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 :ملخص الدراسة

عظيمة لباقي األخالق اإلسالمية. فهو مرآة اإليمان، ومانح ثقة اإلنسان، والمتتبع لنصوص الوحي  يعد خلق الصدق قاعدة
يجد أن اإلسالم أعطاه أهمية كبيرة نظرا لتأسيسه لباقي القيم اإلسالمية األخرى، ولهذا أردت أن أتتبع في هذه الدراسة خلق الصدق في 

مة الصدق في كيان اإلنسان، كي نستفيد منه في حياتنا خاصة ونحن اليوم نصوص الوحي، وأقف على منهج الوحي في بناء قي
 أصبحنا نعاني من غياب القيم المؤطرة لسلوكنا.

 منهج الوحي، قيمة الصدق الكلمات المفتاحية:

 المقدمة
إن الصدق يعد مرآة لباقي القيم التي جاء بها اإلسالم، فكل خلق من األخالق اإلسالمية الذي يتحلى به المؤمن ينبغي أن 

يكون مؤسسا على الصدق وإال كان مؤسسا على النفاق أو الرياء، ولهذا نجد اإلسالم حث على التمسك بالصدق لما له من قيمة 
 وهي منزلة القوم األعظم، الذي منهقيمة الصدق بقوله: "  -رحمه هللا  -لخص اإلمام ابن القيم عظيمة في حياة الفرد والجماعة، وقد

تنشأ جميع منازل السالكين. والطريق األقوم الذي من لم يسير عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل 
في أرضه الذي ما وضع على شيء إال قطعه، وال واجه باطال إال أرداه اإليمان، و سكان الجنان من أهل النيران. وهو سيف هللا 

وصرعه، من صال به لم ترد صولته. ومن نطق به علت على الخصوم کلمته. فهو روح األعمال، ومحك األحوال، والحامل على 
 وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تاليةاقتحام األهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجالل. وهو أساس بناء الدين، 

، التي هي أرفع درجات العاَلمين. ومن مساكنهم في الجنات: تجري العيون واألنهار إلى مساكن الصديقين. كما كان «النبوة » لدرجة 
 .(2/257ة ، صفح1996)الجورية،  من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين.

 إشكالية البحث:
إن إشكالية البحث المركزية تتمثل في اكتشاف منهج الوحي في بناء قيمة الصدق في كيان اإلنسان، ثم الوقوف على اآلليات 

التي اعتمدها الوحي في الهدم والبناء، ثم هل يمكن لنا أن نعمل وفق منهجه في إعادة التربية على القيم في عصرنا الحالي، وهل 
العولمة وما تحمله من قيم سلبية، أو هل يمكن لنا أن نكتسب مناعة نواجه بها الكم الهائل من القيم يمكن لنا أن ننجح في مواجهة 

 المدمرة لخصوصيتنا الدينية، والحضارية، والثقافية التي تحملها العولمة .    
 والتوفيق.  ، أسأل هللا تعالى السدادتلك اإلشكالية الكبرى، واألسئلة المتفرعة عنها، هي التي سنعمل على اإلجابة عنها في هذا البحث

 أهداف الدراسة:

فيتمثل الهدف العام من هذا البحث هو محاولة اكتشاف منهج الوحي في بناء قيمة الصدق. من أجل المساهمة في بناء  
 والشهادة.    اإلنسان المسلم، الراسخ اإليمان باهلل، الذي ال يتعدى حدوده، ويسير على منهج الوحي الذي يجمع بين الغيب 

 ثم المساهمة في الثروة المعرفية التي تهدف إلى إصالح األمة والنهوض بها من جديد. 
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 منهجية البحث:
 إن طبيعة البحث في هذا الموضوع تقتضي دراسته وفق المنهجين اآلتيين: 

ــــــ المنهج الوصفي التحليلي: وذلك لوصف بعض الظواهر وتحليلها،  والتعمق في فهمها وإدراك خفاياها، وتوجيه المسائل وجهتها  1
 المطلوبة.

ـــــــ المنهج المقارن: وذلك إلجراء مقابلة ومقارنة بين القيم المستمدة من الوحي المستوعبة للزمان والمكان، وبين القيم المادية  2
 المستمدة من فكر اإلنسان المحدود بالزمان والمكان. 

 خطة الدراسة:
 " انطالقا من المقدمة وتشمل: منهج الوحي في بناء قيمة الصدقوسأتناول هذا الموضوع الهام " 

 يات.  توصخاتمة وفيها ذكرت أهم ما توصلت إليه من نتائج و  –خطة الدراسة  –منهجية البحث  –أهداف الدراسة  –إشكالية البحث 

 تعالى أسأله وهللا الكلمات المفتاحية في المبحث األول. ثم منهج الوحي في تعزيز قيمة الصدق في كيان اإلنسان في المبحث الثاني.
 التوفيق والسداد والنفع بهذا العمل.  

 المبحث األول: ضبط المفاهيم المفتاحية للدراسة

سأتناول في هذا المبحث من دراستي هذه مفهوم الوحي في المطلب األول. ثم مفهوم المنهج في المطلب الثاني، ومفهوم القيم في 
المطلب الثالث، وفي المطلب األخير مفهوم البناء. وتوضيح هذه المصطلحات يقربنا كثيرا من الوقوف على المراد من هذا الموضوع 

 السداد والتوفيق.  سائلين هلل تبارك وتعالى 

 المطلب األول: مفهوم الوحي

 أوال: الوحي في اللغة: 

يجد أنها ال تخرج في معناها عن اإلعالم السريع للمخاطب بالمراد مع محاولة تخصيصه به  –في اللغة  –إن المتتبع لمادة الوحي 
 بحيث يخفى على غيره ومن ذلك قول الشاعر:

 ــرة فتحيـرت       دقائق فكري في بديع صفاتهانــظرت إليـها نظــــــــــــــــ

 فأوحى إليها الطرف أني أحبها       فأثر ذلك الوحي في وجناتهـــــا

)فارس،  أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك.قال ابن فارس: في مادة " وحي" الواو والحاء والحرف المعتل 
 (6/93، صفحة 1379-1979
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ه تخفي( في مادة  "وحي" أوحى إليه وأومى بمعنى، وأوحيت إليه وأوحيت إذا كلمته بما 538)ت:  -رحمه هللا  - قال اإلمام الزمخشري 
 . (2/325، صفحة 1998)الزمخشري، عن غيره 

: " أصل الوحي اإلشارة السريعة، ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي، وذلك يكون بالكالم على سبيل الرمز وقال الراغب األصفهاني
 (2/668)األصبهاني، صفحة  لتركيب "والتعريض وقد يكون بصوت مجرد عن ا

هـ، صفحة 1406)رضا م.،  والقول الجامع في معنى الوحي أنه اإلعالم الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره.
81) 

 القرآني: ثانيا: الوحي في االستعمال 

 استعمل القرآن الكريم مادة ) الوحي ( بذلك المعنى اللغوي في آيات عديدة منها: 

 (. 7)القصص، اآلية: . َوَأْوَحْيَنٓا ِإَليٓ  ُأمِ  ُمو۪سيٓ  َأَن َاْرِضِعيهِ  اإللهام الفطري لإلنسان، كالوحي إلى أم موسى  

ْلِجَباِل ُبُيوتا   اإللهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل 
َ۬
تَِّخذِے ِمَن َا لنَّْحِل َأِن اِ۪

َ۬
ا َيْعرِ  َوَأْو۪حي  َربَُّك ِإَلي َا َجِر َوِممَّ لشَّ

َ۬
.)  ٦٨ُشوَن َوِمَن َا

 النحل(

ْلِمْحَراِب َفَأْو۪حيٓ  ِإَلْيِهُمۥٓ َأن  ل الرمز واإليحاء كإيحاء زكرياء فيما حكاه القرآن عنه اإلشارة السريعة على سبي
َ۬
ۦ ِمَن َا َفَخَرَج َعَلي  َقْوِمِه

 
َوَعِشي ا    ) مريم(. ١٠  َسبِ ُحوْا ُبْكَرة 

ِدُلوُكْم   وسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس اإلنسان  ِطيَن َلُيوُحوَن ِإَليٓ  َأْوِلَيٓاِئِهْم ِلُيجَ  يَ  لشَّ
َ۬
 (.122اآلية: األنعام، )   َوِإنَّ َا

  ما يلقيه هللا إلى مالئكته من أمر ليفعلوه، ومن ذلك قوله تعالى: 
 
لِذيَن َءاَمُنوْا

َ۬
ِئَكِة َأنِ ے َمَعُكْم َفَثبِ ُتوْا ُا ْلَملَٓ 

َ۬
األنفال، . )ِإْذ ُيوِحے َربَُّك ِإَلي َا

 (.12اآلية: 

 ثالثا: الوحي في االصطالح الشرعي:

 الشرعي فإنه يطلق ويراد به أحد معنيين:أما)الوحي( في االصطالح 

إعالم هللا تعالى من يصطفيه من عباده نبيا أو رسوال بما أراد إطالعه عليه من مختلف األحكام وضروب العلم وألوان الهداية  األول:
 (27، صفحة 2000)القطان،  مع اليقين التام بأنه من قبله سبحانه.

ۥ  وقد ورد الوحي بهذا المعنى في قوله تعالى:   َواَل َتْعَجْل ِباْلُقْرَءاِن ِمن َقْبِل َأْن يُّْق۪ضيٓ  ِإَلْيَك َوْحُيُه
 )طه(.  ١١١ َوُقل رَّبِ  ِزْدِن  ِعْلما  

ما وقع به اإليحاء أي ما أنزله هللا على رسله وأنبيائه عليهم الصالة والسالم وأطلعهم عليه وذلك من باب إطالق المصدر  والثاني:
 على اسم المفعول. 
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َعٓاَء ۪اذَ  وقد ورد الوحي بهذا المعنى في قوله تعالى:  لدُّ
َ۬
مُّ ُا لصُّ

َ۬
 )األنبياء( .٤٥ ا َما ُينَذُروَن  ُقِل ِانََّمٓا ُأنِذُرُكم ِباْلَوْحيِ  َواَل َيْسَمُع ُا

 المطلب الثاني: مفهوم المنهج

 أوال: معنى المنهج في اللغة:

يعني: الطريق الواضح، ونهج الطريق: أي أبانه وأوضحه، ونهجه أيضا سلكه، بعد العودة إلى كتب اللغة تبين أن المنهج أو المنهاج 
 (681، صفحة 1995)الرازي، مختار الصحاح،  ونهج الطريق: وضح واستبان، وصار نهجا واضحا بينا.

  وفي القرآن الكريم: 
، 1415)األلوسي، (. أي طريقا واسعا واضحا في الدين  50. )المائدة، اآلية: ِلُكل ّٖ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعة  َوِمْنَهاجا  

 .(3/321صفحة 

  (6/342)رضا ر.، صفحة  والسنة أو السبيل التي تسهل على اإلنسان السير نحو غايته دون زيغ أو انحراف.

   (2/857)العربية، صفحة  والمنهاج الخطة المرسومة

 ثانيا: معنى المنهج في االصطالح:

  (45، صفحة 1995)الفتح، " النظام والخطة المرسومة للشيء".  عرف المنهج اصطالحا بأنه:

 (7)بدوي ع.، صفحة  " هو العلم الباحث في الطرق المستخدمة في العلوم للوصول إلى الحقيقة. وعرف أيضا بأنه:

 المطلب الثالث: مفهوم القيم

 أوال: معنى القيم في اللغة:

القيم، وأصله الواو، ) قوم ( ألنه يقوم مقام الشيء، والقيمة ثمن الشيء بالتقويم تقول تقاوموه فيما جاء في لسان العرب " القيمة واحدة 
 . 1بينهم

 ونجد تحث مادة ) قوم ( مجموعة من المعاني:

 القيام: الذي هو ضد الجلوس. قام يقوم قوما وقياما.

َِّ  العزم: كقوله تعالى: 
َ۬

ا َقاَم َعْبُد لُُ۬ا ۥ َلمَّ   َوِإنَُّه
 أي لما عزم. )الجن(.   ١٩ َيْدُعوُه َكاُدوْا َيُكوُنوَن َعَلْيِه ِلَبدا  

لنِ َسٓاءِ  المحافظة واإلصالح: كقوله تعالى: 
َ۬
ُموَن َعَلي َا لرِ َجاُل َقوَّ   ( 34النساء، اآلية: ).  اَِ۬

                                                           
 لسان العرب ، مادة: "قوم". -1
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   وقوله تعالى:
ۦٓ ِإَلْيَك ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه َقٓاِئما   ِه دِ  ِن ِان َتاَمْنُه ِبِدي۪نارّٖ الَّ ُيوََ۬  أي مالزما محافظا. (74آل عمران، اآلية: .) َوِمْنُهم مَّ

   الوقوف والثبات: كقوله تعالى:
 
قال أهل اللغة والتفسير قاموا هنا بمعنى وقفوا  (19البقرة، اآلية: اآلية: . ) َوِإَذٓا َأْظَلَم َعَلْيِهْم َقاُموْا

  (2/315)الرازي، مفاتيح الغيب، صفحة  وتثبتوا.

    العدل: كقوله تعالى:
ِلَك َقَواما    (.67) الفرقان، اآلية:   ٦٧َوَكاَن َبْيَن ذَ 

 (10/46، صفحة 1415)األلوسي، أي وسطا وعدال. 

قال ابن فارس في مادة )قوم( القاف والواو والميم أصالن صحيحان يدل أحدهما على جماعة من الناس وربما  الجماعة من الناس:
 (5/43، صفحة 1979-1379)فارس،  أستعير في غيرهم، واآلخر على انتصاب أو عزم.

ْلَقيِ َمةِ   أي المستقيم الذي ال زيغ فيه وال ميل عن الحق، قال تعالى:   القيم:الدين 
َ۬
ِلَك ِديُن ُا  .(5. )البينة، اآلية:  ٥ َوذَ 

 أي دين األمة القيمة بالحق.

 وقيم المرأة زوجها ألنه يقوم بأمرها.السيد وسائس األمر، وقيم القوم الذي يقومهم ويسوس أمرهم،  والقيم:

 المدبر، من أسماء هللا الحسنى، القيوم والقائم بتدبير أمر خلقه في كل شيء. القيوم والقيام:

أنت قيم السماوات واألرض ومن فيهن...".  ولك الحمد "... اللهم لك الحمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن وفي الحديث:
 )البخاري، كتاب الصلح، باب: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس(

القيام والقوام: اسم لما يقوم به الشيء أي يثبت كالعماد والسناد: لما يعمد ويسند به كقوله  قال الراغب األصفهاني القيام والقوام:
  تعالى: 

ُ َلُكْم ِقَيما   َّ
لِتے َجَعَل لَُ۬اَ۬

َ۬
َلُكُم ُا َفَهٓاَء اْموَ  لسُّ

َ۬
)األصبهاني، صفحة أي: جعلها مما يمسككم.  (5النساء، اآلية: . ) َواَل ُتوُتوْا ُا

2/269) 

واضح هنا أن مادة )قوم( كما استخدمها الوحي تدور حول مصدر القيمة ومسلكها وامتدادها وأثرها وصفاتها. فالمصدر: هو هللا القيوم. 
 طريق مستقيم ال عوج فيه. واالمتداد: في الحياة والكون كله. واألثر: في نفس اإلنسان الذي جعله هللا خليفة في األرض.والمسلك 

 (36، صفحة 2003)الصمدي، 
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 :ثانيا: معنى القيم في االصطالح

استعمال لفظ " القيم " في مؤلفاتهم، وإنما كانوا يستعملون لفظ " األخالق ". وانتقل هذا اللفظ إلى  ال تجد عند المفكرين العرب القدامى
 . (54، صفحة 2014)الجابري،  األوساط العربية عن طريق الترجمة من اللغات األجنبية الحديثة.

ليوم، أي ذات الشحنات األخالقية والمرجعية المعيارية، حديث أيضا في اللغات األوربية ومفهوم القيمة بالمعنى المتعارف عليه ا
في أصل استعمالها الالتيني على معنى: "  (Value)أو اللغة األنجليزية (Valeur) الحديثة والمعاصرة، ففي اللغة الفرنسية تدل الكلمة 

ثم تطور معناها فأصبحت تستعمل تارة بالمعنى المجرد ) أن لشيء ما قيمة ( أو  (Valere)الشجاعة في القتال " وهي مشتقة من 
 .(1522، صفحة 2001)الالند،  بالمعنى العيني) أن شيئا ما هو قيمة ( وأن هذا االستعمال األخير أكثر حداثة.

ألنها تمثل في الغالب مفهوما متحركا، انتقاال من الواقع إلى القانون، من القيم  يؤكد الالند على صعوبة إعطاء تعريف دقيق لكلمة
 .(1524، صفحة 2001)الالند،  المرغوب فيه إلى الرغوب ) عموما من خالل المرغوب فيه المشترك( 

ي جاء في " كشاف اصطالحات العلوم والفنون" فونرى هذه الصعوبة في تعريف القيم بشكل دقيق حتى في المجال التداول العربي 
 (2/1356، صفحة 1996)التهانوي، مادة " قوم " القيمة شرعا هي ما يدخل تحت تقويم مقوم. 

 واألعمال واألشياء األفكار واألشخاص على بها تحكم ومقاييس محطات القيمالقيم بقوله: "  النيوعرف ماجد عرسان الكي
 معينة منزلة في أو وكراهيتها، قيمتها وعدم سوئها حيث حيث حسنها وقيمتها، أو من من والجماعية والمواقف الفردية والموضوعات

 .(21، صفحة 2010)زيادة، الحدين".  هذي بين

وعرف الدكتور أحمد زكي بدوي القيمة بأنها:" كل ما يعتبر جديرا باهتمام الفرد وعنايته ونشدانه، العتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو 
كه، د، ويحكم بها، وتحدد مجاالت تفكيره، وتحدد سلو سيكولوجية... الخ. وللقيم أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعية، يتشربها الفر 
 .(438)بدوي أ.، صفحة  وتأثر في تعلمه، وتختلف القيم باختالف المجتمعات، بل والجماعات الصغيرة.

عة باسم االقتصاد والسياسة يتحدث عن المنفوخالصة القول أن مفهوم القيم يضيق ويتسع، بحسب األوساط التي تتداوله، فهناك رجل 
القيمة، وناقد الفنون يتحدث عن اإلحساس الجمالي باسم القيمة الفنية، ورجل الدين يعتبر االستقامة وفق العقيدة جوهر كل قيمة 

 .جوهر القيم كلها أخالقية، أما فيلسوف األخالق فيجعل من الوازع المتسامي عن الضرورة والقيام بالواجب من أجل الواجب ذاته
 .(11، صفحة 2011)الكتاني، 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 والعشرون الثامن العدد

 م 2021 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

294 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 المطلب الرابع: مفهوم البناء

 أوال: معنى البناء في اللغة:

استعمل و جاء في لسان العرب" البني نقيض الهدم، يبني البناء البناء بنيا وبناء وبنى مقصورا. وتجمع على أبنية وأبنيات جمع الجمع 
منظور، صفحة ) أبو حنيفة البناء في السفن، والبناء مدبر البنيان وصانعه، والبناء لزوم آخر الكلمة ضربا واحدا من السكون والحركة.

14/94) 

 وجاء في المعجم الوسيط بنى الشيء بنيا، وبناء، وبنيانا.

 كثيرة تدور حول التأسيس والتنمية. يقال: بنى مجده، وبنى الرجال. قال الشاعر:واستعمل مجازا في معان 

 يبني الرجال وغيره يبنى القرى      شتان بين قرى وبين رجال

 .(72)العربية، صفحة  على زوجته دخل بها.ويبنى الطعام جسمه، وبنى على كالمه اتخذه واعتمد عليه، وبنى 

 ثانيا: البناء في استعمال الوحي:

 النبأ(. ) ١٢َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبعا  ِشَدادا   القرآن الكريم: ورد مصطلح البناء في عدة آيات من القرآن الكريم، قال تعالى:  ــــــ 1
ْبِنيَّةٞ   وقوله تعالى:  (. 19. ) الزمر ، اآلية:  َلُهْم ُغَرٞف مِ ن َفْوِقَها ُغَرٞف مَّ

َها ِبَأَيْيدّٖ     وقوله تعالى: َمٓاَء َبَنْينَ  َها  وقوله تعالى: (.  47. ) الذاريات، اآلية:  َوالسَّ َمٓاِء َوَما َبَني   . ) الشمس(. ٥َوالسَّ

لذِے َبَنْوْا ِريَبة  ِف  ُقُلوِبِهمُٓۥ   وقوله تعالى:
َ۬
ُنُهُم ُا  (. 111. ) التوبة، اآلية:  اَل َيَزاُل ُبْنيَ 

ٞن مَّْرُصوٞص    وقوله تعالى:  الصف(.. )  ٤َكَأنَُّهم ُبْنيَ 

   وقوله تعالى:
نا   ْبُنوْا َعَلْيِهم ُبْنيَ   (.  21. ) الكهف، اآلية:  َفَقاُلوْا اُ۪

ورد لفظ البناء في السنة النبوية في عدة أحاديث نبوية ويمكن أن نقتصر على ذكر حديثين شريفين. قال رسول : السنة النبويةــــــ  2
)البخاري، كتاب الصلح، باب: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، صفحة ".  بعضا : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضههللا 
لونها فجعل الناس يدخ وقال عليه الصالة والسالم: " مثلي ومثل األنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إال موضع لبنة (1/132

 .(4/162)البخاري، كتاب الصلح، باب: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، صفحة  ويتعجبون ويقولون لوال موضع اللبنة ".

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 والعشرون الثامن العدد

 م 2021 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

295 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 منهج الوحي في تعزيز قيمة الصدق في كيان اإلنسان المبحث الثاني:

الصدق له قيمة عظيمة في حياة اإلنسان، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة وله معاني كثيرة في سلوك اإلنسان. وهو صورة تتجلى 
ج الوحي يث النبوية الصحية يدرك منهفيه كل األخالق اإلسالمية العارية من النفاق والكذب والرياء. والمتتبع لآليات القرآنية واألحاد

 في العناية بالصدق.    

 المطلب األول: مفهوم الصدق

 أوال: الصدق في اللغة:

جاء في كتب اللغة: أن الصدق مطابقة الحكم للواقع، بحسب اعتقاد المتكلم، ويعني أيضا الصالبة والشدة، يقال امرأة صدق ورجل 
 (511)العربية، صفحة  من نقص أو كذب.صدق، ويعني األمر الصالح ال شية فيه 

 ثانيا: الصدق في االصطالح:

وفي اصطالح أهل الحقيقة: قول الحق في مواطن الهالك، وقيل: أن تصدق في موضع ال ينجيك منه إال الكذب. قال القشيري: 
وال في أعمالك عيب، وقيل الصدق ضد الكذب وهو اإلبانة عما يخبر به  الصدق أن ال يكون في أحوالك شوب، وال في اعتقادك ريب،

 .(113م، صفحة 1413)الجرجاني،  على ما كان.

 .(1762حة ، صف2005)الغزالي، وقال أبو يعقوب النهرجوري: الصدق موافقة الحق في السر والعالنية. 

 تجليات الصدق في سلوك اإلنسان في ستة معان وهي: -رحمه هللا –وقد حصر اإلمام الغزالي 

صدق اللسان، وهذا يتجلى في األخبار أي الخبر عن شيء ماضيا كان أو حاضرا. وهذا أشهر أنواع الصدق وأظهرها.  الصدق األول:
 ويقتضي حفظ اللسان من األخبار بما يخالف الحق. وله كماالن: 

ي يصلح بين الناس، ويقول ليس الكذاب الذ: » االحتراز عن المعاريض. إال فيما تدعوا إليه الحاجة والضرورة لقوله  الكمال األول:
اظ . فال ينظر هنا إلى الصدق من حيث األلف)البخاري، كتاب الصلح، باب: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس( «. خيرا وينمي خيرا

 وإنما ينظر إلى المقاصد.

لأن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه كقوله تعالى: ﴿  الكمال الثاني:
َ۬
ْهُت َوْجِهَي ِللذِے َفَطَر َا ِت َوااَلْرَض ِإنِ ے َوجَّ وَ  مَ  سَّ

ْلُمْشِرِكيَن  
َ۬
 َوَمٓا َأَنا ِمَن َا

، )الغزالي فإن قلبه إن كان منصرفا عن هللا تعالى مشغوال بأماني الدنيا وشهواته فهو كذب. ﴾  ٨٠ َحِنيفا  
 .(1759، صفحة 2005

ى. فإن تعالويتجلى في النية واإلرادة ويعود ذلك إلى اإلخالص. وهو أال يكون للمسلم باعث على الصدق إال هللا  الصدق الثاني:
 خالطه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية.
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 ويتجلى في صدق العزيمة، وهو أن ال يتخللها ضعف وال تردد وال ميل.: الصدق الثالث

َ َعَلْيهِ    :ويتجلى في اتفاق العزم بالوفاء. لقوله : الصدق الرابع َّ
َ۬

َهُدوْا لُُ۬ا  (.   23. ) األحزاب، اآلية: ِرَجاٞل َصَدُقوْا َما عَ 

في األعمال، وهو أن يجتهد حتى ال تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه ال يتسم هو به، أي ال بد من تطابق : الصدق الخامس
اللهم  : »السريرة والعالنية في القصد من العمل، أو تكون السريرة خيرا من العالنية، حتى ال يفوت الصدق في أعماله ولذلك قال 

 .(5/573، صفحة 1975)الترمذي،  «.اجعل سريرتي خيرا من عالنيتي واجعل عالنيتي صالحة 

: وهو أعلى الدرجات وأعزها. الصدق في مقامات الدين، كالصدق في الخوف والتعظيم والرضا والزهد والتوكل والحب الصدق السادس
 .(1763، صفحة 2005)الغزالي،  األمور.وسائر هذه 

 المطلب الثاني: منهج الوحي في تعزيز قيمة الصدق في كيان اإلنسان:

ارتكز منهج الوحي في بناء قيمة الصدق في كيان اإلنسان على الترغيب الشديد في اكتساب هذه القيمة العظيمة من خالل: أن 
على األنبياء علهم السالم، وخص الصادقين بدرجة تلي درجة  وأثنى به الحق  –تبارك وتعالى  -الصدق صفة من صفات هللا 

يق يوصل إلى الجنة، وأن الكذب طريق يقود إلى النار، وجعل الطمأنينة والبركة في اعتماد األنبياء، وجعله جماع البر، وأنه طر 
الصدق، وجعل النجاة في الدنيا واآلخرة لمن تمسك به، وأشاد به وبمن تحقق فيه. إلى غير ذلك من المزايا والفضائل التي جعلها 

 الوحي تحت قيمة الصدق. 

المزايا والفضائل الواردة في اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الصحيحة، مع الوقوف على  وفي دراستي هذه سأعمل على تتبع تلك
 منهج الوحي في تعزيز قيمة الصدق في كيان اإلنسان، سائلين هللا تبارك وتعالى العون والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

 أوال: اتصاف هللا تبارك وتعالى بالصدق:

عالى نفسه بالصدق في عدد من اآليات القرآنية، وحث خليفته في أرضه على التحلي بهذا الخلق العظيم كي ينجح وصف هللا تبارك وت
في تحمل األمانة الجسيمة الملقاة على كاهله.   فكيف ال يسعى اإلنسان جاهدا إلى التحلي بهذه الصفة في قوله وفعله. والحق سبحانه 

ن هنا كان على اإلنسان أن يتمسك بالصدق في كل شأن، وتحريه في كل قضية، والذهاب وتعالى أتم كل كلماته بصدق وعدل، وم
إليه في كل حكم، واالبتعاد عن الظنون واألماني الكاذبة، فإن الحقائق الراسخة هي وحدها التي يجب أن تعتمد وتتبع في إقرار 

 . (34، صفحة 1987، )الغزالي م. العالقات االجتماعية.

ْلُمْشِرِكيَن    :قال 
َ۬
 َوَما َكاَن ِمَن َا

ِهيَم َحِنيفا   ُ  َفاتَِّبُعوْا ِملََّة ِإْبرَ  َّ
 : -جل شأنه  -(. وقال  95.) آل عمران، اآلية:  ٩٥ ُقْل َصَدَق لَُ۬اَ۬

 
ِ ِقيال   َّ

في ظالله: " والصدق المطلق في قول هللا  -رحمه هللا  – .(. قال سيد قطب122. ) النساء، اآلية:  ١٢١َوَمَن َاْصَدُق ِمَن لَُ۬اَ۬
قطب، )هنا، يقابل الغرور الخادع، واألماني الكاذبة في قول الشيطان هناك! وشتان بين من يثق بوعد هللا، ومن يثق بوعد الشيطان" 

 .(2/762، صفحة 1972
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َُّ  :  -جل ذكره  -وقال  َمِة اَل َرْيَب ِفيهِ  لُ۬اَِ۬ ْلِقيَ  َه ِإالَّ ُهَو  َلَيْجَمَعنَُّكُمۥٓ ِإَلي  َيْوِم اَِ۬ ِ َحدِ   اَلٓ ِإلَ  َّ
 َوَمَن َاْصَدُق ِمَن لَُ۬اَ۬

ومن اآليات في   ﴾ ٨٦يثا  
ِدُقوَن    :ذلك: قوله  ۦ  :  - جل شأنه -(. وقوله  147. ) األنعام اآلية:  ١٤٧َوِإنَّا َلصَ  وَنُهم ِبِإْذِنِه ُ َوْعَدهُۥٓ ِإْذ َتُحسُّ َّ

َ۬
.  َوَلَقْد َصَدَقُكُم لُُ۬ا

ُ َوَرُسوُلهُۥ   :(. وقوله  152)آل عمران، اآلية: َّ
َذا َما َوَعَدَنا لَُ۬اَ۬ اَلْحَزاَب َقاُلوْا هَ 

َ۬
ْلُموِمُنوَن َا

َ۬
ا َرَءا َا ُ َورَ  َوَلمَّ َّ

ۥ  َوَما َزاَدُهمُٓۥ َوَصَدَق لَُ۬اَ۬ ِإالَّٓ  ُسوُلُه
 
نا  َوَتْسِليما   ۥ    :حكاية عن أهل الجنة -جل وعال  -(. وقوله  122. )األحزاب، اآلية:  ٢٢ِإيمَ  لذِے َصَدَقَنا َوْعَدُه ْلَحْمُد هللِ اَِ۬

َ۬
َوَقاُلوْا ُا

اَلْرَض 
َ۬
ِمِليَن   َوَأْوَرَثَنا َا ْلعَ 

َ۬
ْلَجنَِّة َحْيُث َنَشٓاُء َفِنْعَم َأْجُر ُا

َ۬
 (. 71. ) الزمر، اآلية:  ٧١َنَتَبوَُّأ ِمَن َا

ۦ   :وقال  ِتِه َل ِلَكِلمَ   الَّ ُمَبدِ 
ُت َربِ َك ِصْدقا  َوَعْدال    (.116. ) األنعام، اآلية: َوَتمَّْت َكِلمَ 

في تفسير هذه اآلية من بين األقوال الواردة في شأنها أن المعنى هو أنه تمت كلمة ربك صدقا في اإلخبار  وقد اختار اإلمام الرازي 
 .(15/161)الرازي، مفاتيح الغيب، صفحة  عن الغيوب، وعدال في وضع التكاليف وإنزال الشريعة.

خلق كل شيء بالحق وأن الوصول أو معرفة هذا الحق ال يتم إال باتباع منهج  ه جليا أن الحق والمتأمل في اآليات السابقة يظهر ل
 الصدق.   

 ثانيا: اتصاف الرسل عليهم الصالة والسالم بالصدق:

 ييبين القرآن الكريم أن الصدق من أهم الصفات التي يتحلى بها األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم إذ هم القدوة الحسنة لإلنسانية ف
ْلِكتَ ِب  : -جل جالله  -عنهم في عدة مواضَع من القرآن الكريم؛ كقوله  -تعالى -القيم واألخالق. وهذا ما حكاه هللا  ِهيَم َواْذُكْر ِف  اَِ۬ ِإْبرَ 

ا   ٤٠  نَِّبٓيـٔ
يقا  ۥ َكاَن ِصدِ  ْلَوْعِد َوَكانَ  : -تعالى –. ) مريم(. وقال  ٤١ ِإنَُّه

َ۬
ۥ َكاَن َصاِدَق َا ِعيَل ِإنَُّه ْلِكتَ ِب ِإْسمَ  ا  َرسُ  َواْذُكْر ِف  اَِ۬  نَِّبٓيـٔ

.  ٥٤وال 
   :) مريم(. وقال 

ا    نَِّبٓيـٔ
يقا  ۥ َكاَن ِصدِ  ْلِكتَ ِب ِإْدِريَس ِإنَُّه   ٥٦َواْذُكْر ِف  اَِ۬

 
ُه َمَكانا  َعِلي ا   : - عز من قائل -. ) مريم (.  وقال  ٥٧َوَرَفْعنَ 

يُق َأْفِتَنا ِف  َسْبِع  دِ  لصِ 
َ۬
تّٖ لََّعلِ يَ ُيوُسُف َأيَُّها َا تّٖ ِسَمانّٖ َياُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٞف َوَسْبِع ُسۢنُبلَ ٍت ُخْضرّٖ َوُأَخَر َياِبسَ  لنَّاِس َلَعلَُّهْم َبَقرَ 

َ۬
 َأْرِجُع ِإَلي َا

ْلحَ  . ) يوسف(.  ووَصفه بالصدق بعدها فقال: ٤٦َيْعَلُموَن  
َ۬
َن َحْصَحَص َا لَ  ْلَعِزيِز اَِ۬

َ۬
ْمَرَأُت ُا ۦ َوإِ َقاَلِت اِ۪ ۥ َعن نَّْفِسِه َودتُُّه ۥ َلِمَن قُّ َأَنا رَ  نَُّه

ِدِقيَن   لصَّ 
َ۬
 . ) يوسف(. ٥١َا

ْلُمْرَسِليَن   : -عليه أفضل الصالة والتسليم -عن رسوله الكريم محمد  -تعالى -وقال 
َ۬
َق َا . ) الصافات(.  ٣٧َبْل َجٓاَء ِباْلَحقِ  َوَصدَّ

كان أكبَر  سلين"؛ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم عن قتادة رحمه هللا تعالى؛ فإرساله "أي: صدَّق َمن كان قبله من المر 
 .عالمٍة على صدق الرسِل فيما أخَبروا به

َوَأْخِرْجِن  َوُقل رَّبِ  َأْدِخْلِنے ُمْدَخَل ِصْدقّٖ  خاَتم النبيين وأفضل المرسلين أن يدعَو بهذا الدعاء:  ولعظم شأن الصدق؛ فقد أمر هللا 
  ُمْخَرَج ِصْدقّٖ 

نا  نَِّصيرا    . ) اإلسراء(. ٨٠َواْجَعل لِ   ِمن لَُّدنَك ُسْلطَ 

ْلَه۪ويٓ  َوَما يَ  : -تعالى –قمة في الصدق، بشهادة الذي يعلم السرَّ وأخفى، قال  وقد كان 
. )  ٤ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٞي ُيو۪حي    ٣نِطُق َعِن اَِ۬

اه في ِقبله، بل زكاه في كل شيء فقال:  رحمه هللا  - القاضي عياض. ) القلم (.  يقول  ٤َوِإنََّك َلَعَلي  ُخُلٍق َعِظيمّٖ   النجم(.  فزكَّ
فقامت الدالئُل الواضحة بصحة المعجزة على صدِقه، وأجمعت األمة فيما كان طريقه البالغ أنه  في الشفا: "وأما أقواُله  -تعالى 

ا، وال سهو ا وال غلط ا" ا وال عمد   .(642، صفحة 2013)عياض،  .معصوٌم فيه من اإلخبار عن شيء منها بخالف ما هو به، ال قصد 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 والعشرون الثامن العدد

 م 2021 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

298 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

فكل هذه اآليات القرآنية التي تخبرنا باتصاف الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم بصفة الصدق في القول والعمل، تعد تحفيز 
 ومنهج يسير عليه المؤمن اقتداء بالرسل واألنبياء عليهم السالم .    

 درجة الصديقين تلي درجة األنبياء:ثالثا: 

 –رحمه هللا  –خص هللا تبارك وتعالى الصادق بدرجة رفيعة تلي درجة األنبياء، ترغيبا في التحلي بهذه الصفة العظيمة. قال ابن القيم 
ساكن واألنهار إلى م التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكنهم في الجنات: تجري العيون « النبوة » " درجة الصدق تالية لدرجة 

وقد أمر هللا سبحانه أهل اإليمان: أن يكونوا مع الصادقين. وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.  الصديقين...
ِدِقيَن   فقال تعالى:  لصَّ 

َ۬
َ َوُكوُنوْا َمَع َا َّ

َ۬
تَُّقوْا لُُ۬ا لِذيَن َءاَمُنوْا اُ۪

َ۬
َأيَُّها َا  التوبة (.. )  ١٢٠يَٓ 

لنَِّبٓيـ َِٕۧن َوال وقال تعالى:  
َ۬
َن َا ُ َعَلْيِهم مِ  َّ

لِذيَن َأْنَعَم لَُ۬اَ۬
َ۬
ِئَك َمَع َا ُسوَل َفُأْولَٓ  َ َوالرَّ َّ

يِقيَوَمْن يُِّطِع لُ۬اَِ۬ دِ   صِ 
ِئَك َرِفيقا   ِلِحيَن  َوَحُسَن ُأْولَٓ  َهَدٓاِء َوالصَّ  َن َوالشُّ

٦٨ .) النساء ( . 

ية الكريم استجاشة للقلوب، وتلويح لرأرواح بالمتاع الحبيب .. متاع الصحبة في اآلخرة للنبيين والصديقين والشهداء ففي هذه اآل
 والصالحين. فهذه الدرجة والمكانة الرفيعة التي يتبوؤها  الصادق هي فضل من هللا ونعمة لعباده الصادقين.  

 رابعا: الصدق جماع البر:

لكريم نفس األهمية القصوى التي يكتسبها ) الحق (، في تحديد عالقة اإلنسان بربه، وبالناس من حوله. حيث يأخذ الصدق في القرآن ا
يطالب اإلسالم المؤمن بأن يكون صادقا في كل األحوال، ملتزما بالحق في كل األقوال واألفعال. ومن ثم تعتبر كل أفعال البر 

القيام بها صادقا. من حيث كونها تطابق إيمانه بأنها مأمورات ال سبيل إلى التخلي  واإلحسان تجليات للصدق، كما يعتبر المؤمن حين
ْلِبرُّ  . وهذا يوضحه القرآن في قوله تعالى: (103، صفحة 2011)الكتاني، عن فعلها، أو منهيات ال سبيل إلى الوقوع فيها. 

َ۬
لَّْيَس َا

ْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ   َأن ُتَولُّواْ 
َ۬
ِئَكِة َواْلِكتَ ِب َوالنَِّبٓيـ َِٕۧن وَ  ُوُجوَهُكْم ِقَبَل َا اَلِخِر َواْلَملَٓ  ِ َواْلَيْوِم اَِ۬ ْلِبرُّ َمَن ا َمَن ِباهللَّ ِكِن اَِ۬ ۦ َذِو  َولَ  ْلَماَل َعَلي  ُحبِ ِه

َ۬
َءاَتي َا

قَ  لرِ  ٓاِئِليَن َوِفے اَِ۬ ِبيِل َوالسَّ لسَّ
َ۬
ِكيَن َواْبَن َا ْلُقْر۪بي  َواْلَيتَ ۪مي  َواْلَمسَ  َة  َواْلُموفُ اَِ۬ َكو  لزَّ

َ۬
َة َوَءاَتي َا َلو  لصَّ

َ۬
ِبِريَن ِف  اِب َوَأَقاَم َا  َوالصَّ 

 
َهُدوْا وَن ِبَعْهِدِهُمۥٓ ِإَذا عَ 

ْلُمتَُّقوَن  
َ۬
ِئَك ُهُم ُا  َوُأْولَٓ 

 
لِذيَن َصَدُقوْا

َ۬
ِئَك َا ْلَبْأِس  ُأْولَٓ 

َ۬
رَّٓاِء َوِحيَن َا ْلَبْأَسٓاِء َوالضَّ  ة (. . ) البقر  ١٧٦اَِ۬

: " أولئك الذين صدقوا ربهم في إسالمهم. صدقوا في إيمانهم واعتقادهم، وصدقوا في ترجمة هذا اإليمان –رحمه هللا  – قال سيد قطب
 .(146، صفحة 1972)قطب،  واالعتقاد إلى مدلوالته الواقعة في الحياة ".

اَلْعَراُب َءاَمنَّا ُقل لَّْم  ويؤكد القرآن الكريم في غير موضع واحد أن ) الصدق ( هو الذي يجلي حقيقة اإليمان. قال تعالى:  َقاَلِت اَِ۬
ِكن ُقوُلٓوْا َأْسَلْمَنا ِلُكْم َشئْ  ُتوِمُنوْا َولَ  َن اَْعمَ  ۥ اَل َيِلْتُكم مِ  َ َوَرُسوَلُه َّ

َ۬
ُن ِف  ُقُلوِبُكْم  َوِإن ُتِطيُعوْا لُُ۬ا اِليمَ  ا َيْدُخِل اَِ۬ َ َغُفوٞر رَِّحيٌم  َوَلمَّ َّ

 ِانَّ لَُ۬اَ۬
 
ِانََّما  ١٤ا 

ۦ ُثمَّ  ِ َوَرُسوِلِه لِذيَن َءاَمُنوْا ِباهللَّ
َ۬
ْلُموِمُنوَن َا

َ۬
لَا

َ۬
ِئَك ُهُم ُا ِ  ُأْولَٓ  َّ ِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِف  َسِبيِل لُ۬اَِ۬ َهُدوْا ِبَأْموَ  ِدُقوَن  َلْم َيْرَتاُبوْا َوجَ   . ) الحجرات (. ١٥صَّ 

الصادقون في عقيدتهم. الصادقون حين يقولون: إنهم مؤمنون. فإذا لم تتحقق تلك المشاعر في القلب، ولم تتحقق آثارها في واقع 
 .(6/3350، صفحة 1972)قطب، حياة، فاإليمان ال يتحقق. والصدق في العقيدة وفي ادعائها ال يكون. ال
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" الصدق روح األعمال، ومحك األحوال، والحامل على اقتحام األهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون  –رحمه هللا  –قال ابن القيم 
 .(2/303، صفحة 1996)الجورية،  حضرة ذي الجالل. وهو أساس بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين.إلى 

 والصدق الذي يكون جماع البر هو الصدق الثابت، المتصل باهلل، الموصل إلى هللا. وهو ما كان به وله، من األقوال واألعمال.

 ق الجنة:خامسا: الصدق طري

أن الصدق طريق إلى الجنة، وحث الصحابة رضوان هللا عليهم بنهجه، والسير عليه، وحذر من إتباع غيره من الطرق،  بين النبي 
دي إن الصدق يهدي إلى البر. وإن البر يه» لما فيه من الضالل والتيه. وبين ذلك بمنهج حكيم واضح. قال عليه الصالة والسالم: 

 الحديث.  « . وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند هللا صديقا... إلى الجنة

 .(10/508)حجر، صفحة في هذا الحديث حث على تحري الصدق وهو قصده واالعتناء به. 

، 1996)الجورية،  الصدق هو الطريق األقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين".: " –رحمه هللا  –قال ابن القيم 
 .(3/303صفحة 

ٞت َتْجِر  ِمن َتحْ  : -عز وجل  -وقال  ِدِقيَن ِصْدُقُهْم  َلُهْم َجنَّ  لصَّ 
َ۬
َذا َيْوَم َينَفُع ُا َُّ هَ 

رُ َقاَل لَُ۬اَ۬ اَلْنهَ 
َ۬
ُ َعْنُهْم خَ   ِتَها َا َّ

 رَِّضَي لَُ۬اَ۬
ِلِديَن ِفيَهٓا َأَبدا  

ْلَعِظيُم  
َ۬
ْلَفْوُز ُا

َ۬
ِلَك َا  . ) المائدة (. ١٢١َوَرُضوْا َعْنُه  ذَ 

في هذه اآلية أنه ال ينفع يوم القيامة إال الصدق؛ فوحده الصدق هو الذي ينفع في ذلك اليوم العظيم، الذي يشيب من  فأخبر الحق 
لدان، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب هللا شديد، ففي ذلك اليوم الشديد، ال هوله الو 

 .ينفع إال الصدق: الصدق في االعتقاد واألقوال، واألفعال واألحوال

اهده ان هوله وخطورته، وتوضيح مشولبناء قيمة الصدق في كيان اإلنسان، ال بد من التركيز على اليوم اآلخر، وبيانه للناس، وبي
توضيحا كما بينها الوحي، وبيان أن المنجي من ذلك اليوم العظيم الذي تذهل منه كل مرضعة عما أرضعت، هو إتباع الصدق في 

 القول والعمل. 

نار. قال ريق إلى الولتعزيز قيمة الصدق في كيان اإلنسان أكثر، حذر الوحي من الكذب وبين خطورته على الفرد والمجتمع، وأنه ط
إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور » ... عليه الصالة والسالم محذرا  األمة من الكذب ومبينا  سوء عاقبته: 

 .)سبق تخريجه ( «.تحرى الكذب، حتى يكتب عند هللا كذابا  وما يزال الرجل يكذب وي يهدي إلى النار،
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 سادسا: الصدق منجاة من المهالك:

َفَلْو   :رتب الوحي على الصدق النجاة في الدنيا واآلخرة، وحث اإلنسان على التمسك به لما فيه من خير على الفرد والمجتمع. قال 
َ َلَكاَن َخْيرا  لَُّهْم  َصَدُقوْا  َّ
َ۬

)الجورية، : أنه في يوم القيامة ال ينفع العبد وينجيه من عذابه إال صدقه. . ) محمد (. وأخبر  ٢٢لُُ۬ا
ِدِقيَن ِصْدُقُهْم    :. قال هللا (2/304، صفحة 1996 لصَّ 

َ۬
َذا َيْوَم َينَفُع ُا ِلِديَن ِفيهَ  ُر خَ  اَلْنهَ 

َ۬
ٞت َتْجِر  ِمن َتْحِتَها َا ُ َلُهْم َجنَّ  َّ

 رَِّضَي لَُ۬اَ۬
َهٓا َأَبدا  

ْلَعِظيُم  
َ۬
ْلَفْوُز ُا

َ۬
ِلَك َا  . ) المائدة (. ١٢١َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه  ذَ 

فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه  بينما ثالثة نفر ممن كان قبلكم يمشون، إذ أصابهم مطر،: » قال رسول هللا 
 .(6/506)حجر، صفحة  «.وهللا يا هؤالء، ال ينجيكم إال الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه 

إن فيه واجتنبوا الكذب وإن رأيتم أن فيه النجاة ف تحروا الصدق وإن رأيتم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة.» الصالة والسالم: وقال عليه 
 .)السري( «.الهلكة 

. ونقل اإلمام الغزالي (422، صفحة 2013)الماوردي، ك وإن خفته والكذب مرديك وإن أمنته ". وقال بعض الحكماء، " الصدق منجي
عن  اإلسالم الخالص –وال يتم بعضها إال ببعض  –قوال: " أجمع الفقهاء والعلماء على ثالث خصال أنها إذا صحت ففيها النجاة 

 .(1758، صفحة 2005)الغزالي،  صدق هلل تعالى في األعمال، وطيب المطعم ".البدعة والهوى، وال

ل هللا إنما وقلت يا رسو : " -كعب بن مالك  –ويبقى الصحابة الكرام الذين خلفوا في غزوة تبوك مثال في النجاة بالصدق. قال أحدهم 
 توبتي أال أحدث إال صدقا  ما بقيت.أنجاني هللا بالصدق، وإن من 

ْلُعْسَرةِ   :وأنزل هللا  تََّبُعوُه ِف  َساَعِة اَِ۬ لِذيَن اَ۪ ِجِريَن َوااَلن۪صاِر اَِ۬ لنَِّبٓےِء َواْلُمهَ 
َ۬
ُ َعَلي َا َّ

ْنُهْم ُثمَّ ِمنۢ  لََّقد تَّاَب لَُ۬اَ۬  َبْعِد َما َكاَد َتِزيُغ ُقُلوُب َفِريقّٖ مِ 
ۥ ِبِهْم َرُءوٞف رَِّحيٞم  ٓۥ  ِإنَُّه اَل  ١١٨َتاَب َعَلْيِهُم

َ۬
 َحتَّيٓ  ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم ُا

 
لِذيَن ُخلِ ُفوْا َثِة اَِ۬ لثَّلَ 

َ۬
ْت َعَلْيِهُمۥٓ َأنُفُسُهْم ْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاقَ َوَعَلي َا

ل
َ۬
َ ُهَو َا َّ

 ِإنَّ لَُ۬اَ۬
 
ِ ِإالَّٓ ِإَلْيِه ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم ِلَيُتوُبٓوْا َّ

لرَِّحيُم  َوَظنُّٓوْا َأن الَّ َمْلَجَأ ِمَن لَُ۬اَ۬
َ۬
تَُّقوْا  ١١٩تَّوَّاُب ُا لِذيَن َءاَمُنوْا اُ۪

َ۬
َأيَُّها َا لصَّ  يَٓ 

َ۬
َ َوُكوُنوْا َمَع َا َّ

َ۬
ِدِقيَن  لُُ۬ا

١٢٠  التوبة (. قال كعب: فوهللا ما أنعم هللا علي من نعمة قط بعد أن هداني هللا لإلسالم أعظم في نفسي من صدقي رسول هللا ( .
 ." (8/124حة )حجر، صف يومئذ أال أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه. 

تبين هذه النصوص أن الصدق قيمة عظيمة في حياة الفرد والمجتمع، ينجي اإلنسان من المهالك في الدنيا واآلخرة، ويقيه سخط هللا 
والناس، ويمنحه ثقة مجتمعه وأسرته وأصدقائه ومحيطه المهني والسياسي. وهي ثقة ال يكتسبها المرء مجانا، وال تتأتى ألي كان 

. وإنما تكتسب بالثبات على الصدق في كل المواقف، صدق الكلمة، وصدق الوعد، وصدق العهد، وصدق المبادرة في نصرة بسهولة
 .(112، صفحة 2011)الكتاني،  المظلوم والتضامن والتعاون على البر والتقوى.
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 سابعا: الصدق يجلب البركة والطمأنينة:

من بين األساليب التي اعتمدها الوحي في تقرير الصدق في كيان اإلنسان، أسلوب الترغيب المتمثل في البركة والطمأنينة، اللذان  نرى 
يمنحهما الصدق لصاحبه. لو اعتمد أهل التربية والتكوين في إشاعة الصدق بين الناس أسلوب الوحي، لرأينا مجتمعا يسوده الصدق في 

 جميع المعامالت. البيع والشراء، وفي

فال يعاني الصادق من الفصام في الشخصية، حيث يخالف قوله فعله، فهو صادق فيهما، لذلك يشعر براحة البال، وسالمة الصدر، 
وسمو  الروح، وقربها من هللا تعالى، وما تحقق به من الطمأنينة والرضا، لتحققه بعبوديته هلل تعالى حيث سار على المنهج الذي أراده 

ير عليه، وأن يكي ف حياته وسلوكه على وفقه، فكان هذا السالم الداخلي من الثمار التي يجنيها العبد في الدنيا، هللا تعالى له أن يس
ْلُمْطَمِئنَُّة   :حيث ينال جنة القرب من هللا تعالى، وفي اآلخرة حيث يكون في جنان الخلد والنعيم المقيم، قال هللا 

َ۬
لنَّْفُس ُا

َ۬
َأيَُّتَها َا  ٣٠يَٓ 

رْ  دِے َواْدُخِل  َجنَِّتے  ٣١ ِجِعٓے ِإَلي  َربِ ِك َراِضَية  مَّْرِضيَّة  اُ۪  . ) الفجر (.  ٣٢فاْدُخِل  ِف  ِعبَ 

ن، )حبا «. فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة» إلى هذه الطمأنينة والبركة المتولدتين من الصدق بقوله:  وقد أشار النبي 
 (2/499، صفحة 1988

. ) صحيح «، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ا بورك لهما في بيعهماالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين: »  وقوله 
 (.2079البخاري رقم الحديث 

نفسه بالصدق في  من خالل ما سبق يتضح أن الوحي اعتمد أسلوبا ومنهجا في حمل الناس على التمسك بالصدق، وصف الحق 
القول والوعد، وأثنى على األنبياء لتصافهم به وتطبيقه في القول والفعل، وأغرى اإلنسان بدرجة الصدق التي يدخلها الصادق يوم 

القيامة. وهي درجة تلي درجة األنبياء، وجعل النجاة في الدنيا واآلخرة متوقفة عن الصدق، كما جعل السكينة والطمأنينة التي يسعى 
 إلنسان في طلبها ليل نهار تحت الصدق. ولهذا يعد الصدق قيمة خلقية مؤسسة وجامعة للعديد من القيم. ا

 المطلب الثالث: آثار بناء قيمة الصدق في حياة اإلنسان:

ركة، وبناء البكثيرة هي ثمار الصدق وآثاره في حياة اإلنسان، منها االعتزاز بالحق وإثباته، والنجاة من المهالك، وجلب الطمأنينة و 
 جسور الثقة بين أفراد المجتمع...

 أوال: من آثار الصدق االعتزاز بالحق وإثباته:

ن كلمة ع الصدق في القول أو الفعل هو اعتزاز وتثبيت للحق، الذي هو قوام الوجود كله وترفع عن الضعف، فما الكذب إال ضعف
 .(376، صفحة 1972)قطب،  الحق، اتقاء لضرر أو اجتالبا لمنفعة.

 ومن طبيعة الصدق أن يحيا ويثبت، ومن طبيعة الكذب أن يتوارى ويزهق.

   قال تعالى:
ِطَل َكاَن َزُهوقا   ْلبَ 

َ۬
ِطُل  ِإنَّ َا ْلبَ 

َ۬
ْلَحقُّ َوَزَهَق َا

َ۬
 (. ) اإلسراء. ٨١َوُقْل َجٓاَء َا
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ثبات الحق المؤسس على الصدق واستمراره، وذهاب الباطل المؤسس على الكذب وزواله بقوله: " هذه  –رحمه هللا  – يؤكد سيد قطب
حقيقة لدنية يقررها بصيغة التوكيد. وإن بدا للنظرة األولى أن للباطل صولة ودولة. فالباطل ينتفخ ويتنفج وينفش، ألنه باطل ال يطمئن 

موه على العين، وأن يبدو عظيما  كبيرا  ضخما  راسخا ، ولكنه هش سريع العطب، كشعلة الهشيم ترتفع إلى حقيقة؛ ومن ثم يحاول أن ي
في الفضاء عاليا  ثم تخبو سريعا  وتستحيل إلى رماد؛ بينما الجمرة الذاكية تدفئ وتنفع وتبقى؛ وكالزبد يطغو على الماء ولكنه يذهب 

 جفاء ويبقى الماء.

مل عناصر البقاء في ذاته، إنما يستمد حياته الموقوتة من عوامل خارجية وأسناد غير طبيعية؛ فإذا تخلخلت وزوال الباطل ألنه ال يح
تلك العوامل، ووهت هذه األسناد تهاوى وانهار. فأما الحق فمن ذاته يستمد عناصر وجوده. وقد تقف ضده األهواء وتقف ضده 

جعل له العقبى ويكفل له البقاء، ألنه من عند هللا الذي جعل } الحق { من الظروف ويقف ضده السلطان. ولكن ثباته واطمئنانه ي
 . (2247، صفحة 1972)قطب،  أسمائه وهو الحي الباقي الذي ال يزول، ووعده حق وصدق.

رية، )الجو  المدخل الصدق، والمخرج الصدق. ويبقى الحق ثابتا متصال باهلل ألنه مؤسس على الصدق في األقوال واألفعال حال
 (2/306، صفحة 1996

 ثانيا: النجاة من المهالك:

آثار الصدق وثماره أنه يقود صاحبه إلى بر األمان، ويبعده عن مواطن الهالك، ويبقى أكبر أثر للصدق على اإلنسان أنه ينجيه  من
ٞت َتْجِر  ِمن َتْحِتهَ  من عذاب هللا يوم القيامة، قال تعالى:  ِدِقيَن ِصْدُقُهْم  َلُهْم َجنَّ  لصَّ 

َ۬
َذا َيْوَم َينَفُع ُا َُّ هَ 

  اَقاَل لَُ۬اَ۬
ِلِديَن ِفيَهٓا َأَبدا   ُر خَ  اَلْنهَ 

َ۬
َا

ْلَعِظيُم  
َ۬
ْلَفْوُز ُا

َ۬
ِلَك َا ُ َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه  ذَ  َّ

. ) المائدة (. الصادقون الذين كان الصدق شعارهم، لم يعدلوا عنه، ألن الصدق  ١٢١رَِّضَي لَُ۬اَ۬
 حسن فال يكون له في الحق إال األثر الحسن.. 

عندما تخلف عن  (7/118، صفحة 1984)عاشور،   في الصدق ثم رأى حسن مغبته في الدنيا. -  -وقد ابتلي كعب بن مالك 
 غزوة تبوك بدون سبب.

 :فينجي هللا ولديه بصدقهيحكى أن اإلمام القدوة، الولي الرباني، أبو مريم الغطفاني: ربعي بن حراش؛ بلغ الغاية في الصدق 

" أتى رجل الحجاج، فقال: إن ربعي بن حراش زعموا ال يكذب، وقد قدم ولداه عاصيين. قال: فبعث إليه الحجاج،  قال األصمعي:
، 1997ي، )العفانفقال: ما فعل ابناك؟ قال: هما في البيت، وهللا المستعان. فقال له الحجاج بن يوسف: هما لك. وأعجبه صدقه ". 

 .(5/44صفحة 

وخطب الحجاج فأطال فقام رجل فقال الصالة، فإن الوقت ال ينتظرك والرب ال يعذرك. فأمر بحبسه، فأتاه قومه وزعموا أنه مجنون، 
لغ ذلك الحجاج ابتالني وقد عافاني، فبوسألوه أن يخلي سبيله فقال: إن أقر بالجنون خليته، فقيل له فقال: معاذ هللا، ال أزعم أن هللا 

 . (9، صفحة 2003)العظيم،  فعفا عنه لصدقه.
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 ثالثا: من آثار الصدق الطمأنينة والبركة:

فإن الصدق طمأنينة، وإن » بهذه الطمأنينة الكامنة في الصدق بقوله:  الصادق يعيش في طمأنينة ال نظير لها، وقد أخبر النبي 
 .(4/668، صفحة 1975)الترمذي،  «.الكذب ريبة 

 هم.  ر وهذه الطمأنينة التي يشعر بها المؤمن تنعكس إيجابا على محيطه، بحيث يصبح محط ثقة لدى الجميع، وينال محبتهم وتقدي 

فنفسه مطمئنة إلى ربها، ومطمئنة في طريقها. ومطمئنة إلى قدر هللا، ومطمئنة في السراء والضراء، وفي البسط والقبض، وفي المنع 
 مطمئنة فال ترتاب. ومطمئنة فال تنحرف. ومطمئنة فال تتلجلج في الطريق. ومطمئنة فال ترتاع في يوم الهول الرعيب. والعطاء.
 (3907، صفحة 1972)قطب، 

ْلُمْطَمِئنَُّة   قال تعالى:
َ۬
لنَّْفُس ُا

َ۬
َأيَُّتَها َا ْرِجِعٓے ِإَلي  َربِ ِك َراِضَية  مَّْرِضيَّة   ٣٠يَٓ   . ) الفجر(. ٣٢َفاْدُخِل  ِف  ِعبَ دِے َواْدُخِل  َجنَِّتے   ٣١اُ۪

 االطمئنان االجتماعي، وهذا رهين باالطمئنان الفردي. فإذا لم يطمئن الفرد، لم يطمئن المجتمع.ونحن اليوم في حاجة شديدة إلى 

يقول األستاذ عبد الكريم بكار: " المالحظ اليوم تعرض شيء أساسي في حياتنا للنضوب، هو السكينة والطمأنينة االجتماعية، وهذه 
لها الناس في تعامالتهم. تشكل الثقة جزءا مهما من رأس المال االجتماعي والذي الطمأنينة تتولد في األساس من ) الثقة ( التي يتباد

 .(85، صفحة 2010)بكار،  إذا اضمحل فقد ال نستطيع استرجاعه إال بعد أجيال عديدة ". 

ما في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك له» كما أن الصدق يجلب لصاحبه الخير والبركة، قال عليه الصالة والسالم 
ته، . فالصادق يقبل عليه الناس أثناء عملية البيع والشراء فتزدهر تجار )سبق تخريجه («. بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما 

 ويحقق رزقا حسنا، ويبارك هللا له فيه. 

 رابعا: من آثار الصدق بناء جسور الثقة بين أفراد المجتمع:

كون المناحي. فإنه ي من آثار الصدق أيضا بناء الثقة بين أفراد المجتمع، إذا حرص المجتمع في تعامالته على الصدق في جميع 
 قد أعد جسورا متينة بين أفراده، ويمكن بناؤها من خالل الصدق في النقط اآلتية:

ــــــ الحرص على أن يكون الكالم مطابقا للواقع، حيث إن الناس حتى يثقوا بنا ال يحتاجون إلى االطمئنان إلى أننا نتحرى الصدق في  1
خر، وهو الثقة بأننا حين نتحدث في أمر، فإننا نعرف عن أي شيء نتحدث، ونعرف كالمنا فحسب، وإنما يحتاجون إلى شيء آ

 .(85، صفحة 2010)بكار، مسؤولية الكلمة، ونتحسس اآلثار التي تترتب على الخطاب الجماهيري الواسع االنتشار. 

ـــــــ حين يجد صانع الخطاب نفسه عاجزا عن قول الحق واإلعالن عن الحقيقة، فإن عليه حينئذ أن يسكت، حيث ال ينسب إلى  2
ساكت قول. وأعتقد أن الحالة المثالية في مثل هذه الوضعية تكمن في الحرص على اختيار المجال الذي يستطيع فيه المرء أن يتحدث 

ريب في وجود مشكلة في هذا؛ لكنه يظل أخف ضررا من أن يقول المرء ما ال يعتقد، أو يشوه الحقيقة، أو عن كل أو جل ما يريد. وال 
 .(86، صفحة 2010)بكار، . يولد لدى الناس انطباعات خاطئة
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ـــــــ أن يختار المتحدث العبارات أو الجمل الدقيقة والحاسمة في التعبير عن الحقيقة، وأن يتجنب العبارات الفضفاضة والغائمة  3
 والحديث عن األشياء النسبية، ألن درجة اطمئنان الناس لتوصيفاتنا تظل منخفضة وقابلة لالهتزاز في أي وقت.      

ثقة ين أفراد المجتمع، ويدعم التالحم بينهم، وعدم الحرص على األمور المادية، واهتمام أشد على كما أن عمل الخير يعزز جسور ال
  (88، صفحة 2010)بكار، األمور المعنوية واالعتبارات األخالقية يعزز الثقة كذلك بين أفراد المجتمع. 

 وتوصياته: خاتمة: وتتضمن خالصة البحث ونتائجه

 خالصة البحث:

نفسه بالصدق في  من خالل ما سبق يتضح أن الوحي اعتمد أسلوبا ومنهجا في حمل الناس على التمسك بالصدق، وصف الحق 
القول والوعد، وأثنى على األنبياء لتصافهم به وتطبيقه في القول والفعل، وأغرى اإلنسان بدرجة الصدق التي يدخلها الصادق يوم 

القيامة. وهي درجة تلي درجة األنبياء، وجعل النجاة في الدنيا واآلخرة متوقفة عن الصدق، كما جعل السكينة والطمأنينة التي يسعى 
إلنسان في طلبها ليل نهار تحت الصدق. ولهذا يعد الصدق قيمة خلقية مؤسسة وجامعة للعديد من القيم، وله آثار إيجابية سواء على ا

 الفرد أو الجماعة .

 نتائج البحث وتوصياته:

 البحث وهي:بعد االنتهاء من هذا الموضوع الهام يمكن لي أن أبدي بعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها خالل 

 أن الصدق خلق عظيم في اإلسالم ينبغي التحلي به في معامالتنا. -
 أن الصدق يعد صورة لباق القيم األخرى، وال معنى للقيم األخرى إن لم تكن مؤسسة على الصدق. -
 أن الصدق له تجليات كثيرة منها: الصدق في القول، والعمل، والعزم، واإلرادة.   -
 في الدنيا واآلخرة، وأنه يمنح صاحبه ثقة كبيرة لدى الناس. أن الصدق منجاة من المهالك -
أن الصدق يمنح صاحبه قوة في الثبات على المواقف، ويمكنه من ثقة كبيرة في النفس ويعطي صاحبه قوة من خاللها يميز الحق  -

 من الباطل.
هو يبحث حياته هو السكينة والطمأنينة. ف أن الصدق يمنح صاحبه السكينة والطمأنينة والبركة، وأهم شيء يبحث عنه اإلنسان في -

عنها في جمع المال، واكتساب السلطة والجاه، وتارة يظنها في إتقان المراوغة واالحتيال، وال يظفر من ذلك كله إال بالحيرة والقلق 
 واالضطراب.       

 ناهج الدراسية وفق منهج الوحي.وأوصي بالحرص الشديد على تعليم أبنائنا الصدق منذ نشأتهم، وإعطائه أولوية في الم -
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