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 المقدمة
سيئات أعمالنا، من ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا و ونستهديو نستغفرهو احلمد هلل ضلمده ونستعينو  إف  

 وأشهد أف ال إلو إالّ اهلل، وحده ال شريك لو، وأشهد إف   بل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو،من يهده اهلل ف
 كثَتاً، أّما بعد:  زلمًدا عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسّلم تسليًما

اليت  يسعى اآلباء وادلربوف والعاملوف يف احلقل الًتبوي دومًا إىل توخي أفضل السبل والطرؽ واألساليب
واألبناء تربية سليمة صاحلة، كما يسعى ادلهتموف منهم إىل تعلم كل جديد يف ىذا  تعينهم على تربية األجياؿ

وال شك أف من أصعب فًتات  ويبحثوف عن أصلع السبل والطرؽ اليت تعينهم يف أداء مهمتهم الًتبوية، اَّاؿ،
 ىي فًتة ادلراىقة.ًتبية وال يف التوجيو وادلتابعةالنمو اليت يبذؿ فيها اآلباء وادلربوف جهداًّ كبَتاً وشاقاً 

ادلنهج ادلستمد من كبلـ اهلل سبحانو وتعاىل خالق  الرباين، ذلك وشلا ال شك فيو أف ادلنهج القرآين 
 -خليفة اهلل يف األرض -بأحواؿ الناس وما ينفعهم وما يضرىم، قد أوىل أمر توجيو اإلنساف والعامل ، البشرية

ومحل ىذا ادلنهج اليت قد بينت للناس سبيل الرشاد وطريق اذلداية،  ياتاآلمتمثبًل بكثَت من اىتمامًا بالغًا 
َيانًا ِلُكلٍّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرمْحًَة َونَػز ْلنَ تعاىل: )، قاؿ اهلل يف طياتو اذلدى والرمحة والبشرى القرآين ا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبػْ

 . (1)( َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمُتَ 
ناسب تمواعظ على توجيهات ونصائح و  سورة لقماف يف 19وحىت  13من  اآلياتولقد اشتملت 

األبناء يف فًتة ادلراىقة، حيث أف من خصائص ىذه الفًتة بداية الشك يف األمور العقائدية اليت كاف يسلم ُّا 
التمرد ضد تقاليد اَّتمع وقوانُت األسرة الصادرة من الوالدين، كما يسعى ، إضافة إىل صغَتاً  طفبلً  عندما كاف

شلا يوليو يسمى بالشلة واليت قد يوليها اىتمامًا وانتماًء أكثر ادلراىق يف ىذه الفًتة إىل تكوين الصحبة أو ما 
ؤلسرة والبيت، كما يصاحب ىذه الفًتة تغَتات جسدية وظهور البنية الرجولية العضلية اليت يبلزمها غالبًا ل

الفخر والتباىي باجلسد القوي وبادلشية ادلتكربة، كما يصاحب ذلك أيضًا تغَت يف نربة الصوت والتحوؿ من 
 ادلراىقُت أيضاً. يف استخدامو بعض يسيءالصوت الطفويل إىل الصوت الرجويل، الذي قد 

كما فيو آلباء وادلربيُت دلراجعة مناىج وأساليب الًتبية اخلاصة بفًتة ادلراىقة،  فهذا البحث جاء منبهًا ا
واليت تعاًف أمور العقيدة دعوة للًتكيز على اجلوانب الًتبوية اليت ركز عليها لقماف احلكيم يف مواعظو البنو، 

وإقاـ الصبلة، واألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر  اهلل سبحانو وتعاىل،واحًتاـ الوالدين، واستشعار مراقبة 
 لتحلي باألخبلؽ والصفات احلميدة.او  والصرب على ذلك،

   
 .ىذا العمل، وأف جيعلو يف ميزاف حسناتنا يـو القيامة قائمُت على ادللتقى ومن الواهلل نساؿ أف يتقبل مٍت

                                                             

. 89سورة النحل، اآلية:  ( ػ1)
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1719&idto=1719&bk_no=61&ID=1736#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1719&idto=1719&bk_no=61&ID=1736#docu
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 المبحث األول
 التربيةالمنهج القرآني في 

   
ادلنهج القومي واذلدي الرشيد والسبيل ادلبُت لصبلح البشرية أمجع، فلقد أنزؿ اهلل  القرآف الكرميتضمن 

واذلدي ، لتكوف ادلنهج والدستور صلى اهلل عليو وسلمبينات على رسولو الكرمي زلمد سبحانو وتعاىل آياتو ادل
 .وتعمل بوأف تتبعو  على األمة  جيبالذي الرشيد 

ُر اْلُمْؤِمِنَُت ال ِذيَن يَػْعَمُلوَف )يقوؿ اهلل سبحانو وتعاىل:  ِإف  َىَذا اْلُقْرَآَف يَػْهِدي لِل يِت ِىَي أَقْػَوـُ َويُػَبشٍّ
 (1) .(الص احِلَاِت َأف  ذَلُْم َأْجرًا َكِبَتًا

صلى اهلل عليو  زلمد على رسولوميدح تعاىل كتابو العزيز الذي أنزلو ذلذه اآلية: " هكر ابن كثَت يف تفسَت ذ      
(2) "، وأوضح السبلوسلم وىو القرآف، بأنو يهدي ألقـو الطرؽ

  

إلطبلؽ فيمن ىكذا على وجو ا: " -رمحو اهلل  -، يقوؿ ومن بعض ما ذكره سيد قطب عن ىذه اآلية   
ما يهديهم إليو  ويشمل  ،ببل حدود من زماف أو مكاف وأجياالً  , فيشمل اذلدى أقواماً يهديهم وفيما يهديهم
   (3)"., وكل خَت يهتدي إليو البشر يف كل زماف ومكافكل منهج وكل طريق

اهتم وأخبلقهم وسلوكهم فهذا القرآف يهدي لليت أقـو وأصوب يف كل شؤوف البشر، يف عقائدىم وعباد    
يقوؿ الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود رضي ويف إدارة كل ما خيص شؤوف حياهتم، ، فيما بينهم وعبلقاهتم
: ، كما يقوؿ اإلماـ الشافعي رمحو اهلل(4)"ُّت لنا يف القرآفأُنزؿ يف القرآف كل علم، وكل شيء قد بػُ "اهلل عنو: 

قاؿ السيوطي رمحو ، و (5) "ليست تنزؿ بأحد يف الدين نازلة إال يف كتاب اهلل الدليل على سبيل اذلدى فيها"
ودائرة مشسها ومطلعها، أودع فيو سبحانو وتعاىل علم كل  كتابنا القرآف ذلو مفجر العلـو ومنبعها،  وإفّ اهلل: "

 (6) " وعليو يعتمد ،فًتى كل ذي فن منو يستمد ،كل ىْدٍي وغي شيء، وأباف فيو

                                                             

. 9، اآلية: اإلسراءسورة  ( ػ1)
 

(.5/48ابن كثَت )  -تفسَت القرآف العظيم  ( ػ2)
 

 (.4/2215سيد قطب ) –يف ظبلؿ القرآف  ( ػ3)
 

. (7/634ابن جرير الطربي ) –جامع البياف يف تفسَت القرآف  ( ػ4)
 

. (1/13جبلؿ الدين السيوطي ) –معًتؾ األقراف يف إعجاز القرآف  ( ػ5)
 

. (39/  1جبلؿ الدين السيوطي ) –ف اإلتقاف يف علـو القرآ ( ػ6)
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  .َّبًّ رَّب  يُريبٍّ ، َربٍّ ، َتربيًة ، فهو ُمَربٍّ ، وادلفعوؿ ُمرَ : لغة    :مفهوم التربية *
 (1).رَّب  األُب ابَنو ىّذبو ومنّى قواه اجلسمّية والعقلّية واخللقّية كي تبلغ كماذلا                           

ىي رلموعة العمليات اليت ُّا يستطيع اَّتمع أف ينقل معارفو وأىدافو ادلكتسبة ليحافظ على  اصطالحاً:
فهي عملية منو وليست  ،اث وأيضا لؤلفراد الذين محملونوذلذا الًت بقائو، وتعٍت يف الوقت نفسو التجدد ادلستمر 

 (2) .ا احلياة نفسها بنموىا وٕتددىاذلا غاية إال ادلزيد من النمو، إهن
 (3)فالًتبية عند أفبلطوف: "ىي إعداد الفرد ليصبح عضواً صاحلاً يف اَّتمع".: مفهومها عند علماء التربية

العمل الذي تقـو بو لتنشئة طفل أو شاب، وإهنا رلموعة من العادات  ىي": )   Littreوعند ليًتي )
 (4)".الفكرية أو اليدوية اليت تكتسب، ورلموعة من الصفات اخللقية اليت تنمو

إىل  الشيءوعند اإلماـ البيضاوي: يقوؿ عند تفسَته لفاٖتة الكتاب: ) أصل الرب ٔتعٌت الًتبية، وىي تبليغ  
كمالو شيئًا فشيئاً، مث وصف بو تعاىل للمبالغة، فًتبية الناشئ على ىذا األصل، ىي العمل على إيصاؿ 

  (5) الناشئ إىل كمالو شيئاً فشيئاً (.
 : مفهوم المراهقة*   

 الذي يعٍت االقًتاب من الشيء.  (راىق) إىل الفعل العريب (ادلراىقة)ترجع كلمة ": لغة
ضج ن رأيُتو غبلًما مراىًقا،) الرٍّجاؿراىق الغبلـُ قارب احلُُلَم وبلغ حد   ُمراىقًة، فهو ُمراِىق، ،راىَق، يُراىق

                                                       (6).": بُت البلوغ وسّن الرُّشدشابٌّ ُمراِىقٌ   (،وٗتطى مرحلة ادلراىقة، تفكَته
 ،سنة 20-13يف الفًتة الزمنية بُت، و٘تتد قة تقع بُت مرحلة الطفولة والنضجادلراى، فًتة "ادلراىقة اصطالحاً:

  (7)".النفسية والسلوكية االضطرابات، وقد ٖتدث خبلذلا بعض ث تغَتات بدنية ونفسية واجتماعيةوتتميز ْتدو 
تربية ربانية تستمد أىدافها من خالق الربية، كم أهنا تربية متوازنة  أهناأما ما مييز الًتبية القرآنية عن غَتىا، 

اإلنساف الصاٌف وهتدؼ إىل هتيئة ، يًا وروحيًا وبدنيًا ونفسياً هتدؼ إىل منو اإلنساف منوًا متوازنًا عقليًا وجسد
ة قابلة للتطبيق وصاحلة لكل كما أف الًتبية القرآنية تربي ،لتعامل مع احلياة الدنيا ومع احلياة اآلخرةالقادر على ا

                                                             

. اللغة العربية ادلعاصر ادلعجم: ( ػ1)
 

(http://altadreeb2010.blogspot.com  )موقع التدريب الًتبوي  ( ػ2)
 

. 32ترمجة األستاذ صاٌف عبدالعزيز، ص -مونرو  -تاريخ الًتبية  ( ػ3)
 

.  20ترمجة د. عبداهلل عبدالدامي، ص -رونيو أوبَت  -الًتبية العامة  ػ (4)
 

(.7/ 1عبداهلل بن عمر البيضاوي، ) –أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ( ػ5)
 

. اللغة العربية ادلعاصر ادلعجم: ( ػ6)
 

  .4ص ،لطفي الشربيٍتد. - سلسلة ادلعاجم الطبية ادلتخصصة معجم مصطلحات الطب النفسي، ( ػ7)

http://altadreeb2010.blogspot.com/
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الًتبية بأحداث اليـو و الًتبية باحلدث، ومتنوعة، منها  أساليب تربوية سلتلفةاستخدـ القرآف ولقد زماف ومكاف، 
 .والًتبية بالعادة ،بالقصةوالًتبية  والًتبية بالًتغيب والًتىيب، بادلوعظة احلسنة،الًتبية و ، الًتبية بالقدوةو اآلخر، 

شىت من الناس، فلقد خاطب القرآف الغٍت بقولو رآنية بتوجيهاهتا اليت ٗتص أصناؼ الًتبية القكما ٘تيزت 
م ُموْا اخْلَِبيَث ِمْنُو يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوْا أَنِفُقوْا ِمن طَيٍَّباِت َما َكَسْبُتْم َوشل ا َأْخَرْجَنا َلُكم مٍَّن اأَلْرِض َواَل تَػيَ )سبحانو: 

يدٌ  تُنِفُقوفَ  ، كما خاطب الفقَت بقولو سبحانو: (1) (َوَلْسُتم ِبآِخِذيِو ِإال  َأف تُػْغِمُضوْا ِفيِو َواْعَلُموْا أَف  الّلَو َغٍِتٌّ محَِ
اْلِكَتاَب شل ا َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم َوال ِذيَن يَػْبتَػُغوَف  ۗ  َوْلَيْستَػْعِفِف ال ِذيَن اَل جيَُِدوَف ِنَكاًحا َحىت ٰ يُػْغِنيَػُهُم الل ُو ِمْن َفْضِلِو )

رًا  َواَل ُتْكرُِىوا فَػتَػَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْف  ۗ  َوآتُوُىْم ِمْن َماِؿ الل ِو ال ِذي آتَاُكْم  ۗ  َفَكاتُِبوُىْم ِإْف َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخيػْ
نْػَيا  أََرْدَف َٖتَصًُّنا لَِتْبتَػُغوا   (2) (.َوَمْن ُيْكرِْىُهن  فَِإف  الل َو ِمْن بَػْعِد ِإْكرَاِىِهن  َغُفوٌر َرِحيمٌ  ۗ  َعَرَض احْلََياِة الدُّ

َوَعاِشُروُىن  بِاْلَمْعُروِؼ فَِإف َكرِْىُتُموُىن  فَػَعَسى َأف َتْكَرُىواْ َشْيئاً َوجَيَْعَل الّلُو كما خاطب الزوج بقولو سبحانو: )
(3) (ِفيِو َخَْتاً َكِثَتاً 

َواْلُمطَل َقاُت يَػتَػَرب ْصَن بِأَنُفِسِهن  َثبلَثََة قُػُرَوٍء َواَل محَِلُّ ادلطلقة بقولو سبحانو: )، وخاطب الزوجة  
دٍِّىن  يف َذِلَك ِإْف َأَحقُّ بِرَ  ذَلُن  َأف َيْكُتْمَن َما َخَلَق الّلُو يف أَْرَحاِمِهن  ِإف ُكن  يُػْؤِمن  بِالّلِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َوبُػُعولَتُػُهن  

 .(4) (َحُكيمٌ  أَرَاُدواْ ِإْصبَلًحا َوذَلُن  ِمْثُل ال ِذي َعَلْيِهن  بِاْلَمْعُروِؼ َولِلرٍَّجاِؿ َعَلْيِهن  َدَرَجٌة َوالّلُو َعزِيزٌ 
ِإىَلٰ َأْىِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَػُْتَ الن اِس ِإف  الل َو يَْأُمرُُكْم َأْف تُػَؤدُّوا اأْلََمانَاِت كما خاطب سبحانو احلكاـ بقولو: )

يًعا َبِصَتًا ۗ  ِإف  الل َو ِنِعم ا يَِعُظُكْم ِبِو  ۗ  َأْف َٖتُْكُموا بِاْلَعْدِؿ  ، وخاطب الرعية بقولو سبحانو: (5) (ِإف  الل َو َكاَف َسَِ
لر ُسوَؿ َوأُْويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْف تَػَناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَػُردُّوُه ِإىَل الل ِو َوالر ُسوِؿ يَاأَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الل َو َوَأِطيُعوا ا)

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويبًل    (6) (.ِإْف ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِالل ِو َواْليَػْوـِ اآْلِخِر َذِلَك َخيػْ
القرآف، وال شك أف اآلباء واألبناء كاف ذلم نصيب ىذه بعض أصناؼ الناس اليت وجو ذلا خطاب وتوجيو يف 

من ىذه التوجيهات اليت  من اخلطاب والتوجيو القرآين، وما ىذه اآليات اليت سنكشف إعجازىا إال جزء
 19وحىت  13يف ىذا القرآف العظيم، فلقد كانت وصايا لقماف البنو والواردة يف سورة لقماف من اآلية  وردت

ادلبحث ص تربية األبناء والسيما وىم يف فًتة ادلراىقة، وىذا ما سنتناولو بالتفصيل يف وصايا تربوية قيمة ٗت
 . الثاين من ىذا البحث

                                                             

. 267، اآلية: البقرةسورة  ( ػ1)
 

. 33، اآلية: النورسورة  ( ػ2)
 

. 19، اآلية: النساءسورة  ( ػ3)
 

. 228، اآلية: البقرةسورة  ( ػ4)
 

. 58، اآلية: النساءسورة  ( ػ5)
 

. 59، اآلية: النساءسورة  ( ػ6)
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 الثانيالمبحث  
 مواعظ لقمان الحكيم البنه

 دعوة إلى التوحيد:  -1
  (1) .(َوِإْذ قَاَؿ لُْقَماُف اِلْبِنِو َوُىَو يَِعظُُو يَا بُػٍَت  اَل ُتْشرِْؾ بِالل ِو ِإف  الشٍّْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ قاؿ تعاىل: )       

الشرؾ من ىذا الظلم العظيم، ف وينبهومن أف يشرؾ باهلل،  محذرهيف وعظ ابنو، موعظة يبدؤىا احلكيم لقماف 
قد اإلنساف أف مع اهلل خالقاً فإذا اعت ،، أو أَسائو وصفاتوإلوىيتوربوبيتو، أو  يفباهلل يكوف ّتعل شريك هلل 

ظاملٌ لنفسو، ظاملٌ بتحقَت نفسو اليت كرمها اهلل سبحانو وتعاىل، ظامٌل لنفسو ْترماهنا من رضا  فهو مشرؾٌ آخر 
ألنو يساوي اخلالق العظيم مدبر األمر كلو، عامل الغيب والشهادة، ظلم عظيم اهلل سبحانو وتعاىل، كما أنو 

 .شيئاً  بذلك ادلخلوؽ الضعيف الذي ال ميلك من أمره
قوؿ تعاىل سلربًا عن وصية لقماف لولده، وقد ذكره ي"ولقد جاء يف تفسَت ابن كثَت حوؿ تفسَت ىذه اآلية 

الّلو تعاىل بأحسن الذكر، وىو يوصي ولده الذي ىو أشفق الناس عليو وأحبهم إليو، فهو حقيق أف مينحو 
ِإف  الشٍّْرَؾ َلظُْلٌم )ئاً، مث قاؿ زلذرًا لو أفضل ما يعرؼ، وذلذا أوصاه أواًل بأف يعبد الّلو وحده وال يشرؾ بو شي

ن آمنوا ومل يلبسوا الذي )دلا نزلت   : قاؿ رضي اهلل عنو، عن عبد الّلو بن مسعود  ، أي ىو أعظم الظلم  (،َعِظيمٌ 
أينا مل يلبس إميانو   : وقالوا - صلى الّلو عليو وسلم -شق ذلك على أصحاب رسوؿ الّلو   (،إمياهنم بظلم

تشرؾ  يا بٍت  ال)  إنو ليس بذلك، أال تسمع إىل قوؿ لقماف  )   : صلى الّلو عليو وسلم -فقاؿ رسوؿ الّلو   ؟ لمبظ
  (3)" من حديث األعمش، بومسلم رواه و  ،أخرجو البخاري "    (2) (.بالّلو إف الشرؾ لظلم عظيم

ادلراىق إىل الشك يف القيم الدينية اليت تعلمها يف ولقد وجد اخلرباء الًتبويوف أف يف بداية مرحلة ادلراىقة مييل 
ًا كانت ديانتو، وقد يعجز عن فهم ادلعاين الدينية والفلسفية العميقة يف بداية مرحلة ادلراىقة، مرحلة الطفولة أيّ 

 .عليهالكن بالًتبية والتوجيو والرعاية يدحض تلك الشكوؾ اليت تساور نفسو بالشك يف قيمو الدينية اليت ترَّب 
ويذكر د. فؤاد البهي السيد "تدؿ مناقشات ادلراىق وجدلو العنيف على وجود اليقظة الدينية، حيث مييل 

 (4)".والقضاء والقدر واجلرب واالختياراجلنة والنار والبعث واخللود مناقشة أمور مثل الثواب والعقاب و إىل 

                                                             

. 13، اآلية: لقمافسورة  ( ػ1)
 

. (6/336كثَت )ابن   -تفسَت القرآف العظيم  ( ػ2)
 

. (124(، وصيحيح مسلم برقم )4776صحيح البخاري برقم ) ( ػ3)
 

. 1986دار الفكر العريب  -األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة ( ػ4)
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1444#docu
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)يكثر جدؿ ادلراىقُت والشباب حوؿ ادلسائل الدينية إىل درجة ٕتعل الكبار  د. إبراىيم وجيو زلمود: ويذكر
يفسرونو يف بعض األحياف على أنو إحلاد وكفر بالدين، وىو ليس كفرًا يف الواقع وليس إحلاداً، بل رغبًة يف 

بأمور الدين ىو  ادلعرفة واإلدلاـ ُّذه النواحي كرغبتو يف اإلدلاـ بغَتىا من ادلوضوعات، وإف اىتمامو اخلاص
 (1) السبب يف كثرة جدلو ومناقشتو(.

أف ، و خبلؿ فًتة ادلراىقة  أف يهتموا ٔتوضوع العقيدةضروري والواجب على اآلباء وادلربُتلذا كاف من ال   
للخوض يف  كذلك  وأف يكونوا مستعدينالعبودية هلل سبحانو وتعاىل، مبدأ بًتسيخ مبدأ التوحيد و يقوموا 

أف يضعوا نصب أعينهم أمر الًتكيز  والًتبوية  بادلناىج التعليميةادلعنيُت كما علىنقاشات تتعلق بأمور العقيدة،  
 أمور التوحيدأف يقروا يف مناىج التعليم وبالذات ركن اإلمياف باهلل سبحانو وتعاىل، و  الست، أركاف اإلميافعلى 

كما عليهم االىتماـ أيضًا ٔتوضوع ،  (األَساء والصفاتتوحيد و  ،ربوبيةوتوحيد ال اإللوىية،توحيد ) بأنواعها
 مبدع خلق ىذا الكوف الفسيح والسماوات العظاـ. اخلالق  ةالتفكر يف خلق اهلل سبحانو وتعاىل، وبعظم

قيم ، فشكوا الشك اإلجيايب بالوال بد لنا أف نتذكر يف ىذا ادلقاـ حاؿ الفتية الذين كانوا يف فًتة ادلراىقة
عبادة غَت اهلل سبحانو وتعاىل، فاىتدوا وزادىم اهلل متمثلًة بالدينية اليت تربوا عليها يف فًتة الطفولة واليت كانت 

َيٌة آَمُنوا  َعَلْيَك نَػَبَأُىْم بِاحلَْقٍّ ضَلُْن نَػُقصُّ ىدًى، إهنم فتية الكهف، يقوؿ اهلل سبحانو وتعاىل عنهم: ) ِإنػ ُهْم ِفتػْ
ْم  ًا َوَرَبْطَنا َعَلى قُػُلوُِِّْم ِإْذ قَاُموا فَػَقالُوا َربػَُّنا َربُّ الس َماَواِت َواأْلَْرِض َلن ن ْدُعَو ِمن ُدونِِو ِإذلَ *  َوزِْدنَاُىْم ُىًدىِبَرٍُِّّ

ٍ َفَمْن َأْظَلُم شل ِن افْػتَػَرى َىُؤاَلء قَػْوُمَنا اٗت َُذوا ِمن ُدونِِو آذِلًَة ل ْواَل يَْأتُوَف َعَليْ  *َلَقْد قُػْلَنا ِإذًا َشَططًا  ِهم ِبُسْلطَاٍف بَػُتٍّ
يٍّْئ َلُكم َوِإِذ اْعتَػَزْلُتُموُىْم َوَما يَػْعُبُدوَف ِإال  الل َو فَْأُووا ِإىَل اْلَكْهِف يَنُشْر َلُكْم َربُُّكم مٍّن ر محتو ويُػهَ  *َعَلى الل ِو َكِذباً 
 (.مٍّْن أَْمرُِكم مٍّْرَفقاً 

(2)  

روى رلاىد عن ابن عباس أف ىؤالء الفتية كانوا يف دين ملك يعبد "ذكر اإلماـ الشوكاين يف تفسَته:    
أو من األصناـ ويذبح ذلا ويكفر باهلل، وقد تابعو على ذلك أىل ادلدينة فوقع للفتية علم من بعض النحويُت 

خذوا نفوسهم بالتزاـ الدين وعبادة اهلل، ، فآمنوا باهلل ورأوا ببصائرىم قبيح فعل الناس، فأمؤمٍت األمم قبلهم
فرفع أمرىم إىل ادللك، وقيل لو إهنم قد فارقوا دينك واستخفوا آذلتك وكفروا ُّا، فاستحضرىم ادللك يف رللسو 

َربػَُّنا َربُّ الس َماَواِت )وأمرىم باتباع دينو والذبح آلذلتو وتوعدىم على فراؽ ذلك بالقتل، فقالوا لو فيما روي 
، وروي أهنم قالوا ضلو ىذا الكبلـ وليس بو، فقاؿ ذلم ادللك إنكم شباف (َوِإِذ اْعتَػَزْلُتُموُىمْ )إىل قولو  (ْرضِ َواأْلَ 

أغمار ال عقوؿ لكم، وأنا ال أعجل بكم، بل أستأين، فاذىبوا إىل منازلكم ودبروا رأيكم وارجعوا إىل أمري، 
                                                             

. 54د. إبراىيم وجيو زلمود، ص –ادلراىقة خصائصها ومشكبلهتا  ( ػ1)
 

. 16 -13: الكهف، اآلياتسورة  ( ػ2)
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فتشاور الفتية يف اذلروب بأدياهنم، فقاؿ ذلم أحدىم إين  وضرب ذلم يف ذلك أجبًل، مث إنو سافر خبلؿ األجل
أعرؼ كهفاً يف جبل كذا كاف أيب يدخل فيو غنمو، فلنذىب إليو فنختفي فيو حىت يفتح اهلل لنا، فخرجوا فيما 

 (1)".روي يلعبوف بالصوجلاف والكرة وىم يدحرجوهنا إىل ضلو طريقهم لئبل يشعر الناس ُّم

الوالدين:دعوة لبر  -2    

ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو مَحََلْتُو أُمُُّو َوْىًنا َعَلى َوْىٍن َوِفَصالُُو يف َعاَمُْتِ َأِف اْشُكْر يل قاؿ تعاىل: ) َنا اإْلِ َوَوص يػْ
  (2) (.َولَِواِلَدْيَك ِإيَل  اْلَمِصَتُ 

ىي وصية اعًتاضية من اهلل سبحانو وتعاىل لئلنساف جاءت بُت ثنايا وصايا لقماف البنو، وىو ما ذىب  
ٗتلل بُت وصايا لقماف وأثناء وعظو اعًتاض بآيتُت، كما يذكر الواحدي: )لًتجيحو مجع كثٌَت من ادلفسرين،  

وىل: ولقد أمرنا اإلنساف وألزمناه برب موجهتُت من الّلو تعاىل، ال من كبلـ لقماف على الراجح، مفاد اآلية األ
سيما أمو، فإهنا محلتو يف ضعف على ضعف، من احلمل إىل الطلق، إىل يو وطاعتهما وأداء حقوقهما، والوالد

، وأمرناه بشكر الّلو على وهنارا حىت صار كبَتاً  الوالدة والنفاس، مث الرضاع والفطاـ يف مدة عامُت، مث تربيتو ليبلً 
(3) (.ر والديو، ألهنما سبب وجوده، ومصدر اإلحساف إليو بعد الّلو تعاىلنعمتو، وبشك  

 بأبيو، وألف ادلراىق أحوج ما يكوف ُّذه الفًتة دلن يذكره بفضل والديو عليو، وخاصًة أمو لضعفها مقارنةً   
جاءت وصية اهلل لو يف ثنايا وصايا لقماف  إضافة إىل ما تكبدتو من اجلهد والعناء ادلضاعف يف الرعاية والًتبية،
، وخاصًة إذا ما كانت )وهلل ادلثل األعلى( ناوألف الوصية أبلغ وأصلع إذا كانت من طرؼ ثالث كما ىو احلاؿ ى

 اهلل الوصية من اهلل سبحانو وتعاىل، فهي أمٌر جيب أف يتبع، ولطبيعة ادلراىق وحبو دلعرفة أبعاد ما يؤمر بو بُّت 
تعاىل فضل والدتو عليو.سبحانو و   

فادلراىق الذي كاف طفبلً يأنس مع والديو ويسمع تعًتي ادلراىق تغَتات يف شعوره ٕتاه والديو، قد و    
يرى بذلك أنو تبعية ومنقصة ْتقو أماـ أقرانو، لذا تشكو األمهات كثَتاً من ويطيع ولو كاف األمر من والدتو، 

مل أهنن مل يعدف قادرات على توجيو أبنائهن يف ىذه الفًتة، وأف األبناء أبنائهن خبلؿ فًتة ادلراىقة، ويشعرف ب
 يعودوا يسمعوا األوامر والتوجيهات كما كاف احلاؿ وىم أطفاؿ.

                                                             

(. 10/359زلمد بن أمحد القرطيب، )أبو عبداهلل  –فتح القدير اجلامع بُت فٍت الرواية والدراية من علم التفسَت  ( ػ1)  
 .14: لقماف، اآليةسورة  ( ػ2)
 

 (.3/2024د. وىبة بن مصطفى الزحيلي، ) –تفسَت الوسيط ال ( ػ3)
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كاف نوع تلك السلطة ىي الطابع ادلميز  اً يقوؿ د. إبراىيم وجيو زلمود"تبدو مقاومة سلطة الكبار أيّ 
لسلوؾ ادلراىق، وتظهر ىذه ادلقاومة بوضوح يف الثورة ضد األبوين اللذين يتمثبلف يف نظره كشخصُت يريداف 

فرضاف عليو أموراً ال يرغب فيها، كما يرى ي، ويصراف على تبعيتو ذلما، ويتدخبلف يف شؤونو اخلاصة و احتكاره
(1).عو من االستقبلؿ والتحرر واالتصاؿ بأقرانو من الشباب"فيهما شخصُت محاوالف من  

نوا الًتبويُت وادلعنيُت بأمور ادلناىج التعليمية والًتبوية أف يوجهوا األبناء لرب الوالدين، وأف يبيلذا فعلى    
اليت أنعم  على نعمو الكثَتة اء فضيلة الشكر هلل سبحانوعلموا األبنأف يتعاىل عليهم، و فضلهما بعد فضل اهلل 

وعلى فضلو سبحانو وتعاىل ومنو علينا يف شىت مناحي احلياة، وأف يعلموىم فضيلة شكر الوالدين  ،ُّا علينا
 بامتثاؿ أوامرمها بعد أوامر اهلل سبحانو وتعاىل، ما مل تكن تلك األوامر فيها معصية وإمث.

:من أناب إلى اهللتباع سبيل ال شرك، ودعوةإن أمرا بلعدم طاعة الوالدين  دعوة -3    
نْػَياِإْف َجاَىَداَؾ َعَلى َأْف ُتْشرَِؾ يب َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم َفبَل ُتِطْعُهَما وَ قاؿ تعاىل: )و  ُهَما يف الدُّ  َصاِحبػْ

 (2) (.تَػْعَمُلوفَ ِإيَل  مُث  ِإيَل  َمْرِجُعُكْم فَأُنَػبٍُّئُكْم ٔتَا ُكْنُتْم  َمْعُروفًا َوات ِبْع َسِبيَل َمْن أَنَابَ 
(3)".كبلـُ مستأنٌف اعًتض بو على هنِج االستطراِد يف أثناِء وصي ِة لقماَف تأكيداً دلا فيها من الن هِي عن الشٍّرؾِ "  

اهلل ذين سبق وأف أمر لولو كاف ىذا ادلخلوؽ ىو أحد الوالدين ال حىت فبل طاعة دلخلوؽ يف معصية اخلالق،   
اهلل أمر مقدمة على طاعتهما، ومع ذلك اهلل  طاعة والوصية ُّما والشكر ذلما، فإف، بربمهاسبحانو وتعاىل 

سبحانو وتعاىل باإلحساف إليهما ؤتصاحبتهما بادلعروؼ، وإف حرصا أشد احلرص على أف تشرؾ باهلل أو أف 
. تتبع ملًة غَت ملة اإلسبلـ  

ولقد جاء ارتباط ىذه التوجيهات والكبلـ ادلستعرض على هنج االستطراد يف ىذا ادلوقف، استكمااًل    
للتوجيهات وادلواعظ اليت تناسب األبناء يف فًتة ادلراىقة، فادلراىق بطبعو ينزع لبلستقبللية اليت قد تكوف على 

 الذي قد ينتاب التمرد السليب احمجشكل ٘ترد وثورة ضد سلطة األبوين، فجاءت ىذه التوجيهات لتكبح 
وعلى ن ادلراىق، ولتوجيهو التوجيو الصحيح يف التمرد واالستقبللية، وأكرب مثاؿ لتمرد إجيايب على األبوي

  معتقداهتما مع مصاحبتهما بادلعروؼ، ٘ترد سيدنا إبراىيم عليو السبلـ على والده ومعتقدات والده،

                                                             

 .61صد. إبراىيم وجيو زلمود،  -ادلراىقة خصائصها ومشكبلهتا  ( ػ1)
 

 15: لقماف، اآليةسورة  ( ػ2)
 

 (.7/71أبو السعود، ) –إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي  ( ػ3)
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إبراىيم عليو السبلـ ا متحدثاً عما فعلو سيدن يقوؿ اهلل سبحانو وتعاىل يف كتابو وعلى قومو ومعتقدات قومو،
َذا ِبآذِلَِتَنا ِإن ُو َلِمَن الظ اِلِمُتَ ) :بآذلتهم ْعَنا فَػىًت َيْذُكُرُىْم يُػَقاُؿ َلُو ِإبْػرَاِىيمُ *  قَالُوا َمْن فَػَعَل ىَٰ (1) (.قَالُوا َسَِ  

ْعَنا فَػىًت )وىناؾ احتماؿ أف يكوف قوذلم: "يقوؿ سيد قطب:  يقصد بو إىل تصغَت شأنو بدليل ٕتهيلهم  (َسَِ
..ولكننا نرجحللتقليل من أمهيتو، وإفادة أنو رلهوؿ ال خطر لو؟ قد يكوف (!يُػَقاُؿ َلُو ِإبْػرَاِىيمُ )ألمره يف قوذلم:   

(2)".نو كاف فىت حديث السن يف ذلك احلُتأ  

للتمرد اإلجيايب يف فًتة ادلراىقة، وىو ٘ترد الصحايب اجلليل سعد بن أيب وقاص رضي اهلل وىناؾ مثاؿ آخر    
عاماً، حيث ٘ترد على أمو وترؾ دينها ودين آبائو، واتبع دين زلمد صلى اهلل عليو  17الذي أسلم وعمره  عنو،

ىذه اآلية اليت ضلن بصددىا. فيووسلم، بل ىو نفسو الذي نزلت   
عن أيب عثماف النهدي أف سعد بن أيب "ـ األلوسي يف تفسَته عن سبب نزوؿ ىذه اآلية: ويذكر اإلما    

قالت: يا سعد وما  ،كنت رجبًل برًا بأمي فلما أسلمت  ،اآلية (ِإْف َجاَىَداؾَ )و ىذه اآلية  وقاص قاؿ: أنزلت يفّ 
 ،فيقاؿ يا قاتل أمو ،ىذا الذي أراؾ قد أحدثت؟ لتدعن دينك ىذا أو ال آكل وال أشرب حىت أموت فتعَت يب

فمكثت يوًما وليلة ال تأكل فأصبحت قد جهدت  ،قلت: ال تفعلي يا أمو فإين ال أدع ديٍت ىذا لشيء
أيت ذلك قلت: يا أمو تعلمُت واهلل ولو كانت فمكثت يوًما وليلة ال تأكل فأصبحت قد اشتد جهدىا فلما ر 
فإف شئت فكلي وإف شئت ال تأكلي فلما  ،لك مائة نفس فخرجت نفًسا نفًسا ما تركت ديٍت ىذا لشيء

(3)".رأت ذلك أكلت فنزلت ىذه اآلية
    

لنزوؿ وإف كاف ىناؾ سبب خاص من أناب إىل اهلل،  كل  التباع سبيلعامة أما الدعوة األخرى فهي دعوة  
أخرج الواحدي عن عطاء عن "، ففي تفسَت األلوسي: ىذه اآلية، فالعربة بعمـو اللفظ ال ٓتصوص السبب

وسعيد بن زيد ، حُت أسلم رآه عبد الرمحن بن عوؼوذلك أنو  ،ن أناب أبو بكرٔتإنو يريد  :ابن عباس قاؿ
 ،فقاؿ أبو بكر: نعم ،عليو وسلم فقالوا أليب بكر آمنت وصدقت زلمًدا صلى اهلل ،وعثماف وطلحة والزبَت

 (َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإيَل  واتبع )فأتوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فآمنوا وصدقوا فأنزؿ اهلل تعاىل يقوؿ لسعد: 
يعٍت أبا بكر رضي اهلل تعاىل عنو، وابن جريج يقوؿ كما أخرج عنو ابن ادلنذر من أناب زلمد عليو الصبلة 

 (4)".والسبلـ، وغَت واحد يقوؿ ىو صلى اهلل عليو وسلم وادلؤمنوف، والظاىر ىو العمـو

                                                             

. 60 -59: األنبياء، اآليتُتسورة  ( ػ1)
 

. (4/2386سيد قطب، ) –يف ظبلؿ القرآف  ( ػ2)
 

(.21/88(،)21/87زلمد األلوسي ) –روح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم والسبع ادلثاين  ( ػ3)
 

(.21/88زلمد األلوسي ) –روح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم والسبع ادلثاين  ( ػ4)
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ءت متبلئمة ومتناسبة ، ولكنها جأتختلف أعمارىم والتوجيهات واألوامر يف ىذه اآلية عامة لكل ادلسلمُت  
مع خصائص ادلراىقُت أكثر من غَتىم، فمن خصائص فًتة ادلراىقة سعي ادلراىق احلثيث إىل تكوين 
الصداقات أو رلموعة األصدقاء أو ما يسمى بالشلة، ويتأثر ادلراىق بصحبتو تأثرًا شديدًا سلبًا أو إجيابًا، 

 افع عن أفكارىم بكل محاسة وتعصب.فيسلك سلوكهم ويفعل أفعاذلم ويعتقد معتقداهتم، ويد

رلموعة إهنا ، ه ادلرحلة العمريةىذ دلن ىم يف مثلوصلد يف القرآف الكرمي مثااًل َّموعة األصدقاء ادلثالية    
َيُة ِإىَل اْلَكْهِف فَػَقالُوا َربػ َنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحًَة يقوؿ اهلل سبحانو وتعاىل عنهم: ) أصحاب الكهف، ِإْذ أََوى اْلِفتػْ

، فهؤالء فتية يف مرحلة ادلراىقة اعتقدوا اعتقادًا واحداً، تضامنوا مع بعضهم (1) (َوَىيٍّْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا َرَشًدا
اإلجيايب للرفقة والصحبة البعض، وناصر بعضهم اآلخر، بل إهنم تعاىدوا على ادلوت معًا، فكاف ىذا ادلثاؿ 

 الصاحلة، اليت التقت وتعاىدت على اخلَت.

ساسية للنمو االجتماعي خبلؿ ىذه الفًتة ميل ادلراىق من ادلظاىر األ"يقوؿ د. إبراىيم وجيو زلمود:    
ىي ميلو للخروج عن العبلقات  –كما تبُت لنا   –لتكوين الصداقات، فالصفة البارزة يف ادلظهر االجتماعي 

االجتماعية الضيقة اليت تربطو بأسرتو وحدىا، إىل عبلقات أوسع تتمثل يف أصدقائو ورفاقو، وميلو إىل االنتماء 
 . (2)"اعات من ىؤالء األصدقاء، كجماعة أصدقاء احلي أو النادي أو ادلدرسة أو ضلو ذلكإىل مج

لذا كاف من البلـز على اآلباء أف يوفروا ألبنائهم ادلكاف الًتبوي ادلناسب وخاصة يف فًتة ادلراىقة، وأف يسعوا   
على أف يشركوا أبناءىم يف احملاضن الًتبوية اذلادفة سواًء كانت ادلدرسة أو ادلسجد أو ادلركز الًتبوية الشبابية 

الصحيحة، واليت بدورىا ستمكن األبناء من أف جيدوا من خبلذلا الرفقة  اليت هتتم بًتبية األبناء الًتبية اإلسبلمية
 والصحبة الصاحلة. 

 

 

 
                                                             

. 10: الكهف، اآليةسورة  ( ػ1)
 

 .64ادلراىقة خصائصها ومشكبلهتا، د. إبراىيم وجيو زلمود، ص ( ػ2)
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=18&ayano=10#docu
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 الستشعار مراقبة اهلل: دعوة -4
ْأِت بُػٍَتٍّ ِإنػ َها ِإْف َتُك ِمثْػَقاُؿ َحب ٍة ِمْن َخْرَدٍؿ فَػَتُكْن يف َصْخَرٍة َأْو يف الس َماَواِت أَْو يف اأْلَْرِض يَ  اقاؿ تعاىل:)يَ     

 (.ِإف  الل َو َلِطيٌف َخِبَتٌ  َُِّا الل وُ 
(1) 

وىنا يكمل احلكيم لقماف موعظتو البنو، واليت قد بدأىا بالدعوة للتوحيد وبتحذيره من الشرؾ باهلل، فيكمل     
( من باب التحبب والتودد والشفقة والرمحة، وىو أحوج ما محتاجو االبن خبلؿ فًتة ادلراىقة ا بُػٍَتٍّ يَ بنداء ابنو )

 ة.عظة احلسنبالذات، من تقرب والده منو باحلب واحلناف وادلو 

"وجيب أف نوضح أف معاجلة مثل ىذه األزمات اليت تواجو ادلراىقُت، وأنواع يقوؿ د.إبراىيم وجيو زلمود: 
الصراع اليت يتعرضوف ذلا، إمنا تتم بالتوجيو السليم، وأخذ األمور بالرفق، والفهم الصحيح لطبيعة ادلشاكل اليت 

وأنو من الضروري أف يهتم اآلباء وكل ادلتصلُت بادلراىق والشاب يعانوف منها وطبيعة ادلرحلة اليت ميروف ُّا، 
 (2)ٔتشاكلو النفسية ومتاعبو، والعمل على تبليف أسباُّا من أوؿ األمر".

راجعة  (إهنا)الكناية يف قولو: "ورجوعًا لآلية وما ذكر عنها يف كتب التفسَت، فيذكر البغوي يف تفسَته:     
اين أحد كيف يعلمها اهلل؟ إىل اخلطيئة، وذلك أف ابن لقماف قاؿ ألبيو: يا أبت إف عملت اخلطيئة حيث ال ير 

 اآلية. (3) ".(يَا بُػٍَت  ِإنػ َها ِإْف َتُك ِمثْػَقاَؿ َحب ٍة ِمْن َخْرَدٍؿ فَػَتُكْن يف َصْخرَةٍ )فقاؿ: 

يف الصغر كحبة اخلردؿ،  -مثبل -السيئة لئلنساف إف تكن يا بٌت: إف احلسنة أووجاء يف تفسَت ادلنتخب: "
فتكن يف أخفى مكاف كقلب صخرة أو يف السموات أو يف األرض يظهرىا اهلل ومحاسب عليها، إف اهلل لطيف 

 (4)".ال ٗتفى عليو دقائق األشياء، خبَت يعلم حقائق األشياء كلها

لكي يستحضر مراقبة اهلل تعاىل لو يف كل أمره، يف سره وعلنو ويف ليلو وهناره ويف ىي دعوة من لقماف البنو     
فالقلب الذي يستشعر حقيقة مراقبة اهلل لو، وحقيقة أف اهلل ال ٗتفى عليو خافية يف األرض وال حلو وترحالو، 

رص دائمًا على يف السماء، وحقيقة أف اهلل قد أحاط بكل شيء علمًا وخرباً، فإف صاحب ىذا القلب سيح
 ويسخطو.  كل ما يفعلو، وأف يتجنب كل ما يُغضب اهلل  رضي اهلل يفأف يُ 

                                                             

 .16: لقماف، اآليةسورة  ( ػ1)
 

 .55د. إبراىيم وجيو زلمود، ص -ومشكبلهتا  ادلراىقة خصائصها ( ػ2)
 

 (.6/288أبو زلمد البغوي، ) –معامل التنزيل  ( ػ3)
 

 (.2/217جلنة علماء األزىر، ) -تفسَت ادلنتخب يف تفسَت القرآف الكرمي  ( ػ4)
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2741&idto=2741&bk_no=61&ID=2773#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2741&idto=2741&bk_no=61&ID=2773#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2741&idto=2741&bk_no=61&ID=2773#docu
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 يناحقيقة استشعار مراقبة اهلل سبحانو وتعاىل، وأف يربوىم على معفعلى ادلربُت أف يغرسوا يف ادلًتبُت    
 ذكر ولنا يف سلفنا الصاٌف خَت مثاؿ على تربية األبناء على مراقبة اهلل سبحانو وتعاىل، فلقد ، والتقوى اإلحساف

: )كنت وأنا ابن ثبلث سنُت سهل بن عبد اهلل التسًتي أنو قاؿعن "الغزايل يف كتابو إحياء علـو الدين اإلماـ 
، فقلت : كيف كر اهلل الذي خلقك: أال تذ يوما أقـو بالليل فأنظر إىل صبلة خايل زلمد بن سوار فقاؿ يل

، ٖترؾ بو لسانك، اهلل معي، اهلل ناظري قل بقلبك عند تقلبك بثيابك ثبلث مرات من غَت أف ؟ فقاؿ:أذكره
اىدي ، فقلت ذلك ليايل مث أعلمتو، فقاؿ: قل يف كل ليلة سبع مرات، فقلت ذلك مث أعلمتو، فقاؿ: اهلل ش

ة يف سري، مث قاؿ يل خايل يوماً: يا سهل من  ، فوقع يف قليب حبلو قل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرة، فقلتو
 (1)".كاف اهلل معو، وناظراً إليو وشاىده..أيعصيو؟ إياؾ وادلعصية 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ، قاؿ: فأخربين عن اإلحساف، فقاؿ: ادلشهور عليو السبلـ ويف حديث جربيل   
 (2) .تكن تراه فإنو يراؾ(أف تعبد اهلل كأنك تراه فإف مل ) وسلم

 ودعوة للصبر:، ودعوة لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلقامة الصالة دعوة -5

 َما َأَصاَبَك ِإف  َذِلَك ِمنْ يَا بُػٍَتٍّ أَِقِم الص بَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِؼ َواْنَو َعِن اْلُمْنَكِر َواْصربْ َعَلى قاؿ تعاىل: )
  (3) (.َعْزـِ اأْلُُمورِ 

الصبلة عماد الدين، وىي الركن الثاين من أركاف اإلسبلـ، والصبلة فرض ودين يف كل الديانات السابقة،      
الصبلة بىم اءأبنأف يأمروا فهي الصلة بُت العبد وربو، ولقد حث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم اآلباء على 

بن شعيب  وعمر  عن"احلديث ادلروي  عشر، ففي إف ىم قصروا ُّا وىم أبناءوأف يضربوىم  ،سبعوىم أبناء 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )مروا أوالدكم بالصبلة وىم أبناء سبع سنُت،  عن أبيو عن جده، قاؿ: قاؿ

 واضربوىم عليها وىم أبناء عشر، وفرقوا بينهم يف ادلضاجع(.
(4)    

ويًتتب أمر احملافظة على الصبلة أمور عدة تتعلق باجلانب التعبدي، كارتياد بيوت اهلل، وحضور حلق     
الذكر، وقراءة القرآف وحفظو، واحملافظة على النوافل واألذكار، ورلالسة الصاحلُت، والصياـ والقياـ، وغَتىا من 

 العبادات اليت تقرب العبد من اهلل سبحانو وتعاىل. 
                                                             

 أبو حامد الغزايل. -إحياء علـو الدين  ( ػ1)
 

 (.1/37مسلم ) ( ػ2)
 

 .17: لقماف، اآليةسورة  ( ػ3)
 

 (.417سنن أيب داود برقم ) ( ػ4)
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2742&idto=2742&bk_no=61&ID=2774#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2742&idto=2742&bk_no=61&ID=2774#docu
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ف من طبيعة ادلراىق انتقاد الواقع الذي يعيش بو بسبب الوعي واإلدراؾ الذي اعًتاه وميزه عن مرحلة ودلا كا   
جاءت ىذه ادلواعظ لتوظف ىذه الطاقة ادلخزونة إىل عمل وبسبب حب التمرد الذي قد ينتابو، الطفولة، 

خَت  عليو السبلـ ولنا يف سيدنا إبراىيم ،اخلَت، وإىل االنتقاد اإلجيايب ادلتمثل باألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر
َلَقْد وَ مثاؿ، حيث بدأ بانتقاد اَّتمع الذي يعيش بو، وبدأ باألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر، قاؿ تعاىل: )

َنا ِإبْػرَاِىيَم ُرْشَدُه ِمْن قَػْبُل وَُكن ا ِبِو َعاِلِمُتَ  قَالُوا  * ال يِت أَنْػُتْم ذَلَا َعاِكُفوفَ ِإْذ قَاَؿ أِلَبِيِو َوقَػْوِمِو َما َىِذِه الت َماثِيُل  * آتَػيػْ
ـْ أَْنَت ِمَن  *  قَاَؿ َلَقْد ُكْنُتْم أَنْػُتْم َوآبَاؤُُكْم يف َضبَلٍؿ ُمِبُتٍ  * َوَجْدنَا آبَاَءنَا ذَلَا َعاِبِدينَ  قَالُوا َأِجْئتَػَنا بِاحلَْقٍّ َأ

ِعِبُتَ  َوتَالل ِو  * َوأَنَا َعَلى َذِلُكْم ِمَن الش اِىِدينَ  قَاَؿ َبل َربُُّكْم َربُّ الس َماَواِت َواأْلَْرِض ال ِذي َفَطَرُىن   * البل 
 (.أَلَِكيَدف  َأْصَناَمُكْم بَػْعَد َأْف تُػَولُّوا ُمْدِبرِينَ 

(1)  

يقوؿ د. إبراىيم وجيو زلمود: "فالشباب راغبوف حقاً يف البذؿ، وإحساسهم بادلسؤولية ىو جزء من صميم    
شخصياهتم النامية ادلتحررة، ولكنهم ال يعرفوف كيف يوجهوف ىذه الطاقة ادلتحررة، فإذا مهدنا ذلم الطريق 

ف قد ساعدناىم حقاً على ٖتقيق أشياء ووضعنا أمامهم األىداؼ ورَسنا معهم اخلطط وتركناىم ينطلقوف، نكو 
ال يستطيعوف القياـ ُّا ٔتفردىم، ونكوف قد ساعدناىم أيضاً على اكتساب بعض العادات واالٕتاىات والقيم 

 (2)".االجتماعية ادلرغوب فيها

د كما أف طريق األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر ليس مفروشًا بالورود، وأقصد بذلك أف ىذا الطريق ق    
يعًتيو صعوبات ومضايقات، وقد يصحبو بعض االستهزاء والسخرية، فلقد تعرض دلثل ىذا األذى كثَت من 
األنبياء، فسيدنا نوح عليو السبلـ مكث يف قومو ألف سنة إال مخسُت عاماً وما آمن معو إال قليل، وصرب على 

 على ذلك، وسيدنا زلمد صلى اهلل ذلك، وسيدنا إبراىيم عليو السبلـ أحرؽ بالنار، وطرد من دياره، وصرب
عليو وسلم تعرض ألذى قريش يف مكة، ورمي باحلجارة يف الطائف، وصرب على ذلك، من أجل ذلك ختمت 

 (.َواْصربْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإف  َذِلَك ِمْن َعْزـِ اأْلُُمورِ اآلية بذكر )

                                                             

 .57 - 51 :األنبياء، اآلياتسورة  ( ػ1)
 

 .184مرجع سابق، ص -ادلراىقة خصائصها ومشكبلهتا  ( ػ2)
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1129&idto=1129&bk_no=51&ID=1133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1129&idto=1129&bk_no=51&ID=1133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1130&idto=1130&bk_no=51&ID=1134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1130&idto=1130&bk_no=51&ID=1134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1130&idto=1130&bk_no=51&ID=1134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1130&idto=1130&bk_no=51&ID=1134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1130&idto=1130&bk_no=51&ID=1134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1130&idto=1130&bk_no=51&ID=1134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1130&idto=1130&bk_no=51&ID=1134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1130&idto=1130&bk_no=51&ID=1134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1130&idto=1130&bk_no=51&ID=1134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1130&idto=1130&bk_no=51&ID=1134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1130&idto=1130&bk_no=51&ID=1134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1130&idto=1130&bk_no=51&ID=1134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1130&idto=1130&bk_no=51&ID=1134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1130&idto=1130&bk_no=51&ID=1134#docu
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, رىلشوا, لحريةا, ؿلعدا مثل لعامةا لقضاياا مع قاىػلمرا يتفاعليقوؿ األستاذ عبداللطيف ادلقرف: )    
 يندفع هافتر ،خطر يأل متوأ ضتتعر عندما خاصة جيةرلخاوا خليةالدا لسياسيةا متوأ قضايا مع ذلككػو 

 (1) .(شجاعة ئيةافد وحبرو ةبشد

توظيف ىذه لوا يف مناىجهم وبرارلهم الًتبوية لذا فعلى ادلربُت والقائمُت على العملية الًتبوية أف يفعّ    
الطاقات الكامنة وتوجيهها لفعل اخلَت، وللعمل التطوعي، والنتقاد الواقع انتقاداً اجيابياً، أمبًل للوصوؿ إىل واقع 

         .ومستقبل أفضل بعوف اهلل

 لتجنب الكبر: دعوة -6

َؾ لِلن اِس َواَل َ٘تِْش يف اأْلَْرِض َمَرًحا ِإف  الل َو اَل محُِبُّ ُكل  سُلَْتاٍؿ َفُخورٍ )وَ  قاؿ تعاىل:       (2).(اَل ُتَصعٍّْر َخد 
حبو ويفحش ألف ذلك مشي أشر وبطر وتكرب، فهو جدير بأف يظلم صااإلماـ البقاعي يف تفسَته: )يقوؿ    

ف ذلك يفضي بك إىل التواضع، فتصل إىل كل خَت، فًتفق بك األرض إذا صرت إويبغي، بل امش ىونًا ف
 (3) (.فيها حقيقة بالكوف يف بطنها

يف هناية مرحلة ادلراىقة يكتمل البناء اجلسمي للمراىق، وتربز العضبلت، وتظهر اذليئة الرجولية لو، ويرى     
نفسو سلتلفًا عن أقرانو الذين يصغرونو بسنة أو سنتُت أو ثبلث، فيبدأ الغرور لديو ٔتا ميلك من جسم ادلراىق 

التوجيو يف وتفاخر بالنسب أو العرؽ، ومع أف ، وخيبلءرجويل، فينعكس ذلك الغرور أحيانًا إىل تكرب وتبخًت 
 اآلية عاـ لكل الناس، لكنو يبلمس خصائص ادلراىقُت أكثر من غَتىم.

تعرض ادلراىق إىل سلسلة من الصراعات النفسية واالجتماعية )ي ففي دراسة نفسية للمراىقة يقوؿ الكاتب:
يقوده ضلو التمرد السليب على األسرة وقيم اَّتمع، ويظهر ذلك  ،ادلتعلقة بصعوبة ٖتديد اذلوية ومعرفة النفس

وادلعارضة والتصلب يف ادلواقف،  وعدـ التقيد بتوجيهات الوالدين، يف شعوره بضعف االنتماء األسري،
 .(4) (التلفظ بألفاظ نابيةو والتكرب، والغرور، وحب الظهور، وإلقاء اللـو على اآلخرين، 

                                                             

 .22، صفلمقرا يوسف بن للطيفا عبد. أ  - التعامل مع ادلراىقُت من خبلؿ خصائص النمو ( ػ1)
 

 .18: لقماف، اآليةسورة  ( ػ2)
 

 (.7/21اإلماـ برىاف الدين البقاعي، ) –نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  ( ػ3)
 

ادلراىقة..دراسة نفسية.   (http://forum.arabia4serv.com  موقع ). ( ػ4)
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1445&idto=1445&bk_no=49&ID=1478#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1445&idto=1445&bk_no=49&ID=1478#docu
http://forum.arabia4serv.com/
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وألف اهلل سبحانو وتعاىل ال محب كل سلتاؿ فخور متكرب، فلقد حذر رسولو الكرمي صلى اهلل عليو وسلم من    
ال يدخل اجلنة من كاف  قاؿ: ،عن النيب صلى اهلل عليو وسلمرضي اهلل عنو،  عبد اهلل بن مسعودفعن "الكرب، 

بو حسناً ونعلو حسناً، قاؿ النيب صلى اهلل يف قلبو مثقاؿ ذرة من كرب، قاؿ رجل: إف الرجل محب أف يكوف ثو 
  (1)."وسلم: إف اهلل مجيل محب اجلماؿ، الكرب بطر احلق وغمط الناس عليو

 .ق: دفعو وإنكاره ترفعاً وٕترباً بطر احلو 

 غمط الناس: احتقارىم.و 

 دعوة لالعتدال في المشي، ودعوة لعدم رفع الصوت: -7

  (2) (اْقِصْد يف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإف  أَْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احلَِْمَتِ وَ قاؿ تعاىل: )    

فهي دعوة لبلعتداؿ بادلشي، ال تباطؤ ادلتثاقلُت الكساىل أو ادلتكربين ادلتعجرفُت، وال سرعة ادلتهورين    
احلمقى، وىي دعوة من بعد ذلك لبلعتداؿ يف كل شيء، فتشمل أيضاً قيادة السيارة يف زماننا، فكم من 

هتم لسياراهتم، بل كانوا سبباً يف القضاء على الشباب ادلتهورين الذين قد أودوا ْتياهتم لسرعتهم الزائدة يف قياد
 حياة غَتىم من الناس بسبب احلوادث األليمة اليت يسببها ىؤالء ادلتهورين من الشباب.

كما أهنا دعوة للتأدب مع الناس سواء الذين محادثهم أو الذين من حولو، وذلك بعدـ رفع الصوت، فبعض 
يرفعوف أصواهتم بالكبلـ أو احلوار أو مناداة  و أصبح صوتاً رجولياً،ادلراىقُت الذين يفخروف بتغَت صوهتم وكون

اآلخرين، أو بالضحك أحياناً، فبعضهم تتعاىل أصوات ضحكاتو وقهقهاتو ْتيث تؤذي البعيد ال القريب 
اآلداب ف يها،عل األبناءفقط، وىذه آداب من آداب كثَتة على ادلعنيُت من الًتبويُت واآلباء، أف يربوا 

آداب ترقى باإلنساف كإنساف كرمو اهلل واختصو ٓتبلفة األرض دوناً عن بقية خلقو، كما على ادلربُت اإلسبلمية 
 أيضاً أف محرصوا على تنفيذ الربامج العملية اليت بدورىا تساعد على تثبيت ما يتعلمونو من آداب. 

 
 

**************************************** 

                                                             

 .(134، برقم )رواه مسلم ( ػ1) 
 

 .19: لقماف، اآليةسورة  ( ػ2)
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1445&idto=1445&bk_no=49&ID=1478#docu
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 التوصياتالخاتمة..و 
وادلكنونات  رلقد جاء ىذا البحث انطبلقاً من القناعة التامة بأف ىذا القرآف العظيم فيو من األسرا       

 اليت تتكشف واإلعجازوسيبقى العادلوف ينهلوف من فيض اذلدى والنور وادلعرفة ، اليت ال تنقضي أبداً العظيمة 
 يوماً بعد آخر، وتظهر عظم ىذه ادلعجزة اخلالدة، اليت ستبقى تذىل كل من يتدبر آياتو ويتفكر ُّا.

 ويف ختاـ ىذا البحث، أتقدـ ُّذه التوصيات لعل اهلل ينفع ُّا ادلعنيُت وادلهتمُت ُّذا اَّاؿ:    
ولة الكشف عن مزيد من أدعو العلماء والدعاة والباحثُت إىل تدبر آيات اهلل سبحانو وتعاىل، وزلا -1

 والبياف الذي محويو القرآف يف آياتو.اإلعجاز 
أدعو ادلعنيُت يف اَّاؿ الًتبوي إىل التمسك بكتاب اهلل سبحانو وتعاىل، والعمل ٔتا جاء فيو من  -2

 مواعظ ولفتات تربوية.
إىل استقاء  أدعو القائمُت على األمور الًتبوية وادلشرفُت على تربية األبناء يف فًتة ادلراىقة، -3

 توجيهات الًتبوية ادلوجودة يف سورة لقماف.ال
 أدعو القائمُت على وضع ادلناىج التعليمية يف ادلدارس وادلركز الًتبوية إىل الًتكيز على كل من: -4

 التوحيد، وتدريب النشء على التفكر يف خلق اهلل. األمور العقائدية و  -
 بر الوالدين، واإلحساف إليهما. -
 وتوفَت اجلو ادلبلئم لذلك. الصحبة الصاحلة،اختيار أمهية  -
 يف مجاعة، وبياف فضلها.على الصبلة احملافظة  -
 والنهي عن ادلنكر.األمر بادلعروؼ  غرس مهارات -
 الصرب يف دعوة الناس، وٖتمل العواقب والصعاب. -
 تشعار مراقبة اهلل سبحانو وتعاىل يف السر والعلن.اس -
 وفن التعامل اإلسبلمي مع الناس. ،ةاإلسبلمي والتأدب باآلدابالتواضع   -

واليت يتبادؿ فيها الباحثوف آخر ما توصلوا إليو من أدعو إىل مزيد من ادلؤ٘ترات وادللتقيات القرآنية  -5
 ْتوث واكتشافات مذىلة يف إعجاز القرآف الكرمي.

ويف اخلتاـ .. أمحد اهلل عز وجل الذي وفقٍت لكتابة ىذا البحث، وأسألو سبحانو أف يتقبل ىذا 
 العمل خالصاً... 

 وآخر دعونا أف احلمد هلل رب العادلُت.
 معاذ محمد الحسن
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 أ.د . زلمد عجاج اخلطيب تطور الشعور الديٍت لدى األطفاؿ وادلراىقُت 20
 ابن كثَت تفسَت القرآف العظيم 21
 جلنة علماء األزىر تفسَت ادلنتخب يف تفسَت القرآف الكرمي  22
 ابن جرير الطربي جامع البياف يف تفسَت القرآف  23
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 أمحد مبارؾ سامل دور القرآف يف اصبلح اَّتمع  24
 زلمد األلوسي روح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم والسبع ادلثاين  25
 أبو داود سليماف بن األشعث سنن أيب داود 26
 زلمد بن إَساعيل البخاري صحيح البخاري 27
 مسلم بن احلجاج النيسابوري صحيح مسلم 28
 أبو عبداهلل زلمد بن أمحد القرطيب اجلامع بُت فٍت الرواية والدراية من علم التفسَتفتح القدير  29
 سيد قطب يف ظبلؿ القرآف 30
 د. يوسف القرضاوي كيف نتعامل مع القرآف العظيم؟ 31
  رللة عامل الفكر 32
 أبو زلمد البغوي  معامل التنزيل  33
 الدين السيوطيجبلؿ  معًتؾ األقراف يف إعجاز القرآف  34

35 
معجم مصطلحات الطب النفسي، سلسلة ادلعاجم 

 لطفي الشربيٍت د. الطبية ادلتخصصة 

 زينب بشارة يوسف  من أساليب الًتبية يف القرآف الكرمي 36
 زلمد عبدالعظيم الزرقاين مناىل العرفاف يف علـو القرآف 37
 البوطيزلمد سعيد  منهج احلضارة االنسانية يف القراف  38
 ليلى زلمد عبداحلميد سبلمو –رسالة ماجستَت  منهج القرآف الكرمي يف الوقاية من فتنة احلياة الدنيا 39
 أ.د. مصطفى زلمود حوامدة منهج القرآف ىف تربية اإلنساف )رؤية منظومية( 40
 د. زياد خليل زلمد الدغامُت  القرآف إعجازمنهج النورسي يف بياف  41
 أبو يوسف زلمد زايد اإلنسافنداءات القراف لبٍت  42
 اإلماـ برىاف الدين البقاعي نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  43
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