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ِلیُكم  ُكم  أَنفُسَ قُواآَمنُواالَِّذینَ أَیَُّهایَا قُوُدَهاوَ نَاًراَوأَه 

ع ُصونَ یَ ّلَّ ِشَداد  ِغََلظ  َكة  َمََلئِ َعلَی َهاَوال ِحَجاَرةُ النَّاسُ 

 َ َمُرونَ یُ َماَویَف عَلُونَ أََمَرُهم  َماّللاَّ ْؤ 

ازراخویشخانوادهوخودآورده ایدایمانکهکسانیای

کهیآتش؛داریدنگهسنگهاستوانسانهاآنهیزمکهآتشی

هرگزوسختگیرندوخشنکهشدهگماردهآنبرفرشتگانی

 اندشدهدادهفرمانراآنچهونمی کنندمخالفتراخدافرمان

!می نماینداجرا(کاملطوربه)



استآمدهلقمانسورهدرقرآنازآیهدودرلقماننام.

استدهبوحكیممردیكتنهااونبوده،پیامبرحکیملقمان.

آلهویهعلّللاّ صلى)اسَلمگرامىپیامبرازكهحدیثىدر

گویممىحقبه):خوانیممىچنینشدهنقلنیز(سلّمو

كرفبسیاركهبوداىبندهولىنبود،پیامبرلقمانكه

تداشمىدوستراخدابود،عالىیقینشوایمانمیكرد،

اوبرحكمتنعمتو،داشتدوسترااونیزخداو،

(...فرمودارزانى



رعصدروپندارندمىتبارافریقایىرااواىپاره

.زیستمىالسَلمعلیهداودحضرترسالت

امرمردممیاندرداودحضرترسالتازقبل
.داشتبدوشراقضاوت



سى آیا تو همان ك! هان اى لقمان: یكى از بندگان خدا به او گفت
را نیستى كه مدتى شبان بودى و به همراه ما به دشت و صح

آمدى؟مى
چرا؟ بلی : او پاسخ داد
پس این دانش و بینش و موقعیت نیكو از كجا؟:پرسید
هاى گرانى كه به من و از این شرایط و نعمت: او پاسخ داد

:ارزانى گردید  چهار چیز است
مانه او؛گیرى حكیخواست آفریدگار هستى و تقدیر و اندازه-1
امانتدارى و امانت را به صاحب آن رساندن؛-2
راستى در سخن؛-3
د و دیگر سكوت خردمندانه از آنچه برایم سودبخش و رش-4

.دهنده نبود و به من ربطى نداشت



:معانى زیادى ذكر شده از جمله (( حكمت ))در تفسیر 1.

معرفت و شناخت اسرار جهان هستى؛2.
آگاهى از حقایق قرآن؛

رسیدن به حق از نظر گفتار و عمل ؛
عقل و فهم و ذهانت مراد از حکمت : ابن عباس فرموده است3.

.است
.سپاسگزاری نعمت های الهی بزرگترین نعمتهاست4.
.حکمت استعمل مطابق به علم : بعضی عقیده دارند که5.
. همه مفاهیم در حکمت داخل است: بطور فشرده6.

معرفت و دانش و علم همراه با عمل: حکمت 



َمةَ یُْؤتِي تَ َوَمنیََشاءَمنال ِحك  َمةَ یُْؤ  َخی ًراأُوتِيَ فَقَد  ال ِحك 

لُوا  إِّلَّ یَذَّكَّرُ َوَماَكثِیًرا (269بقره)ل بَابِ الَ أُو 

خواهدكههربهرا-كرداروگفتاردرستى-حكمت

نیكیهاىرااوبراستىدهندحكمتراكههرودهد،مى
.نگیرندپندونكنندیادخردمندانجزوانددادهبسیار



إِ َوإِذ  قَاَل لُق َماُن ِّلب نِِه َوُهَو یَِعُظهُ یَا ۖ ِ ِرك  بِاَّللَّ َك لَُظل م  بُنَيَّ َّل تُش  ر  نَّ الّشِ
َعِظیم  

(به خاطر بیاور ) در حالی که او را -هنگامی را که لقمان به فرزندش
چیزی را همتای خدا قرار مده که شرک، ! پسرم»: گفت-موعظه می کرد

«.ظلم بزرگی است


حكمت لقمان ایجاب مى كند كه قبل از هر چیز به سراغ اساسى ترین مساله عقیدتى 
زیرا هر حركت است ، توحید در تمام زمینه ها و ابعاد، ( توحید)برود و آن مسئله 

هواپرستى، مقامپرستى، دنیا، از تخریبى و ضد الهى از شرك سرچشمه مى گیرد
.پرستى ، و مانند آن كه هر كدام شاخه اى از شرك محسوب مى شود

همانگونه كه اساس تمام حركتهاى صحیح و سازنده ، توحید است ، تنها دل به خدا 
بستن و سر بر فرمان او نهادن و از غیر او بریدن و همه بتها را در آستان كبریائى 

!او در هم شكستن 



ه شرك قابل توجه اینكه لقمان حكیم ، دلیل بر نفى شرك را این ذكر مى كند ك

ظلم عظیم است ، آن هم با تعبیرى كه از چند جهت ، تاءكید در بر 

.دارد

موجود و چه ظلمى از این باّلتر كه هم در مورد خدا انجام گرفته كه 

خلق خدا كه آنها را به ، و هم درباره بى ارزشى را همتاى او قرار دهند

ند، و با اعمال جنایتبار خود آنها را مورد ستم قرار دهگمراهى بكشانند

درباره خویشتن كه از اوج عزت عبودیت پروردگار به قعر درهو هم 
!پرستش غیر او ساقط كنندذلت



َدل  ن  مِّ َحبَّة  ِمث قَالَ تَكُ إِنإِنََّهابُنَيَّ یَا َرة  فِيفَتَُكنَخر  فِيو  أَ َصخ 
ِض فِيأَو  السََّماَواتِ  َر  ُ بَِهایَأ تِ ال  َ إِنَّ  ّۚللاَّ َخبِیر  لَِطیف  ّللاَّ

واشد،ب(بدیانیککار)خردلیدانهسنگینیاندازهبهاگر!پسرم
ندخداوگیرد،قرارزمینوآسمانها(ازگوشه ای)دریاسنگیدلدر
!استآگاهودقیقخداوندمی آورد؛(حساببرایقیامتدر)راآن

همهماندنمحفوظو،انساناعمالازپروردگارآگاهىاینبهتوجه
ایندرچیزىنشدننابودوپروردگارعلمكتابدربدیهاونیكیها
واستاجتماعىوفردىاصَلحاتهمهمایهخمیر،هستىعالم

وشرورازثرمْؤدارندهبازوخیراتسوىبهقوىمحركنیروى
.استبدیها



ََلةَ أَقِمِ بُنَيَّ یَا (دارابرپرانماز!پسرم)الصَّ

وبزرگترهمهازولیاست،زیادواجبوفرضاعمال

هالعادفوقاهمیتازخودشاینکهضمناست،نمازمهمتر

نیزدیگراعمالدرستییوسیلهاست،دارخوربرای

:فرمایدمیخداوند.هست

المنکروالفحشاءعنتنهیالصلوهان

نموداکتفانمازبرصالح،اعمالبابدرلذا



است؛خالقباتوپیوندمهمتریننمازكهچرا

راتوزندگىو،مصفىراتوروحوبیدارراتوقلبنماز

سازد؛مىروشن

شوید؛مىجانتازراگناهآثار

دارد؛مىپرتوافكنقلبتسراىدرراایماننور

داردمىبازمنكراتوفحشاءازراتوو.





  ال ُمنَكرِ َعنِ َوان هَ بِال َمع ُروفِ َوأ ُمر

کنمنکرازنهیومعروفبهامرو

ماعاجتاصَلحفرد،اصَلحباواجتماعیاستدینیاسَلم

باهمراهلذااست،اسَلمینظاماهدافترینمهمجزو

ازونهیمعروفبهامریفریضهنمازمهمیفریضه

وکندعوتنیککاربهرامردمکهفرمود،ذکررامنکر

بداربازبدکاراز



  بِر ِلكَ إِنَّ  ۖأََصابَكَ َماَعلَى  َواص  مِ ن  مِ ذَ  ُُمورِ َعز  ال 

زااینکهباششکیبامی رسدتوبهکهمصایبیبرابردرو

!استمهمّ کارهای

امربرنامهدرمخصوصااجتماعىكارهاىهمهدركهاستمسلم

سودودارد،وجودفراوانىمشكَلتمنكر،ازنهىومعروفبه

لیمتسآسانىبه،خودخواهوآلودهگنهكارانوجو،سلطهپرستان

بهآمرانساختنمتهموآزار،واذیتمقامدرحتىوشوند،نمى

واستقامتوصبربدونكهآیندمىبرمنكرازناهیانومعروف

.شدپیروزمشكَلتاینبرتواننمىهرگزشكیبائى



 َر  َوّل ِش َوّلَ ِللنَّاِس َخدَّكَ تَُصعِّ ِض يفِ تَم  َر  ُكلَّ یُِحبُّ ّلَ ّللاََّ إِنَّ  ۖ َمَرًحاال 
تَال   فَُخور  ُمخ 

(پسرم )!با بی اعتنایی از مردم روی مگردان، و مغرورانه بر زمین
.راه مرو که خداوند هیچ متکبّر مغروری را دوست ندارد

زشتبسیارصفتدوازاینجادرحكیملقمانترتیباینبهو
استاجتماعىصمیمانهروابطپاشیدنهمازمایهكهناپسند
وغروردیگرو،اعتنائىبىوتكبریكى:كندمىاشاره

راانسانكهمشتركندجهتایندردوهركهاستخودپسندى
وبرند،مىفروبرتربینىخودوپنداروتوهمازعالمىدر

.كنندمىقطعدیگرانازرااورابطه



  یِكَ فِيَواق ِصد تِ ِمنَواغ ُضض  َمش  َواتِ أَنَكرَ إِنَّ  ۚكَ َصو  َص  تُ ال  لََصو 

ال َحِمیرِ 

(پسرم)!صدایازکن؛رعایترااعتدالراه رفتن،در

صداهازشت ترینکه(مزنفریادهرگزو)بکاهخود

.استخرانصدای



هشدامر،صفتدوبهو،نهى،صفتدوازاخیرآیهدوایندر

:است

(نهى)ببسیكىكه،(خودپسندى)و،(برتربینىخود)از

گرىدیوكند،تكبرخدابندگانبهنسبتانسانشودمى

درو،پنداردكمالحددرراخودانسانكهشودمىسبب

ابراخودچندهرببنددخودبروىراتكاملدرهاىنتیجه

.نكندمقایسهدیگرى

(سخن)و(عمل)دراعتدالرعایتبه(امر)و.



چهارگانهصفاتاینكهكسىبراستى:

عدم تکبر

عدم خود پسندی

اعتدال در راه رفتن

و اعتدال در سخن زدن

مردممیاندر،استپیروزىوخوشبختوموفقانسانداردرا

.استعزیزخداپیشگاهدرو،محبوب



،بىآنازكسهیچواستحقّ بهدعوتهاىراهازیكىموعظه

.نیستنیاز

بیاموزیمبزرگانازرافرزندتربیتِ هاىشیوه.

خودبهراشنوندهحواسّ وذهنابتدا،بایدموعظهدر

.كنیممتوّجه

باشدحكمتاساسبربایدموعظه.

ویمنشغافلفرزندانماناز.داردنیازنصیحتبهرزند،ف.



كنیمشروعخودنزدیكانازابتداتبلیغ،در.

گفتگوىفرزند،صحیحتربیتهاىراهبهتریناز

.اوستباصمیمى

استموعظهفرزند،بهنسبتپدرهاىرسالتاز.

سرزنشنهگفت،سخنموعظهزبانبابایدنوجوانبا.

باشدهمراهعاطفهومحبّتبابایدموعظه.



رفطبهدادنشخصیّتواحترامموعظه،تأثیرشرایطازیكى
.استمقابل

دهیمقراراولویّتدررااصلىمسایلموعظه،وارشاددر.

(پرستیخداوتوحید)

استتوحیدحكمت،بُعدترینمحوريوترینمهم.

،است،مسئلهتریناصليوخطرترینبزرگشرك

ظلمشركولىاست،،قلیلمتاعدنیاىهمهخداوند،نزددر

.استعظیم

ردبپذینبایدشود،مشرككهبدهندكسىبهرادنیاىهمهاگر.

كنیمبیانمنطقودلیلباراخودمواعظ.


