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 لخطبة األولىا

وحده ال وأشهد أن ال إلو إال اهلل ونهاُىم عما يُفِسُد عيَشهم،  ،أمَر الناَس بما ُيصِلُح حياَتهمي الذالحمد هلل 
 .وِ ، اللهم صلّْ وسلّْم وباِرك عليو وعلى آلو وأصحابِ ، وأشهد أن نبيَّنا محمًدا عبُده ورسولُوشريك لو

 :لمونسمأما بعد، فيا أيها ال

 قَ ْواًل  َوُقوُلوا اللَّوَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا، األحواَل، وُيسِعدُكم في الدارَين ُيصِلح لكم - جل وعال - اهللَ  اتقو ا
: األحزاب] َعِظيًما فَ ْوزًا فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يُِطعِ  َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ ( ٓٚ) َسِديًدا

ٚٓ، ٚٔ]. 

 ن:يالمسلم شرامع

في جميِع المجاالت وكافَّة التصرُّفات،  في اإلسالم: وجوُب الصدِق في األقواِل واألفعالِ  المرعيَّةِ إن من األصول 
 .[ٜٔٔ: التوبة] الصَّاِدِقينَ  َمعَ  وَُكونُوا اللَّوَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا: -جل وعال  -يقول اهلل 

 مون:أيها المسل

صلى اهلل عليو  -والتعاُمالت صغيرِىا وكبيرِىا؛ يقول  إن الصدَق في شريعِة اإلسالم مأموٌر بو في جميِع الصور
َنا بُوِرك لهما في بيِعهما، وإن كَذبَا وكَتَما ُمِحَقت بركُة »: -وسلم  البيّْعاِن بِالِخيار ما لم يتفرَّقَا، فإن صَدقَا وبي َّ

 ؛ متفق عليو.«بيِعهما

ِِ أشكاِلِو؛ فمن أال ََ بجميِع صوره وُمختَل  وإن من أشنِع التصرُّفاِت وأقبِح المسالِك والتعاُمالِت: الِغ ََّّ والِخدا
َن لو الهوى  ََ والتمويَو على غيره، لمصالَح شخصيٍة، ومناِفَع ذاتية، زيَّن لو الشيطاُن الِغ ََّّ في تعاُمِلو، وحسَّ الِخدا

 د، وأنو قد عرََّض نفَسو للعذاِب.فليعَلم أن اهلَل لو بالِمرصا
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ِفينَ  َوْيلٌ : -جل وعال  -يقول اهلل   َأوْ  َكاُلوُىمْ  َوِإَذا( ٕ) َيْستَ ْوُفونَ  النَّاسِ  َعَلى اْكَتاُلوا ِإَذا الَِّذينَ ( ٔ) ِلْلُمَطفّْ
ُعوثُونَ  َأن َُّهمْ  ُأولَِئكَ  َيُظنُّ  َأاَل ( ٖ) ُيْخِسُرونَ  َوزَنُوُىمْ   اْلَعاَلِمينَ  ِلَربّْ  النَّاسُ  يَ ُقومُ  يَ ْومَ ( ٘) َعِظيمٍ  لِيَ ْومٍ ( ٗ) َمب ْ

 .[ٙ -ٔ: المطففين]

: يا عبَد الملك! اهلُل  فين ما يقول؛ يقول  - جل وعال -قال عبد الملك بن مراون: قال لي أعرابيّّ في شأِن الُمطفّْ
 فما ظنُّك بنفِسَك وأنت تأُخذ أمواَل الناِس بال َكيٍل وال ميزان!

ر في ىذه اآليات العظيمات، وازُجر -جل وعال  -ن تأُخذ أمواَل الناس بالِغ َّّْ والتدليِس! اتِق اهلَل فيا مَ  ، تفكَّ
 نفَسك عن الُموبِقات والسيئات، قبل فواِت األواِن وُحلوِل المماِت.

، يدُخل  قال بعُض الُمحقّْقين من أىل العلم: كلُّ من غ ََّّ في تعاُملو التجاريّْ أو غيرِه بأي وسيلةٍ  ٌِ فهو ُمطفّْ
أن الِغ ََّّ إفساٌد في األرض، وِخيانٌة وأًذى للخلِق، وَبخٌس  - أيها األحباب - تحت الَوعيد والتهديد، ذلكم

 .وإنقاٌص للحقّْ 

 تَ ْبَخُسوا اَل وَ  بِاْلِقْسطِ  َواْلِميَزانَ  اْلِمْكَيالَ  َأْوُفوا قَ ْومِ  َويَافي حقّْ مدَيَن أنو يقول لقومو:  - جل وعال -يقول اهلل 
 .[٘ٛ: ىود] ُمْفِسِدينَ  اأْلَْرضِ  ِفي تَ ْعثَ ْوا َواَل  َأْشَياَءُىمْ  النَّاسَ 

 أخي المسلم:

َر ال-جل وعال  -اتِق الجبار   - َحبيبُ ، واعَلم أن الِغ ََّّ في كافَِّة التعاُمالت كبيرٌة من كبائِر الذنوِب، لذا حذَّ
َدت ُصوره، واختَلَفت أشكالُُو.من جميِع أأمََّتو  - صلى اهلل عليو وسلم ، مهما تعدَّ َِ الِغ َّّْ  نوا

، وبلفٍظ حاجٍز من الوقوَِ في ىذه الَخصلِة العِفَنة؛ يقول  ٍَ من الولوِغ في ِحياِض الِغ َّّْ َرىم بلفٍظ راد صلى  -حذَّ
َنا فليس منَّا»: -اهلل عليو وسلم   ؛ رواه مسلم.«من غ ََّّ فليس منَّا». وفي لفٍظ: «من غشَّ
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َِ  - صلى اهلل عليو وسلم -ولِحرِصو  - إنو بل ِِ بهذا التحريِم العام والنهِي الشامِل لكافَِّة أنوا على أمَّتو لم يكت
ِة خَطرِىا: َر أمَتُو من الِغ َّّْ في تصرُّفاٍت خاصٍَّة لكثرِة وقوِعها، وُعموِم بلَواىا، وِشدَّ ؛ بل حذَّ  الِغ َّّْ

رُ  َمن قلََّده اهلل شيًئا من أمورِىم، واسترَعاه عليهم،  - صلى اهلل عليو وسلم - ففي باِب الوالياِت والوظائِ؛ ُيحذّْ
هم، أو أن يُخونَهم، أو أن يتهاَوَن في االجِتهاِد لحفِظ مصاِلِحهم الدينيَِّة  رَه أن يُغشَّ ونصََّبو لمصاِلحهم، حذَّ

 وتحقيِقها. والدنيويَّةِ 

على رعيٍَّة ثم يموُت وىو غاشّّ لرعيَّتو  - جل وعال -ترِعيِو اهلل ما من واٍل يس»: -صلى اهلل عليو وسلم  -قال 
ما من عبٍد يسترِعيِو اهلُل رعيًَّة فلم ُيِحطها بُنصِحو إال لم يدُخل الجنَة ». وفي لفٍظ: «إال حرََّمو اهلل على الجنةِ 

 .«معهم

 أيها المسلمون:

؛ يقول اهلل ارِة ونحوىا، ينَهى اإلسالُم عن الِغ َّّْ نهًيا قاِطًعاوفي مجاالت التعاُمالت المالية؛ كالبيِع والشراِء واإلج
َنُكمْ  َأْمَواَلُكمْ  تَْأُكُلوا َواَل : -جل وعال  - : -صلى اهلل عليو وسلم  -، ويقول [ٛٛٔ: البقرة] بِاْلَباِطلِ  بَ ي ْ
َنو لويعلُم أن فيو الُمسلُم أخو الُمسلِم، ال يِحلُّ لُمسلٍم أن يبيَع بيًعا ألخيِو » ؛ والحديُث رواه ابُن «عيًبا إال بي َّ

َنو ابُن حجٍر.  ماجو، وحسَّ

، ولو لم يُكن بديئٍة مية في منِع الِغ َّّْ وُمحاربَِتِو أن حرََّمت كلَّ بل بَلَغت عنايُة الشريعِة اإلسال يتحقَُّق معها الِغ َُّّ
. «وال تَناجُشوا»: -فيما رواه الشيخان  - صلى اهلل عليو وسلم -ىذا التصرُّف من البائِع أو الُمشتِري؛ فيقول 

والنَّْج َُّ: ىو أن يزيَد أحٌد في ثمِن السلعِة وىو ال يريُد ِشراَءىا، إنما يُريُد رفَع السعِر لينفَع الباِئَع أو يُضرَّ 
 الُمشتِري.
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 إخوة اإلسالم:

ما يفعُلو بعُض الُمقاولين في  أال وإن أشدَّ ُصور الِغ َّّْ ُخطورًة على الُمسلمين وأسوأ عاقبٍة في حياتِهم:
بعد ، التي يظهُر الِغ َُّّ فيها جِليِّا المشروعاِت الحكوميَِّة العامة، أو في المشروعاِت الخاصَّة التي تعوُد للُمواطنين

 ، فذلكم فعٌل ُمحرٌَّم، وإفساٌد في األرض، وِخيانٌة لوليّْ األمِر، ولُمجتمع المسلمين.تنفيِذىا

؛ ُمتفق «لكلّْ غادٍر لواٌء يوم القيامة، يُقال: ىذه َغدرُة فالن»في مثِل ذلك:  - صلى اهلل عليو وسلم -ويقول 
 عليو.

أن المشاريَع الُحكوميََّة التي تدُخُل تحت مسؤوليِة وزارِتك أو إدارِتك أن ىذه أمانٌة  - يا أيها المسؤول - واعلمَ 
ه المشاريِع ُمتابعًة دقيقًة بكلّْ حرٍص وإخالٍص وصدٍق وعنايٍة، فأيُّ إىماٍل ، أنت ُمستأمٌن على ُمتابعِة ىذفي ُعنِقكَ 

 أو تفريٍط في ذلك، فهو ِغ َّّّ عظيٌم للُمسلمين ولوليّْ أمرِىم الذي استأَمَنك على ىذه المسؤولية.

والُوضوَح في أعماِلك، واإلتقاَن فيا َمن يُريُد نجاَة نفِسِو وفالَح ُدنياه وُأخراه! التزِم الصدَق في تعاُمالتك، والبياَن 
 فيما تقوُم بو من أعماٍل.

 -تجنَّب بخَس الحقوِق، وانأ بنفِسك عن كلّْ ِغ ٍَّّ وتدليٍس ونحِو ذلك تكن برِّا تقيِّا نقيِّا سليًما، فرسوُل اهلل 
ار!»دخَل يوًما السوَق، فقال:  - صلى اهلل عليو وسلم ار أبصارَ «يا معشَر التجَّ يا »ىم، ثم قال لهم: . فرفَع التجَّ

ارًا إال من برَّ وصَدقَ  ار يوم القيامة يُبَعثون ُفجَّ ار! إن التجَّ ، وقال: "حسٌن «معشَر التجَّ ؛ والحديُث رواه الترمذيُّ
نو بعُض أىل العلِم.  صحيٌح"، وحسَّ

 ، وَيطيُب عيُشنا.؛ فِبتقواه في كلّْ حاٍل تصُلُح أحوالُنا، وتسَعُد حياتُنا-أيها المسلمون  - فاتقوا اهلل

 أستغفُر اهلل لي ولكم ولسائِر المسلمين من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.أقوُل ىذا القوَل، و 
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 الخطبة الثانية

، اللهم صلّْ نبيَّنا محمًدا عبُده ورسولُو، وأشهد أن وحده ال شريَك لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل أحمُد ربّْي وأشُكُره
 .وِ وأصحابِ  وِ م وباِرك عليو وعلى آلِ وسلّْ 

 مسلمون:أيها ال

؛ بل يشمُل   إن تحريَم الِغ َّّْ والِخيانة، والنهَي عن التدليِس الِخدَا ال يقتِصُر على بيٍع أو ِشراٍء أو تعاُمٍل تجاريٍّ
: ِغ َُّّ الكلمة الكاكلَّ ِغ ٍَّّ يكون للُمسلمين في حياتِهم  في ِذبة التي تُنشُر وفي جميِع مصاِلِحهم؛ فمن الِغ َّّْ

 ، وكذا كلُّ مقاٍل يدُعو إلى إفساِد األدياِن أو األخالِق أو األعراِض.اإلعالم

: ما يُنَشُر   في بعِض الفضائيَّات؛ من دعواٍت للرذيلِة، ونشٍر ألسباِب اإلجرام، ونبِذ الفضيلِة.ومن أعظِم الِغ َّّْ

: إصداُر الفتاوى اسِتناًدا لرأٍي  فقهيٍّ ُمجرٍَّد، مع ُوضوِح ُمخالفِة ىذا الرأِي للدليِل الصحيِح كما أن من الِغ َّّْ
.الصريِح من الُقرآن أو السنِة، وإنما لُمجرَِّد تعصٍُّب مذىبيٍّ   ال يتحقَُّق مع دليٍل شرعيٍّ وال مع مقصٍد مرعيٍّ

: الِغ َُّّ فيما والَّك اهللُ  من وظيفٍة حينما تستِغلُّها في تقديِم  ، ثم والَّك وليُّ األمرِ -جل وعال  -وإن من أقبِح الِغ َّّْ
، أو توليٍة، أو نحِو ذلك.غيِر الُكِِء على الُكِءِ  ٍِ َِ التقديم؛ في ترقيٍة، أو ابِتداِء توظي  ، في أي نوٍَ من أنوا

ستقيُم مع بيَّة أو ُمليميَّة، مما ال يويقُبُح ذلك: إذا كان ىذا لمصالَح ذاتيَّة، ومناِفَع شخصيَّة، أو ُعنصريٍة أو نسَ 
َِ اهلِل   وال مع المقاصِد التي أرادىا وليُّ األمر في بالِد الُمسلمين. - جل وعال -شر

 على النبي الكريم. مُ والسال الصالةُ أال وإن أفضَل األعماِل: 
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ين: يّْ ، واألئمة المهد، وارَض اللهم عن الخلفاء الراشديننبيّْنا محمدٍ عبِدك ورسوِلك اللهم صلّْ وسلّْم وباِرك على 
،  وعن التابعين ،–صلى اهلل عليو وسلم  -وآِل بيِت النبي  الصحابةِ جميِع وعن  أبي بكٍر، وعمر، وعثمان، وعليٍّ

 ومن تِبَعهم بإحساٍن إلى يوم الدين.

اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك اللهم أِعزَّ اإلسالم والُمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والُمسلمين، 
 اللهم اكِفنا شرَّىم بما تشاُء وأنت السميُع العليُم.ء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، بأعدا

 .اللهم من أراَدنا أو أراَد أحًدا من المسلمين بسوٍء فأشِغلو في نفسو، واجعل تدبيَره في تدميرِه يا رب العالمين

، اللهم احفظ المسلمين في كل لَنا وأحواَل الُمسلميناللهم أصِلح أحوالَنا وأحواَل الُمسلمين، اللهم أصِلح أحوا
ج ُىموَمهم، اللهم  مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم فرّْ

هم  س غمَّ  .الراحمين رحمأيا اكِشِ ُكُرباتِهم، اللهم اكِشِ ُكُرباتهم، اللهم نفّْ

وم أنُ تولّْي على الُمسلمين ِخياَرىم، اللهم واكِفهم ِشَراَرىم، اللهم واكِفهم ِشَراَرىم اللهم إنا نسأُلك يا حيُّ يا قيُّ 
 .بما ِشئَت وأنت السميُع العليُم يا قويُّ يا عزيزُ 

 خادَم الحرمين لما ُتحبُّ وترضى، وّفق وليَّ أمرنااللهم  ،و وترضاهخادَم الحرمين لما ُتحبُّ  وّفق وليَّ أمرنااللهم 
، اللهم وفّْق ما فيو صالُح البالد والعبادى لإاللهم وفّْقو ونائَبو ُكن لو عونًا ونصيًرا على الحقّْ والبرّْ والتقوى،   اللهم

 .جميَع والة أمور الُمسلمين

فرّْح ، اللهم بنصِر الُمسلمين في كل مكانٍ اللهم يا حيُّ يا قيُّوم، اللهم يا حيُّ يا قيُّوم، نسأُلك أن تُفرَّْح قُلوبَنا 
، اللهم فرّْح قلوبَنا بإظهاِر أنواِر السنَِّة في كل مكاٍن يا أرحَم قلوَب المؤمنين بنصِر الُمسلمين في كلّْ مكانٍ 

 الراحمين.

 سلمات، األحياِء منهم واألموات.سلمين والمُ ر للمؤمنين والمؤمنات، والمُ اللهم اغفِ 
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اللهم ارحم ضعَفنا،  اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، ا، اللهم فأسِقنا،اللهم فأسِقن اللهم إنك غنيّّ حميٌد، اللهم فأسِقنا،
 .اللهم ارَحم ضعَفنا، اللهم اجُبر كسَرنا بالمطِر والغيِث، اللهم اجُبر كسَرنا بالمطِر والغيثِ 

، ا برحمتك وفضِلكاللهم ال تُؤاِخذنا بذنوبِنا، اللهم ال تُؤاِخذنا بذنوبِنا، اللهم آِمنَّا برحمتك وفضِلك، اللهم آِمنَّ 
 .اللهم آِمنَّا برحمتك وفضِلك

 عباد اهلل:

 اذُكروا اهللَ ذكًرا كثيًرا، وسبُّْحوه بُكرًة وأصياًل.

 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. وآخرُ 

 


