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آیه :31وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یَابُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

ترجمه:

و (یاد كن) زمانى كه لقمان به پسرش در حال موعظهى او گفت :فرزندم! چيزى را همتاى

خدا قرار نده ،زیرا كه شرك (به خدا) ،قطعاً ستمى بزرگ است.

نکته ها
موعظه ،یکى از راههاى دعوت به حقِّ است و هيچ كس از آن بىنياز نيست .یکى از نامهاى قرآن ،موعظه است.
«قد جائتکم موعظة من ربّکم» و در كتابهاى حدیث ،فصلى مخصوصِ مواعظ به چشم مىخورد .
در برخى روایات آمده است :گاهى پيامبرصلى اهلل عليه وآله به جبرئيل مىفرمود« :مرا موعظه كن» .حضرت
علىعليه السالم نيز گاهى به بعضى از یارانش مىفرمود« :مرا موعظه كن ،زیرا در شنيدن اثرى است كه در
دانستن نيست.

پيام ها
شیوههاىتربیتِفرزندراازبزرگانبیاموزیم.«واذقاللقمانالبنه»درموعظهبایدابتدا،ذهنوحواسّ

شنوندهرابهخودمتوجّهكنیم.«یابنىّ» 
موعظهبایدبراساسحكمتباشد.«ولقدآتینالقمانالحكمة...وهویعظه» 
فرزند،بهنصیحتنیازدارد.ازفرزندانمانغافلنشویم.«قاللقمانالبنه
ازبهترینراههاىتربیتصحیحفرزند،

درتبلیغ،ابتداازنزدیكانخودشروعكنیم.«قاللقمانالبنه »
گفتگوىصمیمىبااوست.«وهویعظهیابنىّ
از رسالتهاى پدر نسبت به فرزند ،موعظه است .«قال لقمان البنه و هو یعظه»
با نوجوان باید با زبان موعظه سخن گفت ،نه سرزنش .«و هو یعظه یا بنىّ»
موعظهبایدبامحبّتوعاطفههمراهباشد.«یابنىّ »یكىازشرایطتأثیرموعظه،احتراموشخصیّتدادن
بهطرفمقابلاست.«یابنىّ
درارشادوموعظه،مسایلاصلىرادراولویّتقراردهیم.«یعظه...التشرك» 

2

ترینومحورىترینبُعدحكمت،توحیداست.«آتینالقمانالحكمة...قال...التشرك


مهم
داوند،همهىدنیامتاعقلیلاست،«متاعالدنیا

ترینخطرواصلىترینمسئلهاست،درنزدخ


شرك،بزرگ
یعنىاگرهمهىدنیارابهكسىبدهندكهمشرك

قلیل»،ولىشركظلمعظیماست.«لظلمٌعظیم»
شود،نبایدبپذیرد .مواعظخودرابادلیلومنطقبیانكنیم.«التشرك...انّالشركلظلمعظیم»

اىداردكهبارزترینآنشركبهمعناىبتپرستىاستو

معناىشرك :شرك،معناىوسیعوگس 
ترده

ىدینوسببارتدادانسانمىشود .شركمعانى


ایننوعشرك،بهفتواىفقهاموجبخروجازجرگه
دیگرىنیزدارد:اطاعتبىچونوچراازغیرخداویاپیروىازهواىنفسكهقرآنمىفرماید:«ولقد

بعثنافىكلّامّةرسوالًاناعبدوااللّهواجتنبواالطاغوت»وهمانافرستادیمدرهرامّتىرسولى،كهخدارا
عبادتكنیدوازطاغوتاجتنابكنید.یامىخوانیم:«أفرأیتمناتّخذالهههواه» آیاندیدىكسىكه

هواىنفسخودراخداىخودقراردادهاست .
شرك،كارهاىخوبانسانراازبینمىبرد،همانگونهكهآتش،درختانِ

آثارشرك : 1.حبطعمل :

ىفرماید:«لئناشركتلیحبطنّعملك» اگر
سبزیكجنگلراازبینمىبرد.قرآن،خطاببهپیامبرم 

مشركشوى،تماماعمالتنابودمىشود . 2.اضطرابونگرانى :هدفیكفردخداپرستوموحّد،راضى

یكتاستكهزودراضىمىشود؛امّاكسىكهبهجاىخدادرفكرراضىكردندیگرانباشد،

كردنخداى
دائماً گرفتار اضطراب و نگرانى است .زیرا تعداد مردم زیاد است و هر كدام هم خواستهها و توقّعات
حضرتیوسفعلیهالسالمدرزندانبهدوستانمشركخودفرمود:«أأربابمتفرّقونخیر

گوناگونىدارند .
قرآنمىفرماید:مثالكسى

أماللّهالواحدالقهّار»،آیاچندسرپرستوارباببهتراستیایكخداىواحد .
كهازخداجداشود،مثالكسىاستكهازآسمانپرتابشودوطعمهىانواعپرندگانقرارگیردوهر

ذرّهىاوبهمكاندورىپرتابشود.«ومَنیشركباللّهفكانّماخَرَّمنالسماءفتَخطَفهالطیَراوتَهوىبه
آرى،توحیدوبندگىخالصخداوند،قلعهىمحكمىاستكهانسانراازهدر

الرّیحفىمكانسَحیق»
رفتن،بههركسدلبستن،دورهركسچرخیدن،بههركسامیدداشتن،تملّقوستایشازهركسو
كلمةالالهاالّاللّهحِصنىفمن دَخلحِصنىأمِنَ

.درحدیثمىخوانیم:«

رسیدنازهركس،حفظمىكند

منعذابى»،توحیدقلعهودژمحكمىاستكههركسدرآنواردشود،ازعذابخداونددرامانخواهد
بود . 3.اختالف وتفرقه :در جامعهى توحیدى ،محور همه چیز خداوند است ،رهبر ،قانونو راه را خدا
تعیین مىكند و همه دور همان محور مىچرخند ،ولى در جامعهى شرك آلود ،به جاى خداى واحد،
نماید.قرآنمىفرماید:

هاوراههاىمتعدّدوجودداردومردمرادچاراختالفوتفرقهمى


ها،سلیقه

طاغوت
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سانىكه(بهخاطرسلیقههاى

«التكونوامنالمشركین.منالّذینفرّقوادینهم» ازمشركاننباشید،ازك
قرآنمىفرماید:«ال

شخصىونظریّاتازپیشساخته)،عاملتفرقهمىشوند . 4.خوارىوذلّتدرقیامت :
تَجعلمعاللّهالهاًآخَرَفتُلقى فىجهنّممَلوماًمَدحوداً» باخداىواحد،معبوددیگرىقرارندهیدكهبا
مالمتبهدوزخپرتابخواهیدشد.
مبارزه با شرك :اوّلین پیام و هدف تمام انبیا ،مبارزه با شرك و دعوت به بندگى خالصانه خداوند
تمامگناهان،موردعفوقرارمىگیرد،

است«.ولقدبعثنافىكلّاُمّةرسوالًاَنِاعبدوااللّهواجتنبواالطاغوت»
جزشرك.«اِنّاللّهالیغفرانیشركبهویغفرمادونذلك» انبیامأموربودندباصراحتكاملازانواع
شركهابرائتجویند.شریكقراردادنبراىخداوندمردوداست،گرچهدرصدآنبسیاركمباشد.


آیه:31
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِى عَامَيْنِ أَنِ اشْکُرْ لِى وَلِوَالِدَیْكَ إِلَىَّ الْمَصِيرُ
ترجمه :و ما انسان را دربارهى پدر و مادرش سفارش كردیم ،مادرش او را حمل كرد ،در حالى كه هر
روز ناتوانتر مىشد( ،و شير دادن) و از شير گرفتنش در دو سال است( ،به او سفارش كردیم كه) براى
من و پدر و مادرت سپاس گزار ،كه بازگشت (همه) فقط به سوى من است.
نکته ها
دایرهى
كلمهى «وَهن» ،به معناى ضعف جسمانى است ،چنانكه «توهین» به معناى تضعیفِ شخصیّت است .

احسان،گستردهترازانفاقاست.احسان،شاملهرنوعمحبّتوخدمتمىشود،ولىانفاقمعموالًدركمكهاى

مالىبهكارمىرود.درقرآنكریم،احسانبهوالدیندركنارتوحیدمطرحشدهاست.«وقَضىربّكاَالّتعبدوااِالّ

درآیهموردبحث،ابتدادربارهىنیكىبهوالدینسفارششده،سپسبهدورانباردارى

ایّاهوبالوالدیناحسانا»
مادراشارهكردهتاوجداناخالقىانسانراتحریكوبیداركندوبهاوتذكّردهدكهگذشتههارافراموشنكند.
هموارهبهیادداشتهباشدكهمادرشاوراحملكردوازشیرهىجانشبهاودادوبهخاطرآسایشاوازخوابو

خوراكخودصرفنظركردكههیچكسحاضرنبودچنینزحمتهایىراتحمّلكند.چونحقّمادربیشتردر
معرضتضییعاست ویاحقّاوبیشازپدراست،خداوندسفارشمخصوصنمودهاست.والدینوفرزند،حقوق
متقابلدارند،درآیهىقبلموعظهپدرنسبتبهفرزندمطرحشد،ودراینآیهاحسانوسپاسفرزندنسبتبه


والدین.


پيام ها
4

از سخن حقّ پیروى كنیم ،چه موعظهى بندهى خدا باشد ،«لقمان» و چه وصیّت خداوند سبحان .«وصّینا»
ىانسانها،درهررتبهوشرایطىكهباشندمدیونوالدینهستند.«وصّینااالنسان»(«االنسان»،شامل


همه
ىمردممىشود 


همه
احترام والدین ،حقّى است انسانى نه فقط اسالمى ،حتّى والدین كافر را باید احسان نمود .«وصّینا االنسان

آنكهزحمتبیشترىمىكشد،بایدبهصورتویژهتقدیرشودونامشجداگانهبردهشود.«والدیه-

بوالدیه »

هاىعمومى،بایداستداللنیزعامباشد.(چونمخاطب،همهانسانهاهستند،باردارىمادران


درفرمان
اُمّه »
مطرح است كه مربوط به همهى مردم است و هر انسانى مادر دارد) .«حملته اُمّه»

بهبهانهآنكهكارى،وظیفهىطبیعىفردىاست،نبایدازسپاسواحساناو،شانهخالىكنیم.(باردارى،امرى


طبیعىاست،ولىمامسئولیّتداریمكهبهمادراحترامگذاریمواززحماتاوقدردانىكنیم).«حملتهاُمّه»

یادىازگذشتههاكنیمتاروحیّهىشكرگزارىدرمازندهشود.«حملتهاُمّه» 

تریندورانشكلگیرىشخصیّت


ىحقوقمادربرفرزندومهم

دورانباردارىوشیردادن،ازعواملپدیدآورنده

جداكردنكودكازشیرمىتوانددرخاللدوسالباشدوواجبنیستبعد

فرزنداست.«حملةاُمّه...وفصاله »
باشد.(كلمهى«فصال»،بهمعناىبازگرفتنكودكازشیراستو«فىعامین»،نشانآناست

ازپایاندوسال 
كهدرالبالىدوسالنیزمىتوانكودكراازشیرگرفت،گرچهبهتراستدوسالتمامشود 

تحمّلسختىدرراهانجاموظیفه،سرچشمهىپیدایشحقوقفوقالعادهاست.كسانىكهباوجودضعف و
خستگى بار مسئولیّتى را بر دوش مىكشند ،حقّ بیشترى بر انسان دارند .«وهناً على وهن»
سپاسگزارى از والدین ،از جایگاه واالیى نزد خداوند برخوردار است .«ان اشكر لى و لوالدیك» بعد از شكر

خداوند،تشّكرازوالدینمطرحاست .

سرانجام همهى ما به سوى خداست ،پس از ناسپاسى نسبت به والدین بترسیم .«الىّ المصیر»
ایمان به رستاخیز ،انگیزهى عمل صالح از جمله احسان به والدین است .«الىّ المصیر»
حقِّخداوند،برحقّوالدینمقدّماست.«اناشكرلىولوالدیك»تشكّرواحسانبهوالدین،ماراازخداوند

غافلنكند.
آیه:31

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ
سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِِّئُکُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
ترجمه :و اگر آن دو (پدر و مادر) تالش كردند چيزى را كه بدان علم ندارى ،شریك من سازى ،از آنان فرمان مبر ،ولى
با آنان در دنيا به نيکى رفتار كن ،و راه كسى را پيروى كن كه به سوى من باز آمده است ،پس بازگشت شما به سوى من
است ،من شما را به آنچه عمل مىكردید آگاه خواهم ساخت.

نکته ها
5

درقرآن،سهنوعاطاعتداریم :1.اطاعتمطلقنسبتبهخداوند،پیامبرواولىاالمر.«اطیعوااللّهواطیعوا
الرسولواولىاالمرمنكم» 2.عدماطاعتمطلقازكافران،منافقان،مفسدان،گناهكاران،ظالمانو...«.والتطع

الكافرینوالمنافقین» «التطعمنهمآثماًأوكفوراً»،«التتّبعسبیلالمفسدین»  3.اطاعتمشروطنسبتبه
والدین؛یعنىاگردستورهاىمفیدیامباحدادند،الزماستپیروىكنیم؛امّااگرتالشكردندفرزندرابهغیرخدا
فراخوانندنبایداطاعتكرد.


پيام ها
انسان به طور فطرى گرایش توحیدى دارد و دیگران براى مشرك كردن او تالش مىكنند.
«جاهداك
دركناربیانكلیّات،بهتبصرههانیزتوجّهداشتهباشیم.(دركنارسفارشبهاطاعتازوالدین
«وَصّینااالنسان»،بهانحرافاتاحتمالىوالدیننیزتوجّهشدهاست).«جاهداكعلىانتشرك
شرك،هیچگونهمنطقعلمىندارد.«لیسلكبهعلم
تقلیدكوركورانهممنوعاست.«مالیسلكبهعلمفالتطعهما

حقّخدا،برهرحقّىازجملهحقّوالدین،مقدّماست.«فالتطعهما»
هرگاهالگویىراازكسىمىگیریم،الگوىمناسبدیگرىراجایگزینآنكنیم.«فالتطعهما-


واتبع» 
درمواردانحرافى،اطاعتازوالدینالزمنیست،ولىزندگىعادّىرابایدحفظكرد.«فالتطعهما
وصاحبهمافىالدنیامعروفا»


همزیستىمسالمتآمیزباغیرمسلمانان،بدونتبعیّتازفرهنگآنانجایزاست.«فالتطعهماو

صاحبهما...معروفا» 

كار خوب و معروف در هیچ حالى نباید ترك شود .«صاحبهما فىالدنیا معروفا»
تا آخر عمر باید با والدین به نیكى رفتار كرد .(حتّى با والدین مشرك) «صاحبهما فىالدنیا

معروفا»

انسانهاى خدایى ،شایسته الگو شدن هستند .«واتّبع سبیل مَن اناب الىّ»

گاهىدرانتخابعقیدهورفتاردرخانواده،تفكیكالزماست؛درزندگىدنیوىهمراهباوالدین،

ولى در پیروى كردن ،راه پاكان و صالحان .«واتّبع سبیل مَن اَناب الىّ»
ایمان به معاد ،ضامن اصالح امور و اطاعت انسان از راه خداست .«الىَّ مرجعكم»
ىحضورانسانهادرمحضرالهىاست.«الىَّمرجعكمفاُنبّئكم


قیامتعرصه

آیه31
یَا بُنَىَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِِّنْ خَرْدَلٍ فَتَکُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى السَّمَوَاتِ أَوْ فِى الْأَرْضِ
6

یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
ترجمه :اى فرزندم! اگر (عمل تو) همسنگ دانه ى خردلى باشد و در دل تخته سنگى یا در آسمانها یا
در زمين نهفته باشد ،خداوند آن را (در قيامت براى حساب) مىآورد ،زیرا كه خداوند دقيق و آگاه است.

نکته ها
هاىآندركوچكىوحقارتضربالمثل


هاىسیاهرنگوبسیاركوچككهدانه

گیاهىاستبادانه
خردل 

است .

پيام ها

الهى،نشانهىحكمتاست.«آتینالقمانالحكمة...یابنىّ» ...

توجّهدادنفرزندبهعلموقدرت
درموعظه،براىهرتوصیهاىناممخاطبراتكراركنیم.(تكرار«یابُنىّ»دراینسورهوتكرار«یاابت»در

سورهىمریمآیات04تا 04

ایمانانسانبهحضورعملشدرقیامت،سرچشمهىاصالحاوست.«اِنتكمثقالحبّة...یأتبهااللّه

دریكارزیابىونظارتكامل،بایدكوچكترینكارهانیزموردتوجّهقرارگیرد.«مثقالحبّةمنخردل

كوچكى،«خَردَل»سفتى،«صَخرَة»دورىوناپیدایى،«السّموات،االرض»،درعلمالهىوقدرتاحضار
عملاثرىندارد.«یأتبهااللّه
خداوندبههمهچیزآگاهوبرهمهچیزتواناست.«یأتبهااللّه...لطیفخبیر» 
اعمالانسان،دراینجهانازبیننمىرود.«یأتبهااللّه 

حسابرسىخداونددقیقاست،زیرااولطیفاست
آیه31
یَا بُنَىَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَ
لِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
ترجمه:
ف رزندم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهى از منکر كن و بر آنچه از سختىها به تو مىرسد
مقاومت كن كه این (صبر) از امور واجب و مهم است.

نکته ها

7

دراینجا،یاعزموارادهىقطعىخداوندبرانجامایناموراستویالزومعزمو

مراداز«عَزم»

تصمیمجدّىانسانبرانجامآنها.بااینكهدرقرآن، 82مورددركنارنمازاززكاتیادشده؛
امّادراینجاكنارنمازامربهمعروفذكرشدهاست.شایدبهخاطرآنكهدراینآیهمورد
خطابفرزنداستوفرزندانمعموالًثروتىندارندكهزكاتبپردازند.«أقمالصّالةوامربالمعروف
فرماید:درمشقتوسختىهایىكهدرراهامربهمعروفونهىاز


علیهالسالممى

حضرتعلى
.
منكر به تو مىرسد ،صبر كن.صبر ،گاهى در برابرمصیبت است ،«و بشّرالصّابرین  .الّذین اذا
أصابتهممصیبة»گاهىدربرابرانجاموظیفه،«وامربالمعروفوانهعنالمنكرواصبرعلىما
أصابك) و گاهى در برابر گناه ،چنانكه یوسف در زندان گفت :«ربّ السّجن أحبّ الىّ»...
پروردگار!زنداننزدمنبهترازارتكابگناهىاستكهمرابهآنمىخوانند،تاآنجاكهفرمود:

«انّهمَنیتّقویصبرفانّاللّهالیضیعاجرالمحسنین» 

پيام ها

یكى از وظایف والدین نسبت به فرزندان ،سفارش به نماز است .«یا بُنىّ أَقِم الصّالة»
پاكسازىدرونىرابادورىازشركوبازسازىروحىرابانمازآغازكنیم.«التشرك...اقم
الصالة
وجوبامربهمعروفونماز،مخصوصدیناسالمنیست.(قبلازاسالمنیز،لقمانسفارشبه
نمازكردهاست)«یابُنىّأقمالصّالةوامربالمعروف
فرزندان خود را از طریق سفارش به نماز ،مؤمن و خدایى ،و از طریق سفارش به امر به
معروف و نهى از منكر ،افرادى مسئول و اجتماعى تربیت كنیم .«یا بُنىّ أقم الصّالة وامر
بالمعروف
آگاهىفرزندانخودرابهقدرىباالببریمكهمعروفهاومنكرهارابشناسندتابتوانندامرو

نهىكنند.«یابُنىّ-وَامُر-وَانْهَ»

بعدازتوجّهبهمبدأومعاد،مهمترینعمل،نمازاست.«أقمالصّالة» 
كسىكهمىخواهددرجامعهامرونهىكندوقهراًباهوسهاىمردمدرگیرشود،بایدبه


وسیلهىنمازخودسازىوخودراازایمانسیرابكند.«أقمالصّالةوامربالمعروف»


فرزندان خود را آمر به معروف و ناهى از منكر بار آوریم .«وامر بالمعروف»...

امر به معروف ،همیشه قبل از نهى از منكر است .«وامر بالمعروف وانه عن المنكر» رشد

هادرجامعه،مانعبروزبسیارىازمنكراتمىگردد .


معروف

درمسیرحقّبودنكافىنیست،الزماستدیگرانرانیزبهمسیرحقّدعوتكنیم.«وامر

چنانكهدرسورهعصرمىخوانیم:«الّذینآمنواوعملواالصّالحاتوتواصوابالحقّ»

بالمعروف»
ىامربهمعروفونهىازمنكر،بایدصبروسعهىصدرداشته


درتبلیغدینواجراىفریضه
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زدنهاىگناهكارانهمراهاست،
هاونیش 


نهىازمنكر،باتلخى
باشیم.«واصبرعلىماأصابك»
مباداعقبنشینىكنیم.

پدر حكیم ،رسیدن سختى به فرزندش را مىپذیرد و فرمان صبر مىدهد ،ولى ضربه به

مكتبشراكهسكوتدربرابرفسادباشد،هرگز.«وانهعنالمنكرواصبرعلىماأصابك»
امربهمعروفونهىازمنكرازمسایلمهماستوصبردربرابرآنچهدراینراهبهانسان
مىرسدارزشدارد.


آیه31
وَلَا تُصَعِِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
ترجمه :و روى خود را از مردم (به تکبّر) بر مگردان ،و در زمين مغرورانه راه مرو ،زیرا خداوند
هيچ متکبّر فخر فروشى را دوست ندارد.

نکته ها
شودوگردنشكجمىشود.لقمانبه


نوعىبیمارىاستكهشتربهآنگرفتارمى
تصعیر :
فرزندشمىگوید:توبراساستكبّرمثلشترِبیمار،گردنترابامردمكجنكن.


مَرَح» ،به معناى شادى زیاد است كه در اثر مال و مقام به دست مىآید.
مخودرابرترمىداند،و«فَخور»بهمعناى

مُختال»بهكسىگویندكهبراساسخیالوتوهّ
فخرفروشاست.تكبّر،همتوهینبهمردماست،همزمینهسازرشدكدورتهاىجدیدوهم

درحدیثمىخوانیم:هركسباتكبّردرزمینراه

ىكینههاىدرونىقدیم.


تحریككننده
رود،زمینوهرموجودىكهزیروروىآناست،اورالعنتمىكنند.


پيام ها
بامردم،چهمسلمانوچهغیرمسلمان،باخوشرویىرفتاركنیم.«التصعّرخدّكللنّاس

تكبّر ممنوع است ،حتّى در راه رفتن .«التمش فى االرض مرحا»
از عامل خشنودى خداوند براى تشویق و از ناخشنودى او براى ترك زشتىها و گناهان
استفادهكنیم.«انّاللّهالیحبّ
به موهومات ،خیاالت و بلندپروازىها خود را گرفتار نسازیم .«مُختال»
برمردمفخرفروشىنكنیم.«انّاللّهالیحبّكلّمُختالفَخور» 

دراینآیهلقمانبهفرزندشمىگوید:درزمینمتكبرانهراهنرو«التمشفىاالرض

تواضع:
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ىبندگانخوبخدا،حركتمتواضعانهىآنهاست«.و

ودرسورهىفرقان،اوّلیننشانه

مرحاً»
یكىازاسرارنمازكهدرسجدهىآنبلندترین

عبادالرّحمنالّذینیمشونعلىاالرضهَونا»
نقطه بدن را (حداقل در هر شبانه روز  40مرتبه در هفده ركعت نمازواجب) روىخاك
مىگزاریم،دورىازتكبّر،غروروتواضعدربرابرخداونداست .گرچهتواضعدربرابرتمام


انسانهاالزماست؛امّادربرابروالدین،استادومؤمنانالزمتراست.تواضعدربرابرمؤمنان،

هاىبرجستهىاهلایماناست. 


ازنشانه
آیه:31

وَاقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنکَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ
ترجمه:
و در راه رفتن ميانه رو باش و از صدایت بکاه زیرا كه ناخوشترین صداها صدای
خران است.
نکته ها
امام حسن علیه السالم مىفرماید :تند راه رفتن ،ارزش مؤمن را كم مىكنددر حدیث
مىخوانیم:دردعوتمردمبهسوىخداوندوتالوتقرآن،بلندكردنصدااشكالندارد .


درسفارشهاىلقمان،نُهامر،سهنهىوهفتدلیلبراىاینامرونهىهاآمدهاست:نه

امر:.1نیكىبهوالدین..8تشّكرازخداو والدین..4مصاحبتهمراهبانیكىبهوالدین.
.0پیروىازراهمؤمنانوتائبان..4برپاداشتننماز..6امربهمعروف..7نهىازمنكر ..2

اعتدالدرحركت..9پایینآوردنصدادرسخنگفتن.وامّاسهنهى:.1نهىازشرك..8

نهى از روى گردانى از مردم . .4نهى از راه رفتن با تكبّر.و امّا هفت دلیل :1.چون
شكرگزارى انسان به نفع خود اوست ،پس شكرگزار باشید .«و من یشكر فانّما یشكر

لنفسه »2.چونشرك،ظلمبزرگىاست،پسشركنورزید.«انالشركلظلمٌعظیم 3.

چونبازگشتهمهبهسوىاوستوبایدپاسخگوباشید،پسبهوالدیناحترامبگذارید.

«اِلىَّ المصیر» ،«الىّ مرجعكم »4.چون خداوند بر همه چیز آگاه است ،پس مواظب
اعمالخودباشید.«اناللّهلطیفخبیر »5.چونشكیبایىازكارهاىبااهمیّتاست،

پس

صابر

باشید.

«ان

ذلك

من

عزم

االمور»

6.چونخداوندمتكبّرانرادوستندارد،پستكبّرنورزید.«انّاللّهالیحبّكلّمختال

فخور »7.چونبدترینصداها،صداىبلندخراناست،پسصداىخودرابلندنكنید.

«انّانكراالصواتلصوتالحمیر.

11


پيام ها
اسالم،دینجامعىاستوحتّىبراىراهرفتندستوروبرنامهدارد.«واقصدفىمشیك »
درآیینالهى،عقایدواخالقدركنارهممطرحاست.«التشركباللّه...واقصدفى
مشیك»
میانهروى،دورىازافراطوتفریط،ومتانتدرراهرفتن،سفارشقرآناست.«واقصد

فىمشیك »
نهفقطدرراهرفتن،بلكهدرهمهىكارهامیانهروىرامراعاتكنیم.«واقصدفى


مشیك»

صداىخودراكوتاهكنیم،ازفریادبیهودهبپرهیزیموبیانىنرموآرامداشتهباشیم.

«واغضضمنصوتك»
فریادكشیدنوبلندكردنصدا،امرىناپسندونكوهیدهاست .«واغضضمنصوتك
انّانكراالصواتلصوتالحمیر»
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