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 (1) األخالقيالرتبوي لقمان  دستور

 2021سبتمبر  5خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 التي السورة هذه في إال الكريم القرآن يذكره فلم لقمان، هو من نعرف ال

 ورد كما ا،حكيمً رجالً كان نهأ عنه نعرفه الذي كل ولكن باسمه، سميت

 أنها بمعنى مكية سورة نهاأ بالذكر الجدير ومن الكريمة، السورة في

 قرأنا لو نالحظ أن ويمكن البشرية، والنفس العقيدة بقضايا اهتمت

 القرآن في ما وكل مهمة، أمور خمسة على تركز أنها مرات لعدة السورة

 :األمور هذه من مهم،

 التوحيد، وقضايا العقيدة 
 وقدراته، الكون في اهلل عظمة 
 والمعرفة، والعلم الحكمة 
 األخالقي، التربوي الميثاق 
 البشرية الفطرة. 

 أساسيات من أنها تجد البعض بعضها على تضعها عندما القضايا هذه

 القضايا هي اليوم مقال في هنا يهمني والذي اإلسالمية، والعقيدة الفكر

 وبالتالي ابنه، بها يوصي أن لقمان اجتهد التي باألخالقيات المتعقلة

 بحق ألنها وبناتها، أبناءها بها توصي أن أم أو وأب أمر ولي لكل يمكن

 النضوج من عالية درجة لبلوغ والمجتمع لألسرة مهم ودستور ميثاق
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 اهلل أنزله الذي األخالقي والميثاق اآليات مع لنرحل .والفكري التربوي

 .به وأمر الحكيم لقمان لسان على وتعالى سبحانه

 مجموعة ذكر تم أنه نجد 19 اآلية إلى 12 اآلية من الممتدة اآليات وفي

 بصورة اإلنسان بها يتمتع أن ينبغي أنه نجد التي المهمة األخالقيات من

 حتمًا فإنه المجتمع أفراد في متوفرة الصفات هذه كانت فإن عامة،

 صورة بأي الجريمة فيه تختفي مهذبًا، متعاونًا، مثاليًا، مجتمعًا سيكون

 ففي .األرضية الكرة في مجتمعاتنا في اليوم نفتقده الذي وهذا كانت،

 التي األخالقيات كل وتعالى سبحانه اهلل وضع الثمانية اآليات هذه

 :كالتالي وهي مهمة، أجزاء ثالثة في للمجتمعات تصلح

 نفسه لقمان عن بالحديث اآليات تبدأ :نفسه لقمان عن الحديث :أوالً

 سبحانه أنه المالحظ ومن .والشكر الحكمة :وهما بصفتين وتصفه

 الثناء بأنه الشكر يُعرف وربما والشكر، الحكمة بين ما ربط قد وتعالى

 التي هلل الحمد مراتب من أعلى وهذه والمشاعر بالجوارح سبحانه اهلل على

 .والقلب باللسان تكون ما عادة

 من صفة أنها إذ الشاكرين، على تثني التي اآليات من الكثير ورد ولقد

 السالم عليهم األنبياء حتى له يتطلع الذي البشري السمو صفات

 والوجدان، والمشاعر المقامات وذروة التقوى ذروة هو فالشكر أنفسهم،

 – سبأ سورة في ورد كما الشاكرين من يعد الناس من القليل فإن لذلك

 في ورد ولقد ،(الشَُّكورُ عِبَاِديَ مِّنْ وَقَلِيلٌ شُكْرًا دَاوُودَ آلَ اعْمَُلوا) 13 اآلية

 اهلل صلى النبي أن عنها، اهلل رضي عائشة المؤمنين أم عن الصحيحين
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 تصنع لمَ :له فقلت قدماه، تتفطر حتى الليل من يقوم كان وسلم عليه

 أفال :قال تأخر؟ وما ذنبك من تقدم ما لك اهلل غفر وقد اهلل رسول يا هذا

 كان وسلم عليه اهلل صلى أنه يعني وهذا ،(شكورًا عبدًا أكون أن أحب

 عبدًا يكون أن خالل من والجسدي والوجداني الروحاني للسمو يسعى

 .شكورًا

 سبحانه، باهلل مرتبطًا يكون فإنه الشكر مرتبة اإلنسان يبلغ وعندما

 أخالقياته فتتغير به، مرتبطة ووجدانه وحياته مشاعره كل وتكون

 الشكر صفة ارتبطت لذلك اهلل، يريد ما مع لتتطابق البشرية وعالقاته

 نبلغ أن يمكن فهل والعلم، والمعرفة بالحكمة السورة هذه في هنا هلل

 ؟ المرحلة هذه

 بالرجل الكريم القرآن يعرفنا أن بعد :وابنه لقمان بين ما حوار :ثانيًا

 وابنه، لقمان بين دار الذي الحديث ذلك إلى بنا ينتقل والشكور، الحكيم

 أو واحدة جلسة في كان هل الحوار، هذا استغرق كم نعرف ال هنا ونحن

 النصائح تلك كانت فربما االبن، عمر من أعوام مدار على أو جلسات، عدة

 كانت التي المناسبات تلك وفي أعوام خالل قيلت قد والتعليمات

 أن يمكن وإنما الحديث هذا في نخوض ان نريد ال إننا إال ذلك، تستدعي

 التي الكيفية في يتناقشوا أن ويمكن التربية، رجال فيه ليتحدث نتركه

 .لهم تركها يمكن لذلك المناسبات، أي وفي فيها قيلت

 تكون ربما بل جيدة عالقة كانت بولده لقمان عالقة أن الواضح من ولكن

 الوصايا تلك كل به غلفت التي العاطفة من الكم هذا بسبب رائعة
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 كلمة وهي ،(بني يا) بكلمة حديثه يبدأ دائمًا كان لقمان أن إذ والمواثيق،

 من متدفقة مشاعر فهي معًا، والعقل القلب تخاطب عاطفية تربوية

 به يقوم أن يجب الذي والحوار الحديث عند مطلوب وهذا ولده، إلى الوالد

 لقمان أن الواضح من أنه الموضوع هذا في اآلخر واألمر ابنائه، مع األب

 من واضحًا كان هذا كل ويناقشه، ويحاوره باستمرار ابنه يجالس كان

 واحدة جلسة مجرد تكون أن المستحيل من أنه إذ اآليات، سياق خالل

 كان التي الحكمة من ليس وهذا شيء، كل وينتهي المواعظ فيها ويلقي

 يجب أنه – التربية علماء كل وكذلك – تقول فالحكمة .لقمان بها يتمتع

 أسري اجتماع في دورية بصورة والبنات األوالد واألم األب يجالس أن

 أفراد من كل يقول حتى األطراف، بين اوديً الحديث يكون أن على مرتب

 األمور كل على االتفاق يتم ذلك وبعد به، يشعر وما يريد ما األسرة

 .األفضل الغد أجل من األسرة أفراد بها يسترشد أن يمكن التي المعلقة

 إلى نقسمه أن يمكننا وابنه لقمان بين يدور كان الذي الرائع الحوار هذا

 والقضايا بالعقيدة المتعلقة القضايا وهما موضوعين، أو قسمين

 المقال هذا في اليوم وسنحاول الحياتية، العامة باألخالقيات المتعلقة

 :كالتالي وهو األول، الجزء على نركز أن

 بقوله ابنه مع لقمان جلسة تبدأ :بالعقيدة المتعلقة بالقضايا االهتمام
 وتثير معًا، والعقل العاطفة تثير تربوية كلمة أنها أشرنا وكما (بني يا)

 الحواس تثير وكلمة وابنه، األب بين ما تربط التي الكامنة المشاعر

 كالم من سيأتي لما بشدة لتنصت السمع حاسة في لتتركز كلها الخمس
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 سأقول لي، فاستمع ابني، يا أحبك أنا :له يقول لقمان وكأن ذلك، بعد

 :هي األساسية األولى فالتوصيات فعشها، كلمات بضع لك

 باهلل يشرك أال العبارة وبصريح لقمان به يبدأ ما وأول :باهلل اإليمان -1

 واإليمان الشرك، ونوعية األسباب كانت ما أيًا وتعالى سبحانه

 في والعقيدة العقيدة، مراتب أولى هو به الشرك وعدم باهلل

 غيرها، أو الغيبية أو الحياتية سواء األمور كل أساس هي اإلسالم

 فالعقيدة عقيدة، بوجود إال الحياة في سمو أي يحدث أن يمكن فال

 .حياة منهج اإلسالمية
 سبحانه اهلل قرنها دائمًا التي المهمة األمور ومن :الوالدين بر -2

 متكامل إيمان فال الوالدين، بر هو به واإليمان بالعبودية وتعالى

 الطفل هذا على المحافظة ألجل الكثير قدما ألنهما الوالدين، ببر إال

 يقدمانه ما وإنما فحسب ذلك ليس حياته، مراحل جميع في

 على الكريمة اآلية تركز ثم وحب، وشغف برغبة يقدمانه فإنهما

 جسدها من قدمت التي هي ألنها بها وتوصي بالتحديد، األم

 .الوليد لهذا وحبها وروحها ونفسها

 الكريمة اآليات أن إال الوالدين، بر على الحث هذا من الرغم وعلى

 هم إن وهو تجاوزه، يمكن ال ا،مهمً اشرطً القوسين بين ما تضع

 هذا في لهما طاعة ال فإنه باهلل الشرك على الوليد بإجبار الوالدان

 أنها إال تنفذ، وال تقف الجزئية هذه في الطاعة أسباب فكل األمر،

 الحياتية األمور بقية في واالهتمام والمتابعة البر ويستمر تستمر

 .الخالق معصية في لمخلوق طاعة ال ألنه األخرى،
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 وإلى أخرى، مرة العقيدة إلى اآليات تعود ذلك وبعد :اإليمان زيادة -3

 صغيرة رحلة خالل من وذلك به، واإليمان اهلل وحدانية موضوع

 مثالً اهلل ضرب لماذا نعرف وال الخردل، بذرة مع واحد آن في وكبيرة

 مرئية كانت وإن البذور هذه أن اليوم نعرف إننا إال الخردل، بذور في

 اآلية ذكرت فلو النباتات، بذور أصغر من تُعد أنها إال المجردة بالعين

 عاجزًا سيقف اإلنسان فإن الذرة أو البكتيريا – مثالً – الكريمة

 أصغر التي أو الدقيقة الكائنات تلك اكتشاف قبل وخاصة للفهم،

 األشجار من ُتعد الشجرة وهذه البذور هذه أن إلى باإلضافة منها،

 اهلل ضرب لذلك الحضارات، جميع وفي التاريخ فجر منذ المعروفة

 .القدم منذ البشر لجميع المعروفة األشجار من ألنها بها مثالً

 اهلل أن إلى فيشير الحبة، هذه مع وتعالى سبحانه اهلل ينقلنا

 الحبة هذه عنه تخفى أن يمكن فال يقيني، علمه وتعالى سبحانه

 بصورة مرمية ملساء صخرة في موجودة كانت سواء جدًا الصغيرة

 الواسعة السماء تلك في أو العالم، في مكان أي في مهملة

 اكبيرً هائالً وكما اأعدادً طياتها في تحوي والتي الكبر الالمتناهية
 مجرة أكبر لتصبح يتخيلها، أن لإلنسان يمكن ال التي المجرات من

 ال صغيرة ذرة وكأنها صغيرة كنقطة اإلنسان أمام تظهر الكون في
 وتعالى سبحانه إنه الكبير، الواسع الكون هذا في شيء أي تساوي

 .طبيعتها وما توجد وكيف توجد أين يعرف

 يجب أنه الكريمة اآلية هذه من النابعة العقيدة هذه آثار أهم ومن

 كل في بوجوده ويشعر ويسمعه يراه اهلل بأن اإلنسان يوقن أن
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 ذلك ليس بكثير، ذلك من أصغر وربما ثانية كل وفي اللحظات

 وكل ومشاعره بقلبه يوقن أن يجب اإلنسان ولكن فحسب

 جدًا الكبير الكون هذا في يجري أن يمكن ال بأنه تمامًا أحاسيسه

 البذرة تلك الخردل حبة بأمر يعلم كان فإن سبحانه، اهلل بإرادة إال أمر

 هذا من مكان أي في مهمل مرمي حجر في كانت سواء الصغيرة

 أن يمكن أفال األطراف، المترامية الواسعة السماء في أو الكون

 ؟ اإلنسان يفعل ماذا يعرف

 حكيمًا سيكون حتمًا فإنه اليقين من المرحلة هذه اإلنسان بلغ فإن

 وتنتهي السليمة، العقيدة تتحقق عندئذ الشاكرين، من سيكون وبالتالي

 .رخاء في المجتمع ليعيش صورها بجميع الجريمة

 .الموضوع الستكمال آخر لقاء ولنا
 

 

 


