ادلملكة العربية السعودية
الدبلبربيدة
اجلمعية اخلَتية لتحفيظ القرآف الكرمي
معهد الفتيات للقرآف الكرمي

الدبلوـ العايل

أسس تربية األبناء مه خالل وصايا لقمان

إعداد الطالبة:

مناىل بنت علي الربيدم
إشراف األستاذة:
عبَت الشربمي
ُّْٗ ق

ُ

ِ

المقدمة
احلمد ﵁ رب العادلُت كالصالة كالسالـ على معلم الناس اخلَت كىادم البشرية إىل نور
احلق ادلبُت كالصراط ادلستقيم كرضي ا﵁ عن أصحابو كالتابعُت شلن زتلوا إىل العامل رسالة
اإلسالـ كتعاليم القرآف.
تعترب األسرة ىي النواة األكىل لبناء اجملتمع ,إف صلح أفرادىا صلح اجملتمع كإف فسدكا فسد,
كلذا أصبحت الًتبية كاجبة على رتيع اآلباء كاألمهات كادلربُت كادلعلمُت ,كىذه ادلسؤكلية امانة
األجياؿ لَتبوا الناشئة على أصوذلا  ,فمن فضل اإلسالـ على البشرية أف جاءىا دبنهج شامل
قومي يف تربية النفوس كتنشئة األجياؿ ,كخلٌد ا﵁  يف الذكر ا﵀فوظ مواعظ تربوية تغٍت عن
الكثَت من الدراسات كالنظريات  ,كلعل كصايا لقماف احلكيم الواردة يف سورة لقماف تعد
منوذجا تربويان ألصوؿ الًتبية ادلستقيمة.
ن
لذا فإف كصاياه مهمة يف الًتبية كالتنشئة احلسنة ,من ىنا كانت احلاجة ماسة للقياـ دبثل ىذه
الدراسة لتبيُت أسس الًتبية كما جاءت يف كصايا لقماف.
من العصوبات اليت كاجهتٍت يف كتابة البحث ضيق الوقت.
وقد كانت الخطة كالتالي:
-

ادلقدمة
التمهيد
ادلبحث األكؿ :التعريف بلقماف احلكيم
ادلبحث الثاين :كصايا لقماف البنو
ادلبحث الثالث :اجلوانب الًتبوية لوصايا لقماف
ادلبحث الرابع :أسس الًتبية اإلسالمية من خالؿ كصايا لقماف
ادلبحث اخلامس :القيم الًتبوية يف كصايا لقماف
اخلادتة
ادلصادر كادلراجع
أتقدـ بالشكر لكل من قدـ يد ادلساعدة كالعوف من األىل كاالستاذات كالصديقات
فجزاىم عٍت خَت اجلزاء.
ّ

التمهيد
مصطلحات البحث:
أسس:

(ُ)

يقاؿ :ىو األس كاألساس ألصل البناء ,كرتع األساس :أسس.
(ِ)
(أس) اذلمزة كالسُت يدؿ على األصل كالشيء الوطيد الثابت
(ّ)
قد أس البناء يؤسو أسا كأسسو تأسيسا
مفهوم التربية:
التربية لغة:

ب يف األصل :الًتبية ,كىو إنشاء الشيء حاال فحاال إىل ح ٌد
الر ُّ
قاؿ الراغب األصفهاينَّ :
إيل من أف يربٌٍت رجل
التماـ ,يقاؿ ىربَّوي ,كربٌاه ىكربػَّبىوي .كقيل( :ألف يربٌٍت رجل من قريش ٌ
أحب ٌ
من ىوازف)(ْ) كقاؿ البيضاكم :ىي تبليغ الشيء إىل كمالو شيئان فشيئان(ٓ).
ل فِيَْب َوىِيذا
به أَىٌَۡ ُّ َرثِّ َ
قاؿ تعاىل يف قصة موسى عليو السالـ عندما حكى عن فرعوف﴿ :قَ َ
َوىَجِ ۡثذَ فِيَْب ٍِ ِۡ ُع َُ ِركَ ِصِْيَِ [﴾٨١الشعراء]ُٖ:
قاؿ ابن كثَت :ما أنت الذم ربيناه فينا ,كيف بيتنا كعلى فراشنا ,كأنعمنا عليو مدة من
السنُت(ٔ).

(ُ) هتذيب اللغة ,األزىرم.ٗٔ/ُّ ,
(ِ) معجم مقاييس اللغة ,ابن فارس.ُ/ُْ ,
(ّ) لساف العرب ,ابن منظور.ٔ/ٔ ,
(ْ) ادلفردات يف غريب القرآف ,الراغب األصفهاين.ّّٔ/ُ ,
(ٓ)أنوار التنزيل كأسرار التأكيل ,البيضاكم.ِٖ/ُ,
(ٔ) تفسَت القرآف العظيم ,ابن كثَتُّٕ/ٔ,

ْ

التربية اصطالحاً:
إسهاما
الًتبية عملية اجتماعية ىدفها حتقيق تقدـ اجملتمع كتغيَته إىل األفضل ,كما أهنا تسهم
ن
فعاال يف بناء اجملتمع كا﵀افظة عليو .كجيب أف تكوف الًتبية مالئمة لركح العصر كاجملتمع كمعربة
ن
(ُ)
عن حاجات األفراد ,كمتكيفة مع كاقع اجملتمع كأسلوب احلياة فيو.

(ُ) الًتبية اإلسالمية أصوذلا كمنهجها كمعلمها ,عاطف السيد.ُٕ/ُ,

ٓ

المبحث األول
التعريف بلقمان الحكيم
كىو لقماف بن باعوراء ابن ناحور بن تارح ,كىو آزر أبو إبراىيم ,كذا نسبو زلمد بن إسحاؽ.
كقيل :ىو لقماف ابن عنقاء بن سركف ككاف نوبيا من أىل أيلة ,ذكره السهيلي .قاؿ كىب :كاف
ابن أخت أيوب .كقاؿ مقاتل :ذكر أنو كاف ابن خالة أيوب .الزسلشرم :كىو لقماف بن
باعوراء ابن أخت أيوب أك ابن خالتو ,كقيل كاف من أكالد آزر ,عاش ألف سنة كأدركو داكد
عليو الصالة كالسالـ كأخذ عنو العلم ,ككاف يفيت قبل مبعث داكد ,فلما بعث قطع الفتول
فقيل لو ,فقاؿ :أال أكتفي إذ كفيت .كقاؿ الواقدم :كاف قاضيا يف بٍت إسرائيل.

(ُ)

صفاته الخلقية:

كاف أسود نوبيا ذا مشافر كأخرج ابن أيب شيبة كابن ادلنذر عن ابن عباس رضي ا﵁ عنهما قاؿ:
كاف لقماف عليو السالـ عبد أسود ,كأخرج ابن أيب شيبة كأزتد يف الزىد كابن جرير كابن ادلنذر
كابن أيب حامت عن رلاىد رضي ا﵁ عنو قاؿ :كاف لقماف عليو السالـ عبدا حبشيا غليظ
(ِ)
الشفتُت مصفح القدمُت.

الخلقية:
صفاته ُ

عيرؼ لقماف احلكيم خبصاؿ زتيدة :فقد كاف غضيض البصر ,رقيق القلب ,صادؽ
احلديث ,كايف العهد ,كرمي ,حافظ جلاره ,كاكرمو ا﵁ بعطاياه كخَت ما أعطاه ا﵁ :احلكمة,
﴿ َوىَقَ ۡذ َءار َۡيَْب ىُ ۡق َٰ َََِ ۡٱى ِح ۡن ََخَ أَ ُِ ۡ
لِلِ َو ٍَِ يَ ۡش ُن ۡر فَإَِّ ََب يَ ۡش ُن ُر ىِْ َۡف ِض ِۖۦه َو ٍَِ َمفَ َر فَإ ِ َُ َ
ٱش ُن ۡر ِ َ ِۚ
ٱلِلَ َغِْ ٌّي َح َِيذ
[﴾٨١لقماف]ُِ:
عن رلاىد :يىػ ٍع ًٍت" :الفقو كالعقل كاإلصابة يف القوؿ يف غَت نبوة"(ّ).

(ُ) اجلامع ألحكاـ القرآف=تفسَت القرطيب ,زلمد بن أزتد القرطيب ,جُْ ,صٗٓ
(ِ) الدر ادلنثور ,عبد الرزتن بن أيب بكر ,جالؿ الدين السيوطي ,جٔ ,صَُٓ
(ّ) تفسَت رلاىد ,أبو احلجاج رلاىد ادلخزكمي ,صُْٓ

ٔ

االختالف في كونه نبياً أو عبداً صالحاً:
اختلفوا يف لقماف .ىل كاف نبيا أك مل يكن نبيا؟ فذىب أكثر أىل العلم أنو مل يكن نبيا.
كقاؿ الشعيب كعكرمة :إنو كاف نبيا .كعن بعضهم :أف ا﵁ تعاىل خَته بُت النبوة كاحلكمة,
(ُ)
فاختار احلكمة.
فذىب أكثر أىل العلم إىل أنو ليس بنيب .كحكى الواحدم عن عكرمة كالسدم ,كالشعيب ,أنو
كاف نبيان ,كاألكؿ أرجح كقيل :مل يقل بنبوتو إال عكرمة فقط ,مع أف الراكم لذلك عنو جابر
(ِ)
اجلعفي ,كىو ضعيف جدان كقيل :خَت بُت النبوة كاحلكمة فاختار احلكمة.


(ُ) اذلداية يف بلوغ النهاية ,مكي بن أيب القيسي ,جٗ ,صِٕٓ.
(ِ) فتح البياف يف مقاصد القرآف ,زلمد صديق خاف ً
القنَّوجي ,جَُ ,صُِٖ.

ٕ

المبحث الثاني :وصايا لقمان البنه
ي ََل رُ ۡش ِر ۡك ثِ َ ۖ
َظيٌ
﴿ َوإِ ۡر قَ َ
ٱلِلِ إِ َُ ٱى ِّش ۡركَ ىَظُ ۡي ٌٌ ع ِ
به ىُ ۡق َٰ ََ ُِ ِل ِۡثِِْۦه َوهُ َى يَ ِعظُهۥُ َٰيَجَُْ َ

الوصية االكىل:
[﴾٨١لقماف]ُّ:
ُ -لقماف ابنو اكال بعدـ الشرؾ با﵁ عز ك جل  ,ك توحيده سبحانو ك تعاىل ك افراده
بالعبادة كحده ال شريك لو يف ذلك  ,ك حيذره من الشرؾ الذم ىو ظلم عظيم.
صيُ ۥهُ فِي عَب ٍَ ۡي ِِ أَ ُِ
ٱۡلّ َٰ َضَِ ثِ َٰ َىىِذ َۡي ِه َح ََيَ ۡزهُ أُ ٍُّ ۥهُ َو ۡهًْب َعيَ َٰى َو ۡهِ َوفِ َٰ َ
ِ-الوصية الثانيةَ ﴿ :و َوص َۡيَْب ۡ ِ
ۡ
صي ُر [﴾٨١لقماف]ُْ:
ي ۡٱى ََ ِ
ٱش ُن ۡر ىِي َوىِ َٰ َىىِذ َۡيلَ إِىَ َ
كجوب بر االبناء آلبائهم.
به َحجَخ ٍِّ ِۡ ۡ
ي إَِّهَبٓ إُِ رَ ُ
ص ۡخ َر ٍح أَ ۡو فِي
خَردَه فَزَ ُنِ فِي َ
ل ٍِ ۡثقَ َ
ِ -الوصية الثالثةَٰ ﴿ :يَجَُْ َ
د ثِهَب َ ِۚ
ۡ
ٱلِلُ إِ َُ َ
ٱلِلَ ىَ ِط ٌ
يف َخجِير [﴾٨١لقماف]ُٔ:
ض يَ ۡأ ِ
ٱى َض َٰ ََ َٰ َى ِ
د أَ ۡو فِي ٱۡلَ ۡر ِ
كجوب مراقبة ا﵁ تعاىل يف احلركات ك السكنات ك كافة االحواؿ ك االعماؿ ,ألنو ال
ختفى عليو خافية ال يف االرض ك ال يف السماء.
ٱصجِ ۡر َعيَ َٰى ٍَبٓ
ُوف َو ۡٱّهَ ع َِِ ۡٱى َُْ َن ِر َو ۡ
ي أَقِ ٌِ ٱى َ
صيَ َٰىحَ َو ۡأ ٍُ ۡر ثِ ۡٱى ََ ۡعر ِ
ْ -الوصية الرابعةَٰ ﴿ :يَجَُْ َ
َٰ
ُ
ىر [﴾٨١لقماف]ُٕ:
أَ َ
صبثَ ۖلَ إِ َُ َرىِلَ ٍِ ِۡ ع َۡز ًِ ۡٱۡل ٍُ ِ
كجوب اقامة الصالة ك ادائها بأركاهنا ككاجباهتا خبشوع.
ٱصجِ ۡر َعيَ َٰى ٍَبٓ
ُوف َو ۡٱّهَ ع َِِ ۡٱى َُْ َن ِر َو ۡ
ي أَقِ ٌِ ٱى َ
صيَ َٰىحَ َو ۡأ ٍُ ۡر ثِ ۡٱى ََ ۡعر ِ
ٓ -الوصية اخلامسةَٰ ﴿ :يَجَُْ َ
َٰ
ُ
ىر [﴾٨١لقماف]ُٕ:
أَ َ
صبثَ ۖلَ إِ َُ َرىِلَ ٍِ ِۡ ع َۡز ًِ ۡٱۡل ٍُ ِ
كجوب االمر بادلعركؼ ك النهي عن ادلنكر.
ٱصجِ ۡر َعيَ َٰى ٍَبٓ
ُوف َو ۡٱّهَ ع َِِ ۡٱى َُْ َن ِر َو ۡ
ي أَقِ ٌِ ٱى َ
صيَ َٰىحَ َو ۡأ ٍُ ۡر ثِ ۡٱى ََ ۡعر ِ
ٔ -الوصية السادسةَٰ ﴿ :يَجَُْ َ
َٰ
ُ
ىر [﴾٨١لقماف]ُٕ:
أَ َ
صبثَ ۖلَ إِ َُ َرىِلَ ٍِ ِۡ ع َۡز ًِ ۡٱۡل ٍُ ِ
كجوب الصرب اثناء االمر بادلعركؼ ك النهي عن ادلنكر  ,ك كذا الصرب يف على البالء
كمصائب الدنيا ك يف كافة االحواؿ .

ٖ

ۡ
ض ٍَ َرح ًۖب إِ َُ َ
ٱلِلَ ََل ي ُِحتُّ ُم َو
﴿ َو ََل رُ َ
بس َو ََل رََۡ ِ
صع ِّۡر خَ َذكَ ىِيَْ ِ
ش فِي ٱۡلَ ۡر ِ

ٕ -الوصية السابعة:
ٍُ ۡخزَبه فَ ُخىر [﴾٨١لقماف]ُٖ:
النهي عن االعراض عن الناس اثناء حديثو معهم  ,اك حديثهم معو تكربا عليهم ك احتقارا ذلم
 ,بل جيب االقباؿ عليهم بوجو طليق مع كجوب التواضع ذلم ك االنة اجلانب.
ۡ
ض ٍَ َرح ًۖب إِ َُ َ
ٱلِلَ ََل ي ُِحتُّ ُم َو
ٖ -الوصية الثامنةَ ﴿ :و ََل رُ َ
بس َو ََل رََۡ ِ
صع ِّۡر خَ َذكَ ىِيَْ ِ
ش فِي ٱۡلَ ۡر ِ
ص ۡذ فِي ٍَ ۡشيِلَ َو ۡ
ص ۡىرِ ِۚلَ إِ َُ أَّ َن َر ۡٱۡلَ ۡ
ٱغض ۡ
د
ُط ٍِِ َ
ص َٰ َى ِ
ٍُ ۡخزَبه فَ ُخىر [﴾٨١لقمافَ ﴿ ]ُٖ:و ۡٱق ِ
ص ۡى ُ ۡ
ير [﴾٨١لقماف]ُٗ:
ىَ َ
د ٱى َح َِ ِ
النهي عن ادلشي بتكرب ك خيالء اعجابان بالنفس  ,افتخاران على الغَت  ,ككجوب ادلشي
باعتداؿ بُت البطء ك السرعة.
ص ۡذ فِي ٍَ ۡشيِلَ َو ۡ
ص ۡى ُ
ص ۡىرِ ِۚلَ إِ َُ أَّ َن َر ۡٱۡلَ ۡ
ٱغض ۡ
د
د ىَ َ
ُط ٍِِ َ
ص َٰ َى ِ
ٗ -الوصية التاسعةَ ﴿ :و ۡٱق ِ
ۡ
ير [﴾٨١لقماف]ُٗ:
ٱى َح َِ ِ
احلث على خفض الصوت ك عدـ رفعو فوؽ احلاجة لئال يؤذم السامع  ,مشبها رفع
)ُ(
الصوت فوؽ احلاجة بصوت احلمَت الذم يعد اقبح االصوات كونو مرتفعا.
استعمل لقماف أسلوب الوعظ يتمثل يف التذكَت بوجوه اخلَت ,كالزجر ادلقًتف بالتخويف من
كجوه الشر بأسلوب رقيق نغمره الرزتة.



(ُ)انظر :حبث :أسس تربية األبناء من خالؿ سورة لقماف -دراسة موضوعية ,جهاد اجلزائرية ,شبكة ملتقى التفسَت.
http://cutt.us/RgCwa

ٗ

المبحث الثالث
الجوانب التربوية لوصايا لقمان
أوال :الدعوة إلى غرس عقيدة التوحيد:

ي ََل رُ ۡش ِر ۡك
﴿ َوإِ ۡر قَ َ
به ىُ ۡق َٰ ََ ُِ ِل ِۡثِِْۦه َوهُ َى يَ ِعظُ ۥهُ َٰيَجَُْ َ

ثِ َ ۖ
ٱلِلِ إِ َُ ٱى ِّش ۡركَ ىَظُ ۡي ٌٌ َع ِظيٌ [﴾٨١لقماف]ُّ:
ىذه الوصية األكىل من كصايا لقماف جاءت حديثنا بنعمة ا﵁ عليو كمنتو ,ليًتاءل أثرىا
سليما صاحلنا,
على ابنو الذم ىو فلذة كبده كذترة سعية؛ حرصان منو على بناء شخصية بناءن ن
(ُ)

زلوطنا دبنظومة من القيم حتفظ توازنو العقلي كالنفسي كاألسرم كاالجتماعي.
لذا فإف أكؿ كاجب جيب على األبوين القياـ بو كاالىتماـ بأمره دكف كلل ,ىو غرس
عقيدة التوحيد يف نفس الطفل كتوجيو عواطفو ضلو حب ا﵁ كرسولو كإخباره بأف ا﵁ جيب أف
يكوف أحب إليو من أمو كأبيو كنفسو ,فالعقيدة البد أف تنعكس على اإلنساف كسلوكو فإذا
آمن إميانا يقينيا با﵁ سبحانو كبعلمو كمراقبتو الدائمة لعبده كاف ىذا اإلمياف زلددا لسلوؾ
ادلسلم كفرد كسلوؾ اجلماعة كأمة مسلمة .فالعقيدة البد أف تًتجم يف حياة الفرد الذم يعلم
بأف ا﵁ يطلع على سره كصلواه كأف أفعالو مكتوبة كىو زلاسب عليها ,كالبد أف تًتجم يف حياة
(ِ)
اجلماعة فتبٍت نظاـ حياهتا كفق ىذه العقيدة اليت آمنت هبا.
ثانيا :بر الوالدين:

صيُ ۥهُ فِي عَب ٍَ ۡي ِِ أَ ُِ ۡ
ٱش ُن ۡر ىِي َوىِ َٰ َىىِذ َۡيلَ
ٱۡلّ َٰ َضَِ ثِ َٰ َىىِذ َۡي ِه َح ََيَ ۡزهُ أُ ٍُّ ۥهُ َو ۡهًْب َعيَ َٰى َو ۡهِ َوفِ َٰ َ
﴿ َو َوص َۡيَْب ۡ ِ

صي ُر [﴾٨١لقماف]ُْ:
ي ۡٱى ََ ِ
إِىَ َ

(ُ) حبث :اإلعجاز البياين يف آيات كصايا لقماف احلكيم البنو كما ينطوم عليو من قيم ,أ .د .مصطفى إبراىيم ادلشٍت.
.pdfُْٗٗhttps://www.muslim-library.com/dl/books/ar
(ِ) معامل أصوؿ الًتبية اإلسالمية من خالؿ كصايا لقماف البنو ,عبدالرزتن زلمد األنصارم ,جُ ,ص َْْ.ّْْ-

َُ

قاؿ تعاىلَ ﴿:وإُِ َٰ َجهَذَاكَ َعيَ َٰ ٓى أَُ
يو
صب ِح ۡجهُ ََب فِي ٱى ُّذ ّۡيَب ٍَ ۡعرُوف ۖب َوٱرَجِ ۡع َصجِ َ
َو َ
ر َۡع ََيُىَُ [﴾٨١لقماف]ُٓ:

ش ىَلَ ثِِۦه ِع ۡيٌ فَ ََل رُ ِط ۡعهُ ََ ۖب
رُ ۡش ِركَ ثِي ٍَب ىَ ۡي َ
ي ٍَ ۡر ِج ُع ُنٌۡ فَأَُّجِّئُ ُنٌ ثِ ََب ُمْزٌُۡ
ٍَ ِۡ أَّ َ
ي ثُ ٌَ إِىَ َ
َبة إِىَ ِۚ َ

ىاتاف اآليتاف اعًتاض يبدك –للوىلة األكىل -أنو خارج على النسق العاـ
ادلتأمل يف ألفاظ اآليتُت كدالالهتا ,جيد أهنا ندَّت عن ادلوضوع كال
للموضوع ,بيد أف ِّ
نأت عن السياؽ؛ فهذا االعًتاض جاء يف غاية البالغة؛ ضركرة أنو خطاب من عند
(ُ)
الرب هبما.
ا﵁ تعاىل زتل التفاتنا إىل األبناء يوصيهم بطاعة الوالدين ك ِّ
إف عطف اآلباء على األبناء من أبرز صور الرزتة ,كىو يفرض على األبناء أف
يقابلوا رزتة كالديهم ذلم بأف يرعوىم كبارا فيخفضوا ذلم جناح الذؿ من الرزتة,
كالدعاء ذلم بادلغفرة كالرزتة هبم .يعرض لقماف احلكيم يف كصيتو البنو العالقة بُت
الوالدين كاألكالد يف أسلوب رقيق ,كيف صورة موحية بالعطف كالرقة ,كمع ىذا فإف
رابطة العقيدة مقدمة على تلك العالقة الوثيقة؛ كذلذا كاف شكر الوالدين بعد شكر ا﵁
عز كجل ألنو ادلنعم األكؿ ككصية اإلنساف بوالديو تتمثل يف طاعتهما شلا ال يكوف
شركا كمعصية ﵁ تعاىل كدبعٌت آخر أف طاعة الوالدين ال تكوف يف ركوب كبَتة ,كال يف
ترؾ فريضة على األعياف.
من البياف السابق للوصية الثانية كاليت تتعلق برب الوالدين يتقرر أف من أكؿ
الواجبات اليت جيب على الطفل ادلسلم أف يتعلمها الشكر للوالدين كيكوف ىذا بعد
اإلمياف با﵁ سبحانو كتعاىل كحده كالشكر لو ,كذلذا جعل لقماف شكر الوالدين بعد
(ِ)
شكر ا﵁ عز كجل كاإلمياف بو اعًتافا حبقوقهما ككفاء دبعركفهما.

(ُ) حبث :اإلعجاز البياين يف آيات كصايا لقماف احلكيم كما ينطوم عليو من قيم ,أ .د .مصطفى إبراىيم
ادلشٍت.
.pdfُْٗٗhttps://www.muslim-library.com/dl/books/ar
(ِ) انظر :معامل أصوؿ الًتبية اإلسالمية من خالؿ كصايا لقماف ,عبدالرزتن زلمد األنصارم,جُ ,صْْْ-
ْْٕ.

ُُ

ثالثا :مراقبة اهلل تعالى في كافة األحوال واألعمال:
قاؿ تعاىل

ي إَِّهَبٓ إُِ رَ ُ
د
به َحجَخ ٍِّ ِۡ خَ ۡردَه فَزَ ُنِ فِي َ
ل ٍِ ۡثقَ َ
ص ۡخ َر ٍح أَ ۡو فِي ٱى َض َٰ ََ َٰ َى ِ
َٰ ﴿:يَجَُْ َ

د ثِهَب َ ِۚ
ۡ
ٱلِلُ إِ َُ َ
ٱلِلَ ىَ ِط ٌ
يف خَ جِير [﴾٨١لقماف]ُٔ:
ض يَ ۡأ ِ
أَ ۡو فِي ٱۡلَ ۡر ِ
يعلم لقماف ابنو مدل قدرة ا﵁ تعاىل ,حيث قيل :إف احلس ال يدرؾ للخردلة
ثقال ,إذ ال ترجح ميزانا ,كاآلية الكرمية توجو اإلنساف إىل قدرة ا﵁ الواسعة كأف ا﵁ قد
أحاط بكل شيء علما كأحصى كل شيء عددا ,فسبحانو كتعاىل ال شريك لو.
ككاف توجيو لقماف البنو بقدرة ا﵁ سبحانو كتعاىل كاطالعو على سعة علمو عز
كجل عندما قاؿ ابن لقماف ألبيو :يا أبت إف عملت اخلطيئة حيث ال يراين أحد كيف
ي إَِّهَبٓ إُِ رَ ُ
ص ۡخ َر ٍح أَ ۡو فِي
به َحجَخ ٍِّ ِۡ خَ ۡردَه فَزَ ُنِ فِي َ
ل ٍِ ۡثقَ َ
يعلمها ا﵁؟ فقاؿ لقمافَٰ ﴿ :يَجَُْ َ
د ثِهَب َ ِۚ
ۡ
ٱلِلُ إِ َُ َ
ٱلِلَ ىَ ِط ٌ
يف َخجِير [﴾٨١لقماف]ُٔ:
ض يَ ۡأ ِ
ٱى َض َٰ ََ َٰ َى ِ
د أَ ۡو فِي ٱۡلَ ۡر ِ
فمازاؿ ابن لقماف يضطرب حىت مات.
كيدرؾ اإلنساف من معرفتو لقدرة ا﵁ عز كجل مراقبة ا﵁ الدائمة لو يف كل
تصرؼ ,مراقبة ا﵁ لو يف الصغَتة كالكبَتة ,كيف اجلهر كاخلفاء.
كلذا فهو يراقب ا﵁ كىو يعمل فال يعمل شيئا بغَت إخالص ,ال يعمل شيئا
مستهًتا كال مستهيننا بالعواقب ,كال يعمل شيئا لغَت ا﵁ ,فا﵁
يقصد الشر كال يعمل
ن
(ُ)
سبحانو كتعاىل حياسبو على النية بعد العمل كعلى اإلخالص فيو.

رابعا :األمر بإقامة الصالة:

الصالة ذلا أثرىا يف هتذيب سلوؾ اإلنساف ,كإصالح القلوب كمن ىذه العبادات
الصالة ,كىي الركن الثاين من أركاف اإلسالـ كعموده الذم ال يقوـ إال بو.
كالصالة ىي أكؿ ما أكجبو ا﵁ تعاىل على عباده من العبادات كىي أكؿ ما
حياسب عليو العبد يوـ القيامة.

(ُ) انظر :معامل الًتبية اإلسالمية من خالؿ كصايا لقماف ,عبدالرزتن زلمد األنصارم ,جُ ,صْْٕ-
ْْٖ.

ُِ

كقد بلغ من عناية اإلسالـ بالصالة أف أمر با﵀افظة عليها يف احلضر كالسفر,
صيَ َٰى ِح ۡٱى ُى ۡصطَ َٰى َوقُى ٍُ ْ
كاألمن كاخلوؼ قاؿ تعاىلَ َٰ ﴿ :حفِظُ ْ
د َوٱى َ
ىا َعيَى ٱى َ
ىا ِ َلِلِ َٰقَِْزِيَِ
صيَ َٰ َى ِ
[﴾١١١البقرة]ِّٖ:
إف ادلتمعن بالعبادات اليت فرضها ا﵁ سبحانو كتعاىل  -على الناس  -عموما ,كالصالة
خصوصا يدرؾ أثرىا الًتبوم يف إشراقة النفوس ,كطمأنينة القلوب ,كإصالح الفرد
كاجلماعة.
سادسا :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ً

احلث على االمر بادلعركؼ ك النهي عن ادلنكر كونو أساس من أسس صالح
اجملتمع االنساين لذا جيب على كل مسلم القياـ باألمر بادلعركؼ ك النهي عن
ادلنكر بقدر طاقتو حفاظا على اجملتمع من ادلزالق ك االضلرافات  ,فاف زرعنا يف
ابنائنا االمر بادلعركؼ ك النهي عن ادلنكر  ,فإنو ينشا على ىذا حامالن ىم
يصا على االتياف بادلعركؼ ك على
الصالح ك ىم الدعوة ك ىداية االمة  ,حر ن
االنتهاء عن ادلنكر.

سابعاً :الصبر:

قاؿ لقماف البنو:

ُوف َو ۡٱّهَ ع َِِ ۡٱى َُْ َن ِر َو ۡ
ٱصجِ ۡر َعيَ َٰى
ي أَقِ ٌِ ٱى َ
صيَ َٰىحَ َو ۡأ ٍُ ۡر ثِ ۡٱى ََ ۡعر ِ
﴿ َٰيَجَُْ َ

َٰ
ُ
ىر [﴾٨١لقماف]ُٕ:
ٍَبٓ أَ َ
صبثَ ۖلَ إِ َُ َرىِلَ ٍِ ِۡ ع َۡز ًِ ۡٱۡل ٍُ ِ
 ,للصرب أمهية عظيمة لذا صلده ىنا قرف األمر بادلعركؼ بالنهي عن ادلنكر ألف من
يقوـ هبذا الواجب سيالقي من الناس مشقة كتعنتان كصعابان فالبد من الصرب
كحتمل ما يؤدلو كحيزنو من أذل إما بالقوؿ كإما بالفعل من ضرب كإىانة.
إف الداعي للمعركؼ كالناىي عن ادلنكر البد من أف يتدرع بدرع عظيمة من
الصرب كىذه ال حتصل إال بادلثابرة كضبط النفس كعدـ اتباع اذلول.
أما الصرب على ما يصيب اإلنساف يف سبيل األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر
(ُ)
ادلراد بو كجو ا﵁ فهذا أعظم جانب فيو كىو ادلقصود يف ىذه الوصية.
(ُ) حبث :القيم الًتبوية ادلتضمنة يف سورة لقماف(من خالؿ كصايا لقماف البنو) ,عبد العزيز عبد ا﵀سن أبو
حسن.

ُّ

ثامناً :اآلداب االجتماعية:

ۡ
ض ٍَ َرح ًۖب إِ َُ َ
ٱلِلَ ََل ي ُِحتُّ ُم َو ٍُ ۡخزَبه فَ ُخىر
﴿ َو ََل رُ َ
بس َو ََل رََۡ ِ
صع ِّۡر خَ َذكَ ىِيَْ ِ
ش فِي ٱۡلَ ۡر ِ

[﴾٨١لقماف]ُٖ:
بعد أف أهنى لقماف كصاياه األصولية كالتعبُّدية انتقل إىل لوف آخر من ألواف
الًتبية ,كىو :اآلداب يف معاملة الناس أك فن العالقات العاملة.
الصعر :داء يصيب اإلبل فيلوم عنقو ,فاستعار ىذا األسلوب كناية عن التعايل
ك َّ
كاالستكبار على الناس ,لَتفع ذلك احلكيم يف نفس ابنو أف ىذا السلوؾ الشاذ ىو

دبثابة داء نفسي يصيب اإلنساف مثل داء الصعر الذم يصيب اإلبل( ,ﯻ ﯼ ﯽ ي ي
) أم ال دتش مع الناس أنت بينهم سلتاالن مزىوان فخوران بنفسك بل ألن جانبك كتواضع
ذلم.

تاسعاً :آداب معاملة الناس:

ص ۡذ فِي ٍَ ۡشيِلَ َو ۡ
ص ۡى ُ
ص ۡىرِ ِۚلَ إِ َُ أَّ َن َر ۡٱۡلَ ۡ
ٱغض ۡ
د
د ىَ َ
ُط ٍِِ َ
ص َٰ َى ِ
﴿ َو ۡٱق ِ

قاؿ تعاىل:
ۡ
ير [﴾٨١لقماف]ُٗ:
ٱى َح َِ ِ
القصد :ىو االعتداؿ كالتوسط يف األمور كلها؛ فهذه دعوة لالعتداؿ يف كافة
حث على الثقة بالنفس ,كتنفَت من
األمور دكف إفراط كال تفريط ,ىذه الوصية ىي ٌّ
(ُ)
حجة صاحبة.
سوء األدب؛ فالصوت ادلرتفع دليل على ضعف َّ
استهل نصائحو بالتحذير من الشرؾ لعلمو أف األصل ىو التوحيد مث قرف حق ا﵁
حبق الوالدين ,مث تدرج بالتعليم كالًتبية.



http://cutt.us/xSTVV
(ُ) انظر :مقاؿ :كصايا لقماف الًتبوية ,زلمد سالمة الغنيمي ,شبكة األلوكة.
/http://www.alukah.net/sharia/0/69374

ُْ

المبحث الرابع

أسس التربية اإلسالمية من خال وصايا لقمان
تعترب كصايا لقماف البنو دستوران كامالن يف أصوؿ الًتبية اإلسالمية ,فقائلها أب
كمعلم صاحل آتاه ا﵁ احلكمة ,باإلضافة إىل أهنا نابعة عن قناعة كصدؽ,
كمبنية على التجربة كادلعرفة كىي هتدؼ أكالن كأخَتان أف حيقق اإلنساف ادلسلم
العبودية الكاملة
﵁ سبحانو كتعاىل كحده يف حياتو الفردية كاالجتماعية ,كىذه ىي غاية
الًتبية اإلسالمية.
األساس االكؿ :ترسيخ عقيدة التوحيد يف نفوس االطفاؿ منذ نعومة
أظفارىم باستخداـ كافة الوسائل ك األساليب مع مراعاة السن كالنمو العقلي
كاإلدراكي ذلم.
األساس الثاين :تذكَت األبناء دبدل قدرة ا﵁ تعاىل عن طريق التأمل ك
التفكر.
األساس الثالث :تعويد األبناء على أداء العبادات على كجهها ادلشركع منذ
صغرىم,فينشؤكا على طاعة ا﵁ ك عبادتو ك اللجوء إليو ك الثقة بو.
األساس الرابع :اآلداب االجتماعية:
أ -بر الوالدين
كجوب تعيد األبناء على االلتزاـ بآداب اإلسالـ بدءان برب الوالدين ك غرس
يف نفوس األبناء حب الوالدين كالشكر ذلما كطاعتهما كاحًتامهما يف غَت معصية
خاصة االـ.
ب-التواضع ك البعد عن التكرب:
كجوب زرع خلق التواضع يف كل شيء ك يف كل مكاف ك مع كل الناس ,
كحتذيرىم من الكرب ك حب النفس ك الغركر الذم يؤدم إىل اذلالؾ كغضب
الرب.
ُٓ

ج -آداب ادلشي:
ارشاد األبناء اىل كيفية ادلشي الصحيح باعتداؿ كاتزاف ككقار ككذلك آداب
رد السالـ ك كف االذل ك غَتىا.
الطريق من غض البصر ك ٌ
د -آداب احلديث:
االلتزاـ بآداب احلديث مع الغَت كأف يكوف قدر احلاجة  ,دكف رفع الصوت
(ُ)
إال بقدر الضركرة.




(ُ) أسس تربية األبناء من خالؿ كصايا لقماف ,جهاد اجلزائرية ,شبكة ملتقى أىل التفسَت.
http://cutt.us/RgCwa

ُٔ

المبحث الخامس
القيم التربوية من وصايا لقمان
ُ .قيم تنظم العالقة بُت الفرد كربو كقد كصى لقماف ابنو بالتمسك بالعقيدة
كذلك بعد الشرؾ با﵁ ألنو ميثل احلياة الوجدانية اليت يقوـ عليها الكياف
احلقيقي لإلنساف ,كاالعتقاد عن كعي كفهم كاستيعاب يدفع بصاحبة إىل
الصالح يف الدنيا كاآلخرة مث يتحدث عن أمر مهم يف حياة اإلنساف
كآخرتو كىو بر الوالدين كطاعتهما كلعظم األمر بدأ هبما بعد احلديث عن
ترؾ الشرؾ با﵁.
ِ .قيم تنظم العالقة بُت الفرد مع ذاتو كقد َّبُت لقماف البنو أف مسؤكلية
النفس تقع على ذات اإلنساف ,كأف يهذهبا َّ
أف ذلك يتم عن طريق
الطهارة كإشباع الدكافع العقلية كالفكرية ( النظر كالتفكَت كالتعلم ) كىي
اليت تكامل الشخصية كرياضتها على التحمل كالثبات كالصرب كاآليات
األخَتة يف كصايا لقماف أساسية يف تكوين الشخصية اإلسالمية.
ّ .قيم تنظم عالقة الفرد باآلخرين كقد كصى لقماف ابنو بالتضحية كالدعوة
إىل األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر ,كذلك يدؿ على ا﵀بة كاإليثار
كإرادة اخلَت للناس كتقوية الصلة كعدـ التعايل كالتفاخر على الناس
كمعاملتهم معاملة فيها اخلَت كإرادة الصالح ذلم رتيعا ,كذلذا تأثَت يف
اجملتمع كداعمة أخرل أساسية ىي صقل الشخصية(ُ).




(ُ) حبث :معجزة البناء القيمي للشخصية كما كردت يف كصايا بقماف البنو يف القرآف ,د .زياد علي
اجلرجاكم ,د .رتاؿ زكي أبو مرؽ.
http://cutt.us/stlMt
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الخاتمة
بعد احلديث عن كصايا لقماف البنو كاجلوانب الًتبوية فيها توصلت إىل ما يلي
من النتائج:
أكالن :أمهية أسلوب الوعظ يف الًتبية كالتعليم.التودد كعظيم أثره على ادلتلقي كادلتعلم.
ثانيان :أمهية يحسن ُّثالثان :مراعاة األكلويات يف الدعوة إىل ا﵁ فيبدأ باألىم فادلهم فاألقل أمهية.رابعان :أمهية تنشئة األبناء من الصغر على التوحيد كاإلخالص ,كالبعد عنالشرؾ,
خامسان :قرف حق الوالدين حبق ا﵁ دليل على عظم مكانة حقهما كأنو أكجباحلقوؽ بعد حق ا﵁.
سادسان :أمهية تربية األبناء على مراقبة ا﵁.سابعان :التحذير من الفخر كاخليالء.ثامنان :دعوة الشريعة إىل كارـ األخالؽ.تاسعان :أمهية ضرب األمثاؿ يف التعليم.ختامان :ما كاف يف ىذا البحث من صواب فمن ا﵁ كحده ,كما كاف من خطأ
فمن نفسي كالشيطاف.
كصلى ا﵁ سلم على نبينا كحبيبنا زلمد.
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فهرس اآليات
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فهرس المصادر والمراجع
ُ .القرآف الكرمي.
ِ .أنوار التنزيل كأسرار التأكيل ,ناصر الدين أبو سعيد عبد ا﵁ بن عمر بن
زلمد الشَتازم البيضاكم (ادلتوىفٖٔٓ :ىػ) ,ا﵀قق :زلمد عبد الرزتن
ادلرعشلي,
الناشر :دار إحياء الًتاث العريب – بَتكت ,الطبعة :األكىل ُُْٖ -
ىػ.
ّ .ادلفردات يف غريب القرآف ,أبو القاسم احلسُت بن زلمد ادلعركؼ بالراغب
األصفهاين (ادلتوىفَِٓ :ىػ) ,ا﵀قق :صفواف عدناف الداكدم ,الطبعة:
األكىل  ُُِْ -ىػ.
ْ .الًتبية اإلسالمية أصوذلا كمنهجها كمعلمها ,عاطف السيد.
ٓ .اجلامع ألحكاـ القرآف = تفسَت القرطيب ,أبو عبد ا﵁ زلمد بن أزتد بن
أيب بكر بن فرح األنصارم اخلزرجي مشس الدين القرطيب (ادلتوىف:
ُٕٔىػ) ,حتقيق :أزتد الربدكين كإبراىيم أطفيش ,الناشر :دار الكتب
ادلصرية – القاىرة ,الطبعة :الثانيةُّْٖ ,ىػ  ُْٗٔ -ـ.
ٔ .الدر ادلنثور ,عبد الرزتن بن أيب بكر ,جالؿ الدين السيوطي (ادلتوىف:
ُُٗىػ) ,الناشر :دار الفكر – بَتكت.
ٕ .اذلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآف كتفسَته ,كأحكامو ,كرتل
من فنوف علومو ,أبو زلمد مكي بن أيب طالب ىزتٌوش بن زلمد بن سلتار
القيسي القَتكاين مث األندلسي القرطيب ادلالكي (ادلتوىفّْٕ :ىػ) ,ا﵀قق:
رلموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا كالبحث العلمي  -جامعة
الشارقة ,بإشراؼ أ .د :الشاىد البوشيخي ,الناشر :رلموعة حبوث
الكتاب كالسنة  -كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة,
الطبعة :األكىل ُِْٗ ,ىػ  ََِٖ -ـ.
ٖ .تفسَت رلاىد ,أبو احلجاج رلاىد بن جرب التابعي ادلكي القرشي ادلخزكمي
َِ

(ادلتوىفَُْ :ىػ) ,ا﵀قق :الدكتور زلمد عبد السالـ أبو النيل ,الناشر:
دار الفكر اإلسالمي احلديثة ,مصر ,الطبعة :األكىل َُُْ ,ىػ -
ُٖٗٗ ـ.
ٗ .تفسَت القرآف العظيم ,أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي
البصرم مث الدمشقي (ادلتوىفْٕٕ :ىػ) ,ا﵀قق :سامي بن زلمد سالمة,
الناشر :دار طيبة للنشر كالتوزيع ,الطبعة :الثانية َُِْىػ  ُٗٗٗ -ـ.
َُ .هتذيب اللغة ,زلمد بن أزتد بن األزىرم اذلركم ,أبو منصور (ادلتوىف:
َّٕىػ) ,ا﵀قق :زلمد عوض مرعب ,الناشر :دار إحياء الًتاث العريب
– بَتكت ,الطبعة :األكىلََُِ ,ـ.
فتح البياف يف مقاصد القرآف ,أبو الطيب زلمد صديق خاف بن حسن
ُُ .ي
بن علي ابن لطف ا﵁ احلسيٍت البخارم ً
القنَّوجي (ادلتوىفَُّٕ :ىػ),
ً
األنصارم,
عٍت بطبعو كق ٌدـ لو كراجعو :خادـ العلم ىعبد ا﵁ بن إبراىيم ى
يدا – بىَتكت ,عاـ النشر:
صى
الناشر :ادلىكتبة العصريَّة للطبىاعة كالنٌ ٍشر ,ى
ُُِْ ىػ  ُِٗٗ -ـ.
ُِ .لساف العرب ,زلمد بن مكرـ بن على ,أبو الفضل ,رتاؿ الدين ابن
منظور األنصارم الركيفعي اإلفريقي (ادلتوىفُُٕ :ىػ) ,الناشر :دار صادر
– بَتكت ,الطبعة :الثالثة  ُُْْ -ىػ.
ُّ .معامل أصوؿ الًتبية اإلسالمية من خالؿ كصايا لقماف البنو ,عبد
الرزتن زلمد عبد ا﵀سن األنصارم ,الناشر :رللة اجلامعة اإلسالمية
بادلدينة ادلنورة ,الطبعة :السنة الثامنة كالعشركف ُُْٕ -ىػ ُُْٖ -ىػ.
ُْ .معجم مقاييس اللغة ,أزتد بن فارس بن زكريا القزكيٍت الرازم ,أبو
احلسُت (ادلتوىفّٗٓ :ىػ) ,ا﵀قق :عبد السالـ زلمد ىاركف ,الناشر :دار
الفكر ,عاـ النشرُّٗٗ :ىػ ُٕٗٗ -ـ.

ُِ

المراجع اإللكترونية:
ُ .حبث :أسس تربية األبناء من خالؿ سورة لقماف ,جهاد اجلزائرية ,شبكة ملتقى
أىل التفسَتhttp://cutt.us/RgCwa .
ِ .حبث :معجزة البناء القيمي للشخصية كما كردت يف كصايا بقماف البنو يف
القرآف ,د .زياد علي اجلرجاكم ,د .رتاؿ زكي أبو مرؽ.
http://cutt.us/stlMt
ّ .القيم الًتبوية ادلتضمنة يف سورة لقماف(من خالؿ كصايا لقماف البنو) ,عبد العزيز
عبد ا﵀سن أبو حسنhttp://cutt.us/xSTVV .
ْ .حبث :اإلعجاز البياين يف آيات كصايا لقماف احلكيم البنو كما ينطوم عليو من
قيم ,أ .د .مصطفى إبراىيم ادلشٍت.
ٓhttps://www.muslim- .
pdf.ُْٗٗlibrary.com/dl/books/ar
ٔ .مقاؿ :كصايا لقماف الًتبوية ,زلمد سالمة الغنيمي ,شبكة األلوكة.
/ّْٕٔٗ/َ/http://www.alukah.net/sharia
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