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 (پیامرب خذا ؾلی هللا علیه و آله و ضلّم  ) .اضت دروغ، کلیذ ةزای هزةذی

. اخالقی را ةه من یاد ةذه که خیز دنیا و آخزت را ةزایم جمع کنذ: آمذ و گفت  (ؽ)مزدی نشد پیامرب . دروغ نگى: فزمىد( حرضت )

نیکی )کطی اضت که ةا راضتگىیی اع تىرا ةه راضتگىیی دعىت کنذ و ةا کارهای خىةؼ (دوضتانت)ةهرتین ةزادرانت : فزمىده انذ (ع)و امام علی
. تىرا ةه ةهرتین کارها فزا ةخىانَذ (کزدارع، اعامل نیک خىد

ةا مػکالت و ضختی های  (کنی)سیزا اگز اس واقعیت فزار کزدی . ةاخىدت و دیگزان در سنذگی ؾادق ةاع و هزگش اس واقعیت فزار نکن ةناةزاین
ةه دروغ گفنت می غىی و پظ اس آن دروػت ةزای دیگزان آغکار می غىد و در سنذگی ات  (مجتىر)سیادی روةزو خىاهی غذ و چنذین ةار ناگشیز

: ةزایت آغکار می کنذ و این داضتانی کىتاه اضت که نتیجه دروػگىیی را. غکطت می خىری

خىدرو ما  (تایزهای)و یکی اس چزخ های: پظ ةا اضتاد متاص تلفنی گزفتنذ و ةه او گفتنذ. چهار دانػجى قزار گذاغتنذ که اس جلطه امتحان ػیتت کننذ
و ما اکنىن در راه، دور اس دانػگاه  (ةزضانذ) که مارا ةه دانػگاه ةربد(وجىد نذارد  )نذاریم و خىدرویی نیطت  (ساپاص)تزکیذه اضت و چزخ یذکی 

اضتاد مىافقت کزد که امتحان را ةزای آنها ةه مذت یک هفته ةه . هطتیم و نخىاهیم تىانطت در سمان مػخـ غذه در امتحان حارضغىیم
. (نقػه آنها گزفت)انذاخنت امتحان مىفق غذ (عقث)ةینذاسد و دانػجىیان ةه همین خاطز خىغحال غذنذ؛ سیزا نقػه آنها ةزای ةه تأخیز (عقث)تأخیز

 ةعذ در سمان مػخـ غذه ةزای امتحان حارض غذنذ و اضتاد اس آنها خىاضت که هزیک اس آنها در گىغه ای اس ضالن امتحان ةنػینذ تا آنها را  یدر هفته
: این گىنه ةىد( ضىاالت )هنگامی که ةه ضىال ها نگاه کزدنذ تعجث کزدنذ سیزا . ضپظ ةزگه های امتحان را میان آنها پخؼ کزد. کنذ (پزاکنذه)جذا

چزا تایز تزکیذ؟ _1

کذام تایز خىدروی غام تزکیذ؟ _2

این حادثه اتفاق افتاد؟  (کذام جاده)در چه مطیزی_3

تزتیث نػطنت غام در خىدرو چطىر ةىد؟ _4

چطىر تىانطتیذ که مػکلتان را حل کنیذ؟ _5

هنگام تزکیذن تایز ضاعت چنذ ةىد؟ _6

چه کطی اس غام در آن هنگام ةا خىدرو راننذگی می کزد؟ _7

پاضخ دهنذ؟  (جىاب تى)آیا ضامنت می کنی که دوضتانت مثل خىدت _8

دانػجىیان . هزکظ دروغ ةگىیذ مىفق منی غىد: اضتاد آنها را نؿیحت کزد و گفت. دانػجىیان رشمنذه و پػیامن غذنذ و اس کارغان پىسع خىاضتنذ

  پایان.که هزگش آن را فزامىع نخىاهیم کزد (آمىختیم )درضی را یاد گزفتیم: ةه اضتادغان قىل دادنذ که دروغ نگىینذ و ةا پػیامنی ةه او گفتنذ
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دس إِٓاٖ ٔتِٛذ ضذ ٚ اص صٔاٖ . (ضٕشدٜ ٔی ضٛد)دوتش آ٘ٝ ٔاسی ضیُٕ اص ٔطٟٛستشیٗ خاٚسضٙاساٖ تٝ ضٕاس ٔی آیذ

.  تٛد ٚ ضیفتٝ ایشاٖ تٛد (ٔشتٛط ٔی ضذ)تٝ ٞش چیضی تٛد وٝ تٝ ضشق استثاط داضت (عاللٝ ٔٙذ)وٛدوی اش ٔطتاق

ٔذسن دوتشای فّسفٝ ٚ ٔطاِعات اسالٔی سا دسحاِی .   ساَ تٛد15ٚلتی وٝ آٔٛختٗ صتاٖ عشتی سا آغاص وشد عٕش اٚ 

.  صتاٖ تشوی سا یاد ٌشفت ٚ دس دا٘طٍاٜ آ٘ىاسا تذسیس وشد.  ساِٝ تٛد تٝ دست آَٚسِد19وٝ   

ٚ ایٗ واس خایٍاٜ اٚ سا دس .  ضیُٕ خٟاٖ ٔسیحی غشب سا تٝ فٟٓ حمایك دیٗ اسالْ ٚ آٌاٞی اص آٖ دعٛت ٔی وشد

 لٛ٘یٝ ٚ  ٚ پیطاٚس ٚ اسالْ آتاد ٚاٚ دوتشای افتخاسی اص دا٘طٍاٜ ٞای سٙذ. دا٘طٍاٜ ٞای وطٛسٞای اسالٔی تاال تُشد

.تٟشاٖ تٝ دست آَٚسِد  

ٚ تٝ صتاٖ فاسسی .  فشا٘سٛی ٚ اسدٚ ٚاٍّ٘یسی ٚ تشوی ٚ عشتی ٚ فاسسی:   اص خّٕٝتاٚ صتاٖ ٞای تسیاسی سا آٔٛخ

 (خذیذ) یه ا٘ساٖ ( خذیذی) ٞش صتاٖ(دا٘ستٗ)ا٘ساٖ تا : تشای ایٗ عثاست تٛدٕ٘ٛ٘ٝ ای پس اٚ . سخٙشا٘ی ٔی وشد

  ((ع) أاْ عّی).است

اٚ ص٘ذٌی دس .  اصخّٕٝ وتاتی پیشأٖٛ ضخصیت خالَ اِذیٗ سٚٔی.  وتاب ٚ ٔماِٝ تأِیف وشد100ضیُٕ تیص تش اص 

 ساَ دس 25 ٔذتی طٛال٘ی دس ٞٙذ ٚ پاوستاٖ تذسیس وشد ٚ ٕٞچٙیٗ ٘ضدیه تٝ سایضشق سا دٚست ٔی داضت ب

وشد وٝ تیٕی سا تشای ٌفت ٚ ٌٛی  (سفاسش)ضیُٕ پیص اص ٚفاتص تٝ ٕٞىاسا٘ص ٚصیت.دا٘طٍاٜ ٞاسٚاسد دسس داد

 ٚ " وطیذٖ پُ ٞای صذالت ٚ تفاٞٓ ٔیاٖ اسٚپا ٚ خٟاٖ اسالْ"دیٙی ٚ فشٍٞٙی تطىیُ دٞٙذ وٝ ٞذف ٚاالیص 

. ٔی تاضذ"ٔیاٖ تٕذٖ ٞا (ٕٞثستٍی)اتحاد "  

ٔٗ دعاٞا ٚ احادیث اسالٔی سا تٝ صتاٖ عشتی ":ضیُٕ دس یىی اص ٔصاحثٝ ٞایص تٝ دعاٞای اسالٔی اضاسٜ وشد ٚ ٌفت

."ٔی خٛا٘ٓ ٚ تٝ تشخٕٝ آٖ ٞا ٔشاخعٝ ٕ٘ی وٙٓ  

تٕیش٘ذ تیذاس  (ٍٞٙأی وٝ)٘ذ ٚ ٞشٌاٜ فتٍأٖشدْ خ: وشد وٝ سٚی لثشش ایٗ حذیث ٘ٛضتٝ ضٛد (سفاسش)اٚ ٚصیت

پایان                                                                                                          . ٔی ضٛ٘ذ  
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  (حافظ) ضىشضىٗ ضٛ٘ذ ٕٞٝ طٛطیاٖ ٞٙذ                                صیٗ لٙذپاسسی وٝ تٝ تٍٙاِٝ ٔی سٚد          

وّٕات فاسسی تسیاسی تٝ دِیُ تداست ٚ ٚسٚد ایشا٘ی ٞا تٝ عشاق ٚ یٕٗ تٝ صتاٖ . ٚاطٌاٖ فاسسی اص دٚسٜ خاّٞی ٚاسد صتاٖ عشتی ضذ٘ذ

.عشتی ٔٙتمُ ضذٜ است،  ٚ آٖ ٚاطٌاٖ تٝ تعضی اص واالٞا ٔشتٛط ٔی ضذ وٝ ٘ضد عشب ٘ثٛد ٔا٘ٙذ ُٔطه ٚ اتشیطٓ  

(افضایص یافت)دس عصش عثاسی ٘فٛر صتاٖ فاسسی صیادضذ. ا٘تماَ اص فاسسی تٝ عشتی تعذ اص پیٛستٗ ایشاٖ تٝ دِٚت اسالٔی ضذت ٌشفت  

ٚ اتٗ ٔمفع ٘مص . ٍٞٙأی وٝ ایشا٘ی ٞا دس تشپایی دِٚت عثاسی تٝ دست أثاَ اتٛٔسّٓ خشاسا٘ی ٚ خا٘ذاٖ تشٔه ضشوت وشد٘ذ

.(تشٌشدا٘ذ)اٚ تعذادی اص وتاب ٞای فاسسی ٔا٘ٙذ وّیّٝ ٚ دٔٙٝ سا تٝ عشتی تشخٕٝ وشد. تضسٌی دس ایٗ اثشٌزاسی داضت  

. داسد وٝ ٚاطٌاٖ تسیاسی سا تٝ صتاٖ عشتی دستش ٔی ٌیشد"اِمأٛس"ٔطٟٛسی تٝ ٘اْ  (ِغت ٘أٝ )ٚ فیشٚصآتادی فشًٞٙ ِغت  

.ٚ دا٘طٕٙذاٖ صتاٖ عشتی ٚ فاسسی ، اتعاد ایٗ اثشٌزاسی سا دس ٔطاِعاتطاٖ آضىاس وشدٜ ا٘ذ  

فشًٞٙ ٔعشتات فاسسی دس صتاٖ "دوتش تٛ٘دی وتاتی سا تأِیف وشدٜ است وٝ وّٕات فاسسی عشتی ضذٜ سا دستش ٔی ٌشفت وٝ آٖ سا 

أا وّٕٝ ٞای فاسسی وٝ ٚاسد صتاٖ عشتی ضذ  صذاٞا ٚ ٚصٖ ٞایطاٖ تغییش پیذا وشدٜ است، ٚ عشتٟا آٟ٘ا سا . (٘أیذٜ است )  ٘أیذ"عشتی

(تّفظ وشد٘ذ ).تش اساس صتاٖ ٞای خٛد ضاٖ تش صتاٖ آٚسد٘ذ  

. تٝ حشٚفی ٘ضدیه تٝ ٔخشج ٞایطاٖ تثذیُ وشدٜ ا٘ذ (یافت ٕ٘ی ضذ) سا وٝ دس صتا٘طاٖ ٚخٛد ٘ذاضت "ي،ذ،ج"حشٚف فاسسی 

:ٔا٘ٙذ  

.....ضشضف    ٚ= ٟٔشخاٖ               چادسضة = فشدٚس            ٟٔشٌاٖ = پشدیس  

"ٌٙح"اص وّٕٝ فاسسی . "ٔی وٙٙذ (ا٘ثاضتٝ)ٚ طال ٚ٘مشٜ سا ا٘ثاس" دس آیٝ "یىٙضٖٚ"دیٍشی سا اص آٟ٘ا تشٌشفتٙذ ٔا٘ٙذ  (وّٕات)ٚ ٚاطٌاٖ  

تی ٘یاص ٔی  (ٌفتاس)ٚاطٌاٖ ٔیاٖ صتاٖ ٞای خٟاٖ أشی طثیعی است وٝ آٟ٘ا سا دس ضیٜٛ ٚ تیاٖ (سد ٚ تذَ وشدٖ)تایذ تذا٘یٓ وٝ تثادَ 

.ٚ ٕ٘ی تٛا٘یٓ صتا٘ی سا تذٖٚ وّٕٝ ٞای ٚاسدضذٜ پیذا وٙیٓ.  (غٙی ٔی ساصد)وٙذ  

ٚ أا پس اص پیذایص اسالْ ،  ٚاطٌاٖ عشتی دس . تأثیش صتاٖ فاسسی تش صتاٖ عشتی پیص اصاسالْ تیطتش اصتأثیش آٖ پس اص اسالْ تٛدٜ است

.صتاٖ فاسسی تٝ دِیُ عأُ دیٙی تیطتشضذٜ است  

  پایان                                                                                                                                          



 

                                                                                                                                  


