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 المحاضرة السادسة

 ألدب االطفال الفنون النثرٌة

 : ادب الوصاٌــــــــــــــــــــــــا 

معنى الوصٌة: وصى اصل ٌدل على وصل شً بشئ, , ووصٌت الشئ وصلته. والوصٌة من 

هذا القٌاس كانه كالم ٌوصى اي ٌوصل . فالوصٌة فن الوصل واالنصال, وٌتضمن هذا 

 المادي والمعنوي وهو محاولة لالستمرار فهو ضد االنقطاع.االتصال  المعنٌٌن 

والوصٌة هنا: اٌصال الخبرة ونقل التجربة ومد جسور المعرفة التً ٌتناقلها البشر بغٌة 

تحقٌق الخٌر لهم بشكل عام اٌا كان مٌدان تلك الوصٌة , فالوصٌة تضمن اتصال السلوك 

وللمجاٌلٌن اٌضا وعلٌه فالوصٌة تلتبس  السلٌم والرأي السدٌد عن طرٌق نقله لالجٌال

 . بالنصح واالرشاد والوعظ والحكمة

على ان النصح وان قارب الوصٌة اال انه ٌنماز عنها بشئ بسٌط ٌدل على ذلك ان  )ابن 

مع بٌن اللفظٌن  فً عنوان واحد بقوله النصٌحة والوصاة , ثم ان الحكمة واالرشاد جسٌده( 

اذ ٌوصً المرء ناصحا ومرشدا وواعظا ٌصدر فً ’ بالوصٌة والوعظ كتلك تلتبس جمٌعها 

ذلك كله عن حكمة ذاتٌة وخبرة شخصٌة مكتسبة من عالقاته وحٌاته االجتماعٌة او حصلها 

 مما سمع او توصل الٌه بشكل عام بصرف النظر عن الطرٌقة .

ٌقدمها  ارب السابقة والخبرات المكتسبة فالوصٌة والمعارفاذن نقل امٌن للتجفالوصٌة 

 تحقٌق الفائدة للمتلقٌن. الموصً من اج

 من اقتصادٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة ودٌنٌة جاءت الوصاٌا فً مختلف الضروب والمجاالت

اء بعضها فطرٌا عفوٌا انطلق اصحابها فٌها من بث تجاربهم العادٌة التً اكتسبوها من فج

ب الراي فً مواقف عامة كما حٌاتهم الٌومٌة,  وقد جاءت من بعض الخبراء والحكماء اصحا

صدرت عن االباء واالمهات وجاء بعضها مقصودا , انطلق اصحابها من توظٌف معارفهم 

التً حصلوها بعد ان عركتهم الحٌاة فعمدوا الى صٌاغتها بطرق مختلفة كً  ومكتسباتهم

ى اتؤدي الغرض الذي وضعت من اجله وذلك فً سٌاقات متعددة , وجاء الكثٌر منها ردا عل

طلب وجوب عن سؤال اذ طلب الى الوصً ان ٌقدم خالصه تجربته فً بعض المواطن وان 

 ٌدلً بدلوه فً غٌر امر من االمور .

وبعد ذلك كله فالوصاٌا هً نسٌج متكامل وظفت فٌه اللغة من اجل حمل مضمون وعظً  

متلقٌن فاصبح ٌوصً به صاحب الوصٌة ولما كان الموصً حرٌصا على اال ٌدخر شٌئا عن ال

عرجت الوصاٌا على موضوعات شتى ومٌادٌن مختلفة فكان منها ما هو دٌنً ٌنظم عالقة 

من معٌن القران الكرٌم والسنة النبوٌة العبد وربه , وهذا النوع من الوصاٌا كثٌرا ما ٌنهل 

مرغبا ومرهبا. وكان منها االجتماعً الذي ٌنظم العالقات االنسانٌة العامة والخاصة والتعاطً 

فً شؤون الحٌاة , وكان منها السٌاسً الذي ٌنظم عالقات السالطٌن واولً االمر برعٌتهم  



لوصاٌا تتسع الكثر من ذلك فتشمل  من جانب وٌنظم عالقات الرعٌة من جانب اخر , على ان ا

 من الموضوعات التربوٌة واالدبٌة والقضائٌة العامة والخاصة.

والواقعان كال من الحكمة والنصٌحة والوصٌة بٌنها توافق فً كثٌر من االمور , فهً تصدر 

جمٌعها ممن هو على مكانة او خبرة او دراسة وهً تهدف الى ارشاد من توجه الٌهم وهً 

 رة وبصٌرة.نتاج خب

ٌكثر فً الحكمة انها نتاج لعقل بشري ناضج خبر الحٌاة وعاٌشها طوٌال. بٌنما ٌكثر صدور 

النصٌحة ممن له دراٌة بموضوع بعٌنه اكثر من غٌره فخبرته قاصرة على موضوع بعٌنه فً 

 الحٌاة ٌقدم بشأنه نصٌحته.

صاٌا هللا لرسله ) صلوات اما الوصٌة فلها غالبا اٌحاء قدسً روحً وٌكون مصدرها الهً كو

 هللا علٌهم وسلم اجمعٌن( , ووصاٌا الرسل لمن ارسلوا الٌهم ووصاٌا المتقٌن واالولٌاء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الوصاٌا الدٌنٌة:

الوصاٌا التً ذكرت فً القران الكرٌم على لسان سٌدنا لقمان الحكٌم البنه والتً تعد ا ومن 

تتوافر فٌه سمات االخالص والصواب وتتضمن جوانب النربٌة الصحٌحة ومثاال  وانموذجا

 ٌقتدى به فً وصاٌا االباء لالبناء.

  تعالىقال 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                   

َمانُ  َقالَ  إِذ   ِنهِ  لُق  ِرك   َِل  ُبَني   َيا َيِعُظهُ  َوُهوَ  ِِلب  كَ  إِن   ِباَلل ِ  ُتش  َنا( 31) َعِظيم   لَُظل م   الشِّر  ي   َوَوص 

َسانَ  ِن  هِ  اْل  هُ  ِبَوالَِدي  هُ  َحَملَت  ًنا أُمُّ ن   َعَلى َوه  نِ  ِفي َوِفَصالُهُ  َوه  ُكر   أَنِ  َعاَمي  كَ  لِي اش   إِلَي   َوِلَوالَِدي 
ِركَ  أَن   َعلَى َجاَهَداكَ  َوإِن  ( 31) ال َمِصيرُ  سَ  َما ِبي ُتش  ُهَما َفَل  ِعل م   ِبهِ  كَ لَ  َلي  ُهَما ُتِطع   َوَصاِحب 

َيا ِفي ن  ُروًفا الدُّ ِبع   َمع  ِجُعُكم   إِلَي   ُثم   إِلَي   أََنابَ  َمن   َسِبيلَ  َوات  ُئُكم   َمر  ُتم   ِبَما َفأَُنبِّ َملُونَ  ُكن   َيا( 31) َتع 

َها ُبَني   َقالَ  َتكُ  إِن   إِن  ة   ِمث  َدل   ِمن   َحب  َرة   ِفي َفَتُكن   َخر  َماَواتِ  ِفي أَو   َصخ  ِض  ِفي أَو   الس  َر   اْل 
ُ  ِبَها َيأ تِ  َ  إِن   هللا  َلةَ  أَِقمِ  ُبَني   َيا( 31) َخِبير   لَِطيف   هللا  ُروفِ  َوأ ُمر   الص  هَ  ِبال َمع  َكرِ  َعنِ  َوان   ال ُمن 

ِبر   مِ  ِمن   َذلِكَ  إِن   أََصاَبكَ  َما َعلَى َواص  ُُمورِ  َعز  ر   َوَِل ( 31) اْل  كَ  ُتَصعِّ شِ  َوَِل  لِلن اسِ  َخد   ِفي َتم 

ِض  َر  َ  إِن   َمَرًحا اْل  َتال   ُكل   ُيِحبُّ  َِل  هللا  ِيكَ  ِفي َواق ِصد  ( 31) َفُخور   ُمخ  ُضض   َمش   ِمن   َواغ 

ِتكَ  َكرَ  إِن   َصو  َواتِ  أَن  َص  تُ  اْل   (.31) ال َحِميرِ  لََصو 

 صدق هللا العظيم                                                                                                  

 

عالجت سبع اٌات فً سورة لقمان موقفا تربوٌا ٌحتاج الٌه االباء واالمهات والمربون  لقد 

تربوٌة : المربً والمعلمون لمرحلة حساسة من عمر النشئ ووصفت اركان العملٌة ال

 والمتربً والهدف.

 اوال:المربً

االٌات بالحكمة فقال ) ولقد اتٌنا لقمان الحكمة ( ومن  وصف هللا المربً الفاضل فً هذه

مظاهر هذه الحكمة مراعاة المربً للخصائص النفسٌة والعقلٌة واالجتماعٌة التً ٌعٌشها 

 المتربً فً مرحلة ما ونلحظ ذلك من خالل :

 قال لقمان البنه وهو ٌعظه ( إذ)اسلوب الموعظة :  .1

 اسلوب التودد :وذلك من خالل تكرار الخطاب بقوله ) ٌابنً ( .2

 اسلوب التدلٌل والتعلٌل: )ووصٌنا االنسان بوالدٌه.....( .3



 اسلوب التنفٌر من االعمال المستقبحة : )والتصعر خدك.... ( .4

 بًثانٌا : المتر

 وصف البن لقمان سوى وصف البنوة بصٌغة التصغٌر ) ٌابنً ( .لم ٌجئ فً القران 

 

 ثالثا: االهداف

 التوحٌد .1

 بر الوالدٌن وشكرهما .2

 االتباع واالنتماء للحق واهله .3

 مراقبة هللا .4
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 االمر بالمعروف والنهً عن المنكر .6

 الصبر  .7
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 ولعل اهم ما ترشد الٌه االٌات :

 عدم االشراك باهلل واخالص العبادة له وهً اعظم الوصاٌا .1

 البر بالوالدٌن والتذكٌر بفضلهما .2

 التمسك بالدٌن واالستقامة علٌه مهما كانت دواعً الهدم ولو امره والداه بالشرك .3

 ربهم التائبٌن الٌهاالمر باتباع طرٌق المنٌبٌن الى  .4

 التذكٌر بان هللا الٌخفى علٌه خافٌة والٌغٌب عنه شئ ولو كان مثقال حبة من خردل .5

 االمر باقامة الصالة والقٌام بالمعروف والنهً عن المنكر .6

 النهً عن التكبر واالختٌال .7
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 تم بعونه تعالى                                                          

 مدرس المادة: م.م خولة ابراهٌم احمد                                          


