
 ريلأبكذبة                         فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد                          

  م٥/٤/٢٠١٣ه ١٤٣٤مجادى األول  ٢٤املعادي   ٢فتاوى فورية جـ - مقر اجلمعية العامة للدعوة إىل هللا ١

واملقالب اليت يفعلها واملقالب اليت يفعلها   ،،))كذبة أبريلكذبة أبريل((  ــــما رأى الدين فيما يُعرف بيننا بـما رأى الدين فيما يُعرف بيننا بـ: : سؤالسؤال
  األصدقاء فيما بينهم كنوع من املزاح؟األصدقاء فيما بينهم كنوع من املزاح؟

------------------------------------------------  

ــا Sــا أهــل اإلســالم، ألن اإلســالم حــرَّم  ــة أبريــل هــذه بدعــة غربيــة ال شــأن لن كذب
eــــى ، و ١١)ِإّينِ َألْمـــَزُح َوال َأقُــــوُل ِإال َح̂قـــا: (الكـــذب حـــىت يف اللهـــو واللعــــب، قـــال ملسو هيلع هللا ىلص

أصـــحابه عـــن الكـــذب lلكليـــة، حـــىت فيمـــا يظـــن أن فيـــه منـــافع لـــه دنيويـــة، أو خمـــارج لـــه 
إذا كــــان الكــــذب يُنجــــي ((: كــــرَّم هللا وجهــــه وs  أخرويــــة، وقــــال يف ذاك اإلمــــام علــــيٌّ 

َعَلــْيُكْم ( : الصــدق ســبيل للرقــي إىل جمــال الصــديقنيوجعــل النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ،))فالصــدق أجنــى
ْدَق يـَْهـِدي ِإَىل الْـِربِّ، َوِإنَّ الْـِربَّ يـَْهـِدي ِإَىل اْجلَنَّـِة، َوَمـا يـَـَزاُل الرَُّجـُل  ْدِق، فَِإنَّ الصِّ lِلصِّ

يًقا ْدَق َحىتَّ ُيْكَتَب ِعْنَد ِهللا ِصدِّ   .٢٢)َيْصُدُق َويـََتَحرَّى الصِّ

أو اللهــــو أو اللعــــب، ألن  ي يف اإلســــالم، ولــــو حــــىت يف املــــزاح ينبغــــفالكــــذب ال
ـــــاِدِقنيَ �������� :املســـــلم قـــــال فيـــــه هللا ـــــاِدِقنيَ َ� أَيـَُّهـــــا الَّـــــِذيَن آَمنُـــــوْا اتـَُّقـــــوْا اّ�َ وَُكونُـــــوْا َمـــــَع الصَّ  ��������َ� أَيـَُّهـــــا الَّـــــِذيَن آَمنُـــــوْا اتـَُّقـــــوْا اّ�َ وَُكونُـــــوْا َمـــــَع الصَّ

وهــو أهــل هلــذا الوصــف، ولــذلك كالمــه مــع صــغاره، أو مــع زوجــه، أو مــع  ،)التوبــة١١٩(
ــه، أو مــع كــل خلــق هللا ــْدِق ��������: وصــفه الصــدق ،أحبابــه، أو مــع جريان ــْدِق َوالَّــِذي َجــاء lِلصِّ َوالَّــِذي َجــاء lِلصِّ

ومـن عجـب أن هـذه اآليـة تتحـدث عــن  .)الزمــر٣٣( ��������  َوَصـدََّق بِـِه ُأْولَئِـَك ُهـُم اْلُمتـَُّقـونَ َوَصـدََّق بِـِه ُأْولَئِـَك ُهـُم اْلُمتـَُّقـونَ 
ألن هـذه أوصـاف املـؤمنني، فكـل مـؤمن  ،��������ِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقـونَ ِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقـونَ ُأْولَ ُأْولَ ��������: واحد مث جتمع فتقول

بــدين احلــق، وصــدَّق بــه وآمــن بــه، وال خيــرج منــه يف هلــو أو مــزاح أو  :أى ،جــاء lلصــدق
  .غريه إال الصدق أينما كان وحيثما وىلَّ 

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

***************** 

                                                 
 .رضي هللا عنھما هللا بن عمر الطبراني عن عبد ١

 .رضي هللا عنھ البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن عبد هللا بن مسعود ٢


