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احلجوري الزُّعكري حفظه  عبد احلميدللشيخ أيب حممد ️▪

 اهلل.

 فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق.��

 الصدق والكذب. _1الفائدة  ️♻

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك 

 له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وسلم.
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 أما بعد:

 .١٤٤١/ من شهر رمضان / لعام  ٢فنحن يف اليوم 

والصيام إنه  القيامونسأل اهلل عز وجل أن يتمه لنا باخلري والربكة وأن يوفقنا فيه حلسن 

 ويل ذلك والقادر عليه.

عباد اهلل، نذكر يف هذا املجلس خلقني شأهنام عظيم، أحدمها حث النبي صىل اهلل عليه 

 وسلم وختلق به ودعا إليه.

 والثاين حذر منه النبي صىل اهلل عليه وسلم واجتنبه.

 أحدمها سبب لنيل رضوان اهلل ولدخول جنة اهلل.

 اهلل عز وجل، ولدخول ناره.والثاين سبب لسخط 

 نسأل اهلل السالمة والعافية.

هذان اخللقان دل عليهام حديث اْبِن َمْسُعوٍد َرِِضَ اهللُ َعنُْه، عن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَليِْه 

، َوإِنَّ الرب ََيِدي إََِل اجلَنَِّة، وإنَّ »َوَسلََّم، َقاَل:  دَق ََيِْدي إََِل الربِّ ْدِق فإنَّ الصِّ َعَلْيُكْم بِالصِّ

يًقا، َوإِنَّ الَكِذَب ََيِْدي إََِل الُفُجوِر،  ُجَل َلَيصُدُق الصدق َحتَّى ُيْكَتَب ِعنَْد اهللِ ِصدِّ الرَّ

اًباَوإِنَّ الُفُجوَر ََيِدي إََِل النَّاِر، َوإِ  ُجَل َلَيْكِذُب َحتَّى ُيكتََب ِعنَْد اهللِ َكذَّ ديث احل«. نَّ الرَّ

: َعْن ”م أمحدمسند اإلما“وقد جاء يف خطبة أيب بكر رِض اهلل عنه كام يف  ”الصحيحني“يف 



 .الصدق والكذب _1الفائدة  ️♻

 

3 

نٍَة، َعَلْيِه َوَسلََّم بَِس َقِدْمُت املَِْدينََة َبْعَد َوَفاِة َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ »َأْوَسِط ْبِن َعْمٍرو َقاَل: 

، َقاَل: َقاَم فِينَا َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه وَ  لََّم َعاَم َس َفَأْلَفيُْت َأَبا َبْكٍر ََيُْطُب النَّاَس َعىَل املِْنرَْبِ

َا النَّاُس، اٍت، ُثمَّ َقاَل: َيا َأَيه ُة، َثاَلَث َمرَّ ٍل، َفَخنََقْتُه اْلَعرْبَ ُه ََلْ يُ  َأوَّ ْْؤَت َسُلوا اهللََّ املَُْعاَفاَة َفإِنَّ

ْدِق   «َأَحٌد ِمْثَل َيِقنٍي َبْعَد ُمَعاَفاٍة، َواَل َأَشدَّ ِمْن ِريبٍَة َبْعَد ُكْفٍر، َوَعَلْيُكْم بِالصِّ

أي: الزموا الصدق يف أفعالكم ويف أقوالكم ويف اعتقاداتكم، فال يظن الظان أن الصدق 

ذا من الصوت، وإال فإن الصدق يتضمن القيام بأمر اهلل عز وجل فقط نطق اللسان ه

من التوحيد والصالة والزكاة والصيام واحلج وكل ما أمر اهلل به سبحانه وتعاَل وهلذا 

ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ َوُكوُنوا َمَع  َيا:﴿ قال اهلل عز وجل َا الَّ اِدِقنيَ َأَيه [. ١١١التوبة:﴾]الصَّ

واهلم وأفعاهلم ومعتقداهتم، وما يدل عىل هذا املعنى قصة ذلك الرجل األعرايب أي: يف أق

بَعُه وقاَل: ُأهاجُر مَعَك فأوىص بِِه النَّبيه  جاَء إَل النَّبيِّ صىلَّ اهللَُّ عليِه وسلََّم فآَمَن بِِه واتَّ

ليِه وسلََّم ُل اهللَِّ صىلَّ اهللَُّ عصىلَّ اهللَُّ عليِه وسلََّم بعَض أصحابِِه فلامَّ كاَنت غزوٌة، غنَِم رسو

فيها أشياَء، فَقسَم وقسَم َلُه فأعَطى أصحاَبُه ما َقَسَم َلُه َوكاَن يرعى َظْهَرُهم. فلامَّ جاَء 

قالوا: َقْسٌم َقسَمُه َلَك رسوُل اهللَِّ صىلَّ اهللَُّ عليِه وسلََّم. فأخَذُه  هذا؟دَفعوا إليِه فقاَل: ما 

ُد، ما فجاَء بِِه النَّ  ا عىل قاَل: َقسمُتُه َلك. قاَل: م هذا؟بيَّ صىلَّ اهللَُّ عليِه وسلََّم فقاَل: يا حُممَّ

هذا بايعُتَك، وَلكِنِّي بايعُتَك عىل أن ُأرَمى هاُهنا وأشاَر إَل حلِقِه بَسْهٍم فأموَت وأدخَل 

صادقا وصادقا يف فعلك و اجلنََّة. فقاَل: إن َتصُدِق اهللََّ َيصُدْقَك إن كنت صادقا يف قيلك
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يف نيتك فإن اهلل عز وجل سييرس لك ما رجوته وما أملته فإن اهلل سبحانه عند ظن عبده 

ُه َقاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه  به، كام يف احلديث القديس َعْن َواثَِلَة ْبِن األَْسَقِع، َأنَّ

ِه َعزَّ  ُث َعْن َربِّ : َوَسلََّم ُُيَدِّ  «.َأَنا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي يِب َفْلَيُظنَّ يِب َما َشاءَ » َوَجلَّ

الصدق عباد اهلل، حتاَل به األخيار وال سيام األنبياء صفوة األبرار، قبل مبعثهم حتى أن 

النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يلقب يف قومه بالصادق األمني، وقالت عنه زوجه خدجية 

ِحَم، وتصُدق َكالَّ »رِض اهلل عنها: : ، َفَواهللَِّ اَل َُيِْزيَك اهللَُّ َأَبًدا  إِنََّك َلَتِصُل الرَّ ْ
ِِ ، َأْب

، زىَيعلمت بفطرهتا املستقيمة، وبعلمها الذي منحه اهلل إياها أن الصادق ال  «احْلَِديَث 

ِحَم، وتصُدق احْلَِديَث »فلذلك أقسمت قالت:  ، «َواهللَِّ اَل َُيِْزيَك اهللَُّ َأَبًدا  إِنََّك َلتَِصُل الرَّ

 َفَهْل ُكنُْتْم َتتَِّهُموَنُه بِاْلَكِذِب َقْبَل َأْن َيُقوَل َما َقاَل:وملا سأل هرقل أبا سفيان َقاَل: 

 .ُقْلُت: لَ  

 ال يف القول وال يف يشء.ما كانوا جيربون عليه الكذب أبدا، ال يف الفعل و

 قال: ما كان ليرتك الكذب عىل الناس، ثم يكذب عىل اهلل.

استدل به عىل نبوة النبي صىل اهلل عليه وسلم، بل إن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف بدأ 

دعوته دعا إَل الصدق، قبل اجلهاد قبل الزكاة، قبل الصيام، قبل احلج، قبل كثري من 

 َقاَل َماَذا َيْأُمُرُكْم ُقْلُت كام يف حديث أيب سفيان ملا سأله هرقل الطاعات أمر بالصدق 
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الَةِ  ُكوا بِِه َشْيًئا، َواْتُرُكوا َما َيُقوُل آَباُؤُكْم، َوَيْأُمُرَنا بِالصَّ  َيُقوُل اْعُبُدوا اهللََّ َوْحده َولَ ُتْْشِ

َلةِ  ْدِق َواْلَعَفاِف َوالصِّ  .َوالصِّ

حث عىل هذه الشعرية ألن الصدق صفة حممودة، صفة  الصدق، الدين اإلسالمي

 ، انظروا إَل أيب سفيان أيضا ألنالعلامءعظيمة، إنام يتحال هبا الكرماء، وربام زهد هبا 

َفَهْل َيْغِدُر ُقْلُت لَ، َوَنْحُن ِمنُْه قصته من أحسن القصص يف هذا الباب، قال له هرقل: 

ٍة لَ َنْدِري َما ُهَو َفا ُسُل َل َتْغُدر .ِعٌل فِيَهاِِف ُمدَّ  َقاَل: َكَذلَِك الرُّ

َر َعََلَّ الَكِذَب َلَكَذْبُت َعَلْيِه كان هيم أن يكذب ِف حال فقال أبو سفيان:  َواهللَِّ َلْوَل َأْن ُيَأثِّ

كفره عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم لكن خيش أن يعلم هبذه الصفة الذميمة التي يتذكر 

ة الكذب، فعلينا عباد اهلل أن نتحىل بالصدق ِف بيعنا ورشائنا مع أبنائنا هلا كل كريم صف

 مع مجيع ما يتعلق بنا.

ْدَق ُطمأنينَةٌ »َقاَل رسول اهللَّ َصىلى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم:  ِن رواه الرتمذي من حديث احْلَس« الصِّ

 ْبِن َعِِلِّ ْبِن أيب َطالٍِب، َرَِض اهللَُّ َعنْهام.

، إذا كذبت عىل امرأتك «َواْلَكِذَب ِريبةٌ »طمأنينة راحة يف القلب وسكون وهدوء، 

ختشى أن تفضح، كذبت عىل أبيك ختشى أن تفضح، كذبت عىل صاحبك ختشى أن 

تفضح، كذبت عىل ابنك َيشى أن تفضح، لكن إذا كنت صادقا ال ختشى وال تتهيب 

ُه يِب َخالٍِد َحكِيِم ْبِن ِحَزاٍم َرِِضَ اهللُ َعنْ َعْن أَ  ”الصحيحني“من يشء فالصدق طمأنينة، يف 
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َقا، َفإِْن َصَدقا وَ »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َياِر َما ََلْ َيَتَفرَّ
بيَّنَا البَيَِّعاِن بِاخْلِ

َقْت بَ  ا كنت تبيع بركة حتى يف الرزق إذ« َرَكُة َبْيِعِهاَم ُبوِرَك هَلاَُم يِف َبْيِعِهاَم، َوإِْن َكَتاَم َوَكَذَبا حُمِ

 بالصدق وتتعامل بالصدق.

نعم عباد اهلل، الصدق ينفع اهلل به العباد يف الدنيا واآلخرة ولذلك ذكر اهلل فيمن ذكر من 

اِدَقاتأصحاب األجر العظيم ﴿ اِدِقنَي َوالصَّ ْغفِ ﴾ ويف آخر اآلية ﴿َوالصَّ ًة رَ َأَعدَّ اهللَُّ هَلُم مَّ

اِدِقنَي ِصْدُقُهْم ﴾ وقال اهلل عز وجل يف يوم القيامة ﴿َوَأْجًرا َعظِياًم  َذا َيْوُم َينَفُع الصَّ  ﴾ ۚ  َهَٰ

يا هلل يف أهلك املواقف، وأشدها حيث ال شفيع، وال منارص، وال معني، وال مال، وال 

َذا يَ جاه، وال يشء وإنام الذي ينتفع به صدقه مع اهلل ﴿ اِدِقنيَ َقاَل اهللَُّ َهَٰ  ْوُم َينَفُع الصَّ

تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا  ۚ  ِصْدُقُهْم  ِِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا  ۚ  هَلُْم َجنَّاٌت ََتِْري ِمن حَتْ رَّ

لَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ  ۚ  َعنُْه  ﴾ فلو نعود أنفسنا أن نلهج بالصدق، وأن نفعل الصدق وأن َذَٰ

يف مجيع أحوالنا، فإن هذا واهلل من أعظم أسباب رفع درجات املسلمني  نتحىل بالصدق

 يف الدنيا واآلخرة.

 واخللق الثاين الذميم الكذب

ْيلَ »سواء كان الكذب القويل، فإن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  َة آتِياِن، إنَّه أتايِن اللَّ

اُم اْبَتَعثايِن  اُم قاال يل اْنَطلِْق، وإينِّ اْنَطَلْقُت معُهام، وإهنَّ َتْلٍق .فأَتْينا عىَل َرُجٍل ُمْس …، وإهنَّ

رِشُ  ْ َِ ْي وْجِهِه فُي لَِقفاُه، وإذا آَخُر قاِئٌم عليه بَكلهوٍب ِمن َحِديٍد، وإذا هو َيْأيت أَحَد ِشقَّ
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: َفَيُشقه  –َقفاُه، ِشْدَقُه إَل َقفاُه، وَمنِْخَرُه إَل َقفاُه، وَعْينَُه إَل 
ٍ
 –قاَل: وُربَّام قاَل أبو َرجاء

ِل، َفام َيْفُرُغ ِمن  ُل إَل اجلانِِب اآلَخِر َفَيْفَعُل به ِمْثَل ما َفَعَل باجلانِِب األوَّ قاَل: ُثمَّ َيَتَحوَّ

َة ما َفَعَل  ذلَك اجلانِِب حتَّى َيِصحَّ ذلَك اجلانُِب كام كاَن، ُثمَّ َيُعوُد عليه َفَيْفَعُل ِمْثَل   املَرَّ

إَل أن  «…األُوََل قاَل: ُقلُت: ُسبْحاَن اهللَِّ ما هذاِن؟ قاَل: قاال يِل: اْنَطلِِق اْنَطلِْق، فاْنَطَلْقنا،

رَشُ ِشْدُقُه إَل َقَفاُه، وَمنِْخُرُه إَل َقَفاُه، وَعْينُُه إَل »قال:  ْ َِ ُجُل الذي أَتيَْت عليه، ُي ا الرَّ وَأمَّ

ُجُل َيْغُدو ِمن َبْيتِِه، َفَيْكِذُب الَكْذَبَة َتْبُلُغ اآلَفاقَقَفاُه، فإ  «.نَّه الرَّ

َجاَءَك املُْنَافُِقوَن َقاُلوا  إَِذا:﴿ أو كذلك الكذب يف الفعل واالعتقاد، قال اهلل عز وجل

 َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اهللَِّ 
 
 ﴾َن َلَكاِذُبوَواهللَُّ َيْعَلُم إِنََّك َلَرُسوُلُه َواهللَُّ َيْشَهُد إِنَّ املُْنَافِِقنَي  ۚ

 كذبوا؟يف ماذا 

كذبوا يف اعتقاداهتم، هم يقولون بألسنتهم حممد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، 

كاذبون مع  مولكنهم يف االعتقاد يكذبون رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. فأخرب اهلل أهن

أن اللفظة التي قالوها صدق وواقعة، لكن ملا كانت قلوهبم عىل غري ذلك، عصموا 

 املُْنَافِِق آَيةُ »بالكذب، وسموا به. َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

َث  إَِذا»-النفاقأ ي: أظهر عالمات - «َثاَلَث: َكَذَب، َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِذا اْؤُُتَِن  َحدَّ

 رواه البخاري ومسلم. «َخانَ 
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َث َكَذَب »وبدأ بالكذب  ربام بعضهم يكذب عىل نفسه فضال عمن من إليه « إَِذا َحدَّ

فاإلنسان عليه أن جيتنب الكذب، فالكذب يقوده إَل الفجور، يفجر يف اخلصومه، يفجر 

 البيع، يفجر يف الِاء، يفجر يف كل يشء.يف الشهادة، يفجر يف 

الكذب َيدي إَل الفجور، والفجور َيدي ويسوق إَل النار وبئس القرار، ولذلك يوم 

. والكاذب ما يستطيع يتخلص من كذبه ﴾ الَكاِذبنِيَ َلْعنَُة اهللَِّ َعىَل  َأاَل :﴿ القيامة يقال

َل أكرمك، أ ل،قأي  فيقول: فيلقى العبد قال:: »”صحيح مسلم“حتى يوم القيامة، يف 

 بىل. فيقول: وتربع؟وأسودك، وأزوجك، وأسخر لك اخليل واإلبل، وأذرك ترأس 

ثم يلقى  فإين أنساك كام نسيتني. فيقول:ال.  فيقول: مالقي؟أفظننت أنك  فيقول: قال:

أي فل، أَل أكرمك، وأسودك، وأزوجك، وأسخر لك اخليل واإلبل،  فيقول:الثاين، 

ال.  ول:فيق مالقي؟أفظننت أنك  فيقول:بىل، أي رب.  فيقول: وتربع؟وأذرك ترأس 

يا رب،  يقول:ففإين أنساك كام نسيتني. ثم يلقى الثالث، فيقول له مثل ذلك،  فيقول:

تطاع، ي بخري ما اسآمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت. ويثن

من ذا  ه:نفساآلن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر يف  له:ثم يقال  قال:هاهنا إذن.  فيقول:

فخذه  انطقي. فتنطق وعظامه:فيختم عىل فيه، ويقال لفخذه وحلمه  عِل؟الذي يشهد 

وحلمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك املنافق، وذلك الذي يسخط اهلل 

 أَيا املسلمون علينا أن نتأدب باآلداب الِعية، واألخالق النبوية، وكام قيل:فيا  «عليه
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وبضدها تتبني األشياء بفضل الصدق تعرف سوء الكذب، وبمعرفة سوء الكذب، 

تعرف فضيلة الصدق، ذكر أن بعض أهل العلم انطلق إَل بلده لطلب احلديث من بعض 

ا فرسه بيشء يف خماله، فسأله هل الشيوخ فوصل وذلك الرجل يدعوا محاره أو يدعو

فيها يشء قال ال إنام أريد الدابة أن تأيت، قال ما كنت آلخذ منك احلديث. حتى أهنم 

أعدوا من الكذب كذب األم أو األب عىل االبن: تعال أعطيك وهي إنام تريدها أن يقبل 

 إليها ثم تأدبه أو ثم حتسبه ثم تقوم عىل شأهنا.

ك عىل الصدق، وعود أبنائك عىل الصدق، وعود زوجك ال يصلح الكذب، عود نفس

عىل الصدق، وعود جمتمعك عىل الصدق، وأحيانا قد نعلم أبنائنا الكذب ونحن ال 

نشعر، يأيت االبن بني يديك قد أَل بأمر ربام ُيتاج فيه إَل تأديب، فإن صدقك رضبته، 

دق ، قل: قل الصوإن كذبك تركته! هذا ما يصلح ينبغي أن تكون مطالبا له بالصدق

وابِ مني باخلري، فإذا رأيت منه الصدق، وتعود بالصدق، انذره قل له خريا هذه املرة 

ال تكرر به وابتعد عن ذلك، وازجره عىل ذلك، بينام كثري من الناس يعودون أبنائهم 

 الكذب، أو يعودون أنفسهم الكذب، اهلل املستعان.

ْؤمنني لكريم صىل اهلل عليه وسلم، وبخلق املفينبغي عباد اهلل أن نتحىل بخلق النبي ا

 الصادقني، أال وهو الصدق، وأن نتنزه عن اخللق اللئيم، أال وهو الكذب، واهلل املستعان


