همتطلبات الخالق الحميدة .الكلم هة الصادق هة هي

التاريخ2019 .01 .04 :

صو هت اليمان وهي شعا هر ال همؤمن ل ه
لنطق بالحق.

فقد قال ر هس ه
لل عليه وسلم في حديثه
ول الل صلى ا ه
الكريم "من آمن بالل واليوم الخر فلي هقل خي ارا أو
فليس هكت" .3

أيهها ال همسل همون الفاض هل!

الصد هق ههو الخي هر والكذ هب ههو الش هر .الصد هق

االلتزام بالمصداقية والكالم

ههو الرحم هة والكذ هب ههو الهال هك .يج هد الح هق مكان هه

أيها المسلمون المحترمون!
لل تعالى في كتابه الكريم "يا أيهها الذين
قال ا ه

آم هنوا ات هقوا الل و هقولهوا قوالا سدي ادا .يهصلح ل هكم
أعمال هكم ويغفر ل هكم هذنهوب هكم ومن يهطع الل ور هسول هه

يما" .1
فقد فاز فو ازا عظ ا
وقال ر هس ه
لل عليه وسلم في
ول الل صلى ا ه

ب الحال هل
في الصدق ويضي هع مع الكذب .الكس ه
بالصدق كسب همبارك .أما ما تم كس هب هه بالكذب

صو هل
فال بركة فيه .الشر هف باق مع الصدق .ويت هم ال هو ه
إلى رضى الل تعالى عن طريق الصدق .أما الكذ هب

فمصي هر هه جهن هم وبئس المصي هر .هتقا هس قيم هة الكلمة
لدى الل تعالى بمدى انعكاس الحق والحقيقة في

حديثه الكريم "ال يجتم هع اليما هن وال هكف هر في قلب

هذه الكلمة .لن الكلمة هي همترج هم ه
الروح وال هفؤاد

يعا" .2
تجتم هع الخيان هة والمان هة جم ا

همحذ ارا أمت هه "علي هكم بالصدق فإن الصدق يهدي

يعا ،وال
امرئ ،وال يجتم هع الصد هق والكذ هب جم ا

لروح .قال ر هس ه
وهي مرآ هة ا ه
ول الل تعالى في حديثه
إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ،وما يز هال

أعزائي ال همؤمنين!

اهتم دي هن السالم بالصدق وقول الحق .واهتم

الر هج هل يصد هق ويتحرى الصدق حتى يهك هتب عند

لل عليه وسلم .فعند ذكر الشخص
للر هسول صلى ا ه

ال هف هجور وإن ال هف هجور يهدي إلى النار وما يز هال

بالصدق لما فيه من معن اى هتجس هد الصفة الولى

ال همسلم يخ هط هر على بال النسان أول االمر
الخال هق

الحميد هة

والصد هق.

لن

الصدق

والمصداقية هي نهو هر النجاة وجوه هر الهداية ومن

الل صد ا
يقا وإيا هكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى

الر هج هل يكذ هب ويتحرى الكذب حتى يهكتب عند
الل كذاباا" .4

أعزائي ال همؤمنين!

أعزائي ال همؤمنين!

ب الكذ هب في همعظم الحيان اشتعال
يهسب ه

ب الوبال لصاحبه،
الكذ هب ههو تص هرف يهوج ه

الصداقة وتض هرر الشخاص وضياع ال هح هقوق.

كما ههو أو السعي لنشر الكذب هدون وعي و هدون

نار الفتنة في ال همجتمع وانتشار الفساد وانتهاء

ضا زعزعة الثقة في العائلة
ب الكذ هب أي ا
ويهسب ه
ونقص ال هحب واالحترام وبالتالي ضعضعة
العالقات العائلية مما يهؤدي إلى القضاء على هذه
ب الثقة في الحياة العملية
العائالت .ويت هم كس ه

ضا .فال همؤسس هة
والتجارية عن طريق المصداقية أي ا
الصادق هة مصي هرها تحقي هق الربح في ه
الدنيا والخرة.

وعد هم االستفسار عن الخبر الذي يص هلنا وق هبوله هه
ب عليه
التح هقق من صحة الخبر ههو تص هرف يترت ه
ات المس هئولية من الناحية الدينية والخالقية.
ذ ه

ف
لل تعالى في كتابه الكريم" :وال تق ه
فقد حذرنا ا ه
ماليس لك به علم إن السمع والبصر وال هفؤاد هك هل

أولئك كان عن هه مس هئوالا " .6

أيهها ال همسل همون ال همحتر همون!

ف هك هل من غش همجتمع هه وزيت حيلت هه بالكالم

ب وأص هل وفص هل
مهما كان دي هن وعر هق ومذه ه

الس في ا ه
لدنيا والخرة .وقد تصرف النب هي
الف ه

وشرفه باللسان .د هعونا نتجه نحو الحق والحقيقة.

ث
بما يتعل هق بالكذب وكان تص هرف مثال لنا حي ه

وال ننسى ا ه
لسؤال يوم القيامة عن هكل كلمة لنا.

أثناء المزح مع ههم .ففي إحدى المرات سمع النب هي

ويهوس هخها ويههل هك حياتنا في همعظم الوقات .فنلتزم

المع هسول وحلف اليمين لدعم كذبه فمصي هر هه

ب علينا عد هم التطا هول على عزته
الشخص يج ه

لل عليه وسلم بشكل حساس للغاية
الكري هم صلى ا ه

اضع شعا ارا لنا.
ونتخذ الحقيقة واالحترام والتو ه

منع الكذب على الطفال بالضافة إلى الكذب

لذلك د هعونا نبتعد عن الكذب الذي يههل هك هق هلوبنا

لل عليه وسلم إحدى السيدات هتنادي
صلى ا ه

بالمصداقية وصدق الكالم قوالا وفعالا .

طفلها قائل اة" :تعال سأعطيك شي ائا" فسألها "ماذا
س هتعطين هه إيا هه" فردت عليه "تمر جاف" فقال لها:

 1الحزاب71-70/33 ،

"احذري ،إن لم هتعطه شي ائا لكان هكتب عنك أنك

3

كذبتي" .5

 4مسلم ،البر105 ،

 2ابن حنبل349 ،2 ،
أبو داود ،الدب123 ،122 ،

 5أبو داود ،الدب80 ،
 6السراء36/17 ،
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