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 2-األخالقيالرتبوي لقمان  دستور

 2021سبتمبر  19خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة شر ن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 األخالقي التربوي بالميثاق الخاصة الجزئية عن سابق مقال في تحدثنا

 ثم نفسه، لقمان عن بالحديث الجزئية تلك بدأت إذ لقمان، سورة في

 المقام في اهتمت والتي وابنه لقمان بين ما دار الذي الحوار إلى انعطفت

 الوالدين، وبر باهلل اإليمان منها والتي بالعقيدة المتعلقة بالقضايا األول

 النباتية البذور أصغر من تُعد التي الخردل ببذرة المثل اآلية ضربت ثم

 اهلل عين تحت أنه المرء إيمان زيادة بهدف المجردة بالعين المرئية

 .وسكناته وحركاته حياته مراحل جميع في يرعاه وتعالى سبحانه

 وعلم اليقين من اإلنسان بلغ مهما إنه السابق مقالنا ختام في وقلنا

 من يكون أن بد ال فإنه وبالتالي حكيمًا سيكون حتمًا فإنه ومعرفة

 أنه يعني وهذا السليمة، العقيدة فستتحقق ذلك تحقق فإن الشاكرين،

 .نعيشها التي البالد في اإلجرام صور جميع ستنتهي

 لقمان حديث من األخرى الجزئية إلى ولننتقل حديثنا نكمل دعونا حسنٌ،

 .الحياتية األخالقيات بموضوع تختص والتي ابنه مع
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 العقيدة على اآليات ركزت أن بعد :الحياتية باألخالقيات االهتمام

 اإليمانيات تلك انعكاس إلى الوصايا تحولت سبحانه، باهلل واإليمان

 :التالية األمور عن فتحدث اإلنساني، السلوك على

 بالصالة إال األمور تستقيم أن يمكن ال ألنه الصالة؛ على المحافظة

 الذي الرابط هي والصالة والمنكر، الفحشاء عن تنهى ألنها الصحيحة،

 .تنفع ال الروابط بقية فإن الرابط هذا اختل فإن بخالقه، اإلنسان يربط

 الحوار من الجزئية هذه لقمان بدأ لماذا أذهاننا إلى يتبادر وربما

 ؟ الصالة على بالمحافظة

 في أدخل فإني اهلل إلى أتحدث أن هممت إن" :الصالحين أحد يقول

 هي فالصالة ،"الكريم القرآن قرأت اهلل يحدثني أن رغبت وإن الصالة،

 – يمكنك الصالة ففي بخالقه، اإلنسان يربط الذي والجسر والرابط الحبل

 حارس، أو حاجز غير من الكون يملك من مع تتحدث أن – اإلنسان أيها

 سبحانه يديه بين واقف وأنت فيمكنك أنت، تتقنها لكنة أو لغة وبأي

 إن ورهيب خطير موقف تريدها، التي وبالكيفية تريد ما تقول أن

 فأنت وجميل، ومريح ممتع موقف نفسه الوقت وفي ذلك، استشعرت

 غير من تعرفها، التي بالطريقة وتناجيه تتحدثان وحدكما وخالقك

 .أنت شأنك من تقلل قوانين أو أتكيت أو بروتوكول

 أقاربه من يطلب أن فاستحى مالية، بأزمة مر األفراد أحد أن يروى

 يوم، بعد يومًا تشتد واألزمة يتحدث، ولم فسكت المساعدة، وأصدقائه

 الكثيرين حال أن أعلم أنا": لها فيقول نفسه، وبين بينه يدور حوار وكان
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 كثيرة، والمتطلبات صعبة، أصبحت فالحياة حالي، مثل أصدقائي من

 أفكر أكن لم" ويقول ويواصل ،"جيدًا يعلمها الكل االقتصادية والحالة

 األبواب انسدت ولما شديدًا، ضغطًا هناك لكن حياتي، طول المال في

 هالني ولكن منه، أطلب اهلل إلى يدي أرفع أني نفسي في المفاجأة كانت

 همي، إفراج منه طلبت لجأت ما أول تعالى اهلل إلى ألجأ كيف فعلت، ما

 من إليّنا أقرب وتعالى سبحانه إنه ويقول يدعونا الذي وهو ال كيف ولكن

 من شيء سبحانه عليه يخفى وال وعالنيتي، سري يعلم إنه الوريد، حبل

 ."أمري

 هلل، وصليت توضأت أن بعد حجرتي دخلت أن إلى مني كان فما" يقول

 الفصحى، العربية باللغة أتحدث أكن لم اهلل، إلى أتكلم بدأت الصالة وفي

 وأحاسيسي مشاعري وجدت المعتادة، بلغتي سبحانه إليه أتحدث وإنما

 يا ربي، مع مرة ألول ينطق قلبي وجدت كلماتي، قبل وتسبقني تفيض

 آيات بعض وأتذكر مني، اهلل قرب أستشعر بدأت جميل، إحساس من له

 ."مرة ألول بخاطري تمر وكأنها الكريم، القرآن من

 أرغب لم ألني الصالة، في وقت من استغرقت كم أعرف ال" ويقول يواصل

 تلك في أنا كما مني اهلل بقرب أستشعر فلم الصالة، من الخروج في

 معه وتتحدث سبحانه، اهلل وتناجي تقف أن شعور من له يا اللحظات،

 البروتوكوالت تلك وكل التعقيدات تلك كل غير ومن أريحية بكل

 تريد التي وبالطريقة قوله في ترغب ما تقول اللحظة تلك في واألنظمة،

 ."تقول أن
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 شغلني ما بقدر ذلك بعد شغلتني التي هي الدين قضية تكن لم" :قال ثم

 الكالم ولكن دقة، بكل أصفها أن أستطيع ال ربما رائعة بتجربة خرجت أني

 ."رائع أمر إليه واللجوء اهلل، مع
 

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يقول المنكر؛ عن والنهي بالمعروف األمر
 لم فإن فبلسانه يستطع لم فإن بيده، فليغيره منكرًا منكم رأى من"

 من الكثير تثار أن يمكن ولكن ،"اإليمان أضعف وذلك فبقلبه يستطع

 أساس أي وعلى ؟ نعرفه وكيف ؟ المنكر ما الموضوع، هذا حول األسئلة

 وهذا منكر الفعل هذا أن يحدد ومن ؟ امنكرً الفعل هذا كان إن نقيس

 ؟ ذلك غير الفعل

 من ذلك إلى وما والخير والمعروف األخالق مفهوم إلى نأتي ربما وهنا

 أم ومفاهيمها هذا كل ويحدد يقرر الذي هو المجتمع فهل جميلة، أمور

  ؟ من

 ويضع المفاهيم هذه كل يحدد الذي هو اإلنسان أي المجتمع كان فإن

 تنكر كانت فالمجتمعات األيام، مدار على ستتغير حتمًا فإنها مؤشراتها،

 إليه تدعو اليوم غدت أنها إال ذلك، إلى وما التطرف أو الجنسي الشذوذ

 المستنقعات أوحال في غرقت التي فالمجتمعات القانون، بحكم

 تجذب أن تحاول اإلنسان فطرة مع تتنافى التي واألفعال واألخالقيات

 يمكننا لذلك .اإلثم مستنقعات في للوقوع األخرى المجتمعات بقية معها

 تحدد التي هي المجتمع قيم ندع أن المنطقي غير من إنه نقول أن
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 إذن الغد، في سينفع اليوم ينفع ال فما متغيرة، فالمجتمعات أخالقياتنا

 ؟ المنكر ننكر أن يمكننا كيف

 منكر فالمنكر تتغير، ال الكريم القرآن في راسخة وقيم ثابت مبدأ عندنا

 اإلنسان تغير مهما معروف والمعروف واألزمنة المجتمعات تغيرت مهما

 األمور هذه حرام، والحرام منكر، واللواط منكر، فالسرقة حاجته، وتغيرت

 الكريم القرآن في موجود والتشريع اهلل هو المشرع ألن تتبدل وال تتغير ال

 .بنفسه سبحانه اهلل حفظه الذي

 ال المجتمعات إن القول يمكننا العقيدة وهذه المفهوم هذا على وبناءً 
 والعقيدة اإليمان على المبنية األخالق غير من تستمر أن يمكنها

 إلى سيؤدي األحيان من الكثير في السلوك هذه كان وإن الصحيحة،

 ونفسيًّا، فكريًّا المنحرفة المجتمعات في وخاصة حولنا من الناس غضب

 .وهي البنه، التالية لقمان وصية تأتي لذلك
 

 تعلمنا كما الصبر ألن فئاته، بجميع المجتمع أفراد على والصبر الصبر؛

 تمثيلها يمكن ال التي السامية الفضائل من ُتعد أن يمكن الكريمة اآلية

 وقد النفس، أخالق من فاضل وخلق فضيلة هو وإنما ُتمثل ال ألنها

 أعظم من وهو الجسد، من الرأس بمنزله أن الباحثين من الكثير وصفه

 .اإليمان مقامات
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 من بثالثة أتت وإنما المصطلح بهذا الغرور الكريمة اآلية تذكر لم الغرور؛

 فالتصعير الناس، بين بتكبر المشي الخد، تصعير :مثل وصفاته، سماته

 .اهلل يحبهما ال لذلك والغرور والتكبر االختيال إلى تؤدي المتكبر والمشي

 أو أعناقها في اإلبل يأخذ داء :القواميس تعرفها كما الصعر كلمة وأصل

 بمعنى المتكبر، الرجل به فشبه رؤوسها، عن أعناقها تلفت حتى رؤوسها،

 فإن ويحدثونه الناس يكلمه عندما وكأنه الناس عن خده يصعر الذي أن

 وهذه عليهم، واستكبارًا لهم، منه احتقارًا الناس، عن بوجهه يعرض

 .المغرور صفات من صفة

 لذلك البشر، من غيره من أفضل أنه الشعور المغرور يعطي التصعير وهذا

 تعالى يقول وبهيئته، وبجسده بنفسه مختاالً الشوارع في يمشي فإنه

 تخرق لن إنك مرحا األرض في تمش وال) 37 اآلية – اإلسراء سورة في

 تبقى فإنه اإلنسان أيها حاولت فمهما ،(طوالً الجبال تبلغ ولن األرض

 فالتواضع شيء، أي أو األشجار أو الجبال مبلغ تبلغ أن يمكنك ال اإنسانً

 التي فالمجتمعات المجتمعات، تستقر حتى مهم مطلب الناس بين

 .هالك مجتمع حتمًا فإنه لذلك فرصة ويعطى بل المغرور فيها يسود

 الصوت رفع عدم وهي مهمة وصية في وابنه لقمان بين الحوار وينتهي

 وكأنك الناس على تصرخ وال صوتك ترفع فال البشر، بقية مع الحديث عند

 بصوت أتحدث أن أستطيع فأنا منكم، أفضل أنا لهم تقول أن تريد

 الوقور اإلنسان أخالقيات من وإنما للغرور، مدعاة وهذا وقوي، مرتفع

 يتكلم والذي العاقل فاإلنسان ووقور، هادئ بصوت يتحدث أن والعالم
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 الفارغ اإلنسان وأما منخفض، وبصوت بهدوء يتكلم وبحكمته بعقله

 على يغطي أن يحاول فإنه حكمة أو علم من جعبته في ليس والذي

 أنه يشعرهم حتى الناس أمام والصراخ الصوت برفع وتفاهته ضعفه

 .ومتمكن قوي

 يحبه وبالتالي يتقنه من هو والحكيم والعاقل فن، الناس مع والحديث

 وبماذا يتحدث كيف يعرف ال الذي فهو الناس يحبه ال من أما الناس،

 .يتحدث

 لقمان، سورة آيات بعض من نستشفها أن يمكن التي األمور بعض هذه

 .الكثير تحمل كانت وإن
 


