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ABSTRACT 

The research aims to reveal the means and methods pursued by the Prophet peace be upon him 

to enhance the value of honesty among Muslims in light of hadith investigating truth and lying, 

the analytical method was used, the researchers concluded the following results: In stage of 

psychological and cognitive preparation the methods are recommendation, the method of 

Opposite Clarify the nature of learning, words, definition of importance and justifications, 

Learning Outcomes, and reinforcement, In stage of response methods includes evaluation, 

investigation, and value representation. The researchers recommended designing a program to 

establish the value of honesty based on methods mentioned in the research result. 

Keywords: The Prophetic Approach - The Value of Truthfulness- investigating truth and lying 

hadith 

 

 ملخص البحث

سلمني يف لتعزيز قيمة الصدق لدى اململسو هيلع هللا ىلص نتهجها الرسول أهدف هذا البحث اىل معرفة الوسائل واألساليب اليت    
 ائج التالية:وقد خلص الباحثان اىل النت ،ضوء حديث حتري الصدق والكذب، مت استخدام منهج التفسري التحليلي

 لتعزيز قيمة الصدق حسب حديث حتري الصدق والكذب يفملسو هيلع هللا ىلص تتمثل األساليب واملراحل اليت انتهجها الرسول 
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بيان طبيعة تعلم و  سلوب التوصية وتشمل الدالالت النفسية واملعرفية،أمرحلة االستقبال والتهيئة النفسية واملعرفية 
يف مرحلة  و  هيب.بيان نواتج التعلم، والتعزيز الرتغيب والرت  ،التعريف ابألمهية واملربرات سلوب املقابلة،أ قيمة الصدق،

ان ببناء برامج لتعليم قيمة وصى الباحثأالصديقية. وقد  الثبات، والتمثل القيميو  االستجابة التقييم، التحري والتنظيم،
 الصدق بناء على نتائج البحث.

 الصدق والكذبحديث حتري -قيمة الصدق -املنهج النبوي  :الكلمات املفتاحية

 املقدمة

ال شك أن القيم متثل الركيزة األساسية لتحقيق االستقامة لدى املسلم وميثل الصدق القيمة الرئيسة اليت تندرج    
حتتها مجيع القيم والشاهد على ذلك حديث)حتري الصدق والكذب( َعِن اْبِن َمْسُعوٍد رضي هللا عنه َقاَل : قَاَل 

 ، َوَما يَ زَاُل الرهُجُل َيْصُدُق ، الصِ ْدَق يَ ْهِدي ِإىَل اْلرِبِ  َوِإنه اْلربه يَ ْهِدي ِإىَل اْْلَنهةِ  ِإنه َعَلْيُكْم اِبلصِ ْدِق ، فَ : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اَّللهِ 
ُكْم َواْلَكِذَب ، َفِإنه اْلَكِذبَ  يًقا ، َوِإَّيه ْهِدي ِإىَل اْلُفُجوِر ، َوِإنه اْلُفُجوَر ي َ  َويَ َتَحرهى الصِ ْدَق ، َحَّته يُْكَتَب ِعْنَد اَّللهِ ِصدِ 

اابً   Sahih)ت هَفق  َعلَْيهِ مُ  يَ ْهِدي ِإىَل النهاِر ، َوَما يَ زَاُل الرهُجُل َيْكِذُب ، َويَ َتَحرهى اْلَكِذَب ، َحَّته يُْكَتَب ِعْنَد اَّللهِ َكذه
albkhari, 8/ 25:6094)لهْيَس اْلربه لي، يقول تعاىل يف حمكم التنز ,( ، فالرب  يعد مظلة لكل سلوك اجيايب﴿ :

ْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنهِبيِ نَي َوآَتى اأَن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولَٰ ِكنه اْلربه َمْن آَمَن اِبلله ِه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر وَ 
ائِِلنَي َويف الرِ   اْلَمَساِكنيَ ُقْرََبٰ َواْليَ َتاَمٰى وَ اْلَماَل َعَلٰى ُحبِ ِه َذِوي الْ  ِبيِل َوالسه َقاِب َوأََقاَم الصهاَلةَ َوآَتى الزهَكاةَ َواْلُموُفوَن َواْبَن السه

-alُقوَن﴾ )ُهُم اْلُمت ه  كَ أُولَ ٰئِ وَ ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصهاِبرِيَن يف اْلَبْأَساِء َوالضهرهاِء َوِحنَي اْلَبْأِس أُولَ ِٰئَك الهِذيَن َصَدُقوا 
quran, al-Baqarah,2: 177 وتبدو لنا حاجة اجملتمع اإلنساين إىل خلق الصدق ، حينما نالحظ أن ، )

شطرًا كبريًا من العالقات االجتماعية ، واملعامالت اإلنسانية ، تعتمد على شرف الكلمة و.لوال الثقة بشرف الكلمة 
(،ويكفي أن نتصور جمتمًعا Abd alruhmin,bidunاس )بني الن تماعيةوصدقها لتفككت معظم الروابط االج

قائًما على الكذب ؛ لندرك مبلغ تفككه وانعدام صور التعاون بني أفراده، ولن يكون اجملتمع ذو كيان متماسك ، 
ام  حضارة النعد وأوأفراده ال يتعاملون فيما بينهم ابلصدق ، ولن يكون ملثل هذا اجملتمع رصيد من ثقافة ، أو اتريخ ، 

املوثوقية بنقل املعارف والعلوم الن  الصدق أحد األسس احلضارية اليت يقوم عليها بناء اجملتمع اإلنساين ، كما لن  
يوثق ابلوعود والعهود ما مل يكن الصدق أحد أسس التعامل بني الناس،كذلك الدعاوى والشهادات ودالئل اإلثبات 

د أسس التعامل بني الناس. إن انتشار مظاهر االحنراف السلوكي يكن الصدق أح القولية لن تكتسب قيمتها ما مل
مثل) الكذب ،و اخليانة ،الفساد ،اإلرهاب والظلم( يف عامل اليوم امنا هو مؤشر قوي لرتدي مستوى القيم لدى االفراد 
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ميَاُن َواْلكُ  جَيَْتِمعُ  اَل َقاَل: "  ملسو هيلع هللا ىلصواجملتمعات والشعوب ، َعْن َأيب ُهرَيْ رََة ، أَنه َرُسوَل هللِا  ، َواَل جَيَْتِمُع اإْلِ ٍٍ ْفُر يف قَ ْلِب اْمِر
يًعا   -Musanad 'Ahmad alrisala, 14/ 512الصِ ْدُق َواْلَكِذُب مجيعا َواَل ََتَْتِمُع اخْلَِيانَُة َواأْلََمانَُة مجَِ

البحوث أن  و قد أثبتت(( وقد بدا واضحا ان االحنراف عن القيم الفطرية يتعدى ضرره اىل اجملتمع، 513:8952
معظم املشاكل واألزمات العاملية ترجع اىل غياب الصدق ، الشفافية ، والنزاهة لذا ركزت توصياهتا على احلوكمة 

 (.Alghamidiu ,2014اْليدة والنزاهة والشفافية والقيم ومدوانت السلوك يف خمتلف القطاعات)

 مشكلة البحث  -
 سلوكية وجرائم امنا هو نتاج طبيعي ملا نعيشه من أزمات قيمية وخلقية واليت من إن ما نعانيه اليوم من اضطراابت    

( وعلى الرغم من كثرة Atiat, 2011مظاهرها انتشار ظاهرة الكِذب وغياب الصِ دق إاله عند القليل ممهن رِحم هللا )
قات الرتبوية وهذا ان هناك خلال يف التطبي النظرَّيت الرتبوية قدميها وحديثها إال ان املشكلة ال تزال قائمة مما قد يعين

َا سَ ما دفع الباحثان اىل الرجوع للسنة النبوية الشريفة ، َعْن َأيب ُهرَيْ رََة، َقاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه وَ  لهَم : " ِإمنه
و للتعرف على أساليب بناء  Musanad 'Ahmad alrisala (14/ 512- 513:8952بُِعْثُت أِلُمَتِ َم َصاِلَح اأْلَْخاَلِق )

القيم الواردة يف األحاديث النبوية الشريفة والستنباط منوذج تطبيقي اختار الباحثان حديث )حتري الصدق والكذب(  
َ وَُكونُوا ِذيَن آَمُنوا ات ه ََّي أَي َُّها اله  كأمنوذج لبناء قيمة الصدق يف ضوء هنجه وخطواته وحتقيقا  لقوله تبارك وتعاىل﴿ ُقوا اَّلله

 وتتمثل مشكلة البحث يف األسئلة التالية: (.al-quran-al-tawbah , 9:119) َمَع الصهاِدِقنَي ﴾

 ما مراحل تطبيق املنهج النبوي يف تعزيز قيمة الصدق؟ -
 ما األساليب النبوية املستخدمة يف تعزيز قيمة الصدق؟ -
 أمهية البحث  -
ل ناء قيمة الصدق وقد ميثل هذا البحث اضافة حقيقية للمكتبة اإلسالمية ، وتتمثتندر األحباث اليت هتتم بب    

قيمة األمهية التطبيقية هلذا البحث يف تزويد القائمني على الرتبية ابْليت:التعريف االجرائي للصدق،املفاهيم املتعلقة ب
ٍ اليت يتطلبها برانمج بناء القيم عامة وقيمة الصدق  اليت انتهجها  خاصة،اخلصائص واألساليبالصدق،االسس واملباد

 يف يناء قيمة الصدق وتعديل سلوك الكذب ،التسلسل املنهجي ملراحل وخطوات بناء الصدق.ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 أهداف البحث-

 يهدف هذا البحث اىل التعرف على:

 .مراحل تطبيق املنهج النبوي يف تعزيز قيمة الصدق  -
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 .مة الصدقاألساليب النبوية املستخدمة يف تعزيز قي  -
 حدود البحث -
الصدق  دراسة حتليلية يف ضوء حديث حتري-احلدود املوضوعية : املنهج النبوي يف تعزيز قيمة الصدق -

 والكذب.
احلدود املصدرية : القرآن الكرمي ، األحاديث النبوية ذات الصلة مع الرتكيز على حديث حتري الصدق  -

 والكذب ، املراجع النفسية والرتبوية.
 ه1442الزمنية : احلدود  -
 احلدود املنهجية : التفسري التحليلي. -
 مفاهيم البحث -
 اوال:املنهج النبوي: -

املعىن اللغوي : ورد يف معجم لسان العرب البن منظور"منهج : كنهج. ومنهج الطريق : وضحه. واملنهاج : كاملنهج   
(Ibn Manzur,1999,14:200﴿ : ويف التنزيل .)  َْهاًجا﴾ وأهنج الطريق : وضح واستب ِلُكلٍ  َجَعْلَنا ِمنُكم ان ِشْرَعةً َوِمن ْ

 .(,almaydah,5: 48  al-quranوصار هنجا واضحا بينا" )

م املعىن االصطالحي:يعين )احملتوى املعريف( وتشمل األنشطة التعليمية التعلمية اليت ستوصل هذا احملتوى إىل املتعل   
 (.qamus almaeaniتوى إضافة إىل املعلم واملتعلم والظروف احمليطة مهما)والتقومي واألهداف املتوخاة من تعلم هذا احمل

لبناء قيمة  ملسو هيلع هللا ىلصاملعىن االجرائي:املراد ابملنهج يف هذا البحث املبادٍ واألسس واألساليب اليت استخدمها الرسول   
  .الصدق وتعديل سلوك الكذب واليت استنبطها الباحثان من حديث حتري الصدق والكذب

 :Reinforcement ): اثنيا:)التعزيز -
االجيايب أو زَّيدة احتماالت تكراره يف املستقبل إبضافة مثريات إجيابية أو إزالة مثريات  السلوك هو عملية تدعيم     

 (. nashwati ,2014سلبية بعد حدوثه)

 اثلثا:قيمة الصدق: -
( و)خمتار الصحاح( Ibn Manzur,2003,10:193ورد يف )لسان العرب( )  :معىن الصدق لغًة : الصدق لغةً      

(Alrazi,1420,5:174 )  ، الصدق ضدُّ الكذب ، َصَدَق َيْصُدُق َصْدقًا وِصْدًقا و َتْصداقًا، و َصدهقه : قَِبل قوَله "
 ." ودةوصَدَقه احلديث : أَنبَأه ابلصِ ْدق ، ويقال : َصَدْقُت القوم. أي: قلت هلم ِصْدًقا وتصادقا يف احلديث ويف امل
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هو الوصف للمخرَب عنه على ما هو به  ، وهو مطابقة القول الضمري واملخرَب عنه مًعا   :معىن الصدق اصطالًحا    
(.كما مت تعريف Rogers, ,1964,160 ) , (Albajy,1415,334)، ومَّت اخنرم شرط من ذلك مل يكن صدًقا اتمًّا)

قامة على السمات اإلجيابية والفضيلة مثل النزاهة والصدق واالستالصدق أبنه جانب من السمات األخالقية اليت تدل 
 ,Hilbig&Zettler، مبا يف ذلك صراحة السلوك ، إىل جانب عدم وجود الكذب والغش والسرقة ، وما إىل ذلك )

 ( ، وقد مشل هذا التعريف مجيع انواع الصدق.2009,510

قامة على دق أبنه قيمة فطرية معيارية تعمل على تقييم االستاملعىن االجرائي لقيمة الصدق: يعرف الباحثان الص   
 احلق واحلقيقة ، مهدف تعزيز السلوك اإلجيايب للفرد واْلماعة على املستوى املعريف ، الوجداين ، و السلوكي. 

 املبحث األول نص حديث )حتري الصدق والكذب( وشرحه: -
 .املطلب االول:نص حديث )حتري الصدق والكذب( ورواَّيته -
َعَلْيُكْم  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّللهِ  رضي هللا عنه روى البخاري، ومسلم، وأبو داوود، والرتمذيَعِن اْبِن َمْسُعودٍ     

، َويَ َتَحرهى الصِ ْدَق ،  ْصُدقُ اِبلصِ ْدِق ، َفِإنه الصِ ْدَق يَ ْهِدي ِإىَل اْلربِ ، َوِإنه اْلربه يَ ْهِدي ِإىَل اْْلَنهِة ، َوَما يَ زَاُل الرهُجُل يَ 
ُكْم َواْلَكِذَب ، َفِإنه اْلَكِذَب يَ ْهِدي ِإىَل اْلُفُجوِر ، َوِإنه الْ  يًقا ، َوِإَّيه ُفُجوَر يَ ْهِدي ِإىَل النهاِر ، َحَّته يُْكَتَب ِعْنَد اَّللهِ ِصدِ 

ااًب َوَما يَ زَاُل الرهُجُل َيْكِذُب ، َويَ َتَحرهى اْلَكِذَب ، َحَّته يُ   /Sahih Albkhari, 8)ق  َعَلْيِه ُمت هفَ -ْكَتَب ِعْنَد اَّللهِ َكذه

25:6094) . 

، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأيب َوائِلٍ      ثَ َنا َجرِير  َبَة، َحده ثَ َنا ُعْثَماُن ْبُن َأيب َشي ْ َعْن َعْبِد اَّللهِ  ،ويف رواية اثنية قال البخاري: َحده
، َوِإنه الربه يَ ْهِدي ِإىَل اْلَنهِة، َوِإنه ِإنه الصِ ْدَق يَ ْهِدي ِإىَل الرب ِ »َعِن النهِبِ  َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل:  َرِضَي اَّللهُ َعْنُه،

يًقا. َوِإنه الَكِذَب يَ ْهِدي ِإىَل الُفُجوِر، َوِإنه الُفُجوَر يَ هْ  ي ِإىَل النهاِر، َوِإنه الرهُجَل َلَيْكِذُب دِ الرهُجَل لََيْصُدُق َحَّته َيُكوَن ِصدِ 
اابً  ثَ َنا أَبُو َبْكِر   (Sahih Muslim, 4/ 2012 : 103)« َحَّته يُْكَتَب ِعْنَد اَّللهِ َكذه ويف رواية اثلثة قال اإلمام مسلم َحده

ثَ َنا أَبُو اأَلْحوَ  َبَة َوَهنهاُد ْبُن السهرِىِ  َقااَل َحده ْن َعْبِد اَّللهِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل َقاَل ِص َعْن َمْنُصوٍر َعْن َأَِب َواِئٍل عَ ْبُن َأَِب َشي ْ
َحرهى الصِ ْدَق َحَّته يُْكَتَب ِإنه الصِ ْدَق ِبرٌّ َوِإنه اْلربه يَ ْهِدى ِإىَل اْْلَنهِة َوِإنه اْلَعْبَد لَيَ تَ » -صلى هللا عليه وسلم-َرُسوُل اَّللهِ 
يًقا َوِإنه اْلَكِذَب ُفُجور  َوِإنه اْلُفُجوَر يَ ْهِدى ِإىَل النهاِر َوِإنه اْلَعْبَد لَيَ َتَحرهى اْلَكِذَب َحَّته ِعْنَد اَّللهِ  ااًب  ِصدِ  «  يُْكَتَب َكذه

((Sahih Albukhari 8/ 25:6094  - -  )املطلب الثاين:شرح حديث )حتري الصدق والكذب. 

احلديث : )قال العلماء : هذا فيه حث على حتر ِي الصدق ، وهو قصده واالعتناء به  قال النووي يف شرحه هلذا    
يًقا إن  ، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه ؛ فإنهه إذا تساهل فيه كثر منه ، فعرف به ، وكتبه هللا ملبالغته ِصدِ 
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ااًب إن اعتاده. ومعىن يكتب هنا حيكم له بذلك ، ويست وامهم ، أو حق الوصف مبنزلة الصديقني وثاعتاده ، أو كذه
صفة الكذابني وعقامهم ، واملراد إظهار ذلك للمخلوقني ، إما أبن يكتبه يف ذلك ؛ ليشتهر حبظِ ه من الصفتني يف 
املأل األعلى ، وإما أبن يلقي ذلك يف قلوب الناس وألسنتهم ، وكما يوضع له القبول والبغضاء ، وإال فقدر هللا تعاىل 

وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ،  Sahih (Muslim,4/ 2012: 2607به السابق بكلِ  ذلك )وكتا
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال   :أربع إذا كنه فيك فال عليك ما فاتك يف الدين ا: حفظ أمانة ، وصدق 

رضي هللا عنه -وعن عبادة بن الصامت ((Sharah Alnawawi, 16:160حديث ، وحسن خليقة ، وعفة يف طعمه 
ثتم ، وأوفوا إذا  أنه النب صلى هللا عليه وسلم قال - :اضمنوا يل ستًّا من أنفسكم أضمن لكم اْلنة : اصدقوا إذا حده

 ,Musanad 'Ahmad t Alrisala )  وعدمت ، وأدوا إذا ائتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، وغضُّوا أبصاركم ، وكفُّوا أيديكم

أضمن لكم )) أبن تداوموا على فعلها ((من أنفسكم)) من اخلصال ((اضمنوا يل ستًّا :أي  6652)  ) (233 /11
أي : ال تكذبوا يف شيء من حديثكم ، إال إن ترجح على الكذب  ((اصدقوا إذا حدثتم)) أي دخوهلا ((اْلنة

 /Musanad ''Ahmad Alrisala, 37)مصلحة أرجح من مصلحة الصدق ، يف أمر خمصوص ، كحفظ معصوم(( 

وعن أيب حممد ، احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما ، قال : حفظت من رسول هللا صلى  (417:22757
 almustadrik ealaa) دع ما يَريبك إىل ما ال يَريبك ؛ فإنه الصدق طمأنينة ، والكذب ريبة   :هللا عليه وسلم

alsahihayn lilhakim, 4/ 110: 7046) إىل )) أي: اترك ما تشكُّ يف كونه حسًنا أو قبيًحا ، أو حالاًل أو حراًما
أي : يطمئن  ((فإنه الصدق طمأنينة)) أي : واعدل إىل ما ال شك فيه يعين ما تيقنت حسنه وِحلهه ((ما ال يريبك

أي : يقلق القلب  ((وإنه الكذب ريبة)) إليه القلب ويسكن ، وفيه إضمار أي حملُّ طمأنينة أو سبب طمأنينة
( قال أبو جعفر : والطمأنينة معها حسن اخللق , والريبة معها سوء Fiad alqadir lillminawi, 3: 529ويضطرب)

اخللق وما يرتدد يف الصدور , وال خيرجه فتيا الناس , فعاد حبمد هللا ونعمته يف هذا الباب , عن رسول هللا صلى هللا 
( (sharah mushakil alathar lill Tahawi, 5:389ا , ال إىل تضاد بعضه بعضا عليه وسلم إىل تصديق بعضه بعض

ب صلى هللا عليه يعين الن–وعن أيب سفيان يف حديثه الطويل يف قصة هرقل عظيم الروم قال هرقل : فماذا أيمركم 
كم ، وأيمران ا يقول آابؤ قال أبو سفيان قلت : يقول : اعبدوا هللا وحده وال تشركوا به شيًئا ، واتركوا م –وسلم 

 .(, (Sahih Albakhari, 1: 8/7)ابلصالة ، والصدق ، والصدقة ، والعفاف ، والصلة
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 املبحث الثاين :مراحل تطبيق املنهج النبوي يف تعزيز قيمة الصدق. -
 اوال :مرحلة االستقبال والتهيئة. -
تخدمها الرسول يالحظ الوسائل واألساليب اليت كان يسان الدارس واملتفقه يف  السنة النبوية الشريفة يستطيع ان      
ثَُه: لتهيئة املتلقي فمنها ما كان لفظيا ومنها ما كان معنوَّي أو سلوكيا ويف احلديث َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبهاٍس، أَنههُ َحده ملسو هيلع هللا ىلص 

 َعَلْيِه َوَسلهَم: " ََّي ُغالُم، ِإين ِ ُمَعلِ ُمَك  َقاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلهى هللاُ أَنههُ رَِكَب َخْلَف َرُسوِل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم يَ ْوًما، ف َ 
اْسَتِعْن اِبِهِل، َواْعَلْم فَ َكِلَماٍت: اْحَفِظ هللَا حَيَْفْظَك، اْحَفِظ هللَا َتَِْدُه َُتَاَهَك، َوِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأِل هللَا، َوِإَذا اْستَ َعْنَت 

َفُعوَك ِإال ِبَشْيٍء َقْد َكتَ َبُه هللُا َلَك، َوَلِو اْجَتَمُعوا أَنه اأْلُ  َفُعوَك، ملَْ يَ ن ْ َلى َأْن َيُضرُّوَك، ملَْ عَ مهَة َلِو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن يَ ن ْ
(، يف هذا Sahih Muslim, 3: 1393َيُضرُّوَك ِإال ِبَشْيٍء َقْد َكتَ َبُه هللُا َعَلْيَك، رُِفَعِت اأْلَْقالُم، َوَجفهِت الصُُّحُف )

وي فيه دالالت يف تعزيز عملية االكتساب فهذا األسلوب النبملسو هيلع هللا ىلص احلديث نستشف أمهية كونه رَِكَب َخْلَف َرُسوِل هللاِ 
عظيمة تدل على أمهية التهيئة النفسية واملعرفية للتعلم. ويف حديث )حتري الصدق والكذب( تظهر أساليب التهيئة 

 والسلوكية  اليت حصرها الباحثان يف التايل:النفسة واملعرفية 

 املطلب االول :أسلوب التوصية:  -
احلديث الشريف جبملة موجزة )َعَلْيُكْم اِبلصِ ْدِق( ويسمى هذا أبسلوب )التوصية: ملسو هيلع هللا ىلص استهل الرسول      

recommendation ؛ حَتِْبيذ ؛  إْيصاء ؛ إْيعاز( وقد ورد يف قاموس املعاين ان التوصية تعين )إْسِتْحسان ؛ إْقرتاح ؛
ان استخدام الوصية له دالالت نفسية  (Sunan Altarmudhiu, 4: 248 /2516 ) (تَ زِْكَية ؛ تَ ْوِصَية ؛ َنِصيَحة ؛ َوِصي ة

رضي هللا عنه قال: وعظنا رسول  أيب جنيح العرابض بن سارية و معرفية تظهر جبالء يف االحاديث النبوية الشريفة فعن
ى هللا عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا : َّي رسول هللا ، كأهنا موعظة هللا صل

أوصيكم بتقوى هللا ، والسمع والطاعة ، وإن أتم ر عليكم عبد ؛ فإنه من يعش منكم فسريى   : (مودع فأوصنا، 
داثت األمور ، ، عض وا عليها ابلنواجذ ، وإَّيكم وحم اختالفا كثريا ، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني

، ان أسلوب املوعظة قد ااثر  (sunan altarmadhiu Bashshar, 4: 321/ 2676) الرتمذي(رواه ) فإن كل بدعة ضاللة
اْلانب الوجداين يف نفوسهم "وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا : َّي رسول هللا ، كأهنا موعظة مودع 

ديل فأوصنا" فاألسلوب النبوي الشريف قد رفع مستوى دافعيتهم للتعلم فطلبوا الوصية لعلمهم بقيمتها وامهيتها يف تع
ان الوصية  تتلخص فيها عصارة املعرفة واخلربات.ونعترب التوصية هنا منظما متهيدَّي مهما،يرى السلوك ال سيما 

( ان املنظمات التمهيدية )جمموعة من العبارات التنظيمية اليت Alharahsha,2007, 163,169"اوزبل" املذكور يف )
حيث يظهر  على املتعلم قبل مادة التعلمتكون على درجة عالية من العمومية والشمول يف صورة مواد متهيدية تعرض 
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بوضوح ارتباطها مهذه املادة ويتم نقلها عن طريق العرض وتقدم للمتعلم ابعتبارها اخلطوة األوىل يف وحدة التعلم. و 
 ينبغي ان يتسم املنظم التمهيدي ابألصالة، الوضوح، الشمول واإلجياز.

 جاح اسلوب التوصية ، قال جل وعال لهَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسولِ منط الشخصية القدوة من املبادٍ االساسية لن     
( ،ان تعليم al-quran, al-ahzab,33:21) ﴾ الله ِه أُْسَوة  َحَسَنة  لِ َمن َكاَن يَ ْرُجو الله َه َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر الله َه َكِثريًا

يز ة  وفيه من الصفات والقدرات مايؤهله للدعوة واالرشاد  ويتمالناس امور دينهم يقتضي ان يكون املعلم قدوة مؤثر 
اُء َعَلى اْلُكفهاِر ُرحََ  نَ ُهمْ ابلصرب واحللم واملرونة يف التعامل  قال تعاىل: حَممهد  رهُسوُل الله ِه َوالهِذيَن َمَعُه َأِشده -al﴾ ) اُء بَ ي ْ

quran, al-fath,48:29، منط الشخصية القدوة ، تنخفض لديه العصابية ( ان2019( ،كذلك اكد )امارال(Amaral 

, 2019.) 

 املطلب الثاين:بيان طبيعة تعلم قيمة الصدق: -
من املعاين اليت تستنبط من حديث )حتري الصدق والكذب( اهتمامه بشروط وعوامل التعلم املتعلقة ابلفطرة      

 اإلنسان وتعاىل سبحانه هللا واالكتساب فعبارة )الصدق يهدي اىل الرب( تدل على فطرية قيمة الصدق،     فطر
 دفعا وتدفعه أخطأ ما إذا تؤنبه لوامة نفسا له جعلف النفسية صحته حتفظ اليت اْللية السمات النفسية وعلى على
 تساعده اليت لكونه مزود ابلسمات االضطراب ، من فطرته سالمة على الفرد حيافظ الطريقة ومهذه التوبة والرجوع إىل
 اختط الذي النهج على الستقامة حيقق ا أن الفرد استطاع ما فإذا فقط أجله من خلق الذي الدور سلوك أداء على
 الرضا وعدم ابلتعاسة يشعر كليا، عندها أو جزئيا االستقامة حيقق أن يستطع مل إذا أما والرضا ، ابلسعادة شعر له

(. وقد دلت أحاديث كثرية على فطرية األخالق ،عن أيب هريرة عن النب صلى Mohana , 2019,28أخفق) ما بقدر
هللا عليه وسلم قال : )الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، خيارهم يف اْلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا ، 

وهذا  (Sahih Albukhary 8:104/6497)واألرواح جنود جمندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف  
أن خيار الناس يف  –صلى هللا عليه وسلم –احلديث دليل على فروق اهلبات الفطرية اخللقية ، وفيه يثبت الرسول 

وروي عن   التكوين الفطري هم أكرمهم خلقا ، وهذا التكوين اخللقي يرافق اإلنسان ويصاحبه على مجيع أحواله .
ْلخر حديثني ، قد رأيت أحدمها وأان أنتظر ا -صلى هللا عليه وسلم  - حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول هللا

 Sahihحدثنا : )إن األمانة نزلت يف جدر قلوب الرجال ، مث نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ( )

Muslim,4:2031/2638). يس : عبد ق وقوله صلى هللا عليه وسلم ألشج (،أن األصل يف الناس أن يكونوا أمناء
)إن فيك خلصلتني حيبهما هللا احللم واألانة ، فقال َّي رسول هللا كان يب أم حداث قال : )بل قدمي ( فقال احلمد ِهل 

.أما العبارة )يتحرى الصدق( Sahih Muslim tih eabd albaqi, 1:48/ 26)الذي جبلين على خصلتني حيبهما )
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هيئة النفسية  دور البيئة يف  التعلم  املتكامل مع الفطرة اليت متثل التفتدل على امهية االكتساب، فالتحري يشري اىل
واْلسمية للسلوك وهذا يدل على ان  االكتساب له دور كبري يف تفعيل الفطرة والوراثة وهذا ما يؤكده )اخرس 

 , Akhris &Shaykh) ( من ان السمات الشخصية اإلنسانية ال ميكن تفعيلها بعيدا عن البيئة2018والشيخ،

 ,al-quranَوهَلُْم َعَذاب  أَلِيم  مبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن﴾ ) ۖ   (، يقول عز وجل : ﴿يف قُ ُلومِهِم مهَرض  فَ زَاَدُهُم الله ُه َمَرًضا2018

al-bqrah,2:10  هذه اْلية تشري اىل ان االصل سالمة القلوب وان ما يعرتيها من امراض كالكذب والنفاق امنا،)
ما من مولود  :(للتأثر ابلبيئة وقد روى البخاري يف صحيحه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:هو نتيجة 

على هذه امللة  :(، ويف اللفظ اْلخر عند البخاري وغريهSahih Albakhary, 2:94/1358)يولد إال على الفطرة 
(Sahih Muslim tih eabd albaqi (4/2047) (23)،) على ملة اإلسالم  :ويف اللفظ اْلخر(Sahih Ibn HIban 

- (1:341/132, almaejim alkabir liltabaea, 1:283/827  وهذا يعين ان الطفل يولد ولديه كامل االستعدادات
(اىل ان الطفل يكون لديه استعداد فطري  2005الفطرية اليت حيتاج اليها لتحقيق اهداف وجوده وقد ذهب )زهران ،

حة اخللقي فيما بعد ،اذا هتيأت له فرصة الرتبية اخللقية السليمة وأن الفرد يولد وعقله صف لتعلم االخالق والسلوك
 , Zahran بيضاء ، ولديه إمكاانت عقلية وراثية مستعدة لتأثري البيئة ولتحديد منو هذه اإلمكاانت كما ونوعا(.)

ني دوافع ن بطريقة توافقية ومنسجمة ب( ولقد أثبتت األحباث العلمية أن منو مكوانت الشخصية يكو 2005,154-159
(، وهذا يدل على ان طبيعة السمات الشخصية يف منوها ختضع  لعاملي 2019)امارال ، الفطرة والعوامل البيئية،

 (.Amaral , 2019) الفطرة واالكتساب

 املطلب الثالث:أسلوب املقابلة: -
من االساليب الفعالة اليت استخدمه الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حديث )حتري الصدق والكذب( اسلوب    

( َوِمْن Alzrkushiu , 1957,3:458املقابلة وهو ذكر الشيء مع ما يوازيه يف بعض صفاته ، وخيالفه يف بعضها )
ُه، َكَقْولِِه تَ َعاىَل﴿ َخَواصِ  اْلُمَقابَ َلِة أَنهُه ِإَذا ُشرَِط يف اأْلَوهلِ  -al)  ﴾َفَأمها َمْن أَْعَطى َوات هَقى أَْمر  ُشرَِط يف الثهاين ِضدُّ

quran, al-layl,92: 5 ِالتهْكِذيِب ، َواْلُيْسَرى َواْلُعْسَرى وَ  (، قَاَبَل َبنْيَ اإْلِْعطَاِء َواْلُبْخِل ، َوااِلت َِقاِء َوااِلْسِتْغَناِء ، َوالتهْصِديق
هُ  ا ُجِعَل الت هْيِسرُي يف اأْلَوهِل ُمْشرَتًِكا َبنْيَ اإْلِْعطَاِء َوااِلت َِقاِء َوالتهْصِديِق ، ُجِعَل ِضدُّ ُمْشرَتًِكا َبنْيَ  -َوُهَو الت هْعِسرُي  -، َوَلمه

 . Alsyuti , 1394,4:81)  ) .َأْضَداِدَها
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 ( يوضح اسلوب املقابلة يف حديث الصدق والكذب1جدول )

 الكذب الصدق
 الكذب يهدي اىل الفجور الصدق يهدي اىل الرب
 الفجور يهدي اىل النار الرب يهدي اىل اْلنة

 يكذب ويتحرى الكذب يصدق ويتحرى الصدق
 يكتب عند هللا كذااب يكتب عند هللا صديقا

يعد اسلوب املقابلة من االساليب الفعالة يف االقناع حيث تبني للمتلقي احملاسن واملساٍو ويرتك له امر املفاضلة    
ثَ َنا ُشْعَبُة ، َعْن قَ َتاَدَة ، َعْن َصالِ   حٍ واختاذ القرار النغسي  وقد ورد يف حديث البخاري "عن ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب ، َحده

ُ َعْنهُ ، َقاَل : قَاَل َرُسو َأيب اخلَِليِل، عَ  ُل اَّللهِ َصلهى هللاُ َعَلْيِه ْن َعْبِد اَّللهِ ْبِن احلَاِرِث ، رَفَ َعُه ِإىَل َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم َرِضَي اَّلله
ا َوبَ ي هَنا بُورَِك هَلَُما يف بَ ْيِعِهَما، َوِإْن َكَتَما َفِإْن َصَدقَ  -َأْو َقاَل: َحَّته يَ تَ َفرهقَا  -َوَسلهَم: " البَ يِ َعاِن اِبخلَِياِر َما ملَْ يَ تَ َفرهقَا، 

ثَ َنا أَبُو َسَلَمَة حَيََْي Sahih albakhary, 3:58/ (2079) وََكَذاَب حمَُِقْت بَ رََكةُ بَ ْيِعِهَما ،كما ورد يف حديث الرتمذي : َحده
ثَ َنا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضهِل ، َعنْ  اِعيَل ْبِن ُعبَ ْيِد ْبِن رِفَاَعَة ، َعْبِد هللِا ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَ ْيٍم ، َعْن ِإسَْ  ْبُن َخَلٍف ، قَاَل : َحده

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِإىَل اْلُمَصلهى ، فَ رََأى النه  ِه أَنهُه َخرََج َمَع النهِبِ  َصلهى اَّلله ْعَشَر اَس يَ تَ َبايَ ُعوَن ، فَ َقاَل : ََّي مَ َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم ، َوَرفَ ُعوا أَْعَناقَ ُهْم َوأَْبَصاَرُهْم إِلَ  اِر ، َفاْسَتَجابُوا ِلَرُسوِل هللِا َصلهى اَّلله َعُثوَن يَ ْوَم التُّجه اَر يُ ب ْ ْيِه ، فَ َقاَل : ِإنه التُّجه

  (sunan altarmadhi Bashshar, 2:506 /1210).َدقَ الِقَياَمِة ُفجهارًا ، ِإاله َمْن ات هَقى اَّللهَ ، َوبَ ره ، َوصَ 

 املطلب الرابع:التعريف ابألمهية واملربرات.  -
من االساليب الفعالة يف التعلم توضيح امهيته ومربراته للمتلقي ويف حديث )حتري الصدق والكذب( "فان الصِ ْدَق    

مل السلوك وتعترب من املفردات اْلامعة اليت نشري اىل جم يَ ْهِدي ِإىَل اْلربِ  وان الرب يهدي اىل  اْلنة" حتقق اهلدف
رِِق اإلجيايب وقد فصل القرآن الكرمي ما تعنيه هذه املفردة يف قوله تعاىل:﴿لهْيَس اْلربه أَن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمشْ 

ى اْلَماَل َعَلٰى ُحبِ ِه َذِوي اْلُقْرََبٰ ِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنهِبيِ نَي َوآتَ َواْلَمْغِرِب َولَٰ ِكنه اْلربه َمْن آَمَن اِبلله ِه َواْليَ ْوِم اْْل 
ائِِلنَي َويف الرِ َقاِب َوأَقَاَم الصهاَلَة َوآَتى الزهَكاَة َوا ِبيِل َوالسه اَهُدوا ُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا عَ لْ َواْليَ َتاَمٰى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السه

-al-quran. alَن﴾ )و َوالصهاِبرِيَن يف اْلَبْأَساِء َوالضهرهاِء َوِحنَي اْلَبْأِس أُولَ ِٰئَك الهِذيَن َصَدُقوا َوأُولَ ِٰئَك ُهُم اْلُمت هقُ 

baqarat,2:177ببيٍت أاَن زعيم   ":قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :( ،وعن أيب أمامه الباهلي رضى هللا عنه قال
زعيم   يف رََبضِ  اْلنهةِ ملن ترك املر ِاَء وإن كان حُمقًّا وأاَن زعيم  ببيٍت يف وسطِ  اْلنهةِ  ملن ترك الكذَب وإن كان مازًحا وأانَ 

ويعترب ،   (Sunan 'Abi dawud al'arnuuwt, 7:178/4800)رواه أبوداود  " ببيٍت يف أعلى اْلنهةِ  ملن حُسن خُلُقه
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( أبهنا ان يعمل الفرد Rabye& Alriydi , 210,14اهم مكوانت الصحة النفسية اليت عرفها "ابرون" )الصدق احد 
ما يراه صوااب والصواب هو ان ال يكذب الفرد،وال يغش،وال يسرق،وال يهدد منو احلياة وسريها ،كما عرف ماسلو 

تمدة حيقق جمموعة من األهداف العليا املسالصحة النفسية من خالل حمكني :مها ان حيقق الفر انسانيته ، وان وان 
من اطار ساوي واشار اىل ان الفرد ينعم ابلصحة النفسية عندما يكون انساان كامال من خالل جمموعة من القيم 
العلياهي :الصدق ،الشجاعة يف التعبري عما يراه صوااب،التفاين يف أداء العمل،معرفة اخلري وان يتقبل كل هذا دون 

 شعورية ، ويف دراسة عن القيم خلص الباحث إىل أن القيم تلهم وحتفز وتدفع الناس-احليل الدفاعية الال اللجوء اىل
للوفاء ابلتزاماهتم وواجباهتم، وأن القيم ميكن أن توفر إرشادات وتطلعات ممتازة يف احلد من انداثر األخالق، وتصلح 

 (.Dawris &ital , 2019العاملية) ألن تكون هيكل يتم اختياره جيًدا ملدونة قواعد السلوك

 املطلب اخلامس :التعريف  بنواتج التعلم. -
"فان الصدق يهدي اىل الرب ، وان الكذب يهدي اىل الفجور" مجلتان وردات يف حديث )حتري الصدق والكذب(    

ج النهائية اليت ائتعربان  عن النواتج و املخرجات املرتبطة ابلصدق والكذب  " وتشمل النواتج " اإلجنازات والنت
( ،اذن الناتج من تعلم الصدق Sabri& Alraafieiu , 1439,27 حيققها التعلم ومدى انعكاسها على منو املتعلم")

هو الرب)وما يتعلق به من صفات( اما الناتج من تعلم الكذب هو الفجور)وما يتعلق به من صفات(.  ورد يف احلديث 
صلى هللا عليه  أيب هريرة عن النب  عن  مهام بن منبه  عن  معمر  أخربان  عبد هللا  أخربان  بشر بن حممد  حدثنا 
إَّيكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال حتسسوا وال َتسسوا وال حتاسدوا وال تدابروا  وال تباغضوا  قال  وسلم 

، ومن أبرز مظاهر الفساد املتسببة عن الكذب وغياب (Sahih Al- bokhary, 7:19/5143وكونوا عباد هللا إخواان )
 .(Abu diah , 2004'الواسطة ،هنب املال العام ، االبتزاز،غسيل األموال) احملاابة، ،احملسوبية و الرشوة(الصدق 

 والرتهيب(.املطلب السادس :التعزيز)الرتغيب  -
"الرب يهدي اىل اْلنة" هذه العبارة املبشرة متثل اعلى مراتب الرغيب فاقرتان الرب أبقوى املعززات االجيابية على     

االطالق)اْلنة( ،أو السلبية على االطالق )النار( من شانه ان ينمي دافعية املتعلم وجيذبه جذاب اىل اداء السلوك 
َرْيٍ مِ  املستهدف سيما وان اْلنة من الغيبيات اليت ِلُكْم لِلهِذيَن  وعد هللا مها الصادقني يقول تعاىل" ﴿ُقْل َأُؤنَبِ ُئُكم ِِ ن ذَٰ

َن الله ِه َوالله ُه َبِصري  مِ  ات هَقْوا ِعنَد َرمهِ ِْم َجنهات  ََتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواج  مَُّطههرَة  َورِْضَوان  
 الصهاِبرِيَن َوالصهاِدِقنَي َواْلَقانِِتنيَ  ﴾١٦﴿ الهِذيَن يَ ُقوُلوَن رَب هَنا إِن هَنا آَمنها فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوقَِنا َعَذاَب النهارِ  ﴾١٥﴿ ِعَبادِ اِبلْ 

قتصر وظيفة التعزيز على ( ،ال ت.(al-quran,al-eamran,3:15-17﴾ )١٧﴿ َواْلُمنِفِقنَي َواْلُمْستَ ْغِفرِيَن اِبأْلَْسَحارِ 
ز إىل  من الناحية االنفعالية أيضاً حيث يؤدي التعزي، فهو ذو أثر إجيايباملستقبل يف السلوك زَّيدة احتماالت تكرار

https://www.alukah.net/sharia/0/81934
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حتسني مفهوم الذات وهو أيضا يستثري الدافعية ويقدم تغذية راجعة بناءة. ويُعر ف أيضًا أبنه عملية زَّيدة تكرار 
لم عحدوث سلوك قليل التكرار أو اإلبقاء على درجة تكرار سلوك كثري التكرار. وللتعزيز أمهية كربى يف تيسري الت

 .وحتسني خمرجاته

 

 املبحث الثالث :اثنيا مرحلة االستجابة: -
 املطلب االول :اسلوب التقييم. -
لتحديد العالقات الداخلية  يف مرحلة االستجابة يتم أتسيس القيم على مفاهيم الصدق واستخدام هذه املفاهيم     

م مبا يتعلق مهما لقة ابلصدق أو الكذب  واإلملابني القيم والقدرة على التمييز  وتصنيف  املفاهيم والسلوكيات املتع
-al﴾ )٩٢﴿ يم  َلن تَ َناُلوا اْلربه َحَّتهٰ تُنِفُقوا ممها حتُِبُّوَن َوَما تُنِفُقوا ِمن َشْيٍء َفِإنه الله َه ِبِه َعلِ  من تفاصيل،يقول تعاىل: 

quran, al-eamran, 3: 92  آية  :ملسو هيلع هللا ىلصذران منها حَّت نبتعد عنها يقول أخرب عن املنافقني ِصال ليحملسو هيلع هللا ىلص (، الرسول
 sahih) , (Sahih Albakhary, 1:16/34)املنافق ثالث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤمتن خان 

muslim, 1:78/106)  خالًصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه  أربع من كن فيه كان منافًقا :ملسو هيلع هللا ىلص( ويقول
رواه  إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر ، وإذا عاهد غدر خصلة من النفاق حَّت يدعها :

( والصدق قيمة حمكية  (Sahih Albakhary,1:16/34)الشيخان من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما. 
عرب عن ت يقاس مها  مستوى السواء واالستقامة للمعرفة والوجدان والسلوك وهذا يعين ارتباطه بكثري من القيم اليت

  مدى التزام الفرد مهذه القيمة او تركه هلا ومن اهم املفاهيم الشائعة عامليا ما يلي:

تعدُّ ظاهرة إنسانيهة حتكمها قوانني اإلنسان وقَيُمه أفراًدا وجمتمعات ،تشتمل النهزاهة على قَيم  أوال : النزاهة:   
ملصلحة ر النهزاهة جلية لدى الفرد حني َتصطدم قراراته وأفعاله ابالكفاءة ، واالحرتام ، واحلفاظ على االلتزامات ، وتظه

"، وترتبط ابلبعد عن اللوم ، ونَزاهة .الشخصية وتعرف النهزاهة اصطالًحا يف الدراسات الرتبوية أبهنا: "البعد عن الشرِ 
فساد ، وعدم ات ، واستئصال الاخللق ، وتتحقق النهزاهة من خالل َمنظومة من القَيم للمحافظة على املوارد واملمتلك

 ( ، َعْن َأيب احلَْْورَاِء السهْعِديِ  ، َقاَل:قُ ْلُت لِلَحَسِن ْبِن َعِليٍ  : َما َتْذُكُر ِمْن َرُسولِ Alghamidi , 2016,13اإلضرار)
تُ َها يف َفِمي، َفانْ تَ َزَعَها َرُسوُل هللِا َصلهى الصهَدَقِة ، َفأَْلقَ هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم ؟ َقاَل : أَذُْكُر َأين ِ َأَخْذُت مَتْرًَة ِمْن مَتِْر  ي ْ

ََُْكُل الصهَدَقَة مْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم بُِلَعامِهَا ، َفأَْلَقاَها يف التهْمِر. فَ َقاَل َلهُ َرُجل  َما َعلَْيَك َلْو َأَكَل َهِذِه الته  رََة ؟ َقاَل : " ِإانه اَل 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “51 - 71” 
VOL: 7, NO 1, 2021 

 

64 
 

 Sunan َبة  ")ياَل : وََكاَن يَ ُقوُل : " دَْع َما يَرِيُبَك ِإىَل َما اَل يَرِيُبَك ، َفِإنه الصِ ْدَق طَُمْأنِيَنة  ، َوِإنه اْلَكِذَب رِ " قَ 

altarmudhiu sharh 'albani,4:668/2518 .) 

 على الصدق واليت تتضمن الوضوح(أبهنا جمموعة السلوكيات واْلليات الدالة 2003الطشة،)عرفهااثنيا :الشفافية:   
التام للتشريعات والقوانني واألنظمة ووضوح األداء والتقييم وعدالته ، ونشر املعلومات والبياانت واإلفصاح عنها ، 
وسهولة الوصول إليها ، وتبسيط اإلجراءات وآليات العمل ووضوحها ، وموضوعية اختاذ القرارات ، وامتالك نظام 

َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ْعرُِفونَهُ   Altashah, 2003,15-53) فحة الفسادواضح للمساءلة ومكا ( ، يقول تعاىل : ﴿الهِذيَن آتَ ي ْ
ُهْم لََيْكُتُموَن احلَْقه َوُهْم يَ ْعَلُمونَ  ( ،وقد ,al-baqarah,2: 146 al-quran﴾ )١٤٦﴿ َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهْم َوِإنه َفرِيًقا مِ ن ْ

ِقل بن يساٍر املزين قال : سعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ))ما من عبٍد يسرتعيه هللا روى مسلم  عن مع
(  ؛َعْن َعْبِد اَّللهِ Sahih Muslim, 1:125/227 رعيًة ، ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته ، إال حرم هللا عليه اْلنة(()

فَِإْن  -َأْو قَاَل: َحَّته يَ تَ َفرهَقا  -َقا، هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم: " البَ يِ َعاِن اِبخلَِياِر َما ملَْ يَ تَ َفره  ْبِن احلَاِرِث، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهِ َصلهى
 .((Sahih Albakhari, 3:58/2079َصَدَقا َوبَ ي هَنا بُورَِك هَلَُما يف بَ ْيِعِهَما، َوِإْن َكَتَما وََكَذاَب حمَُِقْت بَ رََكةُ بَ ْيِعِهَما " 

:األمانة هي أداء احلقوق واحملافظة عليها، وهي أحد أخالق اإلسالم وأساس من أسسه ، وهي :االمانة-اثلثا    
الفريضة العظيمة اليت رفضت اْلبال والسماوات واألرض حلها وحلها اإلنسان ، روى ابن ماجه عن عقبة بن عامٍر، 

ًعا فيه ))املسلم أخو املسلم ، وال حيلُّ ملسلٍم ابع من أخيه بي قال : سعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، يقول :
ِه َعْن ِإْسَاِعيَل ْبِن ُعبَ ْيِد ْبِن رَِفاَعَة ، َعْن أَبِي (Sunan Ibn Majah al'arnawuwt,3:355/2246)عيب  إال بيهنه له((؛ 

ُ َعَلْيهِ  ِه أَنههُ َخرََج َمَع النهِبِ  َصلهى اَّلله اِر ، َوَسلهَم ِإىَل اْلُمَصلهى ، فَ رََأى النهاَس يَ ت َ  ، َعْن َجدِ  َبايَ ُعوَن ، فَ َقاَل : ََّي َمْعَشَر التُّجه
َعُثو  :َفاْسَتَجابُوا ِلَرُسوِل هللِا َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َورَفَ ُعوا أَْعَناقَ ُهْم َوأَْبَصاَرُهْم إِلَْيِه ، فَ َقاَل  اَر يُ ب ْ َن يَ ْوَم الِقَياَمِة ِإنه التُّجه

 .(Sunan Altaramadhiu,2:506/1210ُفجهارًا ، ِإاله َمْن ات هَقى اَّللهَ ، َوبَ ره ، َوَصَدق )

:هو فضيلة يعرب فيها الشخص ابلقول والفعل عن آرائه ومشاعره ومعتقداته ورغباته دون رَّيء  رابعا : إلخالص    
عن عبد هللا بن عمرو .ابلصدق ، إذ أنه يعرب عن مدى تطابق القول مع الفعل اإلخالص  أو نفاق أو مواربة. ويرتبط

انه قال : ))املسلم من سِلم املسلمون من لس –صلى هللا عليه وسلم  -عن النب  -رضي هللا عنهما  -بن العاص 
ن مسعود رضي هللا عن اب( و Sahih albakhary ,1:11/10)ويده ، واملهاجر من هَجر ما هنى هللا عنه((؛ متفق عليه 

 Almustadrik) عنه قال : قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم : ) من غشنا فليس منا ، واملكر واخلداع يف النا
ealaa alsahihin lilhakim,10K138/10234) . 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “51 - 71” 
VOL: 7, NO 1, 2021 

 

65 
 

لوغ بالوفاء صفة إنسانية عندما يبلغها اإلنسان مبشاعره وحمسوسياته فإنه يصل ألحد مراحل  خامسا:الوفاء:   
النفس البشرية لفضائلها ، والوفاء صدق يف القول والفعل معًا ، والوفاء يلزم القيم السامية واملثلى لإلنسان ، فمن 

الوفاء قوامًا لصالح أمور  ( ، وقد جعل هللا Aleaskari , 1412,575فقد عنده الوفاء فقد انسلخ من إنسانيته)
قاعد يف بيتنا،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: دعتين أمي يوماً ، ورسول هللا وقد جاء عن عبد هللا بن عامر أنه .الناس

قالت : أعطيه  "وما أردت أن تعطيه؟" :-صلى هللا عليه وسلم-فقالت : ها ، تعال أعطيك ، فقال هلا رسول هللا 
 Sunan 'abi)كذبة   أما إنك لو مل تعطه شيئًا كتبت عليك" :-صلى هللا عليه وسلم-مترًا ، فقال هلا رسول هللا 

Dawud t al'arnawuwt, 7:342/4991). 

 املطلب الثاين :التحري والتنظيم. -
تهد تتمثل هذه املرحلة يف عبارة "َوَما يَ زَاُل الرهُجُل َيْصُدُق َويَ َتَحرهى الصِ ْدَق "فعندما يصل املسلم اىل هذه املرحلة جي    

بهات والظن ة اليت تعينه على التثبيت ويسعى ألن يبتعد عن الشيف البحث عن احلقيقة ويبحث عن القرائن واألدل
َثيِن بُ رَْيُد ْبُن َأيب َمْرمَيَ ، َعْن َأيب احلَْ  ثَ َنا حَيََْي ْبُن َسِعيٍد ، َعْن ُشْعَبَة ، َحده ْورَاِء السهْعِديِ  ، والشك قال الرتمذي : َحده

: َما َتْذكُ  َخْذُت مَتْرًَة ِمْن مَتِْر الصهَدَقِة ُر ِمْن َرُسوِل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم؟ َقاَل: أَذُْكُر َأين ِ أَ َقاَل:قُ ْلُت لِلَحَسِن ْبِن َعِليٍ 
تُ َها يف َفِمي ، فَانْ تَ َزَعَها َرُسوُل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم بُِلَعامِهَا، فَأَْلَقاَها يف الته  اَل َلُه َرُجل  َما َعَلْيَك َلْو ْمِر. فَ قَ ، َفأَْلَقي ْ

ََُْكُل الصهَدَقَة " قَاَل : وََكاَن يَ ُقوُل : " دَْع َما يَرِيُبَك ِإىَل  ا اَل يَرِيُبَك ، َفِإنه الصِ ْدَق مَ َأَكَل َهِذِه التهْمرََة ؟ َقاَل : " ِإانه اَل 
وعن النُّعمان بن َبشري رضي هللا  ((Sunan Altarmadhi - shakir + 'albani,4:668طَُمْأنِيَنة  ، َوِإنه اْلَكِذَب رِيَبة  " 

، وبينهما ُمَشبههات ، ال يعلمها كثري  عنه قال: سعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول " احلالل بنيِ  واحلرام بنيِ 
حول احِلَمى ، يوشك  ات ، كرَاٍع يرعىمن النهاس ، فمن اتهقى املَشبههات ، استربأ  لدينه وِعْرضه ، ومن وقع يف الشُّبه

 ،أن يُ َواقعه ، َأاَل وإنه لكلِ  ملك ِحَى ، َأاَل إنه ِحَى هللا يف أرضه حمارمه ، َأاَل وإنه يف اْلسد ُمْضغة ، إذا َصُلَحت 
وقد ورد  , (Sahih Albakhari, 1:20/ 52)َصُلح اْلسد كلُّه ، وإذا َفَسَدت ، َفَسد اْلسد كلُّه ، َأاَل وهي القلب 

َا سََِعْت َرُسوَل اَّللهِ  َوُهَو يَ ُقوُل  -صلى هللا عليه وسلم–يف احلديث)عن أُمه ُكْلُثوٍم بِْنَت  ُعْقَبَة ْبِن َأَِب ُمَعْيٍط َأْخرَبَْت أهنه
اُب الهِذى ُيْصِلُح َبنْيَ النهاِس َويَ ُقوُل َخرْيًا َويَ ْنِمى َخرْيًا »  َقاَل اْبُن   Sahih Albukhary (3:183/2692)«. لَْيَس اْلَكذه

لنهاِس َوَحِديُث الرهُجِل ا ِشَهاٍب َوملَْ َأْسَْع يُ َرخهُص ِِف َشْىٍء ممها يَ ُقوُل النهاُس َكِذب  ِإاله ِِف َثاَلٍث احْلَْرُب َواإِلْصاَلُح َبنْيَ 
 ( Musnad 'Ahmad Alrisala, 45:240/27272)اْمرَأََتُه َوَحِديُث اْلَمْرأَِة َزْوَجَها. 
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 التنظيم على مستوى  الشخصية اإلنسانية: -

تعترب الشخصية اإلنسانية وحدة كلية ال تتجزأ و تشمل قيمة الصدق اْلوانب املعرفية ، الوجدانية والسلوكية يف 
تكامل فيها مكوانت ت الشخصية ،فاملعرفة تعمل على تعزيز امليول والقيم واالَتاهات ،اما السلوك ما هو  إال  ترمجة 

 الشخصية .

 ( يوضح تكامل  قيمة الصدق يف الشخصية1شكل ) 

 

 
 املستوى املعريف: -
يِن َحِنيًفا  لقد أودع اخلالق عز وجل يف نفوس اخللق فطرة التوحيد والعبادة يقول جل جالله:﴿     َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِ 

يُن اْلَقيِ ُم َولَ ِكنه َأْكثَ رَ ِفْطَرَت الله ِه الهيِت َفَطَر النهاَس  َها اَل تَ ْبِديَل خِلَْلِق الله ِه َذِلَك الدِ  ﴾ ٣٠ النهاِس اَل يَ ْعَلُموَن ﴾﴿َعَلي ْ
(al-quran, al-ruwm30: 30  وقد جاء يف احلديث الصحيح ، يقول،)ما من مولود يولد إال على الفطرة  :ملسو هيلع هللا ىلص 

(Sahih Albakhary,2:94/1358)   (ويف الل ،)على هذه امللة  ) :فظ اْلخر عند البخاري وغريه(Sahih Muslim, 

ادي يقول هللا:إين خلقت عب على ملة اإلسالم ،ويف حديث رواه مسلم يف الصحيح :(، ويف اللفظ اْلخر4:2047/23
،   فبني (sahih Ibn Hiban, 1:341/132) حنفاء فاجتالتهم الشياطني وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطااًن  

سبحانه أنه خلق عباده حنفاء موحدين ولكن طرأ الشرك عليهم بعد ذلك بسبب املضللني من آابئهم وأمهاهتم 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه ، يعين : يدعونه إىل ذلك ويربونه على الشرك فيخرج عن  :وغريهم ، وهلذا قال

ليمة[ ل مولود يولد يف مبدأ اخللقة ]على الفطرة أي على اْلبلة السالفطرة بسبب تربية والديه وقيل : معناه أن ك
(Sharah Alsanat lilbighwi, 1:160). يقول جل وعال ﴿َفَمْن أَْظَلُم ممهن َكَذَب َعَلى الله ِه وََكذهَب اِبلصِ ْدِق ِإْذ ،

قيمة الصدق

صدق 
ةالمعرف

صدق 
الوجدان

صدق 
السلوك
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(وهذا يدل على  أن نظام االعتقاد al-quran, al-zomar,39:32﴾ )٣٢﴿ َجاَءُه أَلَْيَس يف َجَهنهَم َمثْ ًوى لِ ْلَكاِفرِينَ 
يف االسالم هو االساس لنظام القيم،فإذا كانت العقيدة يف االسالم تقرر ان هللا سبحانه قد خلق االنسان ليكون 
خليفة يف األرض فان نظام القيم هو جمموعة املبادٍ واملعايري اليت تستهدف ضبط السلوك البشري وتنظيمه لتحقيق 

(،وهذا يدل على  أن االصل يف  Malkawy , 1429,13-14( )1429تخالف البشري يف االرض)ملكاوي ، االس
االنسان هو صدق العقيدة اليت فطر عليها وأن التعلم يتأثر ابلعوامل البيئية  فيكون انَته غري متسق مع مبادٍ الفطرة 

 مما فد يتسبب يف ظهور االحنرافات الفكرية  وضالالت االعتقاد.

 املستوى الوجداين: -
حينما يتسم املكون الوجداين يف الشخصية االنسانية ابلصدق يشكل جدار حاية من االضطراابت النفسية      

املتسببة عن احنرافات امليول واالَتاهات والبعد عن القيم واألخالق،وميثل الصدق منظومة كونية متكاملة واإلنسان 
لهَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل الله ِه أُْسَوة  َحَسَنة  لِ َمن   قال تعاىل: يف تفاعله مع القيم يستمد الدافع من الرسل واألنبياء  

( وعندما تتسق االنفعاالت al-quran, alahzab, 33: 21﴾ )٢١َكاَن يَ ْرُجو الله َه َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر الله َه َكِثريًا ﴿
م تهيأ ويستعد نفسيا خلوض الصعاب يقول تعلى يف حمكالصادقة مع االَتاهات والقيم حيمل املسلم االمانة وي

ا زَاَدُهْم ِإاله ِإميَااًن مَ َوَلمها رََأى اْلُمْؤِمُنوَن اأْلَْحزَاَب َقاُلوا َه َذا َما َوَعَداَن الله ُه َوَرُسوُلُه َوَصَدَق الله ُه َوَرُسوُلُه وَ  التنزيل:
( وعن  َعاِئَشَة رضي هللا عنها، َقاَلْت : َما َكاَن ُخُلق  أَبْ َغَض ِإىَل  al-quran, al-ahzab,33:22)  ﴾٢٢﴿ َوَتْسِليًما

 َصلهى هللُا َعَلْيِه َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم ِمَن اْلَكِذِب ، َوَلَقْد " َكاَن الرهُجُل َيْكِذُب ِعْنَد َرُسوِل هللاِ 
َها تَ ْوبَةً " َوَسلهَم اْلَكِذبَةَ ، َفمَ  -(sahih altarghib waltarhib,3:73)ا يَ زَاُل يف نَ ْفِسِه َعَلْيِه َحَّته يَ ْعَلَم أَنههُ  َقْد َأْحَدَث ِمن ْ

 ،والتوبة دليل على صدق الوجدان.

 املستوى السلوكي:    -
؛ ويوصف الكذب  ؛ وهو عكس االخالق من الفضائل ويعد من مكارم فضيلة قول احلقيقة ، وهو هو والصدق    

الوالء األمانة واالستقامة و  صادق ويرتافق الصدق مع اخلصال احلميدة مثل الشخص الذي يتحدث ابحلقيقة أنه
يقول ..واإلخالص ؛ وهو سة حسنة هلا مكانة عظيمة عند أغلب اجملتمعات ويف العديد من األدَّين واملعتقدات

َوالهِذي  ﴾٣٢﴿ اِفرِينَ َعَلى الله ِه وََكذهَب اِبلصِ ْدِق ِإْذ َجاَءُه أَلَْيَس يف َجَهنهَم َمثْ ًوى لِ ْلكَ تعاىل : ﴿َفَمْن أَْظَلُم ممهن َكَذَب 
-al﴾ )٣٤﴿ هَلُم مها َيَشاُءوَن ِعنَد َرمهِ ِْم َذِلَك َجزَاُء اْلُمْحِسِننيَ  ﴾٣٣﴿ َجاَء اِبلصِ ْدِق َوَصدهَق ِبِه أُولَ ِئَك ُهُم اْلُمت هُقونَ 

quran al-zomar,39: 32-34.يف هذه اْلَّيت َتاوز مفهوم الصدق االقوال اىل الوجدان والسلوك ،) 
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ابلنظر إىل مفردات القرآن الكرمي  ِ فإن أكثر األلفاظ صلة مبفردة : )الصدق (   هي كلمة : )احلق( ،يقول تعاىل     
واحلق لغة: ضد الباطل واملصطلحان  ( al-quran, al-nasa,4:122) ﴾ ) ياًل : ﴿َوْعَد الله ِه َحقًّا َوَمْن َأْصَدُق ِمَن الله ِه قِ 

والعالنيَة واحلق مطابقة ما يعتقده الشيء يف نفسه  يتقارابن يف املعىن من جهة املوافقة . الصدق هو مطابقة بني السر  
 (. Rady , 1437،الصدق نقيض الكذب واحلق نقيض الباطل  )

ويستدل بصدق السلوك على صدق الوجدان ،قال تعاىل ﴿مِ َن اْلُمْؤِمِننَي رَِجال  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الله َه َعَلْيِه      
ُلوا تَ ْبِدياًل  ُهم مهن يَنَتِظُر َوَما بَده ُهم مهن َقَضى حَنَْبُه َوِمن ْ َب اْلُمَناِفِقنَي َويُ عَ  لِ َيْجزَِي الله ُه الصهاِدِقنَي ِبِصْدِقِهمْ  ﴾٢٣﴿ َفِمن ْ ذِ 

،وقد روى أَيُّوُب ( al-quran, al-al-hzab,33: 23-24﴾ )٢٤﴿ ِإن َشاَء َأْو يَ ُتوَب َعَلْيِهْم ِإنه الله َه َكاَن َغُفورًا رهِحيًما
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشْوَذٍب، َعْن َمَطٍر اْلَورهاِق، َقاَل: " خَ  ااَن يف َعْبٍد َكاَن َساِئُر َعَمِلِه تَ بَ ًعا صَلَتاِن ِإَذا كَ ْبُن ُسَوْيٍد الرهْمِليُّ

 ((Shaeb Al'iiman ,6:516/4556)هَلَُما ُحْسُن: الصاَلِة، َوِصْدُق احْلَِديِث " 

تظهر املشكالت واالضطراابت السلوكية عندما يكون هناك فجوة بني املعتقد والسلوك وبني االقوال واألفعال     
ُلوَن اْلِكَتاَب أََفاَل تَ ْعِقُلونَ ،قال تعاىل:  -al-quran al) ﴾٤٤﴿ ﴿أأََتُْمُروَن النهاَس اِبْلربِ  َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنُتْم تَ ت ْ

bagarah,2:44)  يف صحيح مسلم قوله صلى هللا عليه وسلم "ال تدخلون اْلنة حَّت تؤمنوا ، وال تؤمنوا   وقد ورد
(كما   sahih albakhary, 1:11/10)  شيء إذا فعلتموه حتاببتم : أفشوا السالم بينكم"حَّت حتابوا أوال أدلكم على 

هللا عنهما  رضي -ان املسلم احلق هو من يطبق مبادٍ االسالم و مقاصد الشريعة عن عبدهللا بن عمرو بن العاص 
ر ما هنى ده ، واملهاجر من هجَ قال: ))املسلم من سِلم املسلمون من لسانه وي -صلى هللا عليه وسلم  -عن النب  -

 .(Almustadrik ealaa alsahihin lilhakim 3:65/4407)هللا عنه(( 

 املطلب الثالث :مرحلة الثبات والتمثل القيمي)الصديقية(. -
يًقا"هذه العبارة من حديث حتري الصدق والكذب تعرب عن املرحلة اليت يصل فيها الف    رد "َحَّته ُيْكَتَب ِعْنَد اَّللهِ ِصدِ 

اىل مستوى الدمج الكامل لقيمة الصدق يف كامل مكوانت الشخصية فيغدو مهيئا نفسيا للتعامل مع املواقف وقد  
نه كان للتمثل ابلقيم فقد وصفته ام املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ابكان الرسول صلى هللا عليه وسلم اصدق مثال 

قرآن ميشي على االرض،وقد عرف يف اْلاهلية ابلصادق االمني ،وكذلك  ابوبكر الصديق رضي هللا عنه  كان خري 
سري ابلنب صلى ملا أ :  رضي هللا عنها  وعن أبيها مثال للتمثل ابلقيم فيما أخرجه احلاكم يف املستدرك  عن عائشة

هللا عليه وسلم إىل املسجد األقصى أصبح يتحدث الناس بذلك ، فارتد انس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه ، وسعوا 
بذلك إىل أيب بكر  رضي هللا عنه   فقالوا : هل لك إىل صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إىل بيت املقدس ؟ قال : 
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كان قال ذلك لقد صدق ، قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس   أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم. قال : لئن
فلذلك  .وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم إين ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه ِرب السماء يف غدوة أو روحة

من وصف هذه  (، و"ابن القيم" هو خريAlmustadrik ealaa alsahihin lilhakim 3/65أبو بكر الصديق ) سي
املرحلة حيث  يقول يف الصدق إنه: )منزلة القوم األعظم الذي منه تنشأ مجيع منازل السالكني، والطريق األقوم الذي 
من مل يسر عليه فهو من املنقطعني اهلالكني، وبه متيهز أهل النفاق من أهل اإلميان، وسكان اْلنان من أهل النريان، 

ا ُوضع على شيء إال قطعه، وال واجه ابطاًل إال أرداه وصرعه، من صال به مل ترده وهو سيف هللا يف أرضه، الذي م
صولته، ومن نطق به علت على اخلصوم كلمته، فهو روح األعمال، وحمكُّ األحوال، واحلامل على اقتحام األهوال ، 

ته فسطاط اليقني ، ودرجوالباب الذي دخل منه الواصلون إىل حضرة ذي اْلالل ، وهو أساس بناء الدين، وعمود 
اتلية لدرجة النبوة، اليت هي أرفع درجات العاملني ، ومن مساكنهم يف اْلنات : َتري العيون واألهنار إىل مساكن 
الصديقني ، وقد أمر هللا سبحانه أهل اإلميان: أن يكونوا مع الصادقني ، وخصه املنعم عليهم ابلنبيني والصديقني 

-al-quran, al) ﴾ ََّي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ات هُقوا اَّللهَ وَُكونُوا َمَع الصهاِدِقنيَ  ﴿ ل تعاىل:والشهداء والصاحلني، فقا

tawibah,9:119) . 

 خامتة البحث: -
 نتائج البحث: -

تمد توصل الباحثان اىل النتائج التالية:يف مرحلة االستقبال والتهيئة النفسية واملعرفية مشلت االساليب )التوصية ويع   
االكتساب( بيان طبيعة تعلم قيمة الصدق )الفطرة و -على منط الشخصية القدوة ويشمل الدالالت النفسية واملعرفية

 (. والتعزيز )الرتغيب والرتهيب -بيان نواتج التعلم-التعريف ابألمهية واملربرات -اسلوب املقابلة-

 -)التنظيم على املستوى املعريف،االنفعايل،والسلوكي( التحري والتنظيم ويشمل -يف مرحلة  االستجابة ) التقييم     
 )الصديقية(. والتمثل القيمي -الثبات

 التوصيات -
 بناء على نتائج البحث يوصي الباحثان ابْليت:

  .اعتماد املفهوم الصحيح للصدق -
 االهتمام مببادٍ الفطرة اإلنسانية وعالقتها ابالكتساب. -
  .ترسيخ املفاهيم ذات العالقة ابلصدق -
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 .تصميم برانمج لرتسيخ قيمة الصدق بناء على األساليب الواردة يف نتيجة البحث -
   .استخدام أسلوب التعزيز -
  املقرتحات: -

 .جراء مزيد من الدراسات عن قيمة الصدقإ
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