
 

1 

ُ
 
ُُُاألمانة

 
ُصور

 
ُه

 
ُاُوأثر

 
اُيفُُه

ُُُُياجملتمع ُُُاألمن ُُُحتقيق ُ
ُُم2022ُديسمُب9ُُ ُ– هــ1444ُُُاألوُلُُُيمجاُدُُ 15

َ الهَذي َأَمَر َبَأَداَء اْْلََماَناَت، َوَرتهَب َعَلى َذَلَك جَ  َوَنَهى ُسْبَحاَنُه َعَن   َواْلَهَباَت،َزيَل اْلَعَطاَيا  اْلَحْمُد ّلِلَه
ُسْبَحاَنُه َوَأْشُكُرُه،    اْلَمْكَر َواْلَغْدَر َوَساَئَر اْلَخَياَناَت، َوَأْوَعَد َعَلى َذَلَك َأَليَم اْلَعَذاَب َوَأَشده اْلُعُقوَباَت، َأْحَمُدهُ 

ُ وليُّ الصالحين، َوأشهُد َأنه ُمَحمهًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َوَأْشَهُد َأْن ال َإَلَه إَ   َوُأْثَني َعَلْيَه َوَأْسَتْغَفُرُه، ال َّللاه
َقاَل: َقاَل َرُسوُل   َرَضَي هللُا َعْنهُ  َفَضاَلَة ْبَن ُعَبْيد    القائل كما في حديثوصفيُُّه َمن خلقَه وخليُلُه،  

َة اْلَوَداعَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاَ    ، أحمدَرَواُه  ] َباْلُمْؤَمَن؟ َمْن َأَمَنُه النهاُس َعَلى َأْمَواَلَهْم َوَأْنُفَسَهمْ َأاَل ُأْخَبُرُكْم  ]  :َفي َحجه
 .    الدينَ  ا إلي يوَمم تسليًما كثيرً ه وسل َ وصحبَ  ك عليه وعلى آلهَ وبارَ   دوسلم وزَ  صل َ  لهمه لفا

الغفاَر } َيا َأيَُّها الهَذيَن آَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ أمها بعُد …..فأوصيُكم ونفَسي أيُّها اْلخياُر بتقوى العزيَز  
 102أل عمران :) َحقه ُتَقاَتَه َواَل َتُموُتنه َإاله َوَأْنُتْم ُمْسَلُمونَ 

 عنواُن وزارَتَنا وعنواُن خطبَتَنا )) يالمجتمعَ  اْلمنَ  ا في تحقيقَ هَ ا وأثرُ هَ صورُ  اْلمانةُ ))  َعَباَد هللَا: 
ُ:ُُأولًُ
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ُأولًُ
 
ُُُ:ُاألمانة

 
ُُُُُ.اإلميان ُُُأهل ُُُنُصفات ُم ُُُصفة

َمَها َوُرَقيَ َها: َنزَاَهةُ : السادةُ أيُّها   َأْبَناَئَها،    َأْفَراَدَها، َوَأَماَنةُ   َإنه َمْن َمَقاَييَس َحَضاَرَة اْْلَُمَم، َوَمْن َمَعاَييَر َتَقدُّ
َع ُبْنَياُنَها، َواْخَتله َنَظاُمَها، َواْسَتْشَرى َفَساُدهَ  َفََل َخْيَر َفي ُأمهة  َساَدَها   ،ا َفَإَذا اْضَطَرَب َفيَها َهَذا اْْلَْمُر َتَصده

ََلَح، َوَيْنُبوُع اْلخَ  َضاَعُة، َفاْْلََماَنُة ُعْنَواُن الصه  اْلمانةُ و   ْيَر َواْلَفََلَح؛اْلَمْكُر َواْلَخَياَنُة، َوَتَشعهَب َفيَها اْلَخَداُع َواْلَْ
 العالمين   لربَ    خالص    ، وإيمان  وتقوى وصَلح    وكرامة    بها شرف    ، والعملُ الفضائلَ   ن أشرفَ مَ   فضيلة  
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ُحَذْيَفةَ  هللاُ  ،َفَعْن  هللاَ  َعْنهُ   َرَضَي  َرُسوُل  َثَنا  َحده اآلَخَر:   ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:  َأْنَتَظُر  َوَأَنا  َأَحَدُهَما  َرَأْيُت  َحَديَثْيَن، 
َثَنا نهةَ َأنه اْْلََماَنَة َنَزَلْت َفي َجْذَر ُقُلوَب  » :َحده َجاَل، ُثمه َعَلُموا َمَن الُقْرآَن، ُثمه َعَلُموا َمَن السُّ َثَنا   ،«الرَ  َوَحده

ُجُل النهْوَمَة، َفُتقْ » :َعْن َرْفَعَها َقالَ  ، َفُيْصَبُح النهاُس َيَتَباَيُعوَن، َفََل َيَكاُد َأَحد   َبُض اْْلََماَنُة َمْن َقْلَبهَ َيَناُم الره
ي اْْلََما ُجَل: َما َأْعَقَلُه َوَما َأْظَرَفُه َوَما َأْجلَ ُيَؤدَ  َدُه! َوَما  َنَة، َفُيَقاُل: َإنه َفي َبَني ُفََلن  َرُجًَل َأَميًنا! َوُيَقاُل َللره

 .َرَواُه اْلُبَخاَريُّ َوُمْسَلم  ] َفي َقْلَبَه َمْثَقاُل َحبهَة َخْرَدل  َمْن َإيَمان  
  وظائفَ   جميعَ   تعمُّ   واْلمانةُ   ،اعليهَ   هللا العبادَ   منَ التي ائتَ   هي الفرائُض   واْلمانةُ   ،الخيانةَ   ضدُّ   اْلمانةُ و  

بها    واتصفَ ،  ونَ الصالح   هللاَ   بها أنبياءُ   واتصفَ   ونَ المقرب  هللاَ   بها مَلئكةُ   اتصفَ   صفة    ْلمانةُ وا  ،الدينَ 
وُح اْلَميُن  نزَل َبَه ال  ))  في حقهَ   قال هللاُ   عليه السَلمُ   فهذا هو جبريلُ .  نَ والطائع  هللا    أولياءُ     سورةُ   ((رُّ

على     واْلدلةُ   اْلمينَ   بالصادقَ   ه كان يلقبُ تَ وقبل بعثَ ،   ه اْلوليفي حياتَ   اْلمناءَ   وها هو سيدُ     الشعراءَ 
وعندما  ،  وا بالبناءَ وقامُ   ةَ الحجارَ وا  وجمعُ   ,هاوا بناءَ ليعيدُ   الكعبةَ   قريش    ْت ا هدمَ عندمَ   منها:  كثيرة    ذلكَ 

  حتى،ا بهتبركً   اْلسودَ   الحجرَ   تضعَ   أنْ   تريدُ   قبيلة    كلُّ   ،واوا وتنازعُ اختصمُ   ،اْلسودَ   الحجرَ   وا إلى وضعَ وصلُ 
ن  مَ   ا أولَ نَ بينَ   مُ نحك َ   م وقالَ هُ أحدُ   حتى أشارَ ،  أيام    أو خمسةَ   ةَ أربع  ذلكَ   له ظ و   تشتعلَ   أنْ   ت الحربُ كادَ 

 ه هذا هو اْلمينُ و أُ وا لما ر فقالُ   يهو المصطفَ   الكعبةَ   ن باَب مَ   ن دخلَ مَ   أولُ   فكانَ ؟    الكعبةَ   ن باَب مَ   يدخلُ 
 تضعُ   فكانت قريش    ،ملسو هيلع هللا ىلص  ههجرتَ   قبلَ   ا بهذا اللقَب مشهورً   ملسو هيلع هللا ىلص  وكان النبيُّ   ،ملسو هيلع هللا ىلص  هذا محمد    ا بحكمهَ رضينَ 
  في محنة    ملسو هيلع هللا ىلص  المختارُ   النبيُّ   يقعُ   المنورةَ   إلى المدينةَ   الهجرةَ   ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ   وعندما أرادَ   ،ملسو هيلع هللا ىلص   هُ هم عندَ أماناتَ 

  أنْ   أحقُّ   الحقه   أنه   يعلمُ   ملسو هيلع هللا ىلص  النبيه   ْلنه   ؟لماذا ،ا  أهلهَ إلى    اْلماناتَ   رد    كيفيةُ   و وهاَل أ،  خطير    وفي مأزق  
 كيفيةَ   اْلمةَ   علمَ يُ   أنْ   يريدُ   ملسو هيلع هللا ىلص  النبيه   ْلنه   ؟لماذا  .النفاقَ   ثلثُ   الخيانةَ   أنه   يعلمُ   ملسو هيلع هللا ىلص  النبيه   ْلنه   ؟لماذا  .تبعَ يُ 

ن وكان مَ ، هه في فراَش ه وصهرَ عم َ  وابنَ  ي طالب  أبَ  ا بنَ علي   ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وهنا يتركُ  ،اهَ إلى أهلَ  اْلماناتَ  رد َ 
ي  فدَ يُ   على    ولم يكن نومُ  ،المقاديرَ  غيرُ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَ   في فراشَ   على    ه ولم يكن نومُ ه معَ يأخذَ  ي أنْ اْلولَ 

  على    ولكن نامَ   ،الوهاب  الملكَ   بإذنَ   مقدر    شيء    كله   ْلنه   ؛عليه القتلَ   هللاُ   كتبَ   إنْ   ن القتلَ مَ   ملسو هيلع هللا ىلص  النبيه 
ي ذَ   ي كله وليعطَ   ملسو هيلع هللا ىلص   وا على  قتلهَ مرُ آإلى الذين ت  اْلماناتَ   ا ليرده هَ إلى أهلَ  اْلماناتَ   ليرده    عنه    رضي هللاُ 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص المصطفي انظروا كيف كانت أمانةُ  .المنورةَ   في المدينةَ  بالنبي َ  ثم يلحقُ  ،ومستحقه هُ حقه  حق   
ا عندما هَ أبيَ   أمامَ   بصراحة    شعيب    ا بنتُ هَ فلقد أعلنتْ   باْلمانةَ   كان يتصفُ   ي عليه السَلمُ وهذا هو موسَ 

يقومون بسقي   ن الناسَ مَ   عليه أمةً   ووجدَ   ،إلى مدين  هَ وتوجه   وقومهَ   ن فرعونَ ا مَ ي هاربً وسَ مُ   خرجَ 
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حملها } َوَلمها َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد   ن الرجالَ مَ   عشرة    عُ يال يستط   على  البئرَ   ثم يطرحون صخرةً ،  اْلغناَم
ْسَقي َحتهى ُيْصَدَر  َعَلْيَه ُأمهًة َمَن النهاَس َيْسُقوَن َوَوَجَد َمْن ُدوَنَهُم اْمَرأَتْيَن َتُذوَداَن َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا ال نَ 

ثم    ا بيدهَ ورفعهَ ،   ي إلى الصخرةَ وسَ مُ   هَ توجه   عندئذ  ،  (23)سورة  القصص  الرَ َعاُء َوَأُبوَنا َشْيخ  َكَبير   {
  اْلقوالَ   على  أرجحَ   ا إلى أبيهما شعيب  فلما انصرفتَ   ،اا شريفً وكان معهما عفيفً   ،ي لهما اْلغنامَ سقَ 

عليه   تافقال لهما ماذا حدث؟  فقصه   ،البناتَ   عودةَ   ن سرعةَ ومَ   سقي اْلغناَم  ن سرعةَ مَ   شعيب    تعجبَ 
 ي لتستدعيه له ليقدمَ إلى موسَ   تذهبَ   منهن أنْ   ن واحدة  مَ   فطلبَ   ،يمن موسَ   بما حدثَ   هُ تاوأخبر   القصةَ 

} َفَجاَءْتُه َإْحَداُهَما َتْمَشي َعَلى اْسَتْحَياء  :  انَ ربُّ   له كما قالَ   ا تقولُ مَ أحداهُ   فذهبْت   ،واالحترامَ   له الشكرَ 
منها   ا طلبَ ولكن موسي كان أمينً   ،هُ أمامَ   َلَيْجَزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا ( ثم سارْت َقاَلْت َإنه َأَبي َيْدُعوَك  

ا  هَ بثيابَ   الهواءُ   حتى ال يعبثَ ؟لماذا    بالحصاةَ   على  الطريقَ   هُ وتدلُّ   ،اهَ ي أمامَ ويمَش   هُ تمشي هي خلفَ   أنْ 
  البنتُ   فهمْت   عندئذ    أمانة    النظرَ   أنه   موسي يعرفُ   ْلنه ؟  لماذا    .إليهما موسي  ا فينظرَ فيكشف عن ساقيهَ 

َقاَلْت َإْحَداُهَما َيا َأَبَت اْسَتْأَجْرُه َإنه َخْيَر َمَن اْسَتْأَجْرَت   }ا هَ أبيَ   عندَ  الحق َ   شهادةَ  شهدْت ف، موسي أمانةَ 
  منها أنْ   ا وطلبَ هَ يمشي خلفَ   أنْ   ه رفَض ْلنه   واْلمينُ ،  هُ وحدَ   الصخرةَ   رفعَ   هُ ْلنه   القويُّ   ،{اْلَقَويُّ اْْلََمينُ 

 ا لوصفْت نَ في عصرَ   لو كانْت   واْلمانةَ   لقوةَ اي  بموسَ   ا وصفْت بمَ   انظروا إلى هذه البنتَ   .هُ ي هي خلفَ تمَش 
 .  باّلِلإاله  وال قوةَ  وال حولَ  ةَ الحسن والمَلبسَ  الجميلةَ  والعينَ  الجميلَ  بالشعرَ  الرجلَ  البنتُ 

 اهَ وعظمتَ   اهَ ا ومشقتَ هَ لَ لثق  ا هَ يحملنَ   أنْ   فأبينَ   والجبالَ   واْلرضَ   على  السماواتَ   اْلمانةَ   هللاُ   ولقد عرَض 
كثير    هُ وفضلَ   إياهُ   هللاُ   الذي أعطاهُ   بعقلهَ   اْلنسانُ   اهَ وحملَ ، الذي   وبالرسلَ   ,تفضيََل   ن خلقَ مه مَ   على  

،  العبادَ   ربَ    عبادةَ إلى    العبادَ   ن عبادةَ ومَ   ،إلى النورَ   ن الظلماتَ م مَ ليخرجوهُ   إلى عبادهَ   م هللاُ هُ أرسلَ 
  أنْ   ا عليهم قبلَ هَ : الطاعة، وعرَض يعني باْلمانةَ :  عباس    عن ابنَ  هذه اآليةَ   في تفسيرَ   كثير    بنُ ا  وذكرَ 
 والجبالَ   واْلرضَ   على السمواتَ   آلدم: إني قد عرضُت اْلمانةَ   ( ، فقالَ 3ا )هَ ا على آدم، فلم يطقنَ هَ يعرَض 

  أسأتَ   ، وإنْ جزيتَ   أحسنتَ   ا فيها؟ قال: يا رب، وما فيها؟ قال: إنْ مَ بَ   آخذ    (، فهل أنتَ 4ا )هَ فلم يطقنَ 
 : } َوَحَمَلَها اْلْنَساُن َإنهُه َكاَن َظُلوًما َجُهوال { . هُ ها، فذلك قولُ فتحمهلَ  آدمُ  اهَ عوقبت. فأخذَ 

فَعْن َأَنَس    .له  ن ال أمانةَ لمَ   فَل إيمانَ   ،قضيَة اْلمانة  وبينَ   قضيَة اْليمانَ   بينَ   ملسو هيلع هللا ىلصي  المصطفَ   بل لقد ربطَ 
  َ  ( بل حفظُ َإاله َقاَل اَل َإيَماَن َلَمْن اَل َأَماَنَة َلُه َواَل َديَن َلَمْن اَل َعْهَد َلهُ   ملسو هيلع هللا ىلص ْبَن َماَلك  َقاَل َما َخَطَبَنا َنَبيُّ َّللاه

الذي   الحديثَ ففي    ،الجنةَ   ن أهلَ م مَ ي وإياكُ يجعلنَ   أنْ   هللاَ   أسألُ   ، الجنةَ   دخولَ   ن أسباَب مَ   سبب    اْلمانةَ 
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اَمَت َأنه النهَبيه     ن حديثَ مَ   في مسندهَ   رواه أحمدُ  َقاَل اْضَمُنوا َلي َست ا َمْن َأْنُفَسُكْم   ملسو هيلع هللا ىلصُعَباَدَة ْبَن الصه
وا َإَذا اْؤُتَمْنُتْم  َواْحَفُظوا ْثُتْم َوَأْوُفوا َإَذا َوَعْدُتْم َوَأدُّ وا َأْبَصاَرُكْم    َأْضَمْن َلُكْم اْلَجنهَة اْصُدُقوا َإَذا َحده ُفُروَجُكْم َوُغضُّ

َأدَ     )  ملسو هيلع هللا ىلص فقال    ،هذا اْلنسان  ولو خانكَ   اْلمانةَ   بأداءَ   ملسو هيلع هللا ىلص   المختارُ   منك النبيُّ   َوُكفُّوا َأْيَدَيُكْم( بل لقد طلبَ 
 في هذا الزمانَ   وخاصةً   شيء    في كل َ   ا إلى اْلمانةَ اْْلََماَنَة َإَلى َمْن اْئَتَمَنَك َواَل َتُخْن َمْن َخاَنَك( فما أحوجنَ 

   . باّلِلإال    وال قوةَ  وال حولَ  فيه الخيانةُ  وكثرْت  فيه اْلمانةُ  يعْت الذي ضُ 
ُ
ً
ُُُاُ:ثانيــــ

 
ُُُاألمانة

ً
ُفحسبُ.ُُاملال ُُُعلىُُحفظ ُُُليستُمقتصرة

 كأنْ  الودائعَ  أو حفظُ  ،فقط   المالَ  هو حفظُ  اْلمانةَ ب المقصودَ  أنه  يعتقدُ   ن الناسَ مَ  : الكثيرُ ها السادةُ أيُّ   
  كَل فلو كان اْلمرُ   ،هفي  ه  الذي طلبَ   المناسَب   في الوقتَ   هَ برد َ   م يقومُ ث،له    هُ  آلخر ليحفظَ مااًل   إنسان    يدفعَ 

  ا هللاُ لذا أمرنَ   .اْلمانات  جميعَ   تشملُ   عامة    كلمة     أمانةَ   كلمةُ   ولكنْ ،سهًَل   فقط لكان اْلمرُ   المالَ   هو حفظُ 
وا اْلَماَناَت َإَلى َأْهَلَها َوَإَذا َحَكْمُتْم َبْيَن النهاَس َأْن  نَ ا فقال ربُّ هَ كل    اْلماناتَ   بأداءَ  َ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ ا )َإنه َّللاه

 [ 58]سورة  النساء: َتْحُكُموا َباْلَعْدَل ( 
 . مع النفسَ  وأمانة  ، مع الناسَ  وأمانة   ،مع هللاَ  أمانة  :  أنواع    واْلمانةُ 

  نهاكَ   ك فأتمرْ مرَ أ  فاّلِلُ ،  عنه  هللاُ   ما نهاكَ   تجتنبَ   أنْ و ،  به  ك هللاُ تأتي ما أمرَ   أنْ وهي     : مع هللاَ   اْلمانةُ  
  ،  هللاإال    ن قلت ال إلهَ يا مَ   ى صل َ   بالصَلةَ   كمرَ أ،   هللاإال    ال إلهَ   ن قلتَ يا مَ   دْ وح    بالتوحيدَ   مركَ أ  ، فانتهي
إذا    ، أمانة    الصَلةُ ،  ا أمانة  هَ كلُّ   الشريعةَ   فتكاليفُ   . المنهيات  وتركَ ،  المأمورات  بفعلَ   تكونُ   مع هللاَ   واْلمانةُ 
  اْلنسانُ    وإذا ضيعَ  ، هللاُ  كَ ي حفظَ حفظتنَ  الحالَ  بلسانَ  له الصَلةُ  وتقولُ  ، اْلمانةَ  عليها فقد صنتَ  حافظتَ 
  والزكاةُ ,   أمانة    والوضوءُ ،   هللاُ   ي ضيعكَ ضيعتنَ   الحالَ   بلسانَ   ةُ له الصَل  وتقولُ   ،اْلمانةَ   فقد خانَ   الصَلةَ 

ْرَداَء َقالَ :   أمانة    ن الجنابةَ مَ   والغسلُ   ، أمانة    والحجُّ ،   أمانة   َخْمس  َمْن َجاَء    ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل َّللاهَ    ، فعن َأَبي الده
َلَواَت اْلَخْمَس َعَلى ُوُضوَئَهنه َوُرُكوَعَهنه َوُسُجودَ  َهنه َوَمَواَقيَتَهنه  َبَهنه َمَع َإيَمان  َدَخَل اْلَجنهَة َمْن َحاَفَظ َعَلى الصه

ى اْْلََماَنَة  َقاُلوا َيا َأَبا  َوَصاَم َرَمَضاَن َوَحجه اْلَبْيَت َإْن اْسَتَطاَع َإَلْيَه َسَبيًَل َوَأْعَطى الزهَكا َة َطيَ َبًة َبَها َنْفُسُه َوَأده
ْرَداَء َوَما َأَداُء اْْلََماَنَة َقاَل اْلُغْسُل َمْن اْلَجَناَبَة(والحلفُ  ن ومَ ،   اْلمانةَ   فقد صانَ   باّلِلَ   ن حلفَ فمَ   أمانة    باّلِلَ   الده

 ملسو هيلع هللا ىلص  َسَمْعُت َرُسوَل َّللاهَ      ُعَمَر قال  كما في حديث اْبنَ   لمختارَ ا  النبي َ   لقولَ   اْلمانةَ   فقد ضيعَ   هللاَ   بغيرَ   حلفَ 
 فقد خنتَ   هللاَ   غيرَ   اأحدً   سألتَ   وإنْ   اْلمانةَ   فقد صنتَ   هللاَ   سألتَ   َيُقوُل َمْن َحَلَف َبَغْيَر َّللاهَ َفَقْد َأْشَرَك (إنْ 

 فالتكاليفُ   ، اْلمانةَ   فقد خنتَ   هللاَ    غيرَ   على  أحد    توكلتَ   وإنْ   اْلمانةَ   فقد صنتَ   على  هللاَ   توكلتَ   وإنْ ،  اْلمانةَ 
   . ا أمانة  هَ كلُّ  الشريعةَ 
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  أمانة ، فإذا   والشيكاتُ   أمانة    فالودائعُ   .نبحقوقهَ   الحقوقَ   ْلصحاَب   االعترافُ   الناَس: وهيمع    مانةُ اْل
عن ذلك   وستسألُ   ،اْلمانةَ   فقد خنتَ   حق     بغيرَ   الشيكَ   وسلمتَ   فيه وبدلتَ   وغيرتَ   ن إنسان  ا مَ كً يش  أخذتَ 

 ا يريدُ هَ ن أخذَ ومَ   ،عنه  ي هللاُ ا أده هَ أداءَ   يريدُ   الناسَ   أموالَ   ن أخذَ فمَ   أمانة    والديونُ   .تبارك وتعالي  هللاَ   أمامَ 
ُ َعْنهُ ُهَرْيَرَة    حديَث َأَبيكما في    إذ يقولُ   ملسو هيلع هللا ىلص  انَ نبيُّ   وصدقَ   ،اْلمانةَ   فقد خانَ   ،هللاُ   هُ أتلفَ   اتَلَفَها   َرَضَي َّللاه

ُ َعْنُه َوَمْن َأَخَذ ُيَريُد َإْتََلَفَها َأْتَلَفُه َّللاهُ   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن النهَبيَ    ( وال َقاَل َمْن َأَخَذ َأْمَواَل النهاَس ُيَريُد َأَداَءَها َأدهى َّللاه
 . حول وال قوة إال باّلِل

 ؟ لماذا هذا ظالم  ف والسدادَ  مع ُقْدَرَتَه َعَلى الَوَفاءَ  الديونَ  في سداد   اْلُمَماَطَلةُ  الظلَم ن صورَ بل مَ  
َحيَحْيَن مَ   الحقوقَ   في سدادَ   ه ماطلَ ْلنه     قال النبيُّ   ،قال  رضي هللا عنه   أبي هريرةَ   ن حديثَ ففي الصه

 َمْطُل اْلَغَنيَ  ُظْلم  {.َوَفي َرَواَية  : } َليُّ اْلَواَجَد ُظْلم  ُيَحلُّ َعْرَضُه َوُعُقوَبَتُه { } ملسو هيلع هللا ىلص المختارُ 
 خيانة والعياذُ   تعتبرُ   والنميمةَ   الغيبةَ   ْلنه   ،والنميمةَ   بالغيبةَ   الناسَ   في أعراضَ   : فَل تتحدثْ أمانة    اْلعراُض 

ُ َعَلْيَه َوَسلهَم ُكلُّ اْلُمْسَلَم  :  َأَبي ُهَرْيَرَة َقالَ عْن    ملسو هيلع هللا ىلص   الشفاعةَ   صاحَب   لقولَ    .باّلِل َقاَل َرُسوُل َّللاهَ َصلهى َّللاه
رَ  َأْن َيْحَقَر َأَخاُه اْلُمْسَلَم ( وأعظمُ  خيانة في    َعَلى اْلُمْسَلَم َحَرام  َماُلُه َوَعْرُضُه َوَدُمُه َحْسُب اْمَرئ  َمْن الشه

ك  ثَ فإذا حده   ،أمانة    واْلسرارُ   ،العفيفاتَ   الطاهراتَ   المحصناتَ   و قذفَ   ،باّلِلَ   اذُ هي الزنا والعي  اْلعراضَ 
كما في حديث    ملسو هيلع هللا ىلص  المختارَ   النبي َ   لقولَ   وهذا الحديثُ   ،هذا السره   تحفظَ   عليك أنْ   يجبُ   بحديث    إنسان  

َ َقالَ  ُجُل َباْلَحَديَث ُثمه اْلَتَفَت َفَهَي َأَماَنة    َجاَبَر ْبَن َعْبَد َّللاه َث الره ُ َعَلْيَه َوَسلهَم َإَذا َحده  (  َقاَل َرُسوُل َّللاهَ َصلهى َّللاه
ا فكم هَ أخبارَ   أسراَرَها، ويسردُ ي  يفَش   كَ لسانَ   فَل تتركْ   فيهَ   الذي جلستَ   المجلسَ   أسرارَ   حفظُ   ن اْلمانةَ ومَ 

  بسببَ   تعطلْت   ن مصالحَ وكم مَ   ،المجلسَ   خيانةَ   بسبَب   الناسَ   بينَ   دارْت   ومشاكلَ   ،تقطعْت   َمن حبال  
 . المجالسَ   بحقوقَ  ن الناسَ مَ  الكثيرَ  استهانةَ 

َ َقالَ   ملسو هيلع هللا ىلص  المختارَ   النبي َ   لقولَ    ا أمانة  هَ كلُّ   فالمجالُس   َقاَل َرُسوُل َّللاهَ  :  كما في حديث َجاَبَر ْبَن َعْبَد َّللاه
ُ َعَلْيَه َوَسلهَم اْلَمَجاَلُس َباْْلََماَنَة َإاله َثََلَثَة َمَجاَلَس َسْفُك َدم  َحَرام  َأْو َفْرج  َحرَ  ام  َأْو اْقَتَطاُع َمال   َصلهى َّللاه

 ي كل  فإذا أفشَ   ،وزوجتهَ   الرجلَ   بينَ   السرُّ   اْلماناتَ   ن أعظَمومَ   ،المجلسَ   انةَ في أم  َبَغْيَر َحق   ( فاتقوا هللاَ 
َقاَل   :كما في حديث أَبي َسَعيد  اْلُخْدَريه َيُقولُ   ملسو هيلع هللا ىلص  المختارَ   النبي َ   لقولَ   اْلمانةَ   فقد خانَ   اآلخرَ   منهم أمرَ 

ُ َعَلْيَه َوَسلهَم َإنه َمْن  ُجَل ُيْفَضي َإَلى اْمَرَأَتَه  َرُسوُل َّللاهَ َصلهى َّللاه َ َمْنَزَلًة َيْوَم اْلَقَياَمَة الره َأَشرَ  النهاَس َعْنَد َّللاه
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 الشديدَ   ولألسفَ ،ا  هَ سره   ثم ينشرُ   بجوارهَ   وتنامُ   زوجتهَ   بجوارَ   الرجلُ   َوُتْفَضي َإَلْيَه ُثمه َيْنُشُر َسرهَها (أي ينامُ 
 بالليلَ   زوجتهَ   بجوارَ   الرجلُ   ينامُ   المسلين هذه الظاهرةُ   في مجتمعاتَ   التي انتشرْت   السيئةَ   ن الظواهرَ مَ 

  ةُ أ وكذلك المر   ، باّلِلَ إال    وال قوةَ   ي بالليل وال حولَ كذا وكذا مع زوجتَ  ه فعلتُ لصاحبَ   يقولُ   ثم في الصباحَ 
ونسي هذا وذاك    ، باّلِلَ إال    وال قوةَ   وال حولَ   , ا بالليلَ هَ زوجَ   بينها وبينَ   خري بما دارَ أ  تخبرُ   اْلخرى هي  

 . هذا اْلمر  مثلَ  ن فعلَ مَ   القيامةَ  يومَ  عند هللاَ  منزلةً   الناسَ  ن أشر َ مَ  أنه 
ها؛ بذُل النصيحةَ   ا والقيامُ هَ مراعاتُ   جبُ تي ي ال  ن اْلمانةَ ومَ   ن  لمَ   ، وإبداُء الرأي السديدَ َلَمن استنصحَ   بحقَ 

« صحيح  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقول النبي  استشارَ  : »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص. وقوله  رواه أبو داود والترمذي  -: »اْلُمْسَتَشاُر ُمْؤَتَمن 
ْشَد َفي َغْيرََه؛ َفَقْد َخاَنُه«   .رواه أبو داود -حسن َأَشاَر َعَلى َأَخيَه َبَأْمر  َيْعَلُم َأنه الرُّ

َأنهُه َقاَل ُكْنُت ُغََلًما َياَفًعا َأْرَعى َغَنًما َلُعْقَبَة ْبَن َأَبي ُمَعْيط     مسعود   بنُ ا فهذا    أمانة   بهَ   فتَ ل  الذي كُ   والعملُ 
ُ تعالى َعْنُه َوَقْد َفرها َمْن اْلُمْشَركَ  ُ َعَلْيَه َوَسلهَم َوَأُبو َبْكر  َرَضَي َّللاه يَن َفَقااَل َيا ُغََلُم َهْل  َفَجاَء النهَبيُّ َصلهى َّللاه

ُ َعَلْيَه َوَسلهَم َهْل عَ   َعْنَدَك َمنْ  ْنَدَك َمْن َلَبن  َتْسَقيَنا ُقْلُت َإنَ ي ُمْؤَتَمن  َوَلْسُت َساَقَيُكَما َفَقاَل النهَبيُّ َصلهى َّللاه
  ُ ْرَع  َجَذَعة  َلْم َيْنُز َعَلْيَها اْلَفْحُل ُقْلُت َنَعْم َفَأَتْيُتُهَما َبَها َفاْعَتَقَلَها النهَبيُّ َصلهى َّللاه َعَلْيَه َوَسلهَم َوَمَسَح الضه

ْرُع ُثمه َأَتاُه َأُبو َبْكر  َبَصْخَرة  ُمْنَقَعَرة  َفاْحَتَلَب َفيَها َفَشَرَب َوَشَرَب َأُبو َبكْ  ر  ُثمه َشَرْبُت ُثمه َقاَل  َوَدَعا َفَحَفَل الضه
ْرَع اْقَلْص َفَقَلَص َفَأَتْيُتُه َبْعَد َذَلَك َفُقْلتُ  َعلَ ْمَني َمْن َهَذا اْلَقْوَل َقاَل َإنهَك ُغََلم  ُمَعلهم  َقاَل َفَأَخْذُت َمْن    َللضه

الذي   العملَ   أنه   ه عرفَ لكنه     ،اكافرً   ال يزالُ   مسعود    َفيَه َسْبَعيَن ]سورة  اَل ُيَناَزُعَني َفيَها َأَحد  ( كان ابنُ 
 . به أمانة   لفَ كُ 

فَل يستغل    .اْلمانةَ   ا فقد ضيعَ مَ ن ضيعهُ ومَ ،  اْلمانةَ   ا فقد حفظَ همَ علي  فظَ ان ح مَ   أمانة    والمنصبُ   والحكمُ 
فَعْن َعَديَ  ْبَن َعَميَرَة اْلَكْنَديَ    ملسو هيلع هللا ىلص  المختارَ   النبي َ   لقولَ   ن أقاربهَ مَ   له أو ْلحد    نفع    في جلَب   هُ منصبَ   اْلنسانُ 

ُ َعَلْيَه َوَسلهَم َيُقوُل َمْن اْسَتْعَمْلَناُه َمْنُكْم َعَلى َعَمل  َفَكَتمْ  َنا َمْخَيًطا َفَما َفْوَقُه َقاَل َسَمْعُت َرُسوَل َّللاهَ َصلهى َّللاه
هو الصحابي الجليل أبو ذر كما في الحديث الذي رواه َكاَن ُغُلواًل َيْأَتي َبَه َيْوَم اْلَقَياَمَة .....( وهذا  

َ َأاَل َتْسَتْعَمُلَني َقاَل َفَضَرَب َبَيَدَه َعَلى َمْنَكَبي ُثمه  َقاَل َيا َأَبا    مسلم من حديث َأَبي َذر   َقاَل ُقْلُت َيا َرُسوَل َّللاه
َها َوَأدهى الهَذي َعَلْيَه َفيَهاَذر   َإنهَك َضَعيف  َوَإنهَها َأَماَنُة َوَإنهَها َيْوَم اْلقَ   ( َياَمَة َخْزي  َوَنَداَمة  َإاله َمْن َأَخَذَها َبَحقَ 

ُ َعْنُه َقاَل   ،الزورَ   شهادةُ   الكبائرَ   وأكبرُ   ،أمانة    والشهادةُ  ْحَمَن ْبَن َأَبي َبْكَرَة َعْن َأَبيَه َرَضَي َّللاه فَعْن َعْبَد الره
ُئُكْم َبَأْكَبَر اْلَكَباَئَر َثََلًثا َقاُلوا َبَلى َيا َرسُ  ُ َعَلْيَه َوَسلهَم َأاَل ُأَنبَ  َ  َقاَل النهَبيُّ َصلهى َّللاه ْشَراُك َباّلِله َ َقاَل اْلَْ وَل َّللاه
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ُرَها َحتهى ُقلْ وَ  وَر َقاَل َفَما َزاَل ُيَكرَ   ،َنا َلْيَتُه َسَكَت (ُعُقوُق اْلَواَلَدْيَن َوَجَلَس َوَكاَن ُمتهَكًئا َفَقاَل َأاَل َوَقْوُل الزُّ
ُ َعْنُه َقالَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اْلمناءَ   سيدُ   كما قالَ   أمانة    والنساءُ  ُ َعَلْيَه  :  فَعْن َأَبي ُهَرْيَرَة َرَضَي َّللاه َقاَل َرُسوُل َّللاهَ َصلهى َّللاه

َلَع َأْعََلُه فَ  َإْن َذَهْبَت ُتَقيُمُه  َوَسلهَم اْسَتْوُصوا َبالنَ َساَء َفَإنه اْلَمْرَأَة ُخَلَقْت َمْن َضَلع  َوَإنه َأْعَوَج َشْيء  َفي الضَ 
  والرعايةَ   التربيةَ   ن حيثُ ، مَ كَ في ُعنقَ   أمانة    كَ وأوالدُ وا َبالنَ َساَء (  َكَسْرَتُه َوَإْن َتَرْكَتُه َلْم َيَزْل َأْعَوَج َفاْسَتْوصُ 

َيا َأيَُّها الهَذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهَليُكْم َناًرا َوُقوُدَها  ﴿ :تعالى  هم، قال هللاُ هم وأخَلقَ ، وحفَظ إيمانَ والنفقةَ 
ن  مَ   مسلم    ففي صحيحَ ،  اْلمانةَ   م فقد خانَ هُ فَمْن أهمَل اْلوالَد وضيهعَ [؛  6التحريم:  ]﴾   النهاُس َواْلَحَجاَرةُ 

ُ َرَعيهًة َيُموُت َيْوَم َيُموُت َوُهَو   ملسو هيلع هللا ىلص النبيه  قال سمعتُ  يسار   بنَ  معقلَ   حديثَ  َيُقوُل َما َمْن َعْبد  َيْسَتْرَعيَه َّللاه
ُ َعَلْيَه اْلَجنهَة( سلمْ     َغاش  َلَرَعيهَتهَ  َم َّللاه ُ َعْنُهَما َأنهُه    ،سلمْ   ياربَ    َإاله َحره َ ْبَن ُعَمَر َرَضَي َّللاه و َعْن َعْبَد َّللاه

َماُم رَ  ُ َعَلْيَه َوَسلهَم َيُقوُل ُكلُُّكْم َراع  َوَمْسُئول  َعْن َرَعيهَتَه َفاْلَْ ع  َوُهَو َمْسُئول  َعْن  اَسَمَع َرُسوَل َّللاهَ َصلهى َّللاه
ُجُل َفي َأْهَلَه َراع  َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرَعيهَتَه َواْلَمْرَأُة َفي َبْيَت َزْوَجَها َراَعَية  َوهَ  َي َمْسُئوَلة  َعْن  َرَعيهَتَه َوالره

 اآلن في غزةَ   ا يحدثُ مَ ف  أمانة    هُ كلُّ   ( فاْلسَلمُ   َرَعيهَتَها َواْلَخاَدُم َفي َماَل َسيَ َدَه َراع  َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرَعيهَتهَ 
رقبتَ   أمانة    مكان    وكل َ , والعراق   كل َ   ستسألُ   كَ في  هذا  أنْ يومَ   هَ عن  قاَض   تقفَ     القضابين   وجبارَ   ةَ ي 

   .واْلرضَ  السماواتَ 

ُ
 
ُُُالنوع

 
ُالثالث

 
ُُُُ،معُالنفس ُُُ:ُُأمانة

 
ُُُفاإلنسان

 
ُُُلبد

 
ُُُأن

 
ُُُيكون

ً
ُُُ...ُ.اُمعُنفسه ُأمين

 
ُُُفاخللوة

 
ُأمانة

 رقيب  ل علىه ولكن قُ  خلوتُ  تقلْ   ....ا فــَليومً  الدهرَ  إذا ما خلوتَ 
 ى عليـــه يغيب ما يخفَ  وال أنه  .... ســـاعةً  يغفلُ  هللاَ  وال تحسبنه 

فيها قال تعالى )َوال َتْقُتُلوْا َأْنُفَسُكْم َإنه هللَا   تفرطَ   لك أنْ   ا فَل يجوزُ اهَ إيه   هللاُ   كَ استودعَ   وأمانة    وديعة    كَ نفسُ 
َرَحيًما(. قال ربُّ  َبكْم  َ ُيَحبُّ  نَ َكاَن  َإَلى التهْهُلَكَة َوَأْحَسُنوا َإنه َّللاه َبَأْيَديُكْم  ُتْلُقوا  ا )َوَأْنَفُقوا َفي َسَبيَل َّللاهَ َوال 

 (195)سورة  البقرة آية رقم اْلُمْحَسَنيَن  {
فَل تنظر بها    واْلرضَ   السماواتَ   وجبارَ   الملوكَ   ملكَ   عنها أمامَ   ستسألُ   أمانة    : فالعينُ أمانة    الجوارحُ 

 ستشهدُ   أمانة    الجوارحَ   فكلُّ   ،أمانة    والفرجُ   ، أمانة    واليدُ   ،ي بها إلى الحراَمفَل تمَش   أمانة    جلُ الرَ   ،إلى الحراَم
} َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيَهْم َأْلَسَنُتُهْم َوَأْيَديَهْم َوَأْرُجُلُهْم َبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن    والندامةَ   الحسرةَ   يومَ   القيامةَ   يومَ   عليكَ 

ا َوَقاُلوا َلُجُلوَدَهْم َلَم نَ كما قال ربُّ   م علينا فتقولُ ا شهدتُ مَ لَ   الجوارحَ   ن نطقَ مَ   اْلنسانُ   ( { ويتعجبُ 24)
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َل َمرهة  َوَإَلْيَه ُتْرَجُعوَن )َشَهْدُتْم َعَلْيَنا َقاُلوا َأنْ  ُ الهَذي َأْنَطَق ُكله َشْيء  َوُهَو َخَلَقُكْم َأوه ( َوَما ُكْنُتْم 21َطَقَنا َّللاه
َ اَل   َكَثيًرا َممها َتْعَمُلوَن  َيْعَلمُ   َتْسَتَتُروَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َسْمُعُكْم َواَل َأْبَصاُرُكْم َواَل ُجُلوُدُكْم َوَلَكْن َظَنْنُتْم َأنه َّللاه

  كلُّ   : "وجاءْت   ا ، وقرأَ نَ الذين يحصون علينا أعمالَ  : المَلئكةُ   أربعة   أسلم : اْلشهادُ   بنَ   ( وعن زيدَ 22)
"  بشهيد    أمة    ن كل َ ا مَ ا جئنَ إذَ   : "فكيفَ   م ، وقرأَ هَ على أممَ   " ، والنبيون ، شهداء  وشهيد    معها سائق    نفس  

:  ، وقرأَ   والجلودُ   على الناس" ، واْلجسادُ   وا شهداءَ : "لتكونُ ، وقرأَ   على اْلمَم  ، شهداءُ ملسو هيلع هللا ىلص  حمدَ مُ   ، وأمةُ 
  فاتقوا هللاَ   ا أمانة  هَ كلُّ   شيء  "فالجوارحُ   كله   الذي أنطقَ هللُا  ا  نَ م علينا قالوا أنطقَ شهدتُ   مَ م لَ هَ "وقالوا لجلودَ 

   االستراحةَ  جلسةَ  عنه بعدَ  هذا ما أتحدثُ  الساعةَ  عَلماتَ ن مَ  اْلمانةَ  يعُ يلكن تض !!!!مكُ رب َ  في أمانةَ 
 أقوُل قوَلي هذا واستغفُر هللَا العظيَم لي ولكم 

ُ َوْحدَ  ُه ال  الخطبُة الثانية الحمُد هلَل وال حمَد إال  لُه وبسَم هللَا وال ُيستعاُن إال  بَه َوَأْشَهُد َأْن ال َإَلَه َإال َّللاه
 وبعدُ  ……………………  َوَأنه ُمَحمهًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ َشَريَك َله 

ُ
ً
ُثالثــــ

ً
ُُيا:ُتضُياُوأخي

 
ُالساعة ُُنُعالمات ُم ُُُاألمانة ُُُع

في الدنيا    الهَلكَ   ن أسباَب بل هو مَ   والمجتمعَ   على الفردَ     عظيم    خطر    اْلمانةَ   ضياعُ   :ها السادةُ أيُّ  
  اْلرضَ   ربُّ    ما رحمَ إاله   ي منه إنسان  ا يعافَ مَ له قَ   مدمر    خطير     سرطاني    مرض    اْلمانةَ   فضياعُ ،  واآلخرةَ 

 ووباء    خطير    اجتماعي    داء    اْلمانةَ   بل ضياعُ   ،ملسو هيلع هللا ىلص  النبيين  سيدُ   منهُ   رَ ذ  ح   عضال    ه داء  نه إوالسماوات ،  
  فهي مصدرُ ا  هَ ا لهَلكَ نذيرً  كان  إال    في أمة    اوما فشَ   اهَ لفنائَ   ا كان سببً إال    في أسرة    ما دبه   ،كبير    خلقي  

ا } َيا َأيَُّها الهَذيَن آَمُنوا ال  نَ فقال ربُّ  عن الخيانةَ  وعَل جله  ا هللاُ لذا نهانَ  .وتعاسة   شر    كل َ  وينبوعُ  عداء   كل َ 
ُسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناَتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن ) َ َوالره ا  خطرً  اْلمانةَ   اْلنفال بل كفي بضياعَ ( {سورة  27َتُخوُنوا َّللاه

  سورة  يوسف } َإنه َّللاهَ ال ُيَحبُّ اْلَخاَئَنيَن {  سلمْ   ياربَ    سلمْ   للعبدَ   هللاَ   بغضَ   أسباَب ن  مَ   ها سبب  ا أنه وذم  
َث    َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصفَعْن َأَبي ُهَرْيَرَة َعْن النهَبيَ     النفاقَ  ثلثُ  بل الخيانةُ  َكَذَب َوَإَذا َوَعَد آَيُة اْلُمَناَفَق َثََلث  َإَذا َحده

َخاَن( اْؤُتَمَن  َوَإَذا  بيه َأْخَلَف  بل  فحسب  هذا  عَلماتَ مَ   اْلمانةَ   ضياعَ   أنه   ملسو هيلع هللا ىلص  المختارُ   النبيُّ   نَ ليس    ن 
َ ْبنَ   فعن َعْبدَ   ،الساعةَ  َش    ملسو هيلع هللا ىلص   َعْمَرو ْبَن اْلَعاص َأنهُه َسَمَع َرُسوَل َّللاهَ   َّللاه َ ُيْبَغُض اْلُفْحَش َوالتهَفحُّ َقاَل َإنه َّللاه

َيْظَهرَ  َحتهى  اْلَخاَئُن  َوُيْؤَتَمَن  اْْلََميُن  َن  ُيَخوه َحتهى  اَعُة  السه َتُقوُم  اَل  َبَيَدَه  ُمَحمهد   َنْفُس  اْلُفحْ َوالهَذي  َو    ُش 
ُش َوَقَطيَعُة اْْلَْرَحاَم َوُسوُء اْلَجَواَر( ألم يقعْ  كما في  ملسو هيلع هللا ىلصبل قال  ،ملسو هيلع هللا ىلص المصدوقُ  الصادقُ  بهَ  ما أخبرَ  التهَفحُّ

ُق َفيَها اْلَكاَذُب َوُيَكذهبُ   ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرُسوُل َّللاهَ   :َأَبي ُهَرْيَرَة َقالَ    حديثَ  اَعاُت ُيَصده   َسَيْأَتي َعَلى النهاَس َسَنَوات  َخده
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اَدُق َوُيْؤَتَمُن َفيَها َوْيَبَضُة َقاَل    َفيَها الصه َوْيَبَضُة َقيَل َوَما الرُّ ُن َفيَها اْْلََميُن َوَيْنَطُق َفيَها الرُّ اْلَخاَئُن َوُيَخوه
ُجُل التهاَفُه   . َفي َأْمَر اْلَعامهَة (يتكلم الره

 كذبُ ويُ   الكاذبُ   صدقُ ويُ   نُ ُيخو    والمؤتمنُ   ُيأمنُ   الخائنُ   ملسو هيلع هللا ىلص أصبحَ   اْلمينُ   به الصادقُ   ما أخبرَ   ألم يقعْ  
   . باّلِلَ إال   وال قوةَ  وال حولَ  الناسَ  في أمرَ  التافهُ  ويتكلمُ  الصادقُ 

ُث اْلَقْوَم َجاَءُه   ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأَبي ُهَرْيَرَة َقاَل َبْيَنَما النهَبيُّ  ف  الساعةَ   ن عَلماتَ مَ   اْلمانةَ   بل ضياعُ  َفي َمْجَلس  ُيَحدَ 
ُث َفَقاَل َبْعُض اْلقَ  ُ َعَلْيَه َوَسلهَم ُيَحدَ  اَعُة َفَمَضى َرُسوُل َّللاهَ َصلهى َّللاه ْوَم َسَمَع َما َقاَل َأْعَراَبي  َفَقاَل َمَتى السه

اَعَة َقاَل هَ َفَكرََه َما َقا اَئُل َعْن السه ا  َل َوَقاَل َبْعُضُهْم َبْل َلْم َيْسَمْع َحتهى َإَذا َقَضى َحَديَثُه َقاَل َأْيَن ُأَراُه السه
اَعَة َقاَل َكْيَف َإَضاَعُتَها َقاَل َإَذا وُ  َعْت اْْلََماَنُة َفاْنَتَظْر السه َ َقاَل َفَإَذا ُضيَ  َد اْْلَْمُر َإَلى َغْيَر  سَ  َأَنا َيا َرُسوَل َّللاه

اَعَة (    َأْهَلَه َفاْنَتَظْر السه
 مسعود    َقاَل َعْبُد َّللاهَ بنُ   الساعةَ   ن عَلماتَ مَ   اْلمانةَ   فضياعُ   ملسو هيلع هللا ىلص  اْلمينُ   الصادقُ   بهَ   ما أخبرَ   لم يقعْ أ

َلُة، َوَلُيصلى  نه َقْوم  ال َإيَماَن َلُهْم" ُل َما َتْفَقُدوَن َمْن َديَنُكُم اَْلَماَنُة، َوآَخُر َما َيْبَقى الصه  . "َأوه
   ،في الدنيا واآلخرةَ  والدمارَ  ن الهَلكَ ه مَ ْلنه   ؛اْلمانةَ  ن ضياعَ مَ  واحذْر  فانتبهْ 

 . والحضارةَ  والتقدَم على الرقى َ  ودليل   والشعوَب  اْلمَم لتقدَم سبب   فاْلمانةُ 
  ولنسعدَ   لننعمَ   نةَ ْلماا   اْلمانةَ ،  اْلوانَ   فواتَ   اْلمانَة قبلَ   فاْلمانةَ ،  والرجعيةَ   على التخلفَ   دليل    والخيانةُ  

   .انَ مجتمعَ  واستقرارَ  على أمنَ  للمحافظةَ  اْلمانةَ   اْلمانةَ ، في الدنيا واْلخرةَ 
   وطغيان   ا نفاق  هَ وخيانتُ  وإحسانْ  يمان  او  عليها دين   المحافظةُ  ،الجميعَ  في أعناقَ  أمانة   ا الغاليةُ نَ مصرُ 

ن كيَد الكائدين، وشرَ  الفاسدين وحقَد الحاقدين، ومكَر الـماكرين، واعتداَء  مَ  اوشعبً   قيادةً  حفَظ هللُا مصرَ 
 .الـمعتدين، وإرجاَف الـُمرجفين، وخيانَة الخائنين

 إمام بوزارة اْلوقاف   د/ محمد حرز  كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه                    

 


