
 دهم ، ستاره روشندرس هف

در نوشته های این گونه خواندم که بزرگمهر دانشمند ، به اطرافیان خود را این گونه سفارش کرد که : در کتاب ها خواندم که  

نامش محمد)ص( است. اگر دنیا به من فرصت بدهد و عمر طوالنی داشته باشم اولین در آخر الزمان پیامبری خواهد آمد که 

 کسی هستم که به او ایمان می آورم.شما هم به فرزندان خودتان این سفارش را بکنید تا به بهشت بروید.

دی یاد داده ای و هیچ حکیمان و دانشمندان پیش او می آمدند و می گفتند: ای بزرگمهر تو از علم خودت به ما چیزهای زیا

کوتاهی نکردی تا ما انسان های دانایی شدیم. مانند ستاره ی روشنی بودی که در تاریکی جهل ، راه راست را به ما نشان 

 دادی.

 از علم خودت به ما یادگاری بده.

او شریک قرار ندهید و بزرگمهر گفت: من به شما سفارش می کنم که خداوند عزیز و بزرگوار را به یکتایی بشناسید و برای 

از او اطاعت کنید. و بدانید که خداوند رفتار  خوب و بد شما را می بیند و آن چه در فکر و دل دارید می داند  و تمام زندگانی 

 شما در دست خداوند است.

ک آفرید.و آگاه باشید سخنان نیکو بگویید و کارهای نیک انجام بدهید که خداوند عزیز و بزگوار شما را برای انجام کارهای نی

که بدی نکنید و از انسان های بد دور باشید زیرا که انسان های بدکار زندگی کوتاهی دارند. و پرهیزکار باشید و چشم و گوش 

 و دست خود را از کارهای حرام و مال مردم دور نگه دارید.

ی کند و مردم انسان های راست گو را دوست راه راست گویان را در پیش بگیرید که راست گفتن چهره ی انسان را روشن م

دارند. و فردی که راست می گوید ، هیچ وقت نابود نمی شود و از دروغ گفتن دوری کنید زیرا که انسان دروغ گو حتی اگر 

 راست هم بگوید کسی قبول نمی کند.

بیند ، نادان ترین انسان هست. و  و عیب مردم را بیان نکنید زیرا که هیچکی بدون عیب نیست. هرکسی که عیب خودش را ن

اخالق خوب ، از بزرگترین نعمت های خداوند عزیز و بزرگوار است.و از اخالق بد دوری کنید که مانند طناب محکم بر وجود 

انسان سنگینی می کند.انسان بد اخالق همیشه رنج زیادی می برد و سایر انسان ها هم از دست او رنج می برند. و فردی که  

 خالق است در هر دو جهان مورد ستایش قرار می گیرد . و احترام هر کسی که از شما بزرگ تر باشد را حفظ کنید.خوش ا

 


