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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة الولى
عدداِقبهم إن الحمددِدو وأهلددجو يجددزي الصددادقين بصدددِقهم مددن رحمتددج وفضددلجو ويجددازي الكدداذبين فيُ الحمددد م مسددتح  

ا عبدددده ورسدددولج  ددد  شدداء بحكمتدددج وعدلددجو وأشدددهد أن ال إلدددج إال هللا وحددده ال شدددريه لدددج فددي ُحكمدددجو وأشدددهد أن محمَّ
ددا بعددد إقددوة اإليمددانو يقددول هللا تعددالى وهددو أحكددم  أفضددل قلقددجو صددلى هللا وسددلَّم عليددج وعلددى  لددج وصددحبج... أمَّ

ا * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكمْ  :القائلين َ َوُقوُلوا َقْوًلا َسِديدا ُكْم َوَموْن ُيِطوِع ))َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ  ُذُنووََ
َ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزاا َعِظيماا((  ِإنََّما َيْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن ًَل ُيْؤِمُنووَن : ))ويقول عزَّ ِمن قائل [.71-70األحدزاب:]َّللاَّ
ِ َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِذُبونَ   [.105]النحل: ((ِبآَياِت َّللاَّ

 َمِعيددروفعدلر عدن ذندبر كبيدر و  هدا السدادةحددديثنا اليدوأ أيَّ  ووشدرّر ُمسدتطير حدديثنا اليدوأ أيهدا السدادة عدن داءر قطيدر
قبيثدة ال تجددها عندد الشدجعان وال ِعندد المد منينو وفدي  قصدلة   وومدا أدراك مدا الكدِذب وحديثنا اليدوأ عدن الكدِذب

َوانَ  َعن  ماله في الموطأ  اإلماأ هذا أقرج  َأَيُكوونُ :  -وسدلم عليدج هللا ىصدلّ  - هللاِ  ِلَرُسولِ  ِقيلَ  َأنَّجُ  ُسَلي مر؛ ب نِ  َصف 
 َكوذَّاباا؟ اْلُموْؤِمنُ  َأَيُكوونُ : َلوهُ  َفِقيولَ  .«َنَعومْ »: َفَقالَ  َبِخيالا؟ اْلُمْؤِمنُ  َأَيُكونُ : َلهُ  َفِقيلَ  .«َنَعمْ »: َفَقالَ  َجَباناا؟ اْلُمْؤِمنُ 
 َّللاَِّ  ِبآَيوواتِ  ُيْؤِمُنووونَ  ًَل  الَّووِذينَ  اْلَكووِذبَ  َيْفَتووِري  ِإنََّمووا))يكددون المدد من كددذَّاب ا لهللا تعددالى يقددول: كيدد   ...«ًلَ » :َفَقووالَ 
 !!![105:النحل] ((اْلَكاِذُبونَ  ُهمُ  َوُأوَلِئكَ 

هللا ورسدوِلجو فشدر   لدىو أشنعها مدا كداَن كدِذب ا ععلى مستوياتر مختلفةوالكِذب  مراتب عديدةالسادة  اهالكاذبون أيَّ 
داالكِذِب  كمدن ُيفتدي النداغ ب يدر علدمر وال بيِّندةو  يرضداهوال ونسدب إلدى هللا تعدالى مدا  ووحدرَّأ حدالال   وما أحلَّ حرام 
مَ  ِإنََّما ُقلْ ﴿ ْثمَ  َبَطنَ  َوَما ِمْنَها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحَش  َرَِ يَ  َحرَّ َِّّ  ُتْشوِرُكوا َوَأنْ  اْلَحوق ِ  ِبَغْيورِ  َواْلَبْغيَ  َواْلِْ لْ  َلومْ  َموا ِبوا  ُيَنو ِ 
 .[33: األعراف سورة] ﴾َتْعَلُمونَ  ًَل  َما َّللاَِّ  َعَلى َتُقوُلوا َوَأنْ  ُسْلَطاناا  ِبهِ 

َلُمددونَ  اَل  َمددا ّللاَِّ  َعَلددى َتُقوُلددوا َأن  شددر  الكددذب  و وإقراجهددا الشددرعية صددو شددر  الكددذب مددا يكددون بلدديِّ أعندداِق الن وَتع 
ا للتأييددد وعددن سددياقها ومعانيهددا مرضدداة  للبشددر لهللا  واسددتكثار ا مددن األتبددافو وإطفدداء  للُقدسدديَّة علددى الهددو و ووحشددد 

 اْلَكوِذبَ  َّللاَِّ  َعَلوى ِلَتْفَتوُروا َحوَرام   َوَهوَذا َحواَلل   َهَذا اْلَكِذبَ  َأْلِسَنُتُكمُ  َتِصفُ  ِلَما َتُقوُلوا ))َوًَل  تعالى يقول وقولج الح :
ِلُحددوَن  اَل . [116]النحددل: ُيْفِلُحوووَن(( ًَل  اْلَكووِذبَ  َّللاَِّ  َعَلووى َيْفَتووُرونَ  الَّووِذينَ  ِإنَّ  ِضددل ون صدديبون وال يهتدددون بددل يَ يُ  الو ُيف 
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َفَمِن اْفَتَرى َعَلوى عن الحد و )) خل ِ وهذا من شرِّ الُظلمو أن يكِذب اإلنسان ويفتري على هللا إضالال لل وُيِضل ون 
ِ اْلَكِذَب ِمْن َبْعِد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ   .[94: ل عمران](( َّللاَّ

دون  الكاذبين الدذين يمددحون أنفسدهمالمفترين على هللا نر  ِمن أولئه  –أيها السادة  –ن أولئه الظالمين ومِ  وُيزك 
 مبلسدددانه معلدددى أقدددرانه ون و ندددر  مدددن ُيدددزاودمأتبددداعهفدددي و  مجمددداعتهفدددي و  مذاتهددد فدددي الحددد َّ إال ون وال يدددر أنفسدددهمو 
بُ  ووي َمووْن َيَشوواُ  َوًَل ))و نددر  مددن قددال هللا فدديهم: مأفعدداله مهوتكددذِّ ُ ُيَ كِ  َأَلووْم َتووَر ِإَلووى الَّووِذيَن ُيَ كُّوووَن َأْنُفَسووُهْم َبووِل َّللاَّ

ِ اْلَكِذَب َوَكَفى ِبِه ِإْثماا ُمِبيناا *ُيْظَلُموَن َفِتيالا   [.50-49]النساء: (( اْنُظْر َكْيَف َيْفَتُروَن َعَلى َّللاَّ

ددا ُمِبين ددا ددَي نفسددج وجماعتددجو كددِذب ا وافتددراء  علددى هللاو لهللا يعلددم الحقيقددةو و أن يمدددح المددَكَفددى ِبددِج ِإا م  رُء نفسددج وأن ُيزكِّ
 يعَلُم السرَّ وأقفى سبحانج وتعالى.

واقدددراج النصدددو  عدددن سدددياقها حشددددا  مدددن الجددداهلينوالفتدددو   : -أي هدددا األحبَّدددة  -هدددا هدددذه األر عدددة التدددي ذكرنا
تنددرج فدي إطدار أشدنع الكدِذب أال وهدو الكدِذب  هدالَّ كُ  والمد منينالمزاودة على  والتابعينو ضالل الناغإ للم يِّدينو
  ربِّ العالمين...على هللا 

يكون الكِذب على رسول هللا الصاِدق الوعد األمدينو وفدي هدذا رو  البخداري  وو عد الكذب على هللا في الشناعة
  قال: –صلَّى هللا عليج وسلَّم  –ومسلم أن رسول هللا 

ا  َعَلوويَّ  َكووَذبَ  َفَمونْ  َأَحوود   َعَلووى َكَكووِذب   َلووْيَ   َعَلوويَّ  َكوِذباا ِإنَّ » وودا الكددِذب علددى ...  «النَّوارِ  ِموونَ  َمْقَعووَد ُ  َفْلَيَتَبوووَّأْ  ُمَتَعمِ 
 خل و فمن كَذب عليج فليتبوَّأ مقعده من النار.رسول هللا ليس ككِذبر على أحدر من ال

روحددي فددداهو ولكددم ابتلددي الندداغ بددذله فددي  ليددجونشددر األحاديددم المكذو ددة عتددروي  ومددن الكددِذب علددى رسددول هللا 
و يروِّجدددون الكدددِذب علدددى رسدددول هللا ؛صدددلهميجتمددداعي فتدددراهم ينشدددرون مدددا زمانندددا مدددع ادددورة وسدددائل التواصدددل اال

و عضددهم يسددتحلفه أن تنشددر الرسددالة ألصددحابهو وفيهددا الكددِذب الموضددوف علددى رسددول هللاو وهددم يحَسددبون أنهددم 
مدداأ ُمسددلم فددي صددحي  أنَّ إلوقددد رو  ا ون ُصددنعا... ينشددرون ويروِّجددون مددا لددم يصددل ِمددن مصدددرر مواددوقوُيحسددن
وووي ِبَحووودي   : قدددال -ى هللا عليدددج وسدددلم صدددلَّ  -هللا  َرُسدددولَ  َ  َعنِ  وووُه َكوووِذب  ُيووور )) َموووْن َحووودَّ  الِعلدددم أهدددل يدددراه  أي] ى َأنَّ

 فهدددو أحددددُ . (( َأَحوووُد الَكووواِذبينَ  َفُهووووَ  [موضدددوع ا ال تصددد  نسدددبتج لرسدددول هللا صدددلَّى هللا عليدددج وسدددلَّم واالقتصدددا 
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ُر إرادتددج الخيددرو ففددي ديننددا أيَّ لنتشددفع لددج لددن تشددفع لددج نيَّتددج و و فالكدداِذبين علددى رسددول هللا هددا السددادةو ال ايددة ال تبددرِّ
في دينندا وعدد  مدن هللا  إال بطاعتجو في ديننا ال ُينال ما عند هللا الوسيلةو في ديننا ال ُينال ما عند هللا بمعصيتجو

ددة والدددينو  وأن مددن افتددر  علددى هللا ورسددولج لددن ُيفِلدد  ألنَّ هللا ولددن ُيحقِّدد  أهدافددجو ولددو ادعددى أنَّ هدَفددج ُنصددرة األمَّ
... الكداِذب ال ُيفِلد و [.69]يدونس: ((اْلَكوِذَب ًَل ُيْفِلُحوونَ ُقْل ِإنَّ الَّوِذيَن َيْفَتوُروَن َعَلوى َّللاَِّ )) : تعالى قال وقولج الح 

 الكاِذب ال يوفَّ و الكاِذب ال يِصل إلى هدفج.

و ذكددر لنددا القددر ن الكددريم -األحبَّددة أيهددا-ين المضددلِّين الضددالِّ أولئدده  أصددناف ومددنالكدداذبينو أولئدده  أصددناف ومددن
ا توّلوا الكفار والء  تام ا حتى سلَّموا لكلِّ   وكدأنَّ  وهم الكفدار بدجو فتدراهم يحلفدون علدى مدا ُوِعددوا جدازمينمدا يعددِ  قوم 

ددار علددى كددلِّ شدديء قددادرينو أول ووا : ))وفدديهم وفددي أمثددالهم قددول ربِّ العددالمينئدده الكفَّ َأَلووْم َتووَر ِإَلووى الَّووِذيَن َتَولَّووْوا َقْوما
ُ َعَلووووووووْيِهْم َمووووووووا ُهووووووووْم ِمووووووووْنُكْم َوًَل ِمووووووووْنُهْم َوَيْحِلُفوووووووو  (14وَن َعَلووووووووى اْلَكووووووووِذِب َوُهووووووووْم َيْعَلُموووووووووَن )َغِضووووووووَب َّللاَّ

ا ِإنَُّهْم َساَ  َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن ) ُ َلُهْم َعَذاباا َشِديدا ِ َفَلُهوْم 15َأَعدَّ َّللاَّ وا َعوْن َسوِبيِل َّللاَّ ( اتََّخوُذوا َأْيَمواَنُهْم ُجنَّوةا َفَصودُّ
ِ َشوْيئاا ُأوَلِئوَك َأْاوَحاُب النَّو( َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأْموَوالُ 16َعَذاب  ُمِهين  ) اِر ُهوْم ِفيَهوا َااِلوُدوَن ُهْم َوًَل َأْوًَلُدُهوْم ِموَن َّللاَّ

 ]المجاِدلة[.(( (17)

أولئدده الدذين اتخددذوا  ون الحِلد وارو أولئده الددذين ُيكثدر فددون علدى الكدِذبو أولئدده الدذين تولَّددوا الكفَّدأولئده الدذين يحلِ 
أمددوالهم وأتبدداعهم وعتددادهم  أولئدده الددذين توهمددوا أنأيمددانهم ُجنَّددة  لكددي تحمدديهم ِمددن الخلدد و ولكددي يحشدددوا التأييدددو 

ر الوسيلةو أولئه الذين زيَّن لهدم الشديطان  وسالحهم سيقيهم من عذاب هللا شيئاو أولئه الذين ظن وا أن ال اية تبرِّ
وووْيَطانُ  َعَلوووْيِهمُ  ))اْسوووَتْحَوذَ  هدددا السدددادة:كدددذب والنفددداق والريددداء والجددددل بالباطدددل أولئددده أيّ اسدددتحل وا الأعمدددالهم ف  الشَّ
ْيَطانِ  ِحْ بُ  ُأوَلِئكَ  َّللاَِّ  ِذْكرَ  َفَأْنَساُهمْ  ْيَطانِ  ِحْ بَ  ِإنَّ  َأًَل  الشَّ  [.19]المجاِدلة: اْلَخاِسُروَن(( ُهمُ  الشَّ

 وويتكلَّم بمدا لدم يعلدم وويشهد شهادة الزور ومن يحل  على الكِذب عظيم شرِّ لكي نعلم الكراأو ها السادة أيَّ يكفي 
أن نعدرف أن هللا تعدالى قدرن  يكفدي ووشناعتها نهايتج ذنبِج وُقب َ و  إامجعظيم و يكفي لنعلم ياوُيري عينيج ما لم تر 

جْ ))بددين رجددس األواددان و ددين قددول الددزورو إذ قددال تعددالىو  ورِ َفوواْجَتِنُبوا الوورِ   ((َ  ِمووَن اْلَْوَثوواِن َواْجَتِنُبوووا َقووْوَل الوو ُّ
 ..فقول الزور مفتاح الباليا والشرور.. [30]الحد : 
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ددبَ  َأبددي عددنوفددي هددذا رو  البخدداري ومسددلمو   - وسددلم عليددج هللا صددلى - هللا َرُسددول أنَّ  و- عنددج هللا رضددي - ةرَ ك 
ُئُكمْ  أًل)) :قال  بوا،  اْلْشوَرا ُ )) :َقالَ  هللاو َرُسول َيا َبَلىو: ُقل َنا - روحي ِفداه  االاا  أعادها  –(( الَكَباِئِر؟ بأْكَبرِ  ُأَنبِ 

ورِ  َوَقوْولُ  أًلَ )) :َفَقدالَ  َفَجَلدَسو ُمتَِّكئا   وكان  ((الَواِلَدْينِ  َوُعُقوقُ  ورِ  َوَشوَهاَدةُ  الو ُّ ُرَهدا َزالَ  َفَمدا ((الو ُّ : ُقل َندا َحتَّدى ُيَكرِّ
 .َسَكتَ  َلي َتجُ 

ورِ  َقْولُ  ورِ  َوَشَهاَدةُ  ال ُّ قدول الدزور وشدهادة   -صلَّى هللا عليج وسلَّم  –الحظ أقا اإلسالأ كي  ذكر النبي  ؛ال ُّ
او فدالبع  عنددما نتحددَّن عدن الكدِذب وعظد ح  يم إامدج وشدرِّه ينصدِرُف ِذهندج إلدى مدا يكدون مدن الزور مبيِّن ا وموضِّ

صدلَّى هللا عليدج  – النبديذلده فدَّنَّ ... و ذلده وما شابج وِمن الشهوِد حاِكم و ين يدي القضاة الزور في الم شهادة
فشدهادة الدزور ي لدب علدى الظدن أن و لالدزور الدزور وشدهادةَ  قدولَ و  بينهمدا فقدال: لأالعط  بيَّن نوعين و  –وسلَّم 

مدا يجدري علدى األلسدن مدن كدِذبر فدي الناغ تعرف عظيم إامها وقبدي  فعلهداو ولكدنَّ الدبع  يسدتحل فدي مقاِبلهدا 
ومصديبةر  إلى جريمدةر كم أفضى بل سببا لقطيعةر وعداوةر وُظلمرو تباغ ر و لل سببا الكِذبُ  كم كانول والحياة اليومية

 و ليَّةر والعياذ بام.

 ال يختلد  فدي عظديم ذنبهدا وفدي فجدوِر فاعلهدا التدي ولذله نبَّج النبي لشهادة الزور ولقول الزورو وشدهادة الدزور
قدول الدزور ال يقدل  مدع ذلده ف... و صدانةمُ  و فبشهادة الزور ُتستحل  دمداء  معصدومة وأمدوال  محرَّمدة وأعدرا   اانان
و ُهددِدرتو و ودم ددرت اددورات   وو فبددج ضددي عت انتصددارات  و و الددذات فددي ِمثددل زماننددا قطددورة  وبقددول الددزور تضددحيات 
دة ي الوجدوهذو و تصد ر  بمدن  فكيد  ؛((ذو الووجهين ًل يووون عنود ج وجيهوا)) مدا معنداه فدي الحدديمو و المتعددِّ
ُر وُيخفددي عددن الندداغ حقيقددة مددا يجددري ومددا  مئددة وجددجوب كددان كيدد  بمددن يسددتحل  قددول الددزور؟! كيدد  بمددن يتصدددَّ

هو  أن يطَّلوع عليوه   وكرِ اودرِ اْلثوم موا حوا  فوي و ))يقدول:  -صدلَّى هللا عليدج وسدلَّم  –ورسول هللا  ُيحاك لهمو
ددا أن تخددرب الددبالد  النووا((( ددا شددريف ا ال ُيسددتعر  منددج لكددانوا قددالوه للندداغو أمَّ ]رواه مسددلم[و لددو كددان مددا ُيخفددى نزيه 

وُتسددَتحلَّ دمدداُء العبددادو وال يخددُرج واحدددر مددنهمو وال يخددرج واحددد  مددن أولئدده القددادة ليضددع الندداغ بصددورة حقيقددة مددا 
  اْلثم ما حا  فوي اودرِ و )):  -صلَّى هللا عليج وسلَّم  –أمثالهم وأضرابهم حديم رسول هللا يجريو ففيهم وفي 

 ... اآلااأ والمخازي هي التي لن تجرؤ على إقبار الناغ بها.. ه  أن يطَّلع عليه النا(((وكرِ 



 11من  6الصفحة  إن الكذب يهدي إلى الفجور :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

 أي فسدادر وأي فجدوربدل  ؟!أي اسدتخفاف بخلدِ  هللا هدذا ؟!أي استحقارر للمسلمين هدذا أي استحقارر للناغ هذا؟!
رين لُيخِبر الناغ حقيقة ما يجري؟! أن ال  يخُرج أحد  من المتصدِّ

ج مدا يدرتبب بشدكلر أو بدبقر بمدا نهاندا هللا عندج ورسدولُ إنَّ وحالندا الدذي نعيشدج اليدوأو لهللا أيها السادة هذا الدذي ندراه 
 من الكِذب.

هددا ))الكددِذب(( كددل  مددا نددر  ونعدديص مددن المصددائب هددذه األيدداأ لددو أردنددا أن  ه لمسددائل أساسدديَّة لكددان أحددد أهمِّ نددُردَّ
 هم...ر عذَ أعانهم و قهمو ولو صدقوا مع الشعب لوق  معهم و لو صدق القوأ مع هللا لصدَ ...

ددة المصددلحةو ون الحل  يسددتَ  ابتلينددا بقددادةر  ددة المصددلحةو يسددتحل ون الكددكددِذب علددى الندداغ بحجَّ ذب علددى أتبدداعهم بحجَّ
ة المصلحةواإلعالأ بحُ يستحلون الكِذب على  ة المصلحة رقِّعون يستحلون لهم مُ  جَّ  ...الكِذب على هللا بحجَّ

المسددكينو يددا ليتهددا  مصددلحة الشدعب كانددت ليتهدا ويددا!! ولددم يعدد ديددن اإلسددالأ كدأنَّ ديددنهم غدددا ديدَن المصددلحة وي 
 يق  مرابط ا في سبيل هللا في هدذا البدرد الشدديدو الذيالمجاهد  ينو يا ليتها كانت مصلحةالمسلم كانت مصلحة

... يدا ليتهدا كاندت مصدَلحة الشدعب أو مصدَلحة الجهداد عيالدجبدج سدتر ال يوجد في بيتج مدا يال يجد كفاف يومج و و 
 ونزاعاتهم النفسية. لحهم الدنيوية وأهدافهم الشخصيةمصاوالمجاهدينو إنَّما هي لهللا 

الدداقل والخدارج و والكدل ُيجمدع علدى  ممدن هدم فديمدع الكثيدرين اليدومين الماضديين في تحدن لهللا أيها األحبَّةو 
ا أنَّ المرحلة تحتاج قرار ا جريئا شجاع ا سريعا  ولكن ال أحد منهم يجرؤ على اتخاذ القرار!و حاسم 

يحسدبون حسداب مدزاوداتهم علدى بعضدهم أكثدر  وكلٌّ منهم يخشى ممن يزاود عليدج مدن الطدرف المقابدلوكي  ال 
ددى بهددا نفسددجكددلٌّ مددنهم هّمددممددا يحسددبون مددن مصدداِل  الثددورة والبلدددو  ددج أن  وج أن يحددافظ علددى صددورتج التددي زكَّ هم 

أهدم  و فهذا مقامج الُمصطنع وما كذبج على أتباعجالمهم ولو بخياراتر غير منطقيَّة وال ممكنةو ُيزاود على أقرانجو 
 ياف البالد وتشر د العباد.عنده من ض

 مددا هددو مصددداق حددديم النبددي إنَّ  الفجددور الددذي بل ددج أولئدده إّن هددذاوايددم هللا بددام وتددام هللا أيهددا السددادةو لهللا ل
 -صددلى هللا عليددج وسددلم  -هللِا  رسددولَ أنَّ و  -رضددي هللا عنددج  -مسددعود  ابددنِ الددذي أقرجددج البخدداري ومسددلم عددن 

ووْدَق )) : قددال ُجووَل َلَيْصووُدُق َحتَّووى ُيْكَتووَب ِعْنووَد ِج إنَّ الصِ  َيْهووِدي ِإَلووى الِبوورِ   وبنَّ الِبوورَّ َيْهووِدي ِإَلووى الَجنَّووِة  وبنَّ الرَّ
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يقاا. وبنَّ الَكِذَب َيْهِدي ِإَلى الُفُجوِر  وبنَّ الُفُجوَر َيْهِدي ِإَلوى النَّوارِ  ُجوَل َلَيْكوِذُب َحتَّوى ُيْكَتوَب ِعْنو  ِادِ  َد ِج وبنَّ الرَّ
 .َكذَّاباا ((

القددادة مددع أولئدده لددو صدددق و  إلددى االجتمددافو إلددى التعدداونو رو إلددى الخيددرو إلددى الصددوابوالصدددق يهدددي إلددى الِبدد
لقدددَّر  ووراء الكدواليس فددي ُغدرف السياسدة يحداكحقيقدة مددا يجدري علدى األر  ومددا بأقبددروا النداغ لدو و  وبعضدهم

والبددر يهدددي إلددى  ورفددوا علددى الحدد ِّ معهددمو فالِصدددق يهدددي إلددى الِبددولوق ووألعددانوهم فددي قيدداراتهم والندداغ مددوقفهم
وتركدوا النداغ ألعو دة  بيدد مرّوجدي  إقفاء الحقائ  على النداغوكِذبو أما لما استمرؤوا الجنَّةو أما لما استمرؤوا ال

 نسدمعُ ومدا ندر  الكذب على هللا حشدا للتأييد وتزكية  للنفسو كاندت النتيجدة مدا  همبعضاستحل  اإلشاعات... لّما
ُجولَ  وبنَّ  النَّواِر  ِإَلوى َيْهوِدي الُفُجوورَ  وبنَّ  الُفُجووِر  ِإَلوى َيْهوِدي الَكوِذبَ  ))وبنَّ و ألحبَّدةأيها ا  ُيْكَتوبَ  َحتَّوى َلَيْكوِذبُ  الرَّ
 ءاالمتددداجرة بددددمِمدددَن  وتضدددحيات العبدددادمدددن تضدددييع  وتضدددييع الدددبالدمدددن  رُ أفَجدددهنددداك وهدددل   َكوووذَّاباا(( جِ  ِعْنووودَ 

 ؟!المجاهدين والشهداء

 سددددددددددددددددألني أ: علدددددددددددددددى إحدددددددددددددددد  ال ددددددددددددددددرف: عدددددددددددددددن مددددددددددددددداذا سددددددددددددددددتخُطب؟؟ – حبَّدددددددددددددددةأيهدددددددددددددددا األ -البارحدددددددددددددددة  
عددن شددهادِة الددزور وقددوِل الددزورو سددأقطب وتفكيددرو و عددد كثددرِة تواُصددلر واتصدداالتو فقلددت لددج: ل بعددد طددول حيددرة  

رينل فقددال لددي وأن ندددعو وأن ُنخددِرج  النفيددرعددن  خطبددةأولدديس الوقددت وقددت الل :سددأقطب عددن الكدداِذبين المتصدددِّ
 ل؟؟!!الناغ للنفير

يدددا أقدددي الحبيدددبو أن أقُطدددب الُجمعدددةو يعندددي أن أتكّلدددم مدددع النددداغ بكدددالأر يالِمدددس واِقعهدددمو أن  قلدددت لدددجأجبتدددج: ف
دددس الرجدددال والشدددباب دقدددائ  معددددودةو ليخرجدددوا مدددن المسدددجد يمددددحون الشدددي   أقطدددب بالنددداِغ عدددن النفيدددرو أحمِّ

 الشي  قطبتج حماسيةل دقائ  معدودة ُامَّ ُيصدمون بواِقعهمو يقولون: ل ما شاء هللا 

كي  أقطب عن النفير وأنتم لم تبدؤوا بعملر بعد؟! كي  أقطب عن النفير ونص  تعداد العناِصدر موجدود فدي 
أنقددول للندداغ انِفددروا  ؟!هندداك مددن سددرق سددالح الندداغ وال نعددرف أيددن طمددرهو  كيدد  أقطددب عددن النفيددر المقددرَّات؟!
 بالِعصي والِحجارة؟! كفانا كذبا على الناغو كفاكم ترقيعا ألولئه الفاسدين..قاِتلوا 
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ع فيها البندقيةو ُيرسلون الشبابو ويمدحون أنفسهم بمدا شهدنا المعارك و ين صفِّنا و ين العدو كيلومتراتو ال تنف
ذبا ونفاقدا ودَجدال علدى ارتقى ِمن شهداءو والسالح الثقيل مخبأ ومدفون ومطمور أهدم مدن دمداء الشدهداءو كفدى كد

 الناغو إن أردنا أن نتكلَّم فالبدَّ أن نتكلَّم بكالأ ُيالمس الواقع ... 

و فددأول حددلّر أن يرتدددَّ أولئدده عددن نفدداِقهم وأن َيخرجددوا وأن يقولددوا للندداغ حقيقددة مددا يجددريو أن  إن أردنددا اآلن حددال 
-ال و دئس الخاِتمدة ورحدم هللا ابدن مسدعودر يضعوا الناغ بصورة الموق و أما إن استمروا على كذبهم فبئس الحد

ها رسول هللا صفات المنافقين التي .. .."ماع افات المنافقينالكذب جِ  ":إذ قال: -رضي هللا عنج ى صدلَّ  -عدَّ
ِمْنُهنَّ  َكاَنْ  ِفيوِه )) أْرََع  َمْن ُكنَّ ِفيِه  َكاَن ُمَناِفقاا َااِلصاا  َوَمْن َكاَنْ  ِفيِه َاْصَلة  : يوأ قدال  –هللا عليج وسلم 

َ  َكوَذَب  َوِبَذا َعاَهوَد َغوَدَر  َوِبَذا َااَاوَم  فد  تَّ مُ ]. َفَجوَر((َاْصَلة  ِمْن ِنفاق  َحتَّى َيَدَعَها: ِإَذا أْؤُتِمَن ااَن  َوِبَذا َحودَّ
 .[َعَلي جِ 

عاهدد وأعطدى أمان دا ف دَدرو  ؛ فمن حدَّن ب يدِر الحقيقدةو كدذَّابو مدنالكِذب القاسم المشترك بين هذه الصفات هو
 .ماف صفات المنافقينب جِ الكذِ كذَّابو ومن إذا قاصم فَجر في قصومتج وافتر  على قصِمجو كذَّابو ف

  جموع؟!ن يسوسون هذ  الوالكذابون والمنافقو ولعلَّ سائال يسأل: ما نفعل

فددنحن نتدداجر مددع هللا  وال ندددف الجهددادو فالدددفع يكددون مددع البددرِّ والفدداِجر وأقددول لدده أقددا اإلسددالأ: ال ندددف الجهدداد
ج   فسالح ووليس مع القادةو ال ندف الجهاد علدى عددونا النصديري الكدافر وال شدأن لندا ب يدر الصادقين أصال موجَّ

الكدداذبين  تألن أر  الشدداأ المباركددة المحفوظددة بحفددظ هللاو فضددح نتفدداءلبددل  ووال نتشدداءأ ال ندددف الجهدداد وذلدده
درينوقَ الكدافرين وسيسدتبدل هللا عليهدا المُ  حنُ وسدتط والمندافقينعرَّت و و  كبيدرة بأندج ام تعدالىواقتندا بد كبيدر أملندا صِّ

اِدِقيَن(( َمعَ  َوُكوُنوا َّللاََّ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها ))َيا سيستبدلهم بقوأر صادقينوأأ  جال عاجال    [.119]التو ة: الصَّ

مع الصادقين وولي علينا الصادقين أقدول مدا تسدمعون وأسدت فر هللا لدي ولكدم اللهم اكتبنا مع الصادقين واحشرنا 
 فاست فروه فيا فوز المست فرين.
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 الخطبة الثانية:

ا كثير ا كما أمرو وأشهد أن ال إلج إال هللا وحده ال شريه لجو إقرارا  بر و يتدجو وإرغامدا  لمدن َجحدد بدج  الحمد م حمد 
و سديد الخلد  والبشدرو صدّلى هللا وسدلَّم و دارك عليدج وعلدى  ل بيتدج ورسدولج هللا عبددوكفرو وأشهد أن نبيَّنا محمدا  

دا بعدد إقدوة اإليمدانأذن بخبر وَعتين بنَظرو أو ما اتصلت ع الُ َرروالميامين وأصحابج  هللا تعدالى يقدول  ... أمَّ
 .[18]ق: ((ِإًلَّ َلَدْيِه َرِقيب  َعِتيد  َما َيْلِفُظ ِمْن َقول  )): وهو أحكم القائلين

 ولما كان الكِذب أشنع مدا يجدري علدى اللسدانو ولهذا كان التوجيج النبوي ألن نراقب ألسنتنا وأن نحاسب أنفسناو 
عدن الكدِذب علدى كدلِّ حدالو فنهدى وشددد   –ى هللا عليدج وسدلم صلَّ  -فقد نهى النبي  ووهو مفتاح الشرور واآلااأ

ى هللا صددلَّ  -و وفددي صددحي  اإلمدداأ مسددلم أن رسددول هللا وي ددص  الندداغ النهددي علددى مددن يكددِذب فددي بيعددج وشددراءه
يََّنوا ُبووِرَ  َلُهَموا ِفوي َبْيِعِهَموا  َوِبْن َكوَذَبا وَ »قدال:   –عليج وسلم  َقا  َفِإْن َاَدَقا َوََ َكَتَموا اْلَبيِ َعاِن ِباْلِخَياِر َما َلْم َيَتَفرَّ
د النبدي فددي موضددوف نقدل األقبددارو فيددهدذا فددي الب ...«َبَرَكووُة َبْيِعِهَموواُمِحووَق  نهددى ع والشدراءو كددذله أيهدا السددادة شدددَّ

ى صددلَّ  -تأك دددر وال توا د و وفددي ذلده أقددرج اإلمداأ مسددلم أن رسدول هللا النبدي عددن نقدل األقبددار مدن غيددر تثب دتر وال 
َ  ِبُولِ  َما َسِمعَ )) َكَفى بالَمْرِ  َكِذباا أْن ُيحَ قال:   –هللا عليج وسلم  مدن تأقدذ الرسدائل المجهولدة وتنشدرها  يدا. ((دِ 

ددأتيدده الرسددائل الصددوتية ال تدددري مِ يددا مددن ت وعلددى ال ددرف والمجموعددات وتنشددرها علددى عشددرات المجموعدداتو ن مَّ
َ  ِبُولِ  َما َسِمعَ )) َكَفى بالَمْرِ  َكِذباا أْن ُيحَ  ات  هللا فيما تنشرو  َلوكَ  َلْيَ   َما َتْقفُ  َوًَل )) هللا تعالى يقول له:. ((دِ 

ْمعَ  ِإنَّ  ِعْلم   ِبهِ   ...[36]اإلسراء: ((َمْسُئوًلا  َعْنهُ  َكانَ  ُأوَلِئكَ  ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّ

ر؛ لُقددب  الكددِذبوعلددى سددبيل المددزاح حتددى ولددو عددن الكددذب  –ى هللا عليددج وسددلم صددلَّ  -لددذله نهددى النبددي   والتنددد 
 -أ الكدِذب ولكدي يعتداد المسدلم علدى أن ُيندزِّه لسدانج مدن الكدِذبو ولكدي ال يعتداَد النداغ الكدِذبو نهدى النبدي ولشد  
عدن الكدِذب  –ى هللا عليدج وسدلم صدلَّ  -عن الكِذب حتى على سبيل الُمدزاحو نهدى النبدي  –ى هللا عليج وسلم صلَّ 

ى هللا صددلَّ  -و داود والترمددذي أن رسددول هللا ولددو علددى سددبيل اللعددبو وفددي هددذا أقددرج أبددعلددى الولدددان والصددبيان 
ُ  بالحوودي  لُيْضوِحَك بووه القووم  فَيكووِذُب  ويول   ويوول  »قدال:   –عليدج وسدلم  وفدي مسددند  .«لووه لووه  ويول   للووِذي ُيحودِ 
 وَصددِبيٌّ  َوَأَنددا َبي ِتَنددا ِفددي - َوَسددلَّمَ  َعَلي ددجِ  ّللاَُّ  َصددلَّى - ّللاَِّ  َرُسددولُ  َأَتاَنددا :َقددالَ  َأنَّددجُ  َعدداِمرر  ب ددنِ  ّللاَِّ  َعب دددِ  َعددن  أحمددد اإلمدداأ 
ُرجُ  َفَذَهب تُ  :َقالَ  دي َفَقاَلت   .أِلَل َعبَ  َأق  ِطدهَ  َتَعدالَ  ّللاَِّ  َعب ددَ  َيدا :ُأمِّ  :-َوَسدلَّمَ  َعَلي دجِ  ّللاَُّ  َصدلَّى- ّللاَِّ  َرُسدولُ  َلَهدا َفَقدالَ  .أُع 
تِ  َوَمددال ِطَيددجُ  َأن   َأَرد  ِطيددجِ  :َقاَلددت   ل.ُتع  ددر ا أُع   َلوومْ  َلوووْ  ِإنَّووكِ  "َأَمووا :-َوَسددلَّمَ  َعَلي ددجِ  ّللاَُّ  َصددلَّى- ّللاَِّ  َرُسددولُ  َفَقددالَ  :َقددالَ  .َتم 
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: َيوا رسووَل ج أنَّ اْمرأةا قالو  :-َرِضَي هللُا عنها-عن أسماء وفي البخاري ومسلم  ..ل.ْذَبة  ك َعَلْيكِ  ُكِتَبْ   َتْفَعِلي
]أي ادعيدت أن زوجدي ُيعطيندي كدذا  ؟ْوِجي َغْيَر الَِّذي ُيْعِطينويَعَليَّ ُجَناح  إْن َتَشبَّْعُ  ِمْن زَ    إنَّ ِلي َضرَّةا فهل

لتظهددر أمدداأ الندداغ أن زوَجهددا ُيحبهددا كمددا ُيحددب  وكددذا ألظهددر أمدداأ الندداغ وأفتخددر بأشددياء لددم يعطنددي إيهددا حقيقددة  
ى صدلَّ  -َفَقواَل النَّبويُّ   أدعي القدرة على ماال أقدر[ ... أدعي مكانة  ليست ليو أدعي منصب ا ليس ليوضرَّتها 

كمدن يرتددي او دا لديس لدج ويركدب مركو دا لديس  .((َثوْوََْي ُزور   الُمَتَشبِ ُع ِبما َلْم ُيْعَط َكاَلِبو ِ )) :–هللا عليج وسدلم 
عيا القددرة علدى مدا ال يسدتطيعجو لج ويدعي منصبا لديس لدج النداغ فدَّذا قصددوه ليقصدده  متظداهرا أمداأ النداغ مددَّ

 أاوابددا فخمددة  يرتدددي  كمددن .((َثووْوََْي ُزور   الُمَتَشووبِ ُع ِبمووا َلووْم ُيْعووَط َكاَلِبوو ِ ))فهددو ممددن قددال النبددي فدديهمو  ...قددذَلهم
 ليتوهم الناغ بج قالف مكانتج. ااستعاره

لما ضر نا هذه األمثلدةو النهدي عدن الكدِذب فدي البيدع والشدراءو النهدي عدن الكدِذب حتدى فدي أقا اإلسالأو الحظ  
عيا أن أحددا أعطداك  بيان والِولدانو النهدي عدن الكدِذب ولدو بشديء عنددك مددَّ المزاحو النهي عن الكِذب على الصِّ

ه إلى أن النبي  يريد أن يبني أمَّة تقدوأ علدى الِصددقو هدذه األمَّدة  –ى هللا عليج وسلم صلَّ  -إياه.... كل  هذا مرد 
دق  ...ال تنتِصر ولن يفت  هللا لهاو إال إن ُبني مجتمعها ودولتها على الصِّ

سدتقالة أو مسد ول تجداه شدعبج قدد تضدطره إلدى االاآلن في الدول التي تحترأ شعو ها ِكذبة  واحدة تثبت علدى أي 
يِ وينَ  ِفوي َعَلْيَنوا َلْيَ   َقاُلوا ِبَأنَُّهمْ  ))َذِلكَ نا يكِذبون كثير او ِكذبة واحدة على شعو همو علي اإلقالةو ] ل  (( َسوِبيل   اْلُمِ 
 .أما على شعو هم فكذبة واحدة تضطرهم لالستقالة أو اإلقالة.. [.75ِعمران:

عابدددا لثواددانو وكددان عدددًوا محار  ددا م ولرسددولجو  سددفيان يددوأ كددان مشددركا كددافرا تخيلددوا معددي أيهددا السددادةو أن أبددا
ددا سددألج عامددُل الددروأ عددن النبددي  وأن يكددِذب ِكذبددةر واحدددةكددان ُينددزِّه نفسددج عددن   –ى هللا عليددج وسددلم صددلَّ  -لددذله لمَّ

لدذله صددق صدق ولدم يكدِذبو وهدو المشدِرك عابدُد الدوانو كدان ُيندزِّه نفسدج ِمدن أن ُتعدرف عليدج ِكذبدة فدي حياتدجو 
 ... –ى هللا عليج وسلم صلَّ  -كل من سألج عن النبي  مع

أولسنا أحدر  بدأن نتحدرَّ  الصددق فدي حياتنداو المخدرج لندا مدن الضدي   أولسنا أحر  بذله ونحن أمَّة اإلسالأ...
الددذي نحددن فيددج إال بددأن نصددُدق أوَّال مددع أنفسددنا ومددع قالقنددا وأن نصددُدق فيمددا بينندداو أن نفهددم حقيقددة مددا يجددري اددمَّ 

 حكَِّم عقولنا وال نضُع عواِطفنا أمامهاو فهذا مخرج  نسأل هللا تعالى أن ُيعيننا عليج.نُ 
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وقبل أن أقتم أيها السادةو وألنَّ الحديم عن الكدِذبو فكثيدر ا مدا يسدألني الدبع  عمدا ورد فدي بداب جدواز الكدِذب 
قدول أيهدا األحبَّدة بدأنَّ هدذه فنعلدى الزوجدة أو الكدِذب علدى العددو على الرجلين بنيَّدة اإلصدالح بينهمداو أو الكدِذب 

 الثالاة لها ضوابب دقيقة.
كدأن تقدول فدالن  يدذكرك بخيدرو فدالن  مدا شدهدناه يريددك لإلصالح بين الرجلينو فتكون بالكالأ العداأو أما الكِذب 

 بسوءو كالأ  عاأ تسعى بج في اإلصالح...
لكالأ العدداأ و مددا ال عهددد فيددجو ألنَّ النبددي حدددانا عددن االاددةر هللُا قصددمهم يددوأ وكددذله الكددِذب علددى العدددو يكددون بددا

]رواه البخداري[. رجدل  أعطدى عهددا بدام أو أمان دا اُدمَّ غددرو فلديس  َغوَدَر(( ُثومَّ  بوي أْعَطوى ))َرُجول  القيامةو ومنهمو 
نجو امَّ ت ُدر بج؛ من الكِذب الجائز على العدو أن تعاهد العدوَّ أو تقول لج سلِّم نفسه وأنت  ِمنو ادمَّ تقُتلدج!!  ت مِّ
 أعوذ بامو فهذا ال يكون ِمن مسلمر فِهم دينج.

ددا أن  الكددِذب علددى العدددو يكددون بددأن ال نددريهم حقيقددة قوتنددا نددوَف تسددليحناو الموار ددة والكددِذب العدداأ علددى العدددو... أمَّ
 نهم.ُنعطي عهدا ون در فليس ذله من ِصفاِت المسلمين وال يجوز في دي

والثالثةو الكِذب علدى الزوجدةو وهدذا يكدون فدي بداب المشداعر والعواِطد و )أندا بحبدهو أندت حبيبتديو ...( ولعلهدا 
والرحمدة والعطد  علدى األوالدو فيقدول:  يب ضها أو ال يحبهاو ولكدنَّ البيدوت ال ُتبندى علدى الحدبو ُتبندى عدالمودة

)إنددي أحبددهو أنددت حبيبتددي ...( هددذا مددا يكددون فددي بدداب الكددِذب الجددائزو أمددا أن ُتطاِلَبدده بنفقددةو فتقددوَل لهددا: للدديس 
معددي!ل وجيبدده ملدديء أو أندده أقفيددت المددال فددي ُدكَّاِنددهو فهددذا ال يجددوزو أن تقددول لدده: لأيددن ُكنددتل فتقددوَل لهددا: 

ِتها فهذا ِمن الكدِذب الدذي ال يجدوزلُكنُت في المسِجدل  ... الكدِذب علدى الزوجدة يكدون بدالكالأ عدن وأنت عند َضرَّ
 المشاِعر والعواِط .

ا بأن المجتمع الذي بني على الِصدق هدو المجتمدع الدذي سدُيكتب لدج النصدر وهدو الدذي ُيهّيد  هللا لدج  نكرر قتام 
مدن بيوتندا ومدع نسدائنا وأوالدندا ولنددفع القدادة فلنبددأ بالِصددق مدع أنفسدنا ومدع ر ِّنداو فلنبدأ بالصددق ُسُبل التمكينو 
 .ل عقولناعمِ لصراحة ولنسقب الكاذبين والمنافقينو ولنُ الصدق و ا إلى اوالمتصدرين دفع

دددن األعدددداء فيندددا وال ُتسدددلِّطهم عليندددا بدددذنو ناو أندددت موالندددا فانصدددرنا علدددى القدددوأ اللهدددم ألهمندددا مراِشدددد أمورندددا  وال ُتمكِّ
نوانالكافري  .... إني داف فأمِّ


