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 .المنافقون وصفاتهم وخطرهم على الفرد والمجتمع: العنصر األول
ُالنفاق يف املصطلح اإلسالمي يطلق على إظهار اإلسالم قوال وعمال، و إضمار الكفر، ومن يكون هذا حاله يقال له  ُ َ ُْ ً ً افق ؛ واملنـ"منـافق"ُ

َّرأمساله الكذب واخلديعة، فيتظـاهر باإلميـان والعمـل الصـاحل، ليتسـرت باإلسـالم علـى كفـره ليـأمن مـن بطـش املسـلمني، و ليـدفع اخلطـر عـن 
ًنفسه، ويكون املنافق يف الغالب مرتبكا وخائفا من الفضيحة ً. 

ِيـة؛ إذ ورد ذكــرهم يف ســبع عشــرة سـورة مدنـيـة ـمـن ثالِ يف أكـثـر مـن نصــف ســور الـقـرآن املدنِّعـن النـفـاق واملـنـافقنيقـد جــاء احلــديث لو ـثـني َّ
ِكاد القرآن أن يكون كله يف شأ%م: - رمحه اهللا -، حىت قال ابن القيم  وأربعني آيةما يقرب من ثالمثائةفيسورة،  ُ ّ َ. 
َ بـذكر صـفات املنـافقني، والتحـذير مـن خطرهم، فـذكر  سـورة البقـرةصدر اهللا سـبحانه وتعـاىلولقد  َ ِ َـ َ ْ  يف املـؤمنني أربـع آيـات، - سـبحانه -ِ

ْويف الكفار آيتني، ويف املنافقني ثالث عشرة آية؛ وذلك لكثـر-م، وعمـوم االبـتالء ,ـم، وشـدة فتنـتهم وبليـتهم علـى اإلسـالم وأهلـه، فهـم  َّ
ِّرجون عداوتـه يف كـل قالـب، حـىت ُ وهم أعداؤه على احلقيقة، خي-اإلسالم :  أي–منسوبون إليه : قول ابن القيم، رمحه اهللا تعاىل كما ي-

ْليظن اجلاهل أ%م على علم وإصالح ْ ُ" 
ٍوكـم مـن لـواء مرفـوع قـد ! وكـم مـن علـم قـد طمسـوه! ِوكـم مـن حصـن قـد قلعـوا أساسـه وخربـوه! كـم مـن معقـل لإلسـالم هـدموه!  فيا اهللا
ُوضــعوه َ ِوكــم ضــربوا مبعــاول الشــبه يف أصــول غراســه ليقلعوهــا! َ ُ ـزال اإلســال! ُ َّم وأهـلـه مــنهم يف حمـنـة وبلـيـة، وال ـيـزال يطرقــه مــن شــبههم ـفـال ـي ِْ

َأال إ%م هم المفسدون ولكن ال يشعرون{سرية بعد سرية، ويزعمون بذلك أ%م مصلحون؛  َُ ُُ ْ َُ َ ْ َْ ِ ََِ ُُ ْ ُ ْ َّ ِ  ].١٢: البقرة[} َ
ْلـقـد ظهــرت تـلـك الفـئـة يف املديـنـة عـلـى عهــد املصــطفى  ْــها، وتناســل أبناؤهــا، وامـتـد نسلهم ُ فتكــاثر عــدد- صــلى اهللا علـيـه وســلم -ْ َّ  ال -ُ

َكثــرهم اهللا  َّ ْ إىل زمنـنـا هــذا، فـرأينـا أحـفـادهم يف زمانـنـا ال خيتلفـون يف مظهــرهم عنـَّـا، وهـذا مكمــن املصــيبة؛ فهـم -َ ْ َــ ولألسف -َََْ ِ ـمـن ـبـين -َ
َْجلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، وينتسبون لديننا، وينتمون ألوطاننا ِ َِّ ْ. 

ُّهـم العـدو {: - تعـاىل - حصـر العـداوة يف املنـافقني دون غـريهم يف قولـه - سـبحانه -إن العجيب يف القـرآن الكـرمي أن املـوىل : عباد اهللا ُ َ ْ ُ ُ
ْفاحذرهم ُ ْ َ ْ ال يـراد منـه أنـه ال : "-ْـ؛ وذلك إلثبات األولويـة واألحقيـة للمنـافقني ,ـذا الوصف، يقـول ابـن القـيم، رمحـه اهللا ]٤: املنافقون[} َ

ْـأ%م أحق بـأن يكونـوا لكـم عـدوا مـن الكـافرين اLـاهرين بكفرهم، فـإن احلـرب مـع أولئـك سـاعة أو : من الكافرين سواهم؛ بل املعىنعدو  Mُ
ُّ معكـــم يف الـــديار واملنـــازل صـــباحا ومســـاء، يـــدلون العـــدو علـــى -املنـــافقني :  يعـــين–أيـــام مث تنقضـــي، ويعقبهـــا النصـــر والظفـــر، وهـــؤالء  ً ً ِّ

 ".َّبصون باملؤمنني الدوائر، وال ميكن بل يصعب مناجز-مالعورات، ويرت
ْ معلـال ذكـرهم - رمحـه اهللا تعـاىل -، وكـذلك قـال ابـن القـيم "ْواملنافقون مـا زالـوا وال يزالـون إىل يـوم القيامـة: "- رمحه اهللا -َّ ابن تيمية قال ِ ً َ ُ

ْواعلم أنه كلما انقرض منهم طوائف خلفهم أمثاهلم، ف: "يف القرآن  .اهـ".  أوصافهم ألوليائه؛ ليكونوا منهم على حذر- سبحانه -ذكر َْ
فتعالوا بنا عباد اهللا نعيش هذه اللحظات مع صفات املنافقني ومسا-م من خالل كتاب ربنا وسنة نبينا حىت نكـون علـى حـذر مـنهم كمـا 

ْهم العدو فاحذرهم{أمرنا ربنا  ُ ُْ ََ ْ َ ُّ ُ ْ ُ{. 



  )٢( 

 .ومن ال يعرف الشر من اخلري يقع فيه....... ن لتوقيهعرفت الشر ال للشر لك  :وكما قيل
ْإن من أبرز أوصاف املنافقني واملنافقـات معـاداة املـؤمنني، والتـآمر ضـدهم، وهـذه الصـفة هـي الـيت عليهـا أقـيم سـوق النفـاق وازدهـر، وهـي  ُِ ِّ ّ ُ ُ ْ ْ ِ َّ

ْيف ســـبيلها أقيمـــت التحالـفــات اآلمثـــة، ونســـجت خـيــوط ِاـلــيت جعـلــتهم يظهـــرون اإلميـــان، ويبطـنــون الكفـــر، وألجلهـــا خيـــادعون وميكـــرون، و ُ
ٍّاـملـؤامرات العفـنـة بـيـنهم وـبـني كــل عــدو لإلســالم؛ ـلـذلك أمرـنـا اهللا جبهــادهم فقــال تـعـاىل ْـيـا أيـهــا النـَّـيب جاهد الكفــار والمـنـافقني واغـلـظ {: ِّ ُُْ َ ُ ََ ِِ ِ َِــ ْ َْ َّ َ َُّ ِ َ َُّ

ُعليهم ومأواهم جهنَّم وبئس المصري ِ َ َ َ َْ َ ِْ ُ َ َ َْ ُْ ْ ِ  وتـدخل فيـه - صلى اهللا عليه وسلم -ِاخلطاب للنيب : "- رمحه اهللا-، قال القرطيب ]٩: التحرمي[} ََْ
، "أمــره اهللا جبهــاد الكفــار بالســيف، واملـنـافقني باللســان، وأن ـيـذهب الرـفـق عــنهم: "-رضــي اهللا عنهــا-وـقـال اـبـن عـبـاس ". أمـتـه مــن بعــده

ِّ من أجل فرا- عباد اهللا -فجهاد املنافقني  َ َّئض الدين، وال يقل شأنا عن فريضة اجلهاد ضد الكافرين، وقد ذكر بعـض العلمـاء أن جهـاد َ ً ُّ ِّ
 .املنافقني فريضة دائمة، بينما جهاد الكافرين قد ال يكون على الدوام
 -اهللا عليـه وسـلم  صـلى -فعن أيب هريـرة رضـي اهللا عنـه ، عـن النـيب : وقد حصر لنا نبينا صلى اهللا عليه وسلم صفا-م يف أحاديث عدة

حتيتهم لعنة ، وطعامهم %بة ، وغنيمتهم غلـول ، وال يقربـون املسـاجد إال هجـرا ، وال يـأتون : إن للمنافقني عالمات يعرفون ,ا : " قال 
ََ؛ وعن أيب هريـرة )أمحد"(الصالة إال دبرا ، مستكربين ال يألفون وال يؤلفون ، خشب بالليل ، صخب بالنهار  َْ ُ َِ ْ َّأن، َ ُ رسول الله صلى الله َ َّ َّ ََّ ِ َ ُ َ

َعليه وسلم  َّ َ َ ِ َقال ، ََْ ٌآية المنافق ثالث : " َ َ ِ ِ َُ ْ َإذا حدث كذب : َُ َ َ َ َّ َ َ َوإذا وعد أخلف ، ِ َ ْ َ َ َ َ ََ َوإذا اؤمتن خان ، ِ َ َ َُِ ْ َ  )متفق عليه "( ِ
َّ صـلى اهللا عليـه وسـلم -َّ أن النـيب ومن أبرز صفا-م؛ إخالف الوعد، والكذب، واخليانة؛ واخلصام؛ فعن عبـداهللا بـن عمـرو ٌأربـع : " قـال-َّ

َمن كن فيه، كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصـلة مـنهن، كانـت فيـه خصـلة مـن النفـاق حـىت يـدعها ًَ ً َّإذا ائـتمن خـان، وإذا حـدث : َّ ِ ُ
 .)رواه البخاري ومسلم" (كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

 :كما قال الشاعر.  حالوة منطقهم؛ وعذوبة لسا%م؛ مع خبث سرير-م ومكرهم–كل جمتمع  كما نراهم يف –ومن صفا-م 
 ويروغ منك كما يروغ الثعلب............. يعطيك من طرف اللسان حالوة

ا؛ كمـــا يقـــول ربكـــم  ًـــ فاملـنــافقون مـــن أحســـن النـــاس أجســـاما، وألطفهـــم بيانـــا، وأخـبــثهم قلوـبــا، وأضـــعفهم جنان ًً ًْ ْ وصـــفه  يف- ســـبحانه -ِ
ك أجســامهم وإن يـقوـلـوا تســمع لقــوهلم كــأ%م خشب مسنَّدة حيسبون كــل صــيحة عليهم هم العدو فاحــذرهم {:هلــم ْوإذا رأيـــتـهم تـعجب ْ ْ ْ ْ ُْ ُــ ْْ َــ َ ُ َُ ْ ْ ْ َْ َُّ ُ َُ َْ ُ ِ ْ ْ َــُ َ ٍْ َ ُ َُّــ َــ َــ ََ ٌ ُ َ ٌُ ُــْ َ َُ َ ََُّ َ َِ ِ ِِ َ َ َْ ََ ُُ ْ ِ َِ

ؤفكون َقاتـلهم اهللا أىن يـ َ َُ ْ ُ َّ َ ُ ُُ كانوا أشكاال حسنة وذوي فصاحة وألسـنة ، إذا مسعهـم السـامع يصـغي : أي " ن كثري قال اب ].٤: املنافقون[} ََ
 "إىل قوهلم لبالغتهم ، وهم مع ذلك يف غاية الضعف ، واخلور ، واهللع ، واجلزع ، واجلنب 

َوالمنافقون والمنافقات بـ{: ومن صفا-م أ%م يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف؛ قال تعاىل ُ َ ُِ َِ َُ َ ُْ َعضهم من بـعـض يأمرون بـالمنكر ويـنـهـون َْ َْ َ ُْ َْ ُ َـ ََ ُِ َ ْ ِ ُ ْ ٍ ْ ْْ ِ ْ ُ
َعن المعروف ويـقبضون أيديـهم نسوا الله فـنسيـهم إن المنافقني هم الفاسقون َ َُ َ َِ ِْ ْ ْْ ْ ُْ َْ ِِ َِ َُ َ ََّ ِ ُ َُ َْ َّْ ُ َ ََ ُ ِْ ِ ُ  ].٦٧: التوبة[} َ

َ عدم الصالة مع اجلماعة، وخصوصا صالة الفجر والع-أيضا -ومن صفا-م  قـال رسـول :  قـال- رضـي اهللا عنـه -شاء؛ فعـن أيب هريـرة ً
َّ صــلى اهللا عليــه وســلم -اهللا  ٍأثقــل صــالة علــى املنــافقني:" َّ ًصــالة العشــاء، وصــالة الفجــر، ولــو يعلمــون مــا فيهمــا، ألتومهــا ولــو حبــوا : ُ َ "

ُولقد رأيـتنا وما يتخلف عنها : "ويقول ابن مسعود َّ  .)رواه مسلم" (فق، معلوم النفاقَّإال منا) صالة اجلماعة: أي(ُْ
َْإن الـذين حيبون أن تشـيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب ألـيم يف الـدنـيا { :نشـر الفـواحش بـني املـؤمنني؛ قـال تعـاىل : ومن صـفا-م ُّ َ َِ ٌِ ِ ِ ٌِ َ َـَ ْ ُـ َُـ ََ َّـَ َُّ َـَ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُّـ ُ َّ ِ

َواآلخرة والله يـعلم وأنـتم ال تـعلمون ُ َ َ ََ َْ َْ ْ َُْ ُ ََ ُ َّ ِ  )١٩: ورالن(}ِ
ومعلوم أن هذه اآلية نزلت يف شيخ املنافقني عبداهللا بن أىب بن سلول؛ وذلك يف حادثة اإلفك حـني العـودة مـن غـزوة بـين املصـطلق؛ غـري 

ُِـلــذلك مل يـقــم ! أن ابــن ســـلول مل ـيــذكر ذـلــك صـــراحة ومل تـقــم عليــه البيـنــة أو اـلــدليل؛ وهـــذا ـمــن خبـثــه ومكــره ؛ كـيــف ال وهـــو زعـــيمهم؟
ريةالرسول احل ّفقـد رأينـا أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أمـر بأولئـك الـذين :" د عليـه وأقامـه علـى البـاقني؛ قـال الـدكتور البـوطي يف فقـه السـ



  )٣( 

ّتفوهــوا بصــريح القــذف، فضــربوا حــد القــذف وهــو مثــانون جـلـدة؛ وـلـيس يف هــذا ـمـن إشــكال؛ إمنــا اإلشــكال يف أن ينجــو مــن احلــد اـلـذي 
أنـه كـان يعـاجل احلـديث مـن : ّريها بـني النـاس، وهـو عبـد اهللا بـن أيب بـن سـلول، والسـبب، كمـا قـال ابـن القـيمتوىل كرب هـذه الشـائعة وتسـي

اإلفك بني الناس خببث، فكان يستوشـي الكـالم فيـه وجيمعـه وحيكيـه يف قوالـب مـن ال ينسـب إليـه؛ وأنـت خبـري أن حـد القـذف إمنـا يقـع 
 ه.أ." ّعلى من يتفوه به بصريح القول

 . صفات املنافقني االستهزاء بالدين وأهله؛ وقد ذكر اهللا عز وجل صورا عديدة يف القرآن الكرمي تتلى إىل يوم القيامةومن أقبح
 .وأشهر هذه األمثلة ما قاله كبري املنافقني ابن سلول يف حق الرسول وصحابته الكرام

ال تنفقـوا عـلـى ـمـن عـنـد :  بـن ســلول يـقـول ألصــحابه خرجــت ـمـع عمــي يف غـزاة ، فســمعت عـبـد اهللا ـبـن أيب:  قـال -فعـن زـيـد ـبـن أرـقـم 
 - صـلى اهللا عليـه وسـلم -فـذكرت ذلـك لعمـي فـذكره عمـي لرسـول اهللا . رسول اهللا ، ولئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منهـا األذل 

فكـذبين : حابه ، فحلفـوا مـا قـالوا  فحدثتـه ، فأرسـل إىل عبـد اهللا بـن أيب بـن سـلول وأصـ- صلى اهللا عليه وسلم -َّفأرسل إيل رسول اهللا 
ـمـا أردت إال أن :  وصــدقه ، فأصــابين ـهـم مل يصـبين مثـلـه ـقـط ، وجلســت يف البيـت ، فـقـال عمــي - صــلى اهللا علـيـه وسـلم -رسـول اهللا 

 - اهللا فبعــث إيل رســول: ـقـال ) إذا جــاءك املنــافقون : ( حــىت أـنـزل اهللا : قــال .  ومقـتـك - صــلى اهللا عليــه وســلم -كــذبك رســول اهللا 
 )أمحد " (إن اهللا قد صدقك : " َّ فقرأها رسول اهللا علي ، مث قال -صلى اهللا عليه وسلم 

ال ـيـا عمــر حــىت ال يتحــدث : ـيـا رســول اهللا دعــين أضــرب عـنـق هــذا املـنـافق؛ قــال: وملــا عـلـم عمــر بقــول اـبـن ســلول يف حــق الرســول؛ قــال
 !!الناس أن حممدا يقتل أصحابه

ـلـه اـبـن امســه عـبـداهللا مــن أجــل وأعظــم صــحابة الـنـيب صــلى اهللا علـيـه وســلم، فلمــا بلـغـه ـمـا كــان مــن أمــر أبـيـه أـتـى وكــان عـبـداهللا اـبـن ســلول 
يا رسول اهللا ، إنه بلغين أنك تريـد قتـل عبـد اهللا بـن أيب فيمـا بلغـك عنـه ، فـإن كنـت فـاعال :  فقال - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

واهللا لقد علمت اخلزرج ما كان هلا مـن رجـل أبـر بوالـده مـين ، إين أخشـى أن تـأمر بـه غـريي فيقتلـه ، فمرين به ، فأنا أمحل إليك رأسه ، ف
 صـلى -فقـال رسـول اهللا . فال تدعين نفسي أنظر إىل قاتل عبد اهللا بن أيب ميشي يف الناس ، فأقتله ، فأقتل مؤمنا بكافر ، فأدخل النـار 

 "حبته ، ما بقي معنا بل نرتفق به وحنسن ص : " -اهللا عليه وسلم 
أن الناس ملا قفلوا راجعني إىل املدينة وقف عبد اهللا بـن عبـد اهللا هـذا علـى بـاب املدينـة واسـتل سـيفه : وذكر عكرمة ، وابن زيد ، وغريمها 

واهللا ال جتـوز مـن هـا : فقـال . ما لـك ؟ ويلـك : فقال . وراءك : ، فجعل الناس ميرون عليه ، فلما جاء أبوه عبد اهللا بن أيب قال له ابنه 
 وكـان - صلى اهللا عليه وسـلم -فلما جاء رسول اهللا .  فإنه العزيز وأنت الذليل - صلى اهللا عليه وسلم -هنا حىت يأذن لك رسول اهللا 

 -ذن لـه رسـول اهللا فـأ. واهللا يا رسول اهللا ال يـدخلها حـىت تـأذن لـه : إمنا يسري ساقة فشكا إليه عبد اهللا بن أيب ابنه ، فقال ابنه عبد اهللا 
 . فجز اآلن - صلى اهللا عليه وسلم -أما إذ أذن لك رسول اهللا :  فقال -صلى اهللا عليه وسلم 

ُودارت األيام ومات هذا املنافق؛ مات عبداهللا بن أيب بن سلول، وأتـى ابنـه عبـدهللا  ُ َّ صـلى اهللا عليـه وسـلم -ِّ إىل النـيب - رضـي اهللا عنـه -َُِّ َّ
ِّ اهللا، أعطـين قميصـك أكفنـه فيـه، وصـل عليـه، واسـتغفر لـهيا رسول: " فقال- ُِّ َ قميصـه، وقـام - عليـه الصـالة والسـالم -ُّفأعطـاه النـيب ". ُ

َِليصلي عليه، فلما مسع عمر بن اخلطاب  ِّ َّ صـلى اهللا عليـه وسـلم -ِّ ذلك أسـرع إىل النـيب - رضي اهللا عنه -ُ ألـيس اهللا %ـاك : " وقـال لـه-َّ
ُإين خريت، ـفـاخرتت، ـلـو أعـلـم أين إن زدت عـلـى الســبعني يغفــر ـلـه ـلـزدت عليهــا: "، فقــال ـلـه"ـنـافقني؟أن تصــلي عـلـى امل ُ ُ ُْ ْ ِّ  -، يعــين قوـلـه "ُــ

ه{: -تعــاىل ُاســتـغفر هلم أو ال تســتـغفر هلم إن تســتـغفر هلم ســبعني مــرة فـلــن يـغفــر الل َّــْ َ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ ْ َْ َ َْ ََْ ً َ ِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َــْ َــ َ َُــ ُ َُ َ َْ َْ َْ ِ ءت اآليــة ـبـالتخيري بــني ، فقــد جــا]٨٠: التوبــة[} َ
َوال تصل على أحـد منـهم مـات أبـدا وال تـقـم علـى {: - تعـاىل -َّاالستغفار وعدمه، فلمـا صـلى عليـه، نزلـت اآليـة األخـرى، وهـي قولـه  ََـ َْ ُْ َ َُ ََ ًَ َ َ ََ ََ ُ ْ ِـ ٍ ِّ َـ

َقربه إ%م كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون َ َُ َ ُِ ِ ِْ ُْ َ َ َُ َ ُِ َ َّ ِ ُ َ َّ ِ فجاء األمر اإلهلي بعدم الصالة على مجيع املنافقني، وملا حضرت النيب  .]٨٤: التوبة[} ِِْ



  )٤( 

:  وأعطاه كتابا بـه أمسـاء املنـافقني ؛ وقـال لـه - أمني سر النيب صلى اهللا عليه وسلم–صلى اهللا عليه وسلم الوفاة؛ دعا حذيفة بن اليمان 
: نني عمـر ـبـن اخلطـاب رضــي اهللا عنـه بـذلك أســرع إىل حذيفـة فـقـالٍإذا مـت فـال تصــلوا علـى أحـد ـمـنهم مـات أـبـدا ؛ وملـا علـم أـمـري املـؤم

 ).ص(ًيعين حىت ال يكون مفشيا سر النيب . ًوال أبرى بعدك أحدا . ال: أقسمت عليك باهللا أأنا منهم؟ قال
أيـت مثـل هـؤالء القـوم مـا ر: أن رجـال مـن املنـافقني قـال يف غـزوة تبـوك : ومن صور استهزائهم بالرسول وصحابته الكرام ما رواه ابـن عمـر

: يـعـين رســول اهللا صــلى اهللا علـيـه وسـلم واـملـؤمنني ، فـقـال واـحـد ـمـن الصــحابة . أرعـب قلوـبـا ، وال أكــذب ألســنا ، وال أجــنب عنـد اللـقـاء 
ن فجـاء ذلـك الرجـل إىل رسـول اهللا وكـا. مث ذهب ليخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فوجـد القـرآن قـد سـبقه . كذبت وألنت منافق 

وأـنـا رأيـتـه :  ـقـال عـبـد اهللا ـبـن عمــر."دث حبــديث الركــب نقطــع ـبـه الطرـيـق ـيـا رســول اهللا ، إمنــا كـنـا نلعــب ونتحــ: ـقـد ركــب ناقـتـه ، فقــال 
ُُمتعلقـــا حبقـــب ناقـــة رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم تنكبـــه احلجـــارة وهـــو يقـــول َ ورســـول اهللا . وض ونلعـــبيـــا رســـول اهللا، إمنـــا كنـــا خنـــ: ََ

 )تفسري الرازي(. وال يلتفت إليه وما يزيده عليه} وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم أباهللا{ :يقول
ٍفعـن ابن عبـاس: .املداهنة يف الظاهر مع إضـمار اخلبـث واملكـر والنفـاق: ومن صفا-م ََّ ِ ْـِ َـأن عبـد الله بـن أيب وأصحابه؛ خرجـوا ذات يـ: َ َُ َ َ َ ِْ ِِ َ ْـ َ َُ ٍَّ ِْ َّـ ِ ٍْوم َ

ِفاســتـقبـلهم نـفر من أصــحاب رسول اللــه َِّــ ِ ُــ َ ٌِ َ ْ َْ َ َــ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ صلى اهللا عليــه وســلم-َ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ه بــن أيب-َــ ٍَّ فـقــال عبــد الل ُْ ُ ِ َّــ ُ َْ َ َ ْانظــروا كيــف أرد هؤالء السفهاء عــنكم؟: َ ُ ْ َُّــ َُ َ َ ِ َ َــ َُُّ َ ْ َ ُْ ُ !
َفذهب فأخذ بيد أيب بكر، فـقال َ َ َ ٍَ ْ َ َِ َِ َِ َ ََ َ ِّمرحبا بالص: َ ِ ًَ َديق سيد بين تـيم، وشيخ اإلسالم وثاين رسول الله يف الغـار الباذل نـفسه ومالـه؛ مث أخذ َْ َـَ ْ َْ َّ ُْ َُ ُ َْ َ ُ َ ََ َ َـَ ْ َ ِ ِِ َْـ ِْ َِ َِ ِ ٍِ َّـ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِّ ِّ

َبيد عمر فـقال َ َ َ َ ُ ِ ِمرحبا بسيد بين عدي بن كعب، الفاروق القوي يف دين الله، الباذل : َِ ِ َِ ًْ ْ َِّْ ِ ِ ِِ ِّ ِِّ َ َِ ُ ٍ ْ َ ْ ِ َِ َ َ ََِّ ِ َنـفسـه وماله لرسـول الله؛ مث أخـذ بيد علـي فـقالْ َـ ََ ٍّ ِ ِ َِ َِـ َ َ َ َُّ ِ َّـ ِ ُ ََ ُ َـُ َ َ ْ :
ِمرحبا بابن عم رسول الله وختنه، سيد بين هاشم ما خال رسول الله، مث افرتقوا؛ فـقال عبد الله ألصحابه ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َِ ًْ ََ َّ َّ َُّ ْ َ ََ ََ ََ َِّ َُ ُ َ َ َ ُ َ ََْ َُِّّ َ ََ ٍ ِ ِِ َ َ ِ ْ ُ كيف رأيـتمـوين فـعلـت؟:ْ َْ َ ِ ُ ََُْ َ ْ إذا ! َ َف َِـ

َرأيـتموهم فافـعلوا كما فـعلت، فأثـنـوا عليه خريا، فـرجع املسلمون إىل رسول اهللا َ ََ َ َ ًَْ َ ِْ َ َُ ْ ََْ َُ َُْ ََ َُ ْ ْ ُْ َ صلى اهللا عليه وسـلم-َ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ِ وأخربوه بـذلك، فأنـزل اللـه هذه -َ ِ َـِ ُ ََّ َ َ َُْ َـَ َ َ ِ ُ ْـ َ
ََاآلية َُوإذا لق{ .!ْ َ َوا الذين آمنوا قالوا آمنَّا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا معكم إمنا حنن مستـهزئونَِ َ َُِ ْ َ ْ ُ َ َ َُ َ َْ ََ ََِّ ِ ِ ِْ ُْ َ ََ َّ ُ ُِ ِ ِ َ َ َْ َ َ ُ ِ  )١٤: البقرة( } َّ

وف فتصـدق ملا نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا ، فجـاء عبـدالرمحن بـن عـ: فعن أيب مسعود قال : ومن صفا-م الغمز واللمز 
فنزـلـت . إن اهللا لـغـين عــن صــدقة هــذا الصــعلوك: فتصــدق بصــاع ، فقــالوا ) أـبـو عقـيـل ( وجــاء رجــل امســه . مراـئـي : بشــيء كـثـري ، فـقـالوا 

َالذين يـلمزون المطوعني من المؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون إال جهدهم فـيسخ{ ْ ََ َ َ َْ ُ َْ ُ َُ ََّ ِ َِ َ َ َ ُ َ ُ َِ َِّ َِّ ِِ ِ َِّ ِ َ َْ ْ َِّّْ ُ ِ ٌرون منـهم سخر الله منـهم وهلم عذاب أليمْ َِ ٌ َ ََ ْ ْ ُْ َ ُ ُْ ِْ ِ ُِ ّ َ َُ َ {
، حـــىت وال ال يســـلم أحـــد مـــن عيـــبهم وملـــزهم يف مجيـــع األحـــوال : وهـــذه أيضـــا مـــن صـــفات املنـــافقني :" قـــال ابـــن كثـــري)  ٧٩: التوـبــة( 

 ".إن اهللا لغين عن صدقة هذا :  يسري قالوا ، وإن جاء بشيءهذا مراء: إن جاء أحد منهم مبال جزيل قالوا، املتصدقون يسلمون منهم
َّإن املوقف الشرعي من هؤالء املنافقني هو أن حنذرهم؛ أل%م يظهرون ما ال يبطنون، ويسرون مـا ال يعلنـون، ولرمبـا حتـدثوا  :أيها املسلمون

ََّباسم الدين فاغرت ,م األغرار، فيحسبو%م من الناصحني، واهللا أعلم مبا يكتمون، ومـع ا ْـحلـذر مـنهم ال بـد مـن كشـف خططهـم، وفضح ْ
ل ومكر وخديعــة، ال جيــرؤون علــى التصــريح مبــا يريــدون، فيســعون إىل التــدمري باســم التطــوير، وإىل  ْــأســاليبهم، فهــم جبنــاء وأصــحاب حي َ َــ ِ

 .اإلفساد باسم اإلصالح
 . خطورة الكذب وأثره على الفرد والمجتمع: ثانيالعنصر ال
ً اخلصال الذميمة الـىت %ـى عنهـا الشـارع احلكـيم؛ فهـو مسـتقبح شـرعا وعقـال، وتأبـاه الفطـرة السـليمة، فإنـك الكذب من أخطر: عباد اهللا ً

وللكـذب عواقبـه الوخيمـة علـى الفـرد واLتمـع؛ وقـد عـدد اإلمـام ابـن القـيم  .ًما زلت توقر املرء مـا دام صـادقا فـإن كـذب سـقط مـن عينـك
الكـــذب متضـــمن لفســـاد نظـــام العـــامل، وال ميكـــن قـيــام العـــامل عليـــه ال يف معاشـــهم وال يف : " رمحـــه اهللا خطـــورة الكـــذب ومفاســـده فقـــال

معادهم، بل هـو متضـمن لفسـاد املعـاش واملعـاد، ومفاسـد الكـذب الالزمـة لـه معلومـة عنـد خاصـة النـاس وعـامتهم، كيـف وهـو منشـأ كـل 
 به من بالد، واستلبت به من نعم، وتقطعـت بـه مـن شر، وفساد األعضاء لسان كذوب، وكم أزيلت بالكذب من دول وممالك، وخربت



  )٥( 

َّمعايش، وفسدت به مصاحل، وغرسـت بـه عـداوات، وقطعـت بـه مـودات، وافتقـر بـه غـين، وذل بـه عزيـز، وهتكـت بـه مصـونة، ورميـت بـه 
غـاض ـبـني األخ حمصـنة، وخلـت ـبـه دور وقصـور، وعمــرت بـه قبـور، وأزـيـل بـه أـنـس، واسـتجلبت بـه وحـشـة، وأفسـد ـبـه بـني االبـن وأبـيـه، و

ت اجلحــيم إال بأهــل الكــذب الكــاذبني عـلـى اهللا، وعـلـى رســوله،  ًوأخـيـه، وأحــال الصــديق عــدوا مبيـنـا، ورد الغــين العزـيـز مســكينا، وهــل ملـئـ ً ً
 )مفتاح دار السعادة"( وعلى دينه، وعلى أوليائه، املكذبني باحلق محية وعصبية جاهلية

 :قال صاحل بن عبد القدوس. ابلذلك ينبغي عليك وعلى ولدك عدم مصاحبة الكذ
 سبـــــــــــارن ينــــــــــــإن القرين إىل املق***    ًطفـيه تفاخرا   ـــــًديقا واصـــــــــــــواخرت ص

 ًإن الكذوب لبئس خال يصحب***    ًودع الكذوب وال يكن لك صاحبا   
ـقـط؛ ـبـل هلــا عواـقـب وخيمــة وحســرة وندامــة عـلـى صــاحبها ـيـوم القيامــة، إن خطــورة الكــذب مل تقتصــر عـلـى احلـيـاة اـلـدنيا ف :أحـبـيت يف اهللا
ّقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال-ّ رضي الله عنه-فعن أيب هريرة ّ ّ ّثالثـة ال يكلمهـم اللـه يـوم القيامـة وال يـزكيهم وهلـم عـذاب «: ّ ّ ّ

ربه قبـل يـوم القيامـة، روى البخـاري يف صـحيحه مـن ُوالكـذاب يعـذب ، )مسلم ( » ّشيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكرب: أليم  يف قـ
ُــفأتينــا علــى رجل «:  قــال يف حــديث الرؤيــا الطويــل- صــلى اهللا عليــه وســلم -  أن النــيب - رضــي اهللا عنــه -حــديث مســرة بــن جنــدب 

ّمستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأيت أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إىل قف ِ ُاه، ومنخراه إىل قفاه، وعينـاه ُ ُ
مث يتحول إىل اجلانب اآلخر فيفعل به مثل ما فعـل باجلانـب األول، فمـا يفـرغ مـن ذلـك اجلانـب حـىت يصـح األول كمـا «: قال» ُإىل قفاه

ل يغــدو مــن بيـتـه إـنـه الرجــ«:  فقـيـل ـلـه- صــلى اهللا علـيـه وســلم -فســأل عـنـه الـنـيب » كــان، مث يعــود فيفعــل ـبـه مـثـل مــا فعــل ـبـه اـملـرة األوىل
 رضـي -ّـفضال عن أن الكذب طريق إىل النار؛ كما أن الصدق طريق إىل اجلنة؛ فعن عبـد الله بـن مسـعود؛ »ُفيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق

ّقال رسول اللـه صـلى الله عليـه وسـلم:  قال-ّالله عنه ّـ ّ ّعلـيكم بالصـدق، فـإن الصـدق يهـدي إىل الـرب، وإن الـرب يهـدي إىل اجلنـ: " ّ ّ ّّ ّّ ة، ومـا ّ
ه صــديقا ّيــزال الرجــل يصــدق ويتحــرى الصــدق حــىت يكتــب عنــد الل ّــ ّ ّ ّ اكم والكــذب، فــإن الكــذب يهــدي إىل الفجــور، وإن الفجــور . ّ ّوإي ّ ّــ

ّيهدي إىل النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند الله كذابا ّ ّ ّ ّ  )البخاري ومسلم" (ّ
ن النكت وهـي قصـص مكذوبـة يقصـد ,ـا إضـحاك اآلخـرين داخلـة يف الكـذب املنهـي عنـه؛ فكثـري مـن أ: مما ينبغي التنبيه عليه :عباد اهللا

َالناس يؤلف نكت مكذوبة على رجال معينني أو فئة أو صاحب مهنة؛ ليسخر منهم ويضـحك اآلخـرين؛ كـأن يقـول ِ ُ واحـد صـعيدي : ( ٍ
 !وحسبك أن اهللا توعدهم هو ورسوله بالويل!! باح؛ مث يتمايل اجلميع من الضحك؛ يظنون أن هذا م.......)فعل كذا كذا

َويل للذي حيدث باحلديث ليضحك بـه القـوم :" فعن معاوية بن حيدة القشريي رضي اهللا عنه قال ؛ قال رسول اله صلى اهللا عليه وسلم ِ َِ ُِ ِ ُ ِّ ٌ
ٌفيكذب ، ويل له ، ويل له ٌُ َ  )صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين" ( ِ

ـك أن اإل ســالم ـيـدعوك إىل العبــوس والكآبــة واحلــزن؛ كــال ؛ إن اإلســالم أبــاح املــزاح شــريطة أن يقــول حقــا وصــدقا؛ وكــان ولــيس معــىن ذـل
 .صلى اهللا عليه وسلم ميزح مع أصحابه ويداعبهم وال يقول إال حقا؛ وشواهد ذلك كثرية

امحلين ، قال النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ : ول اهللا أن رجال أتى النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقال يا رس:" فعن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ 
رواه " (؟!، فـقـال الـنـيب ـ صــلى اهللا علـيـه وســلم ـ وهــل تـلـد اإلـبـل إال الـنـوق!ومــا أصــنع بوـلـد الناـقـة ؟: إـنـا حــاملوك عـلـى وـلـد ناـقـة ، ـقـال 

 .باطل فيه ًفكان قوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مداعبة للرجل ومزاحا معه ، وهو حق ال  )الرتمذي 
ـيــا رســـول اهللا ، ادع اهللا أن ـيــدخلين اجلـنــة ، : أـتــت عجـــوز إىل الـنــيب صـــلى اهللا علـيــه وســـلم ، فقاـلــت : وروى الرتـمــذي عـــن احلســـن ـقــال 

ت تبكــي ، فقــال : قــال . يــا أم فــالن ، إن اجلـنـة ال ـتـدخلها عجــوز : فقــال  ْفـول ََّــ أخربوهــا أ%ــا ال ـتـدخلها وهــي عجــوز ، إن اهللا تعــاىل : َ
ًإنا أنشأناهن إنشاء {: ل يقو َ َْ َّ ِْ ُِ َْ َ ًفجعلناهن أبكارا) ٣٥(َّ َ َْْ َّ ُ َ َ َ  )صححه األلباين بشواهده( } َ



  )٦( 

! إنـك تـداعبنا؟: قـالوا يـا رسـول اهللا : فعـن أيب هريـرة ـ رضـي اهللا عنـه ـ قـال! وهنا يتسـاءل الصـحابة عـن ذلـك خمافـة وقـوعهم يف الكـذب؟
 )رواه الرتمذي " (نعم ، غري أين ال أقول إال حقا":  قال

ومــن األمــور الــيت أحببــت أن أنبــه أحبــايب وآبــائي وإخــواين وأبنــائي عليهــا؛ أن كثــريا مــن النــاس يعتقــد أن يف اإلســالم كــذبا : أحبــيت يف اهللا
ه؛ إال أبيضا وآخر أسودا ؛ أي كذبة بيضة وكذبة سـودة؛ وهـذا لـيس مـن الشـرع يف الشـئ؛ فالكـذب كلـه حمـرم؛ صـغريه وكبـريه؛ قليلـه وكثـري

ت : حة وذلك يف ثالث حـاالتما رخص فيه الشرع احلكيم من أجل املصل ُّرخص النـيب :" فعـن أم كلثـوم بنـت عقبـة رضـي اهللا عنهـا قالـ ِ َ َّـ
ٍمــن الكــذب يف ثــالث  ِِ َ ِيف احلــرب ، و يف اإلصــالح ـبـني الـنـاس ، و قــول الرجــل المرأ: َ ِ ِ ِ ِتــه ِ ُوحديث الرجــل امرأـتـه ، و: ٍويف رواـيـة. ِ َ ِ ِ ِ ِديث َحــَــ ِ

َاملرأة زوجها  )السلسلة الصحيحة األلباين" (َِ
 .الشأنيف هذا   قصةإليكمتكذب عليها؛ وإن اإلسالم حرم الكذب حىت على احليوانات اليت ال تعقل؛ فال جيوز لك أن : عباد اهللا

 شـيخ ليسـمعوا منـه؛ فوجـدوه خـارج أن مجاعـة مـن أصـحاب احلـديث ذهبـوا إىل:" روى العالمة املعلمي اليماين يف كتابه األنـوار الكاشـفة 
بيـتـه يتبــع بغـلـة لــه قــد انفلتــت؛ حيــاول إمســاكها وبـيـده خمــالة يريهــا البغـلـة وـيـدعوها لعلهــا تســتقر فيمســكها؛ فالحظــوا أن املخــالة فارغــة؛ 

فرجعــوا ومل !! يهــا شــيءوالواقــع أنــه لــيس ف!! ًكــذب علــى البغلــة بإيهامهــا أن يف املخــالة شــعريا ! فرتكــوا الشــيخ وذهبــوا وقــالوا أنــه كــذاب
 !!"هذا يكذب على البغلة فال نأمن أن يكذب يف احلديث: وقالوا. يسمعوا منه

 . بين الواقع والمأمولتربية النشء على الصدق ومكارم األخالق: العنصر الثالث 
َيـا أيـهـا الـذين{:ن دائمـا مـع الصـادقني؛ قـال تعـاىللقد حث اإلسالم على الصـدق وأمرنـا أن نكـو ِ َّ َ َ آمنـوا اتـقـوا الله وكونـوا مـع الصادقنيَُّ ِ ِ َّـ َ َ َُ ُُ َ َ َّـ َّ ُ {

 وما كان عليه من أخالق قبل البعثـة، حيـث كـان - صلى اهللا عليه وسلم-ومن أبرز األمثلة على الصدق شخص رسولنا )١١٩/ التوبة(
ًيعرف قبل الرسالة بالصادق األمني، وما جرب قومه عليه كذبا قط َّ. 

 رمحــه -ّقــال ابــن القــيم.  ينحصــر يف مطابقــة كالمــك للواقــع فحســب؛ بــل الصــدق يشــمل جمــاالت احليــاة كلهــاإن الصــدق ال: عبــاد اهللا 
ّاستواء اللسان على األقوال كاستواء السنبلة على ساقها: ّفالصدق يف األقوال: قول وعمل وحال :ّوالصدق ثالثة: -ّالله ّ. 

 .ّبعة، كاستواء الرأس على اجلسداستواء األفعال على األمر واملتا: ّوالصدق يف األعمال
 .ّواستفراغ الوسع وبذل الطاقة. استواء أعمال القلب واجلوارح على اإلخالص: ّوالصدق يف األحوال

لذلك يوصي اإلسـالم بـأن نغـرس فضـيلة الصـدق يف نفـوس األطفـال حـىت يشـبوا عليهـا، وقـد ألفوهـا يف أقـواهلم وأحـواهلم كلهـا، فعـن عبـد 
فقــال هلــا صــلى اهللا عليــه . تعــال أعطــك: ًدعتــين أمــي يومــا، ورســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قاعــد يف بيتنــا فقالــت: اهللا بــن عــامر قــال

ًأردت أن أعطيه مثرا: قالت" َوما أردت أن تعطيه؟ : " وسلم  )أمحد ".( أما أنك لو مل تعطه لكذبت عليه كذبة: " فقال هلا. َ
 .م األمهات واآلباء أن ينشئوا أوالدهم تنشئه يقدسون فيها الصدق ويتنزهون عن الكذبفانظر كيف يعلم الرسول صلى اهللا عليه وسل

 :كما جيب أن نريب أوالدنا على الصدق مبظاهره املتعددة؛ فللصدق مظاهر عديدة منها
ًه ال شـريك لـه، بعيـدا عـن وذلك بأال خيالف املسـلم ظـاهره باطنـه، بـأن خيلـص هللا معتقـده وأفعالـه وأحوالـه هللا وحـد: الصدق مع اهللا تعاىل

 .الرياء والسمعة، وكل ما من شأنه أن يشوب صفاء املعتقد شائبة، من التعبد لغري اهللا
إذا عزمـت { قـال اهللا تعـاىل يف كتابـه الكـرمي . وهـو عـدم الـرتدد يف اإلقـدام علـى فعـل أو الـرتدد يف تـرك الفعـل: ومنها الصـدق مـع الـنفس َف ََْ َ َِـ

ْفـتـوكل  ََّ َّعلى اللََ  .، حتتاج إىل العزمية واهلمة العاليةرره العبد على نفسهوصفة الثبات واإلقدام على تنفيذ أمر ق؛ ]١٥٩: آل عمران[} ِه ََ
فاملسـلم يقـول مـا يعتقـد، وإال كـان يف إميانـه شـيء مـن النفـاق، ومـن صـدق احلـديث أال حيـدث اإلنسـان بكـل مـا : ومنها صـدق احلـديث

 .ث بكل ما مسعًمسع، وحبسب املرء كذبا أن حيد



  )٧( 

ِّالبيعـان باخليـار مـا مل يتفرقـا؛ فـإن صـدقا :" وهلا صور عديدة، منها، صدق البيع والشراء، قال صلى اهللا عليه وسلم: ومنها صدق املعاملة
 العمـل ؛ وصـدق املعـامالت االجتماعيـة، يف السـوق وحمـل) متفـق عليـه" (وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما 

 .والوظيفة، وهذا اLال ال حيصره حد وال عد
َُإذ بـه تـنـال الثقـة : ًإن الصدق رأس الفضائل، وأمجل الصفات احلميدة اليت يتحلى ,ا اإلنسـان وتزيـده يف العلـم هيبـة ووقـارا: أحبيت يف اهللا

َوتكسب الثروة ويطيب العـيش؛ فبالصـدق تثبـت احلقـوق، وحتفـظ األرواح، ويـتم النظـام، ْ  ويعـيش النـاس يف أمـان وسـالم، ولـواله النتزعـت ُ
ًأال ترى أن الرجل الصادق يكون دائما موضـع الثقـة  .ثقة الناس بعضهم من بعض، وملا وصل إليهم شيء من احلقائق يف العلوم واألديان

ًوحمـــل األماـنــة ـمــبجال حمرتمـــا مهـمــا كاـنــت درجـتــه، ألن الصـــادق ال يكـــون خائـنــا، وال خمتلســـا، وال منا ً ً ًـــمـــا، وال خمادعـــا، وال غشاشاً ً إذا  .ً ـفــ
ًعاملت رجال صادقا فأنـت يف مـأمن علـى مالـك وعرضـك، ويكـون هـو علـى يقـني مـن رغبـة النـاس يف معاملتـه؛ فالتـاجر ال يعاملـه النـاس  ً

د إال إذا وثـق بـه إال إذا اشتهر عنه الصدق يف املعاملة؛ والصانع ينصرف عنه عمالؤه إذا مل يصـدق يف مواعيـده؛ والطبيـب ال يقصـده أحـ
  وهكذا.......ًالناس وكان صادقا

ًعماد األخالق ومرجعـا ألمها-ـا، حيـث تـرى اإلنسـان الصـادق يتصـف دائمـا بالفضـائل واألخـالق فتجـده صـرحيا ) الصدق(ُويعد خلق   ً ً
ا، قنوعــا، رحيمــا، ـبـارا، صـابر ري متذـبـذب، كرميا حازما، أمين ًال يرائـي وال يـنـافق، مســتقيما غــ ِّ ً ًً ًــ ًا، عفيفا، متواضــعا، واضــحا، ـعـامال، عــادال، ًــًـ ً ً ً ًــ

 .أما اإلنسان الكاذب فتجده بعكس ذلك.. ًبعيدا كل البعد عن الغش والغدر واملكر 
 . َّأختم هذا اللقاء ,اتني القصتني وكيف رىب الصاحلون األوائل أوالدهم على الصدق ألن فيه النجاة: عباد اهللا

ت أمـري علـى الصـدق، وذلـك أين خرجـت مـن مكـة إىل بغـداد أطلـب العلـم، فـأعطتين : -رمحـه اهللا- قال الشيخ عبد القادر اجلـيالين ُبـنـي ََْـ
َّأـمـي أربـعـني ديـنـارا، وعاهــدتين عـلـى الصــدق، وـملـا وصــلنا أرض  ً َمهدان(ُِّ ْــ مــا : َّخــرج عليـنـا عــرب، فأخــذوا القافـلـة، فمــر واحــد مــنهم، وـقـال) َ

زأ به، فرتكين، فرآين رجل آخـر، فقـال مـا معـك؟ فأخربتـه، فأخـذين إىل أمـريهم، فسـألين فأخربتـه، َّفظن أين أه. ًأربعون دينارا: معك؟ قلت
ُِّعاهدتين أمي على الصدق، فأخاف أن أخون عهدها: ما محلك على الصدق؟ قلت: فقال ْ أنـت ختـاف أن ختـون : ًفصاح باكيا، وقـال. َ

ْفقـال من معـه. أنـا تائـب هللا علـى يـديك:  مـا أخـذوه مـن القافلـة، وقـالِّمث أمر برد!! ُِّعهد أمك، وأنا ال أخاف أن أخون عهد اهللا أنـت : َـ
ـت الـيـوم كبريـنـا يف التوـبـة، فـتـابوا مجيعــا بربكــة الصــدق وســببه  )الصــفوري : نزهــة اLــالس ومنتخــب النفــائس" ( ًكبريـنـا يف قطــع الطرـيـق، وأـن

قـل لـه أيب مـش : بـاب أو اتصـل أحـد علـى التليفـون يقـول الوالـد لولـده أحـد الإذا طـرق: ا حيـدث يف واقعنـا املعاصـرقارن بني ذلك وبني مـ
البـد أن نضـرب هلـم القصـص ف!!ً عمليا وال شك أن هذه قدوة سيئةإننا ,ذا الشكل نريب أوالدنا على الكذب ونطبقه أمامهم!!! موجود

 !!  اهللا ومـع النـاس وقبـل كـل ذلـك مـع أنفسـهمواألمثلة العملية اليت تغرس يف نفوسهم الصدق حـىت يكـون سـجية وطباعـا يف تعـاملهم مـع
فوجـد ؛ ًخوفـا مـن اللصـوص  مـن مـال؛ هـرب الشـاب إىل الغابـةْروى أن مجاعة من اللصـوص الحقـوا شـابا مـن أجـل سـرقته وأخـذ مـا معـه

هــل رأـيـت  :ـفـأتوا اللصــوص وســألوا احلطــاب؛  علـيـه باالختـبـاء يف كوـمـة احلطــبفأشــار؛ ب فطـلـب مـنـه أن خيبـئـه ـمـن اللصــوصرجــال حيتطــ
ريد أن يـؤخركم عـن مالحقـة إال أ%م سخروا منه وقالوا لبعضهم أنه ي، بأن الشاب خمتبئ يف كومة احلطبفأخربهم  ًأحدا جيري منذ قليل؟

اعلـم أن النجـاة يف يـا بـين : فقـال احلطـاب !ملاذا أخـرب-م مبكـاين؟: ابًفخرج الشاب غاضبا وقال للحط وبالفعل انصرفوا بسرعة؛ الشاب
 !!صدق منجاة وإن رأيتم فيه اهللكةفال. ًق دائماالصد

            اللهم إنا نسألك الصدق يف القول والعمل؛ ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق،،،،،،،، 
                                                 

 


