
 

 خصال املنافقني   نالكذب م

ايببرٜٔ  املٓبب يكن صبب   َببٔ  صبب ١ايهببر  يف اهلل، أحبب   
 ق ٍ اهلل تع ىل :   ب يدزى األض ٌ َٔ ايٓ ز،تٛعدِٖ اهلل تع ىل 

َفِل ِمَن النَّاِر َوَلن ََتَِد ََلُمم َىِصريراً } ِك األَسم رم ُنَاِفِقنَي ِِف الدَّ  {إِنَّ ادم
ٍ  ، ٚد 541ر ايٓط ٤: ٌٌَ  :◘ ايبٓب ي  َقب  َ   آَيريُة ادُنَرياِفِ  اَلري إَِذا َحريدَّ

ُارِيريريَن َخريريريانَ  َلريريريَذو َوإَِذا اؤم   ) َت بببل عًٝببب٘ ،  َكريريَبَ،و َوإَِذا َوَدريريريَد َأخم
ٚببن  ٜٓ غٞ أال تهبٕٛ يف املطبًِ،    اي  يهر  َٔ ارتص ٍ ي

إٔ أعظبِ ايهبر  ; ايهبر       اهلل تع ىل يف ضٛز٠ ايعٓه بٛ : 
 ٓطب َ  ٖٛ عًٝب٘ َبٔ ايلبوٍ ٚاي  إبٌ لىل اهلل    ٝي ع٢ً اهلل،

، ◘  ب ذتل ايرٟ بعث اهلل ب٘ زضٛي٘ حمُبداا  رَهٜ  ، أٚتع ىل
طبهٓا  ملبٔ ن بس بب هلل، ٚ خبد      َيف ايٓب ز   : إٔاهلل تع ىلٚبن 

َلريُم ََِّّريِن }:قب ٍ تعب ىل  ، ◘  زضبٛي٘  ٚنر ،تٛحٝدٙ ْم َوَمرينم َأ

َ، بِاحلَ ِّ ََلَّا َجاءُه َأَلومَس ِِف َجَهنََّم َمثمًوى   َكِبًبا َأوم َكبَّ
ِ
ى َدَذ اهلل ََتَ افم

َكريريرياِفِنيَن   لم ٕب  :◘ ايبببٓب ي ٚقببب ٍ، د٨٦رايعٓه بببٛ :  {(86لِّ ِل
ْٗبد ٟ ِلَيب٢ ادَتٓبب١ ،     ٕب اي  بسب ٜ  ٚ ِل ْٗد ٟ ِلَي٢ اي  سِّ،  ٕب  ايصِّْدم  ٜ  ٚ ِل

ْٗد ٟ ِلَي٢  ٕب ايَهر    ٜ  ٚ ِل ٕ  ص دِّّٜك ،  ٌ  َيٝ ْصد م  ح تب٢ ٜ ُهٛ ايسب  
ٌ  َيٝ ِهر     ٕب ايسب   ٚ ِل ْٗد ٟ ِلَي٢ ايٓب ِز،  ٕب ايُ ج ٛز  ٜ  ٚ ِل ايُ ج ِٛز، 

  .) َت ل عًٝ٘  ح تب٢ ٜ ِهت ب  ع ْٓد  اهلل  َنربابا 
   دوافع الكذب 

يع ايهر  نثري٠، َٓٗ  ارتٛف َٔ ايٓكد، ٚاديف اهلل،  لخٛتٞ
ٚارتببٛف َببٔ ايعكبب   أٚ ايعتبب  ، َٚٓٗبب  لٜثبب ز املصببًخ١   
ايع  ١ً، َٚٓٗ  ق١ً َساق ١ اهلل ٚارتبٛف  َٓب٘، َٚٓٗب  اعتٝب د     
ايهر  ٚلي ٘، َٚٓٗ  اي ١٦ٝ ٚاجملتُع، َٚٓٗ  ضب٤ٛ ايببٝب١ لىل   

 ٗ  عٓبد ببب س  غ٤ٍٞ َٓبببرنضٓغري ذيو َٔ دٚايع ايهر  اي  
 دٜث عٔ َظ ٖس ايهر .اذت
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   الكذب املباح

َٛاضبع   ايهبر  يف الوالب١   ◘ ٚيكد أب ح ايٓ  ،أح   يف اهلل
 تسغب صٚ ١ألٕ اي ;ٖٚٞ: ايهر  يف حدٜث ايس ٌ يصٚ ت٘

ٌ  شٚ ٗ  ْظس يف تهٕٛ إٔ ٚبػد٠ ْ طّٝ   ْػب  أٚ ٚأيطب   أمجب
ٚايهببر  عًبب٢ ، نببريو يٝطبب  أْٗبب  ٜكٝٓٗبب  زغببِ ،ايٓطبب ٤

ح بن ايٓ ع، األعدا٤، ٚايهر  إلصوح ذا  اي ن يإلصو
َْٔي ُ  ٤  ع  ٍ  : َق َيب ْ  ٜ ِصٜد  ب ْٓ   َأْض ٍ   َقب  ٘   ز ض بٛ َّب ََل ََيرِيل   : ◘ اي

ِضَوَهاو َوالَكِبُ، ِِف  تَُه لُِرم َ َنأ ُجُل امم ُ  النَّ ٍ   َُيَدِّ ٌَ الَكِبُ، إَِلَّ ِِف اَل

َ النَّريرياسِ  ريريِلَن َبريرينيم ِ،و َوالَكريريِبُ، لُِوصم )زٚاٙ ايبَبببرٟ بطبببٓد  احلرَيرينم
 .حطٔ  

 من مظاهز الكذب املنتشزة بني الناس

نخب ٍ َبٔ ٜ ب  بغبري عًبِ،       اللذب عمى اهلل ٔرصٕلْ": -1
ًْٗ و،  ٜٚكٍٛ ع٢ً اهلل ٚزضٛي٘ ايهر ، َيٝ ل ٌ، ٜٚ ل ٌ، ٜٚ 

َكريِبَ، :} تع ىل  ق ٍ، ٜٚ ًٗو  رينَُكُكمم الم ِِ ا َتِصريُذ َألم َ
ِ

َوَل َتُقوُلوا َل

ََتُ  ٌم لَِكفم وَن َهَبا َحٌٌل َوَهَبا َحَنا ريََتُ ِبيَن َيفم َكِبَ، إِنَّ الَّ  الم
ِ
وا َدَذ اَّللَّ

ِلُ ريريونَ  َكريريِبَ، َل ُيفم  الم
ِ
ٚنخبب ٍ َببٔ  ، د551رايٓخببٌ:  {َدريريَذ اَّللَّ

يًبغٝبب أٚ يًبٖٝبب، أٚ يبٜٚب     : ◘ايبٓ   ٜهر  عًب٢  
َوَمرينم َكريَبَ، َدريَ َّ : ◘ايٓ   بدع١ أٚ ضوي١، أٚ غري ذيو.ق ٍ

م  أ َوَكَبوَّ ًدا َفلم َعَدُه ِمَن النَّارِ ُمَكَعمِّ    .) أخس ٘ اي د زٟ  َمقم
بٜٚ  يحيً  ب يهر  نخ ٍ َٔ  اللذب يف البٗع ٔالشرزا::  -2

٘   ضًعت٘ ، ب ألمي ٕ ايه ذب١، َٚٔ ٜغؼ املػبٟ جببٛد٠ بلب عت
يُ  أنثس َ  ٜكبع ٖبرا ببن ايٓب ع، َبع عظبِ خطٛزتب٘        ...

َكاِذَبُة مَ : ◘، ق ٍ ايٓ  ٚغد٠ ايٛعٝد يٝ٘ َوِمنُي الم َعِة الم ريلم ِِّ نمَفَقٌة لِل

ِب  ِم َك  ) أخس ٘ أمحد ٚصخخ٘ األي  ْٞ  . ََّمَ َقٌة لِلم
أل ٌ  ذيو; ٌي ي بعض ٜ ع اللذب إلضحاك الضاوعني: -3

ِبُ،  َويمٌل لِلَِّبي: ◘، ق ٍ ايٓ  إٔ ٜطتظسي٘ ايٓ ع ُ  َفوَكم  َُيَدِّ
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ٌل َلُه َويمٌل َلهُ  َمو َويم َقوم ِ َك بِِه الم  )زٚاٙ ايبَرٟ بطٓد حطٔ  لُِوضم
يٗٓبب ى َببٔ ٜهببر ; اللررذب لمىخررايفزإ يف ر ّررار الخطررن:  -4

ٖٚبٛ  ي يط ٝب ٜت ب خس عًب٢ ايط ٝبب    ، ٚأْدادٙ يٝ  خس أقساْ٘
ٚاملببدزع ٜت بب خس عًبب٢ املببدزع املُ الببٌ يبب٘،  غببري ذيببو، 

َٔ ٜهٕٛ ص حب يلٌ ٚلحط ٕ، ٚيهٓب٘ ٜ ب ي    َِٚٓٗ ...
 .يف ٚص  أعُ ي٘، ٚأيل ي٘، مم  ٜدخً٘ يف ب   ايهر  

يٗٓبب ى َببٔ لذا زأ٣ أحببداا َببٔ  اللررذب اروررزُٔ دا ضرر :  -5
 يف ايعًبِ، أٚ يف اي لب ٥ٌ، أٚ غبري ذيبو    عٓ٘ ايٓ ع َت ٛقّ  

حيطدٙ ع٢ً ذيو، يٝكًٌ َبٔ غبهْ٘، ٜٚسَٝب٘ بهبٌ ْكٝصب١،      
٘; حت٢ ٜصسف ايٓ ع عٓ٘، ٜٚػبههِٗ يف  ٜٚتُٗ٘ مب  يٝظ يٝ

 لخوص٘ ٚصدق٘ ٚ دازت٘.
ٓبد ارتصبَٛ     عٖٚرا َ  ٜػب ٖد   اللذب يف اخلصرٕوا::  -6

يف احمل نِ ٚغريٖ ، ٚعٓد حٛادث ايطٝ زا ، يكٌ إٔ جتد َٔ 
ٜٓص  َٔ ْ ط٘، ٜٚكس خبط٦٘، بٌ جتد َبٔ ٜهبر ; نبٞ ال    

 ٜهٕٛ اذتل عًٝ٘; يٝتخٌُ ت عت٘.
ُٔ ٜهر  ع٢ً نارٕاقف احملزجة: اللذب لمتخمص وَ  -7

 ٚايدٜ٘، أٚ َدزضٝ٘، خٛيّ  َٔ ايعك   أٚ ايعت  .
 .َ ُٔ ٜ  ي  يف تصٜٛس حدث ن اربالغة يف الوٕه: -8
ُببٔ حيببرف َببٔ ايهببوّ َبب  ال ن حررذب دعررق ا وٗوررة: -9

  َبب  ٜسٜببدٙ. ٜصببٌ لىل  حتبب٢، ٚال ٜٛايببل ٖببٛاٙ;  ٜعج بب٘
هبٕٛ َب ز عًب٢    يٜٝهر   ي ي عض األيفطا:: لتربٖزاللذب  -11

 قطببٛت٘، . .يٝهببٕٛ َبب ز عًبب٢   ، ٖٚببرا ٜهببر   خبًبب٘
نخ ٍ َٔ ٜظٗبس   اللذب وَ أجن اصتجالب عطف الٍاظ : -11

اي كس ٚاي  ق١، ِٜٖٚٛ بهٕ ايدٜٕٛ قد زن ت٘، ٚمل ٜعد ي٘ إ قب١  
يف ضببدادٖ ، أٚ ٜببصعِ أْبب٘ َببسٜض، أٚ ٜكببّٛ عًبب٢ زع ٜبب١   

 ٚحمت ج لىل املط عد٠. َسٜض، ِٜٖٛ أْ٘ َعطس
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 . ت٘ضجٝايصدم  ذ ٜص، ايصدم َس٠ بعد َس٠ حتسٟ املس٤

يف ايبدْٝ   ب ضتخل ز يلب ٥ٌ ايصبدم   الٍظز يف العٕاقب:  -4
 يٝتدًل ب٘ .   ; ٚاآلخس٠

٘  ٚتػجٝعِٗبتخ ٝ ِٗ   تٍشئة الصغار عمى الص ق: -5 ، عًٝب
 ايهر ، ٚتك ٝخ٘ يف ْ ٛضِٗ، َٚع ق تِٗ عًٝ٘. ٚجتٓٝ ِٗ

يف ٔقتّرا ورع احملاةظرة عمرى      ا زص عمى أدا: الصرالإ  -6

ألٕ ايصببو٠ تٓٗبب٢ عببٔ اي خػبب ٤ ٚاملٓهببِس،  :اخلشررٕف ةّٗررا
 ٚايهر   َٔ مج١ً َ  ت٢ٗٓ عٓ٘ ايصو٠.

: ◘قبب ٍ ايببٓ    وصرراحبة الصررادقنين ٔاٍررب اللررا دني:   -7
الرِيُل  َ َُ َونمُظنم َأَحريُدُكمم َمرينم  ُجُل َدَذ ِديِن َخِلوِلِهو َفلم ) أخس ٘ أببٛ   النَّ

 األي  ْٞ  . ٚحطٓ٘داٚد 
إِنَّ َهريريريَبا }قبب ٍ تعبب ىل : ُ ٔترر دزٓ: اإلكثرار وررَ قررزا:إ الوررز   -8

َومُ  كِي ِهَي َأقم َن ِِيمِدي لِلَّ آ ُقنم  .ايصدم ،  َٚٓٗ د9ر اإلضسا٤: {الم
 أثز الصدق يف سعادة الفزد 

ٜٗبدٟ لىل حطبٔ    يصبدم  ي عمٕ ارٍشلرة ٔحضرَ الضرزٖزإ:    -1
 .  ٜٗدٟ لىل َط ٤ٟٚ األخومايهر   ٚ، ارتًل

 ١ًَ ايصب دم األَبن،   عمل يٓ ع ٜط٦ُٕٓٛ ي طٗب العرٗ::  -2
ٛبدٚٙ،ًَّٜٛٙ، ٚجَيهسَٛٙ، ٚيٝ  .تطٝب حٝ ت٘ي ..ط
ي يص دم َط٦ُٔ، أَ  ايه ذ  يٗبٛ قًبل إٔ    راحة الباه: -3

 . ٜهػ  نرب٘
 يٓ ظ; بب ثكب١  ايي يصدم ٜهطبب اي بسد    الثوة يف الٍخط: -4

َٔ إٔ ٜ ِهػ    أَسٙ، ٜٚتب ن نربب٘،    خٛفألٕ ايه ذ  ع٢ً 
 . يطسٙ نعوْٝت٘ ;ال بت١ أَ  ايص دم يٝتخسى خبط٢

  حمى  ادزاِٗي ا ى (: مشٗخلاللذب ): زصالةللمىشٖ  ارجع 

 للتاب ساد ارضمي الٕٗو٘ وَ العمي الشزع٘ارجع ٔ

 ) ألمح  عب  ارتعاه( 
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 :اراه ٔاجلآ وَ أجن ولاصب دٌٕٖٗة  و ح أصحاب -12

ِ       يتجدٙ ; يٝٓب ٍ   ميدح أصبخ   املب ٍ ٚادتب ٙ مبب  يبٝظ يبٝٗ
ٖا .عٓ  دِٖ َ اّل أٚ حظ٠ّٛ أٚ   
 َكريِبًبا : ◘ق ٍ ايٓ  : الشائعا: د ُٔ تثبتٌون  -13

ِ
ء َنم َكَفى بِادم

َ  بُِكلِّ َما َسِمعَ   .) أخس ٘ َطًِ  َأنم َُيَدِّ
ضستٗ  أٚ أَ ّ املسأ٠  تدعٞبهٕ  :اأواً جارتّ ارزأإتشبع  -14

ٍ    بهٕ شٚ ٗ  أعط ٖ  َ  مل ٜع    زتٗ    يٗبرا َٓٗبٞ عٓب٘ يكبٛ
ََبم ُزور:  ◘ايٓ   بِِس اَلوم ٌَ َطو َك َُكَشبُِّع بََِم ََلم ُيعم      .َطًِ)زٚاٙ ادم
ال زٜب إٔ يف املعب زٜض َٓدٚحب١ّ   اربالغة يف ارعارٖق:  -15

عٔ ايهر ، يإذا ٚقع اإلْط ٕ يف ح ٍ ال ًٜٝل َع٘ ايتصسٜذ 
ٚاملعب زٜض: ٖبٞ    ،ٜ ِ ط ذ  ي٘ إٔ ٜهخر ب ملعب زٜض  بهَس ٚاقع،

حمت١ًُ ملعٓن; ٜ ِٗ ايط َع َٓٗ  َع٢ٓ، ٜٚسٜبد املبتهًِ   أي  ظ 
ٚيهٔ ٖٓ ى َٔ ٜ  ي  يف املع زٜض، ٜٚتٛضع  ،َٓٗ  َع٢ٓ آخس

، ٚجيعًب٘ ٜبدخٌ يٝٗب  َب      اذتد املك ٍٛيٝٗ  تٛضعا  خيس ٘ عٔ 
    .يٝظ َٓٗ ، يتجدٙ ٜكًب اذتك ٥ل،  مم  ٜٛقع٘ يف ايهر 

ٛايببدإ عًبب٢ يهببثرياا َبب  ٜهببر  اي اللرذب عمرى األٔ:د:   -16 
أٚالدُٖ  ايصغ ز; زغ ١ّ يف ايتدًص َِٓٗ، أٚ ختٜٛ بّ  مبِ;   

يصاا مبِ نبٞ جي بد ٚا يف     نٞ ٜه ُّٛا عٔ ايع ث ٚايًعب، أٚ حب 
املبسأ٠ ايب  ق يب      ◘ ، ٚيكد حرز ايٓ أَس َ ، أٚ غري ذيو

ٍ  ُأْعط ٝبوَ البٓٗ  ٖ   ت ع   ٍ ي ،:  طِريِه َئريوم ً : مب    ب  ريِك َلريوم ََلم ُتعم ا َأَمريا إِىَّ

َبةٌ     أخنجه أبو داود وحِنه األلباين( . ُككَِبتم َدَلومِك ِكبم

    أمور تعني على الصدق 

 َٔ ايص دقن . ٜهٕٛ املس٤بهٕ  :عش ٔجن اهللدعا: -1

 :ٔاخلٕب ٔا ٗا: وٍْ ة اهلل عش ٔجن لٍاوزاقباصتشعار  -2 
 ايصدم، ٚجتٓيب  ايهر . ايتصّ يإٕ ذيو ٜط عد املس٤ ع٢ً

  ٍٚ ببيإذا ح ٍخط عمى الص قن ٔتٕطٍّٗا عمْٗ:تعٕٖ  ال -3
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