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أصون لساني عن الكذب

الدرس السادس التهذيب

تمهيد:
ُر  َز بها اهلل  اإلنسان عن الحيوان، فهو ُيعبِّ اللسان الناطق من أعظم النعم اإللهية التي ميَّ
عن مكنون القلب فال يستبين في األغلب الكفر واإليمان إال بشهادة اللسان، وأكثر ما يدخل 
ب معاذ بن جبل  من كون اإلنسان يؤاخذ بما يتكلم  الناس النار هو اللسان، ولذلك تعجَّ
ثكلتك   « فقال:  به؟  نتكلم  بما  لمؤاخذون  وإنا  اهلل  يا رسول   « فقال:  به ويحاسب على ذلك 
إال حصائد مناخرهم  قال على  أو  النار على وجوههم،  في  الناس  يكب  معاذ! وهل  يا   أمك 

ألسنتهم «)1(.
ُف على معنى الكذب. 1- أتعرَّ

الكذب هو: اإلخبار بالشيء على خالف ما هو عليه.
فالكذب من كبائر الذنوب ومفتاح لكل الموبقات، ومغالق لكل الخيرات.

قال تعالى: ﴿ ک  ک  ک  ک   گ ﴾)2).
اهلل عند  يكتب  حتى  الكذب  ويتحرى  يكذب  الرجل  يــزال  وما   «  :� اهلل  رســول   قال 

ابا «)3(. كذَّ

)1( مسند اإلمام أحمد  مسند األنصار   حديث معاذ بن جبل  .
)2( سورة الجاثية: 7

)3( صحيح مسلم  كتاب: البر والصلة واآلداب  باب: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله.
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  نشاط 1
َأبحُث عن سبب نزول قوله تعالى: ﴿ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    
نزلت،  وفيمن  التوبة،  سورة  من   (1(﴾ چ  ڃ 

صُه في خمسة أسطر. وُألخِّ
مهارة البحث والتلخيص

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ة قصَّ
وعبرة

ا من صور الكذب في حياتنا. ُد بعضاً 2- ُأعدِّ
: الكذب على اهلل  ورسوله: أولاً

الكذب على اهلل  وعلى رسوله � من أكبر الكبائر التي ُتْدِخل صاحبها النار، وخاصة 
د أن ُيحلِّل حراًما أو ُيحّرم حالاًل، قال تعالى: ﴿ وئ  وئ    ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ       إذا تعمَّ

ېئېئ﴾)2).
أْ   َمْقَعَدُه مَِن النَّارِ «)3(. ًدا   فَلَْيتَبَوَّ قال رسول �: » َمْن َكَذَب َعلَيَّ ُمتََعمِّ

ثانياًا: الكذب على الناس:
ْدَق يَْهِدي إِلَى الْبِرِّ، َوإِنَّ الْبِرَّ  َعْن َعبِد اهلل بن َمْسُعود  ، َعِن النَّبي � ، قَاَل : » إِنَّ الصِّ
يًقا، َوإِنَّ الَكِذَب يَْهِدي إِلى الُفُجورِ، َوإِنَّ  يَْهِدي إِلى الَْجنَّةِ، َوإِنَّ الرَُّجَل لَيَصُدُق َحتَّى يكون ِصدِّ

ابًا «)4(. ُجَل لَيْكِذَب َحتَّى ُيْكتََب ِعنَْد اهلل َكذَّ الُفُجوَر يَْهِدي إِلى النَّارِ، َوإِنَّ الرَّ

)1( سورة التوبة: 119
)2( سورة األعراف: 37

)3( صحيح البخاري  كتاب: الجنائز  باب: ما يكره من النياحة على الميت.
)4( صحيح البخاري  كتاب: األدب  باب قول اهلل تعالى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ﴾.
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قال النبي �: » آية المنافق ثالث إذا حدث كذب «)1(.

قال رسول اهلل �: » ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويٌل له ويٌل له « )2(.

عبداهلل  فقولوا  عبده،  أنا  فإنما  مريم،  ابن  النصارى  أطرت  كما  تطروني  »ال   :� الرسول  قال 
الكاذب حتى يكون  مجتمعنا  بيان عاقبة  د في  ورسوله«)3(.   وهكذا ديننا سد منافذ الكذب وشدَّ

مجتمًعا صادًقا متحرًيا للحقيقة.

من الكبائر ومن أشنع أنواع الجرائم التي تؤدي إلى هدر الحقوق وأكل أموال الناس بغير الحق 
العامة  للمناصب  المؤهلين  غير  المرشحين  تزكية  مثل  من  والناس  والقضاة  الحكام  وإضالل 

العتبارات القرابة أو مصالح دنيوية متخلًيا عن أمانته.

قال رسول اهلل �: » ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة، وال ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد 
أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال 

رجل مسلم « )4(.

أ - الكذب في الحديث بين الناس:

ب- الكذب إلضحاك الناس:

ج- المبالغة في اإلطراء والمدح:

د- شهادة الزور:

هـ- كذب التاجر في بيان سلعته:

صور الكذب على الناس :

)1( صحيح البخاري  كتاب: اإليمان  باب: عالمة المنافق.
)2( سنن الترمذي  كتاب: الزهد عن رسول اهلل �  باب: فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس.

)3( صحيح البخاري  كتاب: أحاديث األنبياء  باب: ﴿  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ ﴾.
)4( صحيح البخاري  كتاب: المساقاة  باب: من رأى أن صاحب الحوض والقرية أحق بمائه.
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أ –  من خالل البطاقات السابقة َأستنتُج أثر الكذب على   نشاط 2
ُله في الجدول اآلتي: مهارة االستنتاجالفرد والمجتمع، وُأسجِّ

أثرها عىل املجتمعأثرها عىل شخصية الكاذبصور الكذبم
يف احلديث بني الناس1
إلضحاك الناس2
باملبالغة يف اإلطراء واملدح3
شهادة الزور4
التاجر يف سلعته5

ب-  أكتب العقوبة الواردة في الشواهد النصية لمن كان   نشاط 2
مهارة االستنتاجالكذب سلوكه وخلقه.

العقوبةالشواهد
قال تعالى: ﴿ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ ﴾)1). 

قال تعالى: ﴿ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئڇ ﴾)2).
قال رسول اهلل �: » البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا 

بورك لهما في بيعهما، وإن َكِذبا وكتما ُمحقت بركة بيعهما «)3).

)1( سورة غافر: 28
)2( سورة آل عمران: 61

)3( صحيح البخاري  كتاب: البيوع  باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
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ُب لساني على تجنب الكذب. 3- ُأدرِّ

َأقوُل الحق ولو
كنت مازًحا

ُأصاحُب
الصادقين

ُأكثُر من ذكِر
اهلل تعالى

ُأعّود لساني على 
الكلمة الطيبة

ُأضيُف صوًرا أخرى تساعد على االبتعاد عن الكذب.  نشاط 3
مهارة التوسع

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

4- ُأوضُح الحالت التي يجوز لإلنسان أن يكذب فيها )1).
ُذكر عن رسول كما  التالية  للحاالت  إال  فيه  يرخص  وال  الشرائع  كل  في  م  ُمحرَّ الكذب 

 

اهلل �: » ال يحلُّ الكذُب إال في ثالٍث: يحدُث الرجُل امرأَتُه لُِيْرضيها، والكذُب في الحرِب، 
والكذُب لُِيْصِلَح بين الناِس «)2(.
على أن يكون بضوابط منها:

* أن تكون هناك ضرورة وحاجة له، أو مصلحة محققة.
* أال يترتب على الكذب أمر محرم شرًعا، أوُضر.

* أن تكون الكذبة على قدر الحاجة الداعية لها.

)1( اآلداب الشرعية والمنح المرعية  شمس الدين المقدسي  الحنبلي ج1
)2( سنن الترمذي  كتاب: البر والصلة عن رسول اهلل �   باب: ما جاء في إصالح ذات البين.
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: مُت مع إِخواني من الدرس أنَّ َتعلَّ

1- الكذب هو اإلخبار بالشيء على خالف ما هو عليه سواء أكان عمًدا أم خطًأ.
2- َوَعَد اهلل  َمْن ترك المراء والكذب بالجنة.

3- أقبح الكذب ما كان على اهلل وعلى رسوله �.
4- الكذب آية على النفاق وضعف الشخصية.

5- إباحة الكذب في مواطن ثالثة ) اإلصالح بين المتخاصمين، تواصل
       الزوجين، والحرب (. 

6 - القيمة المستفادة: ..................................................................................................................
7 - المظاهرالسلوكية: 

  أ  - ..........................................................................................................................................
ب - .........................................................................................................................................
جـ - .........................................................................................................................................

iPad


iPad


iPad




78

السؤال األول: عّرف الكذب.
. ............................................................................................................................................................................................

ْل ما يأتي: السؤال الثاني: َعلِّ
1- الكذب على رسول اهلل من الكبائر.

. .................................................................................................................................................................................

2- إباحة الكذب في الحرب.
. .................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث: ضع الرقم المناسب من المجموعة ) أ ) أمام ما يناسبه من المجموعة )ب) 
فيما يأتي:

) ب () أ (م

1
قال رسول اهلل � » أنا زعيم ببيت في َرَبض الجنَّةِ لمن ترك المراء وإن كان 
محًقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكِذَب وإن كان مازًحا، وببيت في 

أعلى الجنة لمن َحُسَن خلقه «)1(.
قبح الكذب على اهلل 

ورسوله.  

، فإن َمْن كَذَب َعليَّ فْلَيلِج النَّار «)2(.2 قال النبي �: » ال َتْكِذبوا َعليَّ
) يلج النار: يدخل النار (.

من الحاالت التي 
يباح فيها الكذب. 

اب 3 � يقول: » ليَس الكذَّ عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول اهلل 
الذي ُيصلُح بين الناس، َفيَنْمي خيًرا، أو يقول خيًرا «)3(.

الصدق من سمات 
المسلم.

عن عبداهلل بن عمر  عن النبي � قال: » المسلم َمْن سلم المسلمون ِمْن 4
لسانه ويده «)4(.

الكذُب ال َيصلُح في 
َجدٍّ وال في َهزلٍ.

)1( سنن أبي داود  كتاب: األدب  باب: في حسن الخلق.
)2( صحيح البخاري  كتاب: العلم  باب: إثم من كذب على النبي �.

)3( صحيح البخاري  كتاب: الصلح  باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس.
)4( صحيح البخاري  كتاب: اإليمان  باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
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