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 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أفضل االنبياء والمرسمين     
 سيدنا محمد الصادق االمين وعمى آلو وصحبو أجمعين .

 وبعد....

موضوع وصايا لقمان الحكيم في القرآن لنأخذ منو العبر  فقد أختير     
والخير فيمن وعى واعتبر .حيث ان لقمان )عميو السالم( ذكره اهلل في 
القرآن وسمى سورة بإسمو وذكره فييا وقال )ولقد اتينا لقمان الحكمة( فقد 

 مّن اهلل عميو بالحكمة.

تبر ىذه الوصايا اميات ولقد وصى ابنو وصايا ذكرىا اهلل في القرآن وتع    
الحكم وكل وصية يستمزم الى فعميا ان كانت امرًا والى تركيا ان كانت 

بأصل الدين وىو التوحيد ونياه عن الشرك وامره ببر الوالدين  فأمرهنييًا. 
وبين لو السبب الموجب لبرىما وامره بأن يشكره وشكرىما وكذلك ان ال 

في  بإحسانع ذلك المصاحبة ليما يطعيما ان جاىداه عمى الشرك باهلل وم
الدنيا وامره بمراقبة اهلل والخوف منو فانو يعمم صغائر االمور وكبائرىا من 

الصالة واالمر  بإقامةالخير والشر وسوف يأت بيا اهلل يوم القيامة وامره 
بالمعروف والنيي عن المنكر والصبر عمى البالء , ونياه عن التكبر , 

عن البطر واالشر والمرح , وامره بالسكون في وامره بالتواضع ونياه 
 الحركات وعن غض الصوت وعدم االستعالء بو.

فحقيق بمن وصى بيذه الوصايا ان يكون مخصوصًا بالحكمة مشيورًا     
 بيا.
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 المبحث االول

 لقمان الحكيم

 عممو . –صفاتو  –عصره  –نسبو  –اوال : اسمو 

 إسمو :  . أ
 عمى اقوال :اختمف المفسرين في اسم لقمان 

 .(ٔ)ىو لقمان بن ناعور بن ناحور بن تارخ وىو آزر .  -
 (ٕ)ىو لقمان بن عنقا بن مرون.  -
 (ٖ)ىو لقمان بن باعورا ابن اخت ايوب او خالتو , وقيل كان من اوالد آزر.  -

 نسبو : . ب
اسم اعجمي ال عربي مشتق من أما ىل ىو عربي أم أعجمي : فمقمان  -

 (ٗ).المقم
 (٘)قال السييمي عن لقمان : وكان نوبيًا من أىل أيمة . -

                                                             

ه( , حققو محمد  ٙٔ٘المتوفى )  تفسير البغوي "معالم التنزيل" : ألبي محمد بن الحسين بن مسعود البغوي ((ٔ
 .ٕٙٛ, صٔٔبن عبدالصمد , دار طيبة , الرياض , المجمد السادس , ج

المتوفى فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير : محمد بن عمي بن محمد الشوكاني  ((ٕ
 .ٔٗٔٔلبنان , ص –يوسف الغوش , دار المعرفة , بيروت  –ه( , تحقيق ٕٓ٘ٔ)

تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التأويل : أبي القاسم جار اهلل محمود بن عمر  ((ٖ
لبنان ,  –مأمون شيحان , دار المعرفة , بيروت خميل  –( ه , تحقيق ٖٛ٘ – ٚٙٗالزمخشري الخوارزمي )

  .ٖ٘ٛ, ص ٕٔج
: ألبي الفضل شياب الدين السيد محمود االلوسي , والسبع المثاني العظيم روح المعاني في تفسير القرآن  ((ٗ

  .ٖٕٔ, ص ٕلبنان , ج –( ه , دار احياء التراث العربي , بيروت ٕٓٚٔت سنة )
 .ٔٗٔٔص, ٕٔجفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير :  ((٘
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واخرج ابن مردويو عن ابي ىريرة )رضي اهلل عنو( قال : قال رسول اهلل  -
)صمى اهلل عميو وسمم( " أتدرون ما كان لقمان " قالوا اهلل ورسولو اعمم , قال 

 (ٔ)"كان حبشيًا". 
ل : قال رسول اهلل واخرج ابن عساكر عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قا -

)صمى اهلل عميو وسمم( " سادات السودان اربعة , لقمان الحبشي و النجاشي 
 (ٕ)جع". يو بالل و م

 (ٖ)ان مصر ذا مشافر.دبن المسيب : كان لقمان من سو  دوقال سعي -

 ج.  عصره:

قيل انو قد ادركو داود )عميو السالم( واخذ عنو العمم وكان يفتي قبل مبعث  -
داود )عميو السالم( فمما بعث قطع الفتوى ,فقيل لو : لَم ؟ فقال : أال أكتفي 

 (ٗ)إذا كفيت. 
ونقل عن الواقدي انو قال : ان زمانو كان بين محمد )صمى اهلل عميو وسمم(  -

 (٘)وعيسى )عميو السالم(. 
 (ٙ)في زمن داود )عميو السالم(. ل: انو كان قاضيًا عمى بني اسرائيوقيل  -

 
                                                             

د. عبداهلل بن  –( ه , تحقيق ٜٔٔ – ٜٗٛالدار المنشور في التفسير بالمأثور : لجالل الدين السيوطي ) ((ٔ
  .ٕٗٙ, صٔٔعبدالمحسن التركي , مركز ىجر لمبحوث والدراسات العميا العربية واالسالمية , القاىرة , ج

 .ٕ٘ٙ, ص ٔٔالدار المنشور في التفسير بالمأثور : ج( (ٕ
(ه , تحقيق ٗٚٚ – ٓٓٚتفسير القرآن العظيم : البي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ) ((ٖ
  .ٖٖٖ, ص ٙالسعودية , ج –سامي بن محمد السالمة , دار طيبة , الرياض  –
تفسير البحر المحيط : ألثير الدين محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف ابن حيان الشيير بأبي حيان  ((ٗ
,  ٚلبنان , ج –د. عبدالرزاق الميري , دار احياء التراث العربي , بيروت  –ندلسي الغرناطي , تحقيق اال
  .ٖٕٗص
  .ٛٙٗ, ص ٙٔوالسبع المثاني : جالعظيم روح المعاني في تفسير القرآن  ((٘
  .ٖٖٗ, ص ٙتفسير القرآن العظيم : ج ((ٙ
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 د. صفاتو الخمقية :

ذكر مجاىد في وصفو انو كان غميظ الشفتين مصفح القدمين وقيل كان  -
مشقق الرجمين ذا مشافر , وكذلك قال ابن المسيب : ان لقمان كان اسود 

 (ٔ)من سودان مصر.
الزبير , قمت لجابر بن عبداهلل : ما انتيى اليكم وقال قتادة عن عبداهلل بن  -

 (ٕ)من شأن لقمان ؟ قال : كان قصيرًا أفطس من النوبة.

 لممفسرين اقوال عدة في عممو ومينتو , نذكر منيا : ه. عممو:

 (ٖ)عن سعيد بن المسيب ان لقمان كان خياطًا. -
 (ٗ)وقال الواقدي: كان لقمان قاضيًا لبني اسرائيل. -
ن الربيع : كان لقمان نجادًا بالدال , وىو من يعالج الفرش وقال خالد ب -

  (٘)والوسائد ويخيطيا.
 (ٙ)وعن ابن عباس )رضي اهلل عنو( قال : انو كان راعيًا. -

 لقمان نبي أم حكيم  -ثانيا  

 وىو عمى قولين :

: وىو قول جميور اىل التأويل انو كان وليًا أي حكيمًا ولم يكن  القول االول -
نبيًا, فعن ابن عمر )رضي اهلل عنو( قال : سمعت رسول اهلل )صمى اهلل عميو 

                                                             

  .ٖٛ, ص ٕٔروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : ج ((ٔ
  .ٖٖٖ, ص ٙتفسير القرآن العظيم : ج ((ٕ
  .ٖٕٗ, ص ٚتفسير البحر المحيط : ج ((ٖ
  .ٕٙٛ, صٔٔتفسير البغوي معالم التنزيل : ج ((ٗ
 .ٖٛ, ص ٕٔروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : ج ((٘
 .ٖ٘ٛ,ص ٕٔتفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التأويل : ج  ((ٙ
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وسمم( يقول: لم يكن لقمان نبيًا ولكن كان عبدًا كثير التفكر حسن اليقين احب 
خميفة يحكم بالحق فقال اهلل تعالى فأحبو فمن عميو بالحكمة وخيره في أن يجعمو 

ربي ان خيرتني قبمت العافية وتركت البالء وان عزمت عمي فسمعًا وطاعة فإنك 
 (ٔ)ستعصمني.

واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن قتادة في قولو تعالى "ولقد اتينا لقمان  -
 (ٕ)الحكمة" , قال : الفقو في االسالم انو لم يكن نبيًا ولم يوح اليو.

 (ٖ): وىو قول عكرمة والشعبي انو كان نبيًا . القول الثاني -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

الجامع الحكام القرآن والمبين لما تضمنو من السنة وآي الفرقان : ألبي عبداهلل محمد بن احمد بن ابي بكر  ((ٔ
  .ٛٙٗص , ٙٔ(ه , حققو د. عبداهلل بن عبدالمحسن التركي, مؤسسة الرسالة , جٔٚٙالقرطبي , ت)

  .ٕٛٙ, ص ٔٔالدر المنثور في التفسير بالمأثور : ج ((ٕ
 .ٖٙٛ, ص ٕٔتفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التأويل : ج (ٖ)
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 المبحث الثاني

 وصايا لقمان في القرآن

 ثضٌ اهلل اىرمحِ اىرحيٌ

 ثِىَاىِذَيْهِ اىْإِّضَبَُ وَوَصَّيْنَب( 31) عَظِيٌٌ ىَظُيٌٌْ اىشِّرْكَ إَُِّ  ثِبىيَّهِ تُشْرِكْ ىَب ثُنَيَّ يَب يَعِظُهُ وَهُىَ ىِبثْنِهِ ىُقََْبُُ قَبهَ ))وَإِرْ

 عَيَىٰ جَبهَذَاكَ وَإُِ( 31) اىََْصِريُ إِىَيَّ وَىِىَاىِذَيْلَ ىِي اشْنُرْ أَُِ عَبٍَيِِْ فِي وَفِصَبىُهُ وَهٍِْ عَيَىٰ وَهْنًب أٍُُّهُ حَََيَتْهُ

 إِىَيَّ ثٌَُّ إِىَيَّ أََّبةَ ٍَِْ صَجِيوَ وَاتَّجِعْ  ٍَعْرُوفًب اىذُّّْيَب فِي وَصَبحِجْهََُب  تُطِعْهََُب فَيَب عِيٌٌْ ثِهِ ىَلَ ىَيْشَ ٍَب ثِي تُشْرِكَ أَُ

ْ حَجَّخٍ ٍِثْقَبهَ تَلُ إُِ إَِّّهَب ثُنَيَّ يَب( 31) تَعََْيُىَُ مُنتٌُْ ثََِب فَأَُّجِّئُنٌُ ٍَرْجِعُنٌُْ  فِي فَتَنُِ خَرْدَهٍ ٍِِّ

 وَأٍُْرْ اىصَّيَبحَ أَقٌِِ ثُنَيَّ يَب( 31) خَجِريٌ ىَطِيفٌ اىيَّهَ إَُِّ  اىيَّهُ ثِهَب يَأْدِ أَرْضِاىْ فِي أَوْ اىضَََّبوَادِ فِي أَوْ صَخْرَحٍ

 ىِينَّبسِ خَذَّكَ تُصَعِّرْ وَىَب( 31) اىْأٍُُىرِ عَزًِْ ٍِِْ رَٰىِلَ إَُِّ  أَصَبثَلَ ٍَب عَيَىٰ وَاصْجِرْ اىَُْننَرِ عَِِ وَاّْهَ ثِبىََْعْرُوفِ

 ٍِِ وَاغْضُطْ ٍَشْيِلَ فِي وَاقْصِذْ( 31) فَخُىرٍ ٍُخْتَبهٍ مُوَّ يُحِتُّ ىَب اىيَّهَ إَُِّ ٍَرَحًب اىْأَرْضِ فِي تََْشِ وَىَب

 (.31-31((.  )صىرح ىقَبُ : (31) اىْحََِريِ ىَصَىْدُ اىْأَصْىَادِ أَّنَرَ إَُِّ  صَىْتِلَ
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 المطمب االول

 التوحيد واثره في نفس االنسان

قولو تعالى " واذ قال لقمان البنو وىو يعظو يا بني ال تشرك باهلل ان الشرك لظمم  -
 (.ٖٔعظيم" )لقمان , 

 الكريمة: اآليةالقول في تأويل ىذه  -
يقول تعالى ذكره لنبيو )صمى اهلل عميو وسمم( واذكر يا محمد " واذ قال لقمان  -

 عظيم".البنو وىو يعظو يا بني ال تشرك باهلل ان الشرك لظمم 
 (ٔ)يقول: لخطأ من القول عظيم . -
واسم ابنو ثاران في قول حكاه السييمي , وقد ذكر اهلل تعالى لقمان بأحسن الذكر  -

فانو اتاه الحكمة وىو يوصي ولده الذي ىو اشفق الناس عميو واحبيم اليو , فيو 
ًا ثم وحده وال يشرك بو شيئيمنحو افضل ما يعرف وليذا اوصاه اواًل بأن يعبد اهلل 

 (ٕ)قال محذرًا لو : "ان الشرك لظمم عظيم" , اي ىو اعظم الظمم.
وقال القشيري : كان ابنو وامرأتو كافرين فما زال يعظيما حتى اسمما وىذه الجممة  -

معطوفة عمى ما تقدم والتقدير : اتيناه الحكمة حين جعمناه شكرًا في نفسو وحين 
جعمناه واعظًا لغيره , ومعنى "وىو يعظو" اي يخاطبو بالمواعظ التي ترغبو في 

ه عن الشرك . " يا بني ال تشرك باهلل" ونييو عن الشرك يدل عمى دوتص التوحيد 
انو كان كافر كما تقدم "ان الشرك لظمم عظيم" تعميل لما قبميا وبدأ في وعظو 

 (ٖ)اىم من غيره. ألنوبنييو عن الشرك 

                                                             

ه( , ٖٓٔ – ٕٕٗالقرآن : البي جعفر محمد بن جرير الطبري ) تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي ((ٔ
  .ٓ٘٘ – ٜٗ٘, ص ٛٔحققو د. عبداهلل بن عبدالمحسن التركي , دار ىجر , ج

  .ٖٖٙ, ص ٙتفسير القرآن العظيم : ج ((ٕ
  .ٕٗٔٔ, ص ٕٔفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير : ج ((ٖ
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 المطمب الثاني

 الوصية بالوالدين

ْيَناقال تعالى "  نَسانَ  َوَوصَّ  َعاَمْينِ  ِفي َوِفَصاُلوُ  َوْىنٍ  َعَمى   َوْىًنا ُأمُّوُ  َحَمَمْتوُ  ِبَواِلَدْيوِ  اْْلِ
ن( ٗٔ) اْلَمِصيرُ  ِإَليَّ  َوِلَواِلَدْيكَ  ِلي اْشُكرْ  َأنِ   َلْيَس  َما ِبي ُتْشِركَ  َأن َعَمى   َجاَىَداكَ  َواِ 
 ثُمَّ   ِإَليَّ  َأَنابَ  َمنْ  َسِبيلَ  اتَِّبعْ وَ   َمْعُروًفا الدُّْنَيا ِفي َوَصاِحْبُيَما  ُتِطْعُيَما َفاَل  ِعْممٌ  ِبوِ  َلكَ 
 (.٘ٔ-ٗٔ" )لقمان , (٘ٔ) َتْعَمُمونَ  ُكنُتمْ  ِبَما َفُأَنبُِّئُكم َمْرِجُعُكمْ  ِإَليَّ 

 وتقسم الوصية بالوالدين الى قسمين : -
 بر الوالدين : . أ

االولى االمر ببر الوالدين  اآليةحيث قال الفقيو االمام القاضي : فمطمب  -
 (ٔ)وتعظيمو. 

"ووصينا االنسان بوالديو" لما بين لقمان البنو ان الشرك ظمم ونياه عنو كان  -
وىو من كالم لقمان  لألبوينتكون  ةذلك حثًا عمى طاعة اهلل ثم بين الطاع

مما وصى بو ابنو وقيل ىو من كالم اهلل قالو لقمان اي قمنا لو اشكر , وقمنا 
اعتراض بين اثناء وصيتو لمقمان وفييا تشديد  اآليةلو "ووصينا" وقيل ىذه 
 (ٕ)وتوكيد التباع الولد والده.

ذكر  وقولو تعالى " حممتو امو وىنا عمى وىن", حيث لما وصى تعالى بالوالدين -
ما تكابده االم وتعانيو من المشاق والمتاعب في حممو وفصالو ىذه المدة 
المتطاولة ايجابًا لمتوصية بالوالدة خصوصًا وتذكيرًا بحقيا العظيم مفردًا ومن ثم 

                                                             

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ألبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية االندلسي المتوفي  ((ٔ
  .ٜٖٗ, ص ٗلبنان , ج –, حققو عبدالسالم عبدالشافي محمد , دار الكتب العممية , بيروت  (هٙٗ٘)

  .ٕ٘ٗ – ٕٗٗ, ص ٚتفسير البحر المحيط : ج ((ٕ
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قال رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( لمن قال لو : من ابر فقال )صمى اهلل 
 ( ٔ)ل بعد ذلك ثم اباك ".عميو وسمم( " امك ثم امك ثم امك ثم قا

وكذلك قيل في قولو تعالى "وىنًا عمى وىن" حيث قال عبيد سمعت الضحاك  -
"وىنًا عمى وىن" اي ضعفًا عمى ضعف وعن قتادة قال جيدًا عمى جيد يقول 

 وعن مجاىد قال "وىنًا عمى وىن" اي وىن الولد عمى وىن الوالدة وضعفيا.
اي وفطامو في عامين وقولو تعالى "ان وفصالو في عامين" وفي قولو تعالى " -

اشكر لي ولوالديك" يقول : وعيدنا اليو ان اشكر لي عمى نعمي عميك ولوالديك 
 تربيتيما اياك وعالجيما فيك ما عالجا من المشقة حتى استحكم قواك.

وقولو" الي المصير " يقول الى اهلل مصيرك اييا االنسان وىو سائمك عما كان  -
عمو عميك وعما كان شكرك لوالديك وبرك بيما عمى ما لقيا من شكرك لو عمى ن

 (ٕ)منك من العناء والمشقة . 
 حقوق الوالدين الكافرين : . ب
في قولو تعالى "وان جاىداك عمى ان تشرك بي ما ليس لك بو عمم فال  -

تطعيما" , اي ان حرصا عميك كل الحرص عمى ان تتبعيما عمى دينيما فال 
 (ٖ)تقبل منيما ذلك.

وقولو تعالى "وصاحبيما في الدنيا معروفًا" , اي صاحبيما معروفًا يرتضيو  -
واكسائيما وعدم جفائيما وانيارىما  كإطعاميماالشرع ويقتضيو الكرم والمروءة 

"في الدنيا" وذلك  اآليةوعيادتيم اذا مرضا ومواراتيما اذا ماتا , وذكر في 
قميمة وشيكة االنتياء واالنقضاء  لتيوين امر الصحبة واالشارة الى انيما في ايام

الى ان  لإلشارةفال يضر تحمل مشقتيما لقمة اياميما وسرعة انصرافيا وقيل 
 (ٗ)الرفق بيما في االمور الدنيوية دون الدينية.

 
                                                             

 .ٖٚٛ – ٖٙٛ, ص ٕٔتفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التأويل : ج ((ٔ
   .ٔ٘٘ – ٓ٘٘, ص ٛٔتفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ج ((ٕ
  .ٖٖٚ, ص ٙتفسير القرآن العظيم : ج ((ٖ
  .ٚٛ, ص ٕٔروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : ج ((ٗ



 10 

 المطمب الثالث

 االتباع والصحبة الصالحة

( َتْعَمُمونَ  ُكنُتمْ  ِبَما َفُأَنبُِّئُكم َمْرِجُعُكمْ  ِإَليَّ  ثُمَّ   ِإَليَّ  َأَنابَ  َمنْ  َسِبيلَ  َواتَِّبعْ قال تعالى )   
 (.٘ٔ)لقمان :

)واتبع سبيل من اناب الي( أي : اتبع سبيل من رجع الي من عبادي الصالحين    
بالتوبة واالخالص )ثم الي مرجعكم( جميعًا ال الى غيري )فأنبئكم( اي : اخبركم عند 

 (ٔ)شر , فأجازي كل عامل بعممو.رجوعكم )بما كنتم تعممون( اي : من خير و 

واخرج الواحدي عن عطاء ابن عباس )رضي اهلل عنو( قال : "انو يريد بمن اناب    
ابو بكر )رضي اهلل عنو( وذلك انو حين اسمم رآه عبدالرحمن ابن عوف وسعيد بن 

آمنت وصدقت محمد )صمى اهلل عميو زيد وعثمان وطمحة والزبير فقالوا ألبي بكر 
فقال ابو بكر : نعم , فأتوا رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( فآمنوا وصدقوا , وسمم( 

فأنزل اهلل تعالى يقول لسعد : )واتبع سبيل من أناب الي(, يعني ابو بكر )رضي اهلل 
عنو( , وابن جريج يقول كما اخرج عنو ابن المنذر من اناب محمد )صمى اهلل عميو 

 (ٕ)هلل عميو وسمم( والمؤمنون والظاىر العموم.وسمم( وغير واحد يقول ىو )صمى ا

 المجالس اختر بني ياوعن عبيد بن عمر قال : قال لقمان ْلبنو وىو يعظو : )    
ذا عينك, عمى  ينفعك عالما تكن إن فإنك معيم, فاجمس اهلل يذكرون قوما رأيت وا 

ن عممك, . معيم بيا فيصيبك برحمة عمييم يطمع أن اهلل ولعل يعمموك, جاىال تكن وا 
ذا  عممك, ينفعك ال عالما تكن إن فإنك معيم, تجمس فال اهلل يذكرون ال قوما رأيت وا 
ن  (ٖ)(.معيم فيصيبك بعذاب عمييم يطمع اهلل ولعل عيا, أو غيا زادوك جاىال تكن وا 

 
                                                             

 .ٕٗٔٔ, ص ٕٔفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير: ج   ((ٔ
  .ٛٛ, ص ٕٔروح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني : ج ((ٕ
كتاب الزىد : لالمام احمد بن حنبل , حققو : د. محمد جالل شرف , دار النيضة العربية , بيروت ,  ((ٖ
  .ٖ٘ٔص
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 المطمب الرابع

 المراقبة هلل تعالى

 َأوْ  َصْخَرةٍ  ِفي َفَتُكن َخْرَدلٍ  مِّنْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقالَ  َتكُ  ِإن ِإنََّيا ُبَنيَّ  َيافي قولو تعالى )     

 (.ٙٔ( )لقمان : االيةَخِبيرٌ  َلِطيفٌ  المَّوَ  ِإنَّ   المَّوُ  ِبَيا َيْأتِ  اأْلَْرضِ  ِفي َأوْ  السََّماَواتِ  ِفي

اعالم ابنو والمعنى وقال لقمان )يا بني( , وىذا القول من لقمان انما قصد بو     

بقدر قدرة اهلل تعالى وىذه الغاية التي امكنو ان يفيمو الن الخردلة يقال ان الحس ال 

بأن اهلل قد احاط بيا عممًا , وقولو  اآليةيقدر ثقاًل إذ ال ترجع ميزانًا وقد نطقت ىذه 

انو اراد شيئا من االشياء خفيفًا قدر حبة , ويؤيد ذلك ما  اآلية)مثقال حبة( وظاىر 

وي من ان ابن لقمان سأل اباه عن الحبة تقع في مقل البحر يعمميا اهلل فراجعو ر 

, وذكر كثير من المفسرين ان اراد االعمال والمعاصي والطاعات  اآليةلقمان بيذه 

ويؤيد ذلك قولو تعالى )يأت بيا اهلل( اي ال تفوت وبيذا المعنى يتحصل في الموعظة 

 قدرة اهلل تعالى. ترجية وتخويف مضاف الى ذلك تبيين

وقال القاضي ابو محمد : وانما معنى الكالم المبالغة واالنتياء في التفييم اي ان     

قدرتو تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء وفي االرض وقولو 

تعالى )يأت بيا اهلل( ان اراد الجوىر فالمعنى )يأت بيا( ان احتيج الى ذلك او كانت 

االعمال فمعناه )يأت( بذكرىا وحفظيا فيجازي عمييا بثواب  دو ىذا وان ارارزقًا ونح

 (ٔ)غرائب القدرة. بإظياراو عقاب وقولو )لطيف خبير( وىي صفتان الئقتان 

                                                             

  .ٖٔ٘ – ٖٓ٘, ص ٗالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ج ((ٔ
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ان لقمان وعظ فييا ولده وىو ينياه عن ظمم  الكريمة : اآليةوقيل في تفسير ىذه       

ويحضرىا حوزة الحساب ويضعيا في الناس ولو بحبة خردل فإن اهلل يسأل عنيا 

الميزان واخبره ان ىذا الظمم لو كان في الحقارة كالخردلة ولو كان في جوف صخرة 

صماء ال باب ليا وال كوة او ولو كانت ساقطة في شيء من ظممات االرض او 

السموات في اتساعيما وامتداد ارجائيما لعمم اهلل مكانيا )ان اهلل لطيف خبير( اي : 

 (ٔ)دقيق فال يخفى عميو الذر مما ترا اي لمنواظر او توارى.عممو 

 المطمب الخامس

والصبر عمى  –واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر  –المحافظة عمى الصالة 
 البالء.

اَلةَ  َأِقمِ  ُبَنيَّ  َياقال تعالى )      َما َعَمى   َواْصِبرْ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َواْنوَ  ِباْلَمْعُروفِ  َوْأُمْر  الصَّ
ِلكَ  ِإنَّ   َأَصاَبكَ   (.ٚٔ( )لقمان : اأْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  ذَ 

 الصالة عماد الدين: . أ

)يا بني اقم الصالة( تكمياًل لنفسك ويروى انو قال لو يا بني اذا جاء وقت الصالة    
دين , وصِل في جماعة ولو عمى رأس  فإنيافال تؤخرىا لشيء , صميا واسترح منيا 

 (ٕ)زج.

وقيل اي أِدىا بجميع واجباتيا من حدودىا واوقاتيا وركوعيا وسجودىا وطمأنينتيا    
 (ٔ)وخشوعيا وما شرع فييا واجتنب ما ينيى عنو فييا. 

                                                             

ه , مكتبة المعارف , بيروت ,  ٗٚٚالبداية والنياية : البي الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي المتوفى سنة  ((ٔ
  .ٕ٘ٔ, ص ٕج
  .ٜٛ, ص ٕٔروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : ج ((ٕ



 13 

وجاء في الحديث عن النبي )صمى اهلل عميو وسمم( انو قال : " ان اول ما يسأل     
عنو العبد يوم القيامة من عممو صالتو , فان تقبمت منو صالتو تقبل منو سائر 

 عممو وان ردت عميو صالتو رد عميو سائر عممو" .

لقيامة , فميس فصالتنا آخر دنيانا وىي اول ما نسأل عنو غدًا من اعمالنا يوم ا   
بعد ذىاب الصالة اسالم وال دين, اذا صارت الصالة أخر ما يذىب من االسالم , 

االسالم واخره وكل شيء  لوالصالة اول فرض وىي اخر ما يفقد من الدين فيي او 
ذىب اولو واخره فقد ذىب جميعو حيث قال االمام احمد : كل شيء يذىب اخره فقد 

 (ٕ)المرء ذىب دينو.ذىب جميعو , فاذا ذىبت صالة 

وعن ابي الدرداء )رضي اهلل عنو( قال : " واوصاني ابو القاسم )صمى اهلل عميو    
  (ٖ)وسمم( ان ال اترك الصالة متعمدًا فمن تركيا متعمدًا فقد برئت منو الذمة".

 ب. االمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

نو عن المنكر(     قال تعالى )وأمر بالمعروف وا 

)وأمر بالمعروف( يقول وأمر الناس بطاعة اهلل واتباع امره , )وانو عن المنكر(    
نو الناس عن معاصي اهلل ومواقعة محارمو.   (ٗ)يقول وا 

فبعد كمالك بإقامة الصالة بأن تأمر بالمعروف وتنيى عن المنكر فبالصالة     
مال الى الغير وفي بالمعروف والنيي عن المنكر تنقل الك وباألمركممت في ذاتك , 

                                                                                                                                                                              

  .ٕ٘ٔ, ص ٕوالنياية : جالبداية ((ٔ
( , تحقيق ٔ٘ٚ – ٜٔٙابي عبداهلل محمد بن ابي بكر بن ايوب  ابن قيم الجوزية ) لإلمامكتاب الصالة :  ((ٕ

 .ٚٔ -ٙٔ: عدنان بن صفا خان , مؤسسة سممان بن عبدالعزيز الخيرية , دار عمم الفوائد , ص
  .ٖٕكتاب الصالة : ص ((ٖ
  .ٛ٘٘, ص ٛٔتفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ج((ٗ
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ذلك كمال االيمان , وانت حين تأمر بالمعروف وتنيى عن المنكر ال تظن انك 
تتصدق عمى االخرين انما تؤدي عماًل يعود نفعو عميك فبو تجد سعة الراحة في 

اديت التكاليف في حين قصر غيرك  ألنكااليمان وتجد الطمأنينة والراحة الذاتية 
تزام غيرك وفي سيره عمى منيج اهلل راحة لك انت ايضًا وتخاذل , وال شك ان في ال

واال فالمجتمع كمو يشقى بيذه الفئة القميمة الخارجة عن منيج اهلل ومن اعزاز العمم 
انك ال تنفع بو االنتفاع الكامل اال اذا عديتو لمغير فان كتمتو انتفع االخرون بخير 

روف وتنياه عن المنكر وتحب غيرك اال حين تؤدي ىذه الفريضة فتأمر غيرك بالمع
اديت وحظك عند  ألنكليم ما تحب لنفسك وبذلك تنال الحظين , حظك عند اهلل 

   (ٔ) في مجتمع متكامل االيمان ينفعك وال يضرك. ألنكالناس 

 ج.الصبر عمى البالء:

 (اأُلُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإنَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَمى َواْصِبْر قال تعالى )   

)واصبر عمى ما اصابك( من الشدائد سيما في ذلك )ان ذلك( اشارة الى الصبر او 
, اي : قطعو قطع الى كل ما امر بو )من عزم االمور( مما عزمو اهلل من االمور 

ايجاب مصدر اطمق لممفعول ويجوز ان يكون بمعنى الفاعل من قولو )فاذا عزم 
  (ٕ)االمر( أي : جد. 

                                                             

تفسير الشعراوي : لمشيخ محمد متولي الشعاوي , رجعو واخرج احاديثو : د. احمد عمر ىاشم نائب رئيس  ((ٔ
 – ٙ٘ٙٔٔ, ص  ٜٔ, دار اخبار اليوم , ادارة الكتب والمكتبات , ج ٜٜٔٔجامعة االزىر , رقم االيداع 

ٔٔٙ٘ٚ.  
انوار التنزيل واسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي : ناصر الدين ابي الخير عبداهلل بن عمر بن محمد  ((ٕ

ه( , اعداد وتقديم : محمد عبدالرحمن المرعشمي , دار احياء التراث ٜٔٙالشيرازي الشافعي البيضاوي )ت
  .ٕ٘ٔ, ص ٗلبنان , ج –العربي , بيروت 
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يقول لقمان لولده : )واصبر عمى ما اصابك( الصبر : حمل النفس عمى التجمد    
حتى ال تعين االحداث عمى نفسك بالجزع فانت امام االحداث تحتاج الى  لألحداث

قوة مضاعفة فكيف تضعف نفسك اماميا , والمصيبة تقع اما لك فييا غريم او ليس 
اقو او الذي يفاجئو المرض فيذه االقدار لك فييا غريم , فالذي يسقط مثاًل فتنكسر س

ساقيا اهلل اليك بال سبب فال غريم لك فييا لذلك يجعميا في ميزانك , اما ان يعمي 
بيا درجاتك واما ان يكفر بيا سيئاتك لذلك كان الكفار يفرحون اذا اصاب المسممين 

نو وتعالى مصيبة كما فرحوا يوم احد , وقد رد اهلل عمييم وبين غبائيم وقال سبحا
)قل لن يصيبنا اال ما كتب اهلل لنا( وتأمل الجار والمجرور )لنا( ولم يقل كتب عمينا 
, إذن فالمصيبة في حساب )لو( ال )عميو( فمماذا تفرحون في المصيبة تقع 

 (ٔ)بالمسممين.

)ان ذلك من عزم االمور( اي : ان اقام الصالة واالمر بالمعروف والنيي عن     
اهلل من االمور الواجب التي ىي عزائم وليست  اقدارر عمى االذى في المنكر والصب

 (ٕ)برخص.

 

 

 

 

 
                                                             

  .ٔٙٙٔٔ – ٓٙٙٔٔ, ص  ٜٔاوي : جر تفسير الشع ((ٔ
 ٗايسر التفاسير لكالم العمي الكبير : ألبي بكر جابر الجزائري , مكتبة العموم والحكم , المدينة المنورة , ج ((ٕ

  .ٕٛٓ, ص
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 المطمب السادس

النهي عن احتقار الناس والتفاخر عميهم واالمر باتباع طريق المتواضعين في 
 المشي والكالم.

 ُكلَّ  ُيِحبُّ  الَ  المَّوَ  ِإنَّ   َمَرًحا اأْلَْرضِ  ِفي َتْمشِ  َوالَ  ِلمنَّاسِ  َخدَّكَ  ُتَصعِّْر  َوالَ قال تعالى )
 اأْلَْصَواتِ  َأنَكرَ  ِإنَّ  َصْوِتكَ  ِمن َواْغُضْض  َمْشِيكَ  ِفي َواْقِصدْ ( ٛٔ) َفُخورٍ  ُمْختَالٍ 
 (( ٜٔ) اْلَحِميرِ  َلَصْوتُ 

جيك لمناس تكبرًا عمييم )وال تصعر خدك لمناس( اي : ال تممو وال تعبس بو      
 .وتعاظماً 

 في االرض مرحا( اي : بطرًا فخرًا بالنعم ناسيًا المنعم معجبًا بنفسك.)وال تمشي      

 (ٔ))ان اهلل ال يحب كل مختال فخور( في نفسو وىيئتو وتعاظمو )فخور( بقولو.     

لما امره ان يكون كاماًل في نفسو مكماًل لغيره وكان يخشى بعدىما من امرين     
ماًل لو )والثاني( التبختر في النفس بسبب )احدىما( التكبر عمى الغير بسبب كونو مك

كونو كاماًل في نفسو فقال )وال تصعر خدك لمناس( تكبرًا )وال تمشي في االرض 
مرحًا( تبخترًا )ان اهلل ال يحب كل مختال فخور( يعني من يكون بو خيالء وىو الذي 

و الذي يرى الناس عظمة نفسو وىو التكبر )فخور( اي : من يكون مفتخرًا بنفسو وى
لطيفة وىو ان اهلل تعالى قدم الكمال عمى  اآليةيرى عظمة لنفسو في عينو وفي 

التكميل حيث قال )أقم الصالة( , ثم قال : )وأمر بالمعروف( وفي النيي قدم ما 
كمال حيث قال : )وال تصعر خدك( ثم قال : )وال يورثو التكميل عمى ما يورثو ال

االثبات من ال يكون كاماًل ال يمكن ان  تمِش في االرض مرحًا( الن في طرف
يصير مكماًل فقدم الكمال وفي طرف المنفي من يكون متكبرًا عمى غيره يكون 

                                                             

ن ناصر السعدي , حققو : د. عبدالرحمن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان : لمشيخ عبدالرحمن ب ((ٔ
,  ٕٔ, دار السالم لمنشر والتوزيع , شارع االمير عبدالعزيز , المممكة العربية السعودية , ج بن معال المويحق

 .ٕٙٚص
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ال يستكبر عمى الغير اال عند اعتقاده انو اكبر منو من وجو واما من  ألنومتبخترًا 
يكون متبخترًا في نفسو قد ال يتكبر ويتوىم انو يتواضع لمناس فقدم نفي التكبر ثم نفى 

لو قدم نفي التبختر لمزم منو التكبر فال يحتاج الى النيي عنو ومثالو انو  ألنوالتبختر 
تأكل الن من ال يفطر ال يأكل ويجو ان يقال ال تأكل  ال يجوز ان يقال ال تفطر وال

وال تفطر الن من ال يأكل قد يفطر بغير االكل ولقائل يقول : ان مثل ىذا الكالم 
يكون منييين بل  يكون لمتفسير فيقول ال تفطر وال تأكل اي : ال تفطر بأن تأكل وال

 (ٔ)واحدًا. 

 )واقصد في مشيك واغضض من صوتك(        

قال ابن عرفة : انما لم يقل : واقصد في مشيك وصوتك الن المشي اقسام :     
مشي في غاية الضعف والبطء ومشي في غاية السرعة واالستعجال ومشي متوسط 
مقتصد فأمر بالتوسيط فيو والصوت أحد طرفيو منتٍف ىينا وىو اضعفو واخفى الن 

وىو اعاله وابمغو المتناول المقصود منو االسماع فمم يبقى منو اال القسم الثاني 
 (ٕ)بالنقص من ىذا واالتصاف بما دونو. فأمرهغاية االجياد  ألقصى

باالقتصاد في  يفعن قتادة في قولو تعالى )واغضض من صوتك( قال : أ   
 (ٖ)صوتو.

وعن موسى بن اعين قال : سمعت سفيان يقول  في قولو تعالى )ان انكر    
وجل اال الحمار ,  االصوات لصوت الحمير( يقول : صياح كل شيء تسبيح هلل عز

ينيق بال فائدة , فعن ام سعيد قالت : قال رسول اهلل )صمى اهلل عميو  ألنووقيل 
                                                             

محمد الرازي فخر الدين ابن العالمة  لإلمامتفسير الفخر الرازي المشتير بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب :  ((ٔ
  .ٔ٘ٔ – ٓ٘ٔ, ص  ٕ٘لبنان , ج –( ه , دار الفكر , بيروت ٗٓٙ – ٗٗ٘ضياء الدين )

ه( , تحقيق : ٖٓٛ: البي عبداهلل محمود بن محمد بن عرفة الورغمي المتوفى سنة ) عرفة تفسير ابن ((ٕ
  .ٕٕٚ, ص ٖلبنان , ج –جالل االسيوطي , دار الكتب العممية , بيروت 

ه( , تحقيق : د. محمود ٕٔٔعبدالرزاق بن ىمام الصنعاني , المتوفى سنة ) لإلمامتفسير عبدالرزاق :  ((ٖ
  .ٖٕ, ص ٖلبنان , ج –محمد عبده , دار الكتب العممية , بيروت 
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مار ونباح الكمب والداعية وجل يبغض ثالثة اصوات : الح وسمم( " ان اهلل عز
 (ٔ)بالحرب". 

الى )ان انكر االصوات ( اي اقبحيا يقال وجو وكذلك قيل عن تفسير قولو تع   
منكر اي قبيح وقال بعض : اي اصعبيا عمى السمع واوحشيا من نكر بالضم نكارة 

 باألصواتومنو )يوم يدعوا الداع الى شيء نكر( اي : امر صعب ال يعرف والمراد 
اصوات الحيوانات اي انكر اصوات الحيوانات )لصوت الحمير( جمع حمار كما 
صرح بو اىل المغة ولم يخالف فيو غير السييمي قال انو فعيل اسم جمع كالعبيد وقد 

بالغض عمى ابمغ وجو  لألمريطمق عمى اسم الجمع عند المغويين والجممة تعميل 
م مثل في الذم البميغ والشتيمة ومثمت بالحمير وىواكده حيث شبو الرافعون اصواتيم 

اصواتيم بالنياق الذي اولو زفير واخره شييق ثم اخمى الكالم من لفظ التشبيو واخرج 
مخرج االستعارة وفي ذلك المبالغة في الذم والتيجين واالفراط في التثبيط عن رفع 

 شارةلإلالصوت والترغيب عنو ما فيو وافراد الصوت من جميع ما اضيف ىو اليو 
 (ٕ)صوت واحد وىو انكر االصوات. كأنياالى قوة تشابو الحمير 

 

 

 

 

                                                             

المعروف بتفسير الثعمبي : لالمام ابي اسحاق احمد بن محمد بن ابراىيم  –الكشف والبيان في تفسير القرآن  ((ٔ
لبنان ,  –, تحقيق : الشيخ السيد كسروي حسن , دار الكتب العممية , بيروت ه( ٕٚٗالثعمبي المتوفى سنة )

  .ٗ٘, ص ٘ج
  .ٕٜ – ٜٔ, ص ٕٔوالسبع المثاني : ج العظيم روح المعاني في تفسير القرآن  ((ٕ
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 الخاتمة

وىكذا فان لكل بداية نياية وخير العمل ما حسن آخره وخير الكالم ما قل ودل      
 وبعد.

فقد ختمت الكالم عن وصايا لقمان في القرآن فأكون قد انتييت من دراسة لقمان     
تصر وقد تبين معناه من خالل البحث عن شخصية في الكتاب والسنة بشكل مخ

لقمان من حيث ىل ىو حبشي ام نوبي , عربي امم اعجمي , نبي ام حكيم, وكذلك 
تبين انو رجل اتاه اهلل الحكمة وذلك من خالل ذكره في القران الكريم وان لقمان 

.. مدرسة عظيمة في التربية , إذ يربي ولده عمى االيمان والقيام بالعبادات .
 واالتصاف باألخالق الحميدة واالبتعاد عن االخالق الرذيمة.

فحقيق عمينا ان نتعمم ونمتمس ىذه الوصايا وان نحفظيا ونطبقيا ففييا الصالح     
 والفالح لكل من يسير عمى خطاىا .

واسال اهلل عزو جل ان يكون عممي ىذا خالصا لوجيو الكريم واخر دعوانا ان     
 المين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبو وسمم.الحمد هلل رب الع
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