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 4شماره   مسابقه غیر حضوری طرح صالحین

 .ضد دروغگویی صدق است که راستگویی است و آن اشرف صفات نفسانیه و رئیس اخالق ملکیه است

 "اتقواهلل و کونومع الصادقین   ":خداوند گار عالم می فرمایید

 .از خدا و با راستگویان بوده باشیدبپرهیزید 

کنید تا من بهشت را از برای شما متقبل شش خصلت از برای من قبول " :که از حضرت رسول مروی است

هر گاه یکی از شما خبری دهد دروغ نگوید و چون وعده نماید تخلف نورزد و چنانچه امانت قبول : شوم

بپوشد و دستهای خود را از آنچه نباید به آن دراز کند نماید خیانت نکند و چشمهای خود را از نامحرم 

 ".نگاهدارد و فرج خود را محافظت نماید

هر که زبان او راستگو باشد عمل او پاکیزه است و هر که نیت او نیک : منقول است که  (ع)از حضرت صادق 

 .می شودباشد روزی او زیاد می شود و هر که با اهل خانه خود نیکویی کند عمر او دراز 

و فرمود که نظر به طول رکوع و سجود کسی نکنید و به آن غره نشوید زیرا می شود این امری باشد که به 

این  آن معتاد شده باشد و به این جهت نتواند ترک کند ولیکن نظر به صدق کالم و امانت داری او کنید و به

 .خوبی او را دریابید ،دو صفت

همچنین در کردار و اخالق و مقامات  ،ق و کذب در سخن و گفتار استو مخفی نماند که همچنان که صد

 دین نیز یافت می شود

 کذب در کردار و اعمال 

و  ،ر اعمالی از او سرزند که داللت کند بر خوبی در باطن اوکردار و اعمال آن است که در ظاه و اما کذب در

نباشد و صدق در آن این است که باطن و ظاهر  خبر بوده باشد یعنی باطن او موافق ظاهر باطن او از آن بی

اشرف و افضل از صدق  ،یا باطن از ظاهر بهتر و آراسته تر باشد و این مرتبه از صدق .و یکسان و مطابق بود

 .در گفتار است

و از این جهت مکرر سید بشر این مرتبه را از حضرت آفریدگار مسئلت می نمود و در اخبار وارد است که 

ن و آشکار بنده مومن یکسان بوده باشد خداوند عالم به او بر مالئکه مباهات می کند و می چون پنها"

 ".بنده حق من این است :فرماید
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کیست مرا نشان دهد به شخصی که چشم او در تاریکی شبها گریان است و  "بعضی از اکابر فرموده است که

 ".خندان باشد ،روزها در محافل ولب ا

 االعالن فی المومن استوی فقد عز فی الدارین و استوجب الثنائاذا السر و 

 .مساوی باشد در دو جهان عزیز و مستوجب آفرین و ستایش است ،هر گاه پنهان و اشکار بنده مومن: یعنی

 و ان خالف االعالن سرا فناله علی سعیه فضل سوی الکد و العنا

هیچ اجر و  ،ال خیر و آراسته و باطن او بی خبر  باشدو ظاهر را به اعم ،و اگر ظاهر او مخالف باطن باشد

 .تصدیع و رنجی که کشیده استمزدی از برای عمل او نیست مگر 

 کما خالص  الدینار فی السوق نافق و مغشوشه المردود ال یقتضی المنی

شد به رایج و در عوض آن هر چه خواهی می دهند و آنچه در آن غش با ،همجنان که طالی بی غش در بازار

و شکی نیست هر عملی را که در آن غش باشد که ظاهر آن  ،تو رد می کنند و آرزوی تو از آن بر نمی آید

 .آراسته و باطن آن موافق ظاهر نباشد رد به تو می شود

 نستانند در بازار حشر             خالصی باید که از آتش برون آید سلیم "قلب روی اندوه"

 

 

 معراج السعاده: منبع

 

 

 

 

 

 

 :سواالت
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 به رابطین بسیج محل خدمت  22/4/55مهلت تحویل پاسخ  سواالت 
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