
 وجوب الصدق والنصح في المعامالت

الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل وعمى آلو وصحبو ومن وااله. أما بعد: فإن اهلل سبحانو 
وتعالى أوجب عمى المسممين الصدق والنصح في جميع المعامالت، وحرم عمييم الكذب والغش 

والخيانة، وما ذاك إال لما في الصدق والنصح وأداء األمانة من صالح أمر المجتمع والتعاون السميم 
بين أفراده والسالمة من ظمم بعضيم لبعض وعدوان بعضيم عمى بعض، ولما في الغش والخيانة 

يجاد الشحناء  والكذب من فساد أمر المجتمع وظمم بعضو لبعض وأخذ األموال بغير حقيا وا 
 ((الدين النصيحة)) :والتباغض بين الجميع، وليذا صح عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنو قال

خرجو مسمم في  ((هلل ولكتابو ورسولو وألئمة المسممين وعامتيم)) قيل: لمن يا رسول اهلل؟ قال
بايعت النبي صمى ) :صحيحو. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد اهلل البجمي رضي اهلل عنو قال

يتاء الزكاة والنصح لكل مسمم وفي الصحيحين أيضا عن حكيم  ،(اهلل عميو وسمم عمى إقام الصالة وا 
البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو )) :بن حزام رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
ن كتما وكذبا محقت بركة بيعيما ، وصح ((قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك ليما في بيعيما وا 
، وفي صحيح مسمم عن أبي ىريرة ((من غشنا فميس منا)) :عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال

رضي اهلل عنو قال: مر النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى صبرة من طعام فأدخل يده فييا فنالت 
أفال )) :قال: أصابتو السماء يا رسول اهلل قال ؟((ما ىذا يا صاحب الطعام)) :أصابعو بمال فقال
فيذه األحاديث الصحيحة وما جاء في  ((جعمتو فوق الطعام كي يراه الناس من غش فميس مني
معناىا كميا تدل عمى وجوب النصح والبيان والصدق في المعامالت وعمى تحريم الكذب والغش 
والخيانة في ذلك كما تدل عمى أن الصدق والنصح من أسباب البركة في المعاممة، وأن الكذب 

والغش من أسباب محقيا، ومن النصح واألمانة بيان العيوب الخفية لممشتري والمستأجر وبيان حقيقة 
الثمن والسوم عند اإلخبار عنيما. ومن الغش والخيانة الزيادة في السوم أو الثمن ليبذل المشتري أو 
المستأجر مثل ذلك أو قريبًا منو. وفي الصحيحين عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل 
ثالثة ال يكمميم اهلل وال ينظر إلييم يوم القيامة وال يزكييم وليم عذاب أليم، )) :صمى اهلل عميو وسمم

رجل عمى فضل ماء بالفالة يمنعو من ابن السبيل ورجل بايع رجاًل بسمعة بعد العصر فحمف لو باهلل 



ألعطي بيا كذا وكذا فصدقو وىو عمى غير ذلك ورجل بايع إمامًا ال يبايعو إال لمدنيا فإن أعطاه 
ن لم يعطو منيا لم يف فالو اجب عمى جميع المسممين تقوى اهلل في المعاممة والحذر  ((منيا وفى وا 
من أسباب غضب اهلل وأليم عقابو الذي توعد بو أصحاب الغش والخيانة والكذب، كما يجب عمى 
الجميع التواصي بالصدق والنصح وتقوى اهلل في جميع األمور؛ ألن في ذلك سعادة الدنيا واآلخرة 
وصفاء القموب وصالح المجتمع، وفي ذلك أيضًا حصول البركة في المعاممة والسالمة من أكل 

 .الحرام ومن ظمم المسمم ألخيو
المؤمن لممؤمن كالبنيان يشد بعضو بعضا )) :وقد صح عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال

مثل المسممين في توادىم وتراحميم وتعاطفيم )) :، وقال عميو الصالة والسالم((وشبك بين أصابعو
، وأسأل اهلل ((كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى
سبحانو أن يصمح أحوال المسممين، ويجمع قموبيم عمى التقوى، ويصمح قادتيم، ويمنحيم جميعا 

الصدق، والنصح في جميع األمور والتعاون عمى البر والتقوى، إنو جواد كريم. وصمى اهلل وسمم عمى 
 .نبينا محمد وآلو وصحبو


