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 21/2/1442           حفظ األمانةيف عظم املكانة                         

هللا وحده الشريك  الإ احلمد هلل فتح القلوب بنور اليقني ، وعصم املؤمنني حببله املتني ، وأشهد أن ال إله
ويل الصاحلني وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله إمام املصلحني ، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله له 

وخري الزاد  باد هللاع وصحابته وأتباعه إىل يوم الدين أما بعد : فاألعمار تطوى ، واألجيال تفىن ، فتزودوا
 التقوى .

عنه عن  أيب هريرة رضي هللا حديثروى البخاري يف صحيحه معلقًا بصيغة اجلزم من  : إخوة اإلسالم
 ِديَنار  فَ َقاَل اْئِتِِن أَنَُّه ذََكَر َرُجاًل ِمْن َبِِن ِإْسَرائِيَل َسَأَل بَ ْعَض َبِِن ِإْسَرائِيَل َأْن ُيْسِلَفُه أَْلفَ  ملسو هيلع هللا ىلص »رسول هللا 

ََ َفَدفَ َعَها ِفيِل َقاَل كَ ِِبلشَُّهَداِء ُأْشِهُدُهْم فَ َقاَل َكَفى ِِبهلِل َشِهيًدا َقاَل فَْأِتِِن ِِبْلكَ  َفى ِِبهلِل َكِفياًل َقاَل َصَدْق
َلُه ِإلَْيِه ِإىَل َأَجل  ُمَسمًّى َفَخرََج يف اْلَبْحِر فَ َقَضى َحاَجَتهُ ُُثَّ اْلَتَمَس َمرَْكًبا يَ رَْكبُ َها يَ ْقَدُم عَ  َلْيِه ِلْْلََجِل الَِّذي َأجَّ
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ْد َمرَْكًبا فََأَخَذ َخشَ  َصاِحِبِه ُُثَّ َزجََّج َمْوِضَعَها ُُثَّ  َبًة فَ نَ َقَرَها فََأْدَخَل ِفيَها أَْلَف ِديَنار  َوَصِحيَفًة ِمْنُه ِإىَل فَ َلْم َيَِ
َُ ُفاَلًًن أَْلَف ِديَنار  َفَسأََلِِن  َُ َتَسلَّْف َُ َكَفى  َكِفياَل ف َ أََتى ِِبَا ِإىَل اْلَبْحِر فَ َقاَل اللَُّهمَّ ِإنََّك تَ ْعَلُم َأِّنِ ُكْن ُقْل

َُ َكَفى ِِبهلِل َشِهيًدا فَ َرِضَي ِبَك َوَأِّنِ َجَهدْ  ُت َأْن َأِجَد َمرَْكًبا ِِبهلِل َكِفياًل فَ َرِضَي ِبَك َوَسأََلِِن َشِهيًدا فَ ُقْل
َْ ِفيِه ُُثَّ اْنَصَرَف َوُهَو يف  أَبْ َعُث ِإلَْيِه الَِّذي َلُه فَ َلْم أَْقِدْر َوِإِّنِ َأْستَ ْوِدُعَكَها فَ َرَمى ِِبَا يف اْلَبْحِر َحّتَّ  َوجلََ

َالِِه فََِِذا دْ َذِلَك يَ ْلَتِمُس َمرَْكًبا ََيْرُُج ِإىَل بَ َلِدِه َفَخرََج الرَُّجُل الَِّذي َكاَن َأْسَلَفُه يَ ْنظُُر َلَعلَّ َمرَْكًبا قَ   َجاَء ِِ
ِحيَفَة ُُثَّ َقِدَم الَِّذي َكاَن َأْسَلَفُه ِه َحطًَبا فَ َلمَّا َنَشَرَها َوَجَد اْلَماَل َوالصَّ ِِبْلََْشَبِة الَِِّت ِفيَها اْلَماُل فََأَخَذَها أِلَْهلِ 

َاِلَك َفَما َوَجْدُت َمْر  َُ َجاِهًدا يف طََلِب َمرَْكب  ِِلتَِيَك ِِ َكًبا قَ ْبَل الَِّذي فَأََتى ِِبأْلَْلِف ِديَنار  فَ َقاَل َوهللِا َما زِْل
َُ ِفي ََ ِإيَلَّ ِبَشْيء  قَاَل ُأْخِبَُك َأِّنِ َلَْ َأِجْد َمرَْكًبا قَ ْبَل الَِّذي جِ أَتَ ْي ََ بَ َعْث َُ ِفيِه قَاَل فَِِنَّ هللَا ِه َقاَل َهْل ُكْن ْْئ

ََ يف اْلََْشَبِة َفاْنَصِرْف ِِبأْلَْلِف الدِِيَناِر رَاِشًدا   . «َقْد أَدَّى َعْنَك الَِّذي بَ َعْث
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 ا األمانة وإهنم األمناء .. إنه الصد  والوفاء .. إهنا رسالة النبيني كل منهم يقول لقومه هللا أكِب : إهن

ْلُمْؤِمِنم َمْن أَمََّنُه َأاَل ُأْخِبُُكْم ِبِ  » ملسو هيلع هللا ىلص" ، وإهنا راية املؤمنني يقول الرسول األمني  ِإِّنِ َلُكْم َرُسوٌل أَِمنيٌ " 
 . أخرجه أمحد وابن حبان وصححه األلباّن «ِهْم النَّاُس َعَلى أَْمَواِلِِْم، َوأَنْ ُفسِ 

َ ، ومن عِ  ، إهنا األمانة اي سامعي َ ، و ظَ السموات واألرضني واجلبال عند األمانة وقف لعواقب مها أشفق
َها َومَحََلَها يَْ ِإًنَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل فَأََبنْيَ َأْن عَ " محلها متنَّ  ِمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ

ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل   " . اإْلِ

واألمانة اي رعاكم هللا عظيمة املعىن كبرية املرمى ، جامعها : شعور املسلم وقيامه ِسؤولياته من أمور 
 نها .ه عه وحماسبُ له وسائلُ الدين والدنيا ، ويقينه أنه يوماً سيكون موقوفاً أمام هللا جل جال



4 
 

 ، أس األمانة أمانة التوحيد فهي رأس الداينة ، إفرادًا له ِبلعبادة  ، وإخالصًا للعملعباد هللا : إن 
 " إن الشرك لظلم عظيم " . فالشرك أعظم الزلل

  ودائع هللا عندك فهل أديَ األمانة فيها م! إهننَّ  ، اتهلل ومن أعظم األماًنت أمانة اجلوارح

ًا ِلا عن غضًا ِبا عن احلرام ، وإغماضو  تفكرًا يف خلق هللا ، واستعانة ِبا على طاعة هللا ، أمانة العني
 " . َرىأَلَْ يَ ْعَلْم ِبَِنَّ اَّللََّ ي َ " للحرام تذكرت قول هللا إذا ما دعاها اِلوىالعني األمينة فاِلاثم ، 

 الطعانو عن الغيبة واللعان والسباب وله  جتد األمني به هلل ذاكرًا ، وللمعروف آمرا ،  ، أمانة اللسان
  ". ِقيٌب َعِتيدٌ َما يَ ْلِفُظ ِمْن قَ ْول  ِإالَّ َلَدْيِه رَ "اللسان األمني إذا ما دعاه اِلوى للحرام تذكر قول هللاف، زاجرا
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جناز إ، و  مًا بتبعاته ، وقضاءًا حلوائج الناس فيهوالوظيفة والعمل املنوط بك أمانة ، حفظًا لوقته وقيا 
معامالهتم ، فالغياب عن العمل وحتضريك ليس من األمانة ، وتقدمي بعض الناس للمعرفة والوساطة على 

واستغالل املنصب ليس من األمانة،  بغري حق من هو أحق منه ليس من األمانة ، واألكل من املال العام
 « حِبََرام  اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َجَسٌد ُغذِِيَ  » ملسو هيلع هللا ىلصقول رسول هللا تذكرت وإذا ما دعا اِلوى النفس للتفريط 

 أخرجه ابن حبان والطِباّن وصححه األلباّن .

ما أعظم  ألقوال واألفعال ، أالواملال أمانة فالبيع والشراء واالجتار أمانة ، اجتارًا ِبحلالل ، وصدقًا يف ا
دِِيِقنَي َوالشَُّهَداِء ي َ  » ملسو هيلع هللا ىلصاألمناء فيه يقول  لَ منزِ    «ْوَم اْلِقَياَمِة التَّاِجُر الصَُّدوُ  اأْلَِمنُي َمَع النَِّبيِِنَي َوالصِِ

 أخرجه ابن ماجه والدار قطِن وصححه األلباّن .
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كما أن تضييعها واملماطلة ِبلوفاء خيانة ، فِذا ما نة  ووفاء أموال الناس وسداد ديوهنم وأداء حقوقهم أما
ِس َمْن َأَخَذ أَْمَواَل النَّا » ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول دعا اجلشع والطمع النفس ألكل أموال الناس تذكر األمني 

 ُ ُ َعْنُه، َوَمْن َأَخَذ يُرِيُد ِإْتاَلفَ َها أَتْ َلَفُه اَّللَّ  بخاري .ه الأخرج «يُرِيُد أََداَءَها أَدَّى اَّللَّ

عا اِلوى عرضها ، وحفظاً لدينها ، فِذا ما دلإحساًنً لعشرهتا ، وقياماً بنفقتها ، وصيانة ، والزوجة أمانة  
َ يف النَِِساِء ، فَ  » ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول تذكر األمني ها ، وأكل ماِلا ،  لظلمها ، وسبِِ  ِِنَُّكْم َأَخْذمُتُوُهنَّ َفات َُّقوا اَّللَّ

 رواه مسلم . « َواْسَتْحَلْلُتْم فُ ُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة هللاِ ِِبََماِن هللِا ، 

التفريط فيهم ما أعظم فومحاية ،  تفقداً ورعاية ، وصيانةً ،  تربيةً وأتديبًا ونصحًا وهتذيباً واألوالد أمانة ، 
َكَفى   » ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول تذكر األمني رمه ! فِذا ما تكاسلَ النفس عن أداء رسالتها إمثه ! وما أشنع جُ 

  .. غفر هللارواه أبوداود وحسنه األلباّن . أقول ما قلَ ويل ولكم است «ِِبْلَمْرِء ِإمْثًا َأْن ُيَضيَِِع َمْن يَ ُقوُت 
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 اخلطبة الثانية

احلمد هلل على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن ال إله إال هللا تعظيمًا لشآنه ، 
 بعد : و  صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه سوله الداعي إىل رضوانه ،ور وأشهد أن حممداً عبده 

فأعظم اْليانة  ، ألخالقهم ، وبرسالة العلم والرتبية قياماِبلنشء ، واستصالحاً  عنايةً  ، التعليم أمانةفِن 
 خيانة األمة يف ًنشْئتها .

الداعية األمني سبل الغواية ، ف من نقاذاً ِلمإ، و  وهدايةدليالً للخلق والدعوة إىل هللا أمانة قياماً بواجبها ، 
 أخرجه البخاري  .«  بلغوا عِن ولو آية  : »ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قول يستذكر

 وهذا الوطن مهد اإلسالم ومأرزه أمانة عظمى ، واحلفاظ عليه مسؤولية كِبى ، قياماً بواجب الرعاية ،
 اللهم صل على حممد ... زيد العناية .مكتسباته ِ وحفاظاً علىوبذاًل لعظيم احلماية ، 
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