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  مقدمة 
 })٢٨(إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسـرٌِف كَـذَّابٌ  { احلمد هللا القائل

  غافر
 القائـل  صلى اهللا عليه وسلموالصالة والسالم على نيب اهلدى حممد 

إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور والفجور يهدي إىل {
   ١}النار 
لفئة من اإلخوة العائدين إىل اهللا ، فلقد كتبت هذه الرسالة :  عدأما ب

حيث كـانوا أكثـر   ، التائبني مما وقعوا فيه من إدمان املخدرات ، 
بل كانوا يعرضون آبـائهم وأهلـيهم   ، عرضة للكذب من غريهم 

إىل التخلص ، وهاهم يسعون بكل جهدهم ، للكذب بسبب التعاطي 
إىل اكتسـاب  ، سلوكيات غـري طيبـة    من، مما سببه التعاطي هلم 

  صلى اهللا عليه وسلمواليت منها األخذ بقوله ، األخالق احلميدة 

                                                 
  ٢٦٠٧مسلم ،  ٦٠٩٤ البخاري ١
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   ١}ي إىل الرب والرب يهدي إىل اجلنةعليكم بالصدق فإن الصدق يهد{ 
وليست الرسالة قاصرة عليهم بل فيها النفع لكل إنسان يريد مرضاة 

  ربه
  كتبها

  طالبعبد القادر بن حممد بن حسن أبو 

                                                 
  ٢٦٠٧مسلم ،  ٦٠٩٤ البخاري ١
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  الكذب
والـيت تعتـرب   ، من األمراض الظاهرية احملسوسة يف حياة اإلنسـان  

جيب التخلص منها مهما كلفه ذلك من جهد ، بالنسبة للمسلم ذنوباً 
مبعىن أا تضر املـريض  ، حيث إن آثارها الضارة مزدوجة ، ومشقة 

وهي ، فهي ذنوب وأمراض معدية ، ا وتضر غريه من أفراد اتمع 
، ه بامليكروب الذي يعدي وينتقل من إنسان إىل آخر ليفتك بـه  أشب

  ولذلك حيتاج عناية أكرب وجمهوداً مضاعفاً للقضاء عليه 
، الكذب أصبح مرض أشبه بامليكروب املستوطن يف البيئة اإلنسانية 

ويصعب عليك أن جتـد  ، فقلما خيلو منه إنسان أو تتنظف منه بيئة 
  عن الكذب وتربأت منه طائفة من طوائف البشر ترتهت

ويشوه وجه اجلمال يف ، وميسخ احلقائق ، الكذب يقلب املوازين 
  كل شئ يداخله
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ولن جتد جرمية جترجر ذيوهلا وتستشري بني الناس إال وهي مطلية 
بطالء من الكذب و الزور، حىت توحي ملن يراها أا الفضيلة وال 

برة ، ودرع ولو تكلم الكذب لقال أنا سالح اجلبا، شئ سواها 
املنافقة ، وزاد الفاشلني ، وسلوى املرائني ، وشبكة املخادعني ، 
وملجأ ارمني ، ومنطق األكثرية ممن يستغلون صفاء ووفاء وحسن 

  ١إخالص الناس 
bèäÇ@‡ÈnibÏ@ñ‡Ðß@l‰ØÛa 

إياك والكذب فإنه يفسد عليك تصور املعلومات على ما هي عليه 
إن الكاذب يصور املعدوم موجوداً ويفسد عليك تصويرها للناس ، ف

، واملوجود معدوماً ، واحلق باطالً والباطل حقاً ، واخلري شراً والشر 
ويكون فساد علمه وتصوره ، فَُيفَسد عليه تصوره وعلمه ، خرياً 

                                                 
  مع تصريف ١٤١حسن أيوب  ١
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، مث يصور كذبه هذا يف نفس املخاطب املغتر به ، عقوبة له من اهللا 
  مه فَيفِسد عليه تصوره وعل، الراكن إليه 

تتوقف على تصوراته وعلمه ،واملرء أفعاله اإلرادية اليت تصدر منه 
واليت هي مبدأ كل ، فإذا فُسدت عليه قوة تصوره وعلمه ، لألمور 

، و حكم عليها بالكذب ، فسدت عليه تلك األفعال ، فعل إرادي 
  فصارت

كصدور الكالم الكاذب عن ، أفعاله تصدر عن علم وتصور كاذب 
وهلذا كان الكذب ، فال ينتفع بلسانه وال بأعماله ، ب اللسان الكاذ
  أساس الفجور

فأول ما يسري من الكذب من النفس إىل اللسان فيفسده ، مث 
كما أفسد على اللسان ، يسري إىل اجلوارح فيفسد عليها أعماهلا 

أقواله ، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله فيستحكم عليه 
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إن مل يتداركه اهللا بدواء ، إىل اهللكة ويترامى به داؤه ، الفساد
  ١الصدق يقلع تلك املادة من أصلها

Ö‡—Ûaë@l‰ØÛa@óäÈß@ @
واملطابق ، للحقيقة والواقع طابق امل القول هوهو قول احلق و الصدق

  العتقاد املخرب به 
  فالصدق متعلق بالكالم واملتكلم 

ا خيـرب  ال خيالف ضمريه فيم، مبعىن أن يكون املتكلم صادق يف نفسه 
مطـابق للحقيقـة   ، وأن يكون الشيء الذي خيرب عنه صـدق  ، به 

  والواقع
  فإذا حدث اخللل يف أحدمها مل يكن هناك صدق

                                                 
  مع تصريف ١/١٥٢ابن القيم يف الفوائد  ١
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هذا هو اعتقـاده مل  ، فمثالً النصراين الذي خيرب بأن عيسى هو اإلله 
، بق احلقيقة والواقع ال يطا، لكن ما أخرب به كذب ، خيالف ضمريه 
  واهللا تعاىل هو اإلله احلق، لق اهللا من خ نٌيب فعيسى عبٌد

  كاذب فيما اخرب به، فيكون هذا الكافر غري خمالف ملا يعتقده 
يكون الكالم حق صدق ، كذلك املنافق الذي خيرب بالشهادة بلسانه 

فقد ، فهو كاذب يف إعالنه ، لكنه خيالف ما يعتقده ، يطابق احلقيقة 
خيـربون بالشـهادة مبـا ال    وصف اهللا املنافقني بأم كاذبون ألم 

  يعتقدونه 
إِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ قَالُوا َنْشَهُد إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه َواللَُّه {:  قال تعاىل

  املنافقون})١(َيْعلَُم إِنََّك لََرُسولُُه َواللَُّه َيْشَهُد إِنَّ الُْمَناِفِقَني لَكَاِذُبونَ
ضمريه وكالمه الذي خيـرب بـه   فال بد أن يكون املتكلم صادق يف 

  صدق كي يعرف بأنه صادق 
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فإذا حدث خلل سواء عند املتكلم أو يف كالمه كان كاذب يف ذاته 
  أو كالمه كذب

  ومما سبق تبني أن 
أو يكون الكالم غري مطابق ، هو األخبار مبا خيالف الضمري الكذب 

  للحقيقة والواقع 
@õbu@ð‰Ûa@ìç@‡jÈÛa@éîÜÇ@áqdí@ð‰Ûa@l‰ØÛa‡àÇ@åÇ@ @

أو خمالفته للضمري فـاجلزاء  ، سواء يف عدم مطابقته للحقيقة والواقع 
  على العمد

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ١ }من كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار { 

                                                 
  ١١٠البخاري  ١
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فإن كان ناسياً أو جاهالً أو خمطئاً ال يأمث وإن صدق عليه أنه كـذب  
  و عليه  ألنه أخرب عن الشيء خبالف ما ه

أما الكافر الذي ال خيالف معتقده يف ادعائه إله غري اهللا كالنصراين 
فيكفي أنه كافر وهل بعد الكفر ذنب ؟ كذب على اهللا وجعل له من 

  شريك
وكما يكون الصدق والكذب يف الكالم يكون الصدق والكذب يف 

  األفعال 
كانـت   فإذا، وقد يكذبون ، فقد يصدق الناس يف تعبريام الفعلية 

فإـا تكـون   ، تعبريام الفعلية مطابقة يف دالالا للحقيقة والواقع 
  وإذا كانت غري مطابقة فإا تكون أفعاالً كاذبة، أفعال صادقة 

أو يعرب بـه  ، فقد يفعل اإلنسان فعالً يوهم به حدوث شئ مل حيدث 
، وذلك على سبيل املخادعة بالفعـل  ، عن وجود شئ غري موجود 

أشد ، ورمبا يكون الكذب يف األفعال ، ن املخادعة بالقول مثلما تكو
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ومن أمثلة ذلـك مـا   ، خطراً وأقوى تأثرياً من الكذب يف األقوال 
إذ جاؤوا ، حكاه اهللا لنا من أقوال وأفعال اخوة يوسف عليه السالم 

يا أبانا إنا ذهبنـا  ، وقالوا كذباً ،ً بكاًء كاذبا ، أباهم عشاًء يبكون 
وجـاءوا علـى   ، فأكله الذئب ، ا يوسف عند متاعنا نستبق وتركن

  فجمعوا بني كذب القول وكذب الفعل ، قميص يوسف بدم كذب 
  قال اهللا تعاىل عن اخوة يوسف 

قَالُوا َيا أََباَنا إِنَّا ذََهْبَنـا َنْسـَتبُِق   ) ١٦(َوَجاُءوا أََباُهْم ِعَشاًء َيْبكُونَ{ 
َوَما أَْنَت بُِمْؤِمنٍ لََنـا  ) ١٧(ا فَأَكَلَُه الذِّئُْب َوَتَركَْنا ُيوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَن

َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَـِذبٍ قَـالَ َبـلْ    ) ١٧(َولَْو كُنَّا َصاِدِقَني
  يوسف }) ١٨(َسوَّلَْت لَكُْم أَنفُُسكُْم أمراً 

فبكاؤهم فعل كاذب قصدوا به التعبري ألبيهم عن حزم على يوسف 
، إذ ألقوه يف اجلب ، وهم اجلانون عليه ، ذئب بزعمهم الذي أكله ال

والـذئب  ، وقصتهم اليت أخربوا عنها قصة مفتراة من عند أنفسهم 
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وتلطيخهم قميص ، فأقواهلم فيها أقوال كاذبة ، برئ من دم أخيهم 
ذحبوها ليومهوا به صحة ما زعموا من أكل الذئب ، يوسف بدم شاة 

بل هو دم كذب وهكـذا  ،وسف فعل كاذب والدم ليس دم ي، له 
  ليستروا ا ما جنوه على أخيهم ، لفقوا عدة أكاذيب قولية وفعلية 

وما أكثر ما يكذب اإلنسان باحلركات التعبريية كإشـارات اليـد   
والعني واحلاجب والرأس وتكون دالالا غـري مطابقـة للحقيقـة    

  والكذب يف األفعال أكثر عند الناس من الكذب يف األقوال 
د أمجعت األمة على وقاحة الكذب وحرمة أكثر أنواعـه إال مـا   وق

  أباحته الشريعة ملصلحة أعظم من مفسدة الكذب 
l‰ØÛa@åß@bj¾a@ @

إال مـا  ، األصل يف الكذب عدم اجلواز لكل ما جاء من نصـوص  
، أجازته الشريعة حتقيقاً ملصلحة هي أعظم مما يف الكذب من مضـرة  
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الكذب من ضرر وحصرها رسول اهللا  أو دفعاً لضرر هو أشد مما يف
  صلى اهللا عليه وسلم يف ثالث حاالت كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ١}ليس بكذاب من أصلح بني اثنني  فقال خريا أو منى خريا{ 
  ٢} ليس بالكاذب من أصلح بني الناس فقال خريا أو منى خريا { 

 صـلى اهللا  عن كلثوم ابنة عقبة بن أىب معيط قالت مل امسع رسول اهللا
 ،يرخص يف شيء مما يقول الناس كذب إال يف ثـالث  {عليه وسلم 

احلرب واإلصالح بني الناس وحديث الرجل امرأته وحديث املـرأة  
  ٣}زوجها

                                                 
   ٢٦٩٢البخاري  ١
   ٤٩٢٠صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داوود ، قال حسن صحيح  ١٩٣٨الترمذي  ٢
  
  ٢٦٠٥مسلم  ٣
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ال حيل الكذب إال يف ثالث حيدث الرجل امرأته لريضيها والكذب {
  ١}يف احلرب والكذب ليصلح بني الناس

ومقتضاها تستدعي التمويه على ألن احلرب خدعة : فاألول احلرب 
واستعمال أساليب ، وإيهامهم بأشياء قد ال تكون موجودة ، األعداء 

وسالح اخلـداع يف  ، بصورة ذكيه لبقه ، احلرب النفسية ما أمكن 
  األقوال واألفعال من األسلحة الفتاكة يف احلروب 

ل حيث أن ذلك يستدعي أحياناً أن حياو: الثاين يف الصلح بني الناس 
املصلح تربير أعمال كل طرف وأقواله مبا حيقق التقـارب ويزيـل   
أسباب الشقاق وأحياناً ينسب إىل كل منهما من األقوال احلسنة يف 
حق صاحبه ما مل يقله وينفي عنه بعض ما قاله مما يعوق الصلح ويزيد 

  شقة اخلالف 

                                                 
   ١٩٣٩ي صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذ،  ١٩٣٩الترمذي  ١
  

@ @

@@xýÇ@@Ö‡—Ûa@ð‹zni@l‰ØÛa 
 

  

ليحدث : الثالث الكذب على الزوجة أو كذب الزوجة على زوجها 
التقارب واأللفة يف األمور اليت تشد أواصر الوفاق ، واملـودة  بذلك 

بينهما ، فهذه حالة يتسامح فيها بشئ من الكذب لتوثيـق روابـط   
األسرة ، وإلضفاء األجواء الشاعرية على جمالس األنـس والسـمر   
والغزل بني الزوجني ، ففي مثل هذه االس حتلـو املبالغـات وإن   

ات املتعة واألنس والصفاء ، وهذا مـا  كانت كاذبة ، وتزداد معطي
  ١ يعمل اإلسالم على تغذيته بني الزوجني

ففي احلياة الزوجية حيتاج األمر أحياناً إىل أن تكذب الزوجة علـى  
أو يكذب الزوج على زوجته وخيفي كل منهما عن اآلخر ، زوجها 

أو يـثري الفـنت   ، أو يولد النفـور  ، ما من شأنه أن يوغر الصدور 
كما جيوز أن يزف كل منهما إىل اآلخر من ، ق بني الزوجني والشقا

، وجيمل احلياة بينـهما  ، معسول القول ما يزيد احلب ويسر النفس 

                                                 
  ١/٥٤٥حبنكة  ١
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ألن هذا الربط اخلطري يستحق أن يهتم بـه  ، وإن كان ما يقال كذباً 
  ١ وأن يبذل اجلهد الكايف ليظل قوياً مجيالً، غاية االهتمام 

ء االستثناء للكذب احملرم يف هذه األمـور  ومن أجل هذه املعاين جا
  ٢الثالثة

í‹ÈnÛaë@òíŠìnÛa@ @
معنامها أن تطلق لفظاً هو ظاهر يف معىن وتريد أنت به معىن أخر غري 

  ولكن اللفظ يتناوله وينطبق عليه، املعىن الظاهر 
وهذا ضرب من التغرير واخلداع فإن دعت إىل ذلك مصلحة شرعية 

أو حاجة غري مندوحة عنها وال طريق ، راجحة على خدعة املخاطب 
  فال بأس بالتعريض ، للتخلص منها 

                                                 
 ١٤٥حسن أيوب  ١
  مع تصريف ١٥٩٠األحياء طبعة الشعب  ٢
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وليس حبرام إال أن يتوصل به إىل أخذ باطل أو دفع حـق فيكـون   
  حينئذ حراما 

وهي حممولة على ، واآلثار قد جاء منها ما يبيح التعريض وما ال يبيح 
  هذا التفصيل 

للخادمة قـويل لـه    إذا طلبه رجل يقول، ومن أمثلة هذه املعاريض 
  فهي بذلك مل تقل هو هنا أو ليس هنا ، اطلبه يف املسجد 

  قال قولوا هو خرج قبل هذا الوقت ، وكان الرجل إذا طلب 
فيوهم اآلخر أنه ، ومثله قول إنسان ملن دعاه على طعام إنه على نية 

  وغرضه أنه على نية عدم األكل عنده، صائم 
j¾a@l‰ØÛa@åß@áîça‹ig@pbi‰×b@ @

والكذبات الثالث اليت كذا إبراهيم عليه السالم هي من الكـذب  
املباح اثنتان منهما يف ذات اهللا ، والثالثة فيها تورية للنجاة من جبار 

  ظامل غاشم 
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ألن قومه كـانوا خيرجـون يف يـوم    } إين سقيم { أما األوىل فقوله 
إىل وأراد إبراهيم أن يستغل خروجهم ليذهب ، عيدهم خارج البلد 

حىت يتمكن من البقاء ، فقال أنا مريض ، ليكسر أصنامهم ، معبدهم 
  فال خيرج معهم

وأما الثانية فقوله بعد أن كسر أصنامهم وترك صنمهم األكرب ووضع 
، عندما سألوه من فعل بآهلتهم هـذا  ، احلديدة اليت كسر ا عليه  

عقل هلم  ليقيم عليهم احلجة بأم ال} بل فعله كبريهم هذا {: قال 
  ألم يعبدون ما ال يضر وال ينفع

فقد شاهد } هي أخيت {: وأما الثالثة فقوله للجبار عن زوجته سارة 
بعض التجار إبراهيم ومعه سارة وهي تطحن احلبوب فذهبوا إىل هذا 
اجلبار فقالوا له لقد نزل بأرضك رجل ومعه امرأة ال ينبغي أن تكون 

فأتى هـذا الطاغيـة   ، اء الدنيا وكانت سارة أمجل نس، ألحد غريك 
بإبراهيم وسارة فسأله الطاغية عن سارة قال هي أخيت وهـو يعـين   
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، أخته يف اإلسالم ، واإلخوة يف الدين أشد من اإلخوة يف النسـب  
ا أخته فـال  أألنه لو قال زوجيت لقتله اجلبار حىت ال ينازعه فيها أما 

  يتخلص منه  
   وليس يف هذه الكذبات شيٌء حمرم

ودع الكذب ، فإنه ينفعك ، فعليك بالصدق حيث ختاف أنه يضرك 
  ١ فإنه يضرك، حيث ترى أنه ينفعك 

وملا كان للكذب احملرم إفساد كبري يف تقطيع الروابط والصالت بني 
أمر ، األفراد يف اتمع ورذيلة من رذائل السلوك ذات الضرر البالغ 

تربية هذا اتمـع   اإلسالم بالصدق وى عن الكذب ووضع قواعد
واختذ كل الوسائل الكفيلة بغـرس هـذا   ، اإلسالمي على الصدق 

  اخللق العظيم يف نفوس أفراده مجيعاً صغاره وكباره ورجاله ونسائه 

                                                 
   ٢/٢٧٣ابن القيم مدارج السالكني  ١
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@À@l‰ØÛa@òça‹×ë@Ö‡—Ûa@ÕÜ‚@‘‹Ìm@Ûa@ÝöbìÛa
‘ìÐäÛa@ @

µiˆbØÜÛ@a@âˆ@ @
  هود } )١٨(كَِذًبا  َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن افَْتَرى َعلَى اللَِّه{ 
  األنعام })١٤٤(فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا ِلُيِضلَّ النَّاَس {

µÓ†b—Ûa@a@‡ß@ @
َواذْكُْر ِفي الِْكَتابِ إِْسَماِعيلَ إِنَُّه كَانَ َصاِدَق الَْوْعِد َوكَانَ َرُسولًا {
   مرمي }) ٥٤(َنبِيا
َواْجَعلْ ِلـي ِلَسـانَ   )٨٣(كًْما َوأَلِْحقْنِي بِالصَّاِلِحَنيَربِّ َهْب ِلي ُح{

  الشعراء })٨٤(ِصْدقٍ ِفي الْآِخرِيَن
æbã⁄a@bèîÜÇ@‹İÐí@Ûa@ÊbjİÛa@åß@îÛ@l‰ØÛa@ @

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  }يطبع املؤمن على اخلالل كلها إال اخليانة والكذب  {
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  ١}يانة والكذب اخلغري  ةخلكل يطبع املؤمن على  {
  ٢}الكذب جيانب اإلميان {عن أيب بكر الصديق قال 

فال جيتمع الكذب واإلميان إال ويطرد أحدمها صـاحبه ، ويسـتقر   
  ٣موضعه

إىل مستوى يف  لأي ال يص ٤دل هذا على أن املؤمن ال يكون كذاباً 
الكذب ، أمـا الكـذبات    هحتري الكذب يدمغ فيه بأنه كذاب خلق

                                                 
ضعفه األلباين يف ،  ١٠/٥٢٤قوى إسناده احلافظ ابن حجر يف الفتح ،  ٤٨١١البيهقي يف الشعب  ١

   ١٧٤٨الترغيب 
بيهقي يف الشعب بسند صحيح وأخرجـه عنـه   ال هأخرج ١٠/٥٢٤قال احلافظ ابن حجر يف الفتح  ٢

  مرفوعا وقال الصحيح موقوف 
  
  ٣/٥١٦ابن القيم يف الزاد  ٣
قيل لـه  .  قال نعم؟ له أيكون املؤمن خبيال  قيل. قال نعم ؟ قيل يا رسول اهللا أيكون املؤمن جبانا { ٤

  }قال ال  ؟ أيكون املؤمن كذابا
  ال مرسل ضعيفق ١٧٥٢األلباين يف الترغيب ،  ٢/٩٩٠ مالك
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يف احلديث ما يدل على أا ال تكون من املـؤمن ،  العارضات فليس 
 ألن كذاب صيغة مبالغة تدل على متكن خلق الكذب يف نفسه كوذل

  فال يكون الكذب من األخالق الفطرية اليت يطبع عليها اإلنسان 
يظهر هذا من مالحظة الصغار أم مفطورون يف أساس تكوينهم على 

ال يكون أصيالً يف  حب احلق وعلى حب الصدق وأن خلق الكذب
طبع اإلنسان حبسب فطرته وإمنا يكتسبها بعد ذلك يف حياته اكتساباً 
بعوامل شىت منها البيئة ومنها مؤثرات األهواء والشـهوات ومنـها   

  االعتياد بتكرار الكذب مث تتحول العادة فتكون خلقاً مكتسباً 
لى ويف األحاديث داللة على أن اإلنسان مفطور يف أساس تكوينه ع

والذي حيب احلق ال يكون خائناً وال كذاباً بل يأتيان إىل ، حب احلق 
أخالق الناس اكتساباً وذكر احلديث املؤمن ومل يذكر اإلنسـان ألن  
كل إنسان مفطور على اإلميان فهو مؤمن بالفطرة ويفسد فطرته بعد 
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ذلك بإرادته أو تعمل البيئة على إفساد فطرته وقد دل على هذا قول 
  ل صلى اهللا عليه وسلم الرسو

أو ميجسانه  هكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصران{
  ١ }أو يتركانه مسلماً 

êìjnØí@ü@óny@ŠbÌ—Ûa@óÜÇ@l‰ØÛa@åß@‹í‰znÛa@ @
يهتم  صلى اهللا عليه وسلمحىت يف التعامل مع الصغار كان رسول اهللا 
الكذب مراعياً للصدق  أن يكون املتعامل معهم بعيداً عن التهاون يف

  حىت ال يكتسب الصغار الكذب
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ٢ }مث مل يعطه فهي كذبة )خذ( من قال لصيب تعال هاك {

                                                 
  ١٣٨٥البخاري  ١
   ٢٩٤١األلباين لغريه يف الترغيب  حسنه،  ٥٢٣يف الصمت  وابن أيب الدنيا ، ٢/٤٢ أمحد ٢
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ورسول اهللا  عن عبد اهللا بن عامر رضي اهللا عنه قال دعتين أمي يوماً
صلى اهللا عليه وسلم قاعد يف بيتنا فقالت ها تعال أعطك فقال هلـا  

ما أردت أن تعطيه قالت أردت أن {رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أعطيه مترا فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما إنـك لـو مل   

  ١}كتبت عليك كذبة تعطه شيئاً
  صلى اهللا عليه وسلم وبني النيب

وال هزل وال أن يعد الرجل ابنه مث ال  ن الكذب ال يصلح منه جدإ {
  ٢}ينجز له
  الكذب أساس السيئات ونظامها ألن

É@bß@ÝØi@t‡zní@æc@æbã⁄a@‹í‰¥@ @

                                                 
    ٢٩٤٢األلباين لغريه يف الترغيب  حسنه،  ٤٨٢٢يف الشعب  البيهقي، ٤٩٩١أبو داود  ١
،  }مث ال ينجـزه  وال يعد الرجـل الرجـل  {وفيه   ٥٣٦٣وأيب يعلى ، وصححه  ١/١٢٧احلاكم  ٢

  ٣٨٧،  ٢٩٩صححه األلباين يف األدب املفرد 
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أن حيدث اإلنسان بكل ما مسـع مـن   ، الشريعة جعلت من الكذب 
ألنه بتهاونه وإمهاله له وعدم حتريه ، دون حتري هلا وال تنقيح ، أخبار 

   يساهم يف نشر األكاذيب وإشاعتها، الصادق من أخبار 
   يه وسلم النيب صلى اهللا علقال 

  ١}كفى باملرء كذباً أن حيدث بكل ما مسع {
l‰×@érí‡y@À@æc@Ù“í@ìçë@t‡±@æc@æbã⁄a@‹í‰¥@ @

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٢}من حدث عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني {

µia‰ØÛa@Éß@äÛa@Þby@ @
أن املرء من بغضه للكذب إذا عرف  النيب صلى اهللا عليه وسلم كان

  من  النيب صلى اهللا عليه وسلمظل يف قلب ونفس ، حدث منه كذب 

                                                 
  ١/٣٢مسلم ١
 
  ١/٩مسلم يف املقدمة  ٢



@ @

@@xýÇ@@Ö‡—Ûa@ð‹zni@l‰ØÛa 
 

  

  حىت يعلم أن هذا املرء قد تاب من هذه الكذبة، هذا املرء شيء 
ما كان من خلق أبغض إىل رسول  { عائشة رضي اهللا عنها قالتعن 

ما اطلع على أحد مـن ذاك  ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الكذب 
  ١}حىت يعلم أنه قد أحدث توبة ، ن قلبه فيخرج م، بشيء 

ما كان من خلق أبغض إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـن   {
فما يزال يف نفسه ، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة  ، الكذب

  ٢}حىت يعلم أنه قد أحدث فيها توبة 
µia‰ØÛa@Éß@òØöý¾a@Þby@ @
  فر منها املالئكةواملرء عندما يكذب تنبعث منه رائحة كريهة تن

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ١}إذا كذب العبد تباعد امللك عنه ميال من ننت ما جاء به  {

                                                 
    ٢٩٤١صححه األلباين يف الترغيب،  ٥٧٠٦وابن حبان ،  ٦/١٥٢أمحد  ١
  ٢٩٤١صححه األلباين لغريه يف الترغيب، وصححه  ٤/٩٨احلاكم  ٢
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bîã‡Ûa@À@la‰ØÛa@òiìÔÇ@ @
  غافر })٢٨(إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسرٌِف كَذَّاٌب{

به املسرف يف الكذب هو املستمر عليه املتحري له املستهني املستهتر 
  وبعواقبه  

فاهللا تعاىل يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصاحله ومنافعـه ،  
ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام مبصـاحل دنيـاه وآخرتـه ، فمـا     
استجلبت مصاحل الدنيا واآلخـرة مبثـل الصـدق وال مفاسـدمها     

  ٢ومضارمها مبثل الكذب
عد عن وخطورة الكذاب أن حاله يؤول للفجور وإذا فجر فقد ابت

  اهلداية 

                                                                                                                
األلباين ضـعفه يف الترغيـب   ،  ٤٨٠ب الصمت وابن أيب الدنيا يف كتا،  هوحسن ١٩٧٢ الترمذي ١

١٧٥٨   
  ١٥٣/ ١ابن القيم يف الفوائد  ٢
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فتنكت يف قلبـه نكتـة   ،  يزال العبد يكذب ويتحرى الكذبال  {
  ١}فيكتب عند اهللا من الكذابني ، سوداء حىت يسود قلبه كله 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن الكذب يهدي إىل الفجور والفجور يهدي إىل النار وما يـزال   {

   ٢ }هللا كذاباالعبد يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند ا
، من الكـذب   النيب صلى اهللا عليه وسلمففي هذه األحاديث حذر 

  وبني فيها عواقب وخطورة الكذب واليت منها 
  يكتب عند اهللا كذابا هتحرى لاملكذب املستمر على ال كذابال -١

املراد بالكتابة احلكم عليه بذلك وإظهاره للمخلوقني من املأل األعلى 
  أهل األرض وإلقاء ذلك يف قلوب 

  الكذاب تنكت يف قلبه نكتة سوداء حىت يسود قلبه -  ٢

                                                 
  ٤٣٢٣حسنه حمققوا الترغيب ،  ١٧٤٧األلباين ضعف وقفه يف الترغيب ،  ٢/٩٩٠املوطأ  ١
  ٢٦٠٧مسلم ،  ٦٠٩٤ البخاري ٢
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  أي الكذب يظهر ويؤثر يف قلبه كله
  إىل النار هيهدي هفجوربالتايل يهدي إىل الفجور وأنه  – ٣

الفجور لفظاً جامع يراد به االنبعاث يف خمتلف أعمال الشر وأنواع 
املعاصي واألثام والتدفق إىل ارتكاب ما ال حيل لإلنسان ارتكابه من 

والكذاب عندما حيمله كذبه إىل ارتكاب ، امليل إىل الفساد  عمل فهو
  أُلقي يف اآلخرة يف النار عقاب على ذلك ، أعمال الفجور هذه 

لكذب عنده خلقاً هان عليه أن ينكر احلق وال جيد حرجاً ومن كان ا
يف نفسه من ذلك بل ويدعي خالفه كذباً وتاناً استجابة ألهواء 

  كاملنافق  ، نفسه وتلبية لشهواته 
كثر ، هذا التحذير من الكذب والتساهل فيه فإنه إذا تساهل فيه ويف 
  فيعرف به ، منه 
الوصف ملن  هذا، وبئس  كذاباً سافل ألنه مكتوب عند اهللا الكاذبف

 ، إن اإلنسان لينفر أن يقال له بني الناس يا كذاب ، اتصف به
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، وإن الكاذب حملذور يف  يكتب عند خالقه كذابا أنف يقر يفك
وإنه ملوضع الثناء القبيح بعد  ، معاملةال يوثق به يف خرب وال ، حياته 
  وفاته

لواحدة خترق السياج بالكذب عنوان الرذيلة فالكذبة ا فالتهاون
  احلائل 

، فالكذب كغريه من  حىت ال يبقى دونه حائل الكذبوبني  هبين
، فإذا وقعت  املرضية الراضيةاملعاصي تستوحش منه النفس املطمئنة 

حىت  أكثرفيهون عليها ، مث تقع منه ثانية ، هان عليها شأنه ، فيه مرة 
ىت يكتب ، فيكذب ويتحرى الكذب ح يصبح كأنه سجية وطبيعة

  ١ كذاباعند اهللا 

                                                 
   من خطب مساحة الشيخ العثيمني رمحه اهللا ١
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على أن خلق الكـذب يف   صلى اهللا عليه وسلمفقد دل كالم النيب 
حياة اإلنسان قابل لالكتساب ، وقابل للتنمية والترسيخ ، عن طريق 

  التدريب العملي املقترن باإلرادة اجلازمة ، فقد جاء يف كالمه 
وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتـب عنـد اهللا   {

  وحتري ممارسة الكذب ظاهرة من ظواهر اإلرادة اجلازمة }كذاباً
وبتكرار ممارسة الكذب تكتسب العادة ، مث تتحول العادة إىل خلـق  
راسخ ، وعندئذ ُيكتب عند اهللا كذاباً ، ومن غدا كذاباً هانت لديه 

  معظم أعمال الفجور ، فدفع به الكذب إىل النار
ذب ويف هذه إشارة إىل أن من وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الك

  حىت يوصف به ، سجية  الكذبله  صار، الكذب بالقصد  يتحرى
إذا كرر الرجل الكذب حىت استحق اسم املبالغة بالوصف بالكذب و
    بل من صفات املنافقني، مل يكن من صفات كمل املؤمنني ، 
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صـلى اهللا عليـه   فخطورة الكذب أنه يبلغ صاحبه للوقوع يف قوله 
  وسلم

  ١}إذا كذب العبد فجر ، وإذا فجر كفر ، وإذا كفر دخل النار{
وملـا  ، ألن الكذب يركب يف سلوك املرء أفجر الفجور وهو النفاق 

  كان النفاق أفجر الفجور كان املنافق يف الدرك األسفل من النار 
  وللمنافق عالمات أساس معظمها الكذب إذا حدث كذب

  خان  ائتمنخاصم فجر وإذا وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدث كذب وإذا وعد أخلـف وإذا عاهـد    آية املنافق ثالث إذا{
  ٢}غدر
   }وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم{يف رواية و

                                                 
   ١٧٤٦ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ٦٦٤١شاكر  صحح إسناده أمحد،  ٢/١٧٦املسند  ١
  ٥٩مسلم  ٣٣ البخاري ٢
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  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصـلة منـهن   {

خصلة النفاق حىت يدعها إذا ائتمن خـان وإذا حـدث    كانت فيه
  ١ }كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ثالث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقـال  {

  ٢ }إين مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان
  :وقال تعاىل 

الْكَِذَب الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِآَياِت اللَِّه َوأُْولَِئَك ُهْم  إِنََّما َيفَْترِي{ 
  النحل} )١٠٥(الْكَاِذُبونَ

…ŒÛa@À@la‰ØÛa@òiìÔÇ@ @
                                                 

   ٥٨ومسلم  ٣٤البخاري  ١
  
   ٢٩٣٨األلباين لغريه يف الترغيب  حسنه،  ٤٠٩٨يعلى  أيب ٢
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يف القرب  هأعضاء كالمقطع يملك يف صورة رجل ل الكذاب يقيم عليه
أراه جربيـل   بعـدما  صلى اهللا عليـه وسـلم  بني ذلك النيب فقد ، 

   العصاة يف قبورهم بعضوميكائيل أحوال 
  :سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

فانتهينا إىل رجل وإذا رجل قائم على رأسه وإذا بيده كلوب مـن  {
فمه إىل قفاه ومنخره إىل قفاه وعينه إىل قفـاه مث   رحديد وهو يشرش

فإذا تلك ،  يفعل بالناحية األخرى ما فعله ذه الناحية فما خيلو منها
  ١ } ما كانتالناحية كأصح 
  إىل قيام الساعة خلطورة ما ينتج عن كذبهوهذا العذاب 

  :سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

                                                 
   ٧٠٤٧،  ١٣٨٦البخاري  ١
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رأيت الليلة رجلني أتياين قاال يل الذي رأيته يشق شدقه فكـذاب  {
يكذب الكذبة فتحمل عنه حىت تبلغ اآلفاق فيصنع به هكذا إىل يوم 

  ١ }القيامة 
ñ‹‚Ła@À@la‰ØÛa@òiìÔÇ@ @

ÔÇòßbîÔÛa@âìí@éniì@ @
 })٦٠(َوَيْوَم الِْقَياَمِة َتَرى الَِّذيَن كَذَُبوا َعلَى اللَِّه ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّةٌ {

  الزمر
رأيت يف  يقولالذي  اإلنسانيف عقوبة  صلى اهللا عليه وسلم ويقول

  احلقيقة كاذب يفمنامي كذا وكذا وهو 
  ٢}من كذب يف حلمه كلف يوم القيامة عقد شعرية { 
  ١ }حتلم حبلم مل يره كلف أن يعقد بني شعريتني ولن يفعل من{

                                                 
  ١٣٨٦البخاري  ١
 صـححه ، وصـححه   ٤/٣٩٢واحلاكم ١٢/٤٤٦وحسنه ابن حجر يف الفتح ،  ٢٢٨١الترمذي  ٢

   ٢٣٥٩األلباين يف الصحيحة 
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ن يعقد بني شعريتني كما يعقد أإذ ال يستطيع أحد ه عقاب انهالتكليف 
  بني حبلني

ŠbäÛa@À@éniìÔÇ@ @
ما جاء يف صاحب ما يسمى يف هذا الزمان بالتنكيت من وعيد ملا فيه 

  كذباً   والناس واتمعات دمن سخرية واستهزاء باألفرا
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

له ويل  ويل للذي حيدث باحلديث ليضحك به القوم فيكذب ويل{
  ٢}له

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٣ }الويل وادي يف جهنم {

                                                                                                                
   ٧٠٤٢ البخاري ١
 
  ٢٩٤٤األلباين يف الترغيب حسنه،  وحسنه ٢٣١٥ الترمذي،  ٤٩٩٠أبو داود  ٢
 وصححه ووافقه الذهيب  ٤/٥٩٦،  ٢/٥٠٧احلاكم  ٣
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ألن هذا الفعل جير إىل وضع أكاذيب ملفقة على أشخاص معيـنني  
ريب على اصـطناع  يؤذيهم احلديث عنهم كما أنه يعطي ملكة التد

  الكذب وإشاعته فيختلط يف اتمع احلق بالباطل والباطل باحلق
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمو
  ١}إياكم والكذب فإنه يهدي إىل الفجور ومها يف النار {
  ٢ }إياكم والكذب فإنه مع الفجور ومها يف النار{

Ö‡—Ûa@ð‹¥ë@l‰ØÛa@Úi@‹ßþa@ @
لكذب الذي يبلغ بالعبد إىل كل هذه املهالك وكان عالجاً من هذا ا

األمر بترك الكذب ،  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماليت أخربنا ا 
  وحتري الصدق 

Þa‡§a@ëc@a¾a@À@æb×@ìÛë@l‰ØÛa@Ú‹m@ @

                                                 
   ٢٩٣٤صححه األلباين لغريه يف الترغيب ،  الطرباين يف الكبري ١
  
    ٢٩٣٣األلباين يف الترغيبصححه ،  ٤١٨٤ابن ماجة ،  ٥٧٠٤ابن حبان  ٢
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  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 يؤمن العبد اإلميان كله حىت يترك الكذب يف املزاحة واملراء وإن ال{ 

  ١} كان صادقاً
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

راء ال يبلغ العبد صريح اإلميان حىت يدع املزاح والكذب ويدع اِمل{
  ٢} وإن كان حمقاً

، أن من فعل ذلك يضمن له اجلنـة  صلى اهللا عليه وسلم  النيب وبني
  صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  ٣ } وإن كان مازحاً أنا زعيم ببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب{ 
Ö‡—Ûa@ð‹¥@ @

                                                 
  ٢٩٣٩صححه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ٢/٣٥٢أمحد  ١
   ٢٩٤٠صححه األلباين لغريه يف الترغيب  ، أيب يعلى  ٢
  
  ٢٧٣األلباين يف الصحيحة  حسنه،  ٤٨٠٠أبو داود  ٣
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  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ١ }عليكم بالصدق فإنه مع الرب ومها يف اجلنة {

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٢}عليكم بالصدق فإنه يهدي إىل الرب ومها يف اجلنة {

كلمة جامعة تدل على كل وجوه اخلري وخمتلف األعمال الصاحلة الرب 
ا هو زائد على فعل الواجبات وترك احملرمات األمور اليت تقتضيها مم

اسم جامع للخريات  فالرب، أصله التوسع يف فعل اخلري مرتبة التقوى ف
ومن كانت هذه أعمالـه  ويطلق على العمل اخلالص الدائم ، كلها 

مصـداقه يف   ،قوله وإن الرب يهدي إىل اجلنـة  ف، كانت مثواه اجلنة 
  االنفطار})١٣(إِنَّ الْأَْبَراَر لَِفي َنِعيمٍ{اىل كتاب اهللا تع

  ٣}إذا صدق العبد بر ، وإذا بر آمن ، وإذا آمن دخل اجلنة {
                                                 

 ٢٩٣٣صححه األلباين يف الترغيب،  ٥٧٠٤ابن حبان ،  ٤١٨٤ابن ماجة  ١
   ٢٩٣٤صححه األلباين لغريه يف الترغيب ، كبري الطرباين يف ال ٢
  ١٧٤٦األلباين يف الترغيب ضعفه،  ٦٦٤١صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٢/١٧٦املسند  ٣
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يف ويتحرى الصدق حىت يكون صديقا ويف رواية ون الرجل ليصدق إ
املراد أنه يتكرر منه الصدق حىت ،  اهللا صديقاً عندرواية حىت يكتب 

  يستحق اسم املبالغة يف الصدق
  به  واالعتناءهذا احلديث حث على حتري الصدق وهو قصده ويف 

ويف هذه إشارة إىل أن من توقى الكذب بالقصد الصحيح إىل الصدق 
  حىت يستحق الوصف به، له الصدق سجية  صار

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
الرجـل   وإنالرب يهدي إىل اجلنـة  إن الصدق يهدي إىل الرب وإن { 
   } يكتب عند اهللا صديقاًيصدق حىت ل
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عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب والرب يهدي إىل اجلنـة  { 
 الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقاً وما يزال الرجل يصدق ويتحرى

{١  
bîã‡Ûa@À@Ö†b—Ûa@õau@ @

  النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
ق أربع إذا كن فيك فال عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصد{ 

  ٢ } حديث وحسن خليقة وعفة يف طعمة
إىل اخلـري  ، صدقه يف احلـديث   هقصة كعب بن مالك وما أداويف {

، بعد أن وقع له ما وقـع  ، ذكر يف اآلية ي جعله بفضل من اهللا الذي
من ترك املسلمني كالمه تلك املدة حىت ضاقت عليـه األرض مبـا   

ما أنعـم اهللا  ، قصته وقال يف  ، اهللا عليه بقبول توبته مث مّن ، رحبت

                                                 
   ٢٦٠٧مسلم ،  ٦٠٩٤ البخاري ١
   ٢٩٢٩صححه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ٦٦٥٢شاكر صحح إسناده  محدأ ،  ٢/١٧٧ املسند ٢
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، أعظم يف نفسي من صدقي  ، بعد إذ هداين لإلسالم، علي من نعمة 
  أن ال أكون كذبت 

  ١}فأهلك كما هلك الذين كذبوا
éÛìŠë@a@éj±@Ö†b—Ûa@ @

عن عبد الرمحن بن احلارث بن أيب قراد السلمي رضي اهللا عنه قـال  
مس يده فتوضأ فدعا بطهور فغ{ كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم

فتتبعناه فحسوناه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ما محلكم على ما 
فعلتم قلنا حب اهللا ورسوله قال فإن أحببتم أن حيبكم اهللا ورسـوله  
 فأدوا إذا ائتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جـاوركم 

{٢  
éjÜÓ@å÷àİí@Ö†b—Ûa@ @

                                                 
  ١٠/٥٢٣ابن حجر يف الفتح  ١
   ٢٩٢٨األلباين يف الترغيب  حسنه،  الطرباين ٢
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ق طمأنينة والكذب ريبة دع ما يريبك إىل ما ال يريبك فإن الصد {
{١  

فالصدق يهدي للرب والرب ما اطمأن إليه القلب أي سكن إليـه وزال  
وجيد عنده ، والصدق يطمئن إليه قلب السامع ، عنه اضطرابه وقلقه 

  والكذب يوجب له اضطراباً وارتياباً  ، سكوناً إليه 
وال تطمـئن  ، واملؤمنون تطمئن قلوم إىل الصادق ولو مل حيلـف  

  وم إىل من يرتابون فيه ولو حلفقل
، وحليته  فالصدق بريد اإلميان ، ودليله ، ومركبه ، وسائقه ، وقائده

 ،  
والكذب بريد الكفر والنفاق ، ودليله ،  ولباسه ، بل هو لبه وروحه

  ١ ، ومركبه ، وسائقه ، وقائده ، وحليته ، ولباسه، ولبه
                                                 

صححه األلبـاين يف الترغيـب   ،  ٨/٣٢٧النسائي ،  قال حديث حسن صحيحو ٢٥١٨لترمذي ا ١
٢٩٣٠   
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‘bäÛa@‚@åß@Ö†b—Ûa@ @
  يه وسلم لنيب صلى اهللا علقيل ل

ـ قف، قال ذو القلب املخموم واللسان الصادق ؟ من خري الناس { ل ي
يا نيب اهللا قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب املخموم قال التقـي  

  النقي 
  ٢}الذي ال إمث فيه وال بغي وال حسد 
@ @

ñ‹‚Ła@À@Ö‡—Ûa@õau@ @
áèÓ‡–@µÓ†b—Ûa@ÉÐäí@òßbîÔÛa@âìí@ @

  األحزاب })٢٤(َني بِِصْدِقهِْم ِلَيْجزَِي اللَُّه الصَّاِدِق{

                                                                                                                
  ٢/٥١٢ابن القيم مدارج السالكني  ١
 
   ٢٩٣١صححه األلباين يف الترغيب ،  ٦٦٠٤البيهقي يف الشعب ،  ٤٢١٦ ابن ماجه ٢
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  ودرجة الصدق تالية لدرجة النبوة اليت هي أرفع درجات العاملني
  :قال تعاىل 

َهذَا َيْوُم َينفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأََاُر {
وا َعْنُه ذَِلَك الْفَْوُز َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُض

  املائدة}١١(الَْعِظيُم
òä§a@éÛ@Ö†b—Ûa@ @

  النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
من أنفسكم أضمن لكم اجلنة اصدقوا إذا حـدثتم   اضمنوا يل ستاً {

وأوفوا إذا وعدمت وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فـروجكم وغضـوا   
  أبصاركم 

  ١ } وكفوا أيديكم

                                                 
مكارم األخـالق  وابن أيب الدنيا ، ه صححو ٤/٣٥٩ احلاكم،  ١/٥٠٦حبان بن ا،  ٥/٣٢٣ أمحد ١

    ٢٩٢٥صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ١١٦
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  عليه وسلم النيب صلى اهللا قال 
أتقبل لكم اجلنة إذا حدث أحدكم فال يكـذب وإذا   تقبلوا يل ستاً{

  وعد 
فال خيلف وإذا ائتمن فال خين غضوا أبصـاركم وكفـوا أيـديكم    

  ١}واحفظوا فروجكم 
  ومن مضمون هذه الرسالة تبني أن عالج الكذب بالعلم والعمل 

  العلم بعواقب الكذب والعمل على تركه 
  :  تعاىل ق والعمل على حتريه استجابة لقولهوالعلم بفضل الصد

  التوبة })١١٩(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوكُوُنوا َمَع الصَّاِدِقَني{
  
 

                                                 
صححه األلباين لغريه يف صحيح ،  ٦/٢٨٨ يف السنن البيهقي،  ٤/٣٥٩احلاكم ،  ٤٢٥٧أبو يعلى  ١

   ،  ٢٩٢٦ الترغيب
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