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ْدق الصِّ



ْدق الصِّ

معنى الصدق لغًة واصطالًحا:
معنى الصدق لغًة: •

الصدق ضدُّ الكذب، َصَدَق َيْصُدُق َصْدقًا وِصْدقًا وَتْصداقًا، وَصدَّقه: قَِبل 
قوَله، وصَدَقه احلديث: أَنبَأه بالصِّْدق، ويقال: َصَدْقُت القوم. أي: قلت هلم 

ِصْدقًا وتصادقا يف احلديث ويف املودة))).

• معنى الصدق اصطالًحا:•

الصدق: )هو اخلرب عن الشيء على ما هو به، وهو نقيض الكذب())).
وقال الباجي: )الصدق الوصف للمخرَب عنه على ما هو به())).

وقال الراغب األصفهاين: )الصدق مطابقة القول الضمري واملخرَب عنه مًعا، 
ومىت اخنرم شرط من ذلك مل يكن صدقًا تامًّا())).

الفرق بني الصدق وبعض الصفات:
الفرق بني احلقِّ والصدق:  •

)احلق يف اللغة: هو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره، من حقَّ الشيء حيقُّ 
إذا ثبت ووجب. ويف اصطالح أهل املعاين: احلكم املطابق للواقع، يطلق على 
األقوال، والعقائد، واألديان، واملذاهب باعتبار اشتماهلا على ذلك، ويقابله 

الباطل.

))) ))لسان العرب(( البن منظور )0)/)9)(، ))خمتار الصحاح(( للرازي )ص )7)).
))) ))الواضح يف أصول الفقه(( البن عقيل ))/9))).

))) ))إحكام الفصول(( للباجي )ص 5))).
))) ))الذريعة إىل مكارم الشريعة(( للراغب األصفهاين )ص 70)).
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وأما الصدق، فقد شاع يف األقوال خاصة، ويقابله الكذب.

ويف  الواقع،  جانب  من  احلق:  يف  تعترب  املطابقة  بأن  بينهما  يفرق  وقد 
الصدق: من جانب احلكم.

فمعىن صدق احلكم: مطابقته للواقع.

إياه، وقد يطلق احلق على املوجد للشيء،  الواقع  ومعىن حقيته: مطابقة 
وعلى احلكمة، وملا يوجد عليه، كما يقال: اهلل: حق، وكلمته: حق())).

الفرق بني الوفاء والصدق:  •

)قيل: مها أعم وأخص.

فكل وفاء صدق، وليس كل صدق وفاء.

فإن الوفاء قد يكون بالفعل دون القول، وال يكون الصدق إال يف القول؛ 
ألنه نوع من أنواع اخلرب، واخلرب قول())).

يق:  • دِّ ادق والصِّ الفرق بني الصَّ

قال املاوردي: )والفرق بني الصَّادق والصِّدِّيق: أن الصادق يف قوله بلسانه، 
والصديق من جتاوز صدقه لسانه إىل صدق أفعاله يف موافقة حاله ال خيتلف 

يًقا())). سره وجهره، فصار كلُّ ِصدِّيق صادقًا، وليس كل صادق ِصدِّ

أهمية الصدق يف اجملتمع:
أن  الصدق، حينما نالحظ  إىل خلق  اإلنساين  اجملتمع  لنا حاجة  )تبدو 

))) ))الفروق اللغوية(( أليب هالل العسكري )ص )9)).
))) ))املصدر السابق(( )ص 575).

))) ))تفسري املاوردي(( ))/))).
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على  تعتمد  اإلنسانية،  واملعامالت  االجتماعية،  العالقات  من  شطرًا كبريًا 
شرف الكلمة، فإذا مل تكن الكلمة معربة تعبريًا صادقًا عما يف نفس قائلها، 
مل جند وسيلة أخرى كافية نعرف فيها إرادات الناس، ونعرف فيها حاجاهتم 

ونعرف فيها حقيقة أخبارهم.

االجتماعية  الروابط  معظم  لتفككت  الكلمة وصدقها  بشرف  الثقة  لوال 
بني الناس، ويكفي أن نتصور جمتمًعا قائًما على الكذب؛ لندرك مبلغ تفككه 

وانعدام صور التعاون بني أفراده.

بينهم  فيما  يتعاملون  ال  وأفراده  متماسك،  ما كيان  جملتمع  يكون  كيف 
أو  تاريخ،  أو  ثقافة،  من  رصيد  اجملتمع  هذا  ملثل  يكون  وكيف  بالصدق؟! 

حضارة؟!

كيف يوثق بنقل املعارف والعلوم إذا مل يكن الصدق أحد األسس احلضارية 
اليت يقوم عليها بناء اجملتمع اإلنساين؟!

األسس  أحد  الصدق  يكن  مل  إذا  والتواريخ  األخبار  بنقل  يوثق  كيف 
احلضارية اليت يقوم عليها بناء اجملتمع؟! 

كيف يوثق بالوعود والعهود ما مل يكن الصدق أحد أسس التعامل بني 
الناس؟!

يكن  مل  ما  القولية  اإلثبات  ودالئل  والشهادات  بالدعاوى  يوثق  كيف 
الصدق أحد أسس التعامل بني الناس؟!)))).

يقول ابن القيم يف الصدق إنه: )منزلة القوم األعظم الذي منه تنشأ مجيع 
منازل السالكني، والطريق األقوم الذي من مل يسر عليه فهو من املنقطعني 

))) ))األخالق اإلسالمية(( لعبد الرمحن امليداين ))/85)).
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أهل  من  اجلنان  وسكان  اإلميان،  أهل  من  النفاق  أهل  متيَّز  وبه  اهلالكني، 
النريان، وهو سيف اهلل يف أرضه، الذي ما ُوضع على شيء إال قطعه، وال 
واجه باطاًل إال أرداه وصرعه، من صال به مل تردَّ صولته، ومن نطق به علت 
على اخلصوم كلمته، فهو روح األعمال، وحمكُّ األحوال، واحلامل على اقتحام 
األهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إىل حضرة ذي اجلالل، وهو أساس 
هي  اليت  النبوة،  لدرجة  تالية  ودرجته  اليقني،  فسطاط  وعمود  الدين،  بناء 
أرفع درجات العاملني، ومن مساكنهم يف اجلنات: جتري العيون واألهنار إىل 
مساكن الصديقني، كما كان من قلوهبم إىل قلوهبم يف هذه الدار مدد متصل 
ومعني، وقد أمر اهلل سبحانه أهل اإلميان: أن يكونوا مع الصادقني، وخصَّ 

املنعم عليهم بالنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، فقال تعاىل: ژڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃژ ]التوبة: 9))[)))).

وقال أبو حامت: )إنَّ اهلل جلَّ وعال فضَّل اللسان على سائر اجلوارح، ورفع 
درجته، وأبان فضيلته، بأن أنطقه من بني سائر اجلوارح بتوحيده، فال جيب 
للعاقل أن يعود آلة خلقها اهلل للنطق بتوحيده بالكذب، بل جيب عليه املداومة 
برعايته بلزوم الصدق، وما يعود عليه نفعه يف داريه؛ ألنَّ اللسان يقتضي ما 

ُعوِّد؛ إن صدقًا فصدقًا، وإن كذبًا فكذبًا())).
الرتغيب يف الصدق:

أوًل: يف القرآن الكريم
أمر اإلسالم بالصدق وحث عليه يف كل املعامالت اليت يقوم هبا املسلم، 

واألدلة كثرية من القرآن الكرمي على هذا اخللق النبيل:

))) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/5).
))) ))روضة العقالء(( )ص )5).
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- قال اهلل تعاىل: ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃژ 
]التوبة: 9))[.

)أي: اصُدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله، وتنجوا من املهالك، وجيعل 
لكم فرًجا من أموركم وخمرًجا())).

وعن عبد اهلل بن عمر: ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ )مع حممد 
صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه. وقال الضحاك: مع أيب بكر وعمر وأصحاهبما. 
وقال احلسن البصري: إن أردت أن تكون مع الصادقني، فعليك بالزهد يف 

الدنيا، والكفِّ عن أهل امللة())).

]النساء:  ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ  فقال:  نفسه  به  اهلل  ووصف   -
87[ وقال: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژ ]النساء: )))[.

- وقوله: ژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ ژژ ]النساء: 69[.

لبيان  مستأنف  ژڃ چ چ چژ كالم  )قوله:  الشوكاين:  قال 
فضل طاعة اهلل والرسول، واإلشارة بقوله: ژچژ إىل املطيعني، كما 
تفيده من ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ ]النساء: 69[ بدخول اجلنة، والوصول 
إىل ما أعدَّ اهلل هلم، والصدِّيق املبالغ يف الصدق، كما تفيده الصيغة، وقيل: 
هم فضالء أتباع األنبياء، والشهداء: من ثبتت هلم الشهادة، والصاحلني: أهل 

األعمال الصاحلة())).

))) ))تفسري القرآن العظيم(( البن كثري ))/0))).
))) ))املصدر السابق(( ))/)))).

))) ))فتح القدير(( للشوكاين ))/)7)).
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ژی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   وقوله:   -
ىب  يب  جت     حتخت  مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج     مج  ژ ]املائدة: 9))[.

)أي: ينفع الصادقني يف الدنيا صدقهم يف اآلخرة، ولو كذبوا ختم اهلل على 
أفواههم، ونطقت به جوارحهم فافتضحوا())).

ہ    ۀ  ۀ  ڻ  ژڻ  وق���������ول���������ه:   -
ھ   ھ ھ ہ ہ ہ
ۓ  ۓ ے ے ھ
ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ ]األحزاب: 5)[.
ژۈ ۈ ٴۇژ )أي: هلؤالء املوصوفني بتلك الصفات اجلميلة، واملناقب 
اجلليلة، اليت هي ما بني اعتقادات، وأعمال قلوب، وأعمال جوارح، وأقوال 
، الذي من قام هبنَّ،  لسان، ونفع متعدٍّ وقاصر، وما بني أفعال اخلري، وترك الشرِّ

فقد قام بالدين كلِّه، ظاهره وباطنه، باإلسالم واإلميان واإلحسان.

السيئات  يذهنب  احلسنات  ألن  لذنوهبم؛  باملغفرة  عملهم  على  فجازاهم 
ژۋ ۅژ ال يقدر قدره، إال الذي أعطاه، مما ال عني رأت، وال أذن 

مسعت، وال خطر على قلب بشر، نسأل اهلل أن جيعلنا منهم())).

ثانًيا: يف السنة النبوية
جاءت األحاديث النبوية متضافرة يف احلث على الصدق، واألمر به، وأنَّه 

وسيلة إىل اجلنة.

))) ))معامل التنزيل(( للبغوي ))/)))).
))) ))تيسري الكرمي الرمحن(( للسعدي ))66).
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- فعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، 
الرجل  وإنَّ  اجلنة،  إىل  يهدي  الربَّ  وإنَّ  الربِّ،  إىل  يهدي  الصدق  ))إنَّ  قال: 
الفجور  وإنَّ  الفجور،  إىل  يهدي  الكذب  وإنَّ  يًقا،  ِصدِّ يكون  ليصدق حىت 

ابًا(())). يهدي إىل النار، وإنَّ الرجل ليكذب حىت يكتب عند اهلل كذَّ

قال النووي يف شرحه هلذا احلديث: )قال العلماء: هذا فيه حث على حترِّي 
الصدق، وهو قصده واالعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ 
يًقا إن اعتاده، أو  فإنَّه إذا تساهل فيه كثر منه، فعرف به، وكتبه اهلل ملبالغته ِصدِّ
ابًا إن اعتاده. ومعىن يكتب هنا حيكم له بذلك، ويستحق الوصف مبنزلة  كذَّ
الصديقني وثواهبم، أو صفة الكذابني وعقاهبم، واملراد إظهار ذلك للمخلوقني، 
إما بأن يكتبه يف ذلك؛ ليشتهر حبظِّه من الصفتني يف املأل األعلى، وإما بأن 
يلقي ذلك يف قلوب الناس وألسنتهم، وكما يوضع له القبول والبغضاء، وإال 

فقدر اهلل تعاىل وكتابه السابق بكلِّ ذلك())).

- وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما، أن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم قال: ))أربع إذا كنَّ فيك فال عليك ما فاتك يف الدنيا: حفظ 

أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة يف طعمة(())).

- وعن عبادة بن الصامت -رضي اهلل عنه- أنَّ النيب صلى اهلل عليه وسلم 
قال: ))اضمنوا يل ستًّا من أنفسكم أضمن لكم اجلنة: اصدقوا إذا حدَّثتم، 

))) رواه البخاري ))609(، ومسلم )607)).
))) ))شرح صحيح مسلم(( )6)/)))-)))).

))) رواه أمحد ))/77)) ))665(، والبيهقي يف ))شعب اإلميان(( )9/6))(. وحسن إسناده 
 ،)(98/(0( الزوائد((  ))جممع  يف  واهليثمي   ،)(6/(( والرتهيب((  ))الرتغيب  يف  املنذري 

وصححه األلباين يف ))صحيح الرتغيب(( )8)7)).
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وأوفوا إذا وعدمت، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضُّوا أبصاركم، وكفُّوا 
أيديكم(())).

)أي: ))اضمنوا يل ستًّا(( من اخلصال، ))من أنفسكم(( بأن تداوموا على 
أي: ال  إذا حدثتم((  ))اصدقوا  أي دخوهلا،  اجلنة((  لكم  ))أضمن  فعلها، 
تكذبوا يف شيء من حديثكم، إال إن ترجح على الكذب مصلحة أرجح من 

مصلحة الصدق، يف أمر خمصوص، كحفظ معصوم...())).

- وعن أيب حممد، احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما، قال: 
حفظت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))دع ما يَريبك إىل ما ال يَريبك؛ 

فإنَّ الصدق طمأنينة، والكذب ريبة(())).

)أي: اترك ما تشكُّ يف كونه حسًنا أو قبيًحا، أو حالاًل أو حراًما، ))إىل 
ما ال يريبك(( أي: واعدل إىل ما ال شك فيه يعين ما تيقنت حسنه وِحلَّه، 
))فإنَّ الصدق طمأنينة(( أي: يطمئن إليه القلب ويسكن، وفيه إضمار أي 
القلب  يقلق  أي:  ريبة((  الكذب  ))وإنَّ  طمأنينة،  سبب  أو  طمأنينة  حملُّ 
ويضطرب، وقال الطِّييب: جاء هذا القول ممهًدا ملا تقدمه من الكالم، ومعناه: 
إىل  تطمئنُّ  املؤمن  نفس  فإنَّ  فاتركه؛  الشيء  يف  ترتاب  نفسك  إذا وجدت 
الصدق وترتاب من الكذب، فارتيابك من الشيء منبئ عن كونه مظنَّة للباطل 

الكربى((  ))السنن  يف  والبيهقي   ،)(99/(( واحلاكم   ،)((809(  ((((/5( أمحد  رواه   (((
))69))(. وقال الذهيب يف ))املهذب(( ))/)5))(، وحسن إسناده ابن كثري يف جامع 

))املسانيد والسنن(( )5807).
))) ))فيض القدير شرح اجلامع الصغري(( للمناوي ))/)68).

))) رواه الرتمذي )8)5)(، والنسائي )))57(. وقال الرتمذي: حسن صحيح. وحسنه النووي 
يف ))اجملموع(( ))/)8)(، وصححه الوادعي يف ))الصحيح املسند(( )8))).
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فاحذره، وطمأنينتك للشيء مشعر حبقيقته فتمسك به، والصدق والكذب 
يستعمالن يف املقال واألفعال وما حيقُّ أو يبطل من االعتقاد، وهذا خمصوص 
بذوي النفوس الشريفة القدسية املطهرة عن دنس الذنوب، ووسخ العيوب())).

- وعن أيب سفيان يف حديثه الطويل يف قصة هرقل عظيم الروم قال هرقل: 
فماذا يأمركم –يعين النيب صلى اهلل عليه وسلم– قال أبو سفيان قلت: يقول: 
اعبدوا اهلل وحده وال تشركوا به شيًئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصالة، 

والصدق، والصدقة، والعفاف، والصلة))).

أقوال السلف والعلماء يف الصدق:
- قال أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه حينما بويع للخالفة: )أيها الناس، 
أسأت  فأعينوين، وإن  فإن أحسنت  وليت عليكم، ولست خبريكم،  قد  إين 

فقوِّموين، الصدق أمانة، والكذب خيانة())).
- وقال عمر: )ال جيد عبد حقيقة اإلميان حىت يدع املراء وهو حمقٌّ، ويدع 

الكذب يف املزاح، وهو يرى أنَّه لو شاء لغلب())).
- وعن عبد اهلل بن عمرو قال: )ذر ما لست منه يف شيء، وال تنطق فيما 

ال يعنيك، واخزن لسانك كما ختزن درامهك()5).
- وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قوله تعاىل: ژگ گ  گ  

گژ ]البقرة: ))[: )أي ال ختلطوا الصدق بالكذب()6).

))) ))تيسري الكرمي الرمحن(( للسعدي )ص ))7).
))) رواه البخاري )7(، ومسلم ))77)).

))) رواه الطربي يف ))التاريخ(( ))/0))(، وابن األثري يف ))الكامل(( ))/)9)). 
))) ))روضة العقالء(( البن حبان )ص 55).

)5) رواه البيهقي يف ))الشعب(( )66/7) ))65)(، وابن حبان ))روضة العقالء(( )55).
)6) رواه الطربي يف ))تفسريه(( ))/568).
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- وعن إمساعيل بن عبيد اهلل قال: )كان عبد امللك بن مروان يأمرين أن 
ُأجنِّب بنيه السمن، وكان يأمرين أن ال أطعم طعاًما حىت خيرجوا إىل الرباز)))، 
وكان يقول: علِّم بينَّ الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب، وإن فيه 

كذا وكذا يعين القتل())).
- وقال ميمون بن ميمون: )من ُعرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف 

بالكذب مل جيز صدقه())).
لسان  من  اهلل  إىل  أحب  مضغة  من  )ما  عياض:  بن  الفضيل  وقال   -

صدوق، وما من مضغة أبغض إىل اهلل من لسان كذوب())).
- وقالوا: )من شرف الصدق أن صاحبه يصدق على عدوه()5).

الصادق  أنَّ  الصدق،  )يا بين، يكفيك من شرف  وقال األحنف البنه:   -
يُقبل قوله يف عدوه، ومن دناءة الكذب، أن الكاذب ال يُقبل قوله يف صديقه وال 
عدوه، لكلِّ شيء ِحليٌة، وحليٌة املنطق الصدق؛ يدلُّ على اعتدال وزن العقل()6).

- وقال إبراهيم اخلواص: )الصادق ال تراه إال يف فرض يؤديه، أو فضل 
يعمل فيه()7).

- وقيل: )ثالث ال ختطئ الصادق: احلالوة واملالحة واهليبة()8).

))) الرباز: املكان الفضاء من األرض البعيد الواسع. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )09/5)).
))) ))روضة العقالء(( أليب حامت البسيت )ص )5).

))) ))عيون األخبار(( البن قتيبة ))/7)).
))) ))روضة العقالء(( أليب حامت البسيت )ص )5).

)5) ))عيون األخبار(( البن قتيبة ))/6)).
)6) ))هناية األرب يف فنون األدب (( للنويري ))/)))).

)7) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/0)).
)8) ))املصدر السابق((.
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- وقال أبو حامت: )الصدق يرفع املرء يف الدارين كما أنَّ الكذب يهوي 
به يف احلالني، ولو مل يكن الصدق خصلة حتمد؛ إال أنَّ املرء إذا عرف به 
قُبل كذبه، وصار صدقًا عند من يسمعه؛ لكان الواجب على العاقل أن يبلغ 
جمهوده يف رياضة لسانه حىت يستقيم له على الصدق، وجمانبة الكذب، والعيُّ 
يف بعض األوقات خري من النطق؛ ألنَّ كلَّ كالم أخطأ صاحبه موضعه، فالعيُّ 

خري منه())).

- وقال اجلنيد: )حقيقة الصدق: أن تصدق يف موطن ال ينجيك منه إال 
الكذب())).

- وقال القيين: )أصدق يف صغار ما يضرين، ألصدق يف كبار ما ينفعين())).

البلغاء: )الصادق مصان جليل، والكاذب مهان ذليل).  وقال بعض   -
وقال بعض األدباء: )ال سيف كاحلق، وال عون كالصدق())).

- وقال بعضهم: )من مل يؤدِّ الفرض الدائم مل يقبل منه الفرض املؤقت، 
قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق وقيل: من طلب اهلل بالصدق أعطاه 
مرآة يبصر فيها احلق والباطل، وقيل: عليك بالصدق حيث ختاف أنه يضرك؛ 
ما  وقيل:  يضرك،  فإنه  ينفعك؛  أنه  ترى  حيث  الكذب  ودع  ينفعك،  فإنه 

أملق)5) تاجر صدوق()6).

))) ))روضة العقالء(( )ص )5).
))) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/0)).

))) ))عيون األخبار(( البن قتيبة ))/8)).
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص70)).

)5) أملق الرجل، فهو مملق إذا افتقر. ))لسان العرب(( )0)/ 8))).
)6) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/))).
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- )وروي أن بالاًل مل يكذب منذ أسلم، فبلغ ذلك بعض من حيسده، 
فقال: اليوم أكذبه فسايره، فقال له: يا بالل ما سنُّ فرسك؟ قال عظم، قال: 
أضع  قال: حيث  تنزل؟  فأين  قال:  استطاع،  ما  قال: حيضر)))  فما جريه؟ 
قدمي، قال: ابن من أنت؟ قال ابن أيب وأمي، قال: فكم أَتى عليك؟ قال: 
لياٍل وأياٌم، اهلل أعلم بعدها، قال: هيهات، أعيت فيك حيليت، ما أتعب بعد 

اليوم أبًدا())).

فوائد الصدق)3): 
إذا متكن الصدق من القلب سطع عليه نوره، وظهرت على الصادق آثاره، 

يف عقيدته وعباداته، وأخالقه وسلوكياته، ومن هذه اآلثار:

1- سالمة املعتقد:
فمن أبرز آثار الصدق على صاحبه: سالمة معتقده من لوثات الشرك ما 

خفي منه وما ظهر.

2- البذل والتضحية لنصرة الدين:

يف  إن كان  اهلل؛  دين  ولنصرة  وعمره هلل،  وماله  نفسه  باع  قد  فالصادق 
احلراسة كان يف احلراسة، وإن كان يف الساقة كان يف الساقة، مهه رضا مواله.

3- اهلمة العالية:

رهبم،  رضا  مههم  ماضية،  قوية  وعزمية  عالية،  مهة  أصحاب  الصادقون 
يسريون معها أين توجهت ركائبها، ويستقلون معها أين استقلت مضارهبا؛ 

))) احلضر: ارتفاع الفرس يف عدوه. ))القاموس احمليط(( )ص 76)).
))) ))هناية األرب يف فنون األدب(( للنويري ))/5))).

))) ))الرائد... دروس يف الرتبية والدعوة (( ملازن بن عبد الكرمي الفريح ))/58)(. بتصرف.
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ترى الصادق قد عمَّر وقته بالطاعات، وشغله بالقربات، )فبينما هو يف صالة 
إذ رأيته يف ذكر مث يف غزو، مث يف حجٍّ، مث يف إحسان للخلق بالتعليم وغريه 
من أنواع النفع، مث يف أمر مبعروف أو هني عن منكر، أو يف قيام بسبب فيه 
عمارة الدين والدنيا، مث يف عيادة مريض، أو تشييع جنازة، أو نصر مظلوم – 

إن أمكن – إىل غري ذلك من أنواع القرب واملنافع.

4- تاليف التقصري واستدراك التفريط:

الصادق قد متر به فرتة ولكنها إىل سنة، وقد يعرتيه تقصري ولكنه سرعان 
ما يتالقاه بتكميل، وقد يلم بذنب ولكنه سريع التيقظ والتذكر، فيقلع ويندم 

ويرجع: ژڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ 
گژ ]األعراف: )0)[ وقد حيصل منه تفريط فيستدرك، فبالصدق 
يتالقى كل تفريط، فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، ويعمر منه ما 

خربته يد البطالة، ويلم منه ما شعثته يد التفريط واإلضاعة.

5- حب الصاحلني وصحبة الصادقني:

أهل  بصحبة  يضيق  أنه  قلبه،  يف  الصدق  وأثر  الصادق  عالمات  من 
وينشر  اهلل،  دعوة  به  يبلغهم  ما  بقدر  إال  خمالطتهم  على  يصرب  الغفلة، وال 
))املرء  ذلك ألن  دنيا؛  أو  دين  من  لضرورة  إال  يصحبهم  فال  بينهم،  اخلري 
على دين خليله(()))، والصاحب ساحب، وكل قرين باملقارن يقتدي؛ وهلذا 

))) رواه أبو داود )))8)(، والرتِّمذي )78))(، وأمحد ))/)))) )98)8( واللَّفظ له، واحلاكم 
مذي، والبغوي يف  ))/88)(، والبيهقي يف ))شعب اإلميان(( )55/7) )6))9(. قال الرتِّ
الصاحلني((  ))رياض  النَّووي  إسناده  وصحَّح  غريب.  حسن   :)(70/6( السنة((  ))شرح 
)77)(، وحسَّنه ابن حجر يف ))األمايل املطلقة(( ))5)(، واأللباين يف ))صحيح سنن أيب 

داود(( )))8)).
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قال اهلل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  
پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  
]الكهف:  ژ  ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  

8)[، وقال اهلل تعاىل للمؤمنني: ژڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ   
ڃژ ]التوبة: 9))[ فمجالسة الصاحلني نعمة يستعني هبا املرء 

للوصول إىل رضا ربه.

6- الثبات على الستقامة:

عبادة ومعاملة،  بدينه عقيدة وشريعة،  الصادق  الصدق متسك  آثار  فمن 
سلوًكا وهديًا؛ فالتزامه هبذا الدين ليس انتقائيًّا، يلتزم مبا يهوى، ويرتك ما ال يروق 
له وال تشتهيه نفسه، كما أنَّه التزام ثابت راسخ غري متذبذب وال مرتدد، ال تغويه 

الشبهات، وال تغريه الشهوات، وال تستزله الفنت، وال تزلزله احملن.

7- البعد عن مواطن الريب:

))دع ما يريبك إىل ما ال يريبك، فإنَّ الصدق طمأنينة والكذب ريبة(())).
)فيه إشارة إىل الرجوع إىل القلوب الطاهرة والنفوس الصافية عند االشتباه، 
فإن نفس املؤمن جبلت على الطمأنينة إىل الصدق، والنفر من الكذب)))). 

8- حصول الربكة يف البيع والشراء:

))البيِّعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن 

))) رواه الرتمذي )8)5)(، والنسائي )))57( من حديث احلسن بن علي رضي اهلل عنهما. 
قال الرتمذي: حسن صحيح. وحسنه النووي يف ))اجملموع(( ))/)8)(، وصححه الشوكاين 
كما يف ))الفتح الرباين(( ))/)8)(، واأللباين يف ))صحيح اجلامع(( )78))(، والوادعي يف 

))الصحيح املسند(( )8))).
))) ))تطريز رياض الصاحلني(( لفيصل املبارك )ص 55).
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كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما(())).
 )حصول الربكة هلما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيني، وحمقها 

إن وجد ضدمها وهو الكذب)))). 
9- الوفاء بالعهود:

قال أبو إمساعيل اهلروي: )وعالمة الصادق: أال يتحمل داعية تدعو إىل 
نقض عهد((.

صور الصدق)3):
الصدق يستعمل يف ستة معان: صدق يف القول، وصدق يف النية واإلرادة، 
العمل، وصدق يف  بالعزم، وصدق يف  الوفاء  العزم، وصدق يف  وصدق يف 
حتقيق مقامات الدين كلها، فمن اتصف بالصدق يف مجيع ذلك فهو صدِّيق.

1- صدق اللسان:
يف  إال  يكون  ال  اللسان  وصدق  وأظهرها.  الصدق  أنواع  أشهر  وهو   
اإلخبار، أو فيما يتضمن اإلخبار وينبه عليه، واخلرب إما أن يتعلق باملاضي 
أو باملستقبل، وفيه يدخل الوفاء بالوعد واخللف فيه، وحقٌّ على كلِّ عبد أن 

حيفظ ألفاظه، فال يتكلم إال بالصدق.
 فمن حفظ لسانه عن اإلخبار عن األشياء على خالف ما هي عليه فهو 
صادق، وهلذا الصدق كماالن، فاألول يف اللفظ أن حيرتز عن صريح اللفظ 
وعن املعاريض أيًضا، إال عند الضرورة، والكمال الثاين أن يراعي معىن الصدق 

يف ألفاظه اليت يناجي هبا ربه.

))) رواه البخاري )079)(، ومسلم )))5)).
))) ))فتح الباري(( البن رجب ))/)))).

))) ))إحياء علوم الدين(( للغزايل ))/87)( بتصرف.
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2- صدق النية واإلرادة:

احلركات  يف  باعث  له  يكون  ال  أن  وهو  اإلخالص،  إىل  ذلك  ويرجع 
والسكنات إال اهلل تعاىل، فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق 

النية، وصاحبه جيوز أن يسمى كاذبًا.

3- صدق العزم:

 فإنَّ اإلنسان قد يقدم العزم على العمل؛ فيقول يف نفسه: إن رزقين اهلل 
مااًل تصدقت جبميعه أو بشطره، أو إن لقيت عدوًّا يف سبيل اهلل تعاىل قاتلت 
ومل أبال، وإن قتلت، وإن أعطاين اهلل تعاىل والية عدلت فيها ومل أعص اهلل 
تعاىل بظلم وميل إىل خلق، فهذه العزمية قد يصادفها من نفسه وهي عزمية 
جازمة صادقة، وقد يكون يف عزمه نوع ميل وتردد وضعف يضاد الصدق يف 

العزمية، فكان الصدق هاهنا عبارة عن التمام والقوة.

4- صدق الوفاء بالعزم:

والعزم  الوعد  يف  مشقة  ال  إذ  احلال؛  يف  بالعزم  تسخو  قد  النفس  فإنَّ 
واملؤنة فيه خفيفة، فإذا حقت احلقائق، وحصل التمكن، وهاجت الشهوات 
احنلت العزمية، وغلبت الشهوات، ومل يتفق الوفاء بالعزم، وهذا يضاد الصدق 
فيه، ولذلك قال اهلل تعاىل: ژٻ ٻ ٻ پ پ پپژ  ]األحزاب: 
))[. فقد روي عن أنس أن عمه أنس بن النضر مل يشهد بدرًا مع رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، فشق ذلك على قلبه وقال: أول مشهد شهده رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم غبت عنه، أما واهلل، لئن أراين اهلل مشهًدا مع رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم لريينَّ اهلل ما أصنع، قال: فشهد ُأُحًدا يف العام القابل، 
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فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا أبا عمرو إىل أين؟ فقال واًها))) لريح اجلنة 
إين أجد رحيها دون أحد. فقاتل حىت قتل، فوجد يف جسده بضع ومثانون؛ ما 
بني رمية وضربة وطعنة، فقالت أخته بنت النضر: ما عرفت أخي إال ببنانه.
فنزلت هذه اآلية  ژٻ ٻ ٻ پ پ پپژ ]األحزاب: ))[))).

5- صدق يف األعمال:

وهو أن جيتهد حىت ال تدلَّ أعماله الظاهرة على أمر يف باطنه ال يتصف 
هو به، ال بأن يرتك األعمال، ولكن بأن يستجر الباطن إىل تصديق الظاهر، 
وهذا خمالف ما ذكرناه من ترك الرياء، ألن املرائي هو الذي يقصد ذلك، ورب 
واقف على هيئة اخلشوع يف صالته ليس يقصد به مشاهدة غريه، ولكن قلبه 
غافل عن الصالة، فمن ينظر إليه يراه قائًما بني يدي اهلل تعاىل، وهو بالباطن 
قائم يف السوق بني يدي شهوة من شهواته، فهذه أعمال تعرب بلسان احلال 
عن الباطن إعرابًا هو فيه كاذب، وهو مطالب بالصدق يف األعمال، وكذلك 
بذلك  موصوفًا  باطنه  وليس  والوقار،  السكون  هيئة  على  الرجل  ميشي  قد 
الوقار، فهذا غري صادق يف عمله، وإن مل يكن ملتفًتا إىل اخللق وال مرائًيا 
إياهم، وال ينجو من هذا إال باستواء السريرة والعالنية، بأن يكون باطنه مثل 

ظاهره أو خريًا من ظاهره.

6- الصدق يف مقامات الدين:

والرجاء  اخلوف  يف  الصدق  أمثلته:  ومن  وأعزها،  الدرجات  أعلى  وهو 
والتعظيم والزهد والرضا والتوكل وغريها من األمور.

))) واها كلمة حتنن وتلهف. ))شرح النووي على مسلم(( )))/8)).
))) انظر ما رواه البخاري )805)).
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دواعي الصدق:
ذكر  وقد  له،  متحريًا  الصدق،  على  اإلنسان حريًصا  دوافع جتعل  هناك 
املاوردي منها: )العقل؛ ألنه موجب لقبح الكذب، ال سيما إذا مل جيلب نفًعا 
ومل يدفع ضررًا . والعقل يدعو إىل فعل ما كان مستحسًنا، ومينع من إتيان ما 

كان مستقبًحا.

ومنها: الدين الوارد باتباع الصدق وحظر الكذب؛ ألنَّ الشرع ال جيوز أن 
يرد بإرخاص ما حظره العقل، بل قد جاء الشرع زائًدا على ما اقتضاه العقل 
دفع  أو  نفًعا،  الكذب، وإن جرَّ  الشرع ورد حبظر  الكذب؛ ألن  من حظر 

ضررًا. والعقل إمنا حظر ما ال جيلب نفًعا، وال يدفع ضررًا .
ومنها: املروءة؛ فإهنا مانعة من الكذب باعثة على الصدق؛ ألهنا قد متنع 

من فعل ما كان مستكرًها، فأوىل من فعل ما كان مستقبًحا .
ومنها: حب الثناء واالشتهار بالصدق، حىت ال يُردَّ عليه قول، وال يلحقه 

ندم())).

األمور اليت ختلُّ بالصدق)2):
يف  الصدق  أركان  وتوهن  املسلم،  بصدق  ختل  اليت  اآلفات  بعض  هذه 
عنها،  االبتعاد  على  النفس  وجماهدة  منها،  احلذر  جيب  ولذا  شخصيته؛ 

والتخلص منها، ومن هذه األمور:

1- الكذب اخلفي:

الرياء وهو الشرك اخلفي، الذي ختتلف فيه سريرة املرء عن عالنيته، وظاهره 

))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي. بتصرف.
))) ))الرائد.. دروس يف الرتبية والدعوة(( ملازن بن عبد الكرمي الفريح ))/55)(. بتصرف يسري.
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عن باطنه، قال صلى اهلل عليه وسلم: ))أيها الناس، اتقوا الشرك، فإنه أخفى 
من دبيب النمل. قالوا: وكيف نتقيه يا رسول اهلل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ 

بك أن نشرك بك شيًئا نعلمه، ونستغفرك ملا ال نعلمه(())).

2- البتداع:

إنَّ من كمال الصدق حسن االتباع، وبقدر استمساك املرء هبدي النيب صلى اهلل 
عليه وسلم يكون صدقه مع ربه: ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄژ ]آل عمران: 
))[، أي: إن كنتم صادقني يف حمبتكم لربكم اتبعوا سنة رسولكم صلى اهلل 
عليه وسلم، فعالمة صدق احملبة كمال االتباع؛ وهلذا )كانت الصديقيَّة: كمال 

اإلخالص واالنقياد، واملتابعة للخرب واألمر، ظاهرًا وباطًنا(.

3- كثرة الكالم:

من  األحيان –  من  خيلو – يف كثري  إذ ال  من كثر كالمه كثر سقطه؛ 
ينفع، وقد قال اهلل تعاىل:  فإنَّه ال  إذا مل يضرَّ  الذي  التزيد واللغو أو اهلذر 

ٺ   پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   ٻ  پ   ژٻ    ٻ  ٻ  

ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤژ 
]النساء: )))[.

ومن الكذب أن حيدث اإلنسان بكلِّ ما يسمع من أحاديث وأخبار دون 
حترير هلا وال تنقيح؛ ألنه بتهاونه وإمهاله وعدم حتريه الصدق يف األخبار يساهم 

يف  والطرباين   ،)(95(7(  (70/6( شيبة  أيب  وابن   ،)(96(((  ((0(/(( أمحد  رواه   (((
))األوسط(( ))/0)( من حديث أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه. قال اهليثمي يف ))جممع 
ابن حبان  . وحسنه لغريه  الزوائد(( )0)/6))(: رجاله رجال الصحيح غري أيب علي ووثقه 

األلباين يف ))صحيح الرتغيب(( )6)). 
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يف نشر األكاذيب وإشاعتها؛ وهلذا قال صلى اهلل عليه وسلم: ))كفى باملرء 
كذبًا أن حيدِّث بكلِّ ما مسع(())).

4- مداهنة النفس:

االسرتسال مع النفس يف أهوائها وشهواهتا، ليست من صفات الصادقني؛ 
وهلذا قيل: )ال يشمُّ رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غريه())). فكلما أجلمها 

بلجام اجملاهدة، وزمَّها بزمام املراقبة واحملاسبة، ثبتت على الصدق قدمه.

5- التناقض بني القول والعمل:
لقد عدَّ بعض السلف خمالفة عمل املرء لقوله أمارة كذب ونفاق. قال إبراهيم 

التيمي: )ما عرضت قويل على عملي إال خشيت أن أكون مكذبًا())).

الوسائل املعينة على الصدق)4): 
الصدق شديد على النفس؛ وهلذا قال ابن القيم: )فحمل الصدق كحمل 
اجلبال الرواسي، ال يطيقه إال أصحاب العزائم، فهم يتقلبون حتته تقلب احلامل 
حبمله الثقيل، والرياء والكذب خفيف كالريشة، ال جيد له صاحبه ثقاًل البتة، 
اتفق، بال تعب وال مشقة وال كلفة، فهو ال  له يف أي موضع  فهو حامل 
يتقلب حتت محله وال جيد ثقله( وإليك بعض الوسائل اليت تعني على الصدق:

1- مراقبة اهلل تعاىل:
للخشية  يدفعه  ويسمعه؛  يبصره  معه،  وجل  عز  اهلل  بأن  املرء  إميان  إن 

))) رواه مسلم يف املقدمة )باب النهي عن احلديث بكل ما مسع(.
))) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/)))).

 ((60/7( شيبة  أيب  ابن  ووصله   ،)(8( حديث  قبل  اجلزم  بصيغة  معلًقا  البخاري  رواه   (((
)970))(، والاللكائي يف ))شرح أصول اعتقاد أهل السنة(( )580)).

))) ))الرائد.. دروس يف الرتبية والدعوة(( ملازن بن عبد الكرمي الفريح ))/)5)(. بتصرف يسري.
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ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   تعاىل:  اهلل  قال  والتحفظ، 
ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ 
ڇ ڍژ. ]اجملادلة: 7[ وعندما يستحضر أن كلماته وخطراته، وحركاته 
]ق:  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦژ  مكتوبة:  حمصية  وسكناته كلها 
8)[، ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ژ ]االنفطار: 0)-))[، فإن 

ذلك يقوده إىل رياض الصدق يف األقوال واألعمال واألحوال.
2- احلياء:

احلياء حيجب صاحبه عن كل ما هو مستقبح شرًعا وعرفًا وذوقًا، واملرء 
يستحيي أن يعرف بني الناس أنه كذاب، وهذا هو الذي محل أبا سفيان -وهو 
يومئذ مشرك- أن يصدق هرقل وهو يسأله عن النيب صلى اهلل عليه وسلم. 
قال أبو سفيان: )فواهلل لوال احلياء من أن يأثروا عليَّ كذبًا لكذبت عنه()))، 
أي: ينقلوا عليَّ الكذب لكذبت عليه. قال ابن حجر: )وفيه دليل على أهنم 
كانوا يستقبحون الكذب، إما باألخذ عن الشرع السابق، أو بالعرف.. وقد 
ترك الكذب استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصري عند 
سامعي ذلك كذابًا())). قلت: فاملسلم أوىل باحلياء من ربه أن يسمعه يقول 

كذبًا، أو يطلع على عمل، أو حال هو فيه كاذب.
3- صحبة الصادقني:

فقد أمر اهلل -عز وجل- املؤمنني أن يكونوا مع أهل الصدق، فقال –عز 

))) رواه البخاري )7).
))) ))فتح الباري(( البن حجر ))/5)(، بتصرف يسري.
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وجل-: ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃژ ]التوبة: 
ظواهرهم  استوت  الذين  وهم  سبيلهم،  واسلكوا  هبم  اقتدوا  أي:   ،]((9

وبواطنهم، ووفوا بعهودهم وصدقوا يف أقواهلم وأعماهلم.
4- إشاعة الصدق يف األسرة:

اإلسالم يوصي أن تغرس فضيلة الصدق يف نفوس األطفال، حىت يشبوا 
عليها، وقد ألفوها يف أقواهلم وأحواهلم كلها.

فعن عبد اهلل بن عامر قال: ))دعتين أمي يوًما ورسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم قاعد يف بيتنا، فقالت: تعال أعطك، فقال هلا صلى اهلل عليه وسلم: ما 
أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه متًرا، فقال هلا: أما لو مل تعطه شيًئا 

كتبت عليك كذبة(())).
5- الدعاء:

ملا كان محل النفس على الصدق يف مجيع أمورها شاق عليها، وال ميكن 
لعبد أن يأيت به على وجهه إال بإعانة اهلل له وتوفيقه إليه، أمر اهلل نبيه أن يسأله 

ژژ ژ ڑ ڑ ک   فقال عز وجل:  واملدخل،  املخرج  الصدق يف 
ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳژ. ]اإلسراء: 80[ وقد 

ذكر املفسرون عدة أقوال يف تأويلها.
6- معرفة وعيد اهلل للكذابني وعذابه للمفرتين:

قد جاءت النصوص الكثرية اليت حتذر من الكذب، وتبني سوء عاقبته يف 
الصدق يف  املرء على  النفس هبا، مما يعني  فإنَّ تذكري  الدنيا واآلخرة؛ وهلذا 

أحواله كلها.

))) رواه أبو داود ))99)(، وأمحد ))/7))) )0)57)(. وسكت عنه أبو داود، وحسنه ابن 
حجر يف ))ختريج املشكاة(( ))/95)(، واأللباين يف ))صحيح أيب داود(( ))99)).
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مناذج يف الصدق:
• مناذج من حياة األنبياء عليهم السالم مع الصدق:•

أنبياءه  اهلل  ذكر  وقد  بالصدق،  موصوفون  السالم كلهم  عليهم  األنبياء 
بالصدق فقال: ژٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ ]مرمي: ))[ وقال 

سبحانه: ژڃ  ڃ  چ   چچ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ ]مرمي: 56[.

ژٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ   ٹ   فقال:  إمساعيل،  على  اهلل  وأثىن 
ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ژ ]مرمي: )5[.

َوُوِصَف يوسف عليه السالم بالصدق حينما جاءه الرجل يستفتيه فقال:  
ژ ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ژ ]يوسف: 6)[.

وأم��ر اهلل رس��وله صل��ى اهلل علي��ه وس��لم أن يس��أله أن جيع��ل مدخل��ه وخمرج��ه 
عل��ى الص��دق: ژژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
ٿ   ژٿ  تع��اىل:  وق��ال   ،]80 ]اإلس��راء:  ڳژ  ڳ  گ  گ  گ 
ٿ ٹژ. ]الزم��ر: ))[ ق��ال الس��عدي يف تفس��ري قول��ه: ژٿ 
ق��ام  ٿ ٿژ )أي: يف قول��ه وعمل��ه، فدخ��ل يف ذل��ك األنبي��اء وم��ن 
مقامه��م، مم��ن ص��دق فيم��ا قال��ه عن خرب اهلل وأحكامه، وفيما فعله من خصال 
الص��دق ژٹ ٹژ أي: بالص��دق؛ ألن��ه ق��د جي��يء اإلنس��ان بالص��دق، 
ولك��ن ق��د ال يص��دق ب��ه، بس��بب اس��تكباره، أو احتق��اره مل��ن قال��ه وأتى به، فال 
بد يف املدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه 

يدل على تواضعه وعدم استكباره())).

))) ))تيسري الكرمي الرمحن(( للسعدي )ص ))7).
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صدق إمام الصادقني النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
)الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم، كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم 
علًما وعماًل وإميانًا وإيقانًا، معروفًا بالصدق يف قومه، ال يشك يف ذلك أحد 
بينهم إال باألمني حممد؛ وهلذا ملا سأل هرقل ملك  يُْدعى  منهم، حبيث ال 
الروم أبا سفيان عن تلك املسائل اليت سأهلا من صفة رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم، كان فيما قال له: ))أَو كنتم تتَّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قال: ال. فقال هرقل: فما كان لَيدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب 

على اهلل عز وجل))))).)))). 
قال علي رضي اهلل عنه: )كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجود الناس 
صدرًا، وأصدقهم هلجة، وألينهم عريكة)))، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة))) 
هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: مل أَر قبله وال بعده مثله صلى 

اهلل عليه وسلم))5).

ويعلق ابن القيم على كالم عليٍّ قائاًل: )وقوله: أصدق الناس هلجة. هذا 
مما أقر له به أعداؤه احملاربون له، ومل جيرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة 

))) رواه البخاري )7(، ومسلم ))77)).
))) ))تفسري القرآن العظيم(( البن كثري ))/605).

))) العريكة: الطبيعة. يقال: فالن لنيِّ العريكة إذا كان َسِلًسا ُمطَاِوًعا ُمن�َْقاًدا قليل اخلالف والنُّفور. 
))النهاية يف غريب احلديث(( البن األثري ))/08)).

))) َبديهًة أي: ُمفاجأة وب�َْغتة، يعين من َلِقيه قبل االختالط به هابه لوقاره وسكونه، وإذا جالسه 
وخالطه بان له حسن ُخُلقه. ))النهاية يف غريب احلديث والثر(( البن األثري ))/08)).

))املصنف((  يف  شيبة  أيب  وابن   ،)(6(8( ألفاظه  بعض  يف  يسري  باختالف  الرتمذي  رواه   (5(
)))/))5(، والبيهقي يف ))شعب اإلميان(( ))/8))) )5)))).

))االستذكار((  يف  الرب  عبد  ابن  وقال  مبتصل،  إسناده  ليس  غريب  حسن  الرتمذي:  قال   
)6/7))(: من أحسن شيء يف صفة النيب صلى اهلل عليه وسلم، وضعفه األلباين يف ))ضعيف 

سنن الرتمذي(( )8)6)).
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قط، دع شهادة أوليائه كلهم له به، فقد حاربه أهل األرض بأنواع احملاربات 
فيه  طعن  الدهر  من  يوًما  منهم  أحد  وليس  منهم  الكتاب  وأهل  مشركوهم 

بكذبة واحدة صغرية وال كبرية.
هل  خال،  يا  خايل-:   وكان  جهل-  أليب  قلت  خمرمة  بن  املسور  قال 
كنتم تتهمون حممًدا بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ فقال: واهلل يا ابن أخيت، 
لقد كان حممد وهو شاب يُدعى فينا األمني، فلما وخطه الشيب)))مل يكن 
تنازعنا حنن  ابن أخيت،  يا  تتبعونه؟ فقال:  يا خال، فلم ال  ليكذب. قلت: 
وبنو هاشم الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، فلما 
جتاثينا على الركب، وكنا كفرسي رهان)))، قالوا: منا نيب. فمىت نأتيهم هبذه؟ 

أو كما قال)))).
وقد روى البخاري من حديث ابن عباس- رضي اهلل عنهما- قال: ))ملا 
النيب صلى اهلل  نزلت ژڇ ڇ ڇژ ]الشعراء: )))[ صِعد 
لبطون  يا بين عدي-  فهر،  يا بين  ينادي:  الصفا، فجعل  عليه وسلم على 
إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسواًل؛  الرجل  قريش- حىت اجتمعوا، فجعل 
لينظر ما هو، فجاء أبو هلب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخربتكم أنَّ خياًل 
؟ قالوا: نعم، ما جرَّبنا عليك إال  بالوادي تريد أن تُغري عليكم أكنتم ُمصدقيَّ
صدقًا. قال: فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد. فقال أبو هلب: تبًّا لك 

سائر اليوم، أهلذا مجعتنا؟ فنزلت ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک  
ک  گ   گژ ]املسد: )- )[))))).

))) وخطه الشيب: أي خالطه. ))الصحاح(( للجوهري ))/66).
))) أي: متساويني. ))تاج العروس(( للزبيدي )5)/)))).

))) ))جالء األفهام(( البن القيم )ص )8)).
))) رواه البخاري )770)).
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مناذج من صدق الصحابة رضي اهلل عنهم: •

أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه:  

أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه صاحب النيب صلى اهلل عليه وسلم ورفيقه 
يف الغار، وقد مُسِّي صديًقا لتصديقه للنيب صلى اهلل عليه وسلم، فعن عائشة 
املسجد  إىل  وسلم  عليه  اهلل  صلى  بالنيب  أسري  ملا  قالت:  عنها  اهلل  رضي 
األقصى؛ أصبح يتحدث الناس بذلك؛ فارتدَّ ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه، 
وسعى رجال من املشركني إىل أيب بكر رضي اهلل عنه، فقالوا: هل لك إىل 
صاحبك يزعم أنه ُأسري به الليلة إىل بيت املقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: 
نعم قال: لئن قال ذلك لقد صدق، قالوا: أو تصدقه أنَّه ذهب الليلة إىل بيت 
املقدس، وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم، إين ألصدقه ما هو أبعد من ذلك، 
أصدقه يف خرب السماء يف غدوة أو روحة. فلذلك مُسِّي أبا بكر الصديق رضي 

اهلل عنه))).

وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حقِّه: ))إنَّ اهلل بعثين إليكم، فقلتم: 
كذبت. يف أول األمر، وقال أبو بكر: صدقت. وواساين بنفسه وماله، فهل 

أنتم تاركو يل صاحيب؟! فهل أنتم تاركو يل صاحيب؟! فما أوذي بعدها(())).

أبو ذر رضي اهلل عنه صادق اللهجة: 

كان أبو ذر رضي اهلل عنه صادق اللهجة)))، فقد قال عنه النيب صلى اهلل 

يف  واآلجري   ،)(((/5( ))املصنف((  يف  الرزاق  وعبد   ،)((58(  (8(/(( احلاكم  رواه   (((
))الشريعة(( )0)0)(. وقال األلباين يف ))السلسلة الصحيحة(( )06)(: متواتر. 

))) رواه البخاري ))66)( من حديث أيب الدرداء رضي اهلل عنه.
أنه ال يذهب  اللهجة:  فاعتادها. ومعىن صادق  ُجِبل عليها  اليت  لغة اإلنسان  اللهجة: هي   (((
إىل التورية واملعاريض يف الكالم، فال يرخي عنان كالمه، وال حيايب مع الناس وال يساحمهم، = 
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عليه وسلم: ))ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء -ال األرض وال السماء- 
من ذي هلجة أصدق من أيب ذر، وهو شبيه عيسى ابن مرمي(())). 

كعب بن مالك رضي اهلل عنه ينجو بالصدق: 
وإليك قصة كعب بن مالك تبني صدق الصحابة رضي اهلل عنهم، ووقعت 
لعبد اهلل بن كعب بن  تبوك، ولنرتك احلديث  القصة يف غزوة  أحداث هذه 
مالك، يروي لنا تفاصيل ما حدث، فعن عبد اهلل بن كعب بن مالك وكان قائد 
كعب من بنيه حني عمي، قال: مسعت كعب بن مالك حيدث حني ختلَّف 
عن قصة تبوك، قال كعب: ))مل أختلف عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف 
غزوة غزاها إال يف غزوة تبوك، غري أين كنت ختلفت يف بدر، ومل يعاتب أحًدا 
ختلف عنها، إمنا خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يريد عري قريش حىت مجع 
اهلل بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد، ولقد شهدت مع رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم ليلة العقبة حني تواثقنا على اإلسالم، وما أحبُّ أنَّ يل هبا مشهد 
بدر. وإن كانت بدر أذكر يف الناس منها، كان من خربي: أين مل أكن قط 
أقوى وال أيسر حني ختلفت عنه، يف تلك الغزاة، واهلل ما اجتمعت عندي 
قبله راحلتان قط، حىت مجعتهما يف تلك الغزوة، ومل يكن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم يريد غزوة إال ورى بغريها، حىت كانت تلك الغزوة، غزاها رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حر شديد، واستقبل سفرًا بعيًدا، ومفازًا وعدوًّا 
كثريًا، فجلى للمسلمني أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخربهم بوجهه الذي 

= ويظهر احلق البحت، والصدق احملض. انظر: ))حتفة األحوذي(( للمباركفوري )0)/06)(، 
))معجم اللغة العربية املعاصرة(( ))/))0)).

))) رواه الرتمذي ))80)(، وابن حبان )6)/76) ))))7(. قال الرتمذي: حسن غريب من 
هذا الوجه. وصحح إسناده ابن جرير الطربي يف ))مسند علي(( )59)(، وصححه األلباين 

يف ))صحيح اجلامع(( )7)55). 
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يريد، واملسلمون مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كثري، وال جيمعهم كتاب 
حافظ، يريد الديوان، قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إال ظن أن سيخفى 
له، ما مل ينزل فيه وحي اهلل، وغزا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تلك الغزوة 
حني طابت الثمار والظالل، وجتهز رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملسلمون 
يف  فأقول  شيًئا،  أقض  ومل  فأرجع  معهم،  أجتهز  لكي  أغدو  فطفقت  معه، 
نفسي: أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى يب حىت اشتد بالناس اجلد، فأصبح 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملسلمون معه، ومل أقض من جهازي شيًئا، 
فقلت أجتهز بعده بيوم أو يومني، مث أحلقهم، فغدوت بعد أن فصلوا ألجتهز، 
فرجعت ومل أقض شيئا، مث غدوت، مث رجعت ومل أقض شيًئا، فلم يزل يب حىت 
أسرعوا وتفارط الغزو، ومهمت أن أرحتل فأدركهم، وليتين فعلت، فلم يقدر يل 
ذلك، فكنت إذا خرجت يف الناس بعد خروج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فطفت فيهم، أحزنين أين ال أرى إال رجاًل مغموًصا عليه النفاق، أو رجاًل 
ممن عذر اهلل من الضعفاء، ومل يذكرين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت 
بلغ تبوك، فقال: وهو جالس يف القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من 
بين سلمة: يا رسول اهلل، حبسه برداه، ونظره يف عطفه، فقال معاذ بن جبل: 
بئس ما قلت، واهلل يا رسول اهلل ما علمنا عليه إال خريا، فسكت رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، قال كعب بن مالك: فلما بلغين أنه توجه قافاًل حضرين 
مهي، وطفقت أتذكر الكذب، وأقول مباذا أخرج من سخطه غًدا، واستعنت 
على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما قيل: إنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم قد أظلَّ قادًما زاح عين الباطل، وعرفت أين لن أخرج منه أبًدا بشيء فيه 
كذب، فأمجعت صدقه، وأصبح رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قادًما، وكان 
إذا قدم من سفر بدأ باملسجد فريكع فيه ركعتني، مث جلس للناس؛ فلما فعل 
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ذلك جاءه املخلفون فطفقوا يعتذرون إليه وحيلفون له، وكانوا بضعة ومثانني 
رجاًل، فقبل منهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عالنيتهم، وبايعهم واستغفر 
هلم، ووكل سرائرهم إىل اهلل، فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم املغضب، مث 
قال: تعال. فجئت أمشي حىت جلست بني يديه، فقال يل: ما خلَّفك، أمل 
تكن قد ابتعت ظهرك؟! فقلت: بلى، إين واهلل- يا رسول اهلل- لو جلست 
عند غريك من أهل الدنيا، لرأيت أين سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أُعطيت 
جداًل، ولكين واهلل، لقد علمت لئن حدَّثتك اليوم حديث كذب ترضى به 
، ولئن حدثتك حديث صدق جتد عليَّ  عين، ليوشكنَّ اهلل أن يسخطك عليَّ
فيه إين ألرجو فيه عفو اهلل، ال واهلل ما كان يل من عذر، واهلل ما كنت قطُّ 
أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنك، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
أما هذا فقد صدق، فقم حىت يقضي اهلل فيك. فقمت وثار رجال من بين 
سلمة فاتبعوين، فقالوا يل: واهلل ما علمناك كنت أذنبت ذنًبا قبل هذا، ولقد 
عجزت أن ال تكون اعتذرت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبا اعتذر 
إليه املتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
لك. فواهلل ما زالوا يؤنبونين حىت أردت أن أرجع فأكذب نفسي، مث قلت هلم: 
هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجالن قاال مثل ما قلت، فقيل هلما مثل 
ما قيل لك، فقلت: من مها؟ قالوا: ُمرارة بن الربيع العمري، وهالل بن أمية 
الواقفي، فذكروا يل رجلني صاحلني، قد شهدا بدرًا فيهما ُأسوة، فمضيت حني 
ذكرومها يل، وهنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املسلمني عن كالمنا... فبينا 
أنا جالس على احلال اليت ذكر اهلل، قد ضاقت علي نفسي، وضاقت علي 
األرض مبا رحبت، مسعت صوت صارخ أوىف على جبل سلع بأعلى صوته: 
يا كعب بن مالك، أبشر، قال: فخررت ساجًدا وعرفت أن قد جاء فرج، 
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وآذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بتوبة اهلل علينا حني صلى صالة الفجر، 
فذهب الناس يبشروننا، وذهب ِقَبل صاحيب مبشرون، وركض إيلَّ رجل فرًسا، 
الفرس،  وسعى ساع من أسلم، فأوىف على اجلبل، وكان الصوت أسرع من 
فلما جاءين الذي مسعت صوته يبشرين، نزعت له ثويب فكسوته إيامها ببشراه، 
واهلل ما أملك غريمها يومئذ، واستعرت ثوبني فلبستهما، وانطلقت إىل رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فيتلقاين الناس فوًجا فوًجا يهنوين بالتوبة، يقولون: 
لِت�َْهِنك))) توبة اهلل عليك، قال كعب: حىت دخلت املسجد فإذا رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إىل طلحة بن عبيد اهلل يهرول 
حىت صافحين وهنأين، واهلل ما قام إيل رجل من املهاجرين غريه، وال أنساها 
لطلحة، قال كعب: فلما سلمت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -وهو يربق وجهه من السرور-: أبشر خبري يوم 
مرَّ عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول اهلل أم من عند 
اهلل؟ قال: ال، بل من عند اهلل. وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا سرَّ 
استنار وجهه، حىت كأنَّه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بني 
يديه، قلت: يا رسول اهلل، إنَّ ِمن توبيت أن أخنلع من مايل صدقة إىل اهلل وإىل 
رسول اهلل، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك؛ 
فهو خري لك. قلت: فإين أمسك سهمي الذي خبيرب، فقلت: يا رسول اهلل، 
إنَّ اهلل إمنا جناين بالصدق، وإنَّ ِمن توبيت أن ال أحدث إال صدقًا ما بقيت. 
فواهلل ما أعلم أحًدا من املسلمني أباله اهلل يف صدق احلديث منذ ذكرت ذلك 

))) التهنئة خالف التعزية. يقال: هنأه باألمر والوالية هنأ وهنأه هتنئة وهتنيئا إذا قلت له ليهنئك. 
))لسان العرب(( البن منظور ))/ 85)).
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لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحسن مما أبالين، ما تعمدت منذ ذكرت 
ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل يومي هذا كذبًا، وإين ألرجو أن 

حيفظين اهلل فيما بقيت. وأنزل اهلل على رسوله صلى اهلل عليه وسلم ژۆ 
ژڃ ڃ    قوله-  -إىل  ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋژ 
نعمة  من  عليَّ  اهلل  أنعم  ما  فواهلل  ]التوبة: 7))-9))[،  ڃژ 
قط بعد أن هداين لإلسالم، أعظم يف نفسي من صدقي لرسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم أن ال أكون كذبته فأهِلك، كما هلك الذين كذبوا، فإنَّ اهلل 
قال للذين كذبوا -حني أنزل الوحي- شرَّ ما قال ألحد، فقال تبارك وتعاىل: 

ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ -إىل قوله–   ژک ک  گ  گ  
گ  گ   ڳژ ]التوبة: 96-95[))))).

وقد ذكر ابن القيم الفوائد املستنبطة من هذه القصة، فقال: )ومنها عظم 
مقدار الصدق، وتعليق سعادة الدنيا واآلخرة والنجاة من شرمها به، فما أجنى 
اهلل من أجناه إال بالصدق، وال أهلك من أهلكه إال بالكذب، وقد أمر اهلل 

سبحانه عباده املؤمنني أن يكونوا مع الصادقني، فقال ژڄ ڄڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ ]التوبة: 9))[ وقد قسم سبحانه اخللق 
إىل قسمني: سعداء، وأشقياء. فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق، 
واألشقياء هم أهل الكذب والتكذيب، وهو تقسيم حاصر مطرد منعكس. 
فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق، والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب. 
وجعل  صدقهم.  إال  القيامة  يوم  العباد  ينفع  ال  أنه  وتعاىل:  سبحانه  وأخرب 
علم املنافقني الذي متيزوا به هو الكذب يف أقواهلم وأفعاهلم، فجميع ما نعاه 

))) رواه البخاري )8)))(، ومسلم )769)). 



      36 موسوعة األخالقالصدق

عليهم أصله الكذب يف القول والفعل، فالصدق بريد اإلميان، ودليله، ومركبه، 
الكفر  بريد  والكذب  لبه وروحه.  بل هو  ولباسه،  وقائده، وحليته،  وسائقه، 
فمضادة  ولبه،  ولباسه،  وحليته،  وقائده،  وسائقه،  ومركبه،  ودليله،  والنفاق، 
الكذب لإلميان كمضادة الشرك للتوحيد، فال جيتمع الكذب واإلميان إال ويطرد 
أحدمها صاحبه، ويستقر موضعه، واهلل سبحانه أجنى الثالثة بصدقهم، وأهلك 
غريهم من املخلفني بكذهبم، فما أنعم اهلل على عبد بعد اإلسالم بنعمة أفضل 
من الصدق الذي هو غذاء اإلسالم وحياته، وال ابتاله ببلية أعظم من الكذب 

الذي هو مرض اإلسالم وفساده())).

عبد اهلل بن جحش رضي اهلل عنه: 

عن إسحاق بن سعد بن أيب وقاص قال: حدثين أيب ))أنَّ عبد اهلل بن 
جحش قال يوم أحد: أال نأيت ندعو اهلل، فخلوا يف ناحية فدعا سعد قال: 
يا رب، إذا لقينا القوم غًدا فلقين رجاًل شديًدا بأسه، شديًدا حرده)))، فأقاتله 
فيك ويقاتلين، مث ارزقين عليه الظفر حىت أقتله وآخذ َسَلبه)))، فأمَّن عبد اهلل 
بأسه،  غًدا رجاًل شديًدا حرده، شديًدا  ارزقين  اللهم  قال:  ابن جحش، مث 
أقاتله فيك ويقاتلين، مث يأخذين فيجدع))) أنفي وأذين، فإذا لقيتك غًدا قلت: 
يا عبد اهلل، فيَم ُجدع أنفك وأذنك؟! فأقول: فيك ويف رسولك صلى اهلل 
عليه وسلم، فتقول: صدقت. قال سعد بن أيب وقاص: يا بين، كانت دعوة 

))) ))زاد املعاد(( البن القيم ))/80)).
))) احلرد الغضب. ))لسان العرب(( البن منظور ))/ 6))).

))) السلب: وهو ما يأخذه أحد القرنني يف احلرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سالح وثياب 
ودابة وغريها. ))النهاية يف غريب احلديث واألثر(( البن األثري ))/ 87)).

))) اجلدع: قطع األنف، واألذن- والشفة، وهو باألنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. ))النهاية 
يف غريب احلديث واألثر(( البن األثري ))/ 6))).
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عبد اهلل بن جحش خريًا من دعويت، لقد رأيته آخر النهار، وإن أذنه وأنفه 
ملعلَّقان يف خيط(())).

معنى ما أضيف إىل الصدق من املدخل واملخرج واللسان والقدم 
واملقعد :

ذكر ابن القيم معاين هذه الكلمات يف كتابه )مدارج السالكني( فقال:

على  وخمرجه  مدخله  جيعل  أن  يسأله  أن  رسوله:  تعاىل  اهلل  أمر  )وقد   
الصدق، فقال: ژژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ   گ  ڳ  ڳژ ]اإلسراء: 80[.

- وأخرب عن خليله إبراهيم أنه سأله أنه يهب له لسان صدق يف اآلخرين، 
فقال: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ ]الشعراء: )8[.

تعاىل:  فقال  صدق،  ومقعد  صدق  قدم  عنده  هلم  بأن  عباده  وبشر   -
ژٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ ژ ]يونس: )[.

- وقال: ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ 
]القمر: )55-5[.

فهذه مخسة أشياء: مدخل الصدق وخمرج الصدق ولسان الصدق وقدم 
الصدق ومقعد الصدق())).

مث بعد أن سرد اآليات قال: )وحقيقة الصدق يف هذه األشياء: هو احلق 

نعيم يف ))معرفة  الكربى(( )769))(، وأبو  ))) رواه احلاكم ))/86(، والبيهقي يف ))السنن 
الصحيح.  رجال  رجاله   :)(0(/9( ))اجملمع((  يف  اهليثمي  قال   .)(607/(( الصحابة(( 

وصحح إسناده ابن حجر يف ))فتح الباري(( )85/6)). 
))) ))مدارج السالكني(( ))/5).
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الثابت املتصل باهلل املوصل إىل اهلل، وهو ما كان به وله من األقوال واألعمال، 
وجزاء ذلك يف الدنيا واآلخرة. 

 - فمدخل الصدق وخمرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقًّا ثابًتا 
باهلل ويف مرضاته، بالظفر بالبغية وحصول املطلوب، ضد خمرج الكذب ومدخله 
الذي ال غاية له يوصل إليها، وال له ساق ثابتة يقوم عليها، كمخرج أعدائه يوم 

بدر، وخمرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه يف تلك الغزوة.

 وكذلك مدخله صلى اهلل عليه وسلم املدينة: كان مدخل صدق باهلل وهلل 
وابتغاء مرضات اهلل، فاتصل به التأييد، والظفر، والنصر، وإدراك ما طلبه يف 
الدنيا واآلخرة، خبالف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به املدينة 
يوم األحزاب، فإنه مل يكن باهلل وال هلل، بل كان حمادة هلل ورسوله، فلم يتصل 

به إال اخلذالن والبوار.

 وكذلك مدخل من دخل من اليهود احملاربني لرسول اهلل حصن بين قريظة، 
فإنه ملا كان مدخل كذب: أصابه معهم ما أصاهبم.

 فكل مدخل معهم وخمرج كان باهلل وهلل، وصاحبه ضامن على اهلل فهو 
مدخل صدق وخمرج صدق.

 وكان بعض السلف إذا خرج من داره، رفع رأسه إىل السماء وقال: اللهم 
إين أعوذ بك أن أخرج خمرًجا ال أكون فيه ضامًنا عليك. 

 يريد: أن ال يكون املخرج خمرج صدق، ولذلك فسر مدخل الصدق وخمرجه: 
خبروجه من مكة ودخوله املدينة، وال ريب أن هذا على سبيل التمثيل، فإن هذا 
املدخل واملخرج من أجل مداخله وخمارجه، وإال فمداخله كلها مداخل صدق 
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وخمارجه خمارج صدق، إذ هي هلل وباهلل وبأمره والبتغاء مرضاته. 

 وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخاًل آخر إال بصدق أو بكذب، 
فمخرج كل واحد ومدخله: ال يعدو الصدق والكذب، واهلل املستعان.

وسلم  عليه  اهلل  صلى  عليه  احلسن  الثناء  فهو  الصدق:  لسان  وأما   -  
من سائر األمم بالصدق، ليس ثناء بالكذب، كما قال عن إبراهيم وذريته 

ژحب خب مب ىب   اهلل وسالمه:  عليهم صلوات  والرسل  األنبياء  من 
يبژ ]مرمي:50[ واملراد باللسان هاهنا: الثناء احلسن، فلما كان الصدق 
باللسان وهو حمله أطلق اهلل سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق جزاء 

وفاقًا، وعرب به عنه.

 فإن اللسان يراد به ثالثة معان: هذا واللغة كقوله تعاىل: ژڳ ڳ   ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںژ ]إبراهيم: )[. وقوله: ژۀ 

ۀ ہہژ ]ال��روم: ))[. وقول��ه: ژپ ڀ  ڀ  
ب��ه  وي��راد   ](0( ]النح��ل:  ٺژ.  ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

اجلارحة نفسها كقوله تعاىل: ژېئ ىئ ىئ ىئ ی یژ ]القيامة: 6)[.

- وأما قدم الصدق: ففسر باجلنة وفسر مبحمد وفسر باألعمال الصاحلة.

 وحقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا األعمال 
واإلميان مبحمد، ويقدمون على اجلنة اليت هي جزاء ذلك.

 فمن فسره هبا أراد: ما يقدمون عليه، ومن فسره باألعمال وبالنيب: فألهنم 
قدموها وقدموا اإلميان به بني أيديهم، فالثالثة قدم صدق.



      40 موسوعة األخالقالصدق

- وأما مقعد الصدق: فهو اجلنة عند الرب تبارك وتعاىل.

ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره، وأنه حق ودوامه ونفعه 
وكمال عائدته، فإنه متصل باحلق سبحانه كائن به وله، فهو صدق غري كذب، 
وحق غري باطل، ودائم غري زائل، ونافع غري ضار، وما للباطل ومتعلقاته إليه 

سبيل وال مدخل())).

يقية:   دِّ معنى الصِّ
يقية: هي كمال االنقياد للرسول مع كمال اإلخالص للمرسل))). الصِّدِّ

وقال القرطيب: )الصديق هو الذي حيقق بفعله ما يقوله بلسانه())).

يُراد به  وقال ابن تيمية: )فالصِّدِّيق قد يراد به الكامل يف الصدق، وقد 
الكامل يف التصديق())).

الذي  ومعناه  الكمال،  أمساء  من  فهو  الصِّدِّيق  )وأما  العريب:  ابن  وقال 
صدَّق علمه بعمله()5). 

األمثال يف الصدق:
1- قوهلم: ُسبَِّن واْصُدق: 

يقال ذلك يف احلض على الصدق، والنهي عن الكذب، يقول: إين ال أبايل 

))) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/9).
))) ))املصدر السابق(( ))/8).

))) ))تفسري القرطيب(( )9/6)))
))) ))منهاج السنة(( البن تيمية ))/66)).

)5) ))كتاب التعريفات االعتقادية(( لسعد آل عبد اللطيف )ص 8))(، نقاًل عن كتاب: ))قانون 
التأويل(( البن العريب )ص )))).
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أن تسبين مبا أعرفه من نفسي بعد أن جتانب الكذب))).

ائُد أهله: 2- ل يكِذب الرَّ

والرائد هو الذي يقدمونه لريتاد هلم كأًل أو منزاًل أو ماًء أو موضع حرز 
على  تدبريهم  صار  غرهم  أو  فإن كذهبم  يطالبهم،  عدو  من  إليه  يلجؤون 

خالف الصواب، فكانت فيه هلكتهم))).

3- الصدق عزٌّ والكذب خضوع: 

يضرب يف مدح الصدق وذمِّ الكذب))).

4- إن الكذوب قد يصدق:

يقال يف الرجل املعروف بالكذب تكون منه الصدقة الواحدة أحيانًا))).

الصدق يف واحة الشعر:
قال الشاعر:

ب��ه حت��َظ  اخل��ري  ق��ول  لس��انك  معت��اُدع��وِّد  ع��وَّدَت  مل��ا  اللس��ان  إنَّ 
ل��ه س��ننَت  م��ا  بتقاض��ي  فاخ��رْت لنفس��ك وانظر كي��ف ترتاُد)5)م��وكٌل 

وقال الكريزي:
ج��زاءه ف��إنَّ  يك��ذْب  وم��ن  ق��اكذب��ت  إذا م��ا أتَ��ى بالصِّ��دق أن ال ُيصدَّ
اُب بالك��ذب مل يزل ابً��ا وإن كان صادق��اإذا ُع��ِرف الك��ذَّ ل��دى الن��اس كذَّ

))) ))األمثال(( أليب عبيد بن سالم )ص 6)).
))) ))املصدر السابق(( )ص 9)).

))) ))جممع األمثال(( للميداين )ص 08)).
))) ))األمثال(( أليب عبيد القاسم بن سالم )ص 50).

)5) ))اجلليس الصاحل الكايف(( للجريري )ص )9))
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نس��يان كذب��ه الك��ذَّاب  آف��ة  حاذق��ا)))وم��ن  إذا كان  فق��ٍه  ذا  وتلق��اه 
وأنشد حممد بن عبد اهلل البغدادي:

ث��الٌث أخط��أه  امل��رء  م��ا  رم��اِدإذا  ِم��ن  بك��فٍّ  ول��و  فِبْع��ه 
من��ه والص��دق  ص��دره  الف��ؤاِد)))س��المة  يف  ��رائر  السَّ وكتم��ان 

وقال آخر:
ت������������زاوج������������ت األم���������������������������ور  ف��������ال��������ص��������دق أك��������رم��������ه��������ا ن�����ت�����اج�����اوإذا 
رأس ف�������������وق  ي������ع������ق������د  ح�������ل�������ي�������ف�������ه ب����������ال����������ص����������دق ت�������اج�������اال����������ص����������دق 
ِس������������راج������������ا)))وال����������������ص����������������دق ي�����������ق�����������دح َزن������������������ده ن������اح������ي������ة  يف ك������������لِّ 

قال آخر:

ث��َت وليك��ْن ح��نُيحت��دَّث بص��دق إن حتدَّ حديث��ك  م��ن  حدي��ث  ل��كلِّ 
فبعُضه��ا إال كالثي��اِب  الق��وُل  عليك وبعض يف التخوت مصوُن)))فم��ا 

وقال آخر:

قد شانه الكذب وسط احلي إن عمداكم ِمن حسيب كرمي كان ذا شرٍف
فش��رَّفه صعل��وًكا  كان  صدُق احلديث وقول جانب الفندا)5)وآخ��ر 
صاحب��ه ف��وق  ش��ريًفا  ه��ذا  أب��دا)6)فص��ار  حتت��ه  وضيًع��ا  ه��ذا  وص��ار 

))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )5).
))) ))املصدر السابق(( )ص )5).

))) ))املصدر السابق((.
))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص 55).

)5) الفند: اخلطأ يف القول والرأي. ))القاموس احمليط(( للفريوزآبادي )ص 07)).
)6) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص 55).



ْمت الصَّ



      44 موسوعة األخالقالصمت

ْمت الصَّ

معنى الصمت لغًة واصطالًحا:
• معنى الصمت لغًة:•

َصَمَت َيْصُمُت َصْمًتا وُصموتًا وُصماتًا: َسَكَت. وَأْصَمَت مثله، والتْصميُت: 
التسكيُت. ويُقال لغري الناطق: صامت وال يقال ساكت. وأصمتُّه أنا إصماتًا 

ِإذا َأْسَكتُُّه. َوي�َُقال: َأخذه الصُّمات. ِإذا سكت فلم يتكلم))). 

• معنى الصمت اصطالًحا:•

قال املناوي: )الصمت: فقد اخلاطر بوجد حاضر. وقيل: سقوط النطق 
بظهور احلق. وقيل: انقطاع اللسان عند ظهور العيان())).

وقال الكفوي: )والصمت إمساك عن قوله الباطل دون احلق())).

الفرق بني الصمت والسكوت)4):
)- أن السكوت هو ترك التكلم مع القدرة عليه، وهبذا القيد األخري يفارق 

الصمت؛ فإن القدرة على التكلم غري معتربة فيه.

)- كما أن الصمت يراعى فيه الطول النسيب، فمن ضم شفتيه آنًا يكون 
ساكًتا، وال يكون صامًتا إال إذا طالت مدة الضم.

)- السكوت إمساك عن الكالم حقًّا كان أو باطاًل، أما الصمت فهو 

))) ))الصحاح تاج اللغة(( للجوهري ))/56)(، ))مجهرة اللغة(( البن دريد األزدي ))/00)(، 
))املعجم الوسيط(( )ص ))5).

))) ))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص 9))).
))) ))الكليات(( )ص 806).

))) ))نضرة النعيم(( )7/))6)).
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إمساك عن قول الباطل دون احلق.

)قال الراغب: الصمت أبلغ من السكوت؛ ألنَّه قد يستعمل فيما ال قوة 
له للنطق، وفيما له قوة النطق؛ وهلذا قيل ملا ال نطق له: الصامت واملصمت، 

والسكوت يقال ملا له نطق فيرتك استعماله())).

أمساء مرادفة للصمت: 
قال النيسابوري))): )ترك الكالم له أربعة أمساء: 

)- الصمت، وهو أعمها حىت إنه يستعمل فيما ليس يقوى على النطق 
كقوهلم: )مال ناطق أو صامت(.

)- والسكوت، وهو ترك الكالم ممن يقدر على الكالم.
ژۈ ٴۇ   تعاىل:  قال  استماع  مع  السكوت  هو  واإلنصات،   -(

ۋ  ژ ]األعراف:)0)[.

)- واإلصاخة، وهو االستماع إىل ما يصعب إدراكه، كالسرِّ والصوت من 
املكان البعيد(.

أهمية الصمت:
من  اإلنسان  حيفظ  ألنه  فيه؛  ورغب  الصمت  على  قد حث  الشرع  إن 
الوقوع يف آفات اللسان ومنكرات األقوال، ويسلم به من االعتذار لآلخرين.

 )ويدلك على فضل لزوم الصمت أمر، وهو أن الكالم أربعة أقسام: قسم 
هو ضرر حمض، وقسم هو نفع حمض، وقسم فيه ضرر ومنفعة، وقسم ليس 

فيه ضرر وال منفعة.

))) ))مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح(( أليب احلسن اهلروي )8/7)0)).
))) ))غرائب القرآن ورغائب الفرقان(( للنيسابوري ))/7)5).
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أما الذي هو ضرر حمض؛ فال بد من السكوت عنه، وكذلك ما فيه ضرر 
ومنفعة ال تفي بالضرر.

وأما ما ال منفعة فيه وال ضرر؛ فهو فضول واالشتغال به تضييع زمان، 
وهو عني اخلسران، فال يبقى إال القسم الرابع، فقد سقط ثالثة أرباع الكالم 
وبقي ربع، وهذا الربع فيه خطر، إذ ميتزج مبا فيه إمث من دقائق الرياء والتصنع 
والغيبة وتزكية النفس وفضول الكالم امتزاًجا خيفى دركه، فيكون اإلنسان به 
خماطرًا ومن عرف دقائق آفات اللسان... علم قطًعا، أن ما ذكره صلى اهلل 
عليه وسلم هو فصل اخلطاب حيث قال: ))من صمت جنا(())). فلقد أويت 
واهلل جواهر احلكم قطًعا، وجوامع الكلم وال يعرف ما حتت آحاد كلماته من 

حبار املعاين إال خواص العلماء())).
الرتغيب يف الصمت:

أوًل: يف القرآن الكريم

- قوله تعاىل: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ژ ]ق: 8)[.
يتكلم  ما  أي:  ژڤ ڤژ  آدم  ابن  أي:  )ژڤ ڤژ  ابن كثري:  قال 
بكلمة ژڦ ڦ ڦ ڦژ أي: إال وهلا من يراقبها معتد لذلك يكتبها، ال 

يرتك كلمة وال حركة، كما قال تعاىل: ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ          
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ ]االنفطار: 0)-))[)))).

))) رواه الرتمذي ))50)(، وأمحد ))/59)) ))8)6(، والدارمي ))/)78)) )755)( من 
))الرتغيب والرتهيب((  املنذري يف  اهلل عنهما. وثق رواته:  بن عمرو رضي  اهلل  حديث عبد 
))/)))(، و ابن حجر يف ))فتح الباري(( )))/5))(، وصحح إسناده أمحد شاكر يف 

))املسند(( )0)/0))(، وصححه األلباين يف ))صحيح اجلامع(( )67)6).
))) ))إحياء علوم الدين(( للغزايل ))/)))-)))).

))) ))تفسري القرآن العظيم(( )98/7)).
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وقال الشوكاين: )أي: ما يتكلم من كالم، فيلفظه ويرميه من فيه إال لديه، 
أي: على ذلك الالفظ رقيب، أي: ملك يرقب قوله ويكتبه، والرقيب: احلافظ 
املتتبع ألمور اإلنسان الذي يكتب ما يقوله من خري وشر، فكاتب اخلري هو 
ملك اليمني، وكاتب الشر ملك الشمال. والعتيد: احلاضر املهيأ. قال اجلوهري: 

العتيد: احلاضر املهيأ،... واملراد هنا أنه معد للكتابة مهيأ هلا())).
وقال الشنقيطي: )قوله تعاىل يف هذه اآلية الكرمية: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ژ 
أي ما ينطق بنطق وال يتكلم بكالم ژ ڦ    ڦ ژ، أي إال واحلال أن عنده 
رقيًبا، أي ملًكا مراقًبا ألعماله، حافظًا هلا شاهًدا عليها ال يفوته منها شيء. 
ژ ڦژ: أي حاضر ليس بغائب يكتب عليه ما يقول من خري وشر ())).

امللكان كل  يكتب  احلسن:  قال  حاضر.  رقيب  )أي:  السمعاين:  وقال 
ردائي.  أعطيين  أو  نعلي،  وناوليين  املاء،  اسقيين  جلاريته:  قوله  حىت  شيء، 

ويقال: يكتب كل شيء حىت صفريه بشرب املاء())).

ثانًيا: يف السنة النبوية

- عن أيب هريرة -رضي الّله عنه- عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
))من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريًا أو ليصمت(())).

قال ابن عبد الرب: )ويف هذا احلديث آداب وسنن، منها التأكيد يف لزوم 
الصمت، وقول اخلري أفضل من الصمت؛ ألن قول اخلري غنيمة، والسكوت 

سالمة، والغنيمة أفضل من السالمة()5).

))) ))فتح القدير(( )89/5(.بتصرف 
))) ))أضواء البيان(( )7/7))).
))) ))تفسري القرآن(( )0/5))).

))) رواه البخاري )75)6(، ومسلم )7)).
)5) ))التمهيد(( البن عبد الرب )))/5)).
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وقال النووي: )وأما قوله صلى اهلل عليه وسلم: ))فليقل خريًا أو ليصمت((
فمعناه: أنه إذا أراد أن يتكلم؛ فإن كان ما يتكلم به خريًا حمقًقا يثاب عليه 
واجًبا أو مندوبًا فليتكلم، وإن مل يظهر له أنه خري يثاب عليه فليمسك عن 
الكالم، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفني؛ فعلى هذا 
يكون الكالم املباح مأمورًا برتكه، مندوبًا إىل اإلمساك عنه؛ خمافًة من اجنراره 

إىل احملرم أو املكروه، وهذا يقع يف العادة كثريًا أو غالًبا())).
- عن عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنهما- قال: قال رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم: ))من صمت جنا(())).
قال القاري: )... ))من صمت((: أي: سكت عن الشرِّ. ))جنا((: أي: 

فاز وظفر بكل خري، أو جنا من آفات الدارين())).
قال الغزايل: )من تأمل مجيع... آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه مل 
يسلم، وعند ذلك يعرف سر قوله صلى اهلل عليه وسلم: ))من صمت جنا((؛ 
ألن هذه اآلفات كلها مهالك ومعاطب، وهي على طريق املتكلم، فإن سكت 
سلم من الكل، وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه، إال أن يوافقه لسان فصيح، 
وعلم غزير، وورع حافظ، ومراقبة الزمة، ويقلل من الكالم؛ فعساه يسلم عند 
ذلك، وهو مع مجيع ذلك ال ينفك عن اخلطر، فإن كنت ال تقدر على أن 
تكون ممن تكلم فغنم، فكن ممن سكت فسلم، فالسالمة إحدى الغنيمتني())).

))) ))شرح النووي على مسلم(( ))/8)).
))) رواه الرتمذي ))50)(، وأمحد ))/59)) ))8)6(، والدارمي ))/)78)) )755)(. قال 
املنذري يف ))الرتغيب والرتهيب(( ))/)))(: رواته ثقات. وصححه األلباين يف ))صحيح 

اجلامع(( )67)6).
))) ))مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح(( للقاري )8/7)0)).

))) ))إحياء علوم الدين(( ))/)6)( بتصرف . 
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- عن سهل بن سعد، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ))من 
يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة(())).

قال ابن عبد الرب: )يف هذا احلديث دليل على أن أكرب الكبائر إمنا هي من 
الفم والفرج، وما بني اللحيني الفم، وما بني الرجلني الفرج، ومن الفم ما يتولد 
من اللسان وهو كلمة الكفر، وقذف احملصنات، وأخذ أعراض املسلمني، ومن 
الفم أيضا شرب اخلمر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلًما، ومن الفرج الزىن 

واللواط())). 
قال ابن حجر يف شرح هذا احلديث: ) فاملعىن من أدى احلق الذي على 
لسانه من النطق مبا جيب عليه، أو الصمت عما ال يعنيه ضمن له الرسول صلى 
باللسان أصل يف حصول كل مطلوب،  النطق  اهلل عليه وسلم اجلنة... فإن 
فإذا مل ينطق به إال يف خري سلم، وقال ابن بطال: دل احلديث على أن أعظم 
البالء على املرء يف الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرمها وقي أعظم الشر())).

أقوال السلف والعلماء يف الصمت:
الذي  )هذا  وقال:  لسانه  بطرف  عنه  اهلل  الصديق، رضي  بكر  أبو  أخذ 

أوردين املوارد())).
- وعن علي رضي اهلل عنه قال: )بكثرة الصمت تكون اهليبة()5).

تعلمون  الصمت كما  تعلموا  قال:  عنه  اهلل  الدرداء رضي  أيب  و)عن   -

))) رواه البخاري ))7)6).
))) ))االستذكار(( )8/ 565).

))) ))فتح الباري(( )))/09)-0))).
))) رواه مالك ))/988(، والنسائي يف ))السنن الكربى(( )0)/)0)) )))8))).

)5) ))ربيع األبرار(( للزخمشري ))/6))(، و))التذكرة احلمدونية(( البن محدون ))/60)).
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الكالم، فإنَّ الصمت حلم عظيم، وكن إىل أن تسمع أحرص منك إىل أن 
تتكلم، وال تتكلم يف شيء ال يعنيك، وال تكن مضحاًكا من غري عجب، وال 

مشَّاًء إىل غري أرب)))).

أربٌع ال يصنب إال بعجب:  - )عن أنس بن مالٍك رضي اهلل عنه قال: 
الصمت وهو أول العبادة، والتواضع، وذكر اهلل، وقلة الشيء())).

الصمت،  العبادة  أفضل  عنه:  اهلل  رضي  طالب  أيب  بن  علي  )وقال   -
وانتظار الفرج())).

- )عن وهيب بن الورد رمحه اهلل، قال: كان يقال: احلكمة عشرة أجزاء: 
فتسعة منها يف الصمت، والعاشرة عزلة الناس())).

- و)قال: أبو عمر الضرير: مسعت رياًحا القيسي، يقول: قال يل عتبة: 
يا رياح، إن كنت كلما دعتين نفسي إىل الكالم تكلمت فبئس الناظر أنا، يا 

رياح، إنَّ هلا موقًفا تغتبط فيه بطول الصمت عن الفضول()5).

- وقالوا: )اللسان سبع عقور()6).

- )وقال احلسن رمحه اهلل: إمالء اخلري خري من الصمت، والصمت خري 

))) رواه اخلرائطي يف ))مكارم األخالق(( )ص 6))).
))) رواه ابن أيب الدنيا يف ))الصمت(( )ص )6)(، وابن أيب عاصم يف ))الزهد(( )ص 6)(، وابن 
شاهني يف ))الرتغيب يف فضائل األعمال(( )ص 6))(، وابن عساكر يف ))تاريخ دمشق(( 

)66/9)( موقوفًا.
))) ))البيان والتبيني(( للجاحظ ))/5))).
))) ))الصمت(( البن أيب الدنيا )ص )6).

)5) ))حلية األولياء(( أليب نعيم األصبهاين )6/)))).
)6) ))البيان والتبيني(( للجاحظ ))/70)).
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من إمالء الشر())).

فما  ثنيت عشرة سنًة،  الصمت  أيب زكريا: )عاجلت  بن  اهلل  وقال عبد   -
بلغت منه ما كنت أرجو، وختوفت منه فتكلمت())).

فوائد الصمت)3): 
للصمت المحمود فوائد عديدة يعود نفعها على الفرد المتحلي به ومنها:

دليل كمال اإلميان، وحسن اإلسالم.)- 
السالمة من العطب يف املال، والنفس، والعرض.- )
دليل حسن اخللق، وطهارة النفس.- )
يثمر حمبة اهلل، مث حمبة الناس.- )
سبب للفوز باجلنة، والنجاة من النار.- 5
من أقوى أسباب التوقري.- 6
دليل على احلكمة.- 7
داعية للسالمة من اللغط.- 8
جيمع لإلنسان لبَّه.- 9

الفراغ للفكر والذكر والعبادة.- 0)
مجع اهلم ودوام الوقار.- ))
السالمة من تبعات القول يف الدنيا ومن حسابه يف اآلخرة.- ))

))) ))البيان والتبيني (( للجاحظ ))/78).
))) ))الصمت(( البن أيب الدنيا )ص )0)).

))) انظر: ))نضرة النعيم(( )7/))6)(، ))منتهى السؤل على وسائل الوصول إىل مشائل الرسول(( 
لعبد اهلل بن سعيد الشحاري )ص 8))(، ))إحياء علوم الدين(( للغزايل ))/)))).
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يكسبك احرتام اآلخرين لك، والسيما يف املواقف اليت يدور فيها - ))
اجلدال والصراع.

يساعدك على تعلم حسن اإلنصات واالستماع.- ))

املفاضلة بني الصمت والكالم:
)الصمت يف موضعه رمبا كان أنفع من اإلبالغ باملنطق يف موضعه، وعند 
إصابة فرصته. وذاك صمتك عند من يعلم أنك مل تصمت عنه عيًّا وال رهبة. 
فليزدك يف الصمت رغبة ما ترى من كثرة فضائح املتكلمني يف غري الفرص، 

وهذر من أطلق لسانه بغري حاجة())).
قال:  اهلل  رمحه  القشريي  القاسم  أيب  األستاذ  عن  )وروينا  النووي:  قال 
أن  الرجال، كما  صفة  وقته  يف  والسكوت  األصل،  وهو  بسالمة  الصمت 
النطق يف موضعه من أشرف اخلصال، قال: ومسعت أبا علي الدقاق يقول: 
من سكت عن احلق فهو شيطان أخرس، قال: فأما إيثار أصحاب اجملاهدة 
السكوت؛ فلما علموا ما يف الكالم من اآلفات، مث ما فيه من حظِّ النفس، 
وإظهار صفات املدح، وامليل إىل أن يتميز من بني أشكاله حبسن النطق، وغري 

هذا من اآلفات())).
)فليس الكالم مأمورًا به على اإلطالق، وال السكوت كذلك، بل البد من 
، وكان السلف كثريًا ميدحون الصمت عن  الكالم باخلري، والسكوت عن الشرِّ
الشر، وعما ال يعين؛ لشدته على النفس، وذلك يقع فيه الناس كثريًا، فكانوا 

يعاجلون أنفسهم، وجياهدوهنا على السكوت عما ال يعنيهم())).

))) ))الرسائل السياسية(( للجاحظ )ص 79).
))) ))شرح النووي على مسلم(( ))/9)-0)).

))) ))جامع العلوم واحلكم(( البن رجب )ص )))).
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فيقع منه جنايات  الكالم،  فاعتبارًا مبن يسيء يف  الصمت،  )ومن مدح 
عظيمة يف أمور الدين والدنيا. فإذا ما اعتربا بأنفسهما، فمحال أن يقال يف 
الصمت فضل، فضاًل أن خياير بينه وبني النطق. وسئل حكيم عن فضلهما 
فقال: الصمت أفضل حىت حيتاج إىل النطق، وسئل آخر عن فضلهما فقال: 

الصمت عن اخلنا، أفضل من الكالم باخلطا())).
باب  أفضل؛ ألنَّه من  الكالم  أنَّ  )املعتمد  السفاريين:  الدين  وقال مشس 
التحلية، والسكوت من التخلية، والتحلية أفضل، وألنَّ املتكلم حصل له ما 
حصل للساكت وزيادٌة، وذلك أنَّ غاية ما حيصل للساكت السالمة، وهي 

حاصلٌة ملن يتكلم باخلري مع ثواب اخلري())).
وقال ابن تيمية: )فالتكلم باخلري خري من السكوت عنه، والصمت عن 
الدائم فبدعة منهي عنها، وكذلك  التكلم به، فأما الصمت  الشر خري من 
االمتناع عن أكل اخلبز واللحم وشرب املاء، فذلك من البدع املذمومة أيًضا، 
النيب  أن  عنهما،  اهلل  عباس رضي  ابن  عن  البخاري  ثبت يف صحيح  كما 
صلى اهلل عليه وسلم رأى رجاًل قائما يف الشمس، فقال: ما هذا؟ فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم يف الشمس، وال يستظل، وال يتكلم، ويصوم، فقال النيب 
صلى اهلل عليه وسلم: )مروه فليجلس، وليستظل، وليتكلم، وليتم صومه())).

)وتذاكروا عند األحنف بن قيس، أيهما أفضل الصمت أو النطق؟ فقال 
قوم: الصمت أفضل، فقال األحنف: النطق أفضل؛ ألنَّ فضل الصمت ال 

يعدو صاحبه، واملنطق احلسن ينتفع به من مسعه.

))) ))حماسن التأويل(( للقامسي )00/9)).
))) ))غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب(( ))/)7).

))) ))الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان(( )ص )6).
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وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل: الصامت على علم 
كاملتكلم على علم، فقال عمر: إين ألرجو أن يكون املتكلم على علم أفضلهما 
يوم القيامة حااًل، وذلك أن منفعته للناس، وهذا صمته لنفسه، فقال له: يا أمري 

املؤمنني وكيف بفتنة النطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاًء شديًدا())).

وقال ابن عبد الرب: )الكالم باخلري من ذكر اهلل وتالوة القرآن وأعمال الرب 
أفضل من الصمت، وكذلك القول باحلق كله، واإلصالح بني الناس وما كان 

مثله())).
وقال أيًضا: )مما يبني لك أنَّ الكالم باخلري والذكر أفضل من الصمت أن 
فضائل الذكر الثابتة يف األحاديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يستحقها 

الصامت())).
وقال النيسابوري: )واإلنصاف أن الصمت يف نفسه ليس بفضيلة، ألنَّه أمر 
عدمي، والنطق يف نفسه فضيلة، وإمنا يصري رذيلة ألسباب عرضية مما عددها 
ذلك القائل، فريجع احلق إىل ما قاله النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))رحم اهلل 

امرأً قال خريًا فغنم، أو سكت فسلم))))).))5).
وقال علي بن أيب طالب: )ال خري يف الصمت عن العلم، كما ال خري يف 

الكالم عن اجلهل()6).

))) ))جامع العلوم واحلكم(( البن رجب )ص )))).
))) ))التمهيد(( )))/0)).

))) ))املصدر السابق((.
))) رواه ابن أيب الدنيا يف ))الصمت(( )ص )7( من حديث خالد بن أيب عمران رمحه اهلل.وقال 

السيوطي يف ))اجلامع الصغري(( )7)))(: مرسل حسن.
)5) ))غرائب القرآن(( ))/7)5).

)6) ذكره الرازي يف ))تفسريه(( ))/)0)(، والنيسابوري يف ))غرائب القرآن(( ))/7))).
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أقسام الصمت:
• الصمت ينقسم إىل قسمني:•

1- صمت حممود:

أي أن تصمت عن كلِّ ما حرَّم اهلل وهنى عنه، مثل الغيبة والنَِّميَمة والبذاءة 
وغريها، وكذلك الصمت عن الكالم املباح الذي يؤدِّي بك إىل الكالم الباطل.

قال ابن عبد الرب: )وإمنا الصمت احملمود الصمت عن الباطل())).
وقال العيين: )الصمت املباح املرغوب فيه ترك الكالم الباطل، وكذا املباح 

الذي جيرُّ إىل شيء من ذلك())). 
2- صمت مذموم: 

كالصمت يف املواطن اليت يتطلَّب منك أن تتكلم فيها، مثل األماكن اليت 
ترى فيها املنكرات، وكذلك الصمت عن نشر اخلري، وكتم العلم.

)وقد اختلف الفقهاء يف الصمت هل هو حرام أو مكروه؟ والتحقيق أنه إذا 
طال، وتضمن ترك الواجب صار حراًما، كما قال الصديق رضي اهلل عنه())).

)قال علي بن أيب طالب: ال خري يف الصمت عن العلم، كما ال خري يف 
الكالم عن اجلهل())).

وقال ابن تيمية: )والصمت عما جيب من الكالم حرام، سواء اختذه ديًنا 
أو مل يتخذه()5).

))) ))التمهيد(( )))/0)).
))) ))عمدة القاري شرح صحيح البخاري(( )6)/)9)).

))) ))خمتصر الفتاوى املصرية(( للبعلي )5)/)9)).
))) ذكره الرازي يف ))تفسريه(( ))/)0)(، والنيسابوري يف ))غرائب القرآن(( ))/7))).

)5) ))جمموع الفتاوى(( )5)/)9)).
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وقال أيًضا: )فقول اخلري وهو الواجب أو املستحب خري من السكوت عنه())).
وقال الباجي: )وأما الصمت عن اخلري وذكر اهلل عز وجل، واألمر باملعروف 
أو هني  بل هو منهي عنه هني حترمي،  به،  فليس مبأمور  املنكر،  والنهي عن 

كراهة())).
وقال العيين )والصمت املنهي عنه ترك الكالم عن احلق ملن يستطيعه، وكذا 

املباح الذي يستوي طرفاه())).

الوسائل املعينة على اكتساب الصمت:
 الوسائل المعينة على اكتساب صفة الصمت كثيرة نذكر منها ما يلي:

النظر يف سرية السلف الصاحل، واالقتداء هبم يف صمتهم.)- 

التأمل يف العواقب الوخيمة والسيئة للكالم الذي ال فائدة فيه، والذي - )
يفضي إىل الكالم الباطل.

العزلة واالبتعاد عن اجملالس اليت يكثر فيها اللغط والفحش والكالم البذيء.- )
قال الغزايل: )وأما الصمت فإنه تسهله العزلة، ولكن املعتزل ال خيلو عن 
مشاهدة من يقوم له بطعامه وشرابه وتدبري أمره، فينبغي أن ال يتكلم إال بقدر 
فإنَّه  الكالم عظيم،  إىل  القلوب  وَشَرُه  القلب،  الكالم يشغل  فإنَّ  الضرورة، 
يسرتوح إليه، ويستثقل التجرد للذكر والفكر، فيسرتيح إليه، فالصمت يلقِّح 

العقل، وجيلب الورع، ويعلم التقوى())).

))) ))جمموع الفتاوى(( البن تيمية  )5)/)9)).
))) ))املنتقى شرح املوطأ(( )7/)))).

))) ))عمدة القاري شرح صحيح البخاري(( )6)/)9)).
))) ))إحياء علوم الدين(( ))/76).
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مناذج يف الصمت:
صمت النيب صلى اهلل عليه وسلم: •

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم طويل الصمت، كثري الذكر، قليل الضحك، 
ف�عن مساك بن حرب، قال: ))قلت جلابر بن مسرة: أكنت جتالس النيب صلى 
اهلل عليه وسلم؟ قال: نعم كان طويل الصمت، قليل الضحك، وكان أصحابه 
رمبا تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم، فيضحكون، ورمبا يتبسم(())).

مناذج من صمت الصحابة: •

- )عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه: اطلع 
على أيب بكر رضي اهلل عنه، وهو ميدُّ لسانه فقال: ما تصنع يا خليفة رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ فقال: إن هذا أوردين املوارد، إنَّ رسول اهلل صلى 
اهلل عليه و سلم قال: ))ليس شيء من اجلسد إال يشكو إىل اهلل اللسان على 

حدَّته(())).

- )وقال ابن بريدة: رأيت ابن عباس آخًذا بلسانه، وهو يقول: وحيك قل 
خريًا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإال فاعلم أنَّك ستندم، قال: فقيل 
له: يا ابن عباس، مل تقول هذا؟ قال: إنه بلغين أنَّ اإلنسان -أراه قال- ليس 
على شيء من جسده أشدُّ حنًقا أو غيظًا يوم القيامة منه على لسانه إال ما 

))األوسط((  والطرباين يف   )808(  (((9/(( )9)08)(،والطيالسي   (86/5( أمحد  رواه   (((
)0/7))) )))70(. صححه ابن تيمية يف ))اجلواب الصحيح(( )5/)7)(، وحسنه ابن 

حجر يف ))نتائج األفكار(( ))/00)(، واأللباين يف ))صحيح اجلامع(( )))8)).
))) رواه ابن أيب الدنيا يف ))الصمت(( )ص50(، وأبو يعلى ))/7)) )5(، والبيهقي يف ))شعب 
)5)5(: صحيح  الصحيحة((  ))السلسلة  يف  األلباين  وقال   .)(596(  (((/7( اإلميان(( 

اإلسناد على شرط البخاري.
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قال به خريًا، أو أملى به خريًا())).

- )عن خالد بن مسري قال: كان عمار بن ياسر طويل الصمت())).

- و)دخلوا على بعض الصحابة يف مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب 
هتلل وجهه، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتني: كنت ال أتكلم 

فيما ال يعنيين، وكان قليب سليًما للمسلمني())).

مناذج من صمت السلف: •

- )قال عمرو بن قيس املالئي: مرَّ رجل بلقمان والناس عنده، فقال له: 
ألست عبد بين فالن؟ قال بلى، قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ 
قال: بلى، فقال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال صدق احلديث، وطول السكوت 

عما ال يعنيين())). 
- وقال الفضيل بن عياض: كان بعض أصحابنا حيفظ كالمه من اجلمعة 

إىل اجلمعة()5).

يوًما:  الشعيب  له  فقال  الصمت،  الشعيب ويطيل  أعرايب جيالس  )وكان   -
أال تتكلم فقال: أسكت فأسلم وأمسع فأعلم؛ إنَّ حظَّ املرء يف أذنه له، ويف 

لسانه لغريه()6).

))) رواه أمحد يف ))فضائل الصحابة(( ))/)95(، وأبو نعيم يف ))احللية(( ))/7))(، والفاكهي 
يف ))أخبار مكة(( ))/78)).

))) رواه أبو نعيم يف ))حلية األولياء(( ))/)))).
))) رواه ابن سعد يف ))الطبقات الكربى(( ))/557( من حديث زيد بن أسلم.

))) ))جامع العلوم واحلكم(( البن رجب )ص )9)).
)5) ))صالح األمة يف علو اهلمة(( لسيد العفاين )75/5)).

)6) ))وفيات األعيان(( البن خلكان ))/))).
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- وقال حمارب: )صحبنا القاسم بن عبد الرمحن فغلبنا بطول الصمت())).

سكوتًا:  فأطوهلم  جيلسون  )كانوا  قال:  إبراهيم  عن  األعمش  وقال   -
أفضلهم يف أنفسهم())).

مناذج من صمت العلماء: •

- عن أيب إسحاق الفزاري قال: )كان إبراهيم بن أدهم رمحه اهلل يطيل 
انبسط قال: فأطال ذات يوم السكوت فقلت:  السكوت؛ فإذا تكلم رمبا 
لو تكلمت؟ فقال: الكالم على أربعة وجوه: فمن الكالم كالم ترجو منفعته 
ترجو  الكالم كالم ال  منه، ومن  السالمة  وختشى عاقبته، والفضل يف هذا 
بدنك  على  املؤنة  خفة  تركه  يف  لك  ما  فأقلُّ  عاقبته،  ختشى  وال  منفعته 
الذي جيب  فهذا  منفعته وتأمن عاقبته،  الكالم كالم ترجو  ولسانك، ومن 
عليك نشره، قال خلف: فقلت أليب إسحاق: أراه قد أسقط ثالثة أرباع 

الكالم؟ قال: نعم())).
- و)قال إبراهيم التيمي: أخربين من صحب الربيع بن خثيم عشرين سنة، 

فلم يتكلم بكالم ال يصعد())).
- )وقيل: ما تكلم الربيع بن خثيم بكالم الدنيا عشرين سنة، وكان إذا 
أصبح وضع دواة وقرطاًسا وقلًما، فكلُّ ما تكلم به كتبه، مث حياسب نفسه 

عند املساء()5).

))) ))صالح األمة يف علو اهلمة(( لسيد العفاين )76/5)).
))) ))املصدر السابق((.

))) ))الصمت(( البن أيب الدنيا )ص 67).
))) ))صالح األمة يف علو اهلمة(( لسيد العفاين )5/)7)).

)5) ))إحياء علوم الدين(( للغزايل ))/)))).
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- )قال إمساعيل بن أمية: كان عطاء: يطيل الصمت، فإذا تكلم خييل 
إلينا أنه يؤيد())).

- )قال خارجة بن مصعب: صحبت ابن عون ثنيت عشرة سنة، فما رأيته 
تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون())).

- )قال مورِّق العجلي: أمٌر أنا يف طلبه منذ عشر سنني مل أقدر عليه، ولست 
بتارك طلبه أبًدا، قال: وما هو يا أبا املعتمر؟ قال: الصمت عما ال يعنيين())). 

وصايا يف الصمت:
- )قال رجل لسلمان رضي اهلل عنه: أوصين. قال: ال تتكلم. قال: وكيف 
يصرب رجل على أن ال يتكلم؟ قال: فإن كنت ال تصرب عن الكالم، فال تتكلم 

إال خبري أو اصمت())).
- و)قال رجل لبعض العارفني: أوصين قال: اجعل لدينك غالفًا كغالف 
املصحف؛ لئال يدنسه، قال: وما غالف الدين؟ قال: ترك الكالم إال فيما 
ال بد منه، وترك طلب الدنيا إال ما ال بد منه، وترك خمالطة الناس إال فيما ال 

بد منه()5).
- وعن عقيل بن مدرك يرفعه إىل أيب سعيد )أن رجاًل أتاه، فقال: أوصين، 

فقال: أوصيك بتقوى اهلل، وعليك بالصمت، فإنك به تغلب الشيطان()6).

))) ))حلية األولياء(( أليب نعيم األصبهاين ))/)))).
))) ))صالح األمة يف علو اهلمة(( لسيد العفاين )77/5)).

))) ))املصنف(( البن أيب شيبة )80/7)).
))) رواه ابن أيب الدنيا يف ))الصمت(( )ص 65).

)5) ))فيض القدير(( للمناوي ))/)8).
)6) ))الزهد(( البن أيب عاصم )ص ))).
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يكن  فإن  الكالم،  تعلم  الصمت كما  تعلَّم  قال:  الذيَّال،  أيب  و)عن   -
الكالم يهديك، فإن الصمت يقيك، أال يف الصمت خصلتان: تدفع به جهل 

من هو أجهل منك، وتعلم به من علم من هو أعلم منك())).

- وعن حبيب بن عيسى، قال: )كان ابن مرمي يقول: ابن آدم الضعيف؛ 
علم نفسك الصمت كما تعلمها الكالم، وكن مكيًنا))) حىت تسمع، وال تكن 

مضحاًكا يف غري عجٍب، وال هشًّا يف غري أرٍب))).)))).

الكالم، فال تغلب على  يا بين، إن غلبت على  - )وقال لقمان البنه: 
الصمت، فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، إين ندمت على 

الكالم مرارًا، ومل أندم على الصمت مرة واحدة()5).
- و)تكلم أربعة من حكماء امللوك بأربع كلمات كأهنا رمية عن قوس: فقال 
ملك الروم: أفضل علم العلماء السكوت. وقال ملك الفرس: إذا تكلمت بالكلمة 
ملكتين ومل أملكها. وقال ملك اهلند: أنا على ردِّ ما مل أقل أقدر مين على ردِّ ما 

قلت. وقال ملك الصني: ندمت على الكالم، ومل أندم على السكوت()6).
- )وقد قال بعض الصاحلني: الزم الصمت يكسبك صفو احملبة، ويأمنك 
سوء املغبة، ويلبسك ثوب الوقار، ويكفك مؤنة االعتذار. وقيل: الصمت آية 

الفضل، ومثرة العقل، وزين العلم، وعون احللم؛ فالزمه تلزمك السالمة()7).

))) ))الزهد(( البن أيب عاصم )ص )5).
))) املكانة املنزلة. وفالن مكني عند فالن بني املكانة. واملكانة: املوضع. ))لسان العرب(( )))/6)).

))) أرب: اإلربة واإلرب: احلاجة. ))لسان العرب(( البن منظور ))/ 08)).
))) ))اجلامع يف احلديث(( البن وهب )ص ))5).

)5) ))الظرف والظرفاء(( أليب الطيب الوشاء )ص 8-7).
)6) ))تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك(( للماوردي )ص 59).

)7) ))صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم واألمثال(( حلسني املهدي )ص 96)).
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صوم الصمت:
- وهو االمتناع عن الكالم فال يتكلم يومه وليلته، وهذا كان يف اجلاهلية، 

ومنعه اإلسالم:
- )قال اخلطايب يف شرح حديث: ))ال يتم بعد احتالم وال صمت يوم إىل 
الليل((:))) كان من نسك أهل اجلاهلية الصمت، فكان أحدهم يعتكف اليوم 

والليلة ويصمت، فنهوا عن ذلك، وأُمروا بالنطق باخلري())).

- )قال ابن اهلمام: ُيكره صوم الصمت، وهو أن يصوم وال يتكلم، يعين 
يلتزم عدم الكالم، بل يتكلم خبري وحباجة())). 

))) رواه رواه أبو داود ))87)( ، والطرباين يف ))املعجم األوسط(( ))/95) )90)(، والبيهقي 
)57/6) )))6))(. من حديث علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه.

يف  النووي  إسناده  وحسن   ، علل  فيه   :)5(6/(( واإليهام((  ))الوهم  يف  القطان  ابن  قال   
))اجملموع(( )76/6)(، وقال ابن كثري يف ))إرشاد الفقيه(( ))/)5(: إسناده غريب، وقال 
ابن امللقن يف ))البدر املنري(( )0/7))(: إسناده يقرب من احلسن لوال عبد اهلل بن خالد، 
األوطار((  ))نيل  يف  الشوكاين  وقال   ،)((7/(( الزوائد((  ))جممع  يف  اهليثمي  رجاله  ووثق 
)70/5)(: روي حنوه بسند ال بأس به، وصحح إسناده أمحد شاكر يف ))عمدة التفسري(( 

))/)6)(، وصححه األلباين يف ))صحيح سنن أيب داود(( ))87)).
 ((((/7( األوسط((  ))املعجم  يف  الطرباين  عنه  اهلل  رضي  علي  عن  آخر  طريق  من  ورواه   

.(7((((
الزوائد(( ))/65)(: فيه مطرف بن مازن وهو ضعيف، وصححه  قال اهليثمي يف ))جممع   

األلباين بطرقه وشواهده يف ))إرواء الغليل(( )80/5).
ورواه من طريق آخر عن علي رضي اهلل عنه عبدالرزاق يف ))املصنف(( )6/6))).  

قال ابن عبدالرب يف ))االستذكار(( )97/5)(: ثابت صحيح، وقال البغوي يف ))شرح السنة((   
 ، بن معني  القطان وحيىي  بن سعيد  البلخي، ضعفه حيىي  بن سعيد  فيه جويرب   :)((6/5(

وصححه األلباين بطرقه وشواهده يف ))إرواء الغليل(( )80/5).
واحلديث روي من طرق عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه.  

))) ))فتح الباري(( البن حجر )50/7)).
))) ))شرح مسند أيب حنيفة(( أليب احلسن اهلروي )ص 88)).
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صمت العيي:
- )كان رجل جيلس إىل أيب يوسف فيطيل الصمت، فقال له أبو يوسف: 
أال تتكلم؟ فقال: بلى، مىت يفطر الصائم. قال: إذا غابت الشمس، قال: 
فإن مل تِغْب إىل نصف الليل؟ قال: فضحك أبو يوسف، وقال: أصبت يف 

صمتك، وأخطأت أنا يف استدعاء نطقك، مث متثل:
بنفس��ه العي��يِّ  إلزراء  وصمت الذي قد كان للقول أعلماعجب��ت 
وإمن��ا  ، للعي��يِّ س��رت  الصم��ت  يتكلم��ا()))ويف  أن  امل��رء  ل��بِّ  صحيف��ة 

حكم وأمثال يف الصمت:
- )الصمت أخفى للنقيصة، وأنفى للغميصة)))).

- )إذا فاتك األدب فالزم الصمت)))).
- )إنَّ يف الصمت حلكًما())).

- )الندم على السكوت خري من الندم على القول()5).
- )الزم الصمت إذا مل تسأل()6).

- )الصمت يكسب احملبة()7).
- )الصمت زين العاقل، وسرت اجلاهل()8).

))) ))تاريخ بغداد وذيوله(( للخطيب البغدادي )))/)5)).
))) ))ربيع األبرار(( للزخمشري ))/)))).

))) ))عيون األخبار(( البن قتيبة ))/)9)).
))) ))األمثال املولدة(( أليب بكر اخلوارزمي )ص )0)).

)5) ))األمثال(( أليب عبيد )ص ))).
)6) ))األمثال املولدة(( أليب بكر اخلوارزمي )ص )60).
)7) ))مجهرة األمثال(( أليب هالل العسكري ))/)60).

)8) ))ربيع األبرار(( للزخمشري ))/)))).
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- )الصمت يف غري فكرة سهو... والقول يف غري حكمة لغو())).

- )الكالم كالدواء إن أقللت منه نفع، وإن أكثرت منه قتل())).

- وقال لقمان البنه: )يا بين إذا افتخر الناس حبسن كالمهم، فافتخر أنت 
حبسن صمتك())).

- )وقالوا: بقدر ما يصمت اللسان يعمر اجلنان، وبقدر ما كان يتكلم 
اللسان خيرب اجلنان. 

وقالوا أيًضا: إذا كثر العلم قلَّ الكالم، وإذا قلَّ العلم كثر الكالم. 

وقالوا أيًضا: من عرف اهلل َكلَّ لسانه.

اليوم أكثر؟ قال:  أو  فيما سلف أكثر،  العلم  العلماء: هل  لبعض  وقيل 
العلم فيما سلف أكثر، والكالم اليوم أكثر())). 

- )خري اخلالل حفظ اللسان( يضرب يف احلث على الصمت)5).

- )قوهلم: سكت ألًفا ونطق خلًفا: يضرب مثاًل للرجل يطيل الصمت مث 
القول. وكان لألحنف بن قيس جليس  الرديء من  يتكلم باخلطأ. واخللف 
طويل الصمت فاستنطقه يوًما؛ فقال: أتقدر يا أبا حبر أن متشي على شرف 

املسجد، فقال األحنف: سكت ألًفا، ونطق خلًفا()6).

))) ))السحر احلالل يف احلكم واألمثال(( ألمحد اهلامشي )ص )))).
))) منسوب لعمرو بن العاص رضي اهلل عنه. ))ربيع األبرار(( للزخمشري ))/6))).

))) ))املصدر السابق((.
))) ))البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد(( أليب العباس الفاسي ))/560).

)5) ))جممع األمثال(( للميداين ))/)))).
)6) ))مجهرة األمثال(( أليب هالل العسكري ))/0-509)5).
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-)ربَّ كلمة سلبت نعمة) يضرب يف اغتنام الصمت))).
- )الصمت ُحكم))) وقليل فاعله) يقال: إن لقمان احلكيم دخل على 
داود عليهما السالم وهو يصنع درًعا، فهمَّ لقمان أن يسأله عما يصنع، مث 
أمسك ومل يسأل حىت متَّ داود الدرع، وقام فلبسها، وقال: نعم أداة احلرب، 

فقال لقمان: الصمت ُحكم وقليل فاعله))).
فرصة،  أصاب  إذا  ليثب  وساكت  )مطرق  واملعىن:  لينباع(:  )خُمَْرنِْبٌق   -
حىت  الصمت  يطيل  الرجل  يف  ويضرب  يريدها،  لداهية  ساكت  إنه  واملعىن 

حيسب مغفاًل وهو ذو نكراء())).

الصمت يف واحة الشعر:
قال الشافعي:

مفت��اُحقالوا سكتَّ وقد ُخوِصمَت قلُت هلم الش��رِّ  لِب��اِب  اجل��واب  إنَّ 
وفي��ه أيًض��ا ِلص��ون العِ��رض إص��الُحوالصَّمت عن جاهل أو أمحٍق شرف
والكلب خُيَسى)5) لعمري وهو نبَّاُح)6)أَما تَرى اأُلس��ود خُتَش��ى وهي صامتة

وقال أيًضا:
فلزمتُ��ه متج��رًا  س��كويت  خباس��ِروج��دُت  فلس��ُت  رحبً��ا  أج��ْد  مل  إذا 
تاج��ِر)7)وم��ا الصَّم��ُت إالَّ يف الرج��اِل متاج��ر كلِّ  عل��ى  يعل��و  وتاج��ره 

))) ))جممع األمثال(( للميداين ))/05)).
))) احلكم: العلم والفقه. ))لسان العرب(( البن منظور )))/ 0)))

))) ))جممع األمثال(( للميداين ))/)0)). 
))) ))زهر األكم يف األمثال واحلكم(( للحسن بن مسعود ))/)0)).

)5) يطرد. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور ))/ 65).
)6) ))نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن(( للشرواين )ص 7))).

)7) ))حسن السمت يف الصمت(( للسيوطي )ص 7)).
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وقال آخر:
))) وال خرِسقال��وا ن��راك تطي��ُل الصَّم��ت قل��ُت هلم ما طوُل صميت ِمن ِعيٍّ
عاقب��ًة احلالَ��ني  يف  أمح��ُد  عندي وأحسُن يب من منطق شكِس)))الصم��ُت 
معتب��ِسقال��وا فأن��ت مصي��ٌب لس��َت ذا خط��أ وج��َه  أروين  هات��وا  فقل��ُت 
يعرفُ��ه؟ لي��س  فيَم��ن  ال��ربَّ  أم أنثُر الدرَّ بني الُعْمي يف الَغَلِس)))أأف��رُش 

وقال آخر:
َتس��لْم ش��فتيك  عل��ى  ُتطب��ق  الصَّواب��ام��ىت  فق��ِل  تفتْحهم��ا  وإن 
إالَّ الصَّم��ت  يُطي��ل  أح��ٌد  يُعاب��افم��ا  وأن  يُ��ذمَّ  أن  س��يأمُن 
ع��ن كث��رٍي اس��كْت  أو  خ��ريًا  العقاب��ا)))فق��ْل  ب��ك  احمل��لِّ  الق��ول  ِم��ن 

وأجاد من قال:
َم��ن أقعدت��ه ص��روُف الدَّه��ر مل يق��ِممه��اًل ُس��ليَمى أقلِّ��ي الل��وم أو فُلِم��ي
مكُرم��ٍة ع��ن كلِّ  يب  يقص��ر  مهِم��يحظِّ��ي  نيله��ا  ع��ن  يب  تقص��ر  وال 
وأمن��ع الده��َر ِم��ن نطق اللس��ان َفِميس��ألزم الصم��ت م��ا دام الزم��ان ك��ذا
حب��ُس الف��ىت نطَقه ح��رٌز من الندِم)5)إن الم��ين الئ��ٌم يف الصَّم��ت قل��ُت له

وقال أبو جعفر القرشي: 
)6) م��ا اس��تطعَت بصمت للصَُّم��وِتاس��رِت العِ��يَّ راح��ة  الصَّم��ت  يف  إنَّ 

))) العي: اجلهل. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )5)/ )))).
))) سيئ. انظر: ))املصدر السابق(( )6/ )))).

))) ))حسن السمت يف الصمت(( للسيوطي )ص )0)).
))) ))املصدر السابق(( )ص )))(، ))لباب اآلداب(( ألسامة بن منقذ ) ص 77)) .

)5) ))حسن السمت يف الصمت(( للسيوطي )ص 8))).
)6) اجلهل. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )5)/ )))).
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َعِيي��ت جوابً��ا إن  الصَّم��ت  السُّ��كوِت)))واجع��ِل  يف  جوابُ��ه  ق��وٍل  ربَّ 

وقال آخر: 
فإنَّ��ه السُّ��كوت  يعجب��ك  األخي��اَرإن كان  قبل��ك  يُعج��ُب  ق��د كان 
م��رًة س��كوٍت  عل��ى  ندم��ُت  ِم��راراولئ��ن  ال��كالم  عل��ى  ندم��ُت  فلق��د 
��ا ولرمبَّ س��المٌة  السُّ��كوت  وض��راراإنَّ  ع��داوة  ال��كالم  زرع 
خاس��ر ِم��ن  خاس��ر  تق��رَّب  وتَب��ارا)))وإذا  خس��ارًة  ب��ذاك  زاَدا 

وأنشد األبرش:
َصُم��وُتم��ا ذلَّ ذو صم��ت وم��ا ِم��ن ُمكث��ٍر يُع��اب  وم��ا  يَ��زلُّ  إالَّ 
فضَّ��ٍة ِم��ن  ناط��ٍق  َمنط��ُق  الياق��وُت)))إن كان  زان��ه  ُدرٌّ  فالصَّم��ت 

وقال آخر:
ف��إن نطق��ت ف��ال تكث��ر م��ن اخلط��ِبوك��ن رزينً��ا طوي��ل الصم��ت ذا فك��ر
تروي��ة غ��ري  م��ن  س��ائاًل  جت��ْب  وبال��ذي عن��ه مل ُتس��أْل ف��ال جتُِ��ِب)))وال 

قال أحيحة بن اجلالح:
يَ�����ش�����ي�����نُ�����هوال����������صَّ����������م����������ت أمج������������������ُل ب������ال������ف������ىَت ِع����������������يٌّ  ي��������ك��������ْن  م����������ا مل 
إذا خ������������طَ������������ٍل)5)  ذو  ي������ع������ي������نُ������ه)6)وال�����������ق�����������وُل  ل�����������بٌّ  ي�������ك�������ْن  م��������ا مل 

))) ))الصمت(( البن أيب الدنيا )ص 00)(، ))الظرف والظرفاء(( للوشاء )ص 7).
))) ))حسن السمت يف الصمت(( للسيوطي )ص 5))).

))) ))روضة العقالء(( للدارمي )ص ))).
))) ))حسن السمت يف الصمت(( للسيوطي )ص )))).

)5) اخلطل: الكالم الفاسد الكثري. ))القاموس احمليط(( للفريوزآبادي )ص )99).
)6) ))حسن السمت يف الصمت(( للسيوطي )ص )))).
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وقال خمرز بن علقمة:
ش��ريٍك ِم��ن  املقاب��ُر  وارى  ع��اِبلق��د  وقلي��َل  حتلُّ��ٍم  كث��رَي 

ِع��يٍّ غ��رَي  اجملال��س  يف  بالصَّ��واِب)))صموتً��ا  ينط��ُق  ح��ني  جدي��رًا 

وقال مكي بن سوادة:
العي��وِب ِم��ن  بالس��كوِت  للعي��وِبتس��لََّم  أجل��َب  السَّ��كُت  ف��كان 
في��ه ولي��س  ال��كالَم  ِسَوى اهلََذياِن ِمن حشد اخلطيِب)))ويرجت��ُل 

وقال آخر:
بنفس��ه الَعيِ��يِّ  إلدالل  وصم��ِت ال��ذي كان بالق��ول أعلم��اعجب��ُت 
وإمن��ا للعي��يِّ  س��رٌت  الصَّم��ِت  يتكلَّم��ا)))ويف  أن  امل��رِء  ل��بِّ  صحيف��ُة 

وقال أحد الشعراء:
)))أَرى الصَّم��ت أَدىن لبع��ض الص��واب لعِ��يِّ أدىن  التكلُّ��م  وبع��ض 

وقال أبو العتاهية:
فأن��ت ع��ن اإلب��الغ يف الق��ول أعجُزإذا كنت عن أن حتسن الصَّمت عاجزًا
لُيوج��زوا املق��ال  يف  أن��اس  ولَلصم��ُت ع��ن بع��ض املق��االت أوج��ُز)5)خي��وض 

))) ))البيان والتبيني(( للجاجظ ))/ 9)).
))) ))املصدر السابق((.

))) ))املصدر السابق(( ))/89)).
))) ))عيون األخبار(( للدينوري ))/90)).

)5) ))الظرف والظرفاء(( أليب الطيب الوشاء )ص 6).
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وقال آخر:
السَّ��كوت الصَّام��ُت  أفل��ح  ق��وُتق��د  ال��كالِم  راع��ي  كالُم 
ج��واُب ل��ه  نط��ٍق  كلُّ  السُّ��كوُت)))م��ا  ُيك��رُه  م��ا  ج��واُب 

))) ))تاريخ بغداد وذيوله(( ))/ ))).



الَعْدل
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الَعْدل

معنى العدل لغًة واصطالًحا:
معنى العدل لغًة:  •

أنه  النفوس  يف  قام  وما  األمور،  يف  القصد  وهو  اجلور،  خالف  العدل 
مستقيم، ِمن َعَدَل ي�َْعِدُل فهو عادل من ُعدوٍل وَعْدٍل، يقال: َعَدَل عليه يف 

القضية فهو عاِدٌل. وبسط الوايل َعْدَلُه))).

• معنى العدل اصطالًحا: •

العدل هو:)أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه())).
وقيل هو: )عبارة عن االستقامة على طريق احلق باالجتناب عما هو حمظور 

ديًنا())).
وقيل هو: )استعمال األمور يف مواضعها، وأوقاهتا، ووجوهها، ومقاديرها، 

من غري سرف، وال تقصري، وال تقدمي، وال تأخري())).

الفرق بني العدل وبعض الصفات:
الفرق بني العدل والقسط:  •

)القسط: هو العدل البنيِّ الظاهر، ومنه مسي املكيال قسطًا، وامليزان قسطًا؛ 
ما  العدل  تراه ظاهرًا، وقد يكون من  الوزن حىت  العدل يف  ألنه يصور لك 

))) ))الصحاح يف اللغة(( للجوهري )760/5)(، ))لسان العرب(( البن منظور )))/0))). 
))القاموس احمليط(( للفريوزآبادي )ص0)0)(، ))املصباح املنري(( للفيومي ))/96)).

))) ))األخالق والسري(( البن حزم )ص )8).
))) ))التعريفات(( للجرجاين )ص 7))).

))) ))هتذيب األخالق(( املنسوب للجاحظ )ص 8)).
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خيفى، وهلذا قلنا: إن القسط هو النصيب الذي بينت وجوهه، وتقسط القوم 
الشيء تقامسوا بالقسط())).

• الفرق بني العدل واإلنصاف: •

)اإلنصاف: إعطاء النصف، والعدل يكون يف ذلك ويف غريه، أال ترى أنَّ 
السارق إذا ُقطع قيل: إنه عدل عليه. وال يقال: إنه أنصف، وأصل اإلنصاف 
أن تعطيه نصف الشيء، وتأخذ نصفه من غري زيادة وال نقصان، ورمبا قيل: 
أطلب منك النصف. كما يقال: أطلب منك اإلنصاف. مث استعمل يف غري 
ذلك مما ذكرناه، ويقال: أنصف الشيء. إذا بلغ نصف نفسه، ونصف غريه 

إذا بلغ نصفه())).

أهمية العدل:
أرسل اهلل رسله وأنزل معهم ميزان العدل؛ ليقوم الناس بالقسط، وما ذلك 

إال ألمهيته، قال تعاىل: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ      
پ  پ  ڀ  ڀڀ  ژ ]احلديد:5)[.

فيه،  وترغب  بالعدل  تأمر  نبوية كثرية  وأحاديث  قرآنية  نصوص  ووردت 
ومتدح من يقوم به.

يقول ابن القيم: )... إن اهلل سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس 
بالقسط، وهو العدل الذي قامت به األرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات 
سبحانه  واهلل  ودينه،  اهلل  شرع  فثم  طريق كان؛  بأي  وجهه  وأسفر  العدل، 
أعلم وأحكم وأعدل أن خيصَّ طرق العدل وأماراته وأعالمه بشيء، مث ينفي 

))) ))الفروق اللغوية(( أليب هالل العسكري )ص 8))).
))) ))املصدر السابق(( )ص 80).
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أمارة فال جيعله منها، وال حيكم عند  ما هو أظهر منها وأقوى داللة وأبني 
وجودها وقيامها مبوجبها، بل قد بنيَّ سبحانه مبا شرعه من الطرق أن مقصوده 
إقامة العدل بني عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج هبا العدل 

والقسط فهي من الدين وليست خمالفة له())).

الرتغيب يف العدل:
أوًل: يف القرآن الكريم

أمر اهلل بإقامة العدل وحثَّ عليه، ومدح من قام به، وذلك يف آيات كثرية 
منها:

1- آيات فيها األمر بالعدل:

- قال اهلل تعاىل: ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  
ژ  ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ  

]النحل:90[.

قال السعدي: )فالعدل الذي أمر اهلل به، يشمل العدل يف حقِّه، ويف حق 
عباده، فالعدل يف ذلك أداء احلقوق كاملة موفرة؛ بأن يؤدي العبد ما أوجب 
اهلل عليه من احلقوق املالية والبدنية واملركبة منهما يف حقِّه وحقِّ عباده، ويعامل 
اخللق بالعدل التام، فيؤدي كلُّ واٍل ما عليه حتت واليته، سواء يف ذلك والية 

اإلمامة الكربى، ووالية القضاء ونواب اخلليفة، ونواب القاضي.

وأمرهم  رسوله،  لسان  وعلى  يف كتابه،  عليهم  اهلل  فرضه  ما  هو  والعدل 
بسلوكه، ومن العدل يف املعامالت أن تعاملهم يف عقود البيع والشراء وسائر 

))) ))الطرق احلكمية(( )ص 9)).
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وال  تغشهم  وال  حقًّا،  هلم  تبخس  فال  عليك،  ما  بإيفاء مجيع  املعاوضات، 
ختدعهم وتظلمهم. فالعدل واجب، واإلحسان فضيلة مستحب())).

- وقال عزَّ ِمن قائل: ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  

ڃ  ژ ]النساء:5))[.
يقول ابن كثري: )يأمر تعاىل عباده املؤمنني أن يكونوا قوَّامني بالقسط، أي: 
بالعدل، فال يعدلوا عنه مييًنا وال مشااًل، وال تأخذهم يف اهلل لومة الئم، وال 
يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونني متساعدين متعاضدين متناصرين 

فيه.

ليكن  أي:  ژڑ ڑ ککژ.  قال:   ژپ پژ كما  وقوله: 
أداؤها ابتغاء وجه اهلل، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقًّا، خالية من التحريف 
والتبديل والكتمان؛ وهلذا قال:  ژڀ ڀ ڀژ. أي: اشهد احلقَّ، ولو 
عاد ضررها عليك، وإذا ُسِئلَت عن األمر فقل احلقَّ فيه، وإن كان مضرة عليك، 

فإنَّ اهلل سيجعل ملن أطاعه فرًجا وخمرًجا من كلِّ أمر يضيق عليه())).

- وقال سبحانه: ژې ېى ى ائ ائەئ ەئ وئ  وئۇئ   
ی   ی   ىئی   ىئ    ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ   ۇئ  
یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب   حب    خب  مب  ىبيب  جت  حت  ختمت  

ىت  يت  ژ ]الشورى:5)[.

))) ))تفسري الكرمي الرمحن(( )ص 7))).
))) ))تفسري القرآن العظيم(( ))/)))).
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يقول تعاىل ذكره: )وقل هلم يا حممد: وأمرين ريب أن أعدل بينكم معشر 
األحزاب، فأسري فيكم مجيًعا باحلق الذي أمرين به وبعثين بالدعاء إليه... وعن 
َصلَّى اهلل عليه  أمر نيب اهلل  قال:  قوله: ))ژىئ ىئ ىئژ  قتادة، 
وسلَّم أن يعدل، فعدل حىت مات صلوات اهلل وسالمه عليه(())). والعدل ميزان 
اهلل يف األرض، به يأخذ للمظلوم من الظامل، وللضعيف من الشديد، وبالعدل 

يصدق اهلل الصادق، ويكذب الكاذب، وبالعدل يرد املعتدي ويوخبه())).

2- آيات فيها مدح من يقوم بالعدل:

ژژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ژڌ   سبحانه:  قال   -
]األعراف:)8)[.

قال ابن كثري: )يقول تعاىل: ژڌ ڌژ أي: ومن األمم ژڎژ 
ژڈ   إليه،  يقولونه ويدعون  ژڎ ڈژ  قائمة باحلق، قواًل وعماًل 

ژژ يعملون ويقضون.

وقد جاء يف اآلثار: أنَّ املراد هبذه األمة املذكورة يف اآلية، هي هذه األمة 
احملمدية.

اهلل  اهلل صلى  نيب  أنَّ  بلغنا  اآلية:  تفسري هذه  قتادة يف  قال سعيد، عن 
القوم بني  أُعطي  اآلية: هذه لكم، وقد  قرأ هذه  إذا  عليه وسلم كان يقول 
ەئژ)))  ائ   ائ    ى   ى   ې   ې   ژې   مثلها:  أيديكم 

]األعراف:59)[)))).

))) رواه الطربي يف ))جامع البيان(( )))/7)5).
))) ))املصدر السابق((.

))) رواه الطربي يف ))جامع البيان(( )))/86)).
))) ))تفسري القرآن العظيم(( ))/6)5).
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گ   ک   ک    ک   ک   ژڑ   قائل:  ِمن  عزَّ  وقال   -
ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ  

ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھژ ]النحل:76[.
)يقول اهلل تعاىل:  ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہژ يعين: هل يستوي 
هذا األبكم الكلُّ على مواله، الذي ال يأيت خبري حيث توجَّه، ومن هو ناطق 
، ويدعو إليه، وهو اهلل الواحد القهار، الذي يدعو عباده  متكلم، يأمر باحلقِّ
إىل توحيده وطاعته، يقول: ال يستوي هو تعاىل ذكره، والصنم الذي صفته ما 
وصف. وقوله ژہ ہ ھ ھژ ]النحل: 76[ يقول: وهو مع 
أمره بالعدل، على طريق من احلقِّ يف دعائه إىل العدل، وأمره به مستقيم، ال 

، وال يزول عنه())). يعوج عن احلقِّ
ثانًيا: يف السنة النبوية

وردت  وقد  فيه،  ورغَّب  العدل،  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  أقام  لقد 
األحاديث تدلُّ على تطبيقه قواعد العدل، وإرسائه ملعامله منها: 

- عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال: ))بايعنا رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم على السمع والطاعة يف عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكارهنا، 
وعلى أن ال ننازع األمر أهله، وعلى أن نقول بالعدل أين كنَّا، ال خناف يف 

اهلل لومة الئم(())).

- وقال صلى اهلل عليه وسلم: ))إنَّ املقسطني يوم القيامة على منابر من 

))) ))جامع البيان(( للطربي )7)/)6)).
))) رواه النسائي ))5))(، وأمحد ))/)))) ))569)( من حديث عبادة بن الصامت رضي 
))عارضة  يف  العريب  وابن   ،)(7(/((( ))التمهيد((  يف  الرب  عبد  ابن  وصححه  عنه.  اهلل 

األحوذي(( ))/)9(، واأللباين يف ))صحيح النسائي(( ))6))).
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نور، عن ميني الرمحن، -وكلتا يديه ميني- الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم 
وما َوُلوا))).))))).

قال ابن عثيمني: )فالعدل واجب يف كلِّ شيء، لكنه يف حق والة األمور 
الفوضى  األمور حصلت  والة  من  وقع  إذا  الظلم  ألنَّ  وأعظم؛  وأوىل  آكد 

والكراهة هلم، حيث مل يعدلوا())).
- وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
))سبعة يظلُّهم اهلل تعاىل يف ظلِّه يوم ال ظلَّ إال ظلُّه: إمام عدل، وشاب نشأ 
يف عبادة اهلل، ورجل قلبه معلَّق يف املساجد، ورجالن حتابَّا يف اهلل اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال، فقال: إين أخاف اهلل، 
ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها، حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه، ورجل ذكر 

اهلل خالًيا ففاضت عيناه(())).
قال ابن رجب: )وأول هذه السبعة: اإلمام العادل: وهو أقرب الناس من 
اهلل يوم القيامة، وهو على منرب من نور على ميني الرمحن، وذلك جزاء ملخالفته 
اهلوى، وصربه عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه وغضبه، مع قدرته على 
بلوغ غرضه من ذلك؛ فإنَّ اإلمام العادل دعته الدنيا كلها إىل نفسها، فقال: 
إين أخاف اهلل رب العاملني، وهذا أنفع اخللق لعباد اهلل، فإنه إذا صلح صلحت 
يستظلون  اخللق كلَّهم  األرض؛ ألنَّ  اهلل يف  أنَّه ظلُّ  ُروي  الرعية كلها، وقد 

بظلِّه، فإذا عدل فيهم أظلَّه اهلل يف ظلِّه()5).

))) أي: كانت هلم عليه والية. ))شرح النووي على مسلم(( )))/ )))).
))) رواه مسلم )7)8)).

))) ))شرح رياض الصاحلني(( ))/))6).
))) رواه البخاري )660(، ومسلم )))0)). 

)5) ))فتح الباري(( ))/59).
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أقوال السلف والعلماء يف العدل:
- قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه: )إنَّ اهلل إمنا ضرب لكم األمثال، 
وصرف لكم القول؛ لتحيا القلوب، فإنَّ القلوب ميتة يف صدورها حىت حيييها 
األمارات  فأما  وتباشري،  أمارات  للعدل  إنَّ  به،  فلينفع  شيًئا  علم  من  اهلل، 
لكل  اهلل  جعل  وقد  فالرمحة،  التباشري  وأما  واللني،  واهلني  والسخاء  فاحلياء 
الزهد،  العدل االعتبار، ومفتاحه  فباب  بابًا، ويسَّر لكلِّ باب مفتاًحا،  أمر 
واالعتبار ذكر املوت ،واالستعداد بتقدمي األموال، والزهد أخذ احلقِّ من كلِّ 
أحد ِقَبله حقٌّ، واالكتفاء مبا يكفيه من الكفاف، فإن مل يكفه الكفاف مل 

يغنه شيء...())).
- )وقدم على عمر بن اخلطاب رجل من أهل العراق، فقال: لقد جئتك 
ألمر ما له رأس وال ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت 
بأرضنا. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟! قال نعم. فقال عمر: واهلل ال يؤسر 

رجل يف اإلسالم بغري العدول))).)))).

- وقال رِبعي بن عامر رضي اهلل عنه لرستم قائد الفرس ملا سأله: ما جاء 
بكم؟ فقال: )اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل، ومن 
ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، فأرسلنا بدينه 
إىل خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أىب قاتلناه 

))) رواه الطربي يف ))تاريخ الرسل وامللوك(( ))/85)(، وذكره ابن كثري يف ))البداية والنهاية(( 
.(((/7(

))) أي: ال حيبس، واألسر احلبس، أو ال ميلك ملك األسري؛ إلقامة احلقوق عليه إال بالصحابة 
الذين مجيعهم عدول، وبالعدول من غريهم، فمن مل يكن صحابيا ومل تعرف عدالته مل تقبل 

شهادته حىت تعرف عدالته من فسقه. ))شرح الزرقاين على املوطأ(( ))/ 0))
))) رواه مالك يف ))املوطأ(( ))/0)7).
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حىت نفيء إىل موعود اهلل...())).

- وقال عمرو بن العاص: )ال سلطان إال بالرجال، وال رجال إال مبال، وال 
مال إال بعمارة، وال عمارة إال بعدل())).

- وقال ميمون بن مهران: )مسعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أقمت 
فيكم مخسني عاًما ما استكملت فيكم العدل، إين ألريد األمر وأخاف أن ال 
حتمله قلوبكم فأخرج معه طمًعا من الدنيا؛ فإن أنكرت قلوبكم هذا سكنت 

إىل هذا())).

- )وخطب سعيد بن سويد حبمص، فحمد اهلل وأثىن عليه، مث قال: أيُّها 
، وبابه  الناس، إنَّ لإلسالم حائطًا منيًعا، وبابًا وثيًقا، فحائط اإلسالم احلقُّ
العدل، وال يزال اإلسالم منيًعا ما اشتدَّ السلطان، وليست شدة السلطان قتاًل 

بالسيف، وال ضربًا بالسوط، ولكن قضاء باحلق وأخًذا بالعدل())).

- وقال ابن حزم: )أفضل نعم اهلل تعاىل على املرء أن يطبعه على العدل 
وحبه، وعلى احلقِّ وإيثاره()5).

بعدل  الدنيا  أمر  أُقيم  فإذا  شيء،  نظام كلِّ  تيمية:)العدل  ابن  وقال   -
قامت، وإن مل يكن لصاحبها يف اآلخرة من خالق، ومىت مل تقم بعدل مل 

))) رواه الطربي يف ))تاريخ الرسل وامللوك(( ))/0)5(، وذكره ابن كثري يف ))البداية والنهاية(( 
.((9/7(

))) ))العقد الفريد(( البن عبد ربه ))/))).
اإلسالم((  ))تاريخ  الذهيب يف  وذكره   ،)(8(/(5( دمشق((  ))تاريخ  ابن عساكر يف  رواه   (((

 .((97/7(
))) ))العقد الفريد(( البن عبد ربه ))/7)).

)5) ))األخالق والسري(( )ص 90).
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تقم، وإن كان لصاحبها من اإلميان ما جيزى به يف اآلخرة())).

- وقال أيضا: )وأمور الناس تستقيم يف الدنيا مع العدل الذي فيه االشرتاك 
يف أنواع اإلمث، أكثر مما تستقيم مع الظلم يف احلقوق وإن مل تشرتك يف إمث؛ 
وهلذا قيل: إن اهلل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ وال يقيم الظاملة وإن 
كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، وال تدوم مع الظلم 

واإلسالم())).
على كماهلا،  واطالع  الشريعة،  يف  ذوق  له  )ومن  القيم:  ابن  وقال   -
الذي  العدل  بغاية  واملعاد، وجميئها  املعاش  العباد يف  لغاية مصاحل  وتضمنها 
ما تضمنته من  فوق  فوق عدهلا، وال مصلحة  وأنَّه ال عدل  اخلالئق،  يسع 
املصاحل، تبني له أنَّ السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأنَّ 
فيها مل حيتج  من أحاط علًما مبقاصدها، ووضعها موضعها، وحسن فهمه 

معها إىل سياسة غريها البتة.

 فإنَّ السياسة نوعان: سياسة ظاملة، فالشريعة حترمها، وسياسة عادلة خترج احلقَّ 
من الظامل الفاجر، فهي من الشريعة علمها من علمها، وجهلها من جهلها())).

فوائد العدل: 
النفوس،  الطمأنينة يف  البالد، وحتصل  في  األمن  يستتب  بالعدل   -(
االجتماعية  املشكالت  على  يُقضى  وبذلك  باالستقرار،  الناس  ويشعر 

واالضطرابات اليت حتدث يف الدول، بسبب الظلم. 

))) ))جمموع الفتاوى(( )8)/6))).

))) ))املصدر السابق(( )8)/6))).
))) ))الطرق احلكمية(( )ص 5).
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2- بالعدل يعم الخير في البالد:

فالعدل سبب يف حصول اخلري والربكة إذا كان منتشرًا بني الوالة، وبني أفراد 
اجملتمع، يقول ابن األزرق: )إنَّ نية الظلم كافية يف نقص بركات العمارة فعن 
وهب بن منبه قال: إذا هم الويل بالعدل أدخل اهلل الربكات يف أهل مملكته 
حىت يف األسواق واألرزاق وإذا هم باجلور أدخل اهلل النقص يف مملكته حىت 

يف األسواق واألرزاق())). 

فقيام العدل يف األرض كاملطر الوابل، بل هو خري من خصب الزمان كما 
قيل، فمن كالمهم: )سلطان عادل خري من مطر وابل، وقالوا عدل السلطان 
عدل  سال  أرض  أحملت  ما  احلكم:  بعض  ويف  الزمان،  خصب  من  خري 

السلطان فيها وال حميت بقعة فاء ظله عليها)))).

3- ظهور رجحان العقل به:

أدبًا وفضاًل؟ قال: من  امللوك عقاًل، وأكملهم  لبعضهم: َمن أرجح  قيل 
صحب أيامه بالعدل، وحترَّز جهده من اجلور، ولقي الناس باجملاملة، وعاملهم 
، فال يأمن  باملسألة، ومل يفارق السياسة، مع لني يف احلكم، وصالبة يف احلقِّ

اجلريء بطشه، وال خياف الربيء سطوته))).

4- العدل أساس الدول والملك وبه دوامهما:

فبالعدل يدوم امللك، ويستقر احلاكم يف حكمه، و)يف بعض احِلكم: أحقُّ 
الناس بدوام امللك وباتصال الوالية، أقسطهم بالعدل يف الرعية، وأخفهم عنها 

))) ))بدائع السلك(( البن األزرق ))/7))).
))) ))املصدر السابق(( ))/)))).
))) ))املصدر السابق(( ))/)))).
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كالًّ ومؤونة، ومن أمثاهلم: من جعل العدل ُعدَّة طالت به املدة)))).

5- من قام بالعدل نال محبة اهلل سبحانه، قال تعاىل: ژڭڭ ۇ ۇ  
ۆ  ۆژ ]احلجرات:9[

6- بالعدل يحصل الوئام بين الحاكم والمحكوم.

7- بالعدل يسود في المجتمع التعاون والتماسك.

أقسام العدل:
)والعدل ضربان: 

)- مطلق: يقتضي العقل حسنه، وال يكون يف شيء من األزمنة منسوًخا، 
وال يوصف باالعتداء بوجه، حنو: اإلحسان إىل من أحسن إليك، وكفِّ األذية 

عمن كفَّ أذاه عنك.

)- وعدل يعرف كونه عداًل بالشرع، وميكن أن يكون منسوًخا يف بعض 
األزمنة، كالقصاص وأروش اجلنايات، وأصل مال املرتد. ولذلك قال: ژک 
ے  ھ   ژھ  وقال:  ]البقرة:)9)[،  گژ  ک  ک  ک 
ےۓژ ]الشورى:0)[، فسمي اعتداء وسيئة، وهذا النحو هو املعين بقوله: 

ژچ چ چ ڇ ڇژ ]النحل:90[، فإنَّ العدل هو املساواة يف 

املكافأة، إن خريًا فخري، وإن شرًّا فشر، واإلحسان أن يقابل اخلري بأكثر منه، 
والشرَّ بأقلَّ منه())).

))) ))بدائع السلك(( البن األزرق ))/)))).
))) ))مفردات ألفاظ القرآن(( للراغب األصفهاين )ص)55).
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صور العدل:
نقتصر على ذكر  احلياة،  مناحي  تدخل يف مجيع  له صور كثرية،  العدل 

أمهها، فمنها:

1- عدل الوالي:
والوايل سواء كانت واليته والية خاصة أو عامة جيب عليه أن يعدل بني 

الرعية. وأن يستعني بأهل العدل.

قال ابن تيمية، بعد أن ذكر عموم الواليات وخصوصها، كوالية القضاء، 
ووالية احلرب، واحلسبة، ووالية املال قال: )ومجيع هذه الواليات هي يف األصل 
والية شرعية ومناصب دينية، فأيُّ َمن عدل يف والية من هذه الواليات فساسها 
بعلم وعدل، وأطاع اهلل ورسوله حبسب اإلمكان- فهو من األبرار الصاحلني، 

وأيُّ َمن ظلم وعمل فيها جبهل، فهو من الفجار الظاملني())).
وقال أيًضا: )جيب على كلِّ ويل أمر أن يستعني بأهل الصدق والعدل، وإذا 

تعذَّر ذلك استعان باألمثل فاألمثل())).

2- العدل يف احلكم بني الناس:

سواء كان قاضًيا، أو صاحب منصب، أو كان مصلًحا بني الناس، وذلك 
ژۅ ۉ ۉ ې ې  ې   تعاىل:  قال  حقَّه،  حقٍّ  ذي  بإعطاء كلِّ 

ېى  ژ ]النساء:58[.

3- العدل مع الزوجة أو بني الزوجات:

بأن يعامل الزوج زوجته بالعدل سواء يف النفقة والسكىن واملبيت، وإن كن 

))) ))جمموع الفتاوى(( )8)/68).
))) ))املصدر السابق((.
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أكثر من واحدة، فيعطي كالًّ منهنَّ بالسوية.

قال تعاىل: ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ    گ   گ   گگ   ک   ک  

ڻژ ]النساء:)[.
عدم  يف  يدخل  ال  فهذا  إحداهن،  إىل  فقط  قليبٌّ  ميل  له  إذا كان  أما 

ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄ    ژڄ   تعاىل:  قال  العدل، 
چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ ]النساء:9))[. 

قال ابن بطال: )قوله:  ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ. أي: 
لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بني نسائكم يف حبهنَّ بقلوبكم حىت تعدلوا 
بينهنَّ يف ذلك؛ ألنَّ ذلك مما ال متلكونه ژڃ ڃژ يعىن ولو حرصتم 
يف تسويتكم بينهن يف ذلك. قال ابن عباس: ال تستطيع أن تعدل بالشهوة 
فيما بينهنَّ ولو حرصت. قال ابن املنذر: ودلت هذه اآلية أن التسوية بينهنَّ 

يف احملبة غري واجبة)))). 

4- العدل بني األبناء:

قال صلى اهلل عليه وسلم: ))فاتقوا اهلل واعدلوا بني أوالدكم(())). ويكون 
العدل بني األوالد يف العطية)))، واهلبة، والوقف، والتسوية بينهم حىت يف الُقَبل، 

))) ))شرح صحيح البخاري(( )6/7))).
))) رواه البخاري )587)( من حديث النعمان بن بشري رضي اهلل عنه.

))) تنبيه: يف حالة النفقة الواجبة يعطي الوالد كل واحد من األوالد ما حيتاجه، فلو احتاج أحد 
أبنائه إىل الزواج، زوجه ودفع له املهر؛ ألن االبن ال يستطيع دفع املهر، وال يلزم أن يعطي = 
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فعن إبراهيم النخعي قال: )كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بني ولده حىت 
يف الُقَبل())). 

5- العدل يف القول:

فال يقول إال حقًّا، وال يشهد بالباطل، قال تعاىل: ژٹ ٹ ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ 

]األنعام:)5)[.

ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   سبحانه:  وقال 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ژ ]النساء:5))[.

6- العدل يف الكيل وامليزان:

قال تعاىل: ژڀ ٺ ٺ ٺٺژ ]األنعام:)5)[ )يأمر 
تعاىل بإقامة العدل يف األخذ واإلعطاء، كما توعَّد على تركه يف قوله تعاىل: 

ۉ   ۅ         ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ژڭ  
ۇئ  وئ   وئ   ەئ     ەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  
ۇئ ۆئ ۆئژ ]املطففني: ) -6[ وقد أهلك اهلل أمة من األمم كانوا 

يبخسون املكيال وامليزان())).

7- العدل مع غري املسلمني:

قال تعاىل: ژہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  

= اآلخرين مثل ما أعطى هلذا الذي احتاج إىل الزواج؛ ألن التزويج من النفقة، كذلك النفقة 
على الدراسة، إىل غري ذلك. انظر: ))الشرح املمتع(( البن عثيمني )))/80).

))) رواه ابن أيب شيبة يف ))املصنف(( )6/)))).
))) ))تفسري القرآن العظيم(( البن كثري ))/)6)).
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  
ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ېژ ]املائدة: 8[.

)ويف كون العدل مع األعداء الذين نبغضهم أقرب للتقوى احتماالن:
األول: أن يكون أقرب إىل كمال التقوى، وذلك ألنَّ كمال التقوى يتطلب 
أمورًا كثرية، منها هذا العدل، واألخذ بكلِّ واحد من هذه األمور يقرب من 

منطقة التقوى الكاملة.
الثاين: أن يكون أقرب إىل أصل التقوى فعاًل من ترك العدل مع األعداء، 
مالحظني يف ذلك مصلحة لإلسالم ومجاعة املسلمني، وذلك ألنَّه قد يشتبه 
على ويل األمر من املسلمني يف قضية من القضايا املتعلقة بعدو من أعدائهم، 
هل التزام سبيل العدل معه أرضى هلل؟ أو ظلمه هو أرضى هلل باعتباره معاديًا 

لدين اهلل؟ وأمام هذا االشتباه يعطي اهلل منهج احلل، فيقول: ژۆ ۈ 
مع  يتناىف  أنَّ ظلمه ال  أي: مهما الحظتم   ]8 ]املائدة:  ۈ ٴۇۋژ 

التقوى، فالعدل معه أقرب للتقوى.
وال خيفى أن من مثرات هذا العدل ترغيب أعداء اإلسالم بالدخول فيه، 
واإلميان بأنَّه هو الدين احلقُّ، وكم من حادثة عدل حكم فيها قاضي املسلمني 
لغري املسلم على املسلم اتباًعا للحق، فكانت السبب يف حتبيبه باإلسالم مث 

يف إسالمه())).

مناذج يف العدل:
مناذج من عدل الرسول صلى اهلل عليه وسلم: •

اإلسالم هو دين العدالة، وإنَّ أمة اإلسالم هي أمة احلق والعدل، وقد أقام 

))) ))األخالق اإلسالمية(( لعبد الرمحن حبنكة امليداين ))/)58).
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الرسول صلى اهلل عليه وسلم العدل، وكان منوذًجا يف أعلى درجاته، وأقامه 
خلفاؤه من بعده.

- فقد ورد ))أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عدل صفوف أصحابه 
يوم بدر، ويف يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزيَّة حليف بين عدي 
ابن النجار قال: وهو مستنتل))) من الصف، فطعن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم بالقدح يف بطنه، وقال: استو يا سواد. فقال: يا رسول اهلل، أوجعتين، 
وقد بعثك اهلل بالعدل، فأقدين. قال: فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
استقد. قال: يا رسول اهلل، إنَّك طعنتين، وليس عليَّ قميص. قال: فكشف 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بطنه، وقال: استقد))) قال: فاعتنقه، وقبَّل 
بطنه، وقال: ما محلك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول اهلل، حضرين ما ترى، 
ومل آمن القتل، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن ميس جلدي جلدك. فدعا 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم له خبري(())).
- وعن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم ))أنَّ قريًشا أمهَّهم شأن املرأة 
اليت سرقت يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة الفتح، فقالوا: من يكلِّم 
فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ فقالوا: ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن 
زيد ِحبُّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. فأتى هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلوَّن وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
فقال: أتشفع يف حدٍّ من حدود اهلل؟! فقال له أسامة: استغفر يل يا رسول اهلل. 

))) استنتل من الصف إذا تقدم أصحابه. ))لسان العرب(( البن منظور )))/ ))6).
))) اقتص. انظر: ))النهاية يف غريب احلديث واألثر(( البن األثري ))/ 9))).

))) رواه أبو نعيم يف ))معرفة الصحابة(( ))/)0))(، قال األلباين يف ))السلسلة الصحيحة(( 
)808/6(: إسناده حسن إن شاء اهلل تعاىل.
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فلما كان العشي قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاختطب، فأثىن على اهلل 
مبا هو أهله، مث قال أما بعد: فإمنا أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وإين -والذي 
نفسي بيده- لو أنَّ فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها(())). مث أمر بتلك 

املرأة اليت سرقت فُقطعت يدها.

مناذج من عدل الصحابة رضي اهلل عنهم: •
عدل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه:

- عن عطاء: قال: كان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يأمر عماله أن 
يوافوه باملوسم، فإذا اجتمعوا قال:

)أيها الناس، إين مل أبعث عمايل عليكم ليصيبوا من أبشاركم وال من أموالكم، 
به غري ذلك  فعل  فمن  بينكم.  فيئكم  وليقسموا  بينكم،  ليحجزوا  بعثتهم  إمنا 
فليقم. فما قام أحد إال رجل واحد قام، فقال: يا أمري املؤمنني، إنَّ عاملك فالنا 
العاص  بن  فقام عمرو  منه.  فاقتص  قم  فيم ضربته؟  قال:  مائة سوط.  ضربين 
فقال: يا أمري املؤمنني إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذ هبا 
من بعدك. فقال: أنا ال أُقيد وقد رأيت رسول اهلل يقيد من نفسه. قال: فدعنا 
فلنرضه. قال: دونكم فأرضوه. فافتدى منه مبائيت دينار. كل سوط بدينارين)))).

- وملا ُأيت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه بتاج كسرى وسواريه، قال: )إنَّ 
الذي أدَّى هذا ألمني! قال له رجل: يا أمري املؤمنني، أنت أمني اهلل يؤدون 

إليك ما أديت إىل اهلل تعاىل، فإذا رتعت رتعوا())).

))) رواه البخاري )75))(، ومسلم )688)). 
))) رواه ابن سعد يف ))الطبقات الكربى(( ))/)9)( من حديث عطاء.

))) رواه البيهقي يف ))السنن الكربى(( )))0))). 
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عدل علي رضي اهلل عنه: 

- افتقد علي رضي اهلل عنه درًعا له يف يوم من األيام، ووجده عند يهودي، 
اليهودي: درعي ويف  أبع ومل أهب، فقال  لليهودي: )الدرع درعي مل  فقال 
يدي، فقال: نصري إىل القاضي، فتقدَّم علي فجلس إىل جنب شريح، وقال: 
لوال أنَّ خصمي يهودي الستويت معه يف اجمللس، ولكين مسعت رسول اهلل 
فقال  يقول: ))وأصغروهم من حيث أصغرهم اهلل((.  اهلل عليه وسلم  صلى 
شريح: قل يا أمري املؤمنني. فقال: نعم، هذه الدرع اليت يف يد هذا اليهودي 
درعي  قال:  يهودي؟  يا  تقول  إيش  شريح:  فقال  أهب،  ومل  أبع  مل  درعي 
ويف يدي. فقال شريح: ألك بينة يا أمري املؤمنني؟ قال: نعم: ق�َْنرَب واحلسن 
يشهدان أنَّ الدرع درعي. فقال شريح: شهادة االبن ال جتوز لألب. فقال 
علي: رجل من أهل اجلنة ال جتوز شهادته؟ مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه 
اليهودي:  وسلم يقول: ))احلسن واحلسني سيِّدا شباب أهل اجلنة((. فقال 
أمري املؤمنني قدَّمين إىل قاضيه، وقاضيه قضى عليه، أشهد أنَّ هذا هو احلقُّ، 
وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أنَّ حممًدا رسول اهلل، وأنَّ الدرع درعك())).

من أقوال احلكماء يف  العدل
- قال ابن عبد ربه: )قالت احلكماء: مما جيب على السلطان العدل يف 
ظاهر أفعاله إلقامة أمر سلطانه، ويف باطن ضمريه إلقامة أمر دينه؛ فإذا فسدت 
العدل واإلنصاف، ال  السياسة كلها على  السلطان. ومدار  السياسة ذهب 
يقوم سلطان ألهل الكفر واإلميان إال هبما وال يدور إال عليهما، مع ترتيب 

الدراج يف جزئه املشهور بسند  ))) ذكره السيوطي يف ))تاريخ اخللفاء(( ))))( وقال: أخرجه 
جمهول عن ميسرة عن شريح القاضي.
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األمور مراتبها وإنزاهلا منازهلا())). 

- وقيل: )من عمل بالعدل فيمن دونه، رزق العدل ممن فوقه())).

- وقالوا أيًضا: )يوم العدل على الظامل، أشد من يوم الظلم على املظلوم())).

- وقيل: )امللك ال تصلحه إال الطاعة والرعية ال يصلحها إال العدل())).

- )وقال عبد امللك بن مروان لبنيه: كلكم يرتشح هلذا األمر، وال يصلح له 
منكم إال من كان له سيف مسلول، ومال مبذول، وعدل تطمئن إليه القلوب()5).

- وقيل: )منهل العدل أصفى من املرآة بعد الصقال، ومن قرحية البليغ الصائب 
يف املقال. ومورد اجلور أكدر من هناء الطال، ومن الوعد املمزوج باملطال()6). 

- وكما قيل أيًضا: )املنصف يبغض حق أخيه فيولِّيه، واجلائر مشغوف به 
فال خيلِّيه()7).

- )وقال أفالطون: بالعدل ثبات األشياء، وباجلور زواهلا، ألن املعتدل هو 
الذي ال يزول.

- وقال اإلسكندر: ال ينبغي ملن متسك بالعدل أن خياف أحًدا، فقد قيل: 
إن العدول ال خيافون اهلل تعاىل، أي: ال خوف عليهم منه، إذا اتبعوا رضاه 

وانتهوا إىل أمره.

))العقد الفريد(( ))/))).  (((
))نثر الدر يف احملاضرات(( أليب سعيد اآليب ))/95)).  (((

))ديوان املعاين(( أليب هالل العسكري ))/90).  (((
))نثر الدر يف احملاضرات(( أليب سعيد اآليب ))/75)).  (((

))العقد الفريد(( البن عبد ربه ))/))).  (5(
))نثر الدر يف احملاضرات(( أليب سعيد اآليب ))/)7)).  (6(

))أطواق الذهب يف املواعظ واخلطب(( للزحمشري )6)).  (7(
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- وقال ذيو جانس لإلسكندر: أيها امللك، عليك باالعتدال يف األمور، 
فإن الزيادة عيٌب، والنقصان عجٌز.

- وقال اإلسكندر لقوٍم من حكماء اهلند: أميا أفضل: العدل أو الشجاعة؟

قالوا: إذا استعمل العدل استغين عن الشجاعة())).

- )وقال أردشري البنه: يا بين، إّن امللك والعدل أخوان ال غىن بأحدمها 
عن صاحبه فامللك أسٌّ والعدل حارس، وما مل يكن أسٌّ فمهدوم، وما مل يكن 

له حارس فضائع())).

- وقيل: )يُبقي امللك ثالثة: العدل وحسن التدبري، وفعل اخلري())).

- وقيل أيًضا: )عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان())).

العدل يف واحة الشعر:
قال ابن حزم:

الفضائ��ِل مجي��ع  ُأص��وِل  وب��اُسزم��اُم  وُج��وٌد  وفه��ٌم  ع��دٌل 
�����ب�����ت غ�����ريُه�����ا ف���َم���ن راُسف����ِم����ن ه������ذه رُكِّ الن��اس  يف  فه��و  حازه��ا 
ال��يت األم��وُر  في��ه  ال��رأُس  االلتب��اُس)5)ك��ذا  ُيكش��ُف  بإحساس��ها 

وقال الزخمشري: قدم املنصور البصرة قبل اخلالفة، فنزل بواصل بن عطاء، 
فقال: أبيات بلغتين عن سليمان بن يزيد العدوي يف العدل، فمرَّ بنا إليه، 

))لباب اآلداب(( ألسامة بن منقذ )ص 57).  (((
))العقد الفريد(( البن عبد ربه ))/))).  (((

))نظم اآلل يف احلكم واألمثال(( لعبد اهلل فكري )ص ))).  (((
))نثر الدر يف احملاضرات(( أليب سعيد اآليب ))/)7)).  (((

)5) ))األخالق والسري يف مداواة النفوس(( )ص 85).
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فأشرف عليهم من غرفة، فقال لواصل: من هذا الذي معك؟ قال: عبد اهلل 
ابن حممد بن علي بن عبد اهلل بن عباس، فقال: رحب على رحب)))، وقرب 

إىل قرب، فقال: حيب أن يستمع إىل أبياتك يف العدل، فأنشده:
ب��ه ُنَس��رُّ  ع��داًل  ن��َرى  ال  م��ىت  أعوان��اح��ىتَّ  احل��قِّ  لِ��ُوالِة  ن��َرى  وال 
ب��ه قائم��ني  حب��قٍّ  ألوان��امستمس��كني  اجل��ْوِر  أه��ُل  تلَّ��ون  إذا 
ل��ه دواَء  ال  ل��َداٍء  للرج��اِل  ُعميان��ا)))ي��ا  يقت��اُد  عَم��ى  ذي  وقائ��ٍد 

وقال آخر:
فاجتن��ْب واخليان��َة  األمان��َة  واعدْل وال تظلْم يطيب املكسُب)))أدِّ 

وقال أبو الفتح البسيت:
مملك��ًة ُولِّي��ت  إن  بالع��دِل  واح��ذْر ِم��ن اجل��ْوِر فيه��ا غاي��َة احل��ذِرعلي��ك 
يبَقى مع اجلْوِر يف بْدٍو وال َحَضِر)))فاملل��ك يبَق��ى عل��ى عدِل الكفوِر وال

وقال آخر:
وحكُمك بني النَّاس فليُك بالقس��ِطع��ن الع��دِل ال تع��دْل وك��ْن متيقِّظً��ا
إليه��ُم وأحس��ْن  عامْله��م  وال تبدلنَّ وجه الرِّضا منك بالسَّخِطوبالرِّف��ِق 
نظاِمه��م ِجي��د  احل��قِّ  ب��ُدرِّ  وراق��ْب إل��ه اخلل��ق يف احل��لِّ والربِط)5)وَح��لِّ 

))) الرحب: السعة. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور ))/ )))).
))) ))ربيع األبرار(( ))/)9)-)9)).

))) ))جمموعة القصائد الزهديات(( للسلمان ))/ )8)).
))) ))غرر اخلصائص الواضحة(( للوطواط ))/8)).

)5) ))نسيم الصبا(( للحسن بن عمر بن احلسن )ص: 0))- )))).
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