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 :من لوازم الصدق واألمانة البعد عن الغش والتدليس والكتمان
ِما هذا  صاحب الطعام؟« :َوقال لصاحب الطعام الذي أخفى عيب طعامه" َ ََّ َ ِ َ َ َ أصابته  :، قال»َ

َالسماء  رسول هللا، قال ُ ُأفال جعلته فـوق الطعام حىت يـراه الناس؟« :َّ َّ ُ َ َ َ ََّ ِ َ ََّ َ ْ َ َُ َْ َ ْمن « :-ملسو هيلع هللا ىلص-مث قال ، »َ َ
ِّغش فـليس مين ِ َ َْ َ َّ  ])١٠٢(أخرجه مسلم [ »َ

َّفهذا احلديث عام يف النهي عن  ِالغش يف املعامالت كلها، من التجارة واإلجارة واملشاركة((ٌّ ِِّ ّ ِّ ِّوكل  ِ
َّشيء، فإنه جيب يف املعامالت الصدق والبيان، وحيرم فيها الغش والتدليس والكتم ُّ ِ ُ ُ ِّ  )).انَّ

 :ضابط ما جيب من الصدق واألمانة يف املعامالت
ِّوالضابط الكلي ملا جيب يف املعامالت من الصدق واألمانة ُّ ِّ َّأال حيب ألخيه إال: ((َّ ُِ ُّما حيبه لنفسه؛  َّ

َفكل ما لو عومل به شق عليه، وثقل على قلبه، فينبغي أن ال يعامل غريه به ِ ُ ُ َّ َ ُّ((. 
ُّوقد فصل الغزايل  ُأن ال يثين على : فأما تفصيله، ففي أربعة أمور: ((، فقالَّيِّهذا الضابط الكلَّ

ا ومقدارها  ا شيئا أصال، وأال يكتم يف وز ا وخفا صفا ُالسلعة مبا ليس فيها، وأال يكتم من عيو َُّ ًَّ ً ِ َ
ُشيئا، وأال يكتم من سعرها ما لو عرفه املعامل المتنع عنه َّ ِّع لكل ما ينبغي ٌوهذا تفصيل جام)). ً

 ولذلك منع ؛فالواجب متام الصدق واألمانة. واألمانة يف املعامالت مراعاته من الصدق، والبيان،
.  ملا فيها من التدليس، وعدم البيان الواجب؛يف الشراء والبيع املعاريض -رمحه هللا- اإلمام أمحد

لبيع والشراء، بل عام ٌوهذا ليس خاصا  ُّكل : (( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ يف مجيع املعامالتًّ
ُما وجب بيانه، فالتعريض فيه حرام ٌ ألنه كتمان؛ُ حلق، والتعريض ِ ِّ وتدليس، ويدخل يف هذا اإلقرار  ُ

َّيف احللف عليه، والشهادة على املعقود عليه، ووصف املعقود عليه ِ((". 
 .الصدق واألمانة: مالت، وهوهذا هو األصل السادس من األصول اليت ينبغي أن تراعى يف املعا

ِّ االمتناع عن التدليس، والغش، وسائر ما يكون من األعمال اليت تروج :ومقصود الصدق واألمانة
ٍالسلعة ومتضي العقد على وجه ال يرتضيه أحد األطراف لو علم احلقيقة ُ. 

 :حقيقة الصدق واألمانة
 .اإلخبار املطابق للواقع:  اإلخبار املطابق للواقع، هذا تعريف الصدق:والصدق هو
ُ فاألمانة تطلق على كل ما يفيد سكون القلب:وأما األمانة َْ ن يـبعد عن كل ما  ُ ِوطمأنينته، وذلك  ُْ

ًَِّميكن أن يكون مشوشا للقلوب منفرا هلا يف املعامالت ًُ ِّ. 
املعامالت من ضابط الصدق واألمانة يف املعامالت، بعد أن ذكر األدلة على وجوب الصدق واألمانة يف 

 الكتاب والسنة، عاد إىل بيان ما الذي جيب من الصدق؟ وما هي األمانة املطلوبة يف املعاملة؟
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ُّوالضابط الكلي(: -رمحه هللا-قال  ِّ َُيعين العام الشامل لكل ما ينبغي أن يـراعى فيما يتصل ، )َّ
ضابط الكلي ملا جيب يف ملعامالت على وجه العموم، واملعامالت املالية على وجه اخلصوص، ال

أال حيب ألخيه إال ما حيب لنفسه، وهذا من خصال اإلميان، فقد قال : املعامالت من الصدق واألمانة
ِال يـؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنـفسه« :-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب  ِ ِ ِْ َِ ُّ ُ َّ ُِ َِ َ َ ُِ َِ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ كما يف الصحيحني من حديث ، »َ

 ])٤٥(، ومسلم )١٣(أخرجه البخاري [ - هللا تعاىل عنهرضي-أنس بن مالك 
ِفإذا استعمل اإلنسان هذا يف معامالته املالية، أن يـعامل الناس مبا حيب أن يعاملوه به، َ ً كان ذلك ضمانة ُ

َ، أو تدليس، أو كذب، أو خمالفة ملقتضى األمانة؛ وهلذا ينبغي أن جيعل اإلنسان هذاٍّمن أن يقع يف غش ٍ ٍ ٍ 
 . ومنها املعامالت املالية،ًضابطا يف معامالته كلها

َفكل ما لو عومل به شق عليه، وثقل على قلبه، فينبغي أن ال يعامل غريه به((: قال ِ ُ ُ َّ َ ُّ.(( 
 ما قال يل؟ َّ ما علمين؟ ملاذاملاذا:  أو ثقل على قلبك وقلتكل ما يشق عليك لو علمت به يف املعاملة،

ِغي أال تعامل به غريكما بني يل؟ فينب ملاذا ُ. 
ًهذا ضابط مريح، وخيتصر عليك شيئا كثريا من التفصيل،  ً ُّال يـؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب «ُ ُ َّ ُِ َِ َ َ ُِ ِِ َِ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ

ِلنـفسه ِ ْ َِ«. 
يت بعض السلع ويكون في ها نوع من اخللل، أو تعرضت لنوع من األذى، ال يعلمه املشرتي، فإذا ًأحيا 

ِّجاء يشرتي هذا اجلهاز مل يظهر على ظاهره شيء من التأثر مبا مر عليه مما ميكن أن يؤثر على جودته،  َّ ُّ ٌ
ًأو على صالحيته، فال خيرب بذلك البائع؛ بناء على أن السلعة ظاهرها السالمة والصحة، وليس فيه ا ما ُِْ
ًِّيظهر منه العيب، فيسكت ويكتم عن اإلخبار بذلك، وميضي البيع كامتا ما ميكن أن يكون مؤثرا،  ً ُ هنا ِ

ذه الصورة ترضاه لنفسك أو ال ترضاه؟ إن قالِ أخي هل لو ب: ُيقال له ال : يع عليك هذا اجلهاز 
َّال يـؤمن أحدكم حىت«: أرضاه لنفسي، ويثقل عليه ذلك قيل َ َ ُْ ُ ُ َ ُ ِ ْ ِ حيب ألخيه ما حيب لنـفسهَ ِ ِ ِْ َِ ُّ ُ َّ ُِ َِ ِ فيجب  »َ

خفاء،  ِّعليك أن تبني ذلك للمشرتي، والرزق على هللا، ولن جيلب ذلك تنفيق سلعة حبلف كاذب أو 
لكسب املحرم َّبل ما يرتتب على الكسب احلرام من احملق أعظم مما يؤمله من الربح والنفع  َ ُ ُ ِّ  فإن هللا ؛ُ

﴾َْ﴿مي: تعاىل قد قال َِّحق اهلل الر َُّ ُ َّوهذا وعيد لكل صاحب كسب حمرم، أن كسبه  ]٢٧٦ :البقرة[ َ ٍ ٌ
ملكاسب احملرمة ال تعين حصول النفع، فإن هللا ميحق بركة ذلك، وال  دة األرصدة واألرقام  َّممحوق، فز

ا الضابط فيما ينتفع به صاحبه ولو زادت األرقام وعلت األرصدة؛ لذلك ينبغي أن يستعمل اإلنسان هذ
 .جيب من الصدق واألمانة يف املعامالت املالية وغريها

 :أربعة شروط اللتزام الصدق واألمانة يف البيع والشراء
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ُبه شق عليه يعين صعب عليه وثكل ما لو عومل  َ فصل هذا قد ُقل على قلبه فينبغي أال يعامل به غريه، وَّ
ل- رمحه هللا - الضابط الغزايل  يعين يف "فأما تفصيله، ففي أربعة أمور" :بياعات فقال فيما يتعلق 
 :املعامالت املالية

 "ُال يثين على السلعة مبا ليس فيها. ، هذا واحد"ُأن ال يثين على السلعة مبا ليس فيها. 
 ا شيئا أصال": ًنيا ا وخفا صفا ًأال يكتم من عيو ً ِ ُ َ ِ، بل خيرب بعيبها إن وجد"َّ ُ  وبوصفها احلقيقي ُِْ

 .املطابق للواقع
 ُأال يكتم ": الثالث ا ومقدارها شيئامنَّ لوزن احلقيقي، فإن ذلك من"ً وز التطفيف،  ُِْ، بل خيرب 

ى هللا تعاىل  . عنهوالبخس الذي 
 ُأال يكتم من سعرها ما لو": الرابع مما يتحقق به الصدق واألمانة يف البياعات عرفه املعامل  َّ

ٍحيا حيصل اإلنسان شيئا بسعر خبس؛ ال ألمر خارج إمنا ألنه السعر  أ:مثال ذلك ."المتنع عنه ٍ ً ّ َِ ُ ً
ٍاحلقيقي، فيأتيه شخص ال يعرف األسعار فيخفي عنه السعر احلقيقي، وقد اشرتاه بثمن خبس، مث  ُ

ٍيبيعه بثمن عال؛ ألن املشرتي ال يعلم حقيقة األمثان، ً لكن لو أن شخصا حصل شيئا رفيع الثمن ٍ َّ ً
َخبس كأن يشرتي من أبيه مثال سيارة عاليةٍبثمن  ً ه بثمن خبس، ً ه والده؛ فباعها إ ٍ الثمن لكن حا

لثمن، ما يقول َّهذه دخلت علي بكذا؛ ألن اخلرب يف هذه احلال ليس له : هنا ال حيتاج أن خيرب 
ة من والده يف الثمن، لكن إذا كان الثمن خبسا يف ذاته، وإ إذ ؛ثري ًن هناك حما ِخفي على املشرتي ً َ

 .ُِْخيرب حبقيقة الثمنأن حقيقة هذا الثمن البخس، عند ذلك ال جيوز، البد من 
 .-رمحه هللا-ة الذي ذكره املؤلف هذا ما يتصل بضابط الصدق واألمان


