
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

فالصدق    الصدق،  زينة  هي  اإليامن  بعد  حياته  يف  املرء  هبا  يتزين  زينة  أعظم  أن  فيه  الشك  مما  اهلل:  عباد 

وقد أمر اهلل    ،أساس اإليامن كام أن الكذب أساس النفاق، فال جيتمع كذب وإيامن إال وأحدمها يدفع اآلخر

َوُقْل َربِّ    فقال:ولسان صدق     وخمرج صدق  صدق  وسلم أن يسأله مدخليه  عزَّ وجلَّ رسوله صىل اهلل عل

َواْجَعْل  }، و [80]إلرساء:   {َأْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجنِي خُمَْرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِِل ِمْن َلُدْنَك ُسْلَطاًنا َنِصرًيا

قدم   ألن اجلائزة ستكون ولسان صدق    وخمرج صدق مدخل صدق    []الشعراء:  {ِِل لَِساَن ِصْدٍق يِف اآْلِخِرينَ 

ُمْقَتِدرٍ }  مقعد صدق  وصدق   املُْتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوََنٍَر يِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد َملِيٍك  ِ }  ،[54،55]القمر:    {إِنَّ  َوَبِّشِّ

ِذيَن آَمنُوا َأنَّ ََلُْم َقَدمَ  ِمْ  الَّ  [2]يونس:  {ِصْدٍق ِعنَْد َرهبِّ

و  :املنافقو الكفر ويظهر اإليامن،  يبطن  أظهر  هو من  من    أي  آياتهمن   يعرف هبا ويفرق هبا  التي  عالماته 

ثالث: إذا حدث كذب، وإذا  املنافق يقول الرسول صلوات اهلل وسالمه عليه: ))آية  سائر الناس: الكذب

الكذب ذنب عظيم وخصلة قبيحة، ليست من خصال    وما ذلك إال ألنذا ائتمن خاف((  وعد أخلف، وإ

يقلب احلقائق ويغري الواقع ويصور الباطل يف صورة احلق، وربام تعدى   هو املؤمنني الصادقني يف إيامَنم ، ف

ل عليهم، وَلذا جعله الرسول صلوات اهلل وسالمه العالمة األوىل من    كذبه نفسه فرض الناس وآذاهم وتقوَّ

     .      عالمات النفاق

 :يف الدرك األسفل من النار؛ ألن الكذب خصلة تورد النفاق وهتدي إليه، كام قال تبارك وتعاىل  نافقوامل   

َيلْ } َيْوِم  إِىَل  ُقُلوهِبِْم  يِف  نَِفاًقا  َوباَِم َفَأْعَقَبُهْم  َوَعُدوُه  َما  اهللََّ  َأْخَلُفوا  باَِم  َيْكِذُبونَ   َقْوَنُه  فجعل   .[77]التوبة:    {َكاُنوا 

وتعا عليه  تبارك  اهلل  صىل  الرسول  لقول  مصداق  وهو  ويورثه،  النفاق  يعقب  وكذهبم  للوعد  إخالفهم  ىل 

رواه ابن مسعود ريض اهلل عنه قال: قال صىل اهلل عليه وسلم: ))عليكم بالصدق؛ فإن الصدق   ام وسلم في

اجل إىل  هيدي  الرب  وإن  الرب،  إىل  ع هيدي  يكتب  حتى  الصدق  ويتحرى  يصدق  الرجل  يزال  وما  اهلل  نة،  ند 

وم  النار،  إىل  هيدي  الفجور  وإن  الفجور،  إىل  هيدي  الكذب  فإن  والكذب؛  وإياكم  يًقا،  الرجل صدِّ يزال  ا 

اًبا(( متفق عليه                   .يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذَّ



 

 

أقواَلم وأفعاَلم هم األبرار، والصدق هو ما طابق احلقيقة والواقع، والكذب ما خالفهام، فالصادقون يف    

الفجار  الناس هم  وعىل  أنفسهم  عىل  م ،  والكاذبون  إال  املرء  يكذب  قيل: ال  السوء  َلذا  عادة  أو  مهانته  ن 

   .ومن قلة األدب 

املؤمنون      الصادقون  إال  النار  من  القيامة  يوم  يف  ينجو  وال  وخيم،  مرتعه  والكذب  أهله،  يرفع  فالصدق 

أ عىل  يكذبون  ال  هم الذين  هؤالء  الناس،  عيوب  عن  عيوهبم  شغلتهم  الذين  الناس،  عىل  وال  نفسهم 

تعاىل قال  كام  بالنجاة،  األَََْْنَارُ   اَهذَ }:  احلريون  تَِها  ََتْ ِمْن  ِري  ََتْ َجنَّاٌت  ََلُْم  ِصْدُقُهْم  اِدِقنَي  الصَّ َينَْفُع    {َيْوُم 

                                                                     [ ١١٩املائدة: ]

وسالمه  اهلل  صلوات  به  اتصف  فقد  األخالق  من  الكبرية  املكانة  هبذه  الصدق  كان  النبوة،   وملا  قبل  عليه 

اهلل   عليه وقال َلم: ))إين رسول  نبئ صلوات اهلل وسالمه  وملا  الصديق،  اجلاهلية يسمونه  فكانوا يف زمن 

به أبو بكر ومجاعة    إليكم(( وقفوا حائرين مبهوتني وُأْسِقَط ما يف أيدهيم؛ ألَنم مل جيربوا عليه كذًبا، فآمن 

 .من الصحابة ريض اهلل عنهم

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعنُْه    َوَما} :سلمون يف رسولكم قدوة حسنة، وقد قال تعاىل فلكم أهيا امل آَتاُكُم الرَّ

، وقد َناكم عن الكذب، وأخرب أن الكذب هيدي إىل الفجور، وأن الفجور هيدي إىل  [٧]احلِّش: {َفاْنَتُهوا

 !فهل أنتم منتهون؟ ن عالمات النفاق،النار، وجعل صلوات اهلل وسالمه عليه الكذب العالمة األوىل م 

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

    

 

 

 

 

 


