
ْدق   # نَ   َمْنَجاة   الص ِّ َضايِّقِّ  مِّ  " َواْلَمَهالِّكِّ  اْلم 

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولي   سلطانه  في  له  الشريك  وحده  إالهللا  الإله  وأشهدأن  العالمين   رب  هلل  الحمد

  كن  إذا  أربع  " : القائل  ورسوله  هللا  عبد  محمدا    ونبينا  سيدنا  أن   وأشهد  الصالحين

 " :الدنيا من فاتك ما عليك فال فيك،

وحس  وحفظ  حديث،  صدق وعف  نأمانة،  اللهصحيح")ةطعمفي    ةخليقة،    م(. 

 . هللا. يارسول ياسيدي صالةوسالما علىك 

ينَ   أَيَُّها   يَا" :تعالي  هللا  أمابعدفيقول َ   اتَّق واْ   آَمن واْ   الَّذِّ قِّينَ   َمعَ   َوك ون واْ   للا  ادِّ   التوبة )"الصَّ
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  مطابقةالخبرللواقع  هو  الذي  الصدق  المسلم  أخالق  من  إن" :واإلسالم  إخوةاإليمان

 .. الكذب وضده

  بتأكيدها   الشرع  جاء   التي  األخالق  مكارم  من  وهو  الخير  خصال  أعظم  من   والصدق

ينَ  يَاأَيَُّها ":تعالي  هللا  قال الناس من األفاضل يتمثله رفيع خلق فهو.  بها واألمر   الَّذِّ

َ  اتَّق وا آَمن وا يد ا قَْوال   َوق ول وا  للاَّ  (.70/األحزاب)"َسدِّ

َ   وحينَ    لوحةَ   لهم  َرَسمَ   فيها  مكَّةَ،وتَرعرعَ   في  وسلم  عليه  هللا  صلي  هللا   َرس ول    نَشأ

دقِّ  ها   بِّأَْنقَى  الص ِّ قِّ   لَقَّب وه    َمعانِّيها،حتى   وأَحلَى  ص َورِّ ادِّ ينِّ   بالصَّ   ع ائِّشة    تَقول  .    األَمِّ

ل ق    كانَ   ما " :عنها  هللا  رضي بِّ،ولقد  من   هللاِّ   رسولِّ   إلى   أَبغَضَ   خ  جل    كان  الَكذِّ  الرَّ

ث   ِّ   عندَ   ي حدِّ ْذبَةَ   النَّبِّي  ِّ   نَْفسِّ   في   يََزال    فََما  ،  الكِّ  أْحَدثَ   قد  أنَّه    يَعلمَ   حتى  عليه  النَّبي 

نها بَّانَ  وابن   أَحَمد  ) ”تَوبَة   مِّ    (. حِّ

 اإلسالم في  الصدق وفوائد فضائل#

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عنه   هللا  رضي  عمرو  بن  عبدهللا  عن:الناس  أفضل  من   اللسان  صدوق

  صدوق  القلب،  َمْخموم  كلُّ ":أفضل؟قال  الناس  أي  هللا،  رسول  يا":قيل:”قال

  النقي،   التقي  هو" :قال  القلب؟  مخموم  نعرفه،فما  اللسان  صدوق :قالوا  ،" اللسان

 (. ماجه  ابن)”حسد وال غل وال بغي،  وال فيه إثم ال الذي

  عليه   هللا  صلى  النبي  عند  كنا:”قال  رسوله   ومحبة  تعالى  هللا  لمحبة   سبيل   الصدق#  

  هللا  صلى  النبي  فقال  فحسوناه،  فتبعناه  فتوضأ،  يده  فغمس  بطهور،   فدعا  وسلم، 



 أحببتم   فإذا:”قال   ورسوله،  هللا  حب:  قلنا  ،”فعلتم؟  ما  على  حملكم  ما:”وسلم  عليه

  من   جوار  وأحسنوا   حدثتم،  إذا  واصدقوا  اؤتمنتم،   إذا  فأدوا  ورسوله،  هللا   يحبكم  أن

 (. صحيح) ”جاوركم

 "  المهالك إلي به يهدي والكذب,السالك ينجي الصدق"

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولذلك   العقاب   من   للنجاة  باب   وهو  صاحبها  عليه  يحمد   فضيلة  بالخطأ  واالعتراف

  العقاب   خاف  وإن   الصدق  تحرى  على   وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  حث

ا:”فقال و  دَق،   تحرَّ   الكذبَ   واجتَنبوا  النَّجاةَ،  فيهِّ   فإنَّ   الهلَكةَ،  فيهِّ   أنَّ   رأيت م  وإن  الص ِّ

 (.       3253/  الصغير الجامع/ السيوطي)”الهلَكةَ  فيهِّ  فإنَّ  النَّجاةَ، فيهِّ  أنَّ  رأيت م وإن

ْدقِّ   َجاء  َوالَّذِّي": تعالى  هللا  التقوى،يقول  عالمة  والصدق   ه م    أ ْولَئِّكَ   بِّهِّ   َوَصدَّقَ   بِّالص ِّ

تَّق ونَ  ي:"صاحبها   تنجي  والتقوي(.  33  /الزمر)" اْلم  ينَ   للاَّ    َوي نَج ِّ مْ   اتَّقَْوا  الَّذِّ   بَِّمفَاَزتِّهِّ

م   الَ   (. 61/الزمر) "يَْحَزن ونَ  ه مْ  َوالَ  السُّوء   يََمسُّه 

ْدق   " نَ  َمْنَجاة   الص ِّ َضايِّقِّ  مِّ    ..َواْلَمَهالِّكِّ  اْلم 

  هللا  يقول  ورسوله،  تعالى  هللا   مع   صدقهم  إال  تبوك  يوم   خلفوا  الذين  الثالثة   نجى  فما

ينَ   الثَّالثَةِّ   َوَعلَى":فيهم ل ِّف وا  الَّذِّ مْ   َضاقَتْ   إِّذَا  َحتَّى  خ  بَتْ   بَِّما  األَْرض    َعلَْيهِّ   َوَضاقَتْ   َرح 

مْ  َ   ال  أَنْ   َوَظنُّوا  أَنف س ه مْ   َعلَْيهِّ نْ   َمْلَجأ ِّ   مِّ مْ   تَابَ   ث مَّ   إِّلَْيهِّ   إِّالَّ   للاَّ َ   إِّنَّ   لِّيَت وب وا   َعلَْيهِّ   ه وَ   للاَّ

اب   يم   التَّوَّ حِّ  (. 118  /التوبة)" الرَّ

 إالعملهم  الصخرة  عليهم  وأطبقت  الغار  إلي  المبيت  أواهم  الذين  الثالثة  ومانجي

 ..وجل عز هللا  مع وصدقهم الصالح

دقَ " بَ  ط َمأنِّينَة ، الص ِّ يبَة   َوالَكذِّ  . "رِّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الصدر،ومن  وانشراح  القلب،  وطمأنينة  النفس،  لراحة  سبب  الصدقإخوة اإليمان:"

  بمختلف   عليه  والحجر  الكذب  ونبذ  مجتمعاته   في  الصدق  سيادة  على  اإلسالم  حرص

  الصغار   على  الكذب  عن  –  وسلم   عليه  هللا  صلى  –  النبي  نهى  فقد  وأنواعه،   ألوانه

  عليه  هللا صلى يقول أخالقهم، وتسوء  تربيتهم فتفسد ويألفوه الكذب يعتادوا ال حتى

ه  لم ثم هاكَ  تعالى: لصبي     قالَ  من: “وسلم بَة فهي يعطِّ  (. أحمد“)  كذِّ



  –  نبينا  كان  فقد  شديدا ،  أكيدا    نهيا  عنه  الشرع   نهى  والمزاح  للتسلية   الكذب  حتى

ي  ويل  : “الحديث  ففي..  إالحقا    يقول  وال  يمزح  –  وسلم  عليه  هللا  صلى ث    للذِّ  يحد ِّ

كَ   بالحديثِّ  ب  القوم  بهِّ   لي ضحِّ  والترمذي  داود  وأبو  أحمد)”له  ويل  ..له  ويل  ..فيْكذِّ

ث   للَّذي ويل  ":داود أبي ولفظ(. ب يحد ِّ كَ  فيكذِّ  . له  ويل  .. له ويل  .. القوم لي ْضحِّ

 " وتزول  تمحق وبالكذب البركة تحل بالصدق

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

  عليه   هللا  صلى  يقول  والشراء  البيع  في  الرزق  في  للبركة  سبب  الصدقعباد هللا :" 

يَارِّ   اْلبَي ِّعَانِّ : “وسلم قَا  لَمْ   َما  بِّاْلخِّ كَ   َوبَيَّنَا  َصَدقَا  فَإِّنْ   يَتَفَرَّ َما  ب ورِّ َما،  فِّي  لَه  هِّ   َوإِّنْ   بَْيعِّ

قَتْ   وَكتََما َكذَبَا حِّ َما  بََرَكة    م  هِّ  (. ومسلم البخاري)”بَْيعِّ

 أخوة  لذلك  واألرزاق  واألقوات  للبركة  ومحق   غالء  من  فيه  مانحن  سبب  والكذب

 هذه  من  خرج  وإال  بها  يتحلي  حتي  صفات  الصدوق  للتاجر  اإلسالم  حدد:”  اإلسالم

  رضي  رافع  بن  رفاعة  فعن  التاجر  صفة  إلي  األمين  الصدوق  التاجر  صفة  الصفة

ارَ   إِّنَّ :"وسلم  عليه  هللا  صلي  هللا  رسول  قال  عنه  هللا ا   القِّيَاَمةِّ   يَومَ   ي بعَث ونَ   الت جَّ ار    ف جَّ

َ   اتَّقَى َمن إِّالَّ  ،  (.وغيره  الترمذي)َوَصَدق" َوبَرَّ  للاَّ

  ما  بالفجور،وهو  التجار  وصف  سبب  على  يدل  ما  الصحيحة  السنة  في  جاء  كما

  عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  قال.     الوعد   وإخالف  الكاذب  الحلف   من  به  يتلبَّس ونَ 

ارَ   إِّنَّ :”  وسلم ارَ   ه م    الت جَّ ِّ   َرس ولَ   يَا  قِّيلَ   ،  الف جَّ   ؟  البَيعَ   للاَّ    أََحلَّ   قَد  لَيسَ   أَوَ   ؟   للاَّ

نَّه م:قَالَ  ب ونَ  ي َحدِّ ث ونَ  بَلَى،َولِّكِّ ونَ  َويَحلِّف ونَ  ، فَيَكذِّ  (.   والحاكم أحمد)”فَيَأثَم 

  ": الناس   التاجر  وصدق،فإن  بَرَّ   لمن  المكاسب  أنواع  أفضل  من  التجارة  إنأيها 

  البيع  في  والتدليس  الغش  نجد  ونحن.العظيم  الشيء  األجر  من  له  األمين  الصدوق

 بخس  من  حذرنا  وجل  عز  والمولي  والميزان  الكيل  في  التطفيف  ونجد  والشراء

َطف ِّفِّينَ   َوْيل  :”  تعالي   قال  والوزن  الكيل ينَ     لِّْلم    يَْستَْوف ونَ   النَّاسِّ   َعلَى  اْكتَال وا  إِّذَا  الَّذِّ

ونَ   َوَزن وه مْ   أَوْ   َكال وه مْ   َوإِّذَا ر  يم    لِّيَْوم      َمْبع وث ونَ   أَنَّه مْ   أ ولَئِّكَ   يَظ نُّ   أاَلَ     ي ْخسِّ  يَْومَ   َعظِّ

ِّ   النَّاس    يَق وم   ينَ   لَِّرب   أو  الكيل  في  طفَّف  َمن  ربُّنا  فتوعَّد(.    6  –  1/ المطففين)"اْلعَالَمِّ

  خان  َمن  فكلُّ  ذلك، غير أو  وْزن أو كيل  في غيره به يخون نقص    والتَّطفيف الوْزن،

ا   انتقصَ   أو   حقَّه  وبَخَسه  غيَره   ابن  عن .    الوعيد   هذا  في  فهوداخل  علْيه،   وجب   ممَّ

 ذكره)"الرزق  عنهم  قطع  إال  والميزان  المكيال   قوم  نقص  وال":قوله   عباس

 ( .تفسيره في القرطبي



ِّ   َعْبدِّ   وعن ِّ   َرس ول    َعلَْينَا  أَْقبَلَ ":قَالَ     ع َمرَ   ْبنِّ   للاَّ :  فَقَالَ     َوَسلَّمَ   َعلَْيهِّ   للاَّ    َصلَّى  للاَّ

ينَ   يَاَمْعَشرَ  رِّ َهاجِّ نَّ   اْبت لِّيت مْ   إِّذَا  َخْمس    اْلم  ِّ   َوأَع وذ    بِّهِّ ك وه ن    أَنْ   بِّاّللَّ   لَمْ   ت ْدرِّ

َشة   مْ   فََشا  إِّال  بَِّها  ي ْعلِّن وا  َحتَّى  قَطُّ   قَْوم    فِّي  تَْظَهْراْلفَاحِّ   لَمْ   الَّتِّي  َواألَْوَجاع    الطَّاع ون    فِّيهِّ

مْ   فِّي  َمَضتْ   تَك نْ  ينَ   أَْسالفِّهِّ ْكيَالَ   يَْنق ص وا  َولَمْ   َمَضْوا  الَّذِّ يَزانَ   اْلمِّ ذ وا   إِّال  َواْلمِّ   أ خِّ

نِّينَ  دَّةِّ   بِّالس ِّ مْ   السُّْلَطانِّ   َوَجْورِّ   اْلَمئ ونَةِّ   َوشِّ مْ   َزَكاةَ   يَْمنَع وا  َولَمْ   َعلَْيهِّ نِّع وا  إِّال  أَْمَوالِّهِّ  م 

نْ   اْلقَْطرَ  وا  لَمْ   اْلبََهائِّم    َولَْوال   السََّماءِّ   مِّ ِّ   َعْهدَ   يَْنق ض وا  َولَمْ   ي ْمَطر   إِّال  َرس ولِّهِّ   َوَعْهدَ   للاَّ

مْ   للاَّ    َسلَّطَ  ا  َعلَْيهِّ مْ   َعد وًّ هِّ ْنغَْيرِّ مْ   فِّي  َما  بَْعضَ   فَأََخذ وا  مِّ يهِّ ت ه مْ   تَْحك مْ   لَمْ   َوَما  أَْيدِّ   أَئِّمَّ

تَابِّ  ِّ   بِّكِّ وا للاَّ مَّ  َويَتََخيَّر   (. .ماجه  ابن)”بَْينَه مْ  بَأَْسه مْ  للاَّ   َجعَلَ  إِّال للاَّ   أَْنَزلَ  ا مِّ

 "الصادق مع النبين في الجنة" 

  واألمانة   الصدق  هي  المسلم  التاجر  صفات   من  صفة  وأول": واإلسالم  اإليمان  أخوة

يد    أَبِّى  َعنْ ,    اْلَحَسنِّ   فعَنِّ   والشراء  البيع  في    وسلم   عليه  هللا  صلي  النَّبِّى ِّ   نِّ عَ ,    َسعِّ

ر  :”قَالَ  د وق    التَّاجِّ ين    الصَّ يقِّينَ   النَّبِّي ِّينَ   معَ   األَمِّ د ِّ .  يَْعلَى  أبو)” َوالشَُّهَداءِّ   َوالص ِّ

ي مِّ ي   والدارِّ ذِّ  (. والت ِّْرمِّ

نْ   لم  ما  الشريكين  ثالث  أنا": يقول  هللا  إن":مرفوعا  هريرة  أبي  عن  و  أحدهما  يَخ 

  :" وسلم  عليه  هللا  صلي  وقال(.    داود  أبو)"بينهما  من  خرجت  خانا  فإذا  صاحبه،

  وكتما  كذبا  وإن  بيعهما  في  لهما  بورك  وبينا   صدقا  فإن  يتفرقا  لم  ما  بالخيار  البيعان

 (.  ومسلم البخاري)"بيعهما  بركة محقت

م    الَ   ثاَلَثَة  ":رواية  وفي ه  مْ   يَْنظ ر    للاَّ ،َوالَ   ي َكل ِّم  مْ   َوالَ   ،  اْلقِّيَاَمةِّ   يَْومَ   إِّلَْيهِّ يهِّ مْ   ،  ي َزك ِّ   َولَه 

وا  ه مْ   هللاِّ،منْ   َرس ولَ   يَا:”ق ْلت  :  قَالَ   ،  أَلِّيم    َعذَاب   ر   َرس ول    فَأََعاَده  :قَالَ   ؟  َوَخاب وا  َخسِّ

،قَالَ   ثاَلَثَ    وسلم  عليه  هللا  صلي  هللاِّ  ات  ْسبِّل ،:َمرَّ ْنفِّق    اْلم  ْلعَتَه    َواْلم    بِّاْلَحلِّفِّ   سِّ

بِّ،أَوِّ  ،َواْلَمنَّان   اْلَكاذِّ رِّ  (. ومسلم أحمد)”اْلفَاجِّ

 والتمكين  والرفعة النصر سبب الصدق 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

  كذبه،  من  جنى   فمهما  الكاذب  أما  أبدا،  هللا  يخذله  ال  والصادق:”    اإليمان  إخوة

  تقول  الخسران،  وعاقبته   الخذالن،  فمصيره  بهتانه،  من  وتكسب   بباطله،   وترقى

 شدة  من  القاه  عما  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  مَطمئنة    عنها  هللا  رضي  ـ  خديجة

  لقسمها   أبدا،واستدلت  هللا  يخزيك  ال   وهللا  كال:  عليه  الوحي  نزول  أول  وخوف

  نوائب   على  وتعين   الضيف،  وتقري  الرحم،  وتصل  الحديث،  لتصدق  إنك:”  فقالت

 .”الحق



  هللا   قال  جنته،  في  والخلود  هللا  رضوان  لنيل  وسبب  له  نصرة  الراعي  من  فالصدق

قِّينَ   يَنفَع    يَْوم    َهذَا:”  وعال  جلَّ  ادِّ ْدق ه مْ   الصَّ ي  َجنَّات    لَه مْ   صِّ نْ   تَْجرِّ   األَنَهار    تَْحتَِّها  مِّ

ينَ  يَ  أَبَد ا فِّيَها َخالِّدِّ يم   اْلفَْوز   ذَلِّكَ  َعْنه   َوَرض وا َعْنه مْ  للاَّ   َرضِّ  (. 119: المائدة“) اْلعَظِّ

 واألخرة الدنيا في له  مذلة الراعي من الكذب

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صلي   للا    َرس ول    قَالَ :  هريرةقَالَ   أبي  عنْ   القيامة  يوم  إليه   هللا  والينظرعباد هللا :"   

ه مْ   الَ   ثاَلثَة  ":وسلم   عليه  هللا ،  يْومَ   للاَّ   ي َكل ِّم  ْم،  َوالَ   اْلقِّيَامةِّ يهِّ ْم،  يْنظ ر    َوال  ي َزك ِّ   إلَْيهِّ

، َشْيخ  : أليم   عذَاب   ولَه مْ  ، وَملِّك   َزان  ْستَْكبِّر    َوَعائِّل  َكذَّاب   (. مسلم) "م 

 عباد هللا أقول ماسمعتم واستغفر هللا العظيم لي ولكم  

 الثانية  الخطبة

ــ   ــــــــــــــــــــ

  الحديث   نواصل  فالزلنا    وبعد   هللا  رسول   علي   والسالم  والصالة  هلل  الحمد

  وفي  غايته  القبح  في  بالغ  ذميم،  وخلق    دنيئة  صفة    والكذب  نجاة  الصدق:"حول

ب   الخيانةَ   إال  كل َِّها  الخاللِّ   على  المؤمن    ي ْطبع  : “الحديث  ففي  شناعته،  اللؤم   والكذِّ

ب  الخيانةَ  إال  (.أحمد)"والكذِّ

  وداعية   الشرور  اآلثام  ومصدر  والجرائم  العيوب  أبشع  من :الكذب":الناس   أيها

 قال  العذاب  بشدة  هللا  وتوعدهم  اإلسالمية  الشريعة  حرمته  لذلك  والسقوط،  الفضيحة

 كثير  كذاب  لكل   ودمار  شديد  هالك  أي  ،( 7الجاثية )  ”أَثِّيم    أَفَّاك    لِّ ك لِّ    َوْيل  ”  تعالى

 الكذاب،  هو واألفاك. اآلثام

:  قال   الجنة  عمل  ما  هللا  رسول  يا:  فقال   وسلم   عليه   هللا  صلى  النبي   إلى   رجل  جاء

  ما   هللا  رسول  يا  قال  الجنة،  دخل  آمن  وإذا  آمن  بر  وإذا  بر  العبد  صدق  وإذا  الصدق

 إسناده).النار  دخل  كفر  وإذا   كفر  فجر  وإذا   فجر  العبد  كذب  إذا  الكذب  قال  النار  عمل

 (. صحيح

وسلم:" عليه  صلي هللا  ْدقِّ،   َعلَْيك مْ ويقول  ْدقَ   فَإِّنَّ   بِّالص ِّ ي  الص ِّ ،  إِّلَى  يَْهدِّ  وإِّنَّ   اْلبِّر ِّ

ي  اْلبِّرَّ  ،  إِّلَى  يَْهدِّ ل    يََزال    وَما  اْلَجنَّةِّ ج  ى  يَْصد ق    الرَّ ْدقَ   ويَتََحرَّ ْندَ   ي ْكتَبَ   َحتَّى  الص ِّ ِّ   عِّ   للاَّ

يق ا، د ِّ َب،   وإِّيَّاك مْ   صِّ بَ   فَإِّنَّ   واْلَكذِّ ي  اْلَكذِّ ،اْلف ج    إِّلَى  يَْهدِّ ورَ   وإِّنَّ   ورِّ ي  اْلف ج   إِّلَى  يَْهدِّ

، ل    يََزال    وَما  النَّارِّ ج  ب    الرَّ ى  يَْكذِّ بَ   ويَتََحرَّ ْندَ   ي ْكتَبَ   َحتَّى  اْلَكذِّ ِّ   عِّ تَّفَق  ")َكذَّاب ا  للاَّ   م 

 . (َعلَْيهِّ 
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