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  62  صفحه                                        (راستگويی) الصِّدْقُ           پنجم                     درس ترجمه از ای نمونه

 کند، اصالح را آنها که کرد تالش و شد پشيمان بدش اعمال از پس بود، عيب و گناه از پر مردی که شود می حکايت. 1

 گناهان انجام از را او که کرد نصيحتی درخواست او از و رفت، کار نيکو و فضيلت با مردی سوی به و نتوانست، پس

 گناهی خواست مرد آن هرگاهپس  گرفت، او از قولی نآ برای و کرد، نصيحت راستگويی به شدن پايبند به را اوو  بازدارد

 شرِّ از روزها ذشتگ با و نگويد، دروغ فضيلت با مرد به اينکه تا د،نک خودداریآن  از وفای به عهدش برای د،انجام ده

 .دوش رها یيراستگو به پايبندی ه خاطرب، عيبهايش و گناهان

 و کرد نمود وا شدن غرق به و  کردمی شنا دريا در روزها از يکی در بود، دروغگو بسيار جوانی که شود می حکايت. 2

 به رسيدند او به که هنگامی دهند، نجات را او تا شتافتند او طرف به دوستانش ...کمک کمک، :زد صدارا  دوستانش

 شروع پس شود، غرق جوانآن  بود نزديک و آمد باال موج چهارم در مرتبه و کرد، تکرار بار سه را کار اين خنديد، آنها

 از يکی اينکه تا نکردند توجه او به پس. گويد می دروغ دوباره او که کردند گمان آنها امّا ؛کرد دوستانش زدن صدا به

 بود نزديک دروغم کردم، مشاهده را کارم نتيجه: گفت دوستانش به جوان پس. داد نجاتش و شتافت او سوی به انمردم

 . شترنگب ويیگدروغ به يگربار د جوان اين و گفت، نخواهم دروغ امروز از بعد هرگز پس بکشد، مرا

 در خداوند با یيراستگو. باشيد راستگويان با و تقوا پيشه کنيد يدآورد ايمان که کسانی ای: . خدای بلندمرتبه فرمود3

: فرمودند )ص(پيامبر و نگوييم، دروغ انديگر هب که ستا آن مردم با راستگويی و ،شود می آشکار شبراي اعمال نيتی پاک

 ی.باش درغگو تو و بشمارد راستگوتو را  که یيگورا ب سخنی تبرادر به که است بزرگ یخيانت

 .دوش می آشکار اش چهرهتمام  و زبان لغزشهایدر  اينکه مگر نکرد پنهان را چيزی کسی: . امام علی )ع( فرمود4

 .کندانکار  يا پنهان را دروغش تواند نمی دروغگو بنابراين

 نکنيد نگاه ،شانو نيايش شبانه  نيکو کار و حج بسياری و شانه روز و نماز بسياری به :زيباستچه  )ص(پيامبر سخن

                                                                     .کنيد نگاه امانتداری و راستگويی به بلکه

 رفيعی علی – عليکم والسّالمص               -5غ      -4ص     -3غ       -2ص      -1 (:64پاسخ تمرين صفحه ) عيِّن الصّحيح و الخَطأ


