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الرتبية القرآنية وأثرها يف تنشئة األجيال

الحمد هلل ،و�ص��لى اهلل و�س��لَّم على ر�س��ول اهلل ،وعلى �آله و�ص��حبه
ومَنْ وااله .وبعد:
فمن الغني عن البيان اهتمام القر�آن ب�صنع الإن�سان ،الإن�سان الذي
تتحق��ق في��ه معاني اال�س��تخالف في الأر���ض ،فيعمره��ا ويقيم الدين
ويعمل للآخرة ،الإن�سان الذي تتوازن عنده الأقطاب الثالثة :الدين
والدنيا والآخرة ،فيعطي ك ًال منها حقه.
و�إذا كان��ت مرحل��ة الطفول��ة ،هي المرحل��ة التي ينبن��ي عليها ما
بعدها ،ف�إننا �سنتوقع الكثير من عناية القر�آن بها وبما قبلها ،ولن�أخذ
�شيئ ًا من ال�شواهد على ذلك:
•

•

•

عاطفة إيمانية
�أوالً :عـنـــاي��ة اهلل بالطف��ل وه��و جـني��ن ،يق��ول تعال��ى:

﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
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ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [البق��رة .]228:ه��ذه الآي��ة
وا�ض��حة ال تحت��اج �إل��ى تف�س��ير ،والعناي��ة بالجنين والحف��اظ على
ن�س��به ،ث��م ب���أن يُولد ف��ي �أ�س��رة م�س��تقرة متالحم��ة ،وا�ض��حةٌ تما َم
الو�ض��وح �أي�ضاً .وقوله تعالى ﴿:ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ ،فيه
من ا�س��تثارة العاطفة الإيمانية ما فيه ،كما قد يُ�ست�ش��ف منه نوع من
التهديد والتعري�ض بعدم الإيمان �أو عدم قبوله بالن�سبة للمر�أة التي
تكتم حملها.
•

•

•

تعليمات
ثاني��اً :و�إذا ج��اء ه��ذا الجني��ن �إل��ى الدني��ا ،وتف��رق الوال��دان،
ف���إنَّ لذل��ك تعليم��ات ال بُدّ م��ن اتباعه��ا ،والآي��ة الثالث��ة والثالثون
بع��د المئتي��ن م��ن �س��ورة البقرة تناول��ت هذا المو�ض��وع بالتف�ص��يل:

﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
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ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈ
ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﴾ ،ولنالحظ هنا:
 -حق الأوالد في الر�ضاعة الطبيعية الكاملة.

 ح��ق الأم المر�ض��عة بالرزق والك�س��وة؛ لأن �ص��حتها الج�س��ديةوالنف�سية تنعك�س على ر�ضيعها.
 ع��دم جواز الإ�ض��رار بالوال��دة ،لتبقى عالقتها بطفلها �س��ليمة،(هناك �أ ٌّم قطعت ع�ضو طفلها انتقام ًا من �أبيه!).
 -عدم جواز الإ�ض��رار بالوالد ،ليبقى م�س��تمر ًا في تقديم النفقة

والك�س��وة م��ن غي��ر م�ش��كالت� ،إذ كل ذل��ك � -أي :الإ�ض��رار بالوال��دة
والوالد  -يعود بال�ضرر � -إنْ ح�صل  -على الطفل.
� -إن لم يوجد الأب ،فالوارث يقوم مقامه.

ترا�ض وت�شاور ،ولنا �أن نتخيل
ٍ
 �إنهاء الر�ضاعة ال بُدَّ �أن يكون عن�أي �أهمية لهذا الطفل الر�ض��يع الغافل ،بحيث يتناول الحقُّ �س��بحانه
�أَمْرَ ر�ض��اعته وفطامه بهذا التحديد واالهتمام ،فال بد من الترا�ض��ي
والت�شاور في هذا.
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 -ختام الآية بالأمر بالتقوى ،ثم بقوله تعالى ﴿ :ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﴾ ،فيه من العناية ما يجل عن الو�ص��ف ،والباري يُذكِّر
�أ�صحاب ال�ش�أن ب�أنه ب�صيرٌ مطلعٌ على ما يعملون� ،إذا ما حدَّ ثوا �أنف�سهم
تن�صلٍ من الم�س�ؤولية.
ب�أي تق�صيرٍ �أو ُّ
 وفي الآية ال�ساد�س��ة من �س��ورة الطالق ،مزي��د بيان لعناية اهللتعالى بالطفل.
•

•

•

بلوغ فتكليف
ثالث��اً :و�إذا �أردن��ا �أن ندخ��ل دخ��و ًال مبا�ش��ر ًا في مو�ض��وع التربية
القر�آني��ة و�أثره��ا ف��ي تن�ش��ئة الأجي��ال ،فح�س��بنا �أن نتوق��ف عن��د
الفل�س��فة القر�آني��ة وعمقه��ا و�أبعاده��ا التربوي��ة الخا�ص��ة به��ا� .إنَّ
التربي��ة القر�آني��ة متف��ردة ف��ي �أم��رٍ ال نجده ف��ي غير الق��ر�آن ،ذلك
هو رب��ط الق��ر�آن التكاليف ال�ش��رعية بالبلوغ ،والبل��وغ باالحتالم �أو
بالإنبات وال�س��ن ،وال�س��ن عند الكثيرين هي خم�س ع�شرة �سنة ،يقول
القرطب��ي « :ق��ال �أ�ص��بغ بن الفرج :وال��ذي نقول ب��ه� :إنَّ حد البلوغ
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الفرائ�ض والحدود خم�س ع�ش��رة �س��نة ،وذلك �أحب ما
ُ
الذي تلزم به
فيه �إليَّ و�أح�س��نه عندي ،لأنه الحد الذي ي�سهم فيه في الجهاد ولمن
ح�ض��ر القتال .واحت��ج بحديث ابن عمر� ،إذ عر���ض يوم الخندق وهو
ابن خم�س ع�ش��رة �س��نة ف�أجيز ،ولم يجز يوم �أحد ،لأنه كان ابن �أربع
ع�شرة �سنة� .أخرجه م�سلم »[ .تف�سير القرطبي .]35 /5
�أقول :ف�إذا كان الأمر كذلك ،ف�إن هذا يُلزِ م �أن يعدَّ الطفل لمرحلة
البل��وغ ،و�أن ُي َعلَّ��م كل م��ا يلزم��ه وكل ما يحتاج �إليه وه��و مكلف ،وهذا
ي�ش��ير �إ�ش��ارة دالة �إلى �أن التربية القر�آنية تقت�ض��ي االهتمام البالغ
به��ذا الطفل قبل �س��ن البلوغ ،حتى �إذا و�ص��ل �إليه��ا كان م�ؤه ًال ت�أهي ًال
كامالً ،عالم ًا بما هو مطلوب منه ،م�ستوعب ًا ما �سيُكـلَّـف به في مجاالت
الإيمان والإ�سالم ،عقيد ًة و�أركان ًا و�أخالقاً.

وم��ن ذل��ك ،قول��ه تعال��ى ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
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ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ﴾ [الن�س��اء( .]6 :واقر�أ :الإعداد ل�س��ن التكليف للأ�س��تاذ
�سلمان الح�سيني).
•

•

•

عناية شاملة
وهن��ا ال ب��د م��ن التذكي��ر ب���أن اهلل تعال��ى �إذا كان يعتن��ي بم��ال
اليتي��م ه��ذا االعتن��اء ،فما الق��ول بعنايته ـ �س��بحانه ـ بعقل��ه ودينه
وعلمه وت�أهيله؟
وم��ن البدهي  -كذلك  -العناية بج�س��ده ،وقد ق��ال القرطبي في

تف�س��يره ( « :)45 /5كم��ا عل��ى الو�ص��ي �أو الكفيل حف��ظ مال يتيمه
والتثمي��ر ل��ه ،كذلك عليه حفظ ال�ص��بي ف��ي بدنه ،فالم��ال يحفظه
لا ق��ال للنب��ي ﷺ:
ب�ض��بطه ،والب��دن يحفظ��ه ب�أدب��ه ،ورُوي �أن رج� ً
�إن ف��ي حج��ري يتيم�� ًا �أ�آكل م��ن مال��ه؟ ،ق��ال :نع��م ،غير مت�أث��ل ما ًال
وال واقٍ مال��ك بماله ،قال :يا ر�س��ول اهلل� ،أف�أ�ض��ربه؟ ،ق��ال :ما كنت
�ض��ارب ًا ول��دك .ق��ال ابن العرب��ي :و�إن لم يثب��ت م�س��نداً ،فلي�س يجد
�أحد عنه ملتحد ًا ».
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والخال�ص��ة �أن اعتب��ار التربي��ة القر�آني��ة �س��نَّ التكلي��ف بالبلوغ،
يرت��ب على الأمة مهام كبرى في �إعداد الطف��ل للمرحلة القادمة من
ُ
عمره� ،إعداد ًا كام ًال �شام ًال واعي ًا ب�صيراً.
ولن��ا �أن نت�ص��ور جي ًال مت�س��لح ًا بالعل��م والمعرفة بدين��ه وهو على
�أب��واب البل��وغ� ،إن هذا الجيل هو الذي تمكن ت�س��ميته ـ بحق ـ «الجيل
القر�آني» ،الجيل الذي ي�ستعد لخو�ض غمار الحياة منذ نعومة �أظفاره،
وهو عالم بما تتطلبه الحياة من �أحكام و�شروط و�آداب و�أخالق.
•

•

•

وصايا لقمانية
رابعاً :ومن المفيد الإ�ش��ارة �إلى عناية التربية القر�آنية بتن�ش��ئة
ق���ص اهلل تعالى فيها و�ص��ايا
الأجي��ال م��ن خالل �س��ورة لقم��ان ،التي َّ
لقم��ان البن��ه ،وا�ش��تملت عل��ى ثالث��ة مح��اور كب��رى ،ال ب��دّ لن��ا م��ن
االهتم��ام به��ا والتركيز عليها و�إيالئها ما ت�س��تحقه م��ن عناية ونحن
نربي �أوالدنا ،وهي ما ي�أتي:
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المحور الأول :ت�صحيح عالقة الجيل بربه ،من خالل:
 -التوحي��د ،وه��و حج��ر الزاوي��ة ف��ي تكري��م العق��ل ورفع��ه �إلى

م�س��تواه ،كما ف��ي قول��ه ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﴾ [لقمان.]13 :

 -الإيمان باليوم الآخر الذي يحجز الإن�س��ان عن كثير من ال�ش��ر،

كم��ا ف��ي قول��ه﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ﴾ [لقمان.]16 :

 -ال�صالة ،وهي تنهى عن الفح�شاء والمنكر ،قال تعالى ﴿ :ﯤ

ﯥ ﯦ ﴾ [لقمان.]17 :

المح��ور الثان��ي :ت�ص��حيح عالق��ة الجي��ل بالوالدي��ن ،ق��ال

تـعــالـ��ى﴿  :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
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ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾
[لقمان.]15 - 14 :
خف
و�إذا �صححت هذه العالقة ق�ضي على كثير من الم�شكالت ،بل ّ
الع��بء حت��ى عن الدول��ة ،فبد ًال م��ن �أن تقيم دار العجزة والم�س��نين
لا  ،-ف���إن الأبن��اء يتكفل��ون بذل��ك ،وق��ال القرطب��ي « :الآي��ة
 مث� ًدليل على �ص��لة الأبوين الكافرين بما �أمكن من المال �إن كانا فقيرين
و�إالن��ة الق��ول والدع��اء �إل��ى الإ�س�لام برف��ق » ،فالجي��ل الم�س��لم ال
يع��رف القطيعة والق�س��وة �أمام المواقف الإن�س��انية ،وذلك من ف�ض��ل
التربية القر�آنية.
المحور الثالث :ت�صحيح عالقة الجيل بالمجتمع ،من خالل:

 -االهتم��ام بالمجتم��ع ونظافت��ه ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﴾ [لقمان.]17 :

 -التجمل في الحياة ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﴾ [لقمان.]17 :

 -التخل��ق بالأخالق العالي��ة الرفيع��ة﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
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ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ﴾
[لقمان.]19 - 18 :
وقول��ه﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾� ،أي :ال تم��ل خ��دك للنا���س
كبر ًا عليهم و�إعجاب ًا واحتقار ًا لهم ،وقال بع�ض العلماء « :وال ت�صاعر
خ��دك ،ك�أنه نهى عن �أن يذل الإن�س��ان نف�س��ه من غي��ر حاجة » ،ونحو
ذلك روي عن النبي ﷺ �أنه قال « :ال ينبغي للم�ؤمن �أن يذل نف�سه ».
ومم��ا يتعل��ق بقول��ه تعال��ى ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ ،م��ا
رواه اب��ن عائ��ذ الأزدي ،عن غ�ض��يف بن الحارث �أنه ق��ال� :أتيت بيت
المقد���س �أن��ا وعبداهلل بن عبيد ب��ن عمير ،فجل�س��نا �إلى عبداهلل بن
عمرو بن العا�ص ،ف�س��معته يقول� :إن القبر يكلم العبد �إذا و�ض��ع فيه
فيقول :يا ابن �آدم ،ما غرّ ك بي؟ �ألم تعلم �أني بيت الوحدة؟ �ألم تعلم
�أن��ي بي��ت الظلمة؟ �ألم تعلم �أني بيت الحق؟ ي��ا ابن �آدم ،ما غرّ ك بي؟
لقد كنت تم�شي حولي فداداً ،قال ابن عائذ :قلت لغ�ضيف :ما الفداد
يا �أبا �أ�سماء؟ قال :كبع�ض م�شيتك يا ابن �أخي �أحياناً.
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ون�س��تفيد من هذه الق�صة ،حر�ص ال�صحابة والتابعين على تعميق
التربي��ة القر�آني��ة ف��ي نفو�س النا���س متى م��ا �أمكنت الفر�ص��ة ،فهذا
عب��داهلل بن عم��رو يربط بين تكلي��مِ القب��رِ العبدَ و�س��لوكهِ في هذه
الدني��ا  -وه��و كالمٌ حقيق��يٌ �أو على ل�س��ان الحال  ،-وغ�ض��يف يهتبل
المنا�سبة لينبه ابن عائذ �إلى م�شيته المرحة �أحياناً ،مما يدلنا على
�ضرورة تدخل الدعاة والنا�صحين بال�شكل والوقت المنا�سبين.
•

•

•

درس تربوي
وال ب��د من القول� :إن في و�ص��ايا لقم��ان البنه در�س�� ًا تربوي ًا �آخر،
وهو �ض��رورة قيام عالقة وثقى بين الوالدي��ن و�أوالدهما ومتابعتهم،
ودوام المنا�ص��حة والم�ص��ارحة ،وق��د ذك��ر الق�ش��يري �أن اب��ن لقمان
وامر�أته كانا كافرين ،فما زال يعظهما حتى �أ�سلما.
�إذن ،فالموعظ��ة والن�ص��يحة والتعلي��م ،كل ذل��ك كان �ش���أن ًا
دائم ًا م�ستمراً.
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واليوم ،ت�ش��كو العالقات الأ�س��رية تدابر ًا عنيد ًا وتقاطع ًا �ش��ديد ًا
وجفوة وجفاء بين الوالدين والأوالد ،و�إذا ات�س��ع هذا وا�س��تمر ،كان
نذي��ر خطر عل��ى الرابطة الأ�س��رية التي هي من �آخر م��ا بقي لنا في
مجتمع العولمة.

وبع��د ،فقد ق��ال تعال��ى ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [التحريم ،]6 :قال قتادة ومجاهد :قوا
�أنف�سكم ب�أفعالكم ،وقوا �أهليكم بو�صيتكم ،وقال ابن جرير :فعلينا �أن
نعل��م �أوالدنا الدين والخير وما ال يُ�س��تغنى عنه م��ن الأدب ،ومن هذا
قوله تعال��ى﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [طه،]132 :
وقوله ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [ال�شعراء.]214 :
•

•

•
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فائدة:

أسرة قرآنية
من الأُ�س��ر العلمية العريقة المعروفة في تاريخنا العلمي� :أ�س��رة
ابن �أبي جرادة العقيلي ،والتي عُ رِ َف مت�أخروها ببني العديم .
خطي��ب الجامع
ُ
ق��ال �أح��دُ �أفراده��ا وه��و العال��مُ ال�ص��الحُ العاب��دُ
الكبي��ر ف��ي حل��ب جم��ال الدي��ن �أب��و غان��م محم��د ب��ن هب��ة اهلل بن
محمد بن �أبي جرادة الحلبي (ولد �س��نة ،540وتوفي �سنة 628هـ):
لم��ا ختم��تُ الق��ر�آنَ قبَّ��لَ وال��دي  -رحم��ه اهلل  -بي��ن عين��يَّ وبكى،
في��ك((( ،حدَّ ثني
وق��ال :الحم��دُ هلل يا ولدي ،هذا ال��ذي كنتُ �أرجو ُه َ
ج��دُّ ك ع��ن �أبيهِ عن �س��لفهِ �أنّه ما منّ��ا �أحدٌ �إلى زمنِ النب��ي ﷺ �إال مَنْ
خَ تَمَ القر�آنَ .
وق��د روى ه��ذا عنه اب��نُ �أخيه الإم��ا ُم الكبيرُ الم���ؤرِّخُ كمال الدين
�أبو القا�سم عمر بن �أحمد �صاحب « بغية الطلب في تاريخ حلب ».
((( مل يقل :أرجوه منك ،ألنه يرجوه من اهلل فيه .وهذا تعبري دقيق ،ومقصد عميق.
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أديب الم�ؤرِّخُ ياقوت الحم��وي (ت626:هـ) « :وهذا منقبةٌ
ق��ال ال ُ
أع��رف لأحدٍ من خلقِ اهلل �ش��رواها ،و�س���ألتُ عنه��ا قوم ًا مِنْ
جليل��ةٌ ال � ُ
�أه��ل حلب ف�ص��دَّ قوها ،وق��ال لي زينُ الدين محمد ب��ن عبد القاهر بن
لك كلَّ مَنْ هو
الن�ص��يبي :دع الما�ض��ي وا�س��تدل بالحا�ض��ر ،ف�إنني �أعدُّ َ
موج��ودٌ ف��ي وقتنا ه��ذا  -وهم خلقٌ  -لي���س فيهم �أح��دٌ �إال وقد خَ تَمَ
القر�آن .وجعَلَ يتذكرُ هم واحد ًا واحداً ،فلم يخرم بواحد »(((.
وق��د عادت بركة القر�آن على �أبي غـان��م ،وقال تلميذه ابن الأثير
في و�صفه :لو قال قائل� :إنه لم يكن في زمانه �أعبد منه لكان �صادقاً.
واقـر�أ ترجمته �إن �شـئـت(((.
•

((( معجم األدباء (.)2069/5

•

•

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

