
 لقمان حکیم

 ًبسیجب ٍ سیبُ ای چْزُ اٍ گزچِ. گطَد جْبى ثِ چطن سَداى سزسهیي در وِ ثَد سیبّی غالم حىین، لموبى

 .ثَد ثزخَردار استَار ایوبًی ٍ ثبس فىزی رٍضي، دلی اس داضت،ٍلی

 همبهص رٍس ّز ٍ ضذ آساد ٍسیعص حىوت ٍ عجیت ًجَغ دلیل ثِ ثَد، هولَن ای ثزدُ جَاًی آغبس در وِ اٍ 

 ثی ٍ ًبسشا حزف ادای اس ثست، هی فزٍ حزام اس چطن ثَد، اهیي هزدی اٍ. ضذ آفبق ی ضْزُ تب گزفت اٍج

 را اخالظ ٍ عفت ضزط سًذگی اهَر در ّوَارُ ٍ ًیبلَد گٌبُ ثِ را خَد داهي ّیچگبُ ٍ وزد هی پزّیش هَرد

 ثزای ٍ گذراًذ هی تعبلی حك هعزفت ٍ جْبى اهَر در تفىز ٍ سىَت ثِ را خَد فزاغت اٍلبت. وزد هی رعبیت

 حجطی ثَد ای ثٌذُ لموبى گَیٌذ ثعضی. )ثَد هطغَل درٍدگزی یب ٍ خیبعی حزفِ ثِ سًذگی اهَر گذراًذى

 ٍ وزد هی پزّیش دیگزاى استْشاء ٍ هَرد ثی خٌذُ اس لموبى.( گذراًذ هی را خَد هعیطت ضجبًی راُ اس وِ

 اًذٍّگیي ًبوبهی اس ٍ هغزٍر دًیب در وبهیبثی اس. وزد ًوی ًفس َّای ٍ خطن تسلین را خَد ارادُ ّیچگبُ

 ثِ را خَد دیذگبى سثًَی سز اس فزسًذ، چٌذ دادى دست اس ثب وِ ثَد حذی ثِ اٍ ضىیجبیی ٍ صجز ٍ ضذ ًوی

 ثب وِ وس دٍ ثِ ّزگش ٍ داضت ٍافز سعی آًْب هزافعِ ٍ ًشاع حل ٍ هزدم اهَر اصالح در. ًیبلَد غن سزضه

 خَد ٍلت ثیطتز. وزد اصالح ایطبى هیبى در وِ آى هگز ًگذضت، داضتٌذ همبتلِ یب هٌبسعِ ٍ هخبصوِ یىذیگز

 آًْب ٍ وزد هی گَضشد را آًْب خغیز هسئَلیت ٍ گذراًذ هی پبدضبّبى ٍ داًطوٌذاى ٍ فمْب ثب ّوٌطیٌی در را

 لموبى وِ ثَد ضزایظ ایي در. گزفت هی عجزت ایطبى احَال اس ًیش خَد ٍ داضت هی ثزحذر غزٍر ٍ وجز اس را

 اس جوعی ثَدًذ لیلَلِ خَاة در هزدم وِ گزم ًیوزٍسی در سپس ٍ ضذ حىوت جبهِ پَضیذى ضبیستِ

 .ضذًذ جَیب خذا پیغوجزی ٍ خالفت هَرد در را لموبى ًظز ًجَد، آًْب رؤیت ثِ لبدر لموبى وِ فزضتگبى

 دیذُ ثب را اٍ فزهبى وٌذ، اهز خغیز اهز ایي لجَل ثِ هزا هتعبل خذای اگز: گفت فزضتگبى پبسخ در لموبى 

 ٍ علن ٍ وزد خَاّذ یبری وبر ایي در هزا اٍ صَرت آى در وِ دارم یمیي ٍ اهیذ ٍ پذیزفت خَاّن هٌت

 اگز ٍلی وٌذ، هی حفظ اضتجبُ ٍ خغب اس هزا ٍ وزد خَاّذ عغب هي ثِ ثبضذ ٍظیفِ ایي السهِ وِ حىوتی

 اختیبر را عبفیت ٍ خَاست خَاّن عذر ثشري هسئَلیت ایي پذیزش اس ثبضذ، هي ثب اهز ایي لجَل یب رد اختیبر



 ثز حىَهت: گفت لموبى ضذًذ، جَیب را هسئَلیت ایي پذیزش اس لموبى اهتٌبع علت فزضتگبى چَى. وٌن هی

 ٍ لغشضْب ٍ ثالّب ٍ ّب فتٌِ آى جَاًت در ٍ است دضَار ثس وبری ٍلی دارد، عظین هٌشلتی چِ اگز هزدم

 راُ ٍ هستمین صزاط اس ٍ ضَد آى گزفتبر ٍاگذارد خَد ثِ خذا را وس ّز وِ دارد ٍجَد ثیىزاًی ّبی تبریىی

 دًیب گوٌبهی ٍ خَاری. ضذ خَاّذ ًبئل رستگبری ٍ فالح ثِ ثزّذ آًْب اس وس ّز ٍ گزدد هٌحزف رستگبری

 ّز آخزت ٍ دًیب ثبضذ، دًیَی جالل ٍ جبُ وسی ّذف اگز ٍلی است گَارا آخزت ثشرگَاری ٍ عشت ثزاثز در

 جبٍداى عشت ٍ ًعوت ثِ وسی چٌیي ٍ است عبریِ ٍ هَلت دًیب ًعوت ٍ عشت سیزا داد، خَاّذ وف اس را دٍ

 خذای ٍ وزدًذ تحسیي را اٍ ثزدًذ پی لموبى سزضبر عمل ثِ وِ فزضتگبى. یبفت ًخَاّذ دست ًیش اخزٍی

 ٍ حىوت سیل تب سبخت رٍاى لموبى ثز را خَد حىوت سزچطوِ ٍ داد لزار عٌبیت ٍ لغف هَرد را اٍ تعبلی

 ٍ هعزفت سالل اس استعذادضبى خَر در را حمیمت تطٌگبى ٍ گزدد جبری لموبى ثیبى ٍ سثبى ثز هعزفت ًَر

 ثَد، داضتِ هعغَف خَد ثِ را پذر ًظز وِ لموبى ثزٍهٌذ فزسًذ هیبى ایي در ٍ سبسد سیزاة خَد حىوت

 .داضت عوَهی جٌجِ ثیطتز لموبى ًصبیح گزچِ گزفت هی لزار اٍ خغبة هَرد ثیطتز

 نصایح لقمان

 است؟ ضذُ یبد لزآى در اٍ اس وِ داد لموبى ثِ حىوتی چِ خذا وزدًذ سؤال السالم علیِ صبدق اهبم اس

 ٍ ّیىل ًِ ٍ عبیفِ ٍ همبم ًِ ٍ ثَد هبل ًِ ثَد ضذُ دادُ لموبى ثِ وِ حىوتی سَگٌذ خذا ثِ: فزهَد حضزت

 ٍ تیشثیي ًگز، آیٌذُ دلیك، ٍلبر، ثب سبوت، پزّیشوبر، اٍ راُ در ًیزٍهٌذ، خذا وبر در ثَد هزدی اٍ ثلىِ سیجبیی،

 ّیچگبُ گٌبُ تزس اس. داضت دلیك ًظبرت ٍ وٌتزل خَد اعوبل ثز ّویطِ ٍ خَاثیذ ًوی رٍسّب اٍ. آهَس پٌذ

 ٍی اس لجل آًْب ّوِ وِ حبلی در ٍ ثخطیذ سیبدی اٍالد اٍ ثِ خذاًٍذ ًوَد، ًوی ضَخی ٍ غضت خٌذیذ، ًوی

 ثز اضه یه ّیچ ثزای ٍ ثَد راضی خذا رضبی ثِ ٍ وزد تحول را هصبئت ضىیجبیی ٍ صجز ثب سپزدًذ جبى

 صفب ٍ صلح آًبى هیبى وزد هی ثزخَرد داضتٌذ ًشاع یب ٍ اختالف وِ ًفز دٍ ثِ گبُ ّز. ًىزد جبری دیذگبى

 .سبخت هی خبهَش آًْب در را عذاٍت ٍ ویٌِ آتص ٍ سبخت هی ثزلزار


