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  األمانة

 
 صور

 
  اه

 
 وأثر

 
 ياجملتمع    األمن   حتقيق   يف اه

واََّّأهنََّّيهْأُمُرُكمََََّّّْللا هَََِّّّإن َّ}الحمُد هلِل ربِ  العالمين، القائِل في كتابِه الكريِم:   دُّ َّاْْلهمهانهاتَََُّّّتؤه
ا{ََِّّإلهى َّ وأشهُد أْن ال إلَه إال  هللُا وحَدُه ال شريَك لُه، وأشهُد أنَّ سيَدَنا ُمحمًدا عبُدُه   ،أهْهِلهه

ورسوُلُه، اللُهمَّ صلِ  وسلْم وبارْك عليِه، وعلى آلِه وصحبِه، وَمن تبَعُهم بإحساٍن إلى  
 .يوِم الدينِ 
 
 
 :وبعد

،  النبيلةِ   ، والقيمِ الفاضلةِ   إلى األخالقِ   بالدعوةِ   حافلة    الغراءَ   اإلسالميةَ   الشريعةَ   فإنَّ 
 أهلَ   بهِ   المتقين، ووصفَ   هُ عبادَ   بهِ   هُ سبحانَ   الحق    (، فقد أمرَ )األمانةِ   ومنها خلقُ 

واََّّأهنََّّيهْأُمُرُكمََََّّّْللا هَََِّّّإن َََّّّ}:  هُ سبحانَ   يقولُ   ن المؤمنين، حيثُ مِ   الفالحِ  دُّ َِّإلهى َََّّّاْْلهمهانهاتَََُّّّتؤه
ا ْهِدِهمَََِّّّْْلهمهانهاِتِهمَََُّّّْهمَََّّّْوهال ِذينهَََّّّسبحانه:َّ}،َّويقولََّّ(ََّّأهْهِلهه اَّنهَّنبيَََُّّّّ{،َّكماَّيقولَُّرهاُعونهَََّّّوهعه

لهْيكهَََّّّفهلهَََِّّّفيكهَََُّّّكن َََِّّّإذهاََّّأهْربهع َّ:َّ)ملسو هيلع هللا ىلص ْنيهاَََِّّّمنهَََّّّفهاتهكهَََّّّمهاََّّعه ِصْدقَََُّّّأهمهانهٍة،ََِّّحْفظَُّ:ََََّّّّالدُّ ِديٍث،ََّّوه َّحه
ُحْسنَّ ٍة،ََّّوه ِليقه ا  هَ ، مناطُ عظيمة    ، ومعانٍ متعددة    صور    ولألمانةِ   ).ُطْعمهةٍَََِّّّفيََّّوهِعف ة َََّّّخه

،  في األموالِ   األمانةَ   ، فهي تشملُ إليهِ   يوكلُ   أمرٍ   في كل ِ   هِ بمسئوليتِ   المرءِ   ا شعورُ جميعً 
تشملُ  وأمانةَ الكلمةِ   أمانةَ   كما  وأمانةَ األسرارِ   ،  وأمانةَ النصيحةِ   ،  ، والشراءِ   البيعِ   ، 

اََّّيهاََّّ}:  هُ سبحانَ   الحق    يقولُ   ، حيثُ والصنعةِ   العملِ   وأمانةَ  َََّّللا هَََّّّات ُقواََّّآمهُنواََّّال ِذينهَََّّّأهيُّهه
ُقوُلوا ِديدااَََّّّقهْولاََّّوه ُكمَّإن َّ): ملسو هيلع هللا ىلصا نَ نبي   ويقولُ  {،َّسه ََّّماَََّّللا ََِّّرضوانََّّمنَّبالكِلمةََِّّليتهكهل مََُّّأحده



 

ََّّوإن َََّّّالقيامةَََِّّّيوِمََّّإلىََِّّرضوانههَََُِّّّبهاََّّلههََّّوجل َََّّّعز ََََّّّللا َََُّّّفيهْكتبَََّّّبلغتَََّّّماََّّتبُلغهَََّّّأنََّّيظنَُّّ
ُكم خهطََّّمنَّبالكِلمةََِّّليتهكهل مََُّّأحده ََّّوجل ََّّعز َََّّللا ََُّّفيهْكتبََّّبلغتََّّماَّتبُلغهََّّأنَّيهظنََُّّّماََّللا ََِّّسه
خطههَََُِّّّبهاََّّعليهَِّ ثهَََّّّإذا:َّ)ملسو هيلع هللا ىلصََّّ(،َّويقولَُّيلقاهَََُّّّيوِمََّّإلىََّّسه ُجلَََُّّّحد  ََّّالتهفهتهَََُّّّثم َََّّّبالحديثَََّّّالر 
دوقَََُّّّالت اجرَّ:َّ)ملسو هيلع هللا ىلصََّّ(،َّويقولمؤتهمن َََّّّالمستشارَّ):ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّ(،َّويقولَُّأمانة َََّّّفهي ََّّاْلمينَََّّّالص 

يقينهَََّّّالن بيِ ينهَََّّّمعهَّ دِ  هداءَََّّّوالصِ  ، إلى هللاِ   الدعوةِ   أمانةُ   األمانةِ   صورِ   ن أهم ِ مِ و    .(والشُّ
ِ وهي مِ    وهودٍ   عن نوحٍ   هُ سبحانَ   الحق    والمرسلين، فقد أخبرَ   األنبياءِ   صفاتِ   ن أخص 
السالمُ   وشعيبٍ   ولوطٍ   وصالحٍ  قالَ   واحدٍ   كلَّ   ( أنَّ )عليهم  ََّّلهُكمَََِّّّْإنِ يََّّ}:  لقومهِ   منهم 
ُسول َّ   ملسو هيلع هللا ىلص ا  نَ نبيَّ  ، وأنَّ وا األمانةَ ( أد  )عليهم السالمُ  هللاِ  أنبياءَ  أنَّ  نشهدُ  ونحنُ  {،َّأهِمين ََّّره

ي تقتِض   الدعوةِ   ، وأمانةُ به الغمةَ   هللاُ   ، وكشفَ لألمةِ   ، ونصحَ ى األمانةَ ، وأدَّ الرسالةَ   بلغَ 
، أو  ا لألنظارِ لفتً   ن القولِ مِ   والشاذ ِ   عن الغريبِ   ا عن البحثِ ، بعيدً مع هللاِ   الصدقَ 

 .التواصلِ  مواقعِ  على ا للمتابعةِ جذبً 
  ، وضربَ األمينِ   ه بالصادقِ بعثتِ   وقبلَ   صغرهِ   منذُ   قومهِ   بينَ   يلقبُ   ملسو هيلع هللا ىلصا  نَ وقد كان نبي  

  هللاُ   ا )رضيَ ا علي  نَ سيدَ   كَ ا ترَ ، حينمَ الهجرةِ   عندَ   األمانةِ   في أداءِ   المثلِ   أروعَ   ملسو هيلع هللا ىلصا  لنَ 
ليرُ  كانُ   الكفارِ   أماناتِ   دَّ عنه(  الذين  يتتبعُ والمشركين  ولم هُ قتلَ   محاولينَ   ملسو هيلع هللا ىلص  هُ ونَ وا   ،

ا نَ دينُ   ما أمرَ وكَ  )عنهم   هللاُ   )رضيَ   هِ ، وال ألصحابِ ملسو هيلع هللا ىلص  هِ منها، ال لنفسِ   شيءٍ   يستحل أيَّ 
المنافقين،    صفاتِ   نها مِ أنَّ   نَ ، وبيَّ ن الخيانةِ مِ   التحذيرِ   أشدَّ   رَ فقد حذَّ   باألمانةِ   الحنيفُ 

اََّّيهاََّّ}َّ:  هُ سبحانَ   الحق    يقولُ   حيثُ  ُسولهََََّّّللا هَََّّّتهُخوُنواََّّلهَََّّّآمهُنواََّّال ِذينهَََّّّأهيُّهه تهُخوُنواَََّّّوهالر  ََّّوه
ثهَََّّّإذا:ََّّثهلث َََّّّالُمناِفقَََِّّّآيهةَُّ:َّ)ملسو هيلع هللا ىلصاََّّنهَّنبيَََُّّّّ(،َّويقولَُّأهمهانهاِتُكمَّْ د  ،ََّّحه ذهبه ،َََّّّوعهدهَََّّّوإذاََّّكه ََّّأْخلهفه



 

(،َّلهََّّعهدهَََّّّلََّّنمهَّلَََِِّّّدينهَََّّّولََّّلهَََُّّّأمانةهَََّّّلََّّنمهَّلَََِّّّيمانهَّإَََِّّّلََّّ:)ملسو هيلع هللا ىلصََّّ(،َّويقولَُّخانهَََّّّاْؤُتِمنهَََّّّوإذا
َّ.(البطانةََُّّبئستََّّفإن هاَّالخيانةََِّّمنهََِّّبكهََّّوأعوذَُّ:َّ)ملسو هيلع هللا ىلصاَّنهَّنبيََُّّّويقولَُّ

الحمُد هلِل ربِ  العالمين، والصالُة والسالُم على خاتِم األنبياِء والمرسلين سيِدَنا ُمحمٍد  
 .، وعلى آلِه وصحِبِه أجمعين ملسو هيلع هللا ىلص

بال إيمان،    ، فال أمنَ وهو األمنُ   واحدٍ   ن أصلٍ مِ  واألمانةَ   واألمنَ   اإليمانَ   أنَّ   ال شكَّ 
 ، ووقعتْ كبير   ي  مجتمعِ   اضطراب    حدثَ   األمانةُ   ا ذهبْت إذَ   هُ بال أمانة، وأنَّ   وال إيمانَ 

  ، فلم يأمنْ م في بعضِ هُ بعَض   الناُس   ، وشكَّ في المجتمعِ   والفتنُ   والخصوماتُ   القالقلُ 
  الطمأنينةَ   للناسِ   فتحققُ   ا األمانةُ ، أمَّ هُ جارَ   ، وال جار  هُ زوجَ   ، وال زوج  هُ صديقَ   صديق  

 .يالمجتمعِ  واألمنَ  والسكينةَ 
،  ، وللصاحبِ ا للصديقِ يهَ ا، نؤد ِ نَ ن عقيدتِ ، ومِ انَ ن إيمانِ مِ   جزء    األمانةَ   أنَّ   ا نؤكدُ نَ على أنَّ 
افهن َََّّّوهِإم ا):  هُ سبحانَ   الحق    يقولُ   ، حيثُ بخيانةٍ   خائنٍ   خيانةَ   ا ال نقابلُ نَ ، وأنَّ وللعدو ِ  َّتهخه

لهىََِّّإلهْيِهمَََّّّْفهاْنِبذَََِّّّْخيهانهةاَََّّّقهْومٍَََِّّّمنَّ وهاءَََّّّعه م، هُ وبينَ   كَ الذي بينَ   العهدِ   م بحل ِ أعلمهُ أي:    {،سه
 لإلنسانِ   فال يجوزُ (،ََّّخانهكهَََّّّمهنَََّّّتهُخنَََّّّولََّّ،ََّّائتمنهكهَََّّّمنَََّّّإلىََّّاْلمانةهَََّّّأد َِّ):  ملسو هيلع هللا ىلصا  نَ نبي    ويقولُ 

  ، أو موقفٍ ن الظروفِ مِ   ، أو ظرفٍ ن األشكالِ مِ   شكلٍ   أي ٍ   تحتَ   األمانةَ   يخونَ   أنْ 
ينَ   ثالثة  (:  هللاُ   هُ مهران )رحمَ   بنُ   ميمونُ   ، يقولُ ن المواقفِ مِ  : والفاجرِ   البر ِ   إلى  يؤدَّ

  اإلنسانِ   هي خيانةُ   الخيانةِ   أنواعِ   أشدَّ   أنَّ   ا نؤكدُ ، وختامً   الرَّحمِ   وصلةُ   ،والعهدُ   ،األَماَنةُ 
 .ه لهم ، أوعمالتُ هِ أعدائِ مع ه فُ عليه، أو تحالُ  هُ ، أو تآمرُ لوطنهِ 

 
 
 اخلريات    إىل فعل  ا  اللهم وفقن
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 العاملي 


