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  االمتحاناتاالمتحاناتالغش يف الغش يف 
تأهيلي لوظيفة، وقمت بالغش من زميليت يف  المتحانتقدمت : سؤال

أنين أقسمت  ألحصل على التأهيل، فما حكم ذلك؟ وما حكم االمتحان
آخر وليس  امتحانباهللا لزميليت أنين مل أغش منها، وكنت أقصد يف باطين 

  ؟االمتحانهذا 
======================  

صلى احلديث الصحيح من رسول اهللا !! الغش :املخالفة األوىل: هناك خمالفتان
الترمذي وأيب داود عن أيب صحيح مسلم وسنن ( }من غَشنا، فَلَيس منا{ :يقول اهللا عليه وسلم

   ).هريرة
الغش بكل أنواعه ويف كل أحوالـه   صلى اهللا عليه وسـلم حرم سيدنا رسول اهللا 

على املسلمني واملسلمات، وأراكم توافقوين على أن ما به أمتنا اإلسالمية اآلن مـن  
أو  ،أو يف جمـال الفضـائيات   ،ختلف عن األمم الناهضة املتقدمة يف جمال التكنولوجيا

سببه األساسي أن التعليم عندنا  ،جمال أيأو حىت يف جمال األغذية، أو يف  ،جمال النت
يقوم على الغش، فال ينمي اإلبداع، وال يفتح ملَكة اإلهلام حىت يستطيع كلٌ يف جماله 

  .وأن يكتشف فننهض كما ضت األمم ،أن يبدع وأن خيترع
كذباً، واليمني إذا حلفها اإلنسان وهو  وجلَّ عزهي اليمني باهللا  :املخالفة الثانية

وأن قسمه لـيس   مث اتضح له بعد روية أنه أقسم خطأً، يعرف أو يتأكد أنه على احلق
فعليه كفارة ميني، إما أن يعتق رقبة إن وجدت، أو يصوم ثالثة أيام، أو يطعم  ،صحيح

 عند احللـف أنـه   لكن لو حلف اإلنسان مييناً وهو يعلم علم اليقني .عشرة مساكني
  .يغمس صاحبه يف النار أيفهو ميني غموس،  ،كاذب يف هذا اليمني

والتوبة النصـوح أن   ،ر، وال بد له أوالً من توبة نصوحوهو كبرية من الكبائ
مما جناه،  عز وجلَّيشعر اإلنسان بالندم واخلجل واألسف على ما فعل، مث يتوب إىل اهللا 

ممـا   ر بـأمرٍ إىل هذا العمل مرة أخرى، مث بعد ذاك يكفِّ ماً أكيداً أال يعودويعزم عز
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  .ذكرناه، فيصوم ثالثة أيام أو يطعم عشرة مساكني
*******************  
  اإلسراف يف امللبساإلسراف يف امللبس

ويتكلف الفستان الواحد عدة آالف من  ،ها من اخلارجأمي تأيت بثيابِ: سؤال
ف بآالف الرياالت وال الرياالت، فهل هذا إسراف؟ وما حكم شراء فستان الزفا

  يلبس إال ليلة واحدة؟
===============================  

والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بـين  ﴿ :عز وجلَّيقول اهللا 
{  :يف األمر اجلامع يف هـذا الشـأن   صلى اهللا عليه وسلمقال  ].فرقانال٦٧[ ﴾ذَلك قَواما

الْبقُوا ودصتوا، وبراشالكُلُوا، وو ،يلَةخرِ مي غَيوا، فسفرابن ماجـة والنسـائي   ( }  س
  ).واإلمام أمحد عن عبد اهللا بن عمرو

ودقة بصريته  ،يف هذا احلديث يظهر لنا صدق فراسته صلى اهللا عليه وسلم والنيب
أو يف األكل يعـود   ،واللبس ييف الز يف تشخيص هذا األمر، فاإلنسان الذي يسرف

إما لكثرة اإلنفاق باملال، ويريد أن ينفق منه حىت ال يكون مثل غـريه مـن    :ألمرين
وهي اخليالء، فإذا صنعت  -الفقراء، أو ألن عنده رغبة يف املباهاة والزهو على غريه 

 إِنَّ اللَّه ال ﴿ : أيضاًثوباً بآالف اجلنيهات للمباهاة والفخر واخليالء فهذا يقول فيه اهللا
هى احلبيـب  كما ن ،عن ذلك عز وجلَّهى اهللا نفَ ،]لقمان١٨[ ﴾ يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

  .عنه صلى اهللا عليه وسلم
إذاً علينا أن نلزم الوسطية، والوسطية أن نراعي احلكمة اليت من أجلها نصنع 

واد الغذائية اليت حيتاج إليها اإلنسان وال الشيء، حنن نأكل ونصنع الطعام الذي به امل
   يستطيع أن يستغين عنها، واللبس لستر العورات وإظهار املرء يف مظهـر فيـه عـز 
وتكرمي لإلنسان، واإلنسان يزهو خبلُقه وال يزهو بثوبه، ويزهو بفعله وال يزهو بقوله، 

يت يتخلق ا بـأخالق  ألنه جيب أن يكون اإلنسان يف املقام األول بأخالقه وأوصافه ال
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  . صلى اهللا عليه وسلماهللا، أو بأخالق كتاب اهللا، أو بأخالق سيدنا رسول اهللا 
أما يف الثياب فعليه أال يتغاىل فيه، ألن اإلسالم ى عن املغـاالة يف الريـاش   

يـدخل يف   ،يف ذلك -ضرورية  -والزي والثياب، والذي يصنع ذلك وال حاجة له 
إِنَّ الْمبذِّرِين كَانواْ إِخوانَ  ﴿ :تبذير، والتبذير ى عنه اهللا وقالبند اإلسراف وبند ال

 ﴾ إِنـه الَ يحـب الْمسـرِفني    ﴿ :وقـال يف املسـرفني   ،]سراءاإل٢٧[ ﴾ الشياطنيِ
والدافع الذي يدفع الناس إىل ذلك أم يظنون أم أحرار فيما اكتسبته  ].نعاماأل١٤١[

  !!مواهلم ويصنعون ا ما يشاءونأيديهم من أ
نفق منه حبساب على لكن املؤمن يتربى على أن املال مال اهللا، سلَّمه له اهللا ي

ه إىل اهللا يف عمل خـري، أو يف  ضرورياته اليت ال يستغين عنها، وما زاد عن ذلك يرد
ت خريية، ، أو يف إنفاق على الفقراء، أو يف إنفاق على املساكني، أو مشروعاعمل بر

آمنـوا بِاللَّـه   ﴿ :وهذا حال املؤمن مع اهللا، واملؤمن دائماً يرن يف أذنيه قول مـواله 
يهف نيلَفختسلَكُم معا جمقُوا مأَنفو هولسرفاملال مال اهللا، وأنا خليفـة   ].ديداحل٧[ ﴾و
عن اهللا، وأمني خمازن هلذا املال الذي خنِلَواملخازن ال ينفق إال يف البنود  اهللا، وأمني يه

اليت ال غىن له عنها،  - يف كتاب اهللا ويف سنة رسول اهللا - اليت أباحتها له شريعة اهللا
 ﴾ربـك ثَوابـا وخيـر أَمـالً    والْباقيات الصالحات خير عند ﴿ :والباقي يدخله يف

  ].كهفال٤٦[
وكَذَلك جعلْناكُم أُمـةً  ﴿ :وسطية يف اإلنفاقولذا أمرنا اهللا وأمرنا رسوله بال

والوسطية يف األثاث ، والوسطية يف اللبس، الوسطية يف الطعام ].بقرةال١٤٣[ .﴾وسطًا
أمـر   أيلوسطية يف ا، والوسطية يف اقتناء السيارات، والوسطية يف املكتب، والرياش

صلى يه وأمرنا به سيدنا رسول اهللا من األمور هي األمر الذي اختاره لنا اهللا، وكان عل
 .اهللا عليه وسلم

ومن هنا نقول فيمن تشتري ثوباً للزفاف يكلف آالفاً مؤلفة وال حاجة هلـا  
ه، ر ثوباً للزفاف يكون مناسباً هلا يؤدي الغاية مث تـرد إما أن تؤج :هي أمام أمرين: به

صدق به إىل جهة من جهات اخلري أو تشتري ثوباً يليق ا ويكون مالئماً ألقراا مث تت
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ـن غـري    والربمن املؤسسات اليت ترعي الفتيات ليلبسونه يف حفالت الزفاف، أل
  .قادرات، لو اختارت هذا أو ذاك فهو الصواب

! وماذا تفعـل بـه؟  ! لكن إذا لبسته مرة مث ركنته يف األثاث، ماذا تصنع به؟
ل عنه اإلنسان من أين أكل مال يس! قته فيه؟عن املال الذي أنف عز وجلَّوماذا تقول هللا 

له لـه  اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ املسلم دائماً وأبداً جيعل نفسه أميناً على املال الذي خو
اهللا، واملال مال اهللا، لذا ال ينفق منه إال مبا يرضي اهللا، ولذا لو أنفق هـذا املـال يف   

  .الذنوب واآلثام حياسبه عليه اهللا
***********************  

  الشك القاتلالشك القاتل
أنا أعيش يف حالة مضنية من الشك القاتل ألين أشك أن زوجيت يف : سؤال

عالقة مع جار لنا، واجلميع يقول يل أا أوهام وحكايات يف رأسي فقط، ولكين 
  ال أصدق ذلك، فما العمل؟

==================================  

مـن   درِحتض على اخلري وعمل الرب، وقد تاخلواطر قد ترِد من اهللا وهي اليت 
النفس وهي اليت حتض على املخالفة والعصيان، وقد ترِد من الشيطان وهي اليت يج 
اإلنسان حنو قطيعة إنسان، أو حنو اهلجوم على إنسان، أو حنو معاداة إنسان، أو حنـو  

وأبداً أن يأخذ  واإلنسان عليه دائماً .كراهة إنسان، كل هذه اخلواطر متر على القلب
صلى اهللا عليه وسلم بقول النيب: }قِّقحفَال ت تنرواه الطرباين عن حارثة بن النعمان( }إِذَا ظَن.(  

إذا كان هناك أدلة حسية مادية شرعية ملموسة حمسوسة تؤكد هذا الظـن  
خطـوة حـىت تـتم     أيوأن أحترى جيداً قبل أن أقدم على  ،فيجب على أن أتوقف

الْبينةُ علَـى مـنِ   { :صلى اهللا عليه وسلملقوله  ،ات وتستتم الدالالت احملسوساتالتحري
  ).سنن الترمذي والنسائي ومسند اإلمام أمحد عن عبد اهللا بن عمرو( }ادعى

عـز  ، واهللا ىنة تثبت صحة هذه الدعوأمر تدعيه البد أن يكون معك بي أي
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قد يكون الفاسق إنسان،  ].اتاحلجر٦[ .﴾سق بِنبأ فَتبينواإِن جاءكُم فَا﴿ :قال لنا وجلَّ
وقد يكون الفاسق خاطر سوء يف القلب ورد إليه من النفس أو من الشيطان، وسواء 

  .هذا أو ذاك ال بد أن يكون هناك دليل مادي حمسوس ملموس
ى دة اإلنسان إلنسان بينأينا عن جما مة بغري بي،ـا تـثري    نة أو دليلأل

نة، إنسان حلقيقة ليست معها بي أيالنفوس بغري أمر حمسوس ملموس، وى عن جماة 
ه، وهذا حيدث مع كثري من األزواج، فنرى وأحاول أن أُكرهه على أن يعترف مبا أظن
شدالبد لك من عالقـة   :د على زوجته ويقول هلابعض شبابنا بعد الزواج حياول أن ي

لـك وهلـذا    مـا !! زواج، اعتريف وسأساحمك، ويصر على هذا األمرشرعية قبل ال
فـال  !! حىت أن الزوجة رمبا تكذب عليه لترضيه وتنجو من هذا اإلحلـاح !! املاضي؟

ينبغي لإلنسان أن يظن أي حققه إال بعد املالبسات احلسية واملادية اليت تتحقق  ظنوي
  .ا مثل هذه األمور الشرعية

شيئاً حمسوساً، ومل تسـتند إىل شـيء    ما دمت مل تر: ذا األخولذلك نقول هل
جالوسواس من نفسك، وهـو   اهذ ملموس فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم، وخر

وسواس من الشيطان يريد أن يثري الضغينة بينك وبني زوجك ليعكر صفو حياتـك،  
وجيعل حياتك يف هم وغم يصاب بداء الغرية اليت  وهذا شبيه ملن .على الدوام ونكد

ى عنها نبي فكثري من شبابنا  وهذا مرض استشرى يف جمتمعنا اآلن، صلى اهللا عليه وسلمنا
  .مصاب بداء الغرية

والغرية منها غرية حممودة عند الدالئل والقرائن، كمن وجد مـن يريـد أن   
لكن هناك غرية بغـري   .يشاكس زوجته، أو من يريد أن خيتطف زوجته فهذا يغار هنا

ا قد تؤدي باملرأة ألن تكره زوجهـا كراهيـة   قرينة وال بينة، وهذه غرية مذمومة أل
مطلقة، ألا غرية بدون ريبة، كأن مينعها من الوقوف يف النافذة أو البلكونة اليت تطل 

هل تضـعها يف سـجن أم يف   ! من الشقة حىت ال يراها أحد حوهلا، ما هلا وملن حوهلا؟
وهل ترضى لنفسك أن تعيش يف هذا السجن بني األربع جدران ال تنظـر إىل  ! قة؟ش

  !!هنا وال إىل هناك؟
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مادام ليس هناك ريبة لم تجشم نفسك وزوجك ذه املشاق اليت تؤدي إىل 
بل إنك إن أكثرت من الغرية عليها بغري حـقٍ؛ رماهـا النـاس    !! الكراهية العمياء؟
رمى ة على أهلك فتال تكثر من الغري( :لذا قال اإلمام علىالزائد ا و بالسوء لشكك

سببتها الغرية اليت يقول فيها الـنيب   اليتهذه التصرفات احلمقاء  .)بالسوء من أجلك
سنن أيب داود والنسائي وصحيح ابن حبان ( }من الْغيرة ما يبغض اللَّه{ :صلى اهللا عليه وسلم

  ).عن جرب بن عتيك األنصاري
أو تكون زوجته عاملة ومعها زمالء، ومعها تليفون حممول وتضع عليه أرقام 

ألا يف حاجة إليهم وهم يف حاجة إليها لتنظيم العمل، فإذا  ،تليفونات هؤالء الزمالء
نالذي يتحدث؟ وماذا يقول؟ وملاذا يطلبـها   رنَّ التليفون يف البيت يريد أن يعرف م

فتعتقد أنه ال يثق فيها، وأنه ال يعتد ا، وهذا ممـا يـثري   هنا؟ وهذا يؤلب عدم الثقة، 
اإلحن والشحناء والبغضاء بني الزوجني، وسبب كل ذلك الغرية اليت ليس هلا سبب، 

  .وليس عليها دليل
فاإلنسان املؤمن يعمل بشرع اهللا، فال يأخذ إال بـدليل حسـي حمسـوس    

رر أمامه مـرات حـىت يتخـذ    ملموس، وهذا الدليل رآه بعينيه، ومسعه بأذنيه، وتك
  .خطوات إجيابية، وإال فليطرد الشيطان ليعيش هو وأهله وزوجه يف أمان إن شاء اهللا

من الشيطان، والرجوع إىل منـهج   االستعاذةالغرية القاتلة إذا مل ينفع معها 
صلى اهللا عليه وسلمنا العدنان الرمحن الذي جاء به نبيفهذا مرض ، حيتاج إىل طبيب نفسي 

  .يعاجل هذه الغرية القاتلة اًمن أطباء األمراض النفسية ليضع له عالج اختصاصي
الغرية قد تكون من تأثري البيئة الطبيعية اليت منا فيها اإلنسان، كأن يكون قد 
منا يف بيئة جامدة وأهلها متشددون يف مثل هذه ااالت، وما أكثر املتشددون علـى  

وقد يكون سلوكه يف شبابه غري سوي، فال يصدق أن  اآلن، مالنساء يف بلدان اإلسال
ميشي على مذهب  النقي لكن املؤمن التقي .وهذا كثري ،هناك بنتاً سوية أو امرأة تقية

وسلم صلى اهللا عليه الويفِّ احلبيب الصفي.  
*********************  
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  اخلالص من الظلماخلالص من الظلم
وكان له شريك أخذ منه ماالً أنا مسلمة أعيش يف أوربا، وزوجي رجل طيب : سؤال

كثرياً، وهذا الشريك اشتكانا مؤخراً بأننا أخذنا منه مبلغاً من املال، وحنن مل نأخذ منه 
هذا املال، ولكنه نظراً ألنه كان شريكاً لزوجي فلديه أوراق نتيجة تعامالت بينهم، 

  الظامل؟ به اهللا كربنا وينصرنا على هذا كيفُ ؟ وهل هناك دعاٌءفبماذا تنصحين
==============================  

حـىت ولـو    ،ولو كانت قليلة -املؤمن ينبغي عليه أال يتعامل تعامالت مالية 
يا أَيها الَّذين آمنـواْ إِذَا تـداينتم   ﴿ :كتاب اهللا إال كما نص -كان مع أخيه من أبيه 

وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيإنك : والذي رفض تنفيذ اآلية أقول له ،]بقـرة ال٢٨٢[ ﴾بِد
، قـال  اًلست من أهل العناية وال أتعامل معه إىل النهاية، حىت ولو كان املبلغ صـغري 

الكبري العلي: ﴿ هلا إِلَى أَجا أَو كَبِريريغص هوبكْتاْ أَن توأَمسالَ تالبقرة٢٨٢[ ﴾و.[  
يساوي العشرون جنيهاً جيب أن يكتب، إال كل ما زاد عن ما : قال العلماء

إذا كنت أعطيه له وال أنوي أخذه، إن جاء به فبها ونعمت، وإن مل جييء بـه فأنـا   
إذن ينبغي أن تكون كل عالقاتنا على شرع اهللا، مع أخواتنا رجاالً  .أخرجته صدقة له

الَ تسـأَمواْ أَن  و ﴿ :إنسان أيمع  ،أو نساًء، ومع جرياننا، ومع زمالئنا، ومع أقاربنا
هلا إِلَى أَجا أَو كَبِريريغص هوبكْتالبقرة٢٨٢[ ﴾ت.[  

وهذا الذي حدث بسبب خطأ ارتكبوه وهو عدم تسجيلهم األوراق الرمسية 
املعتمدة اليت تدل على الشراكة، وحتتفظ باحلقوق لكـل منـهما وفـق الشـريعة     

وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّه بصـري  ﴿ :اإلسالمية، وعليهم أن يقولوا كما قال اهللا
ادبغافر٤٤[ ﴾بِالْع.[  

ويكرر هذا القول مرات بعد صالة الصبح، أو بعد صالة اجلمعة واجلماعات 
بفضله إهلاماً من خريه وبره يرتله على قلبه، فيجعلـه  عز وجلَّ ء اهللا ىيكل يوم، حىت يه

أخطأ ويرجع إىل صوابه، ويرجع إليهم ويرد إليهم حقـوقهم،   يراجع نفسه ويعلم أنه
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إِنَّ قُلُوب بنِي آدم كُلَّها بين إِصبعينِ من أَصـابِعِ الـرحمنِ   { :صلى اهللا عليه وسـلم قال 
صحيح مسلم ومسند اإلمام أمحد واملستدرك عن عبـد  ( }كَقَلْبٍ واحد يصرفُه حيثُ يشاُء

وإن مل يعترف هو باخلطأ فأرجع إىل من بيديه مفاتيح القلوب، وأرفـع   ،)بن عمرو اهللا
ه قلبه ويرده إىل صـوابه  رمبا ينب عز وجلَّ، وأوكله يف حتصيل حقوقي، فإنه ياإليه شكو

  .فيأيت إىلَّ حبقي إن شاء اهللا رب العاملني
*************  
  الفتاة واخلطبةالفتاة واخلطبة

ات، وجاءين عريس خلطبيت ووجدنا ارتياحاً لبعضنا، لكن أنا فتاة يف الثالثين: سؤال
، هل الطول يكون عائقاً البنهمأهله اتصلوا بوالدي وقالوا له إن طويل غري مناسب 

ذا الشاب ألن زمياليت يقلن يل أنك  االتصالوهل أحاول  !!اب؟حىت يرفضين اخلطَّ
  جامدة وهلذا رفضك؟

======================================================  

الشاب الذي خيطب فتاة علَّمه اتمع اللياقة يف حسن اجلواب إذا مل يشـعر  
نسيب خيتلف من شخص إىل شخص، فرمبا كان يف  واالرتياحبارتياح حنو هذه الفتاة، 

إا : ومهه صورة معينة للفتاة ومل يرها يف هذه الفتاة، فأراد أن يرد رداً يرضيهم فقال
  .ول املناسبليست بالط

ولكن لوال اختالف األذواق لبارت السلع، فنرى يف اتمع من يبحث عـن  
الطويلة، ومن يبحث عن القصرية، ومن يبحث عن املتوسطة، ومـن يبحـث عـن    
النحيفة، ومن يبحث عن السمينة، ومن يبحث عن الغنية، ومن يبحث عن الفقـرية،  

عز وجلَّ كل إنسان جعل اهللا ... ل ومن يبحث عن املتعلمة، ومن يبحث عن سيدة املرت
  .له خواطر تدور يف ذهنه ليعم بذلك البشرية كلها

واحدة النصبت على صنف واحد من  أفكاراًفلو كانت أفكار الشباب كلها 
النساء وبارت مجيع النساء األخريات، لكن لكل إنسان ذوقه، وما دامت هذه البنت 
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فهي تقية، فلتعلم علم اليقني أن متسكها بالدين تقية، وإن قال هلا زميالا أنك جامدة 
يزيدها رفعة عند الشباب الصاحلني الذين يبحثون عن الصاحلات، فتحافظ على جها 
وال تتصل ذا الولد بعد أن رفضها لتعرض نفسها، وتلجأ إىل اهللا، وتعلم علم اليقني 

ئكة سـياحني يسـوقون   إن هللا مال{ :األثر يفأن اهللا سريسل إليها من يعفها ملا ورد 
فسيبعث اهللا إليها من يوافقها يف طباعها ويف أوصافها، ويفرح ا ، }األهل إىل أهلها
العاملني إن شاء اهللا رب.  

***********************  
  خلط اللحوم يف املطعمخلط اللحوم يف املطعم

اللحوم البلدية يف بلدنا غالية جداً، وأنا عندي مطعم مشهور للمشويات، وقد : سؤال
كاليف واألعباء يف هذه األيام ومل يصبح الدخل يكفي العمال وغري ذلك من زادت الت

التكاليف الكثرية، فهل يصح أن أستخدم اللحوم املستوردة الرخيصة وأخلطها مع 
  علماً بأن أكثر احملالت تفعل ذلك؟ - اللحم البلدي ليستمر احملل يف عمله

=======================  

أن  بيالتجار األخيار إذا كان يف بضاعتهم ع عليه وسلم صلى اهللاأمر رسول اهللا 
ظهروا هذا العييإىل السوق ووجد طعاماً ظـاهره   صلى اهللا عليه وسلم، وعندما ذهب ب

: ما هذا يا صاحب الطعـام؟ قـال  : يابس فوضع يده فيه فوجد أسفله مبلول، فقال
 }لْته فَوق الطَّعامِ كَي يـراه النـاس  أَفَال جع{ :وسلم صلى اهللا عليهأصابته السماء، قال 

  ).صحیح مسلم وسنن الترمذي والمستدرك عن أبي ھریرة(
حرفة أيأو  ،مهنة أيتاجر يف  أيف .ن العيبفأمرنا أن نبي،   ن عليـه أن يبـي

العيب الذي يوجد يف صنعة يبيعها، أو جتارة  يتاجر فيه للمشترين حىت يكون الـربح  
التاجِر الصدوق اَألمـني  { :صلى اهللا عليه وسلمخل يف قول سيدنا رسول اهللا حالالً، ويد

  ).سنن الترمذي والدارمي عن أبي سعید( }مع النبِيني، والصديقني والشهداِء
عرف زبائنه مما يصنع هذا الطعام، ومما يتكون وكذا صاحب الطعام عليه أن ي
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ان حلماً مستورداً أعلمهم أن هذا حلم مستورد، إذا كان حلماً بلدياً هذا اإلدام، إن ك
أخربهم أن هذا حلم طازج، ويصنع هذا مبفرده، وهذا مبفرده، ويضع هلـذا سـعراً   
يناسبه، وهلذا سعراً يناسبه، ويخري املشترين، فنجد قوماً يشترون الطـازج لسـعتهم   

عـز  وذا يكسب حمله وينال رضاء اهللا املادية، وقوم يشترون امد لضيق ذات اليد، 
ى عنـه  هن أما أن خيلط هذا بذاك دون أن يعلم املشترين أو اآلكلني فهذا غش.  وجلَّ
ـا  { :صلى اهللا عليه وسـلم د األنبياء واملرسلني، وقال يف شأنه سينم سا، فَلَـينغَش نم{ 
  .)صحیح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود عن أبي ھریرة(

بضاعة فيها صنفني، صنف جيـد وصـنف    أيوهذا مثله مثل من خيلط يف 
رديء، فيخلط اجليد بالرديء ويبيعه على أنه كله جيد، وهذا غش   ى عنـه الـنيب 

   .عليه أفضل الصالة وأمت السالم فياحلبيب املصط
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

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


