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Abstract
The stories of the Quran are one of the interesting topics in the Quranic
studies. Every story in the Qur'an contains various wisdom and lessons. One
of the stories mentioned in the Quran is the story of parents and children. In
this article, the author presents two stories of parents and children in the
Koran, namely the story of Prophet Nuh As. and his disobedient son and the
story of Prophet Ibrahim As and his son who was pious and devoted to his
parents, namely Prophet Ismail As. This study uses a descriptive-analytical
method. Using this Method, the author gathered Quranic verses relating to
two stories and subsequently elaborated and analyzed the wisdoms on child
education contained in the stories. Based on this method there are several
research results: First; The story of Nuh As and his son showed us the distinct
behavior of humans. Prophet Nuh As represents a father who believes and
responsible on his Child’s education, while his son, Kan'an represents a child
who is disbelieving and disobeying to his father. Second; The story of Prophet
Ibrahim As and his son, Prophet Ismail as showed us a strong relationship
between a father and his son. Prophet Ibrahim as represents a father who is
faithful and responsible on his child’s education, while Prophet Ismail as
represents a child who is faithful, tough and strong. Third; Some aspects of
education in child care based on these two stories are faith education (the first
education that must be given to children) and moral education, which is a
reflection of faith education. This moral education will be achieved by three
elements, namely in the form of exemplar, advice and environment.
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Abstrak
Kisah-kisah al-Quran merupakan salah satu topik menarik dalam kajian alQuran. Setiap kisah yang ditampilkan dalam al-Quran mengandung berbagai
hikmah dan pelajaran. Salah satu kisah yang disebutkan dalam al-Quran
adalah kisah orangtua dan anak. Dalam artikel ini, Penulis memaparkan dua
kisah orangtua dan anak dalam al-Quran, yaitu kisah Nabi Nuh as dan anaknya
yang durhaka serta kisah Nabi Ibrahim as dan anaknya yang shalih dan
berbakti kepada kedua orangtuanya, yaitu Nabi Ismail as. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan memaparkan kedua kisah
tersebut dan mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kisahnya.
Berdasarkan metode tersebut terdapat beberapa hasil penelitian: Pertama;
Kisah Nabi Nuh as dan anaknya menggambarkan dua pribadi yang sangat
kontradiktif. Nabi Nuh as merepresentasikan seorang ayah yang beriman dan
bertanggung jawab atas perannya sebagai orangtua, sedangkan anaknya,
Kan’an mencerminkan seorang anak yang kafir dan durhaka kepada ayahnya.
Kedua; Kisah Nabi Ibrahim as dan anaknya, Nabi Ismail as menggambarkan
hubungan yang begitu erat antara seorang Ayah dan anaknya. Nabi Ibrahim as
mencerminkan seorang ayah yang beriman dan bertanggung jawab atas
perannya sebagai orangtua, sedangkan Nabi Ismail as merepresentasikan
seorang anak yang beriman, tangguh dan tegar. Ketiga; beberapa aspek
pendidikan dalam pengasuhan anak berdasarkan kedua kisah ini adalah
pendidikan keimanan (pendidikan pertama yang harus diberikan kepada anak)
dan pendidikan akhlak, yang merupakan hasil cerminan dari pendidikan
keimanan. Pendidikan akhlak ini akan tercapai dengan tiga sarana utama,
yaitu keteladanan, nasehat dan lingkungan yang kondusif.
Kata kunci : Kisah al-Quran, penafsiran, pelajaran, pendidikan

املدقمة
 وىو التشريع العام اخلالد الذي تكفل ّتميع ما حيتاج إليو الناس لسعادهتم يف1.القرآن ىو ىداية هللا العظمى
 فهو يف، وفيو أحكام العقائد والعبادات وادلعامبلت ونظام احلكم وسائر النظم احليوية.الدنيا مث يف اآلخرة يف أعايل اجلنان
2

. ال يعًتيو خلل وال اختبلف والتناقض وال اضطراب،كل ذلك حكيم كل احلكمة

 وٕتتمع ىذه القصص العرب3. واحلوادث الواقعة، والنبوات السابقة،ومن خصائصو أنو تضمن قصص األمم ادلاضية
ِ  (لَ َق ْد َكا َن ِيف قَص111 : كما قال تعاىل يف سورة يوسف4،والدروس والسلوك ألويل األلباب والعقول الصحيحة
ٌص ِه ْم ِعْب َرة
َ
ِ اب ما َكا َن ح ِديثا ي ْفت رى ولَكِن تَص ِد
ِ ِ
ِ
ِ ِأل
.)تَةً لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َنْٛ يل ُك ِّل َش ْي ٍء َوُى ًدى َوَر
َ ْ َيق الَّذي ب
َ ْ ْ َ ََ ُ ً َ
َ َُويل ْاألَلْب
َ ُت يَ َديْو َوتَ ْفص
1

Wali Ramadhani, ‚Ami>n Al-Khu>li> dan Metode Tafsir Sastrawi Atas Al-Quran,‛ in Jurnal At-

Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir 2, no. 1 (2017): 9.
2

Ma>idah A'bba>s, ‚As\aru Al-Tarbiyah Al-Isla>miyyah fi> Qis}as} Al-Qura>n Al-Kari>m,‛ in Journal of

University of Babylon 5, no. 2 (2017): 742.
3
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لقد جاء قصص القرآن على وفق احلياة اليت عاشها الناس ،ومنها القصص ادلتعلقة ابآلابء واألبناء .وىذه العبارة
تدل على أن القرآن كتاب اشتمل على شىت العلوم واجملاالت ادلختلفة يف احلياة اإلنسانية.
وىذا ادلوضوع يعترب من مهمات البحث يف عصران اليوم .وذلك أن مشاكل األبناء اليوم ىي األزمة اخللقية يف
نفوسهم ،مع أهنم سوف يكونون رجاال يف ادلستقبل .كيف أحوال ادلستقبل لو كان القائد مثلهم .بناء على ذلك ،احلاجة
ادلاسة لبلىتمام يف تربية األبناء ابلطريقة القرآنية.
درس الباحث قصص اآلابء واألبناء اليت أشارت إىل تربية األبناء خاصة ،ويف مقدمتها :قصة نوح عليو السبلم مع
ابنو ،وقصة إبراىيم عليو السبلم مع أبيو ،وقصة إبرىيم عليو السبلم مع أبنائو :إمساعيل وإسحاق عليهما السبلم وسائر
أبنائو ،وقصة يعقوب عليو السبلم مع أبنائو :يوسف عليو السبلم وإخوتو ،وقصة موسى عليو السبلم مع أمو ،وقصة داود
وسليمان عليهما السبلم ،وقصة زكراي وحيي عليهما السبلم ،وقصة مرمي بنت عمران مع أمها وابنها عيسى عليو السبلم،
وقصة فتايت مدين مع أبيهما ،وقصة لقمان مع أبنو.
ابلنسبة ذلذا البحث ،حدد الباحث على قصتُت :قصة نوح عليو السبلم مع ابنو وقصة إبراىيم مع إمساعيل عليهما
السبلم .وذلك أن قصتهما سلتلفتان ٘تاما .األول ظهر األب الصاحل مع ابنو الكافر ،والثاين األب الصاحل ادلؤمن وكذلك
ابنو ،بل مها من األنبياء .واعتمد الباحث يف ىذه ادلقالة على ادلنهج الوصفي التحليلي .وذلك بعرض القصتُت وتفسَتمها،
مث استخبلص العرب والدروس اليت وردت منهما وثأيَتمها يف تربية األبناء.
وأما الدراسات السابقة اليت ٖتديت حول ىذا البحث ،منها :ثأليف فاطمة إبراىيم علِت العواجي وحياة عبد
العزيز نيازبعنوان مبادئ العقلية ادلستنبطة من قصص إبراىيم عليو السبلم يف القرآن الكرمي وتطبيقاهتا يف األسرة يف عام
 5.0201والبحث لسيف الفبلح بعنوان تربية الشخصية األسرية يف قصة إبراىيم مع إمساعيل عليهما السبلم يف عام
 .0202وىذا البحث ظهر عن صلاح إبراىيم يف تربية التوحيد البنو إمساعيل عليو السبلم 6.وادلوضوع احلوار بُت اآلابء
واألبناء يف القرآن الكرمي كتب ابللغة اإلندونيسية لسييت زينب يف عام  ،0212ركز على احلوار بُت إبراىيم وابنو إمساعيل
يف سورة الصافات من األية  122إىل  7.120ويف عام  ،0212البحث لرٛتات صاحلُت وعمليا رٛتنية بعنوان وجوه
الًتبية يف قصة األسرة النبوية يف القرآن الكرمي تعلق بقصص األنبياء مع أبنائهم بشكل عام .ىناك صورة عائلة متدينة

4
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5
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وعائلة ابئسة 8.لقد طلع الباحث ىذه البحوث ادلنتشرة بشكل موجز ،فلم يقع بُت يدي الباحث أي ْتث تناول ىذا
ادلوضوع ابلطريقة اليت استهدف أن أعرضو هبا.
ةفهوم الدقصص الدقرآين

9
ِ
صص،
صص ىو اخلرب ادلقصوص ،والق َ
القصة ىي اخلرب ،وىي مشتقة من القص وىو تتبع األير واقتفاؤه .ال َق َ
ِ
صا) أي يتبعان آَثرمها اتباعا.
صً
بكسر القافٚ ،تع القصة .قال تبارك وتعاىل يف سورة الكهف( 62 :فَ ْارتَدَّا َعلَى آ ََث ِرمهَا قَ َ
وقال أيضا على لسان أم موسى يف سورة القصص( 11 :وقَالَت ِألُختِ ِو قُ ِ ِ
ت بِِو َع ْن ُجنُ ٍ
ب َوُى ْم َال يَ ْش ُعُرو َن) أي
صَر ْ
َ ْ ْ ّ
صيو فَبَ ُ
10
تتبعي أيره وتتبعي خربه حىت تنظري من أيخذه.

فسمى اخلرب ادلؤلف من حوادث مًتابطة يتبع بعضها بعضا قصة ،ألن القصاص يتتبع األحداث فيسردىا حدَث
بعد حدث حىت يصل ابلقصة إىل هنايتها 11.ولذلك قال فخر الدين الرازي إن القصص اخلرب ادلتضمن على ادلعاين
ادلتتابعة.
ص
صص" يف عدة مواضع ،منها قولو تعاىل يف سورة آل عمران( 20 :إِ َّن َى َذا َذلَُو الْ َق َ
واستخدم القرآن كلمة "قَ َ
ص ُ
احلق) وقولو سبحانو وتعاىل يف سورة يوسف) 111:لَ َق ْد َكا َن ِيف قَ ِ ِ ِ ِ
ُويل ْاألَلْب ِ
اب) وقال جل شأنو يف سورة
َ
صصه ْم عْب َرةٌ أل ِ َ
َْ
القصص( 02:وقَ َّ ِ
ص ِ
ص لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّكُرو َن).
ص الْ َق َ
ص) وقال جل وعبل يف سورة األعراف( 122 :فَاقْ ُ
ص َعلَْيو الْ َق َ
ص َ
ص َ
َ
ِ
صاص ،بكسر القاف وزايدة األلف قبل األخَت ،خيتص يف اجلراح .وذلك أنو يفعل بو مثل فعلو ابألول ،فكأنو
والق َ
ِ
ُويل ْاألَلْب ِ
ص ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن).
(ولَ ُك ْم ِيف الْق َ
اص َحيَاةٌ َايأ ِ َ
اقتص أيره ،أي تتبع الدم ابلقود ،قولو تعاىل يف سورة البقرة َ 121
وأما القصص القرآين ىو األخبار عن أحوال األمم السابقة والنبوات ادلاضية واحلوادث الوقعة 12.وىو األخبار
واحلوادث احلقيقية اليت ال شك فيها وال رلال للخيال والتصور ،ومصدرىا الوحي الذي ال أيتيو الباطل من بُت يديو وال
اَّللَ َذلَُو
ص ْ
اَّللُ َوإِ َّن َّ
احلَق َوَما ِم ْن إِلٍَو إَِّال َّ
من خلفو ،قال تبارك وتعاىل يف سورة آل عمران األية (( 20إِ َّن َى َذا َذلَُو الْ َق َ
ص ُ
احلَ ِك ُيم)) .فهذه العبارة أشارت إىل أن القصص القرآن سلتلف ٘تاما عن القصص األخرى اليت ىي سرد ألخبار
الْ َع ِز ُيز ْ
واقعية أو خيالية فيقصد إلَثرة االىتمام واإلمتاع والتثقيف للسامعُت أو القراء.

13

وللقصص القرآن فوائد كثَتة 14،ويف مقدمتها:

Rahmat Solihin, ‚Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kisah Keluarga Rasul Versi Al-Quran‛ in

8

Penelitian IAIN Antasari (2016): 21–25.
9

Abba>s, ‚As\aru Al-Tarbiyah Al-Isla>miyyah fi> Qis}as} Al-Qura>n Al-Kari>m,‛: 744
Musyari, ‚Al-Bani> Al-Tarkibiyyah Fi> Qis}as} Al-Qura>n,‛: 48
11
Umaiyatus Syarifah, ‚Manhaj Tafsir Dalam Memahami Ayat-Ayat Kisah Dalam Al Quran,‛ in
ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (2013): 144.
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‛Musyari, ‚Al-Bani> Al-Tarkibiyyah Fi> Qis}as} Al-Qura>n.
13
‛A’bba>s, ‚As\aru Al-Tarbiyah Al-Isla>miyyah Fi> Qis}as} Al-Qura>n Al-Kari>m.
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2000, 717.
10

Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir, Vol. 6 No. 2 Desember 2021

346 Qiṣaṣ Al-ābāi wa Al-Abnāi fī Al-Qur’ān Al-Karīm..– Wali Ramadhani, Sulaim Sulaiman and Dara Humaira

 .1إيضاح أسس الدعوة إىل هللا تعاىل ،وبيان أصول الشرائع اليت بعث هبا كل نيب ،ونفي اخلرفات واألفكار القددية
الفاسدة.
 .0تثبيت قلب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقلوب األمة احملمدية على دين هللا وتقوية يقة ادلؤمنُت بنصر احلق وجنده ،وخذالن
الباطل وأىلو.
 .3تصديق األنبياء السابقُت ،وإحياء ذكراىم وآَثرىم ،ذلك ليكون احملسن يف إبقاء ذكره مثبتا لو من تعجيل جزاء
يف الدنيا وغَته يناء إىل يوم القيامة.
 .6إظهارصدق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يف دعوتو ٔتا أخرب بو عن أحوال ادلاضُت عرب القرون واألجيال أبسلوب مهذب ،ال ينكر
شيئا منو إال جاحد أو مكابر.
 .2القصص ضرب من ضروب األدب ،يصغى إليو السمع ،وترسخ عربه يف النفس.

15

 .2وابإلختصار ،فإن فوائد القصص القرآن وغاايتو ىي الدعوة إىل احلق ،واذلداية إىل مواقع اخلَت ،وإقامة وجو
اإلنسانية على مسالك احلق واخلَت وادليل هبا عن مسارب الضبللة والبوار.
وىذه الفوائد أيضا تندرج يف القصص ادلتعلقة ابآلابء واألبناء .وابلنسبة ذلذا البحث ،حدد الباحث قصتُت ،كما
ذكر يف مقدمة ،وبيان تفصيلهما فيما يلي:
قص نوح عليو السالم ةع ابنو
لقد وردت أطراف قصة نوح عليو السبلم يف سور كثَتة ىي :سورة األعراف ،ويونس ،وىود ،واألنبياء ،وادلؤمنون،
والشعراء ،والعنكبوت ،والصافات ،والقمر ،وذكرت قصتو يف السورة الكاملة فهي يف سورة نوح 16.وأما قصتو عليو السبلم
مع ابنو فبيّنها القرآن يف سورة ىود اآلايت .64-60

ذكر هللا تبارك وتعاىل احلوار بُت األب نوح عليو السبلم مع ابنو يف سور ىود من اآلايت َ ( :66-60وِى َي َْٕت ِري
ِ
ِِ
ِ ِ
ال َسآ ِوي إِ َىل َجبَ ٍل
ين ( )60قَ َ
وح ابْنَوُ َوَكا َن ِيف َم ْع ِزٍل َايبُ ََّ
هب ْم ِيف َم ْو ٍج َكا ْجلبَال َو َان َدى نُ ٌ
ٍت ْارَك ْ
ب َم َعنَا َوَال تَ ُك ْن َم َع الْ َكاف ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال َال ع ِ
يل
اَّللِ إَِّال َم ْن َرِح َم َو َح َ
اص َم الْيَ ْوَم ِم ْن أ َْم ِر َّ
يَ ْعص ُم ٍِت م َن الْ َماء قَ َ َ
ال بَْي نَ ُه َما الْ َم ْو ُج فَ َكا َن م َن الْ ُم ْغَرق َ
ُت (َ )63وق َ
ود ِ ِ
ضي ْاألَمر واست وت علَى ْ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ُت ()66
يض الْ َماءُ َوقُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ
يل بُ ْع ًدا ل ْل َق ْوم الظَّالم َ
َايأ َْر ُ
ض ابْلَعي َماءَك َوَاي َمسَاءُ أَقْلعي َوغ َ
اجلُ ّ
ي َوق َ
ىذه اآلايت تظهرلنا كيف إنكار ابن نوح على أبيو .فنوح عليو السبلم اندى ابنو دلا حدوث ادلوج كاجلبال
ابلشفقة والرٛتة بقولو تعاىل (ايب ٍت ارَكب معنَا وَال تَ ُكن مع الْ َكافِ ِرين) ،ولكن ابنو أجاب (سآ ِوي إِ َىل جب ٍل ي ع ِ
ص ُم ٍِت ِم َن
ََ َ ْ
َ
ْ ََ
َ
َ ُ ََّ ْ ْ َ َ َ

15

Hani Darmayanti, ‚Kisah-Kisah Dalam Al-Quran Perspektif Pendidikan,‛ Jurnal Edukatif V, no. 1
(2019): 58–65.
16
Muh. Daming. K, ‚Kisah Nabi Nuh As Menurut Alquran,‛ Al-’Adl Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam
Di Indonesia 6, no. 1 (2013): 74–91.
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الْ َم ِاء) أي أنو لن يركب مع أبيو وادلؤمنُت يف السفينة .وظن أن ذلك الطوفان ال يبلغ إىل رؤوس اجلبال 17.ىكذا كان
18
موقف ابنو اإلعراض عن دعوة أبيو.
ال َال ع ِ
اص َم الْيَ ْوَم ِم ْن
ادلبُت يف قولو تعاىل (قَ َ َ
وعلى الرغم من ذلك ،يظهرلنا موقف األب الصاحل ادلسؤول ادلخلص ّ
اَّللِ إَِّال َم ْن َرِح َم) فهو نصح ابنو أن اليوم ال مانع من أمر هللا الذي نزل من اذلبلك والغرق إال من رٛتو هللا فأنقذه
أ َْم ِر َّ

20
19
ال بَْي نَ ُه َما الْ َم ْو ُج فَ َكا َن
(و َح َ
منو .مث أيتى ادلوج فيحسم ادلوقف ويبُت ما حصل بسبب اإلعراض من أبيو ،لقولو تعاىل َ
ِ
ِ
ُت).
م َن الْ ُم ْغَرق َ
واستبعد األمر ،كيف ينادي نوح عليو السبلم ابنو وىو كافر مع أنو قال يف سورة نوح األية ( 02وقَا َل نُ ِ
ب َال
وح َر ّ
ٌ
َ
ِ
تَ َذر علَى ْاألَر ِ ِ
ين َد َّاي ًرا) ،فأجاب صاحب "مفاتيح الغيب" ىذا السؤال بوجوه :األول :أنو كان ينافق أابه،
ْ َ
ْ
ض م َن الْ َكاف ِر َ
فظن نوح أنو مؤمن .ولذلك انداه ،ولوال ذلك دلا أحب صلاتو .والثاين :أنو عليو السبلم كان يعلم أنو كافر ،لكنو ظن أنو دلا

ب َم َعنَا) كالداللة على أنو طلب منو اإلديان،
شاىد الغرق واألىوال الكبَتة فإنو سيقبل اإلديان .فصار قولو ( َايبُ ََّ
ٍت ْارَك ْ
ِ
ين) أي اتركهم يف الكفر واركب معنا .والثالث :أن شفقة األبوة لعلها ٛتلتو على
(وَال تَ ُك ْن َم َع الْ َكاف ِر َ
وثأكد ىذا بقولو َ
ذلك النداء.

21

وبعد حدوث الغرق ،جاء احلوار بُت نوح عليو السبلم مع ربو جبل وعبل يف سور ىود من اآلايت  64-62بقولو
ِ
ب إِ َّن اب ٍِت ِمن أَىلِي وإِ َّن و ْع َد َك ا ْحلق وأَنْت أَح َكم ْ ِ ِ
(و َان َدى نُوح ربَّوُ فَ َق َ ِ
ال اينُ ِ
ك
س ِم ْن أ َْىل َ
احلَاكم َ
ُت ( )62قَ َ َ ُ
ٌَ
ال َر ّ ْ ْ ْ َ َ
َ
َ َ َ ْ ُ
وح إنَّوُ لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ُت ( )62قَ َ ِ
ِ
ك أَ ْن
ك أَ ْن تَ ُكو َن ِم َن ْ
َعوذُ بِ َ
ك بِِو عِ ْل ٌم إِِّين أ َِعظُ َ
س لَ َ
ب إِِّين أ ُ
اجلَاىل َ
ال َر ّ
إِنَّوُ َع َم ٌل َغْي ُر َ
صال ٍح فَ َبل تَ ْسأَلْن َما لَْي َ
ِ
ٍ
ك ما لَيس ِيل بِِو ِع ْلم وإَِّال تَ ْغ ِفر ِيل وتَرٛت ٍِت أَ ُكن ِمن ْ ِ
ك
وح ْاىبِ ْط بِ َس َبلٍم ِمنَّا َوبََرَكات َعلَْي َ
ْ َ ْ َْ
أْ
يل َاينُ ُ
اخلَاس ِر َ
ْ َ
ٌَ
ين ( )62ق َ
َسأَلَ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اب أَلِ ٌيم (.)64
َو َعلَى أ َُم ٍم شل َّْن َم َع َ
ك َوأ َُم ٌم َسنُ َمتّ ُع ُه ْم ُمثَّ ديََس ُه ْم منَّا َع َذ ٌ
احلق وأَنْت أَح َكم ْ ِ ِ
ِ ِ ِ
قولو (ر ِّ ِ
ُت) ىذا الدعاء ليس من ابب االعًتاض على
احلَاكم َ
َ
ب إ َّن ابٍِْت م ْن أ َْىلي َوإ َّن َو ْع َد َك َْ َ َ ْ ُ
هللا ،بل ىو سؤال استبلم وكشف منو عن حال ولده الذي غرق ،مع أن هللا تعاىل قد وعده يف إصلاء أىلو ادلؤمنُت.
ِ
فأجابو هللا تعاىل جواب احلق والعدل بقولو (اينُ ِ
صالِ ٍح)”.وع ّقب فخر الدين الرازي
س ِم ْن أ َْىل َ
ك إِنَّوُ َع َم ٌل َغْي ُر َ
ُ
وح إنَّوُ لَْي َ
على أن ادلراد من ىذه العربة يتضمن زلتملتُت :أحدمها :أن يكون ادلراد أنو حقا ليس من أىل دينك .والثاين :ادلراد أنو
22

17

Uma>d Ja>sim Muhammad Al-Jabbu>ri>, ‚Qis}s}ah Nu>h} Fi> Al-Qura>n,‛ Journal of the College of Basic
Education 8, no. 47 (2016): 107–34.
18
Ibnu Kas\i>r, Tafsi>r al-Qura>n al-‘Az}i>m, 1419, Juz 4, 323.
19
Abu Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ul Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qura>n, 1420, Juz 15, 332.
20

Azkiya Khikmatiar, ‚KISAH NABI NUH DALAM AL-QUR’AN (Pendekatan Intertekstual Julia
Kristeva),‛ Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir 4, no. 2 (December 16, 2019): 209–26,
https://doi.org/10.32505/AT-TIBYAN.V4I2.1144.
21
Fakhruddi>n al-Ra>zi>, Mafa>tih}ul Ghaib, 1441, Juz 17, 351.
22
Ibnu Kas\i>r, Tafsi>r al-Qura>n al-‘Az}i>m, Juz 4, 325.
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ليس من أىلو الذين وعدتو أن أصليهم معو ألجل كفره 23.وأقول إهنما خيتلفان يف الكبلم ويتفقان يف ادلعٌت .وىذه األية
أيضا أشارت إىل أن العربة ال بقربة النسب ولكن بقرابة الدين”.
قص إبراىيم عليو السالم ةع ابنو إمساعيل عليو السالم
لقد وردت أطراف قصة إبراىيم مع ابنو إمساعيل عليهما السبلم يف عدة سور من القرآن الكرمي .وأفصلها يف
ادلبحث اآليت:
قص البشارة إبمساعيل عليو السالم

ِ
قولو تعاىل يف سورة الصافات من اآلايت ( 121-11وقَ َ ِ ِ
ِ
ب ِيل ِم َن
ب إِ َىل َرِّّب َسيَ ْهدي ِن (َ )11ر ّ
ب َى ْ
ال إِّين ذَاى ٌ
َ
َّ ِِ
ُت ( )122فَبَش َّْرَانهُ بِغُ َبلٍم َحلِي ٍم (.)121
الصاحل َ

ىذه األايت سجلت دعاء إبراىيم يف طلب الولد الصاحل .وقال إبراىيم دلا نصره هللا على قومو وصلاه من كيدىم
ِ ِ
ب إِ َىل َرِّّب َسيَ ْه ِدي ِن) .وبعدما أخرج أنو مهاجر ،استشعر قلة أىلو وعقم امرأتو سارة ،وَثرة ذلك اخلاطر يف نفسو
(إِّين َذاى ٌ
عند إزماع الرحيل ،ألن الشعور بقلة األىل عند مفارقة األوطان يكون أقوى ،ألن ادلرء إذا كان بُت قومو كان لو بعض

السلو بوجود قرابتو وأصدقائو 24.ولذلك طلب إبراىيم عليو السبلم من هللا أن يعطيو ولدا صاحلا حىت يكون عوضا عن
25
ب ىب ِيل ِمن َّ ِِ
ِ
ُت).
الصاحل َ
قومو وعشَتتو ،فقال ( َر ّ َ ْ
َ
ِ
ب ِيل) ،ألنو غلب يف الولد ،وإن كان أحياان جاء يف األخ ،كما قال
ىذه األية استخدمت لفظ اذلبة ( َر ّ
ب َى ْ
ِ
ِ
ِ
(وَوَىْب نَا لَوُ م ْن َر ْٛتَتنَا أ َ
(وَوَىْب نَا لَوُ
َخاهُ َى ُارو َن نَبيًّا)  ،وقال تعاىل يف سورة األنبياء األية َ 20
تعاىل يف سورة مرمي األية َ 23
ِ
صاحلُِِت).
إِ ْس َح َ
وب َانفلَةً َوُك ًّبل َج َع ْلنَا َ
اق َويَ ْع ُق َ
وإبراىيم عليو السبلم طلب ولدا صاحلا يف ىذه األية ألن الصبلح أفضل الصفات وأشرف وأكرم مقامات العباد،

بدليل أن إبراىيم عليو السبلم طلب الصبلح لنفسو أيضا يف قولو تعاىل يف سورة الشعراء األية ِ 43
ْما
(ر ّ
ب َى ْ
َ
ب ِيل ُحك ً
26
َحلِ ْق ٍِت ِاب َّ ِِ
ُت).
َوأ ْ
لصاحل َ
فاستجاب هللا دعاءه وبشره بغبلم حليم ،بقولو تعاىل (فَبَش َّْرَانهُ بِغُ َبلٍم َحلِي ٍم) .وىذا الغبلم الذي بشربو إمنا ىو
إمساعيل ،إذ أنو أول ولد بشربو إبراىيم عليو السبلم ،وىو أكرب من إسحاق عليو السبلم ابتفاق ادلسلمُت وأىل الكتاب.

27

قص ترك إمساعيل وأةو يف واد غري ذي زرع

ِ
ٍ
ك الْ ُم َحَّرِم َربَّنَا
ت ِم ْن ذُ ِّريَِّيت بَِواد َغ َِْت ذي َزْرٍع ِعْن َد بَْيتِ َ
َس َكْن ُ
قولو تعاىل يف سورة إبراىيم األية َ ( 32ربَّنَا إِِّين أ ْ
ِِ
َّاس تَه ِوي إِلَي ِهم وارزقْ هم ِمن الثَّمر ِ
ِ ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْش ُكُرو َن).
يموا َّ
الص َبل َة فَ ْ
ليُق ُ
اج َع ْل أَفْئ َد ًة م َن الن ِ ْ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ
23

Fakhruddi>n al-Ra>zi>, Mafa>tih}ul Ghaib, 1441, Juz 17, 357.
Ibnu ‘A<syu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, juz 23, 148.
25
Falah, ‚Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Pada Kisah Nabi Ibrahim Dan Ismail": 138-139.
26
Hana>’ ’Abd Al-Muh}sin, ‚Qis}ah Ibra>hi>m Ma’a Abi>hi> Wa Qawmihi>,‛ Majallah Kuliyyatul
Us}u>luddi>n Wa Al-Da’wah Bi Asyu>t} 38, no. 2 (202nilai0): 1243–1361.
27
Falah: 137.
24
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ىذه األية تبُت لنا أن هللا أمر إبراىيم عليو السبلم ْتمل ابنو وأمو إىل مكة .فذىب بو أمو إىل ىذا الوادي ادلقفر
والذي ال يوجد بو أحد .والقرآن ال يذكر ىذه القصة بدقة ،ولكن جاء احلديث النبوي يفصل ما أٚتل فيها.
وردت ىذه القصة مفصلة موضحة يف صحيح البخاري:
الرز ِ
اين ،وَكثِ َِت بْ ِن َكثِ َِت بْ ِن ادلطَّلِ ِ
الس ْختِيَ ِِ
ب
َخبَ َرَان َم ْع َمٌرَ ،ع ْن أَي
َّاق ،أ
وح َّديٍَِت” َعْب ُد َّ
وب َّ
اَّللِ بْ ُن ُزلَ َّم ٍدَ ،حدَّيَنَا َعْب ُد َّ
ْ
َ
" َ
َ
ّ
ُ
ب ِن أَِّب وداعةَ ،ي ِزيد أَحد ُمها علَى اآلخ ِر ،عن سعِ ِ
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
اس :أ ََّو َل َما َّاٗتَ َذ النِّ َساءُ ادلِْنطَ َق ِم ْن
يد بْ ِن ُجبَ ٍَْت ،قَ َ
ََ َ َ ُ َ ُ َ َ
ْ
َ َْ َ
اعيلَّ ،اٗت َذ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
يل َوِى َي تُ ْر ِضعُوَُ ،ح َّىت
قبَ ِل أُِّم إِ ْمسَ َ َ ْ
ت مْنطًَقا لتُ َع ّف َي أَيََرَىا َعلَى َس َارةَُ ،مثَّ َجاءَ هبَا إبْ َراى ُيم َواببْن َها إ ْمسَاع َ
ت ِعْن َد دوح ٍة ،فَو َق زمزم ِيف أَعلَى ادلس ِج ِد"،ولَيس ِٔتَ َّكةَ ي ومئِ ٍذ أَح ٌد ،ولَي ِ
وضعهما عِْن َد الب ي ِ
ض َع ُه َما
س هبَا َماءٌ ،فَ َو َ
َْ
َ ْ َ ْ َْ ََ ْ َ ْ
َ ََُ َ
َْ َ َ َ ْ َ
َْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ك ،وو ِ
ِ
تَ :اي
ُىنَال َ َ َ َ
يل فَ َقالَ ْ
ض َع عْن َد ُمهَا جَر ًااب فيو ٘تٌَْرَ ،وس َقاءً فيو َماءٌُ ،مثَّ قَفَّى إبْ َراى ُيم ُمْنطَل ًقا ،فَتَب َعْتوُ أُم إ ْمسَاع َ
ِ
إِب ر ِاىيم ،أَين تَ ْذىب وتَْت رُكنَا ِهب َذا الو ِادي ،الَّ ِذي لَيس فِ ِيو إِنْس والَ َشيء؟ فَ َقالَت لَو َذلِ َ ِ
ت
ك مَر ًاراَ ،و َج َع َل الَ يَْلتَف ُ
ْ ُ
ٌ َ ٌْ
َْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ
ْ َ
ت ،فَانْطَلَ َق إِبْ َر ِاى ُيم َح َّىت إِ َذا
آَّللُ الَّ ِذي أ ََمَرَك ِهبَ َذا؟ قَ َ
ت لَوَُّ :
ت :إِ َذ ْن الَ يُ َ
ضيِّ ُعنَاُ ،مثَّ َر َج َع ْ
ال نَ َع ْم ،قَالَ ْ
إِلَْي َها ،فَ َقالَ ْ
ث الَ ي رونَو ،است ْقبل بِوج ِه ِو الب يتُ ،مثَّ دعا ِهبؤالَ ِء ال َكلِم ِ
ِ ِِ
ات ،ورفَع ي َديِْو فَ َق َ ِ
ب {إِِّين
َ َ َُ
َكا َن عْن َد الثَّنيَّة َحْي ُ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
الَ :ر ّ
ََ َ َ
َ
ِ
ٍ
ك ادل َحَّرِم} [إبراىيمَ -]32 :ح َّىت بَلَ َغ { -يَ ْش ُكُرو َن} [إبراىيم:
ت ِم ْن ذُ ِّريَِّيت بَِواد َغ َِْت ذي َزْرٍع ِعْن َد بَْيتِ َ
َس َكْن ُ
أْ
ُ
اعيل وتَ ْشر ِ ِ
ِ
ك ادل ِاء ،ح َّىت إِ َذا نَِف َد ما ِيف ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ش
الس َقاء َعط َش ْ
َ " ]32و َج َعلَ ْ
ت َو َعط َ
يل تُ ْرض ُع إ ْمسَ َ َ َ ُ
َ
ب م ْن ذَل َ َ َ
ّ
ت أُم إ ْمسَاع َ
ط ،فَانْطَلَ َقت َكر ِاىيةَ أَ ْن تَْنظُر إِلَي ِو ،فَوج َد ِ
ب َجبَ ٍل ِيف
ت تَْنظُُر إِلَْي ِو يَتَلَ َّوى ،أ َْو قَ َ
ت َّ
ال يَتَلَبَّ ُ
ابْنُ َهاَ ،و َج َعلَ ْ
الص َفا أَقْ َر َ
َ ْ ََ
ْ َ َ
ت ِ
األَر ِ ِ
ِ
ِ
الص َفا َح َّىت إِ َذا
ت ِم َن َّ
َح ًدا ،فَ َهبَطَ ْ
ض يَل َيها ،فَ َق َام ْ
ت َعلَْيوُ ،مثَّ ْ
ْ
َح ًدا فَلَ ْم تَ َر أ َ
ي تَْنظُُر َى ْل تََرى أ َ
الواد َ
استَ ْقبَ لَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت الوادي رفَعت طَر َ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ت
يُ ،مثَّ أَتَت ادل ْرَوةَ فَ َق َام ْ
ف د ْرع َهاُ ،مثَّ َس َع ْ
الواد َ
ت َس ْع َي اإلنْ َسان ادلَ ْج ُهود َح َّىت َج َاوَزت َ
بَلَغَ َ َ َ َ ْ َ
َ
علَي ها ونَظَرت ىل تَرى أَح ًدا فَلَم تَر أَح ًدا [ص ،]163:فَ َفعلَت ذَلِك سبع مَّر ٍ
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
ال النَِّيب
اس :قَ َ
ات ،قَ َ
َ ْ َ َْ َ َ
َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
ِ
ِ ِ
ك َس ْعي الن ِ
يد
ص ٍو  -تُ ِر ُ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :فَ َذل َ
ص ْو ًًت ،فَ َقالَ ْ
ت عَلَى ادل ْرَوة َمس َع ْ
َّاس بَْي نَ ُه َما» فَلَ َّما أَ ْشَرفَ ْ
ت َ
ت َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
اث ،فَإِذَا ىي ِابلْملَ ِ
ك عِنْ َد َم ْو ِض ِع
ت :قَ ْد أ ْ
ت إِ ْن َكا َن ِعْن َد َك ِغ َو ٌ
ت أَيْ ً
ضا ،فَ َقالَ ْ
ت ،فَ َسم َع ْ
نَ ْف َس َها ُ ،-مثَّ تَ َس َّم َع ْ
َمسَ ْع َ
َ َ
اح ِو ،ح َّىت ظَهر ادلاء ،فَجعلَت ُٖت ِوضو وتَ ُق ُ ِ
ال ِّتنَ ِ
زمزم ،فَبح َ ِ ِ
ف ِم َن
ت تَغْ ِر ُ
ول بِيَد َىا َى َك َذاَ ،و َج َعلَ ْ
ث بِ َعقبِو ،أ َْو قَ َ َ
َْ ََ َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ ْ َّ ُ ُ َ
ِِ ِ ِ
ال ابْ ُن َعبَّا ٍس :قَ َ
ف .قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم " :يَْر َح ُم َّ
اَّللُ أُمَّ
ور بَ ْع َد َما تَ ْغ ِر ُ
ال النَِّيب َ
ادلَاء يف س َقائ َها َوُى َو يَ ُف ُ
ال :لَو ََل ت ْغ ِر ْ ِ ِ
ِ ِ
ت
ت َزْمَزُم َعْي نًا َمعِينًا " قَ َ
ت َزْمَزَم  -أ َْو قَ َ ْ ْ َ
ت َوأ َْر َ
ض َع ْ
ال :فَ َش ِربَ ْ
ف م َن ادلاء  ،-لَ َكانَ ْ
يل ،لَ ْو تَ َرَك ْ
إ ْمسَاع َ
َ
ِ
يع أ َْىلَوُ،
َولَ َد َىا ،فَ َق َ
اَّللِ ،يَْب ٍِت َى َذا الغُبلَ ُم َوأَبُوهَُ ،وإِ َّن َّ
ت َّ
ال َذلَا ادللَ ُ
ك :الَ َٗتَافُوا الضَّْي َعةَ ،فَِإ َّن َىا ُىنَا بَْي َ
اَّللَ الَ يُض ُ
َ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ت ُم ْرتَِف ًعا ِم َن األ َْر ِ
ت هبِِ ْم
الرابِيَ ِةَ ،ثأْتِ ِيو السيُ ُ
ض َك َّ
ت َك َذل َ
ك" َح َّىت" َمَّر ْ
ول ،فَتَأْ ُخ ُذ َع ْن َديينو َوِشَالو"،فَ َكانَ ْ
َوَكا َن البَ ْي ُ
ٍ
ت ِمن جرىم ،م ْقبِلِ ِ
ِ
ٍ
َس َف ِل َم َّكةَ فَ َرأ َْوا طَائًِرا َعائًِفا ،فَ َقالُوا:
ُرفْ َقةٌ م ْن ُج ْرُى َم ،أ َْو أ َْى ُل بَْي ْ ُ ْ ُ َ ُ َ
ُت م ْن طَ ِر ِيق َك َداء ،فَنَ َزلُوا ِيف أ ْ
إِ َّن َى َذا الطَّائِر لَيَ ُدور َعلَى َم ٍاء ،لَ َع ْه ُد َان ِهبَ َذا الو ِادي وَما فِ ِيو َماء ،فَأ َْر َسلُوا َج ِرًّاي أ َْو َج ِريَّ ْ ِ
ُت فَِإذَا ُى ْم ِابلْ َم ِاء ،فَ َر َجعُوا
ٌ
َ ُ
َ َ
ِ
فَأَخب ر ِ ِ
ِ
ال :وأُم إِ ْمساعِ ِ
ِ ِ
ت :نَ َع ْمَ ،ولَكِ ْن
ُت لَنَا أَ ْن نَْن ِزَل عْن َدك؟ فَ َقالَ ْ
يل عْن َد ادلَاء ،فَ َقالُوا :أ ََثأْذَن َ
ْ َُ ُ
وى ْم ابلْ َماء فَأَقْ بَلُوا ،قَ َ َ َ َ
28
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ال النَِّيب صلَّى هللا علَي ِو وسلَّم« :فَأَلْ َفى َذلِ َ ِ ِ
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
يل َوِى َي
اس :قَ َ
الَ َح َّق لَ ُك ْم ِيف ادل ِاء ،قَالُوا :نَ َع ْم ،قَ َ
َ ُ َْ ََ َ
ك أ َُّم إ ْمسَاع َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب الغُبلَ ُم َوتَ َعلَّ َم
ش
و
،
م
ه
ن
م
ات
ي
َب
أ
ل
َى
أ
ا
هب
ن
ا
ك
ا
ذ
إ
ىت
ح
،
م
ه
ع
م
ا
و
ل
ز
ن
ف
م
ه
ي
ل
َى
أ
ىل
إ
ا
و
ل
س
َر
أ
و
ا
و
ل
ز
س» فَنَ َُ َ ْ َ ُ َ ْ ْ ََ َُ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َْ ْ ُ ْ َ َ َّ
ُٖتب اإلنْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يل ،فَ َجاءَ إِبْ َر ِاى ُيم
ُت َش َّ
ب ،فَلَ َّما أ َْد َرَك َزَّو ُجوهُ ْامَرأًَة مْن ُه ْمَ ،وَماتَ ْ
العَربِيَّةَ مْن ُه ْمَ ،وأَنْ َف َس ُه ْم َوأ َْع َجبَ ُه ْم ح َ
َ
ت أُم إ ْمسَاع َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
تَ :خَر َج يَْب تَغِي لَنَاُ ،مثَّ َسأَ َذلَا" َع ْن
يل ،فَ َسأ ََل ْامَرأَتَوُ َعْنوُ فَ َقالَ ْ
يل يُطَال ُع تَرَكتَوُ ،فَلَ ْم ََي ْد إ ْمسَاع َ
بَ ْع َد َما تَ َزَّو َج إ ْمسَاع ُ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ال :فَِإ َذا جاء َزوج ِ
ك فَاقْ َرئِي َعلَْي ِو
ت إِلَْي ِو ،قَ َ
ت َْضل ُن بِ َشٍّرَْ ،ضل ُن ِيف ضي ٍق َوشدَّة ،فَ َش َك ْ
َعْيش ِه ْم َوَىْي ئَت ِه ْم"،فَ َقالَ ْ
َ َ ُْ
ال :ىل جاء ُكم ِمن أ ٍ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ت :نَ َع ْم،
َّ
َحد؟ قَالَ ْ
س َشْي ئًا ،فَ َق َ َ ْ َ َ ْ ْ َ
السبلَ َمَ ،وقُويل لَوُ يُغََّْت َعتَبَةَ َاببو ،فَلَ َّما َجاءَ إ ْمسَاع ُ
يل َكأَنَّوُ آنَ َ
ال :فَ َه ْل
َخبَ ْرتُوُ أ ََّان ِيف َج ْه ٍد َو ِشدَّةٍ ،قَ َ
َجاءَ َان َشْي ٌخ َك َذا َوَك َذا ،فَ َسأَلَنَا َعْن َ
ف َعْي ُشنَا ،فَأ ْ
َخبَ ْرتُوَُ ،و َسأَلٍَِت َكْي َ
ك فَأ ْ
ٍ
أَو ِ
الَ :ذ ِاك أَِّبَ ،وقَ ْد أ ََمَرِين أَ ْن
ك ،قَ َ
السبلَ َمَ ،ويَ ُق ُ
ك َّ
ول َغَِّْت َعتَ بَةَ َاببِ َ
ت :نَ َع ْم ،أ ََمَرِين أَ ْن أَقْ َرأَ َعلَْي َ
صاك بِ َش ْيء؟ قَالَ ْ
ْ َ
ِ
ك ،احل ِقي ِأب َْىلِ ِ
أُفَا ِرقَ ِ
اَّللُُ ،مثَّ أ ًََت ُى ْم بَ ْع ُد فَلَ ْم ََِي ْدهُ،
ث َعْن ُه ْم إِبْ َر ِاى ُيم َما َشاءَ َّ
ُخَرى ،فَلَبِ َ
ك ،فَطَلَّ َق َهاَ ،وتَ َزَّو َج مْن ُه ْم أ ْ
َ
ِِ
ف أَنْتُ ْم؟ َو َسأَ َذلَا َع ْن َعْي ِش ِه ْم
تَ :خَر َج يَْب تَغِي لَنَا ،قَ َ
فَ َد َخ َل َعلَى [صْ ]166:امَرأَتو فَ َسأَ َذلَا َعْنوُ ،فَ َقالَ ْ
الَ :كْي َ
ٍ
ِ
ال فَما َشراب ُكم؟ قَالَ ِ
ِ
ِ
ت
اَّللِ ،فَ َق َ
ت َعلَى َّ
تَْ :ضل ُن ٓتٍََْت َو َس َعةَ ،وأَيْنَ ْ
َوَىْي ئَت ِه ْم ،فَ َقالَ ْ
الَ :ما طَ َع ُام ُك ْم؟ قَالَت اللَّ ْح ُم ،قَ َ َ َ ُ ْ
بَ ،ولَ ْو َكا َن
ال :اللَّ ُه َّم َاب ِرْك َذلُْم ِيف اللَّ ْح ِم َوادل ِاء ،قَ َ
ادلاءُ .قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمَ « :وََلْ يَ ُك ْن َذلُْم يَ ْوَمئِ ٍذ َح ٌّ
ال النَِّيب َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ال :فَِإ َذا جاء َزوج ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ك فَاقْ َرئِي َعلَْي ِو
ق
،
اه
ق
اف
و
ي
َل
ال
إ
ة
ك
م
َت
غ
ب
د
َح
أ
ا
م
ه
ي
ل
ع
و
ل
خي
ال
ا
م
ه
ف
:
ال
ق
».
يو
ف
م
ذل
ا
ع
د
م
َ َ َ ُ َ َ َ ُْ ََْ َ َ ٌ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ ُ َ َ
َ َ ُْ
َذلُْ َ َ َُْ
ال :ىل أ ًََت ُكم ِمن أ ٍ
ِ ِ
ِِ
ِ
ت :نَ َع ْم ،أ ًََت َان َشْي ٌخ َح َس ُن
َّ
َحد؟ قَالَ ْ
السبلَ َمَ ،وُم ِريو يُثْبِ ُ
يل قَ َ َ ْ ْ ْ َ
ت َعتَ بَةَ َاببو ،فَلَ َّما َجاءَ إ ْمسَاع ُ
ٍ
ِ
ال :فَأَو ِ
ِ
ت:
ت َعلَْي ِو ،فَ َسأَلٍَِت َعْن َ
صاك بِ َش ْيء ،قَالَ ْ
اذلَْي ئَةَ ،وأَيْنَ ْ
ف َعْي ُشنَا فَأ ْ
َخبَ ْرتُوُ ،فَ َسأَلٍَِت َكْي َ
ك فَأ ْ
َخبَ ْرتُوُ أ ََّان ٓتٍََْت ،قَ َ ْ َ
ِ
ك ،قَ َ ِ
ت العتَ بةُ ،أَمرِين أَ ْن أُم ِس َك ِ
كُ ،مثَّ
ك َّ
ت َعتَ بَةَ َاببِ َ
نَ َع ْمُ ،ى َو يَ ْقَرأُ َعلَْي َ
السبلَ َمَ ،و َأيُْمُرَك أَ ْن تُثْبِ َ
ْ
الَ :ذاك أَِّب َوأَنْ َ َ َ َ
اَّللُ ،مثَّ جاء ب ع َد ذَلِ َ ِ ِ
ت َد ْو َح ٍة قَ ِريبًا ِم ْن َزْمَزَم ،فَلَ َّما َرآهُ قَ َام إِلَْي ِو،
لَبِ َ
يل يَ ِْربي نَْب ًبل لَوُ َْٖت َ
ث َعْن ُه ْم َما َشاءَ َُّ َ َ َ ْ
كَ ،وإ ْمسَاع ُ
فَصنَ عا َكما يصنَع الوالِ ُد ِابلولَ ِد والولَ ُد ِابلوالِ ِدُ ،مثَّ قَ َ ِ ِ
ك،
اَّللَ أ ََمَرِين ِأب َْم ٍر ،قَ َ
يل ،إِ َّن َّ
اصنَ ْع َما أ ََمَرَك َرب َ
ال :فَ ْ
َ ََ َ
ََ َ َُْ َ
ال َاي إ ْمسَاع ُ
ِ
ال :فَِإ َّن َّ ِ
ِ
َش َار إِ َىل أَ َك َم ٍة ُم ْرتَف َع ٍة َعلَى َما َح ْوَذلَا،
ك ،قَ َ
الَ :وتُعِينٍُِت؟ قَ َ
قَ َ
ٍت َىا ُىنَا بَْي تًاَ ،وأ َ
الَ :وأ ُِعينُ َ
اَّللَ أ ََمَرين أَ ْن أَبْ َ
اع ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قَ َ
ال :فَعِْن َد ذَل َ
يل َأيْيت ابحل َج َارة َوإبْ َراى ُيم يَْب ٍِتَ ،ح َّىت إذَا ْارتَ َف َع البنَاءَُ ،جاءَ
ك َرفَ َعا ال َق َواع َد م َن البَ ْيت ،فَ َج َع َل إ ْمسَ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ت
{ربَّنَا تَ َقبَّ ْل ِمنَّا إِن َ
هبَ َذا احلَ َج ِر فَ َو َ
َّك أَنْ َ
يل"يُنَا ِولُوُ "احل َج َارةََ ،وُمهَا يَ ُقوالَنَ :
ض َعوُ لَوُ فَ َق َام َعلَْيوَ ،وُى َو يَْبٍت َوإ ْمسَاع ُ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
َّك
العلِ ُيم} [البقرة ،]102 :قَ َ
{ربَّنَا تَ َقبَّ ْل ِمنَّا إِن َ
يع َ
السم ُ
ال :فَ َج َعبلَ يَْبنيَان َح َّىت يَ ُد َورا َح ْو َل البَ ْيت َوُمهَا يَ ُقوالَنَ :
أَنْت َّ ِ
العلِ ُيم} [البقرة"]102 :
َ
يع َ
السم ُ
قص رؤاي ذحبو
ك
الس ْع َي قَ َ
قولو تعاىل يف سورة الصافات اآلايت ( 111-120فَلَ َّما بَلَ َغ َم َعوُ َّ
َين أَ ْذ َْتُ َ
ٍت إِِّين أ ََرى ِيف الْ َمنَ ِام أِّ
ال َايبُ ََّ
فَانْظُر ماذَا تَرى قَ َ ِ
اَّلل ِمن َّ ِ
ِ ِ ِ
َسلَما وتَلَّوُ لِْل َجبِ ِ
ُت ()123
ين ( )120فَلَ َّما أ ْ َ َ
الصاب ِر َ
ال َايأَبَت افْ َع ْل َما تُ ْؤَمُر َستَج ُدين إ ْن َشاءَ َُّ َ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِِ
ُت ()122
ت الرْؤَاي إِ َّان َك َذل َ
ُت ( )122إِ َّن َى َذا َذلَُو الْبَ َبلءُ الْ ُمبِ ُ
ك َْصل ِزي الْ ُم ْحسن َ
ص َّدقْ َ
َو َان َديْنَاهُ أَ ْن َايإِبْ َراى ُيم ( )126قَ ْد َ
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ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِِ ِ
ٍِ
ُت
ين (َ )124س َبل ٌم َعلَى إِبْ َراى َيم (َ )121ك َذل َ
ك َْصل ِزي الْ ُم ْحسن َ
َوفَ َديْنَاهُ بذبْ ٍح َعظيم (َ )122وتَ َرْكنَا َعلَْيو يف ْاآلخ ِر َ
ِ ِ ِ
ِِ
ُت ()111
( )112إِنَّوُ م ْن عبَاد َان الْ ُم ْؤمن َ
بعدما أخرب هللا تعاىل عن البشارة إبمساعيل ،أتبعو ٔتا يدل على حصول ما بشر بو وبلوغو يف األية بعدىا (فَلَ َّما

الس ْع َي) ،ومعناه فلما أدرك وبلغ احلد الذي يقدر فيو على السعي ،قيل عمره آنذاك  13سنة أو  2سنُت .وادلراد
بَلَ َغ َم َعوُ َّ
من ىذه العبارة أن هللا تعاىل حينما وعده يف األية األوىل بكون ذلك الغبلم حليما ،شرح يف ىذه األية ما يدل على كمال

حلمو .وذلك ألنو كان بو من كمال احللم على احتمال تلك البلية الكبَتة.

29

ٍت
(ايبُ ََّ
وبعد ذلك ،بداية احلوار بُت إبراىيم وابنو إمساعيل عليهما السبلم ،حينما جاءت الرؤاي ابألمر بذْتو ،بقولو َ
ٍت .ىذه الكلمة تشَت غاية
َين أَ ْذ َْتُ َ
إِِّين أ ََرى ِيف الْ َمنَ ِام أِّ
ك فَانْظُْر َما َذا تَ َرى) يعرضها عليو إبراىيم يف ابتدائيو بكلمةَ :ايبُ ََّ
30
الشفقة والرٛتة الواضحة من األب إىل االبن.
فعرض إبراىيم ىذا األمر على إمساعيل يف آخر الكبلم بصيغة السؤال واالستشارة ،فقال (فَانْظُْر َما َذا تََرى) .وىذا

من حسن العرض يف األمور الشاقة ادلطلوبة .وكان عرض إبراىيم ىذا على ابنو عرض اختبار دلقدار طواعيتو إبجابة أمر هللا
يف ذاتو لتحصل لو ابلرضا واالمتثال مرتبة بذل نفسو يف إرضاء هللا تعاىل .وىو ال يرجو من ابنو إال القبول ،ألنو أعلم
بصبلح ابن و .وليس إابرىيم مأمورا بذبح ابنو جربا ،بل األمر ابلذبح تعلق ٔتأمورين :أحدمها بتلقي الوحي ،واآلخر بتبليغ
الرسالة إليو .فلو قدر عصيانو لكان حالو يف ذلك حال ابن نوح الذي أىب أن يركب السفينة دلا دعاه أبوه فاعترب كافرا.
ِ
اَّلل ِمن َّ ِ
ِ ِ ِ
ين).وعبارة
الصاب ِر َ
فبدأ اجلواب ابلنداء الرقيق واحلنان بقولو تعاىل ( َايأَبَت افْ َع ْل َما تُ ْؤَمُر َستَج ُدين إ ْن َشاءَ َُّ َ
(افْ َع ْل َما تُ ْؤَمُر) دليل على إذن ابنو ،كأنو يقول "أذنت لك أن تذْتٍت ألن هللا تعاىل أمرك بذلك" .ففيو تصديق ما أمر بو
32
ِ ِ ِ ِ ِ
ص ِاد َق
يل إِنَّوُ َكا َن َ
من أبيو وامتثال ما أمر هللا فيو ،وذلذا قال تعاىل يف سورة مرمي األية َ 26
(واذْ ُك ْر يف الْكتَاب إ ْمسَاع َ
الْ َو ْع ِد َوَكا َن َر ُس ًوال نَبِيًّا).
31

استعد األب وابنو لذْتو ،ومها أسلما هلل ،أي أسلم إبراىيم لذبح ابنو ،وأسلم إمساعيل بطاعة أبيو فيما بلغو عن
ِ
ت الرْؤَاي) .ىذه األية اجلواب من قولو تعاىل (فَلَ َّما
ص َّدقْ َ
(و َان َديْنَاهُ أَ ْن َايإِبْ َراى ُيم ( )126قَ ْد َ
ربو .وحينئذ ينادي إبراىيم َ
َسلَما وتَلَّوُ لِْل َجبِ ِ
ُت) .والسبب يف ىذا التكليف ىو كمال طاعة إبراىيم لتكاليف هللا تعاىل .ودلا كلفو هللا تعاىل هبذا
أْ َ َ
التكليف الشاق الشديد فظهر منو كمال الطاعة .وكذلك ابنو إمساعيل ظهر كمال االنقياد والطاعة لتكليف هللا .مث بُت
ِ
ِِ
ُت) .فالسبب إمنا ىو بلوغهما درجة اإلحسان،
هللا سبب تفرَيو ذلذه الشدة عنهما يف قولو تعاىل (إِ َّان َك َذل َ
ك َْصل ِزي الْ ُم ْحسن َ
33
فهي أعلى مقامات العبودية هلل تبارك وتعاىل.

29

Fakhruddi>n al-Ra>zi>, Mafa>tih}ul Ghaib, juz 26, 346.
Falah, ‚Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Pada Kisah Nabi Ibrahim Dan Ismail." 141.
31
Falah: 140.
32
Ibnu ‘A<syu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz 23, 151-152.
33
Al-Baid}a>wi>, Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l, Juz 5, 16.
30
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(وفَ َديْنَاهُ بِ ِذبْ ٍح َع ِظي ٍم) أي لقد فدينا ابنك بذبح كبَت .والفداء ىو إعطاء شيئ بدال عن حق للمعطي.
وقولو تعاىل َ

فأوحى هللا إىل إبراىيم أن يذبح الكبش فداء عن ذبح ابنو .إذن ،إبراىيم الفادي وابنو مفدى.

34

قص بناء الكعب

ِ
َّاس وأَمنًا و َِّ
اٗت ُذوا ِم ْن َم َق ِام إِبْ َر ِاى َيم
(وإِ ْذ َج َع ْلنَا الْبَ ْي َ
ت َمثَابَةً للن ِ َ ْ َ
قولو تعاىل يف سورة البقرة اآلايت َ 101-102
اعيل أَ ْن طَ ِهرا ب ي ِيت لِلطَّائِِفُت والْعاكِ ِفُت والرَّك ِع السج ِ
م ًّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ود ( )102وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
اج َع ْل
ب ْ
ال إِبْ َراى ُيم َر ّ
َُ
ُ
َ
ََ َ ََ
صلى َو َعه ْد َان إ َىل إبْ َراى َيم َوإ ْمسَ َ
ّ َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ى َذا ب لَ ًدا ِآمنًا وارز ْق أَىلَو ِمن الثَّمر ِ
ِ
َضطَره إِ َىل َع َذ ِ
اب
ات َم ْن َآم َن ِمْن ُه ْم ِاب ََّّلل َوالْيَ ْوم ْاآل ِخ ِر قَ َ
ال َوَم ْن َك َفَر فَأ َُمتّعُوُ قَل ًيبل ُمثَّ أ ْ ُ
َ َ
َ ُْ ْ ُ َ ََ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّك أَنْت َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يع الْ َعلِ ُيم ()102
يل َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا إِن َ َ
السم ُ
س الْ َمص َُت (َ )102وإ ْذ يَْرفَ ُع إبْ َراى ُيم الْ َق َواع َد م َن الْبَ ْيت َوإ ْمسَاع ُ
النَّار َوبْئ َ
ِ
ِ
اج َعلْنَا ُمسلِم ْ ِ
الرِح ُيم (َ )104ربَّنَا
اب َّ
ب عَلَْي نَا إِن َ
ك َوِم ْن ذُ ِّريَّتِنَا أ َُّمةً ُم ْسل َمةً لَ َ
ُت لَ َ
َّك أَنْ َ
َربَّنَا َو ْ
ت الت ََّّو ُ
ك َوأَ ِرَان َمنَاس َكنَا َوتُ ْ
َْ
ك وي علِّمهم الْكِتاب و ِْ
ث فِي ِهم رس ًوال ِمْن هم ي ْت لُو علَي ِهم ِ
احلَ ِك ُيم (.)101
ت الْ َع ِز ُيز ْ
ْمةَ َويَُزّكِي ِه ْم إِنَّ َ
ك أَنْ َ
ُْ َ َ ْ ْ َ
َوابْ َع ْ ْ َ ُ
احلك َ
آايت َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ

ىذه اآلايت الكردية تظهرلنا مشاركة إمساعيل ألبيو إبراىيم عليهما السبلم يف بناء الكعبة .وتفصيل ىذه الآلايت

يتضح عرب الفقرات اآلتية:

ِ ِ
َِّ ِ
ت َمثَابَةً لِلن ِ
صلًّى) ،وادلراد من البيت الذي جعلو هللا
(وإِ ْذ َج َع ْلنَا الْبَ ْي َ
َّاس َوأ َْمنًا َواٗت ُذوا م ْن َم َقام إِبْ َراى َيم ُم َ
قولو تعاىل َ

م ثابة للناس البيت احلرام .وليس ادلراد من البيت احلرام ىنا نفس الكعبة ،ألن وصفو هللا تعاىل بكونو آمنا .وىذه الصفة
(ى ْد ًاي َابلِ َغ الْ َك ْعبَ ِة) احلرام ىنا كلو ال الكعبة،
جلميع احلرام ال الكعبة فحسب ،كما قال هللا تعاىل يف سور ادلائدة األية َ 12
35
ألنو ال يذبح يف الكعبة وال ادلسجد احلرام.
"فجعلو هللا البيت احلرام مرجعا للناس ومعاذا ،أيتونو كل عام ويرجعون إليو ،فبل يقضون منو وطرا".وكذلك جعلو
صلًّى) وجوىا".أحدىا :ادلصلى ادلدعي ،فجعلو من الصبلة
(م َ
هللا البيت احلرام آمنا أي موضع أمن .وبُت ادلفسرين يف ادلراد ُ
َّ ِ
اَّلل ِ
ِ
ِ
صلوا
ين َآمنُوا َ
ومبلئ َكتَوُ يُ َ
اليت ىي الدعاء ،قال تعاىل يف سورة األحزاب األية ( 22إ َّن ًَّ َ
َّيب اي أَي َها الذ َ
صلو َن َعلَى الن ِّ
ِ
وسلِّ ُموا تَ ْسلِيماً)"،وَثنيها :أراد بو القبلة".وَثلثها :أمروا أن يصلواعنده .والقول الثالث أوىل ،ألن لفظ الصبلة إذا
َعلَْيو َ
أطلق يعقل منو الصبلة ادلفعولة بركوع وسجود"36.

" ومث أمر هللا تبارك وتعاىل ادلشاركة بُت إبراىيم وابنو إمساعيل يف تطهَت البيت للطائفُت والعاكفُت والركع السجود
اعيل أَ ْن طَ ِهرا ب ي ِيت لِلطَّائِِفُت والْعاكِ ِفُت والرَّك ِع السج ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ود ( .)102وأيضا تلك ادلشاركة تظهر يف
ُ
َ َ َ َ َ
( َو َعه ْد َان إ َىل إبْ َراى َيم َوإ ْمسَ َ
ّ َ َْ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّك أَنْت َّ ِ
األية التالية ِ
يع الْ َعلِ ُيم (".)102
يل َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا إِن َ َ
السم ُ
َ
(وإ ْذ يَْرفَ ُع إبْ َراى ُيم الْ َق َواع َد م َن الْبَ ْيت َوإ ْمسَاع ُ
وىكذا القصة العظيمة اليت تكش ف لنا العبلقة القوية وادلعاملة احلسنة اللطيفة بُت األب واالبن يف تنفيذ أمر هللا

تبارك وتعاىل.
34

Ibnu ‘A<syu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, juz 23, 156
Falah, ‚Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Pada Kisah Nabi Ibrahim Dan Ismail": 141.
36
Fakhruddi>n al-Ra>zi>, Mafa>tih}ul Ghaib, Juz 4, 44.
35
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العرب والمروس ةن خالل قص نوح عليو السالم ةع ابنو
لقد سبق البيان والتفسَت عن قصة نوح عليو السبلم مع ابنو .فاألب نوح عليو السبلم كان مثاال لؤلب ادلؤمن
الذي عرف وا جبو ٕتاه ابنو .وابنو كان مثاال للولد العاق الكافر الذي خالف أابه يف دعوة اإلديان والتوحيد وكذبو ،وانفق
يف ذلك ،وَل يعرف حق طاعة أبيو ،فكان من اخلاسرين.
وىذه القصة تظهر لنا شخصيتُت سلتلفتُت :أب مؤمن فهو نيب من األنبياء ،بل أول الرسول أرسلو هللا إىل األرض،
وابنو ليس ارتكب معصية من ادلعاصي فحسب ،بل ارتكب أعظمها وىي الكفر ابهلل .فبل ديكن أن يكون نوحا عليو
السبلم قد أمهل األمر ادلهم وىو تربية اإلديان ابهلل ،بل إن ابنو ليجد منو أكثر شلا َيد غَته من االىتمام .وىذا ما تصور
من قصتو اليت سجل هللا يف كتابو العزيز.
ويستفاد منها عدة عرب دروس يف الًتبية لؤلبناء ،وذكرىا الباحث يف النقاط التالية:
أ .الدعوة إىل اإلديان والتوحيد.
ب َم َعنَا) أشارت إىل دعوة نوح عليو
ىذه النقطة أول ما دعا نوح عليو السبلم البنو .وٚتلة ( َايبُ ََّ
ٍت ْارَك ْ
السبلم إىل اإلديان البنو .وتلك ال يركب أحد معو يف السفينة إال وىو مؤمن 37.وثأكد ىذه العبارة بقولو تعاىل
ِ
ين) .ومن الًتبية اإلسبلمية لؤلبناء أن ينصح اآلابء أبناءىم يف اإلديان ابهلل وتوحيده ،ولو
( َوَال تَ ُك ْن َم َع الْ َكاف ِر َ
38
كان يف آخر حلظة من حياهتم ،كما فعل نوح عليو السبلم البنو ،حىت ال يعاتبو هللا على ضبلل ابنو وفساده.
ب .توفَت البيئة الصاحلة
التحقيق على البئية الصاحلة لؤلبناء من األمور الضروري .فنوح عليو السبلم ال ديكن أن يفرط يف تربية
ابنو على اإلديان ابهلل .ولكن توفَت البيئة الكافرة الغالبة يف ذلك العهد ،كان ذلا أير يف شخصية ابنو ،فتأيرهبا.
وبعدا عن لوم أبيو َل يظهر كفره بل انفق ،فأظهر اإلديان وأبطن الكفر .واإلضافة من ذلك ،وجود زوجة نوح
ِِ
وح وامرأَت لُ ٍ
وط
ب َّ
عليو السبلم الكافرة لقولو تعاىل يف سورة التحرمي األية َ (12
َت نُ ٍ َ ْ َ َ
ين َك َفُروا ْامَرأ َ
ضَر َ
اَّللُ َمثَ ًبل للَّذ َ
ِِ
ِ
امها فَلَم ي ْغنِيا عْن هما ِمن َِّ
ت َعْب َديْ ِن ِم ْن ِعبَ ِاد َان َ ِ ِ
ُت)،
َّار َم َع الدَّاخل َ
َكانَتَا َْٖت َ
يل ْاد ُخ َبل الن َ
صاحلَُْت فَ َخانَتَ َُ ْ ُ َ َ ُ َ َ
اَّلل َشْي ئًا َوق َ
قد تكون ىي أما لذات االبن نفسو ،وابلتايل قد يكون ذلا أير يف كفره ،وىذا ال يستبعد ،بل قد يكون عامبل

مهما يف نشأة االبن على غَت دين أبيو الصحيح.
وليس ادلقصود أن األب إذا كان صاحلا والبيئة الفاسدة فإنو يفسد الولد ،بل من سبيل الغالب أن
األبوين إذا كاان صاحلُت انعكس ذلك على أبنائهما ،وإن كنت البيئة الفاسدة .ويف احلديث الذي أخرجو
البخاري من رواية أّب ىريرة هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ((ما من مولود إال يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانو،

37

Rahmat Solihin, ‚Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kisah Keluarga Rasul Versi Al-Quran‛: 74.
‛Saiful Falah, ‚Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Pada Kisah Nabi Ibrahim Dan Ismail,
Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam 9, no. 1 (2020): 142-144.
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أو ينصرانو ،أو ديجسانو)) 39وإذا كان االبن لديو استعداد للفساد ،فإن البيئة الفاسدة تساعده وٕترفو معها .وإن
كان ىناك شواذ ،فالشاذ ال حكم لو.

40

ويستفاد من ىنا أن الصبلح ال عبلقة لو ابلوراية واألنساب ،بل خيتلف ذلك ابختبلف استعداد األفراد
وما حييط هبم من البيئة واآلراء وادلعتقدات ،ولو كان للوراية ثأيَت كبَت لكان ٚتيع أوالد آدم سواء ،ولكان سبلئل
أبناء نوح ادلؤمنُت الذي صلوا معو يف السفينة كلهم مؤمنُت .إنو تعاىل َيزي الناس يف الدنيا واآلخرة إبدياهنم
وأعماذلم ،ال أبنساهبم ،وال حياّب أحدا منهم ألجل اآلابء واألجداد وإن كانو من األنبياء وادلرسلُت .وابالختصار
فإن العربة بقرابة الدين ال بقرابة النسب 41.وىذه إشارة أيضا إىل أن حرص نوح عليو السبلم وشفقتو ليست
جزما للُت القلوب وخضوع النفوس على ابنو ما َل أيذن هللا.

42

ج .أساليب الدعوة والنصيحة احلسنة
نبلحظ قصة حوار نوح عليو السبلم البنو دلا بدأ دعوتو لو ،استخدم كلمة (ايبٍت) .وىذه كلمة
التصغَت للتحبيب ْتيث َيعل كالصغَت يف كونو زلل الرٛتة والشفقة .وىو بدأ ابلكبلم اللُت اللطيف اذلُت
لبلبن ،وليس ابلتعنيف والزجر .الكلمة الطيبة اذلينة اللينة تفتح القلوب ادلقفلة وتلُت النفوس العصية ،عكس
الكلمة الشديدة ادلنفرة اليت تقفل النفوس.

43

العرب والمروس ةن خالل قص إبراىيم ةع ابنو إمساعيل عليهما السالم
قصة إبراىيم مع ابنو إمساعيل عليهما السبلم ىي القصة العظيمة اليت تربز لنا العبلقة القوية والرابطة اللطيفة بُت
األب واالبن ،بل ىي عبلقة النبوة بينهما .فاألب إبراىيم عليو السبلم كان مثاال لؤلب ادلؤمن الصاحل ادلسؤول يف تربية
ابنو .وكذلك ابنو إمساعيل عليو السبلم كان مثاال لبلبن ادلؤمن الصاحل ادلطيع يف أمرأبيو.
اجتمع اإلديان والصبلح فيهما ،ألن اإلديان أساس النجاة يف الدارين :الدنيا واآلخرة .والصبلح ىو أفضل صفات
44
ِ
ب ِيل
العباد وأشرف مقاماهتا .ولذلك طلبو إبراىيم عليو السبلم لنفسو ،قولو تعاىل يف سورة الشعراء اآلية َ ( 43ر ّ
ب َى ْ
ب ىب ِيل ِمن َّ ِِ
حكْما وأَ ْحلِْق ٍِت ِاب َّ ِِ
ِ
ُت).
الصاحل َ
لصاحل َ
ُت) ،وطلبو البنو أيضا يف سورة الصافات اآلية َ ( 122ر ّ َ ْ
َ
ُ ً َ
فنستفيد من قصتهما عدة عرب ودروس يف تربية األبناء ،وىي:

39

Ma>idah A’bba>s, ‚As\aru Al-Tarbiyah Al-Isla>miyyah fi> Qis}as} Al-Qura>n Al-Kari>m,‛: 755-756.
Ma>idah A’bba>s,: 755-756.
41
Fakhruddi>n al-Ra>zi>, Mafa>tih}ul Ghaib, juz 17, 357.
42
‛A’bba>s, ‚As\aru Al-Tarbiyah Al-Isla>miyyah fi> Qis}as} Al-Qura>n Al-Kari>m‛: 755-756
43
‛Miftah Mucharomah, ‚Kisah Sebagai Metode Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Al-Quran,
Edukasia Islamika 2, no. 1 (2017): 165.
44
Fakhruddi>n al-Ra>zi>, Mafa>tih}ul Ghaib, juz 46, 345.
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أ .الدعاء للولد الصاحل
ىذا ما فعلو إبراىيم عليو السبلم قبل أن يرزقو هللا الولد حىت يعونو على أمر الدعوة إىل هللا تعاىل ،دعا
ب ىب ِيل ِمن َّ ِِ
ِ
ُت) 45.وانطبلقا من دعاء إبراىيم عليو السبلم ،فينبغي على من
الصاحل َ
إبراىيم هللا يف قولو ( َر ّ َ ْ
َ
يطلب الولد أن ينهج منهج إبراىيم يف طلب الولد الصاحل ،وأن يدعو هللا هبذا ،إذ الصبلح يعترب أفضل
الصفات .كما أن الولد الصاحل شلا ينفع هللا بو العبد بعد موتو .جاء احلديث من رواية أّب ىريرة ،أن رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص قال :إذا مات اإلنسان انقطع عنو عملو إالمن يبلية :صدقة جارية ،أو علم ينتفع بو ،أو ولد صاحل يدعو
لو.
وذكر هللا تبارك وتعاىل أن من صفات عباده ادلتقُت طلب ذلك ،كما يف سورة الفرقان األية 26
ِ ِ
(والَّ ِذين يَ ُقولُو َن ربَّنَا َىب لَنَا ِم ْن أ َْزو ِاجنَا وذُ ِرَّايتِنَا قُ َّرَة أ َْع ُ ٍ
ُت إِ َم ًاما) .وطلبو سليمان عليو السبلم
اج َع ْلنَا ل ْل ُمتَّق َ
ُت َو ْ
َ َّ
ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ضاح ًكا من قَوذلَا وقَ َ ِ
ب أ َْوِز ْع ٍِت
ذلك بعد كمال درجتو يف الدنيا واآلخرة ،يف سورة النمل األية ( 11فَتَ بَ َّس َم َ
ال َر ّ
ْ ْ َ
ي وأَ ْن أَعمل ِ
ِ
ك ِيف ِعبَ ِاد َك
ضاهُ َوأ َْد ِخ ْل ٍِت بَِر ْٛتَتِ َ
أَ ْن أَ ْش ُكَر نِ ْع َمتَ َ
صاحلًا تَ ْر َ
ك الَِّيت أَنْ َع ْم َ
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوال َد َّ َ ْ َ َ َ
َّ ِِ
ب قَ ْد آتَي تٍَِت ِمن الْم ْل ِ
ِ
ك
الصاحل َ
ْ
ُت) .وطلبو يوسف عليو السبلم لنفسو أيضا يف سورة يوسف األية َ ( 121ر ّ
َ ُ
السماو ِ
وعلَّمت ٍِت ِمن َثأْ ِو ِيل ْاأل ِ ِ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
َحلِ ْق ٍِت
ت َولِيِّي ِيف الدنْيَا َو ْاآل ِخَرةِ تَ َوفٍَِّت ُم ْسلِ ًما َوأ ْ
ض أَنْ َ
َ
َ َ َْ ْ
َحاديث فَاطَر َّ َ َ
ِاب َّ ِِ
ُت).
لصاحل َ

ب .قوة اإلديان والثقة ابهلل

إبراىيم عليو السبلم ىو أب مثايل لآلابء اآلخرين .لقد يبت إديانو ويقتو ابهلل عز وجل .دلا أمره هللا
على ترك ولده وأىلو يف واد غَت ذي زرع وىو مكة ادلكرمة ،بل وَل يًتدد حلظة واحدة يف تطبيقو 46.ىذا ما
يظهرلنا أن طاعة هللا ورضاه مقدم على ما سواىا .ويصدق على ىذا قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص":يبلث من كن فيو وجد
حبلوة ا إلديان :أن حيب هللا ورسولو أحب إليو شلا سوامها ،وأن حيب ادلرء ال حيبو إال هلل ،وأن يكره أن يعود يف
الكفر كما يكره أن يقذف يف النار".
إن ىاجر كانت مثاال للزوجة الصاحلة اليت تعُت زوجها على طاعة هللا والدعوة إىل دينو .وإهنا لكلمة
عظيمة تلك اليت قالتها إلبراىيم عليو السبلم :كلمة تدل على صدق إدياهنا ويقها ابهلل تعاىل ،وتوكلها عليو
سبحانو :آهللا أمرك هبا ،إذن ال يضعنا .وكأهنا تقول :إذا كان ىذا األمر من هللا فإان نطيع ،ولن يًتكنا هللا
للهبلك .وىذه ىي األسرة اإلسبلمية اليت تبٌت منذ صغر إمساعيل .أبواه من الصاحلُت ،وانعكس ذلك على ابنهما
إمساعيل عليو السبلم .وىذه ما تسمى ابلبيئة األىلية ،وىي من عظيم األير يف ما يعتنقو األبناء من ادلبادئ
واألفكار.
45

Fadlil Munawwar Manshur and Universitas Gadjah Mada, ‚Metode Pendidikan Profetik Dalam AlQur'an : Kajian Ayat-Ayat Metode Pendidikan Profetik Dalam Al-Qur ’ an :‛ no 5, July (2020): 14.
46
Rahmat Solihin, ‚Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kisah Keluarga Rasul Versi Al-Quran‛: 35.
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ج .ادلشاورة يف القرار
ظهرت ادلشاورة يف القرار بُت األب إبراىيم واالبن إمساعيل عليهما السبلم يف قصة رؤاي الذبح 47.فقال
ك فَانْظُْر َما َذا تَ َرى) ،وأجاب إمساعيل عليو السبلم
َين أَ ْذ َْتُ َ
ٍت إِِّين أ ََرى ِيف الْ َمنَ ِام أِّ
إبراىيم البنو ابتداء احلوار) َايبُ ََّ
ِ
اَّلل ِمن َّ ِ
ِ ِ ِ
ين).
َ
الصاب ِر َ
(ايأَبَت افْ َع ْل َما تُ ْؤَمُر َستَج ُدين إ ْن َشاءَ َُّ َ
واحلكمة يف مشاورة االبن ىنا أن يطلع ابنو على ىذه الواقعة ليظهر لو صربه يف طاعة هللا فتكون فيو
قرة عُت إلبراىيم حيث يراه قد بلغ يف احللم إىل ىذا احلد العظيم ،ويف الصرب على أشد ادلكاره إىل ىذه الدرجة
العالية وحيصل لبلبن الثواب العظيم يف اآلخرة والثناي احلسن يف الدنيا.
وىذه ادلشاورة تظهرلنا صفة التواضع من األب البنو .وىذا ببل شك من أساليب الًتبية اإلسبلمية
الصحيحة .واألب هبذا األسلوب يعطي ابنو يقة يف نفسو وَيعل لو شخصيتو القادرة على اٗتاذ القرار ادلناسب.
مث أجابو إمساعيل إجابة فورية ابلقبول والرضا ،وال تردد وال تلجلج وال ٘تحل وال سؤال (ايأَب ِ
ت افْ َع ْل َما تُ ْؤَمُر
ََ
اَّلل ِمن َّ ِ
ِ ِ ِ
ين).
الصاب ِر َ
َستَج ُدين إ ْن َشاءَ َُّ َ
وهبذه الواقعة وصف هللا إمساعيل ابلصرب يف سورة األنبياء األية ِ ِ 42
اع ِ ِ
يس َو َذا الْكِ ْف ِل ُكلٌّ
َ
(وإ ْمسَ َ
يل َوإ ْدر َ
ِمن َّ ِ
ين) .وىو صرب على ادلقام يف واد غَت ذي زرع ،وصرب على اإلذعان للذبح ،وصرب يف بناء البيت
الصاب ِر َ
َ
احلرام ،فاهلل أكرمو وأخرج من صلبو خامت النبيُت ،دمحم ملسو هيلع هللا ىلص .ووصفو أيضا بصدق الوعد يف سورة مرمي األية 26
ِ ِ ِ ِ ِ
ص ِاد َق الْ َو ْع ِد َوَكا َن َر ُس ًوال نَبِيًّا ( .)26وذكر هللا تعاىل أهنما من احملسنُت
يل إِنَّوُ َكا َن َ
َ
(واذْ ُك ْر يف الْكتَاب إ ْمسَاع َ
48
ِ
ِِ
ُت) ،وىذا جزاء من هللا بسبب تصديقو الرؤاي وبذل نفسو على طاعة هللا.
لقولو (إِ َّان َك َذل َ
ك َْصل ِزي الْ ُم ْحسن َ

د .ادلشاركة يف الطاعة

يستفاد من قصتهما أن األب واالبن َيتهدان يف طاعة هللا ونيل رضاه .وىذا ما يشهد يف مشاركة
إمساعيل ألبيو إبراىيم يف بناء الكعبة .واألب إبراىيم عليو السبلم قد أعطى القدوة الصاحلة البنو يف طاعة هللا
وبذل الغايل والرخيص يف سبيل مرضاتو .وىو االبن قد ترىب على ىذا ادلنهج األبوي الكرمي.
فمن تربية األبناء أعطاىم اآلابء القدوة الصاحلة ادلايلة أمامهم 49.فالقدوة ىي أصلح وسائل الًتبية اليت
تؤير يف تكوين االبن إسبلميا .واألبناء مهما كان استعدادىم للخَت قواي ،ومهما كانت فطرىم نقية سليمة،
فإهنم لن يستجيبوا دلبادئ اخلَت وأصولو ما َل يروا آابئهم يف االلتزام ٔتنهج هللا تعاىل.

47

Fadlil Munawwar Manshur, ‚Metode Pendidikan Profetik Dalam Al-Qur'an : Kajian Ayat-Ayat
Metode Pendidikan Profetik Dalam Al-Qur ’ an :‛ 5, no. July (4141): 7-8.
48
‛Falah, ‚Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Pada Kisah Nabi Ibrahim Dan Ismail": 146
49
Manshur, ‚Metode Pendidikan Profetik Dalam Al-Qur’an : Kajian Ayat-Ayat Metode Pendidikan
‛Profetik Dalam Al-Qur’an: 3
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حتليل وجوه الرتبي لألبناء
أما قصتا نوح وإبراىيم عليو السبلم تشَتان إىل الًتبية اإلديانية لؤلبناء ،وىي من أىم األمور وادلسئوليات الكربى
لآلابء 50.صلد يف دعوة نوح عليو السبلم البنو إىل إديان ابهلل بقولو (وال تكن مع الكافرين) .وصلده أيضا يف قصة إبراىيم مع
ابنو إمساعيل عليهما ا لسبلم ،دلا دعا إبراىيم لوىب هللا لو الولد الصاحل (رب ىب يل من الصاحلُت) ودلا رأى يف منامو
ِ
اَّلل ِمن َّ ِ
ِ ِ ِ
ين) ،دليل
الصاب ِر َ
ليذبح ابنو إمساعيل ،وأجاب إمساعيل ببل خوف وال قلق ( َايأَبَت افْ َع ْل َما تُ ْؤَمُر َستَج ُدين إ ْن َشاءَ َُّ َ
51
على أن إبراىيم قد رّابه ابلًتبية اإلديانية.
وىذان قصتان تشَتان أيضا إىل مهمات الًتبية اخللقية يف تربية األبناء .وشلا ال شك فيو أن القدوة احلسنة من

الوسائل ادلؤيرة يف الًتبية اخللقية لؤلبناء 52.ذلك ألن األب ىو ادلثل األعلى يف نظر االبن واألسوة الصاحلة يف عينو .ويقلده
سلوكا وحياكيو خلقيا من حيث يشعر أو ال يشعر .بل ىي من الوسائل ادلؤيرة الكبَتة يف تربية السلوك واألخبلق لئلنسان
ٚتيعا.
فنوح عليو السبلم ما زال يصرب على تكذيب قومو وإعراضهم لو يف مدة طويلة من الزمان .واشتد األَل واحلزن دلا
عرف أن امرأتو وابنو من الكافرين .وىذه الواقعة الشديدة اليت أصابتو َل ٕتعلو يضعف أو ييأس .وقد ظهرت القدوة
الصاحلة منو البنو يف الصرب والثقة ابهلل عز وجل.
وإبراىيم عليو السبلم قد أعطى ابنو إمساعيل عليو السبلم القدوة يف مراحل شىت من حياتو :حُت تركو وأمو يف واد
غَت ذي زرع تلبية ألمر هللا ،وحُت جاء برؤاي ذْتو فأراد ذْتو منقادا سلتارا طاعة هلل ال يقدم شيئا عليها ،وحُت اشًتاك
إمساعيل يف بناء الكعبة مع إبراىيم عليو السبلم .وإهنا للقدوة اليت ترّب وتغرس القيم العليا غرسا.
ومن الوسائل ادلؤيرة يف الًتبية اخللقية لؤلبناء أيضا ىي ابدلوعظة والبيئة الصاحلة 53.وذلك ما فعلو نوح عليو السبلم
البنو وإبراىيم عليو السبلم البنو.
فشخصية ابن نوح أنو غَت صاحل ألجل وجود البيئة الكافرة يف الداخل (األسرة) واخلارج (االجتماع) .وقد يصرف
ابنو عن اتباع دين أبيو .وشخصية ابن إبراىيم وىو إمساعيل عليو السبلم أنو مؤمن صاحل ،بل ىو نيب من األنبياء .وإنو
متوفر ابلبيئة الصاحلة من أىلو ،إبراىيم وزوجتو من ادلؤمنُت الصاحلُت ،فصار إمساعيل من ادلؤمنُت الصاحلُت.
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‛Falah, ‚Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Pada Kisah Nabi Ibrahim Dan Ismail": 148
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اخلامت
القرآن ىو التشريع العام اخلالد الذي تكفل ّتميع ما حيتاج إليو الناس لسعادهتم يف الدنيا مث يف اآلخرة يف أعايل
اجلنان .ومن خصائصو أنو تضمن قصص األمم ادلاضية ،والنبوات السابقة ،واحلوادث الواقعة .وٕتتمع ىذه القصص العرب
والدروس والسلوك ألويل األلباب والعقول الصحيحة .ابلنسبة ذلذا البحث ،حدد الباحث على قصتُت :قصة نوح عليو
السبلم مع ابنو وقصة إبراىيم مع إمساعيل عليهما السبلم.
تصورت قصة نوح عليو السبلم مع ابنو يف سورة ىود اآلايت  .64-60وىذه القصة تظهر لنا شخصيتُت
سلتلفتُت :أب مؤمن فهو نيب من األنبياء ،بل أول الرسول أرسلو هللا إىل األرض ،وابنو ليس ارتكب معصية من ادلعاصي
فحسب ،بل ارتكب أعظمها وىي الكفر ابهلل .فبل ديكن أن يكون نوحا عليو السبلم قد أمهل األمر ادلهم وىو تربية
اإلديان ابهلل ،بل إن ابنو ليجد منو أكثر شلا َيد غَته من االىتمام .وىذا ما تصور من قصتو اليت سجل هللا يف كتابو العزيز.
وأما العرب والدروس من خبلل ىذه القصة فتشتمل على يبلث عرب .أوال :أن ينصح اآلابء أبناءىم يف اإلديان ابهلل
وتوحيده ،ولو كان يف آخر حلظة من حياهتمَ ،ثنيا :أن يتحقق األابء من البيئة الصاحلة ألبنائهمَ ،ثلثا :أن يستعمل اآلابء
الكلمة الطيبة اللطيفة اذلينة يف الدعوة والنصيحة ،ألهنا من العوامل ادلهمة يف تربية األبناء تربية صحيحة.
تصورت قصة إبراىيم مع ابنو إمساعيل عليهما السبلم يف عدة السور من القرآن الكرمي ،وىي يف سور الصافات
اآلايت  ،111-11وسورة إبراىيم األية  ،32وسورة البقرة اآلايت  .101-102وىذه القصة تظهر لنا العبلقة القوية
والرابطة اللطيفة بُت األب واالبن ،بل ىي عبلقة النبوة بينهما .فاألب إبراىيم عليو السبلم كان مثاال لؤلب ادلؤمن الصاحل
ادلسؤول يف تربية ابنو .وكذلك ابنو إمساعيل عليو السبلم كان مثاال لبلبن ادلؤمن الصاحل ادلطيع يف أمرأبيو.
وأما العرب والدروس من خبلل ىذه القصة فتشمل على أربع عرب .أوال :أن ينهج األابء هنج إبراىيم عليو السبلم يف
طلب الولد الصاحل ،ألن الصبلح يعترب أفضل الصفات وأشرف ادلقامات للعبادَ .ثنيا :أن يبٍت اآلابء األسرة اإلسبلمية
منذ صغر أبنائهمَ .ثلثا :أن يتشاور اآلابء مع أبنائهم يف اٗتاذ القرار ادلناسب لديهم .رابعا :أن يشارك اآلابء أبنائهم يف
أعمال اخلَتات.
ووجوه الًتبية لؤلبناء اليت استخلصت منهما :أوال :الًتبية اإلديانية وىي الًتبية األوىل اليت ىو أوجب على اآلابء يف
تربية أبنائهم .وىذه الًتبية من ادلسؤوليات الكربى لآلابءَ .ثنيا :الًتبية اخللقية وىي ٙترة من ٙترات اإلديان والدين الصحيح.
وٖتقيق ىذه الًتبية ابلقدوة ،وابدلوعظة ،وابلبيئة الصاحلة.
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