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 خطوزة الكرب

 عٍاصس اخلطبة:

  وأين يكون تعريف الكذب
 دواعي الكذب

    أمارات الكذب 
 ذم الكذب في القرآن والسنة

 صور الكذب
 التفصيل

 

ِذباً : الكرب لغة  ـَ َذَب َيْؽِذُب  ـَ ْدِق  بت افرجؾ إذا كسبتف إػ . . . افَؽِذُب كؼقُض افصِّ تؼقل ـذَّ

َذبُتف إذا أخزت أن افذي حيدث بف ـذب ـْ  (1). افؽذب وأ

 بِِخَلَِف َما ُهَق َشَقاٌء ِؾقِف اْفَعؿْ : الكرب اصطالحًا 
ِ
ء ْ ـْ افقَّ ْخَباُر َظ َٓ َواِشَطَة َبْغَ اْْلِ ُد َواخْلََطُل  إذ 

ْثُؿ َيتَْبُع اْفَعْؿدَ  ـَِّة َواْْلِ ْدِق َواْفَؽِذِب َظَذ َمْذَهِب َأْهِؾ افسُّ افصِّ
(2) 

ن ثَلثة أفقان، ويثبتفا، وهق يتػؼدها، هق يمشسفا: رأس افذكقب افؽذب: خطوزة الكرب : ويتؾقَّ

ؾقشجعف ظؾقفا ، إمـقة افؽاذبة ؾقام يزيـ فف مـ افشفقاتيبدو فصاحبف ب، واجلدل، واجلحقد، بإمـقة

ؾخاصؿ ظـ ، ؾنن أظقاه ذفؽ ختؿ باجلدل، ؾنذا طفر ظؾقف ؿابؾف باجلحقد وادؽابرة، بلن ذفؽ شقخػك

ومؽابًرا ، وـابر بف احلؼ حتك يؽقن مسارًظا فؾضَلفة، وافتؿس بف افتثبت، ووضع فف احلجج، افباضؾ

بافػقاحش
(3). 

                                            
ُص، رجٌل َخرَّاٌص. ويف القرآِن: }قُِتَل  (1) ، وىَو مائٌن. واإلفنُك. واخلَرن ُ ، ماَن َيَِْين ُ ْين

َ
ُص أيضاً ىَو احَلزنُر، يُقاُل: ىَو الَكِذُب. وادل َرَّاُصوَن{. واخلِرن اخلن

ُص خنِلَك، أي كم ما ُُينَزُر ِمنن ََثَرِِه. ويف فالٍن ُُننَلٌة، وَوَلٌع، أي َكِذٌب.   َكمن ِخرن

تَ َرَق وَخَرَق، ِإَذا َكَذَب. ويف القرآِن: }َوَخَرُقوان َلُو بَِنَْي َوبَ َناتٍ   {. واختَلَق الرجُل وَخَلَق، واخن

ُرونَجًة، ِإَذا عِمَل حديثاً َكِذبَاً.   وفالٌن ُيَشرُِّج األحاديَث، أي َيضُعها. ويُقاُل: َشرََّج ُأشن

اِد. ِإَذا كاَن خالصاً، كأنَُّو ُُسِّ  َي بادلصدِر، صارحُتُو وَكِذٌب ُُسَاٌق، وُصراٌح وُصراِحَيٌة: حمٌض. وقال أبو حامٍت، يُقاُل: شيٌء ِصراٌح، بكسِر الصَّ
 ِصراحاً. وقد يُقاُل: صريٌح وُصراٌح. كما يُقاُل: َكرْينٌ وُكراٌم. 

اٌب، وِكينذباٌن وَكينذبَاٌن مجيعاً، وُكُذبنُذٌب. انظر: التلخيص يف معرفة أُساء األشياء )ص:   (91والرجُل َكذَّ

 (. 528/ 2ادلصباح ادلنري يف غريب الشرح الكبري ) (2)

 (. 41)ص: األدب الصغري واألدب الكبري  (3)
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 ُ يف القوه والفعنوالكرب يكو

ِذيَن ال ُيْؤِمنُوَن بِآياِت اَّللَِّ َوُأوَلِئَك ُهُم : قوله تعاؼ فىَ األوه  ي اْلَكِذَب الَّ ََم َيْفََتِ  إِىَّ

إَِذا َجاَءَك ادُْنَافُِقوَن َقاُلوا َىْشَهُد إِىََّك َلَرُسوُل اَّللَِّ : قوله تعاؼ ووَ الجاٌي (505: اْلَكاِذُبوَن( )النحل

 (5: َّللَُّ َيْعَلُم إِىََّك َلَرُسوُلُه َواَّللَُّ َيْشَهُد إِنَّ ادُْنَافِِقَػ َلَكاِذُبوَن( )ادنافقونَوا

 فإن كذهبم كان يف اعتقادهم ال يف قوهلم فإن قوهلم كان صدقا )إىك لرسول اَّلل (( :قال الراغب

9 وإن ـان مطابًؼا فؾخارج، ؾقام أخزوا بف: أي: قنَ َيْشَفُد إِنَّ اْدُـَاِؾِؼَغ َفَؽاِذبُ  َوالّل : وؿال ابـ ـثر

 .وهلذا ـذهبؿ بافـسبة إػ اظتؼادهؿ9 ٕهنؿ مل يؽقكقا يعتؼدون صحة ما يؼقفقن وٓ صدؿف

ْػرًا َوَتْػِريؼًا َبْغَ اْدُْمِمـَِغ َوإِْرَص }: ؿقفف تعاػ وعا ووَ االثٍني  ـُ ارًا َو َُذوا َمْسِجدًا ِِضَ ـَ اَّتَّ ِذي اَدًا َوافَّ

ُْؿ فَ  ُ َيْشَفُد إهِنَّ ّٓ احْلُْسـَك َواللَّ
َـّ إِْن َأَرْدَكا إِ ـْ َؿبُْؾ َوَفقَْحؾُِػ َ َوَرُشقَفُف ِم ـْ َحاَرَب اللَّ َ

ِ
: )افتقبة{َؽاِذُبقنَ د

706) 

 (3. )أي يعؾؿ خبث ضامئرهؿ وـذهبؿ ؾقام حيؾػقن ظؾقف: ؿال افؼرضبل

ـَ َكاَؾؼُ ) ِذي َـّ َمَعُؽْؿ َأمَلْ َتَر إَِػ افَّ ـْ ُأْخِرْجتُْؿ َفـَْخُرَج
ـْ َأْهِؾ افِْؽتَاِب َفئِ َػُروا ِم ـَ ـَ  ِذي ْخَقاهِنُِؿ افَّ قا َيُؼقُفقَن ِْلِ

ُْؿ َفَؽاذُِبقنَ  ُ َيْشَفُد إهِنَّ كَُّؽْؿ َواللَّ  (77: ( )احلؼَوٓ ُكطِقُع ؾِقُؽْؿ َأَحدًا َأَبدًا َوإِْن ُؿقتِؾْتُْؿ َفـَـُْكَ

 :ويبغ ـذهبؿ يف ؿقهلؿ وؾعؾفؿ ؿقفف تعاػ. أي يف ؿقهلؿ وؾعؾفؿ :قاه القسطيب 

َْدَبارَ ) ْٕ َـّ ا وُهْؿ َفقَُقفُّ ـْ كََكُ
وهَنُْؿ َوَفئِ ـْ ُؿقتُِؾقا ٓ َيـُْكُ

ـْ ُأْخِرُجقا ٓ ََيُْرُجقَن َمَعُفْؿ َوَفئِ
 ُثؿَّ ٓ َفئِ

وَن(   (71: )احلؼ ُيـَْكُ

َوَجاُءوا َأَباُهْؿ ِظَشاًء َيبُْؽقَن }: اىل عَ إخوة يوسف حيح قاهووَ االثٍني كرلك وا قصْ اهلل تع

ئُْب َوَما َأكَْت بِ 75) َؾُف افذِّ ـَ ـَا ُيقُشَػ ِظـَْد َمتَاِظـَا َؾَل ـْ ـَّا ( َؿاُفقا َيا َأَباَكا إِكَّا َذَهبْـَا َكْستَبُِؼ َوَتَر ـُ ـٍ َفـَا َوَفْق  ُؿْمِم

َفْت ( َوَجاُءوا َظَذ ؿَ 76َصاِدؿَِغ ) ِذٍب َؿاَل َبْؾ َشقَّ ـَ  ِؿقِصِف بَِدٍم 

ُ اْدُْستََعاُن َظَذ َما َتِصُػقَن )  .{(77َفُؽْؿ َأكُْػُسُؽْؿ َأْمًرا َؾَصْزٌ ََجِقٌؾ َواللَّ

 : دواعي الكرب

َّا: قاه املاوزدي ٍِ ِّ : َوَأوَّا َدَواِعي اْلَكِرِب َفِى ى َأنَّ اْفَؽِذَب َأْشَؾُؿ َؾَرَ ، اْجتَِلَُب افـَّْػِع َواْشتِْدَؾاُع افّضُّ

اًرا بِاخْلَُدعِ  ُص فِـَْػِسِف ِؾقِف اْؽِسَ خِّ ُؾ َوَأؿَْرَب . َواْشتِْشَػاًؾا فِؾطََّؿعِ ، َوَأْؽـَُؿ َؾُرَ اَن اْفَؽِذُب َأْبَعَد فاَِم ُيَممِّ ـَ اَم  َوُربَّ

                                            
4
 وتفسري ابن كثري لسورة ادلنافقون  107وتفسري القرطيب لسورة التوبة آية  5/168انظر مقاييس اللغة  
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اُف  َٓ يَ 9 فاَِم ََيَ  َّ َٓ َيُؽقُن َحَسـًا َوافؼَّ َنَّ اْفَؼبِقَح 
إِ ـْ . ِصُر َخْرً َٓ ِم ْقِك اْفِعـَُب َو ـْ افشَّ ـَك ِم َوَفقَْس ُُيْ

ـُ اخْلَطَّاِب . اْفَؽْرِم احْلَـَْظُؾ  ُ َظـُْف  -َوَؿاَل ُظَؿُر بْ ْدُق َوَؿؾَّاَم َيْػَعُؾ : -َرِِضَ اللَّ َْن َيَضَعـِل افصِّ َأَحبُّ إََلَّ ، َٕ

اَم  ـْ َأْن َيْرَؾَعـِل اْفَؽِذُب َوَؿؾَّ  . َيْػَعُؾ  ِم
ِ
ْدُق ُمـِْجقؽ َوإِْن ِخْػتف: َوَؿاَل َبْعُض احْلَُؽاَمء َواْفَؽِذُب ُمْرِديؽ ، افصِّ

 .َوإِْن َأِمـْتف

َّا ٍِ َلَُمُف ُمْسَتظَْرًؾا: َوِو ـَ َٓ َحِديثًا ، َأْن ُيْمثَِر َأْن َيُؽقَن َحِديُثُف ُمْسَتْعَذًبا َو َؾَلَ َُيُِد ِصْدًؿا ُيْعَذُب َو

ِذي َفقَْسْت َؽَراِئُبُف َمُعقَزةً ، ُف ُيْسَتظْرَ  َٓ َطَراِئُػُف ُمْعِجَزةً ، َؾَقْسَتْحِع اْفَؽِذَب افَّ ًٓ ِِمَّا . َو َوَهَذا افـَّْقُع َأْشَقُأ َحا

ةِ 9 َؿبُْؾ  ـْ َمَفاَكِة افـَّْػِس َوَدَكاَءِة اهْلِؿَّ ُف َيْصُدُر َظ َكَّ
َّٓ فِِصَغِر َؿْدِر مَلْ َيْؽِذْب أَ : َوَؿْد َؿاَل اجْلَاِحظُ . ِٕ َحٌد َؿطُّ إ

 .َكْػِسِف ِظـَْدهُ 

َّا  ٍِ ُظَفا َظَؾقْفِ : َوِو َسِ ِه َؾقِسُؿِف بَِؼَباِئَح ََيْ ـْ َظُدوِّ َل ِم َوَيِصُػُف بَِػَضاِئَح َيـُْسُبَفا ، َأْن َيْؼِصَد بِاْفَؽِذِب افتََّشػِّ

َة اْفَؽِذِب ُؽـٌْؿ َوَأنَّ . إَفقْفِ  ـْ افـَّْقَظْغِ . إْرَشاهَلَا يِف اْفَعُدوِّ َشْفٌؿ َوُشؿ   َوَيَرى َأنَّ َمَعرَّ ًٓ ِم َوَهَذا َأْشَقُأ َحا

فِغَ  َوَّ ْٕ ِّ اْدُِّضِّ 9 ا ُف َؿْد ََجََع َبْغَ اْفَؽِذِب اْدُِعرِّ َوافؼَّ َكَّ
هِ . ِٕ ُع بَِردِّ َصَفاَدِة اْفَعُدوِّ َظَذ َظُدوِّ ْ  .َوفَِذفَِؽ َوَرَد افؼَّ

َّ ٍِ َوَكْػُسُف إَفقِْف ، َؾَصاَر اْفَؽِذُب َفُف َظاَدةً ، َأْن َتُؽقَن َدَواِظل اْفَؽِذِب َؿْد َتَراَدَؾْت َظَؾقِْف َحتَّك َأفَِػَفا: اَوِو

َنَّ اْفَعاَدَة َضبٌْع َثانٍ 9 َحتَّك َفْق َراَم ُُمَاَكَبَة اْفَؽِذِب َظِِسَ َظَؾقْفِ ، ُمـَْؼاَدةٌ  ـْ اْشَتْحَذ : اَمءُ َوَؿْد َؿاَفْت احْلُؽَ . ِٕ َم

َؽؿِ . َرَضاَع اْفَؽِذِب َظِِسَ ِؾَطاُمفُ  َّٓ َؽَؾَب َظَؾقْفِ : َوِؿقَؾ يِف َمـُْثقِر احْلِ ٌء إ اَب ََشْ  (5). َٓ َيؾَْزُم اْفَؽذَّ

ًة َظَؾقْفِ : ؿال افاموردي: أوازات الكرب تِِف َأَماَراٍت َدافَّ اِب َؿبَْؾ ِخْزَ َأكَّؽ إَذا : َؾِؿـَْفا. َواْظَؾْؿ َأنَّ فِؾَْؽذَّ

ـْتف َوَبْغَ َما َأْوَرَدُه َؾْرٌق ِظـَْدهُ  ـْ َبْغَ َما َفؼَّ ـَُف َومَلْ َيُؽ ـَْتُف احْلَِديَث َتَؾؼَّ َؽ : َوِمـَْفا. َفؼَّ ْؽَتُف ِؾقِف َتَشؽَّ َأكَّؽ إَذا َصؽَّ

ؽُّ ؾِقفِ َوفَ ، َحتَّك َيَؽاَد َيْرِجُع ِؾقفِ  اجَلَُف افشَّ ك َما ََّتَ َٓ َأكَّؽ إَذا َرَدْدت َظَؾقِْف َؿْقَفُف ُحِكَ َواْرَتَبَؽ َومَلْ : َوِمـَْفا. ْق

غَ  ُة اْدُْحَتجِّ ـْ ِظـَْدُه ُكْكَ اِدِؿغَ ، َيُؽ َٓ ُبْرَهاُن افصَّ ُ َوْجَففُ . َو َم اللَّ رَّ ـَ ـُ َأِِب َضافٍِب   :َوفَِذفَِؽ َؿاَل َظِعُّ ْب

اِب  َ افِسَّ ـَ اُب   .اْفَؽذَّ

ِغَ : َوِمـَْفا ِة اْدَُتَقِّهِّ ـْ ِذفَّ ابَِغ َوَيـُؿُّ َظَؾقِْف ِم ـْ ِريَبِة اْفَؽذَّ ـُ 9 َما َيظَْفُر َظَؾقِْف ِم َٓ ُيْؿِؽ َنَّ َهِذِه ُأُمقٌر  ِٕ

ـْ َكْػِسفِ  كَْساُن َدْؾَعَفا َظ ـْ آَثاِرَها9 اْْلِ بِْع ِم ـْ افؾَِّسانِ : َؽ َؿاَفْت احْلَُؽاَمءُ َوفَِذفِ . فاَِم يِف افطَّ َوَؿاَل . اْفَعقْـَاِن َأَكؿُّ ِم

 
ِ
اَيا: َبْعُض اْفُبَؾَغاء اَر اْفَزَ  . اْفُقُجقُه َمَراَيا ُتِريؽ َأْْسَ

                                            
 (. 263أدب الدنيا والدين )ص:  (5)
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َسَؿ بِاْفَؽِذِب ُكِسَبْت إَفقِْف َصَقاِرُد اْفَؽِذِب اْدَْجُفقَفةُ  اِذيبِِف ِزَياَداٌت ُمْػتَ ، َوإَِذا اتَّ ـَ َعَؾٌة َحتَّك َيِصَر َأ

ِة اْفَؽِذِب َظَؾقْفِ ، اْفَؽاِذُب َمْؽُذوًبا َظَؾقْفِ  ِة اْفَؽِذِب ِمـُْف َوَمَّضَّ  .َؾَقْجَؿُع َبْغَ َمَعرَّ

ِؿَ  ْدَق ُاُّتُّ ى افصِّ ُف إْن ََتَرَّ َب ، ُثؿَّ إكَّ ذِّ ـُ ُق ، َوإِْن َجاَكَب اْفَؽِذَب  َٓ ُيْعَتَؼُد َفُف َحِديٌث ُيَصدَّ َٓ ، َحتَّك  َو

ِذٌب ُمْسَتـَْؽرٌ  . ـَ
(6) 

يف شـتف   ملسو هيلع هللا ىلصوفؼد ذم اهلل تعاػ افؽذب يف ـتابف وذمف رشقل اهلل : ذً الكرب يف القسآُ والسٍة

ؾُّ }: بصقرة ظامة ؾؼال اهلل تعاػ ـُ ْؿَع َواْفبََكَ َواْفُػَماَد  اَن  ُأوفئَِؽ َوَٓ َتْؼُػ َما َفقَْس َفَؽ بِِف ِظؾٌْؿ إِنَّ افسَّ ـَ

 ْ  .[6: ]اجلاثقة {َويٌْؾ فُِّؽؾِّ َأؾَّاٍك َأثِقؿٍ }: ُف َمْسُموًٓ{  وؿال شبحاكفَظـ

ْؿَع }: وؿال ظز وجؾ - ؾِّ َأؾَّاٍك َأثِقٍؿ ُيؾُْؼقَن افسَّ ـُ ُل َظَذ  قَاضُِغ َتـَزَّ ُل افشَّ َهْؾ ُأَكبِّئُُؽْؿ َظَذ َمـ َتـَزَّ

اِذُبقنَ  ـَ ثَُرُهْؿ  ـْ  .[112 - 117: ]افشعراء {َوَأ

 ظَ 
ِ
 : َؿاَل ، ـْ َظبِْد اهلل

ِ
ْدِق )): ملسو هيلع هللا ىلصَؿاَل َرُشقُل اهلل ْدَق ََيِْدي إَِػ اْفِزِّ ، َظَؾقُْؽْؿ بِافصِّ َوإِنَّ افِْزَّ ، َؾنِنَّ افصِّ

يًؼا، ََيِْدي إَِػ اجْلَـَّةِ   ِصدِّ
ِ
ْدَق َحتَّك ُيْؽتََب ِظـَْد اهلل ى افصِّ ُجُؾ َيْصُدُق َوَيتََحرَّ ْؿ وَ ، َوَما َيَزاُل افرَّ ـُ ا إِيَّ

ى ، َوإِنَّ اْفُػُجقَر ََيِْدي إَِػ افـَّارِ ، َؾِننَّ افَْؽِذَب ََيِْدي إَِػ اْفُػُجقرِ ، َوافَْؽِذَب  ُجُؾ َيْؽِذُب َوَيتََحرَّ َوَما َيَزاُل افرَّ

اًبا ذَّ ـَ  
ِ
((افَْؽِذَب َحتَّك ُيْؽتََب ِظـَْد اهلل

(7)
 

ة وكحـ إن صاء اهلل تعاػ كذـر افتحذير مـ ومع هذا افذم افعام جاء ذـر افؽذب يف صقر ظديد

 :افؽذب يف شقاق ذـركا هلذه افصقر  ؾـؼقل وباهلل افتقؾقؼ

 :لمكرب صوز كجرية وٍّا; صوز الكرب

 :الكرب عمى اهلل تعاىل وزسولْ - 1

 :وافؽذب ظذ اهلل كقظان، وهذا أظظؿ أكقاع افؽذب

 .وهق يؽذب، ؿال اهلل ـذا: أن يؼقل الٍوع األوه

أراد : ؾنذا ؿال، ٕن ادؼصقد مـ افؽَلم معـاه 9أن يػِس ـَلم اهلل بغر ما أراد اهلل: وع الجاٌيوالٍ

فؽـ افثاين إذا ـان ، صاهد ظذ اهلل بام مل يرده اهلل ظز وجؾ، ؾفق ـاذب ظذ اهلل، اهلل بؽذا ـذا وـذا

ـِ }: لٕن اهلل ؿا9 ظـ اجتفاد وأخطل يف تػسر أية ؾنن اهلل تعاػ يعػق ظـف ي َوَما َجَعَؾ َظَؾقُْؽْؿ يِف افدِّ

                                            
 (. 265أدب الدنيا والدين )ص:  (6)

 (. 2607( صحيح مسلم )6094صحيح البخاري ) (7)
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ـْ َحَرٍج  َّٓ ُوْشَعَفا}: [ وؿال67: ]احلج {ِم [ وأما إذا تعؿد أن يػِس 175: ]افبؼرة {َٓ ُيَؽؾُِّػ اهلُل َكْػًسا إِ

ؾنكف ـاذب ظذ اهلل ظز ، اتباظًا هلقاه أو إرضاء دصافح أو ما أصبف ذفؽ، ـَلم اهلل بغر ما أراد اهلل

 .وجؾ

 وؿد حذر اهلل تعاػ مـ هذا افـقع مـ افؽذب يف َجؾة آيات مـ افؼرآن

ُ َأذَِن َفُؽْؿ } :مـفا ؿقفف تعاػ ًٓ ُؿْؾ آللَّ ـْ ِرْزٍق َؾَجَعؾْتُْؿ ِمـُْف َحرامًا َوَحَل ُ َفُؽْؿ ِم ُؿْؾ َأَرَأْيتُْؿ ما َأكَْزَل اللَّ

وَن )  َتْػَسُ
ِ
ُـّ افَّذِ 48َأْم َظَذ اللَّ َ َفُذو َؾْضٍؾ َظَذ ( َوما َط  افَْؽِذَب َيْقَم اْفِؼقاَمِة إِنَّ اللَّ

ِ
وَن َظَذ اللَّ ـَ َيْػَسُ ي

ثََرُهْؿ ٓ َيْشُؽُرونَ  ـْ َـّ َأ  (50) {افـَّاِس َوفِؽ

تَْػَسُ }: -ظز وجؾ  -وؿال  واْ َظَذ اهلل َوَٓ َتُؼقُفقاْ فاَِم َتِصُػ َأْفِسـَتُُؽُؿ افَْؽِذَب َهَذا َحَلٌَل َوَهَذا َحَراٌم فِّ

وَن َظَذ اهلل افَْؽِذَب َٓ ُيْػؾُِحقنَ  ـَ َيْػَسُ ِذي  .{افَْؽِذَب إِنَّ افَّ

ـَ َواِْلثَْؿ َواْفبَْغَل بَِغْرِ احْلَؼِّ }: -ظز وجؾ  -وؿال  َ اْفَػَقاِحَش َما َطَفَر ِمـَْفا َوَما َبَط َم َرِبِّ ُؿْؾ إِكَّاَم َحرَّ

قاْ بِالل مَ  ـُ ْل بِِف ُشؾَْطاًكا َوَأن َتُؼقُفقاْ َظَذ اهلل َما َٓ َتْعَؾُؿقنَ َوَأن ُتْؼِ  .{ا مَلْ ُيـَزِّ

ـَ افِْؽتَاِب َوَما }: ومـف ؿقل افقفقد وافـصارى َوإِنَّ ِمـُْفْؿ َفَػِريًؼا َيؾُْقوَن َأفِْسـَتَُفْؿ بِافِْؽتَاِب فِتَْحَسبُقُه ِم

ـْ  ـَ افِْؽتَاِب َوَيُؼقُفقَن ُهَق ِم  افَْؽِذَب َوُهْؿ َيْعَؾُؿقنَ ُهَق ِم
ِ
 َوَيُؼقُفقَن َظَذ اللَّ

ِ
ـْ ِظـِْد اللَّ  َوَما ُهَق ِم

ِ
 {ِظـِْد اللَّ

(67) 

ويدخؾ ؾقف مـ أؾتك بغر ظؾؿ مع إظراضف ظـ افتعؾؿ وادظاء افعؾؿ ـافذي  ُياهد ويـاضؾ ظذ أن 

 . . .يدخؾقن اجلـة ملسو هيلع هللا ىلصأهؾ افؽتاب مـ افذيـ ٓ يممـقن بافـبل 

مع بؾقغ افدظقة إفقف  ملسو هيلع هللا ىلصـذب ظذ اهلل تعاػ ؾنن افـصقص متقاترة يف أن مـ مل يممـ بافـبل ؾفذا 

ويػتح ادجال ، ملسو هيلع هللا ىلصوهذا يصد أهؾ افؽتاب ظـ اْليامن بافـل ، حرم اهلل ظؾقف اجلـة وـان مـ أهؾ افـار

ب ظذ وهذا ـؾف مـ افؽذ، بؾ وردُّتؿ ظـ اْلشَلم  -مـ ؿؾقع افعؾؿ يف ديـفؿ -فتشؽؽ ادسؾؿغ 

 اهلل تعاػ

ومـ ذفؽ ؿقل مـ ؿال بلن بقع اخلؿر فقس حراًما أو افػقائد افربقية فقست حراًما أو مـ حيؽل 

إؿقال افػؼفقة فؾـاس خطئفا وصقاهبا ثؿ يؼقل هلؿ اختاروا ما صئتؿ مـ هذه إؿقال يعـل ـلكف يؼقل 

ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلصام صئت  ؾليـ مؽاكة افـبل وؿقل فػَلن مـ افـاس ؾاخس أَي ملسو هيلع هللا ىلصادسلفة ؾقفا ؿقٓن ؿقل فؾـبل 

 يزظؿ أن هذا مـ افتقسر ظذ افـاس
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 ؾفق داخؾ يف أيات ٕن افـبل مبؾغ ظـ اهلل تعاػ ملسو هيلع هللا ىلصوأما افؽذب ظذ افـبل 

ـَ افـَّارِ )): ؿال ملسو هيلع هللا ىلصظـ افـبل ÷وظـ أِب هريرة  أْ َمْؼَعَدُه ِم ًدا َؾؾْقَتَبَقَّ َذَب َظَعَّ ُمتََعؿِّ ـَ ـْ   (7)((َوَم

ُحقا بِِف َوُهَق َطاِهرٌ : اهلقتؿل ؿال ابـ حجر  ُهَق َما ََصَّ
بَِرَتْغِ ـَ ـِ  ٍد ، َظدُّ َهَذْي قُْخ َأُبق ُُمَؿَّ َبْؾ َؿاَل افشَّ

ْػرٌ  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ اْفَؽِذَب َظَذ افـَّبِلِّ : اجْلَُقْيـِلُّ  ـَ . ـُ ِري  إَػ : َوَؿاَل َبْعُض اْدَُتَلخِّ
ِ
ـْ اْفُعَؾاَمء َأنَّ َوَؿْد َذَهَبْت َضاِئَػٌة ِم

ةِ  ؾَّ
ِ
ـْ اْد ِرُج َظ ْػٌر َُيْ ـُ  َوَرُشقفِِف 

ِ
 َوَرُشقفِِف يِف ََتْؾِقِؾ ، اْفَؽِذَب َظَذ اللَّ

ِ
َد اْفَؽِذِب َظَذ اللَّ َٓ َرْيَب َأنَّ َتَعؿُّ َو

ْػٌر َُمٌْض  ـُ  .َقى َذفَِؽ َوإِكَّاَم اْفَؽَلَُم يِف اْفَؽِذِب َظَؾقِْفاَم ِؾقاَم ِش ، َحَراٍم َأْو ََتِْريِؿ َحَلٍَل 

ومـ يغش ادشسي بجقدة ، ـحال مـ يـػؼ شؾعتف بإيامن افؽاذبة: الكرب يف البيع والشساء -2

 .مع ظظؿ خطقرتف وصدة افقظقد ؾقف، ؾام أـثر ما يؼع هذا بغ افـاس. بضاظتف

ُ َظـْفُ أِب ظـ    : َؿاَل ، ُهَرْيَرَة َرِِضَ اللَّ
ِ
ؾَْعةِ )): َيُؼقُل ، ملسو هيلع هللا ىلصَشِؿْعُت َرُشقَل اللَّ َؼٌة فِؾسِّ ُِمِْحَؼٌة ، احلَؾُِػ ُمـَػِّ

ةِ  ـَ ؾَْعةِ ))وفػظ مسؾؿ  (8)((فِؾَْزَ بِْح ، احْلَؾُِػ َمـَْػَؼٌة فِؾسِّ  (70)((َِمَْحَؼٌة فِؾرِّ

ـِ افـَّبِلِّ   َٓ ُيَؽؾُِّؿُفُؿ اهلُل َيْقَم اْفِؼقَاَمةِ )): اَل ؿَ  ملسو هيلع هللا ىلصَظ َٓ ُيزَ ، َثَلََثٌة  َٓ َيـُْظُر إَِفقِْفْؿ َو قِفْؿ َوهَلُْؿ َظَذاٌب َو ِـّ

 : َؿاَل  ((َأفِقؿٌ 
ِ
وا: َؿاَل َأُبق َذر  ، َثَلََث ِمَراًرا ملسو هيلع هللا ىلصَؾَؼَرَأَها َرُشقُل اهلل  ، َخاُبقا َوَخِِسُ

ِ
ـْ ُهْؿ َيا َرُشقَل اهلل ؟ َم

ُؼ ِشؾَْعتَُف بِاحْلَؾِِػ افَْؽاِذِب ، َواْدَـَّانُ ، اْدُْسبُِؾ )): َؿاَل   (77)((َواْدُـَػِّ

ُ َظـْفُ وظـ َحؽِ   ِحَزاٍم َرِِضَ اللَّ
ـِ  : َؿاَل ، قِؿ ْب

ِ
َؿا" : ملسو هيلع هللا ىلصَؿاَل َرُشقُل اللَّ َأْو  -، افبَقَِّعاِن بِاخِلقَاِر َما مَلْ َيتََػرَّ

َؿا : َؿاَل  َا ُبقِرَك هَلاَُم يِف َبقِْعِفاَم  -َحتَّك َيتََػرَّ ـَ ، َؾِنْن َصَدَؿا َوَبقَـّ َذَبا ُُمَِؼْت َبَر ـَ تاََم َو ـَ  ُة َبقِْعِفاَم َوإِْن 
(12)

" 

؛ وينسج األباطول تلو األباطول، فمن الناس من خيتلق األقاويل: الكرب إلفساد ذات البني -3

، وال يقوم هبذا الصنوع إال دينء النفس حقريها. وحيل حملها القطوعة والبػ، لوفسد بذلك ذات البػ

 واُ وَ ٌعيي اجلٍةوِو حبق جديس باحلس، وصدق، واحلولة معه قلولة، فإصالحه عزيز

                                            
 (. 110( ح )33/ 1صحيح البخاري ) (8)

 (. 2087( ح )60/ 3ح البخاري )صحي (9)

 (. 1606( ح ))1228/ 3صحيح مسلم ) (10)

 . (106( ح )102/ 1صحيح مسلم ) (11)
 . (2079( ح)58/ 3صحيح البخاري ) (12)
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امٍ كىا يف حديح  َفَقاَل َلُه ، إِنَّ َرُجاًل َيْرَفُع احلَِديَث إَِؼ ُعْثََمنَ : َفِقوَل َلهُ ، ُكنَّا َمَع ُحَذْيَفةَ : َقاَل ، ََهَّ

ََّ ٌ ََل َيْدُخُل اجْلَ )): ويف لفظ (13)((ََل َيْدُخُل اجَلنََّة َقتَّاٌت )): َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : ُحَذْيَفةُ  ((نََّة َى
(14)

 

 :الكرب إلضحاك الساوعني وتشويقّي-4

عن هَبِْز ، فواخوبة من يبحث عن إرضاء الناس بإغضاب اَّلل تعاؼ ويروم القبول عندهم بعذاب اَّلل

ثني أيب عن أبوه، بن حكوم ُث فوكِذُب ": يقول-ملسو هيلع هللا ىلص-سمعُت رسوَل اَّلل : قال، حدَّ َوْيٌل للَّذي ُُيَدِّ

 "َوْيٌل له، َوْيٌل له، و َ لُوْضِحَك به الق
(15)

 

فهذا ال بس ثوب الزور عَم قريب سوتعرى وينكشف مهَم : الكرب لمىفاخسة يف إظّاز الفضن -5

ةً ، َيا َرُسوَل اَّللَِّ: َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت ، أظهر من الفضل بالكذب  فَعْن َأْسََمءَ  َفَهْل َعَغَّ ُجنَاٌح إِْن ، إِنَّ ِِل ََضَّ

ِذي ُيْعطِونِي َتَشبَّْعُت  ْ ُيْعَط َكاَلبِِس َثْوََبْ )): ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ؟ ِمْن َزْوِجي َغرْيَ الَّ ََ ََل ادَُتَشبُِّع بِ

((ُزورٍ 
(16)

 

 :تشفِّيًا وٍّي وٌكايًة بّي; الكرب عمى املخالفني -6

َأْرَبٌع َمْن  ": َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصو َأنَّ النَّبِيَّ فهذه صفة النفاق العمغ وربعه كَم جاء يف حديث  َعبِْد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍ 

إَِذا : َوَمْن َكاَىْت فِوِه َخْصَلٌة ِمنُْهنَّ َكاَىْت فِوِه َخْصَلٌة ِمَن النَِّفاِق َحتَّى َيَدَعَها، ُكنَّ فِوِه َكاَن ُمنَافًِقا َخالًِصا

َث َكَذَب ، اْؤُُتَِن َخانَ  " ا َخاَصَم َفَجرَ َوإِذَ ، َوإَِذا َعاَهَد َغَدرَ ، َوإَِذا َحدَّ
(17)

. 

وهذا ما ، فقلَّ من يصدق حال ادطالبات أو اخلصومات: الكرب يف املطالبات واخلصووات -7

ؾؼؾ أن جتد مـ ، افسقاراتوعند حوادث ، يشاهد مراًرا وتكراًرا عند اخلصومات يف ادحاكم وغريها

 .ؾقتحؿؾ تبعتف9 ـل ٓ يؽقن احلؼ ظؾقف9 بؾ جتد مـ يؽذب، ويؼر بخطئف، يـصػ مـ كػسف

ـْ ُأمِّ َشَؾَؿةَ   ـِ افـَّبِلِّ ، َظ ـَ ، َوإِكَُّؽْؿ ََّتْتَِصُؿقَن إََِلَّ ، إِكَّاَم َأَكا َبَؼٌ )): َؿاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَظ َوَفَعؾَّ َبْعَضُؽْؿ أَْن َيُؽقَن َأحْلَ

ـْ َبْعضٍ  تِِف ِم ـْ َؿَضقُْت َفُف ، َوَأؿِِْضَ َفُف َظَذ َكْحِق َما َأْشَؿعُ ، بُِحجَّ ـْ َحؼِّ َأِخقِف َصقْئًا َؾَلَ َيلُْخذْ َؾَؿ َؾنِكَّاَم َأؿْطَُع َفُف ، ِم

                                            
 . (6056( ح )17/ 8صحيح البخاري ) (13)

 (. 105ح ) (101/ 1صحيح مسلم ) (14)

 رنؤط حسن. (، وقال األ4990( ح )342/ 7سنن أيب داود ت األرنؤوط ) (15)
 (. 5219( ح )35/ 7صحيح البخاري ) (16)

 . (34( ح )16/ 1صحيح البخاري ) (17)
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ـَ افـَّارِ  ـِ َظبَّاسٍ  (77)((ؿِطَْعًة ِم ـِ اْب دََّظك َكاٌس دَِماَء ، َفْق ُيْعَطك افـَّاُس بَِدْظَقاُهؿْ )): َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ افـَّبِلَّ ، َظ َٓ

َـّ افْقَِؿَغ َظَذ ، ِرَجاٍل َوَأْمَقاهَلُؿْ  َظك َظَؾقْفِ  َوَفِؽ  (78) ((اْدُدَّ

9 أو مسموفقف، أو مدرشقف، ـحال مـ يؽذب ظذ وافديف: الكرب لمتخمص وَ املواقف احملسجة -8

افخ إية  . . . مثؾ ـذب ظبد اهلل ابـ أِب  بعد ؿقفف واهلل فئـ رجعـا إػ ادديـة. خقؾًا مـ افعؼاب أو افعتاب

َنُ } :ؾلكزل اهلل ؾقف ََ ُذوا َأْي َ ُْم َساَء َما َكاُىوا َيْعَمُلونَ اَّتَّ وا َعْن َسبِوِل اَّللَِّ إِنَّ  (2: )ادنافقون {ْم ُجنًَّة َفَصدُّ

ـِ َأْرَؿؿَ و ـْ َزْيِد ْب ـَ ُأَِب  : َؿاَل ، َظ  ْب
ِ
ـُْت يِف َؽَزاٍة َؾَسِؿْعُت َظبَْد اللَّ ـْ ِظـَْد َرُشقِل : َيُؼقُل ، ـُ َٓ ُتـِْػُؼقا َظَذ َم

 َحتَّ 
ِ
ـْ َحْقفِفِ اللَّ قا ِم َـّ إََظزُّ ِمـَْفا إََذلَّ ، ك َيـَْػضُّ ـْ ِظـِْدِه َفقُْخِرَج ـْ َرَجْعـَا ِم ل َأْو ، َوَفِئ ْرُت َذفَِؽ فَِعؿِّ ـَ َؾَذ

َرُه فِؾـَّبِلِّ ، فُِعَؿرَ  ـَ ْثتُفُ ، ملسو هيلع هللا ىلصَؾَذ  ، َؾَدَظايِن َؾَحدَّ
ِ
 ُأَِب  إِ  ملسو هيلع هللا ىلصَؾَلْرَشَؾ َرُشقُل اللَّ

ـِ  ْب
ِ
َؾَحَؾُػقا َما ،  َوَأْصَحابِفِ َػ َظبِْد اللَّ

 ، َؿاُفقا
ِ
َبـِل َرُشقُل اللَّ َؿفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَؾَؽذَّ ل، َؾَجَؾْسُت يِف افبَقِْت ، َؾَلَصاَبـِل َهؿ  مَلْ ُيِصبْـِل ِمثُْؾُف َؿطُّ ، َوَصدَّ : َؾَؼاَل َِل َظؿِّ

 
ِ
َبَؽ َرُشقُل اللَّ ذَّ ـَ ُ َتَعاَػ َؾَلكَْزَل ؟ َوَمَؼتََؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َأَرْدَت إَِػ َأْن  [ 7: }إَِذا َجاَءَك ادُـَاؾُِؼقَن{ ]ادـاؾؼقن: اللَّ

َؿَؽ َيا َزْيدُ )): َؾَؼَرَأ َؾَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَؾبََعَث إََِلَّ افـَّبِلُّ  َ َؿْد َصدَّ (20) ((إِنَّ اللَّ
 

ؾؿـ ـان هذا دأبف ؾفق ، ـحال مـ يـؼؾ إخبار افؽاذبة مع ظؾؿف بؽذهبا: ٌقن األخباز الكاذبة -9

ـِ ُصْعبَةَ . مشارك فؾؽذاب يف اْلثؿو، ـذاب ـْ ادُِغَرِة ْب ـِ افـَّبِلِّ ، َظ َث َظـِّل َحِديًثا َوُهَق )): َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَظ ـْ َحدَّ َم

ِذٌب َؾُفَق َأَحُد افَؽاِذبِغَ  ـَ  .(17)((َيَرى َأكَُّف 

ـذب ؽرهؿ  ويـؼوكف أو يـؼون ومـ همٓء إخباريقن واْلظَلمققن افذيـ َيتؾؼقن افؽذب

ـِ ُجـَْدٍب ؿؾ ظـفؿ إػ أؾاق وهؿ يـدرجقن َتت حديث ؾقح اَن افـَّبِلُّ : َؿاَل ، َشُؿَرَة ْب إَِذا َصذَّ َصَلًَة  ملسو هيلع هللا ىلصـَ

قَْؾَة ُرْؤَيا)): َأؿْبََؾ َظَؾقْـَا بَِقْجِفِف َؾَؼاَل  ـْ َرَأى ِمـُْؽُؿ افؾَّ َفا: َؿاَل  ((؟ َم َما َصاَء )): َؾقَُؼقُل ، َؾِنْن َرَأى َأَحٌد َؿصَّ

 ُ قَْؾَة َرُجَؾْغِ َأَتقَايِن )): َؿاَل ، َٓ : ُؿؾْـَا ((؟ َهْؾ َرَأى َأَحٌد ِمـُْؽْؿ ُرْؤَيا)): َؾَسَلَفـَا َيْقًما َؾَؼاَل  ((اللَّ َفِؽـِّل َرَأْيُت افؾَّ

َشةِ ، َؾَلَخَذا بِقَِدي ـْ َحِديدٍ ، ؿٌ َوَرُجٌؾ َؿائِ ، َؾِنَذا َرُجٌؾ َجافٌِس ، َؾَلْخَرَجايِن إَِػ إَْرِض ادَُؼدَّ ؾُّقٌب ِم ـَ َؿاَل  ((بِقَِدِه 

ـْ ُمقَشك ُثؿَّ َيْػَعُؾ بِِشْدؿِِف أَخِر ، " إِكَُّف ُيْدِخُؾ َذفَِؽ افَؽؾُّقَب يِف ِصْدؿِِف َحتَّك َيبُْؾَغ َؿَػاهُ : َبْعُض َأْصَحابِـَا َظ

                                            
 (. 6967( ح )25/ 9صحيح البخاري ) (18)

 (. 1711( ح )1336/ 3صحيح مسلم ) (19)

 (. 4900ح ) (152/ 6صحيح البخاري ) (20)
 وىذا احلديث يف مقدمة صحيح مسلم. « يٌث َحَسٌن َصِحيحٌ َىَذا َحدِ »(. وقال الرتمذي: 2662( ح )36/ 5سنن الرتمذي ت شاكر ) (21)
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َٓ ؟ َما َهَذا: ُؿؾُْت ، فُ َؾقَُعقُد َؾَقْصـَُع ِمثْؾَ ، َوَيؾَْتئُِؿ ِصْدُؿُف َهَذا، ِمثَْؾ َذفَِؽ  ؾذـر احلديث . . . . َؾاكَْطَؾْؼـَا، اكَْطؾِْؼ : َؿا

ؾْتاَُميِن افؾَّقَْؾةَ : ُؿؾُْت : بطقفف وؾقف ايِن َظامَّ َرَأْيُت ، َضقَّ َٓ ، َؾَلْخِزَ ا افَِّذي َرَأْيتَُف ُيَشؼُّ ِصْدُؿفُ ، َكَعؿْ : َؿا اٌب ، َأمَّ َؾَؽذَّ

ُث بِافَؽْذَبةِ   (11). افخ احلديث. . . َؾقُْصـَُع بِِف إَِػ َيْقِم افِؼقَاَمةِ ، ْحَؿُؾ َظـُْف َحتَّك َتبُْؾَغ أَؾاَق َؾتُ ، حُيَدِّ

، ويضع إظَلم، ؾرؾع إؿزام، وُيؾْبِس ظذ افـاس، افذي يؼؾب احلؼائؼ اْلظَلملفّرا  الدجن 

 .يدخؾ َتت هذا افقظقد ويزري بافػضقؾة، ويغري بافرذيؾة

أو ، رؽبًة يف افتخؾص مـفؿ9 ؾؽثًرا ما يؽذب افقافدان ظذ أوٓدِّها افصغار: ى األوالدالكرب عم -11

قا ظـ افعبث وافؾعب9 َّتقيػًا هلؿ واكظر ـقػ . . .أو ؽر ذفؽ، أو حػًزا هلؿ ـل ُيِّدوا يف أمر ما، ـل يؽػُّ

راه شفًَل  ؾؽقػ بإمقر يتفاون بف أـثر افـاس وي حذر افـبل صذ اهلل مـ افؽذب ظذ إوٓد يف أمر ؿد

ـِ َظاِمرٍ 9 افعظقؿة افتل يؽذب ؾقفا ظذ إوٓد وـقػ بلمرهؿ افؽذب  ْب
ِ
ـْ َظبِْد اللَّ ل : َأكَُّف َؿاَل ، َظ َدَظتْـِل ُأمِّ

 
ِ
 ، َها َتَعاَل ُأْظطِقَؽ : َؾَؼاَفْت ، َؿاِظٌد يِف َبقْتِـَا ملسو هيلع هللا ىلصَيْقًما َوَرُشقُل اللَّ

ِ
َوَما َأَرْدِت َأْن )): ملسو هيلع هللا ىلص َؾَؼاَل هَلَا َرُشقُل اللَّ

 ، ُأْظطِقِف ََتًْرا: َؿاَفْت  ((؟ ُتْعطِقفِ 
ِ
تِبَْت َظَؾقِْؽ )): ملسو هيلع هللا ىلصَؾَؼاَل هَلَا َرُشقُل اللَّ ـُ  َأَما إِكَِّؽ َفْق مَلْ ُتْعطِِف َصقْئًا 

 (12)((ـِْذَبةٌ 

 .أٌْ عىمْ ءالكرُب عمى اهلل يوً القياوة مبا يعمي املس; ووَ أفحش صوز الكرب -11

ـتُْؿ َتْزُظُؿقَن }: ىا قاه اهلل تعاىلك ـُ ـَ  ُؿ افَِّذي ـُ آُؤ ـَ ـَ ُْشَ قاْ َأْي ـُ ـَ َأْْشَ ُهْؿ ََجِقًعا ُثؿَّ َكُؼقُل فِؾَِّذي َوَيْقَم َكْحُؼُ

ـَِغ )11) ـَّا ُمْؼِ ـُ  َربِّـَا َما 
ِ
ـَ 12( ُثؿَّ مَلْ َتُؽـ ؾِتْـَتُُفْؿ إَِّٓ أَن َؿاُفقاْ َواللَّ قَْػ  ـَ َأكُػِسِفْؿ َوَضؾَّ  َذُبقاْ َظَذ ( اكُظْر 

ونَ  اُكقاْ َيْػَسُ ـَ ا   (24){ َظـُْفؿ مَّ

ـَ ُأوتُ }: وقولْ تعاىل ـتُْؿ ُتَشاؿُّقَن ؾِقِفْؿ َؿاَل افَِّذي ـُ ـَ  آئَِل افَِّذي ـَ ـَ ُْشَ قاْ ُثؿَّ َيْقَم افِْؼقَاَمِة َُيِْزَيِْؿ َوَيُؼقُل َأْي

ْزَي افْقَْقَم وَ  ـَ )افِْعؾَْؿ إِنَّ اخْلِ قَء َظَذ افَْؽاؾِِري ـَّا 16افْسُّ ـُ َؾَؿ َما  ل َأكُػِسِفْؿ َؾَلفَْؼُقاْ افسَّ
ِ ِ
ـَ َتتََقؾَّاُهُؿ اْدََلئَِؽُة َطاد ( افَِّذي

ـتُْؿ َتْعَؿُؾقَن ) ـُ َ َظؾِقٌؿ باَِم   َبَذ إِنَّ اللَّ
ٍ
ـَ ؾِقفَ  ( َؾادُْخُؾقاْ َأبَْقاَب 17َكْعَؿُؾ ِمـ ُشقء ا َؾَؾبِئَْس َمثَْقى َجَفـََّؿ َخافِِدي

ـَ  ي ِ  .(18) {اْدُتََؽزِّ

                                            

 (. 1386( ح )100/ 2صحيح البخاري ) (22)

وكذا الشيخ شعيب على ىامش ( وحسنو الشيخ  األلباين رمحو اهلل يف صحيح سنن أيب داود. 4991( ح )298/ 4سنن أيب داود ) (23)
 السنن. 
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وهق افؽػر وتؽذيب ، أهنؿ يـؽرون ما ـاكقا يعؿؾقن مـ افسقء: وادعـك: قاه الشٍقيطي زمحْ اهلل

ـْتُْؿ َتْعَؿُؾقَن{ ]: بؼقفف، وؿد بغ اهلل ـذهبؿ، افرشؾ وادعايص ـُ َ َظؾِقٌؿ باَِم   .[75/17}َبَذ إِنَّ اللَّ

ؾام أحرى بافعاؿؾ افؾبقب أن 9 دواؾعفاْلصارة إػ احلديث ظـ افؽذب وظـ بعض مظاهره و  وبعدوأخيًرا 

وأثـك ، واهلل شبحاكف وتعاػ أمر بافصدق. وافؽذب مفقاة، ؾافصدق مـجاة9 وأن يؾزم افصدق، حيذر افؽذب

ـُقكُ : ظذ افصادؿغ ؾؼال تعاػ َ َو ـَ آَمـُقا اتَُّؼقا اللَّ َا افَِّذي ادِؿَِغ ] َيا أََيُّ : ملسو هيلع هللا ىلص وؿال افـبل. (778: [ )افتقبةقا َمَع افصَّ

كسلل اهلل اجلـة وما ؿرب إفقفا مـ ؿقل  (( وافز َيدي إػ اجلـة، ؾنن افصدق َيدي إػ افز9 ظؾقؽؿ بافصدق))

  وظؿؾ

 .والحمد هلل رب العالمين
 


