ٢(
 .٦١ص، اجلزء السابع عشر، مرجع سابق ،يف تناسب اآليات والسور نظم الدرر ،إبراهيم بن عمر البقاعيأبو احلسن  )٣(
 .٢٣ص، اجلزء السادس والعشرون، مرجع سابق، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي) ٤(
 .٤٤٢ص، اجلزء التاسع، مرجع سابق، ر احمليطالبح، فيوس بن حممد حيان أبو )٥(



 

قام مقام احلث على الفعل أو تركه إشعاراً دعاء بالثبور ي« وهو، التخويف والدعاء بالويل 
رتبأن ما هو ممسع ذلك كان باعثاً علـى  وأن يطلب له اهلالك فإذا أُ ،ب له حقيق بأن يهلك مرتكبهك

 .)٢(»واملراد به احلث والتحريض على اإلميان ال حقيقة اهلالك«، )١(»ترك ما هو فيه واألخذ مبا ينجيه
  .چہ  ه  ه  ه  چ : بقول األبوين، وتعليل أمر االبن باإلميان، بيان السبب 

ڱ  چ : بقولـه ، قابل االبن نصح أبويه وشفقتهما عليه، فظ يسبب األذى لآلباءالبعد عن كل ل .٣

به  فؤفَفإن معناه أن املُ ؛التأفيف أى األذى وأشده)و...(ر واسترذال وتكرهوتقذُ رأي تضج« ،چڱ  
 .)٣(»نهال خطر له وال وزن أصالً، وال يصلح لشيء بل هو عدم بل العدم خري م

من ، منكرا ومتهكما على ما قاله أبواه، چڱ  چ : بقوله، ام ساخرا منهمااستخدم االبن االستفه .٤
 .حتقق وعد اهللا بالبعث

ويف هذه ، مما يوجب على اآلباء بيان خطأها، وقد تكون حجة خاطئة، استخدام االبن احلجة .٥
ڻ  ڻ  ٹ   ٹ   ں چ : بعدم انبعاث القرون املاضـية -مربرا كُفره-اآليات استدل االبن على تكذيبه بالبعث

 .  وحتقق وقوعه، وهو صدق موعود اهللا تعاىل، وقد أجاب األبوان عن هذه احلجة مبا يعلمان أنه احلق، چ
وعربت كذلك . جاءت ألفاظ اآلية معربة عن جو احلوار السائد الذي يظهر منه انعدام اهلدوء .٦

، مع ختويف االبن بعاقبة كفره ،فاألبوان يستغيثان اهللا ويدعوانه بدعاء مسموع، عن حال كال الطرفني
أو ، خوفًا من نزول سخط اهللا علـى االبـن  ، وما ذاك إال ألن املوقف يستدعي التصرف السريع منهما

  .  والسخرية، والعناد، والتكرب، أما االبن فحاله الكفر. مباغتة املوت له وفوات ساعة التوبة

א א:א א מא א א

                                     
 .٢٠ص،اجلزء السادس والعشرون ،مرجع سابق، القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري، أبو الفضل شهاب الدين األلوسي) ١(
 .٤٤٢ص، اجلزء التاسع، مرجع سابق، البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو) ٢(
 .٦٢ص، اجلزء السابع عشر، مرجع سابق ،يف تناسب اآليات والسور نظم الدرر ،بن عمر البقاعي إبراهيمأبو احلسن  )٣(



 

وبناء على جمموع ما استخلص من ، من دراسة اآليات اليت ورد فيها احلوار بني اآلباء واألبناء
املواضيع اليت تناوهلا : تشمل، أمكن التوصل إىل منهجية، تطبيقات تربوية خاصة ذا احلوار

  . واألساليب املستخدمة فيه، واألسس اليت بين عليها، احلوار
  :اآلباء مع األبناءبني وار ضوعات احلمو: أوالً

تناولت عـددا  ، موضعا ة عشريف القرآن سبعاليت ذُكر فيها حوار اآلباء مع األبناء واضع املبلغت 
  :هي، من املوضوعات

وهو موضوع أساسـي للقـرآن   ، املوضوع األكثر تناوالً فيهاوهو ، الدعوة إىل التوحيد .١
حيث بلـغ  ، حوار اآلباء مع األبناء مواضيعبني بة األكرب ولكنه استحوذ على النس، الكرمي عموما
من بني جمموع عـدد   )٪٣٥.٢٩( بنسبة تزيد عن الثلث، اليت تناولته ستة مواضع عدد املواضع
وحوار إبراهيم عليه السالم ، يف حوار إبراهيم ويعقوب عليهما السالم مع بنيهموذلك ، احلوارات

، واجلزء األكرب من حوار لقمان مع ابنـه ، السالم مع ابنه وحوار نوح عليه، مع أبيه يف موضعني
 . وحوار االبن الكافر مع والديه

من جمموع ) ٪١٧.٦٥(كان نصيب هذا املوضوع ثالثة مواضع بنسبة ، النصح واملشورة .٢
ويف حوار ابنـة  ، وهي حوار يوسف عليه السالم مع أبيه عندما قص الرؤيا عليه، عدد احلوارات

 . ويف حوار إبراهيم عليه السالم مع إمساعيل، بيهاصاحب مدين مع أ
) ٪١١.٧٦(وجاء يف موضعني بنسبة ، -طلب أخذ األخ من قبل إخوة يوسف-الطلب  .٣

األول طلبـهم  ، يف حوار إخوة يوسف وأبيهم يعقوب عليه السـالم ، من جمموع عدد احلوارات
 . والثاين طلب بنيامني،يوسف عليه السالم

يف حـوار إخـوة   ، من جمموع عدد احلوارات) ٪١١.٧٦(بنسبة  يف موضعني، االعتذار .٤
 . والثاين االعتذار عن فقد بنيامني، األول االعتذار عن فقد يوسف عليه السالم، يوسف مع أبيهم

وحصلت يف احلوار ، من جمموع عدد احلوارات) ٪٥.٨٨(يف موضع واحد بنسبة ، التوبة .٥
 . هم إىل اهللا تعاىل مما فعلوا بأخويهم وأبيهمالذي بينوا فيه توبت، بني إخوة يوسف وأبيهم

من جممـوع  ) ٪٥.٨٨(يف موضع واحد بنسبة ، االعتراف بنعمة اهللا تعاىل وشكره عليها .٦
 .بعد إلتقائهم، وحصل يف احلوار بني يوسف عليه السالم وأبيه، عدد احلوارات

ع عـدد   من جممـو ) ٪٥.٨٨(يف موضع واحد بنسبة ،وبث الطمأنينة يف النفس،التثبيت .٧
 .يف حوار عيسى مع أمه حني دهلا على الشراب والغذاء وكيف تتصرف مع قومها، احلوارات



 

حصل يف ، من جمموع عدد احلوارات) ٪٥.٨٨(يف موضع واحد بنسبة ، طلب املساعدة .٨
 .عندما طلبت منها قصَّ أثر أخيها، احلوار بني أم موسى وأخته

من جممـوع عـدد   ) ٪٥.٨٨(بنسبة  يف موضع واحد، الوعظ حول العبادات واألخالق .٩
جاء يف بقية حوار لقمان مع ابنه الذي احتوى موضوعا آخر هو الدعوة إىل التوحيـد  ، احلوارات

  .سبقت اإلشارة إليه

  :ءحوار اآلباء مع األبناأسس يقوم عليها : ثانيا
منها ما . ه اهلدفوبلوغ، بقيامه على أسس متينة تدفع حنو جناح احلوار حوار اآلباء مع األبناءمتيز 

ومنها ما هو خاص باالبن وهو املسـؤول  ، هو خاص باألب يقع عليه اجلانب األكرب يف حتقيقها
  .ومنها ما هو عام مشترك يلزم حصوله من األب واالبن معا. عن وجودها

 :أسس خاصة باألب. ١
من أعظم مقاصد القرآن الكرمي ما يتعلق بتقريـر وحفـظ كرامـة     :حفظ كرامة االبن .١

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ : حيث يقول تعاىل، اإلنسان عموما

جند أن الكرامة أساس تقوم عليه أغلـب  ، حوار اآلباء مع األبناءويف  ،]٧٠: اإلسـراء  [چڱ  ں  ں  
 كما فعل يعقـوب ، فقد ظهر من اآليات حفظ اآلباء لكرامة األبناء حىت مع عصيام، احلوارات

ألن ، وكذلك حفظها حىت مع كفرهم كما فعل نوح عليه السالم مع ابنه، عليه السالم مع أبنائه
 . فيها دافع حنو االستجابة والقبول

، وحتيط ا ظـروف خمتلفـة  ، يصوغ شخصية االبن عدد من املؤثرات: اإلحاطة باالبن .٢
البن البد أن يكـون  واألب الذي حيرص على فهم ا. تشكل تفكريه وتتحكم يف فهمه وتصرفاته

، ليتمكن من التعامل معه وفق خلفيته وما يتطلبـه املوقـف  ، حميطًا بكل هذه األمور اليت تؤثر فيه
فقد كان حواره مع أبنائه على اخـتالفهم  ، ولعل أوضح مثال هلذا األب هو يعقوب عليه السالم

، متفهما الفروق بينـهم ، هفقد عامل كالً منهم مبا يناسب، دليالً على إحاطته م، )صاحل وعاصي(
 .وحاجة كل  منهم

، على األب يف مجيع أحوال احلوار مع االبن أن يظهر تقديره لـه : عدم االستهانة باالبن .٣
وتزداد احلاجة لذلك يف حال تفوق االبن عليه يف العلم؛ ألن إحساس االبن ذا التقدير يدفعه حنو 

استهانة آزر مبا عند إبراهيم عليه السالم من العلم وقد دفعت ، الرغبة الدائمة يف احلوار مع األب
 .  إىل ترك إبراهيم عليه السالم له والبعد عنه، وعدم استجابته لدعوته



 

  :أسس خاصة باالبن. ٢
إال أن يـأمره  ، من واجب الرب أن يطيع االبن أباه يف كل ما يأمر بـه : الطاعة يف احلق .١
ومن ذلك ما حصل يف حوار إبراهيم عليه السالم ، عةففي هذه احلالة جيب عليه عدم الطا، مبعصية

ويف املقابل ضرب إمساعيل  .ألمر أبيه بعبادا بحيث مل يستجِ، مع أبيه حول األصنام اليت يعبدها
مع شدة األمر الذي ، -الذي هو أمر من اهللا تعاىل-عليه السالم أروع األمثلة لطاعة األب يف احلق

 .طلبه أبوه وهو ذحبه
من األمور اليت تدل على وصول احلوار للنتيجة املطلوبة االسـتجابة   :جابة السريعةاالست .٢

واألخرية هي أعالها رتبة وأفضـلها  ، وقد تكون بالقول أو الفعل أو ما معا، السريعة من االبن
عنـدما  ، ما كان من إمساعيل عليه السـالم : ومن أعظم األمثلة على ذلك، وقعا يف نفس األب

ٱ  ٻ  ٻ  چ: واستجاب فعالً كما يدل قوله تعاىل ،چ �  �   �  �   �چ : بيه قوالًاستجاب أل

 .ما كان من أخت موسى حينما أمرا أمها بتتبع أثره ففعلت: ومن األمثلة ،]١٠٣: الصافات [ چٻ
ويف هذه احلـال  ، قد يصل االبن لدرجة من املرتلة أو العلم تفوق األب: التواضع لألب .٣

إال أنه يف احلـوار أدعـى   ، فهو وإن كان من لوازم الرب، سلك التواضع مع األبعلى االبن أن ي
وقد كان إبراهيم عليه السالم شديد التواضع مع أبيه على شدة ما كـان  ، لقبول ما جاء به االبن
 .   وكفر باهللا تعاىل؛ رغبة يف استجابته لدعوة التوحيد، وصدود، من أبيه من استكبار

  :ة بني األب واالبنأسس عامة مشترك. ٣
فهذا إبراهيم عليـه السـالم يقـف    ، التنوع يف اخلطاب وفق ما حيتاجه املوقف احلواري .١

، وموقف األب املؤمن مع االبـن املـؤمن  ، موقفني خمتلفني موقف االبن املؤمن مع األب الكافر
  . فيتنوع خطابه معهما وفق ما يناسب كال منهما

فهـو إىل  ، كما فعل لقمان يف حواره مع ابنه، وجداناجلمع بني إقناع العقل واستثارة ال .٢
استثار عاطفة البنوة من خالل ندائـه  ، جانب إثبات قدرة اهللا تعاىل من خالل ضرب املثل احلسي

 .داللة على التحبب له والتلطف، بيا بين
فأشد مـا  ، أو األب الكافر، حىت مع االبن الكافر، التمسك بلني الكالم والقول احلسن .٣
يف حني قد تنتهي بعض احلوارات األخرى ، ليه احلوار مع األب الكافر االفتراق على طيبينتهي إ



 

كما يف حـوار موسـى مـع    ،أو باملواجهة )١(يف القرآن باللجاج-غري حوارات اآلباء واألبناء-
 . فرعون
قول األب البنه : واألكثر وقعا يف النفس، اختيار األلفاظ األكثر مناسبة للمقام واملوضوع .٤

كما يف حوار إبراهيم ويعقوب عليهما السالم مع بنيهم أكثر تقبال عند االبـن  " أوصيك بكذا"
قـول  . ؛ ألن فيها معىن احلرص املصحوب بـالتودد "آمرك بكذا"من قوله ، وأقرب إىل استجابته

ومن . الذي هو ألطف من املعاقبةأتى بلفظ املَس  .چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ: إبراهيم عليه السالم ألبيه
ختيار اللفظ املناسب للحوار ما عبرت به أم موسى عند طلبها من ابنتها البحث عـن أخيهـا   ا

ومل تقل انظري أين يذهب؛ ألن تتبع األثر يكـون أشـد يف الطلـب    ، بالقَصص وهو تتبع األثر
 .والبحث
ومن أمهها كلمة بين؛ فلم يرد تسمية االبن بامسـه إال  ، استخدام كلمات معينة يف احلوار .٥

 .آزر البنه إبراهيم عليه السالممن 
الصـاحل  ، سواء اآلباء أو األبناء ذكـورا وإناثًـا  ، حق احلوار متاح لكل فرد يف األسرة .٦

 .والعاصي بل حىت الكافر
أمهية الوقت واملكان يف احلوار؛ ألن اختيار الوقت املناسب ملوضوع احلوار أو املناسـب   .٧

أدعى للتـأثري  ، وع احلوار أو لطريف احلوار قربا وبعداواختيار املكان املناسب ملوض، لطريف احلوار
ويدل ، وقد ظهرت أمهية الوقت من اختيار إخوة يوسف وقت العشاء للحوار مع أبيهم، واإلقناع

وتقريبـا  ، رفعـا لشـأما  ، على أمهية املكان ما حصل من يوسف عندما رفع أبويه على العرش
  .ملكاما منه

أو قبول ، ضرورية حلصول التقارب يف وجهات النظر، باء واألبناءالعالقة الوطيدة بني اآل .٨
عالقة إبراهيم مع ابنه إمساعيل ، ومن األمثلة على العالقة القوية املؤثرة يف احلوار، النصح واالقتناع
 .وعالقة يوسف مع أبيه يعقوب عليهما السالم، عليهما السالم

وألمهية هذه األسـاليب  ، يب وجهات النظرالتنوع يف أساليب احلوار بغية اإلقناع أو تقر .٩
 .كما سيأيت حوار اآلباء مع األبناءأُفردت عن األسس كجزء مستقل من أجزاء منهجية 

  

                                     
، مرجع سابق، من جواهر القاموس تاج العروس ،زبيديال مرتضى حممد(، التَّمادي يف اَألمر ولو تبيَّن اخلَطَأَاخلصومة و هواللجاج ) ١(

  ). ١٧٩ص، اجلزء السادس



 

  :أهم األساليب املستخدمة يف حوار اآلباء مع األبناء: ثالثًا
 يف، وفق ما يقتضيه املوقف احلواري، حوار اآلباء مع األبناءيتنوع استخدام األساليب يف 
وحيتاجه للوصول إىل النتيجة ، أو ما يناسب الطرف اآلخر، املوضوع أو اهلدف املرجو من احلوار

  .املطلوبة سواء كانت اإلقناع أو تقريب وجهات النظر
، وتكرر استخدامها يف أحيان كثرية، وقد احتوت آيات احلوار على عدد من األساليب التربوية

والفائدة املرجوة منها يف حوار اآلباء مع ، لتعريف اوا، وفيما يلي عرض ألهم هذه األساليب
  :األبناء
 :  االستفهام .١

فيكون استفهام العالم  - وهو طلب الفهم–وقد خيرج عن معناه احلقيقي، هو طلب الفهم  
، التقرير، اإلثبات: واألغراض اليت خيرج إليها االستفهام كثرية منها)...لغرض(بالشيء مع علمه به

  .)١(...التعجب، التحذير، راإلنكا، األمر
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ       چاستفهام إخوة يوسف من أبيهم عن سبب منعه إرسال يوسف معهم : من أمثلته

  .چپ  پ  پڀ چ: واستفهام إبراهيم من أبيه منكرا فعله.   چٷ  ۋ
فال ، أو إثارة لالنتباه. إشارة إىل اإلنكار حوار اآلباء مع األبناءويف استخدام هذا األسلوب يف 
وإن كان معلوما سلفًا لدى ، وفيه تشويق حنو أمهية اجلواب. تنشغل احلواس بغري املُستفْهم عنه

  .   األب أو االبن
  :احلُجةُ .٢

  . )٣(وهي ما دلَّ به على صحة الدعوى، )٢(الدليل والربهان  
األبناء أا والغالب يف حوار اآلباء مع ، أو عقلية، وهي أسلوب لإلقناع سواء كانت حمسوسة

ومثاله . فهي أقرب لسمع وبصر املُحاور، لكون احلجة احلسية أكثر إقناعا، كانت حمسوسة
كما ، بأا من صنع أيدي أبيه وقومه، استدالل إبراهيم عليه السالم على بطالن عبادة األصنام

لك كذ، چڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ  چ  ڇ  ڇ چ: استدل بعدم مساعها أو رؤيتها فقال
، چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇچ : االستدالل بالقميص يف حوار أبناء يعقوب مع أبيهم عليه السالم
ں  ڻ     ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںچ: واالستدالل بشهادة العري وأهل القرية على صدق ما أخربوا به أبيهم

                                     
 .١١٠ص ،مرجع سابق، م املصطلحات البالغية وتطورهامعج، أمحد مطلوب) ١(

 .٣٨ص، مرجع سابق، لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين ابن منظور) ٢(
 .١٤٥ص، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ،بريوت ،دار النفائس، حممد املرعشلي :حتقيق، كتاب التعريفات، علي بن حممد اجلرجاين) ٣(



 

 .چڻ  ٹ
 :النداء .٣

يأيت مصدَّرا  وقد.)١(أو هو طلب إقبال املدعو إىل الداعي، وهو التصويت باملُنادى ليقبل  
- أو غافال ،ينادى القريب إذا كان ساهياوقد ، ويكون النداء للبعيد. أو خالهلا، يف أول اآلية

إذا كان اخلطاب  ،وال غافل ،وقد ينادى القريب الذي ليس بساه،-البعيدله منـزلة  زيالًـتن
أو  ،للتأسف النداءومن أغراضه أن يكون ...نادىاملرتب على النداء يف حمل االعتناء بشأن املُ

  .أو للتكرمي والتلطف، أو للتحزن.)٢(لتنبيهأو ل، لتلهفل
، إفرادا، مصاحبا لوصف البنوة مصغرا حوار اآلباء مع األبناءوقد حصل النداء يف آيات 

ہ  ہ  ہ   چ: يا بنيَّ: ومن األمثلة على ذلك، ومجعا، إفرادا، وكذلك مصاحبا لوصف األبوة، ومجعا

.  چڦ   ڦ  ڦڦچ : يا أبانا، چ  ��  �   �  � چ: يا أبت، چں  ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹچ : ا بنِيَّي، چ
داللة على ، چۅ  ۉ   ۉ  چ : مرة واحدة من يعقوب عليه السالم يف قوله، باإلضافة لنداء األسف

  .)٣(واألصل أن النداء لألشخاص، التعجب؛ ألن األسف ال ينادى
مستعمل جمازاً يف طلب حضور الذهن ، مع حضور املُنادى واستخدام النداء يف احلوار

اكتفى ، فالنداء كما جاء يف آيات احلوار، وله أمهية خاصة يف حوار األب مع االبن ،لوعي الكالم
وتنبيها على شدة قُرب ، داللة على احملبة وإخالص النصح، مع لفظ البنوة مصغرا) يا(بأداة النداء 

فمرة ، حبسب موضوع احلوار -كلمة بين-قد اختلفت أغراض التصغريو، مكانة االبن من األب
كما كان من -ومرة يكون إلظهار احلزن، -كما كان من لقمان مع ابنه-يكون للتكرمي والتلطف

  .-كما كان من إبراهيم عليه السالم مع ابنه-وقد يكون إلظهار الشفقة والرمحة ، -نوح مع ابنه
وإن كان هو املعتاد يف خطاب األبناء ، املصاحب للفظ األبوةويف املقابل فإن أمهية النداء 

جافًا معتادا حىت وإن كان  -يف آيات احلوار-إال أنه مل يأيت يف حوار األبناء مع اآلباء، مع اآلباء
بل دل سياق اآليات على صدوره من األبناء بنربة الصوت اليت تناسب موضوع ، مع األب الكافر

كاالستعطاف والتوسل يف حوار إبراهيم عليه السالم مع ، غرض من النداءومبا يوافق ال، احلوار
  .والتوقري يف حوار يوسف عليه السالم مع أبيه، أبيه

ويالحظ أن النداء قد يتكرر يف املوقف احلواري الواحد أكثر من مرة كما حصل يف حوار لقمان 

                                     
 . ٦٥٨ص، مرجع سابق، تطورهامعجم املصطلحات البالغية و، أمحد مطلوب) ١(
  .٤٤٦ص، مرجع سابق، الربهان يف علوم القرآن، الزركشيالدين حممد بن عبد اهللا  بدر )٢(

  .٣٥٣ص، اجلزء الثالث، املرجع السابق) ٣(



 

، على فرط النصيحة وشدة احلرص ويف ذلك داللة، وحوار إبراهيم عليه السالم مع أبيه، مع ابنه
  .وإعادة تنشيط السامع

 :التدرج .٤
يقصد به االرتقاء التصاعدي يف إكساب الفرد معايل األمور؛ ألن النفوس تنفر عن تـرك    
يكون التدرج يف عرض املوضـوع إذا  . دفعة واحدة، )١(وتستصعب اإلملام بكل األمور، املألوف

لقمان مع ابنه حيث انتقل متدرجا من احلديث عـن   ومثاله حوار، احتوى على أكثر من جانب
كما يكون التدرج يف استخدام . )٢(توحيد اهللا وبر الوالدين إىل احلديث عن العبادات مث األخالق

: ومثاله احلوار بني االبن الكـافر ووالديـه  ، األساليب إذا تنوعت خالل املوقف احلواري الواحد
مث االستغاثة باهللا تعاىل لتذكري االبن بعظمـة مـن   ، صح لالبنالبدء بإظهار الشفقة والرغبة يف الن

  .)٣(وتعليل أمر االبن باإلميان، مث بيان السبب،مث التخويف والدعاء بالويل، عصى
فالنفوس ، ويف استخدام أسلوب التدرج يئة لنفس الطرف اآلخر يف احلوار لتلقي ما يطرح عليها

سواء يف إزالة ما يضادها أو -والتدرج يف عرض الفكرة، هختتلف يف سرعة انتقاهلا عما كانت علي
  .أدعى لقبوهلا-ترسيخها

 :التعليل .٥

فتأيت ، أو حنو ذلك، أو لطيفًا، أو عجيبا، وهو أن تقصد إىل حكم فتراه مستبعدا لكونه قريبا  
لته أروج يف بصفة مناسبة للتعليل فتدعي كوا علة للحكم لتوهم حتقيقه؛ فإن إثبات احلكم بذكر ع

  . )٤(العقل من إثباته مبجرد دعواه
بذكر ، فكل أمر أو ي كان معلالً لالبن، ومن أوضح األمثلة على ذلك ما جاء يف حوار لقمان مع ابنه

  .)٥(أو الترك، أو اإلقالع، أو الفعل، مبا يدفع االبن إىل القول، السبب الدافع لألمر أو النهي
وقد ، حيث تعرف بالتعليل حكمتها وغايتها واملصلحة منها، ر املُعللةوالنفوس تنبعث إىل فعل األمو

وجاء التعليل مالزما يف حوار االبن املوجه لألب . جاءت حوارات اآلباء مع األبناء يف غالبها معلَّلة
وإن -خاصه؛ احتراما حلق األبوة الذي يلزم االبن بالتلطف يف خطاب األب والتوسل إليه بتعليل الطلب 

                                     
 .٢٧٣ص، مرجع سابق، أصول التربية اإلسالمية، خالد احلازمي) ١(
 .١٢٦ص، ن مواضع احلواراملوضع احلوار اخلامس عشر م: الفصل احلايلينظر ) ٢(
 .١٣٣ص، املوضع احلوار السابع عشر من مواضع احلوار: الفصل احلايلينظر ) ٣(
 .٣٩١ص ،مرجع سابق، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، أمحد مطلوب )٤(
 .١٢٦ص، املوضع احلوار اخلامس عشر من مواضع احلوار: ينظر الفصل احلايل )٥(



 

  . -ان على حقك
 :التوكيد .٦

ويدخل التوكيد يف الكالم لدفع الشك ...،هو أن يرد اللفظ لتقرير املعىن احلاصل قبله وتقويته  
فيزداد وينقص حبسب زيادة أمهية املعىن أو قلة ، وكلما عظم االهتمام باألمر كثر التأكيد...وتقوية املعىن

  .)١(لذلك وال يلزم أن يكون منكرا ويستخدم يف الكالم إذا كان املخاطب حمتاجا، ذلك
وحيصل ، )٢(ومنه التوكيد اللفظي ومنه املعنوي. وللتوكيد أدوات خاصة كاللَّام ونون التوكيد

وتكرار بعض ، والقسم، وأخذ املوثق، التأكيد كذلك باستخدام بعض األساليب األخرى كالتعليل
  . الكلمات

قول : ومن أمثلة التوكيد بتكرار الكلمات ،چ�چ، چۅ  چ : بأدوات التوكيد: ومن أمثلة التوكيد
  .يف نفس اآلية چ  �چ :مث قوله،چ    �چ : يوسف عليه السالن

ويستخدم أيضا عند إحساس املُحاوِر ، )٣(وهو مهم يف بث الفكرة وتقويتها وإثارة اهتمام النفوس ا
وقد ، وار ليزيل هذا الشكفيلجأ إىل التوكيد يف موضوع احل، حبصول الشك يف نفس الطرف اآلخر
وإن كان غرضهم سيئًا ، لتأكيد صدقهم يف عدة مواقف حوارية، استخدمه أبناء يعقوب عليه السالم

  . أحيانا
 : املوثق واإلشهاد .٧

وقد طلبه يعقوب عليه  ،)٤(عقد مؤكد بيمني وعهد :وامليثاق، هو االسم من امليثاق: املوثق  
ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  :قالف، ا سألوه أخذ أخيهم بنيامنيملَّ، السالم من بنيه يف حواره معهم

وأراد عليه السالم أن حيلفوا . چڑ  ڑ  ک       ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    
  .)٥(ألنه مما تؤكد العهود به وتشدد ؛وجعل احللف به سبحانه موثقاً منه، له باهللا تعاىل
فهو الشاهد ، إليه تعاىل، وما أتوه من موثق، ب على اهللا فَيوكل أبناءههو أن يعتمد األ: واإلشهاد
كما فعله يعقوب مع أبنائه . وإن أخلفوه عاقبهم، جازاهم خري اجلزاء، فإن وفوا ميثاقهم، عليهم

  .   چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ : بعد أن أتوه املوثق
إذا كان ، البن لتحمل مسؤولية التكليفوطلب املوثق من األبناء من األساليب النافعة يف دفع ا

                                     
 .٤٥٢/٤٥٦ص، الد األول، هـ١٤٢١، مصر، دار ابن عفان، قواعد التفسري ،بن عثمان السبت دخال )١(
 .٣٨٤ص، اجلزء الثاين، مرجع سابق، رآنالربهان يف علوم الق، الزركشي بدر الدين حممد  )٢(
   .٦١ص، ت.د، القاهرة، مكتبة وهبة، ٣ط، خصائص التراكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين، حممد أبو موسى )٣(
 .٨٥٣ص، مرجع سابق، ت ألفاظ القرآنمفردا، الراغب األصفهاين) ٤(
 .١٤ص، اجلزء الثالث عشر، مرجع سابق ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، أبو الفضل شهاب الدين األلوسي) ٥(



 

، فال يستخدم إال يف مراحل متأخرة، ويف حال كونه مصاحبا لليمني، -القسم- جمردا عن اليمني
حيث مل يطلبه يف املرة األوىل حني سأله أبناؤه أخذ يوسف عليه ، كما فعل يعقوب عليه السالم

  . السالم معهم
مراقبة اهللا تعاىل ستحضار األبناء على ا وحث ،أمام أبنائه  تعاىلباهللاألب  واملقصود منه تأكيد ثقة

عليهم يف كل زمان  رقيبوع لطَّم فهو، لكونه هو الوكيل على ما اتفقوا عليه، هلم يف كل وقت
حيث شعروا ، واملالحظ أن هذا األسلوب آتى مثرته مع أبناء يعقوب عليه السالم. ومكان

ٹ  چ: مما دفع األخ األكرب أن يقول، س أخوهم بنيامني يف أرض مصرمبسؤولية هذا املوثق حني حب

  .]٨٠: يوسف [ چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  
  :ضرب املثل .٨
وجتعله أكثر إمتاعا للعقل وإمتاعا لألذن ، إبراز املعىن يف صورة حسية تكسبه روعة ومجاالً: املثل
وقُرِنَ الضرب ...أم بطريقة الكناية، ريقة التشبيهأو بط، سواء ورد هذا التمثيل بطريق االستعارة...

  .)١(وابتكاره، وإنشاؤه، هو صوغه:فيكون معىن ضرب املثل، اصطالحا" ضرب املثل: "باملثل فقيل
بأمر آخر ، ربط املعاين اردة أو اجلديدة اليت ال سابق خربة للسامع ا: واملقصود من ضرب املثل

ميكن أن يصل املعىن املراد بكل سهولة ، اس عقلي بسيطة سريعةوبعملية قي، مما يقع يف خربته
  . )٢(ويسر

من خالل الوقوف على ، وعقل الطرف اآلخر، ومستخدم هذا األسلوب يف احلوار يؤثر يف قلب
كصوت -أو قباحة الفعل، يف حوار لقمان مع ابنه -مثقال احلبة-كمقدار الصغر، وجه الشبه

  .ويصل املقصود، لك يتضح موضوع احلواريف نفس احلوار؛ وبذ -احلمري
 :القسم .٩

ليزول ، وتأكُّده، وفائدته تحقُّق اجلواب عند السامع، ومنه ظاهر ومضمر، )٣(هو احللف واليمني
  .)٤(عنه التردد فيه

فإنه كثريا ما ، فإن مل ينجح القسم أحيانا يف محل املخاطب على التصديق، ففيه توكيد للخرب

                                     
، مكة املكرمة، مطابع جامعة أم القرى ،آن الكرميعدد من األمثال يف القربعض األبعاد التربوية ل، آمال محزة املرزوقي أبو حسني )١(

 .١٨/٢٠ص، م١٩٩٩-هـ١٤٢٠
 .٣٧٢ص ،م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ ،القاهرة، دار الفكر العريب، السنة النبوية رؤية تربوية، سعيد إمساعيل علي) ٢(
  .٤٧٣ص ،الد األول، مرجع سابق، قواعد التفسري، بن عثمان السبت دخال) ٣(
 .٣٧٤ص، اجلزء الثاين، مرجع سابق ،الربهان يف علوم القرآن، لزركشيا بدر الدين حممد )٤(



 

  .)١(ويدفع إىل الشك فيها، كرة املخالفةيوهن يف النفس الف
ثالث مرات من أبناء يعقـوب عليـه   ، مخس مرات فقط حوار اآلباء مع األبناءوقد استخدم يف 
  �     �   �  �  �  �    �    �    �  چ : وقوهلم، چی  ی  ي  ي    �  چ:السالم يف قوهلم

ه  ے   چ :آزر أبو إبراهيم عليه السالموالرابعة من ، چی  ی  �       �  �چ :وقوهلم چ  �  �

  .)٢(چڦ ڤ  ڤ  ڦچ :واخلامسة قول لقمان البنه، چے  ۓۓ
 : األمر أو النهي .١٠
  .)٣(هو الصيغة الطالبة للفعل مطلقًا من املخاطب: األمر
  .)٤(طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء واإللزام: النهي

حوار واملهم يف ، ري أا تأيت مبعىن الطلب غري املُلزمغ، وقد تتطلب مصلحة املُحاور األمر أو النهي
  .لكون ذلك أقرب الستجابة املُحاور، أا جاءت مرتبطة بالتعليل غالبا، اآلباء مع األبناء
  .چې      ې  چ  :وقول لقمان البنه، چہ  ہچ : قول نوح البنه: فمن أمثلة األمر
ں  ڻ  ڻ    چ : وقوله لبقية أبنائه، چٻ  ٻ  ٻ  چ :مقول يعقوب ليوسف عليهما السال: من أمثلة النهي

  .چ  �     �  �چ : وقول لقمان البنه، چٹ  ٹ 
  : أسلوب تقبيح الفعل السيئ يف نظر املُحاور لدفعه حنو تركه .١١

من خالل ، وهو إظهار الفعل يف صورة يستنكرها قلب وعقل الفاعل وتشمئز منها نفسه
  .أو تشبيهه بأمر من األمور املُستقبحة، أو حسية، ةحبجة عقلي، االستدالل على خطئه

، چڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ  چ  ڇ  ڇ چ: وقولـه ، حوار إبراهيم عليه السالم مع أبيه: ومثاله
  .چ      �  �  �    �      �  ��  �  �چ  :وقول لقمان البنه

وميلها حنو اجلميل من ، بيحوهو أسلوب غري مباشر يعتمد على نفْرة النفوس بفطرا من الق
ومع االبن حفظًا ، حفاظًا على املساس مبشاعره، وتظهر فائدته مع األب، األقوال واألفعال

  . وإشارة إىل البعد عن الفعل وعن غريه من األفعال اليت متاثله يف السوء، لكرامته

  :خامتة الفصل وأهم النتائج
حيث تناول ، يف القرآن الكرمي آلباء مع األبناءحوار امن خالل هذا الفصل مت التعرف على واقع 

                                     
   .١٣٢ص، م٢٠٠٣، القاهرة، شركة ضة مصر، من بالغة القرآن، أمحد بدوي )١(
 .حول وجود القسم يف اآلية هكالمينظر  .٤٤ص ،اجلزء الثالث، مرجع سابق ،الربهان يف علوم القرآن، الزركشيحممد الدين  بدر )٢(

 . ١٧٦ص، مرجع سابق، الكليات، أبو البقاء الكويف) ٣(
 .٦٦٧ص، مرجع سابق، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، أمحد مطلوب) ٤(



 

، وهي سبعة عشر موضعا، حوار اآلباء مع األبناءدراسة نصوص : األول منهما، مبحثني أساسني
مث . احتوى كل موضع على عدد من الفوائد التربوية العامة وتطبيقات تربوية خاصة باحلوار

، حوار اآلباء مع األبناءاليت احتوت على مواضيع  ،منهجية حوار اآلباء مع األبناء: املبحث الثاين
، -ومنها املشترك بينهما، منها ما خيتص باألب ومنها ما خيتص باالبن -مث األسس اليت قام عليها

، واحلُجة، وهي االستفهام، حوار اآلباء مع األبناءمث أهم األساليب اليت جرى استخدامها يف 
واألمر ، والقسم، وضرب املثل، وأخذ املوثق واإلشهاد، كيدوالتو، والتعليل، والتدرج، والنداء
  .وتقبيح الفعل السيئ يف نظر فاعله، والنهي

  :حوار اآلباء مع األبناءوفيما يلي أهم نتائج دراسة نصوص 
وكان النصيب األكرب مـن عـدد   ، يف تسع سور حوار اآلباء مع األبناءتوزعت مواضع  .١

يف سبعة مواضع؛ ولعل ذلك لكون قصة يوسف أطول ، بنيهبني يعقوب عليه السالم و، احلوارات
مث يليها حوارات إبراهيم عليه السالم مع أبيه وابنـه يف  . القصص وأحسنها كما وصفها اهللا تعاىل

وهو موضـع ذكـر   ، مع اشتراك يعقوب وإبراهيم عليهما السالم يف موضع واحد. ثالثة مواضع
 .وصيتهم ألبنائهم

فاشتملت على ما ميثل النماذج البشرية ومـا  ، األبناء بالواقعية متيزت حوارات اآلباء مع .٢
حيث جند النمـاذج  ، على مر العصور، أو بعد عنه، ميكن أن تكون عليه النفوس من قُرب للحق

األب املؤمن مـع االبـن    -األب املؤمن مع االبن الكافر -األب املؤمن مع االبن الصاحل: التالية
 .وذاك لكي يفي حباجات الواقع البشري. ألب الكافراالبن الصاحل مع ا -العاصي
ممـا  . واستحضار الشخوص أمام السمع والبصر، قدرة احلوار على بث احليوية يف النص .٣

 .ساعد على معرفة الشخصيات ووجهات نظرهم املختلفة من خالل مساعهم يتكلمون بأنفسهم
مث مضـمون  ، هيد والتهيئـة كالتم، يمكن متييز مراحل واضحة يف حوار اآلباء مع األبناء .٤
 .مث خامتة احلوار، احلوار
، وهو تقبيحه يف نظـره ، استخدام أسلوب غري مباشر لدفع املُحاور حنو ترك الفعل السيئ .٥

ليدفعه ، وكما كان من لقمان مع ابنه، كما فعل إبراهيم عليه السالم مع أبيه ليترك عبادة األصنام
 .حنو استقباح رفع الصوت

وذلك يف حاالت خاصة؛ للتـأثري  ، تخدام األلفاظ اليت تستجيش املشاعرحيصل أحيانا اس .٦
 . على االبن العاصي أو الكافر ومل تكن متكلفة بل بدافع األبوة الالهفة واخلائفة على مصري االبن



 

يف بعض احلوارات كالتدوير والتهيئة يف حوار إبراهيم ، حتقق بعض املعاين اللغوية للحوار .٧
ومن املعاين اليت حتققت كذلك املراجعة كما يف حوار . خوة يوسف مع أبيهموحوارات إ، مع أبيه

 . نوح عليه السالم مع ابنه
، أثر املوقف احلوار وموضوع احلوار على طول النص احلواري وقصره بني اآلباء واألبناء .٨

 .كما كان يف احلوار بني أم موسـى وأختـه  ، فقد يستدعيان قصر العبارات واالستجابة السريعة
 .وكما حصل يف حوار االبن الكافر مع والديه

 . كأسلوب احلجة والتوكيد، أثر موقف املُحاور على اختيار األسلوب املستخدم .٩
  .ختصيص موضوع واحد للحوار يف املوقف احلواري يف الغالب .١٠
 .حيصل أحيانا استخدام احلوار غري اللفظي كاإلعراض .١١
 .ارات اآلباء مع األبناء يف القرآناهلدوء وإظهار احلرص مستان غالبتان على حو .١٢
 .والشفقة، والرمحة، كالبكاء، وضوح العاطفة املصاحبة للحوار .١٣
ومـن ذلـك أن   ، ظهر منذ بداية احلوار وحىت ايته، األدب صفة مالزمة لآلباء واألبناء .١٤

يقابله يف الغالب يابين رإال يف حالة كفر أحد طريف احلوار كما كان من آز، النداء بيا أبت . 
 .حنو ابنه إبراهيم عليه السالم، التسلط يف احلوار مل يظهر إال يف حالة األب الكافر آزر .١٥
كما كـان مـن أيب   . أن الكفر أو املعصية قد تطغى على العقل فال يعود ينفع معه شيء .١٦
  .وإخوة يوسف، وابن نوح، إبراهيم
نائهم كما ظهر من حوارات عالقة األخوة من العالقات املؤثرة واملتأثرة حبوار اآلباء مع أب .١٧

 .إخوة يوسف عليه السالم مع أبيهم
. يف حالة اآلباء املؤمنني أو األبناء الصاحلني، نتيجة احلوار تكون إما االستجابة وفعل األمر .١٨

أو عدم االستجابة يف حالة اآلباء أو األبنـاء  ، أو التوبة واالعتراف باخلطأ يف حالة االبن العاصي
 . الكافرين
واحلوار غري ، كاهلدوء، الل دراسة اآليات استخدام آليات حمددة خالل احلوارظهر من خ .١٩
، اإلنصـات ، واأللفـاظ اخلاصـة  ، -يف الغالب-ختصيص احلوار حول موضوع واحد، اللفظي

 ...ختصيص وقت ومكان خاصني للحوار

يف  ألبناءحوار اآلباء مع اأخريا فقد كان الفصل احلايل إجابة عن سؤال طُرح يف أوله حول واقع 
إتباعا ، ومبا أن النفوس تتوق إىل ترمجة ما جاء به القرآن عمليا. القرآن الكرمي وتطبيقاته التربوية

من خالل االستفادة ، ألمر اهللا تعاىل يف العمل مبا جاء به؛ فإن الفصل القادم حماولة لتحقيق ذلك



 

وصياغة تصور مقترح تستفيد ، كما جاءت يف القرآن الكرمي حوار اآلباء مع األبناءمن منهجية 
  .منه األسرة املسلمة ممثلة يف اآلباء واألبناء

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل اخلامس
  تصور مقرتح لتفعيل حوار اآلباء مع األبناء

  

  

  



 

:
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ :يف قوله تعاىل، قَرن القرآن الكرمي بني اإلميان والعمل الصاحل

وى عن خمالفة القول للعمل؛ وعدَّه مما عظُم بغضه من ، ]٣ -١: العصر[چڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ
 چڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  هچ   :فقـال ، اهللا سبحانه وتعـاىل 

وميـدان التربيـة   ، ويف ذلك داللة على أمهية العمل بالعلم وتطبيقه يف كل امليادين،]٣ -٢: الصف[
  .وإال كان مآله إىل بطون الكتب، اليت ال ينفك فيه العلم النظري عن التطبيق العملي أحد امليادين

؛ألن )١(والتطبيق العملي هو ما يتعلق بأساليب ممارسة السلوك اإلنساين يف مواقف احلياة املختلفـة 
  . ويظهر جناحه، حيث يعطي فائدته،العلم النظري ال يكتسب تأثريه وفعاليته إال باملمارسة

وبناًء على ما سبق فإن احلوار بني اآلباء واألبناء من األساليب التربوية اليت يمكن تفعيلها 
ويهدف الفصل احلايل إىل اإلجابة عن ، من خالل ممارسته عمليا يف األسرة ممثلة يف اآلباء واألبناء

وقـد بـدأ    ؟األبناءحوار اآلباء مع ما التصور املُقترح لتفعيل : السؤال الرابع من أسئلة الدراسة
لـيعني  ، مسبوقة بعدد من متطلبات اإلعداد ملرحلة احلوار، التصور باقتراح ثالث مراحل للحوار

مث ، الذي حبصوله ميكن حتقيق عدد من الفوائد مت ذكرها، اآلباء على ممارسة وتطبيق احلوار الفعَّال
  . ختم التصور مبقترحات تساعد األسرة يف الوصول حلوار فعَّال

  :وقبل البدء يف عرض ذلك لزم التنبيه على ما يلي
ألنه هو املسؤول عن تعليم االبن أسس ، )٢(كثرياً ما يكون اخلطاب يف ثنايا الفصل موجها لألب-

  .ومهارات احلوار الفعَّال
حيتم على اآلباء التنبيه ملا يناسـب  ، ويف احلوار خصوصا، التعامل يف التربية مع اإلنسان عموما -

وكيف يطبق كل مرحلة مـن  ، -وفق مراحل منوه-وحاجاته املُتجددة ، بن وظروفه اخلاصةكل ا
مما يوجب . وكيف خيتار ما يناسبه من األساليب اليت يأيت بياا خالل الفصل، مراحل احلوار معه

  . على اآلباء واألبناء التحلي باملرونة عند إتباع اخلطوات املُقترحة
مث التدريب واملمارسة ملراحل احلـوار  ، عداد للحوار اليت سيأيت ذكرهاأمهية حتقيق متطلبات اإل -

 . املُقترحة
  :على النحو التايل، حوار اآلباء مع األبناءلتفعيل ، ويمكن حتديد أهداف التصور املقترح

                                     
، املدينة املنورة، مكتبة إحياء التراث اإلسالمي، )رسالة دكتوراة منشورة(،األحكام القيمية اإلسالمية، رومعبد الودود مك) ١(

 ).م١٩٨٧، جامعة املنصورة، التربيةكلية (، ١٤٤ص، م١٩٩٤-هـ١٤١٤
  .عند ذكر األب فاخلطاب موجه لألم كذلك )٢(



 

، بتقدمي ما يدعم عالقة اآلباء باألبنـاء ، اإلسهام يف تنشئة أبناء املسلمني تنشئة صاحلة -١
 .لتغلب على معوقات هذه العالقةويعني على ا

يف ضوء ، تقدمي مادة علمية وعملية تساعد اآلباء واألبناء على إجياد حوار فعَّال بينهما -٢
، اليت سبق بياا يف الفصل الرابع مـن الدراسـة  ، يف القرآن الكرمي حوار اآلباء مع األبناءمنهجية 

 .واالستفادة مما جاء يف بقية فصول الدراسة
٣- موتوظيفهـا  ، كما جاءت يف القرآن الكرمي حوار اآلباء مع األبناءثُّل منهجية حماولة ت

 يف احلياة اليومية على حنو يرتقي بقدرة األب واالبن على احلوار
 .إعداد وتأهيل كالً من األب واالبن قبل احلوار -٤
 . من خالل خطوات تنفيذية عملية، اقتراح مراحل لتحقيق احلوار الفعَّال -٥
 .حصول احلوار الفعَّال بني اآلباء واألبناء إبراز فوائد -٦
 .وضع عدد من املقترحات األخرى اليت تساعد على تفعيل احلوار بني اآلباء واألبناء -٧

א א :א
، وضرورية قبل الدخول يف أي حوار من قبل األب مع االبـن أو العكـس  ، وهي خطوة أساسية

دف إىل إعداد كـل مـن األب   . وب احلوار وتطوير مهاراتهومبنية على إمكانية اكتساب أسل
  :وذلك مبا يلي، واالبن الختاذ احلوار الفعَّال منهجا وأسلوباً يف التعامل مع بعضهما

وحماولة تصحيح ، فهم اآلباء واألبناء لألسس اليت حتكم العالقة بينهما وحتقيقها  
أن : وهي بإجياز، )١(لفصل الثالث من الدراسةوقد مضى تفصيلها يف ا، ما خيالفها يف حالة وجوده

و ، واالبـتالء ، قائمة على املسؤولية، وأا عالقة فطرية، العالقة بينهما قائمة على عبادة اهللا تعاىل
الرب . 

، حماولة التغلب على ما يعتري العالقة بني اآلباء واألبناء عموما مـن معوقـات    
ليسـهل  ، أو قلتـه ، أو توقفه، أسباب انعدام احلوارومعوقات احلوار خصوصا من خالل معرفة 

، قلة االهتمام بقضية التربية: وهي، )٢(وقد جاء بياا يف الفصل الثالث من الدراسة.  التغلب عليها
: ومن املعوقـات اخلاصـة بـاحلوار   . واحلكم املُسبق على االبن، وتسلط اآلباء، وتناقض القدوة

واالنفعـاالت الزائـدة   ، وضعف الثقة والتفاهم، ى احلوارإحساس الطرفني أو احدمها بعدم جدو

                                     
 .٥٦ص، العالقة بني اآلباء واألبناءأسس : املبحث األول، ينظر الفصل الثالث من الدراسة) ١(
  .٦٦ص، اء باألبناءمعوقات عالقة اآلب: املبحث الثاين، ينظر الفصل الثالث من الدراسة )٢(



 

واملشكالت اليت تواجه اآلبـاء يف  ، وضعف الثقافة واجلهل مبستجدات العصر، والغضب الشديد
وافتقـار أحـد   ، وعدم تربية األبناء على أسلوب احلوار وآدابه منذ الصـغر ، أعماهلم ويف املرتل

، وعدم إملام الطرفني أو أحدمها مبهارات احلوار، حلوارالطرفني للمعلومات الكافية حول موضوع ا
واعتقاد أحد ، واعتقاد لزومية تطابق األفكار بني األب واالبن، واللوم يف موقف املصارحة باخلطأ

 . الطرفني عدم أهلية الطرف اآلخر للحوار
  : توفر الرغبة والقدرة على احلوار  

ومن السبل املسـاعدة علـى   ، بناء بأمهية احلوار بينهمتتوفر الرغبة يف احلوار بإحساس اآلباء واأل
التأكيد واالتفاق يف اجللسات األسرية على اختاذ أفراد األسرة أسلوب احلوار منهجا للتعامل : ذلك

ويئـة  ، وحسن اإلنصات، والشعور بتقبل الطرف اآلخر واملساندة يف مجيع األوقات. فيما بينهم
–هم يف اقتراب األبناء من اآلباء من خالل الشعور بالثقة املتبادلـة  املناخ الداعم للحوار الذي يس
 . اليت متثل أكرب حمفز للحوار -وهي حسن الظن وتوقع اخلري

وذلـك  ، فتكون باإلعداد املناسب لكال الطرفني الستخدام هذا األسلوب: أما القدرة على احلوار
باإلضافة لألمور اليت ختتص بإعـداد  ، بالتدرب على عناصره سواء احلوار اللفظي أو غري اللفظي

  : كما يلي ، باعتباره أنه القدوة يف استخدام أسلوب احلوار، األب
أو ، تغيري بعض املفاهيم اليت متنع احلوار يف بعض القضايا كمتطلبـات مرحلـة البلـوغ    .١

 .املفاهيم اليت تقلل من قدرات األبناء وأحقيتهم يف احلوار
والسعي حنـو اكتسـاب   ، وعملية، حاور وفق أسس صحيحةتأهيل األب للقيام بدور املُ .٢

وبعض القدرات اليت تمكنه من غرس وتنميـة  ، وتنمية بعض الصفات الشخصية كاحللم والصرب
استخدام األلفاظ الواضحة : مثل، كالقدرات اللغوية، ثقافة احلوار لدى االبن على أسس صحيحة

وحماولـة   .تبسيط الفكـرة  والقدرة على ،-البنوفق ما يقتضيه عمر ا-سهلة الفهم عقّدة غري امل
  .مع اختيار أطيب الكالم، وتركيزه على النقاط املهمة باختصار مفيد، اإلجياز يف احلوار

والقدرة على اإلطالع يف جوانب موضـوع  ، سعة الثقافة: مثل، وكذلك بعض القدرات املعرفية
  .إلحاطة مبستجدات العصرمع ا، وما يتعلق به من أساليب مناسبة، احلوار املختلفة

فهم خصائص وحاجـات  ، اجلمع بني اإلنصات واحلوار: مثل، وكذلك بعض القدرات املهارية
  .)١(التشجيع، مراعاة الزمان واملكان، الوضوح، نقد الفكرة وليس صاحبها، النمو لدى األبناء

                                     
 .٧٧ص، قواعد احلوار الفعَّال: الثالث املبحث، ر الفصل الثالث من الدراسةينظ )١(



 

 يقـوم  وإلتزام األسس اليت. العمل بنتائج دراسة آيات احلوار بني اآلباء واألبناء  
 :وهي، )١(وارعليها هذا احل

  :وهي، أسس خاصة باألب
 . حفظ كرامة االبن .١
 . اإلحاطة باالبن .٢
 .عدم االستهانة باالبن .٣

  :وهي، أسس خاصة باالبن
 . الطاعة يف احلق .١
 .االستجابة السريعة .٢
 .التواضع لألب .٣

  :وهي، أسس عامة مشتركة بني األب واالبن
 . قف احلواريالتنوع يف اخلطاب وفق ما حيتاجه املو .١
 . اجلمع بني إقناع العقل واستثارة الوجدان .٢
 . التمسك بلني الكالم والقول احلسن .٣
 .واألكثر وقعا يف النفس، اختيار األلفاظ األكثر مناسبة للمقام واملوضوع .٤
 .ومن أمهها كلمة بين، استخدام مصطلحات حمددة يف احلوار .٥
الصـاحل  ، أو األبناء ذكـورا وإناثًـا   سواء اآلباء، حق احلوار متاح لكل فرد يف األسرة .٦

 .والعاصي بل حىت الكافر
أمهية الوقت واملكان يف احلوار؛ ألن اختيار الوقت املناسب ملوضوع احلوار أو املناسـب   .٧

أدعى للتـأثري  ، واختيار املكان املناسب ملوضوع احلوار أو لطريف احلوار قربا وبعدا، لطريف احلوار
 .واإلقناع
أو قبول ، ضرورية حلصول التقارب يف وجهات النظر، دة بني اآلباء واألبناءالعالقة الوطي .٨

 .النصح واالقتناع
  .التنوع يف أساليب احلوار بغية اإلقناع أو تقريب وجهات النظر .٩

                                     
 .١٣٥ص، يف القرآن الكرمي حوار اآلباء مع األبناءمنهجية : املبحث الثاين، ينظر الفصل الرابع من الدراسة )١(



 

א א א א א :א
  :اااليت سبق بي، هي ثالث مراحل مقترحة تبىن على متطلبات ما قبل احلوار

  ):التهيئة(املرحلة األوىل
  . وا يمهد األب أو االبن ملا يليها من مراحل، هي اجلزء الذي يمثل نقطة االنطالق وبداية احلوار

  : وتشمل هذه املرحلة قسمني
أي الغاية اليت يريد الطرفان الوصول إليها مـن وراء عمليـة   ، حتديد هدف وموضوع احلوار -١

  . حتديد اهلدف واملوضوع حفظ وقت وجهد طريف احلوار والغرض من. )١(التحاور
والبد من احملافظـة  ، ويمكن حتديد هدف احلوار مبعرفة السبب الداعي للحوار والنتيجة املطلوبة

أما حتديد موضوع احلوار فيكون جبمع املعلومات حولـه  . على استحضار هذا اهلدف أثناء احلوار
  .واالنتقال بينها، اضحة يسهل فهمهاو -إذا لزم األمر-وتقسيمه إىل حماور

مع إمكانية اجلمع -وهو طريقة البدء املناسب لتهيئة الطرف اآلخر، اختيار واستخدام املدخل -٢
وإجياد انطبـاع وشـعور   ، والغرض منه إثارة وجذب انتباه الطرف اآلخر، -بني أكثر من مدخل

ه؛ ألن البداية القوية سبب حلصـول  حسن لديه حنو الطرف األول يدفعه حنو التفاعل اإلجيايب مع
ومـن  . ويتطلب معرفة األب أو االبن بوضع الطرف اآلخر واملدخل الذي يناسبه. النتائج املرجوة

 :أمثلة مداخل احلوار
كسبا للمحبة واألفضل أن يكون يف أتَّم صيغة ، حسن االستهالل بإلقاء السالم  

لسالم من أثر يف إشاعة احملبة مصداقًا لقـول الـنيب   ملا ل، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: وهي
א: [صلى اهللا عليه وسلم א  . )٢(]א

مـع تكـرار   ، يا بين: أو وصف البنوة، يا أبت: النداء املُصاحب لوصف األبوة  
 .النداء

 .تعد اإلجابة عليه بداية للحوار، ستفهام وذلك بطرح سؤالاال  
 .تعداد احملاور اليت سيتم احلوار حوهلا  
 .البدء بالثناء على النقاط اإلجيابية يف الطرف اآلخر  
  .اللمسة احلانية  

                                     
 .٦٨ص، مرجع سابق، احلوار الذات واآلخر، عبد الستار اهلييت) ١(
بيان أَنَّه لَا يدخلُ الْجنَّةَ إِلَّا الْمؤمنونَ وأَنَّ  :باب، اجلزء األول(، مرجع سابق، صحيح مسلم، احلسني النيسابوري مسلم بن احلجاج أبو) ٢(

 . )٧٤ص ، ٥٤حديث رقم، السَّلَامِ سببا لحصولهامحبَّةَ الْمؤمنِني من الْإِميان وأَنَّ إِفْشاَء 



 

  :اخلطوات التنفيذية
ويفضل ختصيص موضوع واحد يف كل جلسة حوارية إال ، حتديد هدف وموضوع احلوار .١
 .دعت احلاجة إىل احلوار يف أكثر من موضوع كعدم توفر فرصة قريبة حلوار آخر  إذا

، وأخذ نفس املستوى يف اجللوس أو الوقوف، -االبن كمثال-االقتراب من الطرف اآلخر .٢
 .وهنا يأيت دور احلوار غري اللفظي، ووضوح عاطفة احملبة، مع أمهية إظهار احلرص

 . خراستخدام املدخل املناسب للطرف اآل .٣
الـيت   -مضمون احلوار-بعد يئة الطرف اآلخر للحوار يمكن االنتقال إىل املرحلة الثانية .٤

  .سيأيت بياا
  ):املضمون(املرحلة الثانية

  .والوسائل واألساليب املستخدمة فيه، وهي اجلزء الذي يشمل موضوع احلوار وكيفية تناوله
بني الطرفني؛ للوصول إىل -لفظي وغري اللفظيال-والغرض من هذه املرحلة تبادل احلوار بعنصريه 

  . نتيجة مرضية لكليهما
يستخدم يف هذه املرحلة عدد من األساليب املُستنبطة من حوارات اآلباء مع األبنـاء يف القـرآن   

، أخذ املوثق واإلشـهاد ، التوكيد، التعليل، التدرج، النداء، احلُجَّة، االستفهام: واليت منها، الكرمي
. )١(تقبيح السلوك السيئ يف نظر املُحاور لدفعة حنـو تركـه  ، األمر والنهي، القسم، ضرب املثل

وتقريـب  ، دااليت تساعد على توصيل ما ير، كذلك يمكن استخدام الوسائل التوضيحية احلسية
واألدلـة   ،واألرقام ،واإلشارات ،رسم على الورق أو األرضكال :املعىن وسرعة الوصول للهدف

كـالتلميح وعـدم   ، طريقة غري مباشرة مواستخدا، افق املستوى العمري للمحاورمبا يو ،احلسية
  .-مثال-عندما يكون موضوع احلوار نصيحة يبدأ ا األب، التصريح باخلطأ

 :اخلطوات التنفيذية
وفق ما يناسب املوقف واملستوى العمـري وزمـن   ، عرض املوضوع خمتصرا أو بتفاصيله .١
 . والتكرار إذا لزم األمر، املهم والبدء باألهم مث، احلوار
مـع  ، اختيار واستخدام األسلوب املناسب ملوضوع احلوار ولشخصـية األب أو االبـن   .٢

وفـق مـا   ، أفضلية اجلمع بني أكثر من أسلوب كما هو املنهج يف آيات احلوار بني اآلباء واألبناء
وميكـن عـدم   . التعليل كاجلمع بني أسلوب األمر أو النهي مع أسلوب، يقتضيه املوقف احلواري

 .التصريح باخلطأ لالبن يف بعض األحيان واستخدام أسلوب غري مباشر يف النصح
                                     

 .١٣٥ص، يف القرآن الكرمي حوار اآلباء مع األبناءمنهجية : املبحث الثاين، فصل الرابع من الدراسةينظر ال) ١(



 

، األكثر وقعا يف النفس واليت تالمس املشاعر، استخدام ألفاظ سهلة الفهم واضحة املعاين .٣
دد حيث ال ينفع يف بعـض األحيـان إال التـو   ، وإتباع الرفق واللني، مع اختيار أطيب الكلمات

 . كما يظهر يف آيات احلوار بني اآلباء واألبناء واإلحسان
 . وبذلك يتم كَسب النفوس واستمالتها، البدء بنقاط االتفاق وتنميتها بني الطرفني .٤
إمنا إعطـاء فرصـة   ، وال يعين اإلنصات عدم التحدث مطلقًا، اإلنصات للطرف اآلخر .٥

 . ونة من الطرفنيومما يستلزم املر، الكالم والرد يف الوقت املناسب
كالفرح يف حال ، إظهار االهتمام بالطرف اآلخر والتجاوب بالعني واحلركات واملشاعر .٦
 . أو احلزن يف حال احلزن، الفرح
. أو مجيل ما تقوله، أو أحب مساع رأيك، أحسنت: كقول،التشجيع على احلوار باأللفاظ .٧

أو ، طالقة الوجه وانبساطهألن ، سدكإمياءات الوجه أو اجل: وحيصل التشجيع باحلوار غري اللفظي
كلها إشارات للمحاور للبـدء أو االسترسـال يف   ، ونظرة العينني، أو االبتسامة، تقطيب اجلبني

 .أو التوقف، احلوار
ضبط االنفعاالت حىت يف حال اختالف وجهات النظر خاصة من األب؛ ألن االنفعال قد  .٨

 .وارات قادمةويدعوه إىل الكذب يف ح، يوقف احلوار من االبن
 .  ضرورة االعتراف باخلطأ سواء من األب أو االبن .٩
والوصول إىل ما يرضـي  ، بعد االنتهاء من احلوار يف صلب املوضوع ومحاوِرِه املُحددة .١٠
  . وسيأيت بياا، خامتة احلوار -يمكن االنتقال إىل املرحلة الثالثة من احلوار، الطرفني

  ):اخلامتة(املرحلة الثالثة
  .اجلزء الذي يمثل اية احلوار يف املوقف احلواريوهي 

وإـاء  ، ومعرفة مستوى الفهم واالستيعاب ملضمون احلوار، حتديد نتيجة احلوار: والغرض منها
  . احلوار

  :اخلطوات التنفيذية
 :وحيصل ذلك مبا يلي، حتديد النتيجة النهائية للحوار والتأكيد عليها .١

 .حاوِر اليت دار حوهلا احلواربالتعقيب املباشر وتلخيص املَ  
 . ذكر أهم ما ورد خالل احلوار كاألفكار اجلديدة اليت مت التوصل إليها  
 .وسبل حتقيقها، االتفاق على احللول العملية  



 

ليس بالضـرورة أن تكـون   «: حبصول تغذية راجعة، معرفة مستوى الفهم واالستيعاب .٢
تدل على أن املعىن املقصـود  ، ن املُستمع للمتحدثأو حملة م، بل قد تكون إشارة، كالما منطوقًا

مما يستدعي قيام الُمتحدث بإعادة الرسـالة  ، وصل بوضوح إىل فهم السامع أو تدل على العكس
 :منها، أي أن التغذية الراجعة حتصل بعدد من الطرق .)١(»بطريقة أوضح

 .السؤال املُباشر عن النتيجة اليت مت التوصل إليها  
أو رضا الطـرف  ، أو امتعاض، بإشارة تدل على أثر احلوار كانتقاداالستدالل   

 .اآلخر
  .مالحظة االستجابة السريعة ملا مت االتفاق عليه  

مع التنبيه على عدم استخدام السلطة األبوية يف ، إاء احلوار بطريقة ترضي كال الطرفني .٣
بن شيء كان يرجـو احلـوار   لكي ال يبقى يف نفس اال،وجعل االبن ينهيه يف بعض املرات،إائه
 :منها، ويمكن إاء احلوار بعدد من الطرق املُناسبة للموقف احلواري واملستوى العمري. حوله

 .واالعتذار عنه، الرجوع عن اخلطأ إن وجِد  
وحسن االستماع وعلـى التمسـك بـأدب    ، الشكر على بذل الوقت للحوار  

 .احلوار
 .ر مع الطرف اآلخر مستقبال يف أي وقتإبداء الترحيب واالستعداد للتحاو  
  . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: وهي قول، التحية  

א א א א א :א

فوائد عديدة حتصل نتيجـة إتبـاع   ، بني اآلباء واألبناء، الستخدام أسلوب احلوار الفعال  
ومبـا أن احلـوار   ، توظيفها التوظيف الصحيح يف تربيتهمومن ثَمَّ ، اآلباء ملراحل احلوار السابقة

أسلوب مناسب لكافة املراحل العمرية لألبناء؛ فإنه ال ميكن حتديد زمن حتقق كل فائـدة بفتـرة   
ولكن مبستويات ختتلـف  ، بل ميكن أن تتحقق الفائدة الواحدة على مدى أكثر من مرحلة، معينة

  :ائد اليت حيققها احلوار الفعَّال بني اآلباء واألبناءوفيما يلي ذكر ألهم الفو. كما وكيفًا
  
  

                                     
  .١٨ص، مرجع سابق، مهارات االتصال لإلعالميني والتربويني والدعاة، حممد منري حجاب )١(



 

 :التنشئة االجتماعية .١
التنشئة االجتماعية عملية يتم فيها تشكيل السلوك اإلنساين بتكـوين املعـايري والقـيم      

واملهارات واالجتاهات لألفراد كي تتطابق وتتسق مع دورهم االجتماعي حىت يسلك كـل فـرد   
  .)١(دوره املتوقع يف اتمع الذي يعيش فيه حاضرا ومستقبالو) أنثى-ذكر(حسب جنسه 

، والقـيم ، واملعايري، واألفكار الالزمة للقيام باألدوار االجتماعية، ويتمثل اكتساب املعرفة
 .يف الكلمات والتعبريات اللغوية اليت يتعلمها الطفل، واالنفعاالت

اعات اليت حتصـل فيهـا التنشـئة    أول وأهم اجلم -ممثلة يف اآلباء–ولذلك تعد األسرة 
حيث تطول فتـرة  ، االجتماعية للطفل؛ ألنه يقضي فيها أهم مرحلة عمرية وهي مرحلة الطفولة

  . اعتماده على أبويه وحاجته هلما
التوجيه املُباشر الصريح لسـلوك الطفـل   : ومن الطرق اليت يتبعها اآلباء يف هذه العملية

  .)٢(ك واألدوار والقيم واالجتاهاتوتعليمه املعايري االجتماعية للسلو
ألنه يوفر التفاعل ، واحلوار هو األسلوب املُناسب الذي يتم من خالله انتقال هذا التوجيه  

حيث يعكس تقبل االبن ملا يعلمه األب ، املطلوب بني اآلباء واألبناء الذي ينبين عليه مسار التوجيه
وبالتايل حيصل التعليم على أساس من ، أو السؤالويسمح لالبن بإبداء الرأي ، له من نظم اتمع
  . والقناعة، الفهم والقبول

 :تعليم اللغة .٢
فهي أداة اإلنسان للتواصل مع اآلخرين والتفاهم وتبادل ، اللغة أساس مهم للحياة االجتماعية

  .)٣(وطريقه إىل فهمهم وإجياد العالقات وبناء الروابط معهم، األفكار واآلراء واملشاعر معهم
فمـن خـالل الكـالم    ، ميكن من خالل احلوار بعنصريه اللفظي وغري اللفظي تعليم اللغة لالبن

تكلموا «: حيث يقول أحد العلماء، املصحوب بتعبريات الوجه املناسبة تنمو وتزيد احلصيلة اللغوية
علموهم أن كل نشاط وكـل  . مع األطفال بصوت مرتفع عن كل األشياء اليت تروا أو تفعلوا

وإذا حاولتم أن تكلموهم بتمهل ووضوح فإن الفائدة اليت حيصل عليها الطفـل  ، شيء له مسمى
فعلى اآلباء احلرص على التأكيد على خمارج احلروف وتكرار الكلمات يف  .)٤(»ستكون أكثر نفعا

                                     
- هـ١٤٢١، القاهرة، دار الفكر العريب، تهتنشئة الطفل وسبل الوالدين يف معاملته ومواجهة مشكال، زكريا الشربيين ويسرية صادق) ١(

  .١٨ص، م٢٠٠٠
  .٨٤ص، م١٩٩٩، عمَّان، دار الشروق، علم اجتماع التربية، عبد اهللا الرشدان) ٢(
  .٢٨ص، م٢٠٠١- هـ١٤٢١، القاهرة، دار الفكر العريب، تعلم املفاهيم اللغوية والدينية لدى األطفال، ثناء يوسف الضبع )٣(
  .٩٥ص، ت.د، القاهرة، دار الفكر العريب، فوزي عيسى وعبد الفتاح حسن: ترمجة، التربية اللغوية للطفل، سرجيو سبيين) ٤(



 

إىل جانب تصويب الكلمة اخلاطئة من االبن دون تأنيب؛ فذلك يؤدي إىل تعـديل  ، مجل مفيدة
لغته مع مرور الوقت؛ ألن قصور الكالم والتأخر يف النضج اللفظي لدى الطفـل يـأيت    وحتسني

ومع ممارسة االبن للحوار مع األبـوين   .)١(نتيجة لضيق املساحة الكالمية مع الطفل داخل األسرة
 .تزداد حصيلته اللغوية وقدرته على التعبري والطالقة يف التحدث مع الغري

 :التثقيف .٣

واطْالعه على ما ينفعـه  ، ف تزويد االبن مبعلومات خمتلفة يف جماالت شىتويقصد بالتثقي  
واحلوار الفعَّال هو األسلوب األمثل الذي من خالله تغرس القيم واملبادئ . وينمي خرباته يف احلياة
ذلك أن املعلومات اليت يحصلها اإلنسان من خالل التحاور واملشاركة هي ، اليت لن ينساها األبناء
  .)٢(أكثر املعلومات ثباتا

، األول وقائي، يأخذ احلوار دوره من خالل جانبني، ففي اال العقدي على سبيل املثال
واألول يمكن استخدامه من قبل اآلباء يف إيقاظ الفطرة وتثبيت العقيدة بتوضيح ، واآلخر عالجي
وهـذا يتطلـب   .  عليه وسلموحب اهللا تعاىل ونبيه حممد صلى اهللا، واإلسالم، مفاهيم كالتوحيد

أو اجلواب عن األسئلة اليت يبـدأ  ، تحين الفرص واملبادرة من اآلباء إىل احلوار حول هذه املواضيع
يف غرس املفاهيم التربوية وتثبيت مع ضرورة التدرج ، ا األبناء باألسلوب واملعلومة املناسبة للسن

قد يستمر و. الصحيحة اعتقادا وفكرا وسلوكًا يةبناء الشخصية اإلسالمل ؛وتقوية األسس العقدية
يف  سـان نالشيطان اليت تطرأ على اإلوساوس لوقاية من اجلانب الوقائي يف مراحل عمرية متقدمة ل

  . جانب العقيدة واإلهليات

املعلومات و الباطلةتصحيح التصورات  يفدوره ن ألسلوب احلوار فإ: أما اجلانب العالجي
أو ، اليت تنشـأ عـن اجلهـل   ، اخلاطئة من األمور الذهنما يعلق بملالبسات، ووإزالة ا اخلاطئة،
ألن فيه قرع احلجة باحلجة، وتفتيح الذهن، وفك ما غلق واستصـعب مـن الفهـم     الشبهات؛
 .واإلدراك

                                     
  .١٠٠- ٩٦ص، املرجع السابق) ١(
 .٧٨ص، مرجع سابق، اللمسة اإلنسانية، بدري حممد حممد )٢(



 

، كذلك يسهم ابتداء األبناء احلوار مع اآلباء يف إمناء الثقافة الفرديـة يف بقيـة اـاالت     
؛ ألنـه  )١(فهو من أهم الوسائل اليت تستخدم يف التعليم الـذايت . قية واالجتماعيةالفكرية واألخال

حيث يهدف احلـوار إىل إيقـاظ   ، باحلوار مع الغري تتكامل األفكار مع بعضها يف وحدة مترابطة
 .)٢(والتحقق مما مت فهمه، شوقهم إىل املعرفة ووضعهم على طريقها

  : اكتشاف املشكالت وسبل حلها .٤

، -يف داخل املرتل أو خارجـه -اجه األبناء خالل مراحل منوهم بعض املشكالت قد تو  
فيكون منها السهل البسـيط  ، ختتلف طبيعتها من حيث النوع والدرجة واحلدة واخلطورة واألمهية

  .)٣(ومنها ما حيتاج معه للمساعدة من قبل األبوين، الذي يتمكن االبن من حله بنفسه

الصادرة من اآلبـاء أو  -ب أوال التغلب على االنفعاالت القويةوالتعامل مع املشكلة يتطل
املرافقة لوجود املشكلة عن طريق استخدام أسلوب االسترخاء العضـلي أو غـريه مـن     -األبناء

بعـد ذلـك   ، األساليب اليت تساعد على خفض مشاعر القلق والتوتر النامجة عن وجود املشكلة
ويتم ذلك جبمع معلومات عن املشـكلة مث  ، ة موضوعيةجيري التعامل مع املشكلة بطريقة منطقي

  . )٤(التفكري يف احللول املمكنة وموازنتها واختاذ قرار حول احلل األنسب وتنفيذه

عن طريق األب يكتسب االبن منهجية حل املشكالت سواء باالقتداء ومالحظة كيـف  
أو ، -شكلة ويقلد سـلوكه حيث يقوم االبن مبراقبة األب وهو حياول حل امل-يتعامل األب معها

وتـرك  ، وهذا يتطلب من األب عدم املسارعة إىل إبداء احللـول ،بالتوجيه املُباشر من األب لالبن
  .االبن حياول

، ويأيت دور احلوار بني اآلباء واألبناء يف كونه وسيلة أساسية الكتشاف املشكالت ابتداًء
، االبن على ما يواجهه من مشـكالت  حيث يتيح الفرصة الكتشافها من خالل االستدالل بكالم

  . أو املصارحة من االبن وطلب العون املُباشر من األب

                                     
 .١٤٦ص، مرجع سابق، حول التربية والتعليم، عبد الكرمي بكار) ١(
  .١٦٦- ١٦٥ص، مرجع سابق، تعلم املفاهيم اللغوية والدينية لدى األطفال، عثناء يوسف الضب )٢(
   .٢٢٤ص، مرجع سابق، اإلبداع يف تربية األوالد، جلنة البحوث والدراسات )٣(
 ،م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥، الرياض، مكتب التربية العريب لدول اخلليج، مشكالت الطفولة وأساليب مواجهتها، نسيمة داود ونزيه محادي )٤(

   .١٦ص



 

ومعاجلتها قبل أن تبلغ احلد الـذي  ، كما أن للحوار دورا يف مجيع خطوات حل املشكلة
وتبادل اآلراء ، واقتراح احللول، ويظهر هذا الدور يف مجع املعلومات. )١(يتطلب جهدا أكرب حللها

  . وكل ذلك مبشاركة طريف احلوار األب واالبن، واقتراح خطوات التنفيذ، األنسب منهاحول 

منها إعطـاء  ، ويشار إىل أنه باحلوار حول املشكلة يتحصَّلُ على عدد من الفوائد التربوية
، وحتمل املسؤولية بنفسه حتت مراقبة ومتابعـة األب ، واختاذ القرار الناجح، االبن فرصة التشاور

فيتعلم حسـن االختيـار بـني    ، ن خالل النظر إىل السلبيات واالجيابيات املوجودة أو احملتملةوم
  .البدائل

، القدرة علـى التحليـل  : مثل، يف تنمية القدرات العقلية، كما يستفاد من احلوار حلل املشكالت
حيـث  ، حيمل االبن على تنمية مهارات التفكري، كذلك فإن احلوار حلل املشكالت. واالستنباط

 . )٢(يدعوه إىل النظر يف األدلة والرباهني والوقائع واحلقائق

 :املُفاحتة .٥
 ،كـل منـهم   إلفصاح عما جيول يف خاطرمنح الفرصة ل: املُفاحتة بني اآلباء واألبناء هي  

الـيت   وإزالة احلـواجز  ، بأحاسيسهم ومشاعرهم وأفكارهمق ا يتعلعما يف نفوسهم مم الكشفو
  . ذلك منعهم متن

املبنية على الثقة املتبادلة والصلة القويـة  -خالل مد جسور احلوار بني اآلباء واألبناء  فمن
وتصـحيح أخطـائهم إن   ، اليت يستفاد منها يف التأثري على األبناء، حتصل املُفاحتة -واحملبة واملودة

على ويف عرض املواضيع اليت ختص األبناء وتبادل الرأي وحصوهلم . )٣(وتقومي سلوكهم، وجدت
مشـاعر االسـتياء   ، )٤(ظهِر احلوار لآلباء بشكل صريح أو بشكل إسـقاطي يكما ،املشورة فيها

مما يسهل اكتشافها ، مشكالتمن  يعانونهما ويظهر ، ويساعد يف ختفيفها، والغضب لدى األبناء
  . وعالجها

                                     
   .٦٦ص، م١٩٩٧-هـ١٤١٨، األردن، دار الفكر، ٢ط، طرق تعليم التفكري لألطفال، عبد الكرمي اخلاليلة وعفاف اللبابيدي )١(
 .٦١ص، سابقمرجع ، طرق تعليم التفكري لألطفال، عبد الكرمي اخلاليلة وعفاف اللبابيدي )٢(
  .١٤١ص، م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣، األردن، ألعالمدار ا، ٢ط، دليل التربية األسرية، عبد الكرمي بكار) ٣(
أمحد (، يلصق الفرد فيها باآلخرين وينسب إليهم بعض أفكاره أو اجتاهاته ومشاعره وحاجاته اخلاصة، عملية ال شعورية: اإلسقاط )٤(

   ).٤٨٢ص، م١٩٩٩، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، ٣ط، أسس علم النفس، حممد عبد اخلالق



 

مهال حماورة االبن ولتتحقق املُفاحتة بني اآلباء واألبناء البد من اعتياد احلوار بينهم ؛ ألن إ
، وتزداد هنا أمهية اإلنصات لالبـن . تنعكس بعد ذلك على إقباله على احلوار مع األب فيما بعد

  .مما يدفعه لالستمرار يف احلوار، حيث يشعر حبرص األب على االستماع إليه ومشاركته مشاعره
ألا تدفع ، والتوبيخاالبتعاد عن االنفعال والغضب ، لتحصل املفاحتة، وكذلك فإن من الضروري

  .)١(وعدم مصارحته مستقبال، االبن إىل إخفاء ما خيصه عن األب

 : تأسيس وبناء الثقة .٦

وأَثَر ذلك علـى  ، أظهرت كثري من الدراسات أمهية شعور الفرد باحترامه لنفسه وثقته ا  
والتكَيـف مـع   وعلى مهاراته يف التعامل ، قدرته على النجاح يف احلياة واجناز أهدافه وطموحاته

ليدرك مـدى قيمـة   ، والطفل يف بداية األمر يعتمد اعتمادا كليا على الكبار كاألبوين. اآلخرين
-من خالل كالمهم أو يف إشارام كتعابري الوجه أو طبيعة الصوت وحركات اجلسـم  ، نفسه

األوىل وتستمر أي أن عناصر تقدير النفس تبدأ يف مراحل الطفولة ، -احلوار اللفظي وغري اللفظي
القدرة على التعبري عن النفس من خـالل معرفـة كيـف تحـاور     : ومن هذه العناصر، بالنمو
  . )٢(اآلخرين

الـذي   البنفـا ، بأنفسهم وتأكيد ذوام ة األبناءتعزيز ثقحلوار اآلباء مع األبناء دور يف 
إنسان له ر بأنه يشعو، ةميتلك الشجاعة األدبييتحاور يف املرتل وجيد من يسمعه خيرج للعامل وهو 

الـذين ال  «واألبناء ، بأدب ويطالب حبقوقه، اخلاصةاحلق أن يسمعه اآلخرون وأن يعرب عن آرائه 
يكلِّمهم آباؤهم إال نادرا ينشأون أقل ثقة بالنفس من الذين يعودهم آباؤهم على الكالم واحلـوار  

 . )٣(»اهلادئ

باإلنصات إىل آرائه وتشجيعه : ل احلوارويمكن لألب زرع الثقة يف نفس االبن من خال  
وبناء صورة اجيابية لدى الطفل ، ورفع معنوياته، وإظهار إميانه بقدرات ابنه وثقته فيه، على إبدائها

                                     
  .٣٠ص، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، دمشق، دار القلم، ٣ط، كيف تريب أبناءك يف هذا الزمان، باشا حسان مشسي )١(
، م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، بريوت، املكتب اإلسالمي، هوية الطفل برنامج تطبيقي لبناء الثقة بالنفس عند األطفال، مأمون مبيض) ٢(

 .١٤/١٨ص
   .٣١ص، بقمرجع سا، كيف تريب أبنائك يف هذا الزمان، حسان مشسي باشا )٣(



 

والبحث عـن  ، -وليس فقط تقدير النتائج-وامتداح جمهوداته ، ودفعه حنو احملاوالت، عن نفسه
  .)١(حات ملموسة وإبرازها والثناء عليهاومواقف أحرز فيها جنا، دالئل من حياة االبن

 : تكوين العقليات املنفتحة على متغريات العصر  .٧
يسـتوجب علـى   ، يشهد كل شيء تغريا سريعا، يف زمن التقدم العلمي والتقين السريع  

ومدى تأثريه على مجيـع  ، أن جيعل االبن حيس بالتغري احلاصل حوله، املربني عموما واآلباء خاصة
  .)٢(وآفاق ذلك التغري وضرورة التصرف حياله، اتهمفردات حي

يعتمد األبوان أسلوب احلوار واملناقشة مع الطفل يف توضيح املوقـف مـن   «ويمكن أن 
ويزيد من نشـاطه يف  ، ويوسع مداركه، ؛ ألن احلوار اهلادئ ينمي عقل االبن)٣(»األشياء اجلديدة

وبالتايل حتدث اإلنطالقة الفكرية ، ركهاحيث يسأل عن جماهيل مل يد، الكشف عن حقائق األمور
فحني يتطلع االبن إىل التساؤل عن ما يراه من تقنيات ومكتشفات جديـدة؛ يسـتجيب   . )٤(له

وكيفيـة  ، وحياوالن الوصول معا إىل معرفـة حقيقتـها  ، األبوان لتساؤالته بتبادل احلوار حوهلا
  .االستفادة منها

، واالقتصـادية ، والتربوية، باهه إىل القضايا االجتماعيةوقد يبدأ األبوان احلوار فيلفتان انت  
  . والنظر املوضوعي هلذه القضايا، وغريها فيتدرب االبن على املالحظة واملرونة الفكرية

  :دعم العالقات األسرية .٨

، مطلب البد منه حلصـول االسـتقرار األسـري   ، بني اآلباء واألبناء، العالقات اإلجيابية  
: ومن سبل حتقيق اجيابيـة العالقـة واسـتمرارها   . نشودة من تكوين األسرةوحتقيق األهداف امل

من  ويشعر كل، والتعاطف ،التآلففبه حيصل ، استخدام أسلوب احلوار الفعَّال بني اآلباء واألبناء
  .واهتمامه مبشكالته ،اآلخر منه الطرفني بقرب الطرف

كتقارب وجهات ، ل مرضية لكال الطرفنيوإذا كانت النتيجة املطلوبة يف اية احلوار الفعَّا  
اإلكراه واملضايقة توجب املقاومة وتـورث   ألن، فإن حصول اإلقناع يظل مطلبا مرغوبا، النظر

 .ويقوي العالقة بني اآلباء واألبناء، لتغيري بسهولة ويسر ورضاإىل االرتاع بينما اإلقناع يقود 

                                     
  .١٨ص، م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، الكويت، مكتبة املنار اإلسالمية، التقدير الذايت للطفل، مصطفى أبو سعد )١(
 .٥٦ص، مرجع سابق، حول التربية والتعليم، عبد الكرمي بكار) ٢(
 .٤٩ص، مرجع سابق، دليل التربية األسرية، عبد الكرمي بكار) ٣(
  .١١٩ص، مرجع سابق ،نبوية للطفلمنهج التربية ال، حممد نور سويد )٤(



 

  :تعديل السلوك .٩

سواء كان أفعـاال يمكـن   ، أي نشاط يصدر عن اإلنسان يعرَّف السلوك اإلنساين بأنه  
وقـد  ، كالتفكري والتذكر والوساوس وغريها، أو نشاطات تتم على حنو غري ملحوظ...مالحظتها

وقد يكون غري ، ويؤدي لنتائج اجيابية للفرد وللناس الذين يتعامل معهم، يكون السلوك مرغوبا فيه
  . )١(دي إىل نتائج سلبية له ولآلخرينويؤ، وال يستريح له الفرد، مرغوب فيه

اعتمادا على إحداث تغيريات ، وتعديل السلوك علم يعىن بإحداث تغيري يف سلوك األفراد
ومما يدل على أمهيـة هـذا العلـم قيـام اإلرشـاد      . )٢(يف البيئة اليت حيدث فيها ذلك السلوك

  .)٤(قابلية السلوك للتغيري: منها، على مبادئ)٣(النفسي

أي أن الفرد يتصرف يف ضـوء  -" إن السلوك معريف املنشأ:"على املُسلَّمة اليت تقول وبناء
بالتايل ميكن التحكم يف السلوك من خالل أسـاليب  ، ويف ضوء معاجلته هلا، املعلومات املتاحة له
ص أو حماولة التخل، يسهم احلوار يف تعديل السلوك سواًء بتنميته وتعزيزه، )٥(-التخاطب املختلفة

  . منه

الذي يعد وسيلة سـهلة  ، ولذلك فإنه ميكن لآلباء تعديل سلوك أبنائهم عن طريق احلوار
يتمثل يف احلوار حول : جانب معريف، وذلك من خالل جانبني. تتميز بعواقب وآثار سليمة مقبولة

واحلوار حول االتفاقيات اليت حتدد السـلوك  ، أسباب منع سلوك معني وأسباب قبول سلوك آخر
، والبد هنا من التأكُّد من فهم األبناء لألنظمة الضابطة للسلوك داخل األسـرة ، قبول أو غريهامل

  .بإعطاء توجيهات مفصلة وواضحة

ويكون التعزيـز  ، فيهتم بتحديد السلوك املطلوب تعزيزه أو تعديله، أما اجلانب التطبيقي
ن باحلرص على مساع األسباب الدافعة أما التعديل فيكو، مبدح السلوك والثناء عليه وذكر اجيابياته

                                     
  .١١ص، م٢٠٠١، األردن، الدار العلمية الدولية، تعديل السلوك اإلنساين، جودت عبد اهلادي وسعيد العزة) ١(
  .١٥ص، م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، األردن، دار صفاء، تعديل السلوك ،وعريب أبو عمرية وإنتصار خليل عشاجالل كايد ضمرة ) ٢(
وفاروق عبد السالم ميسرة طاهر . ( دمة من فرد إىل آخر حلل مشكالته ورفع إمكانياته على حسن االختيار والتوافقاملساعدة املق هو )٣(

 ).١٨ص، م١٩٩٣-هـ١٤١٤، بريطانيا، دار إيالف، ٢ط، التربوي والنفسي مدخل إىل اإلرشاد، وحيي مهين
    .٢٦ص، مرجع سابق، لتربوي والنفسيا مدخل إىل اإلرشاد، وفاروق عبد السالم وحيي مهين ميسرة طاهر )٤(
   .١٧٧- ١٧٦ص، ت.د، دار غريب، سيكولوجية االجتاهات، عبد اللطيف خليفة وعبد املنعم حممود) ٥(



 

ليتمكن األب مـن  ، والتأكد من فهمه هلا، مث ذكر مربرات املنع، لالبن حنو السلوك غري املرغوب
  .إقناعه بتعديله

مع ضرورة توجيـه  . ويالحظ أخريا أمهية التدرج يف تعديل السلوك وفقًا لشدته وتكراره  
  .احملبةوإظهار احلرص و، النقد للسلوك وليس لالبن

 :تكوين االجتاهات اإلجيابية .١٠

من خالل اتمع الذي يعيش فيه الفرد يستمر حتقق حاجته إىل االنتماء جلماعة يعـيش    
ومن متطلبات احلياة يف اتمع حسن التعامل مـع  . ويعمل ملصلحتها، وينتظم بني أفرادها، بينها

  .وتقدير مشاعرهم، واحترام آرائهم، اآلخرين

، إصـالحها من شأنه تقريب النفوس وحيث ، دورا فاعالً يف هذا اجلانب احلوار ويأخذ
 . من خالل معرفة حقوقها وواجباا وحدودها، ومعايريها أهداف اجلماعة تعليمهاب

ويتقبـل  ، وللحوار الفعَّال بني اآلباء واألبناء دوره يف يئة وإخراج جيل حيترم اآلخـرين 
فال شك أن مـن تـرىب علـى    . الختالف بني الناسويتفهم وجود ا، وجهات نظرهم كما هم

 -وإن اختلفـوا معـه  -ومن مارس تقَبل وجهات نظره من أبويه ، اإلنصات سينصت لآلخرين
وحفظ ، وسينشأ على تقبل اخلالف. )١(يستطيع تقبل وجهات نظر من خيتلف معهم من اآلخرين

رضا عن جمتمعه الذي يعيش فيـه  وسيشعر بال، واحترامهم مهما كانت نتيجة احلوار، حقوق الغري
  .وإن اختلف مع بعض أفراده

א א א :א

  : حسب من توجه إليهم، ميكن تقسيم املقترحات لقسمني  

 :مقترحات لآلباء .١
وتوفري البيئة املُشـجعة  ، االهتمام بإجياد وتنمية العالقة اإلجيابية بينهم وبني األبناء  

لذاتـه وقيمـه   : وهي البيئة اآلمنة اليت حيس فيها االبن بالقبول واالحترام والتقـدير ، وارعلى احل
وفيه يفسح اال حلرية التعبري مبا حيفظ ملقام األبوة ، فهي مسموعة وحمل حديث وتفهم، ومشاعره

                                     
 .١٠٩ص، مرجع سابق، من احلوار مع الذات إىل احلوار مع اآلخر، حممد أمحد عبد اجلواد) ١(



 

، املُـربرة فال خوف من العقوبة املفاجئة غري . وحيقق ملقام البنوة حاجاته وكرامته، مرتلته وحقوقه
 .وال خوف من االمتهان والتهديد

وفق تقنيات العصر املختلفـة  -احلرص على التثقيف الذايت والقراءة واإلطالع   
على ما يمكن من أسس احلوار وآدابه وأساليبه وطرق تطبيقه املناسبة حلوار اآلباء مع  -واملُتطورة
 .األبناء

يت جاء بياا يف الفصل الرابع مـن  اعتماد أسلوب احلوار القرآين وفق املنهجية ال  
: كلفـظ ، واستخدام بعض املصطلحات بعينها وتكرارها، األسس اليت قام عليها: مثل(الدراسة 
يناألسـاليب املُسـتخدمة   ، املعاملة املصحوبة باحلب والشفقة واالستلطاف وإظهار احلرص، ياب

 حوار اآلباء مع األبناءتدبر نصوص وذلك من خالل ، )وغريها... والتوكيد، كاالستفهام والتعليل
 .اليت وردت يف القرآن الكرمي وقراءة ما جاء فيها من أقوال املُفسرين والتربويني وغريهم

احلرص على اختاذ أسلوب احلوار منهجا يتبعه األب يف تعامله مع االبـن ومـع     
ب أسس احلوار وآدابه فاملوقف احلواري الذي يستخدم فيه األ. غريه؛ ألنه  يمثل القدوة الصاحلة

وهذا يتطلب مـن  ، -على أمهيته هنا -ومهارته قد يكون أشد تأثريا على االبن من التلقني املُباشر
 . األب العناية واالنتباه لتطبيق كل ما يعني على حتقيق احلوار الفعَّال واإلجيايب يف أي موقف

وار مـن األب يف أول  ويتطلب املبادرة باحل، تشجيع االبن على البدء يف احلوار  
 :ومن الطرق اليت ميكن اختاذها نقطة انطالقة للحوار، األمر
، ويطلب من االبن املشورة، حتدث األب عن موضوع خيُصه كمشكلة يعاين منها يف عمله -

  . وبعض األبناء يتفاعل مع األب ويبادر بالرد
حبكـم  ، ما يقوله عنهوجيد ، البدء يف احلديث معه يف موضوع يشعر االبن أنه متميز فيه  -

 .مما يشعره بالثقة يف قدراته، وامتالكه حصيلة من املعلومات حوله، معرفته املُسبقة باملوضوع
وجعل االبن حيـس  ، استغالل أي حوار من االبن ببناء أفكار أو حلول أو مقترحات عليه -

 .وأنه هو مصدر الفكرة أو احلل، بقيمة هذا الرأي أو الكالم الذي قاله
، األسئلة املُحددة غري املفتوحة واليت يتمكن االبن من اجلواب عليها بسهولة وسرعةطرح  -

 .  أو الرياضة اليت مارسها يف املدرسة، كسؤاله عن موضوع اللوحة اليت رمسها
  : فإنه حيتاج إىل، وحىت يستطيع األب القيام بأي طريقة مما سبق

 .واالنتباه هلا، املهارة يف اغتنام أي فرصة -



 

أو اخلروج لقضاء حاجـات  ، كالرتهه، ار الوقت املناسب للحوار مبا يناسب كل ابناختي -
وميكنه هنا أن يصطحب ابنا واحدا أو مجيع أبنائه وفق ما يـراه  ، مشيا أو داخل السيارة-األسرة 
أو بعد العودة من املدرسة حيث ميتلك االبن من األحداث ما يمكن أن يكون موضوعا ، -مناسبا
 .أو على األكل، أو قبل النوم، للحوار
ويالحظ أن يتخلل ، الثناء بعبارات التشجيع اليت حيبها املدعومة بنظر العني واللمسة احلانية -

 . الثناء احلوار أو يلحقه مباشرة
لتكـون مشـاركته   ، وعدم الرتابة، احلرص على إحساس االبن باملتعة يف احلوار مع األب -

 .قائمة على رغبة
أو تأجيلـه إذا الحـظ األب عـدم    ، فال حرج من التوقف عن احلوار، واراملرونة يف احل -

وميكن التعديل يف األساليب املُستخدمة كاالستفهام والتوكيـد  . استعداد االبن للحوار ألي سبب
 .والتنقل بينها حسب ما حيتاج الطرفان، والقسم وغريها مما سبق بيانه

وهذا يتطلب عدم الـتفكري يف الـرد   ، بنضرورة تركيز األب وحسن إنصاته ملا يقوله اال -
 .املناسب على ما يقوله االبن أثناء االستماع إليه

وتعـني علـى اكتسـاب    ، شراء القصص احلوارية اليت ترسخ ألسلوب احلوار   
  .مهارته وآدابه

ويقصد به ختصيص وقت حمدد أسبوعي يناقش فيه كل ، عقد االجتماع األسري  
ويعرب فيه كل فرد من أفراد األسرة عـن  ، لى احلوار بني املُجتمعنييعتمد ع، ما يهم أفراد األسرة

يعطـى  ، وهو فرصة جيدة للبدء يف احلوار وتعلم أسس احلوار وآدابه ومهاراته، ومتطلباته، رغباته
ويحترم رأيه فال يقلـل مـن   ، وينصت إليه اآلخرون، كل فرد فترة حمددة للكالم ال يقاطع فيها

 .   آرائهأو يسخر من ، شأنه
ويتم يف وقت مناسب يتفـق عليـه   ، تدريب األبناء على منهجية احلوار الفعَّال  
مىت ميكنه ، وهنا يكون اخلطاب مباشر لالبن بتعليمه أسس احلوار وأساليبه ومهاراته، األب واالبن

و أ، كاملقاطعة، التحدث؟ وكيف يبدأ أو ينهي حديث؟ والتنبيه على األخطاء اليت ميكن أن حتصل
كذلك يدرب االبن . أو االنشغال بالنظر فيما حوله عن النظر لمحاوِره وغري ذلك، رفع الصوت

والتحكم بنغمة الصوت املناسـبة  ، أي القرب أو البعد عمن حياوره، على االهتمام مبنطقة احلوار
علـى   والتأكيـد ، ووضوح النطق، وينبه إىل ضرورة تركيز السماع للمحاوِر، للكلمات املنطوقة

  .بعض الكلمات دون غريها للفت االنتباه إليها



 

 :مقترحات لبعض املراكز واملؤسسات .٢
تصميم برامج تدريبية أسرية تغذيها وتقوم عليها املؤسسات االجتماعية كمركز   

مبا حتويه من ، أو مراكز األحياء املؤهلة إلقامة مثل هذه الدورات، امللك عبد العزيز للحوار الوطين
وميكن اقتراح عـدد مـن   . ومدربني تربويني معتمدين، ووسائل تعليمية معينة، ناسبةإمكانات م

 :كالتايل، الدورات التأسيسية واملهارية
معوقات العالقـة بـني   ، أسس العالقة بني اآلباء واألبناء: دورة تربوية تثقيفية لآلباء عن .١

 .دور اآلباء يف جناح هذه العالقة، اآلباء واألبناء
، ومكانته يف القـرآن الكـرمي  ، وفوائده،  وأمهية احلوار بني اآلباء واألبناءدورة عن معىن .٢

 .ومناذج من هذه احلوارات
ومراحـل  ، دورة عن كيفية إعداد كلٍ من األب واالبن للحوار اإلجيايب الفعَّال بينـهما  .٣

 .احلوار تطبيقيا
  .احلوار واستغالهلا أثناء، دورة عن مهارات االستماع والتحدث وكيفية تنميتها .٤

يعـدها تربويـون   ، طرح برامج تربوية حوارية متسلسلة تقدمها وسائل اإلعالم  
تعاجل من خالله أسباب عـدم  ، يشارك فيها اجلمهور من آباء وأبناء باحلضور أو باالتصال، أكفاء

  : من خالل احملاور التالية، وطرق الوقاية والعالج، وجود احلوار أو توقفه
 .ودور احلوار يف دعمها، ومعوقاا، أسسها: اءعالقة اآلباء باألبن .١
 .وقواعده، اللفظي وغري اللفظي: عناصر احلوار .٢
 .إلثراء الربنامج، حبضور خمتصني يف التفسري،مناذج من احلوارات القرآنية بني اآلباء واألبناء .٣
 . مراحل احلوار وكيفية تطبيقها على بعض املواضيع املُختارة .٤
  .ني اآلباء واألبناءفوائد احلوار االجيايب ب .٥

كاملـدارس  ، عقد حلقات نقاشية لآلباء واألبناء يف مؤسسات التربية والتعلـيم   
. وتفعيل جمـالس اآلبـاء  ، من خالل أنشطتها الالصفية املسائية، مبثل احملاور السابقة، واجلامعات

 :ويراعى فيها ما يلي
واآلباء معا كـال  ، ألبناء معابني ا، عقد لقاءات أولية برعاية املسؤولني يف هذه املؤسسات .١

 .والعكس، موضوعها عن معوقات احلوار وما يتطلع إليه األبناء من آبائهم، على حده
ومساع وجهات نظر مجيع الطالب ، عقد لقاءات بني اآلباء واألبناء وتبادل النقاش واحلوار .٢

 . لالستفادة من جتارب الغري، املوجودين



  

   
  :وتتضمن        

  نتائج الدراسة -        

  مقترحات الدراسة -        

  قائمة المصادر والمراجع - 



 

  
محد ، أمحده أبلغ محٍد وأزكاه، وأمشله وأمناه هعمنِ تواترعلى و ننه،على عظيم ماحلمد هللا 

من يلَّعلم أن مواله الكرمي عمما مل ه وأسأله املزيد من فضله .ايكن يعلم، وكان فضله عليه عظيم 
علـى حممـد   وسلم وصلى اهللا  .، والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيموكرمه
  .وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إىل يوم الدين، وخامت أنبيائه ورسلهعبده 

  :أما بعد  
، فقد حاولت هذه الدراسة االسترشاد ببيان القرآن الكرمي وتلمس هديه يف تربيته لألسرة  

اختـاذ هـذا   تساعد اآلباء علـى  ل، يف القرآن الكرمي حوار اآلباء مع األبناءوذلك بدراسة واقع 
وتبىن ، شاعروتهذب امل، وتعلم اآلداب، غرس العقيدة والقيمالذي من خالله ت، بوياألسلوب التر

تتكون العقليات املُنفتحـة  و ،وتدعم العالقات األسرية ،ح األخطاءوتصح، ويعدل السلوك، الثقة
وما ذلك إال إميانا بضرورة استهداف القرآن منهجا للحياة ومصدرا للعلـم  . على متغريات العصر

  :وليتحقق املطلوب جاءت الدراسة يف مخسة فصول وخامتة. واملعرفة
، وأمهيتـها ، وأهدافها، وأسئلتها، وموضوعها، مقدمتها: بيَّن الفصل األول خطة الدراسة  
  .مث الدراسات السابقة، ومصطلحات الدراسة، ومنهجها
، أربـع مباحـث   مفهوم احلوار يف التربية اإلسالمية من خالل: فيما تناول الفصل الثاين  
وحتت هذا األصـل  ، وظهر أن للحوار يف اللغة أصل واحد وهو الرجوع، احلوار يف اللغة: األول

، والنقـاء واخللـوص  ، والتهيئة والتدوير، والنقصان، يندرج عدد من املعاين األخرى كالتجاوب
، عىن الرجوعوبعد دراسة ونظر يف هذه املعاين وجد أن كل واحد منها يعود إىل نفس م، والتحري

مث ذُكرت بعض الدالالت ، وما هي إال استخدامات متنوعة الشتقاقات مادة حور أو حار أو حري
تتبعـت  ، وجاء املبحث الثاين عن احلوار يف القرآن الكرمي. التربوية املُستفادة من التعريف اللغوي

ألقوال املفسرين وأهل وبالرجوع ، الباحثة من خالله اآليات اليت وردت فيها مادة حور ومشتقاا
للوصول إىل االستعمال القرآين ملصـطلح احلـوار   ، اللغة من أصحاب كتب معاين القرآن وغريبه

ظهرت أوجه من االرتباط بني االستعمال القرآين واألصل اللغـوي  ، واختيار ما اتفق من أقواهلم
ـ . القـرآين ويف اية هذا املبحث عرضت مجلة من مسات احلوار . السابق وهو الرجوع رض مث ع

مث خلصت الباحثـة إىل   ،عدد من املتخصصني يف علوم خمتلفةاملبحث الثالث للحوار يف اصطالح 
وخلصت الباحثة مـن  ، إىل التطور الداليل ملصطلح احلوارتطرق املبحث الرابع و. تعريف احلوار

-احلوار-صطلحخالل هذا املبحث إىل أن التطور يف مصطلح احلوار حصل يف ظهور واستخدام امل



 

ولكن معىن الكلمة بقي مستعملًا وفق ، كر يف املعاجم اللغوية كمصطلح حمددالذي مل يكن قد ذُ
  . فيما عدا ذلك مل ينل التطور سوى وسائل احلوار أو أشكاله وأنواعه، ما جاء يف اللغة

خالل عدة من ، األبناءيف العالقة بني اآلباء ووار احل تناول الفصل الثالث من الدراسة دور
آلبـاء  ببعض آثار قيام عالقة اهذا املبحث ختم و ،أسس العالقة بني اآلباء واألبناء: أوهلا، مباحث

اليت ميكن أن تعترض عالقـة   اتقعوحتدث املبحث الثاين عن بعض املو .باألبناء على هذه األسس
أما املبحـث  . ء مع األبناءحوار اآلباومعوقات أخرى هلا صفة التأثري املباشرة على  ،اآلباء باألبناء
حيث ظهر من خالله ، األبناءواآلباء يف دعم العالقة بني وار احلأمهية  فكان حول، الثالث واألخري

احلوار اللفظـي   ومت احلديث عن عنصري، هذا الدعم يف هوقواعددور احلوار من خالل عنصريه 
، عَّال يف عالقة اآلباء مع األبنـاء الف وارمث عن قواعد احل، وماذا يقصد بكل منهما، وغري اللفظي

ونقد الفكـرة  ، فهم خصائص وحاجات النمو لدى األبناء، اجلمع بني اإلنصات واحلوار: ومنها
   .والتشجيع، ومراعاة الزمان واملكان، والوضوح، وليس صاحبها

، يف القرآن الكرمي حوار اآلباء مع األبناءومن خالل الفصل الرابع مت التعرف على واقع     
وهي سبعة ، حوار اآلباء مع األبناءدراسة نصوص : األول منهما، حيث تناول مبحثني أساسني

احتوى كل موضع على عدد من الفوائد التربوية العامة وتطبيقات تربوية خاصة ، عشر موضعا
ء حوار اآلبااليت احتوت على مواضيع ، منهجية حوار اآلباء مع األبناء: مث املبحث الثاين. باحلوار

ومنها املشترك ، منها ما خيتص باألب ومنها ما خيتص باالبن -مث األسس اليت قام عليها، مع األبناء
، وهي االستفهام، حوار اآلباء مع األبناءمث أهم األساليب اليت جرى استخدامها يف ، - بينهما
، والقسم، ملثلوضرب ا، وأخذ املوثق واإلشهاد، والتوكيد، والتعليل، والتدرج، والنداء، واحلُجة

مث ختم املبحث بأهم نتائج دراسة نصوص . وتقبيح الفعل السيئ يف نظر فاعله، واألمر والنهي
  .حوار اآلباء مع األبناء

ليعني  حوار اآلباء مع األبناءوملا كانت الدراسة قد عنيت بوضع تصور مقترح لتفعيل   
فقد اهتم الفصل اخلامس باقتراح ثالث  ،اآلباء على ممارسة وتطبيق احلوار الفعَّال مع أبنائهم

مث ذُكرت ، مسبوقة بعدد من متطلبات اإلعداد ملرحلة احلوار، مراحل للحوار بني اآلباء واألبناء
مث ختم التصور مبقترحات تساعد على ، عدد من الفوائد اليت يمكن حتقيقها حبصول احلوار الفعَّال

  . خر لبعض املراكز واملؤسساتواآل، قسم منها موجه لآلباء، تفعيل احلوار
    

  



 

  :منها، توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج
عددا من  -الرجوع-تضمنت املعاين اللغوية اليت اندرجت حتت األصل اللغوي ملادة حور .١

كداللة احلوار على معىن ، حوار اآلباء مع األبناءالدالالت التربوية ملا جيب أن يكون عليه 
 . ضرورة البدء بإزالة ما قد علق بالفهم من املفاهيم اخلاطئةإشارة إىل : التهيئة

كما فعلت أخت موسى عليه السالم حني أمرا أمها ، قد تكون اإلجابة يف احلوار بالفعل .٢
 .فكان جواا امتثال األمر، بإتباع أثر موسى عليه السالم

 .عصيانه أو كفره على أساس حفظ كرامة االبن حىت يف حال حوار اآلباء مع األبناءيقوم  .٣
 .مصاحبا بالتعليل غالبا حوار اآلباء مع األبناءيأيت األمر والنهي يف  .٤
مما استدعى قصـر  ، على طول نص احلوار وقصره، أثَّر املوقف احلواري وموضوع احلوار .٥

 .كما كان يف حوار أم موسى عليه السالم مع أخته، العبارات واالستجابة السريعة
 .ور على اختيار األسلوب املُستخدم يف احلوارأثَّر موقف املُحا .٦
 .يف القرآن الكرمي اآلباء مع األبناء اتحواراهلدوء وإظهار احلرص مستان غالبتان على  .٧
 .كالرمحة والشفقة، يف القرآن الكرمي اآلباء مع األبناء اتواروضوح العاطفة املصاحبة حل .٨
 .اآلباء مع أبنائهم عالقة األخوة من العالقات املؤثرة واملتأثرة حبوار .٩
كالنـداء املُصـاحب   ، أفاد استعمال اللفظ القرآين من قبل اآلباء يف سرعة استجابة األبناء .١٠

حيث مل يرد نداء االبن بامسه إال من آزر البنه إبراهيم عليه ، -يا بين-لوصف البنوة مصغرا
 . السالم

  :ما يليتقترح الباحثة ، وبناء على ما جاء يف فصول الدراسة ونتائجها
إنشاء قسم متخصص يف احلوار األسري ضمن أقسام مركز امللك عبد العزيـز للحـوار    .١

 .الوطين
 .من حيث مفهومها وأنواعها وآثارها، دراسة عالقة األخوة يف القرآن الكرمي .٢

  
  
  
  
  

          



 

א א א

  القرآن الكرمي وعلومه: أوال

، دار الفكر، ٣ط، صدقي مجيل العطار: ضبط وتوثيق، ويل آي القرآنجامع البيان عن تأ، ابن جرير الطربي -١
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١، بريوت

، عـامل الكتـب  ، عبد اجلليل عبـده : حتقيق، معاين القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السَّري الزجاج -٢
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، بريوت

 .ت.د، بريوت، دار الكتاب العريب، لتأويلمدارك الترتيل وحقائق ا، أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد النسفي -٣
، مطبعة دائرة املعارف العثمانيـة ، يف تناسب اآليات والسور نظم الدرر ،أبو احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي -٤

 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥، اهلند
دار الكتـب  ، السيد عبد املقصـود : راجعه، النكت والعيون ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي -٥

 .ت.د، لبنان، ةالعلمي
، تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، أبو السعود حممد بن حممد العمادي -٦

 .ت.د، بريوت، دار إحياء التراث العريب
، دار طيبة، ٢ط، سامي السالمة: حتقيق، تفسري القرآن العظيم، القرشي الدمشقي بن كثريأبو الفداء إمساعيل  -٧

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، اضالري
حممد بن عبد الرمحن عبد : حتقيق، يف علم التفسري زاد املسري، أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن اجلوزي -٨

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، بريوت، دار الفكر، ، اهللا
، ٤ط، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثـاين ، أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود األلوسي -٩

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ار إحياء التراث العريبد
دار ، عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويـل  الكشاف، أبو القاسم جار اهللا حممود الزخمشري - ١٠

 .ت.د، بريوت، املعرفة
علي حممد معوض وعادل أمحـد عبـد املوجـود    : حتقيق، حبر العلوم، أبو الليث نصر بن حممد السمرقندي - ١١

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣، بريوت، دار الكتب العلمية، يد النويتوزكريا عبد ا
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، بريوت، املكتبة العصرية، لكالم العلي الكبري أيسر التفاسري، أبو بكر جابر اجلزائري - ١٢
عبـد   يوسف: حتقيق، نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن العزيز، أبو بكر حممد بن عبد العزيز السجستاين - ١٣

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، لبنان، دار املعرفة، شليالرمحن املرع
العلمية وإحياء التراث  ثمعهد البحو، حممد علي الصابوين: حتقيق، معاين القرآن الكرمي، أبو جعفر النحاس - ١٤

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، مكة املكرمة، اإلسالمي
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، لبنان، دار الفكر، البحر احمليط، فيوس بن حممد حيان أبو - ١٥
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، بريوت، عامل الكتب، ٣ط، معاين القرآن، راءأبو زكريا الف - ١٦



 

، دار الكتاب العريب، عبد الرزاق املهدي: حتقيق، اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب - ١٧
 . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، بريوت

ـ : عارضه بأصوله وعلق عليه، جماز القرآن، أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي - ١٨ مكتبـة  ، ؤاد سـزكني حممد ف
 .ت.د، القاهرة، اخلفاجي

، عثمـان مجعـه ضـمريية   ، حممد عبد اهللا النمر: حتقيق، معامل الترتيل، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي - ١٩
 .م٢٠٠٢،هـ١٤٢٣، الرياض، دار طيبة، ٢ط، سليمان مسلم احلرش

، الـس العلمـي بفـاس    :حتقيـق ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أبو حممد عبد احلق بن عطية - ٢٠
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٣

، دار اجليـل ، حممد أبـو الفضـل  : حتقيق، الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي - ٢١
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، بريوت

 مركز هجـر ، عبد اهللا بن عبد احملسن التركي: حتقيق، الدر املنثور يف التفسري باملأثور، جالل الدين السيوطي - ٢٢
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، مصر، للبحوث والدراسات العربية و اإلسالمية

 .هـ١٤٢١، مصر، دار ابن عفان، قواعد التفسري، خالد بن عثمان السبت - ٢٣
-هـ١٤١٢، دمشق، دار القلم، صفوان عدنان داوودي: حتقيق، مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين - ٢٤

 .م١٩٩٢
حسـني  : حتقيـق ، تفسري غريب القرآن العظيم، عبد القادر الرازي حممد أيب بكر بن زين الدين أبو عبد اهللا - ٢٥

 .م١٩٩٧، أنقرة، مطابع مديرية النشر والطباعة والتجارة التابعة لوقف الديانة التركي، أملاىل
، بـريوت ، عـامل الكتـب  ، حممد ألتنوجي: حتقيق، عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، السمني احلليب - ٢٦

 .م١٩٩٣هـ ١٤١٤
 .م١٩٧٦-هـ ١٣٩٦، بريوت، دار الشروق، ٢ط، يف ظالل القرآن، بسيد قط - ٢٧
مكتبة نـزار  ، أسعد حممد طيب: حتقيق، القرآن العظيمتفسري ، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ابن أيب حامت - ٢٨

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، مكة املكرمة، الباز
، بـريوت ، مؤسسـة الرسـالة  ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن ناصر السعدي - ٢٩

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
مؤسسـة األعلمـي   ، اجلـزء الرابـع  ، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، الثعاليب عبد الرمحن حممد خملوف - ٣٠

 .ت.د، بريوت، للمطبوعات
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، قطر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، احلوار الذات واآلخر، عبد الستار اهلييت - ٣١
 .هـ١٤١٥، الرياض، دار املسلم، علم النفس الدعوي، حممد النغيمشي عبد العزيز بن - ٣٢
 .م١٩٩٣، عمان، دار الشروق، أخالقيات احلوار، عبد القادر الشيخلي - ٣٣
أثر الداللة النحوية واللغوية يف استنباط األحكـام مـن آيـات القـرآن     ، عبد القادر عبد الرمحن السعدي - ٣٤

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، عمَّان، دار عمار، التشريعية
، مطبعـة املـدين  ، ٣ط، حممـود شـاكر  : علق عليه، دالئل اإلعجاز، عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين - ٣٥

 . م١٩٩٢-هـ١٤١٣،القاهرة



 

مطبعـة  ، ٢ط، املسمى لباب التأويل يف معـاين الترتيـل   تفسري اخلازن، عالء الدين علي بن حممد البغدادي - ٣٦
 .م١٩٥٥-هـ١٣٧٥، مصر، مصطفى البايب احلليب وأوالده

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، بريوت، دار الكتب العلمية، ٢ط، التفسري الكبري، فخر الدين حممد بن عمر الرازي - ٣٧
 .م١٩٩٢-هــ١٤١٣، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، أضواء البيان ،حممد األمني الشنقيطي - ٣٨
 .ت.د، تونس، دار سحنون، التحرير والتنويرتفسري ، حممد الطاهر بن عاشور - ٣٩
 .م١٩٩١-هـ١٤١٢، بريوت، دار اخلري، فتح القدير، اينحممد بن علي الشوك - ٤٠
 .ت.د، بريوت، دار إحياء التراث العريب، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، حممد فؤاد عبد الباقي - ٤١
 .هـ١٤١٨، املدينة املنورة، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، التفسري امليسر، خنبة من العلماء - ٤٢

  لومهاالسنة وع: ثانيا
ـ : قـحتقي، للطرباين األوسطم ـاملعج ،أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين - ٤٣ د ـطارق بن عوض اهللا حمم

  . هـ١٤١٥، القاهرة، دار احلرمني، وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين
، بـريوت ، دار الفكـر ، املستدرك علـى الصـحيحني  ، النيسابوري حلاكمأبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا ا - ٤٤

 .م١٩٧٨-ـه١٣٩٨
دار الكتـب  ، كمال يوسف احلـوت : حتقيق، سنن الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي - ٤٥

 .ت.د، بريوت، العلمية
 .م١٩٩١-هـ١٤١١، حلب، دار الرشيد، حممد عوامة: حتقيق، تقريب التهذيب، أمحد بن حجر العسقالين - ٤٦
 .ت.د، مصر، سة قرطبةمؤس، مسند أمحد، أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين - ٤٧
، دار الفكـر ، حممد حمي الدين عبد احلميد: حتقيق ،سنن أيب داود، سليمان بن األشعث بن داود السجستاين - ٤٨

 .ت.د
، بـريوت  ،دار ابن كـثري ، ٣ط، مصطفى ديب البغا: حتقيق، صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري - ٤٩

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، الرياض، مكتب التربية العريب، الترمذي سننصحيح ، حممد ناصر الدين األلباين - ٥٠
دار إحياء التـراث  ، حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق، صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسني النيسابوري - ٥١

  .ت.د ،بريوت، العريب

  املعاجم والقواميس: ثالثًا
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ريوتب، مؤسسة الرسالة، ٢ط، الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين - ٥٢
، بـريوت ، دار اجليـل ، عبـد السـالم هـارون   : حتقيق، معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس - ٥٣

 .م١٩٩١-هـ١٤١١
 ،بـريوت ، دار الكتـب العلميـة  ، عبد احلميـد هنـداوي  : حتقيق، اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين - ٥٤

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١
 .م٢٠٠٠ ،بريوت، دار صادر ،العرب لسان، أبو الفضل مجال الدين ابن منظور - ٥٥



 

، دار الكتب العلمية، حممد باسل عيون السود: حتقيق، أساس البالغة، أبو القاسم جار اهللا حممود الزخمشري - ٥٦
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، بريوت

 .م١٩٨٧، بريوت، دار العلم للماليني، رمزي منري بعلبكي: حتقيق، مجهرة اللغة، أبو بكر حممد بن دريد - ٥٧
 .ت.د، عبد السالم هارون: حتقيق، ذيب اللغة، مد بن أمحد األزهريأبو منصور حم - ٥٨
 .م١٩٩٦، لبنان، مكتبة لبنان،٢ط، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، أمحد مطلوب - ٥٩
، بـريوت ، دار العلم للماليني، ٤ط، أمحد عبد الغفور عطار: حتقيق، الصحاح، إمساعيل بن محاد اجلوهري - ٦٠

 .م١٩٩٠
 .م١٩٩٢، بريوت، دار التقدم، العلوم االجتماعيةمعجم ، توفيق سلوم - ٦١
 .م١٩٨٢، بريوت، دار الكتاب اللبناين، املعجم الفلسفي، مجيل صليبا - ٦٢
ـ ١٤١٤، عامل الكتـب ، حممد حسن آل ياسني: حتقيق، احمليط يف اللغة، الصاحب إمساعيل بن عباد - ٦٣ -هـ

 .م١٩٩٤
مكتبة ، السيد الشرقاوي: حتقيق، تحريفتصحيح التصحيف وحترير ال، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي - ٦٤

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، القاهرة، اخلاجني
 .م١٩٢٧، بريوت، املطبعة األمريكية، البستان، عبد اهللا البستاين اللبناين - ٦٥
ـ ١٤٢٤، بـريوت ، دار النفائس، حممد املرعشلي: حتقيق، كتاب التعريفات، علي بن حممد اجلرجاين - ٦٦ -هـ

 .م٢٠٠٣
ـ ١٣٨٦، دار اجليـل ، عبد الكرمي العزبـاوي : حتقيق، تاج العروس، ديحممد مرتضى احلسيين الزبي - ٦٧ -هـ

  .م١٩٦٧

  كتب أخرى: رابعا
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، مركز السالم، احملاور احملترف آداب ومهارات ،إبراهيم الديب - ٦٨
 .ت.د، جدة، مؤسسة علوم القرآن، مصطفى السقا وآخرون: حتقيق ،النبوية سريةال، ابن هشام - ٦٩
، جالل علي اجلهـاين : اعتىن ا، وصية اإلمام أيب الوليد الباجي لولديه، ن بن خلف الباجيأبو الوليد سليما - ٧٠

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، بريوت، مؤسسة الريان
، املنصورة، دار الوفاء، جنم عبد الرمحن خلف: حتقيق، كتاب العيال، أبو بكر عبد اهللا بن حممد ابن أيب الدنيا - ٧١

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧
مؤسسة الكتـب  ، ٣ط، حممد عبد احلكيم القاضي: حتقيق، بر الوالدين، يد الطرطوشيأبو بكر حممد بن الول - ٧٢

 .م١٩٩١-هـ١٤١١، الثقافية
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، عمان، دار الفكر، نصيحيت لآلباء واملربني، أبو طلحة عمر بن إبراهيم - ٧٣
: حتقيـق ، همية واملعطلةالصواعق املرسلة على اجل، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية - ٧٤

، دار العاصـمة ، ٣ط، علي بن حممد الدخيل اهللا، ــــــــــــــــــــــــ
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، الرياض، ــــــــــــــــــــــــ



 

: حتقيــق  ، حتـفة املودود بأحكام املــولود ، ـــــــــــــــــــــــ - ٧٥
، دار الفكـر ، عبد اللطيف آل حممـد الفـواعري  ، ــــــــــــــــــــــــ
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، عمان، ــــــــــــــــــــــــ

بني منازل إياك نعبـد وإيـاك    مدارج السالكني، ـــــــــــــــــــــــ - ٧٦
 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣، بريوت، الكتاب العريبدار ، ٢ط ،حممد حامد الفقي: حتقيق، نستعني

 .م٢٠٠٣، القاهرة، شركة ضة مصر، من بالغة القرآن، أمحد بدوي - ٧٧
، دار الكتاب الثقـايف ، احلوار ودوره يف الدعوة والتربية و الثقافة، أمحد حسن العمري وصاحل حممد العمري - ٧٨

 .ت.د، األردن
 .ت.د، مؤسسة شباب اجلامعة، دراسات لغوية يف القرآن، أمحد ماهر البقري - ٧٩
 .م١٩٩٩، ةاإلسكندري، دار املعرفة اجلامعية، ٣ط، أسس علم النفس، أمحد حممد عبد اخلالق - ٨٠
مطـابع جامعة أم  ،بعض األبعاد التربوية لعدد من األمثال يف القرآن الكرمي، آمال محزة املرزوقي أبو حسني - ٨١

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، مكة املكرمة، القرى
، وعبد الراضي إبراهيــم وملياء حممـد أمحــد  حامد عمار : ترمجة ، املعلمون بناة ثقافة، باولو فريري - ٨٢

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، القاهرة، ية اللبنانيةالدار املصر، ــــــ
  .م٢٠٠٤-١٤٢٥، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، أمحد عطية أمحد: ترمجة، تربية احلرية، ـــــ - ٨٣
ـ ١٤٠٣، بريوت، املكتب اإلسالمي، ٦ط، العبودية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين - ٨٤ -هـ

 .م١٩٨٣
 .م٢٠٠٥، عمان، بيت األفكار الدولية، ور اآلخرينكيف حنا، تيسري حمجوب الفتياين - ٨٥
ـ ١٤٢١، القاهرة، دار الفكر العريب، تعلم املفاهيم اللغوية والدينية لدى األطفال، ثناء يوسف الضبع - ٨٦ -هـ

 .م٢٠٠١
، األردن، دار صـفاء ، تعـديل السـلوك  ، جالل كايد ضمرة وعريب أبو عمرية وإنتصار خليـل عشـا   - ٨٧

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨
 .م٢٠٠١، األردن، الدار العلمية الدولية، تعديل السلوك اإلنساين، دي وسعيد العزةجودت عبد اهلا - ٨٨
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، دمشق، دار القلم، ٣ط، كيف تريب أبناءك يف هذا الزمان، حسان مشسي باشا - ٨٩
 .م٢٠٠٤، القاهرة، دار القاهرة، املناخ األسري وشخصية األبناء، حسن مصطفى عبد املعطي - ٩٠
ـ ١٤٢٥، بريوت، جمد املؤسسة اجلامعية، السلوك اإلنساين والبيئة االجتماعية ،حسني حسن سليمان - ٩١ -هـ

 .م٢٠٠٥
 .هـ١٤١٢، جدة، دار الشروق، ٦ط، املرشد يف كتابة األحباث، حلمي فودة وعبد الرمحن صاحل - ٩٢
 .م٢٠٠٥هـ١٤٢٦، املدينة املنورة، مكتبة دار الزمان، ٢ط، أصول التربية اإلسالمية، خالد حامد احلازمي - ٩٣
، الريـاض ، دار املسـلم ، احلوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه يف الكتاب والسنة، خالد عبد اهللا القاسم - ٩٤

 .هـ١٤١٤
 .م٢٠٠٢، بريوت، دار العلم للماليني،١٥ط، األعالم، خري الدين الزركلي - ٩٥



 

لفكـر  دار ا، تنشئة الطفل وسبل الوالدين يف معاملته ومواجهة مشـكالته ، زكريا الشربيين ويسرية صادق - ٩٦
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، القاهرة، عريبال
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، مكة املكرمة، مطابع ادر، فن احلوار، زهري حممد مجيل كتيب - ٩٧
، الريـاض ، مؤسسـة املـؤمتن  ، سامي تيسري سـلمان : ترمجة، اخلطوات الذكية، سام ديب وليل سومسان - ٩٨

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩
، القـاهرة ، دار الفكر العريب، عيسى وعبد الفتاح حسن فوزي: ترمجة، التربية اللغوية للطفل، سرجيو سبيين - ٩٩

 .ت.د
، جدة، مكتبة امة، ٢ط، عالقة اآلباء باألبناء يف الشريعة اإلسالمية دراسة فقهية مقارنة، سعاد إبراهيم صاحل -١٠٠

 .م١٩٨٤هـ١٤٠٤
 ،حـوار الـوطين  مركز امللك عبد العزيز لل، احلوار النبوي مع املسلمني وغري املسلمني، سعيد إمساعيل صيين -١٠١

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ ،الرياض
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، القاهرة، دار السالم، أصول التربية اإلسالمية، سعيد إمساعيل علي -١٠٢
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، القاهرة، دار الفكر العريب، السنة النبوية رؤية تربوية، ــــــــ -١٠٣
ـ ١٤٢٨، دمشـق ، ميـع دار الثقافة للج، نبيلة جوهر: ترمجة، التفاوض مع األطفال، سكوت براون -١٠٤ -هـ

 .م٢٠٠٧
، بـريوت ، املكتبـة العصـرية  ، الطفل يف الشريعة اإلسالمية ومنهج التربيـة النبويـة  ، سهام مهدي جبار -١٠٥

   .م١٩٩٧-هـ١٤١٧
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، القاهرة، دار الشروق، ١٦ط، التصوير الفين يف القرآن، سيد قطب -١٠٦
، عمَّـان ، دار جريـر ، يمية يف القـرآن الكـرمي  األساليب التربوية والوسائل التعل، شاهر ذيب أبو شريخ -١٠٧

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥
، الريـاض ، مكتبـة العبيكـان  ، ٣ط، املدخل إىل البحث يف العلـوم السـلوكية  ، صاحل بن محد العساف -١٠٨

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
 .ت.د، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، السلوك الفعال يف املنظمات، صالح الدين حممد عبد الباقي -١٠٩
ـ ١٤٢٤، عمـان ، دار الفكر، مهارات االستماع والتحدث يف الطفولة املبكرة، طحانطاهرة أمحد ال -١١٠ -هـ

 .م٢٠٠٣
 .ت.د، القاهرة، مكتبة غريب، السلوك القيادي وفعالية اإلدارة، طريف شوقي -١١١
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، الرياض، مدار الوطن، أخطاء يف تربية األبناء، عادل الشدي -١١٢
، الريـاض ، مكتبـة الرشـد  ، مصطلحية ملفهومي احلوار واجلدالحوار أم جدال دراسة ، عادل نور الدين -١١٣

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧
، دمشـق ، دار الفكـر ، أصول التربية اإلسالمية يف البيـت واملدرسـة واتمـع   ، عبد الرمحن النحالوي -١١٤

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ـــــــــــ
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، دمشق، دار الفكر، ٢ط، التربية باحلوار، ـــــــــ -١١٥



 

، دار الكتاب العريب، حممد االسكندراين: ضبط وشرح، مقدمة ابن خلدون، بن حممد بن خلدون عبد الرمحن -١١٦
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦، بريوت

دار الفكـر  ، املنهجية اإلسالمية يف البحث التربوي منوذجاً النظرية والتطبيق، عبد الرمحن عبد الرمحن النقيب -١١٧
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، القاهرة، العريب

 .ت.د، القاهرة، دار الفكر العريب، القصص القرآين يف منطوقه ومفهومه ،عبد الكرمي اخلطيب -١١٨
-هـ١٤١٨، األردن، دار الفكر، ٢ط، طرق تعليم التفكري لألطفال، عبد الكرمي اخلاليلة وعفاف اللبابيدي -١١٩

 .  م١٩٩٧
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، الرياض، مطابع أضواء املنتدى، بناء األجيال، عبد الكرمي بكار -١٢٠
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، دمشق، دار القلم، التربية والتعليمحول ، ـــــــ -١٢١
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، األردن، دار األعالم، ٢ط، دليل التربية األسرية، ـــــــ -١٢٢
 .ت.د، دار غريب، سيكولوجية االجتاهات، عبد اللطيف خليفة وعبد املنعم حممود -١٢٣
  .م١٩٩٩، عمَّان، دار الشروق، يةعلم اجتماع الترب، عبد اهللا الرشدان -١٢٤
 .م١٩٩٩هـ١٤١٩، القاهرة، دار السالم، ٣٢ط، تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان -١٢٥
 .م١٩٩٧، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، احلوار ورسم الشخصية يف القصص القرآين، عبد املرضي زكريا -١٢٦
، صـنعاء ، دمكتبـة اإلرشـا  ، ٢ط، معامل الدعوة يف قصص القرآن الكرمي، عبد الوهاب بن لطف الديلمي -١٢٧

 . م١٩٩٨-هـ١٤١٩
ـ ١٤٢٠،الريـاض ، دار اشبيليا، منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد، عثمان علي حسني -١٢٨ -هـ

 . م١٩٩٩
مركز دراسـات الوحـدة   ، ٢ط، بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي يف الوطن العريب، علي أسعد وطفه -١٢٩

 .م٢٠٠٠،بريوت، العربية
، دار النفائس، أدب الكالم وأثره يف بناء العالقات اإلنسانية يف ضوء القرآن الكرمي، عودة عبد عودة عبد اهللا -١٣٠

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥، األردن
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، بريوت، دار املعرفة، إدارة األسرة، غسان عبد العزيز القني -١٣١
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، دمشق، دار القلم، آباء وأبناء مالمح تربوية يف القرآن الكرمي، فاروق محادة -١٣٢
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، عمان، دار الفرقان، قصص القرآن الكرمي، فضل حسن عباس -١٣٣
، الكويت، دار البحوث العلمية، توفيق الواعي: إشراف، اإلبداع يف تربية األوالد، جلنة البحوث والدراسات -١٣٤

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤
، بـريوت ، كتب اإلسـالمي امل، هوية الطفل برنامج تطبيقي لبناء الثقة بالنفس عند األطفال، مأمون مبيض -١٣٥

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨
 .ت.د، بريوت، دار اجليل، ديوان املتنيب، املتنيب أبو الطيب أمحد بن احلسني -١٣٦
 .ت.د، القاهرة، مكتبة وهبة، ٣ط، خصائص التراكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين، حممد أبو موسى -١٣٧
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، القاهرة، لنشر اإلسالميةدار التوزيع وا، اإلدارة باحلوار، حممد أمحد عبد اجلواد -١٣٨



 

، القـاهرة ، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، كيف حتاور أبناءك وتستمتع ذا احلوار، ـــــــــ -١٣٩
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

، دمشـق ، دار القلـم ، ٢ط،القرآن العظيم هدايته وإعجازه يف أقـوال املفسـرين  ، حممد الصادق عرجون -١٤٠
 . م١٩٨٩-هـ١٤١٠

، األحسـاء ، مكتبة دار املعـامل الثقافيـة  ، حنن واآلخر تعارف وحوار أم صدام ودمار، هلريفحممد بن علي ا -١٤١
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

 .م٢٠٠٤، مكة املكرمة، مكتبة الفيصلية، املبادئ والقيم يف التربية اإلسالمية، حممد مجيل بن على خياط -١٤٢
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، بريوت، دار ابن حزم، فنون احلوار واإلقناع، حممد دمياس -١٤٣
، دار التربيـة احلديثـة  ، ٢ط، تربيـة احلـوار واألسـئلة الصـفية إثـارة الـتفكري بال     ، حممد زياد محدان -١٤٤

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠،األردن، ـــــــــ
 .م٢٠٠٥، دمشق، دار التربية احلديثة، تربية األبناء يف الزمن الصعب، ـــــــ -١٤٥
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦، انعم، دار الفكر، اآلباء وتربية األبناء، حممد عبد الرحيم عدس -١٤٦
ـ ١٤٢١، الرياض، دار طيبة، ٢ط، عبد احلميد الدخاخين: اعتىن به، النبأ العظيم، حممد عبد اهللا دراز -١٤٧  -هـ

 .م٢٠٠٠
 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩،بريوت، دار الراتب اجلامعية، احلوار لغة الضعفاء أم األقوياء، حممد علي جعلوك -١٤٨
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، بريوت، قدار الشرو، ٦ط، منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب -١٤٩
 .م٢٠٠٤، القاهرة، دار ضة الشرق، العالقات العامة املشكالت واحللول، حممد حمفوظ الزهري -١٥٠
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، القاهرة، دار الصفوة، ٣ط، اللمسة اإلنسانية، حممد حممد بدري -١٥١
 .م٢٠٠١، القاهرة، ردار الفج، ٣ط، مهارات االتصال لإلعالميني والتربويني والدعاة، حممد منري حجاب -١٥٢
 .هـ١٤٠٩، بريوت، املكتب اإلسالمي، آداب الزفاف يف السنة املطهرة، حممد ناصر الدين األلباين -١٥٣
 .م٢٠٠٦هـ١٤٢٧، القاهرة، دار السالم، كيف ندرب أبناءنا على حرية التعبري، حممد نبيل كاظم -١٥٤
، دمشـق ، ابـن كـثري   دار، ٥ط ،منـهج التربيـة النبويـة للطفـل    ، حممد نور بن عبد احلفيظ سـويد  -١٥٥

 .م٢٠٠٤هـ١٤٢٥
 .هـ١٤٢٦، الرياض، دار ابن اجلوزي، عظمة القرآن الكرمي، حممود أمحد الدوسري -١٥٦
 . هـ١٣٢٢، الدمام، دار ابن اجلوزي، التفسري اللغوي للقرآن، مساعد بن سليمان الطيار -١٥٧
 .م٢٠٠٤-ـه١٤٢٥، الكويت، مكتبة املنار اإلسالمية، التقدير الذايت للطفل، مصطفى أبو سعد -١٥٨
-هـ١٤٢٥، الدوحة، دار الثقافة، احلوار ودوره يف الدعوة والتربية و الثقافة، مصطفى حممد علي املشهداين -١٥٩

 .م٢٠٠٤
ـ ١٤١٦، الرياض، الدار الصولتية للتربية، أخالقيات املناقشة واحملاورة واملناظرة العلمية، مقداد يلجن -١٦٠ -هـ

 .م١٩٩٦
ـ ١٤٢٣، القـاهرة ، مكتبة وهبـه ، تراتيجياته وأساليب تعليمهاحلوار فنياته واس، مىن إبراهيم اللبودي -١٦١ -هـ

 .م٢٠٠٣



 

، عمَّـان ، دار األعـالم ، حوار احلضارات وطبيعة الصراع بني احلـق والباطـل  ، موسى إبراهيم اإلبراهيم -١٦٢
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣

، ويـة املدينـة النب ، دار اخلضـريي ، احلوار أصوله وآدابه وكيف نريب أبنائنا عليـه ، موسى بن حيي الفيفي -١٦٣
 .هـ١٤٢٧

دار البشـائر  ، ٢ط، مدخل إىل اإلرشاد التربوي والنفسـي ، ميسرة طاهر وفاروق عبد السالم وحيي مهين -١٦٤
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤، بريوت، اإلسالمية

، جـدة ، مؤسسة الطباعة والصـحافة والنشـر  ، ٤ط، يف أصول احلوار، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -١٦٥
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥

، مكتب التربية العـريب لـدول اخللـيج   ، مشكالت الطفولة وأساليب مواجهتها، محادينسيمة داود ونزيه  -١٦٦
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، الرياض

 .هـ١٤٠٦، الكويت، دار اخللفاء، عبد الرمحن الفريوائي: حتقيق، الزهد، هناد بن السري -١٦٧
، مد مقبويل األهدلحسن حم: حتقيق، تصفية القلوب من أدران األوزار والذنوب، حيي بن محزة اليماين الذمَّار -١٦٨

 .م١٩٩١-هـ١٤٢١، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية
  .م٢٠٠١هـ١٤٢٢، بريوت، مؤسسة الرسالة، العقل والعلم يف القرآن، يوسف القرضاوي -١٦٩

  الدوريات: خامسا
الة األردنيـة يف  ، أسلوب احلوار يف القرآن الكرمي خصائصه اإلعجازية وأسراره النفسية، عبد اهللا اجليوسي -١٧٠
، األردن، العـدد األول ، اللجنة العليا للبحث العلمي وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، دراسات اإلسالميةال

 .م٢٠٠٦-هـ،١٤٢٧
العـدد التاسـع   ، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، عامل املعرفة، مفاهيم قرآنية، حممد أمحد خلف اهللا -١٧١

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، شوال، الكويت، والسبعني

 رسائل املاجستري والدكتوراه: سادسا
، )رسالة ماجستري منشـورة (، احلوار آدابه وتطبيقاته يف التربية اإلسالمية، خالد بن حممد بن وصل املغامسي -١٧٢
 .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦، الرياض، مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين، ٢ط
دار األنـدلس  ، )رسالة دكتوراه منشورة(، افهاحلوار يف القرآن معامله وأهد، سناء بنت حممود عبد اهللا عابد -١٧٣

 .    م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، جدة، اخلضراء
، مكتبة إحياء التراث اإلسالمي، )رسالة دكتوراة منشورة(، األحكام القيمية اإلسالمية، عبد الودود مكروم -١٧٤

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٤، املدينة املنورة
، جـدة ، دار اتمـع ، ٦ط، ) منشـورة رسالة ماجستري(، مسؤولية األب املسلم، عدنان حسن باحارث -١٧٥

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨
، دمشـق ، دار القلـم ، )رسالة ماجستري منشـورة (، القصص القرآين بني اآلباء واألبناء، عماد زهري حافظ -١٧٦

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠
دار ، )رسالة ماجستري منشورة(، احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة، حيي بن حممد حسن زمزمي -١٧٧

  .م١٩٩٤هـ١٤١٤، مكة املكرمة، التراثالتربية و



 

  
 
 


