
 

 

 

 

 

 

 

   طوكيو مسجد  الجمعة خطبة
11.02.2022 

اِدقِين  فِي أ ْقو  ك  ِلن   " أ ْفع  ْن ص   "اِلنااِلنا و 

 

ا  !أ يُّه  اء  ْؤِمن ون  اْْل ِعزَّ  اْلم 

َل إِلَْينَا ِمْن  ْرسِ إِنَّ ِدينَنَا الّسامَي ِديُن اإِلْسالِم قَْد أُ 

َحيَ  نَْحيَا  أَْن  ُمْستَقِ أَْجِل  اْلِ ياةً  فِي  الصَّحيحِ.  َمةً  تِّجاِه 

َربَُّولَقَْد   َوَعاَل أََمَرنا  َجلَّ  نَكُ نا  أَْن  َصاِدقِيَن   وَن 

نا َوفِي أَْقواِلنا َوأَْفعاِلنا.  يَن فِي نََوايَانَا َوَعقيَدتِ َوُمْخِلِص 

ْساَلُم َل يَْقبَُل الَكِذَب َعلَى اإِلْطاَلِق  وٍك أَيَّ سُلُ  أو فَاإْلِ

ا َسبيِل  َعلَى  َكاَن  َوإِْن  َحتَّى  إِلَْيهُ.  أَْو  لِمزَ يَُؤّدي  احِ 

 اِس. ِللتَّْرفِيِه َعْن النَّ 

ْؤِمن ون  اْْل ف اِضل !  ا اْلم   أ يُّه 

ائَِل التَّواُصِل اِلْجتِماعّيِ ِهَي فِي يَْوِمنَا  إِنَّ َوسَ 

. َوَكَما ًرا ِلْلَكِذبِ شْ نَ  َوأَْسَرِعهاَهذَا ِمْن أَْكثَِر األََماِكِن  

اٌم أَْيًضا الَِم الَحقيقّيِ فَُهَو َحرَ اٌم فِي العَ أَنَّ الَكِذَب َحرَ 

العَ  أَْن فِي  َكُمْؤِمنيَن  نَْحُن  َوواِجبُنا  اِلْفتِراضّيِ.  الَِم 
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ْدَق يَسُ  ائِِل التَّواُصِل اِلْجتِماعّيِ وُد فِي َوسَ نَْجعََل الّصِ

.  اِلْفتِراضّيِ   العالم  لهذا   َرى َوُدوَن أَْن نَقََع أَسْ   كذلك

أن التَّأَكُِّد    كما  ُدوَن  نَْسَمعَُها  اَلَّتِي  األَْخباِر  ُمشاَرَكةَ 

بِنَْشِر الَكِذِب َعْن قَْصٍد أَْو َعْن َغْيِر    ، والتََّسبُّبَ ِمْنَها

ُ َر  كِ . َوقَْد ذُ َوباٌء َعظيمٌ   وَ ، هُ قَْصدٍ    َعلَيْهِ النَّبيَّ َصلَّى ّللاَّ

ث  "   :ذلك بقولهَوَسلََّم   د ِ ْرِء إِثًْما أ ْن ي ح  ك ف ى بِاْلم 

ا س ِمع    1."بِك ل ِ م 

اء ! ْؤِمن ون  اْْل ِعزَّ ا اْلم   أ يُّه 

فِي    اِءنا َسواءً اَر أَْصِدقَ يَ ِلذَا فََدعُونَا نُْحِسُن اْختِ 

الَِم اِلْفتِراضّيِ. َوِلنَْجعََل  يَِّة أَْو فِي العَ اعِ الَحياةِ اِلْجتِمَ 

ْدِق. َوِلنَْجعََل َجْوَهرَ   ْن قُلوبِنا َمْرَكزً مِ  أَْقوالَنا وَ   ناِللّصِ

الَنا َوَمواقِفَنا ُمتَِّسقَةً. َوَدعُونَا َل نَْنسَى أَْفعَ اِدقَةً، وَ صَ 

ْدِق َسيَقُوُم بِعََملِ  .  كذلك  ِه  أَنَّ الشَّْخَص اَلَِّذي يَْنِطُق بِالّصِ

قَْلبُهُ  يَقُ   َوَمنْ   . َوِمنْ كذلك  وُم بِعََمِلِه بِِصْدٍق َسيَكُوُن 

ً ادظاهره وباطنه صوُن  يَكُ  ً   قا ْلَجنَّةُ اإن  فهلل    مخلصا

 .إذنه تعالىبَمثَْواه 

ا الَِّذين   "  ى :بقوله تعالُم ُخْطبَتِي وأَْختِ  ي ا أ يُّه 

ك ْم ف اِسٌق بِن ب ٍإ ف ت ب يَّن وا أ ْن ت ِصيب وا  اء  ن وا إِْن ج  آم 

ف ع ْلت ْم  ا  م  ع ل ٰى  وا  ف ت ْصبِح  ال ٍة  ه  بِج  ق ْوًما 

 2." ن اِدِمين  

 

 


