إن الح""مد هلل نح""مده ونس""تعينه ونس""تغفره ون""عوذ ب""اهلل م""ن ش""رور أن""فسنا وس""يئات أع""مال""نا ،م""ن يه""ده ف""ال م""ضل ل""ه وم""ن
ي""ضلل ف""ال ه""ادي ل""ه وأشه""د أن ال إل""ه إال اهلل وح""ده ال ش""ري""ك ل""ه وأشه""د أن مح""مدا ً ع""بده ورس""ول""ه ،ص""لوات اهلل وس""الم""ه
ع"ليه وعلى آل"ه وأص"حاب"ه وال"تاب"عني وم"ن ت"بعهم ب"إح"سان إلى ي"وم ال"دي"ن .أم"ا ب"عد ف"ات"قوا اهلل ع"باد اهلل واع"لموا أن"كم م"الق"وه
ول"ن تعج"زوه ،ف"من األرض خ"لقكم وف"يها ي"عيدك"م وم"نها يخ"رج"كم ت"ارة أخ"رى ،ق"ال ت"عالى " :ي"ا أي"ها ال"ذي"ن آم"نوا ات"قوا ح"ق
ت"قات"ه وال ت"موت"ن إال وأن"تم مس"لمون" وق"ال ت"عالى " :ي"ا أي"ها ال"ناس ات"قوا رب"كم ال"ذي خ"لقكم م"ن ن"فس واح"دة وخ"لق م"نها
زوج"ها وب"ث م"نهما رج ً
"اال ك"ثيرا ً ون"سا ًء وات"قوا اهلل ال"ذي ت"ساءل"ون ب"ه واألرح"ام إن اهلل ك"ان ع"ليكم رق"يبا ً " وق"ال ت"عالى" :
ي""ا أي""ها ال""ذي""ن آم""نوا ات""قوا اهلل وق""ول""وا ق" ً
"وال س""دي""دا ً يصلح ل""كم أع""مال""كم وي""غفر ل""كم ذن""وب""كم وم""ن يطع اهلل ورس""ول""ه ف""قد ف""از
ف""وزا ً ع""ظيما ً " .ج""اء رج""ل إلى رس""ول اهلل صلى اهلل ع""ليه وس""لم ي""سأل ع""ن ال""ساع""ة .ق""ال صلى اهلل ع""ليه وس""لم " :إذا
ض"يعت األم"ان"ة ف"ان"تظر ال"ساع"ة .ق"ال وك"يف إض"اع"تها؟ ق"ال:إذا وس"د األم"ر إلى غ"ير أه"له ف"ان"تظر ال"ساع"ة " وه"ذا معنى
ع""ظيما ً ي""رش""د إل""يه النبي صلى اهلل ع""ليه وس""لم ب""أن ك""ل شيء ال ب""د وأن ي""وضع في م""كان""ه امل""ناس""ب ف""ال ي""سند ال""عمل وال
امل ""نصب إال ل ""صاح ""به الج ""دي ""ر ب ""ه واألح ""ق ب ""ه م ""ن غ ""يره دون م ""حاب ""اة ألح ""د وإال ف ""قد ض ""اع ""ت األم ""ان ""ة واق ""ترب ""ت ال ""ساع ""ة.
وض""ياع األم""ان""ة دل""يل على ض""ياع اإلي""مان ون""قص ال""دي""ن ،ق""ال صلى اهلل ع""ليه وس""لم " :ال إي""مان مل""ن ال أم""ان""ة ل""ه وال دي""ن
مل ""ن ال عه ""د ل ""ه" .ف ""األم ""ان ""ة م ""ن األخ ""الق ال ""فاض ""لة وهي أص ""ل م ""ن أص ""ول ال ""دي ""ان ""ات وع ""ملة ن ""ادرة في ه ""ذه األزم ""نة وهي
ض""رورة للمجتمع اإلن""ساني ،ال ف""رق ف""يها ب""ني ح""اك""م وم""حكوم وص""انع وت""اج""ر وع""ام""ل وزارع وال ب""ني غني وف""قير وال ك""بير
وص ""غير وال م ""علم وت ""لميذ فهي ش ""رف للج ""ميع ورأس م ""ال اإلن ""سان وس ""ر ن ""جاح ""ه وم ""فتاح ك ""ل ت ""قدم وس ""بب ل ""كل س ""عادة
وليس""ت األم""ان""ة م""حصورة في م""كان""ها ال""ضيق ال""ذي ي""عتقده ك""ثير م""ن ال""ناس ف""األم""ان""ة ليس""ت م""قصورة على أداء ال""ودائع
التي ت"ؤم"ن ع"ند ال"ناس ب"ل هي أش"مل م"ن ذل"ك ب"كثير ف"ال"صالة وال"صيام وال"زك"اة والحج وغ"يره"ا م"ن ش"عائ"ر ال"دي"ن أم"ان"ة،
م""ن ف""رط في شيء م""نها أو أخ""ل ب""ه ف""هو م""فرط ف""يما ائ""تمنه ع""ليه رب""ه ت""بارك وت""عالى وت""شمل األم""ان""ة ك""ذل""ك ك""ل ع""ضو م""ن
جس""د اإلن""سان ف""ال""يد وال""رج""ل وال""فرج وال""بطن وغ""ير ذل""ك أم""ان""ة ع""ندك ف""ال ت""أتي الح""رام م""ن ِق""بل ذل""ك وإال أص""بحت م""فرط"اً
ف"يما ائ"تُمنت ع"ليه واح"ذر أن ت"كون ه"ذه ال"جوارح ش"اه"دة ع"ليك ي"وم ال"قيام"ة إن ف"رط"ت ف"يها ،ي"قول ال"حق ت"بارك وت"عالى":
ي"وم تشه"د ع"ليهم أل"سنتهم وأي"دي"هم وأرج"لهم ب"ما ك"ان"وا ي"عملون" ف"من م"عاني األم"ان"ة وضع ك"ل شيء في م"كان"ه ال"الئ"ق ب"ه،
ق ""ال أب ""و ذر رضي اهلل ع ""نه :ي ""ارس ""ول اهلل :أال تس ""تعملني يعني أال تجعلني وال ""يا ً أو أم ""يرا ً أو رئ ""يسا ً ل ""ك على إح ""دى
امل""دن ،ق""ال :ف""ضرب ب""يده على منكبي ث""م ق""ال :ي""ا أب""ا ذر إن""ك ض""عيف وإن""ها أم""ان""ة وإن""ها ي""وم ال""قيام""ة خ""زي ون""دام""ة ،إال
م"ن أخ"ذه"ا ب"حقها وأدى ال"ذي ع"ليه ف"يها .أي"ها املس"لمون :أم"ر األم"ان"ة ع"ظيم وخ"طره"ا ك"بير ف"لقد اس"تهان ك"ثير م"ن ال"ناس
ال"يوم ب"أم"ر األم"ان"ة حتى أض"حوا ال ي"لقون ل"ها ب ً
"اال وال ي"قيمون ل"ها وزن"ا ً وذل"ك ن"اتج ع"ن س"وء ف"هم ملعنى األم"ان"ة وم"ا ي"ترت"ب
على ت"ضييعها وال"تفري"ط ف"يها م"ن ال"عذاب وال"عقاب .وم"ن أس"باب ال"تفري"ط في األم"ان"ة ع"دم ت"ذك"ر م"ا سيح"دث مل"ن ف"رط في
األم""ان""ة م""ن ال""عذاب وال""نكال في ق""بره م""ن س""ؤال امل""الئ""كة ل""ه ع""ما ف""رط ف""يه م""ن األم""ان""ة .أال وإن م""ن أس""باب ال""تفري""ط في
األم ""ان ""ة ض ""عف ال ""وازع ال ""ديني ل ""دي ك ""ثير م ""ن ال ""ناس ف ""لو ك ""ان ه ""ناك وازع م ""ن ال ""دي ""ن ي ""ردع ص ""اح ""به وي ""زج ""ره ك ""لما ه ""م
ب""ال""تفري""ط ف""يما أوك""ل إل""يه م""ن أم""ان""ة ل""عاش""ت األم""ة في خ""ير ع""ظيم وأم""ن وارف .وم""ن أس""باب ال""تفري""ط في األم""ان""ة دافع
اإلن ""تقام س ""واء م ""ن رئ ""يس أو ص ""اح ""ب ع ""مل وال ش ""ك أن ه ""ذا األم ""ر ل ""ن ي ""ضر ً
أوال وآخ ""را ً إال م ""ن ف ""رط في األم ""ان ""ة ل ""عظم
ق"دره"ا وك"بير خ"طره"ا ف"مهما ح"صل م"ن س"وء ت"فاه"م ب"ني ال"رئ"يس وامل"رءوس وال"عام"ل وص"اح"ب ال"عمل وال"زوج"ة وزوج"ها ،ف"ليس
معنى ذل ""ك أن ي ""فرط ه ""ذا أو ذاك ف ""يما أن ""يط ب ""ه م ""ن أم ""ان ""ة وم ""سؤول ""ية ،فليح ""ذر املس ""لم م ""ن ع ""اق ""بة ذل ""ك ف ""ال ""عاق ""بة وخ ""يمة
وال""خات""مة س""يئة وال""عياذ ب""اهلل  .ع""باد اهلل :إن م""ن أع""ظم األم""ان""ة األم""ان""ة التي أن""يطت ب""ال""رئ""يس أو ص""اح""ب ال""عمل وي""تمثل
ذل"ك في ح"سن امل"عام"لة مع م"ن ه"م ت"حت إم"رت"ه وس"لطته وم"ن ه"م ت"حت والي"ته وك"فال"ته وم"ن ه"م خ"دم ع"نده أو ي"عملون ل"دي"ه
ول""يتق اهلل ت""عالى في ال""عدل ب""ينهم دون م""حاب""اة ألح""د دون اآلخ""ر ف""امل""ؤم""نون إخ""وة وال ف""رق ب""ني أح""د م""نهم إال ب""ال""تقوى
وال ""عمل ال ""صالح واإلخ ""الص في ع ""مله ف ""يجب على امل ""سؤول أن ال يمنع ه ""ذا م ""ن ت ""رق ""ية أو م ""كاف ""ئة أو دورة ت ""دري ""بية أو
إج""ازة اس""تحقاق""ية ب""دافع اإلض""رار وال""تفري""ط في األم""ان""ة ويح""رم على ص""اح""ب ال""عمل أن ي""ؤخ""ر روات""ب ال""عمال ع""ن م""وع""د
س ُ
"الَ :ق َ
اس"تحقاق"ها لح"دي"ث أ َ ِبي ُ"ه َ"ريْ َ"رةَ رضي اهلل ع"نه َق َ
س"لَّ َم :ثَ َ"الثَ" ٌة أَنَ"ا َ"
صلَّى اهللَّ َع" َليْ ِه َو َ "
"ال َر ُ" "
"ص ُم ُه ْم يَ" ْو َم ا ْل ِ"قيَا َم"ةِ
خ ْ
"ول اهللَِّ َ
اس" "تَأ ْ َ "
ج " ٌ"ل ْ "
ح" " ًرّا فَ" "أ َ َ"ك " َ"ل ثَ " َ"من َ ُه َو َر ُ "
ج " ٌ"ل أ َ ْعطَى ِبي ثُ" "مَّ َغ" " َد َر َو َر ُ "
"ص ْمت ُ ُه يَ" " ْو َم ا ْل " ِ"قيَا َم" " ِ"ةَ ،ر ُ "
"ص َم ُه َ"
َو َم" " ْن ُك" "نْتُ َ"
"يرا
ج " َ"ر أ َ ِ "
ع ُ"
ج " ٌ"ل بَ ""ا َ
خ" َ
خ" ْ
ج" ً
"اس "ت َ ْوفَى ِ"م "ن ْ ُه َو َل " ْم يُ" ِ
س" ُ
"الَ :ق" َ
ج" َ"رهُ و َ"ع " ْن َ"ع "بْ ِد اهللَِّ بْ" ِ"ن ُع" َ"م َر رضي اهلل ع""نهما َق" َ
"ال َر ُ "
س "لَّ َم:
فَ" ْ" "
"وف" ِ"ه أ َ ْ "
صلَّى ال "لَّهم َ"ع " َليْ ِه َو َ" "
"ول اهللَِّ َ

أ َ ْع" "طُوا ا َألْ ِ "
ج " َ"رهَُ ،ق" "بْ َل أ َ ْن يَ" "جِفَّ َ"ع " َ"ر ُق" "هُ ،فيح ""رم ب ""خس ال ""ناس ح ""قوق ""هم م ""ن أج ""ل خ ""الف ""ات ي ""مكن أن ت ""زول وت ""ذه ""ب
"ير أ َ ْ "
ج" َ
وتضمح""ل ،ف""اإلن""سان ال ي""نتقم ل""نفسه ب""قدر م""ا ي""نتقم وي""تمعر وج""هه إذ ان"تُهكت م""حارم اهلل أو أخ""ل م""وظ""ف ب""عمله وق""بل أن
"وج"ه املخ"طئ ف"رب"ما ك"ان"ت ه"ناك ش"بهة أو أم"را ً ُف"هم خ"طأ ً وب"ال"تالي ي"مكن أن ن"تجاوز ت"لك ال"عقبة
ي"نشأ ال"خالف ي"جب أن يُ َ "
ال س"يما ب"ال"كلمة ال"طيبة وامل"عام"لة ال"حسنة وال"توج"يه الس"ليم وع"دم ال"توبيخ أو الس"رع"ة في ات"خاذ ال"قرارات م"ما ق"د ينتج ع"نه
ن"تيجة ع"كسية غ"ير م"توق"عة م"ن ظ"لم وت"عسف وس"وء ف"هم ث"م ي"صب ك"ل ذل"ك في ق"ال"ب ال"تفري"ط في األم"ان"ة .وإن م"ما ي"تعلق
ب""أم""ان""ة امل""سؤول أم""ان""ة ت""ول""ية امل""سؤول""ية مل""ن ه""و أه""ل ل""ها م""ن أه""ل ال""خير وال""صالح واالس""تقام""ة وم""ن ال""ناس امل""شهود ل""هم
ب " ""حسن ال " ""سيرة واإلخ " ""الص في ال " ""عمل حتى ت " ""تهيأ ف " ""رص اإلن " ""تاج املثلى التي يس " ""تفيد م " ""نها ال " ""فرد واملجتمع وليح " ""ذر
امل"سؤول أن ي"ولي زم"ام األم"ور مل"ن ل"يس ب"أه"ل ل"ها إم"ا م"حاب"اة ألح"د أو ألج"ل ح"صول م"نفعة دن"يوي"ة م"ا ت"لبث أن ت"زول ث"م
ي"قاسي ع"اق"بتها وآالم"ها وله"ذا ق"ال ع"ليه ال"صالة والس"الم :م"ا م"ن أم"ير يلي أم"ور املس"لمني ث"م ل"م يجه"د ل"هم وينصح ل"هم
إال ل"م ي"دخ"ل م"عهم ال"جنة وق"ال صلى اهلل ع"ليه وس"لم :م"ن غ"شنا ف"ليس م"نا ،ف"تلك األع"مال م"ن خ"يان"ة املس"لمني وهي م"ن
ص"فات ال"يهود وال"نصارى ال"حاق"دي"ن وليس"ت واهلل م"ن اإلس"الم في شيء ف"اإلس"الم دي"ن ال"نزاه"ة واألم"ان"ة ق"ال ت"عالى ":ي"ا
أي"ها ال"ذي"ن آم"نوا ال ت"خون"وا اهلل وال"رس"ول وت"خون"وا أم"ان"ات"كم وأن"تم ت"علمون" ف"أم"ان"ة امل"سؤول أم"ان"ة ع"ظيمة الخ"تيار األصلح
ل"كل ع"مل دون م"راع"اة ألح"د وال م"حاب"اة ل"فرد م"ن األف"راد ودون ت"قدي"ر ل"شعور ق"ري"ب أو ص"دي"ق ف"لن ي"جادل ع"ن امل"فرط أح"د
ي""وم ال""قيام""ة ب""ل س""يقاسي أل""وان ال""عذاب بس""بب ت""فري""طه في األم""ان""ة وت""ضييعه ل""ها وس""يكون ج""لساؤه خ""صماؤه وشه""داء
"اءَ ،ويْ " ٌ"ل لِ" " ُألْ َم" "ن َ ِ
اءَ ،ويْ " ٌ"ل لِ" " ْل ُعرفَ " ِ
"الَ :ويْ " ٌ"ل لِ" " ُألْ َم ""ر ِ
س" "لَّ َم َق " َ
ع ""ليهَ ،ع" " ْن أ َ ِبي ُ"
اء،
صلَّى اهللَّ َع" " َليْ ِه َو َ "
ه " َ"ريْ " َ"رةَ رضي اهلل ع ""نه َ"ع " ِ"ن النَّ ِبيِّ َ
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َل"يَت َ َمنَّ َنيَّ أ َ ْق" َوا ٌم يَ" ْو َم ال""قيَا َم""ة أنَّ ذَ َوائ"بَ ُه ْم ك""انَ""تْ ُم" َعلَّقة ب""ال"ث َُّريَّ""ا ،يَ"تَذَبْ"ذَبُ""و َن بَ" َنيْ ال"س ََّماء َواألْ ْرض َول" ْم يَ"كونُ""وا َع""ملوا َعلى شيْءٍ
وفي الح""دي""ث " أي""ما رج""ل اس""تعمل رج" ً"ال يعني أم""ره وواله على عش""رة أن""فس ع""لم أن في العش""رة أف""ضل م""من اس""تعمل
ف"قد غ"ش اهلل ورس"ول"ه وغ"ش ج"ماع"ة املس"لمني وامل"تأم"ل في ه"ذا ال"زم"ن وال"ناظ"ر في واقع املس"لمني ال"يوم يج"د أن ك"ثيرا ً م"ن
األع""مال ي""تواله""ا أن""اس ال ي""صلون ،ك""فرة فج""رة ال ي""خاف""ون اهلل وال ي""هاب""ون""ه ف""كيف ت""سير س""فينة ال""حياة مع ت""لك ال""فئة م""ن
ال ""ناس .روى ال ""حاك ""م م ""ن ح ""دي ""ث أبي ب ""كر ال ""صدي ""ق ق ""ال :ق ""ال رس ""ول اهلل صلى اهلل ع ""ليه وس ""لم :م ""ن ولي م ""ن أم ""ر
املس""لمني ش""يئا ً ف""أ ّم""رع""ليهم أح""دا ً م""حاب""اة ف""عليه ل""عنة اهلل ال ي""قبل اهلل م""نه ص""رف "ا ً وال ع" ً
"دال حتى ي""دخ""له ج""هنم ،ف""تفكروا
رح""مكم اهلل في ح""ال املس""لمني ال""يوم وال""واقع األل""يم ال""ذي ت""عيشه األم""ة في ه""ذا ال""زم""ن م""ن ت""وس""يد األم""ر ل""غير أه""له م""ن
ال"عصاة وال"فسقة واملج"رم"ني وال"ظامل"ني وامل"ناف"قني ال"علمان"يني وال"شيعة ال"راف"ضة ب"ل وحتى م"ن ال"كفرة الفج"رة ال"ذي"ن يس"تغلون
م"ناص"بهم الس"تغالل املس"لمني وال"ذي"ن ال ي"أب"هون ب"أك"ل ال"رش"وة ب"ال"باط"ل وت"أخ"ير م"عام"الت املس"لمني وال"ذي"ن ال ي"تورع"ون ع"ن
ال"ظلم وال"عدوان ومع ذل"ك تج"ده"م ق"د ت"سنموا ق"مم امل"رات"ب وأع"الي امل"ناص"ب وأه"ل ال"خير وال"صالح أه"ل ال"قرآن وال"سنة أه"ل
اهلل وخ""اص""ته ال ي""قام ل""هم وزن وال يُ""قدر ل""هم ق""در وال ح""ول وال ق""وة إال ب""اهلل ل""قد ان""قلبت األم""ور وانتكس""ت امل""فاه""يم وت""غيرت
األوض""اع ونكس""ت ال""طباع .ف""أي""ن ال""عزة وال""فالح وأي""ن ال""رف""عة وال""صالح التي ينش""ده""ا املس""لمون في ك""ل م""كان مع ه""ذا
ال""تفري""ط في األم""ان""ة .فعلى امل""وظ""ف وامل""رءوس وعلى ال""عام""ل وال""خادم أن ي""ؤدي ك""ل م""نهم ال""عمل امل""ناط ب""ه على أك""مل وج""ه
ف"ذل"ك م"ن األم"ان"ة وال ب"د أن يس"تنفد ج"ل وق"ته وك"ل جه"ده في إك"مال ع"مله وت"حسينه ،أم"ا م"ن ف"رط في أداء ع"مله امل"نوط ب"ه
ك ""من يس ""رق م ""ن م ""ال ك ""فيله أو يبيع س ""لعة رخ ""يصة ب ""ثمن ب ""اه ""ظ وي ""أخ ""ذ ال ""باقي دون ع ""لم ص ""اح ""ب ال ""عمل أو م ""ن ي ""قوم
ب""اس""تخدام آالت ال""عمل وأجه""زت""ه وم""عدات""ه م""ن أج""ل م""صال""حه ال""شخصية أو م""ن ي""أخ""ذ ش""يئا ً م""ن ع""مله ل""بيته أو ل""غيره دون
إذن مس"بق أو يس"رق آالت الح"رب وم"عدات"ه م"ن ع"مله أو ي"ؤخ"ر م"عام"الت املس"لمني م"ن أج"ل ش"يئ م"ن ال"دن"يا ف"تلك األع"مال
س" َ
وغ""يره""ا م""ن الس""رق""ة وال""غلول وال""عياذ ب""اهلل ،ق""ال ت""عالى":وم""ن ي""غلل ي""أت ب""ما غ""ل ي""وم ال""قيام""ة " و َق" َ
"ال َر ُ "
صلَّى اهللَّ
"ول اهللَِّ َ
خيَطًا فَ" َ"ما فَ " ْو َق " ُه َك""ا َن ُغ " ُل ً
اس "ت َ ْع َم ْلنَاهُ ِ"م "ن ْ ُك ْم َع َلى َع" َ"م ٍل فَ " َكت َ ْمنَا ِ"م " ْ
ج "لٌ
وال يَ "أ ْ ِتي ِب" ِ"ه يَ " ْو َم ا ْل" ِ"قيَا َم" ِ"ة ،فَ " َقا َم إِ َل "يْ ِه َر ُ "
َ"ع " َليْ ِه َو َ" "
س "لَّ َمَ :م" ِ"ن ْ" "
"ال َوأَنَ ""ا أ َ ُق ""و ُل" " ُه ْ
ول َك" "ذَا َو َك" "ذَا َق " َ
س " ِ"م ْعت ُ َك تَ " ُق ُ
س" َ
"صا ِر فَ " َق َ
"ول اهللَِّ َ" "
ال يَ ""ا َر ُ" "
اس" "ت َ ْع َم ْلنَاهُ ِم" "ن ْ ُك ْم َع َلى َع " َ"ملٍ
اآلنََ :م " ِ"ن ْ "
أ َ ْ"
س" " َو ُد ِم" " َن ا َألْنْ " َ
فَ " ْليَجِئ ْ ِب " َقلِيلِ ِه َو َك" ِ"ثي ِر ِه فَ" َ"ما أ ُ ِ
خ "ذَ َو َم""ا نُ ِهيَ َ"ع "ن ْ ُه انْت َ َهى .وم""ن ال""غش ال""واقع ال""يوم وه""و أع""ظم ال""غش وأض""ره على
وتيَ ِ"م "ن ْ ُه أ َ َ"
اإلن"سان وامل"جتمعات وال"بيوت"ات ،ال"تفري"ط في أم"ان"ة األس"رة ،م"ن زوج"ة وأوالد ،فه"ذه هي ال"خيان"ة التي ح"ذر م"نها الش"رع
وه"ذا ه"و ال"غش املح"رم ال"ذي أش"ار إل"يه ال"دي"ن ال"حنيف وله"ذا ق"ال صلى اهلل ع"ليه وس"لم :م"ا م"ن ع"بد يس"ترع"يه اهلل رع"ية
ي""موت ي""وم ي""موت وه""و غ""اش ل""رع""يته إال ح""رم اهلل ع""ليه ال""جنة .ف""كم ه""م األول""ياء ال""ذي""ن خ""ان""وا اهلل ورس""ول""ه وخ""ان""وا أم""ان""ات""هم
وه ""م ي ""علمون ف ""ات ""قوا اهلل أي ""ها اآلب ""اء في أم ""ان ""ة األب ""ناء وال ""بنات وال ""زوج ""ات ف ""أن ""تم ع ""نهم م ""سؤول ""ون وب ""شأن ""هم ي ""وم ال ""قيام ""ة

م"وق"وف"ون ،ق"ال ت"عالى":وق"فوه"م إن"هم م"سؤول"ون" ف"اح"ذر أي"ها األب ال"عاق"ل أن ت"تفاج"ا ً ي"وم ال"قيام"ة ب"أن أه"لك خ"صماؤك ،أل"م
تسمع ق""ول اهلل ت""عالى":ي""ا أي""ها ال""ذي""ن أم""نوا إن م""ن أزواج""كم وأالدك""م ع""دوا ً ل""كم ف""اح""ذروه""م" ،ف""سيقفون خ""صما ً ون""دا ً ل""ك
ي""وم ال""قيام""ة ،إذا وق""فت ب""ني ي""دي ال""جبار س""بحان""ه ،ي""قول""ون :ل""م ي""أم""رن""ا ول""م ي""نهنا ول""م ي""منعنا ،ف""ماذا ع""ساك ت""قول في ل""حن
ال"قول وب"ماذا س"ترد في ي"وم ت"نكشف ف"يه األس"تار والس"رائ"ر .أي"ها املس"لمون :وإن م"ن أع"ظم األم"ان"ة ،األم"ان"ة التي ت"كون
ب""ني ال""رج""ل وزوج""ته ،ف""ال تفشي ل""ه س""را ً وال يطلع ل""ها م""خفياً ،ق""ال صلى اهلل ع""ليه وس""لم :إن م""ن أع""ظم األم""ان""ة ع""ند اهلل
ي""وم ال""قيام""ة،ال""رج""ل يفضي إلى ام""رأت""ه وتفضي إل""يه ث""م ينش""ر س""ره""ا ،فيح""رم على ال""زوج وال""زوج""ة أن ينش""را س""ره""ما وم""ا
يج"ري ب"ينهما م"ن ع"الق"ات زوج"ية ل"غيره"ما ول"و على س"بيل امل"زاح .ف"قد س"د ال"شارع ال"كري"م ه"ذا ال"باب درءا ً مل"ا ق"د ي"حصل
ف"يه م"ن ش"رور وف"نت وب"الي"ا ً وم"حن .أال وإن م"ن أع"ظم األم"ان"ة ت"لك األم"ان"ة التي أن"يطت ب"ال"قضاة وامل"علمني م"ن ال"قيام ب"ها
أج"مل ق"يام ،ورع"اي"تها أع"ظم رع"اي"ة ف"ال"خصوم أم"ان"ة في أع"ناق ال"قضاة وال"طالب أم"ان"ة في رق"اب امل"علمني ف"ليرع ك"ل أم"ان"ته
وليح""ذر م""ن ال""خيان""ة أو ال""غدر وال""نكوص على األع""قاب ف""ال""وي""ل ث""م ال""وي""ل مل""ن ف""رط في أم""ان""ته ،ع""ن َع" ِ
"ائ" َ
"ش ُة رضي اهلل ع""نها
ولَ :ل" َيأ ْ ِت" َنيَّ َع َلى ا ْل" َق ِ
س"لَّ َم َي" ُق ُ
س َ
َق"ا َل"تْ " "َ :
صلَّى اهللَّ َع" َل ْي ِه َو َ "
اضي ا ْل" َع ْد ِل َي" ْو َم ا ْل ِ"ق َيا َ"م ِ"ة َ" "
س ِ"م ْعتُ َر ُ" "
س"ا َع" ٌة َيت َ َمنَّى أَنَّ" ُه َل" ْم َي" ْقضِ
"ول اهللَِّ َ
بَ" َنيْ اثْ"ن َ ْ ِني ِفي تَ ْ"م َر ٍة َق"طُّ ،ف"اع"دل"وا ب"ني ال"خصوم وارع"وا ح"قوق ال"طالب ب"كل ص"دق وأم"ان"ة ف"األم"ر أخ"طر م"ما ي"تصور وأفظع
م""ما ي""توقع .ب""ارك اهلل لي ول""كم في ال""قرآن ال""عظيم ونفعني وإي""اك""م ب""ما ف""يه م""ن اآلي""ات وال""ذك""ر ال""حكيم ،أق""ول ق""ولي ه""ذا
وأستغفر اهلل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
--------------------------------------------------------------------------الح""مد هلل ن""اص""ر املس""تضعفني وق""اه""ر ال""ظامل""ني وأشه""د أن ال إل""ه إال اهلل وح""ده ال ش""ري""ك ل""ه ولي امل""ؤم""نني ال""صادق""ني وال
ع"دوان إال على املج"رم"ني وأشه"د أن مح"مدا ً ع"بده ورس"ول"ه النبي األم"ني صلى اهلل ع"ليه وعلى آل"ه وأص"حاب"ه ال"غر املحج"لني
وعلى ال""تاب""عني وم""ن ت""بعهم ب""إح""سان إلى ي""وم ال""دي""ن .أم""ا ب""عد :ف""ات""قوا اهلل ع""باد اهلل واع""لموا أن األم""ان""ة م""ن أب""رز أخ""الق
ال""رس""ل ع""ليهم ال""صالة والس""الم ،ف""نوح وه""ود وص""الح ول""وط وش""عيب ي""خبرن""ا اهلل ع""ز وج""ل في س""ورة ال""شعراء أن ك""ل واح""د
م""نهم ق""د ق""ال ل""قوم""ه":إني ل""كم رس""ول أم""ني" ورس""ول""نا مح""مد صلى اهلل ع""ليه وس""لم أم""ني اهلل في األرض على ال""رس""ال""ة،
ف"هو ال"ذي يبلغ ع"ن رب"ه ه"ذا ال"دي"ن ال"عظيم وق"د ك"ان م"شهورا ً ب"األم"ان"ة في ق"وم"ه ق"بل ال"رس"ال"ة ،ف"قد ك"ان"وا ي"لقبون"ه :مح"مد
األم"ني وج"بري"ل ع"ليه الس"الم أم"ني وحي ال"سماء ف"قد وص"فه اهلل ب"ذل"ك في ق"ول"ه ت"عالى" :وإن"ه ل"تنزي"ل رب ال"عامل"ني ن"زل ب"ه
ال""روح األم""ني على ق""لبك ل""تكون م""ن امل""نذري""ن" ،ف""أم""ر األم""ان""ة ع""ظيم وخ""طر ال""تفري""ط ف""يها ج""سيم ،ف""عن أبي ه""ري""رة رضي
اهلل ع"نه ع"ن النبي صلى اهلل ع"ليه وس"لم ق"ال :آي"ة امل"ناف"ق ث"الث :إذا ح"دث ك"ذب وإذا وع"د أخ"لف وإذا ائ"تمن خ"ان ،ف"أي
ف""وز وأي ن""جاة وأي ن""صر ي""رج""وه املس""لم ع""ندم""ا ي""تعام""ل مع إخ""وان""ه املس""لمني ب""ال""خيان""ة وع""دم األم""ان""ة ب""ل ب""ال""كذب وال""غش
وال""تدل""يس والس""رق""ة .إن ال""تفري""ط في األم""ان""ة وص""مة ع""ار في ج""بني امل""فرط ووس""ام ذل وخ""يان""ة ي""حيط ب""عنقه وأي خ""سارة
أع"ظم م"ن أن ي"كون املس"لم في ع"داد امل"ناف"قني ،ل"قد أش"ار النبي صلى اهلل ع"ليه وس"لم إلى أن امل"فرط في األم"ان"ة وال"خائ"ن
ف"يها ه"و في ع"داد امل"ناف"قني ال"ذي"ن ت"وع"ده"م اهلل ت"عالى ب"أقسى ال"عقوب"ة وأس"فل م"كان في ال"نار ،ف"قال ت"عالى":إن امل"ناف"قني
في ال ""درك األس ""فل م ""ن ال ""نار ول ""ن تج ""د ل ""هم ن ""صيرا ً" ف ""اح ""ذروا ع ""باد اهلل م ""ن س ""وء ال ""عاق ""بة وخ ""طر ال ""خيان ""ة وال ""كذب على
املسلمني ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم":أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك"
عباد اهلل " :إن اهلل ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ً"

