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مقدمـة
الـحمد هلل الذي جعل اإلنسان من طٌن ،وأمره بعبادته أٌاما وسنٌن ،ورزقه أموواال وبنوٌن ،ووعود
عباده الـمتقٌن جنات النعٌم ،والصبلة والسبلم على سٌد المرسلٌن ،وأفضل الخلق أجمعٌن ،سٌد العور
والعجم ،ومعلم الناس لٌنقذهم ٌوم الودٌن ،وموربٌهم علوى العقٌودة الصوافٌة السولٌمة ،واألخوبلق الااضولة
والمعاملة الـهادبة ،وعلى آله وصحبه الذٌن أخذوا عنوه ماواتٌا التربٌوة ،وسولكوا منهجوه ،ومون توبعهم
بإحسان إلى ٌوم الدٌن.

وبعد:
فإن قضٌة الت ربٌة تعد من القضواٌا الوـمهمة واألساسوٌة فوً الوـحٌاة ،وهوً قضوٌة أموة بؤكملهوا ،إذ
بالتربٌة الحسنة ترقى األمم وتتقدم ،وتزداد قوة وتـمـاسكا ،وبالتربٌة ٌـحٌى اإلنسان سعٌدا وٌلقى ربه
سالـمـا ،وبالتربٌة ٌسلم الـمجتمع من آفات كثٌرة ،وأخطار متنوعة ،وبالتربٌة ٌسعد شبا األمة...
وانطبلقا من أهـمٌة التربٌة ،فقد اهتم اإلسبلم اهتمـاما بالؽا بها ،واضعا أسسها وقواعودها ،والوـمتصاا
للقرآن الكرٌم ٌبلحظ أن جل آٌاته تربوٌة تربـً على األخبلق والعقٌودة الصوحٌحة ...والوـمتتبع ألحادٌوث
الرسول صلى هللا علٌه وسلمٌ ،بلحظ ؼزارة األحادٌث التً تتحدث عن التربٌة ،بل كل األحادٌث النبوٌة
الشرٌاة تتضمن قضاٌا تربوٌة فً العبادات أو الـمعامبلت.
ومن ثم ونظورا لوـهذه الؽاٌوة الاابقوة بالتربٌوة فقود ارتؤٌتنوا أن نبحوث فوً موضوول القوٌم التربوٌوة،
وذلك انطبلقوا مون سوورتً لقموـان والوـحجرات ،وقود عنونوا هوذا البحوث  :القوٌم التربوٌوة مون خوبلل
سورتً لقمـان والحجرات وتطبٌقاتها العملٌة داخل المإسسة التعلٌمٌة .

 أهـمٌة البحث:
ال موورا فووً أن عصوورنا هووذا ٌشووهد تطووورات متنوعووة علووى جووـمٌع الووـمستوٌات :انتشووار الووـملذات
والـمؽرٌات والشهوات دون رقابة ...مما ٌنعكس ذلك سلبا على الجٌل الصاعد ،فٌصع تربٌته وتؤدٌبه
وفووق الموونهر الربووانً ،وال ٌمكوون الووـحد موون هووذه الظوواهرة إال موون خووبلل تنبٌووه كافووة األطوور والاعالٌووات
الـمإثرة فً الـمجتمع اإلسبلمً بمـا ٌنبؽً أن ٌتربى علٌه األجٌال والشبا منذ نعوموة أظوافرهم ،حتوى
ٌلقوا ربهم ،فواقعنا المر ٌصع أن تتحسن أخبلقٌات أبنابه وبناته وسلوكٌاتهم ،إال إذا تضوافرت جهوود
المجتمع كله ،خاصة الذٌن ٌنتمون إلى هذا القطال ،ومن هإال  :األسرة التعلٌمٌة.
من هنا ندرك أن للتربٌة أهمٌة كبٌرة فً تقدم األمم والشعو  ،وال ٌمكن بحال مون األحووال أن ترقوى
أي أمة ـ فً جمٌع المستوٌات ـ إن تجردت عن األخبلق والتربٌة.

أسبا البحث فً الموضول:
ال جدال فً أن األمة تشكو حالها إلى هللا تعالى ،وتتضرل إلٌه من سو أخبلق وتربٌة متعلمٌها،
ومما آلت إلٌه أوضال التبلمٌذ من النقص الكبٌر فً القوٌم السوامٌة ،واألخوبلق الرفٌعوة التوً تشوبع بهوا
آباإهم وأجدادهم ،وكانوا مضر المثل فً تمثلها.
وقد ٌتسا ل المر عن أسوبا هوذا البعود المخٌوؾ والمرعو عون هوذه القوٌم ،علموا أن المقوررات
الدراسووٌة ـ فووً كوول مسووتوٌاتها ـ ال تخلووو موون آٌووات وأحادٌووث توودعو إلووى التشووبث والتشووبع بهووذه القووٌم
اإلسبلمٌة الحمٌدة.
فهوول المشووكلة ترجووع إلووى المنظومووة التربوٌووة برمتهووا ،وأن واضووعٌها لووم ٌجٌوودوا سووبكها وحسوون
صٌاؼتها؟ أم أن الخلل فً ذات المتعلمٌن ،وأنهم أربا زمنهم الذي ٌقال عنه :إنه زمون السورعة ،وأن
األخووبلق والقووٌم ال مسووتقر لهووا فووً أفبوودتهم؟ أم أن الخطوور قوودم موون ؼٌووا القوودوة فووً المعلووم واألسووتاذ
3

والمربً ؟ أم أن األسرة استقلت استقبلال كامبل عن وظٌاتها ودفعوت بالوذات أكبادهوا إلوى مون تثوق فوٌهم
دون مراقبة وال محاسبة؟...
هذه بعو األسوبا قود ٌصوع الجوزم بصوحة إحوداها دون األخور ،،أو ال نإكود واحودة منهوا دون
األخوور ، ،ولكوون الحقٌقووة المإكوودة أن المتعلمووٌن بوواتوا بمنووؤ ،عوون كثٌوور موون القووٌم اإلسووبلمٌة واألخووبلق
الااضوولة ،وهووذا مووا الحظنوواه فووً مإسسوواتنا التعلٌمٌووة ،وهووو مووا دفووع بنووا للنووبل فووً هووذا الموضووول
واستخراج بع القٌم المبثوثة فً سورتً لقمان والحجورات والتوً ٌدرسوها تبلموذة السولك اإلعودادي،
ومد ،تطبٌقهم لهذه القٌم.
وهناك أسبا أخرٌ ،مكن إجمالها فً سببٌن هما:
ـوو حوو االطووبلل واالسووتزادة موون هووذا الاوون موون خووبلل االطووبلل علووى مجموعووة متنوعووة موون البحوووث
والدراسات.
ــ اشتمال السورتٌن على تربٌة اإلنسان فً عبلقته مع ناسه ومع هللا ومع ؼٌره.

تـمـهٌـــد:
ٌـخرج الولد إلوى الوـحٌاة دونموـا قودرة علوى مواجهوة مسوتلزماتها ،فهوو ال ٌودرك وجوود ناسوه وال
ٌسووتطٌع أن ٌعبوور عمووا ٌووـحس بووه ،وٌعجووز عوون حماٌووة ناسووه ،وال ٌنطووق لؽووة قومووه ،فهووو كووابن آدمووً
الصورة ،فطوري الطبٌعوة والمسولك ،ولكون فطرتوه عواجزة ،ومسولكه عشووابً ،وإذا كوان اإلنسوان كابنوا
اجتماعٌا بطبعه فبل ٌمكن أن ٌولد إال فً جماعة على قدر معقول من االستقرار حتوى تسوتطٌع أن تووفر
له الحماٌة والرعاٌة ،وتعمل على إكسابه المهارات التً تمكنوه مون االعتمواد علوى ناسوه فوً المسوتقبل
ومواصلة الحٌاة ،وعندما نقارن الولٌد البشري بموالٌد الكابنوات األخور ،مثول الوذبا والنحول والطٌوور
واألسووماك وؼٌوور ذلووك ،فإنووا نراهووا تعتموود علووى ناسووها منووذ البداٌووة ،بخووبلؾ اإلنسووان ،فإنووه ٌحتوواج إلووى
الرعاٌة ،وإلى العملٌة التربوٌة الواعٌة ،وإلى مبادئ القٌم واألخبلق ،ولذلك قال أحمد شوقً:
إنمـا األمم األخبلق ما بقٌت *** فإن هم ذهبت أخبلقهم ذهبوا
وبهذا البٌت الرصٌن ٌضع أحمد شوقً معٌارا قٌما نستطٌع أن نحكم به على األموم والشوعو  ،ونقوارن
بٌنهما من حٌث المتانة واألصالة ،ومن حٌث القوة والصبلبة ،ومن حٌث الرقً فً سلم الحٌاة ،فاألموة
ال تستحق أن ٌطلوق علٌهوا هوذه اللاظوة إذا موا تجوردت مون القوٌم األخبلقٌوة ،التوً تحكوم سولوك األفوراد،
والعبلقة بٌن الجماعات ،وتزودها بالعزة والمنعة ،وباالستمرار فً الحااظ علوى تراثهوا وأصوالتها التوً
تمٌزها عن بقٌوة األموم والشوعو  ،والقوٌم المعٌارٌوة هوً فوً واقوع األمور أهوداؾ تسوعى لبلوؼهوا األموم
والشووعو  ،وبتمثلهووا األفووراد والجماعووات ،وٌقوواس بهووا السوولوك الاطووري واالناعووالً والحركووً لمعرفووة
القر أو البعد من األمل المنشود ،والتطلعات المرموقة.
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الاصل األول :ماهوم القٌم وأصولها.
الـمبحث األول :ماـهـوم القٌم وأصولـها.
موون خووبلل دراسووتنا لـمووـادة قوووم فووً جوول مصووادر اللؽووة العربٌووة ،الحظنووا أنهووا وردت علووى
استعماالت ومصطلحات متعددة ومتنوعة وذلك كالقٌم والقٌوم واالستقامة والقابم وما سواه .
قال ابن فارس فً معجم مقاٌٌس اللؽة فً مادة قوم  :القواؾ والوواو والموٌم أصوبلن صوحٌحان
ٌدل أحدهما على جماعة من الناس ،وربما استعٌر فً ؼٌرهم .واآلخر على انتصا أو عزم .1
وذكوور الراؼو األصوواهانً فووً الماووردات :تقووال فووً الطرٌووق الووذي علووى خووط مسووتو ،واإلنسووان
المستقٌم هو الذي ٌلزم المنهر المستقٌم . 2
وقوود ورد مصووطلا االسووتقامة والمسووتقٌم فووً القوورآن الكوورٌم بمعنووى الهداٌووة والطرٌووق المسووتقٌم
3
والعدل ،قال ابن كثٌر فً تاسٌر قوله تعالى  :لِ َمنْ َ
شا َ ِم ْن ُك ْم أَنْ ٌَ ْس َتقٌِ َم '' أي من أراد الهداٌة.
س ِوو عٌّا َعلَوى صِ و َوراط
وقوال فوً تاسوٌر قولوه تعوالى '':أَ َف َموونْ ٌَ ْمشِ وً ُم ِك عّبوا َعلَوى َو ْج ِهو ِه أَهْ وودَ ،أَ َّمونْ ٌَ ْمشِ وً َ
4
ُم ْس َتقٌِم أي على طرٌق واضا بٌن ،والمإمن ٌكون فً ناسه مستقٌما وطرٌقه مستقٌما.
قال سٌد قط فً تاسٌر قوله تعالى :لمن شا مونكم أن ٌسوتقٌم أي أن طرٌوق الهداٌوة مٌسور لمون
6
ٌرٌد . 5والتقوٌم هو بٌان قٌمة الشً .
وقد ورد فً القرآن الكرٌم بمعنى حسن الصورة والهٌبة  ،قال ابون كثٌور فوً تاسوٌر قولوه تعوالى :لَ َقودْ
س ِن َت ْق ِوٌم  :7أي أنه تعالى خلق اإلنسان فً أحسن صورة وشكل ،منتص القامة
سانَ فًِ أَ ْح َ
َخلَ ْق َنا ْاإلِ ْن َ
8
سوي األعضا وحسنها

أصـول هذه القٌم:
منذ أن بعث هللا سبحانه وتعالى نبٌه إبراهٌم علٌه السبلم بملة اإلسبلم ،كان دعاإه المبارك ألمته
أن ٌبعث فٌها رسوال ٌركز فٌها ثبلث قٌم جمعها قوله تعالى'' ربنا وابعث فٌهم رسوال منهم ٌتلو علٌهم
9
آٌاتك وٌعلمهم الكتا والحكمة وٌزكٌهم إنك أنت العزٌز الحكٌم
وقد استجا هللا تعالى لندا نبٌه وخلٌله فبعث محمدا صلى هللا علٌوه وسولم هادٌوا ومربٌوا وأنوزل
10
معه الكتا والحكمة ،فقال صلى هللا علٌه وسلم :إنما بعثت ألتمم مكارم األخبلق
ومن هذا المنبع الثري نهل جٌل الصحابة الكرام قٌم اإلسبلم ،وصنعوا بواسطتها جٌبل حمول راٌوة
اإلسبلم إلى العالم.
وانطبلقا من ذلك كانت األصول العامة للقٌم اإلسبلمٌة ملخصة فً ثبلثة:
 -1القرآن الكرٌم.
 - 2السنة والسٌرة النبوٌة.
 - 1ج  5ص . 43
 - 2الراؼ األصاهانً  :ماردات ألااظ القرآن ،مادة قوم
 - 3تاسٌر القرآن العظٌم ،ج  ،8ص. 263،
 - 4تاسٌر القرآن العظٌم ،ج  ،8ص .131
 - 5فً ظبلل القرآن ،ج ، 6ص  ، 3843ط. 1985
 - 6الراؼ االصاهانً ،مصدر سابق .
 7التٌن 04
 - 8تاسٌر القرآن العظٌم ،ج  ،8ص .343
 9البقرة .138
 10رواه اإلمام أحمد فً مسند المكثرٌن.
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.

 -3اجتهادات علما التربٌة الـمسلمٌن.
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سمـات هذه القٌم ومـجاالتها:
والحاصل أن كل ما قرئ من دراسات فً المجوال تكواد تااصوٌلها ومجاالتهوا تنحصور عنود التؤمول
فً خمس صاات وسمات هً:
الربانٌة ،الواقعٌة ،العالـمٌة ،التكٌؾ ،االستمرار ،لكن سنقتصر على الثبلثة األولى.

أ -الربانٌة:
قال أبو بكر بون العربوً المعوافري :إن هللا خلوق آدم علوى صوورتهٌ ،عنوً علوى صوااته ،فوإن هللا
12
خلقه عالما قادرا مرٌدا متكلما...فلٌس هلل خلق هو أحسن من اإلنسان جمال هٌبة وبدٌع تركٌ
ومن هنا نعلم ربانٌة هذه القٌم ،ألنه حٌنموا خلوق هللا هوذا اإلنسوان وأصوله الوذي هوو آدم وناو فٌوه مون
سنَ ُكل َّ َ
ش ًْ َخلَ َق ُه َو َبودَأَ َخ ْل َ
وان مِونْ
وق ْاإلِ ْن َ
روحه زرعت قٌمه هذه فً كٌانه ،وقد قال تعالى :الَّذِي أَ ْح َ
س ِ
الس ْوم َع
س َّوا ُه َو َن َا َ فٌِو ِه مِونْ ُروحِو ِه َو َج َعول َ لَ ُكو ُم َّ
س َبللَة مِنْ َما َم ِهٌن (ُ )8ث َّم َ
طِ ٌن (ُ )7ث َّم َج َعل َ َن ْسلَ ُه مِنْ ُ
13
ار َو ْاألَ ْفبِدَ َة َقل عٌِبل َما َت ْ
 ،وبٌن ذلك رسول هللا صولى هللا علٌوه وسولم حوٌن قوال :الولود
ش ُك ُرونَ
ص َ
َو ْاألَ ْب َ
14
ٌولد على الاطرة فؤبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانه

 الواقعٌة:إن القووٌم اإلسووبلمٌة لٌسووت قٌمووا نظرٌووة مثالٌووة ،وإنمووا هووً خبلصووة شوورٌعة نزلووت حس و الواقووع
واألحداث واستجابت لمشاكل الناس وقضاٌاهم ،ولٌست فكرا ٌبتؽً المدنٌة الااضلة التً ال وجود للشر
فٌها ،بل هً واقعٌة فً مرامٌها وأهدافها ،قاعدتها قوله تعالى'' َقال َ ُه ْم أ ُ َ
وال ِ َعلَى أَ َث ِري َو َع ِج ْل ُ
ت إِلَ ٌْو َك
15
ضى
َر ِّ لِ َت ْر َ
16
ؾ َّ
سا إِ َّال ُو ْس َع َها
هللاُ َن ْا ع
والعجلة هنا الترقً فً سلم الرضا بحس الطاقة واالستطاعة '' َال ٌُ َكلِّ ُ
فالعودل علووى سووبٌل المثوال قٌمووة إسووبلمٌة راسوخة ،ولكوون تحقٌقووه فوً الواقووع هووو مدافعوة للظلووم بقوودر
االستطاعة ،ولذالك كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول :إنما أنا بشر وإنه ٌؤتٌنً الخصم ،فلعول
بعضكم أن ٌكون أبلػ من بع  ،فؤحس أنه صدق فؤقضً له بذالك ،فمن قضوٌت لوه بحوق مسولم فإنموا
17
هً قطعة من نار فلٌؤخذها أو لٌتركها

ج – الـعالمٌة:
ال ٌختلؾ اثنان من ذوي األلبا أن العدل حسن والظلم سً  ،وأن الكذ مشٌن ،والصدق مزٌن،
والبخل والشا مكروهان ،والسخا والبذل مطلوبان مهما اختلات الملل والنحل.
سو ْل َنا َك إِ َّال َر ْح َم عوة
فتلك وأضودادها قوٌم عالمٌوة هوً أصول الاطورة جوا بهوا اإلسوبلم ،قوال تعوالىَ '' :و َموا أَ ْر َ
18
لِ ْل َعالَمٌِنَ

 11القٌم اإلسبلمٌة فً المناهر الدراسٌة د.خالد الصمدي،ص .24 -21
 12أحكام القرآن،ج  4ص 415
 13السجدة 09
 14البخاري فً كتا الجنابز
 15سورة طه ،اآلٌة84 :
 16البقرة 286
 17البخاري كتا المظالم والؽص .
 18األنبٌا 107
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وأموا مجاالتهوا فإنهوا تخاطو مجواالت الحٌواة كلهوا وتسوتهدؾ توجٌههوا إلوى األفضول واألسومى ،وذلووك
حس سلوك وتااعل اإلنسان المكلؾ مع محٌطوه الوذي ٌعوٌل فٌوه ،عقابودٌا ،معرفٌوا ،ثقافٌوا ،اجتماعٌوا
اقتصادٌا...
وانطبلقا من هذا فإنه ٌمكن إرجاعها إلى تسعة مـجاالت:
 القٌم العقابدٌة والتعبدٌـة.
 القٌم الاكرٌة والثقافٌــة.
 القٌم االجتماعٌة واألسرٌة.
 القٌم اإلسبلمٌة والتواصلٌة.
 القٌم االقتصادٌة والمالٌـة.
 القٌم الوقابٌة والصحٌـة.
 القٌم الحقوقٌـــــة.
 القٌم الانٌة والجمـالٌة.
 القٌم الـبٌبٌــــة.19

 19القٌم اإلسبلمٌة فً المناهر الدراسٌة ،د،خالد الصمدي ،ص  37 -30بتصرؾ.
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الـمبحث الثانً  :ماهوم التربٌة واشتقـاقـاتهــا.
 ماهوم التربٌة.
التربٌة فً اللؽة :ترجع إلى أصول ثبلثةَ :ر َباَ ،ر ِب ًَ ،ر .
فاألصل األول  :ربا ٌربو ،معناه النمو والزٌادة.
أما األصل الثانً  :ربً على وزن خاً ٌخاى فمعناه نشؤ وترعرل.
أما األصل الثالث :ر ٌر فمعناه أصلا وتولى أمره.
20
قال ابن منظور فً لسان العر  :ربا الشً ٌربو ربا زاد ونما ،وأربٌته نمٌته.
قال ابن فارس  :ر  ،الرا والبا ٌدالن على أصول :
فاألول :إصبلح الشً والقٌام علٌه ،فوالر المالوك والخوالق ،والور المصولا للشوً  ،وهللا جول ثنواإه
الر ألنه مصلا خلقه ،وربٌت الصبً أربه وربٌته أربه ،والربٌبة الحاضنة ،وربٌ الرجل ابن امرأته
21
الذي ٌقوم على أمر الربٌ  ،واألصل اآلخر :لزوم الشً واإلقامة علٌه.
22
وقال الراؼ  :الر فً األصل التربٌة ،وهو إنشا الشً حاال فحاال إلى التمام.
من خبلل ما تقدم نجد أن التربٌة تتكون من العناصر التالٌة:
ـ حماٌة الطال وتعهده بالرعاٌة ،وتنمٌة مواهبه.
ـ إرشاده إلى الاطرة السلٌمة ،والتدرج فً تربٌته.
التربٌة اصطبلحا :وقد لخص األستاذ عبد الرحمان البانً نتابر تحلٌل التربٌة إلى ما ٌلً:
ـ الـمربً الـحق هو هللا سبحانه ،ألنه هو الخالق خالق الاطرة ،وواه المواه .
ـ التربٌة عملٌة ال بد أن تستضً بنور الشرٌعة اإللهٌة ،وتسٌر وفق أحكامها.
ـ التربٌة عملٌة هادفة لـها أؼراضها وأهدافها وؼاٌاتها.
ـ التربٌة عملٌة تسٌر وفق ترتٌ منظم صاعد ٌنتقل مع الناشا من طوور إلوى طوور ،ومون مرحلوة إلوى
23
مرحلة ،وفً كل شؤن من الشإون.

الـمبحث الثالث :التعرٌؾ بسورة لقمان .
التعرٌؾ بالسورة:
سورة لقمان مكٌوة ماعودا اآلٌوات  27،28،29فهوً مدنٌوة ،نزلوت بعود سوورة الصوافات ،وهوً فوً
المصووووووووووووحؾ بعوووووووووووود سووووووووووووورة الووووووووووووروم آٌاتهووووووووووووا  ،34ترتٌبهووووووووووووا الحادٌووووووووووووة والثبلثووووووووووووون
وقد بدأت بؤحد حروؾ الهجا الم  .ولقمان اسم ألحد الصالحٌن اتصؾ بالحكمة ،وتوؤتً فوً الجوز
 ، 21الحز  ،42،الربع 4،5

سب التسمٌة:
سووووووووووومٌت سوووووووووووورة لقموووووووووووان الشوووووووووووتمالها علوووووووووووى قصوووووووووووة لقموووووووووووان الحكوووووووووووٌم
التوووووً تضووووومنت فضوووووٌلة الحكموووووة وسووووور معرفوووووة هللا تعوووووالى وصوووووااته وذم الشووووورك واألمووووور
بمكارم األخبلق والنهً عن القبابا والمنكرات وما تضمنه كذلك من الوصاٌا الثمٌنة التً َ
أنط َقه هللا 
بها
،فهً سورة تربٌة األبنا  ،تحمل فً آٌاتها أسالٌ رابعة لتربٌتهم على منهر هللا تعوالى ،تربٌوة شواملة
لكل ما ٌحتاجه األبنا فً دٌنهم ودنٌاهم ،هذه التربٌة تشمل المحاور التالٌة:
 20لسان العر  :مادة ربا .ج ،6 :ص .307 :الصحاح للجوهري.
 21معجم مقاٌٌس اللؽة ،ج ،2:ص.381 :
 22ماردات القرآن ،ص.184 :
 23مدخل إلى التربٌة ص .13 :الكتا اإلسبلمً ،ط.1983 ،2 :
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توحٌد هللا تعالى
بر الوالدٌن
أهمٌة العبادة.
اإلٌجابٌة
فهم حقٌقة الدنٌا
الذوق واألد
التخطٌط للحٌاة

محوووووووووووووووووووووووووووووووووور مواضوووووووووووووووووووووووووووووووووٌع السوووووووووووووووووووووووووووووووووورة:
هووذه السووورة الكرٌمووة سووورة لقمووان موون السووور المكٌووة التووً تعووالر موضووول العقٌوودة ،وتعنووً
بالتركٌز على األصول الثبلثة لعقٌدة اإلٌمان وهً الوحدانٌة والنبوة والبعث والنشور كما هو الحال فوً
السورة المكٌة

ختامها:
كما بدأت السوورة بتوحٌود هللا ،فإنهوا ختموت بوالتركٌز علوى علوم هللا وقدرتوه ،وعجوز الخلوق عون
اع ِة َو ٌُ َن ِّزل ُ ا ْل َؽ ٌْ َ
س
ث َو ٌَ ْعلَ ُم َما فًِ ْاألَ ْر َح ِام َو َما َتدْ ِري َن ْا ٌ
الس َ
هللا عِ ْندَ هُ عِ ْل ُم َّ
اإلحاطة بشً من ؼٌبه :إِنَّ َّ َ
24
َت ُم ُ
ٌر
ي أَ ْر
هللا َعلٌِ ٌم َخ ِب ٌ
س ِبؤ َ ِّ
َم َاذا َت ْكسِ ُ َؼدعا َو َما َتدْ ِري َن ْا ٌ
وت إِنَّ َّ َ
ومن لطابؾ السورة ،أنها ركزت على الحكمة بشكل أساسً ،فقد بدأت بقوله تعالى :الم تلك آٌات
الكتا الحكٌم
اس َمن ٌَ ْ
ش َت ِر ،لَ ْه َو
وحتى عندما أنكرت على من ٌصد عن سبٌل هللا ،قال تعالىَ :ومِنَ ٱل َّن ِ
ٱ ْل َحدٌِ ِ
ٌل ٱهلل بِ َؽ ٌْ ِر عِ ْلم ولهو الحدٌث هو عكس الحكمة.
ث لِ ٌُضِ ل َّ َعن َ
سبِ ِ
ولٌس هذا فحس  ،بل أن أول آٌة ذكرت لقمان جا فٌها قوله تعالىَ '' :ولَ َقدْ آ َت ٌْ َنا لُ ْق َمانَ ا ْلح ِْك َم َة
ش ُك ُر لِ َن ْاسِ ِه َو َمنْ َك َا َر َفإِنَّ َّ
ش ُك ْر َفإِ َّن َما ٌَ ْ
هلل َو َمنْ ٌَ ْ
أَ ِن ا ْ
هللاَ َؼن ًٌِّ َحمٌِ ٌد  25وكؤن وصاٌا لقمان البنه
ش ُك ْر ِ َّ ِ
التً جا ت فً السورة هً عصارة حكمته وتجاربه فً الحٌاةٌ ،نقلها لمن ٌؤتً بعده...
كما ٌبلحظ من السورة أٌضا أن هذا الكم من التوجٌهات قد ؼلّاه األ بالحنان والعاطاة الشدٌدٌن.
وكؤننا عندما نقرأ هذه اآلٌات ،نشعر بلقمان ،ذلك الرجل الهادئ ،الذي ٌعظ ابنه برقة وٌقول له قبل كل
موعظةُ ٌٰ :ب َن َّىُ ٌٰ ..ب َن َّى فالسورة تقول لآلبا  :صاح أوالدك واكس مودتهم قبل أن تعظهم ،فلٌكلّمهم
األ المسلم عن ناسه وتجاربه وأخطابه فً الحٌاة ،ولٌستعمل الصداقة معهم لٌنصحهم قبل استعمال
األمر والنهً بشدة.
26
أما اسم لقمان فاسم عجمً ؼٌر عربً وقد اختلؾ فً نسبه ،فقٌل هو لقمان بن باعورا بن
ناحور بن تارح ،وهو آزر أبو إبراهٌم علٌه السبلم ،هكذا ذكره ابن إسحاق .وقٌل هو لقمان بن عنقا
بن سدون ،وكان نوبٌا من أهل اٌلة ،ذكره السهٌلً ،قال وه (:كان ابن أخت أٌو علٌه السبلم).
وقال مقاتل ابن خالته ،وقٌل كان من أوالد آزر وعال ألؾ سنة ،وأدرك داود علٌه السبلم وأخذ منه
العلم .وكان ٌاتً قبل بعثته ،فلما بعث قطع الاتو.27،

 24لقمان 33
 25لقمان 11
 26أحمد الخطٌ  ،إرشاد الساري فً شرح البخاري ،ج 7/ص .288 :مطبعة األمٌرٌة المصرٌة .ط 1323 /7 .ه.
 27القرطبً ،الجامع ألحكام القرآن .ج .14:ص .59 :دار إحٌا الثرات العربً بٌروت.1966.
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وموون صووااته ،قووال مجاهوود :كووان لقمووان عبوودا أسووود عظووٌم الشوواتٌن مشووقق القوودمٌن ،وفووً رواٌووة
مصاا القدمٌن.28
كان لقمـان من أخٌر الناس حكٌما وفطٌنا رقٌق القل صادق الحدٌث ،صاح أمانة وعاة وعقل،
وإصابة فً القول ،وكان رجبل سكٌتا ،طوٌل التاكر ،عمٌق النظر ،لم ٌنم نهارا قط ،ولم ٌره أحد ٌبزق،
وال ٌتنحنا ،وال ٌبول وال ٌتؽوط ،وال ٌؽتسل وال ٌعبوث ،وال ٌضوحك ،وكوان ال ٌعٌود منطقوا نطقوه ،إال أن
ٌقول حكمة ٌستعٌدها أي واحد ،وكان قد تزوج وولد أوالدا فماتوا فلم ٌبك علٌهم ،وكان ٌؽشى السلطان
29
وٌؤتً الحكام لٌنظر وٌتاكر وٌعتبر ،فبذلك أوتً ما أوتً.

المبحث الرابع :بٌان الوصاٌا التً قدمها لقمان البنه .
صوا ٌَا ا ْلقٌ َموة الَّتِوً أوصوى ب َهوا لُ ْق َموان ا ْبنوه كوً ٌَ َّتضِ وا لنوا أهمٌتهوا فِوً
ٌ َت َن َاول ه ََذا المبحث َب ٌَان ا ْل َو َ
تربٌة ْاألَ ْب َنا على أسسها القوٌمة َك َما حددها  -لُ ْق َموان ِ -ال ْبنِوهَِ ،ذلِوك ْاألَ
الورحٌِم الَّوذِي أَ َتوا ُه هللا ا ْلح ِْك َموة
َّ
َف ُه َو ٌنظر إِلَى ا ْبنه نظرة َ
صوا ٌَاهُ
ش َا َقة َوعطؾَ ،ح َّتى َال ٌَقع فِوً مهواوي الزٌوػ والضوبللَ ،ولِ َه َوذا َكا َنوت َو َ
صووا ٌَاهُ
موون األهمٌووة ب َم َكووانَ ،وقوود َبٌن َهووا لنووا ا ْلقُو ْورآن ا ْل َكو ِورٌم بؤسوولوبه ومعانٌووه المعجووزة الخالوودةَ ،ف َكا َنووت َو َ
وعلووى اآلبووا أَن ٌسوولكوا مسوولكه فِووً تنشووبة أبنووابهم تنشووبة
الصو َووا َ ،
أنموذجووا ٌتوووافر فٌِو ِه ْاإلِ ْخو َوبلص َو َّ
صووا ٌَا
ٌِحة و ْفووق َمووا تعرضووه ْاآل ٌَووات ا ْل َك ِرٌ َمووة موون كتووا هللا عووز وجوول َوالَّتِووً ذكوورت ب َهووا َو َ
ص وح َ
إسووبلمٌة َ
ش ُك ْر َفإِ َّن َما ٌَ ْ
هلل َو َمنْ ٌَ ْ
لُ ْق َمانَ .30قال َ َت َعالَىَ ( :ولَ َقدْ آ َت ٌْ َنا لُ ْق َمانَ ا ْلح ِْك َم َة أَ ِن ا ْ
ش ُك ُر لِ َن ْاسِ ِه َو َمنْ َك َا َر َفوإِنَّ
ش ُك ْر ِ َّ ِ
ش ِور ْك ِبواهللِ إِنَّ ال ِّ
وً َال ُت ْ
صو ٌْ َنا
ش ْور َك لَ ُظ ْلو ٌم َعظِ وٌ ٌمَ .و َو َّ
هللا َؼن ًٌِّ َحمٌِدٌَ .وإِ ْذ َقال َ لُ ْق َمانُ الِ ْبنِ ِه َوه َُو ٌَ ِع ُظو ُه ٌَوا ُب َن َّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ِصال ُه فًِ َعا َم ٌْ ِن أ ِن ا ْ
ٌر......
ش ُك ْر لًِ َول َِوالِدَ ٌْ َك إِل ًَّ ال َمصِ ُ
سان ِب َوالِدَ ٌْ ِه َح َمل ْت ُه أ ُّم ُه َوهْ نا ع َعلى َوهْ ن َوف َ
ْاإلِ ْن َ
ت أَ ْو فًِ األَ ْر ِ ٌَؤْ ِ
الس َم َاوا ِ
ت ِب َها هللاُ إِنَّ
ص ْخ َرة أَ ْو فًِ َّ
ٌَا ُب َن ًَّ إِ َّن َها إِنْ َت ُك ِم ْث َقال َ َح َّبة مِنْ َخ ْردَ ل َف َت ُكنْ فًِ َ
صا َب َك إِنَّ َذلِ َك مِونْ
اص ِب ْر َعلَى َما أَ َ
الصبل َة َو ْأ ُم ْر ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َوا ْن َه َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َو ْ
ٌرٌَ .ا ُب َن ًَّ أَق ِِم َّ
ٌؾ َخ ِب ٌ
هللا لَطِ ٌ
َ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
هللا ال ٌُ ِح ُّ كل َّ ُمختال فخوور َواقصِ ودْ
ورَ .وال ت َ
ل فًِ األ ْر ِ مرحا إن َ
اس َوال ت ْم ِ
ص ِّع ْر خدَّ َك لِلن ِ
َع ْز ِم األ ُم ِ
ش ٌِ َك َو ْ
فًِ َم ْ
ص ْو ُ
ص َوا ِ
ٌِر).31
ت لَ َ
ص ْوتِ َك إِنَّ أَ ْن َك َر األَ ْ
ض ْ مِنْ َ
اؼ ُ
ت ا ْل َحم ِ
صا ٌَا فًِ النقاط التالٌة:
من خبلل ا ْلعر
ابق لآلٌات ا ْل َك ِرٌ َمة ٌُمكن توضٌا ا ْل َو َ
َّ
الس ِ
ا ْل َوصِ ٌَّة األولى:
سو ْب َحا َن ُه َو َت َعوالَى
َت ْوحٌِد هللا وإفراده ِبا ْلع َبادَ ة هلل َوحده َال شرٌك لَ ُه فًِ َذلِك َف ُه َو ا ْل ُم ْس َتحق لِ ْل ِع َبادَ ِة َوحده ُ -
اهلل إِنَّ ال ِّ
– ( ٌَا ُب َن ًَّ َال ُت ْ
ش ْر َك لَ ُظ ْل ٌم َعظِ ٌ ٌم) .
ش ِر ْك ِب َّ ِ
ا ْل َوصِ ٌَّة ال َّثانِ ٌَة:
سانَ ِب َوالِدَ ٌْه ْ ) ...اآل ٌَة.
ص ٌْ َنا األِ ْن َ
بر ْاألَ ْب َنا ِآل َبابِ ِه ْم ( َو َو َّ
َّ
ا ْل َوصِ ٌَّة ال َّثالِ َثة:
س ْب َحا َن ُه َو َت َعالَى فًِ حركاته وسكناته َو َجمٌِوع أَعمالوهَ ،فواهلل عوز وجول َال تخاوى َعلَ ٌْو ِه
أَن ٌراق
الع ْبد هللا ُ
َ
الس َما ( ٌَا ُب َن ًَّ إِ َّن َها إِنْ َت ُك ِم ْث َقال َ َح َّبة مِنْ َخ ْردَ ل ْ ) ...اآل ٌَة.
خافٌة َال فًِ األَ ْر
َو َال فًِ َّ
الرابِ َعة:
ا ْل َوصِ ٌَّة َّ
س ِوبٌل َذلِوك
الص ْبر علوى تحمول المشواق فِوً َ
الص َبلة َو ْاألَمر ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َوال َّن ْهً َعن ا ْل ُمنكرَ ،و َّ
ْاألَمر ِبإِ َقا َمة َّ
الصبل َة َو ْأ ُم ْر ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َوا ْن َه َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِرْ ) ...اآل ٌَة.
( ٌَا ُب َن ًَّ أَق ِِم َّ
 28ابن كثٌر ج .5:ص .380 :دار الاكر للنشر والتوزٌع.ط :األولى .1966
 29ناس المرجع ص.381 :
) 30عبد المحسن األنصاري .معالم أصول التربٌة اإلسبلمٌة من خبلل وصاٌا لقمان البنه.ج 1ص:
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ِسة:
ا ْل َوصِ ٌَّة ا ْل َخام َ
ضع لعباد هللا واإلقبال َعلَ ٌْ ِهم ِب َو ْجوه طلٌوق واالبتعواد َعون َ
الص ْووت
مظواهر ا ْلكبور والؽورور ،وخاو
َّ
ال َّت َوا ُ
شوٌِ َك َو ْ
واس …ْ ).اآل ٌَوة ( َوا ْقصِ ودْ فِوً َم ْ
أ ْث َنا
ضو ْ مِونْ
اؼ ُ
الحدٌِث َم َعهم َوعدم َرفعه ( َوال ُت َ
َ
ص ِّع ْر َخدَّ َك لِل َّن ِ
ص ْوتِك……) ْاآل ٌَة.32
َ

المبحث الخامس :الجوان التربوٌة لوصاٌا لُ ْق َمان
ومن الجوان التربوٌة المتضمنة لوصاٌا لُ ْق َمان ِال ْبنِ ِه َما ٌَلًِ:

الدع َوة إِلَى ؼرس عقٌدة ال َّت ْوحٌِد:
أَوالْ :

س ْب َحا َن ُه َو َت َعالَى والمتؤمل فًِ آ ٌَاته ا ْل َبٌ َنات ٌَ َّتضِ وا لَو ُه تمٌٌوز ا ْل ِم ْن َهواج الربوانً
إِن المتدبر لكتا هللا ُ
بماوواهٌم تربوٌووة َال ٌجوود لَ َهووا مثووٌبل فِووً المنوواهر َوال و ّنظم والنظرٌووات التربوٌووة البشوورٌة ،تسووتهدؾ تِ ْلكووم
ٌِعووا ،وٌنطلووق ا ْل ِم ْن َهوواج الربووانً َن ْحووو ِب َنووا ا ْلقووٌم
سووان فِووً الو ُّد ْن ٌَا َو ْاآل ِخو َورة َجم ع
الماوواهٌم الربانٌووة خٌوور ْاإلِ ْن َ
الصوبلح واإلصوبلح وشوج كول صوور ا ْلاسواد فِوً الو َّناس
اإلسبلمٌة الَّتًِ تتظافر للوصول باإلنسان إِلَوى ّ
لتح ّقق لَ ُه بذلك َك َماله اإلنسانً ،حٌث إِن ا ْل ِم ْن َهاج الربانً َواضا فِوً أهدافوه وؼاٌاتوه لٌو َت َم َّكن
والمجتمع َ
سك ِب ِه
ٌر الَّذِي ٌعود َعلَ ٌْ ِه نتٌجة ال َّت َم ُّ
ا ْل ُمسلم من ا ِّت َبال هَدْ ٌهَ ،وه َُو ُمإمن بمقاصده ا ْل َعظِ ٌ َمة ،وموقن ِبا ْل َخ ِ
اجت َنا نواهٌهَ ،ومن ُه َنا َفإِن منهاج التربٌة اإلسبلمٌة ٌركز على ؼرس ا ْلحق َوا ْلعدْ ل
َوا ْل َع َمل بؤوامره َو ْ
فعوال
الص ْبر َ ...وؼٌر َذلِك مون أَ َ
الر ْح َمة َوا ْل َم ْع ُروؾ واالستقامة َو َّ
سان واإلخا والمساواة َوا ْل َعاو َو َّ
َو ْاإلِ ْح َ
صالا ْاألَ ْع َمال.
ا ْل َخ ٌْر َو َ
صال َِحةَ .قال َ هللا عز
ًِ ا ْل
مدرسة األولى الَّتًِ تقوم بتوجٌه وتربٌة ْاألَ ْب َنا تربٌة َ
َ
واألسرة ا ْلمسل َمة ه َ
ارةُ َعلَ ٌْ َهوا َمبلبِ َك ٌوة ؼِ وبل ٌظ شِ ودَا ٌد
اس َوا ْلح َِج َ
س ُك ْم َوأَهْ لٌِ ُك ْم َناراع َوقُو ُدهَا ال َّن ُ
َوجلٌَ ( :ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا قُوا أَ ْناُ َ
هللا َما أَ َم َر ُه ْم َو ٌَ ْا َعلُونَ َما ٌُ ْإ َم ُرونَ ). 33
َال ٌَ ْع ُ
صونَ َّ َ
الدرجة األولوى َعون انحوراؾ أبنوابهم خلقٌوا ع واجتماعٌوا ع وعقودٌاعَ ،وقود
فاألبوان هما المسإوالن فًِ
َ
سول صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َوسلمَ :ما من َم ْولُود إِ َّال ٌُولد على ا ْل ْ
ٌنصورانِ ِه أَو
اط َرةَ ،فؤ َ َب َواهُ ٌُ َه ِّودَانِو ِه أَو
َ
الر ُ
َقال َ َّ
سونَ فٌِ َها من َجدْ َعا .34
سانِ ِه َك َما ت ْنتر ا ْل َب ِهٌ َمة َب ِهٌ َمة َج ْم َعا هَل ُت ِح ُّ
ٌُ َم ِّج َ
َ
ْ
َ
داللَة َواضِ َحة على أن ا ْل َم ْولُوود ٌُولود علوى ْ
َوفًِ ه ََذا َ
فط َورة اإلِسوبلم ،لَكِون َتوؤثٌِر ْاأل َب َوو ٌْ ِن وأسولو
تربٌتهما هما اللَّ َذان ٌوجهان عقٌدة ه ََذا ِّ
ص َرانِ ٌَّة أَو َؼٌره َمواَ .ومون ُه َنوا َكا َنوت
الط ْال َن ْحو ا ْل ٌَ ُهو ِد ٌَّة أَو ال َّن ْ
مهمة ْاألَ َب َو ٌْ ِن فِوً التربٌوة مون األهمٌوة ب َم َكوان ،فالطاول ٌحواكً أَ َب َو ٌْو ِه فِوً َجمٌِوع سولوكهما ومعتقوداتهما
وأخبلقهما.
َفؤول َوا ِج ٌج على ْاألَ َب َو ٌْ ِن ا ْلقٌام ِب ِه واالهتمام بؤ َ ْمره دون كلل ،ه َُو:
ــ ؼرس عقٌدة ال َّت ْوحٌِد فًِ ناس ِّ
سوله ،وإخباره ِبؤَن هللا ٌج
الط ْال وتوجٌه عواطاه َن ْحو ح هللا َو َر ُ
أَن ٌكون أح إِلَ ٌْ ِه من أمه َوأَ ِبٌ ِه َو َناسه ،واإلٌِمان ِب َّ
سوله ،وتوحٌود
اهلل الَّوذِي َال إِلَوه َؼٌوره وبمبلبكتوه َو ُر ُ
س ْل َطان والحاكمٌةِ ،ألَن ْاإلٌِ َمان بِ َّ
سوان
اهلل ه َُو الموجه لسلوك ْاإلِ ْن َ
هللا فًِ األلوهٌة والربوبٌة والقوامة َوال ُّ
َ
،والدافع لَ ُه إِلَى ا ْل َخ ٌْر ،والنصوٌر لَو ُه مون َح ٌْ ُ
الر َعا ٌَوة والتوفٌوقَ ،ك َموا أنوه الَّوذِي ٌصورف ُه َعون
وث ا ْل ِع َنا ٌَوة َو ِّ
35
َط ِرٌق ال َّ
ش ّر وٌجعله متحلٌا ع بالاضابل َوحسن ا ْلخلق
 )32المصدر السابق :معالم أصول التربٌة اإلسبلمٌة.
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الحدٌِث - 1358
الصبًِ رقم َ
اري  219/3كتا ا ْل َج َنابِز َ 23با إِذا أسلم َّ
ار ّ
يَ :
ار ّ
ي َم َع فتا ا ْل َب ِ
صحٌِا ال ُب َخ ِ
) ال ُب َخ ِ
ي.
ار ّ
صحٌِا ُمسلم  2047/4كتا ا ْلقدر َ 46با كل  6رقم َ
َ ،1359و ُمسلمَ :
الحدٌِث َ 2658واللَّ ْاظ ل ْل ُب َخ ِ
35
َ
ْ
ْ
صول الاِكر التربوي فًِ اإلِ ْسبلم ص .92 – 89
) َع َّباس َم ْح ُجو  :أ ُ
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سول ُ ِب َما أ ُ ْن ِزل َ إِلَ ٌْ ِه مِنْ
الر ُ
صود ِب ْاإلٌِ َمان أَي :اإلٌِمان ِب َما أوج هللا َت َعالَى فًِ َق ْوله( :آ َمنَ َّ
َوا ْل َم ْق ُ
36
سولِه) َ .و َكو َوذلِ َك َق ْولووه
َر ِّبو ِه َوا ْل ُم ْإ ِم ُنووونَ ُكول ٌّ آ َمونَ ِبو َّ ِ
سولِ ِه َال ُن َاو ِّور ُق َبو ٌْنَ أَ َحوود مِونْ ُر ُ
واهلل َو َمبلبِ َكتِو ِه َو ُك ُت ِبو ِه َو ُر ُ
س ا ْلبِو َّور أَنْ ُت َولُّوووا ُو ُجووو َه ُك ْم قِ َبول َ ا ْل َم ْ
واهلل َوا ْل ٌَو ْوو ِم اآل ِخو ِور
شو ِور ِق َوا ْل َم ْؽو ِور ِ َولَ ِكوونَّ ا ْلبِو َّور َموونْ آ َموونَ بِو َّ ِ
َت َعووالَى( :لَو ٌْ َ
َوا ْل َمبلبِ َك ِة َوا ْل ِك َتا ِ َوال َّن ِب ٌٌِّنَ ).37
الس َوبلمَ ،عون عمور بون
السنة فقود ذكورت أَ ْر َكوان ْاإلٌِ َموان مجتمعوة فِوً َحودٌِث ِج ْب ِرٌول َعلَ ٌْو ِه َّ
َوأما ّ
سول هللا صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َوسلم َذات ٌَ ْوم إِ ْذ طلع علٌنا
ا ْلخطا َرضِ ً هللا َعن ُه أَنه َقالََ :ب ٌْ َن َما َنحن عِ ْند َر ُ
سواد ال ّ
شدٌِد َب ٌَا ال ِّث ٌَا َ ،
رجل َ
السارَ ،و َال ٌعرفو ُه منوا أحودَ ،ح َّتوى جلوس
ش ْعرَ ،ال ٌرَ ،علَ ٌْ ِه أثر ّ
شدٌِد َ
إِلَى ال َّن ِبً صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َوسولم فؤسوند ُر ْك َب َت ٌْو ِه إِلَوى ُر ْك َب َت ٌْو ِهَ ،ووضوع كاٌوه علوى َفخذٌو ِه َو َقوالٌََ :وا ُم َح َّمود
سوول هللا صولى هللا َعلَ ٌْو ِه َوسوولم :اإلِسوبلم أَن تشوهد أَن َال إِلَووه إِ َّال هللا َوأَن
أَ ْخبرنِوً َعون اإلِسوبلمَ .ف َقووال َ َر ُ
الص َبلة ،وتإتً َّ
س ِبٌبل.
اس َت َط ْعت إِلَ ٌْ ِه َ
ضان ،وتحر ا ْل َب ٌْت إِن ْ
الز َكاة ،وتصوم َر َم َ
سول هللا ،وتقٌم َّ
ُم َح َّمدا َر ُ
ٌسؤَله وٌصدقهَ ،قالََ :فؤ َ ْخبرنًِ َعن ْاإلٌِ َموانَ .قوالَ :أَن توإمن بِ َّ
واهلل َو َم َبلبِ َكتوه
َقالَ :صدقتَ ،قالَ :فعجبنا لَ ُه ْ
الحدٌِث.38
قدر َخٌره وشره
َ
َوكتبه َو ُر ُ
سله َوا ْل ٌَ ْوم اآلخر ،وتإمن ِبا ْل ِ
إِن ْاإلٌِ َمان ِب َّ
ص ع
وال الصوادرة مون
ابط لَو ُه والمتصول ا ِّت َ
اهلل ه َُو الموجه للسلوك َو َّ
واال وثٌقوا ع ِب ْاألَ ْع َم ِ
الض ِ
الصوادِر مون ه ََوذا ْاإلٌِ َموان
تربط دَابِما َبٌن ا ْل َع َمل والسلوك ثو َّم َبوٌن ا ْل َع َمول َّ
اإلِنسان َ ،فإِن التربٌة اإلِسبلمٌة ْ
ت َكا َن ْت لَ ُه ْم َج َّن ُ
الصال َِحا ِ
س ُن ُزالع).39
َو َبٌن ا ْل َج َزا َ ،قال َ َت َعالَى( :إِنَّ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
ات ا ْلا ِْردَ ْو ِ
الصووال َِحا ِ
اصو ْووا ِبووا ْل َح ِّق
ت َو َت َو َ
صو ِور إِنَّ اإلنسووان لَاِووً ُخ ْسوور إِ َّال الَّ وذٌِنَ آ َم ُنوووا َو َع ِملُوووا َّ
َو ٌَقُووول َت َعووالَىَ ( :وا ْل َع ْ
الص ْب ِر).40
اص ْوا بِ َّ
َو َت َو َ

َثانِ عٌا :بر ا ْل َوالِدٌن:

الر ْح َمةَ ،وه َُو ٌ ْار على ْاألَ ْب َنوا أَن ٌقوابلوا َر ْح َموة
إِن عطؾ ْاآل َبا على ْاألَ ْب َنا من أبرز صور َّ
الر ْح َموة
ُّعا لَ ُهم بالمؽارة َو َّ
الر ْح َمةَ ،والد َ
كباراـ فٌخاضوا لَ ُهم ج َناح الذل من َّ
والدٌهم لَ ُهم ِبؤَن ٌرعوهم ـ ع
بهوم .فعطوؾ ا ْل َوالِودٌن علوى أَ ْو َالدهوم َعطوا َال ٌقودر بِوثمنَ ،و َال ٌ ْن َتظور ِم ْنو ُه ا ْلع َِوو  ،إِ َّنوه ْ
فط َورة فطور هللا
ا ْل َوالِوودٌن َعلَ ٌْ َهوواَ ،ولو َوذلِك َكووانَ برهمووا موون أعظووم ا ْل َوا ِج َب وات َوفِووً ُم َقدّ َمووة الصووبلت االجتماعٌووةَ ،ك َمووا َكووانَ
عقوقهما من ا ْل َك َبابِر المقاربوة للشورك ِب َّ
ٌِورة مون
وان إِلَ ٌْ ِه َموا فِوً َم َواضِ وع َكث َ
واهللَ ،ولِ َه َوذا ورد ْاألَمور ِب ْاإلِ ْح َ
س ِ
كتا هللا عز َوجل عق ْاألَمر بِع َبادة هللا َوحدهَ ،وال َّن ْهً َعن ْاإلِ ْ
ش َراك بِهِ.
ش ِر ُكوا ِب ِه َ
هللا َوال ُت ْ
ساناعْ )..اآل ٌَة.41
ش ٌْبا ع َو ِبا ْل َوالِدَ ٌْ ِن إِ ْح َ
َفمن َذلِك َق ْوله َت َعالَىَ ( :و ْ
اع ُبدُوا َّ َ
وٌعر لُ ْق َمان ا ْل َحكٌِم فًِ َوصٌته ِال ْبنِو ِه العبلقوة َبوٌن ا ْل َوالِودٌن َو ْاألَ ْو َالد فِوً أسولو َرقٌِوقَ ،وفِوً
42
.ولِ َه َوذا
ورة موحٌة با ْل َع ْطؾ والرقةَ ،و َم َع ه ََذا َفوإِن رابطوة العقٌودة ُم َقدّ َموة علوى تِ ْلو َك العبلقوة ا ْل َوثٌِ َقوة َ
ص َ
ُ
43
َ
َكانَ شكر ا ْل َوالِدٌن بعد شكر هللا عز َوجل ِأل َّن ُه ا ْل ُمنعم األول .
ِم َّما سبق ٌُمكن ال َق ْول :إن عبل َقة ْاألَ ْب َنا بالوالدٌن ٌج أَن تكون عبل َقة َق ِو ٌَّة َم ْبنِ ٌَّوة علوى ال َّت ْقودٌِر
واالحترامَ ،ذلِك أَن َفضله ْم على أبنابهم َال ٌدْ رك مداه َو َال ٌَ ْس َتطِ ٌع أحد أَن ٌقدرهَ ،ومون ُه َنوا َكوانَ توصوٌة
السنة المطهرة َ .ولِ َه َذا ٌَ ِجً ْاألَمر باإلِحسان إِلَى ا ْل َوالِدٌن فًِ
ْاألَ ْب َنا بآبابهم َت َت َك َّرر فًِ ا ْلقُ ْرآن ا ْل َك ِرٌمَ ،و ّ
36
ورة ا ْل َب َق َرة :آ ٌَة (.)285
س َ
) ُ
37
ورة ا ْل َب َق َرة :آ ٌَة (. )177
س َ
) ُ
38
الحدٌِث (.)1
سان ( )1رقم َ
ي  259/1كتا ْاإلٌِ َمانَ ،با َب ٌَان ْاإلٌِ َمان واإلِسبلم َو ْاإلِ ْح َ
صحٌِا ُمسلم بشرح ال َّن َو ِو ّ
) َ
39
ورة ا ْل َك ْهؾ :آ ٌَة (. )107
س َ
) ُ
40
صر :آ ٌَة ()3 - 1
ورة ا ْل َع ْ
س َ
) ُ
41
سا  :آ ٌَة .36
ورة ال ِّن َ
س َ
) ُ
42
ابق.
) ا ْلمرجع ال َّ
س ِ
 ) 43ا ْلقُ ْر ُطبِ ًّ :ا ْل َجامِع ألحكام ا ْلقُ ْرآن 63/14
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ضى َر ُّبو َك أَال
ضا من هللا ٌحمل معنى ْاألَمر ا ْل ُم َإ ّكد بعد ْاألَمر ا ْل ُم َإ ّكد ِبع َبادة هللاَ ،قال َ َت َعالَىَ ( :و َق َ
ورة َق َ
ص َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ؾ َوال َت ْن َه ْر ُه َموا
سانا ع إِ َّما ٌَ ْبلُ َؽنَّ عِ ْندَ َك ا ْل ِك َب َر أ َح ُد ُه َما أ ْو كِبل ُه َما فبل َتقلْ لَ ُه َما أ ٍّ
َت ْع ُبدُوا إِال إِ ٌَّاهُ َو ِبا ْل َوالِدَ ٌْ ِن إِ ْح َ
44
َوقُلْ لَ ُه َما َق ْوالع َك ِرٌما ع َو ْ
صؽٌِراع) .
الر ْح َم ِة َوقُلْ َر ِّ ْار َح ْم ُه َما َك َما َر َّب ٌَانًِ َ
اح ال ُّذل ِّ مِنَ َّ
اخاِ ْ لَ ُه َما َج َن َ
الر َعا ٌَوة َو ْاألَد أَال
ؾ َوال َت ْن َه ْر ُه َما) َما ٌُاٌِد أَن أول مرت َبة مون َم َراتِو
ِّ
َوفًِ َق ْوله َت َعالَىَ ( :فبل َتقُلْ لَ ُه َما أ ُ ٍّ
سو ْاألَدَ َ ( ...وقُلْ لَ ُه َما َق ْوالع َك ِرٌما ع)
ٌَنِدَّ من ا ْل َولَد َما ٌدل على الضجر والضٌقَ ،و َما ٌمشً باإلِهانة َو ُ
َوهًِ مرت َبة أَعلَى إٌجابٌة أَن ٌكون َك َبلمه لَهما باإلكرام واالحترام.
الر ْح َم ِة) َوهنا ٌشؾ ال َّت ْع ِبٌر وٌلطؾ ،وٌبلػ َ
( َو ْ
شؽاؾ ا ْلقل وحناٌا الوجودان
اح ال ُّذل ِّ مِنَ َّ
اخاِ ْ لَ ُه َما َج َن َ
الر ْح َمووة توورق وتلطووؾ َح َّتووى َو َكؤ َ َّن َهووا الووذل الَّوذِي َال ٌرفووع عٌنووا َو َال ٌوورف أموورا وكؤنمووا للووذل ج َنوواح
وً َّ
َف ِهو َ
ٌخاضه إِ َ
الس َبل ِم واالستسبلم.
ٌذا عنا ِب َّ
صؽٌِراع) َف ِه ًَ الذكر ،الحانٌة ذكر ،الطاولة الضوعٌاة ٌرعاهوا ا ْلوالودَان،
( َوقُلْ َر ِّ ْار َح ْم ُه َما َك َما َر َّب ٌَانًِ َ
الر َعا ٌَة والحنان.45
وهما ا ْل ٌَ ْوم فًِ مثل َها من
الضعؾ َوا ْل َحاجة إِلَى ِّ
ْ
سان لن ٌوفً َوالِدٌ ِه َح ّقه َما َعلَ ٌْ ِه مهما أحسن إِلَ ٌْ ِه َماِ ،ألَ َّن ُه َموا َكا َنوا ٌحسونان
َو ِم َّما الشك فٌِ ِه أَن ْاإلِ ْن َ
السوبل َمة
صؽٌِرا وهما ٌتمنٌان لَ ُه كل خٌر وٌخشٌان َعلَ ٌْ ِه من كول سوو وٌسوؤالن هللا لَو ُه َّ
إِلَ ٌْ ِه حٌنما َكانَ َ
احتوه دون أَن ٌ ْ
ي
شوعر بِوؤ َ ّ
َوطول ا ْل ُعمر ،وٌهون َعلَ ٌْ ِه َما من أَجلوه كول بوذل مهموا عظوم وٌسوهران علوى َر َ
تضجر من مطالبه ،وٌحزنان َعلَ ٌْ ِه إِذا آلمه أَي َ
سوان
وً  ،أموا ا ْل َولَود َفوإِذا َقوا َم ِب َموا ٌجو َعلَ ٌْو ِه مون ْاإلِ ْح َ
ش ْ
َلوالِدٌ ِه َفإِن مشاعره الناسٌة َن ْحوه َما َال تصل إِلَى مثل مشاعر أَناسه َما الَّتًِ َكا َنوت َنحووه َو َال تصول إِلَوى
مثل مشاعره ه َُو َن ْحو أَ ْو َالده إِ َّال فًِ حاالت نادرة جدا.46
ٌرَ ،فوإِن أمورا ِب َم ْعصِ و ٌَة هللا َف َوبل
وٌتحقق حق ا ْل َوالِودٌن علوى ْاألَ ْو َالد بطاعتهموا موا داموا ٌوؤمران ِبوا ْل َخ ِ
ٌسوقط َح ّقه َموا فِوً ا ْل ُم َعا َملَوة ّ
الطٌ َبوة
اعوة لمخلووق فِوً َم ْعصِ و ٌّة ا ْل َخوالِقَ ،ولَكِون َال ْ
تجوز طاعتهموا ،إِ ْذ َال َط َ
والصحبة ا ْل َك ِرٌ َمة.47

َثالِثا :التربٌة على اإلٌِمان بقدرة هللا عز َوجل:

السو َم َاوا ِ
ت أَ ْو فِوً األَ ْر ِ
ص ْوخ َرة أَ ْو فِوً َّ
َقال َ َت َعالَىٌَ ( :ا ُب َن ًَّ إِ َّن َها إِنْ َت ُك ِم ْث َقال َ َح َّبة مِنْ َخ ْردَ ل َفو َت ُكنْ فِوً َ
ت ِب َها َّ
ٌَؤْ ِ
ٌر).48
ٌؾ َخ ِب ٌ
هللا لَطِ ٌ
هللاُ إِنَّ َّ َ
أحاط بِ ُكل َ
ش ًْ علما
قدرة هللا َت َعالَى الواسعةَ ،وأَن هللا قد َ
فاًِ ْاآل ٌَة ا ْل َك ِرٌ َمة ٌعلم لُ ْق َمان ا ْبنه مدَ ،
وأحصى كل َ
ش ًْ عددا ،فسبحانه َو َت َعالَى َال شرٌك لَ ُهَ .و ُه َنا َك آ ٌَوات َب ٌِّ َنوات مون كتوا هللا عوز َوجول تودل
س َعة علم هللا َوقدرته ا ْل َعظِ ٌ َمة َ ،فمن َذلِك َق ْوله َت َعالَىَ ( :وعِ ْندَ هُ َم َااتِ ُا ا ْل َؽ ٌْ ِ َال ٌَ ْعلَ ُم َهوا إِال ه َُوو َو ٌَ ْعلَو ُم
على َ
َما فًِ ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َما َت ْسقُ ُط مِنْ َو َر َقوة إِال ٌَ ْعلَ ُم َهوا َوال َح َّبوة فِوً ُظلُ َموا ِ
وابس إِال
ت األَ ْر ِ َوال َر ْطو َوال ٌَ ِ
49
ص
ض ُع إِال ِب ِع ْل ِم ِه َو َما ٌُ َع َّم ُر مِنْ ُم َع َّمر َوال ٌُ ْن َق ُ
فًِ ِك َتا ُم ِبٌن) َ .و َقوله َت َعالَىَ ( :و َما َت ْح ِمل ُ مِنْ أ ُ ْن َثى َوال َت َ
ٌر).50
مِنْ ُع ُم ِر ِه إِال فًِ ِك َتا إِنَّ َذلِ َك َعلَى َّ ِ
هللا ٌَسِ ٌ

44
ان ()24 - 23
س َ
) ُ
ورة ْاإلِ ْس َرا ْ :اآل ٌَ َت ِ
 ) 45سٌد قط  :فًِ ظبلل ا ْلقُ ْرآن 222 - 221 /4
46
الر ْح َمن المٌدانًْ :األَ ْخ َبلق اإلسبلمٌة .22/2
) عبد َّ
 ) 47سٌد قط  :فًِ ظبلل ا ْلقُ ْرآن .2788/5
48
ورة ل ُ ْق َمان :آ ٌَة ()16
س َ
) ُ
49
ورة ْاألَ ْن َعام :آ ٌَة ()59
س َ
) ُ
50
ورة فاطر :آ ٌَة (. )11
س َ
) ُ
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س َوعة علموه عوز وجول عِ ْنودَ َما
س ْب َحا َن ُه َو َت َعالَى واطبلعه علوى َ
َو َكانَ َت ْو ِجٌه لُ ْق َمان ِال ْبنِ ِه بقدرة هللا ُ
َقال َ ا ْبن لُ ْق َمان ِألَ ِبٌهٌَِ :ا أَ َبت إِن عملت ا ْل َخطِ ٌ َبة َح ٌْ ُ
ٌؾ ٌعلم َها هللا؟ َف َقال َ لُ ْق َمانٌَ ( :ا ُب َن ًَّ
ث َال ٌرانً أحد َك َ
إِ َّن َها إِنْ َت ُك ِم ْث َقال َ َح َّبة مِنْ َخ ْردَ ل  ) ...فمازال ا ْبن لُ ْق َمان ٌضطر َح َّتى َم َ
ات.51
ارة إِلَى دقة ا ْلحسا وعدالة ا ْلم َ
َوفًِ َق ْوله َت َعالَىَ ( :ح َّبة مِنْ َخ ْردَ ل) ،إِ َ
ٌِزان َما ٌبلؽ ُه ه ََذا ال َّت ْع ِبٌر
ش َ
ص ْوخ َرة) أَي صولبة محشوورة
ٌِرة ضوابعة َال وزن لَ َهوا َو َال قٌ َموة ( َفو َت ُكنْ فِوً َ
صوؽ َ
المصور َح َّبة من َخ ْردَ لَ ،
السو َم َاوا ِ
ت  ) ...فِوً َذلِوك الكٌوان الهابول الشاسوع الَّوذِي ٌَ ْبودُو فٌِو ِه
صل إِلَ ٌْ َها (أَ ْو فِوً َّ
فٌِ َها َال تظهر َو َال ٌ َت َو َّ
ال َّن ْجم ا ْل َك ِبٌر ُذو الجرم ا ْل َعظِ ٌم نقطة سابحة أَو ذرة تابهة (أَو ْفًِ األَ ْر ) ضابعة فِوً ثراهوا وحصواها َال
ت ِب َها َّ
تبٌن ( ٌَؤْ ِ
هللاُ) َفعلمه ٌبلحقها َوقدرته َال تالتهاَ .52و ٌُ َراد من َذلِك ْاألَ ْع َمال ،ا ْلمعاصِ ً والطاعات ،أَي
س َنة أَو ا ْل َخطِ ٌ َبة ِم ْث َقوال َح َّبوة ٌَوؤْ ِ
سوان ا ْل ُمقودر ُوقُوع َهوا ِم ْنو ُهَ ،و ِب َه َوذا
ت ب َهوا هللا ،أَي َال تاووت ْاإلِ ْن َ
إنْ َت ُك ا ْل َح َ
53
صل فًِ الموعظة الترجٌة والتخوٌؾ .
ا ْل َم ْعنى ٌ َت َح َّ
مجوال التربٌوة والتعلوٌم
َوبِ َنا على َما سبق ذكره ٌَ ْن َبؽًِ على ْاآل َبا واألمهات َو َك َذلِ َك العاملٌن فِوً َ
سوابِر أَ ْح َووالهم ،لتصوبا هَوذِه
أَن ٌؽرسوا فِوً قُلُوو أبنوابهم وتبلمٌوذهم مراقبوة هللا َت َعوالَى فِوً أَ ْع َموالهم َو َ
المراقبة اإللهٌة سلوكا َال ِزما لَ ُهوم فِوً كول تصورفاتهمَ ،وٌوتم َذلِوك بتوروٌ ا ْل َولَود علوى مراقبوة هللا َوه َُوو
ص ُّر َفاته َوٌكوون ِم َّمون شوملهم ا ْلقُ ْورآن
سابِر َت َ
ٌعمل فٌتعلم ْاإلِ ْخ َبلص هلل عز َوجل فًِ كل أَ ْق َواله وأعماله َو َ
ْ
54
َّ
ُ
هللا ُم ْخلِصِ ٌنَ لَ ُه الدِّ ٌنَ ُح َن َاا َ . ) ...
بقوله َت َعالَىَ ( :و َما أم ُِروا إِال لِ ٌَ ْع ُبدُوا َ
َو َك َذلِ َك تروٌضه على مراقبة هللا َوه َُو ٌاكر لٌتعلم األفكار الَّتًِ تقربه من خالقه ا ْل َعظِ وٌم َوالَّتِوً ب َهوا
ضا تروٌضه على مراقبة هللا َوه َُو ٌحس .فٌتعلم كول إحسواس
ٌناع َناسه ومجتمعه َوال َّناس أَ ْج َمعٌِنَ َ .وأَ ٌْ ع
نظٌؾ ولٌتربى على كل ُ
شو ُعور َطواهِرَ ..وه ََوذا الونمط مون التربٌوة والمراقبوة قود َوجوه إِلَ ٌْو ِه المربوً األول
توراهُ َفإِ َّنو ُه
توراهُ َفوإِن لوم تكون َ
سان :أَن تعبود هللا َكؤ َ َّنوك َ
السابِل َعن ْاإلِ ْح َ
إجا َبته َّ
الس َبلم فًِ َ
الص َبلة َو َّ
َعلَ ٌْ ِه َّ
ٌراك .55
َو َهذِه َّ
الصالا فًِ تروٌضهم ألوالدهم وتوؤدٌبهم
السلؾ َّ
الظاه َِرة من التروٌ والتعلٌم َكا َنت دٌدن ّ
َعلَ ٌْ َها.56
وحٌنما ٌنهر المربون فًِ تربٌة ْاألَ ْو َالد ه ََذا النهر وٌسٌر ْاآل َبا واألمهات فًِ َتؤْدٌِ ْاألَ ْب َنا علوى
ٌكونووا جوٌبلع ُمسولما ُمإمنوا ِب َّ
ٌسوٌرة مون َّ
واهلل
َهذِه ا ْل َق َواعِ د ٌَ ْس َتطِ ٌ ُعونَ ِبإِذن هللا َت َعالَى فًِ َف ْت َرة
الوزمن أَن ّ
َ
ٌكونوووا مجتمعووا ع نظٌاووا ع موون ْاإلِ ْل َحوواد
معتووزاع بِدٌِنِووهِ ،ماتخووراع بتارٌخووه وأمجوواده ،وٌسووتطٌعون َك َووذلِك أَن ّ
والمٌوعة والحقد ،ونظٌاا ع من الجرٌمة.57

صو ْبر
ص َوبلةِ ،والتوجوه إِلَوى ال َّنواس بالودعوة إِلَ ٌْو ِه َت َعوالَى َوال َّ
َر ِابعا :ال َّت َو ُّجه إِلَى هللا َت َعالَى ِبال َّ
الدع َوة ومتاعبها:
سبٌِل ْ
فًِ َ

الص َبلة:
أ ْ -األَمر ِبإِ َقا َمة َّ

 ) 51ا ْلقُ ْر ُط ِب ًّ :ا ْل َجامِع ألحكام ا ْلقُ ْرآن .67/14
 ) 52سٌد قط  :فًِ ظبلل ا ْلقُ ْرآن .2789/5
 ) 53ا ْلقُ ْر ُط ِب ًّ :ا ْل َجامِع ألحكام ا ْلقُ ْرآن .67/14
54
ورة ا ْل َب ٌِّ َنة :آ ٌَة ()5
س َ
) ُ
55
سان ( ، )1رقم
ي  272/2كتا ْاإلٌِ َمان (َ ، )1با َب ٌَان ْاإلٌِ َمان َو ْاإلِ ْس َبلم َو ْاإلِ ْح َ
صحٌِا ُمسلم بشرح ال َّن َو ِو ّ
) ُمسلمَ :
الحدٌِث (. )1
َ
 ) 56عبد هللا علوان :تربٌة ْاألَ ْو َالد فًِ ْاإلِ ْس َبلم 160 - 159/2
57
سابِق .161/2
) ا ْلمرجع ال َّ
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الصوبل َة .58فور هللا
وً أَق ِِوم َّ
ٌَقُول لُ ْق َمان ِال ْبنِ ِه َك َما ورد فِوً َقوول ا ْلحوق ت َبوارك َو َت َعوا َلى :ب ٌَوا ُب َن َّ
ص َوبلح ا ْلقُلُوو َ ،ومون هَوذِه
سوانَ ،وإِ ْ
س ْب َحا َن ُه َو َت َعالَى على عباده عبادات لَ َها أَ َثرهَوا فِوً َت ْهوذٌِ سولوك ْاإلِ ْن َ
ُ
ا ْل ِع َبادَات :
الص َبلة:
َّ
َ
َ
َّ
الر ْكن الثانًِ من أ ْر َكان ْاإلِ ْس َبلم وعموده الَّذِي َال ٌقوم إِ َّال ِب ِه فقد ثبت َعن ال َّن ِبً صولى هللا
َوهًِ ُّ
59
الحدٌِث .
سبٌِل هللا
َ
الص َبلة وذروة سنامه ا ْل ِج َهاد فًِ َ
َعلَ ٌْ ِه َوسلم َقالََ :رأس ْاألَمر ْاإلِ ْس َبلم وعموده َّ
الع ْبود
ًِ أول َما أوجبه هللا َت َعالَى على عباده مون ا ْل ِع َبوادَاتَ ،وهِوً أول َموا ٌُ َحاسو َعلَ ٌْو ِه َ
فالص َبلة ه َ
َّ
الع ْبد ٌَ ْوم ا ْلقِ ٌَا َمة من
الس َبلم أَنه َقالَ :إِن أول َما ٌُ َحاس ِب ِه َ
سول هللا َعلَ ٌْ ِه َّ
ٌَ ْوم ا ْلقِ ٌَا َمةَ ،وقد َثبت َعن َر ُ
عمله َ
صبلته َفإِن صلحت فقد أَ ْفلا وأنجاَ ،وإِن َف ْ
الحدٌِث.60
سدت فقد َخا َ وخسر ...
َ
الص َووبلة
سوو ْب َحا َن ُه َو َت َعووالَى  -علووى ال َّنوواس ُ -ع ُموموواَ ،و َّ
إِن المووتمعن بالعبووادات الَّتِووً َفرضوو َها هللا ُ
اعوةَ ،ومون
ص َبلح ا ْل َاورد َوا ْل َج َم َ
صوصا ٌدْ رك أَ َثرهَا التربوي فًِ إشراقة ال ُّناُوس ،وطمؤنٌنة ا ْلقُلُو َ ،وإِ ْ
ُخ ُ
َهذِه ْاآل َثار التربوٌة َما ٌَلًِ:
صواحب َها مون بوره بعهوده
وعلى َموا ٌتمتوع ِبو ِه َ
الص َبلة دَ لٌِل على صدق ْاإلٌِ َمان ،و َعلى تقو ،هللاَ ،
 إِ َقا َمة َّ61
صبلتِ ِه ْم َخاشِ ُعونَ ).62
وقٌامه على ا ْلحق وإخبلصه هلل َ ،قال َ َت َعالَىَ ( :قدْ أَ ْفلَ َا ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ الَّذٌِنَ ُه ْم فًِ َ
63
 َّالص َبلة َم ْن َهر متناسق لتربٌة الارد والمجتمع ٌصل بهما إِلَى قمة السمو األخبلقً َ ،قال َ َت َعالَى( :ا ْتول ُ
64
الصبل َة َت ْن َهى َع ِن ا ْل َا ْح َ
شا ِ َوا ْل ُم ْن َك ِر ْ ) ...اآل ٌَة .
الصبل َة إِنَّ
َّ
َما أُوح ًَِ إِلَ ٌْ َك مِنَ ا ْل ِك َتا ِ َوأَق ِِم َّ
الص َبلة تمد ا ْل ُمإمن بِقُ َّوة روحٌة تعٌنه على ُم َواج َهة المشقات والمكاره فًِ ا ْل َح ٌَواة الو ُّد ْن ٌَاَ ،قوال َ َت َعوالَى:
 َّ65
َّ
اب ِرٌنَ ) .
هللا َم َع َّ
الص ْب ِر َو َّ
اس َتعٌِ ُنوا ِب َّ
( ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ْ
الص ِ
الصبل ِة إِنَّ َ
سول هللا صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َوسلم أَنه َقوالَ:
س َب لمحو ا ْل َخ َطا ٌَا وؼاران ال ُّذ ُنو فقد َثبت َعن َر ُ
الص َبلة َ
 إِن َّأَ َرأَ ٌْ ُتم لَو أَن َنهرا على َبا أحد ُكم ْ
خمسا َموا َتقوول َذلِوك ٌ ْبقوى مون دَ َرنِوه؟ َقوالُواَ :ال
ٌؽ َتسل فٌِ ِه كل ٌَ ْوم ْ
66
ٌ ْبقى من دَ َرنِه َ
الصلَ َوات ا ْلخمس ٌمحو هللا ِب ِه ا ْل َخ َطا ٌَا .
ش ٌْاَ ،قالََ :ف َذلِك مثل َّ
اعة َ ،و ْ
سلم على النظام وتعوٌد لَ ُه على َّ
اعوة
ص َبلة ا ْل َج َم َ
ٌظهر ه ََذا َواضحا فًِ َ
الط َ
 فًِ َّالص َبلة تدرٌ ل ْل ُم ِ
صاُوؾ ُم ْس َتقٌِ َمة متبلصقة َف َبل عوج َو َال فورج ،ا ْلم ْنكو إِلَوى ا ْلم ْنكو  ،والقودم إِلَوى
ْإذ ٌقؾ ا ْل ُمسل ُمونَ فًِ ُ
ا ْلقدَ مَ ،فإِذا ك ّبر اإلِ َمام ك ّبرواَ ،وإِذا َق َرأَ أَ ْنص ُتواَ ،وإِذا ركع ر َك ُعواَ ،وإِذا سجد سجدواَ ،وإِذا سلم سل ُموا.
اعووة دعووم لعاطاووة ْاألُخوووة وتقوٌووة لووروابط ا ْلمح َّبووة َوإِ ْظ َهووار للقوووة ،فباالجتمووال تو ْوذه
صو َوبلة ا ْل َج َم َ
 فِووً َالضؽابن وتزول األحقاد وتتآلؾ ا ْلقُلُو وتتحد ا ْل َكلِ َمة.
 بعد َما أَمر لُ ْق َمان ا ْبنه باإلٌِمان ِب َّاهلل َوعدم ْاإلِ ْ
ش َراك ِبهَِ ،وا ْلقِ ٌَام ببور ا ْل َوالِودٌن والثقوة بعدالوة ا ْل َج َوزا
قٌام ِب ْاألَمر ِبا ْل َم ْع ُروؾَِ ،وال َّن ْهً َعن ا ْل ُمنكر ،لما فًِ َذلِك من آ َثوار حو
والتوجه إِلَى هللا ِب َّ
الص َبل ِة ،أمره ِبا ْل ِ
58
ورة ل ُ ْق َمان :آ ٌَة (. )18
س َ
) ُ
59
الحدٌِث (2616
الص َبلة ( )8رقم َ
صحٌِا  12/5كتا ْاإلٌِ َمان (َ )41با َما َجا َ فًِ ُح ْر َمة َّ
ِي :ا ْل َجامِع ال َّ
) ال ِّت ْر ِمذ ّ
60
الص َبلة
صحٌِا  270/2أَ ْب َوا
الع ْبد ٌَ ْوم ا ْلقِ ٌَا َمة َّ
الص َبلةَ ،با َما َجا َ أَن أول َما ٌُ َحاس بِ ِه َ
َّ
ِي :ا ْل َجامِع ال َّ
) ال ِّت ْر ِمذ ّ
الحدٌِث (.)413
( ، )305رقم َ
 ) 61عبد الاتاح عاشورَ :م ْن َهر ا ْلقُ ْرآن فًِ تربٌة ا ْل ُم ْج َتمع ص .193
62
ان (.)2 - 1
س َ
) ُ
ورة ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ ْ :اآل ٌَ َت ِ
 ) 63عبد الاتاح عاشورَ :م ْن َهر ا ْلقُ ْرآن فًِ تربٌة ا ْل ُم ْج َتمع ص .194
64
ورة العنكبوت :آ ٌَة (.)45
س َ
) ُ
65
ورة ا ْل َب َق َرة :آ ٌَة (.)153
س َ
) ُ
66
ارة (،)6
لص َل َوات ا ْلخمس َك َّا َ
الص َبلة (َ ،)9با ا َّ
اري  ،11/2كتا َم َواقٌِت َّ
ار ّ
يَ :
ار ّ
ي بشرح فتا ا ْل َب ِ
صحٌِا ال ُب َخ ِ
) ال ُب َخ ِ
الحدٌِث (.)528
رقم َ
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ضوا َفة إِلَوى أَن ممارسوته ٌووقظ ال ُّ
شو ُعور وٌنبوه
ص َوبلح ا ْل ُم ْج َتموع اإلنسوانً ِب ْاإلِ َ
ا ْل َاضِ ٌلَة وأساس من أسس َ
الضمٌِر وٌخٌوؾ ا ْل ُمقودم علوى ا ْل ُمنكورَ ،وإِذا تضوامن ال َّنواس فِوً َذلِوك – َك َموا ه َُوو ا ْل َوا ِجو شورعا َ -ووجود
َّ
67
تضامن ال َّناس على ا ْل َاضِ ٌلَة َف َبل تضٌع َبٌنهمَ ،ووجد تضامنهم على استنكار الرذٌلة َف َبل ُتوجد َبٌنهم .
َال ش و ّك أَن هللا عووز َوجوول جعوول َه وذِه ْاألمووة المحمدٌووة خٌوور أمووة أخرجووت لل َّنوواسَ ،ك َمووا جعوول ْاألَموور
ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َوال َّن ْهً َعن ا ْل ُمنكر م َناط َهذِه ا ْل َخ ٌْ ِر ٌَّة َم َع اإلٌِمان ِب َّ
اهلل عز َوجلَ ،قال َ َت َعوالَىُ ( :ك ْنو ُت ْم َخ ٌْ َور أ ُ َّموة
اهلل).68
اس َتؤْ ُم ُرونَ بِا ْل َم ْع ُروؾِ َو َت ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َو ُت ْإ ِم ُنونَ بِ َّ ِ
أ ُ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
وٌح ِة وبوالطرق العملٌوة المثمورة
َف ْاألَ ْمر ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َوال َّن ْهً َعن ا ْل ُمنكر ومحاولة َت ْؽ ٌٌِر ا ْل ُمنكور ِبال َّنصِ َ
إص َوبلح المجتمعوات اإلنسوانٌة
مساهمة جلٌلة فًِ صِ ٌَانة ا ْل ُم ْج َتمع وتقوٌمه وإصبلحه ،وكل مساهمة فِوً ْ
وتقوٌمها وصٌانتها أَعمال أخبلقٌة فاضلة.
ارم ْاألَ ْخ َبلق اإلٌمانٌة لما فٌِ َها
َف ْاألَ ْمر ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َوال َّن ْهً َعن ا ْل ُمنكر وإنكاره ومحاولة َت ْؽ ٌٌِره من َم َك ِ
مون خد َموة اجتماعٌوة ،وصوٌانة للمجتمعوات َعون االنوزالق فِوً مزالوق االنحوراؾَ ،و َ
لوذلِك حورص ْاإلِ ْسو َوبلم
حرصا َ
ضوابِل وتعوالٌم الودّ ٌن الحنٌوؾ َفمون
حراسوا ع ألسووار ا ْل َا َ
شدٌِدا على جعل كل ا ْل ُمسلمٌن َوا ْل ُمسول َمات ّ
َجاهد ِم ْن ُهم المنحرفٌن ِب ٌَ ِد ِه َف ُه َو ُمإمن َومن جاهدهم ِبل َِسانِ ِه َف ُه َو ُمإمن َومن جاهدهم ِب َق ْل ِبه َف ُه َوو ُموإمن
س َو َرا َذلِووك موون ْاإلٌِ َمووان َح َّبووة َخو ْوردَ ل .فوظٌاووة حراسووة ا ْل ُم ْج َتمووع لحماٌتووه موون االنحووراؾ َوظِ ٌ َاووة
َولَ و ٌْ َ
اجتماعٌة َال ٌجوز التخلً َع ْن َهوا فِوً أَي َحوال مون ْاألَ ْح َووال َفوإِذا حودث َذلِوك تعرضوت ْاألموة كل َهوا للعقوبوة
ا ْل َعا َّمة.69
سبٌِل َما ٌلقاه من أَعدَا دَ عوتهَ ،ذلِوك ِألَن ال َّنواس أَعودَا لموا جهلووا،
الص ْبر من الدَّاعِ ً فًِ َ
جـ َّ -
ُ
َ
وتحوٌلهم من عقٌدة اعتنقوها ف ْت َرة من َّ
الزمنَ ،ولَو َكا َنت َباطِ لَة إِلَى عقٌدة أ ْخ َر ،لم ٌؤلاوهوا َوإِن َكا َنوت
الصوبرٌَ ،قُوول ا ْلحوق ت َبوارك َو َت َعوالَى علوى
ًِ ا ْلحق ،أَمر َ
ه َ
صع على ال ُّناُوسَ ،ولِ َه َذا أوصى لُ ْق َمان ا ْبنه بِ
ِ
70
سوان عِ ْنودَ َما ٌ َت َع َّور لودَ ْع َوة
وور) ِ ،ألَن ْاإلِ ْن َ
اص ِب ْر َعلَى َما أَ َ
ل َِسان لُ ْق َمان ( َو ْ
صوا َب َك إِنَّ َذلِو َك مِونْ َع ْوز ِم األ ُ ُم ِ
صودَّ ،لَو ُه أهول ال َّ
ش ّور ،وٌنالوه مِو ْن ُهم أَ َذَ ،ولَوو
ال َّناس إِلَى ْاألَمر ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َوال َّن ْهً َعن ا ْل ُمنكور ،البود أَن ٌ َت َ
الصوبر َعلَ ٌْوهٌَِ .قُوول سوٌد قطو فِوً َت ْاسِ وٌر هَوذِه ْاآل ٌَوةَ :وه ََوذا ه َُوو َط ِرٌوق
َكانَ َقلِوٌبلَ ،فوؤمر لُ ْق َموان ا ْبنوه بِ
ِ
العقٌدة المرسومَ .ت ْوحٌِد هللا ،وشعور برقابته ،وتطلع إِلَى َما عِ ْنده ،وثقة فًِ عدله ،وخشٌة من عِ َقابوه.
ص َبلح َحالهمَ ،وأمره ْم ِبا ْل َم ْع ُروؾِ ،ونهوٌهم َعون ا ْل ُمنكور ،والتوزود قبول َذلِوك
ث َّم ا ْنتِ َقال إِلَى دَ ْع َوة ال َّناس َوإِ ْ
ُكله للمعركة َم َع ال َّ
الصو ْبر علوى َموا ٌُصِ وٌ
الص َوبل ِة ثو َّم َّ
ش ّر ،بوالزاد ْاألَصِ وٌل َزاد ا ْل ِع َبوادَ ة هلل والتوجوه إِلَ ٌْو ِه بِ َّ
الداعٌة إِلَى هللا ،من التوا ال ُّناُوس وعنادها ،وانحراؾ ا ْلقُلُو وإعراضهاَ .ومن ْاألَ َذ ،تمتد ِب ِه ْاألَ ْلسِ َنة
ِضوا إِن َذلِوك مون عوزم ْاأل ُ ُموور
وتمتد ِب ِه ا ْألَ ٌْدِيَ .ومن ِاال ْبت َِبل فًِ ال َمال واالبتبل فًِ الو َّناس عِ ْنود ِاال ْقت َ
وعزم ْاأل ُ ُمور قطع َّ
الط ِرٌق على ال َّت َردُّد فٌِ َها بعد ا ْل َع ْزم والتصمٌم ،71
سوان بطمؤنٌنوة وثبوات أَن ٌضوع ْاألَ ْ
مواضوع َها ،وٌتصورؾ فِوً ْاأل ُ ُموور
شو ٌَا فِوً َ
فبالصبر ٌو َت َم َّكن ْاإلِ ْن َ
بعقل واتزان َوٌناذ َما ٌُ ِرٌد من تصرؾ فًِ َّ
وعلوى ا ْل َو ْجوه
الزمن ا ْل ُم َناس  ،بالطرٌقة ا ْل ُم َناسو َبة الحكٌموةَ ،
ضوع اإلِنسوان ْاألَ ْ
شو ٌَا فِوً ؼٌور
الص ْبر الَّذِي ٌدْ فع إِلَوى التسورل والعجلوة َف ٌَ َ
ا ْل ُم َناس ا ْل َحكٌِمِ ،بخ َِبلؾ عدم َّ

67
الر ْح َمن فًِ َت ْاسِ ٌر سورتً ا ْل َاات َِحة ولقمان ص .92
لً حسن العرٌ  :فتا َّ
) َع ّ
68
عمران :آ ٌَة ()110
ورة آل
َ
س َ
) ُ
69
الر ْح َمن المٌدانًْ :األَ ْخ َبلق اإلسبلمٌة .632 - 630/2
) عبد َّ
70
ورة لُ ْق َمان :آ ٌَة 171
س َ
) ُ
 ) 71سٌد قط  :فًِ ظبلل ا ْلقُ ْرآن .2790/5
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مواضووع َها ،وٌتصوورؾ برعونووة فٌخطووا فِووً َت ْحدٌِوود َّ
الز َمووان ،وٌسووً فِووً َطرٌ َقووة ال َّت ْناٌِووذَ ،و ُرب َمووا ٌكووون
َ
َ 72
َ
َ
َ
ْ
الصبر لَسلِم من كل ذلِك .
اعتص َم ِب
صاح حق أو ٌُ ِرٌد ا ْل َخ ٌْر فٌؽدو جانٌا ع أو ُماسِ دا َولَو أنه ْ
َ
ِ
الصو ْبر علوى المصواب ٌ ْبقوى ل ْلا ِْعول نوورهَ ،وٌبقوى لل َّ
ش ْوخص
الصوبرِ ،ألَن َّ
ل َه َذا أوصوى لُ ْق َموان ا ْبنوه بِ
ِ
الص ْبر من ْاآلدَا الرفٌعة واألخبلق القوٌموةَ ،وصو َاة مون صِ و َاات ا ْل ُموإمن ،وسومة مون
وقارهَ ،و َلذا َكانَ
َّ
سوومات المبشوورٌن ِبو ْ
واب ُرونَ أَ ْجو َور ُه ْم ِب َؽ ٌْو ِور
واألَ ْج ِر ا ْل َعظِ ووٌم موون هللا عووز َوجوول َقووال َ َت َعووالَى( :إِ َّن َمووا ٌُو َوو َّفى َّ
الصو ِ
ِسا ).73
ح َ
َ
ونخلص ِم َّما سبق أن لُ ْق َمان رت وصٌته هذه ِب َحس أهمٌتها للداعٌةَ ،ح ٌْ ُ
ث بدأها بتربٌة ال َّناس
ون ا ْل ُم ْن َك ِور) ثو َّم أَمور
اعة هللا ( ٌَا ُب َن ًَّ أَق ِِم َّ
على َط َ
الصبلة) ث َّم ثنى بدعوة اآلخرٌن ( َو ْأ ُم ْر ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َوا ْنو َه َع ِ
صا َبك).
ِب
اص ِب ْر َعلَى َما أَ َ
الصبر على َما ٌُصِ ٌب ُه َوتحمل َما ٌ َت َع َّر لَ ُه من ْاألَ َذَ ( ،و ْ
ِ
َو َه َك َذا ٌر َّبً لُ ْق َمان ا ْبنه على َمو ْن َهر ا ْل ِع َبوادَ ةَ ،ح ٌْ ُ
سوان ا ْل ُمسولم
وث أَن ا ْل ِع َبوادَ ة فِوً
اإلسوبلم تربوً ْاإلِ ْن َ
ِ
سانا منطقٌا ع واعٌوا ع فِوً كول أ ُ ُموور َح ٌَاتوه ،ومنهجٌوا ع َال ٌقووم
على الوعً الاكري الدَّابِمَ ،وه ََذا َما ٌَجعله إ ْن َ
ِب َع َمل إِ َّال ضمن خطة ووعً وتاكٌر ،إِلَى َجان َذلِك َف ُه َو فًِ ٌقظة دابمة ٌراق هللا فًِ كل أَعماله.74
ِساْ :اآلدَا االجتماعٌةٌ :ستطرد لُ ْق َمان فًِ َوصوٌته الَّتِوً ٌحكٌهوا ا ْلقُ ْورآن ُه َنوا إِلَوى آدَا الداعٌوة إِلَوى
َخام ع
هللا ،فالدعوة إِلَى ا ْل َخ ٌْر َال تجٌز التعالً على ال َّناس والتطاول َعلَ ٌْ ِهم باسم قٌادتهم إِلى ا ْل َخ ٌْرَ ،ومون َبوا
أولى ٌكون التعالً والتطاول ِب َؽ ٌْر دَ ْع َوة إِلَى ا ْل َخ ٌْر أقبا وأرذل.75
ٌخ َ
َولِ َه َذا لما أَمر لُ ْق َمان ا ْبنه ِبؤَن ٌكون َكامِبل فِوً َناسوه ،مكموبل لؽٌورهَ ،كوانَ ْ
بعودهَا مون أَمور ٌْن،
شوى ْ
س َب َكونه مكمبل بِهِ.
أَحده َما :التكبر على ا ْل َؽ ٌْر بِ َ
س َب َكونه َكامِبل فًِ َناسه.76
َوال َّثانًِ :ال َّت َب ْخ ُتر فًِ ال َّناس ِب َ
ل فًِ األَ ْر ِ َم َرحوا ع إِنَّ َّ
ٌَقُول َت َعالَى ِح َكا ٌَة َعن لُ ْق َمان َوه َُو ٌعظ ا ْبنه :ب َوال ُت َ
هللاَ
اس َوال َت ْم ِ
ص ِّع ْر َخدَّ َك لِل َّن ِ
77
شو ِوٌ َك َو ْ
.بوا ْقصِ وودْ فِووً َم ْ
صو ْوو ُ
صو َووا ِ
ت
َال ٌُ ِح و ُّ ُك ول َّ ُم ْخ َتووال َف ُخووور
ت لَ َ
صو ْووتِ َك إِنَّ أَ ْن َكو َور األَ ْ
ض و ْ ِموونْ َ
اؼ ُ
َ
ٌِر .78
ا ْل َحم ِ
س مون أَ ْخ َوبلق ا ْل ُموإمنَ ،فلَوو عورؾ المتكبور َحقٌِ َقوة َناسوه ،أَي :أَن أَولوه
ٌُمكن ال َق ْول بِؤَن التكبور لَو ٌْ َ
لربوه ،وتواضوع
ُن ْط َاة قذرةَ ،وآخره جٌاة ُم ْنتِ َنوة ،لخجول مون َناسوه ،ووقوؾ عِ ْنود َحوده ،وأخلوص ا ْل ِع َبوادَ ة َ
لخالقهِ ،ألَن اإلِنسان كلما تواضع هلل َرفعه هللاَ ،وكلما تكبر َعلَ ٌْ ِه َوضعه وقصمهَ ،وفد أكد ال َّن ِبً صلى هللا
َعلَ ٌْ ِه َوسلم ه ََذا ا ْل َم ْعنى بقولهَ :ما تواضوع أحود هلل إِ َّال َرفعوه هللا َ .79و َقوال َ أَ ٌْضواَ :ث َبل َثوة َال ٌكلمهوم هللا
او ٌَوةَ :و َال ٌنظور إِلَو ٌْ ِهم َولَ ُهوم َع َوذا أَلِوٌم :شوٌ َزانَ ،وملوك َك َّوذا ،
ٌَ ْوم ا ْلقِ ٌَا َموة َو َال ٌوزكٌهمَ ،قوال َ أَ ُبوو ُم َع ِ
وعابل مستكبر  80ـ
وصى ب َها لُ ْق َموان ا ْبنوه أَ َّن َهوا تجموع أ ُ َّم َهوات الحكوم ،وتسوتلزم َموا لوم ٌوذكر
صا ٌَا الَّتًِ ّ
و ٌَ َّتضِ ا من ا ْل َو َ
ِم ْن َها ،وكل َوصِ ٌَّة ٌقرن ب َها َما ٌَدْ ُعو إِلَى فعل َها إِن َكا َنت أمراَ ،وإِلَى تركها إِن َكا َنت نهٌا.
72
الر ْح َمن المٌدانًْ :األَ ْخ َبلق اإلسبلمٌة .293/2
) عبد َّ
73
ورة الزمر :آ ٌَة (. )10
س َ
) ُ
74
صول التربٌة اإلسبلمٌة ص .55 - 54
الر ْح َمن النحبلوي :أ ُ
) عبد َّ
 ) 75سٌد قط  :فًِ ظبلل ا ْلقُ ْرآن .2790/5
76
ي :ال َّت ْاسِ ٌر ا ْل َك ِبٌر .149/25
الر ِاز ّ
) ا ْل َاخر َّ
77
ورة ل ُ ْق َمان :آ ٌَة (. )18
س َ
) ُ
78
ورة ل ُ ْق َمان :آ ٌَة (. )19
س َ
) ُ
79
است ِْح َبا ا ْل َعاو والتواضع
ي  ،378/16كتا ا ْلبر والصلة واآلدا (َ ، )45با
ْ
صحٌِا ُمسلم بشرح ال َّن َو ِو ّ
) ُمسلمَ :
الحدٌِث .2588/69
( ، )19رقم َ
80
ي  ،647/2كتا ْاإلٌِ َمان (َ ، )1با َب ٌَان ؼلظ َت ْح ِرٌم
صحٌِا ُمسلم بشرح ال َّن َو ِو ّ
) ُمسلمَ :
الحدٌِث .107/172
( ، )46رقم َ
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صل الدّ ٌن َوه َُو ال َّت ْوحٌِدَ ،و َن َها ُه َعن ال ّ
شرك َو َبٌن لَ ُه ا ْل ُموج َبوة ل َتركوهَ .وأموره ببور ا ْل َوالِودٌن
َفؤمره ِبؤ َ ْ
اح َتورز ِبوؤَن َمحول برهموا وامتثوال أوامرهموا
الس َب ا ْل ُموج لبرهما َوأمره بشكره وشكرهما ث َّم ْ
َو َبٌن لَ ُه َّ
مالم ٌؤمرا بِ َم ْعصِ ٌَة َو َم َع َذلِك َف َبل ٌعقهما بل ٌحسن إِلَ ٌْ ِه َماَ ،وإِن َكانَ َال ٌطٌعهما إِذا جاهداه على ال ّ
شورك.
ٌورة مون ا ْل َخ ٌْور َوال َّ
شور إِ َّال أَ َتوى ب َهوا.
َوأمر بمراقبة هللا
ٌِرة َو َال َك ِب َ
صوؽ َ
وخوفه ا ْلقدوم َعلَ ٌْهَ ِ،وأَنه َال ٌُ َؽوادر َ
ّ
الص َبلة ،وبالصبر اللَّذٌن ٌسهل بهموا كول أَمورَ ،ك َموا
َوأمره ِب ْاألَمر ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َوال َّن ْهً َعن ا ْل ُمنكرَ ،وإِ َقا َمة َّ
الصووبل ِة َ .و َن َهوواهُ َعوون التكبوورَ ،وأمووره بالتواضووعَ ،و َن َهوواهُ َعوون البطوور
الص و ْب ِر َو َّ
اس و َتعٌِ ُنوا بِ َّ
َقووال َ َت َعووالَى :ب َو ْ
ون فًِ الحركات واألصواتَ ،و َن َهاهُ َعن ضد َذلِك.81
واألشر والمرحَ ،وأمره ِبال ُّ
س ُك ِ
ِوً َمو ْن َهر ْاآلدَا السوامٌة الَّتِوً ٌُ َوإد هللا عبواده َذلِوكِ ،ألَن فِوً امتثالهوا سوعادتهم
واب َقة ه َ
فالوصاٌا َّ
الس ِ
ٌور ْونَ آثارهوا التربوٌوة فِوً َت ْو ِجٌوه وتهوذٌ
وفبلحهم دنٌا وآخرة ه ََذا من ِج َهةَ ،ومن ِج َهة أ ُ ْخ َرَ ،فوإِ َّن ُهم َ
سلوكهم ،وتعمل على ِز ٌَادَ ة األلاة والمحبة َبٌنهم َك َما ٌُ َإدِّي ه ََذا إِلَى تماسك مجتمعهم.

الـمبحث السادس :التعرٌؾ بسورة الحجرات .

تتووؤلؾ سووورة الحجوورات موون ثمانٌووة عشوورة آٌووة .تسوومى هووذه السووورة بووالحجرات لووورود هووذه
الماردة فٌها ،نزلت فً المدٌنة المنورة ،وهً أول سورة مدنٌة ،وهذا له داللة معٌنة ،فهً من السوور
ذات الرموز البنابٌة التربوٌة التعاملٌة التً تحتاجها األمة ،والمتؤمل للسورة المدنٌة ٌجدها هكذا ،فبعود
االنتها من البنا العقدي للناوس فوً المرحلوة المكٌوة صوار لودٌها اسوتعداد لتقبول وتناٌوذ أمور هللا بكول
طواعٌة وتلقابٌة وانقٌادٌة  ،ألن ذرات اإلٌمان قد امتزجت مع خبلٌا الدم فً عروق الموإمنٌن فصواروا
أداة لٌنووة فووً تقبوول التكووالٌؾ التووً أموور بهووا رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم ،وصووار لوودٌهم اسووتعداد
للتضحٌة  ،والدلٌل أنهم قدموا أرواحهم رخٌصة فً سبٌله سبحانه وتعالى ،لهذا صوار البود مون اكتموال
المشرول اإلسبلمً خبلل المرحلة الثانٌة منه ،وهً المرحلة المدنٌة  .فلقد تم البنا األول فً المرحلة
المكٌة وهً ترسٌ أسس هذا الدٌن وهو التجرد من شواب التبعٌة للقبلٌة واألسٌاد والسجود لؤلصنام
إلووى صوورؾ السووجود والخضووول إلووى ر واحوود بوودالع موون األربووا بكوول عاوٌووة ومحبووة وخوووؾ ورجووا
وتلقابٌة واندفال ،فصاروا بحاجة ماسوة إلوى البنوا اآلخور وهوو بنوا التعامول ،ألن مون ٌتبوع هوذا الودٌن
ٌنتظره دور خطٌر على مسرح الحٌاة إلنقاذ البشرٌة وإخراجهوا إلوى سواحات النوور ،فبلبود مون أن نقودم
الصووووووووووووووووووووووورة الحقٌقٌووووووووووووووووووووووة لهووووووووووووووووووووووذا الوووووووووووووووووووووودٌن كمووووووووووووووووووووووا أراد هللا أن ٌكووووووووووووووووووووووون.
وسمٌت بالحجرات ألن هللا تعالى ذكر فٌها تؤدٌ أجبلؾ العر الذٌن ٌنادون رسول هللا من ورا
الحجوورات ،وهووً حجوورات نسووابه المإمنووات الط واهرات .وتسوومى أٌض وا ع بسووورة األخووبلق واآلدا  ،فقوود
أرشدت إلى آدا المجتمع اإلسبلمً وكٌاٌة تنظٌمه ،وأشادت بمكارم األخبلق وفضابل األعمال ،ونودي
فٌها بوصؾ اإلٌمان خمس مرات.
وموضول هذه السورة أحكام شرعٌة وهً أحكام تتعلق بتنظوٌم الوـمجتمع اإلسوبلمً علوى أسواس
متٌن من التربٌة القوٌة واألخبلق الرضٌة ،فٌها األمر بمكوارم األخوبلق ورعاٌوة اآلدا  ،وآدابهوا خواص
وعام.
وإن سورة الحجرات فٌها منهر ٌج أن ٌعلمه كل منا ألبنابنا بعد أن نتعلمه نحن أوالع ،فاٌها السلوك
اإلسبلمً الذي لو اتبعه المسلمون لتؽٌرت أحوالهم من سٌا إلى أحسن ،ولعاشووا فوً عوزة وأناوة بودال
من الذل والهوان.

الوحدة الموضوعٌة لسورة الحجرات.
81
الر ْح َمن فًِ َت ْاسِ ٌر َك َبلم المنان .79/6
ِي :تٌسٌر ا ْل َك ِرٌم َّ
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الر ْح َمن َّ
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بمووـا أنهووا سوومٌت سووورة األخووبلق واآلدا فقوود ركووزت كثٌوورا علووى أخووبلق وآدا معٌنووة ٌجو علووى
المإمن التحلً بها ،وأرفع تلك اآلدا وأعبلها هو التلقً عن هللا ورسوله صلى هللا علٌه وسولم فوً كول
شؤن ،وعدم التقدم على أمر هللا ورسوله صلى هللا علٌه وسلم فً شً ثم ٌؤمر المإمنٌن بالتقو.،
ثم تتحدث السورة عن األد مع رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم ،وهوو مورتبط موع اآلٌوة األولوى،
فمن عرؾ قدر الرسول علٌه السبلم ومكانته عند ربه فبلبود مون أن ٌتوؤد معوه ثوم تتحودث السوورة عون
المنهر الذي ٌلتزمه المسلم فً تلقً األخبار وقبولها ورواٌتها وهو التثبت والتحري وعدم تناقل األخبار
بدون ترو أو معرفة صدقها من كذبها.
ثم تتحدث السورة عن المنهر الذي ٌج على األمة المسلمة أن تلتزمه تجاه أوالدها إذا وقع بوٌن
فبتٌن منهما شجار وأد ،إلى الخصومة والقتل ،فموقؾ األمة أن تحكم شرل هللا وهدي نبٌه وعدم التقدم
بٌن ٌدي هللا ورسوله وتعمل على الصلا بٌن الابتٌن.
ثوم أعلنوت قٌوام رابطوة اإلخوا والوود بوٌن الموإمنٌن ،وحوذرت مون تاكوك الجماعوة المإمنوة وإثووارة
النووزال بووٌن أفرادهووا وتولٌوود األحقوواد والضووؽابن والكراهٌووة ،بسووب السووخرٌة والهمووز واللمووز والتنووابز
باأللقا  ،سوا بٌن الرجال أو النسا أو بسب سو الظن بالمسلم والتجسس والؽٌبة والنمٌمة.
ثم أعلنت مبدأ اإلخا اإلنسانً ،والمساواة بٌن الشعو واألفوراد مون مختلوؾ األجنواس واأللووان،
فووبل عووداوة وال طبقٌووة وال عنصوورٌة ،وإنمووا التااضوول بووالتقو ،والعموول الصووالا ومكووارم األخووبلق ،وهكووذا
تناولت هذه السورة على قِصرها كل محاور العبلقات االجتماعٌة ،فب ٌَّنت ضوابط عبلقوة المجتموع المسولم
بمصوودر التشوورٌع ،وعبلقووة المجتمووع المسوولم بؽٌووره موون المجتمعووات ،وعبلقتووه ببعضووه الووبع أفووراداع
وجماعووات ،وب ٌَّنووت منظومووة المجتمووع األخبلقٌووة التووً تتحلووً بهووا ،كمووا ب ٌَّنووت عبلقتووه باإلنسووانٌة جمعووا ،
فكانت آٌة فً اإلٌجاز واإلعجاز بحٌث قدمت ما عجزت الحضارات اإلنسانٌة جمعا من تقدٌمه أو تقودٌم
جز منه علوى مود ،التوارٌ  ،وهوا نحون الٌووم فوً القورن الحوادي والعشورٌن واإلنسوانٌة ال توزال تتخوبط
وتتناق فً ضبط عبلقاتها وتكٌٌؾ أخبلقها ،ولكون هٌهوات هٌهوات أن ٌوؤتً المخلووق بمثول موا أتوى بوه
الخالق عز وجل.
وختمت السورة بالكبلم عن األعرا  ،فمٌزت بٌن اإلٌمان واإلسبلم ،وذكرت صاات المإمنٌن
وشروط المإمن الكامل ،وعابت المن على الرسول باإلسبلم ووضعت ضابط احترام القٌم الدٌنٌة
واألخبلقٌة ،وهو رقابة هللا جل جبلله لعباده ،وعلمه بؽٌ السماوات واألر وبصره بجمٌع أعمال
الخلق82 .
وخبلصة هذا المبحث أن سورة الحجرات تعتبر مدرسة متكاملة تربى فً ضوبها أصحا محمد صلى
علٌه وسلم  ،فإنها مع قصرها ،وقلة عدد آٌاتها جا ت شاملة باآلدا واألحكام واألوامر والنواهً قد ال
تجدها مجتمعة فً سورة سواها.
فهً سورة جلٌلة عظٌمة ،تتضمن حقابق كبٌرة من حقابق العقٌدة والشرٌعة ،ومون حقوابق الوجوود
واإلنسانٌة ،حقابق تاتا للقل والعقل آفاقا ع عالٌة وآماداع بعٌدة وتثٌر فً الناس والذهن خوواطر عمٌقوة،
ومعوانً كبٌوورة ،وتشوومل موون منوواهر التكوووٌن والتنظوٌم وقواعوود التربٌووة والتهووذٌ ومبووادئ التشوورٌع ،مووا
ٌتجاوز حجمها وعدد آٌاتها مبات المرات .وهً تبرز للمتمعن فٌها أمام أمرٌن عظٌمٌن للتدبر والتاكٌر:
أولهما :أنها تكاد تستقل بوضوع معوالم كاملوة ،لعلوم رفٌوع كورٌم نظٌوؾ سولٌم متضومنة القواعود واألصوول
والمبادئ والمناهر التً ٌقوم علٌها هذا العالم والتً تكال قٌامه أوال ،وصٌانته أخٌوراع ......عوالم ٌصودر
عن هللا وٌتجه إلى هللا وٌلٌق أن ٌنتس إلى هللا....عالم نقً القل  ،نظٌؾ المشاعر ،عؾ اللسوان ،وقبول
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ذلك عؾ السرٌرة ،عالم له أد مع هللا ،وأد مع الرسول صلى هللا علٌه وسلم ،وأد مع ناسه ،وأد
مووع ؼٌووره ،أد فووً هووواجس ضوومٌره ،وفووً حركووات جوارحووه ،وفووً الوقووت ذاتووه لووه شوورابعه المنظمووة
ألوضاعه ،وله نظمه التً تكال صٌانته ،وهً شرابع ونظم تقوم على تلك اآلد .
وثانٌهما :الجهد الضخم الثابت المطورد الوذي تمثلوه توجٌهوات القورآن الكورٌم ،والتربٌوة النبوٌوة الحكٌموة
إلنشا الجماعة المسلمة ،وتربٌتهوا التوً تمثول العوالم الرفٌوع الكورٌم الوذي تحقوق علوى األر ولوم ٌكون
فكرة مثالٌة وال خٌاالع أدبٌاع ،فكانت الرعاٌة اإللهٌة تحوؾ هوذه الجماعوة المختوارة لحمول األمانوة الكبور،،
فكانت بحق خٌر أمة أخرجت للناس ،وقرنها خٌر القرون.
وكمووا ربطووت اآلٌووة األولووى المووإمنٌن بتقووو ،هللا واإلٌمووان بؤسووما هللا وصووااته ،فإنهووا تختووتم كووذلك
بصاة من أعظم صاات هللا سبحانه .إنها صاة العلم التً اختتمت اآلٌة بها .فما أجملها من خاتموة توربط
بٌن أول السورة وآخرها.
فهذا إذن تعرٌؾ بالسورة ،وأهم ما تناولته باختصار ،وننتقل إلى المبحث الثانً لنتناول فٌوه معنوى
السورة.

الـمبحث السابع :مـنهر السورة فً تقرٌر آدا وضوابـط المجتمع اإلسبلمً.
ال شووك أن منظومووة اآلدا التووً عرضووتها السووورة علووى قصوورها وإٌجازهووا تشووكل توجٌهوا ع تربوٌوا ع
معجزاع فً حد ذاته ،إال أن حقٌقة اإلعجاز تتمثل فً األسالٌ التً قررت السورة من خبللها هذه اآلدا
لتترسو حقووابق ثابتووة مسووتقرة فووً الضوومٌر اإلسووبلمً بحٌووث ال ٌكووون انخرامهووا إال نتٌجووة زلووة أو كبوووة
عووابرة ،وهووذه بعو معووالم الموونهر القرآنووً فووً هووذه السووورة التووً تووم موون خبللهووا هووذا التوجٌووه لتكتموول
منظومة اإلعجاز التربوي لهذه السورة العظٌمة.

الارل األول :وسابل تعزٌز التوجٌهات التربوٌة واألخبلقٌة.
لقد تعددت وسابل التوجٌه التربوي فً هذه السورة الكرٌمة ،ولم ٌكون هوذا التعودد مجورد تنوٌوع لؽور
التنوٌع ،وإنما ؼاٌة التوافق بٌن الؽاٌة التربوٌة والطبٌعة البشرٌة وفٌما ٌلً إشوارات عوابرة لجملوة مون
تلك الوسابل.
أوالع :الترؼٌ والترهٌ .
إذا تؤملنا مجمول اآلٌات التً ضمت اآلدا والضوابط المتقدمة ظهرت لنا مجموعة من إشارات
ع
مجتمعة على تحقٌق منظومة متزنة من الدوافع
الترهٌ والترؼٌ التً تذٌل تلك اآلٌات ،بحٌث تعمل
والموانع التً تدفع الارد المسلم والمجتمع نحو السلوك المرؼو فٌه ،وتحجزه عن السلوك المرؼو
ص ْو ِ
ت ال َّن ِب ًِّ
ص َوا َت ُك ْم َف ْو َق َ
عنه ،فعلى صعٌد الترهٌ تجد قوله تعالى ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َال َت ْر َف ُعوا أَ ْ
َو َال َت ْج َه ُروا لَ ُه بِا ْل َق ْو ِل َك َج ْه ِر َب ْعضِ ُك ْم لِ َب ْع أَنْ َت ْح َب َط أَ ْع َمالُ ُك ْم َوأَ ْن ُت ْم َال َت ْ
ش ُع ُرونَ  83تحذٌر وترهٌ من
عواق االفتبات على هللا ورسوله ،وفً مقابل ذلك قوله تعالى ترؼٌبا ع فً حال الملتزمٌن بؤد التوقؾ
ام َت َحنَ
ول َّ ِ
هللا أُولَبِ َك الَّذٌِنَ ْ
ص َوا َت ُه ْم عِ ْن َد َر ُ
ضونَ أَ ْ
بٌن ٌدي الرسول صلى هللا علٌه وسلم '':إِنَّ الَّذٌِنَ ٌَ ُؽ ُّ
س ِ
َّ
هللاُ قُلُو َب ُه ْم لِل َّت ْق َو ،لَ ُه ْم َم ْؽاِ َرةٌ َوأَ ْج ٌر َعظِ ٌ ٌم 84وكذلك تجد وصؾ '':إِنَّ الَّذٌِنَ ٌُ َنادُو َن َك مِنْ َو َرا ِ ا ْل ُح ُج َرا ِ
ت
85
ص َب ُروا َح َّتى َت ْخ ُر َج إِلَ ٌْ ِه ْم لَ َكانَ َخ ٌْ عرا لَ ُه ْم
أَ ْك َث ُر ُه ْم َال ٌَ ْعقِلُونَ
ٌقابله فتا با التوبة والمؽارة َولَ ْو أَ َّن ُه ْم َ
86
َو َّ
ور َر ِحٌ ٌم
هللا ُ َؼاُ ٌ
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وبهذا ٌتحقق التوازن بٌن الترؼٌ والترهٌ توافقا ع مع االستعداد المزدوج فً الناس البشرٌة لتحصوٌل
ما فٌه خٌرها ودر ما فٌه شرها وماسودتها ،وموا هوذا إال شواه ٌد مون الشوواهد الكثٌورة علوى فطرٌوة هوذا
الدٌن ومصدرٌته من لدن حكٌم علٌم ،أال ٌعلم من خلق وهو اللطٌؾ الخبٌر.

ثانٌاع :التذكٌر بنعمة هللا وفضله.
وهذا التذكٌر بالاضل مدعاة االلتزام بالهدي اإللهً والوقووؾ عنود توجٌهاتوه ،لنتؤمول علوى سوبٌل
هللا َح َّب َ إِلَو ٌْ ُك ُم
سول َ َّ ِ
اعلَ ُموا أَنَّ فٌِ ُك ْم َر ُ
المثال قوله تعالىَ :و ْ
هللا لَ ْو ٌُطِ ٌ ُع ُك ْم فًِ َكثٌِر مِنَ ْاألَ ْم ِر لَ َعنِ ُّت ْم َولَكِنَّ َّ َ
87
س َ
فجعل العصوٌان
الراشِ دُونَ
ِص ٌَانَ أُولَبِ َك ُه ُم َّ
وق َوا ْلع ْ
وب ُك ْم َو َك َّر َه إِلَ ٌْ ُك ُم ا ْل ُك ْا َر َوا ْلاُ ُ
ْاإلٌِ َمانَ َو َز ٌَّ َن ُه فًِ قُلُ ِ
والاسوق والكار فً مقابل نعمة اإلٌمان بحٌث ٌرؼ من استقر اإلٌمان فً قلبه عن أن ٌجموع إلٌوه مون
النقاب ما ٌكون كارا ُ بنعمة هللا عز وجل.
ولعل من العبارات القرآنٌة الصرٌحة فً هذا السٌاق قوله تعالىُ ٌَ :م ُّنونَ َعلَ ٌْ َك أَنْ أَ ْسلَ ُموا قُولْ َال
َت ُم ُّنوا َعلَ ًَّ إِ ْس َبل َم ُك ْم َب ِل َّ
صا ِدقٌِنَ  .88وهنا نكتة دقٌقة وهوً أنوه
ان إِنْ ُك ْن ُت ْم َ
هللاُ ٌَ ُمنُّ َعلَ ٌْ ُك ْم أَنْ هَدَا ُك ْم ل ْ ِِئلٌ َم ِ
لما ذكر امتنان األعرا باالستجابة لودعوة الرسوول صولى هللا علٌوه وسولم جوا بلاوظ اإلسوبلم لٌودل علوى
عدم بلوؼهم مرات الكمال ،فً حٌن أنه لما ذكور امتنوان هللا علوٌهم بهوذا الودٌن جوا بلاوظ اإلٌموان الودال
على تمام نعمة الهداٌة ،فتم فضل هللا وظهر قصور عباده عن أدا حق الشكر كما زعموا ،وهللا أعلم.

ثالثاع :بٌان عواق عدم التزام هذه اآلدا .
لقد جا ت اآلٌات فً هذه السورة بجملة من التنبٌهات على خطورة العواقو المترتبوة علوى تورك
التزام منظوموة األخوبلق القرآنٌوة المعروضوة ،فاوً سوٌاق األمور بالتثبوت فوً األخبوار جوا التحوذٌر مون
عاقبة الندم المترتبة على التصرؾ بؽٌر علم وتث ُّبت وتب ٌُّن ،فقال تعالى ٌَ :ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا إِنْ َجا َ ُك ْم
ص ِب ُحوا َعلَى َما َف َع ْلو ُت ْم َنوا ِدمٌِنَ  89وفوً سوٌاق النهوً عون
َفاسِ ٌق ِب َن َبإ َف َت َب ٌَّ ُنوا أَنْ ُتصِ ٌ ُبوا َق ْو عما ِب َج َهالَة َف ُت ْ
القبابا االجتماعٌة – كالسخرٌة والتنوابز واللموز – جوا التحوذٌر مون وقوول الظلوم بوٌن أفوراد المجتموع
نتٌجة االستهزا بالؽٌر واالفترا علٌه ومبالؽوة الؽٌور فوً الورد علوى تلوك السوخرٌة واالفتورا ات ،فقوال
ووووان َو َمووووونْ لَووووو ْم ٌَ ُتووووو ْ َفؤُولَبِووووو َك ُهووووو ُم َّ
سو ُ
الظوووووالِ ُمونَ .90
س ِاال ْسووووو ُم ا ْلاُ ُ
تعوووووالى ِ :بووووو ْب َ
وووووق َب ْعووووودَ ْاإلٌِ َمو ِ

رابعا ع :تنمٌة الوازل الناسً لبللتزام بهذه األخبلق.

إن أحداع ال ٌستطٌع أن ٌار التزام مبدأ من المبادئ أو خلقا ع من األخبلق بقوة خارجٌة أو سلطة
قانون ،فها هً الدول الٌوم تعٌل تحت سلطة قوانٌن وضعٌة ونظم قضوابٌة وشورطة وقووات عسوكرٌة
لكنها لم تستطع أبداع أن تحقق االلتزام الحقٌقوً بواألخبلق ،ولهوذا كوان ال بود مون حول هوذه اإلشوكالٌة فوً
هللا ٌَ ْعلَو ُم
منظومة األخبلق اإلسبلمٌة ،ولٌس أقدر على ذلك من قوله تعالى فوً ختوام هوذه السوورة '':إِنَّ َّ َ
ت َو ْاألَ ْر ِ َو َّ
السو َم َاوا ِ
وٌر ِب َموا َت ْع َملُوونَ 91إذ أن استشوعار هوذه الرقابوة الدابموة مون هللا عوز
هللاُ َبصِ ٌ
َؼ ٌْ َ َّ
وجل كاٌل ٌ بتنمٌة الوازل الناسً فً كل فرد بما ٌحقق التزامه بهذه األخبلق واآلدا ولو كان فً خلوة
من الناس أو معزل عن بطل السلطان ،وقهر السلطة والقوانون ،وبهوذا فقوط تنضوبط منظوموة األخوبلق
فً المجتمع .بوازل السلطان ووازل اإلٌمان وٌقظة الضمٌر ،وبهوذا ٌتبوٌن لنوا اكتموال عنصور آخور مون
عناصر اإلعجاز فً هذه السورة المباركة.
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الارل الثانً :تقرٌر جملة من المبادئ والثوابت العامة.
لقد قررت سورة الحجرات بع المبادئ التً ٌعٌن فهمها على التزام منظومة األخبلق الوواردة
فً السورة ،وبع هذه المبادئ ٌإصل المساواة بٌن الناس بحس القودر المشوترك مون طبٌعوة الخلوق
البشري ،وبعضها اآلخر ٌإصل للقدر المشترك األدنى من مسمى اإلسبلم بٌن مون ٌنتسوبون لهوذا الودٌن
اصل فً مقدمات الترقً فً درجات اإلٌمان األعلى تاركا ع تقرٌر تحقٌق ذلك على الحقٌقة إلى هللا عز
و ٌُ ِّ
ُ
َ
اس إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِنْ َذ َكر َوأ ْن َثوى َو َج َع ْل َنوا ُك ْم ُ
وارفُوا
شو ُعو عبا َو َق َبابِول َ لِ َت َع َ
وجل ،فلنتؤمل هذه اآلٌاتٌَ '':ا أ ٌُّ َها ال َّن ُ
ٌر (َ )13قالَ ِ
ت ْاألَ ْع َرا ُ آ َم َّنا قُلْ لَ ْم ُت ْإ ِم ُنوا َولَكِونْ قُولُووا أَ ْسولَ ْم َنا
إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْندَ َّ ِ
هللا َعلٌِ ٌم َخ ِب ٌ
هللا أَ ْت َقا ُك ْم إِنَّ َّ َ
سوولَ ُه َال ٌَلِو ْت ُك ْم مِونْ أَ ْع َموالِ ُك ْم َ
وور َرحِوٌ ٌم
هللا َؼاُ ٌ
هللا َو َر ُ
شو ٌْ عبا إِنَّ َّ َ
َولَ َّما ٌَدْ ُخ ِل ْاإلٌِ َمانُ فًِ قُلُووبِ ُك ْم َوإِنْ ُتطِ ٌ ُعووا َّ َ
هللا
ٌل َّ ِ
( )14إِ َّن َما ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ِب َّ ِ
سولِ ِه ُث َّم لَ ْم ٌَ ْر َتا ُبوا َو َجا َهدُوا ِبؤ َ ْم َوالِ ِه ْم َوأَ ْناُسِ و ِه ْم فِوً َ
اهلل َو َر ُ
س ِوب ِ
92
الصا ِدقُونَ
أُولَبِ َك ُه ُم َّ
وٌمكن تعداد المبادئ المستخلصة من هذه اآلٌات فٌما ٌلً

أوالع :عدم التااضل فً طبٌعة الخلق.
فكلنووا آلدم وآدم موون توورا  ،وال ٌرفووع إنسووانا ع فوووق إنسووان شووً ممووا لووه عبلقووة بطبٌعووة الخلووق
اس إِ َّنا َخلَ ْق َنوا ُك ْم
البشري كاللون والعرق والجنس؛ فاأل واحد واألم واحدة كما قــال تعالىٌَ '' :ا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
هللا أَ ْت َقوا ُك ْم إِنَّ َّ
مِنْ َذ َكر َوأ ُ ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ
ٌور  93قوال
وارفُوا إِنَّ أَ ْك َور َم ُك ْم عِ ْنودَ َّ ِ
هللاَ َعلِوٌ ٌم َخبِ ٌ
ش ُعو عبا َو َق َبابِول َ لِ َت َع َ
الحوافظ ابون كثٌور فوً تاسووٌر هوذه اآلٌوة :فجمٌوع النواس فووً الشورؾ بالنسوبة الطٌنٌوة إلوى آدم وحوووا
سوا  ،وإنما ٌتااضلون باألمور الدٌنٌوة ،وهوً طاعوة هللا تعوالى ومتابعوة رسووله صولى هللا علٌوه وسولم
 .°وبتقرٌوور هووذا المبوودأ ٌنتاووً فووً ذهوون المكلووؾ أي دال موون دواعووً االسووتعبل علووى الؽٌوور موون حٌووث
صورة خلقه ونسبته البشرٌة ،فٌنهدم ركن من أركان التااضل الموهوم الذي قد ٌسوغ للبع استحبلل
عر أخٌه بؽٌبة أو نمٌمة أو تجسس أو سخرٌة أو تنابز ولمز ونحوه.

ثانٌا ع :معٌار التااضل بالتقو.،
بعد تقرٌر التساوي فً النسبة الطٌنٌة ونقو التااضول علوى أساسوها ،كوان مون الطبٌعوً أن تنبوه
اآلٌة على معٌار التااضل المعتبر شرعا ع فقال تعالى :إن أكرمكم عنود هللا أتقواكم .وهنوا أمور مهوم جوداع،
وهو أنه لما كان معٌار التااضل المعتبر شرعا ع هو التقو، ،ختمت اآلٌة بقوله تعالى... :إنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْندَ
هللا أَ ْت َقا ُك ْم إِنَّ َّ
ٌر  94لتنبه إلى أن هللا تعالى هو الذي ٌعلم المتقٌن مون ؼٌورهم ،فقطعوت بوذلك
َّ ِ
هللاَ َعلٌِ ٌم َخبِ ٌ
الطرٌوق علووى أي فوورد ٌرٌوود أن ٌتااضوول علووى ؼٌووره ولووو فووً هووذا المعٌووار ،إذ لووٌس المقصووود موون تحدٌوود
التقو ،معٌاراع للتااضل أن ٌهزأ الناس بعضهم ببع أو ٌستبٌحوا ؼٌبتهم أو لمزهم أو نحوو ذلوك ألنهوم
دونهوم فووً التقووو ،،وإنمووا المقصووود كووؾ النوواس عوون بعضووهم الووبع وردهووم فووً التااضوول إلووى علووم هللا
تعالى ،ألنه هو سبحانه وحده الذي ٌعلم المتقً على الحقٌقة من ؼٌره ،ولقد جوا ذلوك بوضووح توام فوً
95
سووووووورة الوووووونجم ،حٌووووووث قووووووال تعووووووالىَ :فو َ
ووووون ا َّت َقووووووى ''
سوووووو ُك ْم ُهو َ
وووووبل ُت َز ُّكوووووووا أَ ْناُ َ
وووووو أَ ْعلَوووووو ُم بِ َمو ِ

ثالثاع :تحرٌر أسما الدٌن.
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لـمـا ردت اآلٌة الناس إلى معٌار التقو ،وكان من المشاهد ،ادعا بع الناس ألناسهم مرات
لٌست لهم على الحقٌقة ،كان من البلزم بٌان مرات اإلٌمان والتنبٌه على الارق بٌن اإلسبلم واإلٌموان،
وأن تحقٌق هذه األسما ال ٌكون بالتمنً والدعو ،،وإنما باستكمال المقدمات واألعمال ،فلنتؤمول قولوه
تعالىَ '':قالَ ِ
ووب ُك ْم َوإِنْ ُتطِ ٌ ُعووا
ت ْاألَ ْع َرا ُ آ َم َّنا قُلْ لَ ْم ُت ْإ ِم ُنوا َولَكِنْ قُولُوا أَ ْسلَ ْم َنا َولَ َّما ٌَدْ ُخ ِل ْاإلٌِ َمانُ فًِ قُلُ ِ
96
سولَ ُه َال ٌَلِ ْت ُك ْم مِنْ أَ ْع َمالِ ُك ْم َ
قال الحوافظ ابون كثٌور  :والصوحٌا أنهوم
ور َرحٌِ ٌم
هللا َؼاُ ٌ
هللا َو َر ُ
ش ٌْ عبا إِنَّ َّ َ
َّ َ
قوم ادعوا ألناسهم مقام اإلٌمان ولم ٌحصل لهم بعد فؤُدبوا وأُعلموا أن ذلك لم ٌصولوا إلٌوه بعود  ،قلنوا:
سولِ ِه ُث َّم
ثم بٌنت السورة ما ٌلزم لتحقٌق مرتبة اإلٌمان فقال تعالى إِ َّن َما ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ِب َّ ِ
اهلل َو َر ُ
الصا ِدقُونَ '' 97فبدأت اآلٌوة بلاوظ إنموا
ٌل َّ ِ
هللا أُولَبِ َك ُه ُم َّ
لَ ْم ٌَ ْر َتا ُبوا َو َجا َهدُوا ِبؤ َ ْم َوالِ ِه ْم َوأَ ْناُسِ ِه ْم فًِ َ
س ِب ِ
وهو من أسالٌ الحصور لتحودد مون هوم المإمنوون ال ُك َّمول ،ولٌقوؾ كول فورد عنود حوده فوبل ٌودعً لناسوه
مرتبة لٌست له ،وعبلقة كل ذلك بمسؤلة األخبلق تجرٌد أفوراد المجتموع مون أي حجوة أو ذرٌعوة وهمٌوة
لبلستعبل على إخوانهم المسلمٌن ،فٌعود كل فرد إلى مبلحظة عٌوبه وأخطابه وقصووره فٌنشوؽل بوذلك
عن تتبع عٌو وأخطا اآلخرٌن ،وهتك سترهم بؤلااظ السخرٌة والنمٌمة والؽٌبة واللمز ونحوه ،وهذا
البٌان الشمولً فً السورة ثمرة من ثمار اإلعجاز القرآنً الارٌد.
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