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 ملخص
محمد صلى هللا عليه وسلم الذي خاطبه ربه بقوله  اعلى من ال نبي بعده سيدن والصالة والسالمالحمد هلل وحده 

فَاْقُصِص اْلقََصَص لَعَلَُّهْم  " ۚ" َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظيٍم" وبقوله "َوإِنََّك لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم" وبقوله 

 ."يَتَفَكَُّرونَ 

عود في األساس إلى في العصر الحديث تفيه أن الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجه العالم  ال شكمما 

انهيار الكثير من القيم األخالقية السامية التي حثت عليها جميع األديان والشرائع السماوية، والتي نراها 

الدين اإلسالمي  لقد ارتكز الكتاب المجيد.واضحة من خالل القصص القرآنية التي حفلت بها العديد من سور 

والتي تمثلت في عبادة هللا وحده وترك عبادة  ألخالقالحنيف في دعوته على ضرورة التمسك بمكارم ا

األصنام بهدف تهذيب الفرد وإرشاده لطريق الحق والهداية واعتناق قيم التسامح واحترام اآلخر واالبتعاد عن 

تي هذا البحث ليسلط أومن هذا المنطلق وهو ضرورة التمسك بمكارم األخالق ي الرزيلة والتمسك بكل فضيلة.

صايا لقمان الحكيم البنه والتي جاءت في سورة لقمان والتي تعتبر األساس المتين لبناء منظومة الضوء على و

ثم  وفوائدها،وتناول البحث في بدايته تعريف القصص القرآنية وأغراضها  ألي مجتمع. الصحيحة األخالق

ق وكيف تستفيد بها وصايا لقمان الحكيم البنه وأهمية هذه الوصايا في تثبيت منظومة األخالتطرق إلى 

المجتمعات الحديثة في تنشئة األجيال الجديدة التي تواجه الكثير من التحديات والمتغيرات. واختتمت البحث 

في ظل انتشار  بعدد من التوصيات التي قد يكون لها دورا بارزا في التمسك بالمثل العليا واألخالق الفاضلة

 الشباب،اها في دولنا اإلسالمية ومن بينها الحاالت الكثيرة من إلحاد الكثير والكثير من الرزائل التي لم نكن نر

وعقوق الوالدين والعنف الجسدي واللفظي الذي نراه في الشوارع، وكيل االتهامات لآلخرين دون أي دليل 

. من األبناء نظر الكثيرالمثالية في  والذي قاد إلى تحطيم صورة األب والتفكيك األسري اإلعالم،عبر وسائل 

بمثابة مسرح كبير للكثير من السلبيات التي ضربت بالقيم النبيلة عرض  أصبحت العديد من المجتمعات إن

ولن يتم اعتدال منظومة األخالق إال بالتمسك بالقيم النبيلة التي  حسيب،الحائط واحتلت مكانها دون رقيب وال 

 البنه، قدوالذي تناول قصة لقمان الحكيم ووصاياه  البحث لذلك فإن هذادعت لها االديان والشرائع السماوية. 

وأهميته وكيفية استفادة جميع المعلمين والمتعلمين وجميع القطاعات التربوية  ركز كثيرا على الجانب التربوي

 من هذه النصائح الغالية.

، القصص القرآنية، التسامحقيم ، الرزيلة، الفضيلة، الشرائع السماوية، القيم األخالقية: لمفتاحيةالكلمات ا

 التفكك األسري.
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Abstract 

 
         There is no doubt that the teachings of the Noble Qur’an and its true stories 

are the best way to establish any society in a correct manner. The Noble Qur’an 

contains many and many stories that show people what is right from wrong and the 

difference between virtue and vice, good and evil. 

 

            Among the stories of the Qur'an, we find the story of Luqman and his 

advice to his son to be his guide throughout his life. These sermons have become 

a necessity in our time due to the collapse of morals and noble values. It is 

necessary to raise our children on these sermons to be part of their morals and 

behavior in their lives. Some Islamic Scholars say that Luqman was a prophet but 

the majority of scholars believe that Luqman was a pious man (religious man) 

granted with great wisdom but not prophet hood. 

 

         In this research, I discussed the subject of stories in the Noble Qur’an and its 

objectives. I also discussed Luqman's commandments and the educational lessons 

learned from them. At the conclusion of the research, I emphasized a number of 

important recommendations for all educational institutions and parents to preserve 

these noble values that help people at all times and places and bring them closer to 

God, the Most Gracious, the Most Merciful. 

 

Keywords: The Holy Qur’an, virtue and vice, the story of Luqman, educational 

lessons, noble values, educational institutions and parents. 
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  القصص القرآنية وأنواعها وأغراضها
ى البشر، فنرى ة إلياتفق علماء اللغة والمفسرون على أن القرآن الكريم تنوعت أساليبه إليصال رسالته السام

أمل والتدبر وأسلوب ضرب األمثلة مرة أخرى وغيرها من األساليب الرامية إلى كثرة الت مرة،أسلوب الحوار 

 .فيه

لمستخدمة بكثرة في كتاب هللا ودائما تمتاز بالتشويق واالعتبار. وقد استخدم القرأن والقصة من األساليب ا

الكريم األسلوب القصصي لتحقيق الكثير من األغراض واألهداف النبيلة. وأشار القرآن إلى ذلك في العديد 

 .﴾١٧٦ ،األعراف ﴿سورة "فَاْقُصِص اْلقََصَص لَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّرونَ  "تعالى:من آياته، كقوله 

 أنواع القصص القرآنية

 األول:

 لذلك،قصص األنبياء عليهم السالم والتي اشتملت على دعوتهم ألقوامهم لعبادة هللا وحده والمعجزات المؤيدة 

اء والرسل يوالمعارضة والمعاندة التي تكبدوها من أقوامهم. كقصة نبي هللا نوح ونبي هللا إبراهيم وباقي األنب

 .معليهم السال

 الثاني:

وناقة وأصحب الفيل  السبت،وأصحب  الكهف،قصص قرأنية تعلقت بحوادث معينة، كقصة ابني آدم، وأهل 

صالح وطير إبراهيم وذئب يوسف وحوت يونس وبقرة بنى إسرائيل وعصا موسى وهدهد سليمان ونملة 

  .وقصص أخرى كثيرة نراها في الكثير من سور القرآن الكريمسليمان 

  الثالث:

وهذا النوع خاص بخاتم األنبياء محمد عليه الصالة والسالم والمعارك التي خاضها دفاعا عن الدين من كيد 

ك أحد وبدر واألحزاب وحادثة الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ورحلة اإلسراء رالكائدين، كمعا

 وشموله، الكتاب،قة التي تبين عظمة هذا والمعراج. وكل هذه الحوادث نجدها في كتاب هللا بالتفاصيل الدقي

  ودفة وصفه.

 مميزات القصص القرآنية

ال مثيل لها وتنفرد بالكثير من الخصائص وهي قصص واقعية صادقة ال لبس  القرآنيةال شك أن القصص 

هَ إِالَّ ُهَو ۚ لَيَْجَمعَنَُّكْم إِلَىَٰ يَْومِ "فيها مطلقا. يقول هللا تعالى: 
ُ اَل إِلََٰ ِ َّللاَّ  اْلِقيَاَمِة اَل َرْيَب فِيِه ۗ َوَمْن أَْصدَُق ِمَن َّللاَّ

نَْحُن نَقُصُّ " يوسف:إضافة إلى أنها أحسن القصص مصداقا لقوله تعالى في سورة ، (87 ،)النساء "َحِديثًا

. وقصص القرآن الكريم نافعة لتأثيرها البالغ في تغيير سلوك أي إنسان إلى السلوك "َعلَْيَك أَْحَسَن اْلقََصِص 

ُوِلي اأْلَْلبَابِ "الطيب والخلق الحسن. قال تعالى:   . (111 ،يوسف )سورة "لَقَْد َكاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرةٌ أِلأ

 غرض القصص القرآنية

على أخبار من سبقوهم ليعلم كل إنسان نتيجة الغرض األساسي للقصص القرآنية هو إطالع جميع البشر 

طاعته هلل سبحانه وتعالى وعواقب معصيته ومخالفة أوامره، فليس الغرض من أي قصة هو السرد لمجرد 

السرد، إنما ليتعلم منها كل إنسان السبل الصحيحة التي تقوده إلى طاعة هللا ورضوانه والبعد عن المعاصي 

 .تبار واالتعاظوسبل الضالل. فالغرض هو االع
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 فوائد القصص القرآنية

 تهدف القصص القرآنية لتحقيق أغرض بعينها منها:

مان صحيح كل عقيدة فاسدة وتثبيت كل عقيدة صالحة وذلك من خالل اإليمان باهلل وحده رب العالمين واإليت -

  ألقوامهم. وهذا واضح تماما في دعوات جميع الرسل واألنبياء الموت،بالبعث والحساب والجنة والنار بعد 

تثبيت قلب النبي محمد عليه الصالة والسالم وقلوب أتباعه ، وإثبات صدق رسالة اإلسالم ألن قصص األمم  -

وتأثيراً  السابقة ال يعلمها إال عالم الغيوب. وإثبات أن أن هللا ينصر أنبياءه ويهلك المكذبين، وذلك تثبيتاً لمحمد،

ُسِل َما نُثَبأُِت بِهِۦ فُ  َؤادََك ۚ في نفوس من يدعوهم إلى اإليمان بدعوته. يقول تعالى: "َوُكالا نَّقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَۢنبَآِء ٱلرُّ

ِذِه ٱْلَحقُّ َوَمْوِعَظةٌ َوِذْكَرىَٰ ِلْلُمْؤِمنِينَ   ."َوَجآَءَك فِى َهَٰ

 .متصديق الرسل السابقين وتخليد ذكراه - 

" ُكلُّ الطَّعَاِم  تعالى:إقامة البينة على أهل الكتاب وتحديهم بما كان في كتبهم قبل التبديل والتحريف. يقول هللا  -

َل التَّْوَراةُ ۗ قُ  َم إِْسَرائِيُل َعلَىَٰ نَْفِسِه ِمن قَْبِل أَن تُنَزَّ بَنِي إِْسَرائِيَل إِالَّ َما َحرَّ لتَّْوَراةِ فَاتْلُوَها إِن ْل َفأْتُوا بِاَكاَن ِحالا لأِ

 ."ُكنتُْم َصاِدقِينَ 

تحذير البشر من غواية الشيطان الرجيم ، وتوضيح العداوة األبدية بينه وبين أبيهم آدم عليه السالم، وتم  -

 .إبراز هذه العداوة عن طريق القصة كأروع ما يكون القصص

لعبادة هللا وحده إضافة إلى تقويم سلوك أقوامهم.  بناء األخالق على أسس سليمة. فكل األنبياء جاءت دعوتهم -

. وفي السيئةفقصص القرآن أوضحت لنا شناعة ما كان عليه قوم لوط وما كان عليه أهل َمدين وطبائع اليهود 

المقابل أوضحت القصص القرآنية الطبائع والصفات واألخالق الحسنة التي تمتع بها األنبياء والرسل وكيف 

 فاضلة بعيدة عن الرزائل وكل ما تنفر من النفس السوية. قفي األرض على أسس سليمة وأخالحققوا العدالة 

وموعظته البنهبصفتها إحدى القصص القرآنية قصة لقمان الحكيم   
 من هو لقمان؟

 أيضا أنههو لقمان بن عنقاء بن سدون، أو لقمان بن ياعور، قيل أنه أبن أخت النبي أيوب عليه السالم وقيل 

بل وسميت إحدى  الكريم،وهو معروف بالحكمة وتم ذكره في القرآن  ابن خالته، وقيل أنه عاش ألف عام

سور القرآن باسمه. كان رجال أتاه هللا الحكمة. قال تعالى: ﴿ يُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمن يََشاُء ۚ َوَمن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد 

 ُر إِالَّ أُولُو اأْلَْلبَاِب﴾.أُوتَِي َخْيًرا َكثِيًرا ۗ َوَما يَذَّكَّ 

 لقمان لتكونبنه بعشر وصايا خالدة وردت في سورة اعاش في عهد نبي هللا داوود عليه السالم وأوصى 

وأجمع الباحثون على أن تسمية السورة باسم لقمان لهو .بمثابة مرجعا أخالقيا لكل البشر في كل زمان ومكان

 جل وعال فامتدحه وأنزل في حقه آيات تتلى إلى يوم القيامة. أمر ذو داللة على مكانته لدى الخالق

إن لقمان كان عبدًا كثير التفكر حسن الظن، كثير )والسالم قوله فيما معناه:  عليه الصالةرسول هللا  وورد عن

 .(عليه بالحكمة نً الصمت أحب هللا فأحبه هللا، فمَ 

حول طبيعة عمله  الرواياتشرة السمراء. واختلفت يتميز أهلها بالب والتيكان من أهل النوبة جنوب مصر 

قدراته غير الطبيعية على لكن  .والبعض قال إن كان نجارا أو حطابا أو كان راعيا للغنم خياطا،فيقال أنه كان 

، وأن ينعم عليه ربه بالخالفة فض الخالفات بين الناس جعلته سببا في أن يكون قاضيا في بني إسرائيل

 .(2021)هيام،  واتفق الجمهور على أنه كان حكيما" نبي أم رجل صالح"وأختلف هل هو 
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 وصايا لقمان البنه والتي وردت في سورة لقمان

ت الحكمة تعرضت سورة لقمان للوصايا الخالدة التي منحها لقمان البنه وهو يعظه وهي الوصايا التي تثب

 .التي وهبه هللا إياها

ِ ۖ  وكانت أولى وصاياه البنه أال يشرك باهلل فقال تعالى: )َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه َوُهَو يَِعُظهُ يَا بُنَيَّ اَل تُْشِركْ  بِاَّللَّ

ألبنه عليك أن تعامل والديك  بالوالدين فقالإِنَّ الِشأْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم(. ثم جاءت الوصية الثانية والتي تتعلق 

هُ َوْهنًا )لما لهما من فضل كبير عليك بعد فضل هللا، فقد قال تعالى:  بإحسان نَساَن بَِواِلدَْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَا اإْلِ وَوصَّ

 .(َعلَىَٰ َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلدَْيَك إِلَيَّ اْلَمِصيرُ 

سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان ألن هللا يرى كل ما يفعله الوصية الثالثة تتعلق بضرورة مراقبة هللا 

ْن َخْردٍَل فَتَُكن فِي َصْخَرةٍ أَْو فِي السََّماَواِت أَْو فِي  )فقال تعالى: سواء،اإلنسان  يَا بُنَيَّ إِنََّها إِن تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمأ

 (.اأْلَْرِض يَأِْت بَِها هللاُ ۚ إِنَّ هللاَ لَِطيٌف َخبِيرٌ 

اَلةَ  )لتأتي الوصية الرابعة وهي إقامة الصالة فقال تعالى على لسان لقمان: ، لتتبعها الوصية (يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى "َوأُْمْر  الصالة وهيالخامسة والمرتبطة ارتباطا كليا بإقامة 

 ".بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمنَكرِ 

تعالى  اآلخرين. قالثم تحدث القرآن عن الوصية السادسة والتي توضح أهمية صفة الصبر عند التعامل مع 

ِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ  َواْصبِرْ "  ".َعلَىَٰ َما أََصابََك ۖ إِنَّ ذََٰ

صفتان  وواصل لقمان الحكيم تعليم ابنه أصول التعامل مع الناس فأمره بعدم الغرور والتكبر بصفتهما

مذمومتان في أي مخلوق وفي مقابل هاتين الصفتين المذمومتين أمره بضرورة التحلي بصفة التواضع لما 

َواَل تَُصِعأْر َخدََّك ِللنَّاِس َواَل تَْمِش )لها من تأثير كبير على امتالك القلوب واكتساب محبة الناس. قال تعالى:

  (.بُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخورٍ يُحِ فِي اأْلَْرِض َمَرًحا ۖ إِنَّ هللاَ اَل 

ليختم األب هذه الوصايا الضرورية الستقامة حياة البشر بالطلب من ابنه ضرورة االعتدال في مشيه وعدم 

 .(َواْقِصْد فِي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمن َصْوتَِك ۚ إِنَّ أَنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميرِ )رفع الصوت قال تعالى: 

 

 في وصايا لقمان  ةالتربويساليب ألا

 ةسلوب الموعظأ -1

وهو التذكير بوجوه الخير والتحذير من الشر والبد من اظهار الشفقه والحب الواعظ للشخص الذي يعظه  

 لكي تكون للموعظه اثر على النفس .

 

  سلوب مجالسه االبناء ومخالطتهمأ -2

يجب على المربي الحرص على مخاطبه ابنه والجلوس معه ويتحدث االبن البيه بحريه لكي يقتنع باالراء  

ولما كانت العالقة بين اآلباء واألبناء من األهمية بمكان؛ ها هو القرآن الكريم يعرض علينا " والتوجيهات .

ٍ عظيم يجلس مع ابنه جلسةً روحيةً  )خالد،  ". ويوصيه فيها بأعظم وصيةمشهدًا مهيبًا ألب حكيٍم وُمَربأ

2011). 
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 سلوب التعزيزأ -3

هو تقويه التوجيه بان يضيف المربي الى عقل الولد ما يعزز ، مربي ان يعزز الثقه بالنفس البنهيجب على ال 

عن المنكر الن ال بد لآلمر ويقوي هذا التوجيه ويظهر لذلك في الوصيه بالصبر بعد األمر المعروف والنهي 

بالمعروف والناهي عن المنكر ان يصيبه بعض األذى فلذلك البد من الصبر ليقوي ويعزز فيه األمر 

بالمعروف والنهي عن المنكرولكي يستمر فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر البد من تعزيز قيمة 

 الصبر في المسلم .

  سلوب التشبيه والتمثيلأ -4

سلوب تربوي رائع وفعال النه يقرب المعنى بالصوره الحسيه والنه يجمع بين مخاطبه العقول والنفوس هو ا

ونجد ذلك في قوله "وال تصعر خدك للناس" فالصعر هو داء يصيب االبل فتشبيه المتكبر بالبعير صوره تنفر 

   .صوتمنها النفس وكذلك عدم رفع الصوت بالتشبيه بصوت الحمير للتنفير من رفع ال

 سلوب التكرارأ -5

وهو اسلوبه لتاكيد المعنى وتثبيته في نفس االبن في قوله " ال تشرك باهلل ان الشرك له عظيم "جاء في تكرار  

لفظ الشرك لتأكيد المعنى وفي النهي عن الكبر على غير االسلوب في قوله "وال تصعر خدك للناس" ثم عن 

تكرار النهي عن الكبر من بمفردات والفاظ  المشي مرحاً ثم االخبار بان هللا ال يحب كل مختال فخور فجاء في

 متعدده  لكي ال يمل السامع من التكرار . 

 سلوب التسلسل العقلي والمنطقيأ -6

ويظهر ذلك بان بدأ بالنفي عن الشرك هللا وغالبا العقائد تنتقل عن طريق الوالدين فجاءت الوصيه بالوالدين   -أ

 الوصيه باالم ولما كان تاثير االم اكبر من الوالد جاءت

وكذلك اصالح العبد الصله بينه وبين ربه ثم اصالح المجتمع في النهي بالمعروف باألمر بالمعروف   -ب

والنهي عن المنكر ثم الصبر على االذى لما يالقي من األمر المعروف والنهي عن المنكر ففي األمر بصالح 

سلسل منطقي وعقلي ، لتحقيق هدف اإلصالح في العبد لنفسه ثم االمر بصالحج المجتمع ثم األمر بالصبر ت

 الفرد والمجتمع . 

 

ربها في وقتنا الحاض من وصايا لقمان الحكيم البنه كيفية االستفادة  

 

مما الشك فيه أن العصر الحالي الذي نعيشه والذي غابت فيه الكثير من القيم واألخالق بسبب ما أوعزه 

وأعزه آخرون إلى التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي  العليا،البعض إلى غياب القيم والمثل 

وجعلت العالم قرية صغيرة. وبعد أن  ،دون حسيب وال رقيب مصراعيهاأبواب العالم كلها على  تالتي فتح

كان األباء يتحكمون بدرجة كبيرة في تصرفات األبناء وعلى دراية تامة بكل مصادر معارفهم، حولت 

من مصادر  هذه الميزة إلى سراب بعد أن أضحى األبناء يستمدون معلوماتهم وثقافتهم وأخالقهمالتكنولوجيا 

 عبر جهاز صغير محمول موجود معهم أينما ذهبوا.متنوعة 

ومن هنا تأتي أهمية الرجوع والتمسك بالوصايا التي أوصى بها لقمان ابنه حتى ينشأ األبناء على المثل 

 واألخالق الفضيلة.
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ولى وصايا لقمان البنه هي عدم اإلشراك باهلل سبحانه وتعالى. وبالطبع يحتاج الشباب في كل أنحاء وكانت أ

إلى التمسك بهذه الوصية الخالدة بعد أن كثرت حاالت اإللحاد في الكثير من مناطق العالم  اإلسالمي العالم

 ولألسف منها حاالت إلحاد للشباب في بعض الدول اإلسالمية.

الوصية الثانية وهي اإلحسان إلى الوالدين فنجد أنها ضرورية من ضرورات العصر الحديث بعد  وإذا تأملنا

أن كثرت حاالت عقوق الوالدين بدرجة كبيرة وأصبحنا نرى دور المسنين في كل الدول ومنها الدول 

صل األمر إلى مقتل بل وو ،اإلسالمية كنتيجة لحالة العقوق الكثيرة من األبناء تجاه األباء خصوصا عند الكبر

إن هذه الوصية من الضرورات " .الكثير من األباء على يد أوالدهم بعد أن بذلوا من أجلهم كل غال وكل نفيس

 .(2021)علي،  ".التي تقوم عليها بنية المجتمعات

أشد االحتياج إليها في ظل انتشار عمليات أما مراقبة هللا تعالى في الوصية الثالثة فنحن في عصرنا الحالي في  

الغش والخداع والسرقة والنصب وبيع األوهام للناس دون خوف من رب الناس. إن إدراك أي شخص أن هللا 

سبحانه وتعالى يراقبه ويعلم سره وعالنيته, سوف تضبط تصرفاته وتحثه على االتيان بكل الفضائل والبعد 

 .اف لن تؤدي إال إلى التهلكةعن الرزائل والتي في نهاية المط

والوصية الخامسة هي أساس الدين اإلسالمي وعماده والركن الثاني من أركانه وهي إقامة الصالة. ففي 

عصرنا الحالي نحن أشد ما نكون إلى التمسك بإقامة الصالة في موعدها ومكانها الصحيح وهو المسجد. إن 

 فيه،وما ضاعت أخالق المجتمع وانتشرت الفواحش  المجتمع،تمسك المسلم بالصالة هو األساس الستقامة 

إال بعد ابتعاد المسلمين في بعض أقطار العالم اإلسالمي عن الصالة والتهاون فيها تحت ذرائع واهية ال أساس 

ةَ تَ  لَوَٰ ةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّ لَوَٰ ِب َوأَقِِم ٱلصَّ ِ لها. قال تعالى" ٱتُْل َمآ أُوِحَى إِلَْيَك ِمَن ٱْلِكتََٰ ْنَهىَٰ َعِن ٱْلفَْحَشآِء َوٱْلُمنَكِر ۗ َولَِذْكُر ٱَّللَّ

ُ يَْعلَُم َما تَْصنَعُونَ   ".أَْكبَُر ۗ َوٱَّللَّ

ولكي تكون الصالة صحيحة ومقبولة من هللا سبحانه وتعالى فإن هناك الكثير من اآلداب التي يجب على 

ظة عليها في وقتها وطهارة البدن والملبس أن تكون عبادة خالصة هلل والمحاف بها ومنهاالمسلم التمسك 

فلذلك وصى لقمان " .والمحافظة على الصلوات في المساجد والمحافظة على السنن والنوافل والخشوع فيها

 .(2015)سالم،  ."ابنه أوال ان يحرص على إصالح نفسه وخصه في بداية اإلصالح بإقامة الصالة

لالبن. وهذه الصفة نحن في أشد الحاجة إليها في هذا  الحكيم الصبر لتكون إحدى وصايا األبوتأتي صفة 

العصر في ظل الظروف الصعبة وغالء المعيشة وصعوبة الحياة التي يواجهها مئات الماليين من البشر حول 

د االحتياج للصبر على المحكومين، والمعلم شالعالم. فاألباء عليهم الصبر على تربية األبناء، والحكام في أ

وهكذا أصبح الصبر ضروريا  الصحيح.والمتعلم عليه أن يصبر حتى يتلقى العلم  المتعلم،عليه أن يصبر على 

ومما يعين المسلم على الصبر .على الناس بعد أن ضاقت عليهم األرض بما رحبتبسهولة لكي تسير الحياة 

ر هللا شيئا ولن يجني اإلنسان من ورائه إال سخط هللا تعالى ولكن بالصبر لن يرد من قدعلمه أن التسخط 

 الجميل يحصل اإلنسان على األجر الجزيل. 

ومتعلم وجاهل، وأبيض وأسود، أصبح العالم اليوم في حاجة  وغني،وفي ظل الفروق بين البشر ما بين فقير 

وهي صفة مذمومة في كل  شر. إن صفة الغرورتعامل مع البلللتمسك بالوصية السابعة وهي التواضع عند ا

أصبحت ولألسف الشديد إحدى ظواهر العصر الحديث والتي بدورها أدت إلى  السماوية،األديان والشرائع 

 .نزع الرحمة من القلوب
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والوصية األخيرة أصبحت ضرورة من ضروريات العصر الحديث وهي التكلم بصوت منخفض. إن 

في الوقت الحاضر سوف تختفي إن تأكد الجميع أن الصوت العالي بمثابة  الضوضاء التي يشهدها العالم

وللكثير من األمراض. والصوت العالي ليس صوت اإلنسان الذي يخرج من فمه  لإلزعاجالمصدر الرئيس 

ولكن في كل السلوكيات التي يمارسها وتؤدي إلى الصوت العالي ومنها تشغيل مكبرات الصوت  فقط،

السيارات في أوقات غير مناسبة وفي أماكن يكون االنسان في أشد الحاجة إلى الهدوء واستخدام أبواق 

في تشبيه للغاية ن دقة الوصف القرآني كانت بليغة إ. والسكينة مثل المستشفيات والمدارس وداخل المدن

حتى يعرف المزعجون المقدار والقاع الذي وصلوا إليه جراء أصواتهم العالية  الصوت العالي بصوت الحمير

 المقلقة لحياة اآلخرين.

ان هذه الوصايا بمثابة منهج متكامل للتربية الحديثة وال تستقيم حياة أي فرد أو أي أمة في الوقت الحاضر اال 

، والفقير والغني والمحكوم،ر والكبير، والحاكم التي البد أن تكون منهج حياة للصغي الحسنة باتباع هذه الوصايا

ن أوكل من يريد  والزوج والزوجة , والمعلم والطالب، والتاجر والمستهلك والرئيس في العمل والمرؤوسين

 .يحيا حياة كريمة كما أرداها هللا له

 

تحديدا   الدروس المستفادة من سورة لقمان في تربية األطفال  

 
بعد سورة الصافات وفضل قراءتها كباقي سور  ونزلت 34سورة لقمان إحدى السور المكية، وعدد آياتها 

مثل األحاديث التي وردت عن فضل  معين لتالوتهاالقرآن ولكن لم يرد أي حديث عن رسول هللا في فضل 

 سورة البقرة أو الواقعة أو الملك أو سورة اإلخالص . 

المستفادة في تربية األبناء وتوضح الطريقة المثالية لتعامل األب مع أبنائه وحسن  تفيض سورة لقمان بالدروس

َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن "يقول تعالى:  األبوي.الحديث معهم وتوجيه النصح واإلرشاد لهم بطريقة يغلب عليها الحنان 

ِ ۖ إِنَّ ال  ".ِشأْرَك لَُظْلٌم َعِظيمٌ اِلْبنِِه َوُهَو يَِعُظهُ يَا بُنَيَّ اَل تُْشِرْك بِاَّللَّ

 

 هامتين.هذه األية تؤكد بما ال يدع أي مجال للشك على نقطتين 

" إن معنى أال تشرك باهلل هو القيام بحقوق هللا عليك  .المحور األساسي لتربية األبناء توحيد هللا هو أن أوال: 

 (2001)مرزوك،  ."وهي كثيرة فحق هللا ان تؤمن بذلته وبصفاته

ضرورة جلوس األب مع اإلبن واستخدام األلفاظ المحببة إلى األبناء. وتجلت هذه المحبة في لفظة" يا : ثانيا

وهذه األلفاظ تساعد كثيرا في تربية األوالد التربية الصحيحة وتؤكد  المحبة.والتي تدل على عمق  بني"

 استخدام لغة العاطفة بعيدا عن غليظ القول.باالحترام المتبادل بين األب وأبنائه 

 

هناك أمر هام آخر في تربية األبناء تجلى في هذه النصائح وهو توضيح أسباب النصيحة. فلقمان الحكيم 

أوضح البنه خطورة الصوت العالي ومساوئ التكبر والغرور. وهذا التوضيح يبين احترام الوالد لعقل ابنه 

اآلباء وإنما منهاج حياة عليه أن يسير عليه األبناء ليحوزوا مكارم  فقط يمليهاوأن النصح ليس مجرد أوامر 

وهذا يدعونا دائما إلى ضرورة البحث عن وسائل االقناع عند توجيه النصح واإلرشاد  األخالق وأنبلها.

 ألوالدنا، وهذا منهج تربوي رصين ال يفرض أي معلومة، بل يشرح األسباب والمزايا والمساوئ.
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 كوذل في التعامل مع الناس منذ الصغر تتجلى نصائح لقمان الحكيم البنه بغرس القيم والسلوك القويم كما

بالتواضع وعدم التكبر ألن هذه الصفة الذميمة وهي صفة الكبر تجعل اإلنسان منبوذا من اآلخرين وقد تتسبب 

التواضع من الصفات التي حث عليها المقابل فإن صفة  معلمه. فيفي عدم تعلمه ألن المتكبر قد يتعالى على 

الدين اإلسالمي الحنيف إذ أنها دليل محبة هللا ،والطريق الموصل إلى رحمته وجنته ، وصفة تساعد على 

 ودليل واضح على حسن الخلق والتربية السليمة المستمدة من األسرة. المحبة وتقارب القلوب بين الناس

ضرورة تعويد األبناء على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ نعومة ويستفيد األباء من هذه النصائح في 

وهذا األمر يساعد األبناء على تقوية شخصياتهم ويكونوا قادرين على اتخاذ مواقف حازمة في  ،أظافرهم

 .أوقات حاسمة

 

من خالل وصايا  االستفادة بهاومتعلمين  يمكننا كمعلمينفي المجال التربوي  دروس عظيمة

 لقمان الحكيم البنه

 
ولقد آتينا لقمان الحكمة( قبل سرد الوصايا تعالى )للقرآن الكريم في قول هللا  التربوي البالغي يتجلى اإلعجاز

للتأكيد على أن هذه الوصايا قد تم تزكيتها من هللا ألن الحكمة من هللا. قال تعالى " يُْؤتِى ٱْلِحْكَمةَ َمن يََشآُء ۚ 

بِ  ٓ أُْولُواْ ٱأْلَْلبََٰ لها الكثير من الفوائد  . وهذه اآلية تحديداً "َوَمن يُْؤَت ٱْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِى َخْيًرا َكثِيًرا ۗ َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ

 :التربوية وأكدت على عدة جوانب

 أوال: 

يكون مزكى بشهادة من يثق الناس ضرورة التعريف بصفات المربي قبل أن يبدأ هو نفسه بعملية التربية، وأن 

بهم. فال يصح أن يكون المربي أحمقا أو سفيها ألن ذلك سوف يقطع حبل التواصل مع المتربي وسوف يضع 

ضرورة اختيار و،  حاجزا نفسيا بينهما. فقيمة المربي ومنزلته تلعب دورا رئيسا في عالقته مع المتربي

 (2003)القرة،  .همة صعبة وخطيرة وكبيرةالشخص المزكى للتربية ، وليس أي شخص ، فالم

 ثانيا: 

ضرورة التدقيق من قبل اآلباء وأولياء األمور ووزارات التربية في مختلف الدول عند اختيار األشخاص 

المرشحين للعملية التربوية. وال يتم االختيار اال بعد اجتياز المربي لالختبارات العملية والنفسية والتزكية من 

 (.2003)داغي،  شهود لهم بالثقةقبل أشخاص م

 ثالثا: 

على أولياء األمور والقائمين على العملية التعليمية تعظيم دور المربي ورفع مكانته ألن من شأن ذلك تقبل 

المتربي لنصائحه ووصاياه بكل رحابة صدر. وهذا يدعونا إلى ضرورة رفع مكانة المعلم معنويا وأدبيا وماديا 

الكثير من الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة األميركية  ما فعلته وهذابلد )وأن يكونوا قاطرة التنمية في أي 

وألمانيا واليابان التي جعلت المعلم في المنزلة األولى من جميع الجوانب، مدركين  أن بناء اإلنسان أخالقيا 

. يتم انفاقه على التعليم ( وثقافيا وعلميا هو األساس ألي تقدم وأن ما يتم انفاقه جراء الجهل أكثر بكثير من ما

 .(2003)القرة،  .ضرورة تعظيم المربي في نفوس المتربين ، والنظرة إليهم نظرة تقدير واحترام

 رابعا:

بل  فقط، البحث بكل الطرق عن وسائل االقناع الجادة حيث لم ينه لقمان الحكيم ابنه عن الشرك ألنه شرك

  .أن هللا ال يحب كل مختال فخور سببثم نهاه عن التكبر معطيا ال عظيم،ألنه أمر قبيح وظلم 
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 :خامسا

في هذه األية . "َِواْقِصْد فِي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَْنَكَر األَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمير"يقول تعالى: 

صورة اإلعجاز التربوي. فاهلل وعلى لسان لقمان الحكيم يأمر باالعتدال في المشي والبعد  أيضا الكريمة نجد

عن المشي بطريقة تدل على الكبر والغرور. وهذه قيمة نبيلة تدعو لها كل التعاليم اإللهية لكي تستقيم حياة 

 .الناس

 سادسا:

ئة المحيطة لتوضيح فكرته بكل سهولة من الضروري للمعلم استخدام األلفاظ الواضحة واالقتباس من البي

للمتعلمين. وهذا ما فعله لقمان في وعظه البنه عند تشبيه األصوات الكريهة بأصوات الحمير. وهذا يستدعي 

يعمل في غير دولته أن يسعى بكل قوة لتعلم لهجة الدولة التي يعمل بها والعادات والتقاليد من كل معلم 

 ختلف اسمها عن بلده.والمسميات لبعض األشياء التي ي

 :سابعا

 النبوية ،على حسن أدائها وفقا للتعليمات  اإلسالم والتأكيدتعليم األطفال والمتربين العبادات األساسية في 

 وتحديدا إقامة الصالة لتوثيق الصلة باهلل تعالى والبعد عن عن طرق الضالل واالنحراف

 ثامنا:

أمر هام وهو ضرورة تعود المعلم والمتعلم على تحمل كل أنواع إن الوصية المتعلقة بأمر الصبر تؤكد على 

 .المشاكل والصعاب للتغلب على نوائب الدهر

 

صايا لقمان الحكيم البنهاإلعجاز العلمي في و  
فقد  "."إنَّ أنكر األَصَواِت لَصوُت الحميرِ  وتعالى:سبحانه  في قولههذه الوصايا  ويأتي اإلعجاز العلمي في

أثبتت األبحاث العلمية الحديثة أن صوت الحمير قد يتسبب في فقد اإلنسان لسمعه إذا تعرض له لفترات طويلة 

 100ويتمثل اإلعجاز العلمي تحديدًا في أنأ شدة صوت الحمار تتجاوز  له.وقد يتسبب أيضا في األذى النفسي 

وعلميا األصوات  الحيوانات.بين جميع هيرتز، وهو أعلى صوت تردد من  350ديسيبل، ويصل تردده لـ 

 ديسيبل تلحق األذى المؤكد بأذن اإلنسان. 100التي تتجاوز شدتها 
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 النتائج والتوصيات

 
إن الدعوة إلى هللا تعالى تحتاج إلى المنهج القويم حتى تأتي بالنتائج اإليجابية المرجوة، وأقوى منهج هو كتاب 

كما يحوي القرآن الكريم  والحكماء والصالحين. فيها لألنبياءواقعية ال لبس  هللا تعالى بما يحتويه من قصص

الكثير والكثير من صور التربية اإلسالمية والتي نحن في أشد االحتياج إليها في العصر الحديث في ظل 

ي الهجمات الشرسة التي تتعرض لها المجتمعات اإلسالمية من مفرزات الثقافات األجنبية والغزو الفكر

والثقافي الذي يتعرض له شبابنا عن طريق التكنولوجيا الحديثة والتي تحاول بشتى الطرق أن تفقدنا هويتنا 

  الصحيحة.

بعد أن استعرضت خالل هذا البحث موضوع القصص القرآنية والوصايا الخالدة للقمان الحكيم البنه و

 في كل شيء، فإنني أوصي بالنقاط الهامة التالية:باعتبارها دستور حياة قائمة على المودة والرحمة واالعتدال 

 أوال:

 كجزء من مادة التربية اإلسالمية أو كمادة منفصلة بذاتها من الضروري االهتمام بتدريس القصص القرآنية 

المراحل التعليمية المختلفة لتكون نبراسا لجميع الطالب لالقتداء بهدي األنبياء عليهم السالم والسير لطالب 

. والبد أن تكون هذه المادة مضافة للمجموع الكلي وليست مادة رسوب ونجاح فقط كما في العديد نهجهمعلى 

والتي ال تضاف فيها درجات التربية اإلسالمية لدرجات المجموع الكلي،  من الدول اإلسالمية ومن بينها مصر

ة االمتحان فقط من أجل النجاح وليس وهو األمر الذي دفع ماليين الطالب إلى عدم االهتمام بدراستها إال ليل

 من أجل التفوق فيها.

 ثانيا:

ن تظل أمام أعين الجميع. لذا فإن على جميع أإن المثل العليا والفضائل في وصايا لقمان الحكيم البنه يجب 

طباعة سسات العامة كاألندية ومقار العمل المختلفة ووسائل المواصالت، عليها ؤالمؤسسات التعليمية وكل الم

الخليعة  صورالبدال من وضع  حياة،لتكون دستور  هذه اآليات بطريقة واضحة ووضعها أمام أعين المواطنين

 والكلمات الخادشة للحياء والتي طغت على الشوارع في كثير من الدول ومن بينها الدول اإلسالمية. والقبيحة

 ثالثا:

مي التركيز في خطبة الجمعة والدروس الدينية يجب على وزارات األوقاف في مختلف دول العالم اإلسال

يجب التركيز على الجانب األخالقي والمثل العليا والصفات الحميدة  المساجد،والمواعظ التي يعقدها األئمة في 

النظم األخالقية  انهيارالتي يجب أن يتمتع بها كل مسلم ليكون إنسانا مفيدا لنفسه وأهله ومجتمعه ككل. إن 

أدى لتفشي أمراض اجتماعية خطيرة في عدد كبير من المجتمعات اإلسالمية. لذا فقد أصبح لزاما على األئمة 

قيادة مسيرة اإلصالح وإعادة تهذيب النشء على القواعد األخالقية والمثل العليا التي نادى بها نبي اإلسالم 

ة عشر قرنا من الزمان والتي أثبتت أن تقدم أي مجتمع لن من أربع أكثرمحمدا صلى هللا عليه وسلم منذ 

 يحدث مطلقا في ظل وجود أي خلل أخالقي.
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 رابعا:

تربية األبناء في ظل التكنولوجيا الحديثة أصبحت قضية صعبة ومعقدة. وعليه فمن  أثبتت كل األبحاث أن

ل الدين الموثوق بهم وعلماء الضروري على أي حكومة تنظيم الكثير من المؤتمرات والندوات بحضور رجا

النفس واالجتماع وكل المختصين لتوضيح وشرح األساليب السليمة والطرق الحديثة في أصول التربية وحتى 

ربية قد تؤتي بنتائج تيكون اآلباء أنفسهم على دراية بهذه السبل بدال من االعتماد على أساليب قديمة في ال

 عكسية في أحيان كثيرة.

 خامسا:

في جميع مراحل التعليم بما فيها التعليم الجامعي حث الطالب على االستفادة من نصائح األباء، المعلمين على 

إذ أن بعض األبناء يعتقد أن حرص الوالدين على تهذيبهم وتقويم سلوكهم بمثابة نوع من العقاب. البد أن 

 ثم المعلمين. ا الوالدينالناس حرصا عليه وعلى مستقبله وعلى أخالقه هم أكثريدرك كل ابن أن 

 سادسا:

على وزارات اإلعالم في مختلف الدول اإلسالمية بث وإذاعة المسلسالت التليفزيونية الناجحة التي تم إنتاجها 

في ثمانينيات القرن الماضي وأنتجها التلفزيون المصري بطريقة احترافية عالية للغاية والتي تناولت قصص 

جسيد لشخصياتهم. وكتب هذه المسلسالت كتاب بارعون مشهود لهم بالثقة وتم األنبياء عليهم السالم دون ت

مراجعتها وتدقيقها تاريخيا ولغويا وفقهيا من األزهر الشريف والذي يعد بمثابة الدرع الواقي للدين اإلسالمي 

بقيمة الحنيف. إن هذه المسلسالت الدينية قد ساعدت على تنشئة األجيال تنشئة صحيحة على إدراك تام 

 األخالق والمثل العليا والغايات النبيلة التي جاءت بها الرساالت السماوية.
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