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إنا عرضنا األمانة

ممخص الخطبة

ٔ -إشفاؽ السموات واألرض والجباؿ مف حمؿ األمانة -ٕ .بياف األمانة -ٖ .أىمية األمانة

والتحذير مف تضييعيا -ٗ .عظـ ثواب المحافظ عمى األمانة -٘ .مفاسد تضييع األمانة -ٙ .أمانة

الوظيفة والعمؿ -ٚ .أمانة الودائع.

-------------------------

الخطبة األولى

ض َنا األَم َانةَ عمَى الس ِ
ض واْل ِج َب ِ
ات و ْ ِ
اؿ فَ َأب ْي َف أَف َي ْح ِمْم َنيَا
أما بعد :فيقوؿ اهلل تعالىِ :إَّنا َع َر ْ
َ َ
َ
األر َ
َّماو َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ظمُوماً جيوالً لّيع ّذ َّ
وأَ ْش َف ْق َف ِم ْنيَا و َحممَيَا ِ
يف
اف َ
َ ُ َُ َ
يف َواْل ُم َناف َقات َواْل ُم ْش ِرك َ
ب الموُ اْل ُم َنافق َ
اف ِإَّنوُ َك َ
اإل ْن َس ُ
َ َ
َ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
اف الموُ َغفُو اًر َّرحيماً [األحزاب.]ٖٚ ،ٕٚ:
َواْل ُم ْش ِرَكات َوَيتُ َ
يف َواْل ُم ْؤم َنات َو َك َ
وب الموُ َعمَى اْل ُم ْؤمن َ
أمر خطي ار ُع ِرض عمى الكوف سمائو وأرضو وجبالو ،فوجمت مف حممو،
اجبا كبي ار و ًا
إف ِحمالً ثقي ً
ال وو ً
فحمميا
وأبت مف القياـ بو ،خوفاً مف عذاب اهلل تعالىُ ،
وعرضت ىذه األمانة عمى آدـ عميو السالـَ ،
الظموـ الجيوؿ ،ال آدـ
المفرط المضيّع لألمانة ىو
اف َ
واستق ّؿ بياِ ،إَّنوُ َك َ
ظمُوماً َجيُوالً أي :اإلنساف ّ
ُ
عميو السالـ ،قاؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما( :األمانة الفرائض ،عرضيا اهلل عمى السمو ِ
ات
ُ

ضيعوىا عذبيـِ ،
فكرىوا ذلؾ وأشفقوا منو مف غير معصية
واألرض والجباؿ ،إف َّأد ْوىا أثابيـ ،واف ّ
هلل ،ولكف تعظيمًا لديف اهلل تعالى)(ٔ)[ٔ] ،وقاؿ الحسف البصري رحمو اهلل" :عرضيا عمى السَّبع
ِ
وحممة العرش العظيـ ،فقيؿ ليا :ىؿ تحمميف األمانة وما فييا؟
الطباؽ الطرائؽ التي ُزيِّنت بالنجوـ

ِ
ِ
ِ
ِ
عرضيا عمى
قالت :وما فييا؟ قاؿ :قيؿ ليا :إف أحسنت ُجزيت ،واف أسأت ُعوقبت ،قالت :ال ،ثـ َ
األرضيف السبع الشداد التي ُش ّدت باألوتاد وُذلِّمت ِ
بالمياد ،قاؿ :فقيؿ ليا :ىؿ تحمميف األمانة وما
ِ
ِ
أحسنت جز ِ
ِ
ثـ عرضيا
أسأت
يت ،واف
فييا؟ قالت :وما فييا؟ قاؿ :قيؿ ليا :إف
عوقبت ،قالت :الَّ ،
ُ
عمى الجباؿ فأبت"(ٕ)[ٕ].

حقوؽ اهلل وحقوؽ العباد ،فمف َّأداىا فمو الثواب،
التكاليؼ الشرعية ،ىي
األمانة ػ يا عباد اهلل ػ ىي
ُ
ُ
ومف ضيَّعيا فعميو العقاب ،فقد روى أحمد والبييقي وابف أبي حاتـ عف عبد اهلل بف مسعود رضي اهلل

عددىا( ،و ُّ
أشد ذلؾ
عنو أنو قاؿ( :الصالةُ أمانة ،و
الوضوء أمانة ،والوزف أمانةٌ ،والكيؿ أمانة) وأشياء ّ
ُ
الودائع)(ٖ)[ٖ] ،وقاؿ أبو الدرداء رضي اهلل عنو( :والغسؿ مف الجنابة أمانة)(ٗ)[ٗ].
الديف ،كما روى
بكماؿ األمانة فقد
فمف اتَّ َ
لديف ،ومف فقد صف َة األمانة فقد نبذ َ
استكمؿ ا َ
َ
صؼ َ
الطبراني مف حديث ابف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :ال
إيماف لمف ال أمانةَ
َ
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لو))(٘)[٘] ،وروى اإلماـ أحمد والبزار والطبراني مف حديث َأنس رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
عيد لو))( ،]ٙ[)ٙوليذا كانت األمانة صفةَ المرسميف
(( :ال
ديف لمف ال َ
إيماف لمف ال أمانةَ لو ،وال َ
َ
وصالح وغيرىـ عمييـ الصالة والسالـِ :إِّني
المقربيف وعباد اهلل الصالحيف ،قاؿ تعالى عف نوح وىود
ٍ
و َّ
َّ ِ
لَ ُكـ رسو ٌؿ أ ِ
يع ِ
وف [الشعراء.]ٔٓٛ ،ٔٓٚ:
َم ٌ
يف فَاتَّقُوْا الم َو َوأَط ُ
ْ َُ
شعب اإليماف لما روى مسمـ مف حديث حذيفة رضي اهلل عنو قاؿ:
وكمَّما انتُقصت األمانة نقصت
ُ
حدثنا رسوؿ اهلل أف األمانةَ نزلت في جذر ِ
نزؿ القرآف ،فعمموا
قموب الرجاؿ ػ أي :في وسطيا ػ ،ثـ َ
مف القرآف ،وعمموا مف َّ
السنة ،ثـ حدثنا عف رفع األمانة فقاؿ(( :يناـ الرجؿ النومةَ ،فتُ َقبض األمانة
الوكت ،ثـ يناـ الرجؿ ،فتقبض األمانة مف قمبو ،فيظؿ أثرىا مثؿ أثر
مف قمبو ،فيظ ّؿ أثرىا مثؿ َ

المجؿ ،كجمر دحرجتو عمى رجمؾ ،فنفط فتراه منتب ار وليس فيو شيء)) ،ثـ أخ َذ حصاةً فدحرجيا
أحد ِّ
يؤدي األمانة ،حتى يقاؿَّ :
إف في بني فالف رجال
يتبايعوف ،ال يكاد ٌ
عمى رجمو(( ،فيصبح الناس َ

لمرجؿ :ما أظرَفو ما أعقمو ،وما في قمبو مثقا ُؿ حبة مف خردؿ مف إيماف))(،]ٚ[)ٚ
أمينا ،وحتى يقاؿ َّ
والظاىر َّ
الديف وبالخيانة في
تعمد
تضييع األمانة بالتساىؿ في الفرائض وواجبات ّ
أف الرجؿ إذا ّ
َ
وينزه اهلل تعالى أف يقبِض األمانة مف قمب ٍ
حقوؽ العباد يعا َقب بعد ذلؾ بقبض األمانة مف قمبوَّ ،
أحد
ٍ
استخفاؼ منو بواجبات الديف وحقوؽ العباد ،كما قاؿ تعالى:
مف غير سبب مف العبد ،ومف غير
ِِ
غ المَّو ُقمُوبيـ والمَّو َ ِ
آخر الحديث يدؿ عمى أف
اغوْا أ َا
َفَم َّما َز ُ
َز َ ُ َ ُ ْ َ ُ
ال َي ْيدى اْل َق ْوَـ اْل َفاسق َ
يف [الصؼ .]٘:و ُ
اؾ ٍ
األمانةَ ىي اإليماف ،وىي الديف وواجباتو .فالتوحيد وىو عبادة اهلل وعدـ إشر ِ
أحد معو في العبادة
ُ

األمر
أمانةٌ ،والصالة أمانة ،والزكاة أمانة ،والصياـ أمانة ،والحج أمانة ،وصمة الرحـ أمانة ،و ُ
النيي عف المنكر أمانة ،والماؿ أمانة فال تستعف بو عمى المعصية ،والعيف أمانة
بالمعروؼ أمانة ،و ُ
اليد أمانة ،والفرج أمانةٌ ،والبطف أمانة فال تأكؿ ما ال يح ّؿ لؾ،
حرـ اهلل ،و ُ
فال تنظر بيا إلى ما ّ
ضيع حقوقيف،
واألو ُ
ضيع تربيتَيـ الصالحة ،والزوجات عند الرجاؿ أمانة فال تُ ّ
الد عندؾ أمانة فال تُ ّ

المادية والمعنوية أمانة فال تُنتقَص.
وحقوؽ األزواج عمى النساء أمانةٌ ،وحقوؽ العباد
َ
َِّ
وقد وعد اهلل عمى أداء األمانات و ِ
َم َاناتِ ِي ْـ
القياـ بحقوقيا
أعظـ الثواب فقاؿ تعالىَ :والذ َ
يف ُى ْـ أل َ
َ
وعيِد ِىـ راعوف والَِّذيف ُىـ عمَى صالتِ ِيـ يح ِافظُوف أُوَلئِ َؾ ُىـ اْلو ِارثُ َِّ
وف اْلِف ْرَد ْو َس ُى ْـ ِفييَا
ْ َُ
ََْ ْ ُ َ َ َ ْ َ
يف َي ِرثُ َ
وف الذ َ
َ
َ ْ
ُ
ِ
وف [المؤمنوف ،]ٔٔ-ٛ:وعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف رسوؿ اهلل أنو قاؿ(( :اكفموا ٍّ
بست
َخال ُد َ

أكفؿ لكـ بالجنة)) ،قمت :ما ىف يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ(( :الصالة والزكاةُ واألمانة والفرُج والبطف
والمساف)) رواه الطبراني( ،]ٛ[)ٛقاؿ المنذري" :بإسناد ال بأس بو"( ،]ٜ[)ٜوفي الحديثَّ (( :أو ُؿ ما
تفقدوف مف دينكـ األمانة ،وآخر ما ِ
تفقدوف مف دينكـ الصالةُ))(ٓٔ)[ٓٔ].
ُ
ِ
الفساد في أحواؿ الناس ،ويُحيؿ الحياة
يورث
والتفريطُ في األمانات والتضييعُ لواجبات الديف
َ
ُ
الخمؿ و َ
ويعرض المصالح الخاصة والعامة لمخطر واليدر ،ويُفسد
اصر المجتمعّ ،
ّ
مرةَ المذاؽ ،ويقطَع أو َ
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اب الكوف ،قاؿ وقد سئؿ :متى الساعة؟ قاؿ(( :إذا ضي ِ
ويؤذف بخر ِ
المفاىيـ والموازيفِ ،
ِّعت األمانة
ُ
ُ
َ
فانتظر الساعة))(ٔٔ)[ٔٔ].
َِّ
ِ
يف ُى ْـ
األمانات والواجبات ،واحذروا
عباد اهلل ،وحافظوا عمى
َّ
فاتقوا اهلل َ
المحرمات ،قاؿ اهلل تعالىَ :والذ َ
ِ
ِ
َِّ
ِ
ِ
َِّ
ِِ
أل ِ
وف أ ُْولَئِ َؾ ِفى
َم َانات ِي ْـ َو َع ْيدى ْـ ر ُ
صالَت ِي ْـ ُي َحافظُ َ
وف َوالذ َ
يف ُى ْـ بِ َشيَادات ِيـ قَائ ُم َ
وف َوالذ َ
اع َ
يف ُى ْـ َعمَى َ
َ
ٍ
وف [المعارج.]ٖ٘-ٖٕ:
َجَّنات ُّم ْك َرُم َ
بارؾ اهلل لي ولكـ في القرآف العظيـ ،ونفعني واياكـ بما فيو مف اآليات والذكر الحكيـ ،ونفعنا بيدي
سيد المرسميف ،وبقولو القويـ ،أقوؿ قولي ىذا ،وأستغفر اهلل العظيـ لي ولكـ ولسائر المسمميف مف كؿ

ذنب ،فاستغفروه إنو مف الغفور الرحيـ.

-------------------------

الخطبة الثانية

العزة التي ال تُضاـ ،أحمد ربي وأشكره عمى آالئو ِ
الحمد هلل ذي الجالؿ واإلكراـ ،و ّ ِ
العظاـ .وأشيد أف
ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو ،وأشيد أف نبينا وسيدنا محمداً عبده ورسولو المبعوث رحمة
لمعالميف ،الميـ صؿ وسمـ وبارؾ عمى عبدؾ ورسولؾ محمد ،وعمى آلو وصحبو أجمعيف.

أما بعد :فاتقوا اهلل َّ
وزجر ،تفوزوا بجنتو
أمر واجتناب ما نيى عنو َ
حؽ تقواه ،وأطيعوه بفعؿ ما َ
ورضاه.
ؤدوْا األَم َان ِ
ِ َّ
ْم ُرُك ْـ أَف تُ ُّ
الن ِ
َىِميَا َوِا َذا َح َك ْمتُ ْـ َب ْي َف َّ
اس أَف تَ ْح ُك ُموْا بِاْل َع ْد ِؿ
ات ِإَلى أ ْ
َ
قاؿ اهلل تعالى :إ َّف الم َو َيأ ُ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ ِ ِ ِ
جميع
عمت
ِإ َّف الم َو نع َّما َيعظُ ُك ْـ بِو ِإ َّف الم َو َك َ
اف َسميعاً َبصي اًر [النساء ،]٘ٛ:وىذه اآلية المباركة ّ
َ
ِ
األمانات.

المناصب وحقوقيا ،فمف َّأدى ما يجب هلل تعالى عميو فييا
الوظائؼ واألعماؿ و
ومف أعظـ األمانات
ُ
ُ
طت بيا والتي وجدت ألجميا فقد نصح ِ
لنفسو ،وعمؿ خي اًر
وحقَّؽ بيا
مصالح المسمميف التي أني َ
َ
ُ
آلخرتو ،ومف قصر في و ِ
اجبات وحقوؽ الوظائؼ والمناصب ولـ ِّ
يؤد ما أُنيط بيا مف منافع العباد أو
َّ

وقدـ ليا زادا يردييا ،وغدر بنفسو
نفسو ّ
أخ َذ بيا رشوةً أو اختمس بيا ماالً لممسمميف فقد ّ
غش َ
األوليف واآلخريف يوـ القيامة ُيرفَع لكؿ
جمع اهلل َّ
وظمميا ،وفي صحيح مسمـ أف رسوؿ اهلل قاؿ(( :إذا َ
غادر لواء ويقاؿ :ىذه َغدرة فالف بف فالف))(ٕٔ)[ٔ].
ظـ األمانات الودائعُ والحقوؽ التي أمنؾ الناس عمييا ،فقد روى أحمد والبييقي عف ابف
ومف أع َ
الذنوب كمّيا إال األمانة) ،قاؿ( :يؤتى
مسعود رضي اهلل عنو أنو قاؿ( :القت ُؿ في سبيؿ اهلل يكفّر
َ
ِ
بالعبد يوـ القيامة فيقاؿ لوِّ :أد أمانتؾ ،فيقوؿ :أي ِّ
ذىبت الدنيا؟! فيقاؿ :انطمقوا بو
رب ،كيؼ وقد

إلى الياوية ،فيُنطمَؽ بو إلى الياوية ،وتُمثّؿ لو األمانة كييئتيا يوـ ُدفعت إليو ،فيراىا فيعرفيا ،فييوي
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في أثرىا حتى يدركيا ،فيحمميا عمى منكبيو حتى إذا َّ
اخمولت عف منكبيو ،فيو ييوي
ظف أنو خارج ْ
أبد اآلبديف)(ٖٔ)[ٕ] ،وفي حديث أبي ذر رضي اهلل عنو أف النبي قاؿِّ (( :أد األمانةَ إلى
في أثرىا َ

نصب الصراط عمى
مف ائتمنؾ ،وال ُ
تخف مف خانؾ))(ٗٔ)[ٖ] ،وفي الحديث اآلخر عف النبي (( :يُ َ
متف َّ
جينـ ،ويكوف عمى جنبتيو ػ أي :في جانبيو ػ األمانة والرحـ))(٘ٔ)[ٗ] ،فمف ضيَّع األمانةَ أو
ضيَّع صم َة الرحـ فإنيما ال يتركا ِنو يجوز الصراط.

عباد اهلل ،إف اهلل أمركـ بالصالة والسالـ عمى مصطفاه مف خمقو وخميمو مف عباده نبينا وسيدنا
َِّ
محمد فقاؿِ :إ َّف المَّو وم َالئِ َكتَو ي ُّ
وف َعمَى َّ
صمُّوْا َعمَ ْي ِو َو َسمّ ُموْا تَ ْسِميماً
النبِ ّى ياأَيُّيَا الذ َ
صم َ
ءامنُوْا َ
ُُ َ
يف َ
َ ََ
[األحزاب.]٘ٙ:

الميـ صؿ عمى محمد وعمى آؿ محمد كما صميت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيد...

__________

(ٔ) أخرجو ابف جرير في تفسيره (ٕٕ )٘ٗ/مف طريؽ عمي بف أبي طمحة عنو ،وانظر :تفسير

القرطبي (ٗٔ ،)ٕ٘٘/وتفسير ابف كثير (ٖ.)ٕٖ٘/

(ٕ) أخرجو ابف أبي حاتـ كما في تفسير ابف كثير (ٖ.)ٕٖ٘/

(ٖ) أخرجو البييقي في شعب اإليماف ( ،)ٕ٘ٙٙوقاؿ المنذري في الترغيب (ٕ" :)ٖ٘ٛ/رواه غيره
مرفوعا ،والموقوؼ أشبو" ،وقاؿ في موضع آخر (ٗ" :)ٗ/ذكر عبد اهلل ابف اإلماـ أحمد في كتاب

الزىد أنو سأؿ أباه عنو فقاؿ :إسناده جيد" ،وحسنو األلباني في صحيح الترغيب (ٖ.)ٕٜٜ٘ ،ٔٚٙ

(ٗ) انظر :الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٗٔ.)ٕ٘ٗ/

(٘) جزء مف حديث أخرجو الطبراني في األوسط (ٕ )ٕٕٜوفي الصغير (ٕ )ٔٙوقاؿ" :لـ يروه عف
عبيد اهلل إال مندؿ ،وال عنو إال حسف ،تفرد بو الحسيف بف الحكـ" ،وضعفو األلباني في ضعيؼ

الترغيب (ٕٖٓ).

( )ٙأخرجو أحمد (ٖ ،)ٖٔ٘/والطبراني في األوسط ( ،)ٕٙٓٙوىو أيضا عند أبي يعمى (ٖ،)ٕٛٙ
وصححو ابف حباف (ٗ ،)ٜٔوقاؿ الييثمي في المجمع (ٔ" :)ٜٙ/فيو أبو ىالؿ ،وثقو ابف معيف
وغيره ،وضعفو النسائي وغيره" ،وصححو األلباني في صحيح الترغيب (ٖٗٓٓ).

( )ٚأخرجو مسمـ في اإليماف (ٖٗٔ) ،وىو أيضا عند البخاري في الفتف (.)ٚٓٛٙ

( )ٛأخرجو الطبراني في األوسط (ٕ٘ ،)ٜٜٛ٘ ،ٜٗوضعفو األلباني في السمسمة الضعيفة
(.)ٕٜٜٛ

( )ٜقاؿ في الترغيب والترىيب (ٔ" :)ٖٓٓ/رواه الطبراني في األوسط بإسناد ال بأس بو ،ولو شواىد
كثيرة".
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(ٓٔ) ٓٔ] أخرجو القضاعي في مسند الشياب ( ،)ٕٔٚ ،ٕٔٙوالضياء في المختارة (ٖ )ٔ٘ٛمف

حديث أنس رضي اهلل عنو .وأخرجو الطبراني في الكبير ( )ٕٜ٘/ٚمف حديث شداد بف أوس رضي

اهلل عنو وليس فيو ذكر الصالة ،قاؿ الييثمي في المجمع (ٗ" :)ٔٗ٘/فيو الميمب بف العالء ولـ أجد
مف ترجمو ،وبقية رجالو ثقات" .وجاء موقوفا عف ابف مسعود رضي اهلل عنو ،أخرجو ابف أبي شيبة

( ،)٘ٓ٘ ،ٕٙٓ ،ٕ٘ٙ/ٚوسعيد بف منصور ( ،)ٜٚوالطبراني ( ،)ٖٖ٘ ،ٖٔٔ ،ٔٗٔ/ٜوالبييقي

في الشعب ( )ٕٖ٘ٚ ،ٕٕٓٚوغيرىـ ،وصححو الحاكـ ( ،)ٕٖ٘ٛوقاؿ الييثمي في المجمع

(" :)ٖٖٓ/ٚرجالو رجاؿ الصحيح غير شداد بف معقؿ وىو ثقة" .وانظر تخريج الحديث في السمسمة

الصحيحة (.)ٖٜٔٚ

(ٔٔ) ٔٔ] أخرجو البخاري في العمـ ( )ٜ٘مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو.

(ٕٔ) أخرجو مسمـ في الجياد (ٖ٘ )ٔٚمف حديث ابف عمر رضي اهلل عنيما ،وىو عند البخاري

أيضا في (.)ٙٔٚٛ ،ٙٔٚٚ

(ٖٔ) أخرجو البييقي في شعب اإليماف ( ،)ٕ٘ٙٙوقاؿ المنذري في الترغيب (ٕ" :)ٖ٘ٛ/رواه غيره
مرفوعا ،والموقوؼ أشبو" ،وقاؿ في موضع آخر (ٗ" :)ٗ/ذكر عبد اهلل ابف اإلماـ أحمد في كتاب

الزىد أنو سأؿ أباه عنو فقاؿ إسناده جيد" ،وحسنو األلباني في صحيح الترغيب (ٖ.)ٕٜٜ٘ ،ٔٚٙ

(ٗٔ) أخرجو أبو داود في البيوع (ٖٖ٘٘) ،والترمذي في البيوع (ٗ ،)ٕٔٙوالدارمي في البيوع

( )ٕٜ٘ٚمف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو ،قاؿ الترمذي" :ىذا حديث حسف غريب" ،وصححو

الحاكـ ( ،)ٕٕٜٙوىو مخرج في السمسمة الصحيحة (ٖٕٗ).

(٘ٔ) أخرج مسمـ في (٘ )ٜٔعف أبي ىريرة وحذيفة رضي اهلل عنيما في حديث الشفاعة الطويؿ،
وفيو(( :فيأتوف محمدا  ،فيقوـ فيؤذف لو ،وترسؿ األمانة والرحـ فتقوماف جنبتي الصراط يمينا
وشماال ،فيمر أولكـ كالبرؽ.))...

