
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

بمكان  األمهية  من  واألبناء  اآلباء  بني  العالقة  كانت  الكريم    أفرد  ملا  حكيم لالقرآن  مهيبًا ألب  مشهدًا  نا 

جيلس مع ابنه جلسة روحية،    أثنى اهلل عليه، بل جعل سورة كاملة باسمه، وهي سورة لقامن  ومرب عظيم

 ، بأسلوب بديع، وإشفاق رحيم. ويوصيه فيها بأعظم وصية 

رجل وهو حيدثهم، فقال له: ألست أنت الذي ترعى الغنم يف   جاءهالشفتني،  كان لقامن عبدًا أسود، غليظ   

احلديث،   وصدق  اهلل،  قدر  قال:  عرفت؟  ما  بك  بلغ  فام  قال:  نعم.  لقامن:  قال  وكذا؟!  كذا  وأداء مكان 

و يعنني،  ال  ما  وترك  لساين،    غضاألمانة،  وكّف  وتكرمتي   فرجي،  وحفظبرصي،  بعهدي،  ووفائي 

 لضيفي، وحفظي جلاري، فذلك الذي صريين إىل ما ترى.

بالبصرية    احلكمة ومنّ اهلل  وهبه    لقد  ُلْقاَمَن  }عليه  ءاَتْينَا  ْكَمةَ ٱَوَلَقْد  َيْشُكُر   ْشُكرْ ٱ   َأنِ   حْلِ اَم  َفإِنه َيْشُكْر  َوَمن  هللهِ 

 . {ََحِيد   َغنِى    هللهَٱلِنَْفِسِه َوَمن َكَفَر َفإِنه 

            ومن أعظمها اإليامن واحلكمة. كلها الظاهرة والباطنة،  أمره تعاىل بالشكر عىل النعم 

ملنهج الرتبية يف اإلسالم، قدمت بكلامت رقيقة  البنه، وهي متثل أصوالً    عاىل لنا وصايا لقامنلقد ساق اهلل ت

 وألفاظ عذبة، بأسلوب الواعظ الناصح املريب املشفق. 

يم    }
َك َلُظْلم  َعظِ ْ ْك بِاهللهِ إِنه الْشر : أي يأمره باخلري وينهاه يعظه  {  َوإِْذ َقاَل ُلْقاَمُن اِلْبنِِه َوُهَو َيِعُظُه َياُبنَيه اَل ُتْْشِ

وينادي الْش  )عن  والشفقة  والعطف  احلنان  بنداء  و اُبنَيه يَ ه  مرات  عليه  يرددها  قلبه  م(  هبا  ليفتح  رات، 

والعنف والقسوة  الغلظة والشدة  بعيدا عن  املوعظة،  أحاسيسه وهييئه حلسن االستفادة من  ويستدعي هبا 

ْك بِاهللهِ }.تي تنفر الولد من الوعظ والتوجيه ال إهنا الوصية العظيمة حتقيق التوحيد وتصحيح    {َياُبنَيه اَل ُتْْشِ

الناشئة  األجيال  عليه  تربى  ما  أهم   ، من    املحافظةُ   العقيدة  فهذا  التوحيد  عقيدة  املهامت عىل  املنوطة    أهم 

                                                   . بالوالدين

بأع  الوصية بحق اهلل تعاىل، كانت وصية اهلل تعاىل  ْينَا }الوالدين،  ظم حقوق اخللق، وهو حق  وبعد  َوَوصه

ُه َوْهنًا َعىَل َوْهٍن َوفَِصاُلُه يِف َعاَمنْيِ َأِن اْشُكْر ِِل َولَِوالَِدْيَك  ْنَساَن بَِوالَِدْيِه ََحََلْتُه ُأمُّ                                                                                                                 .{إَِِله املَِْصريُ  اإْلِ



 

 

 

بالوالدين   الوصية  بنفسه  سبحانه  ليتوىل  تعاىل،  اهلل  من  اخلطاب  إىل  لقامن  من  اخلطاب  انتقل  كيف  تأمل 

ُه َوْهنًا  }والتعظيم  ويقرن حقهام بحقه سبحانه وشكرمها بشكره، ثم خيص اهلل تعاىل حق األم بالذكر  ََحََلْتُه ُأمُّ

َعاَمنْيِ  يِف  َوفَِصاُلُه  َوْهٍن  تعاىل يف شأن األم ثالث    . {َعىَل  اهلل  ما حتمله من  مراتبذكر  بكل  أوهلا األمومة   :

 ثم احلمل وما يلتحق به من مشاق وأوجاع، ثم الرضاعة وما فيها من الضعف واجلهد.  معاٍن،

يل ويرد صنائع املعروف وأن وكل هذه املراتب إحسان ومجيل من األم يستوجب من االبن أن حيفظ اجلم

 جيزي اإلحسان إحسانا. 

بِِه }معاديني  ثم أكد اهلل تعاىل حق الوالدين وإن كانا مْشكني   َلَك  َلْيَس  َما  يِب  َك  ُتْْشِ َأْن  َجاَهَداَك َعىَل  َوإِْن 

أَ  َمْن  َسبِيَل  بِْع  َواته َمْعُروًفا  ْنَيا  الدُّ يِف  َوَصاِحْبُهاَم  ُتطِْعُهاَم  َفاَل  ُكنُْتْم  ِعْلم   باَِم  َفُأَنبرُئُكْم  َمْرِجُعُكْم  إَِِله  ُثمه  إَِِله  َناَب 

اهلل{َتْعَمُلونَ  عباد  يا  فكيف  الكافرين،  لألبوين  واجبة  باملعروف  املصاحبة  كانت  إذا  تأمل:  وقفة  وهنا   .  

      ؟ ال شك أن األمر أوجب، واملقام أعظم.املسلمنيباألبوين 

َفَتُكْن يِف }الثالثة  ويعود سياق اآليات عىل لسان لقامن مع الوصية   ِمْثَقاَل َحبهٍة ِمْن َخْرَدٍل  َا إِْن َتُك  َياُبنَيه إِهنه

اَمَواِت َأْو يِف اأْلَْرِض َيْأِت هِبَا اهللهُ إِنه اهللهَ َلطِيف  َخبرِي  َصْخَرٍة َأْو   . {يِف السه

مراقبة اهلل جّل وعال يف الرس والعلن، وخيرب ابنه أن اهلل عز وجل أحاط    يؤكد لقامن عىل قضية عقدية وهي 

 يف إخفائها فإن اهلل عز وجل بكل يشء علام، وأحىص كل يشء عددا، وأن اخلطيئة مهام اجتهد املخطئ الظامل

القيامة يوم  حارضة  وتكون  هبا  األبناء،    وهذه،  يأيت  نفوس  يف  الذاتية  املراقبة  زرع  يف  واملربني  لآلباء  لفتة 

اهلل ملراقبة  شأنه.  واستحضار  والدعوة  جل  )  اطالعه  قوله  اهللهُ ويف  هِبَا  تعاىل َيْأِت  اهلل  قدرة  لتامم  بيان   )

عتقد الذي جيب أن يغرس يف نفس الطفل، يا بني إن اهلل تعاىل هو القادر عىل كل وإحاطته بخلقه، هذا امل

يشء، هو صاحب القوة التي ال تقهر، هو الذي يملك هذا الكون، هو الذي ال خيفى عليه خافية من حركة  

الذي خيرتق عقيدة الطفل املسلم ويشككه    مان  رأو سبا يد( وليس سوبرمان  َيْأِت هِبَا اهللهُ)   أو سكنة.. يا بني

ال جيوز أن يرتك الطفل أمام القنوات وهي ال حتتكم حلكم رشعي وال منهج تربوي، بل هي  ف  ،يف قدرة اهلل 

                                                                   تفسد الدين واخللق والرتبية

اَلةَ } الصه َأِقِم  الصالة،  ا  {َياُبنَيه  بإقامة عمود اإلسالم وهو  ولده  فأمر  العبادة  إىل  العقيدة  بعد  حري ونتقل 

 بعة  اتعويد الطفل عىل الصالة من سن السبباألب واألم أن هيتام 



 

 

 

وإصالح اآلخرين  ، كانت الوصية اخلامسة يف السلوك االجتامعي  عد الصالة التي هي عمود العباداتوب 

أمره    {اأْلُُمورِ  املُْنَكِر َواْصرِبْ َعىَل َما َأَصاَبَك إِنه َذلَِك ِمْن َعْزمِ  َوْأُمْر بِاملَْْعُروِف َواْنَه َعنِ }النفس  بعد إصالح  

أمر  باإل من  ألن  أذى،  من  يناله  ما  عىل  الصرب  بمالزمة  كله  هذا  مع  وأوصاه  اآلخرين،  ودعوة  صالح 

َذلَِك ِمْن  }س، ومن ثمه فهو مأمور بالصرب عىل أذاه.  أذى النا باملعروف وهنى عن املنكر فال بد أن يناله   إِنه 

 أي: من األمور التي أمر اهلل هبا عىل وجه العزم والتأكيد.  {َعْزِم األُُمورِ 

واألخالق،   اآلداب  باب  يف  اجلامعة  السادسة  بالوصية  لولده  النافعة  وصاياه  لقامن  ختم  ْر }ثم  ُتَصعر َواَل 

لِلنهاسِ  َك  ع   {َخده الكربهناه  عليهم،ب  ن  تكربًا  الناس  عن  بخده  يميل  َمَرًحا }  أن  اأْلَْرِض  يِف  مَتِْش  أي   {َواَل 

بُّ ُكله ُُمَْتاٍل َفُخورٍ }فخرًا وخيالء..  
                          . {إِنه اهللهَ اَل حُيِ

امليش يف  باألدب  أوصاه  فقال  ثم  َمْشيِك}:  والكالم،  يِف  واإلرساع،   {َواْقِصْد  البطء  بني  وسطًا  أي 

اخفض من صوتك يف كالمك مع الناس،    أي  {َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنه َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احْلَِمريِ }

 التي ترفع أصواهتا.  أبشع األصوات وأنكرها صوت احلمري وال ترفعه دون حاجة، ألن 

 تفيده من قصة لقامن ووصاياه؟ ختامًا، معارش اآلباء واملربني.. ما الذي نس 

يسلكه اآلباء   قصة لقامن احلكيم ووصاياه البنه، ملجرد اخلرب أو التسلية، وإنام لتكون منهجا سديدا  ت  ليس

 .  يف تربية األبناءويسريون عىل هنجه  واملعلمون واملربون،

وهي   املسلم،  املجتمع  يف  هامة  قضية  إىل  تشري  البنه  احلكيم  لقامن  وصايا  األبناء  إن  من  القرب  قضية 

وإذا مل نقم هبذا األمر تركنا الطرقات    ووعظهم وإرشادهم وتوجيههم واجللوس ومعهم والتحدث إليهم. 

ورفاق السوء والشلل الفاسدة    ،والشوارع تريّب أبناءنا.. والقنوات الفضائية تفسد مبادئهم وهتدم أخالقهم 

 كبري ال يعلمه إال اهلل.  تنخر يف سلوكياهتم وترصفاهتم.. والنتيجة: فساد

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

 

     


