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  الخطبة األولى  

 
با ، اا سك  سبحانك لم يزؿ فضلك على عبادؾ عميمً ، ونشكرؾ ونستعينك ونستغفرؾ  يربنحمدؾ ، إف الحمد هلل  

.. عبد اهلل ورسولو  اوأشهد أف نبينا وسيدنا محمدً ، البا نبلغ في مرابعها أيما طِ  شهادةً شهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو أو 
وعابا ، وعلى آلو  ابا وما ألفت قلوب غشًّا وزورًاكَ ىمٌم للعلياء ِر  تْ هلل ما زم  أخالقا وأعظمها انتسابا ، صلى عليو ا أسنى البرايا

م اللهم تسليمًا كثيرا ما وسل  ، جنات مفتحة أبوابا  ابعين ومن تبعهم بإحساف يرجو اوالت، وصحبو البالغين من التقى معارج وأسبابا 
 عذابا . تأرج روٌض أنساماً 

 
فبالتقوى تؤخذ النفوس بعنانها وتتزكى  –عز وجل  –أما بعد : فياعباد اهلل : خير ما يوصى بو تقوى اهلل  

  .. (الطالؽسورة  5)  َأْجراً  َلوُ  َويُػْعِظمْ  َسي َئاتِوِ  َعْنوُ  ُيَكف رْ  الل وَ  يَػت قِ  َوَمن ...: أدرانها األرواح عن عيوبها و 

  االنَ ذْ جَ  اؿِ مَ األعْ  في بهجةِ  اتَ بَ وَ         بها  ارَ نَ ى استػَ بالتقوَ  عَ ر  ذَ تَ  نْ مَ فَ                        

 اانَ حَ وريْ  ًحاوْ رَ  تْ ها امتألونُ جُ شُ            لةً ج  حَ ى مُ وَ قْ التػ   ؾَ ودُ تقُ  رْ سِ فَ 
 

باينها وائتالفها وتزكية النفوس على تاياتها وبديع مآالتها إلى إصالح األمم شريعتنا الغراء في غأمة اإلسالـ : قصدت  
بناؤىا عناصر الخلود والنماء وخصائص اإلبداع أمتى استمسكت بها المجتمعات انتزع  اومعالمًا وأقامت لذلك صو ، واختالفها 
  ..إخالصهم األعماؿ بفتجددت بهم اآلماؿ وسمت في البناء 

ي في البيد لقِ من وردىا أُ .. منذرة بالتباري والخطر  للنبذ والحذر لحضارية خصلة موجبةض تلك المعالم اوإف من أعظم ما يقو  
  .. يالمناى اؿلسس ومن شمخ عنها عب  والمجاىيل 

ة ال يزاؿ مذموما وبأقبح ر  وصاحب ىاتيك العُ ، ض الحضارات وتفني مقدرات المجتمعات إنها خلة لكنها ذميمة نكراء تقو  
هلل كم في النفوس عليها وعلى أىلها من حسرة ىي جريرة الغش والخداع ، ويا -اكم وإي عافانا اهلل -. تلكم .وما سالنعوت مو 

  !والتياع 
 

التعاملي وتشويهو  نوإلخاللو بنظاـ األمن التجاري واألم، أيها المؤمنوف : ولفظاعة ىذا الداء الدوي والخلق الدني  
في و  ؛البهتاف وتوعدت فاعلو بالويل والخسراف  ذلكلشريعة حرمت االمتحاب المتعاضد  دإشراقة المجتمع المتراحم المتواد

 َأو َكاُلوُىمْ  َوِإَذا*  َيْستَػْوُفوفَ  الن اسِ  َعَلى اْكَتاُلواْ  ِإَذا ال ِذينَ *  َوْيٌل ل ْلُمطَف ِفينَ  قاؿ العزيز الدياف :.. ذلك أنزلت سورة من القرآف 
 . (سورة المطففين 1-3) ُيْخِسُروفَ  و زَنُوُىمْ 
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ىم وعد  ، الغاشين عن المجتمع  –صلى اهلل عليو وسلم  –ة القاتمة األثيمة أقصى المصطفى ر  ولتلك الخلة الذميمة والعُ  

أخرجو  منا " نا فليسَ : " من غش   -صلى اهلل عليو وسلم  –يقوؿ  ..مارقين عنو منبوذين عن سلكو ووحدتو وآصرتو ولحمتو 
 .. -في قوؿ المحققين من أىل العلم  -دينا وسيرتنا وملتنا أي ليس على ى ؛ ي صحيحومسلم ف

 إذ العبرة بعمـو اللفظ ال بخصوص السبب . ؛ وتلك صيغة من صيغ العمـو تشمل جميع أنواع الغش وصوره 
 

 :منها .. إخوة اإلسالـ : أما الغش في المعامالت فهو خديعة المشتري والتغرير بو ، ولو ضروب وصور شتى  
  .د من البضاعة بالرديء الوضيع خلط الجي -

  .وبيع الجميع على أنو من الرفيع  -
  .أو كتماف ما في السلع من عيب ونقصاف ، وذلك عين الغش وسبيل الخذالف  -

                                                                         ..والبهتاف وما حقيقة ذلك اإلنتاج إال التدليس ، ومنها ما يروج لو من التخفيضات عبر الدعاية الكاذبة أو اإلعالف  -
 جُ رُ ػعْ تػَ  اءَ بَ دْ كحَ   عالفٍ إِ  اتُ يعَ مبِ وَما ىمُُّهم إال المبيَعاُت تَػْنتِهي    

ـُ ي والحرَ مِ ينْ  و                ىو الخيرُ فإن   الؿِ ا للحَ وْ عَ واسْ  وا الغش  عُ دَ                           جُ رَ حْ دَ مُ  ا
 

في الحديث عن  ..وما درى أف ذلك يسلب البركة ويخدش اإليماف ، األيماف من الناس من يسوؽ سلعتو بكاذب و  
 متفق عليو .  ة "ركَ بَ لْ لِ  ةٌ قَ للسلعة ممحَ  ةٌ قَ نفَ مَ  فُ لِ حَ قاؿ : " الْ أنو  –عليو الصالة والسالـ  –سيد ولد عدناف 

 
إذ ؛ ة ، كما يلوث كرامة الغاش بين الناس يفَ نِ مُ لمقاصد المباركة الْ فامتطاء صهوة الغش يمحق األغراض الشريفة ويفسد ا 

ا قَ دَ صَ  : " فإفْ  -صلى اهلل عليو وسلم  –يقوؿ  ..وفي غوائل الغبن أركسها وأوثقها ن تدنس بجريرة التغرير وأوبقها ال كرامة لم
 .  ا "مَ هِ بيعِ  ةُ كَ رَ بػَ  تْ قَ حِ مُ  اذبَ ا وكَ مَ تَ كَ   ا ، وإفْ مَ هِ لهما في بيعِ  ؾَ ورِ بُ  (أي العيوب)ا  نَ وبيػ  
 

 وؽُ دُ الص   رُ اجِ الت  : "  –صلى اهلل عليو وسلم  –قولو للتاجر الصدوؽ األمين في ويالها من بشرى سنية ومعية رضية  
 . .أخرجو الترمذي بإسناد حسن  ين "يقِ دِ والص   هداءِ ين والشُّ ي  بِ مع الن   ينُ األمِ 

، عيبًا قط "  ربحًا قط ، وما كتمتُ  : بما أيسرت ؟ قاؿ : " ما رددتُ  -اهلل عنو  رضي –قيل لعبد الرحمن بن عوؼ  
 غنى الروح والطباع ال غنى الجشع المطماع . .. فتلك ىي حقيقة الغنى ! وهلل دره 

 يفلج الحق  و وذُ  وضٌ حُ مدْ  شِ يْ و الط  وذُ *** ٌن آمِ  حِ صْ و النُّ وذُ  وبٌ مرىُ  و الغش  وذُ 
 جُ وَ عْ أَ  نُ والغبْ  الحق   اتِ قَ رُ على طُ ***  مٌ قائِ  العدؿُ و  تابُ رْ ال ي دؽِ وذو الص  
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يظنوف الغش كياسة وذكاًء ومسلكًا مباحاً  -ىداىم اهلل  – من الناس افئامإخوة اإليماف : ومن غرائب الزماف أف  
؛ ت من الرأفة والصفاء لوىذا الضرب من المعاملة توحي بو قلوب أصلب من صم الصفاء قد تنص  ، ودىاء الكتساب الرزؽ 

  ؟تاركو  ـىالكو أ ـأىو مالكو أ ..قد عشي عن مكسبو  -باهلل  اعياذ -الغاش ف
 

 ؟! فياأخداف الغش والخديعة أتتشبعوف بسحت قضمتو أسنانكم وكسب غشتو أيمانكم 
؟ استقى من رحيق التوحيد أما  !ما أحط اإلنساف الذي دمر بالغش أمتو وقيمو وطمس بالممازقة مشاعره وشيمو .. رباه .. رباه 
ُعوثُوفَ  أَنػ ُهم ُأولَِئكَ  َيُظنُّ  َأاَل  ؟يخشى اآلخرة وما فيها من وعيد أما   6-1)  اْلَعاَلِمينَ  ِلَرب   الن اسُ  يَػُقوـُ  يَػْوـَ  * َعِظيمٍ  لِيَػْوـٍ  * م بػْ

  .. (سورة المطففين
فصدتها ابنتها ، مع المرأة التي غشت اللبن بالماء  –رضي اهلل عنو  –أما للغششة مدكر ومعتبر في حادثة أمير المؤمنين عمر 

إف لم يكن عمر " فاصطرخت البنت المباركة :  ؟فقالت األـ : وأين عمر حتى يرانا  ،عن الغش قائلة : إف أمير المؤمنين نهى 
 .. "رب عمر يرانا إف يرانا ف

ة الموفقة أف أنجبت تلك الفتاة خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز ولقد كاف من آثار ىذه التربي ،اهلل أكبر . اهلل أكبر 
 .  -رحمو اهلل  –

 ىوَ كْ الش   عِ امِ وـٍ إلى سَ لُ ظْ مَ  ةِ عوَ لدَ  *** ضٌ ر  عَ مُ  نتَ أَ  عاً بالغش  ائِ ابَ أيَ 
 ىوَ قْ غداً تػَ  يمِ الجحِ  على نارِ  تُ لسْ فَ  *** ـٍ حر  عن مُ  عْ تدِ حالٍؿ وارْ  نْ مِ  لْ كُ فَ 

 
.. العبادة في مة الصدؽ والشفافية : وليس الغش قصرًا على البيع والشراء ، بل حذر اإلسالـ من الغش في العقيدة و أ 

وذلك بالجفاء عنهما أو التنطع فيهما والزيادة أو إحداث عبادات في أشهر ومناسبات لم يكن عليها سلف األمة وأئمتها ، كما 
  ..ل المسئوليات ودقائقها يشمل شتى جوانب الحياة وطرائقها وجالئ

 نْ ا مِ : " مَ  -صلى اهلل عليو وسلم  –يقوؿ ففي الوعيد الشديد ؛ ومن أعظمها الغش ممن ولي أمرًا من أمور المسلمين وأماناتهم 
 متفق عليو .  اهلل عليو الجنة " ـَ لرعيتو إال حر   غاش   وَ وىَ  يموتُ  يوـَ  وتُ مُ يَ  اهلل رعيةً  وِ يْ ترعِ سْ يَ  دٍ بْ عَ 
وىو عاـ يشمل الراعي مع رعيتو ورب البيت مع أسرتو والمسئوؿ في وظيفتو تحذيرًا من كل ، عيد سصدى ال ؾالو من وعيد يدي

  ..غش وتقصير منتاب وحثاً لهم على الطموح الوثاب 
 

علم والمتقحموف  تطوف لصهوة القوؿ على اهلل بغيرمتلقيو في وقت كثر فيو المتعالموف والمغش األمة في دينها ومصادر  وكذا
 حرٍ سِ  ل  في حَ غافلين عن آثار آرائهم في المجتمع ومآالتها في األمة .. لمقامات الفتيا وىم ليسوا منها في قليل وال كثير 

لم  بحديثٍ  اقوم ثٍ : " ما أنت بمحد   -رضي اهلل عنو  –متناسين أثر عبد اهلل بن مسعود .. ومظاعن وغناء واختالط وسواىا 
 ..ة " تنَ م فِ هِ م إال كاف لبعضِ هُ لُ عقو  وُ تبلغْ 

 فالحجر الستصالح األدياف أولى من الحجر الستصالح األبداف . ؛ ولعل من الحـز الحجر على أمثاؿ ىؤالء 
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خروجا الفاذة واألقواؿ الغريبة الفتاوى الشاذة  روتتقفوكذا غش األمة في فكرىا الصافي بأفكار ملوثة تثير الفتن والبلبلة  

عن جماعة األمة وجمهور أىل العلم ونيال من علماء األمة الربانيين وأئمتها الراسخين في عالم يموج بفوضى الفتاوى وعبث 
  ..التعالم 

وىكذا غش األمة في قضاياىا الكبرى ومقدساتها بالتجافي عنها واالستخفاؼ بشأنها وإسالمها لالحتالؿ والحسار والذؿ 
وسائل اإلعالـ وأعمدة الصحافة وقنوات الفضاء وشبكات المعلومات من مواد فكرية مغشوشة تلبس الحق ، وما تفرزه ماروالد

  ..السيما غش المرأة المسلمة وخداعها بالتبرج والسفور واالختالط المحـر ؛ الباطل وتدنس الفضائل بالرذائل 
 

وما ىي إال لزـو ، ضد الدعوة السلفية في ىذه األياـ المصطلحات على ما نحو ما يحاؾ بومنها الغش في المفاىيم والتالعب 
ػ سلف األمة من الصحابة الكراـ واألئمة األعالـ وليست فرقة حزبية أو دعوة عصبية أو الوقوع في فخ ما يسمى بمنهج 

ما يخالف  –هلل بحمد ا –بل ليس فيها  ،م زعَ وليست مذىبًا خامسا كما يُ ، إصالحية  يديةد، وما ىي إال دعوة تج (وىابيةال)
 . الكتاب والسنة 

 
وتعريضها ألعماؿ العنف واإلرىاب ، ومن صوره ما يتعلق بغش األوطاف في بث الفوضى فيها وزعزعة األمن واالستقرار  

 وتهريب وترويج المخدرات واستمراء المحرمات والمنكرات . ، 
 

والتدليس في  ونارهالغش في المبيعات ك؛  ومعاملة  اأمة اإلسالـ : ما مرد كثير من عللنا إال إلى الغش عقيدة وفكر  
  ..الصناعات وأخطاره والتزييف في المعامالت وسعاره أو الزيف في العالقات وأضراره 

مما ؛ وتلك الحاؿ التي أمت وعمت واستشرت وطمت أغرت ضعاؼ النفوس بأداء المسئوليات ناقصة مشوىة مدخولة مموىة 
 .. تلك اآلسنات من المجتمعات في  اأغرؽ كثير 

 ..في الكساء والغذاء  والموزففكم يرمد أىل الغيرة أف يروا الغش في المصنوع والمطبوع والمزروع والمذروع الغش في المخزوف 
في  تزوير، والحب واإلخاء قد دخلوا في الوداد والوفاء  .. وما يفضي إلى الدمارر في البناء والعما ..في التطبب والدواء 

  .د األوطاف الويالت واألرزاء ع البرءاء السقم والعناء وكب  لوظيفية والمهنية جر  الشهادات ا
 

واستمرأت جرائم الغش والتزوير واألنانية لهاثًا خلف خوثي المتاع دوف تكت بالصدؽ والنزاىة والشفافية أال ويح األمم التي ف
  ..أو استذراع  تحرجٍ 

 ِإال   َيْخَدُعوفَ  َوَما آَمُنوا َوال ِذينَ  الّلوَ  ُيَخاِدُعوفَ  .. صحة ونحى اهلل أىل التزوير الغششةأال أكثر اهلل في األمة من الصادقين الن
 . (البقرةسورة  9) َيْشُعُروفَ  َوَما أَنُفَسُهم
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 نفعني اهلل وإياكم بهدي الكتاب وبسنة النبي المصطفى األواب .  
فاستغفروه وتوبوا إليو إنو كاف توابا ؛ ولكم ولكافة المسلمين من كل خطيئة وإثم أقوؿ قولي ىذا وأستغفر اهلل العظيم الجليل لي 

 رحيما . 
 

  
 :الخطبة الثانية  

 
، ال نحصي لها عدا ،  وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو نهانا عن كل ما أساء وأردى  الحمد هلل على نعمٍ  

.. صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو وعلى آلو األلى ، حذر من الغش ولو تصدى  ..سولو عبد اهلل ور  اوأشهد أف نبينا وحبيبنا محمدً 
 كانوا كالزىر بل أندى ، وصحبو األخيار نصحاً ومجدا ، والتابعين ومن تبعهم بإحساف إلى يـو يحشر المتقوف إلى الرحمن وفدا . 

 
 وتواصوا بالنصح والبياف تفوزوا بأعالي الجناف .  ،واحذروا الغش والكتماف  –عباد الرحمن  –فاتقوا اهلل .. أما بعد  

 
نا الطالب والطالبات إلى قاعات االختبارات ليجد المجتهد ؤ إخوة اإليماف : وفي ىذه األياـ التي توجو ويتوجو فيها أبنا 

فقد سهرتم ؛ يو من األمنية أف اتقوا اهلل وأخلصوا النية فيما تصبوف إل :غراس عامو والمثابر لباب أيامو فإف الوصية مبذولة لهم 
ولئن مسكم الرىق في ىذه ، فاحذروا الغش في االمتحانات فإنو خيانة يأنف عنها أىل اإلباء والديانة ؛ الليالي لبلوغ المعالي 

 وتلك أعظم، المرحلة لنيل الدرجات فاذكروا دومًا أف اآلخرة ىي الميداف األزلي الستباؽ رفيع الدرجات ومرضاة رب البريات 
 الرجاءات . 

 
فاحذروا اإلفراط فيها ؛ االختبارات مسئوليات وفحصها أمانات  –بناة العقوؿ واألجياؿ  –أيها المعلموف والمعلمات  
كونوا بهم رحماء عطافا ال ،  فطالبنا وطالباتنا ثمرات فؤادنا وفلذات أكبادنا ؛ خذوىا باألمر األيسر األعدؿ الوسيط ، والتفريط 

 من ضيعها ولم ينصح لها لقي الوزر والمهانة .  .. وإنهم بين أيديكم أمانة ، فا إفراطا وال إجحا
 

 ؟ ماذا عن شغل أوقات الفتياف والفتيات في العطل واإلجازات ؟ أيها اآلباء والمربوف : وماذا بعد االختبارات  
وعدـ شغل اإلجازة بالبرامج النافعة التي تعود ،  والتقصير في التربية والمتابعة، اإلىماؿ والالمباالة : إف من صور الغش في ذلك 

  ..على الجميع باآلثار المباركة في أمور الدين والدنيا واآلخرة 
 في أماناتكم ومسئولياتكم تسعدوا وتفلحوا .  –عباد اهلل  –أال فاتقوا اهلل 
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ر والخداع كما أمركم بذلك المولى رَ غَ نهى عن الغش وال نْ على زكي النبعة والطباع مَ  –رحمكم اهلل  –ثم صلوا وسلموا  
ِإف  الل َو َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى الن ِبي  يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو :  قوال كريما -تعالى  -الحميد في الكتاب المجيد فقاؿ 

 . . (األحزابسورة  56)َوَسل ُموا َتْسِليماً 
 رِ فْ والكُ  اللةِ ي الض  على المصطفى ماحِ  ***و المِ اهلل ثم سَ  الةِ ى صَ كَ وأْز 

 ير  دُ  بٍ وكَ كَ   نْ مِ  اؽِ في األفَ  ا الحَ ومَ  *** ابَ الص   تِ ما ىب   ابِ حَ واألصْ  كذا اآلؿِ 
 

على بن عبد اهلل و  على النبي المصطفى والرسوؿ المجتبى والحبيب المرتضى نبينا محمدٍ  ؾْ وبارِ  دْ وزِ  مْ وسل   اللهم صل   
، والتابعين ومن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين ، آلو الطيبين الطاىرين وزوجاتو الطاىرات أمهات المؤمنين وصحابتو الغر الميامين 

 وعنا معهم برحمتك وكرمك ياأكـر األكرمين .  
 

، وأذؿ الشرؾ  المسلميناللهم أعز اإلسالـ و  .اللهم أعز اإلسالـ والمسلمين  .اللهم أعز اإلسالـ والمسلمين  
 واجعل ىذا البلد آمنا مطمئنا سخاًء رخاًء وسائر بالد المسلمين . ، ودمر أعداء الدين والمشركين، 

 
 واجعل والياتنا فيمن خافك واتقاؾ واتبع رضاؾ يارب العالمين . ، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا ، اللهم آمنا في أوطاننا  

 
أييدؾ ، اللهم وفقو لهداؾ واجعل عملو في رضاؾ ، اللهم وفق خادـ الحرمين اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بت 

  ..الشريفين إلى ما تحب وترضى ، وخذ بناصيتو للبر والتقوى ، وىيء لو البطانة الصالحة الناصحة 
م إلى ما فيو صالح اللهم وفق نائب خادـ الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى ، اللهم وفق النائب الثاني وإخوانهم وأعوانه

 البالد والعباد . 
 

اللهم اجعلهم رحمة على  –صلى اهلل عليو وسلم  –اللهم وفق جميع والة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك  
 عبادؾ المؤمنين . 

 
ياحي ، ا الطوؿ واإلنعاـ نا وفتياتنا للنجاح في الدنيا واآلخرة ياذا الجالؿ واإلكراـ ياذءوفق أبنا منا ، اللهءاللهم وفق أبنا 

 يا قيـو برحمتك نستغيث فال تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، وأصلح لنا شأننا كلو . 
 

واجعلهم عبرة للمعتبرين يارب ، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم ال يعجزونك ، اللهم فرؽ جمعهم وشتت شملهم  
 العالمين . 
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براثن المحتلين المعتدين اللهم أنقذ المسجد األقصى من  لمسجد األقصى ،اللهم أنقذ المسجد األقصى . اللهم أنقذ ا 
 ..قيـو ياذا الجالؿ واإلكراـ ياحي يا

 اللهم انصر اخواننا المجاىدين في سبيلك والمضطهدين في دينهم في كل مكاف ياقوي ياعزيز  . 
 

 اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار .  يربنا آتنا في الدنيا حسنة وف 
 نا وترحمنا لنكونن من الخاسرين .ظلمنا أنفسنا وإف لم تغفر لربنا 

 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف وسالـ على المرسلين والحمد هلل رب العالمين .  
 


