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درجة عليا ألية جامعة أو  ةيلة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أحيثما ورد،وأن هذه الرسا
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  شكر وتقدير
  

  على أن وفقني إلى كتابة هذه اكثير اطيب اوأحمده حمد ،اوآخر اأشكر اهللا أولً
  

  ،والشكر موصول إلى كلاأن ينفع به كل من قرأه وأعانني،واهللا أسأل لرسالةا
  

  وكذلك  الماجستير، درجةمن علمني منذ الصغر،وأخص بالذكر أساتذتي في 
  

  وأخص منهم الدكتور الفاضل الدكتور ،از هذا البحثفي إنج أشرف عليمن 
  

  اوأب افكان لي أستاذً ،الذي أرشدني ووجهني و صبر علي ،موسى البسيط
  

  الذي لواله بعد اهللا لما رأت ،عمران وكذلك الدكتور الفاضل محمد ،اوصديقً
  

   لحظة ويتابعني،خائباً فكان رغم انشغاله بعمله ال يردني ،استبانة البحث النور
  

  ساعدنيحظة حتى النهاية ، والشكر موصول إلى كل من نصحني و بل
  

  سأل أن يوفقنا إلى كلاللغوي،فجزاهم اهللا عني خير الجزاء،واهللا أ في التدقيق
  
  .مينخير،اللهم آ



 ج 
  

  

  

  اإلهداء

  تقيم،المبعوث رحمةإلى صاحب الخلق العظيم،الهادي إلى الصراط المس

  سيدي محمد بن عبد اهللا عليه،ولين واآلخريناأل األخالق،سيد للعالمين،متمم

  حفظهما اهللا وأمد  ،وإلى والدي الكريمين العزيزينأفضل الصالة وأتم التسليم

  التي ما بخلت علي حذيفة  بعمريهما وأحسن خاتمتهما،وإلى زوجتي الطيبة أم

  ، و شهد و حذيفةزينة  وبناتي بوقتها، وجهدها،وعلمها،وعطفها،وإلى أبنائي

  أو  خلق قويم،وإلى كل عالم صاحب ،وإلى كل صادقوإلى إخوتي وأخواتي 

   واألسرى،،وإلى الشهداء األبرارعلمني وأفادني وساعدنيمتعلم وكل من 

  .األحرار، وكل المسلمين أهدي بحثي هذا

  

  

  

  

  
  
  



 د 
  

  ملخص الدراسة
  
من يث أسبابها وآثارها ح ب في المجتمع الفلسطيني، منذالك سلوكهدفت الدراسة إلى دراسة       

الجها وع،)جاذرام اهللا نمو( في وسط الضفة الغربية، المدارس والمعلمين المساجد أئمةوجهة نظر 
  .في ضوء الشريعة اإلسالمية

  
وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي من أجل الوقوف على حقيقة انتشار سلوك     

  .، والمنهج التاريخي من أجل محاولة عالج سلوك الكذبالكذب بين أفراد المجتمع الفلسطيني
  
من مدارس رام اهللا ومخيماتها  الدراسة ار عينةياختو لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ب     

من المجتمع  )%5( ، وقد بلغت نسبتهاكور واإلناث،وشملت أيضا أئمة المساجدذال اها من وقر
  .لماً من الذكور واإلناثمع 3336إمام، و 89المكون من  األصل

  
 ،وب في المجتمع الفلسطينيذظاهرة الك انتشار سبابر في أالنظ الدراسة إلى هدفتوقد        
ة من األئمة والمعلمين، ى عينة الدراسة المكوناستبانة عل) 171(لك تم توزيع ذومن أجل  ،هاآثار

سباب أل سمين، األول خصصق مناالستبانة  تكونلها صالحة للتحليل اإلحصائي ، وتوكانت ك
ين تب، وتكون من اثنذآلثار الك القسم الثاني فخصص، أما  فقرةمن تسع وعشرين  ب ،وتكونذالك

   .فقرةوثالثين 
  

وقد تم استخدام الصدق التركيبي وصدق ،ستبانة لمعامل الصدق والثباتخضاع االإوقد تم       
 ين أظهراذالل) Chronbach Alpha(اخ الفاالمحكمين،أما بخصوص النتائج فقد تم استخدام كورنب

وكانت نتيجة االختبارات عدم وجود فروق دالة  متانة تلك االستبانة، مما أثبت صالحيتها للدراسة،
تعزى  ،بذفي استجابات العينة نحو أسباب الك ) α≥0.05(مستوى الداللة إحصائيا عند

ب تعزى لمتغير ذ، ونحو آثار الك)لتعليميالمستوى ا ،الجنس،مكان العمل،الصفة االعتبارية(لمتغير
دالة ،وعدم وجود فروق ) سنوات الخبرة،المستوى التعليمي الجنس،العمر،الصفة االعتبارية،(

ب تعزى لمكان ذونحو آثار الك ،)العمر وسنوات الخبرة(ب تعزى لمتغيرذإحصائيا نحو أسباب الك
   بين  إحصائية ات داللةذو نويةمع وكما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة.العمل

، وقد أوصى الباحث في نهاية الدراسة عدة توصيان هالناتجة عن ب واآلثارذأسباب الك
                                                                 .         من أهمها ضرورة تضافر الجهود من أجل عالج سلوك الكذب 



 � 
  

 
حث في نهاية الدراسة البحث عن عالج لسلوك الكذب ،أو على األقل الخد من اول الباوقد ح    

قام الباحث بالرجوع إلى كتب األدب التربوي،التي من أجل  وانتشاره بين أفراد المجتمع الفلسطيني،
 سالميةنظر الشريعة اإل ةب من وجهذالك تجالع معرفة كيف بحثت في األخالق اإلسالمية من أجل

العالج اإلسالمي من خالل القرآن الكريم والسنة المشرفة،وما توصل إليه استخالص  محاوالً بذلك
  .العلماء المسلمين سابقين والحقين
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SUMMARY 
 

  
This research aimed at studying the behavior of lying in the Palestinian 

society, its reasons and effects, from the point of view of teachers and 
scholars in the West Bank (Ramallah as a model). It also tried to deal with 
such behavior in terms of remedy. 

The researcher followed the descriptive method in search of the lying 
behavior in the Palestinian society, and the historical method in terms of 
remedy. 
 

To fulfill the aims of this study, the researcher chose a random sample 
of males and females from the schools of Ramallah, its villages and refugee 
camps. The sample also included mosque imams. Its percentage of the whole 
society was 5% out of the 89 imams, and 3336 male and female teachers who 
consist the whole society. 
 

The research's target was to go through the widespread behavior of 
lying in the Palestinian society and its effects. The researcher distributed 171 
questionnaires to the sample of teachers and imams which was all suitable for 
statistic analysis after getting them back. The questionnaire includes two 
sections. The first was dedicated to the reasons and has 29 parts; whereas, the 
second one was dedicated to the effects and has 32 parts.  
 

The questionnaire was subject to construct and refuse vability whereas  
reliability was tested through using Chronbach Alpha to insure proper 
questions .and found no significant statistical differences in the  sample 
answers due to sex, place of work and the educational level. That's true for the 
reasons and the effects. The research results showed no relationship between 
the reasons and the effects of  lying  
   
          The researcher referred to the educational literature which dealt with 
the ethics of Islam to know how it dealt with lying behavior from the Islamic 
point of view. At the end of the research the researcher tried to treat this 
behavior or at least control its widespread in the Palestinian society. To do so 
he referred to the books of educational literature which deal with Islamic 
ethics to know how it dealt with this behavior. He tried to extract the remedy 
from the Holy Quran and the Sunnah and what the Moslim scholars 
throughout Islamic History. 
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  تمهيد
  

الحمد هللا رب العالمين حمداً طيباً مباركاً فيه ، والصالة والسالم على أفضل الخلق وسيد المرسلين 
  -:عوث رحمة للعالمين وبعد بمحمد بن عبد اهللا الم

  
 تعالى ي وهبه اهللاذلعقل العليها ،واطر التي فُ تهنسان بفطر،واإلعبادات وأخالق واإلسالم عقائد ف

  .الخير والشروالحق والباطل ،وخالق السيئة ،واأل ،خالق الحسنةيميز بين األع أن ييستط، إياه
  

وسنة الرسول  ،القرآن الكريم هتماماً بالغاً ،ولعل المتتبع آلياسالم موضوع األخالق وقد أولى اإل
خالق الحسنة ،وتارة يرهب من األخالق ب باألهتمام ،فتارة يرغّا االذصلى اهللا عليه وسلم يدرك ه

  .يئة ومقارفتها الس
  

سالم خالق عنوان اإلوحسن المعاملة ،واأل،خالق ن مع غيره قائمة على مكارم األاوعالقة اإلنس
مع  وعالقاته ق اإلنسان حيث كان ،في بيته وعملهومثال على اإلحسان ،وتراف ،ل على اإليمانيودل

  .صديقه و عدوه ،وقت غضبه ورضاه 
  افإن هم ذهبت أخالقهم ذهبو   نما األمم األخالق ما بقيت        إ

 وعالقاتهاتبني األمم مجدها وحضارتها ،وتشيد صرحها ،وتقوي روابطها  الحميدة خالقوباأل
هب ذ،ويارتهاجيل القافلة ،وتقطع عالقاتها ،وتكسد تذالحضارات وتسير في  ملة تهديذ،وباألخالق الر

  .،ويتخلف ركبها  ريحها
  

 قأخالق أفراده ،وفشل أي مجتمع يكون بسبب األخال مجتمع يعتمد على حسن يوإن صالح أ
ث عن األخالق ،خاصة ية الحدييدرك أهم ،ع على واقع مجتمعنا الفلسطينيلطيالسيئة ،ولعل من 

  .،للعمل على اجتنابها والتحذير منهاالسيئة منها 
  

،وهو أصل  ه اهللا ورسوله والصحابة الصالحونالكذب خلق قبيح ،ذمف ، بذومن أسوأ األخالق الك
جه ،ألنه ينـتج  ئوخبث نتا،الشرور والمفاسد ، والكذب جماع كل شر ،وأصل كل ذم ،لسوء عاقبته 

،بل النميمة ،والنميمة تنتج البغضاء ،والبغضاء تؤول إلى العداوة ،وليس مع العداوة أمن وال راحـة 
   .ةواشقاء وبغضاء وعد

  



 ح 
  

 الكـريم  في القـرآن اهتماما بالغاً بيان قبحها ب اهتم اإلسالمالكذب  سلوك ومن أجل تنفير الناس من
   .الشريفة والسنة

  
 ويستفاد هـذا .في قلب واحد ، فال يجتمع اإليمان والكذب ،لإليمانوقد اعتبر اإلسالم الكذب منافيا  

قيـَل  :" في الحديث الذي يرويه صفوان بن سـليم قـال     -صلى اهللا عليه وسلم -قول النبي  من 
 ؟الَه َأيكُون الْمْؤمن بخيلً فَقيَل :نَعم :فَقَاَل ؟َأيكُون الْمْؤمن جبانًا  -صلى اهللا عليه وسلم -ه ِلرسوِل اللَّ

صـلى اهللا عليـه    -النبي  أقرفي هذا الحديث ،1" ال :َفَقَال ؟الْمْؤمن كَذَّابا فَقيَل لَه َأيكُون ،نَعم :فَقَاَل
ن أن اإليمان ال يجتمع مع إال أنه بي،يمان مع البخل والجبن رغم ذم اإلسالم لهمااجتماع اإل  -وسلم
  . كذبإما إيمان وإما  ،الكذب

  
 :-صلى اهللا عليه وسلم -قال النبي ،وأخطرها من سمات المنافقين أبرز سمةالكذب اعتبر اإلسالم و
نـه  أخان  وإن صام وصلى وزعم  وإذا اؤتمن،وإذا وعد أخلف ،ث كذبإذا حد: آية المنافق ثالث"

2"مسلمـ  ،بالشهادة ويظهر اإليمـان  ،فهو ينطق ا،ولو نظرنا إلى حال المنافق وجدناه كاذب ة والحقيق
  .بذاكهو و،وعلى من يراه فيوهمه أنه مسلم يصلي ويصوم عكس ذلك ،أي أنه يكذب على سامعه

  
يخدع به سامعه فيصدق  ،ذب يحدث الحديث،فالكاعظمى منافية لإليمانالكذب خيانة اإلسالم  عد وقد
صـلى اهللا   -وصف هذا الحال بالخيانة فقال   -صلى اهللا عليه وسلم -،والنبي ، وهو كاذب، قوله

 والكـذب ،3" كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا هو لك به مصدق وأنت له به كـاذب  "  -عليه وسلم
دع مـا  " : -صلى اهللا عليه وسـلم  -،قال  اقلب الكاذب فال يعرف للطمأنينة طعمإلى  ريبة تدخل

  ،4"يريبك إلى ما ال يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة
  

                                                 
تحقيق محمـد  :،دار إحياء التراث العربي،القاهرة1862،الموطأ،رقم)179(األصبحي،مالك بن أنس أبو عبد اهللا - 1

  .ثقات رجاله متصل، إسناده .فؤاد عبد الباقي
البغـا،دار بـن    مصـطفى :،تحقيق)33(الجامع الصحيح،رقم ): 256(البخاري،أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل - 2

 . هه1407كثير،دمشق،
محمد فؤاد عبد الباقي،دار البشائر :،تحقيق393األدب المفرد ص): 256(البخاري،أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل - 3

  ) .4971(د . هه 9،3014االسالميةط
،صـححه األلباني،محمـد ناصـر الدين،سلسـلة األحاديـث      )12313(رواه اإلمام أحمـد فـي المسـند،رقم    - 4

 الشـيخين  شرط على ثقات، رجاله متصل، إسناده. هه1405،بيروت،لبنان 5،المكتب اإلسالمي،ط3378الصحيحة،
   ومسلم البخاري



 ط 
  

وال يرضاه لنفسه إال وضـيع ،وكانـت    ا،حتى لو كان كافر اإلنسان لنفسه والكذب عار ال يرضاه
هرقل عندما  العرب في جاهليتها تأبى الكذب حتى على األعداء ،ولو نظرنا في قصة أبي سفيان مع

 عليـه  -زال على كفره والنبـي يأبو سفيان ال كان و - -صلى اهللا عليه وسلم - -سأله عن النبي
من عـار   اعدوه وخصمه إال أنه لم يكذب وأجاب على أسئلة هرقل بصدق خوفً-السالم الصالة و

ـ  روي ، احتى لو كان مباحينفِّرون من الكذب ويأنفون عنه العلماء  أن الكذب ،ونجد ن اإلمـام  ع
وى أن عمـر بـن عبـد    ر،وي 1الزهري أنه قال لو نادى مناد من السماء أن الكذب مباح ما كذبت

واهللا مـا  :كذبت فقال عمر بن عبد العزيز :فقال له الوليد  م الوليد بن عبد الملك في شيءالعزيز كلَّ
صلى اهللا عليه  - قال ،،والكذب طريق ممهد للفجور2كذبت منذ أن علمت أن الكذب يشين صاحبه 

الفجور يهدي إلى النار ،وإن الرجل ليكذب حتى يكتب  الفجور ،وإن إلىالكذب يهدي  وإن"  -وسلم
3 "اعند اهللا كذاب،جكله وال خير فيه وآثاره  فالكذب الممنوع شرذكرها ،لذلك نجد ، سيأتي خطيرة د

الخزي والعار في الدنيا واآلخـرة ،ووعـدهم   و ،اهللا تعالى لعن الكاذبين وأعد لهم العذاب األليمأن 
  . واهللا ال يخلف الميعاد ،بالنار مصيراُ 

 
ب في المجتمع ذالخطيرة والمدمرة أراد الباحث دراسة ظاهرة الك ب وآثاره الكثيرةذولخطورة الك 

  .لك اآلثار الناتجة عنه ،وكيفية عالجها في ضوء الشريعة اإلسالمية ذالفلسطيني وك
  

من أولى  مموضوع األخالق ،ومنهوكتب األخالق  ،ناولت كثير من كتب األدب التربويوفد ت     
ومما يكسب الدراسة أهمية إضافية هو عدم وجود أبحاث متخصصة هتمام ،ب بعض االذالك خلق

ا ذمما يعطي الباحث فرصة لبحث هفي المجتمع الفلسطيني ،)ب وآثاره وعالجهذأسباب الك(بعنوان 
  .الموضوع

 
منظمة ،وهدا التعاون على الخير  ةجتماعياسان بطبعه كائن يعيش مع أفراد مجتمعه في بيئة واإلن

بناء أيجب عل جميع  لذلكلية تجاه مجتمعه ،وخالص والشعور بالمسؤنتماء والوالء واإل،وصدق اال
 ب ،والعمل على التعرف على أسبابهاذالمجتمع الفلسطيني التعاون من أجل القضاء على ظاهرة الك

وحماية المجتمع ورفع  ،على المجتمع ككل ةآثارها  التدميري منتنبيه ،والعمل على إزالتها ،وال
  .لك من خالل عالج الظاهرة ذوالضرر عنه ،
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 ي 
  

أهتم العلماء  لهذاأركانه ،وفككه ، مفي المجتمع فتك به ،وهد انتشرا ذب مرض خطير ،إذفالك
خالق السيئة بشكل عام ،وعن األ لخالق بشكألسالمية بالحديث عن االمتخصصون في الشريعة اإل

إن  ذخالق ،وباب الشرور كلها ،إب أقبح األذن الكأللك ،وذ وصخصب بشكل مذخاص ،وعن الك
  .يرتكب كل المحظورات لكند ذب يصبح منافقاً خائناً ومخادعاً وغاشاً ،وعذمن يك

 
وي جاء مقتضباً ومختصراً على ب في كتب األدب التربذنتباه أن الحديث عن ظاهرة الكفت لالاللوا

ه لعلماء ،وقد استنتج العلماء من هذما جاء من آيات كريمة وأحاديث شريفة ،وبعض أقوال اخالف 
متخصصاً في  كتاباً ،إال  أنك ال تجدهب واآلثار المترتبة عليذسباب الكأحاديث بعض اآليات واأل

ع لما جاء منثوراً في كتب يمجملها تجال بعض البحوث الحديثة ،وهي في مب وآثاره ،إذلكاأسباب 
  .دى العلماء السابقين لاألدب التربوي 

 
في المجتمع الفلسطيني ،ومن هنا كان  هوآثار بذالك سبابأن يخصص بحثه في أراد الباحث أ لذلك

من المفترض أن يكون اإلمام  ذكعينة للبحث ،إ في المدارس والمعلمينالمساجد ئمة أختيار شريحة ا
الكبرى تقع  ةليوتربية المجتمع ،بل إن المسؤبهتماماً او ،كثرهم أدباً وعلماًأو ،أفضل الناسوالمعلم 

  .مند الطفولة في المدرسة ،و المسجد  األجيالعليهم ،فهم من يعمل على تربية 
  

 ذإعداداً جيداً ،إ)األئمة والمعلمين (أن تعد قادة المجتمع اإلسالمية كان لزاماً على األمة  ،ومن هنا
وبفسادهم يفسد المجتمع ،واألئمة والمعلمون هم قادة يصلح المجتمع  وصالح الحكام بصالحهم
  .المجتمع 

  
خالص وجد ين فيه،حيث يقوم كل منهم بدوره بإمن خالل العاملويسعى كل مجتمع لتحقيق أهدافه ،

   . لك المنفعة ذ،وك العالقة متبادلة متكاملةف ،واجتهاد ،وفي المقابل يحصلون على ما يشبع احتياجاتهم
  

  مشكلة الدراسة 
  

ي اليوم وتعامله,خالل نشاطاته االجتماعية ومن ,كمدرس وإمام مسجد,الحظ الباحث من خالل عمله
وأن الحديث العام بين ,بذالك سلوكأن المجتمع يعاني من  ةجتماعيوعالقاته اال,مع شرائح المجتمع 

وفي كل مجاالت ,ه حليها المجتمع بكل شرائمر من الحال التي وصل إذالناس هو الشكوى والت
  .ا أدى إلى فقدان الثقة بين الناسذوه,...بذوالتاجر يك,بذفالمهني يك, الحياة 

  



 ك 
  

ويرى الباحث أن ,فأراد دراستها ه المشكلة في المجتمع الفلسطينيدا المنطلق تأثر الباحث بهذومن ه
وأن للدين ,ؤدي إلى هدم المجتمع وتفككهب مرض خطير يذوأن الك,ترتب عليه آثاريو اب أسبابذللك
الحد منها على األقل والتخلص منها أو,ه الظاهرةذفي عالج ه ابالغً اآثر.  
  

لظاهرة ه ادوأن ه,ب في المجتمع الفلسطينيذالك سلوكيرى الباحث أنه من الضروري دراسة  لذلك
ويرى الباحث أن مشكلة  ,تمعب من آثار سلبية على المجذلما للك,هتمامتستحق الدراسة وجديرة باال
  .ب في المجتمع الفلسطيني وأسبابها وآثارهاذالدراسة تتلخص بظاهرة الك

  
  :أهداف الدراسة 

  
ه الظاهرة منتشرة في داألسباب التي تجعل ه حيث ب منذيهدف الباحث إلى دراسة ظاهرة الك

ي ضوء الشريعة وكيفية عالجها ف,ب على الفرد وعلى المجتمعذومن حيث آثار الك,المجتمع
  . اإلسالمية

  
  .مبررات الدراسة 

  
بين  وانتشاره, بذمر الناس من كثرة الكذت,ه الدراسةررات التي دفعت الباحث للقيام بهذمن المب

الباحث من آثار سلبية ظاهرة  وما لمسه,، وباقي أماكن العمل الناس في البيوت والمدارس والمتاجر
مما يؤدي إلى ضعف العالقات ,المجتمع  أفراد ام الثقة بيننعدامن أبرزها،على أفراد المجتمع و
  .االجتماعية في المجتمع 

  
  :أسئلة الدراسة 

  
  ؟ب في المجتمع الفلسطينيذأسباب ظاهرة الك ما
  ب في المجتمع الفلسطيني ؟ذهرة الكآثار ظا ما 

  ؟ب من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية ذكيف يمكن عالج ظاهرة الك
  ب وآثاره الناتجة؟ذبين أسباب الكمعنوية  ات داللة إحصائيةذ عالقة هل يوجد

  
  
  



 ل 
  

  فرضيات الدراسة 
  

تم صياغة الفرضيات التالية  على ما تقدم من األسئلة  بناء:  
  

صيغت  وبناء عليه,؟ب في المجتمع الفلسطينيذباب ظاهرة الكسأ هي ما: السؤال األول 
   -:الفرضيات اآلتية 

  
)  α≥0.05(مستوى الداللة اإلحصائية  دعن ذات داللة إحصائيةفروق  ال توجد:الفرضية األولى

  .تعزى لمتغير الجنس ،سباب الكذبأل ) األئمة والمعلمين(اتجاهات المبحوثين  متوسط في
  

 في)  α≥0.05(مستوى الداللة اإلحصائية  دعن ذات داللة إحصائية ال توجد فروق" :الثانيةالفرضية 
  .تعزى لمتغير العمر سباب الكذبأل ) األئمة والمعلمين( اتجاهات المبحوثين متوسط

  
)  α≥0.05(مستوى الداللة اإلحصائية  دعن ذات داللة إحصائية ال توجد فروق :الثالثةالفرضية 

  .مكان العملتعزى لمتغير  ،سباب الكذبأل ) األئمة والمعلمين(اتجاهات المبحوثين  متوسط في
  
  

مستوى الداللة اإلحصائية  دعن ذات داللة إحصائيةق ال توجد فرو : الرابعةالفرضية 
)0.05≤α (اتجاهات المبحوثين  متوسط في)تعزى لمتغير  سباب الكذبأل ) األئمة والمعلمين

  .الصفة االعتبارية
  

مستوى الداللة اإلحصائية  دعن ذات داللة إحصائية ال توجد فروق :الخامسةالفرضية 
)0.05≤α (ثين اتجاهات المبحو متوسط في)تعزى لمتغير  سباب الكذبأل) األئمة والمعلمين

  .سنوات الخبرة
  
  

مستوى الداللة اإلحصائية  دعن ذات داللة إحصائيةال توجد فروق  :السادسةالفرضية 
)0.05≤α (اتجاهات المبحوثين  متوسط في)تعزى لمتغير  سباب الكذبأل ) األئمة والمعلمين

  .المستوى التعليمي 
  



 م 
  

صيغت الفرضيات  هوبناء علي,؟ب في المجتمع الفلسطينيذما آثار ظاهرة الك: السؤال الثاني
   -:اآلتية

  
 في)  α≥0.05(مستوى الداللة اإلحصائية  دعن ذات داللة إحصائيةال توجد فروق :الفرضية األولى

  .تعزى لمتغير الجنس ،ثار الكذبآل ) األئمة والمعلمين(اتجاهات المبحوثين  متوسط
  

 في)  α≥0.05(مستوى الداللة اإلحصائية  دعن ذات داللة إحصائية ال توجد فروق: يةالثان الفرضية
  .العمرتعزى لمتغير  ،ثار الكذبآل )األئمة والمعلمين(اتجاهات المبحوثين  متوسط
  

 في)  α≥0.05(مستوى الداللة اإلحصائية  دعن ذات داللة إحصائية ال توجد فروق : الثالثةالفرضية 
  .مكان العملتعزى لمتغير  ،ثار الكذبآل) األئمة والمعلمين(المبحوثين اتجاهات  متوسط
  

)  α≥0.05(مستوى الداللة اإلحصائية  دعن  ذات داللة إحصائية ال توجد فروق :الرابعة الفرضية
  .الصفة االعتباريةتعزى لمتغير  ،ثار الكذبآل ) األئمة والمعلمين(اتجاهات المبحوثين  متوسط في

  
  

)  α≥0.05(مستوى الداللة اإلحصائية  دعن ذات داللة إحصائيةال توجد فروق  :خامسةال الفرضية
  .سنوات الخبرةتعزى لمتغير  ،الكذب ثارآل) األئمة والمعلمين(اتجاهات المبحوثين  متوسط في

  
)  α≥0.05(مستوى الداللة اإلحصائية  دعن ذات داللة إحصائية ال توجد فروق : السادسةالفرضية 

  .المستوى التعليميتعزى لمتغير  ،الكذب ثارآل ) األئمة والمعلمين(اتجاهات المبحوثين  طمتوس في

  
  
  
  
  
  
  
  



 ن 
  

ب واآلثار الناتجة ذات داللة  إحصائية بين أسباب الكذ معنويةٌ هل توجد عالقةٌ:السؤال الثالث
   - :صيغت الفرضية اآلتية  وبناء عليه ،هعن
  

أسباب الكذب واآلثار بين  )  α≥0.05(د مستوى الداللةعن ذات داللة إحصائية ال توجد عالقة 
 .الناتجة عنه

  
  .؟ب من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية ذكيف يمكن عالج ظاهرة الك: السؤال الرابع

  
  .المنهج التاريخي التحليليضمن ا السؤال ذابة عن هجتم اإل

  
  أهمية الدراسة 

  
الباحث عثر ألن . حسب علم الباحث ي فلسطيناألولى من نوعها فهي الدراسة  هذه يعتبر الباحث

  .ب لدى المراهقينذأسباب الكه، كجتمع بل تستهدف فئة معينة منتشمل الم ال على دراسات سابقة
  

إن هده  ذإ,فلسطيني ب في المجتمع الذلتشخيص ظاهرة الك,وتعتبر الدراسة محاولة منهجية علمية 
  .وكيفية عالجها ر المترتبة عليها،لك اآلثاذمع وكب في المجتذإلى رصد ظاهرة الك الدراسة ستؤدي

  
قاعدة بحثية علمية لدراسات الحقة يقوم بها  مختصون ومهتمون  بتقديم هده الدراسة تساعد وقد
 اوآثاره هده الظاهرة المجتمع من نقاذب ،وإذتمع الفلسطيني ، وقد تسهم في عالج ظاهرة الكجبالم

  .الخطيرة
  

و إلى آثاره الكثيرة والخطيرة على  ،ب في المجتمعذلفلسطيني إلى أسباب الكوقد تنبه الدراسة الكل ا
، أو على األقل اافر الجهود من أجل عالجها والتخلص منه،مما يؤدي إلى تضد المجتمعافرأ

   .المدمرة التخفيف منها ،وبالتالي حماية المجتمع من آثارها



 س 
  

  حدود الدراسة

راسة المساجد وبعض المدارس الحكومية و مـدارس وكالـة   شملت الد :الحدود المكانية والزمانية
ارها لتشمل مدينة رام اهللا ومخيماتها وقراها، وقد تم ي، تم اخت)رام اهللا(الغوث، وسط الضفة العربية 

  .م2011توزيع االستبانة عام 

رهـا  ايأما الشريحة المستهدفة بالمسح، فهي شريحة األئمة والمدرسين، وتم اخت :الحدود اإلنسـانية 
  :ألسباب منها

  .أن األئمة والمعلمين طبقة مثقفة ومتعلمة -

  .ألن األئمة والمعلمين لهم صفة اعتبارية خاصة في المجتمع -

   .     طبيعة عمل األئمة والمعلمين، حيث إنهم على عالقة مباشرة في المجتمع وبكل شرائحه -

ـ  اقتصرت الدراسة على أسـباب  :الحدود الموضوعية ـ  هوآثـار  بذالك فـي المجتمـع    هوعالج
  .مة والمعلمينلمجتمع الفلسطيني وهي شريحة األئالفلسطيني،وُأجريت الدراسة على شريحة من ا

  

  الحدود اإلجرائية

  .تتحدد باالستجابات على ضوء سمات العينة المختارة للدراسة -
  .ب واآلثار الناتجة عنهذاستبانة الك(األداة  - 
  .اإلحصاء المنهج الوصفي - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ع 
  

  مصطلحات الدراسة
  

  .جزءاً من حياتهم اليومية هي التصرف الذي ينتشر بين الناس بحيث يصبح:الظاهرة
  

 السلوك يتصف هذا،والمجتمعات  يكون سائداً في مجتمع ما من هي سلوك االجتماعية الظاهرة

   1.حدود ، وبالتلقائية بالعمومية أي يوجد في المجتمع بأسره دون
  
 الفعل ،كون اإلخبار بالقول يو اإلخبار عن الشيء بخالف ما هو عليه، وقد الكذب ه: بذالك
  .2أو غير دلك،الكتابة ،اإلشارة ،
  

ينتظموا،وأن يعتبروا أنفسهم وحدة  ن األفراد عاشوا معا مدة تكفي لكيهو جماعة م: المجتمع
  3ات حدود واضحة المعالمذاجتماعية 

  
 أو قوٍل لفعٍل ويدفعه ي يؤدي باإلنسانذاألمر ال،أو هو 4كل شيء يتوصل به إلى غيره  هو:السبب

  . اأو نافع ا،ضاراأو باطلًا صحيحقد يكون 
  

  5.إبقاء األثر في الشيء ، وأثر في الشيء ترك فيه أثرا: ما بقي من رسم الشيء، والتأثر هو: األثر
  .خيرا أو شرا سواء كان هو ما ينتج عن الفعل أو القول من تبعات ،وتكون مناسبة للفعل

  
 ي نريد أنذأو الخلق ال ،هو الطريقة أو الوسيلة التي يتم من خاللها التخلص من المرض: العالج 
  .منهنتخلص 
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  .مرادفاته حقيقة الكذب و: الفصل األول

  .الكذب تعريفه وحكمه -:المبحث األول 
  الكذب لغة:المطلب األول 

  االكذب اصطالح:المطلب الثاني 
  :حكم الكذب:ثالثالمطلب ال

اإلسالم واليهودية (من وجهة نظر الديانات السماوية الثالثالكذب :المبحث الثاني
  .)والنصرانية
  :123 ا0/.م -ا$,+ب *( و)':األول ا$#"! 

  .الكذب في نظر اليهودية:المطلب الثاني
  ).اإلنجيل(الكذب في نظر النصرانية:المطلب الثالث

  .تعريفها وأحكامهامرادفات الكذب :المبحث الثالث
  .شهادة الزور :األولالمطلب 

  .لبهتانا :المطلب الثاني
  .االفتراء :المطلب الثالث
  .اإلفك :المطلب الرابع

  .الفجور :المطلب الخامس
  .القذف :المطلب السادس
  .الغش :المطلب السابع
  .الخيانة :المطلب الثامن
  .الخداع :المطلب التاسع

  .الغدر  :شراعالمطلب ال
  .الفحش :ي عشرحادلب الالمط

  .النفاق :عشر المطلب الثاني
 .اإلشاعة عشر المطلب الثالث
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   اتعريف الكذب لغة واصطالح: المبحث األول 
  

 "يقـول ابـن فـارس   ،دق التي تدل على خالف الص) ك ذ ب (الكذب مأخوذ من مادة  :الكذب لغة
 االكذب خالف الصدق ،يقال كَذَب كَذب: ك من ذل ،"ال يبلغ نهاية الكالم في الصدقأنه ،وتلخيص هذا 
ثم كَذَب وكذَّب ،أي لم يصـدق   ،وحمَل فالن اوجدته كاذب نسبته إلى الكذب ،وأكْذَبتُه: ا،وكَذَّبتُ فالنً

ما كذب فالن أن فعل كذا ،أي ما لبث ،فأما قول العرب  كَـذَب عليـك كـذا    :في الحملَة ،وقولهم 
  .1"بمعنى اإلغراء ،أي عليك به ،وكَذَبك كذا

 مثـاُل همـزة ،و   كُذَبةٌو. ابوكذْ اكَذَب يكْذب كَذب: الكَذب نقيض الصدق ،يقاُل ":وقال ابن منظور 
انكَذْب. كَّع : والكُذَّبجمع كاذب ،مثل راكع ور،رٍ، : والكُذُبـبوكذب جمع كَذُوب ،مثل صبور وص

ويـأتي بمعنـى   ،عن الجبن عن الثبات فـي الحـرب   كناية ويأتي الكذب . 2"أخبر بالكذب:الرجل 
  .3معاريض الكالم والتورية

  
  . 4اأم خطً اا هو عليه سواء كان عمدعلى خالف م يءهو اإلخبار بالش : ااصطالحالكذب 

  . 5"بخالف ما هو عليه ءخبار عن الشيالكذب هو اإل":وقال الجاحظ 
رِ به على خالف ما هو به مع العلم بأنه كذلك:الكذب ": فقال  أما الكفويخبعن الم 6"إخبار .  

صحيح ،ويكون في األقـوال  الالكذب خالف الصدق ،أو هو الخبر غير ويتبين للباحث بعد هذا أن 
  .واالعتقاد  واإلشارة واألفعال

  
  

                                                 
  .  1969تحقيق عبد السالم هارون،القاهرة،):168/ 5(يس اللغة فارس،أحمد،مقاي - 1
  . 1956،دار صادر،بيروت،) 1/704،705(ابن منظور،محمد بن مكرم لسان العرب  - 2
  .  )1/704،705(ابن منظور،لسان العرب  - 3
د فؤاد عبد تحقيق محم): 242/ 6(،فتح الباري شرح صحيح البخاري )852(العسقالني،أحمد بن علي بن  حجر - 4

  . ه 1407الباقي ،دار الريان،القاهرة،
  . ،دار الصحابة،د ت 32الجاحظ،تهذيب األخالق ،ص - 5
عدنان :تحقيق):556الكفوي،أبوالبقاء،أيوب بن موسى الحسيني،معجم المصطلحات والفروق اللغوية الكليات،ص - 6

  . 1993درويش ومحمد المصري،مؤسسة الرسالة،بيروت 
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  الكذب حكم:المطلب الثالث
  

ر منـه  ه اهللا ورسوله ونهى عنه وحذَّالذي ذمأما الكذب الممنوع  ،ص فيهالكذب إما ممنوع أو مرخَّ
ر الكذب صـاحبه  ،وقد يكفِّ، 1ه العلماء من الكبائر ،وإلى هذا ذهب اإلمام الذهبيأشد التحذير فقد عد

د الكذب علـى  تعم وال ريب أن":،كالكذب على اهللا و رسوله ،وفي هذا قال ابن حجر في الزواجر 
فـي تحليـل حـرام أو تحـريم حـالل كفـر        اهللا عليه وسـلم  صلى ورسوله سبحانه وتعالى اهللا

ـ    أما المرخَّو وعلى هذا جمهور علماء األمة،2"محض اص فيه فحكمه الجـواز وقـد يصـبح واجب 
ق األمر بدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ،عندها يصـبح  ة إذا تعلَّ،كالكذب على األعداء ،خاص

االكذب واجب ا يأثم فاعلهوالصدق حرام .  

  

  )نيةاإلسالم واليهودية والنصرا(الكذب من وجهة نظر الديانات السماوية الثالث:المبحث الثاني
  

لناس لل األنبياء من المعلوم أن اهللا تعالى يرسالديانات أصلها واحد ومصدرها واحد وهدفها واحد،و
واء السبيل،و ال إلى س ادوأخالقهم ليعو ساءتسدت عقائدهم وكلما انحرفوا عن الصراط المستقيم وف

فحذرت من مساويء األخـالق وبينـت   ابالغً اشك أن كل الديانات السماوية أولت األخالق اهتمام،
صلى اهللا عليـه   -النبي أن مضارها،وحثت على مكارم األخالق وبينت محامدها وفوائدها،وحسبنا 

يـاء مـن قبـل وعلموهـا     تمم مكارم األخالق،أي األخالق التي تخلَّق بها األنبلي إنما بعث -وسلم
فحببـت   اأتباعهم،وليست الديانات وحدها من اهتم باألخالق ،بل إن كل األمم أولت األخالق اهتمام

وشرها وأشـدها خطـرا    ،الكذب ألنه أسوأ األخالقخلق سيما  ،ونبذت السيء األخالق الحسن من
ا،لذلك رأى الباحث أن يظهر ،وألنه مخالف للفطرة السليمة التي خلق اهللا الناس عليهاوأكثرها ضرر

  .بالتحريف الواقع فيها رغم ثقته ،رأي الديانتين اليهودية والنصرانية في الكذب
  
  
  

                                                 
ناصـر بـن أحمـد    :،الكبـائر،تحقيق )759(الدين أبو عبد اهللا محمد بـن أحمـد بـن عثمـان     الذهبي ،شمس - 1

  . م2003المنصورة،:،دار بن رجب،مصر1ط)170(الدمياطي،
 125،124( ، الزواجر عن اقتـراف الكبـائر  ) 974(الهيتمي،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر - 2
  . م1993العلمية،،بيروت دار الكتب 2أحمد الشافعي،ط:ضبط)
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  نظر اإلسالم ةمن وجه الكذب:األولالمطلب 
  

 الكـرام  والصـحابة  صلى اهللا عليـه وسـلم   ورسوله سبحانه  ه اهللاقبيح ،ذم سلوكالكذب         
والكذب جماع كل شر ،وأصل " ل الشرور والمفاسد ،قال الماوردي،وهو أص من األمة الصالحونو

وخبث نتاجه ،ألنه ينتج النميمة ،والنميمة تنتج البغضاء ،والبغضاء تؤول إلى ،كل ذم ،لسوء عاقبته 
  . 1"من قلَّ صدقه قل صديقه :العداوة ،وليس مع العداوة أمن وال راحة ،ولذلك قيل 

  
 والسنة وعلى لسان الصحابة والعلماء والشعراء وكل ذي طبع سويوقد ورد ذم الكذب في القرآن 

          من  ويستفاد هذا.لإليمان فال يجتمع اإليمان والكذب ا،وقد اعتبر اإلسالم الكذب منافيوفطرة سليمة
قيَل ِلرسـوِل  :" في الحديث الذي يرويه صفوان بن سليم قال   -صلى اهللا عليه وسلم -قول النبي 

فَقَاَل نَعـم   الَه َأيكُون الْمْؤمن بخيلً َأيكُون الْمْؤمن جبانًا فَقَاَل نَعم فَقيَل  -صلى اهللا عليه وسلم -ه اللَّ
كُونَأي يَل لَها فَقَاَل ال فَقكَذَّاب نْؤمصلى اهللا عليـه وسـلم   -في هذا الحديث أن النبي ،2" الْم-   أقـر 
ن أن اإليمان ال يجتمع مع الكـذب  إال أنه بي،ان مع البخل والجبن رغم ذم اإلسالم لهمااجتماع اإليم

 -قـال النبـي   ،من سمات المنافقين الكذب أبرز وأخطر سمة اإلسالم اعتبر ،والكذب نفاق ،بل إن
وإذا اؤتمن خان  وإن ،وإذا وعد أخلف ،إذا حدث كذب: آية المنافق ثالث" : -صلى اهللا عليه وسلم
بالشهادة ويظهر  ،فهو ينطق ا،ولو نظرنا إلى حال المنافق وجدناه كاذب3"نه مسلمأصام وصلى وزعم 

وعلى من يراه فيوهمه أنه مسـلم يصـلي    ة عكس ذلك ،أي أنه يكذب على سامعهوالحقيق ،اإليمان
 يخـدع بـه سـامعه    ،الكذب خيانة ،فالكاذب يحدث الحديث ،وزد على ذلك أن اإلسالم عدويصوم

صلى  -وصف هذا الحال بالخيانة فقال   -صلى اهللا عليه وسلم -وهو كاذب ،والنبي ، فيصدق قوله
والكذب ،4" كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب "  -اهللا عليه وسلم

، دع مـا  " : -صلى اهللا عليه وسلم -،قال  اريبة تدخل على قلب الكاذب فال يعرف للطمأنينة طعم

                                                 
،أدب الـدنيا والـدين،تحقيق مصـطفى عبـد القـادر      )450(الماوردي،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيـب  - 1

  . م1998،مؤسسة الكتب الثقافية،2،ط 262عطا،ص
تحقيق محمـد  :،دار إحياء التراث العربي،القاهرة1862،الموطأ،رقم)179(األصبحي،مالك بن أنس أبو عبد اهللا - 2

  .ثقات رجاله متصل، إسناده .الباقيفؤاد عبد 
مصـطفى البغـا،دار بـن    :،تحقيق)33(الجامع الصحيح،رقم ): 256(البخاري،أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل - 3

 . هه1407كثير،دمشق،
محمد فؤاد عبد الباقي،دار البشائر :،تحقيق393األدب المفرد ص): 256(البخاري،أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل - 4

  ) .4971(د . هه 9،3014ميةطاالسال
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اإلنسـان   ،والكذب عار ال يرضـاه 1"يريبك إلى ما ال يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة
وال يرضاه لنفسه إال وضيع ،وكانت العرب في جاهليتها تـأبى الكـذب    ،احتى لو كان كافر لنفسه

ـ  - -حتى على األعداء ،ولو نظرنا في قصة أبي سفيان مع هرقل عندما سأله عن النبي لى اهللا ص
عدوه وخصمه إال أنه لم -عليه السالم  -زال على كفره والنبييأبو سفيان ال كان و - -عليه وسلم

ينفِّرون من الكـذب  العلماء  أن من عار الكذب ،ونجد ايكذب وأجاب على أسئلة هرقل بصدق خوفً
مـن السـماء أن   عن اإلمام الزهري أنه قال لو نادى مناد  روي ، احتى لو كان مباحويأنفون عنه 

فقال لـه   م الوليد بن عبد الملك في شيءوى أن عمر بن عبد العزيز كلَّر،وي 2الكذب مباح ما كذبت
واهللا ما كذبت منذ أن علمت أن الكـذب يشـين صـاحبه    :كذبت فقال عمر بن عبد العزيز :الوليد 

 الفجـور ،وإن  إلىدي الكذب يه وإن"  -صلى اهللا عليه وسلم -،والكذب طريق ممهد للفجور قال 3
4 "االفجور يهدي إلى النار ،وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهللا كذاب،كله وال  فالكذب الممنوع شر

اهللا تعالى لعن الكاذبين وأعد لهم العـذاب  أن ذكرها ،لذلك نجد سيأتي  ،خطيرة خدخير فيه وآثاره 
  . النار مصيراُ واهللا ال يخلف الميعاد األليم والخزي والعار في الدنيا واآلخرة ،ووعدهم ب

  
  )التوراة( الكذب في نظر اليهودية:الثانيالمطلب 

  
ح ،وقد ورد في اإلصحاكشهادة الزور واإلفساد ونفَّرت منه هلقد نهت التوراة عن الكذب وما يتعلق ب

تكـون شـاهد   تضع يدك مع المنافق ل و ال اكاذب اال تقبل خبر" الثالث والعشرين من سفر الخروج
المذنب،وال تأخـذ رشـوة ألن    ر،ألني ال أبرابتعد عن كالم الكذب و ال تقتل البريء والبار...ظلم

،وفـي هـذا نهـي قـاطع عـن الكـذب جملـة        5"الرشوة تعمي المبصرين،وتعوج كالم األبرار
التوراة نهت ،بل نفهم مما سبق أن شهادة الزور من أقبح الكذب وأشنعه اليهودية برتعتوا،اوتفصيلً

،ونهت التوراة عن االفتراء الذي هو كـذب،جاء  )الكذب(عن الرشوة ألنها تعود إلى اعوجاج الكالم
على صاحبك وهو ساكن لديك آمن،وانزع عنك التواء الفم وابعـد   اال تخترع شر(في سفر األمثال

ينه،يقول برجله،يشير عنك انحراف الشفتين،الرجل اللئيم ،الرجل األثيم،يسعى باعوجاج الفم،يغمز بع

                                                 
،صـححه األلباني،محمـد ناصـر الدين،سلسـلة األحاديـث      )12313(رواه اإلمام أحمـد فـي المسـند،رقم    - 1

 الشـيخين  شرط على ثقات، رجاله متصل، إسناده. هه1405،بيروت،لبنان 5،المكتب اإلسالمي،ط3378الصحيحة،
   ومسلم البخاري

 .هه1405،منشورات مكتبة بسام 1،طري وأثره في ألسنهاإلمام ألزهالضاري،حارث سليمان، - 2
  .،دار الشعب،دط،الدار البيضاء،دت)3/129(الغزالي،أبو حامد محمد بن محمد،إحياء علوم الدين - 3
 ) . 2607(،مسلم ،رقم )6094(البخاري،رقم  - 4
 .التوراة،اإلصحاح الثالث والعشرين،سفر الخروج -  5
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،فاختراع الشر كذب،والتواء الفم كذب،وانحراف 1"بإصبعه،في قلبه أكاذيب،يخترع الشر في كل حين
الشفتين كذب،والسعي باعوجاج اللسان كذب،والتوراة تنهى عن هذا كله وتـأمر بتركـه وتجنبـه    

الكـذب  (بالهمز واللمـز  وأشارت التوراة إلى كذب العين واليدينوالتحذير منه،وصيانة اللسان عنه،
،وُأثر 2)الشَّر وشفتيك عن التكلم بالفحش صن لسانك عن(مار الرابع والثالثين،جاء في المز)باإلشارة

 اعيون متعالية،ولسان كاذب وأيد سافكة دم:هذه صفات يمقتها اهللا(عن النبي سليمان عليه السالم قوله
 تعالى في هذا النص هو كـذب،فتعالي العيـون   ،وكل ما يمقته اهللا3)سيئة ا،وقلب ينشيء أفكارابريًئ

كذب،ومما لفت انتبـاه   هذااختراع وتأليف وهي سيئة، اتكبر وهو ادعاء كاذب،والقلب ينشيء أفكار
ال تشهد على (ومنها ما جاء في الوصايا العشر  ،في التوراة الباحث تشديد النهي عن شهادة الزور

نا عن شهادة الزور على األقارب فقط،بل من باب أولى أن ،ولم يقتصر النهي ه4)قريبك شهادة زور
نتباه هنـا إلـى أن   يم الكذب في أدلة سابقة،ويجدر االتشمل غير القريب،بدليل ما مر معنا من تحر

ال يعملون بهذه الوصية و ال يسمعون إلى نداء التوراة فنجـدهم   اسابقًاليهود الذين حرفوا كالم اهللا 
  .التوراة حتى باسم ،يكذبون

  
  )اإلنجيل(الكذب في نظر النصرانية:الثالثالمطلب 

  
في تعاليمها عن باقي الديانات السماوية خاصة في الجانب األخالقـي،إذ   حقةال تختلف النصرانية ال

األحكـام  ئد واألخالق وتختلف في ما بينهـا فـي   من المعروف أن الشرائع السماوية تتفق في العقا
منبوذ  ،مردود ،مرذول ،نية تحرم الكذب،فالكذب بنظر النصرانية خلق قبيحالشرعية،لذا نجد النصرا

من األنبياء الكَذَبة الـذين يـأتونكم    ا احترزو(مقارفه،يجب الحذر منه ألنه عدو،جاء في إنجيل متى
أو /اخاطفة،من ثمارهم تعرفونهم،هل يجتنون من الشوك عنب داخل ذئابالبثياب الحمالن،ولكنهم من 

 اطيبة،وأما الشجرة الخبيثـة فتُخـرج ثمـار    ا؟ هذا كله من شجرة طيبة تُخرج ثماراسك تينًمن الح
اخبيثة،وكل شجرة ال تثمر ثمر 5)لقى في النار،فإذن من ثمارهم تعرفونهموتُ ،طعقْتُ اجيد.  

  

                                                 
 ..،اإلسكندرية،مصر3/29ر األمثال،صالعهد القديم، التوراة،سف -  1
 .العهد القديم، مزامير سليمان،المزمار الرابع والثالثين -  2
  .م1936، 1،دار العلوم،ط39مهدي،عالم محمد،فلسفة الكذب،ص -  3
 .16- 20سفر الخروج،ص.العهد القديم، الوصايا العشر،االصحاح العشرين -  4
،الطبعة الثانية،اتحاد جمعيات الكتاب 17ع،صالعهد الجديد، انجيل متى،اإلصحاح الساب -  5

 .م1980المقدس،بيروت،لبنان،
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التي  وشوك وشبههم بالشجرة الخبيثة نجيل في هذا النص من الكَذَبة ووصفهم بأنهم ذئابحذر اإللقد 
وأن الكذب الذي يصدر منهم يدل عليهم،بل إن اإلنجيل أمر بمعـاقبتهم عقوبـة   اخبيثً اال تثمر ثمر،

تقطع وتلقى فـي النار،فـإذن مـن ثمـارهم      اجيد اوكل شجرة ال تثمر ثمر(قاسية وذلك عندما قال
م فَلَعرفْتَهم بِسيماهم ولَتَعرِفَنَّهم فـي  ولَو نَشَاء لََأرينَاكَه{(،وهذا النص يذكِّر بقول اهللا تعالى )تعرفونهم

 الَكُممَأع لَمعي اللَّهِل ونِ الْقَو1)30محمد}لَح،  أضف إلى هذا كل ما جاء في التوراة ألن اإلنجيل أقـر
  .بكل تعاليم التوراة،بل إن النصارى يعتبرون التوراة العهد القديم واإلنجيل العهد الجديد

       

  تعريفها وأحكامهامرادفات الكذب :لثالمبحث الثا
  

  ،وفيه مسألتانشهادة الزور:األول المطلب
  تعريف شهادة الزور:لمسألة األولىا
  حكم شهادة الزور:المسألة الثانية 

     
يقول ابن فارس  الزاي والواو والراء أصل واحد يدل على الميـل   ،الميل عن الحق: الزور لغة

الكذب ،ألنه مائل عن طريق الحق ،وقال الراغب ول ،ومن ذلدوالع ورك الز:   وروقيـل للكـذب ز
  .2" اوزور اظلم " : قال تعالىعن جهته ، الكونه مائلً

ر نفسه وزو :وسمزها بالتَزوير ،ورو اللهـو ،و الشهادة أبطلها ،والز ور مجالس  شـهادة   ورالـز،
الباطل وقول الكذب ،والزأيض اور :ًـــتخذُ ربمن دون اهللا  اكُل شٍئ   ي دبعوي،.  

قـال  ،وفـي هـذا   3الباطل )أي شُهود ( شهاده :أي شهادة الكذب والباطل ،وقيل: شهادة الزور    
  .4"والَّذين لَا يشْهدون الزور وِإذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كراما  " : تعالى

  
  
  
  

                                                 
 ).47/30(سورة محمد  -  1
  ) .25/4(سورة الفرقان ، -  2
،الفيومي،المصباح المنير ) 337 - 4/336(،ابن منظور،لسان العرب )3/36(أحمد بن فارس ،مقاييس اللغة، -  3
)1/99 . (  
  ) .72/ 25(سورة الفرقان، -  4
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ادة الكذب لجلب منفعة دنيوية له أو لغيره أو إيقاع الضرر بغيره هي شه: ااصطالح.  
هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتالف نفسٍ أو أخـذ   :ورشهادة الز:وقال القرطبي 

  . 1ماٍل أو تحليل حرام أو تحريم حالل
  

  شهادة الزور حكم
                                           

       صلى اهللا عليه وسلم -لقوله  ور من أكبر الكبائرشهادة الز- }   وُل اللَّهسصـلى اهللا   -   قَاَل ر
وعقُوقُ الْواِلدينِ وكَان  الْكَباِئرِ قُلْنَا بلَى يا رسوَل اللَّه قَاَل الِْإشْراك بِاللَّه َألَا ُأنَبُئكُم بَِأكْبرِ     -عليه وسلم

زاَل يقُولُها حتَّى  الزورِ وشَهادةُ الزورِ َألَا وقَوُل الزورِ وشَهادةُ الزورِ فَما كًئا فَجلَس فَقَاَل َألَا وقَوُلمتَّ
  .وظلم وتعد على حدود اهللا تعالى كذب  ،فهي 2} قُلْتُ لَا يسكُتُ

إن شاهد الزور : هادته عظائم الذنوب واآلثام فقال ور ارتكب بشوقد بين اإلمام الذهبي أن شاهد الز
  -:قد ارتكب عظائم 

    .  3) ِإن اللَّه لَا يهدي من هو مسرِفٌ كَذَّاب(  قال  اهللا تعالى  : فتراءاال الكذب و: أحدها 
  . حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه  أنه ظلم الذي شهد عليه: ثانيها 
  .م الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادة فوجبت له النار أنه ظل: ثالثها 

  . 4م اهللا تعالى وعصمه من المال والدم والعرضأباح ما حر: ورابعها  
   

        وقبول شهادة الزوقد نهى  .5المشهود به أو كثر في ذلك قّل ور كبيرة كالشهادة نفسها ،سواء
   .6)فَاجتَنبوا الرجس من الَْأوثَانِ واجتَنبوا قَوَل الزورِ( : قال تعالى ،ورالز اهللا المؤمنين عن شهادة

        
 ور وبين اهللا تعالى صفات المؤمنين وذكر منها أنهم ال يشهدون الز)دشْهلَا ي ينالَّذِإذَا وو ورالز ون

  .7)اللَّغْوِ مروا كرامامروا ب

                                                 
  ) .5/426( لعسقالني،ابن حجر ،فتح الباري ،ا -  1
  ). 5519(صحيح البخاري ،رقم  -  2
  ) .40/28(سورة غافر، -  3
  ) .107، 106(الذهبي،الكبائر، -  4
  ) .335(الهيثمي،ابن حجر ،الزواجر ، -  5
  ) .22/30(سورة الحج ، -  6
 ) . 25/72(سورة الفرقان ، -  7



9 
 

        صلى اهللا عليه وسلم -قال النبي ور تحبط العمل ،وشهادة الز-  ) ورمن لم يدع قول الـز 

     .1)"والعمل به فليس هللا حاجة أن يدع طعامه وشرابه
ساوى شهادة   -صلى اهللا عليه وسلم -ور تمس العقيدة ،لذا نجد النبي ن شهادة الزإبل            

زلشريف المروي عن أيمن بن خاعالى في الحديث ور باإلشراك باهللا تالزرحمه اهللا  - يم األسدي-  
 اإشراكً ورعدلت شهادة الز،أيها الناس: ( فقال  اقام خطيب  -صلى اهللا عليه وسلم -تعالى أن النبي 

 اجتَنبوا قَوَل الزورفَاجتَنبوا الرجس من الَْأوثَانِ و(  -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا ثم قرأ ،)باهللا 
   .2)30الحج()
  

          خطرها ،فهي تجلـب سـخط اهللا   أور كبيرة الكبائر ،وهي من أسوأ األعمال وفشهادة الز
 ة للحقـوق ،وإعانـة للظـالم وترسـيخ    ورد صاحبها النار ،وهي إفساد للمجتمع ،وهي إضـاع وت

،ومن ينظر في المجتمـع  لغل في المجتمعللظلم،وطمس لمعالم الحق والعدل ،وسبب لنشر الحقد وا
عن شخص فزكَّاه  َلِئفمن س ،بقصد وبغير قصدالفلسطيني يجد أن شهادة الزور منتشرة بين الناس 

 ،ومن شهد مع من يحب على سلعة أو غيرهـا  افي حالة الزواج قد شهد زور سيماوهو ليس كذلك 
مـن   ولعـلَّ  ،ذلك لينفعه كان شـاهد زور وفعل  ،أو أنه يجهل الحقيقةكاذب، وهو يعلم أن صديقه 
  .   يلمس ذلك ويخالط المجتمعات يتجول في األسواق

  

   ،وفيه مسألتانتانهالب:ثانيالمطلب ال
  اتعريف البهتان لغة واصطالح:ولىالمسألة األ

  حكم البهتان:المسألة الثانية

  
 البوهو مأخوذ من مادة :  تان لغةه، تهب ه ت (االسم من الب (شِ التي يدور معناها حول الده

والحواحد ،وهو كاأصل  )الباء والهاء والتاء( ،وفي هذا يقول ابن فارس  يرةهشِِِِِِِِلد يقـال   والحيرة،

                                                 
  ) . 1903(صحيح البخاري،رقم  -  1
كمال يوسف،دار الكتب :تحقيق) 2099(سنن الترمذي،رقم .لترمذي،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،ا -  2

  .حسن هه1408العلمية،بيروت،
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) يا للبهتة ،أي للكذب : الحيرة ،فأما البهتان فالكذب ،يقول العرب  ةُهت،والبِ اتَ الرجُل ،يبهتُ بهتًبهِِ
  . أي كذب،1) سبحانَك هذَا بهتَان عظيم(: : قال تعالى

 منهـا  مثلُه،وأفصـح  –لضم اب –إذا دهشَ وتحير ،وبهتَ  –بالكسر –بهِتُ الرجُل :يقول الجوهري 
  .2)فَبهِتَ الَّذي كَفَر واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّاِلمين( : قال تعالىبهِتَ كما 
  .ل الذي يتَحير من باطلهالباط:والبهيتَةُ

  
  . أي قال عليه ما لم يفعله فهو مبهوت : ،فهو بهاتُ ا،وبهتانً امن بهتَ الرجَل يبهتُه بهتً:والبهتان
 تَانهوالب:وفي التنزيل العزيز  افتراء،)هِنلجَأرو يهِندَأي نيب فْتَرِينَهتَانٍ يهبِب ينْأتلَا ي3)  و.  
تََهتُ منه :وباههباستقبله بأمر يقذفه به،وهو منه بريء ال يعلمه فَي.  

  .   4أي كذبت وافتريت عليه)بهتَهفقد (الكذب ،وفي حديث الغيبة : والبهتُ والبهيتَةُ

ااصطالح : -  
  
البتان ه:هو كذب وافتراء يدشُه ويحيهِتُ اسامعه وسمي بهتانً ربسامعه  ألنه ي.  

وهو أفحش من الكـذب ،وإذا  : فه الكفوي بأنه وقد عر،شُ له ويتحيرهدالكذب الذي يبهت سامعه ،ي
  .   5فتراءن اكان بحضرة المقول فيه كا

وعرالبهتان :فقال  فه المناوي:هبشَه ويحير لفظاعتهكذب يهد6تُ سامعه وي  .  
  

  :البهتان حكم
  

من كبـائر   ه ابن حجر العسقالنيوعد،لآلخرينللنفس و ظلموهو  ،ارم شرعالبهتان مح           
الشـرك   ،كفـارة  خمس ليس لهن":الشريفوأنه أشد من الغيبة ،وجاء في الحديث النبوي  ،الذنوب

                                                 
  ) .16/ 24(سورة النور، -  1
  ) .2/258(البقرة، سورة  -  2
  ).12/ 60(سورة الممتحنة، -  3
،أحمد بن فارس،مقاييس اللغة ) 13- 2/12(،ابن منظور،لسان العرب،)1/244(الفيروزأبادي،القاموس المحيط ، - 4
،)1/307 . (  
  ) . 154،226(الكفوي،الكليات ، -  5
،أحمد بن فارس،مقاييس اللغة ) 13- 2/12(،ابن منظور،لسان العرب،)1/244(الفيروزأبادي،القاموس المحيط ، - 6
،)1/307. (  
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يمـين   أو ،أو الفرار يـوم الزحـف   ،أو بهت مؤمن ،وقتل النفس بغير حق ،-عز وجل  -باهللا 
                          .  1" حق غيرصابرة يقتطع بها ماال ب

  
بهتَ المؤمن  –ذكر   -صلى اهللا عليه وسلم -ف أن النبي يمن الحديث النبوي الشر حثابلل اتضح

والبهتـان  ،في أحاديث أخرى من الكبـائر    -صلى اهللا عليه وسلم -مع أعمال أخرى عدها النبي 
والَّذين يْؤذُون الْمْؤمنين والْمْؤمنَـات  (البهتان فقال وقد ذم اهللا تعالى  ،كذب وافتراء وهو من الكبائر

من عقوبة   -صلى اهللا عليه وسلم -،وبين النبي  2)  بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُوا بهتَانًا وِإثْما مبِينًا
 –  -رضي اهللا عنه  - –ك في الحديث الذي يرويه أنس بن مالفقال منين،يرمي به المؤ ايأتي بهتانً

مـن  : يخمشون وجوههم وصدورهم فقلـت  أظفار من نحاسلما عرج بي مررت بقومٍ لهم : (قال 
        .3)الناس ويقعون في أعراضهم هؤالء الذين يأكلون لحوم: فقال .جبريل؟ هؤالء يا

 

وتودي بصـاحبها  ،ش سيئة وقبيحة تفسد المجتمع وتشيع بين الناس الفواح البهتان صفةإن          
مضطرب النفس ال يعرف  ،ىيحيا حياة ضنكتجعله والمؤمنين ،و من اهللا ومالئكته اوتجعله مبغوض
ويقلب  ،ءويتهم البري ،ئ المتهمألنه يبر امهينً ا،وأعد اهللا له يوم القيامة عذاب اطريقً ءللسعادة والهنا

ـ  ومع األسف الشديد ترى،األسفل من النار كرفهو منافق يستحق الد الحقائق، فـي   النـاس  ضبع
خرين لمجرد الشبهة أو سماع الخبر حتى لو كان بل ويلصقونها باآليلقون التهم  المجتمع الفلسطيني

  . من كذوب
  

   ،وفيه مسألتانفتراءاال:ثالثالمطلب ال
  الغة واصطالح االفتراءتعريف :المسألة األولى   

  االفتراءحكم :المسألة الثانية
    
التي تـدل  ،)ف ر ى ( وهو مأخوذٌ من مادة ،فْتَرى يفْتَري ا: فتراء مصدر قولهم اال : راء لغةفتاال

ويقال فرى ،قطعتُه إلفساده : وأفريتُه ،قَطَعتُه إلصالحه  : ايًومن ذلك فَريتُ الشيء فَر،على القطع 
ـ : الفَـري  : الراغب  وقال. البهتُ والدهشُ :  ىروالفََ،إذا خَلَقَه ،فالن كذا  ع الجلـد للخَـرز   قط

                                                 
 صدوق وهو الكالعي الوليد بن بقية عدا، تثقا رجاله ،حسن إسناده ). 8538( االمام أحمد،المسند،رقم الحديث -  1

  الضعفاء عن التدليس كثير
  ).  58/ 33(سورة االحزاب، -  2
،مكتبة دار التراث )3/923(،وصححه األلباني ،)3/224(المسند)241(اإلمام أحمد بن محمد - 3

  .م1994،القاهرة1أحمد بن شاكر،ط:االسالمي،تحقيق
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ستعمل القرآن الكريم هـذه  اوقد ،فتراء فيهما وفي اإلفساد أكثر واال،و االفراء لإلفساد ،واإلصالح 
 -ما في قوله كوفي الشرك والظلم ، 1}يفْتَرون علَى اللَّه الْكَذب_ { : : قال تعالىالكلمة في الكذب ف

الكذب : والفريةُ : وقال ابن منظور ، 2}عظيمـا  ِإثْما افْتَرى فَقَد بِاللَّه يشْرِك نوم{ _ : -عز وجل 
،ى كذبافَر ياه ، افَروافْتَر : قال تعالىوفي هذا ،إختلقه : : } _اهافْتَر قُولُوني 3}َأم،أي اخْتَلَقَه.  والفَرِي
 اعظيم اأي جئت شيًئ، 4} لَقَد جِْئت شَيًئا فَرِيا { في قصة مريم  وفي التنزيل العزيز،األمر العظيم : 
وفالن يفرِى الفَرِي إذا كان يأتي بالعجبِ فـي عملـه   . اقًمختل اأي مصنوع افَريً اجئت شيًئ: وقيل ،
  . 5دهشْت وحرتُ: يتْ رِوفََ،

        
 6افتعل واختلق ما ال يصح أن يكون: ىمعنى افتر،هو العظيم من الكذب :  ااصطالح.   
  .7هو الكذب العظيم الذي يتَعجب منه: وقال ابن بطَّال  

  االفتراء حكم
  

فتراء مـا  وأعظم اال،ي نفسه على المفتر افتراء من أعظم الكذب وأخطره وأكثره ضرراال         
ممنِ افْتَرى علَى اللَّه كَذبا َأو كَذَّب  ومن َأظْلَم_ {:: قال تعالىكان على اهللا وعلى رسوله والمؤمنين 

ونالظَّاِلم حفْللَا ي ِإنَّه هاتهوفي آية أخرى نجد أن اهللا تعالى نفى عن المفتري صفة اإليمان بآيات،8}بَِآي 
ولقـبح  ، 9}وُأولَِئك هـم الْكَـاذبون   ِإنَّما يفْتَرِي الْكَذب الَّذين لَا يْؤمنُون بَِآيات اللَّه_ {: : قال تعالىف
ِإن الَّـذين اتَّخَـذُوا   _ {: : قال تعالى،بذلة ومهانة في الدنيا قبل الممات  المفترياهللا  توعد،فتراءاال

اهللا له يـوم   وأعد، 10}رِينالْعجَل سينَالُهم غَضب من ربهِم وذلَّةٌ في الْحياة الدنْيا وكَذَِلك نَجزِي الْمفْتَ
االقيامة عذاب لما اقترف من ذنب  األيم.  

                                                 
  ).4/50(سورة النساء، - 1
  ).4/48(ساء،سورة الن - 2
  ).46/8(سورة األحقاف ، - 3
  ).19/27(سورة مريم، - 4
،دار الكتـب  )379(الراغب األصفهاني،أبو القاسـم الحسـين بـن محمـد،مفردات ألفـاظ القـرآن الكـريم،        - 5

  .،)154(م،أحمد فارس،مقاييس اللغة1997العلمية،لبنان،بيروت
  ).154(الكفوي،الكليات  - 6
  ).12/449(ح الباريابن حجر العسقالني،فت - 7
  ).6/21(,سورة االنعام - 8
  ).16/105(سورة النحل، - 9

  ).152(ا:19اف، /7رة -10
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  وفيه مسألتان ،اإلفك :رابعالمطلب ال
  اتعريف اإلفك لغة واصطالح:ألولىالمسألة ا

  حكم اإلفك:المسألة الثانية
  

قال ي, التي تدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته ) أ ف ك ( مأخوذ من مادة :  اإلفك لغة       
قَـالُوا َأجِْئتَنَـا ِلتَْأفكَنَـا عـن     _ {: : قـال تعـالى  ،الرجَل عن الشيء إذا صـرفته عنـه    أفَكْتُ: 

واإلفك كـُل  ،لى الباطل إاستعملوا اإلفك في ذلك ِلما اعتقدوا أن ذلك صرف لهم من الحق ،1}َآِلهتنَا
وجمعـه  ،الكـذب  : اإلفك  :قال الجوهري .     مصروف عن وجهه الذي يستحق أن يكون عليه 

وفـي  ،صرفه عنـه و قَلَبـه   ، اعن الشيء يأفكُه َأفْكًَ فَكَهمصدر قوِلك أ –بالفتح  –واَألفْك ،ك ئاألفا
: واألفَّاك  فرِِن صيصرف عن اإليمان م: فراء يريد قال ال،2} يْؤفَك عنْه من ُأفك {التنزيل الحكيم 

  . 3م عن الحق بباطلهالذي يأفك الناس أي يصده
                                                                                                                

ه ُأهو أبلغ الكذب وأسو:  ااصطالح                                                                     .  
  .                                                    4فتراءوالبهتُ واال،الكذب  اإلفك: قال ابن كثير  
 وعرفه المبادر توبمجرد ذكر كلمة اإلفك ي،5يضطربو وهو الذي ال يثبت،اإلفك أسوأ الكذب :  دبر
 ا -رضي اهللا عنه  -عندما رمى المنافقون أم المؤمنين عائشة ،بادر إلى ذهن المسلم حادثة اإلفكتي

ِإن الَّذين جـاءوا بِالِْإفْـك   _ { : : قال تعالىف،وقد سمى اهللا تعالى هذه الحادثة باإلفك ،في عرضها
والَّذي تَـولَّى   عصبةٌ منْكُم لَا تَحسبوه شَرا لَكُم بْل هو خَير لَكُم ِلكُلِّ امرٍِئ منْهم ما اكْتَسب من الِْإثْمِ

هربك يمظع ذَابع لَه منْهصلى اهللا  - -ألنها مست عرض النبي،أعظم كذبٍ اإلفك وتعد حادثة، 6} م
    . -اهللا عليه وسلم

       
                              

                                                 
  ).46/22(سورة  األحقاف، - 1
  ).51/9(سورة الذاريات، - 2
  ).1/118(أحمد فارس،مقاييس اللغة، - 3
  .م1987يروت،،ب2،دار المعرفة،ط)3/283(ابن كثير،أبي الفداء إسماعيل،تفسير القرآن العظيم، - 4
  ).15/62(القرطبي،الجامع ألحكام القرآن، - 5
  ).24/11(سورة النور، - 6
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   اإلفك حكم
   

        اواإلفك من أخطر الكذب وأكثره شر ونشر للفتنـة  ،فهو إشاعة للفساد بين الناس ، اوضرر
حين يكـون  بسببه  ءدماالسر وتسيل اُأل كفكِّل وتُاصع األوقطَّوقد تُ،وانتهاك لألعراض ع في المجتم

لى إخاصة في مجتمعاتنا العربية المعروفة بالغيرة والحفاظ على الشرف ،بالمساس باألعراض متعلقاً
مـن  جرأ على مثل هذا العمل الدنيء إال ضعيف اإليمان قليل الخوف تولن ي،حد اإلفراط في ذلك 

اك توعده اهللا بـالهالك والعـذاب   ولعظم ما يقترف األفَّ،رب العالمين ،ديوث ال يغار على عرضه 
﴾ يسمع َآيات اللَّه تُتْلَى علَيه ثُم يصر مستَكْبِرا كََأن لَم 7ويٌل ِلكُلِّ َأفَّاك َأثيمٍ ﴿{:  : قال تعالى،األليم 

  .1} عذَابٍ َأِليمٍيسمعها فَبشِّره بِ
  

  ،وفيه مسألتانالفجور:سخامالمطلب ال
  الغة واصطالح الفجورتعريف :المسألة األولى
  الفجور حكم:المسألة الثانية

    
التي تدل ) ف ج ر ( وهو مأخوذ من مادة ،نبعاث في المعاصي اال: الفَجر والفُجور :  الفجور لغة

من ،في الشيء  التفتحوهو الفاء والجيم والراء أصل واحد، :يقول ابن فارس في الشيء، التفتح على
ثم كثر هذا حتى صار . ..حتفتَّ:  اومنه انفجر الماء انفجار،لمة عن الصبح انفجار الظُّ: ذلك الفجر 
تى سمي كل مائـل  ثم كثر هذا ح.امي الكذب فجورولذلك س،افي المعاصي فُجور والتفتحاالنبعاث،

و،اعن الحق فاجر2كل مائل عندهم فاجر                          .  
  .  3"لكون الكذب بعض الفُجور اوسمي الكذاب فاجر" وقال الراغب 
ـ  نبعاث في المعاصـي والمحـارم و  ثم استُعمَل في اال،لفَجر الشقُ وأصل ا: وقال الزبيدي   االزن

  . 4أمرٍ قبيح من يمين كاذبة أو كذب ونحو ذلك ركوب كلِّو
أي فسـق   اوفجـر فجـور  . وأصله الميُل عن الحق ،الريبة والكذب :الفجور : ور ظال ابن منوق 
  .5زنت: وفجرت المرأة ،زنى :  ايفجر فجور ة وفجر الرجل بالمرأ. وفجر إذا كذب ،

                                                 
  ).45/78(سورة الجاثية، - 1
  ).4/475(أحمد فارس،مقاييس اللغة، - 2
  ).373(الراغب األصفهاني ،المفردات، - 3
  .،دار الفكر بيروت ،دط،دت)7/338(الزبيدي،السيد محمد مرتضى،تاج العروس، - 4
  ).5/4746(منظور،لسان العرب، ابن -5
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والفاجر هو الفاعـل لتلـك الشـهوات    ،لى حد اإلسرافإنغماس في الشهوات هو اال:  ااصطالح .
بها يباشر،للنفس ة هو هيئة حاصل: ني الفجور فقال ف الجرجاوعر ـ   على اأمور رع خـالف الشَّ

وقـال عنـه   . الـخ  ........  وهو يعني بذلك المنكرات من زنا وشرب خمر وكـذب  .1والمروءة
                               .                                                                          2الفجور شق ستر الديانة: الراغب

  
صطالحي أن الفجور اسم من أسماء الكذب،أو هو المبالغـة  يظهر من تعريف الفجور اللغوي واالو

في الكذب حتى الفجور،وكأن الكاذب انغمس في الكذب وفجر فيه،لذا استحق الكذب بـأن يوصـف   
  .بالفجور

  الفجور حكم
  

وقد حرم اهللا الفجور وذم أهله ،للكبائر فاعُل مجاهر اصٍ مكثرن الفاجر عيتبين أ ما تقدمم           
﴾ تَرهقُهـا قَتَـرةٌ   40ووجوه يومِئذ علَيها غَبرةٌ ﴿_ {: : قال تعالىوتوعدهم بالعذاب يوم القيامة  ف

الحـذر   ي على المسـلم والفجور من أقبح الصفات وأشنعها وينبغ،3}﴾ ُأولَِئك هم الْكَفَرةُ الْفَجرة41ُ﴿
المسـلم   جالسه حتى ال يلقيه وال يعاملكذلك عليه أن يتجنب الفاجر فال ي ،ليس فقط من الولوج فيه
فراق الفَجرة مـن  :" قال العز بن عبد السالم ،أو يتأثر فيه فيعمل عمله ، اتنفسه في مواطن الشبه

ات منتشرا في مجتمعنا وال يخفى على ذي ب ،و الفجور4"الكيرألن جليس السوء كنافخ ،شيم البررة 
  .عينين ما يستدعي تشخيصا وعالجا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .هه1403دار الكتب العلمية،بيروت،)171(الجرجاني،التعريفات، - 1
  ).273(الراغب األصفهاني،المفردات - 2
  )80/40،41،42(سورة عبس، - 3
  .م1989إياد خالد الطباع،دمشق،:،تحقيق)287(عبد السالم،العز،شجرة المعارف واألحوال، - 4
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   ،وفيه مسألتانالقذف:ادسالمطلب الس
  الغة واصطالح القذفتعريف :المسألة األولى
  القذف حكم:المسألة الثانية

التي تدل على )  ق ذ ف( وهو مأخوذ من مادة ،قَذَفَ يقذفُ إذا رمى بالشيء :  القذف لغة      
.                                                                                                         رح الرمي والطَّ

  .1القذف الرمي بالسهم والحصى والكالم وكل شيء: ليث وقال الَّ
  

الرمي بالزنا سواء كان ذلك بالتصريح أو التلميح  : ااصطالح .                            
 2أو محصنة بالزنا االرمي بالزنا وكُل من رمى محصنً: القذف : فقال  وعرفه البغوي.                   

            .3اكما استعير للرمي مطلقً،واستعير للشتم والعيب ،هو الرمي البعيد : القذف : وقال المناوي 
  .            4ويستعمل للشتم والعيب والرمي البعيد،لإللقاء والوضع  القذف يقال: أما الكَفَوي فقال  

ومن خالل النظر في القذف و الذي هو اتهام بالباطل من غير دليل،نجد أنه في الحقيقة كذب على 
  .وهو صورة من صور الكذب،بل من أقبح صور الكذب كونه يتعلق بالعرض ،المتهم بالزنا

  

  القذف حكم
  

 - -صلى اهللا عليه وسـلم  - -وعده النبي ، الشريفة والسنةالكريم حرم في الكتاب القذف م       
صلى اهللا عليـه   - -أن رسول اهللا  - -رضي اهللا عنه  - -عن أبي هريرة ،اتقمن السبع الموب

السـحر  ،الشرك باهللا و: يا رسول اهللا وما هن ؟ قال : قيل ،اجتنبوا السبع الموبقات :"قال - -وسلم
وقـذف  ،والتولي يوم الزحـف  ،كل الربا وأ،وأكل مال اليتيم ،لتي حرم اهللا إال بالحقّ النفس ا وقتل،

.                                                                                         6وعدها النووي من الكبائر التي تغضب اهللا تعالى .5"المحصنات الغافالت المؤمنات 
  

                                                 
  ).2/258(،ا$#AEFح ا$#1?D)AB*)5/68@?< ا$!=- - 1
  .هه1407،بيروت،2خالد عبد الرحمن العك و مروان سوار،دار المعرفة،ط:،تحقيق)3/323(البغوي،تفسير البغوي- 2
عبـد الحميـد صـالح    :،تحقيـق )269(المناوي،محمد بن عبد الرؤوف،التوقيـف علـى مهمـات التعريـف،     - 3

  .هه1410حمدان،القاهرة،
  ).481(الكفوي،الكليات، - 4
  .البخاري اإلمام شرط على ثقات، رجاله متصل، إسناده ).5/2766(ابن حجر العسقالني،فتح الباري، - 5
  ).125(الذهبي،الكبائر، - 6
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ِإن  {:  : قال تعـالى ف،ولعظم جرم القاذف وفحش ما فعل لعنه اهللا تعالى في الدنيا واآلخرة         
يمظع ذَابع ملَهو ةرالَْآخا ونْيي الدنُوا فلُع نَاتْؤمالْم لَاتالْغَاف نَاتصحالْم ونمري ينوما عقوبة ،1}الَّذ

ووعـده   ،على الراجح من أقوال الفقهـاء  تقبل له شهادة ال االدنيا واآلخرة واعتباره فاسقً اللعن في
ما ينتج و،إال لتعديه على حقوق العباد وخوضه في أعراض المسلمين ظلماَ وعدواناَ ،بعذاب عظيم 

جد ومع األسف الشديد ن،ونشر للرذيلة وسوء األخالق وإيقاظ للفتنة  ،عن ذلك من عداوات وبغضاء
ولعل من مظاهر القذف في  بجرأة، في األعراضيخوضون الفلسطيني من الناس في مجتمعنا  اكثير

مما يشـيع   وغيرها -فالن ابن حرام -كلمة القذف بأوصاف كثيرة مثل المجتمع الفلسطيني انتشار
لى مـا  ع الذي سيحاسبهم يوم القيامة ،تعالى وال حسيب وال رقيب إال اهللالفساد ويوقع الخصومات 

  .                                      يقولون
  

   ،وفيه مسألتانالغش:سابعالمطلب ال
  الغة واصطالح الغشتعريف :المسألة األولى     

  الغشحكم :المسألة الثانية
  

الغين والشين أصول تـدل  : " يقول ابن فارس ) غ ش ش( مأخوذ من مادة   اسم الغش:الغش لغة 
  .    2حض النصيحةتم لَّاويقولون الغشُ أ،من ذلك الغشُّ . يء واستعجاٍل فيه على ضعف في الش

  .       3وقد غش صدره يغشُّ إذا غلَّ،الغلُّ والحقد : والغشُّ   
  .                         4وهو مأخوذ من الغَشَشِ وهو المشرب الكدر،الغشُّ نقيض النُّصح : وقال ابن منظور    
  

ديء بالجيداعرفه المن:  ااصطالح5وي فقال الغش ما يخلط من الر .  
لـو   افيها شيًئ رٍتشيعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مالغش المحرم أن :  الهيثميوقال ابن حجر     

  .  6اطَّلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل

                                                 
  ).24/23(سورة النور، - 1
  ).4/383(أحمد فارس،مقاييس اللغة، -  2
  ).9/154(الزبيدي،تاج العروس، -  3
  ).6/323(ابن منظور،لسان العرب، -  4
  ).252(،التوقيف،المناوي  -  5
  ).323(الهيثمي،ابن حجر ،الزواجر، -  6
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، أو والزواج والنصيحة ،والشراء في البيعش وقد يكون الغة وبالمجمل الغش هو إظهار غير الحقيق
أن الغش صـورة  لحقيقة كذب بالقول والفعل ويبدو ،وإظهار غير اأو غيره متحانللرعية أو في اال

  . من صور الكذب ومظهر من مظاهره المستشرية في مجتمعنا الفلسطيني

  

  ا��� ���

        
أو الغش في النصيحة  ،سائر المعامالتبيوع وفي ال شُّسواء في ذلك الغ،ر الذنوب الغش من كبائ  

في الحديث  –  -صلى اهللا عليه وسلم - –أما الغش في البيع فحرمه النبي ،الراعي لرعيته  أو غشّ
مر  –  -صلى اهللا عليه وسلم - –أن الرسول   –  -رضي اهللا عنه  - –الذي يرويه أبو هريرة 

ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته : " فقال .  بلل وقد أصابهاطعام فأدخل يده فيها  صبرةعلى 
وبناء ،1" فليس مني  الطعام كي يراه الناس ؟ من غشَّني قال أفال جعلته فوق. السماء يا رسول اهللا 

على هذا الحديث وأشباهه عد ابن حجر العسقالني الغش في البيوع من الكبائر وعارض من قـال  
                                    .2وع من الصغائرمن العلماء أن الغش في البي

   
        ش الراعي لرعيته فقد عده الذهبي من الكبائر واستدل بعشرات اآليات واألحاديث أما غ

ه اهللا رعية يرعستما من عبد ي"  –  - صلى اهللا عليه وسلم -  -ها قول النبي منالنبوية الشريفة 
                                                                    .3"عيته إال حرم اهللا عليه الجنة لر يموت يوم يموت وهو غاشٌّ،
  

﴾ الَّذين ِإذَا اكْتَالُوا 1ويٌل ِللْمطَفِّفين ﴿{ : قال تعالىوقد توعد اهللا الغاش بالعذاب الشديد ف          
﴿ فُونتَوسلَى النَّاسِ يِإذَا2عو ﴾ ونرخْسي منُوهزو َأو مصلى اهللا عليه وسلم -  –وقال ،4} كَالُوه -  

ألنه عصى اهللا  ،والغاش يستحق العذاب الشديد،5" أيما راعٍ غشَّ رعيته فهو في النار : "  –
في فقد الثقة بين  اولم يبذل الخير بل خدعهم في النصح والبيع وسائر المعامالت وكان سبب،ورسوله 

                                                 
  ).102(صحيح مسلم،رقم  - 1
  ).320(ابن حجر الهيثمي ،الزواجر، - 2
  ).142(صحيح  مسلم،رقم  - 3
4 - ،)?GG"#$83/1،2،3(/7رة ا.(  
  ).7150(صحيح البخاري،رقم  - 5
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ومزاولة  ،والغش منتشر بين الناس في المجتمع الفلسطيني في البيع والشراء واالمتحاناتسالنا
  . وغير ذلك وظائفهم

  

  ،وفيه مسألتانالخيانة:لثامنالمطلب ا
  الغة واصطالح الخيانةتعريف :المسألة األولى
  الخيانةحكم :المسألة الثانية

  
التي تدل على التَنَقُّصِ ) خ و ن ( مادة  وهو مأخوذ من،مصدر قولهم خان يخون :  الخيانة لغة

نقيض الخيانة األمانة و،ني صنني فالن أي تنقوتخو،وذلك نقصان الوفاء ، اونًخانه يخونه خ: يقال ،
يا َأيها الَّذين َآمنُوا لَا تَخُونُوا اللَّه {: وعلى ذلك قوله تعالى ،أمانة فالن  انوخ، افالنً يقال خان،

أي تحرك شهوة اإلنسان ،ودة الخيانة امر: ختيان واإل،1}وتَخُونُوا َأمانَاتكُم وَأنْتُم تَعلَمون والرسوَل
          .2أي نقضه: وخان العهد ،لخيانة لتحري ا

  
  .3التفريط فيما يؤتَََمن اإلنسان عليه: الخيانة : قال ابن الجوزي :  اصطالحالخيانة ا

                                         .4الغدر وإخفاء الشيء: يانة الخ: وقال القرطبي  
.                                                5هي التفريط في األمانة: الخيانة : وعرفها المناوي بقوله  

                             _                                    :منهاولكلمة الخيانة في القرآن الكريم معانٍ عدة 
                                               .6}علم اللَّه َأنَّكُم كُنْتُم تَخْتَانُون َأنْفُسكُم { : ومنه قوله تعالى ،المعصية : األول 
بِذْ ِإلَيهِم علَى سواء ِإن اللَّه لَا يحب وِإما تَخَافَن من قَومٍ خيانَةً فَانْ{ : قال تعالى،نقض العهد : الثاني 
                                                          .7}الْخَاِئنين

                                                  .8}ولَا تَكُن ِللْخَاِئنين خَصيما {:  : قال تعالى،ترك األمانة : الثالث  

                                                 
  ).8/28(/7رة  ا:AG3ل ، - 1
  ).13/144(،ابن منظور،لسان العرب)2/230(أحد فارس،مقاييس اللغة - 2
صالح بن عبـد اهللا  :،بإشراف)10/4483(مجموعة من العلماء،موسوعة نضرة النعيم في أخالق سيد المرسلين ، - 3

  .،جدة،السعودية،دت1بن حمد وعبد الرحمن بن محمد بن ملوح،دار الوسيلة للنشر والتوزيع،ط
  ).7/395(القرطبي،الجامع  ألحكام القرآن، - 4
5 - ،H?I7J$وي،اAD#$162(ا.(  
  ).2/187(سورة البقرة، - 6
  ).8/58(/7رة ا:AG3ل، - 7
  ).4/105(سورة النساء - 8
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غدر وإخفاء للشيء وترك أداء األمانة ونقض للعهد بعد  ات السابقة أن الخيانةويتبين من التعريف
  . وكل هذا في الحقيقة كذب على من أخْفي عنه ونُقض العهد معه ،الوعد بالوفاء

    

  الخيانة حكم
         

إال خسيس دنيء النفس سيء  وال يرضاها،الخيانة جريمة تغضب اهللا تعالى والمالئكة والمؤمنين  
وبعضها شر مـن  ،الخيانة قبيحة في كل شيء : وقال ،وقد عدها اإلمام الذهبي من الكبائر ،الخلق 
يانة خيانة وأعظم الخ. 1هلك ومالك وارتكب العظاممن خانك في فَلْسٍ كمن خانك في أ وليس،بعض 

في الحديث الشريف الذي  –  -ه وسلمصلى اهللا علي - -ولقول النبي ،ؤتمن المجاهد في أهله وقد ا
 نساء حرمةُ "–صلى اهللا عله وسلم  –قال رسول اهللا : قال  –  -رضي اهللا عنه  - –يرويه بريدة 
ينداهجلَى الْمع يندالْقَاع ، ةمركَح هِماتها ، ُأممو نٍل مجر نم يندخْلُفُ الْقَاعلًا يجر نالْ مينداهجم 

وتكـون  ، 2" ؟ ظَنُّكُم فَما ، شَاء ما عمله من فَيْأخُذُ ، الْقيامة يوم لَه وقفَ ِإلَّا فيهِم فَيخُونُه ، َأهله في
ك بالنظر وكذل،مساعدة وحماية ورعاية وسد حاجات  بال بال إعانة و تركهنبخيانة نساء المجاهدين 

حتى لو كانت الخيانة بموافقة تلـك النسـاء    هنعتداء عليهن وانتهاك عرضخلوة أو االالمحرم أو ال
من استشـاره أخـوه   "  –  -صلى اهللا عليه وسلم - -لقول النبي،ومن الخيانة الغش في النصيحة ،

شالمسلم فأشار عليه بغير ر 3"فقد خانهد.                                                                                                 
  

وال تقـوم   { –  -صلى اهللا عليـه وسـلم   - –والخيانة من عالمات الساعة لقول النبي            
تَمن الخائن ويخـون  حتى يؤ،اورة وسوء المج،التفاحش وقطيعة الرحم الساعة حتى يظهر الفُحشُ و

   .4}األمين
  

وقد حرمه اهللا ،وصاحبه مبغوض من اهللا تعالى والمالئكة والمؤمنين  ،ل مكروهوالخيانة عم       
 -أن ذكر اهللا  اوليس عبثً،5} ِإن اللَّه يدافع عنِ الَّذين َآمنُوا ِإن اللَّه لَا يحب كُلَّ خَوانٍ كَفُورٍ {:تعالى 

                                                 
  ).141(الذهبي،الكبائر - 1
  ).3522(صحيح مسلم،رقم  - 2
  .،صححه األلباني)8286(مسند اإلمام احمد،رقم  - 3
   .،صححه األلباني)163(مسند اإلمام احمد،رقم -  4
  ).22/38(حج،سورة ال -  5
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وكأن اهللا يحـذر  ،نه ال يحب الخائن الكفورويكمل اآلية بأ،أنه مع المؤمنين يدافع عنهم  -عز وجل 
 - –من صفات المنافقين لقـول النبـي    ةالخيان ألن والمنافقين من خيانة المؤمنين ، ةاآلي هفي هذ

وإذا اؤتمن خـان  ،وعد أخلف  وإذا،إذا حدث كذب: آية المنافق ثالث "  –  -صلى اهللا عليه وسلم
تجوز شهادة خـائن وال   ال"  –  -لى اهللا عليه وسلمص - –تقبل شهادته لقول النبي  والخائن ال،1"

له من عقوبة في  اهللا ويكفي الخائن ما أعده،وكيف تقبل شهادته وهو ال أمانة له وال عهد ، 2."خائنة
عدا عن العذاب األليم في ،3}وَأن اللَّه لَا يهدي كَيد الْخَاِئنين {  : قال تعالى،ية لهذاحرمان ا الدنيا من

بعض أفراده ،وقد ظهر في المجتمع الفلسطيني صورة بشعة من صور الخيانة، وهي تعاون خرةآلا
ولعل هذه الصورة من صور الخيانة أخطر  ،المسلمين أبناء جلدتهم من مع المحتل الصهيوني ضد

  . من غيرها ألنها تعتبر خيانة كبرى

  

   ،وفيه مسألتانالخداع:تاسعالمطلب ال
  الغة واصطالح الخداعتعريف :المسألة األولى     

  الخداعحكم :المسألة الثانية
  

: فمن ذلك خَدعتُ الرجـل  ،التي تدل على إخفاء الشيء ) خ د ع ( مأخوذ من مادة  : الخداع لغة
 إذا تخَلَّقَ بغيـر  ،ولفالن خلق خادع ،في الحلق ويغيب  ىذلك أنه يخف،في الفم  وخدع الريقَ،خذلْتُه
   .     4خلقه

                                                         .5ارمهو إظهار ما يخالف اإلض: احصطالا 
            .6رإليه أمر ذلك الخير المظه ولير يتَوسل به إلى إبطان شر يْؤإظهار خ: وعرفه المناوي 
                   .7على خالف ما يخفيهأمرٍ يبديه إنزال الغير عما هو بصدده ب: الخداع : وقال الراغب 

  

                                                 
  ).33(صحيح البخاري،رقم -  1
   .حسن إسناده ).181(مسند اإلمام أحمد،رقم -  2
  ).12/52(سورة  يوسف، - 3
  ).143(الراغب األصفهاني ،المفردات - 4
  ).10/4471(موسوعة نضرة النعيم، -  5
  ).153(المناوي،التوقيف، -  6
  ).143(الراغب األصفهاني،المفردات -  7
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يخَـادعون اللَّـه   {:  : قال تعالىوهو من صفات المنافقين  ،فالخداع إذن إظهار خالف الحقيقة     
 ونرشْعا يمو مهِإلَّا َأنْفُس ونعخْدا يمنُوا وَآم ينالَّذلذا كان الكذب من  ،،وإظهار غير الحقيقة كذب1}و

  .           رز صفات المنافقينأب
         

  حكم الخداع
  

فقـال  ،وقد توعد اهللا المخادعين بالعذاب يوم القيامة ،2ه اإلمام الذهبي من الكبائرالخداع محرم وعد
يصبح وال يمسـي   ال ارجلً: وذكر منهم ،وأهل النار خمسة "  –  -صلى اهللا عليه وسلم - –النبي 

ويأكـل   ،والمخادع يستحق العذاب الشديد ألنه يظلم النـاس  ،3"مالك إال وهو يخادعك عن أهلك و
  . لى عذاب الناراسقين فاقترف بذلك كبيرة أوصلته إوسار في ركب المنافقين والف،أموالهم بغير حق 

  ،وفيه مسألتانالغدر:شرعاالمطلب ال
  الغة واصطالح الغدر تعريف :المسألة األولى
  الغدرحكم :المسألة الثانية

  
الغـين  :فارس  أحمدوتركه ،ويقول  وهو اإلخالل بالشيء، ار غدرمصدر غَدر يغْد:  لغةلغدر ا 

 ،وترك الوفاء بـه ، دهنقض الع:،من ذلك الغدر  يءوالدال والراء أصل صحيح يدُل على ترك الش
  . 4ويقولون في الذم يا غُدر

  .5وتركه د واإلخالل بالشيءهنقض الع: الغدر : اصطالحا
وهـو خلـق   ،يضمن الوفـاء بـه   هو الرجوع عما يبذله اإلنسان من نفسه و :رفه الجاحظ فقالوع

                                            . 6،وإن كان يصاحبه فيه منفعة ،وهو بالملوك والرؤساء أقبح ،ولهم أضرمستقبح

                                                 
  ).2/9(،سورة  البقرة -  1
  ).313(الذهبي،الكبائر ،تحقيق الدمياطي -  2
  ).2865(صحيح مسلم،رقم -  3
  ) .4/423(أحمد فارس ،مقاييس اللغة  -  4
  ).250(المناوى،التوقيف، -  5
  .30الجاحظ،تهذيب األخالق،ص  -  6
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وهو طعن فـي الظهـر بعـد    ،وهو نقض للعهد الذي بين الناس،يأتي بعد وعد بالوفاء فالغدر إذن
ااستئمان،وأي كذب أعظم من هذا الكذب،وأي كذب أشد خطر ويتضـح  .شـين من هذا السلوك الم

    .من صور الكذب وعملية للباحث أن الغدر صورة جلية
  

  الغدر حكم
  
،وهو من كبائر الذنوب ،وإلى هذا ذهب اإلمام الذهبي فـي كتابـه    قبيح الغدر صفة ذميمة وفعل 

القتل والظلم لمـن   في كتابه الزواجر ،وأضاف إلى الغدر الهيثمي،وكذلك اإلمام ابن حجر  1الكبائر
أنه   -رضي اهللا عنه  - يأو عهد ،واستند في حكمه هذا إلى ما نقل عن اإلمام عل له أمان أو ذمة

ـ  -من صفات المنافقين ،قال  ،والغدر 2عد من الكبائر نكْثَ الصفقة أي الغْدر بالمعاهدة  لى اهللا ص
ومن كانت فيه خَصلة منهن كانت فيه خصلة من . اخالص اأربع من كُن فيه كان منافقً(  -عليه وسلم

،وتوعـد اهللا   3) وإذا خاصم فجر،وإذا عاهد غدر،وإذا حدث كذب،إذا ائتُمن خان: النفاق حتى يدعها
ينصـب  (  -اهللا عليه وسلم صلى -س األشهاد ،فقال النبي والغادر بالفضيحة يوم القيامة وعلى رؤ

ويكفي الغادر أن ،4 ) فالن بن فالن بن فالن ةُردسته يوم القيامة فيقال هذه غَإلكل غادر لواء عند 
صلى اهللا عليـه   -أن يكون اهللا خصمه يوم القيامة ،ومن كان اهللا خصمه خاب وخسر وهلك ،قال 

ورجٌل باع حـرا   َ،الْقيامة رجٌل َأعطَى بِي ثُم غَدر م يومثَلَاثَةٌ َأنَا خَصمه: "قَاَل اللَّه تَعالَى(  -وسلم
ه مسـتطير  ،وألن الغـادر شـر   5) "َأجره ورجٌل استَْأجر َأجِيرا فَاستَوفَى منْه ولَم يعطه ،ثَمنَه فََأكََل

والمؤمنين ،فال بد من الحذر منـه   كته،وهو ممقوت من اهللا ومالئ اثمه كبير،كان إ عظيم،وخطره 
وتجنبه ،فالغادر ال يؤمحيث ال عهد له وال ذمة جانبه ن .  

  
  
  

                                                 
  .168الذهبي،الكبائر ،ص -  1
  . 614الهيثمي،ابن حجر ،الزواجر،ص  -  2
  ).58(صحيح مسلم رقم، -  3
  )3188(صحيح البخاري،رقم  -  4
  )2114 (البخاري ،رقمصحيح  -  5
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  ،وفيه مسألتانشحالفُ:عشر الحاديالمطلب 
  الغة واصطالح شحالفُتعريف :المسألة األولى 

  شحالفُحكم :المسألة الثانية
  
وفي لغة  ،ومعنى ،امثل قَبح وزنً افُحشً يءالش فَحشَالفْحشُ والفحشاء والفاحشةُ،القُبح و:الفحش لغة  

  . 1جاوز الحد فهو فاحش يءمن باب قتل ،وهو فاحشٌ ،وكل ش
ش حكثير الفَ:اد اش كشدوخنا من قول أوفعل،وفح ،ورجل فاحش ،ذو فُحش االبخيل جد: والفاحش 

  وقد يكون الفُحش بمعنى عدوان الجواب ،أي التعدي فيه  ..
عنـه  --عز وجـل   - –ما نهى اهللا  شتد قبحه من الذنوب والمعاصي ،وقيل كلُّالفحش كُل ما يو

  .2للحق والقَدرِ ا،وقيل كُل أمر ال يكون موافقً
  .3القبيح من القول والفعل وجمعها الفواحش:الفُحشُ والفحشاء والفاحشة :ور ظوقال ابن من

  
  .األفعال هو القبيح من األقوال و: ااصطالحالفحش 

  . 4وهو ما عظُم قُبحه من األقوال واألفعال
 من رذائل األعمال الظاهرة ،كما ينكره العقل و:وعرفه الحرالي الطبع ههيسـتخبثه  الفحشُ ما يكر

  .5في حكمه آيات اهللا الثالث من الشرع والعقل والطبع فيتفقالشرع 
ـ تجاوز قدره فهو  كُل شيءالفاحش :وقال الكفوي  للحـق فهـو    افاحش ،وكل أمر ال يكون موافقً

  .وعليه فالكذب هو فحش ألن العقل ينكره والشرع يستخبثه .6فاحش
  

القـول   يتبين أن الفحش هو أسـوأُ  ،وبالنظر إلى التعريفات الواردة سواء اللغوية أو االصطالحية
    .فواحشال،فالكذب على رأس قائمة الوكذلك عموالعمل،وال يوجد أسوأ من الكذب قوال 

  
  

                                                 
  ) .176(الفيومي ،المصباح المنير  -  1
  ).9/157،158(الزبيدي ،تاج العروس، -  2
  ). 326 -6/325(ابن منظور،لسان العرب  -  3
  ).373(الراغب األصفهاني،المفردات  -  4
  ).257(المناوي،التوقيف، -  5
  ) . 675(الكفوي،الكليات، -  6
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        الفحش حكم

  
قُْل ِإنَّما حرم ربـي  ( :: قال تعالىف ،اإلسالم ونهى عنهحرمه الفحش في الكالم أو الفعل           

لْفَواحشَ ولَا تَقْربوا ا( :: قال تعالى،و 1) الْفَواحشَ ما ظَهر منْها وما بطَن والِْإثْم والْبغْي بِغَيرِ الْحقِّ 
 طَنا بما ونْهم را ظَهواعتبر ابن حجر العسقالني مالزمة الفحش مـن الكبـائر ،واسـتدل    2)  م،

إن شَر النَّاسِ منْزِلَةً عنْد اللَّـه  ( -صلى اهللا عليه وسلم -العسقالني على قوله هذا من حديث النبي 
هعدو نم ةاميالْق موَأ ي النَّاسو هشفُح اتِّقَاء النَّاس كَه3)تَر.  

  
  

إياكم والفحش ( :وقال صلى اهللا عله وسلم ،والفحش خلق ذميم يمقته اهللا تعالى وال يحبه           
أن الفحـش يقـبح     -صلى اهللا عليه وسلم -ن النبي ،وبي4)  شاهللا ال يحب الفحش وال التفح؛ فإن 

و ال الحياء في شيء قط ،ما كان الفحش في شيء قط إال شانه '' :(ا فقالاألقوال واألفعال إن خالطه
  .  سخطه وعذابه  قريب من ىلفاحش بعيد من اهللا تعال،فا 5) ''إال زانه

  

   ،وفيه ثالث مسائلفاقالنِّ:عشر نيالمطلب الثا
  الغة واصطالح النفاقتعريف :المسألة األولى
  أصناف النفاق:المسألة الثانية

  النفاقحكم :الثالثةالمسألة 
  

  االنفاق لغة واصطالحتعريف :المسألة األولى
  

لـه   التي تدل على الخروج ،فالنَفَقَ سرب في األرض) ن ف ق (اسم مأخوذ من مادة : النفاق لغة 
  .6المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه:إلى مكان ،والنَفَقُ  مخْلص

                                                 
  ) .7/33(سورة األعراف ، -  1
  ) . 6/151(سورة األنعام، -  2
  ).60541/  10ابن حجر العسقالني،فتح الباري ،ج -  3
  .األلباني صححه ،)1698(سنن أبو داود،رقم  -  4
  .ثقات رجاله متصل، إسناده) . 1974(سنن الترمذي ،رقم -  5
  ). 455-5/454(أحمد بن فارس،المقاييس، -  6
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  .ات م: ار البهائم ينفُقُ نُفَوقًنفق الفرس والدابة وسائ:وقال ابن منظور 
  .َفيها  راج،ونَفَقَت السلعة غَلت ورغب: اونفَقَ البيع نَفَاقً

  .1جحر الضب واليربوع:والنُّفَقَة والنّافقاء 
والذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هو مـن جـنس الخـداع    :وقال ابن رجب 

  .2بطانِ خالفه،وإظهارِ الخير وإ روالمك
  

نفسه علـى أنـه مسـلم     مفالمنافق يقد،3هو إظهار اإليمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب:  ااصطالح
وتكـذيب وعـداء لإلسـالم     ،إال أنه فـي داخلـه إنكـار    ماله هر الشهادتين وقد يصلي وينفقظفي

سيما  ،رهبل هو صورة قبيحة من صو ،والمسلمين،ومن هنا يكون النفاق ضرب من ضروب الكذب
         .أنها تتعلق باإليمان باهللا تعالى

  
  أصناف النفاق:المسألة الثانية 
  
  

إما أن يكون نفاق اعتقاد وهو النفاق األكبر ،حيث يظهر المنافق إيمانه ويكتم كفـره   ،نالنفاق صنفا
صلى  - - عهد الرسول فيوانتشر هذا الصنف ،تباعهأو   كما كان يفعل عبد اهللا بن أبي بن سلول

ودولة ،وهذا الصنف من النفاق ة قو للمسلمينفي المدينة المنورة بعد أن أصبح  -  -اهللا عليه وسلم
  . ر أهله نزل به القرآن الكريم وكفَّ

  
،لكنه يرائي فـي   اأما الصنف الثاني فهو نفاق العمل ،أو النفاق األصغر ،فهو مؤمن حقً           

من أجل تحسـين   ةأو إظهار صفاته المحمود،حقيق مصلحة مافيعمل من أجل ت ،هعمله أو في إتقان
يقعون وكثير من الناس في أيامنا هذه ،لوجه اهللا تعالى اصورته بين الناس ،أي أن عمله ليس خالص

ه وهذا النوع من النفاق ينطبق عليه ما ينطبق على الرياء ،وعد،وبدرجات متفاوتة في هذا  النفاق 
  . 4راإلمام الذهبي من الكبائ

             

                                                 
  ) .359/ 10(منظور،لسان العرب  ابن -  1
  .،عمان،دت1،مكتبة الرسالة الحديثة،ط375،جامع العلوم والحكم،ص) 795(الحنبلي،ابن رجب -  2
  . 245الجرجاني ،التعريفات،ص  -  3
  .  143الذهبي،الكبائر،ص  -  4
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وألن ،هم وغـدرهم فال يتعامل معهم مخافة شـر  المنافقين وينبغي على المسلم أن يحذر           
وعلى المسلم أن يتعـرف  ،) خاصةً  الصنف األول (وهم ليسوا من المسلمين ،فاسدة ةعقائدهم باطل

كذب والغدر والغـش  على صفاتهم من الكتاب والسنة ،حتى يحذرهم ويتقي شرهم ،ومن صفاتهم ال
والسخرية منهم ،ومواالة الكافرين ومعاداة  ،والخيانة وسوء الظن ،وإشاعة الفتن والطعن بالمؤمنين

بل ويكفي أن نحفـظ  ،ف على كل صفاتهم ويكفي أن نقرأ القرآن لنتعر ،وتلمس عثراتهم ،المؤمنين
ومن كانت فيـه  . اخالص امنافقً أربع من كُن فيه كان( : -صلى اهللا عليه وسلم -حديث رسول اهللا 

وإذا عاهـد  ،وإذا حدث كـذب ،إذا ائتُمن خان: خَصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها
 : قال تعـالى ،ف مغالظ عليهمجاهدتهم واإلب نبيه الكريم  ىوقد أمر اهللا تعال، 1)وإذا خاصم فجر،غدر
)و الْكُفَّار داهج ا النَّبِيها َأيييرصالْم بِْئسو نَّمهج ماهْأومو هِملَياغْلُظْ عو ينقنَافوقال العز بـن   2)الْم،

: قـال تعـالى  ،وهذا ما بينتـه اآليـة الكريمـة ،   3"نه ينبغي اإلعراض عن المنافقينإ:" عبد السالم
:)اءزج نَّمهج ماهْأومو سرِج مِإنَّه منْهوا عرِضفََأع  ونبكْسا كَانُوا ي4) بِم .  
  

  النفاقحكم :المسألة الثالثة
     
    النفاق مرض قلبي ألنه رياء وهو مـن كبـائر    أو محبط للعمل ،رفهو إما مكفِّ ،بصنفيه خطير

من الداخل ،وقـد   المجتمع ألنه يهدم،الذنوب ،والمنافق خطره أشد على المسلمين من خطر الكافر 
ـ نَر ييه ،والنفاق معول هدم في المجتمع المسلم ،وهو داء خطمسلمين فيصدقوخدع به بعض الين  رخَ

ويحمي مجتمعـه مـن المنـافقين     ،جسم األمة ،لذا وجب على كل مسلم أن يحفظ نفسه من النفاق
   .  وشرورهم 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).33(صحيح البخاري،رقم- 1
  ) .9/73(سورة التوبه ، - 2
  ) .11/5606ج(يم ،مجموعة من العلماء،نظرة النع - 3
  ) .9/95(سورة التوبة ، - 4
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  ،وفيه مسألتاناإلشاعة:عشر ثالثالمطلب ال
  الغة واصطالح اإلشاعةتعريف :المسألة األولى
  اإلشاعةحكم :المسألة الثانية

  
  ااإلشاعة لغة واصطالحتعريف :المسألة األولى

  
  .اإلشاعة تأتي تحت مادة شَيع: اإلشاعة لغة
خرج معـه  : وشيعه .أي ال فارقك: عك الخبراويقال ش. تابعه وقواه: وشايعه. اتَّبعتُه: اشيعت فالنً

  .عند رحيله ليودعه
: والمشيع . أحرقه :وشيع الرجَل. ما أوقدت به النار: والشيوع. ي هواهاستهلك ف:وتشيع في الشيء

  .العجول
أهاب بمعنى صاح :وأشاع باإلبل وشايع بها وشايعها مشايعة.ابتهصوت قصبة الراعي وشب:والشِّياع
  .ودعا

  .فرقته:أشعتُ المالو،ه أطار.وأشاع ذكر الشيء.ذاع: وشاع الخبر. انتشر: وشاع الشيب
  .1امذياع اليكتم سر:  ياعورجل مشْ،األخبار المنتشرة: ة والشاع

  
وهي سريعة االنتشار ذات طابع اسـتفزازي أو  ،االنبأ الهادف الذي يكون مصدره مجهولً: ااصطالح
  .2حسب طبيعة ذلك النبأ هاديء

ويتعذر التحقـق مـن    ،أخبار مشكوك في صحتها:وعرف اإلشاعة اللواء جمال الدين محفوظ بأنها
ويؤدي تصديقهم أو نشـرهم لهـا إلـى     ،ها،وتتعلق بموضوعات لها أهمية لدى الموجهة إليهمأصل

  .3إضعاف روحهم المعنوية
ولهدف مـا يبغيـه المصـدر دون علـم     ،بث خبر من مصدر ما في ظرف معين : هي  وأ     

  .4اآلخرين،وانتشار هذا الخبر بين أفراد مجموعة معينة

                                                 
  ).10/56(ابن منظور،لسان العرب ، - 1
  .م 1983،عمان،2دار الفرقان للنشر والتوزيع،ط(17نوفل،أحمد ،اإلشاعة،ص - 2
  ).16(نوفل،أحمد ،اإلشاعة، - 3
  .م1976سنة)1(مجلة الفكر العسكري،عدد - 4
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   اإلشاعة إذن خبر اقد يكون صادقً ،هولره مجمصد اأو كاذب، اوقد يكون خير  وهـو  ، اأو شـر
ومثال ذلك اإلشاعة الكبرى والعظمـى  ، ابارز اويخص شخص اخاصة إذا كان سيًئ،نتشارسريع اال

  .،حادثة اإلفك
  

  اإلشاعةحكم :المسألة الثانية
          

وقد يصـل  ،ليها من آثار حسب ما يترتب ع و وتةاوهو درجات متف، اشرع مبث اإلشاعات محر  
عندها يكون كذب وافتراء وقذف ،على الناس في أعراضهم  إلى حد الكبائر ،خاصة إذا كان افتراء

  .وبث للفتنة،وكل هذا من الكبائر
  

ما إذا ترتب عليها فتنة واهللا تعـالى  سي،ع وتدمرهالمجتمب تكاد تعصف ااإلشاعة خطيرة جدو        
رها على األمة وهي أخط،وتكثر اإلشاعة في األزمات كالحروب ، 1) شَد من الْقَتِْل والْفتْنَةُ َأ( :يقول

ما كـان   اوأشدها فتكً،ضعاف الروح المعنوية لدى الناس إا هو العدو والهدف منها ألن القائم عليه،
 لـذا حـرم اإلسـالم بـث    ،وقد تؤدي إلى الهزيمة  ،بين الجيش ألنها تضعف الروح القتالية لديهم

يا َأيها الَّذين َآمنُوا ِإن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبٍأ فَتَبينُوا َأن تُصيبوا قَومـا  (:: قال تعالى،اإلشاعات وترديدها 
ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحفَتُص الَةهوقد ذكر الدكتور أحمد نوفل وسائل عالج الشائعات منها ، 2)بِج: 

واقتفاء خط سير اإلشاعة وتتبع مسارها للوصول إلى ،جتماعي ها ورصدها والتماسك االعدم ترديد
  .3جذورها

  
قال ف،األيم اللقائمين عليها عذاب وأعد،اهللا حذر منها  أن ولخطورة اإلشاعة وعظم ضررها نجد      
َآمنُوا لَهم عذَاب َأِليم في الدنْيا والْـَآخرة واللَّـه    ِإن الَّذين يحبون َأن تَشيع الْفَاحشَةُ في الَّذين(: تعالى

ونلَملَا تَع َأنْتُمو لَمع4) ي.  
  

جتياحـات  تكثر فيه اإلشاعات خاصة أوقات االولن يخلو مجتمع من اإلشاعة،والمجتمع الفلسطيني 
غرض بث الخوف والـذعر بـين   لاإلسرائيلية،وكان يقوم على بث هذه اإلشاعات المحتل وأعوانه 

                                                 
  ).2/191(سورة البقرة، - 1
  ).49/6(ت،سورة الحجرا - 2
  ).142(نوفل،أحمد ،اإلشاعة ، - 3
 ).24/19(سورة النور، - 4
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وقـد كثـرت   ، وما أكثرهم في زماننا ،ضعافهم،ومن ثم يتبعهم الذين ال يتثبتون من الخبرالناس إل
تكثر اإلشاعات عند الخالفات ااإلشاعات إبان االنقسام واالقتتال الفلسطيني الفلسطيني،وغالب.   

  
أو اإلشـاعة ،باختراعهـا و بثهـا     ومن هنا يجب على المسلم أن يحذر الوقوع في مستنقع      
  .وعليه أن يحاربها ويقاومها حمايةً لمجتمعه من آثارها المدمرة،ترديدها
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  .درجاته وأحكامه وعالماته أسبابه وآثاره و الكذب: الفصل الثاني
  أسباب الكذب:المبحث األول 
  آثار الكذب: المبحث الثاني
  . ،وهي ست درجاتلكذبدرجات ا:المبحث الثالث 

  
. ،وفيه ثالث مطالبأحكام تتعلق بالكاذب : الرابع  المبحث 
.قبول شهادة الكاذب :المطلب األول  
  .تزويج الكاذب :المطلب الثاني
  .قبول خبر الكاذب :المطلب الثالث

  
  وفيه مطلبان التورية،:الخامس المبحث

  تعريف التورية لغة واصطالحا: المطلب األول
  حكم التورية: ثانيالمطلب ال

  
  .،وفيه مطلبانعالمات الكذب :السادسالمبحث 

  .الكاذب  ىعالمات تظهر عل:المطلب األول
  .عالمات تتعلق بالكذب:المطلب الثاني
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  أسباب الكذب:المبحث األول 
  

ولم يجبل عليه اإلنسان، لذلك ال بد من مؤثرات وأسباب تجعل اإلنسان يلجأ  ،الكذب خلق مكتسب
من خالل البحث تبين للباحث أن األسباب التي تدفع باإلنسان كي ؟إلى الكذب، فما هي هذه األسباب

  :يخفي الحقيقة كثيرة هي
وال يظن الباحث أنه نجا من هذا أحد سوى من عصمه اهللا تعالى،فعندما نظهر :مجاملة لآلخرين *

       . يرضينا نكون قد جاملنالمن ال نحب المحبة والرضا عما يعمل،والفرح له بإنجازه الذي ال
إلى ذلك إال الكذب كذب  اوال يجد سبيلً لثقة الناس الفاقد:الحصول على إعجاب وثقة اآلخرين *

    .وبالغ واجتهد في ذلك من أجل الوصول إلى مبتغاه
  . سما يقع هذا من األطفال ومن ال يستطيع فعل ما يجذب انتباه النا اوغالب:إلثارة انتباه اآلخرين *
ويفعل هذا أصحاب المصالح والمنافع فتجدهم يبالغون في :للتقرب من أرباب القوة والسلطان *

ومن خالل  ،راح مباشرةتفيشاركهم األفراح و األ ،وإظهار الحب والقرب ،مدحهم والثناء عليهم
  .أو الحزن اكن التعبير عن المشاركة في الفرحوكل أم ،الصحف

وقد وقع فيه الناس أن هذا السبب يعرفه ويرى الباحث : لمحرجةلتجنب الوقوع في المواقف ا *
   .   لهذه المواقف،والتي قد يباح فيها الكذب ،يتعرض كلهم الناسف ،همجلُّ

وإدخال الفرح ،يميل بعض الناس إلى اكتساب صفة المرح والبشاشة:لتسلية اآلخرين وإضحاكهم *
فيلجأ إلى الكذب  ، يجد ما يحقق له هدفهوال ،ورسم االبتسامة على وجوههم ،إلى قلوب الناس

  . والتأليف
 بشر،وو منه إال من وقع في الخطأ الذي ال ينج أ إلى هذا الفعلجال يل: لحماية النفس من العقاب *

في التعامل،ومن يعمل لدى  قسوةمن آبائهم  الذين يالقونخاصة  ،جأ إلى هذا األطفالما يل اكثير
  .   ون بنصه ال بروحهويطبق القان ،مسؤول ال يرحم

ومن يسعى  ،ويقع فيه صاحب الشخصية الضعيفة العاجز عن تحمل المسؤولية: لتبرير الخطأ *
أسهل من سبيل تبرير لمنصب قد يحرم من الوصول إليه الوقوع في الخطأ،و ال  يوجد سبيل 

    .الخطأ والخروج منه
ين خاصة ممن وقع عليه األذى، ومن قد يحصل هذا بين المتخاصم:إليقاع األذى بهدف االنتقام *

  .   أجل االنتقام يلجأ إلى تشويه سمعة خصمه ولو باإلشاعة واالفتراء
  .إليقاع الفتنة بين الخصوم بهدف إضعافهم والتغلب عليهم *
والمتنافسين ومن يشعرون  ويظهر هذا بين الحاسدين والمنافقين:سخرية واستهزاء باآلخرين *

  .آلخرين عليهمبالنقص ويغيظهم تفوق ا
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 ،ما يقع هذا بين المتعصبين ألحزابهم وعائالتهم اوكثير ،للحط من مكانة المخالفين بالرأي والفكر *
ة أوقات التنافس كالتنافس على الفوز باالنتخاباتخاص     .  

والساعين خلف المنافع  ،وأكثر ما يظهر هذا لدى األطفال والمتسولين: الستدرار العطف  *
  .يةالدنيو

  .للدفاع عن النفس خاصة عند غياب الحجة والدليل *
  .وينتشر هذا بين التجار والباعة إال من رحم ربي: للحصول على المكاسب والمرابح *
  .ألن الكذب عادة *
  .اًاالعتقاد بأن الكذب لن يضر أحد *
  .ز الذاتمن أجل الشهرة وإبرا *
* ةلعدم الرغبة بإطالع اآلخرين على األمور الخاص.  
  .عتقاد بأن الكذب ينجياال *
  .مشاعر اآلخرين لتجنب جرح *
  .عتقاد بأن الكذب ليس عادة سيئةاال *
  .للتهرب من المسؤولية *
  .لتفادي الوقوع بالمشاكل *
  .إلثبات الذكاء لآلخرين *
  .محاكاة لآلخرين وتقلدهم *
  وما تبعه من أكاذيب،، وغيرة اوحسبنا ما فعله أخوة يوسف بأخيهم يوسف حسد:الحسد و الغيرة *

وعندما  ،وعندما وضعوا على قميصه دم الشاة ،وناصحون نوذلك عندما قالوا ألبيهم إنا له لحافظو
   . وكله بسبب الحسد والغيرة ،وغير ذلك من األكاذيب ،قالوا ألبيهم ذهبنا نستبق

  
هذه األسباب كلها اه أن بنتالان إلى مستنقع الكذب،و الالفت لقد تدفع باإلنس ،هذه األسباب وغيرها

والجهل بآثار الكذب وعواقبه الوخيمة في  ،وقلة الخوف من اهللا تعالى ،ناتجة عن ضعف اإليمان
  .الدنيا واآلخرة
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  آثار الكذب :المبحث الثاني
  

   -:وخيمة في الدنيا واآلخرة، وقد توصل الباحث إلى اآلثار اآلتية آثار الكذب
ألنه ، اراب في نفس الكاذب ، هذا هو حال الكاذب دائمطضاالوقوع الريبة والقلق و*

 فَِإن ، يرِيبك لَا ما ِإلَى يرِيبك ما دع" ، وقال صلى اهللا علية وسلمان كذبهيخاف أن يكشف أمره وب
  . 1" رِيبةٌ الْكَذب وِإن ، طُمْأنينَةٌ الصدقَ

النبي  وهذا ما بينه ،قبحهاصفات المنافقين وأ ق، والكذب أبرزوقوع الكاذب في النفا *
 منْهن خَصلَةٌ فيه كَانَتْ ومن ، خَاِلصا منَافقًا كَان فيه كُن من َأربع" :حيث قال صلى اهللا علية وسلم

 وِإذَا ، غَدر عاهد وِإذَا ، كَذَب حدثَ وِإذَا ، خَان تُمنْئا ِإذَا يدعها حتَّى نِّفَاقال من خَصلَةٌ فيه كَانَتْ
مخَاص فَجالدرك األسفل من النار  ،وعقوبة المنافق2" ر.  

بينهم ،وإذا  ، فإن الثقة ستنعدم  نزع الثقة بين الناس ،إذا ساد الكذب في مجتمع ما *
ة والمحبة في انعدمت  الثقة به ،وكلما زاد الكذابون قلت الثق ،شخص ما بالكذب فَرِع

  .المجتمع
الطمع  والجشع إلى  هيدفع حيث،محق البركة من مال الكاذب في البيع والشراء *

اهللا  با،لذلك عاقبالغ في مدحهوي،عيوب سلعته ،فنجده يخفي ابل والحلف كذب ،الكذب
 الْبيعانِ"  : - صلى اهللا عليه وسلم -الكاذب بمحق البركة من ماله وتجارته كلها ،قال 

 كَتَما وِإن ، بيعهِما في لَهما بورِك ، وبينَا صدقَا فَِإن ، يتَفَرقَا حتَّى : قَاَل َأو ، يتَفَرقَا لَم ما بِالْخيارِ
  . 3" بيعهِما بركَةُ محقَتْ ، وكَذَبا
ويجعل الحقائق، قبحخطير ،فالكاذب يزين الباطل وي ولقلب الحقائق أثر:قلب الحقائق *

،وأي اومن الكذب صدقً ا،ومن الصدق كذب اومن المعروف منكر ،امن المنكر معروفً
  .الخطرعلى المجتمع من هذا  أشد خطر

����f��e":: قال تعالىاقترف لسانه،  وو ذلك بما كسبت يداه : ية الهدالحرمان من نعمة ا*

l��k��j��i��h��g���4 ،اء من جنس العمل والكاذب يضلل ويخدع فالجز.  
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  امتهكاذب ،حطت كر إذا عرف عن إنسان أنه: يسيء سمعة الكاذب ويخدش كرامته *
  . ،وإذا حدث لم يصدق  احترامه عين الناس ،وقلَّوسقط من أ

" : قال تعالىوذلك ألن الكاذب منافق ،والمنافق فاسق :بالفسوق  الكذب يرمي صاحبه *
��ª��©�� �̈���§"1.  

يمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات واألعمال الصالحة وينتقص اإل:يضعف اإليمان  *
نقص اإليمان ،بل ال إيمان مع الكذب يوالكذب من أقبح المعاصي، لذلك  ،المعاصيب

 الْمْؤمن َأيكُون : لَه فَقيَل ، نَعم : فَقَاَل ؟ جبانًا الْمْؤمن يكُون:" َبين النبي صلى اهللا علية وسلم ا كم
 ،فال يجمع إيمان وكذب في قلب2" ال : فَقَاَل ؟ كَذَّابا الْمْؤمن َأيكُون : لَه فَقيَل ، نَعم : فَقَاَل ؟ بخيلًا

  .إنسان 
��j��i��h��������g��f��e����d��c" : قال تعالى:يسود وجه الكاذب يوم القيامة * 

kl����q��p��o���n��m"3.  
، ليم والحرق بالنارق الكافر العذاب األيستح :نم يوم القيامة العذاب األليم في نار جه *

صلى اهللا - وبدل سعادتهم شقاوة،قال ،ق شملهمزنهم وفرألنه بكذبه آلم الناس وآذاهم ،وأح
 لَيكْذب جَلالر وِإن ، النَّارِ ِإلَى يهدي الْفُجور وِإن الْفُجورِ ِإلَى يهدي الْكَذب وِإن ،:"  - علية وسلم

  . 4" كَذَّابا اللَّه عنْد يكْتَب حتَّى
ن فيفسده أول ما يسري الكذب من اللسا( :فساد عمل الجوارح يقول ابن قيم الجوزية *

له ،فيعم الكذب اقوأللسان لى الجوارح فيفسد عليها أعمالها ،كما افسد على ا،ثم يسرى إ
إن لم  ويترامى به داؤه إلى الهلكة ،يه الفسادفيستحكم عل ،وأحواله فعالهأقواله وأ

وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن  ....يتداركه اهللا بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها
 يهدي الْكَذب وِإن ، :" - صلى اهللا عليه وسلم - ،ومصداق هذا قول النبي  5)منشؤه الكذب ف

  . 6" كَذَّابا اللَّه عنْد يكْتَب حتَّى لَيكْذب الرجَل وِإن ، النَّارِ ِإلَى ييهد الْفُجور وِإن الْفُجورِ ِإلَى
                                                 

  ).67\9(سورة التوبة   -1
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 ،سلفنا أن اهللا يمحق البركة من تجارة من يكذب في البيع والشراءقد أ:يورث الفقر  *
  . البركة منه ومن ماله البد يصيبه الفقر  تومن محق

ذهب بهاء الوجه ياألخالق والمعاصي ،لذلك  الكذب من أبشع :ذهاب بهاء الوجه  *
  . ونوره 

 فَ، خاصة إذا عم الكذب في مجتمع وعرِضاعة الوقت لتمييز الصادق من الكاذبإ *
لتثبت لالثقة من اآلخرين ،احتاج كل واحد  الناس في كل ما يسمعون ونزعه وشك ذلك

  .كي ال يقع في شباك الكذابين  ،من كل ما يسمع
،وكم لخالفات والعداوات كانت بسبب كذبةكم من المشاكل وا:د بين الناس نشر األحقا *

عداوة بين ال ومن الطبيعي أن تكون .ترتب على ذلك من أحقاد وبغضاء وكراهية
  . خبار الكاذبة باسمهم ونقل األ ،خاصة إذا كذب على لسانهم ،الكاذب واآلخرين

  .إشاعة الفوضى بين الناس  *
وال يوثق  ب هذه العقوبة ، ال يصدق في حديثهبحسب الكاذ: تهيفقد الكاذب مصداقي *
  . به
المجتمع، لما يترتب خطر وسائل هدم القيم في الكذب من أ:عتحطيم القيم في المجتم *

  .جتماعية من آثار ا عليه
هانوه واسمعوه من وأ ،لناسزدراه اإذا عرف عن شخص أنه كاذب ا: لنفس إهانة ا *

  .القول ما ال يرضى 
  .لذلك يحتقرها ،الكاذب يعرف حقيقة نفسهأن ويكفي : احتقار الكاذب نفسه *
     .الناس إثارة الفتن بين *
  .فس الكاذب ة من نوءيذهب الشهامة والمرالكذب  *
ها النبي صلى عدالتي  ،ح صور الكذبقبمن أشهادة الزور  ألنوذلك : ضياع الحقوق  *

 وعقُوقُ ، بِاللَّه الِْإشْراك الْكَباِئرِ َأكْبر " :لى اهللا علية وسلماهللا علية وسلم من اكبر الكبائر ،قال ص
  .1" الزورِ قَوُل َأو ، ثَلَاثًا ، الزورِ وشَهادةُ ، الزورِ وشَهادةُ ، الْواِلدينِ

  . جتماعية يؤدي إلى تفكك الروابط اال* 
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إن الكذب (صها الباحث بعبارة واحدة هي هذه بعض آثار الكذب الخبيثة ،والتي يلخ    
  . ،فالحذر كل الحذر من الكذب )يؤدي إلى فساد الدين والدنيا 

              
  درجات الكذب: الثالثالمبحث 
        
ة مخرج من ملَّ ،رمنه كذب مكفِّ،قوال درجات متفاوتة األفعال واأل الكذب شأنه شأن سائر      

جات حسب بينهما در ركه آثم وفاعله مأجور بإذن ربه،وتا ،ومنه كذب واجب ،اإلسالم
بعد النظر في الكذب وما يترتب على الكذب من آثار سلبية كانت أو إيجابية،ويرى الباحث ،المقصود

على ما يقول باألدلة الصحيحة من  اومستدلً ،اآخر و اباهللا تعالى أولً امستعينً ،درجاتأن يقسمه إلى 
  .  الكتاب والسنة المباركة

  

  درجات الكذب 
  

 -صلى اهللا عليه وسلم -وعلى رسوله تعالى وهو ما كان على اهللا : الكذب المكفر: األولىالدرجة 
،ومن مظاهره التكذيب بما جاء به اهللا تبارك و تعالى أو جاء ،اوحديثً اوعلى هذا أجمع العلماء قديم

بت ،وقـد كـذَّ  1)بوا بَِآياتنَا ُأولَِئك َأصحاب الْجحيمِوالَّذين كَفَروا وكَذَّ(: قال تعالىبه رسوله الكريم ،
  .بآيات اهللا تعالى فأهلكهم اهللا جزاء تكذيبهم االرسل وكذبو األقوام السابقة

  
بتحليـل حـرام أو تحـريم     ،رسـوله  فتراء على اهللا تعالى وعلـى ومن مظاهره كذلك اال        
قـال   للهوى فيضُل الناس ويهلكهم ، اتباعا ،يجور بالفتوىكمن يفتي بغير علم أو يعلم ولكنه ،حالل
 الَّذين ولَا تَقُولُوا ِلما تَصفُ َألْسنَتُكُم الْكَذب هذَا حلَاٌل وهذَا حرام ِلتَفْتَروا علَى اللَّه الْكَذب ِإن( : تعالى

ونحفْللَا ي بالْكَذ لَى اللَّهع ونفْتَرتحريف كالمه عن مواضعه  تعالى ن مظاهر الكذب على اهللا،وم2)ي
يحرفُـون الْكَلـم عـن    (: : قال تعـالى  ،يحتمل من المعاني بتأويله وتحميله ما ال ،أو معنى الفظً

هعاضوـنِ   (: قال تعالىب باهللا وآياته ورسله ،ولن يفلح من يفتري الكذب أو يكذِّ.3)ممم َأظْلَـم نمو
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نوع من الكذب أعلى درجات عد هذا ال،وي1)تَرى علَى اللَّه كَذبا َأو كَذَّب بَِآياته ِإنَّه لَا يفْلح الظَّاِلمونافْ
ى المسلم أن يحذر ألنه كفر وتكذيب وصد عن دين اهللا ،وعل، اوضرر اطره وأكثره شرالكذب وأخ

  . ى عقيدته سليمة من الخدش أو الخللعل اظًر أصحابه حفاوأن يحذَّ ،من االنزالق فيه
  

هذا النـوع مـن الكـذب فيـه إثـم      كذب من أكبر الكبائر وهذا يعنى أن اقتراف :الثانيةالدرجة 
الك والعذاب الشديد،ومن الكذب الذي يندرج تحت هـذه  هوبالتالي مصيره ال،،وأن عمله كبير عظيم
  -:الدرجة

  
وهذا النـوع مـن   :ما لم يقله  -وسلم صلى اهللا عليه -الكذب على لسان رسول اهللا * 

أو ذكر هللا بصفة مـا   ،الكذب معروف بوضع الحديث،كمن يضع الحديث للترغيب في طاعة معينة
ـ ،أو للترهيب من فعل أو قول مذموم قربةً إلى اهللا تعالى،أو من أجل مدح طائ وقـد  ،ة وذم أخرىف

ة الكثير مـن الصـحابة   وفاته ووفا بعد  -صلى اهللا عليه وسلم -انتشر مثل هذا الكذب على النبي 
صـلى اهللا   -ونقل هذه األحاديث المكذوبة المفتراة على النبي ،اعينف أصحابه بالوضرِ،وعالكرام

أن عليـه    -صلى اهللا عليه وسـلم  -من ينقل حديث رسول اهللا  ألنكذب وافتراء ،  -عليه وسلم
وميـزوا    -صلى اهللا عليه وسلم -النبي جوا كل أحاديث يتثبت من صحته ،سيما أن العلماء قد خر

من هذا الفعل القبـيح ،فقـال عليـه      -صلى اهللا عليه وسلم -صحيحها من غيره،وقد حذر النبي 
  ،2)مقعده من النار   فليتبوأ    كذب علي متعمدا من (الصالة والسالم

  
ه غيـر هـذا   ومن انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أن أبا:  علمعن نتساب إلى غير األب اال* 

ألنه تزييف للحقائق،وقد لعن النبي صلى اهللا  عليه ،فيما ادعاه اكان كاذب ،الشخص الذي ينتسب إليه
  -رضي اهللا عنـه   -وسلم من ينتسب إلى غير أبيه ،وذلك في الحديث الشريف الذي يرويه علي 

أو انتمى إلى غير  ,ومن ادعى إلى غير أبيه (حيث قال  -صلى اهللا عليه وسلم -وأرضاه عن النبي 
ال يقبـل اهللا منـه يـوم القيامـة صـرفا وال      , فعليه لعنة اهللا والمالئكة والنـاس أجمعـين   , مواليه 
من رحمته تعالى إال كافر أو مرتكب  ،والملعون هو المطرود من رحمة اهللا تعالى،وال يطرد3)عدال

نتسـاب  ر من االيحذِّ  -ه وسلمصلى اهللا علي -لكبيرة من أكبر الكبائر ،وفي حديث آخر نجد النبي 
 -صلى اهللا عليه وسـلم  -إلى غير األب ،ويبين عقوبة من يفعل ذلك بأن الجنة عليه حرام ،فيقول 
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دعـاء  ،وقد يكون اعتبار هذا اال1)من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام(
 ،لـألب  عقوق اذاته كذب وافتراء،وهو أيض دعاء بحدأن اال :أكبر الكبائر ألسباب منها الكاذب من

ـ  ر أو الـنقص إذا  اوعقوق الوالدين من أكبر الكبائر،وال ينكر أحد انتسابه إلى أبيه إال لشعوره بالع
أو لفقره وضعفه،ثم إن من يدعي انتسابه إلى غير  هأو حسب هلوضاعة شرف،عرف أن هذا هو أبوه

  .تساب وصلة،وهذا رفض لقدر اهللا تعالىأبيه ال يرضى بما كتب اهللا له وقدر من ان
  
فيدعي أنه رأى في منامه كـذا   ،يعمد أحد إلى الكذب في الرؤيا قد:)في المنام(الكذب في الرؤيا* 

إال ضعيف اإليمان ،وقـد   االرؤيا كذب يال ترى ،وال يدعا نسج القصص فيري عينه مب وكذا ،ويبدأ
ث ند الشباب الذين ال يلتزمون بدينهم ،فإذا ما حـد خاصةً ع ،من هذا في السجن المس الباحث شيًئ

على  أحد األسرى رؤيا رآها يرد عليه آخرون بسرد رؤاهم المختلفة،ومنهم من يروي رؤيا سمعها
ؤيا تتعلق بالسجن والخروج منه،وقد حرم اإلسالم هذا النوع مـن  رسيما إذا كانت ال،أنه هو الرائي 

ثم إن ( -صلى اهللا عليه وسلم -من أعظم الكذب ،قال   -وسلم صلى اهللا عليه -وعده النبي  الكذب
ري عينه ما لم تره أو يقول على رسول اهللا  أبيه أو ي إلى غير من   أعظم الفرى  أن يدعي الرجل

  .2)ما لم يقل   -صلى اهللا عليه وسلم -
  
وقـد يحلـف   ،وسميت بالغموس ألنها تغمس صاحبها في النار والعياذ باهللا : اليمين الغموس* 

أي لدفع ضرر أو لجلب نفع ليس لـه بـه   ،لغيره اأو ليأخذ حقً لينجي نفسه من العقوبة االمرء كذب
يأخذ حق أخيـه  كي  اكذببه وقد أعد اهللا تعالى لمن يحلف ،والظلم من أكبر الكبائر،حق،وهذا ظلم 

يمن اقتطع حق  امر: " -صلى اهللا عليه وسلم -وحرم عليه الجنة ،قال  انارفقـد   ،مسلم بيمينه ء
قـال وإن  ،فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسـول اهللا  ،أوجب اهللا له النار وحرم عليه الجنة

ن إ" أراك  مـن  اقضيبوإن  "  -صلى اهللا عليه وسلم -،ويستفاد من قول النبي  3"قضيبا من أراك
صلى اهللا عليه وسلم - بين النبيوليس بقيمة المحلوف عليه،و ،االعبرة بالحلف باهللا كذب-  مـن   أن

من حلف على مـال  امـرئ   :" -صلى اهللا عليه وسلم -استحق غضب اهللا تعالى ،قال  احلف كذب
   4"مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان
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 *ورشهادة الز :صـلى اهللا عليـه    -ور من أكبر الكبائر ألنها شهادة كاذبة لقول النبي شهادة الز
وكان ،وعقوق الوالدين،اإلشراك باهللا: قال،بلى يا رسول اهللا: بأكبر الكبائر؟ قالوا أال أنبئكم:" -وسلم
ليتـه  : فمـا زال يكررهـا حتـى قـالوا    ،أال وشـهادة الزور ،أال وقول الزور: فجلس وقال امتكًئ
 بدايـة  وقد سبق الحديث عنها في ،وإضاعة للحقوق ،ور ظلم واعتداء وافتراءشهادة الز،و1"سكت

  .الصفحة السابعة عشرة  لالفصل األو
  

إن قذف مؤمنة غافلة حرة عفيفة عن الزنـا وطعنهـا فـي شـرفها     : قذف المحصنات الغافالت *
وقـد  ،عنـد اهللا تعالى  معصية كبيرة من أكبر الكبائر -وهي من ذلك براء -واتهامها في عرضها 

 -رنا باجتنابها ،قال من السبع الموبقات التي أم  -صلى اهللا عليه وسلم -عدها الحبيب المصطفى 
، الشِّـرك بِاللَّـه   :قَاَل ؟قيَل يا رسوَل اللَّه وما هن ،اجتَنبوا السبع الْموبِقَات:"  -صلى اهللا عليه وسلم

رحالسقِّ ،وِإلَّا بِالْح اللَّه مري حقَتُْل النَّفْسِ الَّتيمِ ،وتاِل الْيَأكُْل مَأكْ ،واوبُل الر،  ـفحالز مولِّي يالتَّوو، 
نَاتْؤمالْم لَاتالْغَاف نَاتصحقَذْفُ الْم2"و،ر الكبائر أو من الموبقاتالقذف من أكب ولعل السبب في عد، 

وألهمية العرض والشـرف  ، من أهم مقاصد الشريعة حفظ العرض سيما أن نتهاك لألعراض،أنه ا
صـلى اهللا عليـه    -في خطبة حجة الوداع ،قال   -صلى اهللا عليه وسلم -نبي في اإلسالم ذكره ال

اللهم هل  ،عراضكم   عليكم حرام كحرمة  يومكم وشهركم وبلدكمأموالكم وأفإن دماءكم و:" -وسلم
،وقد أعد اهللا للقاذف أكثر من عقوبة،أما العقوبة األولى وهـي أخطـر   3"بلغت فليبلغ الشاهد الغائب

ِإن الَّـذين يرمـون   (: : قال تعـالى وهي اللعن في الدنيا واآلخرة ، ،ادها وأكثرها ألمالعقوبات وأش
 ذَابع ملَهو ةرالَْآخا ونْيي الدنُوا فلُع نَاتْؤمالْم لَاتالْغَاف نَاتصحالْميمظومن بعد اللعن أعـد اهللا  ،4)ع

 ،رفه القاذف عظيم،وأما العقوبات الدنيوية فهي الجلد ثمـانين ألن الجرم الذي اقت ،له العذاب العظيم
والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَـم يـْأتُوا بَِأربعـة    (: : قال تعالىوالحكم عليه بالفسق، ،ورد الشهادة

ةً َأبادشَه ملُوا لَهلَا تَقْبةً ولْدج ينانثَم موهدلفَاج اءدشُهقُونالْفَاس مه ُأولَِئكا ووإذا ما عوقب القاذف ،5)د
 ،على الراجح من أقوال العلماء لم يبق عليه إثم وليس له عقوبة أخروية ،في الدنيا وأقيم عليه الحد
ومن المؤسف والمؤلم أن الكثير من المسلمين يبتلى فال تقبل له شهادة ،  وتبقى عليه عقوبة دنيوية،

ومن مظاهرهـا بـين   ،ماوهو ال يدرك خطرها وما يترتب عليها من شرور وآث ،في هذه المعصية
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تهم فيها األم بارتكاب الفاحشة وتوجيه بعض الشتائم الهابطة التي تُ، )فالن ابن حرام(المسلمين قولهم
  .،وهي منتشرة في أوساط الشباب في مجتمعنا الفلسطيني

  
تها كل كذب يوقع الثة من درجات الكذب فيندرج تح،أما الدرجة الثكذب من الكبائر:الثالثةالدرجة 

ولم يحقق للكاذب أي منفعـة،ويكون بنقـل    ، اأو كبير األذى صغيراً كانسواء ، األذى على الغير
و يقـوم  أاألخبار الكاذبة أو نقل الحقيقة مشوهة ،أو ينقص من الخبر أو يزيد عليه فيختل المعنى ،

يقة فينقلب القصد إلى ضده ،فتحصل مشاحنات وعـداوات ،أو  بنقل الخبر ولكن بلهجة مغايرة للحق
أو قد يحرم شخص ما من منصب أو وظيفة بسبب هذا النـوع مـن   ،تحصل خسارة في تجارة ما

  .من الكبائر ن فيه تعد على حقوق العباد عدهالكذب،وأل
  

ع األذى علـى  من خالل تصنيفه من الصغائر يفهم أنه ال يوق،وئركذب من الصغا:الرابعةالدرجة 
فال ،وال افتـراء  عـراض األخوض فـي   وال،بينالوال يوجد فيه ضياع حقوق أو فساد ذات  ،الغير

وهـو   رت الليلة حتى السـاعة الواحـدة لـيالً   يترتب عليه مضرة ألحد ،كأن يكذب أحد فيقول سه
مـع أن  آخـر   من فعل شيء همبيرهأو  ،،أو كمن يكذب على الصبيان يحثهم على فعل شيءكاذب

صلى اهللا عليـه   -نهى عن الكذب على األطفال ،فقد سمع النبي  ، -صلى اهللا عليه وسلم -لنبي ا
" نعم،قال :قالت "  أتعطيه: " -صلى اهللا عليه وسلم -تعال أعطك ،فقال :امرأة قالت لولدها  -وسلم

 علـى يدرك خطـورة الكـذب     -صلى اهللا عليه وسلم -،فالنبي  1"لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة
فقد الثقة بهمـا  ا يا عليه عندهحدهماألطفال من الناحية التربوية،فلو اكتشف الطفل كذب والديه أو أ

من ذلك أن يتربى الطفل على  و األسوأ.  فال يقلدونطألن األ ،تعلم منهما الكذبيو،له  عودهماوبو
ء الكذب وال يرى أنه رذيلة أو سلوكأو المسجد  ،مدرسةفي ال ،،وينطبق على المربي أينما وجدسي

بل يصبح في مرحلة ما تأثيره أشد علـى  ،ما ينطبق على الوالدين ألنه في مقامهما من حيث التربية
االطفل ،فال يليق بمربي األجيال أن يكون كاذب.  

  
 ولكن يستثنى من ذلك حاالت ثـالث ، االكذب إذا أطلق كان حرام،الكذب المباح:الدرجة الخامسة

 ارضي اهللا عنه -في الحديث الذي ترويه أم كلثوم بنت عقبى   -هللا عليه وسلمصلى ا -نها النبي يب
ولم : "وقالت أم كلثوم ، "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس   فينمي خيرا  أو يقول خيرا: "قالت -
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الحرب واإلصالح بين الناس وحديث الرجل :أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إال في ثالث 
         .1"ث المرأة زوجهاامرأته وحدي

  
ال بد من ذكر القاعدة التي أرساها اإلمام  ،وقبل الحديث عن الحاالت التي يباح فيها الكذب         

فكل مقصـود  ،إن الكالم وسيلة إلى المقاصد : (النووي في ما يباح من الكذب ،يقول اإلمام النووي
جاز الكذب  ،لم يمكن تحصيله إال بالكذب محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه ،وإن

افيه ،ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباح اكان الكذب مباح، اوإن كان واجب إذا ،اكان الكذب واجب
اختفى المسلم من ظالم يريد قتله،أو أخذ مالـه،وأخفى مالـه وسـئل إنسـان عنـه،وجب الكـذب       

األحوط في هذا كله أن  و ها،وجب الكذب بإخفائها،بإخفائه،وكذا لو كان عنده وديعة،وأراد ظالم أخذ
  .وسوف يأتي الحديث عن التورية 2)يوري

  

  ضوابط إباحة الكذب
  

في اإلسالم ال بد من توفر عدة ضوابط منها احتى يصبح الكذب مباح:  
  .أن ال يؤدي إلى ضرر أو ضياع حقوق *
  .أن يكون بقدر الضرورة والحاجة *
  .ية وضرورية أو دفع ضررأن يكون فيه منفعة حقيق *
ها الصدق و التورية والتهرب من اإلجابة قبل اللجـوء إلـى   يستعمال كل الوسائل الممكنة بما فا *

  .الكذب
  .تقديم المصلحة العامة على الخاصة والكبرى على الصغرى -5
  

  :وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الكذب يباح في حاالت هي
  

من المعروف أن الكذب حرام ليس لعينه ،بل لمـا يترتـب   : في اإلصالحالكذب :الحالة األولى
أما إذا ترتب على الكذب منفعة وخير فال ضرر فيه ،بـل إن ميمـون بـن    ،عليه من أذى وضرر
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،ومن هذه المـواطن اإلصـالح بـين    1)الكذب في بعض المواطن خير من الصدق(  :مهران يقول
،وقد بين اهللا تعالى أن الصـلح  اثرها نفعوأشرفها وأكالناس،وإصالح ذات البين من أفضل األعمال 

فَاتَّقُوا اللَّه وَأصلحوا ذَاتَ بينكُم وَأطيعوا (:،وقد أمر اهللا تعالى فقال2)والصلْح خَير(:: قال تعالىخير،
يننْؤمم كُنْتُم ِإن ولَهسرو لشحناء وفساد ذات،فاإلصالح خير من البغضاء والتقاطع و التدابر وا3)اللَّه 

تحلق الشعر  ولكنها ال،أن فساد ذات البين هي الحالقة  -صلى اهللا عليه وسلم -بين النبي  قدالبين ،و
ـ  (:  -صلى اهللا عليه وسلم -بل تحلق الدين،قال  د والبغضـاء  ثم دب إليكم داء األمم قـبلكم الحس

صلى اهللا عليـه   -قد أباح النبي ،و4)ولكن تحلق الدين :ال أقول تحلق الشعر والبغضاء هي الحالقة
أم قول تبشرط أن ال تُضيع الحقوق،وفي هذا  ،الكذب على المتخاصمين من أجل اإلصالح  -وسلم
ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس : "رضي اهللا عنها عن النبي صلى اهللا عليه وسلمكلثوم 

 -وقال ،5"ته وحديث المرأة زوجهاالحرب واإلصالح بين الناس وحديث الرجل امرأ:إال في ثالث 
ن ،كـأ 6"اليس الكذاب الذي يصلح بين الناس   فينمي خيرا  أو يقول خير:"  -صلى اهللا عليه وسلم

وأنه يريد الصلح مع اآلخر،وذلـك   ،منهما ذكر اآلخر بخير ان كلًيذكر أمام الطرفين المتخاصمين إ
لجأ المصلح البين ودفع شر الفتنة ،وال ي من أجل اإلصالح وتطييب الخواطر وبالتالي إصالح ذات

،ولعل المجتمع الفلسطيني أحوج ما يكون يتم الصلح إال به ل الوسائل والت كإلى الكذب إال إذا نفد
،سيما في ظل الفرقة والفتنة التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني،وهذه الخالفات البينإلى إصالح ذات 

األمر الذي أدى إلـى تـدابر    ،ثل في الصراع بين األحزابوالقطيعة بين أبناء الشعب الواحد المتم
  .وتقاطع بين أفراد المجتمع حتى داخل البيت الواحد

  
ـ الكذب في الحرب:الحالة الثانية وهو مـن  ا،الكذب على العدو مباح إذا أطلق وقد يصبح واجب،
فإن الحرب (لشريف في حديثه ا  -صلى اهللا عليه وسلم - نبيلخدعة كما بين ا ألنهاأدوات الحرب ،

وإرباك صفه ضروري في المعركة  ،وإيهامه ،أجل تضليله وخداعه ،والكذب على العدو من7)خُدعة
بيـة  رمـن أهـم الوسـائل الح    المسلمين الحربيةكمائن من  كمين،كما أن خداع العدو وإيقاعه في 

فـي أرض   المباشر شتباكال في حال حربه على المسلمين باالالناجعة،وال يباح الكذب على العدو إ
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بإعطائه األمان وإيهامه بذلك الكذب وال يكون ،أو غير المباشر كالحرب التي تسمى باردة ، المعركة
والدخول في حالة السلم التي يوضع فيهـا   ،ثم الغدر به ،ألن إعطاء األمان يعني إنهاء حالة الحرب

 علـى  ،وتجدر اإلشارة هنا أن الكذباآثم ايغدر ،وإن فعلها كان منافقً السالح ،والمسلم إذا عاهد ال
عند الحديث عن الدرجة السادسة من درجات  ،وسيفصل الباحث هذه المسألة االعدو قد يصبح واجب

ولكن إن استطاع المسـلم أن يتحاشـى   ،مباح الكذب ،وال بد من اإلشارة إلى أن الكذب على العدو 
وهذا ما ذهب إليه الشـيخ  فعل وال يكذب يفلمن المأزق الذي وقع فيه ي ليخرج نفسه الكذب فيور،

ولكن إن استطاع أن يتخلص من (... حيث قال في كتابه الوجيزة،حمن حسن حبنكة الميدانيرعبد ال
االموقف المحرج عن طريق التورية والمواربة في القول،دون اللجوء إلى الكذب الصريح كان خير 

وال يباح إال للضرورة،وبما   مرذول  إلسالم مذموم،ويستدل من هذا الكالم أن الكذب في ا1...)له 
وكذلك الكذب في أصـله  أن الحرب والقتال مباح مع أنه في األصل محرم،وإباحته كانت للضرورة،

والتي قد ال تقل أهمية عن القتال بالسيف ،بل إن  االمهمة جد محرم وأبيح ألنه من والوسائل الحربية
المسـلمين   أعـداء  ر ما قام به نعيم بن مسعود من الكذب علـى أق  -صلى اهللا عليه وسلم -النبي 

له  اطلب منه أن يخذل عن المسلمين قائلً  -صلى اهللا عليه وسلم -هم،بل إن النبي تنة بينوإيقاع الف
،وبالفعل ذهب الصحابي الجليـل  2)إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة(

حتـى دب   ،وغطفان وقريش وأفسد بيـنهم  )يهود بني قريظة(هود نعيم بن مسعود إلى كل من الي
  .3وإيهامه كل طرف منهم أن اآلخر غدر به ،الخالف بينهم بكذبه عليهم

  
أما عن المجتمع الفلسطيني ،فإنه يعاني من احتالل عدو طامع باألرض واإلنسان،وال يترك وسـيلة  

ع الكثير مـن  الشائعات واألكاذيب،وقد وقمن أجل تحقيق مآربه،فيعتقل ويعذب ويشرد ويدمر ويبث 
ألنه ال يكذب ،فالكذب ، 4 الصهيوني بأيدي ومصائد الشاباك منهم ن البسطاءالشباب خاصة المتديني

  .حرام،ولو علم هؤالء حكم الكذب على العدو في الحرب لما سقطوا في مكائد األعداء
  

ل امرأته وحديث المرأة ،ويقصد بهذا حديث الرجالكذب بين الزوجين:الحالة الثالثة
األمر مقصور على ما يشد أواصر المحبة والمودة  إن ولكن ليس في كل األمور،بل،زوجها
أنت أجمل النساء وأرق النساء ،وقد  :كقول الرجل لزوجته ،وتنمية السعادة بين الزوجين ،والوفاق

                                                 
،مؤسسة الريان للطباعة والنشر  1،ط243حبنَّكة،عبد الرحمن حسن ،الوجيزة في األخالق اإلسالمية وأسسهاص - 1
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 ).2822( صحيح البخاري ،رقم - 2
 .م1993،مكتبة اإليمان،المنصورة،1،ط302المباركفوري،صفي الرحمن ،الرحيق المختوم،ص - 3
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وهو ليس  ،الرجاليا أحسن الرجال وأكرم :ة،وكقول المرأة لزوجها ورقَّ اتكون أقلهن جمالً
من الحب  إلضفاء جو ،كذلك،وتكثر هذه المبالغات في الوصف والمدح في مجالس األنس والسمر

وال شك أن هذا مقصد من مقاصد . عليهاء السعادة فايؤدي إلى القرب وتوثيق روابط األسرة وإض
دليل على ذلك ما لذا نجد اإلسالم رخص في هذا النوع من الكذب وأباحه ،وال،الشريعة اإلسالمية

ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله :" ا ،قالت -  ارضي اهللا عنه - عقبة روته أم كلثوم بنت 
وحديث المرأة ،وحديث الرجل امرأته ،واإلصالح بين الناس ،الحرب : تعني : الناس إال في ثالث 

ترمذي عن ويجوز الكذب على المرأة إلرضائها إذا غضبت منه أو من غيره،روى ال،1"زوجها
, ما يحملكم على أن تتابعوا في الكذب , أيها الناس : " ا قالت -  ارضي اهللا عنه -أسماء بنت يزيد 

رجل كذب على : كما يتتابع الفراش في النار ؟ كل الكذب يكتب على ابن آدم إال ثالث خصال 
 ليصلح بينهماأو رجل كذب بين امرأين مسلمين , أو رجل كذب في خديعة حرب , امرأته ليرضيها 

"2.  
  

        أن زوجها اصـطفاها علـى   ات على بعضهن فال يجوز،أما كذب الضر كأن تدعي إحداهن
،ألن في هذا تنغيص عيش وإحداث خالفـات،وتنزع   بكذا وكذا، وهو لم يفعل من ذلك شيئاًضرتها 

ألسرة،وقد حرم النبي وتزرع مكانها العداوة والبغضاء وبالتالي تتفكك ا ،من البيت السعادة والمحبة
يـا  :ن امرأة قالـت  إ ا قالت - ارضي اهللا عنه -أسماء ن هذا الفعل ،ع  -صلى اهللا عليه وسلم -

 -رسول اهللا ،إن لي ضرة ،فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟فقال النبـي  
التعامالت بـين األزواج  ،أما باقي 3"المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور"   -صلى اهللا عليه وسلم

فيجب أن تبنى على الصدق ،حتى تستقيم الحياة ويتربى األبناء على الصدق،وتسود الطمأنينة بـين  
  .أفراد األسرة فتسعد

  
وهي حال الجهل والخطـأ  ،الزحيلي حالة رابعة يباح فيها الكذب  ةوقد أضاف الدكتور وهب        

حـال  :والحال الرابعة....ان في الكذب في أحوال أربعة ويعذر اإلنس(:والنسيان وعدم التعمد ،فقال
بخـالف مـا هو،سـواء     مد،ألن الكذب هو اإلخبار عن الشيءعدم التعوالجهل أو النسيان والخطأ 

والحقيقـة أن  ،4)تعمدت ذلك أم جهلته ،لكن ال يأثم المتحدث في حال الجهل ،إنما يأثم في حال العمد
رفع عن أمتـي  (: -صلى اهللا عليه وسلم -ل خطأ لقول النبي هذه قاعدة عامة تشمل كل قول أو فع

                                                 
  .958،ص2،ج) 2546( صحيح البخاري رقم -   1
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ألن إباحة الكـذب الـذي   ،امباح اال يعتبر هذا كذبالباحث و،1)الخطأ والنسيان  وما استكرهوا عليه
هذه الحالة فهـو لـم    يكون في التعمد والقصد،ويعلم فيه المتحدث أنه غير صادق بما يقول ،أما في

وليس بسبب إباحـة   ،عنه اإلثم بسبب الخطأ عفصادق فيما يقول ،ور أنه يتعمد وكل ظن المتحدث
  .الذكر لفةالكذب كما في الحاالت الثالث السا

  
وخالصة القول في إباحة الكذب كما توصل إليه الباحث ،أن الكذب يباح لدفع مفسدة ال تُدفع        

يقـدم فيهـا    بشـرط أن ال  ،لكذبأو جلب مصلحة حقيقية غير متوهمة ال تُجلب إال با ،إال بالكذب
  .اًوأن ال تجلب على أحد مفسدة أو ضرر ،الخاص على العام

  
،وقد بين اإلمام ا،إن الكذب الحرام المذموم المرذول قد يصبح واجبالكذب الواجب:الدرجة السادسة 

ـ  ،)إحياء علوم الدين (في كتابه  -رحمه اهللا  -الغزالي  ـ  ،اأن الكذب قد يكون واجب أو  ،اأو مباح
فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصـدق  " :- -رحمه اهللا  - -الغزالي،يقول اإلمام احرام

فالكذب فيه حرام ،وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن كان تحصيل ذلك اوالكذب جميع،
شي على وهو إذا كان فيه عصمة من يجب إنقاذه ،وكذا إذا خ.وواجب إن وجب تحصيل ذلك امباح

الوديعة من ظالم وجب اإلنكار والحلف ،وكذا إذا كان ال يتم مقصود حرب أو إصالح ذات بين أو 
استمالة قلب المجني عليه إال بالكذب فهو مباح ،وكذا إذا وقعت منه فاحشة وسأله السلطان فلـه أن  

  .2"ن يتحرز منه ما أمكنأينكر ،إال أنه وجب 
  

بـالكالم   ،فالعبرة بالمقاصـد ال اأم كذب اقاصد سواء كان الكالم صدقًفالكالم وسيلة إلى الم         
حيـث تبـاح    ،فـي الضـرورات   االمقول،ومن خالل البحث يتبين للباحث أن الكذب يصبح واجب

المحظورات كإنقاذ نفس أو أنفس من الهالك ،فإذا تعرضت جماعة المسلمين للخطـر مـن عـدو    
وجب ،سلمين وعددهم وعدتهمي األسر وسئل عن إخوانه المووقع أحد المسلمين ف،يتربص بالمسلمين

 لو وقع مسلم في أسـره، "كة الميداني في الوجيزة حمن حسن حبنَّرعليه الكذب ،ويقول الشيخ عبد ال
ـ  فسأله العدو عن مواقع المسلمين الحربية أو عن عدد المسلمين،أو عـن أسـلحتهم و   ،فمن همادعت

ة معرفة ما يمكّنه من النكاية بالمسلمين وكيدهم،بل يكتم عنه يعطي العدو فرص واجب المسلم أن ال
الحقيقة ،ويعطيه أكاذيب تضلله وتمكن المسلمين منه،والحرج من الكذب في مثـل هـذه المواقـف    

                                                 
 .حسن هه،1406،دار المعرفة،بيروت170،ص1المبسوط،ج)هب490(السرخسي،شمس الدين – 1
 .،الدار البيضاء،ب ط ،ب ت113،/3و حامد الغزالي ،إحياء علوم الدين ،أب -  2



47 
 

،وبما أن الباحث خصص بحثه عن ظاهرة الكذب في المجتمـع  1"سذاجة وغفلة وعدم فهم في الدين
،وكـذلك بيـان   ان الحديث عن حكم الكذب على العدو مهم جدحتالل ،فإاال الفلسطيني الواقع تحت

في  وعهموقعند  على إخوانهم الشباب عترف فيها بعضحكمه ،سيما أن هناك بعض الحاالت التي ا
ومنهم من حكـم عليـه   ،أو اعتقالهم مما أدى إلى استشهادهم ،وعرفوا العدو مكان اختفائهم ،األسر 
شرد أهله،وكل ذلك ألن أحدهم طلب منه المحقق أن يحلف فخاف ومنهم من هدم بيته و،الحياة  مدى

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المسـلم إذا  له بالحقيقة،فأي جهل بالدين هذا عترفاف،اأن يحلف باهللا كذب،
فهلكت نفسه من أجـل  ،صبر على األذى والعذاب الذي قد يقع عليه من عدوه لنزع المعلومات منه

فهو شهيد بإذن اهللا ،ويجب الكذب إذا ما دخل عليك ،المسلمين وأعراضهمالحفاظ على أنفس جماعة 
ن لم فإبالتورية وغيرها، ،وذلك بعد التهرب من اإلجابةفار من عدو يريد قتله أو إيذائهالبيت إنسان 

  .نفس المسلملينفع وجب عليك الكذب فإن لم ينفع وجب عليك الحلف،فاألمر فيه إنقاذ 
  

صيانة العرض والمال،سواء في ذلك مال الكاذب وعرضه أو مـال غيـره   ويجب الكذب ل        
أمنك عليها وسألك ظالم األمانة يريدها لنفسـه ،مـاذا   قد وعرضه،كأن يضع إنسان عندك وديعة و

أم تكذب وتنكر أنها عنـدك  ، لألمانة اصاحبها فتكون خائنً اتسلمه األمانة التي أستأمنك عليهأ ؟تفعل
بل وتحلف ،وجب عليك أن تكذب،إن أصر ف ،بالتورية وغيرها ب من اإلجابة،هنا وجب عليك التهر

 ،عظيمة،فاألمانة  الألمانة العظيمة التي تحمله اعلى ذلك إن لزم األمر،وكل ذلك صيانة للمال وحفظً
ِإنَّـا  (: :قـال تعـالى  وخيانة األمانة أعظم ،تها أنت،وحملْ، حملها أبت السماوات واألرض والجبال

ِإنْسان ِإنَّه ا الَْأمانَةَ علَى السماوات والَْأرضِ والْجِباِل فََأبين َأن يحملْنَها وَأشْفَقْن منْها وحملَها الْعرضنَ
أولـى مـن الحفـاظ علـى      عتـداء وصيانته من اال والحفاظ على العرض،2)كَان ظَلُوما جهولًا 

ولو بذل في سـبيل ذلـك المـال     ،ماله وعرضه وأعراض المسلمينالمال،فاإلنسان مكلف بحماية 
ومن قُتـَل دون َأهلـه فَهـو    من قُتَل دون ماِله فَهو شَهِيد ،(: -صلى اهللا عليه وسلم -والنفس،قال 

وكذلك األمر في اإلصالح إذا عدمت الوسائل،وكذلك الحال لمن يعمل عنـد ظـالم وهـو   3)شَهِيد، 
علم أنه لو قال الحقيقة يو ،العمل ويخشى على عمله ،كأن يقع في خطأ إداري ال يؤذي أحدل مضطر

خسر عمله ،سيما أن القوانين التي يحتكم الناس إليها اليوم قوانين ليست شرعية،بشرط أن ال يكون 
ي ما يكون هذا في واقعنا العربي واإلسـالم  اوكثيريحمي نفسه ويضحي بغيره،ف،على حساب الغير

،وكـذلك   لشيء إال النتمائه أو رأيه ال، اوعدوانً اله ظلمم،خاصة أن الذي يحكم يقصي غيره من ع
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وتأكد أنه لو قال  ،خطأ قانوني إداريفي ووقع  -عز وجل  -ستاذ ال يتقي اهللا أالطالب الذي يبتلى ب
  .ظلما وعدوانًا شهادته أو رسب في فصله مرِحلَ ،الصدق والحقيقة

  
وسـتر اهللا   ،وقع في فاحشـة  اويجب الكذب من أجل الستر وعدم الفضيحة،هب أن إنسانً         

أمره ويقام عليـه   ضحتَففي أمام القاضي يعترف قر وثم سأله عنها القاضي أو السلطان،هل ي ،عليه
الحد ،أم يستر على نفسه بل ويحلف على ذلك إن لزم األمر،يرى الباحث أنه على من فعل فاحشـة  

قَد آن لَكُم َأن تَنْتَهـوا عـن   ،النَّاس  َأيها( -صلى اهللا عليه وسلم -تر على نفسه ،لقول النبي أن يس
 ارِمِ اللَّهحالْقَاذُور،م هذه نم نْكُمم ابَأص ناتفَم  تْرِ اللَّهبِس رتَتسًئا فَلْيشَي،منُق تَهفْحلَنَا ص دبي نم فَِإن 

 اللَّه تَابك هلَيحيث قال له  ،ليست منا ببعيد بذنبه االرجل الذي جاء معترفًوقصة ،1)-عز وجل  -ع
صلى اهللا عليه  -جاء رجٌل ِإلَى النَّبِي ( بذنب الزنا اعندما جاء مقر  -صلى اهللا عليه وسلم -النبي 
صى الْمدينَة فََأصبتُ منْها ما دون َأن َأمسها فََأنَا هذَا فَـَأقم  ِإنِّي عالَجتُ امرَأةً من َأقْ: فَقَاَل ،  -وسلم

صلى اهللا  -قَد ستَر اللَّه علَيك لَو ستَرتَ علَى نَفْسك فَلَم يرد علَيه النَّبِي : فَقَاَل عمر ،علَي ما شْئتَ 
فَدعاه فَتَلَا علَيه وَأقمِ ، ارجلً  -صلى اهللا عليه وسلم -قَ الرجُل فََأتْبعه النَّبِي فَانْطَلَ،شَيًئا   -عليه وسلم

يـا  : فَقَاَل رجٌل من الْقَومِ ،ِإلَى آخرِ الْآية  114الصالةَ طَرفَيِ النَّهارِ وزلَفًا من اللَّيِل سورة هود آية 
بغيره لقول  اًوكذلك إن كان األمر متعلق،2)ِللنَّاسِ كَافَّةً: ه خَاصةً َأم ِللنَّاسِ كَافَّةً ؟ فَقَاَل رسوَل اللَّه َألَ

 ،على أن ال3)..ستره اهللا في الدنيا واآلخرة،ومن ستر على مسلم ...( -صلى اهللا عليه وسلم -النبي 
 في حق اهللا كشرب الخمـر و  يتعلق األمر بحق الغير،فالحديث يدور هنا حول من ارتكب معصية

ا إلَّ و هبل وجبت الشهادة في ،الزنا أو ما شابه ذلك،أما إذا تعلق األمر بحقوق العباد فال ستر في ذلك
اكان ظلم.  

  
مؤكـد وقوعـه علـى جماعـة      لدفع ضررٍ اأن الكذب يصبح واجب إلى ويخلص الباحث         

صة ،وال سبيل إلى ذلك إال بالكذب،وال يكـون  المسلمين أو أفرادهم ،أو جلب مصلحة عامة أو خا
أو من الضرر المحذور مـن   ،الحرج الواقع بسبب الكذب أكبر من المنفعة المرجو الحصول عليها

       .دم الصدقوقوعه،فاألمر خاضع إلى الموازنة،وإن تساوى األمران قُ
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  انالتورية،وفيه مطلب:المبحث الرابع
  لغة واصطالحاتعريف التورية  :المطلب األول
  حكم التورية :المطلب الثاني

  
عـدة   وكلمة ورى لها في اللغة العربية معانٍ،التورية مشتقة من الفعل الماضي ورى: التورية لغة

  :منها
  .نصره ودفع عنه: ورى عن فالن 

  .أخفاه: وراه
  .      1أراده وأظهر غيره: وورى عن الشيء 

ار غيره وذلك باستعمال لفظ يحتمل أكثر من إرادة الشيء وإظه:  ااصطالح
  : ومثال ذلك ،معنى

وبالفراش والبساط األرض ،وبالسقف ،اللباس ويقصد بها الليل ،وكذلك باألوتاد الجبال            
  ..السماء 

  التورية حكم
          

التورية فـي  في ذلك التورية بالقول أو  في بعض األحيان ،وسواء التورية جائزة ،بل تصبح واجبة
فالتورية جائزة ومباحة في الحياة العادية على أن ال يبالغ فيها،كأن يأتي إليك زائر ال ترغب ،اليمين 

حيث خطَّ في بيته مسجد، ي عنك كما كان يفعل إبراهيم النخعيفإذا جاءه  افي لقائه فتبعث من يور،
إذا تأكـد لـديك أن    اون التعريض واجب،ويك 2هو في المسجد: من ال يريد لقاءه قال لجاريته قولي 

سيقع على نفسك أو نفس غيرك اخطر، أعراضهم وأنفسـهم   يهدديهدد جماعة المسلمين و اأو خطر
تعالى في شرحه لحديث  الساحر والراهـب    -رحمه اهللا  -ويقول اإلمام النووي وأموالهم ودينهم،

هذا }....ذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإ(.... -:والغالم
لـنفس مـن   ه إنقاذ لوفي،وفيه جواز الكذب في الحرب ونحوها  ،الحديث فيه إثبات كرامات األولياء

                                                 
ــد  -1 ــن أحم ــليمان ب ــيط، )ه360(الطبراني،س ــم الوس ــق)2/1039(المعج ــة  :تحقي ــود الطحان،مكتب محم

ــاموس المحــيط،      ــن يعقوب،الق ــدين محمــد ب ــد ال ــادي مح  دار)4/402(المعارف،الرياض،الفيروزاب
  . م1995الجبل،لبنان،بيروت،

  . م2،1988،دار األرقم للنشر والتوزيع،ط31أبو فارس،محمد عبد القادر،االيمان والنذور ،ص - 2
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ويقيس على هذا الكالم الدكتور أبو فارس فيقـول  1ةنفسه أو نفس غيره ممن له حرم الهالك سواء،
)وغيره ،فمن باب أولـى    -رحمه اهللا  -ا قال النووي كم اإذا كان الكذب من أجل إنقاذ نفس جائز

يهـدد   اوتدفع خطر ،أن تكون التورية في اليمين جائزة إذا كانت تؤدي إلى إنقاذ نفس أو إنقاذ أنفس
ـ )الجماعة اإلسالمية واألمة المسلمة في وجودها وأموالها وأعراضها ودمائها وشرفها ا،ويذكر أيض 

ولكن هل استخدام كلمة جائز في مثل هذه الحاالت التي ،2ل مستحبةأن التورية تصبح في هذه الحا
ذكرها اإلمام النووي والدكتور أبو فارس صحيح،أم أن الصحيح هو استخدام كلمة وجوب الكـذب  
والتورية في اليمين من أجل إنقاذ النفس وحماية الجماعة المسلمة ،فما يفهم من كلمة جائز وكـذلك  

أدى ذلك إلى دفع خطر أو وقوعه وتعريض  ا أن يكذب أو يصدق سواء، إممستحب أن المرء مخير
جماعة المسلمين وأعراضهم وأموالهم لالنتهاك ،ويرى الباحث أن في هذا مغالطة ،ويرى في مثـل  

وإن لم يفعل ووقع المكروه على األمة ،هذه الحاالت وجوب الكذب ووجوب التورية وحلف األيمان
فقد روى أبو داود في سننه عن سويد ا،وال وأزهقت األنفس كان آثمفانتهكت األعراض وسلبت األم

ومعنا وائل بن حجـر    -صلى اهللا عليه وسلم -خرجنا نريد رسول اهللا (:قال بن حنظلة 
 -فأتينا رسـول اهللا  ،ى سبيلهفأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلَّ

تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنـه أخـي قـال     فأخبرته أن القوم  -صلى اهللا عليه وسلم
  .     3) صدقت المسلم أخو المسلم 

     
أدلة المشروعية   

     
  :ولجواز التورية مستند في القرآن والسنة وأقوال وأفعال الصحابة الكرام كذلك 

             
﴾ 89﴾ فَقَاَل ِإنِّي سـقيم ﴿ 88فَنَظَر نَظْرةً في النُّجومِ ﴿(  ففي القرآن الكريم قوله تعالى           

﴿ بِرِيندم نْها علَّوفالنبي الكريم خليل اهللا إبراهيم عليه السالم اعتذر عن الخـروج إلـى   ،4﴾90فَتَو

                                                 
   . هه1349،بيروت،1دار الكتب العلمية،ط) 8/130(،شرح النووي ،)261(ابن الحجاج،مسلم -3
  ) .31(أبو فارس ،االيمان والنذور ، -  2
،نشر وتوزيع محمد علي )2/200(األشعث،سنن أبي داود، السجستاني،سليمان بن -  3

  .هه،صححه األلباني1388السيد،سوريا،حمص،
  ) .37/88،89،90(سورة الصافات، -  4
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،والحقيقة أنه غير مريض ولكنه يريد البقاء )يعني مريض (االحتفال مع قومه في عيدهم بأنه سقيم 
 1)هذه تورية وتعريض : (في تفسير هذه اآليات حتى يحطم األصنام ،ويقول القرطبي .  

  
إن فـي  (  -صلى اهللا عليه وسـلم  -ومن السنة النبوية الشريفة القولية والفعلية قول النبي         

قـال    -رضي اهللا عنه  -ومن السنة التقريرية ،عن أنس ، 2)معاريض الكالم مندوحة عن الكذب 
) اللَّه َل نَبِيكْرٍ  - عليه وسلمصلى اهللا -َأقْبا بفٌ َأبدرم وهو ينَةدخٌ ،ِإلَى الْمكْرٍ شَيو بَأبو

قَاَل فَيلْقَى الرجُل َأبـا بكْـرٍ   ،شَاب لَا يعرفُ  -صلى اهللا عليه وسلم -ونَبِي اللَّه ،يعرفُ
قَاَل ،الرجُل يهديني السـبِيلَ  يديك؟ فَيقُوُل هذَايا َأبا بكْرٍ من هذَا الرجُل الَّذي بين  فَيقُوُل

صلى اهللا  -،وأقره النبي  3)وِإنَّما يعني سبِيَل الْخَيرِ،يعني الطَّرِيقَ فَيحسب الْحاسب َأنَّه ِإنَّما
  . على ذلك   -عليه وسلم

  
ما (  -رضي اهللا عنه  -قول عمر بن الخطاب م  - مرضي اهللا عنه -ومن أقوال الصحابة        

  . 4)أحب بمعارض الكالم حمر النعم 
  
عندما مـات ولـدها    -ا رضي اهللا عنه -وما أجمل ما قامت به الصحابية الجليلة  أم طلحة    

ي اللَّه بنِ َأبِ اإلمام البخاري في صحيحه من طريق ِإسحاق بن عبد فقد جاء في الحديث الذي يرويه!
 اِلكم نب َأنَس عمس ةَ َأنَّهقُوُل  -رضي اهللا عنه  -طَلْحةَ: يِلَأبِي طَلْح نـو   ،اشْتَكَى ابَأبـاتَ وقَاَل فَم

َأبو طَلْحةَ قَاَل  فَلَما جاء،ونَحتْه في جانبِ الْبيت فَلَما رَأتْ امرَأتُه َأنَّه قَد ماتَ هيَأتْ شَيًئا،خَارِج طَلْحةَ
قَاَل فَباتَ ،وظَن َأبو طَلْحةَ َأنَّها صادقَةٌ،استَراح وَأرجو َأن يكُون قَد،الْغُالم قَالَتْ قَد هدَأتْ نَفْسه كَيفَ
 -صلى اهللا عليه وسلم -فَصلَّى مع النَّبِي ،ماتَ فَلَما َأراد َأن يخْرج َأعلَمتْه َأنَّه قَد،َأصبح اغْتَسَل فَلَما
،ثُم  النَّبِي را  -صلى اهللا عليه وسلم -َأخْبمنْهم ا كَانبِم، وُل اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم -فَقَاَل ر-  
فَرَأيتُ لَهما تسعةَ َأوالد :ِ من اَألنْصار رجٌل فَقَاَل: قَاَل سفْيان،"لَيلَتكُما لَعلَّ اللَّه َأن يبارِك لَكُما في"

قَد مكُلُّه آنَأ الْقُر5قَر.  

                                                 
  .هه1408،دار الكتب العلمية،بيروت،)15/93.(القرطبي،الجامع ألحكام القرآن  -  1
  ) .3621( صحيح البخاري ،رقم   -2
،المكتبة )8/245(،نيل األوطارشرح منتقى األخيار،)ه1255(محمدالشوكاني،محمد بن علي بن  -  3

  .التوفيقية،دط،دت
  ).31(ابو فارس ،األيمان والنذور   -  4
  ).1218(صحيح البخاري، -  5
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وتحرم التورية في القول أو اليمين إذا ترتب عليها ضياع الحقوق وفساد األحوال أو وقوع          

  .      وهاأو منفعة يرج ،أو دفع عنه مصلحة ،أو عرضه ،أو ماله ،أذى على المسلم في نفسه

  

  أحكام تتعلق بالكاذب: خامسالالمبحث 

  شهادة الكاذب: المطلب األول

  خبر الكاذب: المطلب الثاني

  تزويج الكاذب: المطلب الثالث
  

تبين من خالل البحث أن الكاذب قد يكفر وقد يفسق بسبب كذبه ،وقد سبق الحـديث عـن           
ذب يعيش في المجتمع المسلم او التحريم،وألن الكالكذب وحكمه ودرجاته،و أن الحكم العام للكذب ه

وألن ،الحديث عن بعض األحكام المتعلقة بـه   مهما ويصوم ،كان وينطق بالشهادتين ،وتجده يصلي
يتعرض الباحث إال ألهم األحكام  نفل ،األحكام الفقهية المترتبة على الكذب فيالبحث غير مخصص 

  :دون توسع،ومن هذه األحكام
  

  شهادة الكاذب: ولالمطلب األ
  

منها اإلسالم والبلوغ وسالمة العقل والحرية والسمع  :لقبول الشهادة في اإلسالم شروط             
  .ن هما اإلسالم والعدالة ويهمنا من هذه الشروط اثني،والبصر وعدم التهمة

  
دم قبول شهادة الكافر على ع اوحديثً افقد اتفق العلماء قديموهو اإلسالم أما الشرط األول           
،واستدلوا على ما ذهبوا إليه من 1،وأجاز الحنفية والحنبلية شهادة الكافر في السفر فقط،على المسلم

ٍل يا َأيها الَّذين َآمنُوا شَهادةُ بينكُم ِإذَا حضر َأحدكُم الْموتُ حين الْوصية اثْنَانِ ذَوا عـد (:لىاتع ه قول

                                                 
  .6036،ص8الزحيلي ،وهبي ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،،ج -  1
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ضِمي الَْأرف تُمبرض َأنْتُم ِإن رِكُمغَي نانِ مَآخَر َأو بل شهادة الكاذب الـذي يكفـر   ،لذلك ال تق1)نْكُم
أو يكذِّب بهما وبما  ،وهو ما أدرجه الباحث تحت الدرجة األولى ،فمن يكذب على اهللا ورسولهبكذبه

  .جاءا به كفر،وبالتالي ردت شهادته
  

سـتواء  ا" فهو العدالة،والعدالة هـي  ط الثاني من شروط قبول الشهادة في اإلسالم أما الشر        
وقال ،3،أو هي اجتناب الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر2"أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله

 والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر،هي العدالة الراجعة إلـى ،"الخطيب البغدادي في الكفاية
وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطـل للعدالـة،من أفعـال    ،استقامة دينه،وسالمته من الفسق
من التعريفات تدور كلها حول التزام المسلم  اكثيروقد ذكر العلماء ،4"الجوارح والقلوب المنهي عنها

هذه الشرط وقد أجمع العلماء على ضرورة توفر ،بدينه واالبتعاد عن المعاصي خاصة الكبائر منها
ممن (: قال تعالىآن الكريم،لعلماء على هذا القول بصريح القربالشاهد حتى تقبل شهادته ،واستدل ا

اءدالشُّه نم نوض(،وقوله تعالى5)تَرنْكُمٍل مدع يوا ذَوَأشْهِدوالناظر في األدلـة الـواردة فـي    6)و،
العبادات كالصـيام  لعدالة فيهم،وسواء في ذلك أمر رط اتالتي تتحدث عن الشهود تشالكتاب والسنة 
لشـهادة  أو الحدود إلقامة الحد كا،لطالقأو األحوال الشخصية كالزواج وا،عالن العيدبداية ونهاية وإ

والعدل هو المسلم الملتـزم  .لبيع والشراءاأو المعامالت ككتابة الدين والعقود في ،على الزنا وغيره 
مصر على الصغائر،والكاذب ليس كذلك فهو مرتكب للكبـائر ،وقـد   الر وغي بدينه المجتنب للكبائر

يا َأيها الَّذين َآمنُـوا  ( : قال تعالىر من مكان في القرآن الكريم ،كثأحكم اهللا تعالى عليه بالفسق في 
بِحفَتُص الَةها بِجموا قَويبتُص نُوا َأنيٍأ فَتَبقٌ بِنَبفَاس كُماءج ِإنينمنَاد لْتُما فَعلَى مهنـا  ،والفاسق 7)وا ع

صـلى اهللا   -اهللا  رسوِل ومن المعلوم أن سبب نزول هذه اآلية هو كذبة كذبها رسوُل، 8هو الكاذب
صـلى اهللا   -َأن رسوَل اللَّه "بني المصطلق،ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره  إلى  -عليه وسلم
فَلَما سـمعوا بِـه   ،ني الْمصطَلق بعد ِإسالمهِم الْوِليد بن عقبة بن َأبِي معيط بعثَ ِإلَى ب  -عليه وسلم

                                                 
 ).106/ 5(سورة المائدة   -  1
،مكتبة الرباض 423ص,3وض المربع شرح زاد المستقنع،جالبهوتي،منصور بن يونس بن إدريس ،الر -  2

 .هه1390،ت ط 1الحديثة،الرياض،ط
  .6038،ص8الزحيلي،الفقه اإلسالمي وأدلته،مصدر سابق،ج-  3
 .،المكتبة العلمية،المدينة المنورة،80البغدادي،الخطيب ،الكفاية في علم الرواية،ص -  4
 ).282/ 2(سورة البقرة -  5
 ).2/ 65(سورة الطالق  -  6
 ).6/ 49(سورة الحجرات -  7
 .312،ص8القرطبي،الجامع ألحكام القرآن،ج -  8
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 هوا ِإلَيبكر، مخَافَه بِهِم عما سفَلَم، وِل اللَّهسِإلَى ر عجصلى اهللا عليه وسلم -فَر-  ، مالْقَو َأن هرفََأخْب
فََأكْثَر الْمسلمون في ذكْرِ غزوتهم حتَّى هم رسوُل اللَّه ،ومنَعوا ما قبلَهم من صدقَاتهِم ،تْله قَد هموا بِقَ

صـلى اهللا   -فَبينَا هم في ذَِلك قَدم وفْدهم علَى رسوِل اللَّـه  ،َأن يغْزوهم   -صلى اهللا عليه وسلم -
وِلنَُؤدي ،فَخَرجنَا ِإلَيه ِلنُكْرِمه ،يا رسوَل اللَّه سمعنَا بِرسوِلك حين بعثْتَه ِإلَينَا : فَقَالُوا ،  -عليه وسلم

 قَةدالص نلَنَا مبا قم ها ،ِإلَياجِعفانشمر ر، وِل اللَّهسِلر معزي لَغَنَا َأنَّهَأنَّـا    -سلمصلى اهللا عليه و -فَب
 لَهِلنُقَات هنَا ِإلَيجخَر، ا جِْئنَا ِلذَِلكم اللَّهو، يهِمفةَ وقْبنِ عب ِليدي الْوف َل اللَّهفََأنْز :  نُـوا ِإنآم ينا الَّذهَأيي

اهللا سبحانه وتعـالى فـي   وبين  .  1إلى آخر اآلية 6رة الحجرات آية جاءكُم فَاسقٌ بِنَبٍإ فَتَبينُوا سو
  اسورة النور أن القاذف الذي يقذف المؤمنات المحصنات الغافالت فاسق بسبب قذفـه وقولـه زور 

والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يْأتُوا بَِأربعة شُهداء فَاجلدوهم ثَمانين جلْدةً ولَا ( : قال تعالى،اوبهتانً
تَقْبقُونالْفَاس مه ُأولَِئكا ودةً َأبادشَه م2)لُوا لَهاهللا تعالى شهادة القاذف ألنه كاذب فاسق ال تقبل له  ،ورد

ولَا تَقْبلُوا لَهم شَـهادةً َأبـدا وُأولَِئـك هـم     (: قال تعالىومرتكب للكبائر ، بعدلله شهادة ألنه ليس 
قُون3)الْفَاسوقد  اتفق العلماء على رد 4شهادة رجل في كذبة   -صلى اهللا عليه وسلم -النبي  ،ورد،

ن الفاسق إذا كـان  إ"قولهرد شهادة الفاسق ،ويستثنى من ذلك ما روي عن أبي يوسف من الحنفية 
اوجيه يمتنـع عـن    وستأجر لشهادة الزور لوجاهته،في الناس ،ذا مروءة ،تقبل شهادته ،ألنه ال ي

،وكيف تقبل شهادة شاهد ادل من هذا القول أن الكاذب ال تقبل له شهادة مطلقً،ويست5"الكذب لمروءته
،وقد صرح بعض العلماء برد وقول الزور والقاذف وفاعل الكبيرة الذي ال يتورع عن الكذب،الزور

أن الكاذب ال تقبل والصحيح  ...الشهادة  والكذب عار وأهله مسلوبو : شهادة الكاذب ،قال القرطبي
إال لمـن كملـت   ال تكـون   ، خبره لما ذكرناه فإن القبول مرتبة عظيمة ووالية شريفةشهادته وال

،وقال الشيخ سـيدي   6"من الكذب فهي تعزل الواليات وتبطل الشهادات شرخصاله وال خصلة هي 
  .7..."بالكذب ايكون الشاهد منهم مشهور أن ال..."أحمد الدردير أبو البركات 

  
كمـن يكـذب علـى اهللا     اإلى أن الكاذب ترد شهادته إن كان كذبه مكفر ويخلص الباحث          

وعلى رسوله ،أو كان كذبه يؤدي إلى فسقه كالكذب المصنف من أكبر الكبائر أو من الكبائر،ألنـه  
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،أما من كـان  فاسق و الفاسق مردود الشهادة ،والكاذب غير عدل كذلك وال تقبل شهادة غير العدول
           .ه مقبولة،ألنه ال يكفر وال يفسق وصفته العدالةكذبه دون ذلك فشهادت

  

  خبر الكاذب:المطلب الثاني
  

الكذب هو نقل األخبار الكاذبة ،والكاذب هو من يخترعها ويختلقها أو يغيرها حتى تصـبح          
اهللا  من العودة إلى كتابلإلجابة عن هذا التساؤل ال بد  ،غير صحيحة،فهل يقبل خبر الكاذب أم يرد

ـ  (:في قوله تعالى -عز وجل  - موا قَوـيبنُوا َأن تُصيٍأ فَتَبقٌ بِنَبفَاس اءكُمنُوا ِإن جآم ينا الَّذها َأياي 
ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحفَتُص الَةهآليـة واضـحة وصـريحة،فهي تتحـدث عـن خبـر       ،ا1)بِج

قوه وال تكذبوه،بل ابحثـوا عـن   إذا جاءكم فاسق بخبر فال تصد هالفاسق،والنداء موجه للمؤمنين،أن
ومن يكذب مرة قد يكذب كل مرة،والهدف من التثبت حتى ال ،الخبر الذي جاء به ،ألن الكاذب متهم

ولـيس   تتحدث عن الفاسق كن اآليةلع الحقوق فتندموا على ذلك،وتضيف ،في الحكم فتظلموا اوئتخط
إن الفاسق في هذه اآلية هو الكاذب الـذي  ،فاسق في هذه اآلية الكريمةبالعن الكاذب،فمن المقصود 

في خبر بني المصطلق وهو الوليد بن عقبة بن أبي   -صلى اهللا عليه وسلم -كذب على رسول اهللا 
الذي نزلت بسببه اآلية الكريمة،واشترط اإلسالم لقبول الشهادة عدة شـروط منهـا العدالـة     معيط

والفاسق مطعون بخبره ،ومن ثبت فسقه بطل قولـه،والكاذب  ،لكريمة فاسق،والكاذب حسب اآلية ا
والعدالة المطلوبة في ":قيمة،وقال الخطيب البغداديذا الشرط همتهم غير عدل وقبول خبره ال يبقي ل

،والكاذب غير 2"...صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه وسالمته من الفسق 
  .دينه ولم يسلم من الفسقمستقيم في 

   
 -ال يقبل خبر الكاذب في حديث الناس وإن صدق في حديث رسـول اهللا  (مام مالك وقال اإل       

والصحيح أن الكاذب ال تقبل شهادته وال (  -رحمه اهللا  -،ويقول القرطبي 3) -صلى اهللا عليه وسلم
  .4...)وال خبره 
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حتى ارتفع  ح ظاهرة منتشرة ومما عمت به البلوى ،ويرى الباحث أن الكذب في زماننا أصب       
كـرام فـي بعـض    لـه االحتـرام واإل   اتهم وقـدمو معه الناس في كل تعامالقدر الكاذب فتعامل 

ال ينبغي  الحقيقة أنه,العظيم ياألحيان،فشهادته مقبولة وخبره مصدق،وال حول وال قوة إال باهللا العل
والتأكـد مـن    ،معروف عنه الكذب،فال بد من التثبت من خبرهأن نقبل خبر الكاذب فيما ينقل،ألنه 

وال بد من رد خبره وإشاعة هذا الحكم صحته من المصادر الموثوق بها،و إال فخبر الكاذب مردود،
ليعلم الكاذب أنه متهم مشكوك في قوله،وينظر إليه نظرة دونية بسبب كذبه فيرتدع عن  ،بين الناس

فال يستمعوا إليه فيصدقوه فيخدعهم ويوقعهم في فـتن   ،ر منه الناسالكذب ويعلن توبته،وحتى يحذ
  .اتفوخال

  

  تزويج الكاذب:المطلب الثالث
  

: قـال تعـالى  الزواج هو اقتران الذكر باُألنثى وهذه سنة اهللا في كونه،والزواج نعمة من اهللا تعالى،
)اجوَأز كُمَأنفُس نخَلَقَ لَكُم م َأن هاتآي نملِّ او اتلَآي ي ذَِلكف ةً ِإنمحرةً ودونَكُم ميَل بعجا وهكُنُوا ِإلَيتَس

ونتَفَكَّرمٍ يوأودع اهللا باإلنسـان  ،والزواج هو الوسيلة التي اختارها اهللا تعالى للتكاثر والبقـاء 1)لِّقَو،
لمخلوقات بأن ضبط له هذه الغريزة ،ولكن ميزه اهللا تعالى عن غيره من ا)الشهوة الجنسية(الغريزة 

للزواج أحكام ـ   فعله ،وبين للمسلم ما يجوز لهافقصرها على الزواج،وسن ا وما ال يجوز ،فكـان م
عرف بأحكام الزواج،ومن جملة أحكامه ما ييمـن   قتـران بـه  كان أو أنثـى اال  اسمح للمسلم ذكر

بأي حـال  مسلمة أن تتزوج من غير المسلم الناس،ومن المعلوم أن اهللا سبحانه وتعالى حرم على ال
من األحوال،وحرم على المسلم الزواج من المشركة والكافرة والملحدة،وأباح له الزواج من الكتابية 

مسلم مهما  أي،ولكن هل يجوز للمسلم أو المسلمة أن يتزوج من )أهل الكتاب هم اليهود والنصارى(
هذا أراد الباحث أن يطرق هذا الباب ويلج فيه من خالل ل؟من المنكرات وكبائر األمورقال أو عمل 

  .الحديث عن حكم تزويج الكاذب
  

ومن أجل معرفة حكم تزويج الكاذب ال بد من معرفة حكم الكذب،وقد تم الحديث عنه في بداية هذا 
ـ   ق،ولهذا كان على الباحث أن ال يصـدر حكمفسكفِّر وقد ياالبحث وتبين في حينه أن الكذب قد ي 

ل الحكم إلى مسائل ثالثاعامبل عليه أن يفص،:  
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أجمع العلماء على حرمة زواج المسلم أو المسلمة زواج الكاذب الذي يكفِّره كذبه،: المسألة األولى -
اتفـق العلمـاء   " من كافر أو مشرك باهللا تعالى أو مرتد ،يقول الشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة

يتزوج الوثنية،وال الزنديقة وال المرتدة عن اإلسالم وال عابدة البقرة،وال على أنه ال يحل للمسلم أن 
والَ تَنكحواْ الْمشْرِكَات حتَّى يْؤمن وَألمةٌ (،وهذا ما يفهم من قوله تعالى1"..المعتقدة لمذهب اإلباحية 

تْكُمبجَأع لَوو شْرِكَةن مم رنَةٌ خَيْؤمرِ(عالى،ومن قوله ت2)مافمِ الْكَوصكُوا بِعسلَا تُمعلى ما 3)و وبناء،
تقدم ال يجوز تزويج الكاذب الذي يكفر بسبب كذبه،وذلك كمن يكذب على اهللا ورسـوله أو يكـذِّب   

  .بهما وبما جاءا به من كتاب وسنة
  
كبائر من الذنوب الفاسق هو المسلم الذي يرتكب ال.تزويج الكاذب الذي يفسق بكذبه:المسألة الثانية -

أو المصر على الصغائر،ويطلق الفاسق كـذلك علـى الكـافر والمنـافق      ،وشهادة الزور، كالقذف
لخروجهما عن طاعة رب  والكـاذب قـاذف المحصـنات المؤمنـات     ،اهما،وعن حـد الـدين اعتقاد

صنَات ثُـم لَـم يـْأتُوا    والَّذين يرمون الْمح(:وشاهد الزور فاسق بشهادة اهللا تعالى في قوله،الغافالت
دةً َأبادشَه ملُوا لَهلَا تَقْبةً ولْدج ينانثَم موهدلاء فَاجدشُه ةعبابَِأر قُونالْفَاس مه لَِئكُأووفي قوله تعالى 4)و،

بِجهالَة فَتُصبِحوا علَى مـا فَعلْـتُم    اتُصيبوا قَوم يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبٍأ فَتَبينُوا َأن(
ينمزوج من مسلمة أو تزوج هي من مسلم،واهللا يقول 5)نَادوالفاسق ال تقبل شهادته وال خبره،فهل ي،

ن المؤمن غيـر  ،ومعنى هذه اآلية أ6)لَّا يستَوون اكَمن كَان فَاسقً افَمن كَان مْؤمنًَأ( في سورة السجدة
وهما غير متسـاويين وال   افاسقً المؤمنةُ أو تنكح فاسقةً المؤمن سيان،فكيف ينكح االفاسق وهما ليس

الزاني لَا ينكح إلَّا زانيةً َأو مشْرِكَةً والزانيةُ لَا ينكحها ِإلَّا زانٍ َأو (:بوجه من الوجوه،واهللا تعالى يقول
و شْرِكميننْؤملَى الْمع ذَِلك مروشاهد الـزور فاسـق وقـاذف المحصـنات      ،والزاني فاسق ،7)ح

فَانكحواْ (:ويقول تبارك وتعالى،9"شتهاره بالفسقوإنما ذكر المجلود ال"،8منداد فاسق،ويقول ابن خويز
َأالَّ تَعدلُواْ فَواحدةً َأو ما ملَكَتْ  فَانكحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُالَثَ ورباع فَِإن خفْتُم(:وتعالى
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ما قاله العلماء من منع  ى ذلك،أضف إل،والفاسقة ليست طيبة بل خبيثة1)َأيمانُكُم ذَِلك َأدنَى َأالَّ تَعولُواْ
للمؤمنة،وال  امردود الشهادة غير مستأمن،وهو ليس كفًؤ هوووجوب هجرانه،و،منع مخالطة الفاسق

ومـن  "وقال ابن تيمية  ،مصر على الفسق كان أو غيره أن يزوج مولِّيته من فاسق ابيجوز للولي أ
ج اكان مصر2"على الفسوق ال ينبغي أن يزو.  

  
على ما تقدم يرى الباحث أنه ال ينبغي تزويج الكاذب كذب اوبناء   كـان أو   ايفْسقُ به المسـلم ذكـر

ج من يعتدي علـى مسـلمة   المسلمين،وكيف يزوعلى أعراض  وغير مستأمن انثى،ألنه ليس كفًؤُأ
لعنان للسانه فيخوض في عرض مسلم طاهر فيقذفـه  ،أو يطلق ااعفيفة طاهرة فيتهمها بعرضها كذب

ر،وكيف يزوج فاعل الكبائر الذي ال يخشى اهللا تعالى و ال وج شاهد الزاللواط،وكيف يزو بالزنا أو
،إلّا تفعلوا تكن فتنة في ذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوهإ(:والنبي صلى اهللا عليه يقول ،يتقيه

تزويج الفاسـق فتنـة وفسـاد    ، ألن لق ودين الفاسق و ال يرضى أحد خُ،3)األرض وفساد عريض
  .عظيم

  
الكـذب ال  هذا النوع مـن  :المباح الكذب يعد من الصغائر و اتزويج الكاذب كذب: المسألة الثالثة -

ختالط بـه وقبـول   أو اال ،،و ال يوجد ما يمنع نكاحهاسلمميمان،ويبقى ة اإليخرج صاحبه من دائر
زوج لقوله تعالىشهادته وخبره،بل هو المؤمن الذي ي:)  كُمـبجَأع لَوو شْرِكن مم رخَي نْؤمم دبلَعو

 نَّةِإلَى الْج وعدي اللّهِإلَى النَّارِ و ونعدي لَـِئكُأو       ـملَّهِللنَّـاسِ لَع ـهاتآي نـيبيو ـهبِِإذْن ةـرغْفالْمو
ونتَذَكَّرإذا أتاكم من ترضون خلقـه  (: -صلى اهللا عليه وسلم -،وهو المقصود من حديث النبي 4)ي
  .اعريض اوفساد فتنةً  -صلى اهللا عليه وسلم -،وترك تزويجه عده النبي 5)ودينه 
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  ،وفيه مطلبانالمبحث عالمات الكذب :سالخام المبحث
  الكاذب  ىعالمات تظهر عل:لب األولالمط

  نفسه عالمات تتعلق بالكذب:المطلب الثاني
  

وتظهر أنه زيف وخداع،وتكشف الكاذب وتفضحه أمام النـاس   ،للكذب عالمات تدل عليه وتكشفه
فنضـل  ،فـي حديثه  عخدنُحتى ال فيعرف،ومعرفة الكاذب أمر مهم وضروري لتجنبه والحذر منه،

ومن ،جتماعية مع اآلخرينمن كرامتنا وعالقتنا اال اوبالتالي ندفع الثمن غالي،ل كذبه ونسقط في حبا
ومن أجـل كشـفهم   ،وحتى ال نكون ضحايا للكاذبين ال بد من كشفهم،أموالنا وأوقاتنا وهناءة عيشنا

بعـض   توضـيح بالباحث  لذا قام،مارات الدالة على الكذبتهم ال بد من معرفة العالمات واألومعرف
     .في مطلبين اثنين والعالمات التي تتعلق بالكذب ،العالمات التي تتعلق بالكاذب نفسه

            
  الكاذب  ىعالمات تظهر عل:المطلب األول

  
فالصادق ،العيون او تحديد ،ابعضاء الحديث النظر في وجوه بعضهم اعتاد الناس أثن: زيغ البصر *

ن لصدق حديثه،وال يخاف من أن يكشـف،أما  ئألنه مطم ،في عينيه لم يتغير عليه شيء إذا نظرت
يعمد إلى إزاغة بصره وعدم التركيـز علـى   الكاذب فيتجنب النظر إلى عيون من يتحدث إليه،بل 

رتبـك ويتلعـثم   يف ،خاف أن يرى الشك في عيون من يتحدث إليـه  ،شيء،ألنه إذا نظر في العيون
جربة علمية طلب العلماء من أحد األشخاص الكذب و حاولوا معرفـة أمـاكن   ويكشف أمره،وفي ت

الكذب في كالمه،لكنهم عجزوا ولم يتمكنوا،فعرضوا هذا الفلم على شاشة الكمبيوتر،وأخضعوه إلـى  
برامج خاصة تبين حركة العينين،فالحظوا أن اإلنسان بمجرد أن يبدأ بالكذب ترف عينه بطريقـة  

يعلَم خَاِئنَةَ الْـَأعينِ ومـا تُخْفـي    ( الحكيم عندما قالعند الصدق،وصدق اهللاتختلف عن طرفة عينه 
وردوقال أحد الحكماء 1)الص،"أي أن العيون تكشف صاحبها،وقال الشاعر2"من اللسان العينان أنم،:  

  3ها النظرك أعينهم ما في صدورهم       إن العيون يؤدي سرتري
  
وجهه  ءيعلم الكاذب أنه كاذب لذا يحاول أن يظهر بمظهر الجاد،خاصة في سيما:التكلف العصبي *

ويخدع محدثه فيقتنع بحديثه،إال أنه لن  ،ونبرة صوته والكلمات التي يعبر بها،وذلك حتى ال يكشف
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يستطيع ذلك،فتصرفاته العصبية الالإرادية تفضحه،مثل مسح الوجه وتصحيح موضع النظارات على 
غيـر  ت التي ال تظهر إال علـى الكـاذب   اليدين واألصابع وغير ذلك من التصرفاوجهه وحركة 

متمرس في الكذب،وال تظهر على الصادق ألنه مطمئن إلى صدق ما يحدث به،ونتيجة ذلك هدوء ال
  .ابفنراه قلقًا مضطرالنفس،أما الكاذب 

 أو ،أو المبررات ،عبيراتأو الت ،أو الكلمات ،يميل الكاذب عادة إلى تكرار بعض الجمل:التكرار *
قريب منها،ولعل السر ذلك،أو  هونفع اال يملك غيرها،أو أنه جربها مسبقًفي ذلك أن الكاذب  بمعنى

خاصة إذا كانت للدفاع عـن   ،فأصبح يكررها باستمرار ،قد تكون تبريرات عامة تصلح له ولغيره
  .النفس عند ارتكاب األخطاء

المساءلة ئع بين الناس سيما الكاذبين منهم،فهو خير وسيلة للتهرب من التعميم أسلوب شا:التعميم -*
وتحمل المسؤولية،وينتشر هذا األسلوب في أوساط من يقصرون في مواعيد عملهم أو دراستهم،وقد 
الحظ الباحث هذا من خالل عمله في التدريس،فإذا ما سئل أحدهم عن سبب التأخير أجاب أن الكل 

في المقهى أو في مكـان  أمضى وقته صالت والحواجز،وقد يكون الواحد منهم يتأخر،وتذرع بالموا
  .آخر يقف مع زمالئه،وقس على ذلك الموظف وغيره

يحاول الكاذب إلصاق التهم باآلخرين خاصة تهمة :ل االتهامات لهمياالستخفاف في اآلخرين وكَ -*
اآلخـرين واالسـتخفاف   قيمة  نفسه،ويحاول الحط من الشخصالكذب،تلك الرذيلة التي يصاب بها 

ق نفسه،أو بهم،وما ذلك إال ليصبح الناس من حوله سواسية،وبهذا يظل الكاذب يكرر كذبه حتى يصد
    . حتى يقع ضحية ألكاذيبه واتهاماته الباطلة لآلخرين

ى معك الحديث حت تموأ ،ولن يجد أي فرق بين حديثه وما أوردته له أنت:إذا لقنته الحديث تلقنه*  
وسار معك ولن يجد في ذلك أدنى حـرج ،ألنـه كـاذب ويختلـق حديثـه       ،لو غيرت في قصته

  .ئه،لذلك تراه قليل الكالم بطياقًاختال
رباك،وقد ترى حبات العرق على وقد تظهر عليه عالمات التوتر واإل:إذا شككته في حديثه تشكك *

ـ الوجوه مرايا،تر" :قال جبينه،ويتلعثم ويكاد يرجع عن حديثه،وصدق أحد البلغاء عندما ك أسـرار  ي
  -صلى اهللا عليـه وسـلم   -وصدق النبي ،أضف إلى ذلك ما يظهر عليه من الريبة والقلق،1"البرايا

واعلم أن هذه 2" وِإن الْكَذب رِيبةٌ ،فَِإن الصدقَ طُمْأنينَةٌ ،دع ما يرِيبك ِإلَى ما ال يرِيبك   :"عندما قال
  . يمكن دفعهااآلثار ال
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* إذا رددت عليه قوله حصق دعلى صدق حديثه و ال برهان لديه فالص اال يملك دليلً وارتبك،ألنه ر
مام علي بهت الظالمون،وقال اإلوسرعان ما ييزول،والكاذب ظالم  ما والكذب سراب سرعان ،حقيقة

  .1"الكذب كالسراب" -رضي اهللا عنه  -
حاول الكاذب أن يسند الكالم إلى غيره لرفع المسؤولية عن نفسه،فيقول ي:ب اإلشارة إلى الذاتتجنُّ *
وهكذا،وذلك حتى إذا ما انكشف زيف الكالم تبرأ منه بإسناده إلى الناس "أو نحن،"الناس" "أنا"من  ابدلً

     .وليس لذاته
    

  نفسه عالمات تتعلق بالكذب:المطلب الثاني
  

  :،وهيالحديث الكذببها يعرف يورد الباحث في هذا المطلب بعض عالمات 
1- ربدث عن مغامراته و أعماله التي يستحيلحبعض الناس ي: )المبالغة في حجم الكذب(  الكذبة ك 

مثله القيام بها،وبإمكان أي إنسان كشف هذا الكـذب،وفي الغالـب يعلـم الكـاذب أنـه       على من
  .مكشوف،لكنه اعتاد الكذب

  .ن يكشف هذا الكذب بمجرد قياسه مع الواقع والنظر فيهيستطيع السامع أ::مخالفة الواقع -2
،ألنه يخـالف الحقيقـة   اوذلك كمن يدعي النبوة مثلً:استحالة حصول األمر الذي يدعيه الكاذب -3

ِلعلي َأنْتَ منِّي بِمنْزِلَة هارون من موسى ِإلَّا  :"عندما قال  -صلى اهللا عليه وسلم -الثابتة عن النبي 
   .،أو كمن يدعي علم الغيب كما يفعل السحرة والمشعوذون2" .نَّه لَا نَبِي بعدي َأ
4- مخالفة العمل الذي ينسبه الكاذب لنفسه تخصـ  اكمن ينسب لنفسه اكتشافً:ه ومعرفتهص أو  اطبي

وهو ال عالقة له بهذا المجال ،اعلمي.  
تكون من بـدايتها   ينسبها لنفسه أو لغيره،قصص خيالية يميل بعض الناس إلى سرد :المبالغات -5

 ينتشر عند األطفـال والمـراهقين و   اود،وهذيلولها إال في أفالم هيإلى نهايتها مبالغات يصعب تخ
  .بينالشباب المغتربعض 
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  .مطالب ةستمظاهر الكذب في المجتمع الفلسطيني ،وفيه : الفصل الثالث
  

  لتانالكذب في البيت،وفيه مسأ: المطلب األول
  .الكذب بين الزوجين :المسألة األولى
  .الكذب بين اآلباء واألبناء:المسألة الثانية
في  -مظاهر الكذب في المؤسسات التعليمية في المجتمع الفلسطيني: المطلب الثاني

  . المدارس              والجامعات
  الكذب في المجتمع العمالي والصناعي:المطلب الثالث 

  ذب في المجال التجاريالك:المطلب الرابع
  .- المرئي والمسموع والمقروء-الكذب في اإلعالم الفلسطيني:المطلب الخامس
  الكذب السياسي في المجتمع الفلسطيني:المطلب السادس
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  .مظاهر الكذب في المجتمع الفلسطيني ،وفيه مطالب
  

  :تانلالكذب في البيت،وفيه مسأ: ب األولالمطل
  .الكذب بين الزوجين :ولىالمسألة األ

  .الكذب بين اآلباء واألبناء:المسألة الثانية
  

  .الكذب بين الزوجين :المسألة األولى
  

زواج أو سواء كان ذلك بين األ :أن الكذب حرام وأنه صفة قبيحة ذميمة اتبين معنا سابقً
عليا سامية،وقد  غيرهم،فالكذب ال يحل وال يسمح به إال في حاالت قدرها اإلسالم من أجل مصلحة

رضي اهللا  - كلثوم  في الحديث الشريف الذي ترويه أم  - صلى اهللا عليه وسلم - بين ذلك النبي 
: تعني : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إال في ثالث " قالت:وأرضاها  -  اعنه

حظ من هذا ،ويال1"الحرب ، واإلصالح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها
بينهما فيما له عالقة بالمودة  زواج بالكذبأللرخص   - صلى اهللا عليه وسلم - لنبي ن االحديث أ
تماسك األسرة وسعادتها،فال ضير في كذب المرأة على إلى  لما لذلك من أثر إيجابي يؤدي ،والمحبة

ذلك الرجل مع وهو ليس كذلك،وك ،كرمهم وأجملهمنه أحسن الرجال وأزوجها في مدحه وذكره بأ
إخفاء كل منهما عن اآلخر ما ويضاف إلى ذلك  زوجته،أو أن يخفي أحدهما عن اآلخر قلة محبته،

خاصة إذا كانت  ،أو تعلقه بامرأة قبلها ،كان من مشاعره قبل الزواج،كأن يخفي عن زوجته حبه
ي القلب وتؤثر لى مشكلة فجة،ألن مثل هذه المشاعر قد تؤدي إتعرفها،وكذلك الحال بالنسبة للزو

غير  من السعادة ،ولكن هل ينتشر الكذب اويحولها إلى شقاوة بدلً ،على المودة والمحبة اسلب
أم أن المجتمع الفلسطيني مجتمع مثالي ال كذب فيه ،لو ؟في مجتمعنا الفلسطيني  المسموح فيه

االعتراف بالحقيقة  نألعليهم هذا السؤال، حرِمن طُ لكذب جلِّتوجهت لألزواج بهذا السؤال مباشرة 
 ألن االعتراف بالكذب سيؤدي إلى انعدام الثقة بين األزواجاإلنسان بهذا، وينقذ،فضيحة ومصيبة

لسمعت الكثير من عن الناس، خاض المجتمع في الحديثن ،ولكن إوهذا بحد ذاته كارثة على األسرة
 ،اإذا كان الرجل غليظًما سيواج وخاصة من النساء على الرجال،القصص حول الكذب بين األز

يني منتشر وال يكاد بيت يخلو أن الكذب في المجتمع الفلسط من خالل مخالطة الناس يكتشف المرءو
وعالقات النساء االجتماعية،أو عند  ،و مصروف البيت،،خاصة في ما له عالقة باألمور الماديةمنه

ويقع الكذب من الرجل على م حمايته،وأرادت األ ،ا وقع في خطأالدفاع عن النفس أو أحد األبناء إذ
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 :همعها لجأ إلى الكذب بقولم ادصوال يريد ال ،د تلبيتهال يري اكذلك خاصة إذا طلبت منه شيًئ المرأة
وآثاره وخيمة  ار جدزواج خطيلكذب بين األوا،)لم أجد ما يعجبني،لم أتمكن،نسيت  ،ال يوجد(

وخير وسيلة  ،همبنائن هم القدوة الحسنة ألادكون الوالإذ من المفترض أن يخاصة على األبناء،
  . لمون الكذب منهم ويزيدون على ذلكبناء سيتعكاذبين فإن األ،فإذا كان اآلباء للتربية هي القدوة

  
المحبة وإحالل انعدام السعادة وانعدام الثقة بين األزواج،: ،مثل زواج آثار خطيرةوللكذب بين األ

هو حال  ا كان هذاذإاألسرة،وتربية األبناء تربية سيئة،ف الشقاوة والكراهية،وبالتالي تفكك
  . ر واألفرادفكيف سيكون حال المجتمع الذي هو مجموع األس وحال الجيل الناشيء،،األسرة

  
  .الكذب بين اآلباء واألبناء: المسألة الثانية 

   
نعم فالسؤال لماذا  جابةوإذا كانت اإل؟ باء على أبنائهمآلاوهل يكذب ؟بناء على آبائهمهل يكذب األ
لكان  ؟لو سألت اآلباء واألمهات هل تعانون من مشكلة الكذب من أبنائكم عليكم ا؟ يحصل هذ

بناء مر تكاد تجمع أن األلكثرة ما تسمع منهم،والدراسات التي تهتم بهذا األ ،لكا واب مفاجًئالج
 او يعتبرونه أمرأ ،ن بذلكا،وقد ال يشعر الوالدبناء كذب اآلباءولكن األخطر من كذب األ يكذبون،

سالم  اإلأن  لذلك نجد ،اجد ةى أبنائهم خطيرحقيقة  كذب الوالدين عل،مع أن ال أثر له ابسيطً اسهلً
َأنَّه قَاَل دعتْني ُأمي يوما ورسوُل   - رضي اهللا عنه  - عن عبد اللَّه بنِ عامرٍف،ر منه ونفرعنهحذَ
لَّى ال اللَّهص هلَيع نَا فَقَالَتْعلية لَّهتيي بف دقَاع لَّمساَل: وا تَعه  وُل اللَّهسا رفَقَاَل لَه ،يكطصلى  -ُأع

صلى اهللا عليه  -اللَّه  ُأعطيه تَمرا، فَقَاَل لَها رسوُل: قَالَتْ "تُعطيه؟ وما َأردت َأن" : -اهللا عليه وسلم
ومن صور كذب اآلباء على األبناء وعد ،1."كذْبةٌ َأما ِإنَّك لَو لَم تُعطه شَيًئا كُتبتْ علَيك" : - وسلم

أو التحقيق معهم لمعرفة من مله األبناء ثم خلف الوعد معهم،ة معينة على أمر يعأاألبناء على مكاف
معاقبه تتم ف على المذنب تعروبعد ال،عترفمن يقبة اعمووعدهم بعدم  اأو خرب شيًئ اارتكب خطً

ألن مثاله األعلى  ،نه تعليم األطفال الكذبأته على الصدق ،وهذا أمر خطير،إذ من شمن مكافئ ابدلً
وبان لألبناء أن  ،نكشف األمراإذا  افال يثق بهمؤدي هذا إلى نزع الثقة بالوالدين،،ويهو األب واألم

  . ذبون عليهم كوالديهم ي
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فما هي دوافع الكذب  تجمع على أن األطفال يكثرون من الكذب ت وهي كثيرة ،وإذا كانت الدراسا
   - :هناك دوافع كثيرة منها ؟لدى األطفال

،خاصة إذا كان الطفل يلجأ الطفل إلى الكذب ليجنب نفسه العقوبةقد : الخوف من العقوبة  -1
 م وصرامتهموتهباء في قساآلوكلما زاد ه،في تعامل اوقاسي اشديد خصية،أو إذا كان والدهضعيف الش

  . عليه في التعامل مع أبنائهم زاد كذبهم وزاد اإلصرار
شعر أن من حوله ال يأبهون به ويهملونه وال  إذا ،،وقد يلجأ الطفل إلى الكذبلفت االنتباه -2

         . كباريصغون لحديثة إذا تحدث كما يحصل مع ال
ع طريقة لجلب ورأو أن أ ،ى ما يريد إال بالكذبلن يحصل عل إذا شعر الطفل أنهجلب منفعة، -3

  . اسيلجأ إلى الكذب دائم ،لمعنويةتلك المنفعة المادية أو ا
وعندما يكتشف مثل األعلى للطفل خاصة في سنواته األولى،ن الايعتبر الوالدواقع الوالدين، -4

،أو وهو في البيت" أبي ليس في البيت"أن يقول لمن يسأل عنه  ، ويطلب منهيكذب أن أباهالطفل 
إن الطفل سيتعلم هذا السلوك فتفعله وهو يعلم أنها قامت به،  ايسمع أمه تنكر على والده أمر

  .ك ويسير على ذات الطريق ود مثله األعلى في السلويقلِّالسيء،
إذا شعر أحدهم  ،خصوصاا موجود خاصة بين األبناء أنفسهموهذ:الحسدالكذب بسبب الغيرة و -5 

على ذلك إذ كرهوه  اصارخً االسالم مثالًولنا في قصة يوسف عليه  ،د إخوانه مقدم عليهأن أح
،وعندما إنا له لحافظون  :قالوا ألبيهم  ،عندماكلها كذب من بدايتها ةفوا قصوألَّ ،له مكيدة اودبرو

وا إن وعندما قالوعندما أحضروا قميصه عليه الدماء، ،ا يبكون،وعندما جاءوقالوا له أكله الذئب
  .يسرق فقد سرق أخ له من قبل وغير هذا

   
  -:وأنواع الكذب عند األطفال كثيرة منها 

  
ن يصحاب الخيـال الواسـع والمميـز   ما يكون هذا النوع لدى األطفال أ وعادة: الكذب الخيالي  *

  . واختراع القصص الخيالية ،يلولهم القدرة على التخ، بالذكاء
نوع من الكذب في الخصومات فيلجأ الطفل إلـى الكـذب نكايـة    ويظهر هذا النتقامي،الكذب اال *

نتقـامي إذا الزم  ن الكـذب اال إخطير عند األطفال إذ ،وهذا النوع من الكذب لذاته اوانتقامبخصمه 
  . عنه مرض القلب نتج الطفل حتى يكبر 

أم  هـو  أحقيقـة  ،،ويكون هذا النوع من الكذب إذا التبس األمر علـى الطفـل  لتباسيالكذب اال* 
وحصلت مع أحد إخوانه أو مع  ،ةيحقيققصة كأن يسمع الطفل قصة خيالية فيفسرها على أنها ،خيال
  .أبيه 
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ما يكون السبب هو قسوة  ا،وغالبعن النفس االطفل إلى الكذب دفاععادة ما يلجأ الكذب الدفاعي  *
ـ   تعامل مع الطفل،الوالدين في ال عتـرف بخطـأ   وا ،هفخبرته السابقة تفيد أنه إذا صـدق مـع أم

  . فعندها يلجأ إلى الكذب كي ينجو من العقوبة  ،يعاقب عقوبة شديدةس،ارتكبه
* علـى مـا    ان الكذب كي يحصـلو يستخدم األطفال هذا النوع م) : أألناني( أو الكذب الغرضي

ا فعنـدم ي رياض األطفال،والصفوف األولى مـن المدارس، وينتشر هذا النوع من الكذب فيريدون،
مـس  تراها لـه أ شاه باويدعي أن أ ،ي أنها له ويبكي عليهاعيد ،لطفل لعبة مع زميله وتعجبهيرى ا

  .ليحصل عليها
ألن ،المسؤول األول واألخير عن هذا النوع من الكذب هم الوالدان والمربـون  : الكذب التقليدي  *

  . الصديق أو األخ األكبر ن أولمربوهم اآلباء أو الوقد يكون المثل األعلى  ،الطفل يقلد مثله األعلى
أو العناد لمن يفرض عليـه   ،هذا النوع من الكذب هو التحدي فيوالسبب الوحيد الكذب العنادي  *

يت أو في المدرسةكان ذلك في الب سواء أمر.  
دعـاء  ولو باال تعظيما لشأنه وإظهارا لشخصهأعمال لذاته  ةى نسبيلجأ الطفل إل:دعائيالكذب اال *

  .ز بها بعض أصدقائهويتمي ،من بعض األمور اإذا كان الطفل محروم خاصةالكاذب،
وهذا النوع من الكذب يظهر لدى األطفـال الـذين ال يجـدون مـن     :الكذب المرضي المزمن  * 

  . 1ص منهالتخلُّ وعادة يصعب عليه افيصبح مرض ،لجهميعا
  

بين الكثير من الناس حـول   دوري ب عن الكذب في المجتمع الفلسطيني،وماتويظهر للباحث فيما كُ
أن ،عالم اإلمن خالل نقاش هذا الموضوع عبر وسائل  وكذلك ،موضوع الكذب بين اآلباء واألبناء
عود ت،وعلـى اآلبـاء   وعلى نطاق واسع خاصة كـذب األبنـاء    ،الكذب بين اآلباء واألبناء منتشر
بسبب سوء التربيـة وقلـة االهتمـام    إما بسبب تقليد األبناء لهم أو  ،المسؤولية في ذلك على اآلباء

ابمعالجة هذه الظاهرة واعتبارها أمر يزول مع األيام وال أثر له  اسهلً اميسور  .  
  
  
  
  
  
  

                                                 
-34انطر محمد علي قطب ،وفاء محمد عبد الجواد،علي إسماعيل محمد ،الكذب في مشكلة سلوك األطفال ،ص -  1
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  في المجتمع الفلسطيني  مظاهر الكذب في المؤسسات التعليمية: الثاني  المطلب
   

عالقـة بالعمليـة   مـا لـه    المدارس والجامعـات وكـل   ،ويقصد بالمؤسسات التعليمية          
ي عدة ف علَّمووكذلك في جامعات فلسطينية، ،سطينيةوبما أن الباحث درس في المدارس الفلالتعليمية،
ذلك واألخطر من  ،نتباهفت لالالانتشار الكذب بشكل الحظ  قد،فكلية جامعية متوسطةفي مدارس و

بـين اإلدارة والهيئـة   و ،وبين المدرسين والطلبـة  ،عضببعضهم ب أن الكذب منتشر بين المدرسين
   -:مثل البد من تدوين  بعض صور الكذب في المؤسسات التعليمية ،ولتوضيح الصورة،التدريسية

  
خاصة إذا كانـت العالمـة    ،المةمن صور الكذب بين الطالب إخفاء الع: بين التالميذ  الكذب:اأولً

يت الدفتر في البيت أو ضاع سكأن يقول ن،ر أعذار كاذبة إذا قصر الطالب في حل واجباتهكْ،وذسيئة
ما يحصل سرقات في  اوكثيرويكذب الطالب من أجل الدفاع عن أصدقائهم وقت الخالفات دفتري،

سأل األستاذ مـن  ، وإذا حصل إزعاج والصفوف وعندما يسأل األستاذ عن السارق ال أحد يعترف
يعترف  في الغالب ال ؟فاعلف الوإذا سأل األستاذ أو المدير من يعر ،فعل هذا ال أحد يعترف بذلك

فقد يلجأ بعض الطالب خاصة في الجامعات إلـى  ، استاذ الطالب بعمل بحث مثلًف األوإذا كلَّ ،أحد
وفي الحقيقة ،ععلومات ويدعي أنه رجع إلى المراجوقد ينقل الم،اوزور اقة البحث ونسبته له كذبسر

متحان أو وقت الر الطالب عن ا،وإذا تأخَمة من المرجع نفسهوعلوثق المقد يكون نقلها من غير أن ي
إذا تغيـب أحـد   ،ذر بوجود حواجز عسكريةاعتإذا كان يسكن في مدينة أخرى  ،المحاضرة خاصة
ويذكر الباحث هنا بعض ،من أحد أقربائه أو معارفه اكاذب اطبي امتحان أحضر تقريرالطالب عن اال

،حيث توجه إلى غرفة المحاضرة ية متوسطةدث التي حصلت معه أثناء تعليمه في كلية جامعاالحو
وبعد  ،وكان أحدهم من طالب الباحث في نفس المحاضرةالقهوة، ومر ببعض الطالب وهم يشربون

فقـال الطالـب   ؟األستاذ لمـاذا هـذا التأخير   ب إلى المحاضرة  فسألهليس بالقليل دخل الطال وقت
   .الحواجز يا أستاذ:
  
خرى عقوبات أالمعنوية ،كالضرب أو الحرمان من االمتحان أو  وأ الخوف من العقوبة ، البدنية *

 ما عاينهومن األمثلة على ذلك  ،الخ....  مام الطالب ع من حضور المحاضرات أو التأنيب أكالمن
في  ،فكتب موعده متحان خطًأحيث نقل أحد الطالب موعد اال،س وكالوريالباحث وهو طالب في الب

وقد شارف الوقت  متحانلسة األولى الصباحية وحضر إلى االوهو في الج )المسائية (الجلسة الثانية 
عذره في وطلب منه المحاضر أن يكتب عذره وطمأنه ،ثم عند اجتماع اللجنة للبحث ،نتهاء على اال

ـ بالطالـب أن  ا مما حد،متحان ن الطالب ال يستحق أن يعاد له االكانت النتيجة التوضيحية أ، دخل ي
وقال لمن اجتمع حوله أنتم تريدون منا أن نكذب  ،وسرق الطلب المقدم من قبله الطلبة غرفة شؤون
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ومثال آخر عاينـه الباحـث   ،ذلك  يثبت اطبي اوسأحضر لكم تقرير "اأنا كنت مريض"قول لكم أنا أ،
تأخر عن موعـد   ،والقصة تدور حول طالب متفوق مؤدب،في كلية جامعية متوسطة  أثناء تدريسه
فمنع من دخول قاعة االمتحان وقررت اللجنة منعه من ،ئي ما ال يزيد عن ربع ساعة االمتحان النها
يتـأخر فقـط إذا   وكان الطالب على وشك التخرج و ،عذار المتخلفينمع أصحاب األتقديم االمتحان 

بل ،بالحقيقـة  لـن  يقـر  ف ،ما ب هذه القصص وحصل معه ظرفالذا سمع الطحمل هذه المادة ،وإ
  .   ن لما يفعل وسيجد من يوافقه الرأيو مطمئسيلجأ للكذب وه

  . خرين خاصة من المدرسين آلالفوز بالحظوة أو المحبة لدى ا* 
  .من أجل الحصول على منفعة ما  *
من قبل األسـتاذ والمـدير بمـا يخـص     جابة على التساؤالت الكثيرة إراحة النفس من عناء اإل *

صبح متعـارف  ها والسبب وراء ذلك،وأفيذا ما تم التقصير والقوانين اإلدارية إ ،الواجبات المدرسية
  .)وال أدري تنجينسيت تريح  (أن كلمةعليه 

  . الغيرة أو الحسد  وقد يكون الدافع أيضا *
  

الكذب المتبادل بين الهيئة التدريسية والمدير:اثانب هذا إذا حصل تقصير من أحـد   ما يقع ا،وغالب
قبل عذره ،بل سيحاول ن يمسبق أن الطرف اآلخر ل حد الطرفين علمخاصة إذا كان عند أ ،الطرفين

و التأخير الـذي  ، أواستغالل الموقف وباسم القانون ،ومن صور ذلك التغيب عن الدوام لي ذراعه
يضطر بسببه الموظف إلى إحضار تقرير طبي غير صحيح أو التماس عذر قاهر غيـر صـحيح   

    فقد يلجأ إلى القول نسيتها ،ه ملف التحضير وهو غير جاهزمختلق ،وقد يكذب الموظف إذا طلب من
ليهم ،وتجدر اإلشارة هنا إلى وبالبيت وهو غير صادق ،وعلى هذا قس حال كل الموظفين مع مسؤ

أو يعلـم عنـوان   ، كان يتفاجأ من تعليق من يقـرأ )استبانة (قام بعملية المسح والتحكيم الباحث  أن
الكذب حدث وال حرج  –جماع كان التعليق بإحيث )مجتمع الفلسطيني لظاهرة الكذب في ا(الرسالة 

– و أي أن الكذب عام طام .  
  

  .والصناعيالكذب في المجتمع العمالي : لثالث المطلب ا
  

رهم من شرائح المجتمع الفلسطيني،فهل تمارس هذه الشـريحة  شأن العمال وأرباب العمل شأن غي
حتـى يضـطر    االصدق ال يجدي نفع أن وهل؟ ولماذا ؟اآلخرعلى  منهم وكيف يكذب كًل ؟الكذب

من عملـه   ادي به إلى الشارع مطرودؤوقد ي ،أم أن الصدق يجلب عليه الضرر ؟العامل إلى الكذب
ـ ، المجتمـع،ومن صـور    االكذب بين العمال وأرباب العمل حقيقة منتشرة ،وهو ظاهرة يشكو منه

إال ،ف الوعد،وال تكاد تجد من يصدق معك في موعـد خالإ اعيصنفي المجتمع العمالي وال الكذب
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الموعد تلو الموعد وال  الوعد هنا عمليةبدأ تمن رحم ربي وقليل ما هم،وإن حضر ال ينهي عمله،و
تقانه،وقد يلجأ العامل الـى  ن صور الكذب الغش في العمل وعدم إوفاء إال بعد خالفات ومشاكل،وم

خاصة إذا كان رب العمـل ال يلـتمس    ،هلى لقمة عيشع اوحفاظً ،من صاحب العمل االكذب خوفً
إلى الكذب من أجل إرضاء من يعمل  المهنيالعذر،خاصة أنه ال يخاف عدم وجود عمال كثر،ويلجأ 
عنده،أو من أجل تحقيق أكبر قدر من المرابح،كأن يزوويدعي  ،عملهاتالتي يس ر سعر السلع والمواد

وقد يلجأ أصحاب السلع للكذب ،بذلك قلة معرفة الناس باألسعار امستغلً ،وأغالها ةأنها أفضل نوعي
لجأ إلى تشويه سـمعة غيـره مـن    يعلى بعضهم البعض من أجل التنافس على العمل،ومنهم من 

وقد يكون ،أو من أجل تنفير الناس منه ومن استخدامه والتوجه إلى غيره ،له اأصحاب الحرف حسد
عالنيـة  ور الكذب في المجتمع العمالي الصناعي والـدعايات اإل من صوه،وشو بذَالبديل هو من كَ

 ،وترغيبهم بالشراء ،تي هي مبالغة في المدح من أجل تشجيع الناسلى ترويج السلع،واإلالتي تهدف 
  . ولو بالخداع والمبالغة

  
  . كذب في المجال التجاري لا: المطلب الرابع 

  
اهتم اإلسالم بالتجارة والتجووعد التـاجر الصـادق   ب فيها وحث عليها وبارك فيهافرغ،اار كثير ،

  .  -صلى اهللا عليه وسلم -بالجنة، وقدوتنا في ذلك النبي األمين 
  

وال حرج،ويذكر الباحث أنه من  في مجتمعنا الفلسطيني فكما يقولون حدث التجاري أما عن الكذب
ومن صور كذب التجـار   تجاري،الكذب في المجال ال ةيختار الكتابة في ظاهر هسباب التي جعلتاأل

   -:ما يلي 
* عالمة تجارية ،ومنهم من يضع ةأصلية وفاخر ةوصناع ةممتاز ةعون أنها نوعينوعية المالبس،يد

أنها مطبوعة هنا في مطابع فلسطين،ومنهم من يذهب إلى الصين ويطلب ما يشاء  ةمعروفة،والحقيق
 مع جودة أقـل الحصول على أقل سعر هو دف ،والهالذي يريد من المنتجات الصينية ويضع السعر

  .وكله من أجل ربح أكبر
سكات إلجأ إلى الكذب من أجل إذا طلب من المشتري تخفيض السعر وذلك  ةلعلسالسعر الحقيقي  *

مـن  ثم إبين   -صلى اهللا عليه وسلم -،والنبي ةأو بخسار ،لف أنه يبيع برأس المالحوقد ي ،الزبون
نِ ،تهنفاق سلعإل ايحلف كذبع لَا ثَلَاثَةٌ " : قَاَل -وسلم عليه اهللا صلى - النَّبِي نْظُري اللَّه هِمِإلَي  مـوي 
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ةاميلَا ، الْقو كِّيهِمزي ملَهو ذَابع قُلْنَا ، " َأِليم : نم ما هوَل يسر ؟ اللَّه وا فَقَدوا خَابرخَسفَقَاَل ، و : " 
نَّانبُِل ، الْمسالْمو هارنَفِّقُ ، ِإزالْمو تَهلْعس فلبِ بِالْح1"ُ  الْكَاذ   

ويقول  ،وقد صلى الباحث المغرب في مسجد وإذا ببائع يصرخةقولهم بيعة استفتاح وهذه أول بيع *
  الوقت أن عن  افضلً ،ةنه آخر بيعأًمما يدل على  نه قليل جداأجد تالمبيع  إلى ،وبعد النظرةأول بيع

  . ليس هذا من الكذب والغش المكشوف،أأي آخر النهار،فسبحان اهللا،وقت صالة المغرب
ار،فيضعون الجيد من األعلى والـرديء  الغش في السلعة ،خاصة فيما يتعلق ببيع الفواكه والخض *

 عندما دخل النبـي عليـه  ،ةفي القصة المشهور -علية السالم-من أسفل،وهذا مما نهى عنه النبي 
رضـي اهللا   -بي هريـرة  أفعن ً،السالم السوق فوجد بائع قمح فأدخل يده في كومه القمح فوجد بلال

مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصـابعه    -صلى اهللا عليه وسلم -أن النبي    -عنه 
فـال  أ قال اهللا صابته السماء يا رسولصاحب الطعام ؟قال أ ما هذا يا " :السالم، فقال النبي عليه ابللً
غـش  ما يقع في هذا النوع من ال ا،وكثير2""من غش فليس منى،يراه الناس  لته فوق الطعام كيجع

مـن أسـفل    نتاجهم بالصناديق،فيضعون الرديءن إن الذين يبيعووالكذب عدا عن التجار المزارعي
  . والجيد من أعلى 

 فلسطيني،والخطير في األمر أن التجارهذه بعض مظاهر الكذب في المجال التجاري في المجتمع ال
،واستمرار الكذب ةون من هذه الصفيولكنهم ال يستح،ن عنهم صفة الكذبرفوأن الناس يع على علم

وال يعرفـون   ،نا أمناء وصادقيمن الكذب نفسه،لكن البد من القول أن هناك تجار ةأخطر ألف مر
ـ  و ،وهمةصدق وأمانبل وينصحون زبائنهم ب -عز وجل  -ويخافون اهللا  ،الغش  واالحمـد هللا ليس

سبب ل،لوجدنا أن االتجار ولو حاولنا أن نوجز سبب كذب.الوعي اإلسالمي ازداد،ويتزايدون كلما ةقل
اللهث وراء المـال   ،– بحتأي أن السبب مادي  –هو زيادة البيع وبالتالي زيادة المرابح  الرئيس

  . اأم حرام ابغض النظر إن كان هذا المال حاللً
  

  .  المرئي والمسموع والمقروء –الكذب في اإلعالم الفلسطيني : المطلب الخامس 
  

 هيوالمسموع ،التلفاز سواء في ذلك القنوات الفضائية أو المحلية الفلسطيني المرئي،عالم ونعني باإل
وكذلك اللوحات الدعائية المنتشـرة   ،نتالصحف والمجالت واإلنتر  هي والمقروءمحطات الراديو،

  .وكل وسيلة نشر الطرقجنبات  على
  

                                                 
  .صحيح حسن :وقال  ).1129(رواه الترمذي، -  1
  ).150(مسلم رواه -2
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األثر فـي   ه نحو الخير كان له بالغُجو عالم،وأنه سيف ذو حدين،فإنوال يخفى على أحد أهمية اإل
ونبـذ الفرقـة وطمـس     ،وإيصال المعلومة وتوحيد الصـف  ،واإلرشاد والتربية ،التعليم والتوجيه

رأس األمة فتحطمه،كيف ال وبإمكـان   ه نحو الشر كان مصيبة وكارثة تقع علىجوإن و،الخالفات
عـالم  جيال،وبإمكـان اإل عالم تغيير ثقافة األمكان اإلوبإو استهدافهم،أعالم إفساد أخالق الشباب اإل

  .الحديث  عن الكذب في اإلعالم الفلسطيني واجبا تغيير الحقائق وتزيين الباطل،لذا كان 
  

ـ إعي البعض أن هناك س،وقد يدسيإعالم م عالم الفلسطينيالتنويه إلى أن اإليجدرفي البداية  اعالم 
افلسطيني س،والحقيقة أن اإلغير مسيعالم الفلسطيني كله مسسي، عالم المستقل له دعى باإلحتى ما ي

عالم الفلسطيني كون اإل ولعلَّنقسام الفلسطيني كشف عن هذه الحقيقة،تأييد سياسي واضح،ولعل اال
ما كلما حدثت مشكلة قلَّ أنه ذلك ىعالمنا الفلسطيني،والدليل علإلكذب في كشف عن ظاهرة ا، سمسي

وكـل  ، روايات مختلفـة  ل إن تسمع أو تقرأ عن ذلك الحدث تجد أحداثها،ب ىتجد إعالمنا متفق عل
 ،شاب من على عمـارة مرتفعـة   ايوم طَسقأن الفريق اآلخر هو الفريق المتسبب،وقد ُأ يدعي فريق

ن المتتبع لروايات األطراف المنقسمة إ،بل ائهلقإمن فرقاء الساحة الفلسطينية اآلخر ب واتهم كل فريق
والعـزم علـى االنتقـام     ،شاهد من شأنها بث الحقد والكراهيـة مو ،فيديو وتصوير ،يجد دبلجات

والبد من ذكر بعـض صـور    ،زيفها ظهر  والثأر،وإذا ما عرضت هذه التصاوير على مختصين
   -:الفلسطيني  الكذب في اإلعالم

  
كاذيب ضد اآلخر،وال يخفى على أي فلسطيني هذا األمر إذا ما تتبـع أخبـار   بث اإلشاعات واأل *

  .المنقسمة  خاصة وفضائيات األحزاب الفلسطينية
ـ من األ رويحاول اإلعالم الفلسطيني في كثي ،والنقصانخبار والزيادة وير األحت *  ن تحـوير  احي

  . والتحريف والتأويل  أجل ذلك البد من التغيير ومن ،ه لصالحهالخبر وتجيير
 بالغ في مدحه وذكـر مـآثره وعـد    ،المدح الزائد،فإذا ما أراد اإلعالم الفلسطيني صناعة بطل *

،فيكون في الصباح من عامة الناس وفي المساء من األبطال المشهورين حامي البالد والعباد هبطوالت
عـالم  انتهت القضية،وإذا مـا أراد اإل ووضاع الشعب   ،وطنوالذي إن حصل له مكروه ضاع ال

  .  وجاهزون وقت الطلب والتكنولوجيا وشهود الزور كثر،تصغير الكبير فعل ذلك بخبر كاذب ملفق
أفضـل الكلمـات وأروع    ءنتقـا اعـالم ب نتخابية والتجارية،يقوم اإلبث الدعاية في الحمالت اال *

عـالم  إلقنـاع النـاس بمـا يريـد اإل     ،ل الجمـيالت الشعارات،وأحلى الدبلجات التصويرية وأجم
أو  ،أو التشـريعية  ،سواء فـي ذلـك الرئاسـية    ،شاء إلى االنتخابات الفلسطينية نم دعيتسويقه،ولْ

أو حتى النقابية أو الطالبية وليقرأ وعودهم وليقارن ذلك مع أفعالهم،وليعد بعد ذلـك إن أراد  ،البلدية
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يات التجارية ويكتشف صدق الدعاية من زيفها بشراء المنتج وفحص الباحث عن الحقيقة إلى الدعا
  . الحقيقة 

  
فما هي األسباب التي تجعـل اإلعـالم    ،عالم الفلسطينيهذه بعض صور الكذب في اإل           

   -:ما يلينذكر منها  ؟يكذب ويزيف الحقائق
  
  .م حزب معيناس،وينطق باسيما يكون مس اعالم الفلسطيني غالبخر،سيما أن اإلالنكاية باآل *
  .  وشخوصهالترويج للحزب ورموزه * 
  .اآلخر  ولو بالدعاية الكاذبة وتشويه ،شعبيوجلب التأييد ال ،جلب المنافع الحزبية والفئوية *
  .أو من المال العام واألتباع والعامة، نافع المادية،ولو كان ذلك بالغشمجلب ال *
  

      آثار الكذب في اإلعالم 
  
النقسام وبثِّ الخالفات وتعميق ذلك في النفوس،وال يختلف اثنان على هذا األثر الذي ارقة وفال *

  .عب بأكملهشذاق مرارته ال
  .من األخوة والمحبة ازرع  الكراهية والحقد في القلوب بدلً * 
  .انتشار القطيعة بين أفراد المجتمع *
  .زرع الخوف والوهن في نفوس الناس * 
  .وكلما احتاجها تجارها ،قاومة وجعلها مجرد شعارات يتاجر بها بين الحين واآلخرضعاف المإ *
  .نتقاص من اآلخرانتشار فكر التخوين والتكفير واالانعدام الثقة باآلخر و* 
   .    ضعاف ثقافة الناس الوطنية واستبدالها بالثقافة الحزبية الضيقةإ * 
من  احكة والكذب على اآلخر والدفاع عن النفس ،بدلًإضاعة الوقت بال فائدة،وذلك بسبب المما *

ومقاومة إعالم العدو ،وإظهار القضية ،والتثقيف والتعليم والترفيه ،استثمار الوقت لإلنتاج واإلبداع
االمسيطر عالمي.  

ة ذات توجهات يركات الفلسطينحالصد عن دين اهللا بقصد أو بغير قصد،وذلك ألن بعض ال *
الضعيفة،وقد تقع الحركات  لدى أصحاب النفوسؤدي إلى تشويه اإلسالم إسالمية،وتشويهها ي

صل وقد ح ،ك أيضا في الصد عن دين اهللاإلسالمية في األخطاء فيستغلها الطرف اآلخر فيساهم ذل
  .في مجتمعنا الفلسطيني اهذا فعلً
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من الكذب الذي   -ه وسلمصلى اهللا علي - حذَّر النبي  ،اآلثار البادية والخافية منثار وغيرها لهذه اآل
الَّذي رَأيتَه يشَقُّ شدقُه : رَأيتُ اللَّيلَةَ رجلَينِ َأتَياني قَالَا " � :- صلى اهللا عليه وسلم - يبلغ اآلفاق،قال 

صلى  -،وكأن النبي 1" الْقيامة  فَكَذَّاب يكْذب بِالْكَذْبة تُحمُل عنْه حتَّى تَبلُغَ الْآفَاقَ فَيصنَع بِه ِإلَى يومِ
اإلعالم يصل إلى كل بقاع األرض في  فييتحدث عن الكذب في اإلعالم،فما يقال   - اهللا عليه وسلم

وليسمع هؤالء  ،اهللا أرباب اإلعالم في ما يقولون ماليين البشر فيبلغ اآلفاق، فليتقلحظات فيسمع به 
      ��z��y��x��w��v��u�"2}��|�"قول اهللا تعالى

   
�� �� ا����� ا�������:ا���� ا��دس����ب ا�  ا

  

ولو سرت في ، صغاره وكباره،ولىما يميز الشعب الفلسطيني أنه شعب سياسي من الدرحة األ
افلة أو جلست في مجلس نساء أو رجال ،أو ذهبت إلى مدرسة أو جامعة حالشارع أو ركبت في 

أن  افلسطينيين،أال وهو الحديث في السياسة،ومن المؤسف حقًبين ال السمعت الحديث األكثر انتشار
إجابة  أجاب"و " اسة فن الكذبالسي"و "السياسة ال دين لها"عض الشعارات مثلبيذاع بين الناس ل

فهل ولم يجب بالحقيقة،والسياسة فن الممكن والكذب ممكن، بيعني لف ودوران،أي كذ"ماسية ولدب
،وكذلك اسياسي  -صلى اهللا عليه وسلم - من محمد  األرض أنجح وهل كان على وجهصحيح؟  هذا

مة اإلسالمية على اختالف مراحلها؟ من خلفاء وعلماء األ اصحابته الكرام،وهل هؤالء أفهم سياسي
وذلك على  ،أن نقول إن السياسة المتبعة في العالم اليوم هي سياسة فن الكذب اومن المحزن حقً

تى الناس ذلك ،ح أن الشعوب أصبحت تدرك كذب السياسيين،بل واستمرأ المستوى العالمي،والغريب
إن السياسة كالشعر،أعذبه :بما قيل ور ،متطلبات السياسة اليوم:أنهم إذا ذكر كذب السياسيين قيل 

وقليل  ،م ربيلسياسي الفلسطيني ال يختلف كثيرا عن غيره من السياسيين إال من رحال اوح ،أكذبه
حيث قطع الوعود والعهود  ،الناس لىوعرض الذات ع كذب السياسي من االنتخاباتويبدأ ال،ما هم 
وتحرير األرض ،وإغداق النعم على العباد ،ونشر العدل والمساواة ،ومحاربة الفساد ،بالتغيير

  .واإلنسان 
  

                                                 
 ).5660(رواه البخاري -  1
  ).70 \33(سورة  األحزاب -  2
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ون في كل أدعوك لسماع ما يقوله السياسي ،طينسياسي في فلسلستدالل على الكذب اومن أجل اال
حتى إنهم  ،ختلف عليها سياسيو فلسطين ،واستمع لرواياتهم خاصة بعد الفشل واإلخفاقثة احاد

على نفس قون في جملة واحدة مع أنهم جلسوا وتحاوروا على كل شيء فال يلت يختلفونيكادون  
فمن الكاذب  ،كنهم أمام وسائل اإلعالم يختلفون على كل صغيرة وكبيرةالطاولة في نفس الغرفة ل

  ,أن نعرف أن أحد الطرفين كاذبالمهم ليس هذا المهم ، ؟ومن الصادقمنهم 
  

رائح المجتمع أما عن سبب كذب السياسي الفلسطيني فال يختلف كثيراَ عن أسباب الكذب في باقي ش
نتخابات أو النكاية باآلخر وتشويه أن يكون من أجل الحزب والفوز باال إماالفلسطيني ،فالكذب 

أو سعياَ وراء  ،والعجز ،أو بسبب تبرير األخطاء والتقصير ،عنه نفضاض الناسصورته ال
  .المصالح الشخصية المادية والمعنوية

  
 ،فهو خداع وتضليل  ،كارثية ههنا إلى أن الكذب السياسي خطير جداَ ونتائجكما يجب التنويه 

تشفوا بعد كمن الناس خاصة الشباب ا وكثير ،قد تحصل فتن وحروب أهلية،بل إنها حصلت وبسببه
وأنه مورس عليهم الكذب إلقناعهم بأن  ،ين ومخدوعينللَضم تنقع الفتنة أنهم كانواسوقوعهم بم

  .اآلخر هو عدو الوطن
  

بالشعب الفلسطيني من فتن وقالقل وانقسام في الصف هو الباحث أن السبب الرئيس لما حل  ويرى
 كَذَّاب ملك : اللَّه يبغضهم ثَالثَةٌ " علية وسلمكذب السياسيين،ومن هنا ندرك أهمية حديث النبي صلى اهللا

،ألن الملك إذ كذب خدع وضلل،وبالتالي لن ينتج عن الكذب السياسي 1" بخيٌل وغَني ، مستَكْبِر وعاِئٌل ،
غضاء ب،وبالتالي إحباط وينادته السياسييوق سوى نزع الثقة من النفوس،وإحداث شرخ بين الشعب

���M"بقول اهللا تعالىراهية وحسد وعداء،ومن هنا كان ال بد من تذكير السياسي الفلسطيني وك

���_�� �̂�]��\��[��ZY��X��WV��U��T��S���R��Q��P��O��N2 صلى  -،وقول النبي
 والرجُل ، رعيته عن ومسُئوٌل راعٍ الِْإمام ، رعيته عن مسُئوٌل وكُلُّكُم راعٍ كُلُّكُم " - اهللا عليه وسلم

 ، رعيتها عن ومسُئولَةٌ زوجِها بيت في راعيةٌ والْمرَأةُ ، رعيته عن مسُئوٌل وهو َأهله في راعٍ
مالْخَاداعٍ وي راِل فم هديُئوٌل سسمو نع هتيعتُ : قَاَل ، " ربسحو َأن ُل قَاَل قَدجالراعٍ وي راِل فم 

ُئوٌل َأبِيهسمو نع هتيعر ، كُلُّكُماعٍ وُئوٌل رسمو نع هتيع3"ر.      

                                                 
  ).4579(رواه الطبراني،المعجم األوسط، -  1
 ).18\59(سورة الحشر  -  2
 ).2560(رواه البخاري  -  3
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  دراسات سابقة
  

في المجالت العلمية ورسائل  وحتى غير المنشور بعد الرجوع إلى األدب التربوي المنشور

  جدا ،إال أن الباحث تمكن  أن الدراسات في هذا المجال قليلةللباحث ين الماجستير والدكتوراة، تب

  :وهي على النحو التالي، بعض الدراسات العربية واألجنبية من العثور على

بدراسة تهدف إلى التعرف على مدى شيوع دوافع الكذب لدى عينة من ) 2005(العتوم والجراح، قام

عاماً، ومعرفة أثر متغيرات  18إلى  16ية تتراوح أعمارهم من الطلبة المراهقين في المرحلة الثانو

ولقـد تكونـت عينـة    . الجنس، والصف، وبعض المتغيرات الديموغرافية على شيوع دوافع الكذب

طالباً وطالبة، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث االستبيان، وبعـد جمـع   ) 423(الدراسة من 

  :مجموعة من النتائج منهاالبيانات ومعالجتها تم التوصل إلى 

وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات جميع األبعاد باستثناء الفروق بين البعـد الشخصـي    -1

  .والعدواني

وجود فروق في المتوسطات الحسابية بين طلبة الصفين األول ثانوي والثـاني ثـانوي وبـين     -2

 .الذكور واإلناث

ى المجاالت العدوانية واالنفعالية والشخصية لدوافع وجود أثر دال إحصائياً لمتغير مكان اإلقامة عل
  .اللجوء إلى الكذب

  
أسباب اللجوء إلى الكذب عند الطلبة التعرف على  بدراسة تهدف إلى) 2008(وقامت الحموري

الذين تتـراوح  ) ذكور وإناث(البرنامج األجنبي –المراهقين في مدارس الكلية العلمية اإلسالمية 

العالقات االجتماعيـة، وبعـد حمايـة     بعد ،ومعرفة أثر متغيراتعاماً 18 – 16أعمارهم بين 

  .الذات، والبعد االنفعالي، والبعد العدواني، والبعد الشخصي
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طالباً وطالبة، موزعين بالتساوي حسب الصـف والجنـس ) 40(ولقد تكونت عينة الدراسة من 
البيانات ومعالجتها تم التوصل إلى ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة االستبيان، وبعد جمع 

في  وكدلك بين الطلبة الذكور واإلناثبين متوسطات جميع األبعاد  دالة إحصائيا وجود فروق
  .االستجابة على األداة ككل

  
بدراسة هدفت إلى تحديد أفضل األستراتيجيات التي تستخدم خالل الكذب ) 1994(وقد قام العتوم

الجامعات األردنية، وقد أظهرت النتائج أن أعلى نسبة مئوية كانت لبطء أو  لدى عينة من طلبة
  %).35(،تليها زيادة حركات الجسم العادية%)69(سرعة الكالم وقد بلغت

  

بريطانية دراسة  )1775العدد  -  2004األول  كانون 11السبت  (المستقبل وقد نشرت صحيفة 
  .زواجهنأ هلهن أوأكذبن على  نهنأاعترفن ب 20صل أامرأة من  19ن أظهرت أ

تعمدن الكذب "من النسوة قلن أنهن % 83التي نشرت الدراسة أن " سكوتسمان"وقالت صحيفة 
  .أنهن يكذبن باستمرار% 13فيما اعترفت " لتغيير حياتهن

  

كذبن "منهن %  45ن أة تبين أمراآالف  5وشمل " ذاتس اليف"ه مجلة وفي االستطالع الذي نظمت
  ".نت ال تبدين سمينةأ"فيما كانت الكذبة األكثر رواجا " صغيرة كذبات بيضاء

لى أنهن إذا حملن من رجل غير الذي تتشاركن إ نصف اللواتي اشتركن في االستطالعشارت أو
منهن استعدادهن %  42بدت أفيما . حياتهن معه، فإنهن يكذبن حول هوية الوالد الحقيقي للطفل

  .أردن اإلنجاب، وبغض النظر عن رغبة شريكهن للكذب حيال مبدأ منع الحمل إذا
من النسوة إنهن لن تخبرن شريكهن المستقبلي بتاريخ أمراضهن الجنسية إذا %  31كما قالت 

  .كانت إحداهن قد تعرضت لمثل هذه الحالة، وترتفع هذه النسبة بين العازبات
  
  

الب و طالبة من جامعة ط) 5000(أجراها على عينة مكونة من بدراسة )  1987هوثورن (وقام 
شيكاغو ، حيث قدم موقفاً افتراضياً يتضمن وجود شخص غني يقدم الهدايا والنقود، ومن ثم يقدم 

م سيكذبون في حال وجه لهم هدية ال قيمة لها،ولعدها يسال الطلبة إذا ما كانوا سيقولون الحقيقة أ
لعينة أجابوا بأنهم سيكذبون بدافع من أفراد ا% 53و قد أظهرت النتائج أن"هل تحب الهدايا؟"سؤال 

   .استمرار الحصول على الهدايا والنقود في المرات القادمة
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 19هدفت الدراسة على التعرف على معتقدات نحو ) 1981و كوستنر ودريفر زاكرمان(دراسة أما 
سلوكاً ودرجة ارتباطها بالكذب،وأشارت النتائج إلى أن سلوك حركات الجسم بما فيه األقدام 

تأخر اإلستجابة،واإلجابات الطويلة وسرعة :األرجل ،وحركة الرأس،وبعض الدالالت اللغوية مثلو
الكالم والتردد في الحديث تزداد مع سلوك الكذب،في حين ينقص سلوك اإلتصال البصري خالل 

  .الكذب
  

ثاً باح 90شارك فيا  بدراسة  )2006deception team  global( الفريق العالمي للكذبوقد قام 
دون بوجود كثير من المعتقدات ن يعتقييمثلون دوالً مختلفة، حيث أظهرت هذه الدراسة أن األمريكي

حول السلوكيات غير اللفظية المرتبطة بالكذب، وأظهرت الدراسة أن أكثر المعتقدات ارتباطاً 
ات السائدة بالكذب ترتبط باإلتصال البصري وتجنب التحديق باآلخرين، وللتأكد من عالمية المعتقد

دولة في  58شخصاً يمثلون  2320،تم توجيه سؤال مفتوح إلى حول السلوكيات المرتبطة بالكذب
العالم منها دول عربية منها الجزائر والكويت ومصر واألردن واإلمارات العربية المتحدة ،والسؤال 

ت جميعها كانت أما أكثر المعتقدات تكراراً عبر الثقافا. كيف تعرف عندما يكذب اآلخرون "هو
وعدم ،%)15،28(،يليها العصبية%)66،63(التحديق باآلخرين نوقد بلغت  تجنب

   %).04،25(ركات الجسم العامة،وزيادة في ح%)30،25(التوازن
  

،فقد تم تصميم استبانة مكونة من  ا الفريق العالمي للكذبالثاني من الدراسة التي قام بهأما الجزء 
دات شيوعاً لدى أفراد الدراسة في الجزء األول ،لتحديد أكثر السلوكيات فقرات تمثل أكثر المعتق 10

دولة في العالم من بينها دولة اإلمارات  63فرداً يمثلون  2520ارتباطاً بالكذب لدى عينة مكونة من 
العربية المتحدة،وكانت أكثر المعتقدات ارتباطاً بالكذب عالمياً، أن هناك زيادة في تجنباً للنظر إلى 
الشخص المقابل،وتغيير هيئة الجلوس،والوقوف ولمس وحك الجسم،والميل لسرد القصص الطويلة 

  .لفترة طويلة ،واللجوء  إلى إيماءات اليدين والتصرف بشكل عصبي والتأتأة في الكالم والصمت
  



78 
 

   الفصل الرابع
  

  إجراءات الدراسة
  تمهيد 1.4
 منهج الدراسة 2.4

  أداة الدراسة 3.4
  ة الدراسةصدق أدا 4.4
  الدراسة اختبار ثبات أداة 5.4
  مجتمع وعينة الدراسة 6.4
  خصائص عينة الدراسة 7.4
  اإلحصائيةالمعالجة  8.4

  
  
                                                                                                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



79 
 

   الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

 
  تمهيد 1.4

  .، وأدواتها وحدودهاها، وإجراءاتالوصفيمنهج تناول الباحث في هذا الفصل 
  

 منهج الدراسة 2.4

  
وقد  ،لمناسبته لغرض الدراسة للجزء اإلجرائي من الدراسة  الوصفي األسلوبتم استخدام 

أسباب وآثار ظاهرة الكذب في العينة لمعرفة  أفرادعلى  هاووزعت،بحث داةكأاستخدمت االستبانة 
  .وجهة نظر المبحوثين من ،المجتمع الفلسطيني

  
 عن آليات عالج ظاهرة الكذب من وجهة نظر للبحث استخدام المنهج التاريخي التحليلي كما وتم

  .الشريعة اإلسالمية
  

  أداة الدراسة 3.4
  

، وقد تم قسمين رئيسيين إلىمت العينة وقد قس أفرادتم توزيعها على  استبانه الدراسة من أداةتكونت 
  :إعداد األداة على النحو اآلتي

   
لة للظاهرة من حيث المشكِّ دراسة األدب التربوي الخاص بظاهرة الكذب لرصد المفاهيم الرئيسة - 

  .األسباب واآلثار
  :من  لكلتم االستفادة من أدوات واستبانات جاهزة  - 

أسباب اللجوء إلى الكذب عند الطلبة المراهقين في مدارس الكلية  ربا هشام الحموري ،* 
  .البرنامج األجنبي –العلمية اإلسالمية 

  :وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة بعض الفقرات في مجال أسباب الكذب، وهي

  أكذب لكي أجامل اآلخرين - 

  أكذب لتسلية وإضحاك اآلخرين - 
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  خوفاً من العقاب نتيجة قول الحق أكذب - 

  أكذب إليقاع األذى بهدف االنتقام - 

  أكذب للتهرب من المسؤوليات الملقاة علي - 

  العتوم * 
تم االستفادة من األبواب والفقرات باب األسباب من استبانة الحموري والعتوم، أما باب اآلثار فلم  - 

    .بويترعن آثار الكذب في كتب األدب ال على أي استبانة فاستعنت بما كتب يعثر الباحث
  

اشتمل هذا القسم على المعلومات العامة ضمت متغيرات الدراسة المستقلة  :القسم األول •
الخبرة العملية بالسنوات، المستوى ، الصفة االعتبارية، مكان العملالعمر، , وهي الجنس

 .التعليمي
 

وزعت على بعدين  ار ظاهرة الكذبأسباب وآثاشتمل هذا القسم مقياس : القسم الثاني •
 :هيو

  .فقرة) 29(ويتكون هذا المجال من  أسباب ظاهرة الكذب، :المجال األول
  .فقرة) 32(ويتكون هذا المجال من  ،آثار ظاهرة الكذب: المجال الثاني

  
  صدق أداة الدراسة 4.4

ض المالحظات بدوا بعأعلى مجموعة من المحكمين الذين  ابعرضه األداة دق صتم التحقق من 
،وكانت عبارة عن تعديالت في المتغيرات خاصة متغير العمر ومكان السكن، وقد أخذ احوله

  .اخرج مقياس الدراسة بشكله الحالي هوعليالباحث بتلك التعديالت ،
  

  الدراسة اختبار ثبات أداة 5.4
  :وقد تم ذلك من خالل

ببعديها والدرجة الكلية بحساب  ،ألداةلالدراسة بفحص االتساق الداخلي  أداةالتحقق من ثبات  - 
داة الدراسة وقد بلغت قيمة الثبات الكلية أل ،)Chronbach Alpha(معامل كرونباخ ألفا 

   .الدراسة بدرجة عالية من الثبات أداةوبذلك تتمتع ) 0.921( )األسباب اآلثار(ببعديها
 .كونة لالدب التربويحيث صممت األداة بناء على صدق المفاهيم الم:الصدق التركيبي -
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  مجتمع وعينة الدراسة 6.4
الدراسة من  مجتمع وقد تكون. األئمة والمعلمين في األراضي الفلسطينيةن مجتمع الدراسة من تكو 

4732 موزعين وفق الجدول اآلتي افرد:  
           89أئمة                  

  1651ن ذكور        معلمو
  1685ن إناث         معلمو

  
  خصائص عينة الدراسة 7.4

 :ما يلي) 3.4(العينة تبعا لمتغير الجنس فيظهر في الجدول  أفرادفيما يتعلق بتوزيع  •
  

  -:الجنسا لمتغير العينة تبع أفرادتوزيع ): 1.4(جدول 
 النسبة العدد الجنس

 48.5 83 ذكر

 51.5 88 أنثى

 100 171 المجموع

  
  .اإلناثهم من % 51.5من المبحوثين هم من الذكور، و% 48.5 أنالجدول السابق يتبين من 

  

  الجنسالعينة تبعا لمتغير  أفرادتوزيع ): 1.4(شكل 

ذآ�  
48.5%

أ��� 
51.5%

  
  

 :ما يلي) 2.4(عينة الدراسة حسب العمر فيظهر في الجدول  أفرادبالنسبة لتوزيع  •
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  العينة تبعا لمتغير العمر دأفراتوزيع ): 2.4(جدول 
 النسبة العدد العمر

سنة 30أقل من  إلى 20من   18 10.6 

سنة 40أقل من  إلى 30من   63 36.8 

سنة 50أقل من  إلى 40من   56 32.7 

فأكثرسنة  50من   34 19.9 

 100 171 المجموع

  
% 36.8، وسنة 30أقل من  إلى 20من  أعمارهم منهم% 10.6 أن الجدول السابقيتضح من 
، سنة 50أقل من  إلى 40من  أعمارهم% 32.7، وسنة 40أقل من  إلى 30من  أعمارهم
 .فأكثرسنة  50من  أعمارهم% 19.9والباقي 

  
  العينة تبعا لمتغير العمر أفرادتوزيع ): 2.4(شكل 

18

63
56

34

0
10
20
30
40
50
60
70

�� 20 إ�� أ�� ��
��� 30

�� 30 إ�� أ�� ��
��� 40

�� 40 إ�� أ�� ��
��� 50

��آ�� ��� 50 ��

  
 :ما يلي) 3.4(فيظهر في الجدول  ا لمتغير مكان العمللعينة تبعا أفرادفيما يتعلق بتوزيع  •
  

  العينة تبعا لمتغير مكان العمل أفرادتوزيع ): 3.4(جدول 
 النسبة العدد مكان العمل

 36.8 63 مدينة

 48.0 82 قرية

 15.2 26 مخيم

 100 171 المجموع

يعملون في % 36.8، والقرىمن المبحوثين يعملون في % 48.0 نأمن الجدول السابق يتبين 
  .المخيماتيعملون % 15.2، والمدن
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  - :مكان العملا لمتغير العينة تبع أفرادتوزيع ): 3.4(شكل 

�����
36.8%

  �� �
15.2%

 ����
48.0%

  
  

ما ) 4.4(بالنسبة لتوزيع عينة الدراسة حسب متغير الصفة االعتبارية فيظهر في الجدول  •
 :يلي

 

  العينة تبعا لمتغير الصفة االعتبارية أفرادتوزيع ): 4.4(جدول 
 النسبة العدد الصفة االعتبارية

 81.3 139 معلم

 18.7 32 إمام

 100 171 المجموع
 

 .أئمةالعينة  أفرادمن % 18.7، ومعلمونالعينة  أفرادمن % 81.3 يبين الجدول السابق أن 
  

  العينة تبعا لمتغير المؤهل العلمي أفرادتوزيع ): 4.4(شكل 

إ�"م 
18.7%

�#$�
81.3%

  
  
 

 :ما يلي) 5.4(الجدول فيبين  العينة تبعا لمتغير الخبرة العملية أفرادفيما يتعلق بتوزيع  •
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  الخبرة العمليةالعينة تبعا لمتغير  أفرادتوزيع ): 5.4(جدول 
سبةالن العدد الخبرة العملية  

 12.3 21 سنوات 5أقل من  إلى 1من 

 22.2 38 سنوات 10أقل من  إلى 5من 

 65.5 112 فأكثرسنوات  10

 100 171 المجموع

  
، سنوات 5أقل من  إلى 1من من المبحوثين يعملون % 12.3 أنيتبين ) 5.4(من الجدول السابق 

  .فأكثرسنوات  10يعملون % 65.5، وسنوات 10من  أقل إلى 5من يعملون % 22.2و
  

  
  الخبرة العمليةا لمتغير العينة تبع أفرادتوزيع ): 5.4(شكل 

0
20
40
60
80

100
120

�� 1 إ�� أ�� �� 5 ��&ات �� 5 إ�� أ�� �� 10 ��&ات   10 ��&ات ��آ��
  

 :ما يلي) 6.4(الجدول فيبين  ا لمتغير المستوى العلميالعينة تبع أفرادفيما يتعلق بتوزيع  •
  

  المستوى العلميا لمتغير العينة تبع أفرادتوزيع ): 6.4(جدول 
 النسبة العدد المستوى العلمي

 19.3 33 دبلوم

 66.7 114 سبكالوريو

 13.4 23 ماجستير

 0.6 1 دكتوراه

 100 171 المجموع

  
% 13.5، ويحملون شهادة البكالوريوسمن المبحوثين % 66.7 أنيتبين ) 6.4(من الجدول السابق 

  .يحملون شهادة الدبلوم% 19.3يحملون شهادة الدكتوراه، و% 0.6، وملون شهادة الماجستيريح
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  الخبرة العمليةا لمتغير العينة تبع أفرادتوزيع ): 6.4(شكل 

د'#&م  
19.3%

  ��)*+"�
13.4%

دآ(&را,  
0.6%

'�"�&ر�&س     
66.7%  

  
  

  اإلحصائيةالمعالجة  8.4
إلىإدخال البيانات ثم تم  ومنا بترميز اإلجابات،تمت عملية المعالجة اإلحصائية مرور 

واستخراج النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم  ،ثم تم تحليل البيانات ومنالحاسب،
 األدواتأما أهم . ، حيث تم إجراء عمليات التحليل واالختبار، واستخراج النتائج)(SPSSاالجتماعية 
ت، والنسب المئوية، التكرارااإلحصاء التحليلي،: التي استخدمها الباحث فهي اإلحصائية

  .والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية
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  نتائج الدراسة ومناقشتها
  مقدمة 1.5

 اومجاالته ةانالدراسة، وفقا لفقرات االستب إليهايتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت 
  ). محاور الدراسة(
  

  الدراسة أسئلة 2.5
 جابة عنمجاالت اإلتم تقسيم  ،ةالدراسة الرئيس أسئلة نع واإلجابة ،جل تسهيل تفسير النتائجأومن  

  .مجاالت ةمجاالت، والسؤال الثاني إلى ثالث ةالسؤال األول إلى خمس
  

 ؟أسباب ظاهرة الكذب في المجتمع الفلسطيني ما: األول السؤال

تم احتساب " ؟أسباب ظاهرة الكذب في المجتمع الفلسطينيما " األولالدراسة لإلجابة عن سؤال 
  .ت الرئيسيةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجاال

  
  

لألسباب الفعلية التي التوزيع النسبي والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 1.5(جدول 
  تؤدي للكذب من وجهة نظر األئمة والمعلمين

  ا�%$ات
&�'()*��2  1)ز/� .�*� -,�+�ت ا(��ا

�+��) ا
  ا4.($اف 
 ا��7�ري

.�*; :9م 
�ب� ا'�أ ا�"دًر أ��"�ً" "3"�2ً "دا0ً1  ا

 98.0 0.42 4.9 93.0 5.3 0.6 1.2 0.0  األذى بهدف االنتقام إليقاع اكذب

 98.0 0.42 4.9 94.2 1.8 4.1 0.0 0.0 واستهزاء باآلخرين سخرية اكذب

 97.4 0.45 4.9 91.2 5.3 2.9 0.6 0.0 عادة الكذبالن  اكذب

 97.2 0.45 4.9 88.9 9.4 0.6 1.2 0.0 الفتنة بين خصومي إليقاع اكذب

 96.8 0.45 4.8 87.7 8.8 3.5 0.0 0.0 ذكائي لآلخرين ألثبت اكذب

 96.4 0.54 4.8 87.7 8.2 3.5 0.0 0.6 المخالفين لي بالرأي أو الفكر منللحط  اكذب

 96.2 0.53 4.8 86.5 8.2 4.7 0.6 0.0 اآلخرين ومحاكاتهم لتقليد اكذب

 95.4 0.54 4.8 82.5 12.9 4.1 0.6 0.0 العطف من اآلخرين الستدرار اكذب

 95.0 0.57 4.8 81.9 12.3 5.3 0.6 0.0 ذاتي أحققكي  كذبأ

 95.0 0.59 4.8 83.0 9.9 6.4 0.6 0.0 وسيلة للدفاع عن النفس الكذبالن  كذبأ

 94.8 0.59 4.7 81.3 12.3 5.8 0.6 0.0 من قبل اآلخرين محاسبتيلعدم  كذبأ

 94.6 0.59 4.7 78.9 15.8 4.1 1.2 0.0 رينمام اآلخأذاتي  إلبراز كذبأ

 94.6 0.60 4.7 80.1 14.0 4.7 1.2 0.0 على حقوق إضافية ألحصل كذبأ

 94.0 0.62 4.7 78.4 14.0 7.0 0.6 0.0 أخطائي لتبرير كذبأ
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  ا�%$ات
&�'()*��2  1)ز/� .�*� -,�+�ت ا(��ا

�+��) ا
  ا4.($اف 
 ا��7�ري

.�*; :9م 
�ب� ا'�أ ا�"دًر أ��"�ً" "3"�2ً "دا0ً1  ا

 93.4 0.60 4.7 73.7 20.5 5.3 0.6 0.0 انتباه اآلخرين إلثارة كذبأ

 92.4 0.64 4.6 70.2 22.2 7.0 0.6 0.0 نإعجاب وئقة اآلخري علىألحل  كذبأ

 91.6 0.71 4.6 70.8 17.5 11.1 0.6 0.0 من المسؤوليات الملقاة علي للتهرب كذبأ

 91.2 0.71 4.6 68.4 18.7 12.9 0.0 0.0 من الناس الذين يمتلكون القوة ألتقرب أكذب

 91.2 0.70 4.6 65.5 26.3 6.4 1.8 0.0 أوقع نفسي في المشاكل الحتى  كذبأ

 90.8 1.01 4.5 76.0 12.9 4.7 1.8 4.7 عادة سيئة الكذبأرى أن  ال

 90.6 0.75 4.5 66.1 22.2 9.9 1.8 0.0 قد يحميني الكذبن أل كذبأ

 89.8 0.81 4.5 66.1 18.7 12.9 2.3 0.0 وإضحاك اآلخرين لتسلية كذبأ

 88.4 0.87 4.4 61.4 24.6 9.9 2.9 1.2 أخطائي التي أقع فيها بررألكي  كذبأ

 87.0 0.84 4.4 55.0 28.1 15.2 0.6 1.2 نفسي من العقاب حميأل كذبأ

 87.0 0.93 4.4 58.5 24.0 12.3 4.1 1.2 ال يضر كذبي باآلخرين عندما كذبأ

 84.4 0.85 4.2 45.6 33.3 18.7 1.8 0.6 أضع نفسي في موقف محرج اللكي  كذبأ

 81.8 0.92 4.1 42.1 29.8 24.0 3.5 0.6 اآلخرين أجامللكي  أكذب

 77.6 1.03 3.9 35.7 26.9 28.1 8.1 1.2 جرح مشاعر اآلخرين ألتجنب كذبأ

 75.6 1.07 3.8 28.7 37.4 19.9 11.1 2.9 حد على خصوصياتيأطالع إرغب بأال  عندما كذبأ

ب وكان تفاوت في نسبة عدم استخدام األسباب السابقة للكذهناك  أنيتضح من خالل الجدول السابق 
  :التفاوت كما يلي

 %:80الفقرات التي نسب عدم استخدامها للكذب أقل من  .1

حد على أكذب عندما ال ارغب باطالع أ
 يخصوصيات

75.6 

 77.6 كذب ألتجنب جرح مشاعر اآلخرينأ

 %:89% 80الفقرات التي نسب عدم استخدامها للكذب ما بين  .2

 81.8 أكذب لكي أجامل اآلخرين

 84.4 نفسي في موقف محرجكذب لكي ال أضع أ

 87 كذب الحمي نفسي من العقابأ

 87 كذب عندما ال يضر كذبي باآلخرينأ

 88.4 برر أخطائي التي أقع فيهاأكذب لكي أ

 89.8 كذب لتسلية وإضحاك اآلخرينأ

   %:90الفقرات التي نسب عدم استخدامها للكذب أكثر من  .3
 90.6 ن الكذب قد يحمينيكذب ألأ

 90.8 ذب عادة سيئةأرى أن الك

 91.2 أكذب ألتقرب من الناس الذين يمتلكون القوة
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 91.2 كذب حتى ال أوقع نفسي في المشاكلأ

 91.6 كذب للتهرب من المسؤوليات الملقاة عليأ

 92.4 ل على إعجاب وئقة اآلخرينصكذب ألحأ

 93.4 كذب إلثارة انتباه اآلخرينأ

 94.0 كذب لتبرير أخطائيأ

 94.6 از ذاتي إمام اآلخرينكذب إلبرأ

 94.6 كذب ألحصل على حقوق إضافيةأ

 94.8 كذب لعدم محاسبتي من قبل اآلخرينأ

 95.0 كذب كي أحقق ذاتيأ

 95.0 ن الكذب وسيلة للدفاع عن النفسكذب ألأ

 95.4 كذب الستدرار العطف من اآلخرينأ

 96.2 كذب لتقليد اآلخرين ومحاكاتهمأ

 96.4 الفين لي بالرأي أو الفكركذب للحط من المخأ

 96.8 كذب ألثبت ذكائي لآلخرينأ

 97.2 كذب إليقاع الفتنة بين خصوميأ

 97.4 كذب الن الكذب عادةأ

 98.0 كذب إليقاع األذى بهدف االنتقامأ

 98.0 كذب سخرية واستهزاء باآلخرينأ

  
 ؟آثار ظاهرة الكذب في المجتمع الفلسطيني ما: الثاني السؤال

تم احتساب " ؟آثار ظاهرة الكذب في المجتمع الفلسطينيما " الثانيالدراسة جابة عن سؤال لإل
  .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجاالت الرئيسية

  
  ؟ما هي اآلثار االجتماعية التي تنتج عن الكذب من وجهة نظر األئمة والمعلمين

باآلثار بي واالنحراف المعياري للبعد الخاص تم احتساب المتوسط الحسالإلجابة عن هذا السؤال 
  :يتضح من الجدول التالياالجتماعية التي تنتج عن الكذب من وجهة نظر األئمة والمعلمين، و
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اآلثار االجتماعية التوزيع النسبي والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 2.5(جدول 
  ئمة والمعلمينالتي تنتج عن الكذب من وجهة نظر األ

 الفقرات
 المتوسط  توزيع نسبي إلجابات المبحوثين

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 ال ال أدري نعم الموافقة

 100.0 0.00 3.00 0.0 0.0 100.0 ويخدش كرامته الكذابسمعة  يسيء

 99.7 0.08 2.99 0.0 0.6 99.4 في المجتمع القيم تحطيم

 99.7 0.08 2.99 0.0 0.6 99.4 شهادة الزورخاصة عند  الحقوق إضاعة

 99.7 0.08 2.99 0.0 0.6 99.4 المجتمعفي  الفتنة إشاعة

 99.7 0.11 2.99 0.0 1.2 98.8 االجتماعية الروابط يفكك

 99.7 0.08 2.99 0.0 0.6 99.4 بين الناس الفتنة إثارة

 99.3 0.13 2.98 0.0 1.8 98.2 بين الناس الفوضى إشاعة

 99.3 0.19 2.98 0.6 1.2 98.2 لحقائقا قلب

 99.3 0.19 2.98 0.6 1.2 98.2 الحقوق ضياع

 99.3 0.13 2.98 0.0 1.8 98.2 والمروءة الشهادة يذهب

 99.0 0.17 2.97 0.0 2.9 97.1 الكاذب مصداقيةمن  يقلل

 99.0 0.20 2.97 0.6 1.8 97.7 النفس ةنهاإ

 98.7 0.20 2.96 0.0 4.1 95.9 بالكاذب الثقة فقدان

 98.7 0.20 2.96 0.0 4.1 95.9 بين الناس األحقاد نشر

 98.7 0.20 2.96 0.0 4.1 95.9 الذي ينقله الكاذب الخبرقبول  عدم

 98.7 0.20 2.96 0.0 4.1 95.9 الجهد إضاعة

 98.3 0.22 2.95 0.0 5.3 94.7 نفسه الكاذب احتقار

 98.0 0.26 2.94 0.6 4.7 94.7 نينةوعدم استقراره وفقدان الطمأ الكاذب اضطراب

 97.0 0.38 2.91 2.9 3.5 93.6 في مستنقع الخيانة بصاحبه يلقي

 96.7 0.34 2.90 1.2 7.6 91.2 لتمييز الصدق من الكذب الوقت ةعإضا

 96.3 0.37 2.89 1.8 7.6 90.6 الناس بينالثقة  نزع

 94.0 0.43 2.82 1.8 14.0 84.2 الفقر يورث

 98.6 0.19 2.96 0.5 3.3 96.2  امالمعدل الع
  

يؤيدون اآلثار  ،أغلبية األئمة والمعلمين في المجتمع الفلسطيني أنيتضح من خالل الجدول السابق 
   . كنتيجة عن الكذب% 98.6االجتماعية السابقة بنسبة 
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  ؟ما هي اآلثار الدينية التي تنتج عن الكذب من وجهة نظر األئمة والمعلمين
اآلثار تم احتساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد الخاص عن هذا السؤال لإلجابة 

  :يتضح من الجدول التاليالدينية التي تنتج عن الكذب من وجهة نظر األئمة والمعلمين، و
  

اآلثار الدينية التي التوزيع النسبي والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 3.5(جدول 
  الكذب من وجهة نظر األئمة والمعلمين تنتج عن

 الفقرات
 المتوسط  توزيع نسبي إلجابات المبحوثين

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 نعم ال أدري ال الموافقة

ي99.3 0.19 2.98 98.2 1.2 0.6 يوم القيامة الكاذبوجه  سود 

 99.3 0.15 2.98 97.7 2.3 0.0 والدنيا الدين إفساد

 99.0 0.20 2.97 97.7 1.8 0.6 اهللا رحمةمن  دالطر

 98.7 0.20 2.96 95.9 4.1 0.0 الكاذب فسوق

 98.7 0.18 2.96 96.5 3.5 0.0 يوم القيامة األليم العذاب

 98.7 0.24 2.96 97.7 1.2 1.2 خاصة الكذب في البيع والشراء البركة محق

 98.3 0.27 2.95 95.9 2.9 1.2 في مستنقع النفاق بصاحبه يلقي

 98.0 0.28 2.94 95.3 3.5 1.2 يةلهذانعمة ا من الحرمان

 98.0 0.25 2.94 93.6 6.4 0.0 قي القلب اإليمان يضعف

 95.7 0.40 2.87 89.5 8.2 2.3 الوجهبهاء  ذهاب

 98.4 0.24 2.95 95.8 3.5 0.7  المعدل العام
  

لمين في المجتمع الفلسطيني يؤيدون أغلبية األئمة والمعهناك  أنيتضح من خالل الجدول السابق 
   . كنتيجة عن الكذب% 98.4اآلثار االجتماعية السابقة بنسبة 
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  الفرضيات 3.5
  : األولىالفرضية  1.3.5
في اتجاهات المبحوثين )  α≥0.05(ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية "

  "تعزى لمتغير الجنس أسباب الكذبنحو ) األئمة والمعلمين(
 

للفروق في  One way Analysis of Variance األحادينتائج تحليل التباين ): 4.5(جدول 
  تعزى لمتغير الجنس أسباب الكذباتجاهات المبحوثين نحو 

 العدد الجنس األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

  قيمة 
F 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

  أسباب 
 الكذب

 0.577 0.312 1 4.5609 83 ذآ�
   169 4.5972 88 أ���

   170 4.5796 171ا�$0�ل ا�$"م
  

تعزى  الستخدام أي سبب للكذبتوجد فروق بين قيم المتوسطات ال نه أ أعالهيالحظ من الجدول 
لمتغير الجنس وذات داللة إحصائية وذلك واضح من قيمة مستوى الداللة اإلحصائية التي يبلغ 

  .الفرضية تقبلبذلك و 0.577قيمتها 
  

  : الفرضية الثانية 2.3.5
في اتجاهات المبحوثين )  α≥0.05(ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية "

  "تعزى لمتغير الجنس آثار الكذبنحو ) األئمة والمعلمين(
  

للفروق في  One way Analysis of Variance األحادينتائج تحليل التباين ): 5.5(جدول 
  تعزى لمتغير الجنس آثار الكذباتجاهات المبحوثين نحو 

 العدد الجنس األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

  قيمة
T 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 آثار الكذب
 0.282 1.164 1 2.9631 83 ذآ�
   169 2.9485 88 أ���

   170 2.9556 171 ا�$0�ل ا�$"م
 

تعزى لمتغير  الكذب) آثار(لنتائج توجد فروق بين قيم المتوسطات ال نه أ أعالهيالحظ من الجدول 
بلغ قيمتها توذلك واضح من قيمة مستوى الداللة اإلحصائية التي  ،الجنس وذات داللة إحصائية

  .الفرضية تقبلوبذلك  0.282
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  : الفرضية الثالثة 3.3.5
اتجاهات المبحوثين  في)  α≥0.05(ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية " 

  "تعزى لمتغير العمر أسباب الكذبنحو ) األئمة والمعلمين(
  

 
للفروق في  )One way Analysis of Variance (األحادينتائج تحليل التباين ): 6.5(جدول 

  تعزى لمتغير العمر أسباب الكذباتجاهات المبحوثين نحو 

 العدد العمر األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

  قيمة 
F 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

أسباب 
 الكذب

�� 30أ�� ��  إ�� 20� 18 4.3314 3 3.184 0.025 
�� 40أ�� ��  إ�� 30� 63 4.6158 167   
�� 50أ�� ��  إ�� 40� 56 4.6564 170   
50  ����آ��� 4.5172 34    

    4.5796 171 ا�$0�ل ا�$"م

  
تعزى  الستخدام أي سبب للكذبد فروق بين قيم المتوسطات نه توجأ أعالهيالحظ من الجدول 

وذات داللة إحصائية وذلك واضح من قيمة مستوى الداللة اإلحصائية التي يبلغ قيمتها  العمرلمتغير 
  :التي تنص على الفرضية، وتستبدل بالفرضية البديلة ترفضوبذلك  0.05وهي أقل من  0.025

  
األئمة (في اتجاهات المبحوثين )  α≥0.05(داللة اإلحصائية توجد فروق معنوية عن مستوى ال""

  "تعزى لمتغير العمر أسباب الكذبنحو ) والمعلمين
  

  : الفرضية الرابعة 4.3.5
في اتجاهات المبحوثين )  α≥0.05(ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية "

  "العمرتعزى لمتغير  آثار الكذبنحو ) األئمة والمعلمين(
  

تعزى لمتغير  الكذب) آثار(لنتائج توجد فروق بين قيم المتوسطات ال نه أ أدناهيالحظ من الجدول 
وذات داللة إحصائية وذلك واضح من قيمة مستوى الداللة اإلحصائية التي يبلغ قيمتها  العمر

  .الفرضية تقبلوبذلك  0.335
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للفروق في  One way Analysis of Variance األحادينتائج تحليل التباين ): 7.5(جدول 
  تعزى لمتغير العمر أسباب الكذباتجاهات المبحوثين نحو 

 العدد العمر األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

  قيمة 
F 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

آثار 
 الكذب

�� 30أ�� ��  إ�� 20� 18 2.9514 3 1.139 0.335 
�� 40أ�� ��  إ�� 30� 63 2.9405 167   
�� 50أ�� ��  إ�� 40� 56 2.9682 170   
50  ����آ��� 2.9651 34    

    2.9556 171 ا�$0�ل ا�$"م

  
  : الفرضية الخامسة 5.3.5

في اتجاهات المبحوثين )  α≥0.05(ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية " 
  "لمكان العمتعزى لمتغير  أسباب الكذبنحو ) األئمة والمعلمين(

  
للفروق في  One way Analysis of Variance األحادينتائج تحليل التباين ): 8.5(جدول 

  مكان العملتعزى لمتغير  أسباب الكذباتجاهات المبحوثين نحو 

 العدد مكان العمل األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

  قيمة 
F 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

  أسباب 
 الكذب

�� !� 63 4.5293 2 0.894 0.411 
� �� 82 4.6232 168   
"#$� 26 4.5637 170   

    4.5796 171 ا�$0�ل ا�$"م
  

تعزى  الستخدام أي سبب للكذبتوجد فروق بين قيم المتوسطات ال انه  أعالهيالحظ من الجدول 
تي يبلغ وذلك واضح من قيمة مستوى الداللة اإلحصائية ال ،وذات داللة إحصائية مكان العمللمتغير 
  .الفرضية تقبلوبذلك  0.411قيمتها 
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  : الفرضية السادسة 6.3.5
في اتجاهات المبحوثين )  α≥0.05(ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية " 

  "مكان العملتعزى لمتغير  آثار الكذبنحو ) األئمة والمعلمين(
  

للفروق في  One way Analysis of Variance األحادينتائج تحليل التباين ): 9.5(جدول 
  مكان العملتعزى لمتغير  أسباب الكذباتجاهات المبحوثين نحو 

 العدد مكان العمل األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

  قيمة 
F 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

  أثر
 الكذب

�� !� 63 2.9727 2 3.613 0.029 
� �� 82 2.9543 168   
"#$� 26 2.9183 170   

    2.9556 171 ا�$0�ل ا�$"م

  
تعزى لمتغير  الكذب) آثار(لنتائج نه توجد فروق بين قيم المتوسطات أ أعالهيالحظ من الجدول 

وذات داللة إحصائية وذلك واضح من قيمة مستوى الداللة اإلحصائية التي يبلغ قيمتها مكان العمل 
  :التي تنص ستبدل بالفرضية البديلةالفرضية، وت ترفضوبذلك  0.05وهي أقل من  0.029

  
األئمة (في اتجاهات المبحوثين )  α≥0.05(توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية  ""

  "مكان العمل تعزى لمتغير  آثار الكذبنحو ) والمعلمين
 

  : الفرضية السابعة 7.3.5
ي اتجاهات المبحوثين ف)  α≥0.05(ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية " 

  "الصفة االعتباريةتعزى لمتغير  أسباب الكذبنحو ) األئمة والمعلمين(
  

للفروق في  One way Analysis of Variance األحادينتائج تحليل التباين ): 10.5(جدول 
  الصفة االعتباريةتعزى لمتغير  أسباب الكذباتجاهات المبحوثين نحو 

 األبعاد
الصفة 
 االعتبارية

 عددال
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

  قيمة 
F 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

  أسباب 
 الكذب

�#$� 139 4.5522 1 3.124 0.079 
   169 4.6983 32 إ�"م

   170 4.5796 171 ا�$0�ل ا�$"م
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تعزى  الستخدام أي سبب للكذبتوجد فروق بين قيم المتوسطات ال نه أ أعالهيالحظ من الجدول 

وذات داللة إحصائية وذلك واضح من قيمة مستوى الداللة اإلحصائية التي  الصفة االعتباريةلمتغير 
  .الفرضية تقبلوبذلك  0.079يبلغ قيمتها 

  

  : الفرضية الثامنة 8.3.5
في اتجاهات المبحوثين )  α≥0.05(ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية " 

  "الصفة االعتباريةتعزى لمتغير  كذبآثار النحو ) األئمة والمعلمين(
  

للفروق في  One way Analysis of Variance األحادينتائج تحليل التباين ): 11.5(جدول 
  الصفة االعتباريةتعزى لمتغير  الكذب آثاراتجاهات المبحوثين نحو 

 األبعاد
الصفة 
 االعتبارية

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

  قيمة 
F 

ة مستوى الدالل
 اإلحصائية

  آثار
 الكذب

�#$� 139 2.9517 1 1.47 0.227 
   169 2.9727 32 إ�"م

   170 2.9556 171 ا�$0�ل ا�$"م
  

تعزى لمتغير  الكذب) آثار(لنتائج توجد فروق بين قيم المتوسطات ال نه أ أعالهيالحظ من الجدول 
توى الداللة اإلحصائية التي يبلغ وذلك واضح من قيمة مس ،وذات داللة إحصائية الصفة االعتبارية

  .الفرضية تقبلوبذلك  0.227قيمتها 
 

  : التاسعةالفرضية  9.3.5
في اتجاهات المبحوثين )  α≥0.05(ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية " 

  "سنوات الخبرةتعزى لمتغير  أسباب الكذبنحو ) األئمة والمعلمين(
 
للفروق في  One way Analysis of Variance األحاديالتباين  نتائج تحليل): 12.5(جدول 

  سنوات الخبرةتعزى لمتغير  أسباب الكذباتجاهات المبحوثين نحو 

 العدد سنوات الخبرة األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

  قيمة 
F 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

أسباب 
 الكذب

�'ات 5أ�� ��  إ�� 1� 21 4.2726 2 7.948 0.001 
�'ات 10أ�� ��  إ�� 5� 38 4.5354 168   

�'ات  10��آ��� 170 4.6521 112   
    4.5796 171 ا�$0�ل ا�$"م
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تعزى  الستخدام أي سبب للكذبنه توجد فروق بين قيم المتوسطات أ أعالهيالحظ من الجدول 
اللة اإلحصائية التي وذلك واضح من قيمة مستوى الد ،وذات داللة إحصائية سنوات الخبرةلمتغير 

التي  الفرضية، وتستبدل بالفرضية البديلة ترفضوبذلك  0.05وهي أقل من  0.001يبلغ قيمتها 
  :تنص

  
األئمة (في اتجاهات المبحوثين )  α≥0.05(توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية ""

  " سنوات الخبرة تعزى لمتغير أسباب الكذبنحو ) والمعلمين
  

  : الفرضية العاشرة 10.3.5
في اتجاهات المبحوثين )  α≥0.05(ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية " 

  "سنوات الخبرةتعزى لمتغير  الكذب آثارنحو ) األئمة والمعلمين(
  
  
 
للفروق في  One way Analysis of Variance األحادينتائج تحليل التباين ): 13.5(جدول 

  سنوات الخبرةتعزى لمتغير  آثار الكذبثين نحو اتجاهات المبحو

 العدد سنوات الخبرة األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

  قيمة 
F 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

آثار 
 الكذب

�'ات 5أ�� ��  إ�� 1� 21 2.9315 2 1.266 0.285 
�'ات 10أ�� ��  إ�� 5� 38 2.9482 168   

�'ات  10��آ��� 170 2.9626 112   
    2.9556 171 ا�$0�ل ا�$"م

  
تعزى لمتغير  الكذب) آثار(لنتائج توجد فروق بين قيم المتوسطات ال نه أ أعالهيالحظ من الجدول 
وذلك واضح من قيمة مستوى الداللة اإلحصائية التي يبلغ  ،وذات داللة إحصائية الصفة االعتبارية

  .الفرضية تقبلوبذلك  0.285قيمتها 
 

  : الحادي عشرةالفرضية  11.3.5
في اتجاهات المبحوثين )  α≥0.05(ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية " 

  "المستوى التعليمي تعزى لمتغير  أسباب الكذبنحو ) األئمة والمعلمين(
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للفروق في  One way Analysis of Variance األحادينتائج تحليل التباين ): 14.5(جدول 
  المستوى التعليميتعزى لمتغير  أسباب الكذبالمبحوثين نحو  اتجاهات

 العدد المستوى التعليمي األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

  قيمة 
F 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

أسباب 
 الكذب

 0.831 0.292 3 4.6102 33 د*('م
   167 4.5774 114 س*.-�'ر '
�#012-� 23 4.5337 170   
    4.8621 1 دآ0'را3

    4.5796 171 ا�$0�ل ا�$"م

  
تعزى  الستخدام أي سبب للكذبنه توجد فروق بين قيم المتوسطات أ أعالهيالحظ من الجدول 

وذلك واضح من قيمة مستوى الداللة اإلحصائية  ،وذات داللة إحصائية المستوى التعليميلمتغير 
  .الفرضية تقبلوبذلك  0.831التي يبلغ قيمتها 

  
  : الثانية عشرالفرضية  12.3.5

في اتجاهات المبحوثين )  α≥0.05(ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية " 
  "المستوى التعليميتعزى لمتغير  الكذب آثارنحو ) األئمة والمعلمين(

 
للفروق في  One way Analysis of Variance األحادينتائج تحليل التباين ): 15.5(جدول 

  المستوى التعليميتعزى لمتغير  آثار الكذبات المبحوثين نحو اتجاه

 العدد المستوى التعليمي األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

  قيمة 
F 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

آثار 
 الكذب

 0.575 0.665 3 2.9631 33 د*('م
   167 2.9493 114 س*.-�'ر '
�#012-� 23 2.9755 170   
    2.9688 1 دآ0'را3

    2.9556 171 ا�$0�ل ا�$"م

  
تعزى لمتغير  الكذب) آثار(لنتائج توجد فروق بين قيم المتوسطات ال نه أ أعالهيالحظ من الجدول 
وذلك واضح من قيمة مستوى الداللة اإلحصائية التي يبلغ  ،وذات داللة إحصائية المستوى التعليمي

  .الفرضية تقبلوبذلك  0.575قيمتها 
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  : عشر الثالثةالفرضية  11.3.5
  "أسباب الكذب وآثار الناتجة عن الكذببين  وذات داللة إحصائية ال توجد عالقة معنوية"

  
للعالقة بين المعوقات الخارجية للتنمية اإلدارية ) برسن(نتائج تحليل االرتباط ): 16.5(جدول 

  المعوقات الخارجية للتنمية اإلدارية
كذبأسباب ال �$"�� ا7ر26"ط  آثار الكذب 

 أسباب الكذب
ن&�$"�� ار26"ط '��  1 0.185 

 0.016 . اإلحصائيةمستوى الداللة 

 171 171 العدد

 آثار الكذب

 1 0.185 �$"�� ار26"ط '���
 . 0.016 اإلحصائيةمستوى الداللة 

 171 171 العدد

  
وذلك ،ذات داللة إحصائية ثارهأسباب الكذب وآبين بسيطة نه توجد عالقة أ أعالهيالحظ من الجدول 

 0.016التي يبلغ قيمتها  ،ستوى الداللة اإلحصائيةمو 0.185واضح من قيمة معامل االرتباط 
  .الفرضية، وتستبدل بالفرضية البديلة ترفضوبذلك  0.05وهي أقل من 
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  مناقشة النتائج  4.5
  

  مناقشة نتائج السؤال األول
تم بناء الفرضيات  ،لإلجابة على هذا السؤال ؟ب في المجتمع الفلسطينيما هي أسباب ظاهرة الكذ

  :اآلتية
  مناقشة نتائج الفرضية األولى

  
األئمة (اتجاهات المبحوثينفي  ) α≥0.05( ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية

  .تعزى لمتغير الجنس ،نحو أسباب الكذب)والمعلمين
  

تعزى  ،) α≥0.05(  الداللةة، عند مستوى ود فروق ذات داللة إحصائية عدم وجأظهرت الدراس
الباحث ذلك إلى دقة التحليل وموضوعيته،  وإلى متغير الجنس ، وهذا يعني قبول الفرضية، ويعز

  .لذكور واإلناث في ظاهرة الكذب قي المجتمع الفلسطينيبين ا حيث أنه ال فرق في وجهات النظر
  

أن األئمة والمعلمين لديهم وجهات نظر متفقة نحو الكذب،وهذا يعود إلى الباحث ذلك إلى  وويعز
 أضف إلى دلك التوافق،حيث أن المبحوثين يعيشون في نفس الظروف تقريبا،التوافق البيئي

،فالمجتمع الفلسطيني يستمد ثقافته من الدين اإلسالمي،والمجتمع الفلسطيني في معظمه يدين الثقافي
  .بالدين اإلسالمي

   
الباحث ذلك أيضا إلى أن األئمة والمعلمين يحملون رسالة واحدة، وأهدافًا مشتركة موحدة ،  وويعز

مما  فالفهم واحد لدى الجنسين،ألنهم أبناء ثقافة واحدة،وذلك النتمائهم لمجتمع واحد بثقافة واحدة،
ذلك إلى الثقافة  وبكل أمانة وإخالص، ويعزي الباحث ،يدفع الجنس لتحمل المسؤولية على عاتقه

  . والتقاليد الموروثة الدينية والعادات
   

  الثانية مناقشة نتائج الفرضية
  

األئمة (اتجاهات المبحوثينفي  ) α≥0.05( ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية
  .تعزى لمتغير الجنس ،نحو آثار الكذب) والمعلمين
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تعزى إلى  ) α≥0.05(  الداللةإحصائبة، عند مستوى  أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة
  .الجنس ، وهذا يعني قبول الفرضية متغير

  
الباحث ذلك إلى أن ثقافة المبحوثين واحدة،وهي ثقافة إسالمية ، بحيث نجد الكثير من  وويعز 

ما أدى م آثار الكذب على الفرد والمجتمع تبين التي وأقوال العلماء والمصلحين اآليات واألحاديث
  .إلى ظهورها على الجميع بغض النظر عن جنسهم

  
الباحث ذلك أيضا إلى البيئة التي يعيش فيها المبحوثين، وهي البيئة الفلسطينية العربية التي  ويعزو

  .تنبذ الكاذب، وتمقت فعله وتعتبره فعلًا مشينًا
  

 طبقة ، فضلًا عن أنإلى أن آثار الكذب ظاهرة وال تخفى على أحد ،الباحث ذلك أيضا وويعز
المبحوثين تعتبر طبقة واعية ومثقفة، وتعمل في المجتمع مباشرة، في المساجد والمدارس، وهذا 

،فاإلمام ومن خالل تعامله مع ميجعل المبحوثين أقدر على التعرف على آثار الكذب من خالل عمله
لنزاعات التي تنتج أحيانًا ومن خالل فض ائلة،من أس طرح عليهالمباشر بهم،وما يالناس واحتكاكه 

يضا بحكم عمله أعلى الفرد وعلى المجتمع،والمدرس  بذيستطيع أن يحدد آثار الكب،ذعن الك
يتعامل مباشرة مع شريحة مهمة من شرائح المجتمع ،وبصفته مربيا وموكل إليه مهمة التربية قبل 

وتوجيه سلوكهم،سيما أن األطفال  ضطالع على مشاكلهملزاما عليه متابعة الطالب، واال التعليم كان
دريسية، لك أن المعلم يتعامل مع اإلدارة والهيئة التذ، أضف إلى بذلون إلى الكيفي تلك المرحلة يم

و المدرس يعيش كغيره من الناس في المجتمع وله طلع على ما يدور بينهم من نقاس وخالفات،وي
المدرس أقدر من غيره على  لذلكو ،تمعجب في المذته يستطيع رؤية آثار الكاعالقاته وارتباط
    .ب السلبية على المجتمعذتحديد آثار الك

  
  الثالثة مناقشة نتائج الفرضية

  
األئمة (اتجاهات المبحوثينفي  ) α≥0.05( ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية

  .العمر نحو أسباب الكذب تعزى لمتغير) والمعلمين
  

تعزى إلى  ) α≥0.05(  الداللةد فروق ذات داللة إحصائبة، عند مستوى أظهرت الدراسة  وجو
  .متغير العمر، وهذا يعني رفض الفرضية واستبدالها بالفرضية البديلة
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الباحث ذلك إلى مستوى الثقافة لدى المبحوثين، ومدى التزامهم بدينهم، والتخلُّق بأخالق  وويعز 
والتقاليد الحسنة الموروثة ،ومنها نبذ الكذب والكاذب،وذلك  تمسك المبحوثين بالعادات إلىاإلسالم ،و

  .ألننا في مجتمع عربي يعتبر الكذب خلقًا معيبا حتى قبل اإلسالم
  

الباحث ذلك إلى أن المبحوثين كلما ازداد عمرهم ازدادت معرفتهم وهذا دليل على اختالطهم  وويعز
،وبالنظر عورهم بالمسؤولية تجاه شعبهمفي مجتمعهم، وعلى حرصهم الشديد بتربية مجتمعهم وش

ا يدل على أن المبحوثين سنة ،وهذ 22ين ال تقل أعمارهم عن نجد أن المبحوثإلى أعمار المبحوثين 
عاشوا في محيطهم عشرات السنين،وتعتبر هده الفترة كافية كي يتعرف الشخص على البيئة التي 

م دراسته أسبابها،سيما أن المبحوثين أكملوا حدديعيش فيها،ويستنتج الظواهر المنتشرة في مجتمعه وي
لك من خالل بيئة البيت والمدرسة والجامعة والعائلة والمجتمع الجامعية ،ولديهم خبرة كافية،وذ

  .ن في أماكن عملهم    ذلك السنوات التي قضاها المبحوثو المحيط به،أضف إلى
  

  الرابعة مناقشة نتائج الفرضية
  

األئمة (اتجاهات المبحوثينفي  ) α≥0.05( ن مستوى الداللة اإلحصائيةال توجد فروق معنوية ع
  .العمر نحو آثار الكذب تعزى لمتغير) والمعلمين

  
تعزى   ) α≥0.05(  الداللةأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائبة، عند مستوى 

  .لمتغير العمر، وهذا يعني قبول الفرضية
و بغض النظر عن عمرهم، ويعز ،آثار الكذب بحيث يعرفها الجميعالباحث ذلك إلى شيوع  وويعز

لبحث عنها أو عمل لاج أحد يحتاعدم ثار الكذب وظهورها لدرجة الباحث ذلك أيضا إلى كثرة آ
،وبالنظر إلى أعمار المبحوثين نجد أن النسبة األعلى من المبحوثين تزيد دراسات للتوصل إليها

نة،وهدا يعني أن سال يقل عن اثنتين وعشرين المبحوثين عمرا  رعين سنة،وأن أقلأعمارهم عن أ
ي ذب الظاهرة واكتشاف الغير ظاهر،فالشخص الذالمبحوثين أعمارهم تؤهلهم للتعرف على آثار الك

،ويضطلع على حياتهم، ضى أربعين سنة من عمره في المجتمع ،وتعامل مع الناس فيه كل يوم ق
لحل الخالفات والنزاعات ،أو من أجل البحث عن أخطاء في  وكثيرا ما يتدخل في شؤونهم،إما

المجتمع ومحاولة عالجها،سيما أن المبحوثين متخصصون في هدا المجال،فاإلمام خطيب و واعظ 
لك المدرس ،فهو معلم ذي يسعى إليه،وكذ،وهده وظيفته،واألمانة التي يحملها، والهدف ال

وتوجيه سلوكهم نحو األخالق  ذطلب منه متابعة التالميومربي،وهدفه التربية قبل التعليم ،وهدا يت
  .بذيرهم من سوء األخالق خاصة الكذسنة،وتحالح
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الباحث ذلك إلى تفاعل المبحوثين في مجتمعهم، وعملهم بجد وإخالص، وإلى اهتمام  ويعزو
  .المبحوثين بحماية مجتمعهم من أخطار الكذب

  
  الخامسة مناقشة نتائج الفرضية 
  

األئمة (اتجاهات المبحوثينفي  ) α≥0.05( وق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائيةال توجد فر
  .أسباب الكذب تعزى لمتغير مكان العمل  نحو) والمعلمين

  
تعزى  ) α≥0.05(  الداللةة، عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي  أظهرت الدراسة

     . إلى متغير مكان العمل، وهذا يعني قبول الفرضية
  

وأدائها رسالتها على أحسن  والحرص عليها ،الباحث ذلك إلى تقدير المبحوثين أماكن عملهم وويعز
إلى إدراك المبحوثين أهمية مهنتهم ومكانتهم في مجتمعهم، إذ ال يعقل أن يكذب األئمة حال،و 
  .نووالمدرس

  
،إنما سلوكه وثقافته علىني ي يعيش فيه الفرد الفلسطيذال إلى عدم تأثير المكانالباحث ذلك  وويعز

، أضف إلى دلك البيئة المحيطة وهي كما بينا بيئة ن وعملوا بهالتربية  التي تلقاها المبحوثولالتأثير 
  .عربية إسالمية

  
القرية أو المخيم بيئة  ويعزو الباحث دلك أيضا إلى أن كل المجتمع الفلسطيني سواء المدينة أو 

افة التي يتلقاها الفلسطيني أينما وجد ،ثقافة واحدة، هي الثقافة الدينية ، والسبب في دلك أن الثقواحدة
ية، وأن العادات والتقاليد المنتشرة في المجتمع الفلسطيني واحدة،ألنها مستمدة من العادات ماإلسال

  .والتقاليد العربية األصيلة
  
  السادسة مناقشة نتائج الفرضية 
  

األئمة (اتجاهات المبحوثينفي  ) α≥0.05( لة اإلحصائيةال توجد فروق معنوية عن مستوى الدال
  .نحو آثار الكذب تعزى لمتغير مكان العمل) والمعلمين
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تعزى إلى  ) α≥0.05(  الداللةأظهرت الدراسة  وجود فروق ذات داللة إحصائبة، عند مستوى 
  .متغير مكان العمل، وهذا يعني رفض الفرضية وقبول الفرضية البديلة

  
باحث ذلك إلى تأثير مكان العمل على المبحوثين كون المبحوثين يعملون في مراكز ال وويعز

اجتماعية مهمة، حيث يعتبر كل واحد منهم قدوة في مكانه، فاإلمام في المسجد قدوة للناس جميعا، 
  .والمعلم قدوة لتالميذه

  
ذلك  أضف إلى ب، الباحث ذلك أيضا إلى إدراك المبحوثين اآلثار المترتبة على الكذ وويعز

إخالص المبحوثين في عملهم، وإلى تفهم المبحوثين أهمية ثقة الناس بهم وبالمراكز التي 
  ).المدارسالمساجد و(يشغلونها

  
الباحث ذلك إلى أن المساجد أماكن دينية،من المفترض عدم الكذب إجاللًا لها، ومن أجل  وويعز

كينونة  ىالحفاظ على مكانة العاملين بها وعل الحفاظ على مكانتها وثقة المجتمع بها، ومن أجل
  .التدين بشكل عام

  
  السابعة مناقشة نتائج الفرضية

  
األئمة (اتجاهات المبحوثينفي  ) α≥0.05( ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية

  .نحو أسباب الكذب تعزى لمتغير الصفة االعتبارية) والمعلمين
  

تعزى إلى  ) α≥0.05(  الداللةة، عند مستوى يفروق ذات داللة إحصائ أظهرت الدراسة عدم وجود
  .متغير الصفة االعتبارية، وهذا يعني قبول الفرضية

  
الباحث ذلك إلى إدراك المبحوثين قيمة صفتهم االعتبارية ،فاإلمام والمدرس كل منهم يعلم  يعزو

المجتمع في العادة ينظر إلى المعلم ،ألن ف عنه الكذبرعأو ي ،الناس الخير وال ينبغي أن يكذب
،ويتابعه في تصرفاته صغيرها وكبيرها،وال يتوقع الناس من األئمة والمدرسين نظرة احترام وتقدير

  .إال األخالق الحسنة والتصرفات الالئقة بصفتهم االعتبارية
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المدرس واجب ويعزو الباحث دلك أيضا إلى توافق المبحوثين في هدفهم،فالواجب المنوط باإلمام و
واحد ، هو واجب التربية والتعليم والوعظ واإلرشاد ،وهدا يتطلب منهما متابعة سلوك المجتمع 

  .نحراف لعالجها وحماية المجتمع مت تبعاتها،والبحث فيه عن مواطن الخلل اال
  

جابة عن ث ذلك إلى حرص المبحوثين على صفتهم االعتبارية،لذلك لم يصدقوا في اإلو الباحويعز
ومن أجل  ،وحفظها من التشويه أمام المجتمع ،سئلة االستبانة، و إلى حماية صفتهم االعتباريةأ

  . الدفاع عن كينونة التدين
  

  الثامنة مناقشة نتائج الفرضية
  

األئمة (اتجاهات المبحوثينفي  ) α≥0.05( ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية
  .زى لمتغير الصفة االعتباريةنحو آثار الكذب تع) والمعلمين

  
تعزى إلى  ) α≥0.05(  الداللةأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائبة، عند مستوى 

  .متغير الصفة االعتبارية، وهذا يعني قبول الفرضية
  

السائدة  حيث إن العادات والتقاليدن،ب البيئة التي يعيش فيها المبحوثوإلى تقار لكالباحث ذ وويعز
ثقافة لك أن نة أو القرية أو المخيم،أضف إلى ذلسطيني واحدة سواء كان دلك في المديفي المجتمع الف

لك إلى اهتمام الباحث ذ يبرر،ومتقاربة جدا ،حيث يتربى الفلسطيني تربية دينية همتالمبحوثين وتربي
حملها األئمة وشعورهم بعظم المسؤولية التي يت ،المبحوثين بالمحافظة على صفتهم االعتبارية

  .نووالمدرس
  

الباحث دلك إلى إدراك المبحوثين لمكانتهم االجتماعية،وإدراك األئمة والمعلمين لمكانتهم  وويعز
  .ثين بالتربية اإلسالميةو،وإلى اهتمام المبح

  
ة عمل المبحوثين تؤثر عليهم إيجابا ،فتجعلهم يصدقون ،و ال عويعزو الباحث دلك أيضا إلى أن طبي

المفروض أن يكونوا قدوة لغيرهم ، ومن أجل تحقق  ب، ألنهم قدوة للمجتمع، ومنذن الكيمارسو
إلمام صنع المبحوثين ألنفسهم هده الصفة االعتبارية ، ومن أجل دلك وجب على ا هذا الهدف

والتحقيق وتعزيز هده الثقة ال بد من الصدق ، والبعد عن كل صور  والمدرس تقوية الثقة بهما ،
  .   بذالك
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  التاسعة مناقشة نتائج الفرضية
  
األئمة (اتجاهات المبحوثينفي  ) α≥0.05( ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية  

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،نحو أسباب الكذب) والمعلمين
  

تعزى إلى  ) α≥0.05(  الداللةة، عند مستوى راسة  وجود فروق ذات داللة إحصائيأظهرت الد
  .وقبول الفرضية البديلة ،تغير سنوات الخبرة، وهذا يعني رفض الفرضيةم
  

زيادة  إلى ؤديب،مما يذلها أثر في التعرف على أسباب الكإلى أن سنوات الخبرة  الباحث دلك ويعز
مما يجعلهم ،والوعي لدى البحوثينالثقافة  زيادة لكذكو بذوبالتالي عدم اللجوء إلى الك ،الثقة بالنفس

والتمسك ب ،ذسيما الك نضباطًا والتزاما وبعدا عن كل سلوك مرفوض من قيل المجتمعأكثر إ
  .الحسنة باألخالق

  
ا يؤثر وهذواإلرشاد، والوعظ صالح المبحوثين في اإل الباحث دلك إلى أن طبيعة عمل وويعز 

 خالصإ لكم كلما زادت خبرتهم، أضف إلى ذعليهم إيجابا ،فتتحسن أخالقهم وتستقيم تصرفاته
  .   تربوي،خاصة أن عملهم اجتماعي المبحوثين في عملهم مما يجعلهم الشريحة األفضل في المجتمع 

  
 كير المستمرذالتبين المبحوثين ومسؤوليهم،ومواصلة  لك إلى التواصل المستمرالباحث ذ ويعزو

التي تعقد لك من خالل االجتماعات الدورية ،وذبأهمية حفاظ المبحوثين على كينونتهم ومكانتهم
لألئمة في دائرة األوقاف وفي المدارس للمعلمين،والنشرات التي توزع في المناسبات الدينية 

  .لك االجتماعات الدينية والتربوية العامةذوالوطنية، وك
   

  العاشرة مناقشة نتائج الفرضية
  

األئمة (ناتجاهات المبحوثيفي  ) α≥0.05( ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية
  .لمتغير سنوات الخبرة ،نحو آثار الكذب تعزى) والمعلمين

  
تعزى إلى  ) α≥0.05(  الداللةأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائبة، عند مستوى 

  .متغير سنوات الخبرة، وهذا يعني قبول الفرضية
  



107 
 

نوات الخبرة في عملهم، النظر عن س قطعب بذلك إلى إدراك المبحوثين آثار الكذالباحث  وويعز
على أحد، فكيف على المبحوثين وهم أقدر على دلك  ىب كثيرة ظاهرة ال تخفذوإلى أن آثار الك

  .اب ثقافة عالية وعالقة اجتماعية مميزةحكونهم أص
  

لك أيضا إلى أن المبحوثين شريحة ممبزة كونها متعلمة،وكل من أجري عليهم ذويعزو الباحث 
جامعية،والنسبة األغلى تحمل شهادة بكالوريوس،وهدا يعني أن المبحوثين المسح يحملون شهادة 

أن المبحوثين وظيفتهم اجتماعية،ولهم احتكاك مباشر مع الناس  ذلكأصحاب ثقافة عالية،أضف إلى 
افة العامة للشعب الفلسطيني ثقافة إسالمية ثقكر أن الذواندماج في حياتهم اليومية ،أضف إلى كل ما 

  .سطينيلجزء من المجتمع الف والمبحوثين
    

مجتمعهم  مصالح إلى اندماج المبحوثين بمجتمعهم، وحرصهم الشديد على ذلكالباحث  وويعز
ب على المجتمع لمعرفتهم أهمية ذ،سيما أن المبحوثين يدركون خطورة الكوحمايته من األخطار

  .  األخالق وخطورة فقدانها واالنحراف الخلقي
  

  حادية عشرةلا ةمناقشة نتائج الفرضي
  

األئمة (اتجاهات المبحوثينفي  ) α≥0.05( ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية
  .نحو أسباب الكذب تعزى لمتغير المستوى التعليمي) والمعلمين

  
تعزى إلى  ) α≥0.05(  الداللةأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائبة، عند مستوى 

  .ى التعليمي، وهذا يعني قبول الفرضيةمتغير المستو
  

إلى أن األئمة والمعلمين في المساجد والمدارس الفلسطينية يعملون بجد  ذلكالباحث  وويعز
لمجتمعهم،وانتمائهم لعملهم بغض النظر عن درجتهم العلمية،  موإخالص،ولديهم شعور كبير بانتمائه

  .نيي يتمتع به اإلنسان الفلسطيذالوعي ال لكذ أضف إلى
  

إلى طبيعة ثقافة المبحوثين الدينية، وتمسكهم بالعادات والتقاليد االجتماعية  ذلكالباحث  وويعز
  .الموروثة 
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المدارس إزاء الهيئة و إدارة المساجد، ذلكإلى السياسة اإلدارية، سواء في  ذلكويعزي الباحث 
تهم العظمى التي ومسؤوليمن خالل تعزيز شعورهم باالنتماء إلى عملهم وشعبهم،  ذلكالعاملة،و

   .      ن،وهي تربية المجتمع تربية سليمة، وإشعار المبحوثين بعظيم قدرهم وعلو مكانتهمييحملها المبحوث
  

  الثانية عشرة مناقشة نتائج الفرضية
  

األئمة (اتجاهات المبحوثينفي  ) α≥0.05( ال توجد فروق معنوية عن مستوى الداللة اإلحصائية
  .آثار الكذب تعزى لمتغير الصفة االعتبارية نحو) والمعلمين

  
تعزى إلى  ) α≥0.05(  الداللةأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائبة، عند مستوى 

  .متغير الصفة االعتبارية، وهذا يعني قبول الفرضية
  

بارية أن المبحوثين لديهم إخالص في عملهم ،وحريصون على صفتهم االعت إلى ذلكالباحث  وويعز
 هتفاديا آلثار بذوا على عدم الكصرح ذلك، لب على صفتهم االعتباريةذلعلمهم المسبق بآثار الك

االستبانة،  ويستدل الباحث على ذلك برفض بعض األئمة تعبئة االستبانة،وذلك بعد معرفتهم عنوان
ه االعتبارية بل إن بعض األئمة قال عبارات دالة على رفضه تعبئة االستبانة حرصا على صفت

  ".تريد أن تفضحنا"مثل
،واهتمامهم بذلك ،ومن أجل كسب مع أفراد مجتمعهمإلى تفاعل المبحوثين يعزو الباحث ذلك أيضا و

    .ثقة المجتمع حرصا على صفتهم االعتبارية
  

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة عشرة
  

  . آلثار الناتجة عنهب واذات داللة إحصائية بين أسباب الكذال توجد عالقة معنوية 
  

ب واآلثار الناتجة ذات داللة إحصائية بين أسباب الكذأظهرت الدراسة وجود عالقة معنوية بسيطة و
وجود عالقة  عنه، وهدا يعني رفض الفرضية واستبدالها بالفرضية البديلة ، والتي تنص على

  .ب واآلثار الناتجة عنهذبسيطة بين أسباب الك
  

التي تستمد من الشريعة اإلسالمية،ومن طبيعة ثقافة المجتمع الدينية  إلى ذلكالباحث  وويعز
ب بالعقوبة الشديدة في ذب ،بل إن اإلسالم توعد الكاذب ويحرم الكذالمعروف أن اإلسالم يمقت الكا
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ه وتعتبر ذب وتنبذوالتي بدورها ترفض الكا العربية األصيلةالعادات  ذلكالدنيا واآلخرة، أضف إلى 
  .مة وخارق من خوارق المروءة ذومب عار ذالك
  

ون مجتمعهم وهدا }أيضا إلى وعي المبحوثين ونظرتهم الثاقبة واهتمامهم بش ذلكويعزو الباحث 
خالقية السائدة جتماعية الموروثة ،والقيم األيدل على تدين المبحوثين ،والتزامهم بدينهم وعاداتهم اال

  .ب واآلثار الناتجة عنهذطة بين أسباب الكومن هنا كانت عالقة وإن كانت بسيفي المجتمع،
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دور  وسالمية الشريعة اإل ضوءعالج ظاهرة الكذب في :  الفصل السادس
  .المجتمع في العالج

  
سالمية سالمية ودور التربية اإلالعالج من وجهة نظر الشريعة اإل: ول المطلب األ

  كعالج وقائي 
  .التربية اإلسالمية كعالج وقائي دور : المطلب األول
  دور ا@��ة �< =>ج ا�.:ب:ا�67(5 ا��-�4

  .دور المؤسسات الفلسطينية في عالج ظاهرة الكذب،وفيه ثالث مسائل:المطلب الرابع
  دور المؤسسات التعليمية: السألة األولى
  :دور المسجد في التربية :المسالة الثانية
  الج ظاهرة الكذب دور اإلعالم في ع:المسألة الثالثة

-#RAS$ا:-?U7J$وا VQAJD$ا W#MRو. 
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دور المجتمع في  وسالمية الشريعة اإل ضوءعالج ظاهرة الكذب في  :ا�?< ا��دس
  .العالج

  
�ب:ا$ا+�ا�Aال �F ا-�Eم D�ه$ة ا�: Gآ�.  

  
 الكذبأن وتبين له  ،اإلسالمي ويلإلجابة على هذا السؤال  رجع الباحث إلى كتب األدب الترب

  . الكذب، وقد خصص الباحث الفصل السادس ليبين كيف عالج اإلسالم يمكن عالجه 
  

  
  سالمية كعالج وقائي سالمية ودور التربية اإلالعالج من وجهة نظر الشريعة اإل: ول المطلب األ

  
ة،أنزله على خير رحمة منه ومنَّ باإلسالم للعالمين  - صلى اهللا عليه وسلم -  ابعث اهللا النبي محمد
������l��k: "بالخلق العظيم قال تعالى ووصفه ربه،لقبه الناس بالصادق األمين ا،البشر وأحسنهم أخالقً

��n��m"1،واستبدلوا التوحيد بالشرك والرحمة بالقسوة  ،بعثه في قوم حادوا عن الصراط المستقيم
شمل كل حياة ،ونظام حياة اومنهاجا دستورا وأنزل معه كتابة،يلبومنهاج اهللا بقانون الق ،والعدل بالظلم

���r" صدق اهللا إذ قالو،اوديني اوسياسي اواقتصادي ااجتماعي افكان نظام،نسان الدينية والدنيويةاإل �q��p

� �z��y�� �x� �w� � vu� �t� �s" 2، فعاين الخلل وشخَص المرض ووضع العالج،فبدأ بتصحيح
تم فيها نزول القرآن الكريم وتم معه  ،سنة 23هى باألحكام،واستمر بالعالج مدة العقيدة واألخالق وانت

���q: " ،قال تعالىلنااهللا  هالنظام الشامل والدائم الذي رضي �p� � �o� �n� �m� �l��k

��b��a��`��_��~}��|��{��z���y��x��w��vu��t��s��r"3 لذا كان جيل،
لى قيام الساعة،فالصحابة خير القرون بشهادة إيتكرر ال  افريد ام جيلً - رضي اهللا عنه  - الصحابة 

قواهم وأ وتضحية اكثرهم بذلًوأ احسن الناس أخالقًأ، - صلى اهللا عليه وسلم - الحبيب المصطفى 
ال بد للباحث فما وقد كان الحديث عن ظاهرة الكذب المنتشرة في المجتمع الفلسطيني وعالجها،ا،أيمانًإ

قي الذي رضيه اهللا تعالى للعالمين،فكيف عالج اإلسالم مشكلة لى الدستور األخالإ من الرجوع
الكذب،وما هي الوسائل التي اتبعتها الشريعة اإلسالمية في التخلص من هذا الوباء،وتطهر القلوب 

                                                 
 ).4\68(سورة القلم آية -  1
  ).38\6(سورة األنعام-  2
 ).3\5(سورة المائدة 3
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وبعد البحث في المنهج اإلسالمي وجد الباحث أن اإلسالم اواأللسن من دنس هذا الشر المسمى كذب،
  :ثنين هما ان عالج هذا المرض بأمري

  
سالم خلق الكذب قد أولى اإلل :التحذير من الكذب وبيان عواقبه الوخيمة في الدنيا واآلخرة :  اولًأ

التي تحذر من   - صلى اهللا عليه وسلم - وكذلك أحاديث النبي  ،الذميم أهمية كبرى،فكانت اآليات
من  امحذر  - اهللا عليه وسلمصلى  - الكذب،وتبين آثاره المدمرة على المجتمع والفرد،قال النبي 

لَيكْذب إياكُم والْكَذب فَِإن الْكَذب يهدي إلَى الْفُجورِ ،وِإن الْفُجور يهدي إلَى النَّارِ ،وِإن الرجَل  :"الكذب
   ". ويتَحرى الْكَذب حتَّى يكْتَب عنْد اللَّه كَذَّابا

  
اهو التزام الحقيقة قولً: الصدق  :بالصدق وبيان آثاره الطيبة في الدنيا واآلخرة  الترغيب:  اثاني 
،وهو خلق كريم طيب،وهو سيد مكارم األخالق التي بعث إلتمامها سيد الخلق والمرسلين 1اوعملً
نسان عما يعتقد أنه الحق،وأنه مطابق ن يخبر اإلأ،وقيل الصدق هو  - صلى اهللا عليه وسلم - محمد 
 هو وأو هو اإلخبار عن الشيء بما هو عليه أ،2قع بال زيادة وال نقصان،وبال وكس وال شططللوا

رهن على حسن خلقه بال تكلف بن يأة إرادة عظيمة يستطيع بها اإلنسان وملكة نفسانية سامية وق
 وأو هز الرأس أ ،و الحاجب والعينأباإلشارة باليد  أوو الفعل أقد يكون بالقول  باراإلخو،3منه

 أو )المحادثة(كثر الكذب بالكتابة خاصة عبر اإلنترنت فيما يسمى بالشاتأو بالكتابة،وما أ بالسكوت
  .مواقع الحوار 

  
��f��e��d��c��b" : قال تعالىمر به ورغب فيه،أن الصدق ضرورة وواجب فإن اهللا أوبما 

��i���h��g" 4،لى،قال تعاوقد جعل اهللا تعالى الصدق سمة األنبياء األتقياء :"���Y��X���W

_��^����������]��\��[Z "5 قال تعالىو : "���\��[��Z���Y��X�������������W������V��UT��S��R���Q6 وكانت،
��_��" : قال تعالىصفة يوسف عليه السالم الصديق، �̂ � � � �]��\��[��Z���Y��X��W

                                                 
  . م،الدوحة ،قطر1991ه،1411أخالق المسلم وكيف نربي أبناءنا،محمد سعيد مبيض،،دار الثقافة،الطبعة األولى، -  1
  .26الكذب مظاهره وعالجه،ص -  2
 .41مصطفى مراد،ص.خلق المؤمن،د -  3
  ).110\9(سورة التوبة -  4
  ).41\19(سورة مريم-  5
  ).54\19(سورة  مريم-  6
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� �l��� � �k��j��i��h��g��f��e���d��c��b��a��`"1رف المصطفى ،وما ع - 
مين وقالوا له ما جربنا عليك كذبا،ووصف اهللا الصحابة الكرام ال بالصادق األإ  - اهللا عليه وسلم صلى

��S��R��QP��O��N��M��L����K��J��IH��G��F��E��D��C��B��A" : قال تعالىبالصدق،
T "2 صلى اهللا عليه وسلم - ،بل إن النبي -  ابأى صاحبه التقي سم رفع أفالصدق ،ديقبكر بالص
��Z��Y��X��W���V]���": قال تعالى ،ز اهللا المؤمنين عن المنافقينق به ميخل

��f��e��� � � � � � � �d��c��b�� a`��_��^�� ألن الصدق ثمرة  ،وبالصدق وصف اهللا عباده المتقين،3"\��[�
،وقد رفع اهللا ��Z��Y��XW��V��U��T���S" 4]��" : قال تعالىطيبة من ثمار التقوى،
���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i"  : قال تعالىلة،ثخير  نم مهعدفاهللا شأن الصادقين 

{��z���y��xw��v��u��t��s5 ."   
  
قوا والشهداء صد ،هافاألنبياء صدقوا مع اهللا في حمل الرسالة وتبليغ،يقوناألصناف هم صد ذهوكل ه 

ه واهللا الـذي عاهـد  وفوا بعهد أو ،عمالهم ونواياهمأقوالهم وأن صلحت وما عاهدوا اهللا عليه،والصالح
القـرب   فيي اآلية الكريمة أن اهللا جعل الصادقين بعد األنبياء فويالحظ ،بالسمع والطاعة واإلخالص

قـال  ،عظيما بصدقهم رحمة من اهللا لهم اجرأعد لهم في اآلخرة أمنه،فقد سبقوا الشهداء في المنزلة،و
�������Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��ã��â��á��à��ßÞ�����Ý��Ü" : تعالى

��è�����ç��æ��åä"6،اهللا بصدقهم فأدخلهم جنات النعيم فكان الصدق سبب النجـاة   انال الصادقون رض
 "  - صـلى اهللا عليـه وسـلم    - لى كل خير وبر،قال إوالفوز،فالصدق خير كله،والصدق هو السبيل 

الْبِرو، قَ بِردالص فَِإن قدبِالص كُملَيعتَّى  وقَ حدى الصرتَحيقُ ودصَل لَيجالر ِإنو، نَّةي إلَى الْجدهي
  . 7يكْتَب عنْد اللَّه صديقًا

  

                                                 
  ).46\12(سورة يوسف-  1
  ).23\33(سورة األحزاب -  2
 ).24\33(سورة األحزاب -  3
  ).33\39(سورة الزمر -  4
  ).69\4(سورة النساء -  5
 ).119\5(سورة المائدة  -  6
  ).5658(البخاري في الجامع الصحيح -  7
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أيق ابلغ من الصدوق،والصدوق والصديق أعلى مراتب بلغ من الصادق،وبهذا تكون درجة الصد
ظ والشعراء بالحديث عن الصدق ومدحه لذلك دأب الصحابة والعلماء والحكماء والوعا،الصدق

   .والترغيب فيه
ير و يوال تغ ،بال زيادة و نقصان ،للصدق وقول الحقيقة نسانهناك ما يدعو اإل:  الصدق دواعي
  :هي1) أدب الدنيا والدين(بين بعضها الماوردي في كتابه  مورأوتتمثل هذه الدواعي بخمسة  ،تحريف

نسان القبيح من ز اإلوبالعقل يمي ،بالعقل يدرك الخير والشر العقل مناط التكليف،ألنه:العقل* 
الحسن،والعقل يرِدطره،والعقل يدرك حسن الصدق ونفعه،ودليل على خقبح الكذب وضرره و ك

  .ذا نعت بالصدقإو يحزن عاقل أ ،بالكذاب نعتذا إهل يفرح عاقل ،ذلك
نسان يولد واإل،ت الكذب وكذلك كل شرقتمال الصدق،وإالفطرة السليمة تأبى على صاحبها : الفطرة *

 َأو يهودانه فََأبواه، الْفطْرة علَى يولَد مولُود كُلُّ"   - صلى اهللا عليه وسلم - على الفطرة،قال 
هانرنَصي َأو هانسجمواإل 2" ياويكتسبه  نسان مجبول على الخير،ولكن يتعلم الشربيئة من ال اكتساب

  . المحيطة به
 اعظيم اجرأللصادقين  عدأمه،ور من الكذب وحرذَّحوالدين أمر بالصدق وأوجبه و:  الدين *

أ اوللكاذبين عذاباليمعلى هذا فإن وحذَّ ا،وجعل اهللا طاعته وطاعة نبيه واجب ر من العصيان،وبناء
  .ذابه فال يكذبويخشى ع،فيصدق المسلم يطيع اهللا ورسوله ويطمع بجنته ورضاه

النبي صورة وتشويه  ،ولعل المروءة هي التي منعت أبا سفيان من الكذب على هرقل:  المروءة * 
وفد قريش من الكذب على النجاشي ملك الحبشة واتفاقهم  ،ومنعتْأمامه  - صلى اهللا عليه وسلم - 

م وحبهم للصدق عن العرب رغم جاهليتهم صدقه فَرِعلى قول الصدق مهما كانت النتائج،وقد ع
أ و نرجوا من اهللا أن تأخذ خرم مروءة الرجال،ي اواعتبارهم الكذب عارالعرب اليوم عن الم سة اإلم

  .المروءة والشجاعة
ليس رياء ،عرف عنه الصدقن يأيحب  ءوألن الصدق فضيلة،فإن المر:  بالصدق شتهاراال حب* 

حبيب الناس بالفضائل وإبعادهم عن الرذائل،وألن وت ،نتشار الخير بين الناسال انما حبإو،ومفاخرة
كما كان الحبيب  ،عرف عنه الصدقن يأفإنه يحب  ،فيه شكو يأ رد قولهي ال نأيحب  ،اإلنسان
 إلىليكن مرجعك ، "حد البلغاءأالصدق،وقال  هعن امعروفً  - صلى اهللا عليه وسلم -  ىالمصطف

  :،وقال الشاعر 3"فضل قرينألصدق قوى معين،واأالصدق،فالحق  ىلإالحق،ومنزعك 
  و,ن اللسان لما عــــــودت معــــــتادإ             عود لسانك قول الصدق تحظ به   

                                                 
 .192الماوردي ،أدب الدنيا والدين،ص -  1
  ).1303(رواه البخاري،الجامع الصحيح -  2
 .193أدب الدنيا والدين،الماوردي،ص -  3
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  في الخير والشر فانظر كيف ترتاد     ت له   تقاضي ما سننموكل ب
  

  .هذه دواعي الصدق فما هي األمور التي تعين على الصدق
  
  

  :األمور التي تعين على الصدق 
  

مر مكتسب،يكتسبها اإلنسان بجهده وإرادته،فقد يتأثر بالبيئة أو الذميمة أالتزام األخالق الحميدة 
المحيطة به،وحتى يص الباحث لى ما يعينه على ذلك،وقد لخَّإيحتاج  ،ود اإلنسان نفسه خلق الصدقع

  ـ:مور بما يلي هذه األ
  
لى إفعليه التوجه  ران يكون خيأعلى  او كبيرأ ارصغي امن أراد شيًئ :- عز وجل  - ستعانة باهللا الا* 

 عليه اهللا صلى -  اللَّه رسوِل خَلْفَ كُنْتُ : قَاَل "  :- صلى اهللا عليه وسلم - المعين سبحانه تعالى،قال 
 ِإذَا تُجاهك تَجِده اللَّه فَظْح،ا يحفَظْك اللَّه حفَظْا : كَلمات ُأعلِّمك ِإنِّي " , غُلَام يا : ،فَقَاَل يوما  - وسلم
 لَم بِشَيء ينْفَعوك َأن علَى اجتَمعتْ لَوِ الُْأمةَ َأن ،واعلَم بِاللَّه فَاستَعن استَعنْتَ وِإذَا اللَّه فَاسَأِل سَألْتَ
وكنْفَعِإلَّا ي ءبِشَي قَد هكَتَب اللَّه لَوِ لَكو، وااجعلَى تَمع َأن وكرضي ءبِشَي لَم وكرضِإلَّا ي ءبِشَي قَد 
هكَتَب اللَّه كلَيع تعفر، الَْأقْلَام فَّتجفُ وحلى إ لى اهللا بطلب التوفيق والتسديدإي توجه ،أ1" الص

  :سير،قال أحد الشعراء الصدق في األمور كلها،ألن من أعانه اهللا ووفقه وسدده هان عليه كل ع
  

عون الخالق المرء لم يجد إذا صح            اعسير امن اآلمال إال ميسر  
  
ليه وعندها إلى ما توجه إلى رأيه واجتهاده،وكله اهللا إلى غيره أو إما إذا تخلى العبد عن ربه وتوجه أ

  :الشاعر يره،وفي هذا قال بوقد يكون تدميره في تد ،كثر من صوابهأسيكون خطأه 
  

  فأول ما يجني عليه اجتهاده                  ون من اهللا إذا لم يكن ع
  
ليه ويسمع قوله ويعلم إو اإلنسان بأن اهللا يراه وينظر أإذا ما شعر المسلم : الشعور بمراقبة اهللا له  *
ه وجهره،وأنه ال يخفى عليه شيء في األرض والسماء،وفهم قول اهللا تعالىسر: "\��[��Z����_����^��]

                                                 
 .،صححه األلباني)2454(رواه الترمذي  -  1
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� �a��`"1،يعندها يصدق في نيته وقوله وعمله،وما إذا غفل أالصدق حتى يكتب عند اهللا صديقا، تحر
  .أثم طلق العنان للسانه كذب وغش وخان وغدر ونافقوأ عن ربه

  
  
د على أهمية األخالق وأنبياء وكلهم أكَّ اأرسل اهللا للناس رسلً: النظر في عاقبة الصدق والكذب  *
اهللا له من أجر جزاء صدقه،وما  عدأر من الكذب،فإذا ما عرف المسلم ما وحذَّ،ما الصدقميدة سيالح
سيما إذا علم أن ثمار الصدق  ،صدق ويردعه عن الكذبللكاذبين من عقوبة،فإن ذلك يرغبه بالِّ أعد

  .وكذلك الكذب ،الطيبة تعود عليه بالنفع والخير في الدنيا واآلخرة
  
وهذا واجب اآلباء والمربين والوعاظ،وذلك بالقدوة الحسنة : على األخالق منذ الصغر  التربية * 
ه عند اهللا ئزاوبيان ج ،فأتهم على صدقهمابالصدق وتشجيعهم عليه وترغيبهم فيه،ومك حبيبثم بالت ،اولًأ

إثمه  مر سيء،وتكريههم بالكذب وتنفيرهم منه،وبيانأفعل بذا ما اعترفوا إتعالى وعدم معاقبتهم 
ن هذا العمل مرذول وقبيح وغير أحتى يعلم الطفل ،بل ومعاقبتهم عليه إذا لزم األمر،وعاره

ى الطفل وينشأ نشأة سليمة صحيحة طيبة مقبول،عندها يترب.  
  
تأكد من صدق ما يويتم هذا بمراقبة اإلنسان نفسه عند الحديث،ف: تعويد المرء نفسه على الصدق  * 

ل بالظن،بل ويتكلف الصدق حتى يصبح عنده الصدق عادة وعبادة،ويصبح ال يكذب وال يقو،يقول
  : الصدق لديه سمة جلية،وقال أحد الشعراء في هذا 

  عود لسانك قول الخير تحظ به                       إن اللسان لما عودت معتاد
  
سان بمن من الطبيعي تأثر اإلن) : مصاحبة الصادقين وتجنب الكاذبين(الصحبة الصالحة  *
فإذا ما صاحب المرء ،"نتأقل لك من أقل لي من تخال ":  وقيل،"الصاحب ساحب":قيل ،لذلكّلليخا

الصادقين تعلم منهم الصدق وإن لم يكن كذلك،ألن الطبع استراق واألخالق اكتساب،وإذا نأى بنفسه 
ويبقى في  ،ثيرهم عليهبالكاذبين وأخالقهم وذم في نفسه سجاياهم،فإنه سيسلم من تأ طالتخاالوجنَّبها 

  . ذهنه قبيح أخالقهم فيتجنبهم ويخالفهم 
  
،وذلك ألن  - صلى اهللا عليه وسلم - وسيرة المصطفى  ،اإلكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل *

وفيه ما ،قصص السابقين األولين الصادقين والكاذبين فيهالقرآن أخالق وعبادات وترغيب وترهيب،و

                                                 
 ).18\50(سورة ق  -  1



117 
 

اهللا لكال الفريقين يوم القيامة من نعيم  هفعلهم،ومنه ما أعد جراء سوء أخالقهم وقبح جزاء من بهم حلَّ
و ألقى السمع وهو أ ،مقيم ومن عذاب الجحيم،وفيه من القصص المبين عبرة لمن كان له قلب

������Ê��É��È��Ç" : قال تعالى،شهيد � � � � � � � � � �Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��� � � � � �¾��½

��Î�����Í��Ì��ËÔ���� � �Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï "1 ، صلى  - والقرآن هو خلق المصطفى
 عندما سئلت عن خلق النبي عليه -  ارضي اهللا عنه - م المؤمنين عائشة أكما قالت   - اهللا عليه وسلم

 - ،وال بد من دراسة سيرة النبي 2" الْقُرآن خُلُقُه كَان" :  - ا رضي اهللا عنه -  السالم قالت الصالة
�" :العظيمة،كما وصفها اهللا تعالى خالقهأخاصة ، - ه وسلمصلى اهللا علي �n��m��� � �l��k"3،ي بوالن

��Í��Ì��Ë���������Ê�����É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��������Â��Á"  :: قال تعالىعليه السالم قدوتنا وأسوتنا،

����������Ñ��Ð��Ï�����������������Î"4.    
  
ب النفس ذِّهفالعبادات ت ،ستغفار كما أمر اهللا تعالى الالمحافظة على الصالة والصيام والذكر وا *

ب العبد من ربه،والصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر،والكذب منكر،والصيام عن ر باهللا،وتقروتذكِّ
قول ب عمالً ،نب قول الزورجلى تإمما يؤدي ،ي اإليمان فيثمر التقوى في القلبالطعام والشراب يقو

 يدع َأن في حاجةٌ ِللَّه ،فَلَيس بِه والْعمَل الزورِ قَوَل يدع لَم من ":  - وسلم صلى اهللا عليه - النبي 
هامطَع هابشَروخشوع نال أعلى  ،وأعطاها حقها من خضوع ،،فإذا التزم العبد بالعبادات5" و

  .ق بأخالق الصالحين،وعلى رأسها الصدقالمطالب،وتخلَّ
  
  
  

   آثار الصدق
  

يعود الصدق وللكذب آثاره الخبيثة فإن للصدق آثاره الطيبة الحميدة،وتعم آثاره الفرد والمجتمع، أنكما 
صها فما هي آثار الصدق،آثار الصدق كثيرة ومتعددة،يلخِّ،بالنفع على اإلنسان في الدنيا واآلخرة

  :الباحث باآلتي 
                                                 

  ).111\12(سورة يوسف -  1
  .ومسلم البخاري الشيخين شرط على ثقات، رجاله متصل، إسناده ).25240(رواه اإلمام أحمد في المسدد  -  2
    ).4\68(سورة القلم  -  3
  ).21\33(سورة األحزاب  -  4
 ).1780(رواه البخاري،الجامع  -  5
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صلى اهللا عليه  - طمأنينة،قال   - ليه وسلمصلى اهللا ع - خبر النبي أفالصدق كما : طمأنينة النفس * 
مطمئن ،فالصادق 1" رِيبةٌ الْكَذب وِإن، طُمْأنينَةٌ الصدقَ فَِإن، يرِيبك لَا ما ِإلَى يرِيبك ما دع :" - وسلم
  .د كذبه عنده شك وريبة،على عكس الكاذب الذي يولِّالنفس

  
وترتفع منزلته بين الناس  ،ف قدرهيعظم الصادق ويشرالصدق خلق عظيم،: الرفعة والشرف  * 

ومن ،وعند اهللا تعالى،وما ذلك إال ألن الصدق داللة على حسن السيرة ونقاء السريرة ورجاحة العقل
  .كانت هذه صفاته رفع الناس قدره فوقروه وقدموه وقدروه 

  
لناس ويحترمونه يطيب ثق به افإذا كان الصدق شرف ورفعة،فإن الشريف الذي ي: طيب العيش * 

خذت نصيحته ُأ،واتفاخر بنسبه وتؤلف صحبته،وتسمع كلمته ويصبح رأيه أمروتربح تجارته ويعيشه،
  .ومن كان هذا حاله طاب عيشه 

  
ر نفسه من المكدرات فال تلومه نفسه يالصادق يصفو باله،ويعينه صدقه على تطه: صفاء البال  * 

عاره،بل  نكشاف أمره وافتضاحه بالكذب وجراوال يخشى على رذيلة الكذب وال يخذله ضميره،
  .يصفوا باله لما يعلم من صدق سريرته وطهارة لسانه وحسن أخالقه

  
 ":: قال تعالىالعزة هللا ولرسوله وللمؤمنين،هذا ما بينه اهللا تعالى في كتابه العزيز : عزة النفس  *

f��� �e� �d� � cb� �a� � � � � � � � � � �`� �_��~�� � � �}� �|��{� �z�����h� �g
��k��� �j� � � �i"2  وينال المؤمن عزته من أخالقه خاصة الصدق،والمؤمن الصادق تأنف نفسه،

سيما الكذب،فينأى بنفسه عن كل  يا خلق الكذب المذموم والمرذول،ويردعه دينه وإيمانه عن الدنا
  .لى مهاوي الخسة والذلةإرذيلة تؤدي به 

  
ثق مطمئن ألنه يقف على أرض ثابتة،ال يخشى على نفسه فالصادق وا: الشجاعة والثقة في النفس  * 
قليل الثقة  امرتبكً اخائفً امره،على عكس الكاذب الذي تراه دائمأنكشاف سريرته وافتضاح انزالق باال

إال ألن سره كعالنيتهوما ذلك وبثقة عالية  ةًثابت بالنفس،والصادق يسير بخطى.  
  

                                                 
 .مسلم اإلمام شرط على ثقات، رجاله متصل، إسناده ،)1662( مسند اإلمام أحمد  -  1
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ا سبق من آثار إنما هي في الحياة الدنيا،أما في اآلخرة فإن اهللا م: الفوز بالجنة والنجاة من النار  * 
����Ö":: قال تعالىعظيما جزاء صدقهم، أجراأعد للصادقين المتقين  � ÕÔ��Ó��Ò�� � �Ñ� �Ð� �Ï� �Î

��è�����ç��æ��åä��ã��â��á��à��ßÞ�����Ý��Ü������ �Û��Ú��Ù��Ø��×"1 ، وهذه هي غاية كل مسلم
قال لى الفوز بالجنة إوالفوز بالجنة،واهللا سبحانه وتعالى أمر بالمسارعة اهللا تعالى  ان ينال رضأ

  .��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B"2"  :: تعالى
  
والبر كلمة جامعة تدل على كل وجوه الخير،والصالح من األعمال،وترك : لى البر إالصدق يهدي  * 

ب الحق وال وال يخون العهد وال يغش وال يكذِّيمان ال نفاق به،فالصادق ال يغدر إالمحرمات،فالصدق 
والحركات واإلشارات،وهكذا يكون الصدق ، يفجر،بل صدق في اإليمان والنية والعزم والقول والعمل

الصدقَ بِر  وعلَيكُم بِالصدق فَِإن:" إذ قال  - صلى اهللا عليه وسلم - صدق النبي ولى كل خير،إالطريق 
هي الْبِريقًا،ودص اللَّه نْدع كْتَبتَّى يقَ حدى الصرتَحيقُ ودصَل لَيجالر ِإنو، نَّةي إلَى الْج3" د .  

  
لى اإلنسانية إبل  ،مة بأكملهالى األإلى الجماعة وإوكما أن آثار الصدق تتعدى الفرد : سعادة األمة  * 

العيش،فبالصدق يشعر الناس  ادة والفرح والسرور وهناءةا السع،فأمة يتحلى أفرادها بالصدق تغمره
والخيانة والغش،وبالصدق تزدهر التجارة،وبالصدق تنظم شؤون األمة  ،باألمن على أنفسهم من الغدر

في معامالتها،وبالصدق تحفظ األمة أمنها الداخلي فال يستطيع العدو اختراق أمنها وإفشاء ذات بينها 
كالجسد   - صلى اهللا عليه وسلم - رادها الحبيب المصطفى أون األمة كما كوتفريق شملها،وبالصدق ت

 اوتتقدم وتتفوق علمي ،وتحفظ كرامتها وعزتها وحضارتها ،رباطها ويصلب عودها فيشتد ،الواحد
  .4فتكون رائدة وقائدة اوأخالقي ا،جتماعياو
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  . دور التربية اإلسالمية كعالج وقائي
  

ساليب العالج في الشريعة ألى إوإذا نظرنا ،"رهم وقاية خير من قنطار عالجد" اقالت العرب قديم
و من الناحية األخالقية لذلك نجد أن أن كان ذلك من الناحية الصحية إاإلسالمية وجدناها وقائية،

مرين اثنين هما أ بالتربية والتهذيب،وذلك من خالل ااإلسالم اهتم كثير:  
  - صلى اهللا عليه وسلم - اإليمان ينتج عنه حب اهللا تعالى وحب النبي و: زرع اإليمان في القلوب  * 

في عاله،ومن خاف مقام ربه نهى  طاع،وينتج عن اإليمان الخوف من اهللا سبحانه جلَّأومن أحب 
��Z]��" :نفسه عن المعاصي والهوى،وينتج عن اإليمان الشعور برقابة اهللا تعالى من خالل قوله تعالى

�̀�_����^��]��\��� �a"1 ، ومن خالل قوله تعالى:  "��Ø��×Ö��Õ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í

��ä��ã��â��á��à��ßÞ��Ý��Ü��Û���� �Ú��Ù"2أ،وم رذائل ول ما جاء به اإلسالم هو العقيدة،فحر
الجاهلية وخرافاتها،وزرع في الصدور التوحيد،وبين لنا أن اإليمان يزيد بالطاعات وينقص 

قد يجبن اإلنسان أو يخون إذا ما تعرض  امثلًا،إلسالم مشكلة ضعف اإليمان وقائيلج اابالمعاصي،وع
 علَى اجتَمعتْ لَوِ الُْأمةَ َأن واعلَم:"  - صلى اهللا عليه وسلم - قول النبي  :تالء،وكان العالج الوقائيبلال
َأن وكنْفَعي ءبِشَي لَم وكنْفَعِإلَّا ي ءبِشَي كَ قَدهتَب اللَّه لَوِ لَكوا ،وعتَملَى اجع َأن وكرضي ءبِشَي لَم 

وكرضِإلَّا ي ءبِشَي قَد هكَتَب اللَّه كلَيع تعفر، الَْأقْلَام فَّتجفُ وحوقد يتنازل اإلنسان عن دينه 3"الص،
�¦����"عالىعلى رزقه،وكان العالج من عند اهللا ت اأو كرامته خوفً �¥� �¤� � �£� � �¢� �¡�����~

� من  اعلى حياته وهرب اخوفً ،وقد يولي المسلم دبره فيتخاذل عن نصرة الدين واألمة،" 4 §�
ال  اال يستبدل،ومكانً ابأن جعل الموت له أجل ال يؤخر وسبب ،ائيوقا ايضأالموت،وكان عالج اإلسالم 

قال تعالى،ريغي ::  "��g��f��e��d����c��b����r��q��p��o������n��m��lk��������j��i���h

{��z��yx���w���v��u��t��s "5وكل سنة من  ،،بل إن كل آية من كتاب اهللا تعالى
ان المؤمن ترك المعاصي وابتعد لى اإليمان،فإذا ما قوي إيمإ والسالم تدعوسنن النبي عليه الصالة 

الصادقين  ،أيصبح من المتقينيف يقينلى درجة الإمن الطاعات حتى يصل  ثركأو ،اتبهالش عن
  .اتهم وأقوالهم وأعمالهم وكل ما يصدر عنهم نيبإيمانهم و
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ولى اإلسالم أهمية عظمى لألخالق الحميدة،بل إن الدين اإلسالمي قائم أالتربية على األخالق،لقد  * 
د والشرائع،أما على العقيدة والشريعة واألخالق،وقد يختلف الناس على العقائ: على أمور ثالثة هي 

األخالق فهناك اتفاق بين عقالء البشر على مر مع عالقة البشر بعضهم العصور،واألخالق سر 
وتبنى معامالت الناس بعضهم البعض ،البعض،واألخالق عنوان اإلسالم وعالمة اإليمان واإلحسان

لذلك اهتم اإلسالم ،يمانخالق،بل جعل الناس األخالق عالمة دالة على صحة الدين وقوة اإلعلى األ
صلى اهللا  - اسمه محمد  ان بعث اهللا للناس نبيأهتمام باألخالق والتربية عليها،ومن مظاهر هذا اال

اه ربه على عينه وعصمه في صغره وكبره ووصفه ولقبه الناس بالصادق األمين،رب  - عليه وسلم
صلى اهللا عليه  - ة وأسوة للعالمين،فكان ،وجعله قدو��n��m�����l��k"1: :" ،قال تعالىبالخلق العظيم

صلى  - ،وكان يسأل اهللا حسن الخلق ويستعيذ باهللا من سيء األخالق،قال احسن الناس أخالقًأ  - وسلم
نت،واصرف عني سيئها ال أال إألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها  يهدنااللهم  " - اهللا عليه وسلم

ي أعوذ بك من منكرات نِّإاللهم  "  - عليه وسلمصلى اهللا  - وقال  2"نتأال إيصرف عني سيئها 
صلى اهللا عليه  - ومن ثم حث النبي األمراض،:واألدواء،3"هواء واألدواءاألخالق،واألعمال واأل

  - :خالق وبين فضلها،ومن فضائلها على مكارم األ  - وسلم
  
بد الرحمن بن ،عن ع - صلى اهللا عليه وسلم - هذا ما بينه النبي : عالمة على حب اهللا ورسوله * 

فدعا بطهور،فغمس يده    - صلى اهللا عليه وسلم - كنا عند النبي : قال  - رضي اهللا عنه  - الحارث 
حب : ،قالوا "ما حملكم على ما فعلتم ؟" - صلى اهللا عليه وسلم - حسوناه،فقال النبي ففتوضأ فتتبعناه 

دقوا إذا حدثتم،وأحسنوا ائتمنتم،واص وا إذافإن أحببتم أن يحبكم اهللا ورسوله فأد": اهللا ورسوله،قال 
لى محبة اهللا ورسوله تكون في إن الطريق أبين تفمن هذا الحديث الشريف ي،4"اوركمججوار من 
  .بخلق الصدق يحبه اهللا ورسوله فليتحلَّ راد أنأالصدق،فمن 

  
 َأحسنُهم ، ِإيمانًا نينالْمْؤم َأكْمُل "  - صلى اهللا عليه وسلم - قال النبي : عالمة على كمال اإليمان  *

درجات،والصدق من أرفع  ،وكما هو معروف فإن اإليمان5" ِلنساِئهِم خيارهم ، وخيارهم ، خُلُقًا
  .األعمال وأكرمها لذلك يعلو به اإليمان
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أقرب و  - صلى اهللا عليه وسلم - النبي  هالصادق يحب:محبة النبي صلى اهللا عليه وسلم والقرب منه* 
حسن أويجلس بجواره يوم القيامة   - صلى اهللا عليه وسلم - أحسن الناس النبي ،والناس إليه يوم القيامة

صحاب األخالق الكريمة،وأحسن األخالق الصدق وبهذا يكون أحق الناس أحسن الناس أالناس،و
إن من  "  - وسلم صلى اهللا عليه - قال النبي ،نيهم الصادق  - صلى اهللا عليه وسلم - بالقرب من النبي 

عدكم مني يوم القيامة أب،وليإبغضكم أ،وأن احاسنكم أخالقًأيوم القيامة  اقربكم مني مجلسأو ليإحبكم أ
  . 1"والمتفيهقون ،والمتشدقونالثرثارون،

  
 : قَاَل: ما قال - رضي اهللا عنه  - عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص :يجعل صاحبه من خيار الناس* 
 قَد : قُلْنَا : قَاَل ، الصادق واللِّسانِ ،2 الْمحمومِ الْقَلْبِ ذُو : قَاَل ؟ النَّاسِ خَير من ، اللَّه نَبِي يا " : قُلْنَا

 وال ، بغْي الو ، فيه ِإثْم ال الَّذي النَّقي التَّقي : قَاَل . ؟ الْمحموم الْقَلْب فَما ، الصادقَ اللِّسان عرفْنَا
دس3" ح.  
  
 - قال ،لى ما يثقل الميزان وينجي من النارإوما أحوج العبد يوم القيامة : الميزان يوم القيامة  يثقل* 

غض بثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق وإن اهللا يأما من شيء "  - صلى اهللا عليه وسلم
  .،والصدق من أحسن األخالق 4"الفاحش البذيء

  
" :نفسكم أضمن لكم الجنة أمن  ااضمنوا لي ستً " - صلى اهللا عليه وسلم - قال : يدخل الجنة  * 

 ِإذَا ،وَأدوا وعدتُم ِإذَا ،وَأوفُوا حدثْتُم ِإذَا اصدقُوا : الْجنَّةَ لَكُم َأضمن َأنْفُسكُم من ستا ِلي اضمنُوا
نْتُمفَظُوا اْؤتُماحو، كُموجوا فُرغُضو، كُمارصكُفُّوا َأبو، كُميد5" َأي ،صلى اهللا  - ى النبي ولذلك وص

 , " كُنْتَ َأينَما َأو , كُنْتَ حيثُما اللَّه اتَّق "  - صلى اهللا عليه وسلم - قال ،بحسن الخلق  - عليه وسلم
 حسنٍ بِخُلُق النَّاس خَاِلق " : قَاَل , زِدني : قَاَل , " تَمحها الْحسنَةَ السيَئةَ َأتْبِع " : قَاَل , زِدني : قَاَل
  :أقوالهم ،وعلى هذا درج العلماء والصالحون عملًا وقولًا،ومن 6"
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  "ال بحسن الخلقإما ارتفع من ارتفع ": قال عطاء  
: علمه وإن قل عمله و على الدرجاتألى إربع ترفع العبد أ":د يالجنَ قال

  "السخاء،وحسن الخلق وهو كمال اإليمانوالتواضع،والحلم،
  1"ء الخلقن يصحبني عابد سيأمن  ليإحب أن يصحبني فاجر حسن الخلق ئل": ل يضقال الفُ

اوهكذا عالج اإلسالم ظاهرة الكذب بالتربية على األخالق الحسنة ترغيب وهكذا ربى النبي اوترهيب، - 
 بذبعدهم عن الكأو اصدقهم لسانًأو احسن الناس أخالقًأصحابته الكرام فكانوا   - صلى اهللا عليه وسلم

خالقهم وكثر فيهم الكذب  وما عاد أ،أما وقد ابتعد الناس عن هذا النهج فقد ساءت هو كبير هغيرص
ون الكذب من كبائر الذنوبالناس ينبذون الكاذب ويزجرونه،وما عادوا يعد.  

  
  ��ة �BC 9ج ا��@بدور ا=:ا�0;#: ا��"�9

  

فعمل على بنائها ابالغً الألسرة في اإلسالم دور كبير في التربية،لذا اهتم اإلسالم باألسرة اهتمام،
أمره نها،فحث الرجل على اختيار الزوجة ووتكوينها على أسس سليمة صحيحة،وذلك منذ بداية تكوي

 ،وجماِلها ،وِلحسبِها ِلماِلها : ِلَأربعٍ الْمرَأةُ تُنْكَح "باختيارها على أساس الدين،قال صلى اهللا علبه وسلم
،وحث المرأة أن تتزوج من صاحب الدين والخلق 2" يداك تَرِبتْ الدينِ بِذَات ،فَاظْفَر ،وِلدينها

 تَكُن تَفْعلُوا ِإلَّا ،فَزوجوه ودينَه خُلُقَه تَرضون من َأتَاكُم ِإذَا " - صلى اهللا عليه وسلم - واألمانة،قال 
إال للمسؤولية التي تقع على عاتق الوالدين في  ،،وما كل هذا االهتمام3"عرِيض وفَساد الَْأرضِ في فتْنَةٌ

،وكيف تساعد في عالج ؟التربية،خاصة التربية األخالقية،فما هو الدور الذي تقوم به األسرة
ومنه  ،في الوقاية من االنحراف األخالقي اهام اإن لألسرة دوروكما أسلف الباحث ف؟الكذب

  :    ما يلي الكذب،وذلك من خالل التربية الصحيحة السليمة،وذلك من خالل
  
األب واألم واألخ  األكبر والمربي هو المثل األعلى للطفل،ومن المعروف أن :القدوة الحسنة *

،فهو يقلِّد ما يراه وما يسمعه،والطفل في هذه المرحلة يقضي األطفال ما دون السابعة يميلون إلى التقليد
ن صالحين نشأ فعلون، ويقول ما يقولون،فإن كان الوالداجلَّ وقته مع والديه وإخوانه،لذا نراه يفعل ما ي

وفي كثير من األحوال يكون السبب في كذب األطفال ،فاسدا،وإن كانا فاسدين نشأ الطفل صالحاالطفل 
من الكذب على األطفال،وربما استهان   - صلى اهللا عليه وسلم - باء،لهذا حذَّر النبي هو كذب اآل

الوالدان بالكذب على األطفال أو أمامهم،وقد يعلِّم األب ولده الكذب مباشرة وهو ال يعلم،كأن يقول له 
                                                 

  .18خلق المؤمن،مصطفى مراد،ص -  1
 ).4727(رواه البخاري  -  2
 قال األلباني حديث حسن لغيره) 1957(رواه ابن ماجة   -3
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،لذلك واجب إذا سأل عني أحد، فقل له أبي غير موجود،فالتربية بالقدوة أفضل وسائل التربية وأنجعها
  .على اآلباء التحلي باألخالق، خاصة الصدق كي يربي أبناءه على الصدق

التربية مسؤولية كبيرة وهامة وشاقة،خاصة في هذا العصر الذي انتشر فيه  :التربية اإلسالمية* 
ه الفساد،فكل ما يحيط باإلنسان في هذه الحياة يدعو إلى االنحراف، ودخل فيه الفساد األخالقي،حتى أن

أصبح من العسير على األهل حماية أبنائهم من رؤية مظاهر االنحراف والفساد،فالتلفاز والحاسوب 
والشارع والمحمول، والمدرسة والمؤسسة ومكان العمل،  وحتى اإلعالنات في الشوارع، تنتشر فيها 

ة أصعب،لذا مظاهر االنحراف األخالقي،وكلَّما زادت دواعي االنحراف كانت المسؤولية أكبر،والمهم
وجب أولًا على المربين أن يعلموا أن التربية اإلسالمية واجبة عليهم،ومهمة التربية مسؤوليتهم،وقد 

¡��¢�����£�����¤���¥¦��§��¨��©��ª»��¬®��¯��°������: "  أمر اهللا بها المربين،قال تعالى

�����º��¹��¸��¶��µ���´��³��²���±���°«��: " ،وقال تعالى1" �̄�®��¬��«

¼����Â��Á��À��¿��¾��½"2وقال تعالى، " :��gf��e���d��c"3 ،  وقد حذَّر النبي، - 
صلى  - المربين من التقصير في مسؤوليتهم التربوية وأنهم سيحاسبون،قال   - صلى اهللا عليه وسلم

 في راعٍ ،والرجُل رعيته عن ومسُئوٌل راعٍ ،والِْإمام رعيته عن ومسُئوٌل راعٍ كُلُّكُم"  - اهللا عليه وسلم
هلُئوٌل َأهسمو نع هتيعَأةُ ررالْمي ،وف تيا بجِهوةٌ زياعُئولَةٌ رسمو نا عهتيعر مالْخَادي ،واِل فم 
هدياعٍ سُئوٌل رسمو نع هتيعتُ : ،قَاَل ربسحو َأن ُل : قَاَل قَدجالراعٍ وي راِل فوالتربية 4" َأبِيه م،

  :المقصودة هي التربية اإلسالمية،وتتحقق التربية اإلسالمية بما يلي
  
وأركان اإلسالم وتعليمه  ،ونعني بالتربية اإليمانية ربط الطفل بأركان اإليمان:التربية اإليمانية*

دات واألخالق،واألحكام الفقهية،فعلى اآلباء تنشئة فلذات مبادي الشريعة اإلسالمية،وهي العقائد والعبا
أكبادهم على هذه المباديء العظيمة الطيبة،وهذا حق للطفل على والديه في اإلسالم، وقد وضع لنا 

للتربية اإلسالمية الصحيحة منذ والدة الطفل إلى أن ينشأ  امنهاج  - صلى اهللا عليه وسلم - النبي 
الصالة وهو ابن سبع  معلَّنَّك بالتمر،ويحيأن يؤذن بُأذن الطفل عند والدته،و نشأة إسالمية،فمن السنة

 - صلى اهللا عليه وسلم - سنين،وتعليمه الحالل والحرام،وتعليمه القرآن وأحكامه،وسيرة المصطفى 
،فيحميه إيمانه من االنحراف اصادقً امحصنً ا،فإذا تربى الولد على اإليمان وعلى األخالق كان مؤمنً

األخالقي،فال يكذب ،بل يتحرى الصدق في كل ما يقول ويعمل،ألنه يعلم أنه محاسب على قوله 

                                                 
 ).123\20(سورة طه  -  1
 ).6\66(سورة التحريم  -  2
 ).11(سورة النساء  -  3
 ).2560(البخاري  -  4
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وتجدر اإلشارة هنا إلى أهمية تعليم األوالد القرآن الكريم،فمن  ،وعمله ونيته،وأن اهللا مطلع عليه
القرآن الكريم تصال به،ومانه، وكان قريبا من ربه دائم االوقوي إي ،تعلَّم القرآن الكريم رقَّ قلبه

صلى اهللا عليه  - ثِّ النبي ين السبب في حيذكِّر باألخالق وبيوم القيامة يوم الحساب،ومن هنا يتب
م بتعليم أبنائهم  - رضي اهللا عنه  - آن الكريم كل يوم،ولهذا اهتم الصحابة على قراءة القر  - وسلم

رضي اهللا  - بن أبي وقاص ،يقول سعد  - صلى اهللا عليه وسلم - القرآن الكريم وسيرة المصطفى 
كما نعلمهم السورة   - صلى اهللا عليه وسلم - كنا نعلِّم أوالدنا مغازي رسول اهللا "رضاه أو  - عنه 

،وعلى هذا دأب العلماء والمربون في العصور السابقة،فكان العلم وكانت 1"من القرآن الكريم
 .لتربوي اإليماني الصحيحها االحضارة،وما انحدرت أمتنا في زماننا إال بسبب تخليها عن منهج

  
وبناء على ما تقدم نقول إذا ما قام المربون بمسؤولياتهم وربوا أبناءهم على اإليمان تخرج من بين 
أيديهم مجتمعا طيب خلوق صادق،أما إن قصروا وأهملوا، أنتجوا جيلًا هاملًا فارغًا يسير في ذيل 

  :القافلة،وقد أحسن من قال
  ان منَّا           على ما كان عوده أبوهوينشأ ناشيء الفتي

  وما دان الفتى بحجى ولكن        يعوده التدين أقربوه                     
  
والمقصود بالتربية األخالقية،التربية على المباديء األخالقية وفضائل األخالق :التربية األخالقية *

ألمانة والوفاء بالعهد، والنخوة والمروءة وحفظ اللسان التي أقرها اإلسالم، وحثَّ عليها، كالصدق وا
  .الخ...وغض البصر

  
وهذا من أوجب واجبات المربي،وما ذلك إال ألهمية األخالق التي تعتبر ثمرةً للتربية اإليمانية،فمن 
تربى على اإليمان تحلَّى باألخالق،ومن شطَّ به أهله عن التربية اإليمانية تربى على الضالل 

لفسوق، واالنحراف،فانجرف وراء الشهوات والملذات، متاجرا بالدنيا بعيدا عن اآلخرة،ونتيجة وا
  .ذلك نفاق وسوء أخالق،وعلى رأسها الكذب والغشُّ والخداع والغدر والخيانة

المربين إلى أهمية التربية على األخالق وحثِّهم على   -صلى اهللا عليه وسلم -وقد وجه النبي 
 َأدبه يحسن وَأن ، اسمه يحسن َأن الْواِلد علَى الْولَد حقِّ من ِإن"  - صلى اهللا عليه وسلم -  ذلك،قال 

  .3" َأدبهم وَأحسنُوا , َأولَادكُم َأكْرِموا"  - صلى اهللا عليه وسلم - ،وقال 2"

                                                 
 .،حسن لغيره)1558(الطبقات الكبرى،محمد ابن سعد  -  1
 .حسن لغيره) 1868( نور الدين الهيثمي،كشف األستار-  2
 .حسن لغيره) 3669(رواه ابن ماجة  -  3
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، ومتابعتهم في جميع شؤون فاآلباء مسؤولون عن إصالح نفوس أوالدهم وتقويم اعوجاجهم
حياتهم،في البيت والمدرسة، وأثناء تعاملهم مع اآلخرين،وهم مسؤولون عن توجيه أبنائهم نحو 
الصدق واألمانة واإليثار، والمشي في حوائج الناس، واحترام الكبير وإكرام الضيف، واإلحسان إلى 

الكذب والخيانة، وكل مساويء  الناس واالستقامة والتواضع وحب الخير للناس وحب الناس،وبغض
األخالق،وهم مسؤولون عن تنزيه ألسنة أوالدهم و تطهيرها عن دنايا األفعال واألقوال،كالسباب 

  .والشتم واأللفاظ الهابطة،والعادات القبيحة، وخوارم المروءة والشرف
  

قبيح من  وخالصة القول،على المربين تربية أبنائهم على كلِّ ما هو حسن،وتجنيبهم كل ما هو
تقيا، عالما، حليما، مستشعرا بالمسؤولية  يتطلب من المربي أن يكون مخلصا األقوال واألفعال،وهذا

  .وصحابته الكرام  - صلى اهللا عليه وسلم - قدوة حسنة ألبنائه، كما كان الحبيب المصطفى 
  
خرين،فمنذ نعومة اإلنسان بطبعه اجتماعي، ال يستطيع العيش بعيدا عن اآل: اختيار الصديق* 

أظفاره يبحث بفطرته عن رفيق، حتى في داخل البيت،وإذا خرج منه بحث عن صاحب،وإذا توجه 
إلى المدرسة تجده ينتقي من الرفقاء ما يتفق معهم أدبا أو شقاوة أو اجتهادا،وإذا ما كبر وانخرط 

اإلسالم أهمية كبرى بالحياة االجتماعية والعملية تجده خص نفسه ببعض األصحاب،لذلك أولى 
���l": قال تعالىالرفقة والرفقاء،ففي القرآن الكريم حذَّر اهللا تعالى من الصحبة السيئة،لمسألة 

�r��q��p�� � �o��n���m"1ًرفقة قرناء السوء واحتمال  عن عاقبة ا،وضرب اهللا لنا مثل
���è��ç��æ�����������å��ä��ã��â��á�A���G��F��E��D��C��B: " تأثيرهم على قرنائهم،قال تعالى

��]����� � �� � �\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q���P��O��N��M��L���K��J��I��H

��e��d��c��b���a��`��_��^"2  وذكر اهللا لنا حال من يتبعون رفقاء السوء بعد ما تبين،
�: " لهم عاقبة أمرهم وما حلَّ بهم من سوء بسبب قرناء السوء،قال تعالى j� � � � i� � h� � g���k

������ � ~�� � � � � }�� |� � � � {��z� � y�� x� � w�� � � � v�� � � u�� � t�� s� � r�� q� � � p�� o�� n� � m�� � � � � l

،وقد أخبرنا اهللا تعالى أن قرين السوء يتخلَّى عن قرينه 3" ¡¢���£��¤��¥���¦��§
��: " يوم القيامة،قال تعالى �́ �³��²����������±��°���� �̄�®��¬��«��ª"4 ه صلى اهللا علي - ،وبين لنا النبي

                                                 
 ).67\42(سورة الزخرف  -  1
  ).57- 51\37(سورة الصافات  -  2
 ).28،29\25(سورة الفرقان 3
 ).27\50(سورة ق  4
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 الْمرء"  -صلى اهللا عليه وسلم - أن اإلنسان يتأثر بخليله ويسير على ذات الطريق،قال   - وسلم
من   - صلى اهللا عليه وسلم -حذّر النبي ا يفي هذ،و1" يخَاِلْل من َأحدكُم ،فَلْينْظُر خَليله دينِ علَى

  وقال أحد الشعراء مرافقة قرناء السوء،
  وسل عن قرينه              فكل قرين بالمقارن يقتدي عن المرء ال تسأل

  
بين   -صلى اهللا عليه وسلم -وال أجلَّ وال أروع من المقارنة التي بينها الحبيب المصطفى 

 الصاِلحِ الْجليسِ مثَُل"  - صلى اهللا عليه وسلم -الجليسين،الجليس الصالح وجليس السوء،قال 
 َأو تَشْتَرِيه ،ِإما الْمسك صاحبِ من يعدمك ،لَا الْحداد ،وكيرِ الْمسك صاحبِ ثَِل،كَم السوء ،والْجليسِ

تَجِد هرِيح يركو، اددرِقُ الْححي نَكدب َأو كبثَو َأو، تَجِد نْها موبما أن النبي صلى اهللا 2" ًخَبِيثَة رِيح،
هنا نحو الخير،وهو المعلم األول والمربي الفاضل،وجب علينا أن نسير على عليه قدوتنا وموج

خطاه،ومن هنا يجد المربي نفسه ملزما بمتابعة ولده وتوجيهه،بل ويختار له الصحبة الصالحة 
المؤدبة،وال يألو في ذلك جهدا،فإن التربية في البيت وحدها ال تكفي،ألن الولد بعد خروجه من البيت 

سة يلتقي بأصحابه أكثر من والديه،وبناء عليه يجب على المربي أن يتعرف على أصحاب إلى المدر
ولده وعلى البيئة التي يعيش فيها هؤالء األصحاب،وينتقي لولده أفضل الرفقاء وأحسنهم أدبا ونسبا 

احب إال وسمعة وعلما،ألنه حتما سيتأثر بهم،وقبل كل هذا على المربي أن يكون قدوة لولده،فال يص
تقيا نقيا، فيكون مثلًا لولده،وعلى المربي أن يربط ولده بصحبة المساجد ويجنبه كل رفقة سواها،وإال 
  .اختار الولد لنفسه رفقاء، ولربما اتَّبع هواه وهوى قرينه فضلَّ وأضل، وخاب وخسر الدنيا واآلخرة

  
واجتهد وبذل جهده في التربية  آخر الدواء الكي،إن قام المربي بواجبه،:العقوبة على الكذب* 

والنصح واإلرشاد،ثم لم يجد ذلك نفعا، وجبت العقوبة،وهذا يجعل الباحث يبين موقف اإلسالم من 
  .التربية بالعقوبة

  
  

                                                 
 .حسن إسناده ،)8217(رواه أحمد في المسند  -  1
 ).197(رواه البخاري  -  2



128 
 

  موقف اإلسالم من العقوبة
  

�����: " اإلسالم دين الرحمة واِّللين،دين الحكمة واإلرشاد،دين االحترام واإلكرام،قال تعالى �̀ �_�����a

�o��n��m��l���k� �j��i��h��g��f��e��d� � �c��b"1 واإلسالم،
يرفض امتهان كرامة اإلنسان مسلما كان أو غير مسلم،ألنه دين اإلحسان،واهللا تعالى كتب اإلحسان 
على كل شيء،وأولى الناس باإلحسان هم األطفال،واإلسالم دين أحكام وتشريعات جعلها اهللا من 

ب في مصلحته،ومن هذه التشريعات قانون العقوبات،الذي يهدف إلى إحقاق أجل اإلنسان،وكلها تص
الحق وإعطاء كلَّ ذي حق حقه،وتربية النفوس وتهذيبها، وردع المعاندين المصرين على االعتداء 
على اآلخرين، واستضعافهم وسلبهم كرامتهم وحقوقهم،فمبدأ العقوبة في اإلسالم موجود،ولكن 

ضوابط وشروط،فهي خطة إصالح وعالج وتربية،ال تهدف إلى التعذيب بطريقة ممنهجة،وضمن 
واالنتقام،إنها طريقة اإلسالم التي وضعها رب العالمين لعباده،مع العلم أن األصل في التعامل الِّلين 

تعامل مع من يوكيف كان   -صلى اهللا عليه وسلم - والرحمة ويدلل على ذلك سيرة المصطفى 
���N��M��L���K��J��IO��W���V��U��T��S��R" ك اهللا تعالى حوله،وقد شهد له بذل � � �Q��PX���

_��^��]��\��[��Z��Y`��e��d��c���b��af��j��i��h��g"2 وهي ما أمر به،
يود  و, 3" الْمعنِّف من خَير الْمعلِّم فَِإن ، تُعنِّفُوا ال علِّموا"  - صلى اهللا عليه وسلم -المربين،قال 

  :خطة التربية اإلسالمية بالتدرج،وهي كما يلي ث أن يضع بين يدي الفاريء الكريمالباح
  

ونجد هذا في الحديث الذي يرويه عمر بن أبي سلمة عـن توجيـه   :اإلرشاد إلى الخطأ بالتوجيه*  
كنـت فـي   "  -رضي اهللا عنه  -له وهو في بيته تحت رعايته،قال  -صلى اهللا عليه وسلم -النبي

 -،وكانت يدي تطيش في الصحفة،فقال لي رسـول اهللا   -صلى اهللا عليه وسلم - حجر رسول اهللا
 ،وكُْل بِيمينك ،وكُْل - وجل عز - اللَّه ،سم بنَي يا " : هشَام ،قَاَل " عمر يا " -صلى اهللا عليه وسلم

 عليـه  اهللا صـلى  - النبي ه،لكنعلي،وقصة الرجل الذي بال في المسجد فغلَّظ الصحابة 4" يليك مما
 الْقَـوم  ِإلَيه فَقَام , الْمسجِد في باَل َأعرابِيا َأن ،عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبد عنف ووجه، علم  -وسلم

وهرَأغْلَظُوا ، فَانْتَهو فَقَاَل ، لَه وسلم عليه اهللا صلى - النَّبِي-  : " وهعرِيقُ ، دَأهلَى واوع ِلهوجِال بس 
نم اءم ا َأولْود نم اءا ، مفَِإنَّم ثْتُمعب رِينسيم ، لمثُوا وعتُب رِينسعم " ، ثُم قَام اهللا صـلى  - النَّبِي 

                                                 
 ).70\17(سورة اإلسراء  -  1
  ).159\3(سورة آل عمران  -  2
 .، حديث حسن لغيره)1613(رؤاه  البيهقي ،شعب اإليمان  -  3
 ..ثقات رجاله متصل، إسناده )15988(رواه أخمد،المسند  -  4
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 وال ، ومحمدا ، ارحمني اللَّهم : األعرابِي قَاَل ِإذْ , يصلُّون هم فَبينَا خَلْفَه واألعرابِي ،  -وسلم عليه
محنَا تَرعا مدا ، َأحفَ فَلَمروُل انْصسر قَاَل  -وسلم عليه اهللا صلى - اللَّه  لَـه : "  تَ  لَقَـدـرجتَح 
  .1"واسعا

  
  - عليه وسلم صلى اهللا - واألمثلة من هدي النبي :اإلرشاد والتوجيه بالتودد والتحبب لألطفال * 

 "،  - عنه اهللا رضي - سعد بن سهل عن" كثيرة،ويكفي مثاال على ذلك قصة استئذانه ابن عباس،
وَل َأنسر وسلم عليه اهللا صلى -  اللَّه -  يابٍ ُأتبِشَر نعو، هينمي غُلَام نعو، ارِهساخٌ يفَقَاَل َأشْي، 

  .2"يده في فَتَلَّه َأحدا منْك بِنَصيبِي ُأوثر لَا ،واللَّه لَا : الْغُلَام ،فَقَاَل هُؤلَاء ُأعطي نَأ ِلي َأتَْأذَن : ِللْغُلَامِ
  
  - وسلم عليه اهللا صلى - والنبي الحج في النساء إلى ينظر الفضل:التوجيه والتربية باإلشارة * 

 ، وسيما َأبيض الشَّعرِ حسن رجلًا وكَان : عباسٍ بن لْفَضَلا النَّبِيَ َأردفاآلخرَ، الشِّق على يزيحه
 فَوضع ، ِإلَيهِن ينْظُر الْفَضُل فَطَفقَ يجرِين الظُّعن مر  - وسلم عليه اهللا صلى -  اللَّه رسوُل دفَع فَلَما

 الْآخَرِ الشِّقِّ ِإلَى وجهه الْفَضُل وصرفَ الْفَضِل وجه علَى يده  - وسلم عليه اهللا صلى -  اللَّه رسوُل
 الشِّقِّ ِإلَى وجهه الْفَضُل وصرفَ الْآخَرِ الشِّقِّ ِإلَى يده  -وسلم عليه اهللا صلى -  اللَّه رسوُل وحوَل
  .يريد تعليمه غض البصر،3 ُينْظُر الْآخَرِ

  
عندما وبخ أبا   -صلى اهللا عليه وسلم - ونجد هذا في سنة المصطفى :لتربية بالتوبيخاإلرشاد وا * 

 وكَانَتْ ، كَالم رجٍل وبين بيني كَان : -  عنه اهللا رضي -  ذر أبو قَاَل بأمهذرٍ لمعايرته أخاه المسلم 
هةً ُأميمجلْتُ ، َأعا فَننْهي ، منالنَّ ِإلَى فَذَكَرتَ " : ِلي فَقَاَل ،  -وسلم عليه اهللا صلى - بِيبابفُالنًا َأس 
،وهذه 4"جاهليةٌ فيك امرٌؤ ِإنَّك " : قَاَل ، نَعم : قُلْتُ " ؟ ُأمه من َأفَنلْتَ " : قَاَل ، نَعم : قُلْتُ . " ؟

  .            عقوبة،وكثير من الناس يكفيه التوبيخ
  

  .ولنا في قصة الصحابة الثالثة الذين تخلَّفوا عن غزوة تبوك مثال صارخ :د بالهجر اإلرشا*  
  

                                                 
 .البخاري رجال رجاله ثقات، رجاله متصل، إسناده )1601(رواه محمد عبد الرازق في المصنف  -  1
 ).2428(رواه البخاري -  2
 .ثقات رجاله حسن إسناده )1631(رواه أبو داود  -  3
 ).3147(رواه مسلم  -  4
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 وهم بِالصلَاة َأولَادكُم مروا "  - صلى اهللا عليه وسلم -قال : وأخيرا اإلرشاد والتوجه بالضرب *  
نَاءعِ َأببس يننس موهرِباضا ،وهلَيع مهو نَاءشْ َأبرٍع يننقُوا سفَرو، منَهيي باجِعِ فضوكذلك قرر 1" الْم،

���Z:  " القرآن الكريم ضرب المرأة الناشز بعد الوعظ والهجر،قال تعالى � �Y� �X
��k������������j��i����h���gf��e��d��c��b��a��`_�����^��]��\��[

l "2 الشروط هي ،إذن العقوبة قررها اإلسالم ،ولكن ضمن شروط،ومن هذه:-   
  .الضرب ال يجوز إال بعد نفاد كل وسائل التربية *  
  . أن ال يضرب المربي وهو في حالة الغضب الشديد *  
  .الخ ...أن يتجنب المربي إيقاع األذى فال يضرب الوجه والرأس والبطن * 
  .أن يكون الضرب بعد سن العاشرة * 
  .أن يكون الضرب خفيفًا* 
  .بأداة توقع األذى أن ال يكون الضرب * 
  .أن ال يكون الضرب أمام اآلخرين إال أن يكون حدا أو قصاصا من أجل العبرة * 
  . أن ال يكون الضرب على الوجه ألنه يعد مكان الكرامة* 
كبيرة، ومن المرة األولى،بل إذا أعاد الطفل الكذب،ولم كل صغيرة و أن ال يكون الضرب على*  

كل وسائل التربية من ترغيب وترهيب، ضرب وشُدد عليه ولكن ضمن يردعه الوعظ واإلرشاد، و
  .الشروط السابقة 

هذا تلخيص لمنهج اإلسالم في العقوبة،وأسأل اهللا أن ال يكون مخلًا، ومن أراد االستزادة فليرجع  - 
  .  للدكتور عبد اهللا ناصح علوان الذي أفدت منه كثيرا ) تربية األوالد( إلى كتاب

  
  
  

  دور المؤسسات الفلسطينية في عالج ظاهرة الكذب:ب الثالثالمطل
  

والحديث هنا يدور حول المؤسسات التي لها تأثير مباشر في التربية والتعليم والتثقيف 
  ).المساجد(واإلرشاد،ويقصد بذلك المؤسسات التعليمية واإلعالمية والدينية

  
  

                                                 
 .،صححه األلباني)417(رواه أبو داوود  -  1
 ).34\4(سورة النساء  -2
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  دور المؤسسات التعليمية
  

ت وكل مؤسسة تعليمية،فال يقل دور المدرسة التربوي عن البيت،فإن ونعني بذلك المدارس والجامعا
المدرسة هي البيت الثاني للطفل،وهي المكان الذي يتلقى فيه اإلنسان العلم واألدب،لهذا سميت 
الوزارة التي تتبع لها المدرسة وزارة التربية والتعليم،فالتربية قبل التعليم،فالمَؤدب يتعلم،أما غيره 

علمه حتى وإن تعلم،وينطبق على الجامعة ما ينطبق على المدرسة،غير أن المدرسة يكون  فال ينفعه
فيها التأثير في الولد أكثر كونه صغير السن ،وبإمكان المؤسسة التعليمية، سواء في ذلك المدرسة أو 

الج الجامعة أو غيرها، أن تقوم بالدور األكبر في عالج ظاهرة الكذب، بشرط توفُّر أدوات الع
  - :ة وهيعة الرئيساألرب
  .األستاذ القدوة* 
  .المنهاج المناسب* 
  .الجلساء الصالحون* 
  .  القانون التربوي* 

  
المربي كلمة تطلق على األب، أو من يقوم مقامه في التربية،وتطلق أيضا :األستاذ القدوة:اأولً

،ومن المعروف أن على األستاذ،فهو األب الحاني، والمؤدب في المدرسة، والمعلم المخلص
الطالب شديد التأثر بمدرسه خاصة في المراحل األولى،ويكون فيها الطالب مقلِّدا ماهرا حتى في 

  .الحديث والتصرفات وحتى في الحركات
فإذا كان المعلم تقيا نقيا خلوقًا صادقًا أمينًا، ويؤدي األمانة ويتقن عمله كما أمر النبي صلى اهللا 

من بين يديه جيل يقلِّده، أو يتفوق عليه في األخالق والتقوى،وإن كان المعلم علبه وسلم، تخرج 
غير ذلك،كانت النتيجة غير مرضية،ومن يزرع شوكًا يحصد شوكًا،وقد أدرك السلف الصالح 

كلَّ أهمية المربي،وأول شيء كانوا يقومون به هو اختيار المربي الفاضل،ومن ثم يوفِّروا له 
منه تأديب أبنائهم،ومن األمثلة على ذلك ما قاله عبد الملك بن  ثم يطلبووسائل التأديب،ومن 
علِّمهم الصدق كما تعلمهم القرآن،واحملهم على األخالق الجميلة،وروهم "مروان لمؤدب ولده

الشعر بشْجعوا وينجدوا،وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم،وجنِّبهم السفلة والخدم 
ووقِّرهم في العالنية،وأنبهم في السر،واضربهم على الكذب،إن الكذب .....أدبافإنهم أسوأ الناس 

  .1"يدعو إلى الفجور،وإن الفجور يدعو إلى النار
  

                                                 
 .115،ص1تربية األوالد في اإلسالم،عبد اهللا علوان،ج -  1
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ولو عمل المربون بهذه الوصية ألدوا األمانة وبلَّغوا الرسالة،ولصلَح حال األمة،ولتالشت 
الصدق وكلَّ األخالق الحسنة، لكن ما األخالق السيئة، وعلى رأسها الكذب،ولَساد بين الناس 

نراه اليوم من أحوال المعلمين السيئة،خاصة المادية انعكس على الطالب سلبا،ومما يؤسف له 
أنك تجد الكثير من المربين ال عالقة لهم باألخالق،بل إنهم ينشرون األخالق السيئةسواء كان 

  .ذلك بقصد أو بغير قصد
  

ين إعدادا علميا وأخالقيا وإيمانيا جيدا،وإكرامهم ماديا ومعنويا،ومن لذلك ال بد من إعداد المرب
  .ثم محاسبتهم على تقصيرهم،وإال فالحال سيزداد سوءا أكثر مما هو الحال عليه

  
جمع المثقفون على أن المناهج المدرسية خالية من التوجيهات :المنهاج المناسب:اثانييكاد ي

مقتصر على مادة التربية اإلسالمية،التي ال يرضى عنها الكثير من األخالقية، وأن األمر 
فالمناهج .المربين والمثقفين،وال يفضلها الكثير من الطالب ألنها طويلة وتحتاج إلى حفظ كثير

التربية اإليمانية (عبارة عن أوراق تحوي معلومات كثيرة، ال عالقة لها بالتربية اإلسالمية
،و ال هدف لهذه األوراق سوى الحصول على العالمة والمعلومة،وبما أننا )الروحانية واألخالقية

مسلمون أصحاب رسالة،كان من األولى علينا أن نسير على ما سار عليه علماؤنا والمربون 
األوائل،حيث كانوا يربطون كلَّ العلوم باإليمان والقرآن والعقيدة،وقد أخبر الباحث يوما زميٌل له 

علِّم لغة انجليزية،أنه ما دخل على حصة لغة انجليزية إال وأخذ بعض الوقت في التدريس وهو م
من بدايتها من أجل النصح واإلرشاد، والتوجيه نحو األخالق الحميدة والخير،فنعم المربي 
هو،فكيف يكون الحال لو أن المنهاج التعليمي برمته مربوط بالقرآن والسنة، بما فيهما من 

  .دأخالق وعبادات وعقائ
  
إن القوانين التربوية التي تحكم المربين قوانين مادية جافة، ال روح فيها :القوانين التربوية * 

وال عالقة لها غالباَ بالتربية اإلسالمية،وقد يجد المربي نفسه مقيداَ بالقوانين خائفًا على رزقه،لذا 
ربي وقليل ما  األخالق، إال من رحم سوءتجده غاضاَ طرفه وصاماَ أذنيه عما يراه من 

هم،سيما أن القوانين تمنع الضرب حتى الخفيف منه،مع أن الضرب وسيلة تربوية البد 
منها،ولكن ضمن الشروط المبينة سابقاَ،مدير مدرسة يضرب طالبا شقيا، والنتيجة تكون فصل 

الب المدير،ألنه خالف القانون،فالمهم هو القانون وليس التعليم،وليس مهما التشويش على الط
  . واألستاذ من قبل طالب مشاغب في الصف التاسع ال يستطيع كتابة اسمه 

وإذا ما أردنا أن ننهض بمستوانا األخالقي والعلمي، البد من صياغة القوانين والنظر فيها من 
  .جديد وتسخيرها لصالح المربي والتربية اإلسالمية، والفائدة العلمية فينتفع الجميع 
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يقوم األب بتربية ولده في بيته فإذا دخل المدرسة بدل وغير،ما السر :  نوالجلساء الصالح*  
وما السبب؟ األمر بسيط ،إنهم األصحاب ،إنها التربية غير الصحيحة،ولو دخل الولد إلى 
مدرسة، منهاجها ومربوها وقوانينها وروادها أصحاب خلق ودين وأمانة الزداد علما وأدبا 

  .وأمانة 
  

ألمر،إن للمؤسسة التعليمية دورا هاما جدا في محاربة آفة الكذب، وكل خلق ذميم لو وخالصة ا
توفرت فيها أدوات التربية واإلصالح األربعة السابقة ،وإن بقي الحال على ما نراه اليوم، فلن 

أدركوا أبناءكم :نجد سوى سوء األخالق والتراجع العلمي،لذا نصيحة يسديها الباحث للمسؤولين
لحوا ما أفسد غيركم، وأنقذوا أنفسكم من العذاب، وأعملوا ليوم الحساب،فإن المسؤولية فأص

  .                أمانة، ولن تزول أقدامكم حتى تسألوا عن ذلك كله
  

  :دور المسجد في التربية 
   

ه مسجده النبوي في مدينت  - صلى اهللا عليه وسلم - منذ أن أسس الرسول الكريم محمد بن عبد اهللا 
المنورة وللمسجد الدور األول في التربية والتعليم،وللمسجد في اإلسالم مكانة عظيمة،فهو دار 
العبادة، و دار الشورى والتربية والتعليم،وقد لعب المسجد دور الموجه والمرشد إلى أيامنا 

دوره هذه،ولكن الحرب التي تشن على المسجد ورواده وتستهدف األئمة وأبناء المسجد،جعلته يفقد 
المنوط به،وحتى يؤدي المسجد دوره التربوي التعليمي واإلصالحي البد أن تُهيأ له 
الظروف،فالمسجد ليس حجارة، وسجادا ومصاحفًا على الرفوف وزخرفات وكماليات،إنما المسجد 

مامه،والذي يفترض أن يكون على قدر المسؤولية،ومن إبفاعليته ونشاطاته،واألهم من ذلك كله 
أن تتوفر فيه صفات تؤهله كالعلم والحلم واألخالق والقوة والشجاعة وقوة الشخصية و أن المفترض 

التي أرادها النبي صلى اهللا علية وسلم،وذلك حتى يكون قدوة وإماما يقتدى به ) الراحلة(يكون 
ويسمع له ويقدم في المجالس ويستشار ويرجع إليه،فدور المسجد التربوي عظيم جدا،ودوره 

حي الوقائي والعالجي كذلك عظيم،ويكون ذلك من خالل خطبة الجمعة والمواعظ ودروس اإلصال
العلم واالحتفاالت الدينية ومراكز التحفيظ ولقاء المصلين واألحاديث التي تدور بينهم،أما وقد هجر 

يفة  الكثير من الناس المساجد وأفرغت المساجد من األئمة أو عين في المساجد أناس همهم فقط الوظ
وحقائقهم سيئة،أضف إلى ذلك الحرب الموجهة على المشايخ بسبب االنقسام الفلسطيني،ألجل هذا 
كله فقد المسجد الكثير من دوره في التربية والتعليم واإلصالح،لذلك البد وأن يعاد للمسجد 

ة ألئمة حريتهم في الدعودوره،والحل بإزالة كل ما يقف أمام ذلك من عقبات وأولها إعطاء ا
  . والتبليغ
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  : دور اإلعالم في عالج ظاهرة الكذب 
  
لإلعالم في هذا الزمان الجزء األكبر من وقت الناس،وإن كان دور المدارس والجامعات مقتصر  

على الطالب،ودور المساجد مقتصر على رواد المساجد من الرجال وبعض النساء،فإن اإلعالم 
الرجال الطالب والعمال،المتدينون وغير رواده كل الناس من الصغار والكبار،النساء و

ر المفيدة،ومن المعلومة المفيدة وغيالمتدينين،لهذا اكتسب اإلعالم أهمية كبرى،فمن خالله تصل 
خالله تنشر األخالق الحسنة الحميدة والسيئة،وبإمكان اإلعالم أن يبني دولًا وحضارات 

أن وسائل اإلعالم أصبحت كثيرة  ويهدمها،وبإمكانه توجيه الناس نحو الخير أو الشر،خاصةً
ومتعددة ومتقدمة وميسورة كالتلفاز والحاسوب والمحمول والصحف والراديو وغبر ذلك،ومن 

إن وسائل اإلعالم اليوم أو الكثير منها متخصص في نشر الفساد ويهدف إلى : المؤسف حقًا أن نقول
ابط،وكل يوم تُصور المسلسالت التي هدم القيم واألخالق،فكل يوم تفتح فضائيات للغناء والفن اله

تدس السم في الدسم،وتعد البرامج واللقاءات والندوات تحت عناوين جذابة من أجل أهداف خبيثة 
معلنة وغير معلنه،تستهدف الجيل والناشئ بدعوى االنفتاح،بل ويغتنمون فرصة حلول رمضان،ال 

اإليمانية واألخالقية والروحانية،وفي  من أجل تعليم الناس الخير بل من أجل تقليل آثار رمضان
المقابل إعالم إسالمي محارب ومالحق ويغلق بدعوى اإلخالل بقوانين العمل،وقد عم الفساد 
اإلعالمي حتى أصبح الواحد في حيرة من أمره،وجلُّ تفكيره وهمه وشغله الشاغل،كيف يحمي 

بطة واألفالم اإلباحية،خاصة أنه أصبح أبناءه ونفسه من أسباب االنحراف األخالقي، كاألغاني الها
فضائيات متخصصة في الهبوط األخالقي عدا عن المواقع اإلباحية على اإلنترنت،ومع ذلك فإن 
اإلعالم اإلسالمي في تطور ونماء ،ومن أراد أن يكون تلفازه نظيفًا يستطيع ذلك،وكذلك جهاز 

في حياة الناس كان على المربين  الحاسوب والمحمول،وبما أن لإلعالم دورا كبيرا وهاما
والمسؤولين استثمار التقدم التكنولوجي،وهذه الوسائل في تثقيف المجتمع وتربية ،وتوجيهه نحو 
الخير، وبث روح اإلسالم ورسالته األخالقية، وتعاليمه التربوية،وإيصال عالج الكذب لكل مصاب 

  .الشر وأصله بداء االنحراف وسوء األخالق،خاصة الكذب الذي هو أساس 
  

وخالصة القول،بإمكان المجتمع بما فيه من مؤسسات بالتعاون مع المربين والمثقفين والمسؤولين 
  . ج كل أشكال االنحراف في المجتمع الفلسطيني واإلسالميإصالح الحال والتربية، وعال
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  .وتشمل النتائج والتوصية :الخاتمة 
   

  نتائج الدراسة 
  

لباحث على إتمام هذا البحث ووفقه لذلك، فإن الباحث يحمد اهللا تعالى أولًا أما وقد أعان اهللا ا
   - :وآخرا،ويسأله التوفيق والسداد،وأن الباحث قد توصل في نهاية هذه الدراسة إلى نتائج هامة هي

إن الكذب ظاهرة منتشرة، ومتفشية في المجتمع الفلسطيني بين الصغار والكبار،وفي جميع * 
  .ة ،سواء في ذلك الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية مجاالت الحيا

استمراء الكثير من الناس ظاهرة الكذب، وعدم عدها خطبا جللًا وذنبا كبيرا مستقبحا وبالتالي *  
  .عدم نبذ الكاذب واالبتعاد عنه واجتنابه، ويعتبر الباحث هذا أمرا خطيرا وأخطر من الكذب نفسه 

لكذب كثيرة، منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو سياسي وغير ذلك ، ولكنها  تدور إن أسباب ا*  
  .كلها حول ضعف اإليمان، وقلة الخوف من اهللا، والجهل بخطورة الكذب 

  .إن آثار الكذب وخيمة وكثيرة وخطيرة ،وتعم الفرد والمجتمع ،وتشمل الدنيا واآلخرة*  
ن كبائر الذنوب ، وهو طريق الفجور والهادي إلى كل إن الكذب أقبح األخالق وأم الشرور وم*  

  .المعاصي والذنوب 
إن الكذب درجات ،فقد يكون حراما وقد يكون مكروهاَ وقد يكون مباحا أو مستحبا أو * 

واجبا،وذلك حسب ضرره وخطره وسببه،ذلك  بتقدير الضرر الناتج عن كذبة ،وذلك بعد التنبيه 
  .والتحذير

،ويتحمل مسؤولية ذلك أولياء ))األخالقية واإليمانية والروحانية ((ربية اإلسالمية التقصير في الت*  
  . األمر والمربون، والحكومة واإلعالم، وكل أفراد المجتمع 

اإليمانية (إن الحل األمثل لعالج ظاهرة الكذب هو التربية اإلسالمية الصحيحة السليمة *  
نهاج الذي خطه لنا رب العالمين، والمتمثل في الكتاب والسير على الم) واألخالقية والروحانية 

 وسنَّةَ ، اللَّه كتَاب : بِهِما تَمسكْتُم ما تَضلُّوا لَن َأمرينِ فيكُم تَركْتُ "وسلموالسنة ،قال صلى اهللا عليه 
ه1 " نَبِي.  
  
  
  
  

                                                 
  .ثقات رجاله متصل، إسناده ،)1606( اA*0م *A$`،ا7#$_^ - 1
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  :الباحث توصيات
  

  :يلما يل بناء على ما تقدم فإن الباحث يوصي
  

المحدقة به، جراء الكذب وباقي  من األخطار ورة تدارك المجتمع وإصالحه،وحمايتهضر: أوالً
  .األخالق السيئة

  
،والبد من تضافر الجهود تربية إسالمية صحيحة المجتمع الفلسطيني العمل على تربية أفراد: ثانياً

التربوية ،وكل مؤسسات في ذلك،والتعاون بين المدرسة والمؤسسات اإلعالمية واالجتماعية، و
  .الدولة

  
المناهج  إعداد الخطط والمناهج والبرامج المبنية على أسس دينية واجتماعية،وتفعيلها من خالل: ثالثاً
من خالل عقد الندوات والمحاضرات وورش العملو البرامج عداد المدرسين المؤهلين ، إرسية والمد
التعليمية  بناة الغد ،وإعطاء المؤسسات هم اليوم وأطفال جيل الناشيءة ،والتركيز على الازيالتلف

الكبير على  فيها الجميع ولها األثر لها األولوية ومن ثم اإلعالم ،كون األولى ،الدور األكبر واألهم
األسد من  صال المعلومة  وأخذها نصيبفي إيالمتعلم ،وكون الثانية األحب إلى القلوب واألفضل 

   .وقت الناس
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم                 االستبانة قبل التحكيم

  
  ...تي في اهللا/أخي

  السالم عليكم ورحمته اهللا وبركاته،،،
آثارها ..أسبابها ..ظاهرة الكذب في المجتمع الفلسطيني" يقوم الباحث بدراسة تحت عنون         

لذا أرجو منك التكرم ،من وجهة نظر األئمة والمعلمين". وعالجها في ضوء الشريعة اإلسالمية.. 
العلم أن هذه البيانات هي فقط  مع ا،أمام ما تراه مناسب" �"بقراءة الفقرات بتأن ووضع إشارة 

  .غراض الدراسةأل
  :مثال توضيحي

 الفقرة  الرقم

 اإلجابة مجال

ادائم  اأحيانً اغالب انادر اأبد 

     �      أكذب لكي أجامل اآلخرين 1
  

  :معلومـات عامـة
  ___               أنثى ____                                               ذكر   : الجنس-1
  
  _____  40أقل من - 30من  - ____      30أقل من  - 20من  - : العمـر -2
  ________فأكثر  50من  -               ______  50أقل من  -40من  - 
  
 :مكان العمل -3
  ________مخيم -_____             :قرية -_____                : مدينة - 
 :الصفة االعتبارية -4
  ____                        إمام____                           معلم 
  :الخبرة العملية بالسنوات -5
  _____10إلى أقل من  5من - ____                          5من إلى أقل  1من - 

  ________سنوات فأكثر 10من  -                             
  

 :            المستوى العلمي : -6

  ___دكتوراه___        ماجستير___         بكالوريوس___          دبلوم
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 الكذب أسباب

مجال اإلجابة  الفقرة الرقم  

    ادائم اأحيانً اغالب انادر اأبد 

           أكذب لكي أجامل اآلخرين 1

           أكذب ألحصل على إعجاب وثقة اآلخرين 2

           أكذب ألتقرب من الناس الذين يمتلكون القوة 3

           أكذب إلثارة انتباه اآلخرين 4

           أكذب كي ال أضع نفسي في موقف محرج 5

            همأكذب لتسلية اآلخرين وإضحاك 6

           أكذب ألحمي نفسي من العقاب 7

           أكذب لكي أبرر أخطائي التي أقع فيها 8

           أكذب ألتجنب جرح مشاعر اآلخرين 9

           أرى أن الكذب ليس عادة سيئة 10

           اة عليأكذب للتهرب من المسؤوليات الملق 11

           أكذب ألن الكذب قد يحميني 12

13 

أكذب عندما ال أرغب بإطالع أحد على 
           خصوصياتي

           أكذب عندما ال يضر كذبي باآلخرين 14

           براز ذاتي أمام اآلخرينأكذب إل 15

           أكذب إليقاع األذى بهدف االنتقام 16

           ب إليقاع الفتنة بين خصوميأكذ 17

           أكذب سخرية واستهزاء باآلخرين 18

           أكذب للحط من المخالفين لي بالرأي أو الفكر 19

           أكذب الستدرار العطف  20

 

  آثار الكذب
  

           :أدرك بأن الكذب يؤدي إلى

أدريال  نعم  .يةلهذاالحرمان من نعمة ا 1      ال  

           .الطرد من رحمة اهللا 2



147 
 

           .يلقي بصاحبه في مستنقع النفاق 3

           .يلقي بصاحبه في مستنقع الخيانة 4

5 

يسيء سمعة الكاذب ويخدش كرامته ويذهب 
           .الشهامة والمروءة

           .فقدان الثقة بالكاذب 6

           .هفسوق الكاذب ورد خبر 7

           .نزع الثقة بين الناس 8

           .يورث الفقر 9

           .يضعف اإليمان في القلب 10

           .ذهاب بهاء الوجه 11

12 
 

 إضاعة الوقت والجهد لتمييز الصدق من الكذب 

  .والواقع من المزيف من القول 
  
  

  
  

  
  

  
  

           .لقيامةالعذاب األليم يوم ا 13

14 يسووجه الكاذب يوم القيامة د.           

           .دخول النار 15

           .إشاعة الفوضى والفساد والفتنة بين الناس 16

           .تحطيم القيم في المجتمع 17

           .إضاعة الحقوق خاصة عند شهادة الزور 18

           .لحقوققلب الحقائق وضياع ا 19

           .محق البركة خاصة الكذب في البيع والشراء 20

           .اإلضطراب وعدم اإلستقرار وفقدان الطمأنينة 21

           .إ فساد الدين والدنيا 22

           .إهانة النفس وإدناءها 23

           .إحتقار الكاذب نفسه ويمقتها 24

  
  الباحث                                                  . على جهودكم ورعاكم ارجزاكم اهللا خي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم               االستبانة بعد التحكيم

  
  ...أخي في اهللا

  السالم عليكم ورحمته اهللا وبركاته،،،
آثارها ..أسبابها ..لفلسطينيظاهرة الكذب في المجتمع ا" يقوم الباحث بدراسة تحت عنون         

لذا أرجو منك التكرم ،من وجهة نظر األئمة والمعلمين". وعالجها في ضوء الشريعة اإلسالمية.. 
مع العلم أن هذه البيانات هي فقط  اأمام ما تراه مناسب" �"بقراءة الفقرات بتأنٍ ووضع إشارة 

  .إلغراض الدراسة
  :مثال توضيحي

 الفقرة الرقم

 ةاإلجاب مجال

ادائم اأحيانً اغالب انادر اأبد 

     �      أكذب لكي أجامل اآلخرين 1

  
  :معلومـات عامـة

  ____                 أنثى ____                                               ذكر   : الجنس-1
  _____  40أقل من - 30من  - ____      30أقل من  - 20من  - : العمـر -2
  ________فأكثر  50من  -______                 50أقل من  -40من  - 
 :مكان العمل -3
  ________مخيم -_____             :قرية -_____                : مدينة - 
 :الصفة االعتبارية -4
  ____                        إمام____                           معلم 
  :نواتالخبرة العملية بالس -5
  _____10إلى أقل من  5من - ____                          5إلى أقل من  1من - 

  ________سنوات فأكثر 10من  -                             
 :            المستوى العلمي : -6

  ___دكتوراه___        ماجستير___         بكالوريوس___          دبلوم
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 اإلجابة مجال أسباب الكذب: ىاألول الفقرة الرقم
    ادائم اأحيانً اغالب  انادر اأبد 

           أكذب لكي أجامل اآلخرين 1

           أكذب ألحصل على إعجاب وثقة اآلخرين 2

           أكذب ألتقرب من الناس الذين يمتلكون القوة 3

           أكذب إلثارة انتباه اآلخرين 4

           ال أضع نفسي في موقف محرج أكذب لكي 5

           أكذب لتسلية وإضحاك اآلخرين 6

           أكذب ألحمي نفسي من العقاب 7

           أكذب لكي أبرر أخطائي التي أقع فيها 8

           اآلخرينأكذب ألتجنب جرح مشاعر  9

           ال أرى أن الكذب عادة سيئة 10

           لتهرب من المسؤوليات الملقاة عليأكذب ل 11

           أكذب ألن الكذب قد يحميني 12

13 

طالع أحد على إأكذب عندما ال أرغب ب
           خصوصياتي

           اآلخرينبأكذب عندما ال يضر كذبي  14

           أكذب ألبراز ذاتي أمام اآلخرين 15

           النتقامأكذب إليقاع األذى بهدف ا 16

           أكذب إليقاع الفتنة بين خصومي 17

           أكذب سخرية واستهزاء باآلخرين 18

           أكذب للحط من المخالفين لي بالرأي أو الفكر 19

           أكذب الستدرار العطف من اآلخرين 20

           أكذب لعدم محاسبتي من قبل اآلخرين 21

           أكذب لتقليد اآلخرين ومحاكاتهم 22

           أكذب لتبرير أخطائي 23

            أكذب كي أحقق ذاتي 24

           أكذب حتى ال أوقع نفسي في المشاكل 25

           ضافيةإأكذب ألحصل على حقوق  26
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           أكذب ألثبت ذكائي لآلخرين 27

           أكذب ألن الكذب عادة 28

           أكذب ألن الكذب وسيلة للدفاع عن النفس 29

           آثار الكذب  

           :أدرك بأن الكذب يؤدي إلى  

   ال ال أدري نعم   .يةلهذاالحرمان من نعمة ا 1

           .الطرد من رحمة اهللا 2

           .يلقي بصاحبه في مستنقع النفاق 3

           .صاحبه في مستنقع الخيانةيلقي ب 4

           يسيء سمعة الكاذب ويخدش كرامته  5

           .فقدان الثقة بالكاذب 6

           .فسوق الكاذب 7

           .نزع الثقة بين الناس 8

           .يورث الفقر 9

           .يضعف اإليمان في القلب 10

           .ذهاب بهاء الوجه 11

           يز الصدق من الكذب يإضاعة الوقت لتم 12

           نشر األحقاد بين الناس 13

           .العذاب األليم يوم القيامة 14

           .يسود وجه الكاذب يوم القيامة 15

           يقلل من مصداقية الكاذب  16

           .إشاعة الفوضى بين الناس 17

           .تحطيم القيم في المجتمع 18

           .إضاعة الحقوق خاصة عند شهادة الزور 19

           .قلب الحقائق 20

           .محق البركة خاصة الكذب في البيع والشراء 21

22 

 هوفقدان هستقراراوعدم  الكاذب ضطرابإ
           .الطمأنينة
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           .إ فساد الدين والدنيا 23

           .إهانة النفس  24

           .حتقار الكاذب نفسه ا 25

           إشاعة الفتنة في المجتمع 26

           جتماعيةيفكك الروابط اال 27

           ضياع الحقوق 28

           عدم قبول الخبر الذي ينقله الكاذب 29

           إضاعة الجهد  30

           الشهامة والمروءةيذهب  31

           إثارة الفتنة بين الناس 32

  
أشرف أبو معال:الباحث.                                على جهودكم اجزاكم اهللا خير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



152 
 

  األحاديث مسرد
  الحديث                                                          الصفحة 

� Mَ� ِإَ Nَ*ُ/$ِ/َ Q�Mَ َدْعَ Nَ*ُ/$ِ/َ   34،60،118  

  4،35  لَه َأيكُون الْمْؤمن بخيلًا َأيكُون الْمْؤمن جبانًا فَقَاَل نَعم فَقيَل
  4  كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب

TَUْ9َVَ Wُ�ِ�ْ�ُ 50 اُْ�ْ�Wِ�ِ َأXُ) اْ

  فادخل يده فيها فنالت اصابعه لى صبره طعاممر ع
  

18،70  
  

  50  وكان له ساحر فلما كبر كان ملك فيمن قبلكم  
  50  ومعنا وائل بن حجر  -صلى اهللا عليه وسلم - خرجنا نريد رسول اهللا  

 اللَّه َل نَبِيكْ  -صلى اهللا عليه وسلم - َأقْبا بفٌ َأبدرم وهو ينَةد51  رٍِإلَى الْم  
  51  خَارِج،فَلَما رَأتْ امرَأتُه اشْتَكَى ابن ِلَأبِي طَلْحةَ،قَاَل فَماتَ وَأبو طَلْحةَ 
  41،43  ويقُول لَيس الْكَذَّاب الَّذي يصلح بين النَّاسِ 

عِل مجالر بكَذ ي ثَالثِإال ف بالْكَذ لُحصال ي هَأتر42  ام  
  16،36،39  الشرك باهللا والسحر وقتل النفس: "اجتنبوا السبع الموبقات
  8،40  اإلشراك باهللا،وعقوق الوالدين: أال أنبئكم بأكبر الكبائر
  8،117  والعمل به فليس هللا من لم يدع قول الزور

  10  وقتل النفس بغير -عز وجل  -خمس ليس لهن كفارة الشرك باهللا 
  11  لهم أظفار من لما عرج بي مررت بقومٍ

  23،27،34  أربع من كُن فيه كان منافقًا خالصا 
  23  ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة فيقال هذه 

موي مهمثَلَاثَةٌ َأنَا خَص رغَد طَى بِي ثُمٌل َأعجر ةامي23  الْق  
موي اللَّه نْدنْزِلَةً عالنَّاسِ م شَر إن هعدو نم ةامي25  الْق  

  25  إياكم والفحش ؛ فإن اهللا ال يحب الفحش
  25  ما كان الفحش في شيء قط إال شانه ،و ال الحياء في شيء

  18  ما من عبد يسترعيه اهللا رعية يموت يوم يموت
  18  أيما راع غش رعيته فهو في النار 
  20  همعلى القاعدين كحرمة أمهات حرمة نساء المجاهدين 
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  20  من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه 
  20  وال تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش 
  4،21  إذا حدث كذب،وإذا وعد أخلف  : ثالث آية المنافق 
  21  ال تجوز شهادة خائن وال خائنة، 
  22  وأهل النار خمسة وذكر منهم رجال ال يصبح وال يمسي 
  5،35،112  ور ،وإن الفجور يهديوإن الكذب يهدي على الفج 
  48  ِإنِّي عالَجتُ امرَأةً من َأقْصى الْمدينَة فََأصبتُ منْها 
  48  النَّاس ،قَد آن لَكُم َأن تَنْتَهوا عن محارِمِ اللَّه َأيها 
  47  من قُتَل دون ماِله فَهو شَهِيد ،ومن قُتَل 

  45  بما لم يعط كالبس ثوبي زورالمتشبع 
  45  ما يحملكم على أن تتابعوا في الكذب, أيها الناس  
  43،45،63  ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إال في ثالث 
  44  إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة 
  45  كل الكذب يكتب على ابن آدم إال ثالث خصال 
  43  م داء األمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاءثم دب إليك 
  41،64  لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة 
  39  من حلف على مال  امرئ مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان 
  39  من اقتطع حق  امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهللا له النار 
  39  أبيه إلى غير ثم إن من   أعظم الفرى  أن يدعي الرجل 
  39  ى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيهمن ادع 
  38  أو انتمى إلى غير مواليه, ومن ادعى إلى غير أبيه  
  38  مقعده من النار   فليتبوأ    كذب علي متعمدا من  

 وُل اللَّهسرا وموي يي ُأمتْنعنَا   -صلى اهللا عليه وسلم -دتيي بف د64  قَاع  
  114   يمجسانه َأو ينَصرانه َأو يهودانه ،فََأبواه الْفطْرة علَى ولَدي مولُود كُلُّ
  115   سَألْتَ ِإذَا تُجاهك تَجِده اللَّه احفَظْ يحفَظْك اللَّه احفَظْ : كَلمات ُأعلِّمك ِإنِّي
نم لَم عدَل يورِ قَوَل الزمالْعو بِه سفَلَي، ةٌ ِللَّهاجي حف َأن عدي هامطَع هابشَر8،117   و  
عا دم كرِيبا ِإلَى يلَا م كرِيبي قَ ،فَِإندالص ِإنينَةٌ،وْأنطُم بةٌ الْكَذ34،60،118  رِيب  

  122   حدثْتُم ِإذَا اصدقُوا : الْجنَّةَ لَكُم َأضمن َأنْفُسكُم من ستا ِلي اضمنُوا
اتَّق ا اللَّهثُميكُنْتَ ح , ا َأونَم122   كُنْتَ َأي  
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  122   ،فَاظْفَر ،وِلدينها ،وجماِلها ،وِلحسبِها ِلماِلها : ِلَأربعٍ الْمرَأةُ كَحت
  59،123   فتْنَةٌ تَكُن تَفْعلُوا ِإلَّا زوجوه،فَ ودينَه خُلُقَه تَرضون من َأتَاكُم ِإذَا

  125   َأدبهم وَأحسنُوا , َأولَادكُم َأكْرِموا
ءرلَى الْمينِ عد هيلخَل نْظُرفَلْي، كُمدَأح نخَاِلْل م127   ي  
اكِإي قَرِينو، وءالس فَِإنَّك، فُ بِهر128   تُع  
  127   الْمسك صاحبِ ،كَمثَِل السوء ،والْجليسِ الصاِلحِ الْجليسِ مثَُل 

  128   الْمعنِّف من خَير الْمعلِّم ،فَِإن تُعنِّفُوا ال علِّموا
  128   - وجل عز - اللَّه ،سم بنَي يا " : هشَام ،قَاَل " عمر يا
وَل َأنسر وسلم عليه اهللا صلى - اللَّه-  يابٍ ُأتبِشَر نعو، هينمي 129   غُلَام  

  129  علَيه ،واضرِبوهم سنين سبعِ َأبنَاء وهم بِالصلَاة َأولَادكُم مروا
عر نُئوٌل عسماعٍ ور امالِْإمو ، هتيعر نُئوٌل عسماعٍ ور كُلُّكُم، هت74،124  ي  

  121  ِلنساِئهِم خيارهم ، وخيارهم ، خُلُقًا َأحسنُهم ، ِإيمانًا الْمْؤمنين أكمل
  112  الصادق واللِّسانِ ، الْمحمومِ الْقَلْبِ ذُو : قَاَل ؟ النَّاسِ خَير من ، اللَّه نَبِي يا
  74  بخيٌل وغَني ، مستَكْبِر وعاِئٌل ، كَذَّاب ملك : لَّهال يبغضهم ثَالثَةٌ "

  73   بِالْكَذْبة يكْذب فَكَذَّاب شدقُه يشَقُّ رَأيتَه الَّذي : قَالَا َأتَياني رجلَينِ اللَّيلَةَ رَأيتُ
ِلي َأتَْأذَن َأن يطُأع ُؤلَاءالْغُلَ فَقَاَل ، هلَا : ام ، اللَّهلَا و ريبِي ُأوثبِنَص نْكا مد129   َأح  
وهعرِيقُوا ، دَأهلَى وع ِلهوجِال بس نم اءم ا َأولْود نم اءم رِينسع128  م  

  129   ُأمه من َأفَنلْتَ " : قَاَل ، نَعم : قُلْتُ . " ؟ فُالنًا َأساببتَ
دَل فَََأرالْفَض ناسٍ ببع : كَانلًا وجر نسرِ حالشَّع ضيا َأبيمس129   و  
  69  َأِليم عذَاب ولَهم يزكِّيهِم ولَا ، الْقيامة يوم ِإلَيهِم اللَّه ينْظُر لَا ثَلَاثَةٌ

  34    وبينَا صدقَا فَِإن ، يتَفَرقَا حتَّى : اَلقَ َأو ، يتَفَرقَا لَم ما بِالْخيارِ لْبيعانِا
  135  بِهِما تَمسكْتُم ما تَضلُّوا لَن َأمرينِ فيكُم تَركْتُ
  112  اَألخْالق مكَارِم ُألتَمم بعثْتُ ِإنَّما
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  اآليات القرآنية الكريمة مسرد
  الصفحة  السورة  قمهار  اآلية

ينالظَّاِلم مي الْقَودهلَا ي اللَّهو ي كَفَرهِتَ الَّذ9  البقرة  258  فَب  
كُمَأنْفُس تَخْتَانُون كُنْتُم َأنَّكُم اللَّه مل19  البقرة  187  ع  

ونعخْدا يمنُوا وَآم ينالَّذو اللَّه ونعخَاد22  البقرة    9  ي  
ماءدالشُّه نم نوضتَر ن53  البقرة  282  م  

كُمدَأح رضِإذَا ح كُمنيةُ بادنُوا شَهَآم ينا الَّذها َأي52  لبقرة  140  ي  
  57  البقرة  221  والَ تَنكحواْ الْمشْرِكَات حتَّى يْؤمن وَألمةٌ مْؤمنَةٌ

Q��P��ON��M��L���K��J��I� �
���159� �آل عمران� �113� �

H��G��F��E��D��C��B  133  119  آل عمران  

��Ñ��Ð��Ï��Î���Í  29  120  آل عمران  

lk��������j��i���h����g��f��e��d����c��b� �
145� �آل عمران� �120� �

بالْكَذ لَى اللَّهع ونفْتَر11،37  النساء  50  ي  
نمو شْرِكي بِاللَّه ى فَقَدا افْتَري ِإثْمظاع11  النساء  48  م  

  20  النساء  105  ولَا تَكُن ِللْخَاِئنين خَصيما
رخَي لْحالص43  النساء  128  و  

  57  النساء  3  فَانكحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُالَثَ
هعاضوم نع مالْكَل فُونرح37  النساء  46  ي  

�p��o��n��m��l��k��j��i�q 69 114 �النساء 

��gf��e���d��c  11  124  النساء  

\��[��Z���Y��X  34  130  النساء  

  37  المائدة  10  والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بَِآياتنَا ُأولَِئك َأصحاب الْجحيمِ

q��p���o��n��m��l��k  3  123  المائدة  

×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î  119  113  المائدة  
  25  األنعام     151  ا تَقْربوا الْفَواحشَ ما ظَهر منْها وما بطَنولَ

  12  األنعام  21  ومن َأظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللَّه كَذبا َأو كَذَّب بَِآياته

vu��t��s��r��q��p  38  122  األنعام  
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  الصفحة  السورة  رقمها  اآلية
  12  األعراف  152  ذُوا الْعجَل سينَالُهمِإن الَّذين اتَّخَ

  25  األعراف  33  قُْل ِإنَّما حرم ربي الْفَواحشَ
وا اللَّهيعَأطو كُمنيوا ذَاتَ بحلَأصو 53  األنفال  1  فَاتَّقُوا اللَّه  
  19  األنفال  27  يا َأيها الَّذين َآمنُوا لَا تَخُونُوا اللَّه والرسوَل

  19  األنفال  58  وِإما تَخَافَن من قَومٍ خيانَةً فَانْبِذْ

ª��©��   35  ��التوبة  67  §���̈�

ينقنَافالْمو الْكُفَّار داهج ا النَّبِيها َأي27  التوبة   73  ي  
نَّمهج ماهْأومو سرِج مِإنَّه منْهوا عرِض27  ةالتوب  95  فََأع  

i���h��g��f��e��d��c��b 119 112 ��التوبة 

�̂����]��\��[��Z���Y��X��W 
 141 يوسف 46

ينالْخَاِئن دي كَيدهلَا ي اللَّه َأن21  يوسف  52  و  

ÄÃ��Â��Á��À��¿��������¾��½  111  39  يوسف  

بالْكَذ نَتُكُمفُ َألْسا تَصلَا تَقُولُوا ِلم37  النحل   116  و  
نُونْؤملَا ي ينالَّذ بفْتَرِي الْكَذا ي12  النحل  105  ِإنَّم  

  12  مريم  27  لَقَد جِْئت شَيًئا فَرِيا

_��^����������]��\��[Z��Y��X���W 41 112 مريم 

\��[��Z���Y��X�������������W������V��UT��S��R���Q  54  112  مريم  

ª©�� �̈�§��¦¥���¤�����£�����¢��¡�
��124طه�132

  8  الحج  30  فَاجتَنبوا الرجس من الَْأوثَانِ واجتَنبوا قَوَل الزورِ
  21  الحج  38  ِإن اللَّه يدافع عنِ الَّذين َآمنُوا

يمظع تَانهذَا به انَكحب9  النور  16  س  
نْكُمةٌ مبصع وا بِالِْإفْكاءج ينالَّذ 13،65  النور  11  ِإن  

لَاتالْغَاف نَاتصحالْم ونمري ينالَّذ 17،40،54  النور  23  ِإن  
  29  النور  19  ِإن الَّذين يحبون َأن تَشيع الْفَاحشَةُ

نَاتصحالْم ونمري ينالَّذ40  النور  4  و  
  40،54،57  النور      4  ك هم الْفَاسقُونولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً َأبدا وُأولَِئ
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  الصفحة  السورة  رقمها  اآلية
عبْأتُوا بَِأري لَم ثُم نَاتصحالْم ونمري ينالَّذ40،54،57  النور  4  و  

اتبِللطَّي ونبالطَّيو بِيناتُ ِللطَّيبالطَّي52  النور      26  و  
نكي لَا يانشْرِكَةًالزم ةً َأويانإلَّا ز 57  النور  3  ح  

n��m������l��k��j����i��h��g� �27� ���الفرقان� �121� �

  7  الفرقان  72  والَّذين لَا يشْهدون الزور وِإذَا مرو
  7،42  الفرقان  4  ظلما وزورا

  56  لروما  21  ومن آياته َأن خَلَقَ لَكُم من َأنفُسكُم َأزواجا
ونتَوسقًا لَّا يفَاس ن كَاننًا كَمْؤمم ن كَان56  السجدة  18  َفَم  

 نَاتْؤمالْمو يننْؤمالْم ْؤذُوني ينالَّذ11  األحزاب  58  و  
  27  األحزاب  72  ِإنَّا عرضنَا الَْأمانَةَ علَى السماوات والَْأرضِ والْجِباِل

��D��C��B��AIH��G��F��E  23  113  األحزاب  

[��Z��Y��X��W���V 
 113 األحزاب 24

|��{��z��y��x��w��v��u  70  73  األحزاب  

  9  الصافات  88  ﴾ٌ 88فَنَظَر نَظْرةً في النُّجومِ ﴿

ç��æ�����������å��ä��ã��â��á  51  126  الصافات  

[��Z��Y��XW��V��U��T���S  33  113  الزمر  

��j��i��h��g��f��el��k  28  8،21  �������غافر  

��j��i��h��������g��f��e����d��ck  60  35  الزمر  

��r��q��p����o��n���m��l                67  59  الزخرف  
  14  الجاثية  78             ﴾ يسمع َآيات اللَّه 78ويٌل ِلكُلِّ َأفَّاك َأثيمٍ ﴿

اهافْتَر قُولُوني 12  األحقاف  8                                       َأم  

تَآِله نكَنَا ع13  فااألحق  22                           قَالُوا َأجِْئتَنَا ِلتَْأف  

}                       ماهيمم بِسفْتَهرفَلَع منَاكَهينَشَاء لََأر لَو7  محمد  30و  
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  الصفحة  السورة  رقمها  اآلية
ٍأيقٌ بِنَبفَاس كُماءج نُوا ِإنَآم ينا الَّذه29،53،57  الحجرات  6  ا َأي  

a��`��_���� �̂�]��\��[��Z  18  116  ق  

���́�³��²����������±��°����¯��®��¬��«��ª  27  127  ق  

كُأف نم نْهع ْؤفَك13  الذاريات  9  ي  

§���¦��¥��¤���£���¢��¡�����~ 
 120 الذاريات 27

S���R��Q��P��O��N��M  18  74  الحشر  

 يهِندَأي نيب فْتَرِينَهتَانٍ يهبِب ينْأتلَا ي10  الممتحنة   12          و  
  57  الممتحنة  10  ولَا تُمسكُوا بِعصمِ الْكَوافرِ
نْكُمٍل مدع يوا ذَوَأشْهِد53  الطالق  2  و  

نِ ميدبتَ عنِكَانَتَا تَحياِلحنَا صادبع 20  التحريم  10  ن  

´��³��²���±���°�� �̄�®��¬��«� �
6� ����التحريم� �124� �

��n��m�����l��k113  القلم   4  ا  

  15  عبس  40  ووجوه يومِئذ علَيها غَبرةٌ
﴿ ينطَفِّفٌل ِللْميِإذَا اكْتَالُوا1و ين18  المطففين  1،2،3  ﴾ الَّذ  
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