
 األكادميية األوروبية للدراسات القرآنية ابالشرتاك
 مع مركز إقبال للدراسات اإلسالمية جبامعة ليدز
 ومركز الرتاث اإلسالمي الربيطاين يف مانشيسرت

    
 بناء اإلنسان كما ورد يف سورة لقمان 

 
 إعداد

 د. زينب سعيد داود
 

 أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة أم القرى 
 كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة

 
 

 حبث مقدم إىل
 املؤمتر العاملي السادس للدراسات القرآنية وتدبر القرآن الكرمي يف أورواب

  



 زينب بنت سعيد بن داود  د.                                                                                                       بناء اإلنسان كما ورد يف سورة لقمان     

1 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 : املــقدمــة

 به ليكون مبينا نورًا عليهم فأنزل قدرهم، يرفع ما هلم يسر بل مهال، يرتكهم ومل اخللق خلق الذي هلل احلمد
 املستبني، هنجه على وساروا اتبعوه مىت وذلك اإلنساين، والكمال البناء إىل سبيلهم يف ينشدونه دلياًل  هلم وجعله هداهم،
 .العظيم واخللق املبني، اهلدى صاحب هللا، عبد بن حممد أمجعني البشرية وأزكى اخللق خري ذلك يف متابعني
 : املؤمتر مبحاور البحث عالقة

 والرفعة اإلنساين، والكمال البناء أسرار من فيه أودع مبا للبشرية، هداية الكرمي القرآن تعاىل هللا جعل لقد
 سورة وجاءت لإلنسان، البناء يكفل متكامل، رابين منهج من العظيمة آايته حتمله مبا وذلك واآلخرة، الدنيا يف

 الشَّخصية بناء إىل السبيل كانت  جليلة، ووصااي عظيمة حكم من آايهتا يف ملا البناء، هذا من جزًءا حتمل لقمان
 يف ورد كما  اإلنسان بناء) بعنوان هو الذي البحث، هذا فكرة جاءت األساس هذا من وانطالقًا السويَّة، املسلمة

 .السورة هذه خالل من اإلنسان بناء سيتناول والذي ،(لقمان سورة
 : البحث أمهية

 يف جاء وكما ،(1) َّ خي حي جي  ٰه مه جه ُّ  :تعاىل قال األرض، يف واستخلفهم اخللق، تعاىل هللا خلق لقد
ِي  َعن   احلديث ن  َيا إينَّ :)َقالَ   النَّبي َرة   ُحل َوة   الدُّ ليُفُكم   اّللََّ  َوإينَّ  ،َخضي َتخ   ألجل هلم جعل ،(2)(تَ ع َمُلونَ  َكي فَ   فَ يَ ن ُظرُ  فييَها، ُمس 

 من وجعل الصحيح، البناء يبنيهم نوًرا العظيم الكتاب هذا فأنزل القيام، حق هبا للقيام يعينهم، ما االستخالف مهمة
 تنقية إىل تدعو عظيمة توجيهات من آايهتا حوته ملا اإلنسان، بناء يف متكاماًل  منهًجا حتمل اليت لقمان، سورة سوره بني

  :التايل يف البحث أمهية وتتجلى وابطًنا، ظاهًرا املتكامل القيمي البناء يبنيها مبا وحتليتهما والظاهر، الباطن
 .لقمان سورة يف جاءت كما  املتكاملة املسلمة الشخصية إىل للوصول مراعاهتا جيب اليت املهمة اجلوانب معرفة -1
 خالل من اإلنسانية للشخصية قيمي بناء إىل للوصول اإلنسان لبناء الصحيحة الوسائل على الوقوف -2

 .الرتبوية وظيفته خالل للمريب الصحيح البنائي التوجيه وبيان لقمان، وصااي
 .لقمان سورة يف اإلنسانية للشخصية القيمي الثبات -3

 هو منهج القرآن الكرمي يف بناء اإلنسان من خالل سورة لقمان. بيان ما مشكلة البحث :
 إن هذا البحث سيجيب إبذن هللا تعاىل على التساؤالت التالية : تساؤالت البحث:
 ما هي جوانب الشخصية املسلمة املتكاملة يف سورة لقمان. •
 ما هي الوسائل الصحيحة لبناء اإلنسان للوصول إىل بناء القيم الشخصية اإلنسانية املتكاملة. •
 ما هو التوجيه البنائي الصحيح للمريب خالل وظيفته الرتبوية. •
 ما هي األمور املعينة على الثبات على القيم. •

 : البحث أهداف
 استعراض خالل من املتكاملة اإلنسانية الشخصية بناء يف مراعاهتا جيب اليت املهمة اجلوانب توضيح -1

                                                                                                           .لقمان سورة يف اآلايت
 .تدبرية تفسريية وقفات مع املتكاملة اإلنسانية الشخصية بناء وسائل تناولت اليت اآلايت استعراض -2
  .لقمان وصااي خالل من القيمي البناء ألجل به يتحلى أن املريب على جيب الذي الرتبوي املنهج بيان -3
 .السورة يف جاءت كما  القيمي الثبات على املعينات بيان -4

 خيضع البحث ملنهجني : منهج البحث :
اليت ورد فيها بناء اإلنسان بذكرها جمملة  املنهج االستقرائي : وذلك من خالل تتبع اآلايت القرآنية -1

 حسب ترتيبها يف السورة، وتفسريها تفسريا إمجالياً من كتب التفسري املعتربة.
                                                           

 .39سورة فاطر آية : ( 1)
 .4/1666( 2736أخرجه مسلم يف كتاب الرقاق، ابب أكثر أهل اجلنة فقراء .. ح )( 2)
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ويتمثل يف دراسة اآلايت القرآنية من سورة لقمان، وإبراز اجلوانب اليت يظهر فيها  املنهج التحليلي : -2

 بناء اإلنسان، وذلك فيما يتعلق ابملريب واملرتيب أو املعلم واملتعلم.
 املنهج املتبع يف كتابة يف هذا البحث :

 كتابة اآلايت القرآنية ابلرسم العثماين مع عزوها إىل سورها وأرقام اآلايت. -1
ختريج األحاديث النبوية من مظاهنا، فإن كان احليث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بذكر أحدمها،  -2

أما إذا كان احلديث يف غريمها فإين أخرجه من كتب السنة األخرى، وأذكر حكم أهل احلديث فيه 
 صحًة وضعفاً، ما استطعت إىل ذلك سبياًل.

ملأثور وكتب التفسري ابلرأي احملمود وكذلك كتب اعتمدت يف تفسري اآلايت على كتب التفسري اب -3
 التفسري احلديثة اليت عنيت ابلتفسري اإلمجايل.

كتب التفسري والكتب الرتبوية إلبراز جوانب بناء اإلنسان من الناحية الدينية الرتبوية اعتمدت على   -4
 .يف هذا اجملال اليت عنيت هبذه اجلوانب، ابإلضافة إىل املقاالت واألحباث

 .املصادر واملراجع فهرس إىلذكر معلومات املصدر كاملة رُت أخِ  -5
 مل أترجم لألعالم الوارد ذكرهم يف البحث طلباً لالختصار. -6
 بيان غريب األلفاظ. -7
 وضع ثبت املصادر واملراجع يف هناية البحث مرتباً حسب ترتيب املعجم. -8

  :التايل النحو على وخامتة، فصلني على البحث يشتمل : البحث هيكل
  :مبحثان وفيه لقمان، سورة يف املسلمة الشخصية بناء جوانب :األول الفصل 

                                                                            .لقمان بسورة تعريفية وقفات :األول املبحث
  .اإلنسان بناء جوانب تناولت اليت اآلايت مع تدبرية تفسريية وقفات :الثاين املبحث

 :مباحث ثالث وفيه املتكاملة، اإلنسانية الشخصية بناء وسائل :الثاين الفصل
                               .اإلنساين البناء وسائل تناولت اليت اآلايت مع تدبرية تفسريية وقفات :األول املبحث
                                          .لقمان وصااي خالل من البنائية الرتبوية وظيفته يف للمريب توجيهات :الثاين املبحث
 .لقمان سورة يف القيمي الثبات معينات :الثالث املبحث

 .البحث هذا يف الكتابة خالل من إليها سأتوصل اليت النتائج أهم على وتشتمل: اخلامتة
 .احملتوايت *                    .املصادر قائمة *            .التوصيات *

 الفصل األول
 جوانب بناء الشخصية املسلمة يف سورة لقمان وفيه مبحثان:

 وقفات تعريفية بسورة لقمان.املبحث األول: 
 .مكية أم مدنيهحكمها من حيث كون ها الوقفة األوىل: 

 .)1(أنه قال: " أنزلت سورة لقمان مبكة" رضي هللا عنهما روي عن ابن عباس -1
  مق حق ُّ ثالث آايت منها نزلت ابملدينة  سوى سورة لقمان نزلت مبكةقال: " ويف رواية أخرى عنه  -2

رضي هللا  كلها عند ابن عباسمكية   وهي (4). وعن قتادة إال آيتني(3)متام اآلايت الثالثإىل  (2) َّ مك لك خك  حك جك
 .(5)عليه إطالق املفسرينيف أشهر قولية و عنهما 

                                                           
 .6/503ذكره السيوطي يف الدر املنثور وعزاه إىل ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي يف الدالئل عن ابن عباس رضي هللا عنهما ( 1)
  .   27( سورة لقمان آية رقم 2)
 .6/503، وعزاه إىل النحاس يف اترخيه ذكره السيوطي يف الدر املنثور( 3)
 .7/178 ىل قتادةوعزاه إ البحر احمليطيف  ( ذكره أبو حيان4)
 .12/137( انظر: تفسري التحرير والتنوير 5)



 زينب بنت سعيد بن داود  د.                                                                                                       بناء اإلنسان كما ورد يف سورة لقمان     

3 

 : وسبب نزوهلا هاتسبب تسميالوقفة الثانية: عدد آايهتا و 
بب تسمية أما س، (2)ثالثون آيةوقيل ثالث و  (1)ثالثون آيةأِن عدد آايت سورة لقمان أربع و  كتب التفسري  ورد يف

ه البنه وبناء جلانب هنا اشتملت على ذكر قصة لقمان احلكيم اليت تضمنت أمور عظيمة يف وصاايفأل السورة هبذا االسم
 (4)املفسرين.و  ءبه ُعرفت بني القِراهذا االسم و  وليس هلذه السورة اسم غري (3)األخالق.التوحيد والعبادات و 

 . (5)عن بِر والديه فنزلت"ًشا سألت عن قصة لقمان مع ابنه و قري نِ ورد يف سبب نزول سورة لقمان "أو 
  :منهاو ت سورة لقمان موضوعات عديدة تضمن ،موضوع السورة :الوقفة الثالثة

 الرمحة للمحسنني املؤدون ما افرتض هللا تعاىل عليهم.وأنه سبيل للهداية و  ،الكرميرآن إثبات احلكمة للق -1
 هلم.املشركني عن طريق احملسوس من حو  إثبات أهم قضية يف الكون وذلك مبخاطبة -2
  األخالقي.اء اإلنسان يف اجلانب اإلمياين و بنو  ،البنهوصاايه ذكر قصة لقمان و  -3
 عليه آابءهم.و  وتقليدهم ملا ألفَ  ،ذكر احنراف املشركني عن التوحيد -4
 .(6)ابطنهاوإحاطته جبميع الكائنات ظاهرها و  ،بيان سعة علم هللا تعاىل -5

 صلتها هبا:: مناسبة سورة لقمان مبا قبلها و الرابعةالوقفة 
هذه  اهتم منو  ،من جوانب عديدة -سورة الرومي وه- ابلسورة اليت قبلها إن لسورة لقمان ارتباطًا كبرياً 

 اجلوانب اليت ارتبطت السورتني هبما ما يلي:
 حض جض مص  خص حص ُّ  كونه معجزة قال تعاىل:سورة الروم إىل القرآن الكرمي و  أشار هللا تعاىل يف آخر -1

وأنه كتاب  ،إبثبات احلكمة للقرآن الكرمي ،وأشار يف مطلع سورة لقمان إىل ذلك أيضاً  (7) َّ مظجع حط مض خض
 .(8) َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل ُّ  قال تعاىل: ،هداية وإرشاد ورمحة للمحسنني

فالقادر على اخللق قادر على  ،البعثمن السورتني قدرته على اخللق و  لِ  تعاىل يف كو وصف هللا سبحانه  -2
 ٰه ُّ  وقال يف سورة لقمان: (9) َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  فقال يف سورة الروم: ،اإلعادةو  البعث
 َّمئ هي مي خي حي  جي

فالذي خلق اخللق  ،ففي اآليتني داللة على سهولة البعث على هللا تعاىل (10)
 ، ووصف املؤمنني يف كلتا السورتني ابإلميان ابلبعث واليوم اآلخر.مرة أخرى األول قادر على إعادته

يتضرعون إذا يلجأون و  ،االضطرابالقلق و  ما هم عليه منبارك يف السورتني حال املشركني و ذكر هللا تعاىل وت -3
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  فقال تعاىل يف سورة الروم: ،وقت الرخاءيكفرون و  ،دةتعاىل وقت الشِ سبحانه و  إليه
سورة لقمان موفًقا آخر هلم يف حال الشدة والرخاء عندما يكونون يف ُعرض البحر تتالطم هبم يف وذكر  (11) َّ مم

 مل  يك ىك مك ُّ :قال تعاىل ،فريج كربتهم و شدهتموت تعاىل لفكِ فإهنم يلجأون إىل هللا سبحانه و  ،األمواج
 .(13)اآلخرتني قسماً مل يذكره يف يتعاىل يف كل من اآلفذكر سبحانه و  (12) َّ رن مم ام يل ىل

                                                           

 .4/307( انظر: فتح القدير 1)
 .1/237رآن ( انظر: االتقان يف علوم الق2)
 .7/67، تفسري أيب السعود 3/440انظر: الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ( 3)
 .2/138 التنوير( انظر: التحرير و 4)
 .22/99، روح املعاين 7/178البحر احمليط  انظر: (5)
 .21/142، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج 21/101( انظر: تفسري املراغي 6)
 .58( سورة الروم آية، :7)
 .2-3سورة لقمان آية:( 8)
 .27سورة الروم آية: ( 9)
 .28سورة لقمان آية: ( 10)
 .33( سورة الروم آية: 11)
 .32( سورة لقمان آية: 12)
  .وما بعدها 21/134التفسري املنري وما بعدها،  21/72 ( انظر: تفسري املراغي13)
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 سة: هدف السورة لوقفة اخلاما
اليت  أن القرآن الكرمي هو احلكمة احلقيبان و  ،حكمة هللا تعاىلباع من سورة لقمان هو األمر ابتِ اهلدف  إنِ 
كمال   منها وإثبات احلكمة للقرآن الكرمي يستلزم ،وأن ما سواه ابطل ،ملا اشتمل عليه من اهلدى والرمحة ،جيب اتباعها

 .(1)اتوقد تكرر ذكر احلكمة يف السورة أربع مرِ  ،تعاىل يف أقوالهحكمة منزله سبحانه و 
 : املبحث الثاين 

 تفسريية تدبرية مع اآلايت اليت تناولت جوانب بناء اإلنسان.وقفات 
إىل تلك اليت تتعلق ببناء اإلنسان على الوجه  إضافةً  ،ابجلوانب التدبرية بصفة عامة ةسورة لقمان مليئ إنِ   

به إىل درجات الكمال اإلنساين الذي يقوده إىل عباده املويل عِز وجِل على الوجه األكمل  رتقىوالذي يُ  ،األكمل
اليت يظهر من خالهلا بناء و  ،ث وقفاتوميكن أن نقسم الوقفات التفسريية التدبرية يف هذه السورة إىل ثال ،واألمثل

 القرآن الكرمي جلوانب متعددة حلياة اإلنسان.
  (11-1من آية ) الوقفة التدبرية األوىل:

 .(2) َّ خك حك جك مق حقُّ  إىل قوله تعاىل :     َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  : تعاىل من قوله
اآلايت يف بداية السورة هلذه القضية بطريقة  عرضت ،إن أهم قضية تناولتها السورة هي قضية التوحيد

كل داع إىل هللا تعاىل يف حاجة إىل و  ،ين العجيب يف خماطبة الفيطر والقلوبإلدراك األسلوب القرآ ،تستدعي التدبر
                                                                                              (3)تدبر هذا األسلوب.

 ،فيه خريهم وفالحهم ه كتاب هداية ورشاد للناس لكل ماوأنِ  ،حكمة القرآن الكرمي إبثباتابتدأت السورة 
ألنه كالم رب العاملني  ،وهذا القرآن الذي وصفه هللا تعاىل ابحلكمة يستلزم اإلميان أبن هللا تعاىل متصفًا ابحلكمة

 .،هلذا الكتاب احلكيم هم أهل اإلحسان أبعماهلم الصاحلة املوحدين هلل تعاىلواملتبعني  ،عزيز احلكيمال
دلني به هلو بمست الناس املعرضني عن آايت القرآن احلكيمتعاىل صنفاً آخر من املقابل يذكر هللا سبحانه و  ويف

 َّ مت زت  رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  : قال تعاىل ،احلديث

ففي اآلايت  (4)
 . (5)حكمة وك اليت ال تكسب صاحبها كمااًل والملا يدعو إليه أمثال هؤالء من اللهو ابلغناء أو أبخبار املل شنيعت

 .لعذاب املصحوب ابلذلة واملهانةتعاىل أمثال هؤالء الناس املعرضني عن حكمة القرآن ابوقد توعد هللا 
 مم ام يل ىل ُّ  :من قائل زِ فقال ع ،مة القرآن ابجلنات النعيمويف املقابل يبشر املستمعني العاملني حبك

ظر ويف هذا اجلانب لفت النِ  ،مث تنتقل اآلايت إىل ذكر مظهر من مظاهر قدرة هللا تعاىل (6) َّ نن من زن رن
ويف هذه اآلايت بناء  ،فيه من خملوقات تدل على صانعها احلكيم سبحانه و تعاىل وما ،ل الكون من حولناإىل أتمِ 

هو املستحق و  ،أبن صانع هذا الكون إله واحد للعقيدة الصحيحة لإلنسان من خالل خماطبة بصره ووجدانه؛ لإلقرار
 ،يعرتف بوحدانية هللا تعاىلو  ،البصر فيما حوله فإنه سيقر ابلتوحيد فإذا رسخ يف البناء النفسي لإلنسان التأِمل ،عبادةلل
 ملو حكمة،  البصرية و  ألجداد على غري هدًى والينصرف عن هذا اإلقرار إال مكابر معاند متسك بدين اآلابء و ا الو 

يصلوا إىل الكمال ل ،اإلميانودواؤهم هو العلم و  ،واجلهل ،ريةالضالل واحلتعاىل سوى مينعهم عن عبادة هللا سبحانه و 
 .(7)فينالوا السعادة فضاًل من هللا تعاىل ورمحة ،اإلنساين

 21-12الوقفة التفسريية التدبرية الثانية : من آية 
   .(8) َّ رث يت ىت نت مت  زت رتُّ   إىل قوله تعاىل :  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :تعاىل من قوله

                                                           
  https:llwwwzaaquran.omأهداف ومقاصد سورة لقمان: د. حممد اخلضريي، موقع زاد ( 1)
 .11- 1سورة لقمان آية:( 2)
 .5/2780( انظر: يف ظالل القرآن 3)
 . 6( سورة لقمان آية: 4)
 .21/141والتنوير ( انظر: التحرير 5)
 .   8( سورة لقمان آية:6)
   .3/508 ( انظر: أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري7)
   . 21-12سورة لقمان آية  (8)
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 وقد أجرى (1)التوحيد أساس احلكمةكيف ال و   ،قول على لسان أويل احلكمةتشري اآلايت إىل بطالن الشرك م

القرآن الكرمي بعد احلديث عن   هبافَ صي وقد وُ  ،هللا تعاىل احلكمة على يد العبد الصاحل لقمان احلكيم عليه السالم
 ،عماًل فإنه يؤيت احلكمة كما أوتيها لقمانالكرمي قواًل و أن من أخذ القرآن يف ذلك إشارة إىل و  ،وصفه ابحلكمةو 

أن الشرك و  ، سبحانه وتعاىلتعاىل؛ حيث أوصى لقمان عليه السالم ابنه بتوحيد هللاومن احلكمة شكر هللا سبحانه و 
ت وإذا أتملنا اآلايت تدبرًا جند أِن وصااي لقمان جاءت يف هذه اآلاي ،ابلغ يف وصف الشرك أبنه عظيمو  ،ظلم

واألمر  ،إدخال الوصية ابلوالدين نِ إ حيث، اه تُعِلم اإلنسان اإلحساننو  على احلكمة مشتملة على أوامر و منوذجاً أ
 النواهي يؤكد هذا املعىن.سبيل املؤمنني بني هذه األوامر و  ابتِباع

واألمر ابملعروف  ،الِدين اليت هي عماد ،كما أِن للعبادة
 .(2)هي من احلكمة واهلدايةكل هذه اآلداب تدخل يف اإلحسان و   وغريها من األوامر والنواهي، ،عن املنكر النهيو 

 (34-22الوقفة التفسريية التدبرية الثالثة: )
    .(3) َّ مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جمُّ  إىل قوله تعاىل:   َّ يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّ  تعاىل: من قوله

ويبني ، الباطنةوهي نعم هللا تعاىل الظاهرة و  ،هاألدلة الناطقة بو  ،عادت اآلايت إىل ذكر التوحيد ويف هذا املقطع     
جِل اليت  ذلك من خالل لفت األنظار إىل نعم هللا عِزوو  ،تعاىلاء بكتاب هللا سبحانه و تعاىل ضرورة االهتدسبحانه و 

وعدم االغرتار  ،ابلدعوة إىل تقوى هللا تعاىل مث ختتم السورة ،هللا تعاىل واتباع منهجهتقتضي شكره وتوحيده واإلميان بكتاب 
تعاىل أِن هللا تعاىل وحده هو الذي يعلم مث يقرر سبحانه و  ،هوات وامللذاتفيها من الش هذه احلياة وما االجنراف وراءو 

 . (4)العمل بشرعه واتباع منهج نبيه حممدو  ،اإلميان ابهلل وحده دون سواههذا يقتضي االستسالم و و  ،مفاتح الغيب
 الفصل الثاين

 وسائل بناء الشخصية اإلنسانية املتكاملة 
 املبحث األول: وقفات تفسريية تدبرية مع اآلايت اليت تناولت وسائل البناء اإلنساين. 

الكمال اإلنساين يف اء اإلنسان الذي ترتقي به إىل درجة نلقد اشتملت سورة لقمان على عِدة وسائل لب
 وهذه الوسائل على النحو التايل: ،جوانب متعددة

 الوسيلة األوىل: بناء العقيدة يف اإلنسان من خالل التأمل يف اآلايت الكونية.
اد هللا تعاىل وهي إفر  ،المالسِ الة حيد من أهم القضااي اليت جاءت هبا دعوة الرسل عليهم الصِ التوِ  إنِ 

 جم يل ىل مل خل ُّ  :وجلِ  العقيدة اليت جاهد من أجلها الرسل إلعالء كلمة هللا تعاىل: قال عزِ ي وه ،ابلعبودية
 .(5) َّ ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم

 خت ُّ  :النفس البشرية هو الطريق الصحيح الذي فطر هللا تعاىل عليه العباد قال تعاىل يف وإن بناء العقيدة
فأبواه  ،السالم: "ما من مولود إال يولد على الفطرةصالة و وقال عليه ال (6) َّجس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت

فإذا احنرفت الفطرة عن الطريق احلق البد من إرشادها إىل الطريق الصحيح ومن  (7)ميجسانه" ينصرنه أو يهودانه أو
 ،ت الكونيةوية التأمل يف اآلايعوته إىل الفطرة السِ دالوسائل اليت استخدمها القرآن الكرمي لبناء العقيدة يف اإلنسان و 

فيلفت  ،ها دعوة الكافرين إىل ترك شركهم يف عبادهتم لغري هللا تعاىليستخدمها القرآن الكرمي فياليت الوسيلة وهذه 
                                                           

 .13/195 ري القامسي املسمى حماسن التأويل( انظر: تفس1)
 http://thelibyanmohoob.montadarabi.com/t127-topic انظر: أتمالت يف سورة لقمان، مقال للدكتور: عبداحلي الفرماوي.( 2)
 .  34-22( سورة لقمان آية 3)
  http://thelibyanmohoob.montadarabi.com/t127-topic انظر: أتمالت يف سورة لقمان، مقال للدكتور، عبداحلي الفرماوي.( 4)
 .  25( سورة األنبياء آية:5)
 . 30( سورة الروم آية:6)
 .4/1624،(2659ولد على الفطرة.. ال خ، ح )مسلم يف كتاب القدر، ابب كل مولود يأخرجه ( 7)
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العقلي فيخاطب فيهم اجلانب احلسي و  ،طنهظاهره واب ،بداع هللا تعاىل يف خلق الكون علويه وسفليهأنظارهم إىل إ

تلك اآلايت اليت ختاطب احليسَّ وقد اشتملت سورة لقمان على عِدة آايت من  ،للرجوع هبم إىل الفطرة السليمة
 حج مث  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ  مئ  ُّ  :فجاء قوله تعاىل ،وجلِ  الوجدان؛ لإلقرار أبلوهية ووحدانية هللا عزِ و 
 .(1) َّ خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج

 املفسرون يف وجود األعمدة للسماء على قولني:وقد اختلف 
 يراها اإلنسان. وهذا مظهر من مظاهر قدرة هللا تعاىل كوهنا بعمد ولكن ال .(2)تروهنا ا بعمد الأهنِ  -1
 .(3)أن هللا تعاىل يف خلقها بغري عمديعين  ،ليس هلا عمد أهنا -2

قدرة فكوهنا بعمد غري مرئية أو بغري عمد إطالقًا كل ذلك داللة ال ،وهذا كذلك مظهر من مظاهر قدرة هللا تعاىل
وات السبع ابتأمل هذه السم ،لفت أنظار املشركني ليعيدهم إىل البناء العقدي الصحيحتعاىل يُ فاهلل سبحانه و  ،والوحدانية

 .(4)إمنا استقرت بقدرة هللا تعاىلو  تكان هلا أعمدة لرؤي  ولو ،على عظمتها وسعتها وكثافتها وارتفاعها اهلائل بغري أعمدة
وجِل يثبت هبا األرض  وات األرض اليت ألقى هللا تعاىل فيها اجلبال الرواسي العظمية خلقها عزِ اويف مقابل السم

رةط تضلئاِل  من  هلم لفأنز  ،فوق هذه األرض من كل أنواع الِدواب على األرضوجعل  ،رب ابخللق وتتحرك مَي َنًة وَيس 
 )5(وجِل على وجه األرض. عزِ  الذي ينفع الدواب الذي فرقهوأنبت به من كل أنواع النبات  ،السماء املطر
يف الكون لبناء العقيدة مما ينبغي على الدعاة إىل هللا اللجوء التأمُّل  الدعوة إىل هللا وتوحيده عن طريق وإنِ 

الغرب اليت  ل خصب خاصة يف بالدوهذا جما ،اطبة العقل والوجدان للنظر يف ُصنع هللا تعاىلإىل هذه الوسيلة يف خم
-إله واحد ليس له شريك والنِد له خالقها هللا تعاىل عليهم جبمال الطبيعة اخلالبة اليت ينطق كل جزء منها أبنِ  منَّ 

يف وكم من عامل دخل إىل اإلسالم ملا ربط بني اآلايت القرآنية وما توصل إليه العلم  -عن ذلك علواً كبرياً  تعاىل هللا
ميكن أن يكون هلل تعاىل  ه الكما أنِ   ،ميكن أن يكون هذا الكون وليد الصدفة ا أدرك أنه الالعصر احلديث حينه

 . -تعاىل هللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً -شركاء 
 الوسيلة الثانية: البناء اإلنساين عن طريق الرتغيب والرتهيب.

 ،وتقومي وهتذيب أخالقه أسلوب الرتغيب والرتهيب ،واجملازاة على أعمالهسلك القرآن الكرمي لبناء اإلنسان 
الثواب الذي أعده  ذلك بذكر يعقبني ذكر سبحانه وتعاىل املتقني الطائعفعندما ي ،وذلك كثري يف القرآن الكرمي

وسورة لقمان من السور اليت مجعت بني  ،وقد يكون للدارين ،وهذا الثواب قد يكون دنيوايً وقد يكون أخروايً  ،هلم
 ام يل ىل ُّ  ففي قوله تعاىل: ،من الشر هوتنفري  ،قتني يف حتفيز املسلم على فعل اخلرييهاتني الوسيلتني أو الطر 

سلك القرآن الكرمي فيها مسلك الرتغيب يف  (6) َّ حئ جئ يي نيىي مي زي ٰىري ين  ىن نن من زن رن مم
التخويف من خر سلك مسلك الرتهيب و يف موضع آو  ،واألعمال الصاحلةالطمع فيما عند هللا من اجلنات ابإلميان 

وأعرض عن اتباع  ،والصد عن سبيل هللا تعاىل ،م من الِلهو احملرمحرِ  عذاب هللا سبحانه وتعاىل ملن عصاه واقرتف ما
 ىت نت مت زت  رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ :  وجِل قال تعاىل آايت هللا عزِ 

 .(7) َّ يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت
                                                           

 .  11-10( سورة لقمان آية:1)
 رمحهم هللا تعاىل. وجماهد وعكرمة ،قول ابن عباسوهو  .10/206انظر: تفسري الطربي  (2)
 رمحهم هللا تعاىل. احلسن وقتادة . وهو قول ع السابق( املرج3)
 .4/101يف تفسري كالم املنان املعروف بتفسري السعدي  الرمحن انظر: تيسري الكرمي (4)
 .    4/102، تيسري الكرمي الرمحن 10/207( انظر: تفسريالطربي5)
 . 9-8( سورة لقمان آية:6)
   7-6( سورة لقمان آية: 7)
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 الوسيلة الثالثة: البناء اإلنساين عن طريق االكتشاف واملالحظة:
وحث اإلنسان إىل الوصول  ،واملالحظة كوسيلة لبناء العقيدة استعمل القرآن الكرمي طريقة االكتشاف وقد

 ،ةبناء العقيدة والتوحيد من خالل التأمل يف اآلايت الكوني ،وقد مِر قريباً من هذ البناء ،إىل احلقائق والقوانني الكونية
وإنبات النبات هبذا  ،ونزول املاء من السماء ،ونشر الدواب على األرضوتفريق  ،كخلق السموات بغري عمد مرئية

 مه جه ىنين من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قال تعاىل: ومنها ظاهرة تعاقب الليل والنهار ،املاء
 (1) َّ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه

 ومن ذلك قوله تعاىل: ،ابلنظر واالكتشاف واملالحظة يف كثري من آايت القرآن الكرمي هوقد أمر هللا تعاىل عباد
وات واألرض ليكون اففي هذه اآلايت دعوة إىل إاثرة احلواس للنظر يف ملكوت السم (2) َّيف  ىف يث ىث نث مث ُّ 

 رض يهدي بقدرة هللا تعاىلواألالسماوات النظر يف ملكوت  واالقناع وإنِ إميان املرء مبنيًا على أساس  قوى من الفكر 
مِت التوصل  اكلما وقف اإلنسان على شيء ممِ و  ،مت التوصل إليه من علوم هدى هللا تعاىل إليها على ما إىل الوقوف اإلنسان

 .(3)أن تصل إىل حدوده وأبعادهللعقول ميكن  هللا تعاىل واسع ال ُملك إليه عن طريق االكتشاف ازداد يقيناً أبن
فقد أقام هللا تعاىل اإلنسان خليفة يف هذا الكون الرحب  ،وتدبراً  مالحظةً  ُر َوأَي َسرُ ظ هَ فهذه املخلوقات أَ 

ُخر به تَ  ومكنه من كل ما يعرفه  ما اومنه ،هو مسترت ومنها ما ،هو ظاهر ومن هذه الكنوز ما ،األرض من كنوزذ 
لريفع  ،ومالحظًا ومتأمالً  ،إلنسان السري يف هذه احلياة مستكشفاً وعلى ا ،يدرك إال آاثره ال ما اومنه ،اإلنسان

 (4) على ذلك غريه من األجيال.يِب وير  ،وى التوحيد واإلميان يف نفسهمست
 الوسيلة الرابعة: البناء اإلنساين عن طريق املناقشة واحلوار.

وهي وسيلة تعتمد على  ،اآلايت القرآنية من ت يف كثريوردمن وسائل البناء اإلنساين قد هذه الوسيلة  إنِ 
وهو اجملادل إىل احلقائق عن طريق عرض األدلة  ،وتبادل الرأي لكي يصل الطرف اآلخر ،األسئلة واملناقشة

إلبطال شرك املشركني ع من السورة يف عدة مواض وقد ورد هذا النوع من احلوار واملناقشة يف سورة لقمان ،(5)والرباهني
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ كقوله تعاىل: 

   (6) َّ رث يت ىت نت مت  زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 اآلراءوإن املناقشة واحلوار من الوسائل الرتبوية املهمة اليت تبين يف اإلنسان اجلانب العقلي واملنطقي وتبادل 

هذه  وإنِ  ،يتعارض مع الشرع والعقلية مبا ال ،وإقناع الطرف اجملادل للوصول إىل احلقائق عن طريق األدلة الشرعية
وعلى الدعاة  ،قناع اجملادل والوصول به إىل احلقيقة الوسيلة من الوسائل املهمة يف جمال الدعوة إىل هللا تعاىل ال

عن طريق املناقشة واحلوار استغالل يف دعوة غري املسلمني يف بالد الغرب ني استغالهلا خري يسالمواملصلحني اإل
 إضافة إىل األدلة الشرعية. ،وذلك ابألدلة والرباهني العقلية والكونية ،ثبات احلقائق اليت ينكروهناإل

 الوسيلة اخلامسة: البناء اإلنساين عن طريق املوعظة والنصيحة:
وتدمع العيون لتذكري ابخلري فيما يرق له القلب، بتخويف. وقيل: هو ا مقرتن   زجر  املوعظة: من الوعظ وهو 

 (7)وتصلح األعمال الفاسدة اجلامدة
 .(9)والنهي عما فيه الفساد ،(8)حتري فعل أو قول  فيه صالح صاحبه فهيوالنصح: أ أما النصيحة

                                                           
  .29سورة لقمان آية: (1)
 .  101( سورة يونس آية:2)
   https: www.alukah.het sharia0 102914مقال: مبجلة التوحيد/  (3)
 .  267 ، أساليب الرتبية التوجيه يف سورة لقمان ص5/2792( انظر: يف ظالل القرآن، 4)
 .527 ص ( انظر: أساليب الرتبية والتوجيه يف سورة لقمان،5)
 .21-20( سورة لقمان آية:6)
 .   527ص املفردات يف غريب القرآن انظر: (7)
  .199ص  معجم التعريفات انظر: (8)
 .203معجم التعريفات ص، 2/62 لسان العرب ،494انظر: املفردات يف غريب القرآن ص( 9)
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حيث كانوا خيلصون  ،السالم وقد وردت املوعظة والنصيحة يف القرآن الكرمي على لسان الرسل عليهم

 خص حص   ُّ  :ومن ذلك قوله تعاىل ،وجلِ  توحيد هللا وإخالص العبودية هلل عزِ  يف الدعوة إىل الوعظ والنصح ألقوامهم
 َّ خل حل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف  حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض  خض جضحض مص

واترة أييت لفظ  (1)
 حئ جئ يي ىي ُّ :  لقومه وعدم استجابتهم له قال تعاىل عن نصح صاحل عليه السالم بدالً من الوعظ النصيحة
  .(2) َّ  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ

 ،الشبابأو       هقة اخاصة يف مرحلة املر  النشءاء استخدام الوعظ والنصيحة يُعدُّ من أجنح الوسائل لبن إنِ 
وقال ، (3) َّ مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّ  املرء بعد نفسه أهله قال تعاىل نصحوأول من يعظ وي

 .(4)"كلكم راع  وكلكم مسؤول عن رعيته" املصطفي
النصح واعظًا إايه وانصحًا ومبينًا له أموراً هي غاية يف بنه مسلك الوعظ و وقد سلك لقمان احلكيم مع ا

ه املواعظ اليت هذلقرآن الكرمي حكمة لقمان يف وقد أبرز ا ،األمهية يف حياته واليت ترتتب عليها سعادته يف الدارين
 التايل:قمان ابنه على النحو وهذه املواعظ والنصائح اليت أوصى هبا ل ،ابألهم فاملهم البنه مبتدئً ساقها 

 ىل: وصية التوحيد: و الوصية األ
أمر التوحيد هو من ألزم الواجبات على الوالدين العناية به للحفاظ على الفطرة اليت فطر هللا تعاىل عليها  إنِ 

 من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو "ما  وقال (5) َّ جس مخ جخ مح جح مج ُّ : قال تعاىل ،اخللق
 ،ابنه وعظ به لقمان عليه السالم فطرة السوية هو أول مالذا كان أمر التوحيد والبقاء على ال  )6(جسانه"مي ينصرانه أو
وعلِل له  ،غري هللا تعاىلفنهاه أن يدِنس فطرته ابختاذ معبود  (7) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ُّ  قال تعاىل:

   (8) َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّ  سبب النهي بقوله:
ه فهو حقيق أن مينح ،عليه وأحبهم إليهالناس  فهو اشفق ،ووصية لقمان البنه انبعة من حب األب البنه

 ،وحذره منه بوصف الظلم أبنه عظيم ،يشرك به شيئاً  وهلذا أوصاه أواًل أبن يعبد هللا وحده وال ،يعرف ل ماضأف
 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ  قال تعاىل: شيئاً  يغفر أن يشرك به وهللا تعاىل ال ،والشرك هو أعظم الظلم

 .(10)(9) َّ  مث هت مت خت حت جت هب مب خب
وإن مما ينبغي على الوالدين واملربني يف تربية األبناء أن يولوا جانب العقيدة والتوحيد االهتمام األكرب لبنائهم 

ضر والذي كثرت فيه خاصة يف مرحلة الطفولة ومرحلة املراهقة أو الشباب السيما يف عصران احلا ،ألمثلاالبناء الصحيح 
 ، تستخدم االستخدام الصحيحاملدمرة للعقيدة واألخالق إن مل ،يالفنت بكثرة وسائل التواصل االجتماعمضالت 

عن الطريق احلق يف هذه املرحلة  االعمر وزهرته حاد مقتبل وكم وكم من فتاة وشاب يف ،لسديدالنشء التوجيه ا ويتلقى
أايدي الردى الساقطة  اإلحلاد والتقطته ل الكفر أوفخرج عياذاً ابهلل من اإلسالم إىل ملة من مل ،العمرية احلرجة واخلطرة

يف هذه املرحلة  بِينيجيه واإلرشاد من الوالدين واملر لتو بسب غياب ا هذا اخلروج إال وما ،لتشوية صورة اإلسالم واملسلمني
 وغياب الرقابة األبوية احلانية يف هذه الفرتة اليت يواجه فيها املراهق اضطراابت نفسية وجسدية حتتاج من األبوين ،العمرية

حيث ذكر وصااي لقمان البنه  ،وإن هذه املرحلة هي غاية األمهية لذا أوالها اإلسالم العناية الكربى ،احتواء األبناء إىل
 ،أمر العقيدة يف النفوس هوتوثيق هآلخر إىل أتكيدعقدي الذي حيتاج األبناء من حني وتضمنت اجلانب ال ،يف هذه املرحلة

االبن أو  يستقلحيث  ،غري ملة اإلسالمعلى األسر الغربية اليت هي كثرياً من وهذه العناية على العكس مما ُعرفت به  
                                                           

 .46: ( سورة سبأ آية1)
 .79( سورة األعراف آية:2)
 .  6سورة التحرمي آية: (3)
 .530ص (2559ح)ابب العبد راع  يف مال سيده  ( أخرجه البخاري يف كتاب العتق،4)
 .30سورة الروم آية:  (5)
 .7تقِدم خترجيه يف هذا البحث ص: (6)
 .   13( سورة لقمان آية7)
 .13( سورة لقمان آية8)
 . 48( سورة النساء آية:9)
 .3/428 بتفسري ابن كثري ىيم املسم( انظر: تفسري القرآن العظ10)
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 طريقه وسط هذه احلياة يف سن هي أخطر ما يشقِ ل أو قبل ذلك الرشد مبجرد الوصول إىل سن نه اخلاصمبسكالفتاة 

عى أبناءها وتوجه أما األسرة املسلمة فإهنا التزال تر  ،تكون لألبناء إن مل تتلق العناية يف شىت اجلوانب احلياتية والعقدية
 .ميتد ذلك ما بقي الوالدين على قيد احلياة فلله احلمد واملنةبل  يستقلكيوِين كل فرد  أسرته و هلم النصح حىت يُ 

 الوصية الثانية: بّر الوالدين.
حق هللا  : يقرن هللا تعاىل بني هذين احلقنِي  فكثرياً ما ،إن من أعظم احلقوق بعد حق هللا تعاىل هو حق الوالدين

 َّ ىن نن من زن رن مم ام يل   ُّ  ومن ذلك قوله تعاىل: ،تعاىل مث حق الوالدين

واثين هذه الوصااي يف موعظة  (1)
 ص األم مبزيد عنايةوقد خ ،فهما بعد هللا تعاىل سبب وجود األبناء يف هذه احلياة ،لقمان البنه هي الوصية ابلوالدين

 ،(3)الضعف ابجلهد أووهن املذكور يف اآلية املفسرين ال وقد فسرِ  (2) َّ نب مب زب  رب يئ ُّ  بذكر تعبها ومشقتها فقال:
حىت والقيام على الطفل  ،يةمث الرضاعة والعناية ابلرتب ،حيث قاست تعب احلمل والوالدة ،مزيد عناية استحقتولذلك 

 هما ألوالدمها حىت املوت ماداما قادرين على ذلك.تزال تلك العناية واملتابعة منوال ،يشتد عوده ويقوى
فيما يصل هبما العناء واملشقة غاية األمل ويكون يعانيه الوالدين من أجل أوالدمها  قمان احلكيم ماَص لوقد خلِ 

يكون فخصهما لقمان ابلذكر دون سائر القرابة  الطفل يف مرحلة الطفولة خاصة يف العامني األولني أضعف ما
  (4)فيكون مع ذلك الوعظ أبلغ وأنفع للصب. ،ومشاعره ،وخماطبة وجدانه واسرتقاقه ،الستعطاف الولد

لة جعل الولد ُيشرك ابهلل تعاىل فإنه يف هذه احلا فإن حرصا على ،الدين ابملعروفة الو وأيمر لقمان ابنه بطاع
ومع كل  (5) َّ يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث   ُّ قال تعاىل:خلوق يف معصية اخلالق جِل وعال طاعة مل ال

وعنايته  ويف هذا داللة على مساحة اإلسالم ،هذا فإنه أمر ابإلحسان إليهما ومصاحبتهما ابملعروف وإن كاان مشركني
وكل  ،لذا جند األبناء يف اإلسالم يف الكثري الغالب حمسنون إىل والديهم السيما عند الكرب ابلرعاية والعناية ،ابلوالدين

رهتا إبذن هللا سن تربية األبناء يف الصغر جيين الوالدين مثحُ ف ،إىل خلقه ألهنما وصية هللا تعاىل ما ُيدخل إليهما السرور،
اليت  غري املسلمة اجملتمعات الغربية بعض س منواإلسالم رفع قدر ومنزلة الوالدين على العك ،تعاىل خاصة عند الكرب

يف املقابل يُودع و  ،وقد يرتكهم الوالدين وشأهنم ،ملسكن يف مرحلة املراهقة حبجة االعتماد على النفساب يسقل األبناء
ذاك جندهم يقطعون الصلة ل هذا و وقب ،بل قد يلقوهنم يف الشوارع والطرقات ،العجزة أو دار املسننياألبناء آابءهم دار 

أو يف عيد ميالد أحد الوالدين هذا إن تذكر األبناء ذلك ومل  ،يسمي عندهم بعيد األم هبم يف الكثري الغالب عدا ما
 عود األبناء إليهما مرة أخرى إال يف العام الذي يليه.ي ببعث هدية للوالدين دون احلضور. مث ال وقد يكتفون ،واينشغل

خاصة  وبرمها،ويف املقابل أتمر األبناء ابإلحسان إىل الوالدين  ،تعاليم اإلسالم أتمر الوالدين حبسن تربية األبناء إنِ  
الرعاية  اوكم من والد  ووالدة يف الغرب متِنوا أن لو وجدو  ،من احلياة وإقباهلما على اآلخرة عند كربمها وضعفهما وحالة إيد اَبريمها

 فلله احلمد واملنة. ،املطلوبة من أبنائهم عندما يشاهدون ما يفعله املسلمني آبابئهم من الرب والصلة واإلحسان والطاعة
 الوصية الثالثة: حسن االتباع للحق وطريق الصاحلني:

 من زن ُّ  فقال تعاىل: ،أخرى وهي اتباع سبيل املؤمنني الصاحلني وِجه لقمان احلكيم إىل ابنه وصية وموعظة
انبة إىل واتباع سبيلهم هو أن يسلك مسلكهم يف اإل ،لمون لرهبم املنيبون إليهتسأي: اتبع سبيل املس (6) َّ زي ري ينٰى ىن نن

 ويقِرب منه. ،يتبعها سعى البدن فيما يرضي هللا تعاىل مثِ  ،هللا تعاىل اليت هي اجنذاب دواعي القلب وإرادته إىل هللا تعاىل
خاصة يف هذه املرحلة العمرية اليت يتقلب  ،ة إىل حسن اختيار الصحبة واألصدقاءشار ووصية لقمان فيها إ

الصاحب يف هذه الفرتة فوِجه لقمان ابنه إىل هذه القضية  حيسن االبن اختيار الصديق أو د الفق ،فيها مزاج األبناء
                                                           

 .23( سورة اإلسراء آية:1)
 .14( سورة لقمان آية:2)
 .3/429انظر: تفسري ابن كثري  (3)
 https://www.alkah.net /sharia/0/69374#ixzzdH FiaDep .ما الرتبوية: حممد سالمه النعيميانظر: وصااي لق( 4)
 .  15سورة لقمان آية  (5)
 . 15سورة لقمان آية: (6)
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كاة وجمالسة األصدقاء وحما  ،االستقاللية عن الوالدين وإن هذه الفرتة فرتة ميل إىل ،املهمة يف حياة االبن خاصة

لذا كان اإلرشاد بوضع قاعدة عظيمة تقوم على أساسها  ،واملرء على دين خليله ،فالصاحب ساحب ،واألصحاب
 على أساس الدين واخللق. تباع طريق الصاحلنيوهي اإلانبة إىل هللا تعاىل وا ،بناء العالقات مع األصدقاء

ا مَثُل اجللييس الصَّاليحي وَ "إ وقد قال ، َواَنفيخي ال كيريي اجلَ منَّ كي كي إيمَّا َأن  (1)لييسي السُّوءي: َكَحاميلي امليس  ُل امليس  ، َفحامي
ن ُه (2)حُي ذيَيكَ  ن ُه، َوإيمَّا َأن  َتَيَد مي َتاَع مي ن ُه ريحًيا ُمن تيَنةً ، َوإيمَّا َأن  تَ ب    .(3)"رحًيا طيِيبًة، واَنفيُخ الكيريي إيمَّا َأن حَي ريَق ثيياَبَك، وإمَّا َأن  َتَيَد مي

 ،ويشري لقمان هبذا التوجيه إىل خطورة بناء الصداقة واالتباع يف هذه املرحلة العمرية اخلطرية من حياة األبناء
الرشد واالخنراط  قبل ما فاملراهق خيرج من الطفولة وفيها كان يعتمد شبه اعتماداً كلياً على الوالدين أو املريب إىل مرحلة

خرط يف مجاعة األصدقاء عليه الوالدين فين حياول التحرر من القيود اليت يفرضها فهو ،يف األعمال واالعتماد على النفس
وتثبيت معايري احلكم على األصدقاء واختيارهم حىت لذ وجب على الوالدين احلرص كل احلرص على غرس  والرفاق،

 .(4)أسس ومبادئ وقيم تربوية وأخالقيةبناه الوالدين واملربني من  فيفسد ما ،ينضموا جلماعة فاسدة ال
ويستفرغ  ،وجمالس الذكر ودروس العلملق القرآن الكرمي ق الناشئ يف حي حلأن يُ  اآلابء املصلحني ومما حيرص عليه 

 أن يضع ُخطى ابنه على الطريق الصحيح الذي يالئمهو  ،ده وطاقتهكل  حسب جه  ،جهده يف مناشط اخلري والرب
وكم من إنسان يكتشف  ،بل عليه أن يهيئه لذلك منذ نعومة أظفاره ليعتاد سلوك هذا الطريق ،يف هذه املرحلة العمرية

ف لو اتبع فكي ،واحنطاط القوى وبرود اهلمة ،أنه حاد عن الطريق بسبب الرفاق بعد فوات األوان وانصرام األعوام
 فات. فتجده عند تلك اللحظات متحسرًا على ما ،(5)وزهرة الشباب ،سبيل من أانب يف مقتبل العمر
 الوصية الرابعة: الرقابة الذاتية:

د وأن تالزم فهذه الرقابة الب ،س ابنه الرقابة الذاتية يف نفإىل موعظة أخرى ووصية مهمة ليبينتوِجه لقمان 
 مخجس جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ      ُّ  :فقال وهو يوصي ابنه ،اإلنسان يف سائر شؤونه

 َّ حص مس خس حس

 أي: ، َّ مئ خئ      ُّ  فقال: "تقع يف مغاص البحر أيعلمها هللا :"أرأيت احلبة قيل: إِن لقمان سأله ابنه (6)
من خري أو شر من  (8()7)بة اخلردل واملثقالأي إن تكن مثاًل يف الصغر كح َّ هب  مب خب حب جب هئ ُّاليت سألت عنها 

 ،وجيازي عليها إن خرياً فخرياً وإن شراً فشراً  ،القسط ينة حني يضع املواز حسنة أو سيئة فإن هللا تعاىل حيضرها يوم القيام
 َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّ  :كما قال تعاىل

أو  ،(10)ولو كانت تلك الذرة داخل صخرة صماء (9)
وإن دِقت  ،يف السماء ختفى عليه خافية يف األرض وال ال وات واألرض فإن هللا أيت هبا: ألنهاجاء السمة ذاهبة يف أر غائب

اً فلقمان يف هذه الوصية صِور جانب، (11)بري بدبيب النمل يف الليل البهيمفإن هللا لطيف العلم هبا خ ،ولطفت وتضاءلت
 يف نفس االبن الرقابة الذاتية يف نفسه وهو جانب وجداين ومعنوي. ليبين حمسوساً تصويراً رائعاً 

ومهما  ،حىت يثبِيت يف قلب ابنه أن الذنوب مهما صغرت لقمان مثال مادي مفهوم ضربهفهذه الوصية "
بين على علم أبن هللا  ئذ  كن اينوحي ختفي على هللا تعاىل، حاول صاحبها إخفاءها بكل الوسائل املمكنة فإهنا ال

 ،ينفع مال والبنون يف يوم ال ،عليك وأييت بكل ذنوبك لتشهد ،سكناتككل تصرفاتك ويرى كل حركاتك و يعلم  
 .(12)وكذلك أييت بكل أعمالك الصاحلة فتشفع لك فتكون من الفائزين يف ذلك اليوم العظيم"

                                                           
، 2/575النهاية يف غريب احلديث واألثر  انظر: جهاز من جلد أو طني يستخدمه احلداد للنفخ يف النار إلشعاهلا.الكري : (1)

   .2/807املعجم الوسيط 
 .1/432الفائق يف غريب احلديث  اإلعطاء. انظر: :اإلحذاء (2)
  .1208ص (5534) ابب العطار وبيع املسك ح أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، (3)
 https://www.alulkah.net /sharia/0/69374#ixzz5HFipep ( انظر: وصااي لقمان الرتبوية.4)
 .7سلسلة الرسائل الرتبوية ص هداف الرتبوية يف وصااي لقمان البنه،األ (5)
 .  16( سورة لقمان آية:6)
اَل: يف األصل مقدار من الوزن، أيُّ شيء كان من قليل، أو7) انظر: النهاية يف غريب  ،فمعىن مثقال ذرة: وزن ذرِة كثري،  ( املثيق 

 .   1/214احلديث واألثر 
 .  21/133( انظر: روح املعاين 8)
 .  8-7( سورة الزلزلة آية:9)
 .  52صاألثر يف غريب احلديث و َصد ع. انظر: النهاية  ( الصخرة الصَّمَّاء: هي اليت ليس فيها َخر ق، وال10)
 .  3/429( انظر: تفسري ابن كثري 11)
   archive.aawsat.com تربوية من خالل وصااي لقمان احلكيم.( دروس 12)
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 الوصية اخلامسة: إقامة الصالة واحملافظة عليها.

فأوصى  ،وىل العبادات وأهم الطاعات وهي الصالةأب االهتمام يبين لقمان عليه السالم يف نفس ابنه قاعدة
ويف  ،لقمان انتقال اببنه من أسلوب التحذير إىل أسلوب الربط من "وهذالصالة اليت تربط بني العبد وربه، ابنه اب

 .(1)الروح من اخلواء الروحي الذي أصاب اجليل اليوم" ظِ إشباع حل، أبداء الصالة مع احلضور واخلشوعربط األبناء 
فقد أمر  ،يف كثري من اآلايت واألحاديث الشريفة وألمهية الصالة يف اإلسالم جاء ذكرها يف القرآن الكرمي

 "ُمُروا  عليها منذ الصغر قبل سن التكليف فقال األمة بغرس أمهية الصالة يف نفوس األبناء وتدريبهم   النب
ر، أبناء وهم عليها واضربوهم سنني، سبع أبناء وهم ابلصالة أوالدكم  .(2)املضاجع" يف بينهم وفرقوا َعش 

تربية االبناء على الصالة منذ الصغر يف هذه املرحلة العمرية من الطفولة اهلدف منها بناء حب أداء هذه  إنِ 
 ،بل يزدادوا حرصاً ومتسكاً هبامل يفرطوا فيها  إذا وصلوا إىل سن التكليف والوجوبف ،وي ألفوها عليها واالفريضة حىت يتعود

من فالشفقة كل الشفقة تك ،لفجرمرحلة السبع سنوات إيقاظ األبناء لصالة ا مما ينبغي على الوالدين احلرص عليه منذ وإنِ 
وعدم التهاون برتك األبناء خيلدون إىل النوم حبجة صغر السن  ،م الصالةمهإيقاظهم وتعوديهم عليها منذ بداية تعلي يف

وجب على ذا ل ،الفجر سيفرطون فيهاعلى الصلوات مبا فيها صالة م إن مل ُينَب فيهم احلرص فإهنِ  ،وعدم وجوب التكليف
أهم شعرية من شعائر الوالدين واملربني بناء هذا اجلانب يف نفوس الناشئة من األبناء واملتعلمني ينشأ جيل حريص على أداء 

  اإلسالم.
                                                           الوصية السادسة: األمر ابملعروف والنهي عن املنكر:

جلانب  ءوهذه الوصية فيها بنا ،قمان ابنه وأوصاه به األمر ابملعروف والنهي عن املنكروعظ به ل من مُج َلةي ما
وقد اهتم لقمان احلكيم برتبية وبناء هذا اجلانب اهلام يف شخصية  ،وإصالح جملتمعه ،شخصيتهإصالح الفرد نفسه و 

مما  ،وحماسن األفعال ،والغري مبا هو معروف شرعاً وعقاًل كمكارم األخالق ،ألمر ابملعروف هو أمر النفوسه. "فاابن
ي عن املنكر والنه (3) َّ نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّ  : دُّن كما قال تعاىل مِ تيهِذب النفس ويدعو إىل التحِضر وال

 (4)وتوجب عذاب جهنم ،واليت تغضب هللا تعاىل ،ن من املعاصي احملرمة شرعاً والقبيحة عقالً هو منع النفس واآلخري
خ لدى األبناء ويغرس فيهم وإنِ  املعروف ومينعهم عن  احلرص على بناء جانب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يُرسِي

دعا إىل شيء مجع عنه من املعلومات  فاإلنسان إذا ما ،من خالل الدعوة إىل املعروف والنهي عن املنكر ،املنكر
 ،ومن مثَّ فهو أوىل الناس اباللتزام هبذا املعروف ،واستخدم كافة قدراته ومداركه يف سبيل دعوته ،ء الكثريالشي

فهذه الوصية مبثابة  ،فهو أحق ابجتنابه ،ههي عن الشيء البد له أن يعلم مضار فالنا ،وكذلك األمر ابلنسبة للمنكر
 .(5)واحلصن الذي حيمى من الزيغ واهلالك ،رع الواقيالدِي 

 الوصية السابعة: األمر ابلصــبـــر:
فإن الصرب يُعينه على حتمل  ،يُردف لقمان احلكيم وصيته أبمر ابلغ األمهية ويعطف عليها ابلصرب على الشدائد

معاداة  أو ،ألن هذه املهمة قد يصحبها األذى من بعض الناس ،األذى يف سبيل الدعوة أمًرا ابملعروف وهنيًا عن املنكر
 حف جف مغ   ُّ وكل هذا حيتاج إىل الصرب املأمور به يف القرآن الكرمي يف كثري من اآلايت ومن ذلك قوله تعاىل:الداعي 
 وألنِ  ،يناهلم فالدعاة إىل هللا تعاىل يناهلم من األذى يف سبيل الدعوة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ما (6) َّ مف خف

 َّ جك مق حق  مف خف ُّ  :ابلصرب بقوله ،هذا الصرب مأمور به أمر وجوب ختم لقمان احلكيم توجيهه البنه

هذا  إن تنمية (7)
                                                           

 www.miDAD.comجمموعة مواقع مداد.  ( املالمح الرتبوية يف مواعظ لقمان احلكيم: لزهري عبدالرمحن األاتسي.1)
ح. انظر: حسن صحي ، وقال األلباين:1/197(495ابب مىت يؤمر الغالم ابلصالة ح) أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة،( 2)

 .1/144 صحيح سنن أيب داود
 .  10-9( سورة الشمس آية:3)
 .  21/149( انظر: التفسري املنري 4)
 .    htts://islmway.net .حممد سالمه الغنيمي، موقع طريق اإلسالم ( وصااي لقمان الرتبوية. مقال:5)
 .  127( سورة النحل آية:6)
 .  17( سورة لقمان آية:7)
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حب الدعوة إىل هللا تعاىل واألمر ابملعروف والنهي  لديهمهتم املبكرة يقوي ويعزز اجلانب يف نفوس األبناء يف سين حيا

عليهم التحلي مبزيد  فإنِ  ،خاصة الدعاة إىل هللا تعاىل يف بالد الغرب ،من األذى والضيق ذلك وحتمل ما يتبع ،عن املنكر
فإىل أولئك الذين ُغيبِيوا يف  ،من الصرب ملواجهة التيار الضخم املوِجه ملعاداة اإلسالم وتشويه صورته وصورة املسلمني

ثباهتم إال دليل  مبزيد من الصرب وما إىل هللا تعاىل التحليم دعاة إهنِ  الإذنب  رم والجون يف املتعقالت بال جُ غياهب السُّ 
 يتحرك لتغريه فإنِه يُعد إنساانً ضعيف الشخصية. ا من يرى املنكر أمام عينه الأمِ  ،على قوة الشخصية والثبات على احلق

وختمها  ،وقد ابتدأها ابلصالة اليت هي عماد الدين ،وصى هبا لقمان ابنه ابألمر ابلصرب انتهت األوامر اليتو 
 .(2)َّ حت جت هب  ُّ : كما قال تعاىل  ،(1)ألنه أساس املداومة على الطاعات وعماد الدين ،ابألمر ابلصرب

 الوصية الثامنة: النهي عن التكرب واحلث على التواضع:
وهذه الوصااي ، (3) َّ جل مك لك خك ُّ  سلوكها:اً ابنه جبملة من النواهي حمِذراً إايه من يوصي قال لقمان احلكيم مُ 

مع  ويوِصيه آبداب سلوكيه اجتماعية حسنة ،ابنه من عادات ذميمة وسيئةاملشملة على النواهي ينهي فيها لقمان 
 واحتقاراً  ،ل  خِدك للناس كيرباً عليهم وإعجاابً متَي  ومعىن اآلية: ال ،ويعلمه فِن التعامل مع اآلخرين ،اد واجلماعاتفر األ
قك إذا ذكر الرجل عندك كأنك حتتقرهوقيل: هو أن تَ ل وى بي  ،هلم  ،فاملعىن أقبل عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساً  ،شد 

   . (4)يفعل" وكذلك النب  ،إليه يُكمل حديثه حىت ثك أصغرهم فاصغوإذا حد
بوجهك على الناس إذا  َتعر ض يقول ال")-رمحه هللا-قال ابن كثري .(5)هء  ُيصيب البعري يَلويى منه عنقوالِصع ُر: دا

وابسط وجهك إليهم كما جاء يف احلديث  ،ألين جانبكولكن  ،ًا منك هلم واستكبارًا عليهمقار توك احكلمتهم أو كلم
فلقمان  (7)((6)حيبها هللا" واملخيلة ال ،ا من املخيلةوإايك وإسبال اإلزار فإهنِ  ،"ولو أن تلق أخاك ووجهك إليه منبسط

ق أديف  اس البد أن يكون أبدب وذوق حىتِ نِ فالتعامل مع ال ،ًا أخالقيًا وإنسانيًا عظيمًا يف نفس ابنهاحلكيم يبين جانب
بعض الناس إِما  ازدراء تبدر من الناشئني تدِل على غري الئقة   أو تصرفات   مع والبصر عبارات  خُيطئ السَّ  وال ،(8)التفاصيل

لذا البد من التوجيه  ،الغريمما يعتربه بعض اجلِهال نقصاً وعيباً يف  ،غري ذلك أو ،بلداهنم أو ،أعراقهم أو ،بسبب ألواهنم
أبحد  ف والتغليظ كما صنع النب يحىت لو تطلب األمر إىل التعن ،واإلرشاد ملن تقع منه هذه املمارسات اخلاطئة

   .)10((9) فيك جاهلية"إنك امرؤ   : النب "اي ابن السوداء! فقال  - - أصحابه عندما قال لبالل
ني مالحظة مثل فيجب على الوالدين وال مرب ،طبعهالذميم باخلُُلق من هذا وقد ينشأ الطفل ويف نفسه شيء 

وغرس خلق التواضع ألنِه مأمور به مع أنه مل يرد يف اآلية صراحة  ،؛ حىت يسهل اقتالعهاهذه األخالق الرذيلة مبكراً 
 : وقد قال رسول هللا  ،فالتواضع يف املقابل مأمور  به ،مذموماً منهياً عنه فيكون املفهوم منها يدل على ذلكإال أن 

       .(11)تواضع أحد هلل إالِ رفعه هللا" "ما
 ذم اخليالء والفـخـــــر: الوصية التاسعة:

 ،تفعل ذلك جبارًا عنيدًا ال ،خيالء متكرباً  أي: (12) َّ هن من خن حن جن مم خم جمحم  هل مل خل حل ُّ  قال تعايل:
واملرح معناه الفرح  (13)فخور  على غريه ،أي معجب يف نفسه َّ هن من خن حن جن مم خم ُّ : وهلذا قال ،ك هللايبغض

                                                           
 .  1/150 ، التفسري املنري21/58تفسري املراعي  ( انظر:1)
 .  45( سورة البقرة آية: 2)
 .  18 ( سورة لقمان آية:3)
 ،1/85انظر: النهاية يف غريب احلديث وألثر  الفِم من ابطن اخلِدين، واألشداق جوانب الفم. ةطفطف ابلفتح والكسر ق:د  الشِي ( 4)

  .807 ص القاموس احمليط
 .  6/180، أضواء البيان 14/47( اجلامع ألحكام القرآن 5)
 سنن وصححه األلباين. انظر: صحيح 4/23( 4084ح) جاء يف إسبال اإلزار، ( أخرجه أبو داود يف كتاب اللباس، ابب ما6)

 .  3/516(4085أيب دواد ح)
 .  3/430( تفسري ابن كثري 7)
 أمحد حممد أبو عوض، موقع منهل الثقافة الرتبوية د. ( قواعد تربوية قرآنية من سورة لقمان،8)
.http://www.dimofirnetversi04.o.ocopright C Dmension of lnfomationltd 
 . 21ص (30ح) ابب املعاصي من أمر اجلاهلية...اخل، ( أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان،9)
 .  12ص:( األهداف الرتبوية يف وصااي لقمان البنه د: أمحد القاضي، 10)
 .  4/1588(2577التواضع، ح)لة واآلداب، ابب استحباب العفو و ( أخرجه مسلم يف كتاب الرب والص11)
 .  18( سورة لقمان آية:12)
 .3/430 ( انظر: تفسري ابن كثري13)
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فمعين املشي  ،اوز ابلعلوبنحو  جماوز للحِد وهو كذلك ينبع من اخليالء والتكرب والشعور املتج ،الزائد والنشاط البالغ

  .(1)والتعايلتدل على الكرب  أن ميشي اإلنسان مشية ،مرحاً 
 إذ ،والفخر ،اخليالء ني ذميمني ومهاُق التواضع وينهاه عن ُخلقلُ فلقمان احلكيم يُريِب ويبين يف نفس ابنه خُ 

والثاين يستطيل به على اآلخرين  ،األول يضر صاحبه يف نفسه ،مها وصفان ذميمان أحدمها ابطين والثاين ظاهري
وفورة الشباب قد يقع هذان السلوكان منهم وجب على الوالدين مالحظة  ،وملا كان األبناء يف مقتبل العمر ،بغري حق

بعض احلركات واللفتات تنِم عن هذا اخللق الذميم  إىل أنِ  مانتباههولفت  ،األمر وإرشاد األبناء إىل الطريق السويهذا 
 ،ويغرس ويبين فيه جانب التواضع واالعتدال ،وينقله إىل حال أرقي ،اسعند هللا وعند النِ بحها والدين واملربني قُ فُيبني ال

التواضع وحسن التعامل  وإنِ  (3) َّ يت ىت نت مت زت ُّ (2)الكرامة والرفعة عند هللا تعاىل هي التقوى مقدار ويبصره أبنِ 
من احلسنة  خالقوبعدم االمتثال ابأل ،مع اآلخرين من أجنح وأقوى الوسائل يف الدعوة إىل هللا تعاىل ونشر اإلسالم

 .صرفاً للناس عن اإلسالم ومبادئه وشريعته
اآلخرين  ألخالق والتواضع وحسن التعامل معواب ،األنظار يف كل بالد الغرب املسلمني حمطِ الم و اإلس وإنِ 

 ،أبخالق املسلمني وانبهارهم وازين إىل إعجاب الغرب ابإلسالمبل تنقلب امل ،لةتلجم األفواه اليت ترتبص ابملسلم الزِ 
فبناء هذا اجلانب يف  ،سلمني بغريهم إبظهار حسن أخالقهمامل ريق تعاملمن البالد دخلها اإلسالم عن ط وكثري  

 تعاىل والواقع يشهد بذلك. النشء وسيلة من وسائل الدعوة إىل هللا
 الوصية العاشرة: االعتدال يف املشي:

يف شىت جماالت -أي االعتدال–وهو أمر مرغوب  ،بنه ابلتوسط واالعتدال يف املشييوصي لقمان احلكيم ا
 ،وهو القصد يف املشي ،هناه عن اخللق الذميم أمره ابخلُلق الكرمي "ملاِ  (4) َّ  جي ٰه مه ُّ ابنه  قال لقمان واعظاً  ،احلياة

 ،واملتعاجب للرتفع ،املتنامني للرايء ،ل خطواهتميف نق يتباطؤونون بُ اجي عَ ت ُ وامل (5)سونكما يفعل ال ُمتَ َنامي   ،يبطئ يث الحب
 ،يب النصارىبي ودَ  ،اليهود (7)ببَ ن خَ كانوا ينهون ع  - - قال ابن مسعود، املتهور  (6)ُيسرع كما يفعل اخلرق وال

 .(8)"ولكن مشياً بني ذلك
ليعتاد األبناء  ،أمر  يف غاية األمهية  حياهتم املبكرةيني توجيه األبناء إليه يف سي االعتدال يف املشي و  التوسط و وإنِ  

وما  ،مما يؤسف له ما ُيشاهد يف بعض شباب املسلمني من التميع يف املشي والكالم وإنِ  ،على املشي والكالم املعتدل
هباًء فتوسط الشباب والقصد يف املشي ُيضفي عليه رونقًا و  ،ذلك بصفات الشباب املسلم املتصف ابلرجولة احلقة

     (9)ه واإلرشاد والبناء والتقومي من األب الناصح واملِريب احلكيم.يدوام التوج وليس ذلك مبمتنع مع ،وجالالً 
 أدب الكالم واخلطاب. الوصية احلادية عشرة:

 حي ُّ :  قال تعاىل ،التزال وصااي لقمان احلكيم النفيسة اليت حيتاجها املسلم يف بناء الشخصية اإلنسانية السوية
 ،ويرشده إىل نقص الصوت ،فيوجه ابنه إىل أدب الكالم واخلطاب واالعتدال يف املنطق (10)َّ مت هب مب هئ مئ ميهي خي

وتدِل على  ،السمع آلةي اجلهر أبكثر من احلاجة تِكلف يؤذ فإن ،تاج إليهحت وخذ منه ما ،تتكلف رفع الصوت ي الأ
 . (11)وأقرب الستيعاب الكالم وفهمه ،ر للمتكلمواعتدال الصوت أوق ،ابلغرياالكرتاث  ابلنفس وعدم دالغرور واالعتدا

                                                           
الشهرية  عامل خليل األميين، جملة الداعي ة اليت حيتاج إليها اليوم كل إنسان: نوري( انظر: وصااي لقمان والتنمية البشرية احلقيق1)

 (   42( السنة:)5م العدد )2018 فرباير-ايرني-ه1439ند، مجادى األوىلبعلوم ديو دار ال نع ةالصادر 
 .  13( انظر: األهداف الرتبوية يف وصااي لقمان البنه ص:2)
 .  13( سورة احلجرات آية:3)
 .  19( سورة لقمان آية:4)
 .  521القاموس احمليط ص: ون: الت َّن مييس هو التلبيس واالحتيال. انظر:( ال ُمتَ َناميس5)
رق األمحق. ق: ضد اِلرفق، وأن الرُ اخل( 6)     .791القاموس احمليط ص: انظر: حيسن الرجل العمل والتصرف يف األمور، واحَلميق واأَلخ 
و وهو َخط و  فسيح. انظر: ( خبب: اخلََبُب:7)  .87ص املصباح املنري َضر ب من الَعد 
 .7/183احمليط  ( انظر: البحر8)
 .3ص األهداف الرتبوية يف وصااي لقمان البنه د.أمحد بن عبدالرمحن القاضي، انظر:( 9)
 .  19( سورة لقمان آية:10)
  وما بعدها. 21/151التفسري املنري . 14/48( انظر: اجلامع ألحكام القرآن 11)
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 يف احلمار مثل كما أنِ   ،أقبحها وأوحشهاوهو  ،ه يشبه صوت احلمريوقد علل النهي عن رفع الصوت أبنِ 

 ،(1)املروءةويل وقد ُعِد يف مساوئ اآلداب أن جيري ذكر احلمار يف جملس قوم من أُ  ،هوكذلك هنيق ،مةالِذم البليغ والشتي
. فإن (2)وذلك غاية يف الِذم ،ألهنا عالية ؛وشِبه ذلك بقبح أصوات احلمري ،فرفع الِصوت من غري حاجة أمر  مذموم

وامتالك  ،وثقة ابلنفس ،ويف غِض الصوت أدب راق   ،(3)كصوت أهل النار  ،صوت احلمري أوله زفري وآخره شهيق
 .(4)فيحاول أن خيفى هذا الشك ابحلدة والغلظة ،واعتدال مزاجه ،ق حديثهواطمئنان من الغري إىل صد ،لكلمةلناصية ا

 التحلياء نبابألفيحسن  ،هلذه املوعظة من أثر تربوي عظيم يف بناء الشخصية املسلمة املتزنة وال خيفى ما
 .(5)تقوميها األبناء منذ الصغر ليسهلوعلى اآلابء مالحظتها يف  ،واالهتمام بشأهنا ،هبا

 املبحث الثاين: 
 توجيهات للمريب يف وظيفته الرتبوية من خالل وصااي لقمان احلكيم.

واألمور احلياتية منذ نعومة  ،والرتبوية ،ةيىل اليت يرتكز عليها األبناء يف تلقي التوجيهات الدينو القاعدة األ إنِ 
كما يعتمد مها الوالدين ابلدرجة األوىل،   قة هذه احلياةوقد تستمر يف اإلسالم إىل مفار  ،أظفارهم إىل مرحلة الشباب

لذا فإن هناك توجيهات عديدة هامة ينبغي على  ،األبناء يف التلقي واملعرفة وتوجيه السلوك على املربني واملعلمني
حيح على العلم البناء اإلنساين الصالق و نشء على الدين واألخال ا يف وظيفته الرتبوية حىت يُبىنريب أن يسري عليهامل

 يلي: ومن هذه التوجيهات ما ،لوجِ  الذي يُرضي هللا عزِ الوجه 
احلكمة  ومع أنِ  ،على املريب الفاضل أن يتحلى ابحلكمة يف اختاذ القرارات واإلرشاد والتوجيه :احلكمة-1

 ن  مَ  حىت وإن مل يصل إىل درجةي  ،املريب عليه أن يدرب نفسه عليها منحة إهلية يعطيها هللا من يشاء من عباده إال أنِ 
وقد وصف هللا تعاىل لقمان ابحلكمة  ،لتكون توجيهاته وإرشاداته صائبة ويف حملها عطاًء ومنحة اوهبه هللا تعاىل إايه

 .(6)أو العلم مع العمل ،لعلم مع زايدة مبالغة فيهأن احلكمة ليست العلم اجملرد بل ااء على وأكثر العلم ،وهي الفهم والعلم
 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّ  والدعاة خاصة ابلتحلي ابحلكمة فقال تعاىل: وقد أمر هللا تعاىل الرسول 

 فلقمان احلكيم كان أسوداً وآاَته هللا تعاىل احلكمة.  ابأللوان أو األعراق أو البلدانوهذه احلكمة غري مشروطة  (7) َّ جب
قال اىل على النعمة اليت أوال إاِيها من آاته هللا تعاىل احلكمة ينبغي له أن يشكر هللا تع إنِ  الشكر:-2

 .(9) َّ رث يت  ىت نت مت زت   ُّ (8) َّ خم حم جم  ُّ  تعاىل:
اي ففي وصا ،وبنائه ألبنائه أن يبدأ مبا هو أهمجيب على املريب يف تربيته وإرشاده البدء ابألهم فاملهم: -3

 (10) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر   ُّ   :وإفراده ابلعبودية فقال ، تعاىلبن وهو توحيد هللالقمان ابتدأ أبهم أمر جيب أن يُرىب عليه اال
 مث ذكر بقية الوصااي تباعاً.

البد وأن يصحب النهي فعندما ينهى املريب املرتبني عن فعل أو قول تعليل النهي أو ذكر السبب: -4
ألن ذلك أدعى إىل القبول واإلقناع عكس النهي اجملرد عن ذلك فقد ال يلقى قبواًل لدى  ،التعليل بذكر السبب

عن الشرك ذكر له سبب  هنى لقمان ابنه فعلى سبيل املثال ملاِ وكذلك األمر ابلنسبة لألوامر.  ،املرتبني أو املتعلمني
                                                           

عبداحلي  د. ، أتمالت يف سورة لقمان21/151نري، التفسري امل14/48، اجلامع ألحكام القرآن 3/482( انظر: الكشاف 1)
   Theeliban mohoob.montarabi.comالفرماوى. 

 .  14/49( انظر: اجلامع ألحكام القرآن 2)
 .  3/282( انظر: تفسري النسفي3)
 . سي جمموعة مواقع مداداتزهري عبدالرمحن األ مقال: يف مواعظ لقمان، املالمح الرتبوية ،5/2790( انظر: يف ظالل القرآن 4)

www.mDAD.com   
   www.MDAD.com( املالمح الرتبوية يف مواعظ لقمان.  5)
 .382( انظر: الكليات ص:6)
 .  125( سورة النحل آية:7)
 .  12( سورة لقمان آية8)
 .   14( سورة لقمان آية9)
 .  13( سورة لقمان آية:10)
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ه أمر ملاِ و  (2) َّ جك مق حق  مف خف ُّ ل األمر هبما فقال: رب علِ الة والصِ أمره ابلصِ  وملاِ  (1) َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّ  :النهي فقال

ألِن الصوت املرتفع يشبه صوت  ،قبيح ه أمر مستهجن  علل له شناعة رفع الصوت أبنِ خبفض الصوت يف الكالم 
 .(3) َّ مت هب مب هئ مئ ُّ  احلمري فقال:
هام جدًا يف الرتبية  لب  مطدة ابألسوة والقدوة احلسنة حلميإن التأسي ابألخالق االقدوة احلسنة: -5

 يف قوله فسلوك املريِب  (4) َّ حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّ  قال تعاىل ،ني واملعلمنيوكذلك األمر ابلنسبة للمربِي  ،الوالدية
 فيلزم ،فاألبناء حُياكون والديهم ومعلميهم ومربيهم يف سلوكهم وأقواهلم ،خاصة يف فرتة الصغر ،نيوفعله حمِط نظر املرتبِ 

 .يف هذه احلياة األوىل هلم واملدرسة م القدوةمالحظة ومراقبة تصرفاهتم أمام األبناء ألهنِ  واملربني اآلابء
فاألب أو  ،جيب على املريِب  مما واألفعالبب ابأللفاظ التلطف والتحِ  إنِ التلطف والتحبب والتودد: -6

م لقمان احلكيم وقد استخد ،يف النفس اً واًل وأثر باملريب الذي يستخدم ألفاظ التلطف قبل التوجيه واإلرشاد أكثر ق
ة وِ ن ُ فظ الب ُ ا انداه بلوإمنِ  ،قبل البدء بوصاايه ونصائحه البنه أسلوب التلطف والتحبب حبيث مل يناده ابمسه الصريح

ولفظ التلطف والتودد يُدخل  (6) َّ حض جض مص ُّ وقال:  (5) ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّ قال تعاىل:    َّ ٰر ُّ  :وتصغريه فقال
ودة واحلب واليت َتعل املوعظة يتلطف يف مناداة الصبيان بعبارات املوقد كان رسول هللا  ،السرور إىل نفس املرتيب

غالم سم هللا وكل  وقال: "اي (7)فعل النغري" "اي أاب عمري ما: القبول يف النفس. ومن ذلك قوله أدعى إىل 
 ،وعلى الوالدين واملربني البعد عن األلفاظ والكلمات اجلارحة اليت ختدش مشاعر األبناء أو املتعلمني ،(8)بيمنك"

 عى إىل قبول التوجيه واإلرشاد.أد ،حرتامفانتقاء األلفاظ اليت تدل على احملبة والشفقة والتقدير واال
ليجدي بناء السلوك وتوجيهه مع األبناء البد من حتري سب للموعظة: اختيار الوقت والسن املنا-7

فال  ،د يتطلب التوجيه أن يكون مباشرة عند صدور الفعل أو القول من االبنفق ،واختيار الوقت والسن املناسب
يتطلب  وقد ،والسلوكه إن فات وقته مل جُين النتيجة املرجوة من تقومي األخالق ألنِ  ، أو َتاهالً حيتمل املوقف أتجيالً 

 شابه ذلك.  ه إىل وقت آخر مناسب منعاً إلحراج املرتيب أمام أقرانه أو ماري التوجيه أتخ
 ،ا كان يف مقتبل العمر قد تعدى مرحلة الطفولةه مل يكن طفاًل صغريًا وإمنِ وموعظة لقمان البنه تدل على أنِ 

 . فكان اجلواب يف حينه عن سؤال سأله إايه عن علم هللا تعاىل ظته كانت يف وقتها دون أتخر انَتةوبعض موع
 ،ربط ابلواقع جيعل املوعظة تالمس شغاف القلب والعقلال إنِ احلرص على الربط ابلواقع احملسوس: -8

يف الواقع الذي  ومألوف فنجد لقمان احلكيم ربط موعظته وتوجيهه البنه يف خفض الصوت مبا هو معروف لديه
 َّ مت هب مب هئ مئ ميهي خي حي ُّ  :تعاىل قال ،يعيشه

 ،ذلك احليوان معروف لدى املوعوظ والشك أنِ  (9)
ولو مل يكن ذلك معروفًا لديه ملا استعمله  ،ولذلك عرِب عن بشاعة رفع الصوت مبا هو مزعج حىت لدى الناشئني

خ والربط ابلواقع يف العملية الرتبوية والتعليمية ،لقمان يف تصوير شناعة ذلك الفعل   .يف الذهن املهاراتو  املعارف يرسِي
حىت يف األمور  أو ،السلوك النهي اجملرد للنشء عن اخللق أو إنِ مهية احلرص على إجياد البدائل: أ-9

البنه إجياد البدائل عن املنهي  تهوقد استخدم لقمان يف تربي ،نوعمبني إذا مل يوجد البديل للماملرتِ احلياتية لن يلتزم به 
فأرشده إىل التواضع  ،أو جد له البدائل عن ذلك اخللق السيء املذموم فلما هناه عن التكرب واملشي مبخيلة ،عنه

 .(10) َّ  جي ٰه مه ُّ  فقال: ،واالقتصاد يف املشي
                                                           

 .  13( سورة لقمان آية 1)
 .  17( سورة لقمان آية 2)
 .19( سورة لقمان آية 3)
 .  21( سورة األحزاب آية:4)
 . 13( سورة لقمان آية:5)
 .  17( سورة لقمان آية:6)
 .  1325 ص (6203) ( أخرجه البخاري، يف كتاب األدب، ابب الكنية للصب قبل أن يولد للرجل ح7)
 .  1179ص (5376) يف كتاب األطعمة، ابب التسمية على الطعام واألكل ابليمني ح ،( أخرجه البخاري8)
 .  17( سورة لقمان آية:9)
 .  19( سورة لقمان آية: 10)
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وتلمس  ،ني مع أبنائهم ومتعلميهمبِي إِن جلوس الوالدين واملر اجللوس مع األبناء وتلمس احتاجتهم: -10

 عليهم التوجيه وتقومي السلوكفيسهل  من األبناء الوالدين واملربني على ُقرب اجلوانب جيعلهتم من مجيع ااجياحت
ين واملربون أبناءهم البناء اإلنساين السليم فهم قادة  الوالدينبأمر يف غاية األمهية لكي يوهذا  ،جيايب منهوتعزيز اإل

 يف املستقبل. واملربني األمة
 ،والتوِدد ابلتلطف ،ففي ذكر املوعظة من األب البنهوجودة االصغاء: تعليم املتعلم حسن االستماع -11

وحسن االستماع واالصغاء واالنصات من غري  ،ملوعظةيف االوالد املريِب ل حيث اسرتسمن آداب اخلطاب  وذلك
 ،أثناء موعظتهعلى أدب ابن لقمان اجلِم إذا مل يقطع أابه داللة  . ويف هذاب االستماعدمن أمقاطعة من االبن لوالده 

يف األبناء فِن إجادة اإلصغاء من  بىنينبغي أن يُ  ا أصغى إليه فاحتًا قلبه وعقله قبل أذنيه للتلقي والتعلمُّ. وهذا ماوإمنِ 
 قطع حديث الوالدين أو املربني قبل متام حديثهم من سوء األدب. فإنِ  ،غري مقاطعة للوالدين أو املرِبني

البالغة يف اخلطاب وإجياز العبارات مطلب من املطالب الرتبوية  إنِ البالغة يف اخلطاب واإلجياز: -12
فكلما كانت املوعظة بليغة موجزة كانت أدعى  ،فالنفس البشرية من طبيعتها السآمة وامللل من طول الكالم ،املهمة

 موعظته ووصيته البنه قد سلك هذا املسلك بعبارات ولقمان يف ،وأكثر أثراً يف النفس ،للقبول واالستجابة والتنفيذ
 لقصرية املخِلة.ابفلم تكن ابلطويلة املمِلة وال  ،هلا وقعها يف النفس ابلقبول ،وجيزة بليغة

حيتاج إليه املرتيب  أن تكون تربيته شاملة لكل ما ءعلى ال ُمَريِب يف تربيته للنش الشمول يف املوعظة:-13
والعبادات  ،غرس ويبين فيه جانب العقيدةفاالبن حيتاج أن يُ  ،د كانت موعظة لقمان كذلكوق ،يف بناء إنسانيته

وعالقته  ،عالقة اإلنسان بربهفقد مشلت هذه الوصية  ،وكذلك األخالق يف نفسه ويف تعامله مع غريه ،والطاعات
 وحياة اإلنسان يف هذه احلياة قائمة على هذه العالقات الثالث وتدور حوهلا. ،وعالقته مع اآلخرين ،بنفسه

فمعرفة طبيعة الذات اإلنسانية املراد بنائها ومعرفة معرفة طبيعة الذات اإلنسانية املراد بنائها: -14
    ة البناء اإلنساين. مما ينبغي على املريب مراعاته يف عملي ،فيها التأثريومكامين  ودوافعها ،استعداداهتا وميوهلا
 املبحث الثالث: 

 معينات الثبات القيمي يف سورة لقمان:
ابملسلمني أصناف أحاطت  خاصة وقد ،ن الثبات على القيم يف زمن املتغريات احلديثة مطلب شرعي هامإ

املسلمني وخاصة ياج احت وازداد ،بسببها بدأ يصري هذا الدين غريبًا كما بدأ وألوان من الشهوات والشبهات اليت
والسياسية  ،واالجتماعيةواألخالقية  ،والدينية ،على القيم يف كافة اجلوانب الشباب منهم إىل معرفة وسائل الثبات

 يلي: نة على الثبات القيمي يف سورة لقمان ماومن أبرز األمور املعي ،وغريها من اجلوانب
فالتمسك ابلقرآن الكرمي قواًل وعماًل من ضرورايت  ،التمسك ابلقرآن الكرمي وسنة املصطفى -1

 حف جف ُّ  قال تعاىل: ،وقد ورد ذلك يف القرآن الكرمي يف تثبيت قلب رسول األمة  ،اإلعانة على الثبات على القيم
وتدبره والعمل مبا  ،فقراءة القرآن الكرمي وحفظه (1) َّ جم هل خلمل حل جل مك خكلك  حك جك مق حق مف خف

الشبهات احملاطة ابملسلمني عمومًا وابلناشئني والتغلب على املغرايت والشهوات و ت يفيه تعني املرء على التثب
يتغلب املسلم على تلك الشكوك  فبالطمأنينة ،عث يف النفس الطمأنينة يبالقرآن الكرمي والشك أنِ  ،خصوصاً 

وسائر  العلمانيني والليربالينيإلسالم من أو املرتزقة يف بالد ا ،والشبهات اليت يثريها أعداء اإلسالم يف بالد الغرب
 لطمس هوية اإلسالم واملسلمني. ،الطوائف الضالة اليت تسعى إىل تدمري اإلسالم واملسلمني بكل سبيل

يعني على الثبات على القيم فهو عليه الصالة  مما فالسري على هدى النب  ،تنفك عن القرآن والسنة ال
 يعش من "فإنه : الذين سيحملون راية االسالم قال رسول هللا ،والسالم القدوة واألسوة لنا ولألجيال من بعدان

 ." حلديث(2)ابلنواجذ عليها عِضوا املهديني، الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت فعليكم كثريا،  اختالفا فسريى منكم
                                                           

 .  32( سورة الفرقان آية:1)
صحيح سنن أيب داود  انظر: ،باينوصححه األل، 4/206( 4607) ( أخرجه أبو داود يف كتاب السنة، ابب يف لزوم السنة ح2)

 .   3/118(4607) ح
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القرآن الكرمي  واليت ورد التحذير منها يف ،اليت حذر منها القرآن الكرمي وخاصة ،عن امللهيات البعد-2

يُلهي ويبعد  وسائر ما ،ومن ذلك الغناء واملعازف ،وهدم القيم ،األمور اليت أتذن ابلفساد  وعلى لسان الرسول
 (1) َّ مت زت  رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  : قال تعاىل ،العبد عن هللا تعاىل

 .(2)والباطل واملزامري ،واملراد ابلِلهو يف اآلية: هو الغناء
 فقد قال رسول هللا  ،ذلك من يستبيح وما انتشار املعازف يف زماننا إال إيذاانً مبا توعد به رسول هللا 

بسارحة ولينزلن أقوام إىل جنب َعَلم يروُح عليهم  ،واخلمر واملعازف ،واحلرير (3)احليرَ "ليكونن من أمىت أقوام سيتحِلون 
وخنازير  ،وميسُخ آخرين قردة ،ويضع العلم ،تهم هللايفيب ،فيقولوا ارجع إلينا غداً  ،حلاجة -يعين الفقري–أيتيهم  ،(4)هلم

 خص ُّ  الثبات على القيم قال تعاىل: من طرقوملهياهتا هو طريق  خنداع بزخرف الدنيا وزينتهافعدم اال (5)إىل يوم القيامة"
 (6) َّ مظ  حط مض خض حض جض مص

وقد  ،واملداومة عليها السيما الصالة اليت هي عماد الدين ،االلتزام ابلطاعات واألعمال الصاحلة-3
املوقنني ابليوم اآلخر  ،املؤدين للزكاةو  ،املؤِدين للصالة على الوجه األكمل املؤمنني امتدح هللا تعاىل يف سورة لقمان

 َّ يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن ُّ  قال تعاىل: فيه وما

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ " :وقال تعاىل (7)
 ،" أِما يف احلياة الدنيا فيثبتهم ابخلري املراد ابلتثبيت يف هذه اآلية:هللا تعاىل يفقال قتادة رمحه  (8) َّ نئ مئ زئ  رئ

 .(9)ويف اآلخرة يف القرب" ،والعمل الصاحل
ر والعلنته ومراقب ،وجلِ  ل عظمة خملوقاته عزِ تأمِ ب تهأمل يف عظموالت ،خالص العبودية هلل تعاىلإ-4  ،يف السِي

 .(10)َّ ام يل ىل مل  ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّ  والتمسك أبوثق ُعرى اإلميان قال تعاىل:
ومطالعة سري الصاحلني الذين  ،قصص األنبياء وتدبر معانيها يف ثباهتم على احلق يف تفسري قراءةال-5

 ،وغريهم وحممد  ،وموسى وعيسى ،وإبراهيم ،نوحكوصربوا وثبتوا على احلق والقيم   ،من احملن والفنت وا صنوفاً الق
ف على احلق ولثبات السل (11) َّ رت يب ىب نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ قال تعاىل: 

ريا كتب الرتاجم هب خروالقيم أمثلة كثرية تذ ة نيف حم -رمحه هللا– بن حنبل اإلمام أمحدو  بالل وآل ايسر كثبات  ،والسِي
 . قدمياً وحديثاً  وغريهم كثري -رمحه هللا–وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،القول خبلق القرآن

 ،د كثرة الفنتالتحلي ابلصرب مما يعني املرء على الثبات على القيم خاصة عن إنِ  :الّصرب والّصالة-6
ِد تيارات الفنت وجماهبتها.ودرع  ،النفس حصن حصني فاملصابرة وجماهدة  ،حملاربة النفس األمارة ابلسوء متني لصي

واالنتهاء  ،ليستعني هبما العبد على الطاعات ،كبرياً   ويرتبط الصرب ابلصالة ارتباطاً  ،وأعداء اإلسالم ،وحماربة الفنت
 حق مف خف  حف جف ُّ  وقال تعاىل: (12) َّ  مج حج مث هت مت حتخت جت هب ُّ  قال تعاىل ،عن الفحشاء
 .(13) َّ مك لك خك حك مقجك

وعدم التهور يف ردود األقوال واألفعال مما يعني على الثبات على  ،فالتبصر يف األمورلزوم احلكمة: -7
 ،ن العلم والفهم والرزانةه وصل إىل درجة  عالية مابحلكمة إال ألنِ  لقمان وصف القرآن الكرمي وما ،احلق والقيم

 .(14) َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :تعاىلقال  ،وهي صفة امتدح هللا تعاىل هبا لقمان احلكيم ،ةواحلصاف
                                                           

 .  6( سورة لقمان آية:1)
 .  3/458 ، توفيق الرمحن6/507املنثور  ر( انظر: الد2)
 .  11/179فتح الباري  ج. انظر:ر  ( احليَر: هو الفَ 3)
 . املصدر السابق.   لفهامأترجع يف العشي إىل  عيها، وتروح أير رح ابلغداة إىل تس( السارحة: هي املاشية اليت 4)
 . 1219ص  (5590جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه، ح) ( أخرجه البخاري يف كتاب األشربة، ابب ما5)
 .  33 :( سورة لقمان آية6)
 .  4:( سورة لقمان آية7)
 .  27( سورة إبراهيم آية:8)
 .  2/516( تفسري ابن كثري 9)
 .  22 :( سورة لقمان آية10)
 .  120( سورة هود آية: 11)
 .  45( سورة البقرة آية 12)
 .  153( سورة البقرة آية 13)
 .  12( سورة لقمان آية: 14)
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ل سبحانه وتعاىل ي شكرإِن الثبات على القيم يقتضالشكر هلل تعاىل مث الوالدين:  -7 يكون  وال ،املتفضِي

 حم جم يل ىل مل خل ُّ  لتدوم قال تعاىلفهو نعمة من نعم هللا تستلزم الشكر  ،بارك وتعاىلالثبات لوال توفيق هللا ت
على الثبات على وشكر الوالدين وبرمها من أهم العوامل اليت تعني  (1) َّ يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن  جن يم ىم خممم

هللا تعاىل بشكر الوالدين داللة على أمهية شكرمها  رتان شكرقا ويف (2) َّ رث يت  ىت نت مت زت ُّ فقال:  ،احلق والقيم
 دعاء الوالدين مستجاب. والشك أنِ  ،وبرمها مما يرتتب على ذلك الدعاء منها لألوالد ابلتوفيق والثبات

 ،املسلم الصحيح اإلميان رِجاع إىل هللا تعاىل ابلتوبة واالستغفار اإلانبة والرجوع إىل هللا ابلتوبة والذكر:-9
 مع جع مظ حط مض ُّ  قال تعاىل ،والبعد عن مضالت الفنت ،وذلك له أثر يف الثبات على القيم ،هللا تعاىلكر وذي 
    (3) َّ حق مف خف حف جف مغ  جغ

واقتفاء آاثرهم يف أعمال  ،مما يعني على الثبات على القيم مالزمة الصحبة الصاحلة الصحبة الصاحلة:-10
 ري ينٰى ىن نن من زن ُّ  ويف ذلك يقول تعاىل: ،والبعد عن الصحبة الفاسدة ،اخلري والصالح واملداومة على ذلك

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قال تعاىل: ،وتبعده عن الشر ،فالصحبة الصاحلة تدل املرء على اخلري (4) َّ زي
 .(5) َّيم ىم  مم

ويف ذلك يقول هللا تبارك  ،عواقب األمورر باجلهل وعدم التبصعلى القائم ترك التقليد األعمى -11
 .(6) َّ رث يت ىت نت مت  زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  وتعاىل:

 ومشاوره أهل ،ألخذ ابلنصيحة واملوعظةا ،مما يعني على الثبات على القيم: األخذ ابلنصيحة واملوعظة-12
خاصة إذا وردت عمن يعرف  ،األخذ هبمارمي إىل أمهية املوعظة والنصيحة و وقد أشار القرآن الك ،العلم والعقلالدين و 

 ،وقد نصح لقمان ابنه بنصائح ومواعظ بليغة تعني املرء على الثبات على الدين والقيم ،ابلدين والصالح والعلم والعقل
 دى والضالل.وي الرِ يف مها االنزالقميه من حتو 

وتذكري ابلثبات  ،أواًل وللغري اثنياً إن الدعوة إىل هللا تعاىل فيها دعوة للنفس الدعوة إىل هللا تعاىل: -13
وقد ضرب لقمان احلكيم يف وصيته البنه أروع األمثلة يف الدعوة إىل هللا  ،على احلق أمراً ابملعروف وهنيًا عن املنكر

األمر  ،وانلت اخلريية به ،ن غريها من األممهللا تعاىل به هذه األمة وميزها عومما امتدح  ،تعاىل والثبات على القيم
 ىه مه جه ين ىن من ُّ  ابملعروف والنهي عن املنكر وذلك هو الطريق إىل الثبات على القيم قال تعاىل:

 .(7) َّىي مي خي حي جي  يه
التوحيد؛ لتعزيزه  مراعاهتا للثبات على القيم تدارسمن أوىل الواجبات اليت جيب  :التوحيد وتعزيزهتدارس -14

من التيارات املعادية لإلسالم تسعى إىل ارتداد املسلمني عن دينهم والبعد عنه  السيما وأِن اَتاهات كثري   يف نفوس الناشئة
وذلك ببث السموم يف عقائدهم وأفكارهم للخروج هبم عن  ،اصة الناشئني منهم يف بداية مرحلة الشبابخ ،شيئًا فشيئاً 

وحيد وتعزيزه الت فتدارس ،ابهلل اإلحلاد عياذاً بل وصل األمر لدى البعض إىل  ،اليهودية والنصرانيةكدينهم إىل غري دين اإلسالم  
مما  ألبنائناوالدروس العلمية سيكون حصنًا  ،آلخر وتكثيفه يف املناهج الدراسية والدوراتواني احل على املنهج الصحيح بني

 يرمي إليه أعداء اإلسالم من انتشار اإلحلاد بني أبناء املسلمني الذين هم عدة األمة وعتادها يف املستقبل إبذن هللا.
مِرده إىل هللا تعاىل ومصريه  كلما كان نصب عني املسلم أنِ   استشعار أن املرجع واملنقلب إىل هللا تعاىل:-15

كلما حافظ وثبت على قيمه ومبادئه   ،واملسيء على إساءته ،وسيجازي احملسن على إحسانه ،إليه سبحانه وتعاىل
   .(8) َّ مس  خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّ  قال تعاىل: ،اإلسالمية

                                                           
 .12( سورة لقمان آية: 1)
 .14( سورة لقمان آية:2)
 .45( سورة األنفال آية:3)
 .  15( سورة لقمان آية:4)
 .28( سورة الكهف آية:5)
 .  21( سورة لقمان آية:6)
 .  110( سورة آل عمران آية:7)
 .  23( سورة لقمان آية: 8)



 زينب بنت سعيد بن داود  د.                                                                                                       بناء اإلنسان كما ورد يف سورة لقمان     

19 

 ة:ـــمــاتــــخــــال
 ،بدًء وانتهاًء بكتابة هذا البحثمِن به وتفضل  احلمد هللا على ما ،معلمه البيان ،احلمد هللا خالق اإلنسان

 واحلبيب اجملتىب أكرم ،والصالة والسالم على الرسول املصطفى ،ىضمحداً كثريًا طيبًا مباركًا فيه كما حيب ربنا وير 
                          تعاقب الليل والنهار. وعلى آله وصحبه األطهار ما ،إلطالق حممد بن عبدهللااإلنسانية على ا وأكمل

 ببناء اإلنسان كما ورد يف سورة لقمان وهي كالتايل:املوسوم فهذه بعض النتائج اليت استخلصتها من هذا البحث  وبعد
اشتملت سورة لقمان على منهج متكامل لرتبية وبناء اإلنسان على الوجه األمثل واألكمل الذي يصل  -1

  إىل الرًقي اإلنساين.ابإلنسان 
  ركزت عليه سورة لقمان هو بناء العقيدة وإخالص التوحيد هلل سبحانه وتعاىل.من أهم أنواع البناء الذي  -2
أمهية تعزيز التوحيد يف نفوس الناشئة والتأكيد عليه من حني آلخر محاية لألبناء من االحنراف عن  -3

                                                                                                    العقيدة اإلسالمية الصافية النقية.
 دعلى التودِ  مني مع املتعلمني تقوموكذلك عالقة املربِيني واملعل ،إن عالقة البناء الوالدية مع األبناء -4

                                                                      والتحبِب والتلِطف واالحرتام.                             
                                        والقدوة السيئة سبيل هلدم البناء اإلنساين وتدمريه. ،القدوة احلسنة سبيل إىل بناء اإلنسان -5
 .شئ جياًل متوازانً تعتمد عليه األمة يف مستقبلهاإن بناء اإلنسان من خالل ما ورد يف السور واآلايت القرآنية يُن -6
د بناء اإلنسان فبناء ولن يكون هذا البناء إال بع ، آدم لبنائهخلق هللا تعاىل هذا الكون واستعمر بين -7

                                                                              .اإلنسان سبيل إىل بناء األوطان
                                                                                        اإلنسان سبيل إىل بناء األوطان. بناء -8
                                              البناء األخالقي لإلنسان يشمل عالقته بنفسه وعالقته مع اآلخرين. -9

 دة منها يف خدمة اجلالية املسلمة يف الغرب ميكن اتباع اآليت :والستثمار هذه النتائج واالستفا
، والرتكيز على بناء العقيدة الصحيحة الصافية من موردها ردةعدم االقتصار على العبادات واألخالق اجمل -1

العقيدة واألخالق يف املناهج الصايف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، عن طريق تكثيف دراسة 
 ة يف كافة املراحل الدراسية ألبناء اجلالية املسلمة يف الغرب، لبناء الشخصية اإلسالمية السوية.الدراسي

تكثيف الدورات التوعوية للوالدين واألبناء لزايدة تقوية العالقة بينهما خاصًة يف مرحلة املراهقة اليت مييل  -2
الوالدين واألبناء لزايدة التودد والتحبب يف فيها األبناء إىل االستقاللية عن الوالدين، فيزداد الرتابط بني 

 أسر اجلاليات املسلمة يف الغرب.
   وبعد هذه النتائج فإن هناك عدداً من التوصيات اجلديرة ابلعناية واالهتمام وهي:

واليت ترشد إىل بناء  ،الكرمي تعميق الدراسات حول السور واآلايت اليت تتناول بناء اإلنسان يف القرآن -1
  جتماعياً وتربوايً ونفسياً وعلمياً.وا ،وخلقياً  جسدايً و اإلنسان عقدايً 

خمتلف  قيمي اينفكل مرحلة عمرية حتتاج إىل بناء إنس ،القومي والتعليم السليمة العناية ابلتدرج يف الرتبية -2
 .مل بعضها بعضاً والكِل يك ،عِما قبلها

وتنويع أساليب  ،وتقومي السلوك ،شاد والرتبيةر ه واإلللتوجي مع النشء؛ ،واملربني ضرورة جلوس اآلابء واملعلمني -3
 .لبناء السلوك اإلنساين القومي ؛احلوار بينهم

، واملرتيب، ء اإلنساين. وهي" املرىِب ضرورة الرتكيز على الركائز اليت اشتملت عليها وصااي لقمان لعملية البنا -4
 اهلدف"األسلوب، 

وأسال  ،املقل املتواضع فما كان فيه من صواب واستحسان فمن هللا تعاىل مبنه وفضله وكرمهوبعد فهذا جهد 
 وأسال هللا تعاىل غفران اخلطأ والزلل. ،كان فيه من خطأ أو زلل  فمن نفسي ومن الشيطان  وما ،هللا تعاىل القبول
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