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 آثار دنیوی و اخروی دروغ

دروغ یک سری آثار دنیوی دارد و یک سری آثار اخروی؛ اثر دنیوی هم مادی و هم معنوی است؛ جنس اثر اخروی هم معلوم 

 است که چیست. 

 مادی دنیوی. اثر 1

ترین اثر مادیِ دنیوی دروغ کم شدن  رق  و روقی است؛ این مکنن است هه نرر شکا جیی  هیاین و تی  مکنن است هه  مهم

رسددنن. روایت اق ایام ر ارام  اسدد(ماست اسددت که  ها ها دروغ هه چه آالف و الوف  م ذهن هیاین که این نقض دارد و خیل 

توانن اق سنخ تأثیراذاری صله رتم مث(ً در شود. این هم م کذب هاجث نقصا  روقی م  1،«الکذب ینقص الرزق»فرماین: م 

ت های  اسجکر قرار داده است. این اق جلت شن طوالن   صله رتم را س  طول جکر هاشن؛ یعن  خناونن ت ارک و تعال  مث(ً 

توانن معنوی هاشن، ول  مادی هاشنن؛ یک جلی  م  معنوی اسدت. جلت و معلول که ن این هر دو  هم که جلیت آ  تقیق  و جلت

تأثیر تنوین  داشدیه هاشن در یک امر واقع  دیرر. مثثرین ف  العالم که فق  امور مادی نیسینن؛ امور معنوی هم در هکین نرام  

وج  کاهش الرتام متوانن در امور دیرر تأثیراذاری تنوین  داشیه هاشنن؛ اجی اری و تشریع  هم نیست. مث(ً قطع اهسی  م 

کرد و هه فاطکه قهرااست و ااه  ائکه ج اس س  م که ین  اق خلفای هن  نقل شدنه  قیل انر در مورد شدود. یا مث(ً جکر م 

توانم در هراهر او ساکت هاشم؛ کنن و من نک آمن اق امام صداد ا(ت سدثال کرد که انرم این کار را م    فرقننشمعصدومینا(ت،  

 شود. اتفاقاً این کار را کرد و قود هم اق دنیا رفت. ا هنا  که جکرت کوتاه م تضرت فرمود این ر

توانن اق این ق یل هاشدن و این تیکاً هست؛ یعن  دروغ هه  تأثیراذاری دروغ در کم شدن  و نق  رق  و روقی هم م  هناهراین 

توانن یک تحلیل اجیکاج  هم اشددت تال م اما در جین  .جنوا  یک جامل معنوی تأثیر تنوین  در رق  و روقی انسددا  دارد

شود، مخصوصاً کسان  که دروغروی  آشنار آ  هاشن؛ یعن  کس  که اهل دروغ است هاالخره دیر یا قود مسلوب االجیکاد م 

ذارد. رشدود که قطعاً در رواه  و کارها و در مناس ات او تأثیر ه ن؛ این هاجث م نکنشدهرت اینا م   جنوا  این هه کمدارنن و کم

هاالخره کس  را که هه صن  و راسی  هشناسنن، هکه هرای او اتیرام قائل هسینن؛ ارت اطات و تعام(ت مال  و اقیصادی هیشیری 

شود تفسیر کرد که هاالخره اار ایام ر خنااست دروغ را هه م  هم اق این جهت را تواننن داشدیه هاشدنن. لذا این روایت  ها او م 

 کنن هه چه دلیل است. کم شن  رق  و روقی ذکر م  جنوا  یک منشأ هرای

، کسد  که اهل دروغ شود، یعن  هه دروغ  «الْفَقْر یُورِثُ اعْتِیَادُ الْکَذِبِ»فرماین روایی  اق امام امیرالکثمنینا(ت وارد شدنه که م  

افین جادت کنن و این رویه او شدود، این موج  فقر است. هین کم شن  رق  و فقر فر  است. دروغ هه کل  این تأثیر را دارد  

 شود. کنن؛ اما آدم  که جادت هه دروغ افین اینا کرده، ارفیار فقر م که رق  و روقی را کم م 

تواننن مال روی مال اوینن ک(هشا  اس معرکه است و هیچ وقت نک ها که راست م کنین که هعض  اینیا مکنن اسدت سدثال  

انن. دو مسأله را هاین در اینیا توجه کرد؛ ین  دوام و اوینن خیل  هم کارهایشا  را ایش هردههرذارنن، اما کسان  که دروغ م 

کنن اما ا اموال افراد مثل کف روی آب است؛ تیم وسیع  اینا م هتزلزل مال و اسیکرار و جوشش این مال است. خیل  وقت

ه، ن هه این دلیل است،خواهم هرویم که هرکسد  اموالش اق هین رفت تیکاً  رود. نک یک دفعه و هه سدرجت هکه اینها اق هین م  
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را هاین توجه کرد و یک جان ه اینها جوامل مخیلف  دارد. مکنن اسدت کم شن  مال کس  هه خاطر امیحا  و آقمو  هاشن. اینها  

چو  مطلق نرری داریم درهاره این  ااه  هاین دین.هه مسددأله نراه ننرد؛ در تحلیل این روایات این را هه جنوا  ین  اق جوامل 

 اردیم؛ این ین  اق جوامل است. اس اب و جلل فوری دن ال نقض م 

تزلزل مورد توجه هاین هاشن. هله، هرخ  هسینن که ها دروغ مال جکع هناهراین در مسأله رق  و روقی و مال، اسیکرار و دوام و 

 هرنن؛ هعن همای نک تواننن کاری انیام دهنن و اق این مال ههرهکنن و خیل  ها این مال نک کنندن اما این اموال هه آنها وفا نک  م 

 ای است که هاین هه آ  توجه کرد. ث ات و اسیقرار ننارد؛ این مسأله

دوم ایننه هرای رق  و روقی جوامل مثثری در کم شن  و قیاد شن  آ  دخیل است؛ ین  اق جوامل آ  این است. یک  مسأله

اوین، هاالخره یک هخش  اق مال و رق  و روقی او ناش  اق کنن ول  دروغ هم م آدم  که هکت و اشدینار دارد و ت(ش م  

شدود و این سنت اله  است، هکت و ت(ش هم  رق  و روقی م  آ  ت(ش و هکت اوسدت؛ هکانطور که دروغ هاجث کم شدن   

که  کنن ها کس کنن و هقیه روق را خواب است یا تن ل  م هاجث افزایش رق  و روقی است. کس  که روقی دو ساجت کار م 

ینها ل اُر کاری؛ اتال  و سسی  در مقاهش  مشغول است، خ  تیکاً این کار و ت(ش تأثیر دارد. تن ل  و ه  11صد   تا   5اق 

اً افت تیکاوین، این آدم ار کار اار دروغ نک هر دو مثثر هسددینن. اار فرک کنین که کسدد  آدم ار کاری اسددت اما دروغ م 

روقی او هیش اق این هود که اال  هست. این را هاین توجه کرد؛ سخن اق نق  رق  و روقی است و نق  هه معنای جنم نیست 

 امیت است. هلنه هه معنای جنم تک

 سثال:

اویم. هرکت مرهوط هه کیفیت مال است. مسأله هرکت داشین مال که ااه  ها اسیاد: هرکت چیز دیرری است؛ من اق نرر کک  م 

ای است که داد، این یک مسأله صورتتوا  شدود داد و ااه  ها مال هسدیار کار اننک هم نک   مال اننک خیل  کارها انیام م 

 رد. هاین هه آ  توجه ک

 . اثر معنوی دنیوی2

توانن هاشددن. امام دومین اثر دنیوی دروغ که ال یه اثر معنوی اسددت، فراموشدد  و نسددیا  اسددت که ال یه این در آخرت هم م  

سددیله آ  هه دیررا  هر ، اق چیزهای  که خناونن میعال هه و«النِّسْْْیَان الْکَذَّابِینَ إِنَّ مِمَّا أَعَانَ اللَّهُ بِهِ عَلَى»فرماین: صدداد ا(ت م 

اوینن آدم دروغرو کم تافره است. نسیا  و فراموش  یک تالی  است که هه کنن، نسدیا  اوسدت. م   جلیه دروغرو ککک م 

آین و ال یه در جالم هرقخ و قیامت هم امیناد دارد. کسددان  که کذاب  جنوا  اثر وضددع  و تنوین  دروغ در این جالم ایش م 

اوین فر  است. کذاب و اهل دروغ، کسان  که جادت هه اب و کاذب یا مث(ً کس  که ین  دو هار دروغ م هسینن؛ ال یه هین کذ

فراموش  و نسیا  را هه جنوا   خناوننشود. هکین فراموش  هاجث رسوای  آنها م  و کار هسینندروغ افین دارنن، اینها فراموش

ها ، قرار داده است. این را خناونن یک اهزاری هرای انسا شوننم واقع کسدان  که طرف دروغرویا    ککک کنننهیک جامل و 

افره اوینن دروغرو کم تآ  هیواننن هر جلیه دروغرویا  هه نیییه هرسدنن. اال  ضرب الکثل شنه که م  قرار داده که هه وسدیله  

 کنننه ههاق جوامل انهان  ککک   را هه جنوا  ین توانیم آن مضکو  روایت است و م کار اسدت، ای اسدت یا دروغرو فراموش 

یا  اویندهن؛ اار کس  هه دیرری دروغ م هه انسا  امینواری م ایرنن هنانیم. این ها قرار م کسدان  که در معرک این دروغ 
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 توانن امینوار هاشدن که این دیر یا قود هاجث رسدوای  او در هکین دنیا خواهن شن و  م طرف او هنند، دروغ  را هه دیرری م 

شدددود و درهاره او دروغ هم افیه دهن هرای دروغ افین، هه آ  کسددد  که هه او دروغ هم افیه م خنا اار هه کسددد  میال م 

کنن؛ تاال غیر اق میاقات  که هرای دروغرو شود، اهزاری در اخییارش قرار داده که هه او ککک شود. این انسا  را امینوار م م 

رسددوای  در انیرار توانن امینوار هاشددن که فیه شددنه، خودا ایننه در هکین دنیا انسددا  م  در جالم هرقخ و قیامت در نرر ار

 دروغرویا  است، مسأله مهک  است.

من دو اثر دنیوی جرک کردم که ین  مادی و ین  معنوی هود؛ اار هخواهیم اق این آثار هروییم هاق هم هسددت. دروغ ین  دو 

شاءاهلل این را در جلسه آیننه توضی  خواهیم الم هرقخ است یا مرهوط هه جالم قیامت. ا اثر اخروی هم دارد، که یا مرهوط هه ج

 داد.

 

«والحکن هلل رب العالکین»            

 

 


