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 الغش انماطه وطرائق معالجته في منظور الشرع  
 شيماء حكمت محفوظ سعيد 
 كلية التربية للعلوم االنسانية 

 المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى 
(5/2022/ 8،قبل للنشر 2022/ 3/ 1قدم للنشر  ) 

 :ملخص 
بمثابة موجه لسللللللللللون الل و م  الج  هذللللللللل  ذجك لمذع ا  ما   ه ل  لم   هذا البحث  عد  ي  

, هالعمل ذلى اللق هذي م  الج   ما  االثاع المك تبة  الضللللللللللل ع ذ  الم كم  أو ماد اا  أه ماوياد 
 . ذ ما

  الغش حكمه هأسلللللللللللبابههقد تضلللللللللللم   الخة البحث ملخص همبحثا  هالاتمة, المبحث ا ه : 
 الثا ي: الوقاية م  الغش همعال ة آثاعع.هالمبحث ، هأ ماطه
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Research summary 

  Compute this search title equivalent routed behavior individual from 

through putting processing these patterns; that preventing damage about 

society literary wast or materially , and  the work on create and 

consciousness through statment archaeology consequential about her.  

   And might include plan search summary and two research and finale. 

   First section: cheat aphorism and reasons and patterns. 

   Second section: prophylaxis from cheat and treatments footprints. 
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 المقدمة 

هلل عب العالما  هالصجة هالسجم ذلى ساد الم سلا  ساد ا محمد هذلى    الحمد 
 اله هصحبه هسلم ... هبعد: 

تك افى م  المعا ي الدي مة هاإل سا مة   يعد الغش م  السلوامات غا  السوية الكي 
الكي تدذو إلى الصدق في ا موع الما، ههي ظاه ة قديمة حديثة إال أ ما  دأت تكزايد  

فأالذت أ ماطاد ذديدة    م كمع ا  كم ة ذعف الوازع الدي ي ذ د ال اسبشكل ابا  في  
ة هالك بوية الكي تمثل عهح المؤسسات هالم االت ا ال ى  ا كداءد م  المؤسسة الكعلممم 

 ها كماءد بالغش في المعامجت  ا  أ  اء الم كم . 

لمكو     ف اء هذا البحث بع وا )الغش ا ماطه هط ائق معال كه في م ظوع الش ع( 
 .  بمثابة موجه لسلون االف او م  الج  ط ق ذجك هذع اال ما  

 مبحثا  هالاتمة.  هقد تضم   الخة البحث مقدمة ه 

 وأنماطه، وتضمن ثالثة مطالب:   الغش حكمه وأسبابهالمبحث األول:   
 المخلب ا ه : الغش لغة هاصخجحا.    
 المخلب الثا ي: حكمه هأسبابه.    
 المخلب الثالث: أ ما  الغش.   

 ومعالجة آثاره، وتضمن ثالثة مطالب:   المبحث الثاني: الوقاية من الغش 
 الوقاية م  الغش  المخلب ا ه : هسائل  

 المخلب الثا ي: اآلثاع المك تبة ذ  الغش ذلى الل و هالم كم .  
 اآلثاع المك تبة ذلمه. المخلب الثالث: معال ة  

 ثم الكم  البحث بأهم ال كائج الكي توصل ا إلاما .   
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 المبحث االول 
يعد هذا المبحث  ما ا لحقمقة الغش هأ ماطه الكي سللللللللللللاوت ها كشلللللللللللل ت  ا  ال اس 
فكسلللللللبب  بالعديد م  المعضلللللللجت في الم كم ، هلعل م  أ  ز هذع المعضلللللللجت في  
ذصلللللل  ا هذا تصللللللدع أ اس مواق  المسللللللؤهلمة ههم ال يملمو  مقوماتما م  ذلم هأما ة  

  العلام، لا حلدع العلالم  حو  سللللللللللللللوى الكسلللللللللللللللو ذلى ال لاس ها كزاز أموالمم ههلدع الملا
 اال حخا  هتلاقم ا زمات هالص اذات، هاا  لبلد ا ال صاب ا كب  م   ل .   

 المطلب األول 
 الغش لغة واصطالحا 

مصللدع م  اللعل الثجثي )ش ش ش( ههو الجا ال صللق ه قمضلله،  الغش لغة:  
 ( 1)هيد  ذلى إفساو الشيء هتزيا  ما ال مصلحة به للغا .  

اللغوي م  حاث او ه تزيا  ما ال    هافق المع ى االصلخجحي المع ى اصططالحا:
الخداع هالخ ق غا  المشللل هذة همع اع ي تبو بما  هسلللائل  مصللللحة به للغا  باسلللكخدام  

 

مقلللللايم   1) ال ازي، )ت:    مع م  القزهي ي  فلللللاعس    زا يلللللاء  الحسللللللللللللللا  أحملللللد     أ و  اللغلللللة، 
باب الغا     ,(م 1979- ه1399)تحقاق: ذبد السللللللجم محمد هاعه , واع اللم , و.  , ه(,395

هلسلا  الع ب, أ و اللضلل محمد    مك م     ,383/ 4هما معما في المضلاذف هالمخا ق )غش(, 
 ا هت,  -واع صلاوعه(,  711   ذلي جما  الدي  ا   م ظوع ا  صلاعي ال هيلعي ا ف يقي)ت:  

  .6/323باب الغا  المع مة, ه(, 1414, )3  



2022(، لسنة 3، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022) 
 
 

20 

 

يضلللللللاا إلمه م  موذلللللللوذات االغش في البم  أه الغش في االمكحا ات المادا مة أه  
 (1).. ههكذا.  االلمك ه مة أه الغش في المشوعة أه ال ماح .

أ  الغش سلللون ال أالجقي هغا  ت بوي ي م ع ذ  صللخصللمة يمك  القو   مما تقدم   
    غا  سلللللللوية تمو  مكصللللللللة باال كمازية هالسللللللللبمة هالقلق هالكواكل سلللللللواء  مما قد يكو   
حلاصللللللللللللللج في الم لا  الك بوي هالكعلممي أه م لا  المسللللللللللللللؤهلملة أه م لا  الكعلامجت  

 الاوممة.  
 الثاني المطلب 

 حكمه وأسبابه 
سللون الغش م م  غا  أالجقي يك افى م  الكعالمم اإلسلجممة هالاعك ذ  المعايا   
هالقمم االجكماعمة لما يكضللللللم ه م  تزيما للحقائق هالديعة لوال ي  هذللللللماع ل ما ة  

 هفقد للثقة  ا  ال اس هإلحاق الض ع  مم.
اء اا  في ال صلللللمحة أه  لذا ح  م اإلسلللللجم الغش بكل أ ماطه هجمم  م االته سلللللو 

 ىه مه جه  ين ىن من خن ُّ المشللوعة أه العلم أه العمل، قا  ت تعالى:
، هقد ذد  اإلسللللللجم المكلب   (2)[، فالغل في اآلية فسلللللل ع مقاتل بالغش10}الحشلللللل :    َّ

 - صلى ت ذلمه هسلم-، لب اءة ال بي  (3)ب  يمة الغش م تمبا لمبا ة م  ابائ  الذ وب

 

سللللوعية,   -واع اللم  ومشللللق  ي ظ : القاموس اللقمي لغة هاصللللخجحا, و. سللللعدي أ و حباب, (1
, هج يمة الغش أحكامما هصلللوعها هآثاعها المدم ة, و. محمد     1/274  م(,1988- ه1408, )2

  . 15 - 14 م(,2008-ه1429االماعات, و.  ,)-مككبة الل قا  و ي موسى  ص ,
ي ظ : ال م  هالعاو ، أ و الحسلللللللللللل  ذلي    محمد    محمد    حباب البصلللللللللللل ي البغداوي (  2

ذبد المقصلللللللللوو    ذبد ال حمم, واع المكب تحقاق السلللللللللاد ا    ه(,450الشلللللللللما  بالماهعوي )ت:  
 . 5/507لب ا , و.  , -العلممة  ا هت 

واع   ه(,505ي ظ : إحملاء ذلوم اللدي ، أ و حلاملد محملد    محملد الغزالي الخوسللللللللللللللي )ت:    (3
, هالمبائ ،   ي ذبد ت صلللم  الدي  محمد    محمد    أحمد     2/77  ا هت, و.  ,-المع فة

،  1/72   ا هت, و.  , و. ت,-, واع ال لللدهة ال لللديلللدةه(748ذثملللا     قلللايملللاز اللللذهبي )ت:
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، فج (1)(م  غش فلم  م ي:)-صللللللللللللى ت ذلمه هسللللللللللللم-م ه، يؤيد  ل  ذموم قوله 
صللق غش المسلللم هال غا ع إ  لم يقاد المسللكمدا بالغش او ه مسلللما أه غا  مسلللم   ي 

 لك اك يق ىق  ُّ    اإل سلا  مك م م  ذ د ت جملة هتلصلاج قا  تعالى:
[, هما اا  تح يم الغش إال سلللدا لذعيعة الملاسلللد ها ذللل اع هالعواقب 70]االسللل اء:  َّ

 الوالممة الكي قد تمدو اما  ا مة.  

 : (2) أما بال سبة  سباب الغش فكشمل ما يأتي
الخم  البشل ي للحصلو  ذلى مازة ت افسلمة ال يسلكحقما بشلكل سل ي هغا  أالجقي,   -1

 كالحصو  ذلى وعجات ذالمة بال سبة للذي  لديمم وعجات مكد مة.  
اتسلاع مكخلبات الحماة هاعتلاع تمالما الميمشلة م  ذلاق الاد مما وفع  ذلعاا   -2

 ي الما .  اإليما  إلى االذكماو ذلى الخ ق غا  الش عمة هالقا و مة ل   
 

اليبلاس أحملد    محملد    ذلي    ح   الماكمي السللللللللللللللعلدي  هالزهاج  ذ  اقك اا المبلائ ، أ و  
, هصللللللللللعوبات  401-1/400  م(,1987- ه1407, )1واع اللم ,    ه(,974اال صللللللللللاعي )ت: 

  .118 (, 2015الم ما , و.  , ) الكعلم، موسى محمد غ ممات,
: م  غشل ا    -صللى ت ذلمه هسللم-اكاب االيما ، باب قو  ال بي  صلحمحه, أال جه مسللم في (1

  .1/99, 102فلم  م ا, عقم الحديث 
, مدالل إلى فقه ال عمة, ذبد االله 35المدم ة,ي ظ : ج يمة الغش احكامما هصلللللللللللللوعها هآثاعها   (2

الخ ق الحكممة في السلللللللماسلللللللة الشللللللل عمة ,   ي  ,168(,  2010,)2واع المكب العلممة,    ممقاتي,
, هالغش 186(,  2011واع المكلب العلمملة, و.  , )  ذبلد ت محملد    أ ي بك  ا   القمم ال وزيلة,

ه, أ. و. لوع   بسللللللخا زا ي ه أ. و اذكدا       في االمكحا ات اسللللللبابه  كائ ه مقك حات للحد م 
, هأحكام السلوق, يحاى    ذم ,  162-1/17  (,2011واع الم مل, و.  ,)  ذبد ال حم  ح ازي,

لل لللللامعلللللات ه(289)ت: ال شلللللللللللللل   هواع  الوفلللللاء  واع  جلللللا    لللللدعا ,  احملللللد  و.  و.  ,تحقاق:   , 
كللاب االكللاويمي, و. م از الم  , إلى أ  للائي م  الكحمللة, يللاسلللللللللللللل  الللالللد سللللللللللللللجمللة,146(,2017,)

, اسللللللللالاب تعديل السلللللللللون الصلللللللللي في الم حلة اال كدائمة, و. صللللللللوقي    محمد 34(,2018 ,)
, هحقمقة اإلسللللللللجم هأصللللللللو  63  (,2018واع االسلللللللل ة ل ذجم هواع ذالم الثقافة, و.  ,) مماوي,

لبشللللللللا   , تحقاق: أ. و. محمد بخا  المخمعي, واع االحكم, و. محمد بخا  المخمعي محمد ذماعة
   . 214 (,2019و.  , ) ,للثقافة هالعلوم
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بالبائة م  أسلل ة أه أق ا  أه م كم  يحث ذلى الغش أه يسللكسللمغه هال ي م ع   الكأث  -3
فالعامل ا سلل ي اكث ة المشللاكل العائلمة في ا سلل ة، أه تشلل م  ا سلل ة ذلى الغش  

 هاذا تأث  الل و بما يماعسه اآلال ه  في البائة الكي ييمش فاما قد يقوو إلمه.
 ال ذا بما قسمه ت.      ذعف الوازع الدي ي هذدم -4
ذدم القدعة ذلى توظما االمكا ات الذاتمة في ما ي ذللللللللللللمه هي ذللللللللللللي ال اس هما   -5

 يمك ه م   لوش أهدافه بخ ق مش هذة.  
 الحصو  ذلى هظملة أه مم ة م  الج  تزهي  الشماوات هتغاا  الحقائق. -6
 أم غماب ال قابة هوهعها اللعا  في ف ض العقوبات لم   اعتماب الغش فم   -7

 العقاب أساء ا وب.
 جمل الل و بح مة الغش هأ ه م  المبائ .   -8

 المطلب الثالث
 أنماط الغش 

الغش في ال صللمحة: هو ما اا  بعدم إعصللاو هتوجمه المسلللم  المه المسلللم إلى ما   -1
,  ( 1):)المسلللللكشلللللاع مؤتم (-صللللللى ت ذلمه هسللللللم-ي لعه م  قدعته ذلى  ل  قا  

 ا  أ  المسلللللكشلللللاع    -صللللللى ت ذلمه هسللللللم -الحديث أ  ال بي  فوجه الداللة في 
أما   مما يسللللللللللللأ  ذ ه م  االموع فج ي بغي له أ  يخو  الم سللللللللللللكشللللللللللللا  بككما   

 (2)مصلحكه     ل  يعكب  إالج  بحق م  حقوقه.

 

,  5/125,  2822أال جه الك مذي, في اكاب ا وب, باب أ  المسلللللكشلللللاع مؤتم , عقم الحديث   (1
حس , ي ظ : جام  ا صو , أ و السعاوات م د الدي  محمد    محمد      قا  الك مذي: حديث ه 

الككمة تحقاق بشللللللللا   -تحقاق: ذبد القاوع االع ؤه   ه(,606ذبد الم يم الشللللللللابا ي ال زعي, )ت: 
  .11/562 ,و.ت,1مككبة واع البما , -مخبعة المجح-مككبة الحلوا ي  ذاو ,

ي ظ :  مض القدي  صلللللللللللل ح ال ام  الصللللللللللللغا , زي  الدي  محمد المدذو بعبد ال  ها    تاك   (2
المككبلة الك لاعيلة   ه(,1031العلاعفا     ذلي    زي  العلا لدي  الحلداوي الم لاهي القلاه ي, )ت:  

 . 6/268 (,13031, )1مص   -المب ى 
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:)الدي  ال صللللللمحة( قل ا: لم   قا : هلل هلمكابه  -صلللللللى ت ذلمه هسلللللللم-هقا  
 (1)ما  هذامكمم(.لسهل سوله ه ئمة الم

الغش في القو : ه ع ي بلله ال خق بللالبللاطللل هاكمللا  الحق, اللالشللللللللللللللمللاوة بللالزهع   -2
هالبمكا  هالمذب مقا ل أموا  يكقاذلللللللللللاها أه م لعة ي الما أه ا كقام م  المشلللللللللللموو  

 ذلمه.  
:)أال أ بئمم بأكب  المبائ ( قل ا:  لى يا عسللو  ت,  -صلللى ت ذلمه هسلللم -قا 

اهلل , هذقوق الوالللدي , هاللا  مكمئللا ف ل  فقللا : أال هقو  الزهع, قللا :)االصلللللللللللللل ان بلل 
(  2)ما زا  يقولما حكى قل : ال يسك .هصماوة الزهع, أال هقو  الزهع هصماوة الزهع( ف

هو تمويه للباطل هاظماع   في الحديث أ  الزهع  -صلللللللى ت ذلمه هسلللللللم-,فبا  ال بي
ذلى قو  الزهع  -صلللللللللللللى ت ذلمه هسلللللللللللللم-ال بيله بما يوهم أ ه الحق, هاا  تأكاد  

 (3)هصماوة الزهع     الدهاذي إلمه اثا ة هاسمل هقوذا ذلى ال اس.
 يي  ىي  ُّ  هم  الغش في القو  ايضللللللللللللللا ذلدم الوفلاء بلالعملد، قلا  تعلالى:   

[  27]البق ة:      َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ
, ههجه الداللة أ  في اآلية  م لللاسلللللللقا  الذي  ي قضلللللللو  العمد بعد تواادع هبما   

 (4)أ  م  ال قض للعمد ما يكو  بالكملم بما ي اقض مع اع.  

 

  .1/74, 55, في اكاب االيما , باب  ما  أ  الدي  ال صمحة, في صحمحه أال جه مسلم (1
  .8/4, 5976أال جه البخاعي, في اكاب ا وب, باب ذقوق الوالدي  م  المبائ ,   قم  (2
أ و محمد محموو    أحمد    موسلى    أحمد     ي ظ : ذمدة القاعي صل ح صلحمق البخاعي,   (3

الح لي,)ت:   الغاكلللللا ى  الع بي  ه(,855حسللللللللللللللا   الك ار  احملللللاء  ت,   -واع  و.  و.  ,    ا هت, 
22/88.  
ي ظ : ال لام   حكلام الق آ , أ و ذبلد ت محملد    أحملد    أ ي بك     ف ح اال صلللللللللللللللاعي    (4

  -تحقاق: احمد الب وه ي ها  اهمم اطفمش, واع المكب المصللللل ية   ه(,671الخزعجي الق طبي, )ت:
   .1/246 م(,1964-ه1384, )2القاه ة,  
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الغش في الكعلمم هاالالكبلاعات: ههو اكلابلة الخلاللب في هعقلة اإلجلابلة ملا ي قلله م    -3
زماله أه م  هعقة معه أه مم  يملي ذلمه اإلجابة بخ ق غا  مشلللللللللل هذة لكحقاق  

 )1)غايكه.
هذا ال وع م  الغش م  أكث  ا  واع ا كشللللللللللللاعا  ه ل  لتماب العقوبات ال اوذة    عد  هي     

لمذع الظاه ة هسلللعي الخالب للحصلللو  ذلى ال  اح وه  جمد غافج ذ  ابا ة ما  
يلعله م  الذ وب لمحصللللللل ذلى صللللللماوة ال يسللللللكحقما هيكبوأ م صللللللبا لم  أهج له 

 هبذل  يلحق الض ع با مة هتضم  الحقوق.  
 الغش الك بوي هالكعلممي تصب في م احي الحماة اافة سواء ذلى   فخخوعة   

الغش  أ  الل و الذي يماعس   دهلة، إ المسلكوى الل و أه ال ماذة أه ذلى مسلكوى إواعة  
في االمكحا ات قد ي د  لسللللللللللللله يماعسللللللللللللله في ال شلللللللللللللاطات االجكماعمة هالوظمفمة  

 ا ما هو في   هاإلواعية, هيعلم اآلال ي  هيسللللللاذدهم ذلى اعتمابه هاأ ه فعل ذاوي 
 يي ىي مي  ُّ  قلا  تعلالى:  ( 2)حقمقكله ج يملة بحق الك بملة هالكعلمم هالم كم .  

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
[, فللالغللاش في المعللامجت هالمللدل   فعللاللله طللالللب 188]آ  ذم ا :  َّ ىئ

م  العلذاب, ههلذا لملديق ال لاس هث لائمم ذلمله بملا ال يكو  هو أهلل لله لم    لاك  

 

ذالم المكب, ه(,1424مع م اللغة الع بمة المعاصللللل ة, و. أحمد مخكاع ذبد الحماد ذم ,)ت:  (1
, هي ظ : موسللللللللللللللوذللة ا الجق اإلسللللللللللللللجممللة,  2/1619مللاوة ش ش ,    م(,2008- ه1429,)1 

موق  الدعع السللللللل مة ذلى     الباحثا  بإصللللللل اا الشلللللللما ذلوي    ذبد القاوع السلللللللقاا,م موذة م
 .2/376 ه,1433اال ك  ا , تم تحماله في عبم  االه  

  2عذللوا     احمد العواذللي, و.  ,     ي ظ : القو  ال لي في أ  الغش في االمكحا  ابا ة, (2
 . 48 ه(,1438)
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ا م  يك لى أكث  في االمكحا ات     الخالب الغاش يسلللللللللللعى بلعله لكحصلللللللللللال  
   (1)م زلة ال يسكحقما لاث ى ذلمه  مقا : فج  مكعلم.

 :ل ذ ا ي الذي سأله: مكى الساذة  فقا :)إ ا ذمع   -صلى ت ذلمه هسلم-هقا    
د ا م  إلى غا  أهله  سلللللللللل ع ا ما ة فأ كظ  السللللللللللاذة, قا  اما إذللللللللللاذكما  قا :)إ ا ه 

اما ت ف  ا ما ة م    -صلللللللى ت ذلمه هسلللللللم-, فبا  ال بي (2)فأ كظ  السللللللاذة(
القلوب هتضلللللللللم  إ ا قلدت إلى غا  أهلما, هاذا الخالب الغاش فإ ه بغشللللللللله الائ   

 (3)ذلى مكا  ال يسكحقه.  سكو   ل ما ة م  

الغش في ال سلائل هالبحور العلممة: هو ما اا  باسلكعا ة الخالب  بعض المكاتب   -4
ال سللللللائل مقا ل ثم  يكم االتلاق ذلمه, أه االسللللللكلاوة م   الخاصللللللة بعمل البحور ه 

إلى أصللللللللللحا ما   ذمل الذي  سللللللللللبقوع م  أبحار هإج اء الكعديل ذلاما وه  اإلحالة
  قا  تعالى:  ل ما ة,ههذا ال وع م  الغش يعكب  الما ة   فا سب جمد غا ع ل لسه,

 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّ 
 مث هت مت هب مب هئ مئ هيُّ   [ ,هقلللا  تعلللالى:27]اال للللا : 

:)المكشلللللب  بما لم يعو  -صللللللى ت ذلمه هسللللللم-[, هقا 183]الشلللللع اء:َّ هث
, هأصللللللللاع القسللللللللخج ي إلى أ  المكظاه  بما ال يملمه هلم   (4)كجب  ثوبي زهع(

 

, أ و سللللللللللللعاد  اصلللللللللللل  الدي  ذبد ت    ذم     محمد ي ظ : أ واع الك زيل هأسلللللللللللل اع الكأهيل (1
تحقاق: محمد ذبد ال حم  الم ذشلللللللللللي, واع احماء الك ار  ه(,685الشللللللللللا ازي البمضللللللللللاهي, )ت:  

 . 2/53 ه(,1418, )1 ا هت,   -الع بي
 . 1/21, 59أال جه البخاعي, في اكاب العلم, باب م  سئل ذلما , عقم الحديث  (2
ي ظ : صللللللللل ح صلللللللللحمق البخاعي ال   بخا , أ و الحسللللللللل  ذلي    اللف    ذبد المل , )ت:   (3

 .1/138ه(,449
  .7/35, 5219أال جه البخاعي, في اكاب ال ماح, باب المكشب  بما لم ي ل, عقم الحديث   (4
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ل ال  ذ دع هو بلعله يكزي  بالباطل هي كحل ما لم  له    ه يسللل ق جموو اآلال ي   
 (1)صماوة, أه وعجة فاكشب  بما لم يعو.

غش الموظلا : يكخلذ الغش صللللللللللللللوعا ذلديلدة م ملا ملا يكو   كو م , اكو معله ذلى   -5
وفك  الحضلللوع بموذد غا  موذد حضلللوعع, هم ما ما يكو  بإهماله في أواء ذمله,  
أه تلقي عصللللللللللللللوة م  الزبلائ   ظا  إتملامله معلامجتمم هغا هلا م  ا موع الكي قلد 

 عاتبه مشوبا بالح ام.  ت عل  
لمة ذلى غا ع هتقلد أم ا م  أموع  غش ال اذي ل ذاكه: ه ع ي به ال م  له مسللللؤه  -6

المسلللما  هيكضللم  هذا: ال  سللاء, هالحكام, هالمسللؤهلو , هال جل في أهله هغا هم  
:)ما م  ذبد يسلللك عمه  -صللللى ت ذلمه هسللللم  -مم  لمم ال ذاية ذلى ال اس, قا 

, ف  لد  (2)م يموت ههو غلاش ل ذاكله, إال ح  م ت ذلمله ال  لة(ت ععملة, يموت يو 
أ  الحديث  مه تحذي  ههذاد لم  غش المسلللللللللما  مم  قلدع ت صللللللللائا م  أم هم 
فادالل  مه ال م  اسلللك ذاع ت ععمة سلللواء اا   صلللغا ة أم ابا ة ا كداء م  أف او  

ا أ تم  ذلمه فلم ي صللق  ا سلل ة إلى الحاكم, ههو ما أصللاع إلمه ال وهي فم  الا  م
 مما قلدع إما  كضلللللللللللام  حقوقمم أه ت ن م اهدة ذدههم أه سلللللللللللا ة العد  فامم فقد 

 (4)المبائ .  هقد ذد  الذهبي غش هالة ا موع م   ,( 3)غشمم
الغش في الزهاك: هو اوذلللاء أحلللد الخ فا  امكجكللله الملللا , أه ال لللاع, أه العملللل   -7

ال الد, أه الشللللللللللللللملاوات, أه قلد يكو  بلإالللاء بعض العاوب ذ  الخ ا اآلال  لاكم  
فم اذللاة ذقوو ا  محللة هحلظمللا م  الغش  الزهاك  مللدا ت غاللب الخ ا المقللا للل,  

الش يعة  ما   كي جاءتأم  ذ هعي الصكماله ذ ص ي  م  الض هعيات الخم  ال
 

السللاعي لشلل ح صللحمق البخاعي, أ و اليباس أحمد    محمد    ا ي بك     ذبد  ي ظ : إعصللاو  (1
   . 8/109 ه(,1323,)7, المخبعة المب ى االما ية,   ه(923المل  القسخج ي, )ت:

  .1/125, 142أال جه مسلم, في اكاب اإليما , باب اسكحقاق الوالي الغاش ل ذاكه ال اع,  (2
ي ظ : الم ماك صللللللل ح صلللللللحمق مسللللللللم    الح اك, أ و زا يا محاي الدي     صللللللل ا ال وهي,  (3

  .2/166(,1392, )2 ا هت,   -واع احماء الك ار الع بيه(, 676)ت:
ي ظ : المبائ ,   ي ذبد ت صللللللم  الدي  محمد    أحمد    ذثما     قايماز الذهبي, )ت:  (4

  .1/74ه(, 748
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:)أحق  -صلللللى ت ذلمه هسلللللم-, قا  (هالما   -ال سللللل)االسللللجممة بحلظما ههي:  
 ا    -صللى ت ذلمه هسللم-فال بي (  1)الشل ه  أ  توفوا به ما اسلكحللكم به الل هك(

أ  ما يشلللللللك طه أحد الزهجا  ذلى اآلال  ذ د العقد هاا  م  مقاصلللللللد الشللللللل يعة 
هغا  م افي لمقكضلللللى ذقد ال ماح ا صلللللل  مه الوفاء به     الجفه يعكب  غشلللللا 

  ( 2)هحا ئذ للمكض ع م مما قد يثب  له الماع اللسا.
ذلمله تغاا  بله مملا أفقلدع  ممكله    الغش الك لاعي هالصلللللللللللللل لاذي: هو الل م كج واللل -8

م    الماوية أه المع وية    جل الحصللللللللو  ذلى الما  بخ ق مح مة، ههذا ال وع  
أه الملذب, أه اكملا  ذالب في السلللللللللللللللعلة ,أه    (*)الغش يق  اثا ا م  الج  ال  ش

الم كمملللة  -ال قص في هز ملللا, أه اللو ال الللد بلللال ويء، أه  م  الم كج الللللاسللللللللللللللللد  
، ذ   (3)هغا ها م  ا سلللالاب الكي  ما الداع هإلحاق ذللل ع باآلال ي   -صلللجحاكه
م   ذلى صلللب ة  -صللللى ت ذلمه هسللللم-أ  عسلللو  ت-عذلللي ت ذ ه-أ ي ه ي ة

يدع فاما, ف ال  أصلابعه  لج فقا :)ما هذا يا صلاحب الخعام ( قا :    طعام فأوالل
أصللللللللا كه السللللللللماء يا عسللللللللو  ت, قا :)أفج جعلكه فوق الخعام اي ي اع ال اس م   

 

اكاب الشللللللللل ه , باب الشللللللللل ه  في المم  ذ د ذقدة ال ماح, عقم الحديث  أال جه البخاعي, في (1
2721 ,3/190.  

, هإعصللاو السللاعي لشلل ح صللحمق البخاعي,  299/ 3ي ظ : ذمدة القاعئ صلل ح صللحمق البخاعي,   (2
374.  

شللللللللخص آال  ههو ال ي يد صلللللللل اءها حكى يق   ما  لال  ش هو زياوة صللللللللخص لثم  سلللللللللعة ما     (*
فكق الباعي صلل ح صللحمق  , ه 1/506جام  االصللو  في احاويث ال سللو ,  مشللك يما, ي ظ :يخدع  ه 

   .4/355البخاعي, أ و اللضل أحمد    ذلي    ح   العسقج ي الشافعي, 
,  1مخاب  واع الصلوة,    ي ظ : الموسوذة اللقممة المويكمة, هزاعة االهقاا هالشؤه  اإلسجممة, (3
واع  الكصل م  في ذلوء مقاصلد الشل يعة, و. باسلم ال مالي,, سلماسلة  31/220ه(,1404-1427)

, ه ج يملة الغش في المواو الغلذائملة هاآلثلاع المك تبلة ذلاملا, للبلاحلث 248   ,  المكلب العلمملة, و.
 .13محمد ذبد الم يم محمد  سما , بإص اا ماز  اسماذال مصباح ه مة, 
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أ م  ذلى ال جل   -صلللللللللللللى ت ذلمه هسلللللللللللللم-, ف  د أ  ال بي(1)غش فلم  م ي(
ه هايذا  بأ  للمحكسللللللب  إاللائه العاب  لما  مه م  ايمام للمشللللللك ي بما ال حقمقة ل

قا : سمع    -عذي ت ذ ه-, هذ  جا      ذبد ت(2)أ  يمكح  بضائ  السوق 
يقو :)لو بع  م  أالم  ثم ا, فأصللا كه جائحة   -صلللى ت ذلمه هسلللم-عسللو  ت

-ملالل , فبا   (3)فج يحلل لل  أ  تلأاللذ م له صللللللللللللللائلا, بم تلأاللذ ملا  أالمل  بغا  حق(
يحل   فجإ  اا  الكلف في السلللعة قبل تسلللممما فج بأس هأ  اا  بعدع  -عحمه ت

 مث هت  ُّ  ,  دلال قوله تعالى:(4)ل , هيكو  هذا م  باب الكقوى في الدي 
]المخللا :    َّ مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج
تعالى الغش هأهله هتوذدهم بالويل, هاا  سللللللللللللللبب  زه  اآلية أ    [ , فذم ت1-3

حا  قدم المدي ة  ما عجل يدذى أبا جما ة هاا    -صللللللللللى ت ذلمه هسللللللللللم-ال بي
معه صلللللاذا  أحدهما يكال به  هاآلال  يككا  ف زل  اآلية  مه عوذا هزج ا له ذ   

   (5)فعل هذا.  

  

 

)م  غشلل ا فلم  م ا(  -صلللى ت ذلمه هسلللم-ال بيأال جه مسلللم, في اكاب اإليما , باب قو   (1
 .1/99, 102,عقم الحديث 

, هم قاة الملاتمق صلللللللل ح مشللللللللكاة المصللللللللا مق, أ و  1/396ي ظ : الزهاج  ذ  اقك اا المبائ ,   2)
,  1واع اللم ,    ه(,1014الحسلللللل  ذلي    سلللللللخا  محمد  وع الدي  المج الم هي القاعي,)ت:  

   .5/1935 م(,1987-ه1407)
,  1554, في اكاب المسلللللاقاة , باب هذللللل  ال وائق , عقم الحديث في صلللللحمحه  أال جه مسللللللم (3
3/1190.  

 ,)لب ا  -واع المكاب الع بي  ا هت  ,صحمق مسلم بش ح ال وهي  ص ح مسلم :ي ظ ( 4
 . 2/224, (م  1987 - ه  1407

 . 19/250ي ظ : ال ام   حكام الق آ , ( 5
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 المبحث الثاني 
إ  هذا المبحث جاء توذللمحا لوثاع السلللبمة الكي ت شللأ ذ  الغش ذلى صللعاد  
الل و هالم كم  , اما يبا  الوسلللللللللللللائل الكي يمك  االسلللللللللللللكعا ة  ما لعجك أ ما  الغش  

 همكافحة اللساو الذي ي شأ ذ ه. 
 المطلب األول 

 وسائل الوقاية من الغش 
-ذ  ا ي ه ي ة  هالشللاكه في ال الكصلل فات    اسللكشللعاع م ا بة ت سللبحا ه هتعالى -1

ذلمه  -حا  سلللللللللأله جب يل   -صللللللللللى ت ذلمه هسللللللللللم-قا : قا -ذلللللللللي ت ذ هع 
 م عل ت عقابا  ( 1)(كأ   ت اع، فإ  لم تم  ت اع فإ ه ي ان)ذ  االحسلللللا    -السلللللجم

ذلى ال ابا ة هصللللللغا ة، هأ  با كظاعع    ي ازي هحسللللللابا ذلمه هيكخلل واالله أ  ت  
 ذاو  يوم القمامة..  قصاص 

الكضللللللللللللل ع إلى ت بالدذاء, بأ  يكفمه بحجله ذ  ح امه فالدذاء اما  ا  الغزالي   -2
سببا ل و البجء هاسك جب ال حمة, اما أ ه يسكدذي حضوع القلب م  ت لذا فمو  

 (3):)الدذاء هو اليباوة(-صلى ت ذلمه هسلم-, قا (2)م كمى اليباوات 
إ  ت طاللب ال يقبللل إال   قوم بلله م  عبللاوة هسلللللللللللللللون هذمللل، )فلل عجللاء قبو  مللا    -3

 , هالغش البث يك افى م  الخاب.   (4)(طابا
 

ذ  االيما  هاالسللللللجم   -ذلمه السللللللجم-أال جه البخاعي, في اكاب االيما , باب سللللللؤا  جب يل (1
   .1/19, 50هاالحسا , عقم الحديث 

   .329-1/328ي ظ : احماء ذلوم الدي ,  (2
,  3372  عقم الحلديلث   اللدذلاء,أال جله الك ملذي, في اكلاب اللدذوات, بلاب ملا جلاء في فضللللللللللللللل    (3
هم م    م  جام  االصلللللللو   , ي ظ : جم  اللوائد حسللللللل  صلللللللحمق هقا  الك مذي: حديث   ,5/140

, محمد    محمد    سلللللللللللمما     القاسللللللللللي    ظاه  السللللللللللوسللللللللللي ال وها ي المالمي,)ت: الزهائد 
,  1 ا هت,    -واع ا   حزم-المويللل  -(, تحقاق: سلللللللللللللللمملللا     وعي , مككبلللة ا   اثا 1094

 .  3/93م(, 1998-ه1418)
  .2/703, 1015أال جه مسلم, في اكاب الزااة, باب قبو  الصدقة م  المسب الخاب,   قم (4
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 صب  اإل سا  في تحقاق ما يصبو إلمه م  عزق حج  ه حوع، همما يعا  ذلى  -4
الصللللللب  الق اذة هالكسلللللللمم لقدع ت ه ل  بإيما ه بأ  ا عزاق جممعما مقسللللللمة م   

 خس حس جس مخ ُّ  الذي يسوقما ليباوع اما يشاء, قا  تعالى:ذ د ت ههو  
,هقلللللا   62]الع مبوت:َّ  جع  مظ حط مض خض حض  جض مص خص  حص مس  ]

- صلللللللى ت ذلمه هسلللللللم-[,هقا 45]البق ة:  َّ  ختحت جت هب ُّ  تعالى:
,  (2) ع ت(  يصللب ع ب  صلل :)هم  يك -صلللى ت ذلمه هسلللم-هقا  ,( 1)الصللب  ذللماء():

 (3).الصب  هت ن ما يغضب ت تعالىفالحديثا  يحثا  ذلى  
صلحبة ا الماع تعا ه ذلى أواء اللضلائل هت ن ال  ائل، إ  اإل سلا  بلخ ته ييمش   -5

تعللللالى: قللللا   بلللله،  هيكللللأث    حم جم يل ىل مل خل ُّ  م  غا ع 
[, فبا  ت تعلللالى في محكم  28]الممف:         َّ  يم ىم  مم خم

طللاذكلله مجزمللة الللذي  يبكغو  عذلللللللللللللللا ت هطللاذكلله في  ككللابلله أ  ممللا يعا  ذلى  
:)مثل ال لم  الصللللالق هال لم   -صلللللى ت ذلمه هسلللللم-, هقا (4) م ام  أهقاتمم

السلللللوء, امثل صلللللاحب المسللللل  هاا  الحداو، ال يعدم  م  صلللللاحب المسللللل  إما 
تشللللللللللللللك يلله، أه ت للد عيحلله هاا  الحللداو يح ق  للد لل  أه ثوبلل  أه ت للد م لله عيحللا 

, ف  د أ  الحديث هجه إلى ال مي ذ  م السلللللللللة ا صللللللللل اع اللاسلللللللللدي     (5)الباثة(
 (6)لخخوعتمم ذلى أالجق ال اس بما سا المم م  ا  ى في الدي  ه الد ما.

هإعصللاو ه صللق م  تسللو  له   ت  بماذلى اشللف هسللائل الغش ه تدعيب المسللؤهلا    -6
 (7). لسه فعل  ل 

 في أي م ا  م     -لمكو  ذب ة لغا ع  -إ زا  العقوبة ال اوذة لم تمبي الغش -7
 

 . 1/203, 223, في اكاب الخماعة, باب فضل الوذوء, عقم الحديث  أال جه مسلم (1
   2/122, 1469أال جه البخاعي, في اكاب الزااة, باب االسكعلاا ذ  المسألة, عقم الحديث  (2

  .9/48ي ظ : ذمدة القاعىء ص ح صحمق البخاعي, 3)
 .3/279ي ظ : أ واع الك زيل هأس اع الكأهيل,  (4
  .3/63, 2101 عقم الحديث  أال جه البخاعي, في اكاب الباوع, باب في العخاع هبم  المس , (5
 . 4/39ي ظ : إعصاو الساعي لش ح صحمق البخاعي,  (6
 . 104-103ي ظ : القو  ال لي في أ  الغش في االمكحا  ابا ة,  (7
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م لاالت الحملاة ال سللللللللللللللمملا في ال وا لب العلمملة هذلدم الكملاه  في  لل      فلاذله  
مكا ا لم  أهج له ظلما  له هصلا ال يحمله، هتصدعع  آثم العتمابه المعصمة، ها كحا

   (1)هزهعا.
 المطلب الثاني                                                                     

 اآلثار المترتبة عن الغش على الفرد والمجتمع
 ت حص  اآلثاع السلبمة للغش بشكل هاذق ذلى الل و هالم كم  ااآلتي:    

 آثاع الغش ذلى الل و:    -1
يكو   للابعللا ذ  ذللدم الشللللللللللللللعوع إ  الغش في أي م للا  م  م للاالت الحمللاة  

بالمسللللؤهلمة هاالفكقاع ل ما ة هاالسللللكقامة ههذا له أث ع ذلى الل و    ه ي عله مموهسللللا  
هم شلللللغج طالة هقكه بالبحث ذ  امفمة تخوي  أسلللللالابه هط قه حكى ال ي مشلللللف أمام 
ال اس ههو بلعله ي ا  السللللاعة الد ما هاآلال ة, فأما الد ما  مصللللبق و يء الممة ذلللليما  
الثقة  ا  أف او الم كم  قلال الب اة مسلللكحج أكله للباطل هاسلللبه غا  المشللل هع غافج 

  ين  ىن نن من زن ُّ ذما  مى ت هعسوله ذ ه, في قوله تعالى:
:)م  غشلللللللل ا فلم   -صلللللللللى ت ذلمه هسلللللللللم-[, هقو  عسللللللللوله الم يم  188]البق ة:  َّ

, هأملا اآلال ة فمو م تملب لمبا ة م  المبلائ  الكي تمو  سللللللللللللللببلا لبعلدع ذ  ت   (2)م لا(
 (3)لكماه ه   ظ  ت إلمه.

 آثاع الغش ذلى الم كم :  -2
   هي كشللللل  ال تقكصللللل  آثاع الغش ذلى الل و  ل ي كقل ذللللل عع  مصلللللاب الم كم   

كالوباء    ه ي د جسد الم كم  ذيملا ذلاج, هبذل  تكمدو مصالحمم الد اوية اأف او 
هم كمعات بسلللبب تدما  القمم االالج مة هاالجكماعمة , مكو  سلللببا لكأال  ا مة هذدم  
تقدمما هي كشللللل  الظلم االجكماذي لضلللللماع مبدأ تمافؤ الل ص هالسلللللخو ذلى ممكلمات  

 

 .287ي ظ : وسكوع االالجق م  هحي المكاب هالس ة, زها  آمادي,  (1
  .3سبق تخ ي ه في صلحة (2
, القو  ال لي في أ  الغش في االمكحا  ابا ة,  2/378ي ظ : موسللللوذة ا الجق اإلسللللجممة,   (3

حو ظاه ة الغش في الوسلللو , هآعاء الخلبة  285,ع االالجق م  هحي المكاب هالسللل ة, هوسلللكو 86
 . 2018-12-31هالك بوية, أحمد فلوح, بحث م شوع في م لة العلوم ال لسمة ال امعي, 
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الم يم هالسلللللل ة ال بوية   عتمابه  مما صلللللل يحا في الق آ الشلللللل ع ذ  ااآلال ي  لذل   مى  
م  هذا الم ض هم  آثاعع الكدما ية في مخكلف الم االت.  الم كم     الشللل يلة  لحماية

(1 ) 
                                                                             المطلب الثالث

 معالجة اآلثار المترتبة عليه
للغش آثاع سللبمة و اوية هآال هية ذلى م  يقك فه هيكعدى ذل عع ذلى اآلال ي   
في الد ما، هلمعال ة  ل  ال  د م  الكوبة ال صلللللوح ذ  ال معصلللللمة اقك فما اإل سلللللا  

 لا تل  ذ عها الد اوي هاآلال هي، هال تكحقق الكوبة إال بش هطما، ههي:  
 اإلقجع ذ  المعصمة فوعا. -1
 ال دم ذلى فعلما. -2
 زم ذلى أ  ال يعوو إلى تل  المعصمة مسكقبج.الع -3

هذا إ  اا   المعصلللللللللللمة مكعلقة بحق ت سلللللللللللبحا ه هتعالى، أما إ  اا   مكعلقة  
 بحق العبد  مضاا إلى تل  الش ه  الثجثة ص   عاب :

ههو أ  يكحلل م  صللللللاحبما، هيكو   ل    و الحق إلى أهله هيخلب المسللللللامحة    -4
 م مم.

هيكل ع ذلى  لل   ملا  حكم عاتلب م  تعا  في هظمللة بشللللللللللللللملاوة حصللللللللللللللل ذلاملا  
 بالغش:

،  ما يكقاذلللللللاع م  م تب هب أهل العلم إلى إثم م  فعل  ل  هذدم اسلللللللكحقاق  
اكله لكلل  الوظمللة هذلدم  هق  في ذملله بقصللللللللللللللد أه غا ع لعلدم أهل  هذللللللللللللللملا  الل الخلأ

هاالكللوا  مم  اسللكدعن ما فاته في تحصللال الشللماوة بما يك اسللب م    اسللكحقاقه ال اتب.
 هظملكه، هاتق  ذمله موافقا لم  حصل ذلى مثل صماوته باسكحقاق ذلى قولا :  

 

, هآعاء الخلبة  حو ظاه ة الغش في الوسلللو 87القو  ال لي في أ  الغش في االمكحا  ابا ة,  (  1
  . 96ال امعي,
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القو  ا ه : ال يسللللللللللللللكحق ال اتلب  لل أج ة المثلل لملا قلام بله م  ذملل، هإ  اتق له,     
ههلذا ملا  هلب إلمله واع االفكلاء     ي ذلى اسلللللللللللللللاس غا  مشلللللللللللللل هع ههو الغشالعملل  

 .(2)(م  غش فلم  م ي:)-صلى ت ذلمه هسلم-قا  (1) المص ية
القو  الثا ي: يسللللللكحق ال اتب  إلتقا ه العمل، هاسللللللكدعاكه ما فاته  ه   القصللللللد ا ه   

ههذا   العمل المعا م  اصللك ا  الشللماوة في ذمل أ  يكحقق في صللاحبما االهلمة لمذا 
 .  (3)ما  هب المه ذبد العزيز    باز, ها   ذثمما , ومحمد    صالق الم  د

 

موق  هزاعة االهقاا المصلللل ية , و.  ي ظ : فكاهى واع االفكاء المصلللل ية, واع االفكاء المصلللل ية, (1
,  10/139.  
 .3سبق تخ ي ه في صلحة  (2
واع  ه(,  1420م موع فكاهى ذبد العزيز    باز, لعبد العزيز    ذبد ت    باز,)ت: ي ظ :  (  3

: , اللقاء الشللللللللللللم ي , محمد صللللللللللللالق العثمما , )ت 19/32ه(,  1414, )3 ا هت,   -صللللللللللللاوع
-WWW.Islam, فكاهى االسللللللللللللللجم سللللللللللللللؤا  هجواب, محمد صللللللللللللللالق الم  د,  1/14ه(,1421

qa.com ه(.1427ذم ,) , جمعه ا و يوسف القحخا ي, هقام بلم سكما ا و 
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 الخاتمة 
 هقف البحث ذلى جملة م  االسك كاجات هي ااآلتي: 

 الغش هو تزيا  ماال مصلحة به للغا  باسكخدام الخ ق غا  المش هذة.   -1
بلللاهلل   -2 بللله فكقويلللة ثقكللله  إلمللله هاللللائ  لملللا الف  إ  الغلللاش بلعلللله مكملللاه    ظ  ت 

 هاسكشعاع م اقبكه ي عله يك س  مم ا الجق ها ما ة.  
تعد ا سلللل ة ال اازة ا هلى في ذملمة الك شللللئة االجكماعمة هالمسللللؤهلة ذ  غ س  مم   -3

اال ضلبا  هالمسلؤهلمة لدى الخلل هتعلممه المباوئ السللممة الكي تكعاعض م  سللون 
الغاش،    محاعبة اللسلللاو بالقوا ا  هبوسلللائل الضلللبو ا ال ى وه  الك بمة ال تملي  

 لكحقاق اللائدة الم جوة.  
ش يضلللم  موازيا  تحديد المسلللكويات هالكلاذلللل ما  ا  ا ف او هبما  قدعاتمم,  إ  الغ -4

 مق حق مف  ُّ هالشللللل ع ال ي ذلللللى بالكسلللللاهي  ا  الم كمد هالغشلللللاش قا  تعالى:

[, هحكى العقل السلللللللللللمم ال ي ذللللللللللى  9]الزم :َّ جلمك لك  خك حك جك
  ذل .  

ا   الغش يؤوي إلى تخ يلللب البجو هتلللدما  الكعلمم  مللله م  الج  اعتقلللاء ملللدعسلللللللللللللل  -5
غشلللللللاصلللللللا  ال يدي ه  العملمة الك بوية بشلللللللكل صلللللللحمق أه اطباء هإواعيا  فاصللللللللا  

 العتقائمم لمسكوى هم غا  اكلاء له.  
الغاش م تمب لمبا ة م  المبائ  المح مة الكي  مى ذ ما الشلللللللللل ع هتوذد م  يلعلما   -6

ج  باللع  لخما كه لما الف به هم  ي تمبه قد يقبل ال صلللوة أه صلللماوة الزهع  مكو  آك
 للما  الح ام . 

للم صللد الك بوي هال لسللي هال م  هو مسللؤه  في أي م ا  وهع باعز يسللاذد ذلى   -7
 االقج  م  هذع الظاه ة م  الج  ما يقدمه م  ال صق هالكوجمه.   

المعا  ذلى الغش هيسللللللللللللللمق بلاعتملابله يكو  م تمبلا للمح م هاللائ  ل ملا لة  إلالجلله   -8
 يعمل  ما .العقد المب م  ا ه هبا  ال مة الكي 
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القضللللللاء ذلى ا سللللللباب المؤوية للغش     إبخا  هذع ا سللللللباب يؤوي إلى إ ماء    -9
هلللذع الظلللاه ة م  الج  تملللاتف جموو الللل ال ملللات المع ملللة في تخباق  ظلللام م    

 الغش.  
أهجب  الشل يعة االسلجممة ال صلق هالبما  في المعامجت هح م  الغش هالكحايل   -10

 هأحكاما م  الح مة هاإلثم هالعقوبة هالكعزي .  هالمكما  هعتب  ذلى  ل  آثاعا 
السللللللللللللل قة العلممة م  ال واز  الحديثة، هيعد اال كحا  العلمي هالكعدي ذلى جموو   -11

 اآلال ي  وه   سبكما إلامم م  الغش هالكزهي  هالخما ة ل ما ة الم مي ذ ما.  
ذللله  توعمللة ا ف او بكللل أ واع الوسلللللللللللللللائللل اإلذجممللة إلى ح مللة الغش هذقوبللة فللا -12

هتع يلمم بالحال ها سلللللللللللللالاب الكي يسلللللللللللللكخدمما المحكالو  ال كزاز أموا  ال اس،  
 هذلى السلخة اتخا  االج اءات المش هذة اافة للمشف ذ مم همعاقبكمم.  

همعا بة م تمبمه م  قبل هزاعتي الك اعة هالبلدية ال حسللللب االكصللللاصلللله هاتخا     -13
 كافة االج اءات المش هذة للمشف ذ مم همعاقبكمم.  

تلعال وهع المؤسللللللللللللسللللللللللللات الدي مة له أث ع في تعزيز الوازع الدي ي هاالالجقي في   -14
  لوس ال اس. 
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