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 عن الصدق والصادقي   الكريم   حديث القرآن   بعنوان: اجلمعة القادمة  خطبة  
 م1202 فرباير  12 – هـ1442مجاد آخر  30بتاريخ: 

 
 عناصر الخطبة:

 الصدق في القرآن الكريمالعنصر األول: 
 ومجاالته أنواع الصدق العنصر الثاني: 
 في حياتنا المعاصرة حاجتنا إلى الصدقالعنصر الثالث: 

 وضــــــــــوعـــالم
.    [119}اي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنَي{.]التوبة:  الكرمي:    احلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه

هللا    امللقب ابلصادق األمني ؛ صلىا عبده ورسوله ؛  وأشهد أن حممد  ؛  وحده ال شريك له    إال هللا  وأشهد أن ال إله
 أما بعد :  . عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني 

 الصدق في القرآن الكريمالعنصر األول: 
لقد رغب اإلسالم يف الصدق وحث عليه يف جماالت احلياة كلها ؛ وألمهية الصدق والعناية به تضافرت    عباد الله:

قرآن الكرمي يف ثالثة ومخسني ومائة نصوص القرآن والسنة يف احلث عليه والتحلي به؛ فقد ورد لفظ )الصدق( يف ال
( موضعا  ؛ واألنبياء عليهم السالم كلهم موصوفون ابلصدق، قال تعاىل: }َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ِإبـَْراِهيَم ِإنَُّه َكاَن  153)

يق ا نَِبيًّا{ ]مرمي:  يق ا نَ 41ِصدِ  [. َوُوِصَف يوسف عليه  56ِبيًّا{]مرمي: [. وقال: }َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ِإْدرِيَس ِإنَُّه َكاَن ِصدِ 
]يوسف:   ِِسَاٍن{  بـََقَراٍت  َسْبِع  يف  َأْفِتَنا  يُق  الصِ دِ  أَيُـَّها  }يُوُسُف  فقال:  يستفتيه  الرجل  جاءه  حينما  ابلصدق  السالم 

 َأْدِخْلِِن  أن جيعل مدخله وخمرجه على الصدق: }َوُقْل َرب ِ   ابلدعاء  -صلى هللا عليه وسلم    -[. وأمر هللا رسوله  46
صلى هللا عليه   -[، وقد كان80ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِِن خُمَْرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاًن  َنِصري ا{ ]اإلسراء:  

 «.األمني »الص ادق  بــ قبل البعثة وبعدهامشهورا   -وسلم 
َ    ادوم    يكونوا وألمهية الصدق واحلث عليه أمر هللا املؤمنني أن يف زمرة الصادقني؛ فقال: }اي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم :" دَْع َما 119وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنَي{.]التوبة:   [ . فالصدق طمأنينة للقلب ؛ ويف ذلك يقول َصلَّى اَّللَّ
الص ِ  فَِإنَّ  ؛  يَرِيُبَك  اَل  َما  ِإىَل  النسائي والرتمذي وقال: هذا حديث حسن يَرِيُبَك   (." رِيَبٌة  اْلَكِذَب  َوِإنَّ  ُطَمْأنِيَنٌة  ْدَق 

 فالصدق طمأنينة ؛ أي: يطمئن إليه القلب ويسكن، والكذب ريبة؛ أي: يقلق القلب ويضطرب .  صحيح(.
ذب وخلف وعده  ويف مقابل ترغيب اإلسالم يف الصدق؛ فقد رهب اإلسالم من الكذب وشنع القرآن على كل من ك 

َعَلْيِه َوسَ   ُ لََّم  وخان؛ بل عده الرسول صلى هللا عليه وسلم من خصال املنافقني؛ فَعْن َأِب ُهَريـَْرَة؛ َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
 فق عليه(. قَاَل:" آيَُة اْلُمَناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحدََّث َكَذَب؛ َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف؛ َوِإَذا اْؤُتَُِن َخاَن.")مت
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بل إن الكذب ينايف اإلميان؛ ألن الكذب واإلميان ال جيتمعان يف قلب رجل واحد؛ فـََعْن َصْفَواَن ْبِن َسِليٍم؛ أَنَُّه ِقيَل  
؟ قَاَل: »نعم« . َفقيل: أََيُكوُن اْلُمْؤمِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: أََيُكوُن اْلُمْؤِمُن َجَباًن   ُ ؟ قَاَل: »نـََعْم« .  نُ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َبَِيال 

َا يـَْفرَتِي اْلَكِذَب الَِّذيَن اَل يـُؤْ  ؟ قَاَل: »اَل« . مث تال قوله تعاىل: } ِإَّنَّ ِمُنوَن ِِباَيِت اَّللَِّ َوُأولَِئَك  َفِقيَل: أََيُكوُن اْلُمْؤِمُن َكذَّااب 
 (.)مالك والبيهقي يف الشعب(.105ُهُم اْلَكاِذبُوَن {. )النحل: 

قد ضمن الرسول صلى هللا عليه وسلم اجلنة ملن حفظ لسانه من خبيث الكالم؛ فَعْن َسْهِل ْبِن ل  ا المسلمون:أيه
قَاَل: “ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  َعْن  اجلَْ   َسْعٍد؛  َلُه  َأْضَمْن  رِْجَلْيِه؛  َبنْيَ  َوَما  حَلْيَـْيِه؛  َبنْيَ  َما  َيْضَمْن ِل  ”    نَّةَ َمْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:” اْضَمُنوا ِل ِستًّا مِ  ْن أَنـُْفِسُكْم َأْضَمْن َلُكْم  )البخاري(. وَعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت؛ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ثـُْتْم؛ َوَأْوُفوا ِإَذا َوَعْدُُتْ؛ َوَأدُّوا ِإَذا اؤْ  ُتْم؛ َواْحَفُظوا فـُُروَجُكْم؛ َوُغضُّوا أَْبَصارَُكْم؛ وَُكفُّوا أَْيِدَيُكْم  اجْلَنََّة: اْصُدُقوا ِإَذا َحدَّ ُُتِنـْ

  “. )أمحد والبيهقي واحلاكم وصححه(.
 وهكذا رغب اإلسالم يف الصدق ؛ ورهب من الكذب كما جاء يف القرآن والسنة .

 أنواع الصدق ومجاالته العنصر الثاني: 
يعتقد أن الصدق مقتصر على مطابقة اخلرب للواقع؛ أي كذب اللسان أن ُُيدِ َث  كثري من الناس   أيها المسلمون:

 يلي:  منها ماَبالف الواقع؛ وهذا أحد أنواع وجماالت الصدق؛ وهناك أنواع وجماالت أخرى للصدق 
خلرب أي مطابقة اصدق اللسان يف اإلخبار،  معناه:  وهو أشهر أنواع الصدق وأظهرها؛ و   :قول أواًل: الصدق في ال

  –الصمت حقٌّ على كلِ  عبد أن ُيفظ ألفاظه، فال يتكلم إال ابلصدق؛ وقد عد النب صلى هللا عليه وسلم  للواقع؛ ف
ُ َعَلْيِه   -  اإذا كان الكالم جيلب شر   شعبة من شعب اإلميان ؛ فَعْن َأِب ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رمحه هللا    –: »َمْن َكاَن يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اْْلِخِر فـَْليَـُقْل َخرْي ا َأْو لَِيْصُمْت«)متفق عليه( . قال اإلمام النووي  َوَسلََّم قَالَ 
يف رايض الصاحلني:" اعلم أنه ينبغي لكل مكلٍف أن ُيفظ لسانه عن مجيع الكالم إال كالما  ظهرت فيه املصلحة،    –

تركه يف املصلحة، فالسنة اإلمساك عنه، ألنه قد ينجر الكالم املباح إىل حراٍم أو مكروٍه؛ وذلك  ومىت استوى الكالم و 
 كثرٌي يف العادة، والسالمة ال يعدهلا شيٌء." 

وهو مطابقة الفعل للقول ؛ حبيث فعله يطابق قوله؛ وابملثال يتضح املقال: فاملسلم : ثانًيا: الصدق في الفعل
حبرمة الغيبة وينهى عنها، فهذا ال بد  أن    ا، كأن يكون املسلم عامل  ملي ا  البد أن يطبقه ع  الذي تعلم العلم الشرعي 

الغيب عن  هو  وينتهي  عمَله  قولُه  صادق  يصدق   يكون  ال  ينته  مل  فإن  عنها،  ينهى  أن  قبل  تعاىل:    ا ة  قال  عمله.  يف 
ُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل تـَْعِقُلونَ َأَتَُْمُروَن النَّاَس اِبْلرِبِ  َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنتُ }   . فكل من خيالف فعُله (   44{ . ) البقرة:  ْم تـَتـْ

 .قوَله فهو غري صادق يف فعله 
كذبوا  ، إذ    قول والفعليف ال  إخوة يوسف عليه السالمعدم صدق  ما حكاه هللا لنا من    -أيض ا   –ومن أمثلة ذلك  

َوَجاُءوا    }تعاىل:     كذب القول وكذب الفعل، قالفجمعوا بنيكاذب ؛  قوال  أنه أكله الذئب ؛ وكذبوا فعال  ابلدم ال
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ْئُب َوَما أَنَت ِبُؤْ  * َأاَبُهْم ِعَشاء  يـَْبُكوَن  َنا َنْسَتِبُق َوتـَرَْكَنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا فََأَكَلُه الذِ  ِمٍن لََّنا َوَلْو ُكنَّا  قَاُلوا اَي َأاَبًَن ِإًنَّ َذَهبـْ
اْلُمْستَـعَ   *َصاِدِقنَي   يٌل َوهللاُ  َفَصرْبٌ مجَِ َأْمر ا  أَنـُْفُسُكْم  َلُكْم  َبْل َسوََّلْت  قَاَل  َكِذٍب  ِبَدٍم  َقِميِصِه  َعَلى  َما  َوَجاُءوا  َعَلى  اُن 
 فجمعوا بني كذب القول وكذب الفعل .  {.18 – 16) يوسف: .  {َتِصُفوَن 

ص، وهو أن ال يكون له ابعث يف احلركات والسكنات إال  ويرجع ذلك إىل اإلخال :  صدق النية واإلرادة: الًثثا
. يقول هللا عز وجل :   هللا تعاىل، فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية، وصاحبه جيوز أن يسمى كاذاب 

َ َلَكاَن َخرْي ا هَلُْم {. ) حممد: ال وحضر القتال ، فلو أخلصوا  (، أي فإذا جد  احل  21} فَِإَذا َعَزَم اأَلْمُر فـََلْو َصَدُقوا اَّللَّ
النية هلل لكان خري ا هلم ، ويف احلديث " أول ثالثة تسعر هبم النار، عامل ، ومتصدق ، وشهيد " أن هللا يقول لكل  
منهم : " كذبت ، وإَّنا قرأت ، أو تصدقت ، أو قاتلت ليقال كذا وكذا " ) احلديث بتمامه يف صحيح مسلم(. أي  

 واب من هللا عز وجل .  وليس صدق ا يف طلب الث
فالصدق يف الوفاء ابلعهد من صفات األنبياء واملرسلني؛ قال تعاىل عن    : صدق الوفاء بالوعد والعهد:ارابًع

 [.54]مرمي:  ِد وََكاَن َرُسوال  نَِبيًّا {:} َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ِإِْسَاِعيَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوعْ -عليه السالم–إِساعيل 
؛ لذلك أثِن هللا تعاىل على املؤمنني  اس؛ البد أن يصدق يف عهده ووعدهمع هللا أو مع الن  اإلنسان إذا عاهد عهد  فا

: َغاَب  قَالَ   َعْن أََنسٍ   البخاري  [. روي23بقوله: } ِمَن املُْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَلْيِه {. ]األحزاب:  
ُ َأْشَهَدِن ِقَتاَل  ِقَتاٍل قَاتـَْلَت املُْشرِِكنيَ : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِغْبُت َعْن َأوَِّل  لنَّْضِر َعْن ِقَتاِل َبْدٍر، فـََقالَ  اَعمِ ي أََنُس ْبنُ  ، لَِئِن اَّللَّ

ُ َما َأْصَنعُ  -َهُؤاَلِء  : اللَُّهمَّ ِإِن ِ َأْعَتِذُر ِإلَْيَك ِمَّا َصَنَع  َشَف املُْسِلُموَن قَالَ ، َواْنكَ ، فـََلمَّا َكاَن يـَْوُم ُأُحدٍ املُْشرِِكنَي َلرَيََينَّ اَّللَّ
 َسْعُد ْبَن  : ايَ  َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، فـََقالَ ، فَاْستَـْقبَـَلهُ مثَّ تـََقدَّمَ   -يـَْعِِن املُْشرِِكنيَ -َك ِمَّا َصَنَع َهُؤاَلِء،  َوأَبـَْرأُ ِإلَيْ   -يـَْعِِن َأْصَحابَهُ 

َورَ   ُمَعاذٍ  أَ اجلَنََّة  ِإِن ِ  النَّْضِر  َسْعدٌ بِ   قَاَل  ُأُحٍد،  ُدوِن  ِمْن  ِرَُيَها  اَّللَِّ ِجُد  َرُسوَل  اَي  اْسَتطَْعُت  َفَما  أََنسٌ :  قَاَل  َما َصَنَع،     :
، َفَما  َقْد َمثََّل ِبِه املُْشرُِكونَ ْد قُِتَل وَ ، َأْو رَْمَية  ِبَسْهٍم َوَوَجْدًَنُه قَ فـََوَجْدًَن ِبِه ِبْضع ا َوََثَاِننَي َضْربَة  اِبلسَّْيِف َأْو طَْعَنة  ِبُرْمحٍ 

 .": ُكنَّا نـَُرى َأْو َنُظنُّ َأنَّ َهِذِه اْليََة نـََزَلْت ِفيِه َويف َأْشَباِههِ ْخُتُه بِبَـَنانِِه قَاَل أََنسٌ َعَرَفُه َأَحٌد ِإالَّ أُ 
ثقة بني املتعاملني؛ كما أنه سبيل إىل  فالصدق يف املعامالت يورث ال  :  الصدق في التجارة والمعامالت:اخامًس

ْبَن ِحَزامٍ حصول ال يـَتَـَفرَّقَا فَِإْن َصَدقَا  ربكة؛ فـََعن َحِكيَم  مَلْ  اْلبَـيِ َعاِن اِبخْلَِياِر َما  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:"   ُ ؛ َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َكَذابَ  َوِإْن  بـَْيِعِهَما  هَلَُما يف  بُوِرَك  بـَْيِعهِ َوبـَيـََّنا  بـَرََكُة  ابن حجر:"  وََكَتَما حمَُِقْت  يف احلديث حصول    َما")متفق عليه(؛ قال 

الربكة هلما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيني، وحمقها إن وجد ضدمها وهو الكذب والكتم، وأن الدنيا ال  
 فتح الباري(. ة.")يذهب َبري الدنيا واْلخر  يتم حصوهلا إال ابلعمل الصاحل، وأن شؤم املعاصي

التَّ   قَاَل:"  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِ   َعْن  َسِعيٍد؛  َأِب  فَعْن  والشهداء؛  النبيني  مع  ُيشر  الصادق  أن  اِجُر  ويكفي 
يِقنَي َوالشَُّهَداِء") الطرباِن واحلاكم والرتمذي وحسنه  (.  الصَُّدوُق اأْلَِمنُي َمَع النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ 

 وهكذا يشمل الصدق جماالت احلياة كلها يف األقوال واألفعال واألحوال . 
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 في حياتنا المعاصرة العنصر الثالث: حاجتنا إلى الصدق
الن  أيها المسلمون: أن  جيد  املعاصر  واقعنا  إىل  ينظر  من  َبطورة  إن  استهانوا  الكذب    الكلمة؛اس  واستباحوا 
 وإنِن يف هذا املقام أنبه على أمرين هامني:؛ اسبوا على كل ما خيرجم لن ُيويظنون أهنِبربرات غري شرعية؛ 

وهي قصص مكذوبة يقصد هبا إضحاك اْلخرين داخلة يف الكذب املنهي عنه؛ فكثري من   :أن النكت  األول: األمر 
كأن يقول: "  على رجاٍل معينني أو فئة أو صاحب مهنة؛ ليسخر منهم وُيضِحَك اْلخرين؛    مكذوبة    ات  كَ الناس يؤلف نُ 

الضحك؛   من  اجلميع  يتمايل  مث  كذا......."؛  كذا  فعل  هللا  و واحد صعيدي  أن  وحسبك  مباح!!  هذا  أن  يظنون 
ابلويل! ورسوله  هو  عليه    توعدهم  هللا  صلى  اله  رسول  قال  ؛  قال  عنه  هللا  رضي  القشريي  حيدة  بن  معاوية  فعن 

 َم فيكِذَب ، ويٌل لُه ، ويٌل له" )أبو داود والرتمذي وحسنه(.وسلم:" ويٌل للذي ُيدِ ُث ابحلديِث لُِيضِحَك بِه القو 
اإلسال   إن  ؛  ؛ كال  والكآبة  العبوس  إىل  يدعوك  أن اإلسالم  ذلك  يقول حق  وليس معىن  أن  املزاح شريطة  أابح  ا  م 

 ؛ وشواهد ذلك كثرية. اصحابه ويداعبهم وال يقول إال حق  ؛ وكان صلى هللا عليه وسلم ميزح مع أاوصدق  
  صلى هللا عليه   لم فقال اي رسول هللا: امحلِن، قال صلى هللا عليه وس عنه ـ :" أن رجال  أتى النب  ن أنس ـ رضي هللافع

وهل تلد اإلبل إال    :صنع بولد الناقة ؟!، فقال صلى هللا عليه وسلم: وما أإًن حاملوك على ولد ًنقة، قال   :وسلم  
 .معه، وهو حق ال ابطل فيه اسلم مداعبة  للرجل ومزاح  يه و فكان قوله صلى هللا عل. الرتمذي ( ) النوق!؟"

عن احلسن قال : أتت عجوز إىل النب صلى هللا عليه وسلم ، فقالت : اي رسول هللا ، ادع هللا أن يدخلِن اجلنة ،  و 
لها وهي عجوز ، فقال : اي أم فالن ، إن اجلنة ال تدخلها عجوز . قال : فـََولَّْت تبكي ، فقال : أخربوها أهنا ال تدخ

 ) الرتمذي( .إن هللا تعاىل يقول : }ِإًنَّ أَْنَشْأًَنُهنَّ ِإْنَشاء  * َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكار ا{ . 
وهنا يتساءل الصحابة عن ذلك خمافة وقوعهم يف الكذب؟! فعن أِب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال: قالوا اي رسول هللا :  

 الرتمذي(.  )  ." اال أقول إال حق  أِن غري إنك تداعبنا؟! قال":  نعم ، 
الشرع يف شيء؛    ؛ وهذا ليس من  وآخر أسودَ    أبيضَ سالم كذاب  من الناس يعتقد أن يف اإل  ا أن كثري    األمر الثاني:

وذلك يف ثالث حاالت: فعن أم   ؛؛ قليله وكثريه؛ إال ما رخص فيه الشرع احلكيم من أجل املصلحةفالكذب كله حمرم
النِبُّ ِمنَ   كلثوم بنت عقبة الناِس، يف الَكذِب يف ثالٍث: يف احلرِب، و   رضي هللا عنها قالت:" رخََّص     اإلصالِح بني 

 )أمحد ومسلم(. . قوِل الرجِل المرأتِِه. ويف روايٍة: وَحِديِث الرجِل امرأَتُه، وَحِديِث املرَأِة زوَجها" و 
   :ون األوائل أوالدهم على الصدق ألن فيه النجاةوكيف رَّبَّ الصاحل  بقصص الصدق؛: أختم هذا اللقاء عباد الله

اجليالِن    األولى:القصة  القادر  الشيخ عبد  الصدق، وذلك أِن خرجت من -رمحه هللا-قال  أمري على  بـَنَـْيُت   :
الصدق، وملَّا وصلنا أرض )مَهَْدان( خرج   أربعني دينار ا، وعاهدتِن على  أُمِ ي  العلم، فأعطتِن  أطلب  بغداد  إىل  مكة 

ينا عرب، فأخذوا القافلة، فمرَّ واحد منهم، وقال: ما معك؟ قلت: أربعون دينار ا. فظنَّ أِن أهزأ به، فرتكِن، فرآِن  عل
قلت:   الصدق؟  على  ما محلك  فقال:  فأخربته،  فسألِن  أمريهم،  إىل  فأخذِن  فأخربته،  معك؟  ما  فقال  آخر،  رجل 
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صاح ابكي ا، وقال: أنت ختاف أن ختون عهد أُمِ ك، وأًن ال عاهَدْتِن أُمِ ي على الصدق، فأخاف أن أخون عهدها. ف
أخاف أن أخون عهد هللا!! مث أمر بردِ  ما أخذوه من القافلة، وقال: أًن اتئب هلل على يديك. فقال َمْن معه: أنت  

وسببه"   الصدق  بربكة  فتابوا مجيع ا  التوبة،  يف  كبريًن  اليوم  وأنت  الطريق،  قطع  يف  اجمل.كبريًن  نزهة  ومنتخب )  الس 
 . النفائس: الصفوري (

الوالد   يقول  التليفون  على  أحد  اتصل  أو  الباب  أحد  إذا طرق  املعاصر:  واقعنا  ما ُيدث يف  وبني  بني ذلك  قارن 
وال شك أن هذه    ؛   ا على الكذب ونطبقه أمامهم عملي  لولده: قل له أِب مش موجود!!! إننا هبذا الشكل نرِب أوالدًن

ا وطباع    ن نضرب هلم القصص واألمثلة العملية اليت تغرس يف نفوسهم الصدق حىت يكون سجية  فالبد أ   قدوة سيئة!!
 وقبل كل ذلك مع أنفسهم!!؛ ع الناس يف تعاملهم مع هللا وم

مال؛ هرب الشاب    من أجل سرقته وأْخذ ما معه منروى أن مجاعة من اللصوص الحقوا شااب    الثانية:القصة 
 ُيتطب فطلب منه أن خيبئه من اللصوص؛ فأشار عليه ابالختباء يف كومة صوص؛ فوجد رجال  من الل  اإىل الغابة خوف  

الل فأتوا  أحد  احلطب؛  رأيت  هل  احلطاب:  وسألوا  كومة   اصوص  يف  خمتبئ  الشاب  أبن  فأخربهم  قليل؟  منذ  جيري 
فعل انصرفوا بسرعة فخرج  احلطب، إال أهنم سخروا منه وقالوا لبعضهم أنه يريد أن يؤخركم عن مالحقة الشاب؛ وابل

بِن  اغاضب  الشاب   اي  احلطاب:  فقال  ِبكاِن؟!  أخربهتم  ملاذا  للحطاب:  دائم  وقال  الصدق  يف  النجاة  أن  اعلم  .  ا 
 فالصدق منجاة وإن رأيتم فيه اهللكة!! 

قد  ف  ؛ن اإلسالم حرم الكذب حىت على احليواًنت اليت ال تعقل؛ فال جيوز لك أن تكذب عليهاأ  :القصة الثالثة
روى العالمة املعلمي اليماِن يف كتابه األنوار الكاشفة :" أن مجاعة من أصحاب احلديث ذهبوا إىل شيخ ليسمعوا  
تستقر   لعلها  ويدعوها  البغلة  يريها  وبيده خمالة  إمساكها  ُياول  انفلتت؛  قد  له  بغلة  يتبع  بيته  خارج  فوجدوه  منه؛ 

الش  فارغة؛ فرتكوا  املخالة  أن  البغفيمسكها؛ فالحظوا  أنه كذاب! كذب على  أن يف  يخ وذهبوا وقالوا  لة إبيهامها 
!! والواقع أنه ليس فيها شيء!! فرجعوا ومل يسمعوا منه. وقالوا: هذا يكذب على البغلة فال أنمن أن    ااملخالة شعري  

 يكذب يف احلديث!!". 
حىت نكون    ؛لصاحل من صدق يف املعامالتلنعد إىل ما كان عليه سلفنا او   ؛   فعلينا أن نرِب أبناءًن وبناتنا على الصدق 

 ونكتب مجيع ا عند هللا من الصديقني. قدوة  لغريًن ودعوة  لآلخرين إىل الدخول يف هذا الدين احلنيف؛ 
 الثواب العظيم. جلنة و ويف اْلخرة اب ؛الثقة والطمأنينةابلسعادة و نا ذلك فزًن يف الدنيا  إننا إن فعل 

 قاق والنفاق وسوء األخالق،،،،،ل والعمل؛ ونعوذ بك من الشاللهم إنا نسألك الصدق في القو
                              وأقم الصالة،،،،                                       الدعاء........                   
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