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النصيحة وأثرها في إصالح 
 األبناء من خالل سورة لقمان
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يتضح له تميز المنهاج  ،والمتأمل في آياته البينات ،إن المتدبر لكتاب اهللا سبحانه وتعالى

 ،ال يجد لها مثيال في المناهج والنظم والنظريات التربوية البشرية ،الرباني بمفاهيم تربوية
تستهدف تلك المفاهيم الربانية خير اإلنسان في الدنيا واآلخرة جميعا، وينطلق المنهاج الرباني 

تتظافر للوصول باإلنسان إلى الصالح واإلصالح وشجب كل التي  ،نحو بناء القيم اإلسالمية
  والمجتمع لتحقق له بذلك كماله اإلنساني. ،صور الفساد في النفس

ليتمكن المسلم من اتباع هديه، وهو  ؛وغاياته ،إن المنهاج الرباني واضح في أهدافه
 ،والعمل بأوامره ،نتيجة التمسك به ،مؤمن بمقاصده العظيمة، وموقن بالخير الذي يعود عليه

 ،والعدل ،فإن منهاج التربية اإلسالمية يركز على غرس الحق واجتناب نواهيه، ومن هنا،
وغير ذلك  ،والصبر ،واالستقامة ،والمعروف ،والرحمة ،والعفو ،والمساواة ،واإلخاء ،واإلحسان

  وصالح األعمال. ،من أفعال الخير
  التي تقوم بتوجيه وتربية األبناء تربية صالحة.  ،هي المدرسة األولى ،واألسرة المسلمة

متمثلة أوال برب األسرة، والذي تقع على عاتقه المسؤلية العظمى في إصالح أسرته؛ 
ألنه هو المؤتمن، والمسؤل األول، في إصالح شؤون البيت، انطالقا من قوله عليه الصالة 

)، وأول مراتب اإلصالح، هو مراقبة سلوك كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته( والسالم:
األبناء، والعمل على تقويمها، وفق المنهج الرباني القويم، والذي تتحقق به سعادة األسرة، وهذا 
المنهج نجده واضحا جليا، لمن قرأ وصايا لقمان البنه، وتدبر معانيها، فهي بمثابة قوانين تنظم 

ما دونه وهم الوالدين، ثم بعد ذلك تنظم صلته بعموم شؤون األسرة ابتداء بصلتها بالخالق، ثم ب
  الناس.   
عليه قال  ،وأهمل أحواله ،وأعظم الناس جهال من جهل نفسه ،ة من اإليمانحفالنصي 

ألئمة الدين النصيحة قالوا: لمن يا رسول اهللا قال: اهللا ولرسوله ولكتابه والصالة والسالم: (
  ).وعامتهم المسلمين 

البحث، بنصيحة الوالد لولده، وما يترتب عليها من آثار حسنة، تقوم وقد أفردت هذا 
سلوك االبن، وتنظم صلته بالخالق، ثم صلته بالوالدين، فضال عن عالقته بالمخلوق، فكل هذه 
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العالقات يتمم أحدها اآلخر، والخلل في أحدها ينعكس على اآلخر، وقد ركزت في بحثي هذا، 
  ات الثالث؛ لذلك قسمت بحثي على أربعة مطالب:على المناسبة بين هذه العالق

  المطلب األول: تعريف النصيحة لغة واصطالحا، واأللفاظ ذات الصلة بها
  المطلب الثاني: أثر النصيحة في العالقة مع اهللا، ويقسم الى ثالثة أفرع:

  الفرع األول: وحدانية اهللا تعالى.
  الفرع الثاني: امتثال األوامر واجتناب النواهي.

  الفرع الثالث:  مراقبة اهللا تعالى في السر والعلن.
  المطلب الثالث: أثر النصيحة في العالقة مع الوالدين.
  المطلب الرابع: أثر النصيحة في العالقة مع الناس.  

  نتائج البحث
  

 
 

(نصح) النون والصاد والحاء أصل يدل على مالءمة بين شيئين وإصالح  لغة: النصيحة
  .لهما. أصل ذلك الناصح: الخياط

والنصاح: الخيط يخاط به، والجمع نصاحات، وبها شبهت الجلود التي تمد في الدباغ  
  على األرض. 

وهو ناصح الجيب لمثل، إذا  ،ونصحته أنصحه ،ومنه النصح والنصيحة: خالف الغش
بخلوص العمل، والتوبة النصوح منه، كأنها صحيحة ليس فيها خرق وال ثلمة ويقال: وصف 

ونصحت له ونصحته بمعنى. وقميص ، أنصحت اإلبل، إذا أرويتها فنصحت، أي رويت
  . )١(منصوح: مخيط

  . )٢(وجاء في لسان العرب: نصح الشيء: خلص والناصح: الخالص من العسل وغيره
النصيحة: هي الدعاء إلى ما فيه الصالح، والنهي عما فيه النصيحة اصطالحا: 

  . )٣(الفساد
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  األلفاظ ذات الصلة: 
في مادة: (وعظ) الواو  جاء في معجم مقاييس اللغة:لغة:  : والموعظةـ الموعظة١

والعين والظاء: كلمة واحدة. فالوعظ: التخويف. والعظة االسم منه ؛ قال الخليل: هو التذكير 
  . )٤(يرق له قلبهبالخير وما 

الموعظة اصطالحا: الموعظة: هي التي تلين القلوب القاسية، وتدمع العيون الجامدة، 
  . )٥(وتصلح األعمال الفاسدة 

 
 

  الفرع األول: وحدانية اهللا وعدم اإلشراك به
كي يتضح لنا  ،التي أوصى بها لقمان ابنه ،بيان الوصايا القيمة يتناول هذا المبحث

 ،البنه، ذلك األب الرحيم -لقمان  - كما حددها  ،أهميتها في تربية األبناء على أسسها القويمة
 ،وعطف، حتى ال يقع في مهاوي الزيغ ،فهو ينظر إلى ابنه نظرة شفقة ،الذي أتاه اهللا الحكمة

 ،ومعانيه ،بأسلوبه ،والضالل، ولهذا كانت وصاياه من األهمية بمكان، وقد بينها لنا القرآن الكريم
باء أن يسلكوا يتوافر فيه اإلخالص والصواب، وعلى اآل انموذجإالمعجزة الخالدة، فكانت وصاياه 

ن كتاب اهللا م ،وفق ما تعرضه اآليات الكريمة ،تنشئة إسالمية صحيحة ،مسلكه في تنشئة أبنائهم
  والتي ذكرت بها وصايا لقمان. ،جل عزو

8 7  M  E  D  C    B  A  @?  >  =  <  ; :  9  8   7  6L )٦( 
وهي  ،( يا بني) :بقوله ،والرفق ،بعبارة فيها داللة على الترقق ،افتتح لقمان وصيته االولى البنه

منزلة الصغير  ،(والتصغير فيه لتنزيل المخاطب الكبير :يقول ابن عاشور ،من صيغ التصغير
إيماء وكناية عن إمحاض  ،والنصيحة ،والتحبب له، وهو في مقام الموعظة ،كناية عن الشفقة به

وجاء بالنهي بعد النداء مباشرة، . )٧(وحب الخير، ففيه حث على االمتثال للموعظة ) ،النصح
  م اإلشراك باهللا بقوله: (ال تشرك باهللا).حتى يهيء مسامع ابنه ألمر مهم، وهو عد

ونصيحة الوالد لولده من أصدق النصائح، فهي مجردة، وخالية من المصالح، وما يترتب 
  عليها من منافع، فهي نابعة من أعماق القلب، بعيدة عن الغش، والخداع.
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وما يكون وإنها لعظة غير متهمة فما يريد الوالد لولده إال الخير  (يقول صاحب الظالل: 
ظلم عظيم. ويؤكد هذه  ألنه الوالد لولده إال ناصحا. وهذا لقمان الحكيم ينهى ابنه عن الشرك

فمن اآلية الكريمة يتبين (  )٨( والالم ) بأنمرة بتقديم النهي وفصل علته. ومرة  ،الحقيقة مرتين
هذا يجب َأن تكون عظة ك به تعالى، ولاشرَأن األصل األول لهذه التربية اإليمان باللَّه وعدم اإل

لقمان البنه نبراساً يستضيء به اآلباء في توجيه أبنائهم وسراجاً يقودهم من الظلمات إلى النور، 
وأعظم ما تقدمه العظة الصريحة قول لقمان البنه كما ورد في القرآن الكريم {يا بني ال تشرك 

وما تراكمت  ،ما وقعوا في اإلثم ،لو وعى األبناء لهذه النصيحة )باللَّه ِإن الشرك لظلم عظيم
 ،وقد ابتعدوا عن القلق والكآبة ،وطمأنينة قلبية ،ولعاشوا في أمن نفسي ،واألخطاء ،عليهم الباليا

 ،والنفس اإلنسانية تحتاج إلى التربية المستمرة والتذكرة المستديمة وظلم النفس واليأس والقنوط
عن األمواج  وتبتعد ،ولتأمن من رياح الشرك العابثة ،حتى ال يعتريها الصدأ ،والوعظ الصادق

  . )٩( )حيث شط األمن واألمان ،العاتية
إذاً فالنصيحة إسلوب ومنهج استخدمه األنبياء والصلحاء، فنبي اهللا يعقوب عليه السالم، 

M  8 7  :جمع بنيه عنده، ووجه لهم سؤاالً يستفهم فيه عما يجول في خواطرهم مخاطبا لهم،

  ¼  »  º   ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄     ®  ¬  «  ª  ©  ¨

  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾  ½L )١٠(      
  

  الفرع الثاني: امتثال األوامر واجتناب النواهي:

  8 7   ME  D  C    B  A  @?  >  =  <  ;   :  9  8   7  6L)١١( 
تتعلق باإليمان باهللا، إلى األحكام العملية، التي تنظم هنا انتقل بالخطاب من األحوال الغيبية التي 

  هذه العالقة، وتحافظ على ديمومتها، فافتتحت هذه اآلية بصيغة األمر؛ لعظم الصالة وأهميتها.
وأعلم بأن أهم ما ينظم هذه العالقة، من خالل وصية لقمان البنه، هو األمر بإقامة 

مراقبة هللا، وذلك باتصال اإلنسان في اليوم والليلة، خمس الصالة؛ ألنها الوسيلة التي فيها كمال ال
جوارح مرات، وهي صلة العبد بربه، وهي من أهم وسائل التربية الروحية التي ترتبط بها 

االنسان، فهي تهتم بالبناء الباطن، والظاهر، لذلك جاءت وصية النبي صلى اهللا عليه وسلم لآلباء 
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والسالم: " مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين، تجاه أبناءهم، بقوله عليه الصالة 
لقمان الحكيم البنه  هنا يقول )١٢(واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع " 

يا بني أقم الصالة، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم 
وخوفه بعلم اهللا وقدرته، أمره بصالح األعمال الالزمة األمور أي بعد أن منعه من الشرك، 

للتوحيد وهي الصالة أي العبادة لوجه اهللا مخلصا، وإقامتها أي أداؤها كاملة بحدودها وفروضها 
وأوقاتها، وهي عماد الدين، ودليل اإليمان واليقين، ووسيلة القربى إلى اهللا وتحقيق رضوانه، كما 

واألمر بالمعروف أي أمر النفس ، شاء والمنكر، وصفاء النفسأنها تساعد على اجتناب الفح
والغير بما هو معروف شرعا وعقال، كمكارم األخالق، ومحاسن األفعال، مما يهذب النفس 

 )١٣( M  D  C  B  A   @   I  H  G  F  EL   :ويدعو إلى التحضر والتمدن، كما قال تعالى
من المعاصي والمنكرات المحرمة شرعا والقبيحة والنهي عن المنكر، أي منع النفس واآلخرين 
والصبر على األذى والشدائد واألوامر اإللهية، ، عقال، والتي تغضب اهللا، وتوجب عذاب جهنم

فإن اآلمر بالمعروف، والناهي عن المنكر يؤذى عادة، فطلب منه الصبر. وقد بدئت الوصايا 
المداومة على الطاعات، وعماد رضوان  بالصالة ألنها عماد الدين وختمت بالصبر ألنه أساس

وقال تعالى أيضا  ، M  ª   ©      ̈   §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡L    كما قال تعالى: ،اهللا

  )١٤(  M      »º     ¹   ̧ ¶  µ  ´    L   في آية أخرى: 
   

   الفرع الثالث: مراقبة اهللا تعالى في السر والعلن:
نه ال تخفى عليه أو نه يراه،أو ،مطلع على أعمالهأن اهللا  إشعار االبن دائما،على األب 

M   z  y   لذلك جاء توجيه لقمان الحكيم البنه من خالل اآلية الكريمة:  ،،مهما صغرت ،خافية

   ́ ³  ²  ±  °  ¯®  ¬   «  ª  ©    ̈ §  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |   {

L )١٥(   
  والخردل: في غاية الصغر والدقة.( والمثقال: أقل ما يوزن به الشيء، 

والمعنى: يا بنى إن ما تفعله من حسنة أو سيئة، سواء أكان في نهاية القلة والصغر، 
كمثال حبة من خردل، أم كان هذا الشيء القليل مخبوءا في صخرة من الصخور الملقاة في 
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ره ويجازى عليه فجاج األرض، أم كان في السموات أم في األرض، فإن اهللا تعالى يعلمه ويحض
إن اهللا تعالى لطيف خبير أى: محيط بجميع األشياء، وفي هذه اآلية الكريمة، غرس الهيبة 

  . )١٦()والخشية والمراقبة هللا تعالى؛ ألنه سبحانه ال يخفى عليه شيء في األرض أو السماء
ما أحوجنا إلى استحضار مراقبة اهللا عز وجل في كل وقت وحين، فمنافعها كثيرة، 

في السر والعلن طريق  ،ومراقبة اهللا ارها جليلة، فهي طريق إلى سعادتنا في الدنيا واآلخرة،وثم
إلى إتقان العمل وإحسان ونبينا صلى اهللا عليه وسلم يخبرنا أن اهللا عز وجل يحب من عباده أن 

بحي اللَّه صلى اهللا عليه وسلم: " ِإن لًا  يتقنوا أعمالهم ويحسنوها، يقول النَّبِيمع كُمدَل َأحمِإذَا ع
" نَهتْقي ر في عمله، وال يغش في وظيفته، )١٧(َأنوالذي يستحضر مراقبة اهللا عز وجل، ال يقص ،

بل يجتهد في إتقان عمله وإحسانه، خوفاً من اهللا، وحياء من اهللا، وطمعا فيما عند اهللا ومراقبة اهللا 
وهي حرز من الوقوع  واالجتهاد في الطاعات والقربات،تعالى في السر والعلن طريق إلى الجد 

  .في الفواحش والمنكرات
 

 

   M  U   T  S     R  Q  P  O  N  M  L  K    J  I  H  G  F

 W  V ji  h  g  f  ed  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   

  x  w              v  u   t  s     r  q  po  n  m  l  kL)١٨(  
جاءت هاتان  ،وتعظيمه ،وبيان حقه سبحانه ،وبعد الوصية بعدم اإلشراك باهللا تعالى

التي  ،وإنما هما من وهذه من اآلثار ،ولم تكونا من وصايا لقمان الحكيم ،اآليتان االعتراضيتان
 ،بأن اهللا تعالى تكفل بحق الوالدين ،حقوق الخالق سبحانه :يأ ،ترتبت على بيان هذه الحقوق

فكما أن  ،سبحانه، وهذا أثر عظيم للوالدين إخالال بحقه، ،وجعل االخالل بحقهما ،وقرنهما بحقه
 اآليتينفي  ،كذلك فصل الخالق هذه الحقوق ،لقمان فصل البنه حقوق الخالق في اآلية االولى

  اللتان بعدها. 
وأثناء وعظه اعتراض بآيتين، موجهتين من اهللا تعالى، ال  ،ن وصايا لقمانتخلل بي وقد

 ،وألزمناه ببر والديه ،من كالم لقمان على الراجح، مفاد اآلية األولى: ولقد أمرنا اإلنسان
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وطاعتهما وأداء حقوقهما، وال سيما أمه، فإنها حملته في ضعف على ضعف، من الحمل إلى 
فاس، ثم الرضاع والفطام في مدة عامين، ثم تربيته ليال ونهارا حتى الطلق، إلى الوالدة والن

صار كبيرا، وأمرناه بشكر اهللا على نعمته، وبشكر والديه، ألنهما سبب وجوده، ومصدر 
  . )١٩(اإلحسان إليه بعد اهللا تعالى

وهاتان الجملتان حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين جاءتا بعد الوصية 
عموما، تأكيدا لحق األم، وبيانا لما تبذله من جهد شاق في سبيل أوالدها، تستحق من بالوالدين 

  . )٢٠(أجله كل رعاية وتكريم وإحسان
وأتعاب  وهي آالم، ،وشدة على أخرى ،ضعفاً على ضعف :أي ،ووهنا على وهن

يث لحد ،)٢١(فلهذا تأكد برها فوق بر الوالد مرتين ،واإلرضاع ،والوالدة ،والطلق ،الحمل
الصحيح: "من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال 

  )٢٢(أمك، قال ثم من؟ قال: أبوك" 
وبعد أن عرفه بهذه  ،تجاه خالقه ،مالذي ينبغي على الولد ،وبعد أن بين لقمان البنه

وأنها من أولى  ،القهوتعلقه بخ ،خالص العبودية هللاإوالتي مبناها يدور على  ،الصلة العظيمة
عنها بقوله:  لغير اهللا والتي عبر والخضوع، من أدران الذل، ،وهي نقاوة النفس ،مراحل التربية

 ؛جاءت هذه اآلية التي تتحدث عن حقوق الوالدين بعدها ،( ال تشرك باهللا) ولعظم هذه الوصية
 ،فقرن اهللا تعالى طاعته بطاعتهما ،من خالل التعامل مع الوالدين ،لترسخ هذه العالقة أكثر

وهذه  ،تنتظم أكثر كلما انتظمت عالقة الولد مع والده ،والطاعة هللا سبحانه ،فكمال العبودية
والنصح لما ينبغي أن يكون عليه  ،من خالل التوجيه الصحيح أوال، ،العالقة يرسي أساسها الوالد

  .اهللا ومع الوالدين أوثق كانت العالقة مع فكلما كان هذا النصح خالصا، ،الولد
 

 
بعد أن وضح لقمان الحكيم البنه حق اهللا على العباد، وما اشتمل هذا الحق من أوامر 
ونواهي، ينبغي على االبن االلتزام بها، تكفل اهللا سبحانه بنفسه بيان حق الوالدين، ورعايتهما، 

ما بطاعته سبحانه، زيادة في التعظيم ؛ ألنهما مفتاح الوصول إلى اهللا عز وجل، وقرن طاعته

̧   M  ¾  ½   ¼  »  º¹  ى:قال تعال  ¶  µ   ́  ³L )وبعد بيان هذه  )٢٣
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M    Í  Ì  Ë     Ê  É  الحقوق انتقل في وصيته للحق اآلخر وهو حق العالقة مع الناس بقوله:

ÒÑ      Ð  Ï  Î    Ú  Ù  Ø          ×  Ö  Õ  Ô  Ó     ä        ã      â  áà  ß  Þ   Ý  Ü  Û

   ç    æ  åL )٢٤(  
تكون سببا في نجاح االبن في مسيرة حياته،  ،أشارت إليها هذه اآلية ،صفات عظيمة

ألنتجت  ،ولو غرست هذه المعاني في نفوس األبناء منذ الصغر رسمت سمات التعامل مع الناس،
جيال راقيا في الخلق، واختيار القرآن لهذه األلفاظ له دالالت عظيمة، وكذلك التنوع الذي يدور 

إلى أدب الداعية إلى  ،ويستطرد لقمان في وصيته التي يحكيها القرآن هنا( بين األمر والنهي،
 ،ادتهم إلى الخيروالتطاول عليهم باسم قي ،فالدعوة إلى الخير ال تجيز التعالي على الناس ،اهللا

داء  :والصعر ،وأرذل ،والتطاول بغير دعوة إلى الخير أقبح ،ومن باب أولى يكون التعالي
يصيب اإلبل فيلوي أعناقها. واألسلوب القرآني يختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشابهة 

مرحا هو  والمشي في األرض ،حركة الكبر، وإمالة الخد للناس في تعال واستكبار ،للصعر
 ،وهي حركة كريهة يمقتها اهللا ويمقتها الخلق، )٢٥()المشي في تخايل ونفخة وقلة مباالة بالناس

وهي تعبير عن شعور مريض بالذات، يتنفس في مشية الخيالء (ِإن اللَّه ال يحب كُلَّ مخْتاٍل 
  فَخُورٍ).

ومع النهي عن مشية المرح، بيان للمشية المعتدلة القاصدة (وكشْيي مف دوالقصد اقْص (
ومن  ،وعدم إضاعة الطاقة في التبختر والتثني واالختيال ،وعدم اإلسراف ،هنا من االقتصاد

ألن المشية القاصدة إلى هدف، ال تتلكأ وال تتخايل وال تتبختر، إنما تمضي  ،القصد كذلك
  لقصدها في بساطة وانطالق.

اطمئنان إلى صدق الحديث وقوته. وما والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس و
يزعق أو يغلظ في الخطاب إال سيء األدب، أو شاك في قيمة قوله، أو قيمة شخصه يحاول 
إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة والزعاق! واألسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في صورة 

فيرتسم مشهد ».. َأصوات لَصوتُ الْحميرِِإن َأنْكَر الْ«منفرة محتقرة بشعة حين يعقب عليه بقوله: 
وال يكاد ذو حس يتصور هذا المشهد ، مضحك يدعو إلى الهزء والسخرية، مع النفور والبشاعة
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وهكذا تنتهي الجولة ، المضحك من وراء التعبير المبدع، ثم يحاول.. شيئا من صوت هذا الحمير
  . )٢٦( نويع في العرض، والتجديد في األسلوبالثانية، بعد ما عالجت القضية األولى، بهذا الت
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  ومن خالل هذا البحث فقد توصلت الى عدة نتائج أجملها بما يلي: 

إن األبناء أمانة في أعناق اآلباء وهم مسؤولون عنهم لقوله صلى اهللا عليه وسلم " كلكم  .١
 راع وكلكم مسؤول عن رعيته " 

وتكون فرضا على الوالد تجاه ولده فتقصيره بالنصح لولده أن النصيحة أمر مندوب إليه  .٢
ومن لوازم المحافظة على األمانة  ،يعد خيانة فالولد أمانة استودعها اهللا عند الوالد

 والتفريط بها يؤدي الى ضياعها. ،وصونها ،حفظها
لها اتباع أسلوب الترقيق واختيار العبارات المحببة إلى القلوب فهي الوسيلة التي من خال .٣

وهي من صيغ التصغير  )يا بني(يتم إصالح األبناء لذلك نجد أن لقمان ابتدئها بقوله 
لما سيمليه عليه  االبنالتي من خاللها يجذب مسامع ابنه إليه فيكون ذلك أدعى المتثال 

 إسلوبوالده واستعطافه وهذ أسلوب رفيع استعمله األنبياء فيعقوب عليه السالم استعمل 
يا بني ال تدخلوا ( نائه بقوله: ( يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف) وقوله:التلطف مع اب

من باب واحد) ونوح عليه السالم استعمل هذا االسلوب مع ابنه طمعا في هدايته بقوله: 
 ( يا بني اركب معنا وال تكن مع الكافرين).

محافظة على ذلك إن قيام االبن بحق اهللا من خالل إتيانه األوامر واجتنابه النواهي وال .٤
 يترك أثرا عظيما في مدى عالقته مع خالقه ومع والديه.

تتجسد آثار الوصية ليس بتنظيم العالقة مع الخالق ومع الوالدين فحسب بل يظهر أثرها  .٥
في العالقة مع الناس وبذلك تتكامل حلقات هذه الموعظة فحسن الصلة باهللا يؤدي إلى 

ع الوالدين يؤدي إلى حسن الصلة مع الناس حسن الصلة مع الوالدين وحسن الصلة م
ذلك واضحا في ثنايا تلك الوصية بقوله تعالى:  وبديفهي حلقات يكمل بعضها بعضا و

 (وال تصعر خدك للناس وال تمش في االرض مرحا  إن اهللا ال يحب كل مختال فخور)
فهنا حذر من نواقض هذه الوصية والتي تكون سببا في تفكك الروابط األسرية أوالً ثم 

 الروابط المجتمعية ثانيا.
على اآلباء أن يغرسوا في عقول أبنائهم أن اهللا تعالى مطلع على أعمالهم وأقوالهم فال  .٦

معاني في يخفى عليه شيء وإن كان مثقال حبة من خردل يأتي بها اهللا فإذا تمكنت تلك ال
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فهذه التعاليم تحصنهم عقول األبناء ازداد يقينهم باهللا وازدادوا حرصا وتمسكا بتعاليمه 
من الغلو والتطرف واألفكار الدخيلة والتي بسببها ينحرف الشباب عن جادة الصواب 
وإن مما يعانيه الشباب من ضياع وتفكك هو اللجوء إلى البدائل األخرى التي يتخيلون 

راغهم وأن فيها سعادتهم ذلك بسبب عدم تحصنهم بمثل هذه القيم القويمة أنها تمأل ف
 فبمثلها يوازن األبناء بين المصالح والمفاسد وما هو نافع  مما هو ضار.

على اآلباء أن يفهموا الدروس المستفادة من هذه الوصية وربما في مقدمتها أن المعلم  .٧
لى اآلباء أن يغذوا أبناهم بهذه المعاني األول والمربي لالبن هو األب قبل المدرسة، وع

  الروحية فهي ال تقل عن طعام البدن. 
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