


 

 وصايا لقمان
 :وبعد ،والسالم على سيد المرسلين والصالة ،الحمد لله رب العالمين

حيث يذكرها الله تعالى في قرآنه الخالد  ؛بمكان َلِمن األهميةفإن قصة لقمان ووصاياه البنه 
ألن الله  ؛المسلمين بهفبالحري أن نعتني نحن  ،اهذا أمر مهم جد   ،لخلوده سبحانه وتعالى

لكي  ؛مع وصاياه من كتب الرقاقومن هذا المنطلق حرصنا أن نج ،تعالى خلد ذكره في كتابه
وبإذن الله تعالى إن أحيانا الله تعالى فسنشرع في وقفات تربوية من وصايا لقمان  ،تعم الفائدة

 .م الفائدةهذا وأسأل الله تعالى أن تع   ،الحكيم
 .اللهم على محمد وآله وسلم وصل ِ 

 



 :اسم لقمان
 .ي قول حكاه السهيليف ،ثاران :واسم ابنه ،هو لقمان بن عنقاء بن سدون *
 .وعليه معظم التراجم ،هو لقمان بن عاد :وقيل*

  ؟من غير نبوة اصالح   اأو عبد   ااختلف السلف في لقمان: هل كان نبي  
قال سفيان الثوري عن األشعث عن عكرمة عن ابن عباس  ،األكثرون على الثاني ،على قولين

 .اار  نج   احبشي   اقال: كان لقمان عبد  
 ؟لبالدمن أي ا

قال:   ؟لله: ما انتهى إليكم من شأن لقمانعبدالله بن الزبير: قلت لجابر بن عبداوقال قتادة عن 
 من النوبة. أفطسَ  اكان قصير  

ذا  ،وقال يحيى بن سعيد األنصاري عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصر
 عه النبوة.ومنَ  ،أعطاه الله الحكمة ،مشافرَ 

 ،إلى سعيد بن المسيب يسأله لرحمن بن حرملة قال: جاء أسود  عبدا: حدثني وقال األوزاعي
فإنه كان من أخير الناس ثالثة من  ؛فقال له سعيد بن المسيب: ال تحزن من أجل أنك أسود

 .ذا مشافرَ  اولقمان الحكيم كان أسود نوبي   ،ومهجع مولى عمر بن الخطاب ،السودان: بالل
اتخذوا ))ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن  ،عن عطاء بن أبي رباح

 .((وبالل المؤذن ،والنجاشي ،فإن ثالثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم ؛السودان
 .من إذاعة ما ظننت ما عاينت أحسن  تر لِ الس ِ  :نه كان نقش خاتم لقمانإ :قيل

 .والله أعلم ،فاختار الحكمة ،والحكمةر بين النبوة ي ِ نه خ  إ :وقيل في رواية غريبة
 :وظيفته من الخدمة إلى القضاء

 مشقق القدمين.  ،تينفَ أسود عظيم الش   اوقال األعمش: قال مجاهد: كان لقمان عبد  
على بني  اقاضي   ،مصفح القدمين ،غليظ الشفتين ا،حبشي   اوعن مجاهد: كان لقمان الحكيم عبد  

 على بني إسرائيل في زمان داود عليه السالم. ااضي  وذكر غيره أنه كان ق ،إسرائيل
 .(635/ 3) - دار الفكر/ تفسير ابن كثير

 



 .721/ 2 البداية؛ اأن لقمان كان خياط   :عن سعيد بن المسيب

 :من حكمته
فقال له مواله: اذبح  ا،نجار   حبشي ا ا: عن خالد الربعي قال: كان لقمان عبد  بسنده قال ابن جرير
ثم مكث ما  ،فأخرج اللسان والقلب ،مضغتين فيها أطيبَ  ج  قال: أخِر  ،حهافذبَ  ،ةلنا هذه الشا

فأخرج اللسان  ،أخبث مضغتين فيها ج  قال: أخِر  ،فذبحها ،ثم قال: اذبح لنا هذه الشاة ،شاء الله
وأمرتك أن تخرج  ،فأخرجتهما ،ك أن تخرج أطيب مضغتين فيهافقال له مواله: أمرت   ،والقلب

وال  ،إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا فقال لقمان: ؟فأخرجتهما ،فيها أخبث مضغتين
ولم يكن  ،اصالح   اوقال شعبة عن الحكم عن مجاهد: كان لقمان عبد   ،أخبث منهما إذا خبثا

 .انبي  
 :سبب حكمته

مصفح  ،غليظ الشفتين ،أسود اكان لقمان عبد  : عمرو بن قيس قال بسنده عن وقال ابن جرير
كنت ترعى معي الغنم  ألست الذي: فقال له ،فأتاه رجل وهو في مجلس ناس يحدثهم ،مينالقد

والصمت عما  ،صدق الحديث: "قال ؟فما بلغ بك ما أرى: قال ،نعم: قال ؟في مكان كذا وكذا
 ."عنينيال يَ 

فرآه رجل كان  ،إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته: عن جابر قالبسنده  وقال ابن أبي حاتم
فما : قال ،بلى: قال ؟بني فالن الذي كنت ترعى باألمس عبدَ  ألستَ : فقال له ،رفه قبل ذلكيع

 .عنينيوتركي ما ال يَ  ،وصدق الحديث ،وأداء األمانة ،الله قدر  : قال ؟بلغ بك ما أرى
ر ومنها ما هو مشعِ  ،نبي افهذه اآلثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه : رحمه الله قال ابن كثير

 ؛ألن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها ؛نبي اقد مسه الرق ينافي كونه  األن كونه عبد   ؛ذلكب
إن صح السند  ،عن عكرمة نبي اوإنما ينقل كونه  ،نبي اولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن 

 من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن :وقال ابن أبي حاتم ،فإنه رواه ابن جرير ؛إليه
 والله أعلم. ،وهو ضعيف ،وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي ،نبي اكان لقمان : قال ،عكرمة
وقف رجل : قال ،لله بن عياش القتباني عن عمر مولى غفرةعبداأخبرني : لله بن وهبعبداوقال 

أنت راعي : قال ،نعم: قال ؟أنت عبد بني الحسحاس ،أنت لقمان: فقال ،على لقمان الحكيم
: قال ؟فما الذي يعجبك من أمري ،أما سوادي فظاهر: قال ؟أنت األسود: قال ،نعم: لقا ؟الغنم

 



غيت إلى ما أقول إن صَ  ،يا بن أخي: قال ،ورضاهم بقولك ،وغشيهم بابك ،وطء الناس بساطك
وقولي  ،فظي فرجيوحِ  ،عمتيوعفة ط   ،ي لسانيف ِ وكَ  ،ي بصريض ِ غَ : قال لقمان ،لك كنت كذلك

فذاك الذي  ،عنينيوتركي ما ال يَ  ،وحفظي جاري ،وتكرمتي ضيفي ،هديووفائي بع ،بصدق
 صيرني إلى ما ترى.
عن  ،عن عبدة بن رباح ،حدثنا عمرو بن واقد ،حدثنا ابن نفيل ،حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم

ما أوتي ما أوتي عن أهل وال : فقال ،وذكر لقمان الحكيم اأنه قال يوم   :عن أبي الدرداء ،ربيعة
لم  ،عميق النظر ،طويل التفكر ا،يت  ك ِ صمصامة سِ  ولكنه كان رجال   ،صالوال خِ  ب  وال حسَ  ،الم
وال يعبث وال  ،وال يغتسل ،وال يبول وال يتغوط ،ه أحد قط يبزق وال يتنخعولم يرَ  ،قط انهار   م  ينَ 

 دَ لِ تزوج وو   وكان قد ،يستعيدها إياه أحد   نطقه إال أن يقول حكمة   اوكان ال يعيد منطق   ،يضحك
 ،ر ويعتبرويأتي الحكام لينظر ويتفك   ،وكان يغشى السلطان ،عليهم فماتوا فلم يبكِ  ،أوالد  له 

 فبذلك أوتي ما أوتي.

 ؟عليه النبوة ضتر  هل ع  
لقمان الحكيم بين النبوة  ر الله  خي  : قال رواه ابن أبي حاتم ،وقد ورد أثر غريب عن قتادة

 أو رش   ،عليه الحكمة فذر   ،فأتاه جبريل وهو نائم: قال ،لى النبوةفاختار الحكمة ع ،والحكمة
كيف : قيل للقمان: فسمعت عن قتادة يقول: قال سعيد ،فأصبح ينطق بها: قال ،عليه الحكمة

فيه  لرجوت   بالنبوة عزمة   إنه لو أرسل إلي  : فقال ؟وقد خيرك ربك ،الحكمة على النبوة اخترتَ 
فكانت  ،أن أضعف عن النبوة ت  ف  رني فخِ ولكنه خي   ،أن أقوم بها ولكنت أرجو ،الفوز منه

فالله  ،قد تكلموا فيه بسببه ،وفيه ضعف ،فهذا من رواية سعيد بن بشير ،الحكمة أحب إلي
 .أعلم

 :معنى الحكمة
وهو يوصي ولده الذي هو أشفق  ،وأنه آتاه الحكمة ،وقد ذكر الله تعالى لقمان بأحسن الذكر

 .أحبهم إليهالناس عليه و 
"العقل،  :عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة قال

 .(22/  7أخالق العلماء لآلجري ) في القول في غير نبوة"؛ والفقه، واإلصابةَ 

 



َمَة{ ]لقمان: : عن قتادة في قوله تعالى َنا ل ق َماَن ال ِحك  ، في اإلسالم الفقهَ  :أي [؛72}َوَلَقد  آتَ ي  
 إليه. ولم يوحَ  ،نبي ا ن  ولم يك  

َمَة{ ]لقمان:  :وقوله َنا ل ق َماَن ال ِحك  }أَِن اش ك ر  لِل ِه{  ،أي الفهم والعلم والتعبير [؛72}َوَلَقد  آتَ ي  
ناه أن يشكر الله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل ر  أمَ  :أي [؛72]لقمان: 

}َوَمن  َيش ك ر  فَِإن َما : ثم قال تعالى، من سواه من أبناء جنسه وأهل زمانهالذي خصصه به ع
: لقوله تعالى ؛ذلك وثوابه على الشاكرين إنما يعود نفع   :أي [؛72َيش ك ر  لِنَ ف ِسِه{ ]لقمان: 

َهد وَن{ ]الروم:  فَِإن  الل َه َغِنيٌّ َحِميد { }َوَمن  َكَفَر  :وقوله [،44}َوَمن  َعِمَل َصاِلح ا َفِِلَن  ف ِسِهم  يَم 
فإنه ، اولو كفر أهل األرض كلهم جميع   ،ر بذلكال يتضر   ،غني عن العباد :أي [؛72]لقمان: 

 .(635/  3) - دار الفكر/ تفسير ابن كثير  ؛إال إياه د  وال نعب   ،فال إله إال الله ؛الغني عما سواه
 

 :(75/  7) - الغزالي ط. مكتبة/ األذكياءقال ابن الجوزي في كتابه 
وكان  ،وكان قد أعطاه الله تعالى الحكمة ،ا أسودَ ا نوبي  أن لقمان الحكيم كان عبد   :روى مكحول

وكان  ،وكان يعمل له ،يعني نصف مثقال ،ونش اشتراه بثالثين مثقاال   ،لرجل من بني إسرائيل
ا بالنرد على أن من قمر م  فلعب يو  ،وكان على بابه نهر جار   ،مواله يلعب بالنرد يقامر عليه

 ،وإن هو قمر صاحبه فعل به مثل ذلك ،أو افتدى منه ،صاحبه شرب الماء الذي في النهر كله
 ،ني الفداءل  فسَ  :قال ،منه اشرب ما في النهر وإال فافتدِ  :فقال له القامر ،مر سيد لقمانفق   :قال
فأمسى  :قال ،لك ذلك :قال ،ذاأمهلني يومي ه :قال ،كأو جميع ما تملِ  ،فقؤهماأعينيك  :قال
ثم وضع ما معه  ،م على سيدهفسل   ،إذ جاءه لقمان وقد حمل حزمة على ظهره ،اا حزين  كئيب  

فلما  ،ويسمع منه الكلمة الحكيمة فيعجب منه ،وكان سيده إذا رآه عبث به ،ورجع إلى سيده
فأعرض  ،ه الثانية مثل ذلكفقال ل ،فأعرض عنه ،اا حزين  ما لي أراك كئيب   :جلس إليه قال لسيده

فقص  ،اج  أخبرني فلعل لك عندي فرَ  :فقال له ،فأعرض عنه ،ثم قال له الثالثة مثل ذلك ،عنه
إذا أتاك الرجل  :قال ؟وما هو :قال ،اج  فإن لك عندي فرَ  ؛ال تغتم   :فقال له لقمان ،عليه القصة

 :فإنه سيقول لك ،ر أو المدشرب ما بين ضفتي النهأ :فقل له ،اشرب ما في النهر :فقال لك
عني المد حتى أشرب ما بين  س  احبِ  :فقل له ،فإذا قال لك ذلك ،اشرب ما بين الضفتين

فعرف سيده  ،وتكون قد خرجت مما ضمنت له ،فإنه ال يستطيع أن يحبس عنك المد ؛الضفتين
 ،نعم :هقال ل ،بشرطي ِف لي :فقال له ،فلما أصبح جاءه الرجل ،فطابت نفسه ،نه قد صدقأ

 



  :قال ،عني المد س  حبِ اف :قال ،بل ما بين الضفتين ،ال :قال ؟أشرب ما بين الضفتين أو المد
 .عتقه موالهأف :قال ،فخصمه :قال ؟كيف أستطيع

 

 :لقمان حكيم والقرآن أحكم
ا أو قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاج   :عن ابن إسحاق بسنده قال

فقال  ،جل وإلى اإلسالمو  ودعاه إلى الله عز ،سلمو  رسول الله صلى الله عليه فتصدى له ،امعتمر  
مجلة  :قال ((،؟وما الذي معك)) :فقال رسول الله ،لعل الذي معك مثل الذي معي :له سويد

فعرضها  ((،ها علي  ض  اعرِ )) :سلمو  فقال رسول الله صلى الله عليه ،يعني حكمة لقمان ،لقمان
ى دوهو ه ،قرآن أنزل الله علي   ،والذي معي أفضل منه ،هذا لكالم حسنإن )) :فقال ،عليه
إن هذا  :وقال ،فلم يبعد ،سلم ودعاه إلى اإلسالمو  فتال عليه رسول الله صلى الله عليه ((،ونور

 .لقول حسن
إنا  :فكان رجال من قومه يقولون ،أن قتله الخزرج ث  فلم يلبَ  ،ثم انصرف وقدم المدينة على قومه

 .وكان قتله يوم بعاث ،ااه مات مسلم  لنر 
 ،فيه غيري ممن ألف في هذا شك  كما   ،في إسالم سويد بن الصامت أنا أشك   :قال أبو عمر

وشرفه  ،لحكمة شعره ؛الكامل :وكان قومه يدعونه ،م في شعرهكَ كثير الحِ   ،ان  ا محسِ وكان شاعر  
 .(494/  7) - أسد الغابة ؛فيهم

 ؟أين دفن
ولكن ألخذ  ،ألن اعتقادنا أنه بعد موته لن يفيدنا ضريحه ؛منا إال حكمته وعلمهوإن كان ال يه

 .ولمعرفة أين سكنه، العبرة
 .(55/  7) آثار البالد وأخبار العباد ؛عليه السالم وبطبرية قبر لقمان الحكيم

 



 وصايا لقمان
 :الشرك ظلم عظيم :الوصية األولى - 1

، وأنه آتاه الحكمة، الذكر وقد ذكره الله تعالى بأحسنِ ، ولدهعن وصية لقمان ل ايقول تعالى مخبر  
 ؛فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف، وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه

}ِإن  الشِ ر َك َلظ ل م  َعِظيم {  :له اثم قال محذر  ، الله وال يشرك به شيئ  ا عبدبأن ي ولهذا أوصاه أوال  
 هو أعظم الظلم. :أي ؛[73]لقمان: 

}ال ِذيَن آَمن وا َوَلم  يَ ل ِبس وا إِيَمانَ ه م  ِبظ ل م { ]األنعام:  :لما نزلت: لله قالعبداعن : قال البخاري
 ؟إيمانه بظلم س  نا لم يلبِ أي  : ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا شق   [52

}يَاب  َني  اَل  :إلى قول لقمان ع  أال تسمَ ، إنه ليس بذاك)): فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
رِك  بِالل ِه ِإن  الشِ ر َك َلظ ل م  َعِظيم { ]لقمان:   .ورواه مسلم من حديث األعمش به [((،73ت ش 

 :بر الوالدين :الوصية الثانية - 2
}َوَقَضى رَب َك َأال  تَ ع ب د وا ِإال   :كما قال تعالى ؛بالوالدين ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر  

َسان ا{ ]اإلسراء:   :هناا وقال ه، ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن اوكثير   [،23إِي اه  َوبِال َواِلَدي ِن ِإح 
ن ا َعَلى َوه ن { ]لقمان:  ن َساَن ِبَواِلَدي ِه َحَمَلت ه  أ م ه  َوه  َنا اإل ِ مشقة وهن : قال مجاهد [،74}َوَوص ي  

تفسير ابن كثير  ؛على ضعف اضعف   :وقال عطاء الخراساني، على جهد اجهد  : وقال قتادة، الولد
 .(391/  3) - دار الفكر/ 

 :ر بالمعروف والناهي عن المنكراآلم   - 3
ولهذا أمره  ؛ولكن له العاقبة ،وينال منه ،في مظنة أن يعادى اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر

}ِإن  َذِلَك ِمن  َعز ِم األ  م وِر{ ]لقمان:  :وقوله ،الفرج   الصبرِ  ومعلوم أن عاقبةَ  ،على ذلك بالصبر
 .عنها وال محيدَ  ،منها التي ال بد   [71

 :(وفي طريق قول الحق)صبر على المصيبة لا - 4
ِبر  َعَلى َما َأَصاَبَك{ ]لقمان:  :قال تعالى األمر جاءت الوصية بالصبر بعد  ،[71}َواص 

: ا عليهم الصبرو  ألن الطبيعي في حياة الدعاة إذا أمروا ونهَ  ؛بالمعروف والنهي عن المنكر
 .[3}َوتَ َواَصو ا بِال َحقِ  َوتَ َواَصو ا بِالص ب ِر{ ]العصر: 

 



{ ]لقمان:  - 5  :[11}َوََل ت َصع  ْر َخدََّك ل لنَّاس 
 وال تمل ،ال تتكبر على الناس :قال ابن عباس [،75: }َواَل ت َصعِ ر  َخد َك لِلن اِس{ ]لقمان :وقوله

 :قال أهل اللغة ،زدراء لهمالر عليهم واالتكب   خدك حال كالمك لهم وكالمهم لك على وجهِ 
المتكبر الذي يميل  فشبه به الرجل   ،سهاو فتلتوي رؤ  ،عناقهاأداء يأخذ اإلبل في  :رعَ وأصل الص  

 .ه التعظم عليهموجهه إذا كلم الناس أو كلموه على وج
 :قال أبو طالب في شعره

 قيمهان   عر الخدودِ نوا ص  إذا ما ثَ =  المة  ظ   قر  ا ال ن  وكنا قديم  
 :وقال عمرو بن حيي التغلبي 

 ماه فتقو  ن ميلِ نا له مِ م  أقَ =  هر خد  ار صع  وكنا إذا الجب  
 

 :[11}َوََل َتْمش  ف ي اأْلَْرض  َمَرًحا{ ]لقمان:   - 6
َتال  َفخ ور { ]لقمان:  :وقوله َر ِض َمَرح ا ِإن  الل َه اَل ي ِحب  ك ل  م خ  ِش ِفي األ  ينهاه  :[75}َواَل َتم 

ِش ِفي  :كما قال تعالى  ؛عن التبختر في المشية على وجه العظمة والفخر على الناس }َواَل َتم 
ل   َر َض َوَلن  تَ ب   رَِق األ  َر ِض َمَرح ا إِن َك َلن  َتخ  { ]اإلسراء: األ  بسرعة  يعني لستَ  ،[31َغ ال ِجَباَل ط وال 

 ،ك األرض برجلك تخرق األرض بوطئك عليهاولست بدق ِ  ،مشيك تقطع البالد في مشيتك هذه
 ،كفلست تعدو قدرَ  ،على نفسك د  ئِ فات   ،عك تبلغ الجبال طوال  ولست بتشامخك وتعاظمك وترف  

 ،ف الله به األرضإذ خسَ  ،يتبختر فيهما هِ ي  دَ ر  ب    بينما رجل يمشي في)) :وقد ثبت في الحديث
فإنها من  ؛اإلزار إياك وإسبالَ )) :وفي الحديث اآلخر ((،ل فيها إلى يوم القيامةفهو يتجل  

َتال  } :كما قال في هذه اآلية  ((؛ال يحبها الله والَمِخيلة   ،يلةخِ المَ  ِإن  الل َه اَل ي ِحب  ك ل  م خ 
 .[75 َفخ ور { ]لقمان:

ْد ف ي َمْشي َك{ ]لقمان:  - 7  :[11}َواْقص 
 ،فنهاه عن الشر ،فإنه ال بد له أن يمشي ؛أمره بالقصد فيه ،ولما نهاه عن االختيال في المشي

ِيَك{ ]لقمان:  :فقال ،وأمره بالخير وال تسرع  ،اال تبتاطأ مفرط   :أي [؛79}َواق ِصد  ِفي َمش 
َر ِض  :كما قال تعالى  ؛ام  ولكن بين ذلك قوا ،اا مفرط  سراع  إ ش وَن َعَلى األ  َمِن ال ِذيَن يَم  }َوِعَباد  الر ح 

 .[53َهو ن ا َوِإَذا َخاطَبَ ه م  ال َجاِهل وَن قَال وا َساَلم ا{ ]الفرقان: 

 



 :[11}َواْغض ْض م ْن َصْوت َك{ ]لقمان:   - 1
فإن  ؛كلمت ال تتكلف رفع صوتكإذا ت :يعني [،79}َواغ ض ض  ِمن  َصو ِتَك{ ]لقمان:  :ثم قال

ستعاذة عند سماع باال وقد ثبت في الصحيحين األمر  ، الحمير ها صوت  أرفع األصوات وأنكرَ 
وال  ،حيث ال حاجة إليه ،عن رفع الصوت يولهذا نه ؛افإنها رأت شيطان   ،صوت الحمير بالليل

حديث من صنيع الت به كما ثبَ   ،فيستحب خفض الصوت وتخمير الوجه ،سيما عند العطاس
وعند  ،وعند الدعاء إلى الفئة للقتال ،فأما رفع الصوت باألذان ،رسول الله صلى الله عليه وسلم

فهذا مما قصه الله تعالى عن لقمان عليه السالم في  ؛فذلك مشروع - ونحو ذلك ،اإلهالل
آثار كثيرة في  وقد وردت ،المانعة من الشر ،للخيركم والوصايا النافعة الجامعة القرآن من الحِ 
/  2) - البداية والنهاية ؛حكمة لقمان : وقد كان له كتاب يؤثر عنه يسمى ب ،أخباره ومواعظه

725). 
ا بد للطالب أن يكون غاض   فال ،وإنما جاءت البالغة لعظم هذه الصفة، للبصر والغض لغة   :قلت

 .خفض الصوت إال لضرورةفيجب ، والولد مع أبيه أولى ،والصغير مع الكبير ،لصوته مع أستاذه
 

 :إياك والزنا :الوصية الثالثة
 دار الفكر/ تفسير ابن كثير  ؛وآخره ندامة ،فإن أوله مخافة ؛إياك والزنا، يا بني: لقمان كان يقول

- (7  /639). 
وي ر   ؛وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة، للفكرة دة ألهم  ح  ن طول الوَ إ: قال لقمان الحكيم

قيل ، وإن ما عمل القوم لآلخرة، الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا :ن قال البنهأن  لقما
ما كلفت إظهاره من  :قال ؟فكيف يكتم العمل :قيل له، كتمان العمل :قال ؟فما دواء الرياء :له

 :انظر ؛وما لم تكلف إظهاره أحب أال تطلع عليه إال الله، فال تدخل فيه إال باإلخالص ،العمل
إن )): الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا رسول  : عن ابن عمر قال ،752/ 6تفسير القرطبي 

 .((هظَ حفِ  اشيئ   عَ ودِ إذا است   إن اللهَ : لقمان الحكيم كان يقول

 



 :إياك والتقنع )يلتحف الوجه وَل يظهر إَل العينين( :الوصية الرابعة
: ظهقال لقمان البنه وهو يعِ )): عليه وسلم قال الله صلى الله أن رسولَ  :عن أبي موسى األشعري

 .((ة بالنهارمذم   ،فإنه مخوفة بالليل ؛عإياك والتقن   ،يا بني
 

 :الحكمة طريقة الملك :الوصية الخامسة
 أجلست المساكين مجالس الملوك.  إن الحكمةَ  ،يا بني: قال لقمان البنه: الثري بن يحيى قال

 

 :السالم ألق   :الوصية السادسة
، هم بسهم اإلسالمقوم فارمِ  ناديَ  إذا أتيتَ  ،يا بني: قال لقمان البنه: لله قالعبدابن  عن عونِ 

، كر اللهفإن أفاضوا في ذِ ، ثم اجلس في ناحيتهم فال تنطق حتى تراهم قد نطقوا، يعني السالم
 ل عنهم إلى غيرهم.وإن أفاضوا في غير ذلك فتحو  ، ك معهمسهمَ  ل  جِ فأَ 
 

 :ةالوصية السابع
وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج ، ا من خردل إلى جانبهجراب   وضع لقمان  : عن حفص بن عمر قال

فتفطر : قال، رتفط   ها جبل  ظَ عِ ك موعظة لو و  لقد وعظت   ،يا بني: فقال، الخردل دخردلة حتى نفِ 
 ه.ابن  

 :العلماء س  جال   :الوصية الثامنة
 ،فإنك إن افتقرت كان لك ماال   ؛عليك بالعلم :اقأبي بالعر  كتب إلي    :وقال الزبير بن أبي بكر

 ،العلماء جالسِ  ،يا بني :قال ،ذلك في وصايا لقمان البنه يوحك ،وإن استغنيت كان لك جماال  
بوابل  كما يحيي األرضَ   ،فإن الله سبحانه يحيي القلوب بنور الحكمة ؛وزاحمهم بركبتيك

 .(5/  7) - إحياء علوم الدين ؛السماء

 



 .إَل باليقين َل يستطاع العمل   :لتاسعةالوصية ا
وال  ،إال بقدر يقينه وال يعمل المرء   ،ال يستطاع العمل إال باليقين ،يا بني :وفي وصية لقمان البنه

 .يقصر عامل حتى ينقص يقينه
 

 :الله تعالى غيرَ  رْ َل تشك   :الوصية العاشرة
  .اواعدد نعمة غيره عليك مغرم  ، ام  نعِ بينك وبين الله م   ل  ال تجعَ  :وفي وصية لقمان البنه

ولم يتيقن أن الواسطة مقهور مسخر بتسخير ، مومن شكر غير الله سبحانه فكأنه لم يعرف المنعِ 
ولو ، فأعطى وهو مقهور ،ويسر له األسباب ،إذ سلط الله تعالى عليه دواعي الفعل ؛جلو  الله عز

فمهما  ،ينه ودنياه في فعلهقلبه أن صالح دِ جل في و  أراد تركه لم يقدر عليه بعد أن ألقى الله عز
العبد مخالفة الباعث القوي  ولم يستطعِ  ،وانتهاض القدرة ،أوجب ذلك جزم اإلرادة الباعث   يَ قوِ 

ومسخر  ،ومزيل للضعف والتردد عنها ،جل خالق للبواعث ومهيجهاو  والله عز ،الذي ال تردد فيه
 ،هذا لم يكن له نظر إال إلى مسبب األسبابفمن تيقن  ،القدرة لالنتهاض بمقتضى البواعث
فذلك حركة لسان يقل في األكثر  ،من ثناء غيره وشكره يوتيقن مثل هذا العبد أنفع للمعط

وأما الذي يمدح بالعطاء ويدعو بالخير فسيذم  ،لموحد ال تضيعا عبدوإعانة مثل هذا ال ،جدواه
 .وأحواله متفاوتة ،ويدعو بالشر عند اإليذاء ،بالمنع

 

 :تصدق إذا أخطأت :الوصية الحادية عشرة
 .الصدقة خطيئة فأعطِ  إذا أخطأتَ  :وقال لقمان البنه

 

  :تموتون كما تنامون :الوصية الثانية عشرة
وإن   ،فكما أنك تنام كذلك تموت ،م  في الموت فال تنَ  إن كنت تشك   ،يا بني :وقال لقمان البنه

 .بعد موتك ث  بعَ به بعد نومك فكذلك ت  فكما أنك تنت ،كنت تشك في البعث فال تنتبه

 



 :التعامل مع األسرة غير تعامل الناس :ةالوصية الثالثة عشر 
جد وإذا كان في القوم و   ،ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي ِ  :- رحمه الله -وقال لقمان 

 .رجال  
 

 :المرأة السوء ق  اتَّ  :ةالرابعة عشر الوصية 
 ؛شرار النساء قِ وات   ،يبك قبل الشيبشِ فإنها ت   ؛المرأة السوء قِ ات   ،يا بني :وفي وصية لقمان البنه

  .هن على حذر  من خيارِ  ن  وك   ،ال يدعون إلى خير فإنهن  
 

 :الكسب الحالل :ةالوصية الخامسة عشر 
قط إال  ر أحد  فإنه ما افتقَ  ؛بالكسب الحالل عن الفقر استغنِ  ،يا بني :قال لقمان الحكيم البنه

من هذه الثالث  وأعظم   ،وذهاب مروءته ،وضعف في عقله ،ينهرقة في دِ  :خصال صابه ثالث  أ
 .الناس به استخفاف  

 

 :دعاء الوداع :ةالوصية السادسة عشر 
وإني أستودع الله دينك وأمانتك  ،ا حفظهع شيئ  ودِ إن الله إذا است  " :قال لقمان ،حديث ابن عمر

 .وإسناده جيد ،اورواه أبو داود مختصر   ،يوم والليلةأخرجه النسائي في ال ؛"وخواتيم عملك
 

 :كان خاتمه وصية :ةالوصية السابعة عشر 
 .ن إذاعة ما ظننتمِ  ت أحسن  ن  ما عاي َ لِ  تر  الس ِ  :نه كان نقش خاتم لقمانإ :قيل

 

 :خصال الخير: ةالوصية الثامنة عشر 
فإذا   :قال ،ينالد ِ  :قال ؟خيرالخصال من اإلنسان  أي   ،يا أبتِ  :ال ابن لقمان الحكيم ألبيهق

فإذا   :قال ،ين والمال والحياءالد ِ  :قال ؟افإذا كانت ثالث   :قال ،ين والمالالد ِ  :قال ؟كانت اثنتين

 



ين الد ِ  :قال ؟افإذا كانت خمس   :قال ،لقسن الخ  ين والمال والحياء وح  الد ِ  :قال ؟اكانت أربع  
إذا اجتمعت فيه  ،يا بني :قال ؟افإذا كانت ست   :لقا ،خاءلق والس  سن الخ  والمال والحياء وح  

 بَرِيٌّ.ن الشيطان ومِ  ،وليٌّ  ولله تقىٌّ  فهو نقيٌّ  ،خصال   الخمس  
 

 .بالحكمة زْ األكل تف   ل  أقل  : ةالوصية التاسعة عشر 
 دت األعضاء  وقعَ  ،وخرست الحكمة ،كرةالمعدة نامت الفِ  إذا امتِلتِ  ،يا بني: وقال لقمان البنه

 .بادةعن الع
 

 :كبمراد   تفوزك بصبر   :الوصية العشرون
ولم يكن رآها قبل ذلك  ،اوي أن لقمان الحكيم دخل على داود عليه السالم وهو يسرد درع  ر  

فأمسك نفسه ولم  ،فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته ،فجعل يتعجب مما رأى ،اليوم
وقليل  ،الصمت حكم :فقال لقمان ،للحربعم الدرع نِ  :ثم قال ،سهفلما فرغ قام داود ولبِ  ،يسأله
إنه كان يتردد إليه سنة  :وقيل ،عن السؤال ىفاستغن ،حصل العلم به من غير سؤال :أي ؛فاعله

 .وهو يريد أن يعلم ذلك من غير سؤال
 

 :َل تجادل العلماء :الوصية الواحدة والعشرون
 .توكفيمق   العلماءَ  لِ ال تجادِ  ،يا بني :وقال لقمان البنه

 

 :إياك والكذب :وصية الثانية والعشرونال
 .فإنه شهي كلحم العصفور عما قليل يقاله صاحبه ؛إياك والكذب ،يا بني :وقال لقمان البنه

 



 :احفظ إخوانك :الوصية الثالثة والعشرون
لقك للقريب ط خ  بس  ا ،اسيد   ل  إن تمسكت بهن لم تزَ  أوصيك بخالل   ،يا بني :وقال لقمان البنه

بول نهم من قَ وآمِ  ،أقاربك ل  وصِ  ،واحفظ إخوانك ،جهلك عن الكريم واللئيم ك  سِ وأم ،والبعيد
وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم  ،يريد فسادك ويروم خداعك أو سماع باغ   ،قول ساع  

 .هم ولم يعيبوكب  تعِ 
 

 :حياءك ظْ احفَ  :عشرونالوصية الرابعة وال
 ،كغيظك بفضيحتِ  وال تشفِ  ،وجهك بالمسألة ماءَ  ب  ذهِ ال ت   ،يا بني :وقال لقمان البنه

 .كقدرك تنفعك معيشت   ف  عرِ او 
 

 ؟ن حولككيف تعرف مَ  :الوصية الخامسة والعشرون
إال  وال الشجاع   ،إال عند الغضب ف الحليم  عرَ ال ي   :فون إال عند ثالثعرَ ثالثة ال ي   :وقال لقمان
 .عند الحاجة إليه إال وال األخ   ،عند الحرب

 

 :حقيقة الدنيا :ة السادسة والعشرونالوصي
فلتكن  ،ق فيه ناس كثيروقد غرِ  ،عميق إن الدنيا بحر   ،يا بني :البنه  -عليه السالم -قال لقمان 

 راعها التوكل على الله عزوشِ  ،وحشوها اإليمان بالله تعالى ،جلو  سفينتك فيه تقوى الله عز
 !اراك ناجي  وما أ   ،لعلك تنجو ،جلو 
 

 :دنياك عْ ب   :عة والعشرونالوصية الساب
وال تبع آخرتك بدنياك تخسرهما  ،اهما جميع  ح  ك تربَ دنياك بآخرتِ  ع  بِ  ،يا بني :وقال لقمان البنه

 .اجميع  
 

 



 :أنت والدنيا :الوصية الثامنة والعشرون
 فأنت إلى دار   ؛الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت اآلخرة إنك استدبرتَ  ،يا بني :وقال لقمان البنه

 .ن دار تباعد عنهامِ  رب منها أقرب  تق
 

 :أخلص :الوصية التاسعة والعشرون
 .ك فاجر  أنك تخشى ليكرموك وقلب   الناسَ  رِ ال ت   :البنه -عليه السالم  -قال لقمان 

 

 :التوبة ر  َل تؤخ    :الوصية الثالثون
بادرة إلى التوبة ن ترك المومَ  ،ةبغت يفإن الموت يأت ؛ر التوبةال تؤخ ِ بني،  يا :قال لقمان البنه

حتى  ،يأن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاص :أحدهما ،رين عظيمينبالتسويف كان بين خطَ 
أن يعاجله المرض أو الموت فال يجد مهلة لالشتغال  :الثاني ،فال يقبل المحو ،اا وطبع  ن  ي   يصير رَ 
 .بالمحو

 

 :كمن الدنيا بالغَ  ذْ خ  : والثالثون ةالوصية الواحد
 ،من الدنيا بالغك ذ  وخ   ،قتوكهم فيم  ل  وال تجادِ  ،بركبتيك العلماءَ  مِ زاحِ  ،بني يا :ان البنهوقال لقم

وعلى أعناق الرجال   ،عياال   الدنيا كل الرفض فتكونَ  ضِ وال ترف   ،وأنفق فضول كسبك آلخرتك
 ،وممن الص أفضل   فإن الصالةَ  ؛ا يضر بصالتكصوم   م  وال تص   ،ر شهوتكا يكسِ وصم صوم   ،كال  

 .ذا الوجهينِ  ط  وال تخالِ  ،السفيهَ  سِ وال تجالِ 
 

 :ن غير سببم   كْ َل تضحَ : الوصية الثانية والثالثون
وال تسأل عما ال  ،بفى غير أرَ  وال تمشِ  ،بمن غير عجَ  ك  ال تضحَ  ،بني يا :ا البنهوقال أيض  

 !تَ ك  ك ما تَر غيرِ  ومالَ  ،تَ م  ك ما قد  فإن مالَ  ؛غيرك ح مالَ صلِ ع مالك وت  وال تضي ِ  ،عنيكيَ 

 



 :مرحَ ي  م رحَ من يَ  :الوصية الثالثة والثالثون
ن ومَ  ،م  يأثَ  الشر   لِ ومن يق   ،م  يغنَ  الخيرَ  لِ ومن يق   ،م  يسلَ  ت  ومن يصم   ،م  رحَ ي   م  رحَ إن من يَ  ،بني يا

 .م  ه يندَ لسانَ  ك  ال يملِ 
 

 :َل تجزع للبالء :الوصية الرابعة والثالثون
ب لصالح يجر  ا عبدوال ،ب بالنارإن الذهب يجر   ،بني يا :البنه -له رحمه ال -وقال لقمان 

 .ط فله السخطومن سخِ  ،فله الرضا يفمن رض ؛ا ابتالهمالله قوم   فإذا أحب   ،بالبالء
 

 :ن الندامةر العاقبة أم  ن أبصَ مَ  :الوصية الخامسة والثالثون
 .إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة :وقال لقمان

 

 :لوةعليك بالخَ  :وصية السادسة والثالثونال
إنك تديم الجلوس  ،يا لقمان :فكان يمر به مواله فيقول ،وكان لقمان يطيل الجلوس وحده

وطول  ،للفكر دة أفهم  ح  إن طول الوَ  :فيقول لقمان ،لك سَ مع الناس كان آنَ  فلو جلستَ  ،وحدك
 .الفكر دليل على طريق الجنة

 

 :م العلم تباهي بهَل تعلَّ  :الوصية السابعة والثالثون
م العلم تباهي به ال تعل   ،أي ب ني: قال لقمان عليه السالم البنه: عن شهر بن حوشب قال

 أو ترائي به المجالس.، ماري به السفهاءت   أو، العلماء

 :َشاو ْر َمن َجرَّب :الوصية الثامنة والثالثون
 :(357/  7) - أدب الدنيا والدين
فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغالء وأنت  ب؛ن جر  مَ  ر  يم البنه: شاوِ وقال لقمان الحك

 تأخذه مجان ا. 

 



 :دْ فاشهَ  تَ دْ تشه  الوصية التاسعة والثالثون: إذا اس  
 .(356/  7) -أدب الدنيا والدين 

ذا بن اليمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ))قال لقمان البنه: يا بني، إ عن حذيفةَ 
 ((.حتى تنظرَ  ل  فال تعجَ  تَ ر  شِ ، وإذا است  ن  فأعِ  تَ ن  عِ ، وإذا است  د  فاشهَ  تَ د  شهِ است  
 

 :الوصية األربعون: وإنما يطفئ الخير الشر
لشر بالشر يطفأ، فإن كان صادق ا فليوقد نارين اإن  :ن قالب مَ كذَ   ،وقال لقمان البنه: يا بني

 النار. كما يطفئ الماء    ،الشر طفئ الخير  هل تطفئ إحداهما األخرى، وإنما ي ر  ولينظ  
 

 :واأللف قليل ،ألف صديق ذْ واألربعون: اتخ   ةالوصية الواحد
 اتخذ ألفَ  ،فال يطمئن إليك الثاني، يا بني ،صديقك األول ك  ال تتر   ،وقال لقمان البنه: يا بني

اوال تتخذ عدو   ،واأللف قليل ،صديق  .والواحد كثير   ،ا واحد 
 

 .يل رْ اللهم اغف   :كلسانَ  دْ عو    :ية واألربعونالوصية الثان
فيها  ال يرد   فإن لله ساعات   ؛ياللهم اغفر ل :لسانك د  عو ِ  ،بني يا :ويروى عن لقمان أنه قال البنه

 .(3/  7) - أسباب المغفرة لعبدالرحمن الحنبلي ؛سائال  
 

 :من ذهب الصمت   :الوصية الثالثة واألربعون
فإن الصمت  ،إن كان الكالم من فضة :عن قول لقمان البنه -مه الله رح -وسئل ابن المبارك 

عن معصية الله من  فإن الصمتَ  ،لو كان الكالم بطاعة الله من فضة :معناه :فقال، من ذهب
 .جامع العلوم والحكم ؛ذهب

 



 :منك الديك أكيسَ  َل يكوننَّ  :الوصية الرابعة واألربعون
 :(7751شعب اإليمان للبيهقي )

أكيس منك، ينادي  الديك   ن  في بعض وصايا لقمان الحكيم البنه أنه قال: يا بني؛ ال يكونَ وي ر  
 باألسحار وأنت نائم.

 

 :الوصية الخامسة واألربعون: اإليمان قائد
ر إن اإليمان قائد، والعمل سائق، والنفس حرون؛ فإن فتَ  قال لقمان الحكيم البنه: يا بني،

 إذا أطمعت نت، فإذا اجتمعا استقامت، إن النفسَ فتر قائدها حرَ الطريق، وإن  ت عنسائقها ضل  
األمر إليها  عت، وإذا فوضت إليها أساءت، وإذا حملتها على أمر الله صلحت، وإذا تركتطمِ 

له فيها، وال بد له منها،  ن ال حاجةمَ  ينك، وأنزلها منزلةَ ها على دِ م  ك، واتهِ نفسَ  ر  فسدت؛ فاحذَ 
يخير نفسه في األخالق، فما  األحمقَ  ه بالمكاره حتى تعترف بالحق، وإنفسَ ن ذل  ي   وإن الحكيمَ 

 .ه(هت منها كرِ أحبت منها أحب، وما كرِ 
 

 :هبْ رجاًل فأغض   أن تؤاخيَ  الوصية السادسة والثالثون: إذا أردتَ 
 إذا أردت أن تؤاخيَ  قال ابن الجوزي: "حدثنا محمد بن إسحاق قال: قال لقمان البنه: يا بني،

 . فاحذره" فك عند غضبه وإاله قبل ذلك، فإن أنصَ ب  ال  فأغضِ رج
 

 :ن الجانبكن لي   
الجانب، قريب المعروف، كثير التفكير، قليل الكالم،  نَ كن لي ِ   ،أوصى لقمان ابنه فقال: يا بني

 .مارِ وال ت   ،وال تصاخب ح  قليل الفرح، وال تماِز  ،إال في الحق، كثير البكاء
 وإذا تكلمت فتكلم بحكم. ،فكيروإذا سكت فاسكت في ت

فإن مالك ما  ؛ال تضيع مالك وتصلح مال غيرك ،يا بني ،ال تضيع مالك وتصلح مال غيرك
 لنفسك، ومال غيرك ما تركت وراء ظهرك(. قدمتَ 

 

 



 :إن القلب ليحيا بالكلمة
 بوابل المطر. كما تحيا األرض    ،وقال لقمان: إن القلب ليحيا بالكلمة من الحكمة

 

 :ن ذكر الله عز وجلر مأكث  
قال جل وعال  ؛رهن ذكَ فإن الله ذاكر مَ  ؛كر الله عز وجلمن ذِ  ر  قال لقمان البنه: يا بني، أكثِ 

 .[762}فَاذ ك ر وِني أَذ ك ر ك م { ]البقرة: وتقدس: 
 

 :ك بين عينيكلتكن ذنوب  
 ر  ، وال تستكثِ ن ذنوبك إلى اللهمِ  ر  ذنوبك بين عينيك، وعملك خلف ظهرك، وفِ  ن  يا بني، لتك  

 لك.عمَ 
 

 :هرْ الخاطئ فال تعي    إذا رأيتَ 
 ك.فإنما تسأل عن عملِ  ؛واذكر ذنوبك ،رهالخاطئ فال تعي ِ  يا بني، إذا رأيتَ 

 

 :الله ع  أط  
 قه.ل  ن خَ مه مِ وعصَ  ،ن أطاع الله كفاه ما أهمهفإنه مَ  ؛الله يا بني، أطعِ 

 

 :إلى الدنيا نْ َل تركَ 
 ق ا أهونَ ل  ق الله خَ وما خلَ  ،ق لهاخلَ فإنك لم ت   ؛قلبك بحبها ل  وال تشغَ  ،ياإلى الدن ن  يا بني، ال تركَ 

 ولم يجعل بالها عقوبة  للعاصين. ،عليه منها؛ ألنه لم يجعل نعمتها ثواب ا للمطيعين

 



 :بالكسب الحالل نْ استع  
حد قط إال ر أفإنه ما افتقَ  ؛بالكسب الحالل ن  استعِ  ،فروي أن لقمان الحكيم قال البنه: يا بني

من هذه الخصال  وأعظم   ،ه، وذهاب مروءتهفي عقلِ  ينه، وضعف  أصابه ثالث خصال: رقة في دِ 
 .(212/  3) -اآلداب الشرعية  ؛الناس به استخفاف  

 

 :احكيمً  مار  َل ت  
 :(45/  7) -اآلداب الشرعية 

وال  ،الوم  ظَ  اشرن  وال تع ،اوال تجادلن لجوج   ،احكيم   ن  ال تماريَ  ،يا بني :وقال لقمان البنه
 .امتهم   تصاحبن  

 

 :الحق ولو على نفسك قل  
الحق ولو على  فقلِ  ،ومن بالغ فيها أثم ،من قصر في الخصومة خصم ،يا بني :اوقال أيض  

 .من غضب بالِ فال ت   ،نفسك
 

 :المجيب ئل غيرك أن تكون أنتإياك إذا س  
 :(753/  2) -اآلداب الشرعية 

نك أك  ،المجيب ئل غيرك أن تكون أنتإياك إذا س   :لقمان البنهقال  ،ا عن مجاهدروي أيض  
ودللت  ،وعنفت السائل ،فإنك إن فعلت ذلك أزريت بالمسؤول ؛رت بعطيةأو ظفِ  ،أصبت غنيمة

 ،فاءك  رصك على الثناء من األَ حِ  ليشتد   ،يا بني ،لمك وسوء أدبكالسفهاء على سفاهة حِ 
 .واإلخوان الصالحين ،واألدب النافع

 



 :للحق عْ اضَ تو 
 

 .الناس أعقلَ  ن  للحق تك   ع  تواضَ  ،يا بني :وقال لقمان البنه
 

 :ك الحليم خيرب  يضر  
 :(223/  2) -اآلداب الشرعية 

 .من أن يدهنك األحمق ألن يضربك الحليم خير   ،يا بني :قال لقمان البنه :وقال زيد بن أسلم
 

 :النوم إياك وكثرةَ 
 :(745/  3) -اآلداب الشرعية 

 ،احق   فإنك إذا كسلت لم تؤد ِ  ؛والضجر ،والكسل ،النوم إياك وكثرةَ  ،يا بني :قمان البنهوقال ل
 .على حق ر  لم تصبِ  رتَ وإذا ضجِ 

 

 :عبَ ا على ش  شيئً  لْ َل تأك  
 :(756/  3) -اآلداب الشرعية 

لك من أن  فإنك أن تتركه للكلب خير   ؛بعا على شِ ال تأكل شيئ   ،يا بني :وقال لقمان البنه
 .هكلَ تأ
 

 :ضرب الوالد للولد كالسماد للزرع
 :(624/  3) -اآلداب الشرعية 

 .للزرع مادِ الوالد للولد كالس ِ  ضرب   :وقال لقمان
 

 



 :عَ بلَ ا فت  وً لْ ح   نْ َل تك  
 :(644/  3) -اآلداب الشرعية 

 .لفظَ ت  ا فوال تكن مر   ،بلعَ ا فت  لو  ال تكن ح   ،يا بني :أنه قال البنه -عليه السالم  -وعن لقمان 
 

 :هم عمالً أعقل الناس عن الله عز وجل أحسن  
 فإن أعقلَ  ؛عن الله عز وجل ل  اعقِ  ،يا بني :أن لقمان عليه السالم قال البنه ،وهب بن منبهعن 

يا  ،ن الشيطان ليفر من العاقل وما يستطيع أن يكابدهإو  ،الناس عن الله عز وجل أحسنهم عمال  
 .(9/  7) -األذكياء/ ط. مكتبة الغزالي  ؛من العقل بشيء أفضلَ  الله   دبِ ما ع   ،بني

 

 :ل عن اللهن عقَ أعقل الناس مَ 
 وإن الشيطان ليفر   ،ل عن اللهن عقَ فإن أعقل الناس مَ  ؛عن الله ل  اعقِ  ،يا بني :وقال لقمان البنه

 ،لفقهاءا ال يتعايا فيه اأال أعلمك طب   :وقال لرجل من جلسائه ،دهبما يستطيع أن يكا ،ن العاقلمِ 
يت ا إال سم  أما الطب فال تأكل طعام   :قال ،بلى يا أبا عبدالله :قال ،ا ال يتعايا فيه الحلماءلم  وحِ 

بما  ر  وأما الفقه فإن سئلت عن شيء عندك فيه علم فأخبِ  ،دته على آخرهوحمِ  ،الله على أوله
إذا كان في  :وقال ،شيءإال أن تسأل عن  ،الصمت لم فأكثرِ وأما الحِ  ،ال أدري :وإال فقل ،تعلم
 .(252/  9) -البداية والنهاية  ؛هشدِ ع في ر  مِ ط   ،والرهبة   الحياء   :قانل  خ   يالصب

 

 :خصال حتى يكون فيه عشر   امرئ   ما يتم عقل  
 :ما يتم عقل امرئ حتى يكون فيه عشر خصال ،يا بني :أن لقمان قال البنه ،بن منبه وهبِ عن 

التواضع أحب  ،ماله مبذول يصيب من الدنيا القوت وفضل   ،مأمولوالرشد فيه  ،منه مأمون الكبر
وال يتبرم من  ،ال يسام من طلب الفقه طول دهره ،والذل أحب إليه من العز ،إليه من الشرف

 ،ويستقل كثير المعروف من نفسه ،يستكثر قليل المعروف من غيره ،طلب الحوائج من قبله
ن إو  ،ا منه وأنه شرهمأن يرى جميع أهل الدنيا خير   :ذكره صلة العاشرة التي بها مجده وأعلىوالخَ 

 



 ،أنا ك  لعل هذا ينجو وأهلِ  :ا منه قالن رأى شر  إو  ،وتمنى أن يلحق به ،ا منه سره ذلكرأى خير  
 .(76/  7) -األذكياء/ ط. مكتبة الغزالي  ؛فهنالك حين استكمل العقل

 

 :سن العقلد ح  دغاية الشرف والسؤ 
ه غطى ن عقل  ن حس  ومَ  ،سن العقلد ح  دغاية الشرف والسؤ  :ان قال البنهأن لقم ،عن مكحول
 .عنه مواله يورض ،ح ذلك مساويهصلَ أو  ،ذنوبه ذلك جميعَ 

 

 :الجاهل في ود    بْ َل ترغَ 
الجعد أبو  :من أهل البصرة يقال له بي عثمان رجل  أعن  ،حدثنا معمر ،حدثنا ابن المبارك

تهاون توال  ،هفيرى أنك ترضى عملَ  الجاهل ترغب في ود ِ  ال :قال لقمان البنه :قال ،عثمان
 .(79/  7) -األذكياء/ ط. مكتبة الغزالي  ؛الحكيم فيزهد فيك بمقتِ 

 :يد الله على أفواه الحكماء
أحدهم إال ما  م  ال يتكل   ،ن يد الله على أفواه الحكماءإأال  :قال لقمان :عن عبدالله بن زيد قال

 .هيأ الله له
 

 :يعتزلك الشرَّ  اعتزل  
 .قلِ فإن الشر للشر خ   ؛يعتزلك الشر   اعتزلِ  ،يا بني :أن لقمان قال البنه :عن قتادة

 

 :الرغب يبعد القريب
فإن الرغب كل  ؛إياك والرغبَ  ،يا بني :مكتوب في الحكمة :عن أبيه قال ،عن هشام بن عروة

 ؛الغضب إياك وشدةَ  ،بني يا ،ويزيل الحكم كما يزيل الطرب ،الرغب يبعد القريب من القريب
 .حقة لفؤاد الحكيمم  الغضب مَ  فإن شدةَ 

 

 



 :المجالس على عينك ر  اختَ 
اختر المجالس  ،يا بني :قال لقمان البنه وهو يعظه :روى اإلمام أحمد عن عبيد بن عمير قال

ا م  فإنك إن تك عالِ  ؛فاجلس معهم ،فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل ،على عينك
ال  ،يا بني ،وإن يطلع الله عليهم برحمة تصيبك معهم ،ا يعلموكغبي   وإن تك   ،علمكينفعك 

وإن تك  ،ا ال ينفعك علمكم  فإنك إن تك عالِ  ؛ر الله فيهذكَ تجلس في المجلس الذي ال ي  
يغيظَن ك ال  ،يا بني ،وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بسخط يصيبك معهم ،غي ايزيدوك  جاهال  

  .ال يموت فإن له عند الله قاتال   ؛الذراعين يسفك دماء المؤمنينرحب  امرؤ  
 

 :لتكن كلمتك طيبة
وليكن وجهك  ،لتكن كلمتك طيبة ،بني :في الحكمة مكتوب   :عن أبيه قال ،عن هشام بن عروة

 :مكتوب في الحكمة أو في التوراة :وقال ،إلى الناس ممن يعطيهم العطاء تكن أحب   ،ابسط  
مكتوب في  :وقال ،رحمونرحمون ت  كما تَ   :مكتوب في التوراة :وقال ،كمةالرفق رأس الح

 .وخليل أبيك ،كخليلَ  ب  أحِ  :مكتوب في الحكمة :وقال ،عون تحصدونكما تزرَ   :الحكمة
 

 :؟أي الناس أصبر
 :قال ؟أي الناس أصبر :قيل للقمان :عن أبي قالبة قال ،عن أيوب ،عن معمر ،روى عبدالرزاق
فأي  :قيل ،ن ازداد من علم الناس إلى علمهمَ  :قال ؟فأي الناس أعلم :قيل ،ذىصبر ال يتبعه أ

 س عنده خير  مِ ولكن الغني الذي إذا الت   ،ال :قال ؟من المال ي  الغن :قيل ،يالغن :قال ؟الناس خير
 .وإال أغنى نفسه عن الناس ،وجد

 

 ؟:أي الناس شر
وحدثنا  ،االذي ال يبالي أن يراه الناس مسيئ   :قال ؟أي الناس شر :قيل للقمان :عن ابن عيينة قال

الذين  عظامَ  د الله  يبد ِ  :وجدت في بعض الحكمة :قال ،عن مالك بن دينار ،أبو الصمد
بما قد  ل  ولما تعم   م  ما لم تعلَ  مَ ال خير لك في أن تعلَ  :ووجدت فيها ،يتكلمون بأهواء الناس

 



 ،ثم ذهب يحملها فعجز عنها ،فحزم حزمة ،ال رجل احتطب حطب  ثَ ل ذلك مَ ثَ فإن مَ  ؛متعلِ 
 .أخرى افضم إليه

 

 :َل يأكل طعامك إَل األتقياء
ك إال ال يأكل طعامَ  ،يا بني :قال لقمان البنه :روى عبدالله بن أحمد عن أبي سعيد قال

 .في أمرك العلماء ر  وشاوِ  ،األتقياء
 

 :مرارة الفقر
فلم  ،وحملت كل حمل ثقيل ،من الفقر ر  ا أمَ ئ  شي ق  فلم أذ   ،المرارَ  قد ذقت   :قال لقمان البنه

البداية والنهاية  ؛لكان السكوت من ذهب ،ولو أن الكالم من فضة ،أحمل أثقل من جار السوء
- (9  /245). 
 

 :اليقين
ف يقينه يضعف ومن يضع   ،العمل ال يستطاع إال باليقين ،بني يا :قال لقمان البنه ،عن الحسن

وإذا  ،ه باليقين والنصيحةب  فاغلِ  ،يبل الشك والر  بَ جاءك الشيطان من قِ  إذا ،بني يا :وقال ،عمله
ل الرغبة والرهبة بَ ذا جاءك من قِ إو  ،كر القبر والقيامةه بذِ ب  مة فاغلِ آل الكسل والسبَ جاءك من قِ 

ع بالجنة والنار حق يقينهما إال خش ما أيقن عبد   :وقال الحسن ،متروكة قة  فارَ ن الدنيا م  أه ر  خبِ أف
 ،وباليقين هربت من النار ،باليقين طلبت الجنة :وقال ،صد حتى يأتيه الموتتواستقام واق ،وذبل

  وفي معافاة الله خير   ،على الحق ر  صبِ أوباليقين  ،وجهها كملِ أيت الفرائض على وباليقين أد  
 ،ناس في العافية سواءال :وقال ،قوافإذا نزل البالء تفارَ  ،قد والله رأيناهم يتعاونون في العافية ،كثير

وفي  ،الله وغيره ن من يعبدفإذا نزل البالء تبي   :وفي رواية ،ن عنده الرجالفإذا نزل البالء عنده تبي  
/  9) -البداية والنهاية  ؛والمنافق إلى نفاقه ،يمانهإن المؤمن إلى فإذا نزل البالء سكَ  :رواية

212). 
 

 



 :اشيئً  نَّ َل تحقرَ 
 ؛همن الشر أن تتقيَ  ئ اشي ن  فال تحقرَ  ،ه وشرهك يوزن خير  ا إلى عملِ اظر غد  نك نإ ،ابن آدم :وقال

 .ك مكانهر  ك شَ ا في ميزانِ فإنك إذا رأيته غد  
 .في أعناقكم كم قالئدَ يت أعمال  وبقِ  ،الدنيا وقال: ذهبتِ 

 .اما جميع  هرَ خرتك بدنياك فتخسَ آ ع  تبِ  وال ،اهما جميع  ح  خرتك تربَ آدنياك ب ع  بِ  ،وقال: ابن آدم
 

 :مثل أهل الذكر
البداية والنهاية  ؛ل النور والظلمةثَ كر والغفلة كمَ ل أهل الذ ِ ثَ إن مَ  :قال لقمان البنه :قال ،عن وهب

- (9  /211). 
 

 :وصايا غالية
الله تجارة تريد بها ربح الدنيا  اتخذ طاعةَ  ،يا بني :قال لقمان البنه :قال ،وهب بن منبهعن 

واأليام  ،ركح  والدنيا بَ  ،راعهاوالتوكل على الله شِ  ،سفينتك التي تحمل عليهاواإليمان  ،واآلخرة
والنافلة هي هديتك التي ترجو بها   ،واألعمال الصالحة تجارتك التي ترجو ربحها ،جكو  مَ 

والله  ،والموت ساحلها ،ورد النفس عن هواها مراسيها ،جيهاز  رها وي   والحرص عليها يسي ِ  ،كرامتك
وأصفاهم  ،أكثرهم بضاعة :وأحب التجار إلى الله وأفضلهم وأقربهم منه ،ه مصيرهاوإلي ،ملكها

نت فكلما حس   ،وأخبثهم طوية ،هم هديةؤ  وأرد ،هم بضاعةأقل   :وأبغضهم إليه ،وأخلصهم هدية ،نية
يا  :بنهقال لقمان ال :وفي رواية عنه أنه قال ،وكلما خلصت هديتك تكرم ،تجارتك ازداد ربحك

وحشوها  ،واجعل سفينتك تقوى الله ،ك األرباح من كل مكانذ طاعة الله بضاعة تأتِ اتخ ،بني
 لعلك أن تنجو وما ،رك العلم النافع والعمل الصالحح  وبَ  ،راعها اإليمان باللهوشِ  ،التوكل على الله

 !راك بناج  أ  
الزهر  ؛ود"ق اإلنسان ثالثة أثالث: ثلث لله، وثلث لنفسه، وثلث للدلِ قال لقمان البنه: "خ  

 .(33/  7) -ن تنزه عن الذنوب والقبائح الفاتح في ذكر مَ 

 


