
 

 األستاذ أحمد الفقي /                                          الصدق     الصف التاسع 
.  رراا ااب مسسرد رري اا  عن  ب رسرو اا صصل اا  صلن رسصلم رأأرحن الابارر رمسصل مساًا 

صَّللَع :  َعبْن  َعاْندِد الصَّلنِد  َعاوَع  سَع صَعلْننِد رَع صَّلل الصَّلنُس  َع  :  َعاوَع رَعسُسروُس الصَّلنِد صَع
نَّ اْلِبرَّ َيْيِدي ِإَلى اْلَجنَِّة، َوَما َيَزاُل الرَُّجُل َيْصُدُق َوَيَتَحرَّى  )) ، َواِ  ْدَق َيْيِدي ِإَلى اْلِبرِّ ْدِق، َفِإنَّ الصِّ َعَمْيُكْم ِبالصِّ

نَّ اْلُفُجوَر َيْيِدي ِإَلى  يَّاُكْم َواْلَكِذَب، َفِإنَّ اْلَكِذَب َيْيِدي ِإَلى اْلُفُجوِر، َواِ  ْدَق َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد المَِّو ِصدِّيًقا، َواِ  الصِّ
( (النَّاِر، َوَما َيَزاُل الرَُّجُل َيْكِذُب، َوَيَتَحرَّى اْلَكِذَب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد المَِّو َكذَّاًبا 

 [ .119: التوبة ]ياأيهاالذينآمنوااتقوااللهوكونوامعالصادقين: أمر به اهلل فقال 
[. 54: مريم ]نبًيا رسووً  لوعدوكان اصادقا كان إنه إسماعيل الكتاب واذكرفي: إسماعيل عن تعالى اهلل قال

 [ 35 : األحزاب] أَوعَودَّص اللَّصُه لَوُهم مَّصْغفِدرَوًة وَوأَوْجًرا عَوظِديًما... وَوالصَّصادِدقَواتِد  وَوالصَّصادِدقِدينَو : قال تعالى 

 .اسم فعل أمر مبعىن ألزموا الصدق: عليكم 
.  مطابقة اخلرب للواقع:الصدق 
.  يدل ويرشد:يهدي 

.  التوسع يف فعل اخلري وىو اسم جامع للخريات كلها ويطلق على العمل اخلالص الدائم:الـبر 
.  يعتمد وقصد:يتحرى 
. الشق الواسع: وأصل الفجر .  االنبعاث يف ادلعاصي وىو اسم جامع للشر:الفجور 
.  صيغة حتذير من الشر أو ما يضر:إياكـم 

.  خمالفة اخلرب للواقع:والكذب 
 
 .أي تحريو في االقوال  (ان الصدق)

 .أي يرشد و يوصل (ييدي)

اسم جامع لمخير كمو و قيل البر الجنة و يجوز ان يتناول العمل الصالح و الجنة كذا : أي العمل الصالح الخالص من كل مذموم و البر  (الى البر)

 .فالتفسير االول ىنا متعين  (و ان البر ييدي الى الجنة)قال المصنف و فيو ان تفسير البر بالجنة يأباه قولو 

 .ال فيو الجنس و ىو جار في المرأة ايضا  (و ان الرجل)

 .أي يالزمو و يتحراه  (ليصدق)

 .من ابنية المبالغة و ىو من يتكرر منو الصدق حتى يصير خمقا لو (حتى يكتب عند اهلل صديقا)

 .أي ان الكذب يوصل الى االعمال السيئة  (و ان الكذب ييدي الى الفجور)

 .أي ان الفجور يوصل الى النار الن المعاصي يقود بعضيا الى بعض و ىي سبب الورود الى النار  (و ان الفجور ييدي الى النار)

 .أي يتحرى الكذب  (و ان الرجل ليكذب)

 .أي يحكم لو بتحقق مبالغة الكذب منو و انيا الصفة المميزة لو مبالغة في كذبو فيو ضد الصديق (حتى يكتب عند اهلل كذابا)
 



 

 :المعنى اإلجمالي 
خلق نبيل ومن أسس الفضائل بو تستقيم احلياة وتسري بو سرياً محيداً ، وإن الصدق ليعلي صاحبو ويرفع : الصدق 

. منـزلتو عند اهلل وعند الناس ، فيكون حمرتم الكلمة حمبوباً إليهم مقبول الشهادة واحلديث عندىم
 إىل مسألة تربوية فعليك بتحري الصدق ، يف القول ، ويف العقيدة ، ويف العمل ، لقد أرشدنا الرسول الكرمي

عظيمة وىي طريق تربية اخللق وتكوينو وتقويتو يف النفس وذلك بأن يتحرى اإلنسان القول اجلميل والصنع اجمليد 
ويقصد إىل عملو ادلرة بعد األخرى والرابعة تلو الثالثة والسادسة بعد اخلامسة حىت يؤثر ىذا التكرار يف نفسو وكلما 

. أصر على متابعة ذلك العمل ازداد لصوقاً بنفسو ورسوخاً فيها
فمن طمحت نفسو إىل منازل الصديقني وأن يكون الصدق خلقو وشيمتو وطبعو فليتحر الصدق يف أقوالو وأعمالو 
وليتابع ذلك فإذا بالصدق خلقو ، وإذا بو حيتل بعون اهلل منازل الصديقني ، وكما أن الصدق من أسس الفضائل ، 

بو يتصدع بنيان اجملتمع وخيتل سري األمور ويسقط صاحبو من عيون الناس ال يصدقونو . فإن الكذب من أسس الرذائل
. يف قول وال يثقون بو يف عمٍل أحاديثو باطلة لذلك حذر منو رسول اهلل

. ويف القرآن الكرمي كثري من اآليات ادلقبحة للكذب ادلنفرة عنو ادلتوعدة عليو بالعذاب الشديد
وو تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهلل الكذب إن الذين : قال تعاىل 

 : ، وقال تعاىل (117-116النحل )  متاع قليل ولهم عذاب أليم يفترون على اهلل الكذب و يفلحون 
، وىل الشرك واختاذ األنداد (105النحل ) إنّما يفتري الكذب الذين و يؤمنون بآيات اهلل وأولئك هم الكاذبون

الذي ىو أكرب اجلرائم والذنوب إال كذب ، وىل النفاق الذي ىو شر من الكفر الصريح إال كذب ، وكذلك الغش يف 
. ادلعاملة ونية اإلخالف يف ادلواعيد والرياء يف األعمال كلها من ضروب الكذب

فابتعد أيها ادلسلم عن الكذب واربأ بنفسك عن حتريو فإن فيو ويف حتريو وتقصُّده اذلالك واالحندار إىل ىوة الفجور ؛ ألنو 
  يصلونها يوم الدين وإن الفجار لفي جحيم يسوق صاحبو وجيره إىل منازل الفجار وإن الفجار لفي النار 

 (.14-13اإلنفطار)
: ما يستفاد من الحديث 

(. 119التوبة) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقين : وجوب التزام الصدق ، قال تعاىل - 1
يف احلديث قاعدة تربوية وىي أن من أراد أن يتخلق باألخالق العالية كالصدق والصرب والشجاعة فليتحرىا - 2

وليتقصدىا وليواظب عليها، فبتحري الصدق والتزامو يصبح صادقاً وبالتصرب وحتمل الشدائد يصبح الصرب لو خلقاً 
. وبادلداومة على الرذيلة وحتريها يصبح الرجل كذاباً ورذيالً 

. ويف احلديث التحذير من الكذب ومن حتريو- 3
-. أعاذنا اهلل من الكذب والفجور والنار – وأنو يقود إىل الفجور والفجور يهدي إىل النار - 4

 

 

 

 



 

 

 

 فيديوهات رائعة عن الصدق   

 

http://www.youtube.com/watch?v=7QUKJWISYZk 

http://www.youtube.com/watch?v=MxcnlB7LdIU 

 

http://www.youtube.com/watch?v=au1WQmHrq-E 

http://www.youtube.com/watch?v=vVXAftuLvtM 

http://www.youtube.com/watch?v=J7J7dqKpt38 

http://www.youtube.com/watch?v=u5worVhGMao 

http://www.youtube.com/watch?v=CORbG_llGvU 

http://www.youtube.com/watch?v=BpdnTdN1_Dc 

http://www.youtube.com/watch?v=wXu3V7zbHhY 

 

 

  (حل أسئلة موضوع الصدق )
 :الفهم واالستٌعاب : أوال 

 :ـ اقرأ الحدٌث الشرٌف ثم أجب عما ٌأتً 

 . كاذب ـ قارن الحدٌث الشرٌف بٌن صنفٌن من البشر أحدهما صادق واآلخر1

 .أ ـ بٌن أثر الصدق فً الدنٌا واآلخرة 

ٌعلً من شأن صاحبه وٌرفع منزلته عند هللا وعند الناس فٌكون محترم الكلمة مقبول  (ج 

 .الشهادة موثوق الحدٌث 

 .ب ـ وضح خطورة الكذب على الفرد والمجتمع 

 .ٌقوده للفواحش وٌجعله منبوذا بٌن الناس غٌر موثوق فً حدٌثه وشهادته : الفرد  (ج 

 .ٌنشر الفواحش وانعدام الثقة وتقطٌع أواصر المحبة : المجتمع 

http://www.youtube.com/watch?v=7QUKJWISYZk
http://www.youtube.com/watch?v=MxcnlB7LdIU
http://www.youtube.com/watch?v=au1WQmHrq-E
http://www.youtube.com/watch?v=vVXAftuLvtM
http://www.youtube.com/watch?v=J7J7dqKpt38
http://www.youtube.com/watch?v=u5worVhGMao
http://www.youtube.com/watch?v=CORbG_llGvU
http://www.youtube.com/watch?v=BpdnTdN1_Dc
http://www.youtube.com/watch?v=wXu3V7zbHhY


 

 .اشرحذلك . ـ الصدق لٌس فً القول فقط ، إنما ٌتعدى إلى الفعل والسلوك 2

على اإلنسان أن ٌتحرى الصدق فً قوله وخلقه وشٌمته وأعماله وأن ٌطابق فعله  (ج 

 .وسلوكه قوله 

 ـ كٌف ٌؤدي الكذب إلى الفجور ؟3

 .حٌث ٌسوق صاحبه إلى فعل المعاصً لعدم خشٌته من هللا بل فقط من لوم الناس له  (ج 

 .ـ هات مثاال لرجل ٌتحرى الصدق وآخر لرجل ٌتحرى الكذب 4

 .رجل ال ٌنقل كالما إال إذا تأكد من صدقه ومن صاحبه : ـ الصدق 

 .رجل ٌنشر اإلشاعات واألخبار رغم تأكده من كذبها : ـ الكذب 

 ـ ما العالقة بٌن الصدق والبر ؟5

 .عالقة تالزم وارتباط حٌث أن الصدق سبب للبر والبر نتٌجة للصدق  (ج

 :ـ أكمل ما ٌأتً 6

 .غش فً بضاعته أو غالى فً ثمنها أ ـ نحكم على التاجر أنه كاذب إذا 

 . ثابر واجتهد فً تحصٌل العلم وتفوق بجهده ب ـ ونحكم على الطالب أنه صادق إذا 

 :ـ ما رأٌك فً 7

 ؟(كذبة بٌضاء  )ـ من ٌدعً أن هناك 

 .أرى أنه تزٌٌف للواقع ومحاولة لاللتفاف على الحق  (ج

 ـ من ٌتخذ الكذب وسٌلة للمزاح والتفكه ؟

 .أرى أنه غٌر مقدر ألثر الكلمة وغٌر واع للمعنى الحقٌقً للكذب (ج

أمام العبارة غٌر الصحٌحة مما  ( ×) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة  ( √ )ـ ضع عالمة 8

 :ٌأتً 

  (  × ).                  أ ـ رجل كذب لٌصلح بٌن زوجٌن ٌعد آثما 

  ( × ).  ب ـ من حق التاجر أن ٌحلف وهو صادق لٌروج لسلعته

  ( √ )ج ـ ٌعد الفجور أعلى درجة من درجات الكذب              



 

 ـ ما القٌم المستفادة من الحدٌث الشرٌف ؟9

ـ التحلً بحسن .                           ـ البعد عن الكذب .    ـ التزام الصدق والعمل به(ج 

 .الخلق 

 

 ـ ما الهدف من الحدٌث الشرٌف ؟10

 .ـ الحث على تحري الصدق قوال وفعال والبعد عن الكذب  (ج 

 .   ـ بٌان أهمٌة الصدق وأثره وخطورة الكذب فً الدنٌا واآلخرة 

 :الثروة اللغوٌة : ثانٌا 

 :ـ ما المقصود بالتعبٌرات التالٌة 1

 الزموا الصدقـــــــــــــ  (علٌكم بالصدق  )أ ـ 

 ٌطلبه وٌقصده ــــــــ  (ٌتحرى الصدق  )ب ـ 

 ٌؤدي إلى الوقوع فً كبائر الذنوبـــــ  (ٌهدي إلى الفجور ) ج ـ

 :ـ هات معنى ما تحته خط فً التعبٌرات اآلتٌة 2

 (الخٌر واإلحسان  ) .  البرأ ـ فإن الصدق ٌهدي إلى 

 (القمح  ) . البرب ـ من أنواع البقولٌات 

 (الصحراء  ).  الكوٌت فً الربٌع جمٌل برج ـ 

 .فً جملة مفٌدة  (الجنة  )ـ هات جمع التكسٌر لكلمة 3

 .أعد هللا للمتقٌن الجنان  (ج

 :ثالثا السالمة اللغوٌة 

 ، وإن الفجور ٌهدي إلى النار ، وما ٌزال  الفجوروإٌاكم والكذب ، فإن الكذب ٌهدي إلى )ـ 1

 (. ٌكذب وٌتحرى الكذب حتى ٌكتب عند هللا كذابا الرجل

 .أ ـ أعرب ما تحته خط فً الحدٌث الشرٌف السابق 

 .اسم مجرور وعالمة جره الكسرة : ـ الفجور 



 

 .اسم ما ٌزال مرفوع وعالمة رفعه الضمة : ـ الرجل 

 :ب ـ أخرج من الحدٌث الشرٌف السابق 

 خبر جملة فعلٌة:     ـ نوعه ٌهدي: ـ خبرا لحرف ناسخ 

 .سبق بحتى الناصبة :  ـ السببٌكتب: ـ فعال مضارعا منصوبا 

 :ـ أكمل ما ٌلً 2

  تحذٌرأسلوب (إٌاكم والكذب  )ـ 

منفصل مبنً فً محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقدٌره ضمٌر  (إٌاكم )ـ إعراب كلمة 

 .أحذر 

 :ـ أغر صاحبك باألمانة فً أسلوب إغراء متعدد الصور كاآلت3ً

 .األمانة فإنها سبٌل النجاة : ـ المفرد 

 .األمانة األمانة فإنها سبٌل النجاة : ـ التكرار 

 .الصدق واألمانة فإنهما سبٌال النجاة : ـ العطف 

 (الفجور ٌهدي إلى النار(ـ اجعل الجملة اآلتٌة جوابا لقسم صرٌح4

 .وهللا إن الفجور لٌهدي إلى النار  (ج 

 :فً التعبٌرات التالٌة  (نعم  )حدد فاعل  (أ )ـ 5

 (الصفة  ).   ـ نعم الصفة الصدق 

 (ضمٌر مستتر  ).   ـ نعم صفة الصدق 

 (ما الموصولة  ).   ـ نعم ما تتصف به الصدق 

 (صفة  ).   ـ نعم صفة األحرار الصدق 

 .أعربه (الصدق  )ب ـ المخصوص بالمدح فً التعبٌرات السابقة هو كلمة 

مبتأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة والجملة قبله خبر مقدم  أوخبر لمبتدأ محذوف  (ج

 تقدٌره الممدوح 

 ـ رتب الكلمات اآلتٌة حسب ورودها فً المعجم الوسٌط 6



 

 ٌتحرى ـ النار ـ ٌهدي  (ج (ٌهدي ـ النار ـ ٌتحرى  )

 :التذوق الفنً : رابعا 

 .(المقابلة )وهذا ٌسمى من المحسنات المعنوٌة . ـ جمع الحدٌث بٌن معان مختلفة1

 .ـ هات من إنشائك مقابلة 

 .ٌهدي هللا المؤمنٌن وٌضل الكافرٌن  (ج

 .مبٌنا أثره فً المعنى  (طباقا  )ـ حدد من الحدٌث الشرٌف 

 .ٌبرز المعنى وٌوضحه ( الصدق ـ الكذب  ) (ج

 .وضح الخٌال فً التعبٌر السابق(فإن الصدق ٌهدي إلى البر )ـ 2

 .شبه الصدق بإنسان ٌرشد الناس إلى الخٌر وٌبٌنه لهم  (ج

 .فٌما سبق (ٌرشد  )أدق من كلمة  (ٌهدي )ـ لماذا جاءت كلمة 3

 .ألن الهداٌة فٌها بٌان ووضوح وإفصاح لكل جوانب الخٌر  (ج

 .ـ احتوى الحدٌث الشرٌف على عنصر لإلقناع وضح ذلك4

 .حٌث ذكر الصدق وأثره والكذب وخطره  (ج

 

 

 


