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�لحمد هلل، و�ص��لى �هلل و�ص��لَّم على ر�ص��ول �هلل، وعلى �آله و�ص��حبه 

وَمْن و�اله. وبعد:

فمن �لغني عن �لبيان �هتمام �لقر�آن ب�صنع �الإن�صان، �الإن�صان �لذي 

تتحق��ق في��ه معاني �ال�ص��تخالف في �الأر���ض، فيعمره��ا ويقيم �لدين 

ويعمل لالآخرة، �الإن�صان �لذي تتو�زن عنده �الأقطاب �لثالثة: �لدين 

و�لدنيا و�الآخرة، فيعطي كاًل منها حقه.

و�إذ� كان��ت مرحل��ة �لطفول��ة، هي �لمرحل��ة �لتي ينبن��ي عليها ما 

بعدها، فاإننا �صنتوقع �لكثير من عناية �لقر�آن بها وبما قبلها، ولناأخذ 

�صيئًا من �ل�صو�هد على ذلك:

•     •     •

عاطفة إيمانية

تعال��ى:  يق��ول  ج�ني��ن،  وه��و  بالطف��ل  �هلل  ع�ن���اي��ة   �أواًل: 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ      ﴿ڃ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  
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ڱڱ    ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ      گ   گ   ک    ک  
�الآي��ة  ه��ذه  ]�لبق��رة:228[.  ۀ﴾  ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں  
و��ص��حة ال تحت��اج �إل��ى تف�ص��ير، و�لعناي��ة بالجنين و�لحف��اظ على 

ن�ص��به، ث��م ب��اأن ُيولد ف��ي �أ�ص��رة م�ص��تقرة متالحم��ة، و��ص��حٌة تماَم 

�لو�ص��وح �أي�صًا. وقوله تعالى:﴿ ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ ﴾، فيه 

من ��ص��تثارة �لعاطفة �الإيمانية ما فيه، كما قد ُي�صت�ص��ف منه نوع من 

�لتهديد و�لتعري�ض بعدم �الإيمان �أو عدم قبوله بالن�صبة للمر�أة �لتي 

تكتم حملها.
•     •     •

تعليمات
ثاني��ًا: و�إذ� ج��اء ه��ذ� �لجني��ن �إل��ى �لدني��ا، وتف��رق �لو�ل��د�ن، 

ف��اإنَّ لذل��ك تعليم��ات ال ُبّد م��ن �تباعه��ا، و�الآي��ة �لثالث��ة و�لثالثون 

 بع��د �لمئتي��ن م��ن �ص��ورة �لبقرة تناول��ت هذ� �لمو�ص��وع بالتف�ص��يل: 

﴿ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  

ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ       ۇ   
وئ   وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   
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ی    ىئی   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   
مب   خب    حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی  

ىبيب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت   جث  مث  ﴾، ولنالحظ هنا:
- حق �الأوالد في �لر�صاعة �لطبيعية �لكاملة.

- ح��ق �الأم �لمر�ص��عة بالرزق و�لك�ص��وة؛ الأن �ص��حتها �لج�ص��دية 

و�لنف�صية تنعك�ض على ر�صيعها.

- ع��دم جو�ز �الإ�ص��ر�ر بالو�ل��دة، لتبقى عالقتها بطفلها �ص��ليمة، 

)هناك �أمٌّ قطعت ع�صو طفلها �نتقامًا من �أبيه!(.

- عدم جو�ز �الإ�ص��ر�ر بالو�لد، ليبقى م�ص��تمرً� في تقديم �لنفقة 

و�لك�ص��وة م��ن غي��ر م�ص��كالت، �إذ كل ذل��ك - �أي: �الإ�ص��ر�ر بالو�ل��دة 

و�لو�لد - يعود بال�صرر - �إْن ح�صل - على �لطفل.

- �إن لم يوجد �الأب، فالو�رث يقوم مقامه.

- �إنهاء �لر�صاعة ال ُبدَّ �أن يكون عن تر��ٍض وت�صاور، ولنا �أن نتخيل 

�أي �أهمية لهذ� �لطفل �لر�ص��يع �لغافل، بحيث يتناول �لحقُّ �ص��بحانه 

�أَْمَر ر�ص��اعته وفطامه بهذ� �لتحديد و�الهتمام، فال بد من �لتر��ص��ي 

و�لت�صاور في هذ�.
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- ختام �الآية باالأمر بالتقوى، ثم بقوله تعالى: ﴿ خت  مت  ىت  

ر  يت   جث  مث ﴾، فيه من �لعناية ما يجل عن �لو�ص��ف، و�لباري ُيذكِّ
ثو� �أنف�صهم  �أ�صحاب �ل�صاأن باأنه ب�صيٌر مطلٌع على ما يعملون، �إذ� ما حدَّ

ٍل من �لم�صوؤولية. باأي تق�صيٍر �أو تن�صُّ

- وفي �الآية �ل�صاد�ص��ة من �ص��ورة �لطالق، مزي��د بيان لعناية �هلل 

تعالى بالطفل.
•     •     •

بلوغ فتكليف 

ثالث��ًا: و�إذ� �أردن��ا �أن ندخ��ل دخ��واًل مبا�ص��رً� في مو�ص��وع �لتربية 

�لقر�آني��ة و�أثره��ا ف��ي تن�ص��ئة �الأجي��ال، فح�ص��بنا �أن نتوق��ف عن��د 

�لفل�ص��فة �لقر�آني��ة وعمقه��ا و�أبعاده��ا �لتربوي��ة �لخا�ص��ة به��ا. �إنَّ 

�لتربي��ة �لقر�آني��ة متف��ردة ف��ي �أم��ٍر ال نجده ف��ي غير �لق��ر�آن، ذلك 

هو رب��ط �لق��ر�آن �لتكاليف �ل�ص��رعية بالبلوغ، و�لبل��وغ باالحتالم �أو 

باالإنبات و�ل�ص��ن، و�ل�ص��ن عند �لكثيرين هي خم�ض ع�صرة �صنة، يقول 

�لقرطب��ي: » ق��ال �أ�ص��بغ بن �لفرج: و�ل��ذي نقول ب��ه: �إنَّ حد �لبلوغ 
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�لذي تلزم به �لفر�ئ�ُض و�لحدود خم�ض ع�ص��رة �ص��نة، وذلك �أحب ما 

فيه �إليَّ و�أح�ص��نه عندي، الأنه �لحد �لذي ي�صهم فيه في �لجهاد ولمن 

ح�ص��ر �لقتال. و�حت��ج بحديث �بن عمر، �إذ عر���ض يوم �لخندق وهو 

�بن خم�ض ع�ص��رة �ص��نة فاأجيز، ولم يجز يوم �أحد، الأنه كان �بن �أربع 

ع�صرة �صنة. �أخرجه م�صلم «. ]تف�صير �لقرطبي 5/ 35[.

�أقول: فاإذ� كان �الأمر كذلك، فاإن هذ� ُيلِزم �أن يعدَّ �لطفل لمرحلة 

�لبل��وغ، و�أن ُيَعلَّ��م كل م��ا يلزم��ه وكل ما يحتاج �إليه وه��و مكلف، وهذ� 

ي�ص��ير �إ�ص��ارة د�لة �إلى �أن �لتربية �لقر�آنية تقت�ص��ي �الهتمام �لبالغ 

به��ذ� �لطفل قبل �ص��ن �لبلوغ، حتى �إذ� و�ص��ل �إليه��ا كان موؤهاًل تاأهياًل 

كاماًل، عالمًا بما هو مطلوب منه، م�صتوعبًا ما �صُيك�لَّ�ف به في مجاالت 

�الإيمان و�الإ�صالم، عقيدًة و�أركانًا و�أخالقًا.

وم��ن ذل��ك، قول��ه تعال��ى: ﴿ ې   ې   ې  ى  ى  ائ  

ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ       وئ   ەئ   ەئ   ائ  
حئ   جئ   ی   یی   ی   ىئ    ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ  
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ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت   مئ  
خت  مت﴾ ]�لن�ص��اء: 6[. )و�قر�أ: �الإعد�د ل�ص��ن �لتكليف لالأ�ص��تاذ 

�صلمان �لح�صيني(.
•     •     •

عناية شاملة

وهن��ا ال ب��د م��ن �لتذكي��ر ب��اأن �هلل تعال��ى �إذ� كان يعتن��ي بم��ال 

�ليتي��م ه��ذ� �العتن��اء، فما �لق��ول بعنايته � �ص��بحانه � بعقل��ه ودينه                        

وعلمه وتاأهيله؟

وم��ن �لبدهي - كذلك - �لعناية بج�ص��ده، وقد ق��ال �لقرطبي في 

تف�ص��يره )5/ 45(: » كم��ا عل��ى �لو�ص��ي �أو �لكفيل حف��ظ مال يتيمه 

و�لتثمي��ر ل��ه، كذلك عليه حفظ �ل�ص��بي ف��ي بدنه، فالم��ال يحفظه 

 ب�ص��بطه، و�لب��دن يحفظ��ه باأدب��ه، وُروي �أن رج��اًل ق��ال للنب��ي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 �إن ف��ي حج��ري يتيم��ًا �أ�آكل م��ن مال��ه؟، ق��ال: نع��م، غير متاأث��ل مااًل 

وال و�ٍق مال��ك بماله، قال: يا ر�ص��ول �هلل، �أفاأ�ص��ربه؟، ق��ال: ما كنت 

 �ص��اربًا ول��دك. ق��ال �بن �لعرب��ي: و�إن لم يثب��ت م�ص��ندً�، فلي�ض يجد 

�أحد عنه ملتحدً� «.
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و�لخال�ص��ة �أن �عتب��ار �لتربي��ة �لقر�آني��ة �ص��نَّ �لتكلي��ف بالبلوغ، 

يرت��ُب على �الأمة مهام كبرى في �إعد�د �لطف��ل للمرحلة �لقادمة من 

عمره، �إعد�دً� كاماًل �صاماًل و�عيًا ب�صيرً�.

ولن��ا �أن نت�ص��ور جياًل مت�ص��لحًا بالعل��م و�لمعرفة بدين��ه وهو على 

�أب��و�ب �لبل��وغ، �إن هذ� �لجيل هو �لذي تمكن ت�ص��ميته � بحق � »�لجيل 

�لقر�آني«، �لجيل �لذي ي�صتعد لخو�ض غمار �لحياة منذ نعومة �أظفاره، 

وهو عالم بما تتطلبه �لحياة من �أحكام و�صروط و�آد�ب و�أخالق.

•     •     •

وصايا لقمانية

ر�بعًا: ومن �لمفيد �الإ�ص��ارة �إلى عناية �لتربية �لقر�آنية بتن�ص��ئة 

�الأجي��ال م��ن خالل �ص��ورة لقم��ان، �لتي ق���ضَّ �هلل تعالى فيها و�ص��ايا 

لقم��ان البن��ه، و��ص��تملت عل��ى ثالث��ة مح��اور كب��رى، ال ب��ّد لن��ا م��ن 

�الهتم��ام به��ا و�لتركيز عليها و�إيالئها ما ت�ص��تحقه م��ن عناية ونحن 

نربي �أوالدنا، وهي ما ياأتي:
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�لمحور �الأول: ت�صحيح عالقة �لجيل بربه، من خالل:

- �لتوحي��د، وه��و حج��ر �لز�وي��ة ف��ي تكري��م �لعق��ل ورفع��ه �إلى 

م�ص��تو�ه، كما ف��ي قول��ه: ﴿ ڤ    ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ    ڄ      ڄ  

ڄ  ﴾ ]لقمان: 13[.

- �الإيمان باليوم �الآخر �لذي يحجز �الإن�ص��ان عن كثير من �ل�ص��ر، 

كم��ا ف��ي قول��ه: ﴿ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ     ڭ   ڭ  

ۉ﴾ ]لقمان: 16[.

- �ل�صالة، وهي تنهى عن �لفح�صاء و�لمنكر، قال تعالى: ﴿ ې  

ې    ې  ﴾ ]لقمان: 17[.

ق��ال  بالو�لدي��ن،  �لجي��ل  عالق��ة  ت�ص��حيح  �لثان��ي:  �لمح��ور 

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ت�ع��ال���ى:  ﴿ڃ  

ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  

گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ  ڳ   ڳ   ڳ  گگ  گ  
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 ﴾ ہ   ہ  ۀ   ۀ    ڻ   ڻ    ڻ  ںڻ    ں  

]لقمان: 14 - 15[.

و�إذ� �صححت هذه �لعالقة ق�صي على كثير من �لم�صكالت، بل خّف 

 �لع��بء حت��ى عن �لدول��ة، فبداًل م��ن �أن تقيم د�ر �لعجزة و�لم�ص��نين 

- مث��اًل -، ف��اإن �الأبن��اء يتكفل��ون بذل��ك، وق��ال �لقرطب��ي: » �الآي��ة 

دليل على �ص��لة �الأبوين �لكافرين بما �أمكن من �لمال �إن كانا فقيرين 

و�إالن��ة �لق��ول و�لدع��اء �إل��ى �الإ�ص��الم برف��ق «، فالجي��ل �لم�ص��لم ال 

 يع��رف �لقطيعة و�لق�ص��وة �أمام �لمو�قف �الإن�ص��انية، وذلك من ف�ص��ل 

�لتربية �لقر�آنية.

�لمحور �لثالث: ت�صحيح عالقة �لجيل بالمجتمع، من خالل:

ائ   ى   ى   ﴿ ې    ونظافت��ه:  بالمجتم��ع  �الهتم��ام   -

ائ      ﴾ ]لقمان: 17[.

- �لتجمل في �لحياة: ﴿ ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ﴾ ]لقمان: 17[.

- �لتخل��ق باالأخالق �لعالي��ة �لرفيع��ة: ﴿ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  

مب  ىب   ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  
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يث﴾  ىث   مث   جث    يت   متىت   خت    حت   جت     يب  

]لقمان: 18 - 19[.

وقول��ه: ﴿ېئ       ېئ     ىئ         ىئ﴾، �أي: ال تم��ل خ��دك للنا���ض 

كبرً� عليهم و�إعجابًا و�حتقارً� لهم، وقال بع�ض �لعلماء: » وال ت�صاعر 

خ��دك، كاأنه نهى عن �أن يذل �الإن�ص��ان نف�ص��ه من غي��ر حاجة «، ونحو 

ذلك روي عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: » ال ينبغي للموؤمن �أن يذل نف�صه «. 

﴾، م��ا  ىئ       ی     ی     ی      ی   ﴿ ومم��ا يتعل��ق بقول��ه تعال��ى: 

رو�ه �ب��ن عائ��ذ �الأزدي، عن غ�ص��يف بن �لحارث �أنه ق��ال: �أتيت بيت 

�لمقد���ض �أن��ا وعبد�هلل بن عبيد ب��ن عمير، فجل�ص��نا �إلى عبد�هلل بن 

عمرو بن �لعا�ض، ف�ص��معته يقول: �إن �لقبر يكلم �لعبد �إذ� و�ص��ع فيه 

فيقول: يا �بن �آدم، ما غّرك بي؟ �ألم تعلم �أني بيت �لوحدة؟ �ألم تعلم 

�أن��ي بي��ت �لظلمة؟ �ألم تعلم �أني بيت �لحق؟ ي��ا �بن �آدم، ما غّرك بي؟ 

لقد كنت تم�صي حولي فد�دً�، قال �بن عائذ: قلت لغ�صيف: ما �لفد�د 

يا �أبا �أ�صماء؟ قال: كبع�ض م�صيتك يا �بن �أخي �أحيانًا.
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ون�ص��تفيد من هذه �لق�صة، حر�ض �ل�صحابة و�لتابعين على تعميق 

�لتربي��ة �لقر�آني��ة ف��ي نفو�ض �لنا���ض متى م��ا �أمكنت �لفر�ص��ة، فهذ� 

عب��د�هلل بن عم��رو يربط بين تكلي��ِم �لقب��ِر �لعبَد و�ص��لوكِه في هذه 

�لدني��ا - وه��و كالٌم حقيق��ٌي �أو على ل�ص��ان �لحال -، وغ�ص��يف يهتبل 

�لمنا�صبة لينبه �بن عائذ �إلى م�صيته �لمرحة �أحيانًا، مما يدلنا على 

�صرورة تدخل �لدعاة و�لنا�صحين بال�صكل و�لوقت �لمنا�صبين.

•     •     •

درس تربوي

وال ب��د من �لقول: �إن في و�ص��ايا لقم��ان البنه در�ص��ًا تربويًا �آخر، 

وهو �ص��رورة قيام عالقة وثقى بين �لو�لدي��ن و�أوالدهما ومتابعتهم، 

ودو�م �لمنا�ص��حة و�لم�ص��ارحة، وق��د ذك��ر �لق�ص��يري �أن �ب��ن لقمان 

و�مر�أته كانا كافرين، فما ز�ل يعظهما حتى �أ�صلما.

�ص��اأنًا  كان  ذل��ك  كل  و�لتعلي��م،  و�لن�ص��يحة  فالموعظ��ة   �إذن، 

د�ئمًا م�صتمرً�.
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و�ليوم، ت�ص��كو �لعالقات �الأ�ص��رية تد�برً� عنيدً� وتقاطعًا �ص��ديدً� 

وجفوة وجفاء بين �لو�لدين و�الأوالد، و�إذ� �ت�ص��ع هذ� و��ص��تمر، كان 

نذي��ر خطر عل��ى �لر�بطة �الأ�ص��رية �لتي هي من �آخر م��ا بقي لنا في 

مجتمع �لعولمة.

وبع��د، فقد ق��ال تعال��ى: ﴿ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   

ۅ  ۉ  ۉ   ې﴾ ]�لتحريم: 6[، قال قتادة ومجاهد: قو� 
�أنف�صكم باأفعالكم، وقو� �أهليكم بو�صيتكم، وقال �بن جرير: فعلينا �أن 

نعل��م �أوالدنا �لدين و�لخير وما ال ُي�ص��تغنى عنه م��ن �الأدب، ومن هذ� 

قوله تعال��ى: ﴿ۓ     ۓ     ڭ      ڭ    ڭ﴾ ]طه: 132[، 

وقوله: ﴿ ڇ    ڇ       ڇ  ﴾ ]�ل�صعر�ء: 214[.

•     •     •
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فائدة:

أسرة قرآنية

من �الأُ�ص��ر �لعلمية �لعريقة �لمعروفة في تاريخنا �لعلمي: �أ�ص��رة 

�بن �أبي جر�دة �لعقيلي، و�لتي ُعِرَف متاأخروها ببني �لعديم .

ق��ال �أح��ُد �أفر�ده��ا وه��و �لعال��ُم �ل�ص��الُح �لعاب��ُد خطي��ُب �لجامع 

�لكبي��ر ف��ي حل��ب جم��ال �لدي��ن �أب��و غان��م محم��د ب��ن هب��ة �هلل بن 

محمد بن �أبي جر�دة  �لحلبي )ولد �ص��نة540، وتوفي �صنة 628ه�(:  

��َل و�ل��دي - رحم��ه �هلل - بي��ن عين��يَّ وبكى،  لم��ا ختم��ُت �لق��ر�آَن قبَّ

ثني  وق��ال: �لحم��ُد هلل يا ولدي، هذ� �ل��ذي كنُت �أرجوُه في��َك)1(، حدَّ

ك ع��ن �أبيِه عن �ص��لفِه �أّنه ما مّن��ا �أحٌد �إلى زمِن �لنب��ي ملسو هيلع هللا ىلص �إال َمْن   ج��دُّ

َخَتَم �لقر�آَن. 

ُخ كمال �لدين   وق��د روى ه��ذ� عنه �ب��ُن �أخيه �الإم��اُم �لكبيُر �لم��وؤرِّ

�أبو �لقا�صم عمر بن �أحمد �صاحب » بغية �لطلب في تاريخ حلب «.

)1) مل يقل: أرجوه منك، ألنه يرجوه من اهلل فيه. وهذا تعبري دقيق، ومقصد عميق.
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ُخ ياقوت �لحم��وي )ت:626ه�(: » وهذ� منقبٌة  ق��ال �الأديُب �لموؤرِّ

جليل��ٌة ال �أع��رُف الأحٍد من خلِق �هلل �ص��رو�ها، و�ص��األُت عنه��ا قومًا ِمْن 

قوها، وق��ال لي زيُن �لدين محمد ب��ن عبد �لقاهر بن  �أه��ل حلب ف�ص��دَّ

�لن�ص��يبي: دع �لما�ص��ي و��ص��تدل بالحا�ص��ر، فاإنني �أعدُّ لَك كلَّ َمْن هو 

موج��وٌد ف��ي وقتنا ه��ذ� - وهم خلٌق - لي���ض فيهم �أح��ٌد �إال وقد َخَتَم 

�لقر�آن. وجَعَل يتذكُرهم و�حدً� و�حدً�، فلم يخرم بو�حد «)1(.

وق��د عادت بركة �لقر�آن على �أبي غ�ان��م، وقال تلميذه �بن �الأثير 

في و�صفه: لو قال قائل: �إنه لم يكن في زمانه �أعبد منه لكان �صادقًا. 

و�ق�ر�أ ترجمته �إن �ص�ئ�ت)2(.

•     •     •

)1) معجم األدباء )2069/5).
)2) يف معجم األدباء)2081/5(، واألعالم للزركيل )130/7).

 



 


