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  المقاصد  الدعویة

 في وصایا لقمان البنھ والدروس 
 المستفادة منھا

  
  

  دكتور
  سلیم بن سالم بن عابد
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إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 

أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي 

ال اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده لھ، وأشھد أن ال إلھ إ

  :ورسولھ

[?>=<;:987654Z]١٠٢: عمران آل[.  

[0/.-,+*)('&%$#"!

>=<;:987654321Z]١:النساء[.  

[|{zyxwvu}£¢¡�~

®¬«ª©¨§¦¥¤Z]٧١- ٧٠:األحزاب[.  

  :وبعد

فقد بعث اهللا رسولھ إلخراج الناس من ظلمات الجھل والشرك إلى 

وأنزل إلیھم كتابھ الكریم، من سلك طریقھ واتبع ھداه نور العلم واإلیمان، 

  .أفلح ورشد، ومن خالف أمره ونھیھ ضل وغوى

 علیھم الصالة -وإن الدعوة إلى اهللا سبحانھ طریقة الرسل واألنبیاء 

 وھي من أھم السبل الموصلة إلى عبادة اهللا تعالى ومن أنجع -والسالم 

  .الطرق في التربیة واإلصالح

ى اهللا تعالىتحتاج إلى منھج قویم حتى تؤتي ثمارھا والدعوة إل

ویستفاد منھا ، ولیس ھناك ثمة منھج أقوم وأعظم من منھج القران الكریم 

بما أرشد إلیھ وبما قص فیھ من قصص األنبیاء والحكماء والصالحین في 
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تحقیق الدعوة إلى اهللا والتربیة الصالحة للنشء الذي بھ قوام المجتمعات 

  .ونھضتھا

وفي ھذا البحث سوف أتحدث عن المقاصد الدعویة من خالل وصایا 

لقمان الحكیم البنھ ، والتي قصھا اهللا في كتابھ وذلك من أجالستفادة الداعیة 

  .إلى اهللا تعالى منھا  ، وكذا كل مربي في بیتھ وفي أسرتھ وفي مجتمعھ

حانھ      واهللا تعالى أسال أن یجعلھ خالصًا لوجھھ وموجبا لرحمتھ سب

  .وتعالى ،وصلى اهللا وسلم على سیدنا محمد وعلى ألھ وصحبھ أجمعین 
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وقبل أن أتحدث عن موضوع البحث بالتفصیل ینبعي أن أتعرض لعدة 

  :نقاط تتمثل فیما یأتي 

  :أھمیة الموضوع :أوًال

یستمد موضوع البحث أھمیتھ من أھمیة الدعوة إلى اهللا تعالى نفسھا 

  .لھا غایات عظیمة ومقاصد نبیلةحیث إن الدعوة إلى اهللا 

  :أسباب اختیار الموضوع : ثانیًا 

 .المقاصد الدعویة المتعددة التى جاءت في وصایا لقمان البنھ -١

 .محاولة لفھم المقاصد الدعویة من خالل وصایا لقمان البنھ  -٢

 .محاولة ربط الداعیة بكتاب اهللا تعالي  -٣

 المقاصد الدعویة لم أر من كتب في وصایا لقمان أنھ قد تطرق إلى -٤

 .فیھا 

اشتمال وصایا لقمان الحدیث عن العقیدة والعبادة والسلوك  -٥

األخالقي ھذه األمور جمیعھا قد مثلت المقاصد الدعویة أعظم 

 . تمثیل

  .رغبتي الشدیدة أن أكتب في ھذا الموضوع -٦

  :أھداف الدراسة:ثالثًا
  :یمكن إجمال أھداف الدراسة فیما یلي

  .حب تلك الوصایا التعریف بلقمان؛ صا -١

  . استنباط المقاصد الدعویة المكونة لمنھج لقمان الدعوي -٢

الكشف عن مدى استفادة الداعیة والمدعو من منھج لقمان في  -٣

  .الدعوة
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  :حدود الدراسة:رابعًا

یدور محور الدراسة حول وصایا لقمان البنھ،والتي وردت في 

  .من سورة لقمان] ١٩ -١٢: [اآلیات

: قال تعالى
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  :الدراسات السابقة: خامسًا

ارتكزت الدراسة على دراسات سابقة اعتمدت على استقراء 

  .صوص القرآنیة من أجل استنباط قواعد عامة في میدان التربیةالن

دراسة : من أبرز الدراسات المھمة التي تناولت وصایا لقمان -١

معالم أصول التربیة اإلسالمیة من ): (ھـ١٤١٧(األنصاري، 

، ھدف الباحث من خاللھا إلى الوقوف )خالل وصایا لقمان البنھ

القویمة، والتي تساعد على المعالم الصحیحة ألصول التربیة 

  .المربین على أداء مھمتھم كما ینبغي
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وقد استخدم الباحث فیھا المنھج التحلیلي االستنباطي لإلجابة عن 

ما معالم أصول التربیة اإلسالمیة لإلنسان : سؤال دراستھ الرئیسي وھو

  ).١(المسلم في القرآن الكریم كما تظھر من خالل وصایا لقمان؟

واتھ في التحلیل بقراءة اآلیات الكریمة المتضمنة وبدأ األنصاري خط

لتلك الوصایا، ثم التعرف على تفسیرھا، واستنباط الجوانب التربویة فیھا، 

التعریف بلقمان الحكیم، بینما تناول : تضمن األول: ثم قسم بحثھ إلى فصلین

  :الثاني ثالثة مباحث

  .وصایا لقمان البنھ) ١

  .قمانالجوانب التربویة لوصایا ل) ٢

  .معالم أصول التربیة اإلسالمیة من خالل وصایا لقمان) ٣

وتوصل إلى تحدید أربعة معالم ألصول التربیة اإلسالمیة لإلنسان 

  :المسلم كما تظھر من خالل وصایا لقمان، وھي

  .العقیدة اإلسالمیة، وجوھرھا التوحید. ١

  .مراقبة اهللا سبحانھ وتعالي. ٢

  .العبادات. ٣

  .جتماعیةاآلداب اال. ٤

وأوصى الباحث اآلباء والمربین، باتباع تلك المعالم التربویة في 

  .تقویم أبنائھم وإصالح نفوسھم

 ومن الدراسات الحدیثة التي تناولت الجوانب التربویة في سور -٢

الدالالت التربویة المستنبطة من (: دراسة بعنوان: القرآن الكریم
                                                 

معالم أصول التربیة اإلسالمیة من خالل وصایا لقمان البن�ھ مجل�ة الجامع�ة اإلس�المیة               (١)

عب����د ال����رحمن  )١٠٦/ ١٠٥(الع����ددان ) ھ����ـ١٤١٧، ٢٨(بالمدین����ة المن����ورة ال����سنھ  

 األنصاري 
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، حاولت البسام)وصایا سورة اإلسراء
)١(

من خاللھا ) ھـ١٤٢٠ (

 والتوجیھات التربویة في سورة اإلسراء؛ استخالص اإلرشادات

مستخدمة المنھج االستنباطي ) ٢٢/٣٩: (وبالتحدیات من اآلیات

  .التحلیلي

التعرف على المنھج القرآني في التربیة، : وكان من أبرز أھدافھا

یة واالقتصادیة والدالالت التربویة في الجوانب العقدیة واالجتماعیة واألخالق

  .ومجاالت تطبیقھا

احتواء القرآن الكریم على منھج : ومن أھم النتائج التي وصلت إلیھا

تربوي متكامل نظم حیاة األفراد والجماعات، وأكدت على أن االبتعاد 

التدریجي عن ھذا المنھج یوجد أمة ضعیفة، وغیر قادرة على حمل أمانة 

  .الخالفة ومسؤولیتھا في األرض

شارت إلى أن شمولیة نتائج الدراسة تعود إلى شمولیة وصایا كما أ

  .سورة اإلسراء

االھتمام بدراسة اآلیات القرآنیة من : وكان من أبرز توصیات البحث

  .أجل توضیح ما بھا من توجیھات تربویة لصالح الفرد واألسرة والمجتمع

) ھـ١٤٢١(دراسة ألبي حسن : ومن الدراسات المتأخرة أیضًا -٣

القیم التربویة المتضمنة في سورة لقمان من خالل (:بعنوان

                                                 

ال��دالالت التربوی��ة الم��ستنبطة م��ن وص��ایا س��ورة اإلس��راء،بدریة بن��ت ص��الح ب��ن عب��د  (١)

الرحمن البسام، دراسة مقدمة إلى ق�سم التربی�ة اإلس�المیة والمقارن�ة ف�ي كلی�ة التربی�ة           

 ).ھـ١٤٢٠(بجامعة أم القرى، متطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیر، 
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)وصایاه البنھ
)١(

، ھدف الباحث من خالل تحلیلھ لوصایا لقمان 

إلى معرفة القیم التربویة التي عرضت لھ في سورة لقمان، ومن 

. ثم صیاغتھا في تطبیقات تربویة تتناسب مع الواقع التعلیمي

مان لم تتناوال واستعرض الباحث دراستین سابقتین لسورة لق

الجانب التربوي بقدر ما ركزتا على شخصیة لقمان، وما ورد 

  .فیھا في الكتاب والسنة

واستخدم أبو حسن في دراستھ المنھج االستنباطي الوصفي لتحلیل 

استخالصھ لتسع قیم : الوصایا التي وردت في اآلیات، وكان من نتائج بحثھ

اإلحسان إلى الوالدین وبرھما، : تربویة تناولتھا تلك الوصایا؛ ذكر منھا

رغم أنھا جاءت معترضة في ثنایا وصایا لقمان ولم تكن منھا كما 

ستوضحھ الدراسة؛ فعدم اإلشراك باهللا، واإلحسان إلى الوالدین والبر بھما، 

وسعة علم اهللا وإحاطتھ بكل شيء، وإقامة الصالة، واألمر بالمعروف 

التكبر، والتحلي بالسكینة والوقار، والنھي عن المنكر، والصبر، والبعد عن 

كانت جملة القیم التربویة التي خرج بھا من : والتأدب في القول والعمل

بحثھ، والتي استطاع صیاغتھا في تطبیقات تربویة یستفاد منھا في واقعنا 

التعلیمي، مؤكدًا على ما سبق وأكدتھ دراسة األنصاري من أن القرآن منھج 

  . زمان ومكانتربوي متكامل صالح لكل

وبالنظر إلى الدراسات السابقة یتضح جلیًا أنھا ركََّزت على النواحي 

التربویة، أما ھذه الدراسة فھي تركِّز على المقاصد الدعویة، والتي لم یعثر 

  .الباحث على دراسة مستقلة لھا من خالل وصایا لقمان البنھ

                                                 

، عب�د العزی�ز عب�د     )من خالل وصایاه البن�ھ    (ورة لقمان   القیم التربویة المتضمنة في س    (١)

المح���سن محم���د أب���و ح���سن، بح���ث مكم���ل لمتطلب���ات درج���ة الماج���ستیر ف���ي التربی���ة     

 ). ھـ١٤٢١(اإلسالمیة، جامعة أم القرى 
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  :بین یدي الوصایا:سادسًا

  :اقیتھا من أمورعدة أبرزھاتنبع أھمیة وصایا لقمان ومصد

أنھا نابعة من أھمیة لقمان نفسھ، فھي تنطلق من شخصیة ذات ) ١(

فضل ومنزلة، صاحب تلك الوصایا أنزل اهللا فیھ سورة تحمل اسمھ، امتدحھ 

  .ألفیھا الرب ـ، فأخبر أنھ رجل أوتي الحكمة من لدن البارئ 

 تؤكد على أن الحكمة التي أوتیھا لقمان تحمل مضامین وقیمًا) ٢(

أھمیة النصیحة، فھي نصیحة مبرأة من العیب، صاحبھا قد أوتي الحكمة 
)١(

.  

 وكأن من متطلبات تلك الحكمة أن یكون اإلنسان الحكیم شاكرًا في 

وذلك ألن علو منزلة اإلنسان في الحكمة أن یكون (نفسھ، واعظًا لغیره 

)كامال في نفسھ ومكمال لغیره
)٢(

.  

موجھة إلى ابنھ؛ فھي رمز لمصداقیة تلك كون تلك الوصیة ) ٣(

وإنھا لموعظة غیر متھمة؛ فما یرید الوالد لولده إال الخیر، وما (النصیحة، 

، والنصیحة من الوالد لولده مبرأة من كل ..یكون الوالد لولده إال ناصحًا

)شبھة، بعیدة عن كل ظنة
)٣(

.  

وبین مصداقیة تلك الوصایا تبدو جلیة ونحن نسمع في صدرھا )٤(

                                                 

، ج���دة، دار ال���شروق،  ١ط(التف���سیر األدب���ي ل���سورة لقمان،كام���ل س���المة ال���دقس،      (١)

 ).٢٢) (ھـ ١٣٩٧

دار االص�الح للطب�ع   .یر س�ورتي الفاتح�ة ولقم�ان ، عل�ي الع�ریض     فتح الرحمن في تفس (٢)

 ).ھـ١٤٠١(والنشر ، الدمام 

، )م١٩٨٢ھ���ـ ١٤٠٢، ١٠(ف���ي ظ���الل القرآن،س���ید قط���ب، بی���روت، دار ال���شروق،     (٣)

)٥/٢٧٨٨.( 
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التي تحمل دالالت بعیدة؛ فحرف النداء یثیر الحس، )یا بني: (ثنایاھا كلمة

تصور أسمى معاني الحب )بني: (ویوقظ الشعور، ویجلب االنتباه، وكلمة

والرحمة والشفقة، وتفیض بأروع مشاعر العطف والحنان، ولو خال الكالم 

منھا، وأھمل التخصیص بالنداء لما أدت الغرض نفسھ
)١(

.  

ا كان لقمان حریصًا كل الحرص على تزوید ابنھ بكل خیر یرتجیھ وإذ

لھ في دینھ ودنیاه، كان مأخوذًا برحمة األبوة، مترفقًا معھ في ألین أسلوب، 

)! یا بني(، )یا بني(، )یا بني: (حتى لیدعوه في وصیتھ بلھجة الوالد بقولھ

  ..ھتافات ثالث ھتف بھا لقمان البنھ لیستحثھ على الخیر

بصیغة التصغیر، لیتجلى فیھ الحنو األكمل، فإن الرحمة في )بنيیا (

فالتصغیر ھنا تصغیر إشفاق ورحمة .. صغر اإلبن أوفر منھا بعد اكتمالھ

ومحبة
)٢(

.  

إعطاء دالالت ومضامین ترتبط بالموقف نفسھ؛ كون تلك ) ٥(

الوصایا وردت في مقام الجد والوعظ، فالوعظ ما ھو إال التذكیر بالخیر بما 

)یرق لھ القلب، وزجر عن الشر مقرون بالتخویف
)٣(

َوُھَو (: فقولھ

) َوَعَظُھ: (جملة حالیة تعود إلى أصل الموضوع بمزید من التقریر، َفـ)َیِعُظُھ

نصحھ وذكره ما یلین قلبھ من الثواب والعقاب، وما : (في اللغة بمعنى

)صاه بھایسوقھ إلى التوبة إلى اهللا وإصالح السیرة، وأمره بالطاعة وو
)٤(

.  

                                                 

وصایا لقمان وثیقة جمعت أصول التربیة اإلسالمیة، محمد رجاء حنفي عبد المتجلي،            (١)

 ).٤١(، )م١٩٩٧ھـ مایو ١٤١٧(ي ذو الحجة، ، مجلة الخفج) ھـ١٤١٧(

التفسیر األدبي لسورة لقمان، كامل سالمة الدقس، الطبعة األولى، ج�دة دار ال�شروق،      (٢)

 ).٩٨(، )م١٩٧٧-ھـ ١٣٩٧(

 ).٨٧(المرجع السابق، (٣)

 .لسان العرب، ابن منظور، مادة وعظ(٤)
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والكالم في سیاق الوعظ یختلف عنھ في غیره؛ فالوعظ ال بد وأن 

یھتم كي یحقق أھدافھ بھ، ویرمز على انتفاء أكثر األسالیب فاعلیة وتأثیرًا 

  .في النفوس

  التعریف بمصطلحات الدراسة: سابعًا

  : تعریف المقصد-١

،قال )قصد(: مقاصد في اللغة من الفعل الثالثي:وردت كلمة: اللغة. أ

القاف والصاد والدال أصول ثالثة، یدل أحدھما على إتیان شيء : ابن فارس

أقصده السھم إذا أصابھ : قصدتھ قصدًا ومقصدًا، ومن الباب: وأمھ، فاألصل

فقتل مكانھ، وكأنھ قیل ذلك؛ ألنھ لم یحد عنھ
)١(.  

. استقامة الطریق، قصد یقصد فھو قاصد: والقصد:وقال ابن منظور

تبیین : ، أي]٩: النحل)[ ومنھا جائروعلى اهللا قصد السبیل: (تعالىوقولھ 

الطریق المستقیم والدعاء إلیھ، بالحجج إلیھ والبراھین الواضحة
)٢(.  

اصطالحًا. ب
)٣(

:  

تبیَّن أنھا تدور ) مقصد: (من خالل التعریفات اللغویة السابقة للفظ

وبناء . التوسطحول قصد الشيء وأمھ، واالستقامة على الطریق والعدل و

                                                 

، ٢ط (ر الجی�ل، بی�روت،   عبدال�سالم ھ�ارون، دا  : مقاییس اللغ�ة، اب�ن ف�ارس، تحقی�ق        ) ١(

 ).٥/٩٥م، ١٩٩٩

 –ھ��ـ١٤١٢، ١ط (ل��سان الع��رب محم��د ب��ن مك��رم ب��ن منظ��ور، دار ص��ادر، بی��روت،   ) ٢(

 ).٣٥٣/ ٣م، ١٩٩٢

فقھ مقاصد ال�دعوة إل�ى اهللا تع�الى وأث�ره ف�ي حی�اة الداعی�ة، رس�الھ مقدم�ة إل�ى ق�سم                   ) ٣(

د ب��ن عب��داهللا ب��ن س��عد س��ع: ال��دعوة والثقاف��ة اإلس��المیة لنی��ل درج��ة الماج��ستیر، إع��داد 

 .القعود
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  .على المعني اللغوي یمكن استنتاج المعنى االصطالحي للمقصد الدعوي

عملیة بیان ھدف الدعوة إلى اهللا تعالى، وتحدید : فالمقصد ھو 

المطلب الذي یسعى الدعاة إلى اهللا لتحصیلھ، ووضعھ في إطار شرعي، 

أمر اهللا والعمل لتحقیقھ واالستقامة على الطریق بالضوابط الشرعیة التي 

 :بھھا تحقیقًا لقولھ تعالى 

:[ba`_^]\[ZYXWVUTSRQP

Z]١٠٨: یوسف [  

  : تعریف الوصیة-٢

َأْصٌل َیُدلُّ َعَلى : الَواُو َوالصَّاُد َوالَحْرُف الُمْعَتلُّ: قال ابن فارس: لغة. أ

ضًاَواِصَیًة، َوِطْئَنا َأْر: َوُیَقاُل. َوَصْلُتُھ: َوَوَصْیُت الشَّْيَء. َوْصِل َشْيٍء ِبَشْيٍء

َوَصْلُتَھا، َوَذِلَك : َوَوَصْیُت اللَّْیَلَة ِبالَیْوِم. ِإنَّ َنْبَتَھا ُمتَِّصٌل َقِد اْمَتَلَأْت ِمْنُھ: َأْي

. ُیوَصُل: َوالَوِصیَُّة ِمْن َھَذا الِقَیاِس، َكَأنَُّھ َكَلاٌم ُیوَصى، َأْي. ِفي َعَمٍل َتْعَمُلُھ

  َیًة، َوَأْوَصْیُتُھ ِإیَصاًءَوصَّْیُتُھ َتْوِص: ُیَقاُل

العھد إلى الغیر في القیام بفعل أمر حال حیاتھ : الوصیة: اصطالحًا. ب

أو بعد وفاتھ
)١(

.  

  التعریف بلقمان؟-٣

لقمان شخصیة تاریخیة مشھورة لھا مكانتھا الخاصة بین المسلمین، 

ة، فقد أنعم اهللا علیھ إذ أنزل فیھ سورة تحمل اسمھ تتلى إلى یوم القیام

  .وتتحدث عن وصایاه البنھ، وتصف فیھا حكمتھ التي وھبھا اهللا لھ

                                                 

، ٢: ط: عبدال�سالم ھ�ارون، دار الجی�ل، بی�روت    : مقاییس اللغ�ة، اب�ن ف�ارس، تحقی�ق     ) ١(

 ).٦/١١٦(م ١٩٩٩
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والمتتبع لسیرتھ وأخالقھ ال بد وأن یجد اختالفًا كثیرًا بین الباحثین 

فیھا قدیمًا وحدیثًا، وقد تناول االختالف الزمان والمكان اللذین عاش فیھما، 

والصفة التي كان علیھا، وبعضًا من جوانب حیاتھ
)١(

.  

 ھذا االختالف یعد طبیعیًا ومقبوًال، إال أن بعضھم وصف ومثل

شخصیتھ باألسطوریة وھذا القول ال یمكن أن یقبل أبدًا، ألنھ یكفینا في 

إثباتھ أن القرآن الكریم ذكره، ولیس ھناك مصدر تاریخي عالمي أوثق من 

ال یأتـیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ:القرآن الكریم الذي
)٢(

.  

  :عض ما روي في بیان حالھ ووصفھوھذا ب

لقمان بن ثاران: ھو لقمان بن عنقاء بن سدون، وقیل: نسبھ. أ
)٣(

 ،

، أو ابن ÷لقمان بن باعوراء، ابن أخت أیوب: بینما یرى آخرون أنھ

خالتھ
)٤(

.  

بینما روي عن ابن . ÷إنھ كان قاضیًا في زمن داود : قیل: مھنتھ. ب

إنھ كان یرعي الغنم: وقیل. عباس أنھ كان عبدًا حبشیًا نجارًا
)٥(

ونقل . 

وال یستبعد أن یكون لقمان قد اشتغل . وقیل خیاطًا. بعضھم أنھ كان نجادًا

                                                 

أحم��د أب��و ملح��م وآخ��رون، بی��روت، دار  :  اب��ن كثی��ر، حق��ق أص��ولھ ،البدای��ة والنھای��ھ) ١(

 ).١١٤، ١١٣(الكتب العلمیة، الجزء الثاني 

، محمد خیر رمضان یوسف، دراسة تحلیلیة مقارن�ة عل�ى ض�وء             لقمان الحكیم وحكمھ  (٢)

) م ١٩٩٩-ھ��ـ ١٤٢٠(الق��رآن وال��سنة والت��اریخ، دم��شق، دار القل��م، الطبع��ة الثالث��ة،    

)٧٦.( 

 ).١١٣(البدایة والنھایة، ابن كثیر، (٣)

إب�راھیم أب�و الخ�شب، م�صر، مكتب�ة الجن�دي،       ، عقود الجمان ف�ي تف�سیر س�ورة لقم�ان       (٤)

 ).٤٣٠(، )ھـ١٤١٧(بد الرحمن األنصاري، ، وع)ھـ١٣٧٣(

 ).٢/١١٣(البدایة والنھایة، ابن كثیر، (٥)
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بكل ھذه المھن أو بعضھا
)١(

.  

قیل إنھ كان عبدًا قصیرًا أفطس، من : صفاتھ الَخْلِقیَّة والُخُلِقیَّة. ج

  .بالد النوبة، عظیم الشفتین، مصفح القدمین

یر بأنھ كان رجًال صالحًا ذا عبادة وعبارة وحكمة ووصفھ ابن كث

 -الجسیم والجريء-ووصفھ آخرون بأنھ كان رجًال ضمضامھ . عظیمة

  .سكیتًا، طویل التفكر، عمیق النظر

قد ذقت : روي عنھ أنھ قال البنھ: بعض األقوال المنسوبة إلیھ. د

قل من جار المرار فلم أذق أمر من الفقر، وحملت كل حمل ثقیل فلم أحمل أث

السوء، ولو أن الكالم من فضة لكان السكوت من ذھب
)٢(

.  

یا .. یا بني إن الحكمة أجلست المساكین مجالس الملوك: وروي أیضًا

بني اتخذ طاعة اهللا تجارة تأتك األرباح من غیر بضاعة
)٣(

.  

اذبح لي شاة، فذبح لھ شاة، : أن َسیَِّدُه قال لھ یومًا: وروي أیضًا

أما كان فیھا شيء : فقال. طیبھا مضغتین، فأتاه باللسان والقلبائتنیبأ: فقال

اذبح لي : فسكت عنھ ما سكت، ثم قال لھ: قال. ال: أطیب من ھذین؟ قال

فرمي باللسان والقلب . وألق أخبثھا مضغتین: فقال لھ. فذبح لھ شاة. شاة

ك أمرتك أن تأتیني بأطیبھا مضغتین فأتیتني باللسان والقلب، وأمرت: فقال

إنھ لیس شيء : أن تلقي أخبثھا مضغتین فألقیت اللسان والقلب؟ فقال لھ

أطیب منھما إذا طابا، وال أخبث منھما إذا خبثا
)٤(

.  

                                                 

فتح الرحمن في تفسیر سورتي الفاتحة ولقمان، علي الع�ریض، ال�دمام، دار اإلص�الح             (١)

 ).٧٨: (، ص)ھـ١٤٠١(للطبع والنشر، 

 ).٩/٢٥٩(البدایة والنھایة، ابن كثیر، (٢)

 ).٢/١١٧ (البدایة والنھایة،ابن كثیر،(٣)

 ).١١٧ص( المراجع السابق (٤)
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لقمان ھو شخصیة تاریخیة حقیقیة، ولیس شخصیة : وخالصة القول

خیالیة كما زعم بعض المشككین، وقد اختلف في اسمھ، ونسبھ ومھنتھ، 

 عاش فیھما، ولم یثبت عن النبي ج ما یحسم والمكان والزمان اللذین

الخالف أو یجیب عن التساؤالت المتعلقة باسمھ ونسبھ، ومكان وجوده 

  .وزمانھ

وكون القرآن الكریم یقتصر على ذكر مواطن العبرة، فإنھ اقتصر على 

بیان أوصافھ، وما أجراه اهللا تعالى على لسانھ من ِحْكمة تجعل منھ َحكیمًا ال 

 یثبت ما یدل على نبوتھ، ویكفي ھذا الحكیم أن اهللا تعالى خلَّد ِذكره نبیًا، فلم

  ).سورة لقمان: (في القرآن، بل وسمَّى سورة باسمھ ھي

وإن تضارب الروایات وتنوعھا حول اسمھ ونسبھ وزمان ومكان 

عیشة وماھیة وصفھ وعملھ دون ُمَرجِّح لواحد منھا یجعلنا ُنْسِقط تقدیم 

؛ ألن الجمع بینھا ُمَتَعذِّر بل غیر ممكن، ویكفینا أن إحداھا على األخرى

نستفید من المساحة المعلوماتیة التي أتاحھا لنا القرآن الكریم في التعریف 

  ).لقمان: (بھذا الحكیم

  أھم مقاصد الدعوة إلى اهللا تعالى في وصیة لقمان

  المبحث األول

   مقصد تحقیق التوحید

[DCBA@?>=<;:9876Z   

مقاصد وأعظم الغایات التي من أجلھا یدعو الداعي إلى إن من أھم ال

تحقیق التوحید وتجریده، وھو : ، ویبذل من أجلھا الغالي والنفیسألاهللا 

إخالص الدین هللا بعبادتھ وحده الشریك لھ، والنھي عن الشرك وتحقیقھ 

  .أن ال یدعى أحد من دونھ، من المالئكة، والنبیین، فضًال عن غیرھم: وھو
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ل باهللا تعالى مخلوقاتھ في شيء من مایستحقھ وحده، وال ُیعد

ال :(والیصرف العبد نوعًا من أنواع العبادة لغیر اهللا تعالى، وھذا معنى قول

فإن المألوه ھو المقصود المعتمد علیھ) إلھ إال اهللا
)١(

.  

ولقد نص القران الكریم على أن الحكمة من الخلق وجعل مقصد 

الشریك لھ ھي الغایة التي خلق اهللا الخلق تحقیق التوحید بعبادتھ وحده 

  .]٥٦: الذاریات[HGFEDCZ] :ألجلھا كما قال تعالى

ما خلقت أھل السعادة من أھل الفریقین إال : أي:قال البخاري

لیوحدون
)٢(

.  

وتتجلى أھمیة ھذا المقصد العظیم أن اهللا سبحانھ جعل الثواب 

: ل تعالىالدنیوي واألخرویلمن قام بالتوحید وحققھ كما قا

[+*)('&%$#"!Z]٨٢: األنعام[.  

لھم األمن في الدنیا واآلخرة، والحیاة الطیبة في الدنیا واآلخرة كما 

 :وعد اهللا تعالى عباده الموحدین بقولھ

[gfedcba`_^]\[ZY

kjihZ]٩٧: النحل[.  

تبین أھمیة مقصد تحقیق التوحید، فَعْن وجاءت األحادیث عن النبي 

َمْن َشِھَد َأْن َال ِإَلَھ ِإال اهللا َوْحَدُه َال َشِریَك َلُھ، $: َقاَلِبيِّ ، َعِن النَُّعَباَدَة

َوَأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ، َوَأنَّ ِعیَسى َعْبُد اهللا َوَرُسوُلُھ، َوَكِلَمُتُھ الَقاَھا ِإَلى 

                                                 

عبدالرحمن بن قاسم، دار القاسم، الریاض، : الدرر السنیة في األجوبة النجدیة، جمع    ) ١(

 ).٢/٤٠( ،)ھـ١٤١٧، ٦ط (

م�صطفى دی�ب البغ�ا، دار اب�ن         : صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخ�اري تحقی�ق        ) ٢(

 .ھـ١٤٠٧، ٣: كثیر، بیروت ط
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َخَلُھ اهللا الَجنََّة َعَلى َما َكاَن ِمَن َمْرَیَم َوُروٌح ِمْنُھ، َوالَجنَُّة َحقٌّ، َوالنَّاُر َحقٌّ، َأْد

الَعَمِل
)١(

.  

َسِمْعُت َرُسوَل اهللا صلى اهللا : وعن َأَنُس ْبُن َماِلٍك رضى اهللا عنھ ، َقاَل

ِإنََّك َما َدَعْوَتِني : َیا اْبَن آَدَم:  َتَباَرَك َوَتَعاَلىاهللاَقاَل : علیھ وسلم َیُقوُل

َلى َما َكاَن ِفیَك َوال ُأَباِلي، َیا اْبَن آَدَم َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَك َع

َعَناَن السََّماِء ُثمَّ اْسَتْغَفْرَتِني َغَفْرُت َلَك، َوال ُأَباِلي، َیا اْبَن آَدَم ِإنََّك َلْو َأَتْیَتِني 

 َألَتْیُتَك ِبُقَراِبَھا َمْغِفَرًةِبُقَراِب اَألْرِض َخَطاَیا ُثمَّ َلِقیَتِني ال ُتْشِرُك ِبي َشْیئًا
)٢(

.  

وفي المقابل جعل اهللا العقاب لمن ترك التوحید واستھان بھ وجعل هللا 

 :تعالى ندًا، قال تعالى

[¦¥¤£¢¡�~}|{zyxwvutsr

§Z]٤٨: النساء[.  

وفي اآلیة األخرى أخبر اهللا تعالى أنھ َحرََّم الجنة على المشرك،قال 

 :تعالى

[YXWVUTSRQPONMLKJ                Z     

                                                                                                                                                                                                                           .] ٧٢: المائدة[

 أھتم بھ لقمان وبدأ فھذا المقصد ھو أساس المقاصد الدعویة؛ ولذلك

  .بھ في وصیتھ البنھ

  :وتربیة األبناء على ھذا المقصد لھا فوائد عظیمة وِحَكٌم جلیلة أھمھا

 . تعظیم اهللا في نفوس النشء-١

                                                 

: ، رق��م ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ: ي، ِكَت��اُب َأَحاِدی��ِث اَألْنِبَی��اِء، َب��اُب َقْوِل��ھِ    ص��حیح البخ��ار ) ١(

٣٤٣٥. 

رواه الترمذي في كتاب الدعوات عن رسول اهللا ج، باب في فضل التوبة واالس�تغفار                ) ٢(

 ).٣٨٨٥: (، رقم)١٣/٥٦(وماذكر من رحمة اهللا لعباده، 
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 تسھیل فعل الخیر وترك المنكرات على العباد، وتسلیتھم عن -٢

جو المصائب، فالموحد المخلص هللا في توحیده تخف علیھ الطاعات؛ ِلَما یر

من ثواب ربھ ورضوانھ، ویھون علیھ ترك المعاصیوما تھواه النفس؛ ِلَما 

 .یخشى من سخط اهللا وعقابھ

 تخفیف المكاره، وتھوین اآلالم، فبحسب كمال التوحید في قلب -٣

العبد یتلقى المكاره واآلالم بقلب منشرح، ونفس مطمئنة، وتسلیٍم ورضًا 

 اب انشراح الصدربأقدار اهللا المؤلمة، وھو من أعظم أسب

 الفتح والنصر في الدنیا، والعز والشرف، وحصول الھدایة، -٤

والتیسیر للیسرى، وإصالح األحوال، والتسدید في األقوال واألفعال، وھذا 

  .كلھ تَكفَّل اهللا تعالى بتحقیقھ لعباده الموحِّدین

سرًا  ُیَعدُّ الدعامة األكبر للرغبة في الطاعة؛ ألن الموحِّد یعمل هللا -٥

وعالنیة، أما غیر الموحد؛ كالمرائي مثًال، فإنھ یتصدق ویصلي، ویذكر اهللا 

 .إذا كان عنده من یراه فقط، وال یقصد بذلك وجھ اهللا تعالى

ولعظم مقصد التوحید وغایاتھ وجب على الدعاة والمربین البدء بھ 

  .والدعوة إلیھ
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  المبحث الثاني

  مقصد ھدایة الناس وإنقاذھم من النار

: ال تعاليق

[ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ

ÇZ]١٧: لقمان[.  

إخراج : فمن أھم مقاصد الدعوة العظیمةالتي من أجلھا یدعو الداع

الناس من الظلمات إلى النور، وإرشادھم إلى الحق حتى یأخذوا بھ وینجوا 

من النار، وإخراج الكفار من ظلمات الكفر إلى نور الحق والصراط 

 ظلمات الجھل إلى نور العلم والھدى، وإخراج المستقیم، وإخراج الجاھل من

 :العاصي من ظلمات المعصیة إلى نور الطاعة واالتباع، قال تعالي 

:[.-,+*)('&%$#"!

;:9876543210/Z]٢٥٧: البقرة[.  

 :واألدلة من القرآن الكریم على ھذا المقصد كثیرة منھا قولھ تعالى

[GFEDCBA@?>=<

SRQPONMLKJIHTU

ba`_^]\[ZYXWV

fedcZ]١٦– ١٥: المائدة[.  

:      وقولھ تعالي 

[A@?>=<;:98765432

BZ]١: إبراھیم[.  

ومما یدل على عظمة ھذا المقصد ما جاء في الصحیحین من 

مثًال یصور مدى حرصھ على ھدایة الناس وإخراجھم من الظلمات ضربھ
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َما َمَثِلي َوَمَثُل النَّاِس ِإنَّ: َأنَُّھ َسِمَع َرُسوَل اللَِّھ َیُقوُل: عن ُھَرْیَرَة اإلى النور، ف

َكَمَثِل َرُجٍل اْسَتْوَقَد َنارًا، َفَلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُھ َجَعَل الَفَراُش َوَھِذِه الدََّوابُّ 

 الَِّتي َتَقُع ِفي النَّاِر َیَقْعَن ِفیَھا، َفَجَعَل َیْنِزُعُھنَّ َوَیْغِلْبَنُھ َفَیْقَتِحْمَن ِفیَھا، َفَأَنا آُخُذ

ِبُحَجِزُكْم َعِن النَّاِر، َوُھْم َیْقَتِحُموَن ِفیَھا
)١(

.  

وبین النبي صلى اهللا علیھ وسلمللداعیةأن ھدایة رجل واحد على یدیھ 

: قال صلى اهللا علیھ وسلم. خیرلھ مما یجمعھ الناس من حطام الدنیا الفاني

َك ِمْن ُحْمِر النََّعِمِبُھَداَك َرُجًال َواِحدًا َخْیٌر َلاهللا َواهللا َألْن َیْھِدَي 
)٢(

  

وما دعوتھ  صلى اهللا علیھ وسلم لعمھ أبي طالب وحرصھ على إنقاذه 

الحمدهللا الذي أنقذه : من النار عند وفاتھ، وفرحھ بإسالم الیھودي حین قال

  .بي من النارإال خیر مثال على تجسید ذلك المقصد العظیم

لوازم والحرص على ھدایة الناس وإنقاذھم من النار من 

النصیحة،فَعْن َتِمیٍم الدَّاِريِّ
)١(

الدِّیُن : َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهللا علیھ وسلم َقاَل

                                                 

، ٦١١٨: (ھ��اء ع��ن المعاص��ي، رق��م  الرق��اق، ب��اب االنت : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي كت��اب  ) ١(

ش���قتھ ج عل���ى أمت���ھ، ومبالغت���ھ ف���ي  : وم���سلم ف���ي كت���اب الف���ضائل، ب���اب ). ٥/٢٣٧٩

 ).١٧٨٩/ ٤، ٢٢٨٤: (تحذیرھم مما یضرھم، رقم

أخرجھ البخاري ف�ي كت�اب الجھ�اد وال�سیر، ب�اب دع�اء النب�ي ج�إلى اإلس�الم والنب�وة،             ) ٢(

وم�سلم ف�ي   ). ٣/١٠٧٧، ٢٧٨٣: ( رق�م وأن ال یتخذ بضھم بع�ضًا أرباب�ًا م�ن دون اهللا،      

/ ٤، ٢٤٠٤: (كتاب ف�ضائل ال�صحابة رض�ي اهللا تع�الى ع�نھم، ب�اب م�ن ف�ضائل ا، رق�م               

١٨٧٠.( 
 ھو تمیم ب�ن أوس ب�ن خارج�ة ب�ن س�ود ب�ن جذیم�ة اب�ن دراع ب�ن ع�دّى ب�ن ال�دار ب�ن                          )١(

: ىھاني بن حبیب ابن نمازة ابن لخم بن عدي، ینسب إلى الدار، وھو بطن من لخ�م، یكن�              

ك�ان ن�صرانیًا، وأس�لم س�نة ت�سع م�ن           . ، لم یولد لھ غیرھ�ا     ]بابنة لھ تسمى رقیة   [أبا رقیة   

( نظ��ر. الھج��رة، وك��ان ی��سكن المدین��ة، ث��م انتق��ل منھ��ا إل��ى ال��شام بع��د مقت��ل عثم��ان ا          

 ).١٩٣/ ١(االستیعاب في معرفة األصحاب
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ِللھ َوِلِكَتاِبِھ َوِلَرُسوِلِھ َوِلَأِئمَِّة الُمْسِلِمیَن $: ِلَمْن؟ َقاَل: النَِّصیَحُةُقْلَنا

  .)٢(َوَعامَِّتِھْم

عن أبي عمرو بن ) كمجامع العلوم والح: ( في)٣(ونقل ابن رجب الحنبلي

النصیحة كلمة جامعة، تتضمن قیام الناصح للمنصوح لھ : قولھ)٤(الصالح

 إلى مصالحھم فالنصیحة لعامة المسلمین إرشادھم.. بوجوه الخیر إرادة وفعال

وتعلیمھم أمور دینھم ودنیاھم، وستر عوراتھم، وسد خالتھم، ونصرتھم 

والحسد لھم، وأن یحب لھم على أعدائھم، والذَّب عنھم، ومجانبة الغش 

  .)٥(مایحب لنفسھ ویكره لھم مایكره لنفسھ

ولقد أعطى لقمان أبنھ منھجًا عظیمًا في تحقیق مقصد ھدایة الناس 

  :وإنقاذھم من النار، وذلك على النحو التالي

  .µZ ¶̧ ]: الحرص على ھدایة نفسھ وصالحھا: أوال

لھ أن یبدأ فالمؤمن الحریص على ھدایة الناس ودعوتھم ینبغي 

بنفسھ ویصلحھا حتى ُیقبل منھ الناس، فعلى الداعیة أن یكون متخلقًا بما 

                                                 
 ).٧٤/ ١) (٥٥(یَحُة،رقم رواه مسلم، كتاب االیمان، َباُب َبَیاِن َأنَّ الدِّیَن النَِّص)٢(
 عبد الرحمن بن أحمد بن حسن بن رجب البغدادي المعروف بابن رج�ب الحنبل�ي، ق�رأ         )٣(

وسمع من أب�ي الح�زم   . على العز محمد بن إسماعیل بن عمر الحموي أمالي ابن سمعون          

محمد بن محم�د ب�ن محم�د القالن�سي ومحم�د ب�ن إس�ماعیل الخب�از وإب�راھیم ب�ن داود ب�ن                  

وأبي الفتح محمد بن محمد ب�ن إب�راھیم المی�دومي وح�دث، وم�ات ف�ي رج�ب س�نة                 العطار  

 ).٢٩٤/ ٣(،خمس وتسعین وسبعمائة بدمشق، األعالم للزركلي
عثم��ان ب��ن عب��دالرحمن ب��ن عثم��ان ب��ن موس��ى المع��روف ب��ابن ال��صالح أح��د الف��ضالء   )٤(

/ ٤(زركل��ي، األع��الم ال: المق��دمین ف��ي التف��سیر والح��دیث والفق��ھ وأس��ماء الرج��ال، ینظ��ر  

٢٠٧.( 
: ، تحقی��ق)ھ��ـ١٤١٧( بی��روت -ج��امع العلوم��والحكم، اب��ن رج��ب، مؤس��سة الرس��الة     )٥(

 ).٨١/ ١(شعیب األرنؤط
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یدعو إلیھ من عبادات أو معامالت أو أخالق وسلوك؛ حتى تكون دعوتھ 

 :مقبولة،وقد جاء الوعید الشدید لمن الیعمل بما یقول ، قال تعالى

[~}|{zyxwvutZ ]َیُقوُل َتَعاَلى]٤٤: البقرة :

َیا َمْعَشَر َأْھِل الِكَتاِب، َوَأْنُتْم َتْأُمُروَن النَّاَس ِبالِبرِّ، َوُھَو ِجَماُع -ْم ِلیُق ِبُكَكْیَف َی

َأْن َتْنَسْوا َأْنُفَسُكْم، َفال َتْأَتِمُروا ِبَما َتْأُمُروَن النَّاَس ِبِھ، َوَأْنُتْم َمَع َذِلَك -الَخْیِر

َمْن َقصر ِفي َأَواِمِر اهللا؟ َأَفَلا َتْعِقُلوَن َما َتْتُلوَن الِكَتاَب، َوَتْعَلُموَن َما ِفیِھ َعَلى 

  .)٦(َأْنُتْم َصاِنُعوَن ِبَأْنُفِسُكْم؛ َفَتْنَتِبُھوا ِمْن َرقدتكم، َوَتَتَبصَُّروا ِمْن َعَماَیِتُكْم

وقد بیَّن النبي حال الذین الیعملون بما یقولون، فَعْن ُأَساَمَة ْبِن 

ُیْؤَتى ِبالرَُّجِل َیْوَم : ِهللا صلى اهللا علیھ وسلمَیُقوُلَسِمْعُت َرُسوَل ا: َزْیٍدبقال

الِقَیاَمِة، َفُیْلَقى ِفي النَّاِر، َفَتْنَدِلُق َأْقَتاُب َبْطِنِھ، َفَیُدوُر ِبَھا َكَما َیُدوُر الِحَماُر 

َلْم َتُكْن َتْأُمُر َیا ُفالُن َماَلَك؟ َأ: ِبالرََّحى، َفَیْجَتِمُع ِإَلْیِھ َأْھُل النَّاِر، َفَیُقوُلوَن

َبَلى، َقْد ُكْنُت آُمُر ِبالَمْعُروِف َوال : ِبالَمْعُروِف، َوَتْنَھى َعِن الُمْنَكِر؟ َفَیُقوُل

  .)١(آِتیِھ، َوَأْنَھى َعِن الُمْنَكِر َوآِتیِھ

فلذلك وصى لقمان أبنھ أن یحرص أوًال على إصالح نفسھ، وخصھ 

ك لما فیھا من فوائد عظیمة، فإذا في بدایة اإلصالح بإقامة الصالة، وذل

: كماقال تعالى:أقامھا نھتھ عن الفواحش كلھا

[¼»º¹¸¶µ ³́²±°¯®¬«ª

ÃÂÁÀ¿¾½Z ]٤٥: العنكبوت[. 

                                                 
 ).٢٤٦/ ١(تفسیر القران العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، )٦(
ْعُروِف َوال َیْفَعُل�ُھ، َوَیْنَھ�ى   رواه مسلم في كت�اب الزھ�د والرق�ائق، َب�اُب ُعُقوَب�ِة َم�ْن َی�ْأُمُر ِب�المَ            )١(

 ).٢٢٩٠/ ٤، ٢٩٨٩: (َعِن الُمْنَكِر َوَیْفَعُلُھ، رقم
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فالواجب على الداعیة أن یھتم بالصالة في نفسھ فھي سالحھ المعین 

 :لھ في الشدائد والكربات، قال   تعالى

[©¨§¦¥¤£¢¡Z]٤٥: البقرة[.  

  :ف والنھي عن المنكر األمر بالمعرو-٢

فاألمر بالمعروف والنھي عن المنكر من أعظم أسباب ھدایة الناس 

  :وإنقاذھم من النار

: قال تعالى

[<;:9876543210/.

FEDCBA@?>=Z]١١٠: عمران آل.[  

  .)٢(َأنَُّھْم َخْیُر اُألَمِم َوَأْنَفُع النَّاِس ِللنَّاِس: َوالَمْعَنى

 علیھ وسلم،فعن النُّْعَماَن ْبَن َبِشیٍر وقد أشار إلى ذلك النبي صلى اهللا

َمَثُل الَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد اهللا َوالَواِقِع : ب، َعِن النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم َقاَل

ِفیَھا، َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَھُموا َعَلى َسِفیَنٍة، َفَأَصاَب َبْعُضُھْم َأْعَالَھا َوَبْعُضُھْم 

ِذیَن ِفي َأْسَفِلَھا ِإَذا اْسَتَقْوا ِمَن الَماِء َمرُّوا َعَلى َمْن َفْوَقُھْم، َأْسَفَلَھا، َفَكاَن الَّ

َلْو َأنَّا َخَرْقَنا ِفي َنِصیِبَنا َخْرقًا َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا، َفِإْن َیْتُرُكوُھْم َوَما : َفَقاُلوا

  .)٣(ْم َنَجْوا، َوَنَجْوا َجِمیعًاَأَراُدوا َھَلُكواَجِمیعًا، َوِإْن َأَخُذوا َعَلى َأْیِدیِھ

 الصبر على مایصیبھ في طریق دعوتھ وقیامھ باألمر بالمعروف، -٣

  .]١٧: لقمان[ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾Z] :قال تعالى

                                                 
 ).٩٣/ ٢(، البن كثیر #تفسیر القران العظیم$)٢(
: َھ���ْل ُیْق���َرُع ِف���ي الِق���ْسَمِة َواالْس���ِتَھاِم ِفی���ِھ، رق���م  : رواه البخاري،ِكَت���اب ال���شَِّرَكِة، َب���اٌب)٣(

)١٣٩/ ٣، ٢٤٩٣.( 
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فاألمر بالمعروف والنھي عن المنكر یحتاج إلى صبر وتحمل؛ ألن 

صاحبھ یجد المصاعب والشدائد، ولذلك أوصى لقمان ابنھ أن یتحلى بالصبر 

  .ند قیامھ بدعوة الناس وإنقاذھم من النارع

 :والصبر ھوُعدَُّة الدعاة والمصلحین وقد حث اهللا علیھ، قال تعالى

[ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼Z]عمران آل :

٢٠٠[.  

وقد ضرب النبي جأعظم األمثلة في الصبر على دعوة الناس إنقاذھم 

لیھ من النار، فعن عائشة رضى اهللا عنھا  أّنھا قالت للّنبّي صلى اهللا ع

لقد لقیت من قومك «: ھل أتى علیك یوم كان أشّد من یوم أحد؟ قال: وسلم

ما لقیت، وكان أشّد ما لقیت منھم یوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن 

عبد یالیل بن عبد كالل، فلم یجبني إلى ما أردت، فانطلقت، وأنا مھموم على 

 فإذا أنا بسحابة قد فرفعت رأسي،. وجھي، فلم أستفق إال وأنا بقرن الّثعالب

إّن اهللا قد سمع قول قومك لك : أظّلتني فنظرت فإذا فیھا جبریل فناداني فقال

وما رّدوا علیك، وقد بعث اهللا إلیك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیھم، 

ذلك فیما شئت، إن :فقال! یا محّمد: فناداني ملك الجبال، فسّلم علّي ثّم قال

بل أرجو : ، فقال الّنبّي صلى اهللا علیھ وسلمشئت أن أطبق علیھم األخشبین

 .)١(أن یخرج اهللا من أصالبھم من یعبد اهللا وحده ال یشرك بھ شیئًا

والحریص على دعوة الناس یلزمھ أن یحرص على ھدایة نفسھ 

وإصالحھا أوًال ثم یسعى إلى دعوة الناس وإخراجھم من الظلمات إلى 

  .حقیق ھذا المقصدالنور، كما یلزمھ التحلي بالصبر على ت

  :فوائد تربیة النشء على ھذا المقصد
                                                 

آِم��یَن َوالَمَالِئَك��ُة ِف��ي ال��سََّماِء، :  البخ��اري، ِكَت��اُب َب��ْدِء الَخْل��ِق، َب��اُب ِإَذا َق��اَل َأَح��ُدُكْم رواه)١(

 ).١١٥/ ٤، ٣٢٣١: (آِمیَن َفَواَفَقْت ِإْحَداُھَما اُألْخَرى ُغِفَر َلُھ َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِھ، رقم
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  یبعث على حب الخیر والفضیلة-١

  االستشعار بالمسئولیة-٢

  الثبات على الطاعة كما قیل إذا ما تدعوا تدعى -٣

 . طاعة اهللا ـوالقیام بمھمة الرسل-٤

وتحقیقًا لھذه الفوائد الجلیلة فقد أوصى لقمان ابنھ الحرص على 

  ناس، والقیام بمھمة الرسل علیھم السالمھدایة ال

  :تحقیق مقصد ترسیخ األخالق : المبحث الثالث

: قال تعالى

[ÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÚÜÛ

æåäãâáàßÞÝZ]١٨: لقمان[.  

األخالق ضرورة اجتماعیة ال یستغني عنھا مجتمع من المجتمعات، 

إضافة إلى كونھا ضرورة شرعیة، ومتى فقدت األخالق التي ھي الوسیط 

الذي البد منھ النسجام اإلنسان مع أخیھ اإلنسان، تفكك أفراد المجتمع 

  .وتصارعوا وتناھبوا مصالحھم، ثم أدى بھم ذلك إلى االنھیار، ثم إلى الدمار

فاألخالق الفاضلة ركیزة أساسیة من ركائز الدین في بناء الفرد 
زة وإصالح المجتمع، فسالمة المجتمع، وقوة بنیانھ، وسمو مكانتھ، وع

   وتحقیق األخالق وترسیخھا في أبنائھ، تكون بتمسكھ بفاضل األخالق
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نفوس الناس من أھم مقاصد الدعوة، ومن َأَجلِّ المقاصد التي یسعى الداعیة 
إلى تحقیقھا في نفوس المدعوین،ولھذا وصَّى لقمان الحكیم ابنھ جملة من 

  .األخالقالفاضلة التي بھا یسعد في الدنیا واآلخرة
  : ترسیخ األخالقفوائد

  : امتثال أمر اهللا سبحانھ-١
كثیرة ھي اآلیات القرآنیة التي تدعوا العاقل إلى امتثال أمر اهللا 

 :قال تعالى:سبحانھ في األخالق، أمرًا أو نھیًا أو إرشادًا، ومنھا

[KJIHGFEZ ]١٩٩: األعراف[.  

  وقال تعالى

:[ÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º

àßÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ

äãâá%$#"!/.-,+*)('&

BA@?>=<;:9876543210

CZ]١٢– ١١الحجرات[.  
  

  :طاعة الرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم -٢

َعْن َأِبي َذرٍّ
)١(

  َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهللا علیھ وسلم َقاَل َلُھ 

                                                 

جن�دب اب�ن جن�ادة ب�ن     : وقی�ل . رجندب بن جنادة بن صعیر بن عبید بن ح�رام ب�ن غف�ا           ) ١(

ك�ان  . وأمھ رملة بنت الوقیع�ھ م�ن بن�ي غف�ار أی�ضاً        . سفیان بن عبید بن حرام بن غفار      

أن�ا  : بع�د ثالث�ة، ویق�ال بع�د أربع�ة، وق�د روى عن�ھ أن�ھ َق�الَ         : إسالم أبي ذر قدیمًا، فیقال  

 بھ�ا حت�ى   وقیل كان خامسًا، ثم رجع إل�ى ب�الد قوم�ھ بع�د م�ا أس�لم، فأق�ام                  . رابع اإلسالم 

مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على النبي جالمدین�ة ف�صحبھ إل�ى أن م�ات، ث�م خ�رج             

بعد وفاة أبي بكر ا إلى الشام، فل�م ی�زل بھ�ا حت�ى ول�ي عثم�ان ا، وكان�ت وفات�ھ بالّرب�ذة              

االس���تیعاب ف���ي معرف���ة : س���نة ثنت���ین وثالث���ین، وص���لى علی���ھ اب���ن م���سعود ب، ینظ���ر 

 - ھ���ـ ١٤١٢، ١ط (لقرطب��ي، دار الجی���ل، بی��روت،   األص��حاب، یوس��ف ب���ن عب��د اهللا ا   

 ).٢٥٣/ ١م، ١٩٩٢



 - ٢٣٣٥ -

اتَِّق اَهللا َحْیُثَما ُكْنَت، َوَأْتِبِع السَّیَِّئَة الَحَسَنَة َتْمُحَھا، َوَخاِلِق النَّاَس : 

ُخُلٍق َحَسٍنِب
)١(

.  

  :التحصل على محبة اهللا تعالى-٣

  قال اهللا تعالى

:[�~}|{zyxwvutsrqpZ]١٩٥: البقرة[.  

  .]١٤٦:عمران آل[³²Z´] :وقال تعالى

  .]٤٢: المائدة[Z;>=<]:وقال تعالى

وعن أسامة بن شریك 
)٢(

كنا جلوسًا عند النبي ج كأن على :  قال

من أحب عباد : ذ جاءه أناس، فقالوارؤوسنا الطیر، ما یتكلم منا متكلم، إ

أحسنھم خلقًا: اهللا إلى اهللا؟ قال
)٣(.  

  : التحصل على محبة الرسول ج-٤

  إن من أحبكم إلي، : قال رسول اهللا : عن جابر بن عبد اهللا ب قال

                                                 

الب��ر وال��صلة ع��ن   : الترم��ذي، كت��اب ). ٢١٣٥٤: (، رق��م)٢٨٤/ ٣٤(م��سند أحم��د،  ) ١(

، وق��ال ح��سن )١٩٨٧(، )٣٥٥/ ٤(رس��ول اهللا ج، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي معاش��رة الن��اس،  

 ).٩٧(وحسنھ األلباني في صحیح الجامع. صحیح

م�ن بن�ي ثعلب�ة ب�ن بك�ر ب�ن       : لثعلبي من بن�ي ثعلب�ة ب�ن س�عد، وقی�ل     أسامة بن شریك ا  ) ٢(

اإلص�ابة ف�ي    : ینظ�ر . أس�امة ب�ن ش�ریك أح�د بن�ي ثعلب�ة ل�ھ ص�حبة               : قال البخ�اريّ  . وائل

 -، ١ط(  بی��روت، -تمیی��ز ال��صحابة، أحم��د ب��ن حج��ر الع��سقالني، دار الكت��ب العلمی��ة      

 ).٢٠٣/ ١ ھـ، ١٤١٥

وص���ححھ األلب���اني ف���ي ص���حیح . ٤٨٦: ُخُل���ِق، رق���مرواه اب���ن حب���ان، َب���اُب ُح���ْسِن ال) ٣(

 ).٢٦٥٢: (الترغیب والترھیب، رقم
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وأقربكم مني مجلسًا یوم القیامة، أحاسنكم أخالقا
)١(

.  

  : أعظم أسباب دخول الجنة-٥

سئل رسول اهللا  عن أكثر ما یدخل الناس : عن أبي ھریرة ا قال

تقوى اهللا، وحسن الخلق: الجنة؟ فقال
)٢(.  

وقد دعا لقمان أبنھ إلى التحلي باألخالق الفاضلة التي تصلح عالقتھ 

  .مع الناس؛ ألن في ذلك سعادتھ وصالحھ

مظاھر األخالق التي تصلح عالقة العبد مع اآلخرین وتكسبھ 

  :ودھم ومحبتھم لھ

اضع ولین الجانب، فالتواضع خلق حمید، یضفي على صاحبھ  التو-١

  .إجالًال ومھابة

  .وقد أرشدنا النبي جإلى التواضع بقولھ وفعلھ

أحّبوا المساكین، فإّني سمعت رسول : فعن أبي سعید الخدرّي ا قال

اللھّم أحیني مسكینا، وأمتني مسكینا، واحشرني في : اهللا جیقول في دعائھ

 القیامةزمرة المساكین یوم
)٣(

.  

  إن كان الّنبّي جلیخالطنا حّتى یقول : وعن أنس بن مالك ا قال

                                                 

، وق��ال )٢٠١٨(ب��رقم ) ٣٧٠/ ٤(رواه الترم��ذي، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي مع��الي األخ��الق     )١(

 ).٧٩١( حسن غریب من ھذا الوجھ، وحسن إسناده األلباني في السلسلة الصحیحة

، ورواه )٢٨٩(ِن الُخُل��ِق ِإَذا َفِقُھ��وا، ب��رقم رواه البخ��اري ف��ي األدب المف��رد، َب��اُب ُح��سْ )٢(

، وح�سنھ األلب�اني   )٢٠٠٤(ب�رقم  ) ٣٦٣/ ٤(الترمذي، َباُب َما َج�اَء ِف�ي ُح�ْسِن الُخُل�ِق،      

 ).٢٦٤٢(في صحیح الترغیب والترھیب برقم 

واب����ن ماج����ة ). ١٩١٧(ص����حیح الترم����ذي : وح����سنھ األلب����اني) ٢٤٧١(الترم����ذي ) ٣(

 )٨٦١(، وإرواء الغلیل )٣٠٨( #الصحیحة$وھو في ) ٤١٢٦(
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یا أبا عمیر ما فعل الّنغیر؟$:ألخ لي صغیر
) ٢)(١(

.  

  ):التواضع(فوائد ُخُلق 

  .دلیل محّبة رّب العالمین) ١(

  .طریق موصل إلى مرضاة اهللا وإلى جّنتھ)٢(

  .ب من الّناسالّسبیل إلى القرب من اهللا ومن ثّم القر) ٣(

  .عنوان سعادة العبد في الّدارین) ٤(

  .یحّب اهللا المتواضعین ویكلؤھم برعایتھ ویحیطھم بعنایتھ) ٥(

  .المتواضعون آمنون من عذاب اهللا یوم الفزع األكبر) ٦(

  .دلیل على حسن الخاتمة حسن الُخُلق) ٧(

  .الّتواضع یؤّدي إلى حصول الّنصر والبركة في المال والعمر) ٨(

كما أمر لقمان ابنھ أن یتحلى بخلق یحفظ قیمتھ عند اآلخرین،وقبولھم 

أال یرفع اإلنسان صوتھ :الصوت، ویعنيالحق منھ، وھو لین الكالم وخفض 

  .عن القدر المعتاد خاّصة في حضور من ھو أعلى منھ مكانة

عّرف لقمان ابنھ قبح رفع الّصوت في المخاطبة :قال ابن قتیبة

وات الحمیروالمالحاة بقبح أص
)٣(

.  

ß  Þ   Ý  Ü  Û  ]  :تعالى قولھ تفسیر عند كثیر ابن قال

àZ]ولھذا. فیھ فائدة ال فیما صوتك ترفع وال الكالم في تبالغ ال:]١٩: لقمان 

  .]١٩: لقمان[æ  å  ä        ã      âZ    ] :قال

                                                 

 .یشبھ العصفور والراجح أنھ طائر أحمر المنقار، طائر معروف) ١(

 )٢١٥( ومسلم حدیث رقم ). ٦١٢٩(رواه البخاري حدیث رقم ) ٢(

 )٣٢٣/ ٦(زاد المسیر ابن القیم ) ٣(
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أّنھ یشّبھ بالحمیر في علّوه ! أي غایة من رفع صوتھ؟: وقال مجاھد

ومع ھذا فھو بغیض إلى اهللا، والّتشبیھ في ھذا بالحمیر یقتضي ورفعھ، 

تحریمھ وذّمھ غایة الّذّم
)١(

.  

  ):خفض الصوت(من فوائد 

  .دلیل حسن األدب والّلطف في الّطلب) ١(

  .الّتشّبھ بأشرف المرسلین وسّید الخلق أجمعین) ٢(

  .دلیل توقیر المسلم للّنبّیج) ٣(

  .باب من أبواب قبول الّدعاء) ٤(

  .عالمة إخالص الّدین هللا) ٥(

فیھ محافظة على شعور المسلمین بعدم إیذائھم برفع الّصوت، ال ) ٦(

  .سّیما إن كانوا من الضیوف

وعلى ھذاینبغي تربیة النشء على ھذه األخالق من التواضع وخفض 

  .الصوت لما لھا من الفوائد

                                                 

 ).٤٤٦/ ٣(تفسیر القران العظیم، ابن كثیر ) ١(
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  الخاتمة

  :  ;  /  0  1  2  3  4  5  6    7  8  9]: قال تعالي

>  =  <Z]٩: اإلسراء[.  

إن القرآن الكریم رسم لنا منھًجا واضًحا على لسان لقمان الحكیم 

لیكون سلوًكا رشیًدا للبشریة كلھا، ودستوًرا قویًما لبناء الشخصیة 

المتكاملة للفرد وللجماعة 
)١(

.
  

ولقد رتب األمور بحسب أھمیتھا للمربي، فبعد العقیدة التي ھي 

 الصلة باهللا، وعلیھا ینبني قبول األعمال، ومنھا تستمد أساس في تكوین

األخالق الفاضلة
)٢(

̧   ]: ، بدأ بتربیة النفس على طاعة اهللا   ¶  µ

Z]ثم ثني بدعوة اآلخرین  ] ١٧: لقمان :[½  ¼  »  º   ¹Z]١٧: لقمان[ 

فرسالة العاقل األریب ال تكون في الحیاة الفردیة الضیقة، ولكنھا في الحیاة 

جتماعیة الواسعة، وكذلك كان الرسولجالذي بعثھ ربھ رحمة للعالمین، اال

وھدایة للمدلجین
)٣(

، وأمره بعد ذلك بالصبر على ما یصیبھ، وتحمل ما 

ثم حرص على أن   ]١٧: لقمان[Á  À  ¿  ¾Z] یتعرض لھ من األذى

یستكمل مقومات الشخصیة الفاضلة التي تبني تعاملھا مع اآلخرین على 

  .خالق، بما في ذلك التواضع وأدب المشي والحدیثمكارم األ

وھكذا، فإنھ یمكن لنا أن نزعم أن وصایا لقمان تلك شملت كل أركان 
                                                 

 مجل��ة الخفج��ي ذو الحج��ة   -تربی��ة اإلس��المیة  وص��ایا لقم��ان وثیق��ة جمع��ت أص��ول ال    (١)

 ).٤٥) (١٩٩٧ مایو -ھـ١٤١٧(ھـ لمحمد رجاء حنفي عبد المتجلي ١٤٢٧

 دار ال�شروق    -التفسیر األدبي لسورة لقمان،كامل س�المة ال�دقس الطبع�ة األول�ى، ج�دة             (٢)

 ).٩٢) (م١٩٧٧ -ھـ ١٣٩٧(

إب��راھیم أب��و الخ��شب  م��صر - مكتب��ة الجن��دي -عق�ود الجم��ان ف��ي تف��سیر س��ورة لقم��ان (٣)

 ).٢٩) ( ھـ ١٣٧٣(
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ھذا الدین، وأنھا حملت رسالة األنبیاء جمیًعا، بل إن آیة من آیاتھ تمثل 

إذا علمنا أن المعروف ]١٧: لقمان[º   ¹Z  «  ¼  ½¾]الدین كلھ 

  .ورسولھ، وأن المنكرھو كل ما نھى عنھ اهللا ورسولھھو كل ما أمر بھ اهللا 

وقد كانت وصیة لقمان منھج دعوي شامل لمقاصد الدعوة فینبغي 

  .لكل داعیة ومربي أن یحتذي بھذه المقاصد حتى تثمر دعوتھ ویستفاد منھا

إنھ ال ولن یتأتى لإلنسانیة منھج : وأخیًرا، فإنھ حق لنا أن نقول

و حدیًثا، أجدر وأوفق من ھذا المنھج التربوي دعوي، سواء كان قدیًما أ

اإلسالمي الرباني، الذي استمد قیمتھ من اعتماده على القرآن والسنة 

  .كمصادر رئیسة
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  المراجع

ـ  إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، لمحمد  .١

: زھیر الشاویش، الناشر: ناصرالدین األلباني، إشراف

-ھـ١٤٠٥بعة الثانیة، بیروت، الط- المكتب اإلسالمي

  .م١٩٨٥

أحمد أبو ملحم :  ابن كثیر، حقق أصولھ،البدایة والنھایةـ  .٢

  .وآخرون، بیروت، دار الكتب العلمیة

التفسیر األدبي لسورة لقمان، كامل سالمة الدقس، الطبعة ـ  .٣

  ).م١٩٧٧- ھـ ١٣٩٧(األولى، جدة دار الشروق، 

اعیل بن ـ تفسیر القرآن العظیم؛ للحافظ أبي الفداء إسم .٤

. ھ٧٧٤عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، المتوفى سنة 

دار طیبة للنشر : الناشر. سامي بن محمد السالمة: تحقیق

  .ھ١٤٢٠والتوزیع، الریاض، الطبعة الثانیة، 

 - ـ جامع العلوم والحكم، ابن رجب، مؤسسة الرسالة  .٥

 .شعیب األرناؤوط: ، تحقیق)ھـ١٤١٧(بیروت 

ستنبطة من وصایا سورة اإلسراء، الدالالت التربویة المـ  .٦

بدریة بنت صالح بن عبد الرحمن البسام، دراسة مقدمة 

إلى قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنة في كلیة التربیة 

بجامعة أم القرى، متطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیر، 
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  ).ھـ١٤٢٠(

عبدالرحمن بن : ـ الدرر السنیة في األجوبة النجدیة، جمع .٧

 ).ھـ١٤١٧، ٦ط (لقاسم، الریاض، قاسم، دار ا

ـ زاد المسیر، البن الجوزي، دار الفكر للطباعة والنشر  .٨

  .م١٩٨٧- ھ١٤٠٧والتوزیع، 

ـ سلسلة األحادیث الصحیحة، لمحمد ناصر الدین األلباني،  .٩

  . ھ١٤١٥دار المعارف، 

ـ سنن ابن ماجة، لمحمد بن یزید القزویني، مكتبة  .١٠

  . األولىالمعارف للنشر والتوزیع، الطبعة

ـ سنن الترمذي، لمحمد بن عیسى الترمذي، مكتبة  .١١

  .المعارف للنشر والتوزیع، الطبعة األولى

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان؛ لإلمام الحافظ ـ  .١٢

: تحقیق. أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستي

مؤسسة الرسالة، بیروت، : الناشر. شعیب األرناؤوط

  .ھ١٤١٤الطبعة الثانیة، 

ـ صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري  .١٣

، ٣: مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، بیروت ط: تحقیق

 .ھـ١٤٠٧

ـ صحیح الترغیب والترھیب؛ لمحمد بن ناصر الدین  .١٤



 - ٢٣٤٣ -

مكتبة المعارف، الریاض، الطبعة األولى، : طبعة. األلباني

  .ھ١٤٢١

ـ صحیح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشیري  .١٥

 .م١٩٩٨-  ھ ١٤١٩ي، بیت األفكار الدولیة، النیسابور

إبراھیم أبو ، عقود الجمان في تفسیر سورة لقمانـ  .١٦

، وعبد الرحمن )ھـ١٣٧٣(الخشب، مصر، مكتبة الجندي، 

  ).ھـ١٤١٧(األنصاري، 

فتح الرحمن في تفسیر سورتي الفاتحة ولقمان، ـ  .١٧

دار االصالح للطبع والنشر ، الدمام .علي العریض

  ). ھـ١٤٠١(

فقھ مقاصد الدعوة إلى اهللا تعالى وأثره في حیاة ـ  .١٨

الداعیة، رسالھ مقدمة إلى قسم الدعوة والثقافة اإلسالمیة 

سعد بن عبداهللا بن سعد : لنیل درجة الماجستیر، إعداد

  .القعود

في ظالل القرآن،سید قطب، بیروت، دار الشروق، ـ  .١٩

  ).م١٩٨٢ھـ ١٤٠٢، ١٠(

من (ة لقمان القیم التربویة المتضمنة في سورـ  .٢٠

، عبد العزیز عبد المحسن محمد أبو )خالل وصایاه البنھ

حسن، بحث مكمل لمتطلبات درجة الماجستیر في التربیة 



 - ٢٣٤٤ -

  ). ھـ١٤٢١(اإلسالمیة، جامعة أم القرى 

ـ لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار  .٢١

 .م١٩٩٢ –ھـ ١٤١٢، ١ط (صادر، بیروت، 

رمضان یوسف، لقمان الحكیم وحكمھ، محمد خیر ـ  .٢٢

دراسة تحلیلیة مقارنة على ضوء القرآن والسنة والتاریخ، 

  ).م ١٩٩٩- ھـ ١٤٢٠(دمشق، دار القلم، الطبعة الثالثة، 

شعیب : ـ مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقیق .٢٣

عبداهللا بن عبدالمحسن : األرناؤوط، عادل مرشد، إشراف

  . ھ١٤٢١التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

الم أصول التربیة اإلسالمیة من خالل وصایا ـ مع .٢٤

 مجلة الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة -لقمان البنھ

عبد ) ١٠٦/ ١٠٥(العددان )ھـ ١٤١٧، ٢٨(السنھ 

  .الرحمن األنصاري

عبدالسالم : ـ مقاییس اللغة، ابن فارس، تحقیق .٢٥

 .م١٩٩٩، ٢ط (ھارون، دار الجیل، بیروت، 

عت أصول التربیة وصایا لقمان وثیقة جمـ  .٢٦

، ) ھـ١٤١٧(اإلسالمیة، محمد رجاء حنفي عبد المتجلي، 

  ).م١٩٩٧ھـ مایو ١٤١٧(مجلة الخفجي ذو الحجة، 

  




