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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
اليدددددا،إنَّ الحمدددددد   ،   نحمدددددُدت ونسدددددتعيُي  ونسدددددتهدي  ونسدددددتمِفُرت، ونعدددددوُذ سددددداِأ ِمدددددن شدددددروِر أنُفِسددددديا وسدددددي اِت أعم 

ا، وأشددهد أني   إلدد  إ  ُ  وحدددت ِشددد  ِليدددا ُمري ل ددني ت ِجددد  ل ددُ  و  ددِللي ف  َي ددني ُي م  ت ددِد و  ددِد فَُّ ف ُهددو  اليُمهي ددني ي هي   شددري   لدد ،  م 
دقِ  لُيظهدرت علدد الددين ُكلِ د ا عبُدت ورسوُل ، وصفيُّ  وخليُل ، أرسل  ربُّ  سالهدى وديدِن الح    وأشهد أنَّ نبيَّيا ُمحمَّد 

ددددِرت الُمشددددِركون، فصددددلواُت ربِ ددددي وسددددالُم  عليدددد  وعلددددد صل بيتدددد  الطيِ ِبددددين الطدددداِ رين، وأصددددحاِس  الُمددددرِ   ولددددو ك 
لين، ومن سار علد درِبهم وا تدى ِبُهدا م إلد يوم الدين يقدول   تعدالد و دو ، ا سعد إخوة اإليمدانأم   ،الُمحجَّ

ه  ِإن  )) أحكم القداللين: وا أهنْ  يهْأُمُرُكمْ  ّللا  دُّ ا ِإلهى اأْلهمهانهاتِ  ُتؤه كهْمُتمْ  وهِإذها أهْهِلهه  ِإن   ِباْلعهـْد ِ  تهْحُكُمـوا أهنْ  الن اسِ  بهْينه  حه
ه  ه  ِإن   ِبهِ  يهِعُظُكمْ  ِنِعم ا ّللا  انه  ّللا  ِميًعا كه  [.58:اليساء] (بهِصيًرا( سه

تحددث  عدن اإليجدارات وعدن "يسد ليي قدال لدي: سعد خطبتيدا الييدرة أتداني سدالل يسد ل  ،إخوة اإليمان والعقيدة
ددال  هددارتفاعهددا ومددا شدداس  ذلدد  ف ث  عددن الطددرث ال دداني  تحددد   ددال   ،هاسددت ميُ َدديع األمانددة التددي يُ ن يُ  تحدددث  عم 

تلددد   ،وعدددن مراتبهدددا ،عدددن األماندددةأن يكدددون حددددي يا  -هدددا الحبدددةأي  -رت اليدددوم ". لددد ل  صثدددوعدددن  دددرت و  دددرارت
ه  ِإن  ))المحافظددة عليهددا وعدددم تَددييعها ساألمانددة التددي أمددر    ــْأُمُرُكمْ  ّللا  وا أهنْ  يه دُّ ــؤه ــاتِ  ُت انه ــى اأْلهمه ــا ِإله  ((أهْهِلهه

 سالمحافظدددددة عليهدددددا فقدددددال: -صدددددل د   عليددددد  وسدددددل م-ماندددددة التدددددي أمدددددر الرسدددددول ال دددددريم تلددددد  األ ،[58:اليسددددداء]
ث حددد   التددي األمانددةتلدد   ،[صددحي  وسدديدت والترمدد     داود   أبددو روات ] ((خانــ  مــن تُخــن وال ائتهمهنــ ، مــن إلــى األمانــةه  أد ِ ))

وأن اإلخدالل بهدا صدفة مدن  ،المؤميين ماتن سِ مِ  مة  سِ  بها والقيام   أداء ا  ن  س -صل د   علي  وسل م- اليبي  
 أحمددد روات ] ((لــه عهــد ال لمــن ديــن وال لــه، أمانــة ال لمــن إيمــان ال)) : روحــي فــدا  فقــا  ؛صددفات الميددافقين

 :فقدالبحان  وتعدالد صدفاتهم    سدا عدد  لم د ،تل  األمانة التي  ي صفة مدن صدفات المدؤميين .وصحح  األلباني[
ـتِتِهمْ  ِفـي ُهمْ  ال ِذينه *  اْلُمْؤِمُنونه  أهْفلهحه  قهدْ )) اِشـُعونه  صه ـاِتِهمْ  ُهـمْ  وهال ـِذينه )): قـا  أن إلـى ((خه انه ْهـِدِهمْ  ألهمه  وهعه

 [.8-1:المؤميون ] ((رهاُعونه 

ذلد  علدد  دلَّ  ،ت األماندةد  ِقدومتدد فُ  ،ت األماندةد  ِقدفمتد غاب اإليمدان فُ  ،يوان   يفترقاناألمانة واإليمان ِص 
ث إذا: ثتث المنافق آية)): -صل د   علي  وسل م-، لقول اليبي فاقة الي ِ ب  ل  وعلد غ   ،اإليمان فقدِ   كـذ،، حد 
 ((.خان اؤتمن وإذا أخلف، وعد وإذا
 .  اإليمانظا علد األموال وقد خال بها؟ إن  ذا ال   يدفع األمين أن يكون محافِ من  -ها السادةأي  -نعم 

 .  يعتد  علد العرض وقد خال س ؟ إن  اإليمان ل يمن ذا ال   يدفع األمين 
 .من ذا ال   يدفع األمين إلد أن   يظلم الياس وقد قدر عليهم؟ إن  اإليمان 
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ودل  ،ذلدد  علددد  يدداب اإليمددان متدد غابدد  األمانددة دل  ف ،أيهدا السددادة، اإليمددان واألمانددة صدديوان   يفترقددان 
 .ذل  علد غلبة اليفاق

 خيانتد  ميهدا مدا يكدون  درر ، وأندواع  ك يدرة،مراتب عديددة، لها ف بها بيو صدمل ِ ها الحبة تل  األمانة التي كُ أي  
وميهددا مددا يكددون  ددرر التقصددير سدد  علددد  ،وميدد  مددا يكددون  ددرر التقصددير ميدد  علددد المجتمددع ،علددد الفددرد

دا علييدا ،ة قاطبدةاألمَّ  دأن نُ  لد ِل  كدان ِلزام  ل وأو   ،ل فدي مراتدب األماندة التدي أو بهدا   تعدالد علدد  بدادتفصِ 
التدي قدال   عيهدا  أمانـة اييمـان :األماندة قِ لُ أ  و ي أصل وميبع خُ  ،وأعلد تل  األمانة رتبة ،تل  األمانة

ْضنها ِإن ا )) :في محكم تيزيل  لهـى األهمهانهةه  عهره ـمهوهاتِ  عه ـا أهن فهـأهبهْينه  وهاْلِجبهـا ِ  وهاألهْرضِ  الس  ْقنه  يهْحِمْلنههه ـا وهأهْشـَه  ِمْنهه
ا مهلههه حه انُ  وه ـانه  ِإن ـهُ  اِينسه ُهـوالً  ظهُلوًمـا كه  د ا مدن سداب التشدبي  و درب الم دال، كمدال قدال و  ،[72:األحدزاب] (( جه
ــوْ ))تعددالد:  ــا له ْلنه ــى اْلُقــْرآنه  ههــذها أهْنزه له ــ    عه به اِشــًعا لهرهأهْيتهــهُ  جه ًعا خه ــدِ  ْشــيهةِ  ِمــنْ  ُمتهصه ِتْلــ ه  ّللا ِ  خه ا اأْلهْمثهــا ُ  وه  نهْضــِرُههه
ــاسِ  ــُرونه  لهعهل ُهــمْ  ِللن  ك  َه والجبددال مددا فددي السددماوات واألرض   ُ  تلدد  األمانددة ال قيلددة لددم يجعددلف، [21]الحشددر:(( يهته

فهددم أول مددا وكل   ،ا يستشددعر ويدد وق حددالوة اإليمددانوقلب دد ،ل يعِقددو عددل فددي البشددر عقددال   ،يعيدديهم علددد حملهددا
 :لدد ل  قددالوا مفسددرو التدداسعين رحمهددم    ميعددا ،نددة التوحيددد واليَددوع   تعددالداس م ،نددة اإليمدداناكلفهددم س م

ْضنها ))ِإن ا" لهى األهمهانهةه  عهره مهوهاتِ  عه  " ي أماندة الددين أماندة التوحيدد والفدرالح والحددود ،((وهاْلِجبها ِ  وهاألهْرضِ  الس 
انه  ِإن هُ عها اإلنسان ))و ي   ُهوالً  ظهُلوًما كه فمدن  ،و  أعظدم مدن أماندة التوحيدد ،  أعظم من أماندة اإليمدان (( جه
 ".يشددد   تعددالدالتقددي األمددين مددن ي" :لدد ل  قددال العلمدداء ،ر اإليمددان فددي قلبدد  يسددتحيل أن يكددون أمييدداِقددلددم ي  

يحجبد   ،علدد أنفدس نُ سدت م  رض، يُ ن علدد ِعدسدت م  ست من علد مدال، يُ يُ ممن ييشد   وقر في قلب  اإليمان 
 .ل ل إيمان  عن التجاوز إلد ما   يحِ 

 ، تعيدييدد  وشددر  أمانددة توحيددد   تعددالد و قامددةِ  ،أمانددة اإليمددان ،مانددةوأعلددد األ ،ل األمانددةهددا السددادة أو  إذن أيُّ 
تد تي أمانة من يحملـون هـذا الـدين، ل ل  كان سعد تل  األمانة وبعد تل  الرتبة كان   بد من الحديث عن 

ددم زل دة العددالِ فددي أعلدد مراتددب األمانددة فزلَّد مدن يحملددون أماندة  دد ا الددين م الد   رفددع   قدددرت ة العددالِ ، زل دةة األمَّ
ُنوا ال ِذينه  ّللا ُ  ))يهْرفهعِ عيدما قال:  (( اْلِعْلـمه  ُأوُتـوا وهال ـِذينه  ِمـْنُكمْ  آمه ـات  جه ره م رفدع   قددرت  د ا العدالِ  ،[11]المجاِدلدة: ده

مسددؤولية أن يقددول الحددق وان  ،الدددين أ  و ددي مسددؤولية تبليدد ِ  ،لعظدديم مددا علددد كا لدد  مددن أمانددة ومسددؤولية
إن   أخد  العهدد علدد العلمداء فدي كدل زمدان  -هدا السدادةأي  -لومدة  لدم، نعدم  حكم سالعدل   يياث في  ِ ي

ـُه قا  تعالى: ))ف ،وفي كل األمم ،ومكان ُنن ـُه ِللن ـاِس وهاله تهْكُتُمونه ُ ِميثهـا ه ال ـِذينه ُأوُتـوا اْلِكتهـا،ه لهُتبهيِ  ـذه ّللا  وهِإْذ أهخه
ًنا قهِليًت فهِبْئسه مها يهْشتهُرونه  ْوا ِبِه ثهمه رهاءه ُظُهوِرِهْم وهاْشتهره  .[187]صل ِعمران:  ((فهنهبهُذوُ  وه
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رين سدداعوا ديدديهم وقددد  لسددوا علددد موالددد المتصددد ِ  ،مددن الدددنيا قليددل ض  ، سدداعوا ديدديهم سعددر  ا قلدديال  اشددتروا سدد  ثمي دد
مبداعوا ديديهم والعيداذ سداأ وخدانوا  ،تداتهمقدوا مدن فُ وترزَّ  ،فد كلوا علدد موالدد م، ترلسينمين والحكام والمزع ِ توالم

ددأمانددة يحملهددا مسددلم، أمانددة العِ   مانددة العلددم أيهددا السددادة، أعظددمُ ، فأعظددم أمانددة ر ميهددا، أمانددة مددن لددم   أخط 
 لدم  وعِ  وعقدل   كدانوا أ دل نقدل   أماندة، فد ن خط درأول   يحملون أ ،مون لون أو يحر ِ يحل ِ ميفتون ، مون حر ِ لون ويُ حل ِ يُ 
ين، أ ددددران إن أصددددابوا فهددددم بددددين األ ددددر واأل ددددر   ،وا تهدددددوا ،لمهددددم مر دددداة   تعددددالدوخددددوا فددددي عِ وت   د  سددددي  مُ 

دد وأ ددر   ،سا تهدداد م و ددم أ ددل أ ددواء  ،علددم الدددينروا للحددديث سِ ا إن كددانوا والعيدداذ سدداأ قددد تصدددَّ إن أخطدد وا، أم 
وعلديهم إثمهدم و ثدم  ،علديهم ف مر م مردود   ،روا بها إل الل خلق  ز اة تصدَّ وبَاعتهم في العلم مُ  ،و هل

 .من كانوا سببا في  الل  و  الل  إلد يوم الدين
ــاِس وهاله تهْكُتمُ ت ددون سعددد أمانددة التوحيددد سمددا أخدد    سالمي دداق ))نعددم أيهددا السددادة أمانددة العلددم  ــُه ِللن  ُنن  ــهُ لهُتبهيِ   ((ونه

 ،  كلمددة الحددق   ييدداث فددي   لومددة  لددمبلِ ددومدديهم مددن أوذ  فددي سددبيل أن يُ  حددقَّ حمِلدد ،  فمدديهم مددن حمل دد
والظدالمين، لد ل  كدان   بدد  والفسدقةِ  للمتصددرين   مدن الددنيا قليدل   ضِ ساع ديي  سعر   -والعياذ ساأ-وميهم من 

عددم المجتمددع ، أمانددة  خطر ددا يعددم األمددة ويمددن ا نتقددال إلددد مرتبددة ثال ددة مددن مراتددب األمانددة -أيهددا السددادة-
ــة الزعامــة والرياســة أ   ،قاطبددا ــةوالتصــدر وهــي أمان ع   دداع  معهددا الددبالد ي ِ ، أمانددة إن ُ ددأيهــا األحب

 :والعباد، أمانة الزعامة والرياسة ت ون علد أبواب عديدة ميتلفة
أمانددة عدددم : أمانددة اسددتعمال ا كفدداء الصددالحين، وثال هددا :األمددر إلددد أ لدد ، وثانيهددا يكددون أمانددة توسدديدِ  :أولهددا
استشدددارة المدددؤميين مدددن  هدددا:حمدددل المسدددؤولية وعددددم تدددوليتهم لشدددؤون العامدددة، وراسعل أ دددال  ة مدددن ليسدددوا محاسدددا

ة مسدددؤولية الرياسدددة األحبَّددد حفدددظ حقدددوق الر يدددة، كدددل ذلددد  أيهدددا :األمييدددين اليبدددراء الددد ين يعقلدددون، وخامسدددها
هددا أمانددة و نهددا يددوم القيامددة خددز  وندامددة إ  مددن أخدد  ا سحقهددا إن   ...رمسددؤولية الزعامددة مسددؤولية مددن تصدددَّ 

 .وأدى ال   علي  فيها
سدد ن توسدديد ا إلددد غيددر أ لهددا  -صددل د   عليدد  وسددل م- ث اليبددي  تلدد  التددي حدددَّ  -ةهددا األحب ددأيَّ -أمانددة الرياسددة 
يسد ل  عدن عالمدات  ، أتدات ر دل  "السـاعة فـانتظر األمانة عتي ِ ضُ  إذا": الساعة فقال روحي فددات من عالمات 

ـ إذا: قـا  إضـاعتها  وكيـ :  قـا "، الساعة فانتظر األمانة عتي ِ ضُ  إذا"، فقال ل  روحي فدات: الساعة  دوسِ 
دد والبعيددد   وكليددا يددرى القريددب  ، "الســاعة فــانتظر أهلــه غيــر إلــى األمــر ددن ممَّ دوا األمددر فددي بددالد المسددلمين توسَّ
بيييدا  ، حتدداألمر إلد غير أ لد  دُ يوسَّ  ...في العالم اإلسالمي ،في الوطن العربي ،في  زيرة العرب ،قاطبة

د د األمدر إلدد غيدر أ لد  فدانتظر السداعة، مدن عالمدات السداعة رفدع األماندة في الجماعات والفصالل، إذا وسِ 
 وقطيعـة والتَـاح ، الَحـ  يظهـر حتـى السـاعة تقـوم ال": -صدل د   عليد  وسدل م-التي قال عيها اليبي 

ن  الخائن، يؤتمن وحتى المجاورة، وسوء الرحم،  [.أحمد روات ] "األمين ويخو 
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هدا لد  مدن عالمدات السداعة أي  العقل، تِ  مةِ م بلُ األمين ال   يت ل   نُ وييوَّ  ،اليالن ييساق الياس سعواطفهم خلف  
هدم عددول خيدار، ومدن أشدهر م ل  يدرة الصدحاسة ال درام وكُ خِ  ،نر دات ِمدر ي   عيد  وأ-ة، أتد أبو ذر األحب  

يريدد أن يعمدل تحد  ] يا رسو ه هللا، أال تسـتعِمُلني   فقا : -صل د   علي  وسل م- أتد اليبيَّ  -ز دا وورعا
ـره، ،  دعيي فدي ميِصدب ديداد ، سدلِ ميي مسدؤولية...[-صل د   علي  وسدل م-و ية اليبي  رسـو   قـا : فضه

، إن ـ  ضـ ي   بيِدِ  على منِكبـي ثـم قـا : -صل د   علي  وسل م-هللا    ، يعيدي  دعيا القدوة]))يـا أبـا ذر 
ى الـذي [تمل  المؤ الت المياسدبة هـا وأد  ، وإنها أمانٌة، وإنها يومه القيامة ِخزٌي وندامة، إال  مـن أخـذها بحقِ 

ا سدداذ   هدددت ناصددح  وبو ددود المددؤ الت المياسددبة عيدددت،  ،الطريق المشددروعسدد ،سددالحق ،[روات مسددلم] عليــه فيهــا((
 .همتِ هم وخاصَّ تِ عامَّ  ،للمسلمين
 الصدديق سكدر أبدي حدديث مدنفقدد روى الحداكم  ،جاملدةحاسداة فيهدا و  مُ   مُ  مس لة   ،المسؤولياتية مس لة تولِ 

 فــأم ر شـيئاً  المسـلمين أمـر مـن يِلــوه  مـن"  قدال: -صدل د   عليد  وسدل م- رسدول   أن   -ر دي   عيد -
]الحاكم فدي المسدتدر ،  "مجهن   لهدخِ يُ  حتى عداًل، وال صرفاً  منه هللا يقب  ال هللا، لعنة فعليه ،محاباةً  أحداً  عليهم

دددسدددلمين فددولَّ المُ  ن أمدددورِ ا مدددا ِمددأمدددر  م تددزعَّ ، ُمسدديد أحمدددد[و    ألن ددد ،  مددن  ماعتددد ألن ددد حاسددداة  ا مُ ر علددديهم أحددد  د أو أمَّ
المدددؤ الت  مدددع أنددد    يملددد  ،  يددددين لددد  سدددالو ءألن ددد ،  مدددن عشددديرت ألن ددد ،ن أقربالددد   ِمدددألن ددد ،عليددد  محسدددوب  

صدل د -أمرا من شؤون المسلمين، ماذا قال عيد  اليبدي  تر أمَّ  ،  قريب مي فقط ألن   ،المياسبة ليدمة المسلمين
 يقبـ  ال هللا، لعنـة فعليـه ،حابـاةً مُ  أحـداً  علـيهم فأم ر شيئاً  المسلمين أمر من ولي من" ؟: -  علي  وسل م

ا و  يقبدل ميد  صدرف   ،ن رحمدة  د ِمدر  طدأن يُ  يدعو علي  اليبي   ،"جهنم لهدخِ يُ  حتى عداًل، وال صرفاً  منه هللا
دد ،   فر ددا و  نفددال حتددد ُيدِخلدد   هدديم،و  عددد     ،  خددان أمانددة الجماعددةوألن دد ،ةلمدداذا؟ ألندد  خددان أمانددة األمَّ

  مدن  ماعتد  أو مدن ألن  ا فقط ر عليهم أحد  ي أمرا من أمور المسلمين ف م    ولِ   خان أمانة المؤسسة، ألن  ألن  
 ا و  عدد   و  يقبدل   ميد  صدرف   ،فعلي  لعية   ،عشيرت  أو من أقربال  مع أن    يمل  المؤ الت المياسبة

مـا مـن عبـد  يسـترهللايه هللا ": يقدول -صدل د   عليد  وسدل م-ورسدول    ،تد رعي   م ألند  غد   ل   هي  دخِ حتد يُ 
مه هللا عليه الجنةرهللاي ًة؛ يموت يومه يموت وهو غ  ]متَّفق  علي [. "اشٌّ لرعي ته إال  حر 

 ،ر م سحقيقدددة األمدددوريِبددداس و  يُ يتددد مر علدددد الي ددد ،يقدددول سيدددالث الحقيقدددة ،ب علدددد اليددداسِ يكددد ِ  ،اليددداس   يمددد   
صدل د   عليد  -فرسدول    ،فليفعدل مدا يشداء ،ةم   علي  الجي   حر  إ َّ  ،ت لرعيَّ  و و غاش   يموتُ  يموت يوم  

مه هللا عليه الجنة": الصحيحين يقولكما  اء في  -وسل م  .ها أمانة المسؤوليةإن   ،ةها األحب  ، نعم أيُّ "إال  حر 

أمانددة العلددم، وال ال ددة  ،لهددا أمانددة اإليمددان والتوحيددد، وال انيددة أمانددة الدددين وحمددل  دد ا الدددين وحمددل العلددمإذن أو  
دد ...أمانددة الزعمدداء والمتصدددرين والمترأسددين ،ةأيهددا األحب دد ، وقددد وتتفدداوت ن ددارة   ،اوخيانددة الوا بددات تتفدداوت إثم 
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ددد ا أشدددد   سددد ن   بيَّيَّدددا ا مدددا تصددديب خيانتهدددا ديدددن المسدددلمين و مهدددور الموحددددين وعمدددوم الدددبالد عيدددد وأعظمهدددا إثم 
ن والعيدداذ سدداأ أعظددم الييانددة تلدد  غدددر ا وتلدد  خيانتهددا ت ددو ف ،والددبالد بدداد   العبهددا الَددررُ  مددا يعددمُّ  ،المددؤميين

 غــادر وال أال غدرتــه، بقــدر لــه ُيرفــعُ  ،-عيددد مؤخرتدد - اســته عنــد لــواء غــادر لكــ "   قددال روحددي فدددات:لدد ل
ر وأعظدم د  وأعظدم تلد  الُمدر،  د ا غدادِ  ،يوم القيامةُ    م يفَحُ ل  الع    ل  مِ  ،علي [ ]متفق ."عامِ ة أمير من أعظم

دد ،يفَددح    تعددالد فددي الدددنيا واآلخددرة ر،اليدداس رايددة مددن رايددات المددد ددأميددر عامَّ ة تددولد شددؤون ة، أميددر عام 
تدولد أمدور المسدلمين فيانهدا وأ داعها وحاسدا فيهدا  العامة ثم غدر بهم، ليس أعظم خيانة و  أسدوأ مدن ر دل  

 .والعياذ ساأ

رين، تلزمددد  فدددي بيتددد  تصدددد ِ المُ  رين وغيدددر  تصدددد ِ م المُ لدددز  ماندددة راسعدددة ت  ن نيتقدددل إلدددد أأيهدددا السدددادة   بدددد أو يدددا 
 ستشدارين، حتددد ت دون أمييددا عددد   أ  و دي أمانددة المُ  ،وتلددزم الدز يم فددي زعامتد  والددرليس فدي رياسددتة ، مِلدوع
و د ا يرتدب  ،و د ا يرتدب مسدؤولية علدد المستشدارين ،أن تستشدير اليبدراء والعلمداء وتستشدير الصدالحين بد   

صدددل د   عليددد  -الددددين ورسدددول    وغيدددرِ  القدددرار سالددددينِ علدددد أصدددحاب روا سددد نهم يشدددورون علدددد مدددن تصددددَّ 
شد أن يعلم بأمر أخيه على أشار من))  :يقول -وسل م  أخر   أبو داود[. حسن،] ((خانه فقد غير  في الرُّ

من أشار علد أخي  س مر أيا كان   ا األمر، أريد شراء دكان فالن ما رأي  أن أشدتريها؟ ميقدول:   تيفعد ، 
 !!وي  ب سعد أسبوع  و يشتريها

 !!و ذ سعددد شددهر يدد  ب وييطبهددا  بيدد  .أنهددا   تصددل  :ميكددون الجددواب ،أريددد أن أخطددب بيدد  فددالن  بيددي
شــد أن يعلــم بــأمر أخيــه علــى أشــار مــن)) يقددول:  -صددل د   عليدد  وسددل م-ورسددول     فقــد غيــر  فــي الرُّ

المستشددار مددؤتمن سدد ن يقددول الحددق ، ((مــؤتهمهن المستهشــار)): -صددل د   عليدد  وسددل م-لدد ل  قددال ، ((خانــه
م اليددداس سمدددا عِلدددر و  يُ يِبدددال ييشدددر و  يُ فددد كدددتموالمستشدددار أيَدددا أيهدددا األحبدددة مدددؤتمن سددد ن ي ،ويقدددول الصددددق

 .ن غيرتمِ  اسُتشير  س  أو ُس ل  عي 
ورسدول  ،حفدظ أحاديدث اليداس، أ  و دي حفدظ ال دالم ،و  ا ييقليا إلد أمانة مرتبة خامسة من مراتب األمانة

 داود، أبددو أخر دد ] ((أمانــة فهــو التَــت، ثــم بحــدي  رجــتً  رجــ  حــد ث ))إذايقددول:  -صددل د   عليدد  وسددل م-  

س نهددا أمانددة،  ،رأن تفهددم وأن تعددي س نهددا ِسدد   بددد   ،قلدديال سددك   أو  ،لتفدد   اف أندداس   مددرَّ  ،مدد  ل ِ يُ  [.وحسددي  والترمدد  
 ....((أمانة فهو التَت، ثم بحدي  رجتً  رج  حد ث ))إذايقول:  -صل د   علي  وسل م-رسول   

وم ل ذل  في زمانيا أيهدا األحبدة مدا يكدون فدي محادثدات الجدوال، محادثدات الدواتس صب، سعدح اليداس يد تي 
الفددتن وتقدديم  عُ وتددزر   ،و ذا بهددا تعددم اآلفدداق   ،فدد ذا سدد  يرسددل المقدداطع الصددوتية ، ُمددميجيبدد  ويكل ِ  ،شدديف ميسدد ل 

 !!  فيها دماء والعياذ ساأف  سوقد تيمو وتيو فيها نبتات الفتن حتد تُ  ،الشقاق
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 رجــتً  رجــ  حــد ث ))إذاعيدددما يحدددث  ر ددل سحددديث ويكلمدد  علددد اليددا  فهدد ا يعيددي أن الحددديث خددا  
أ  و ن ك يرا من بالليا أيها السادة سبب  تَييع   ت األمانة، سدبب  تَدييع  ،((أمانة فهو التَت، ثم بحدي 

زاد مدا عدم  درر ا وزاد  درر ا، لَّ الياس وتلد  أيَدا علدد مراتدب كُ أمانة المجالس ونقل ال الم واليميمة بين 
دد ،لهدداوزاد وبددال فاعِ  ،إثمهددا والعيدداذ سدداأ -   اليبددي  وقددد ذكددرت مددن قبددل سَددع خطددب نوعددا خاصددا ميهددا خصَّ

 يـوم هللا عنـد( لألمانـة خيانـة أعظـم أي) األمانـة أعظـم مـن إن))ب كر عيدما قدال:  -صل د   علي  وسل م
 .مسلم روات (( سرها ينشر ثم إليه، وتَضي امرأته إلى يَضي الرج : القيامة
 يـوم هللا عنـد [لألماندة خياندة أعظدم أ ] األمانـة أعظـم مـن إن))ن أعظم األمانة خصيا اليبي سال كر   ت مِ 
 .((سرها ينشر ثم إليه، وتَضي امرأته إلى يَضي الرج : القيامة

وقدد  ،ن القطيعدةمِ  -والعياذ ساأ-تبدأ  ،أمانة نقل ال الم لها تبعات ،السادة أمانة خطيرةها أمانة المجالس أي  
-اليبددي  ول ددن   ،ن حفظهدداوقددد تيتهددي سسددف  دمدداء والعيدداذ سدداأ،  دد ت األمانددة   بددد ِمدد ،تيتهددي سيددراب بيددوت
أن فَدد  فاعلهددا و ي  ِسددتر ا وأن مجددالس و ددب لمددن حَددر ا أن يهِتدد ثالثددةاسددت يد  -صددل د   عليدد  وسددل م

 حـرام، فـر  أو حـرام، دم سـَ  مجلس: ثتثة إال باألمانة المجلس" :  ذو  األمر عيها فقال روحي فدات ُيبل ِ 
 [وأحمد داود، أبو روات ] "حق بغير ما  اقتطاع أو

أن ُتبلِ د   س وا دب عليد فهد ا المجِلد !سلم، سديقتلون ا يتحدثون س نهم سيمكرون سمُ قوم   ع   سا فسمِ مجلِ   لس   
 ،تقددول للقا ددي س ندد  سددمع  ولددم تشدداركهم ،و ن لددم تشدداركهم، لدد ل  فددي القَدداء أندد  تتحمدل مسددؤولية عيد ،

   عيهم؟بل ِ ميقول القا ي لماذا لم تُ 

يتفقدون تسدمع أناسدا  "حرام فر  أو"والعياذ ساأ، وثانيهدا  "حرام دم سَ  مجلس: ثتثة إال باألمانة المجلس"
 مــا  اقتطــاع"يريدددون ا عتددداء عليدد ، أو  ،، يريدددون اسددتحالل سدديمدرون سعددرض مسددلم أو غيددر مسددلمسدد نَّهم 
ر د  أو دارت سصدورة يريدون أخ  أيلعبون لعبة ما ل ي ي خ وا مال فالن،  ،تسمع أناسا ي تمرون  "،حق بغير

ـــ"غيدددر مشدددروعة، فدددال يحدددل لددد  إن حَدددرت المجلدددس أن تصدددم ، بدددل وا دددب عليددد  أن تفَدددح    سالمجل
  فوا دب عليد  أن تبلِ د "،حـق بغير ما  اقتطاع أو حرام، فر  أو حرام، دم سَ  مجلس: ثتثة إال باألمانة

التبليددد  قدددد تتسدددبب سفتيدددة أكبدددر،  تددد  فددديت دددون طريق ، ولتحددد ر ل دددي  مدددن يسدددتطيع أن يددددفع  ددد ت المفسددددة
  أن تيشددر  ، دد ت المفسدددة دَّ ومددن يسددتطيع أن يددرُ  ،  مددن يسددتطيع أن يميددع  دد ت المفسدددةبلِ ددوبمصدديبة أكبددر، تُ 

ر د  يبددأ عدن عِ  ُ لِ دم  و ذا سالد   تُ  ،تيدر  ل غ  ميقُتد   يبددأُ فد ذا سدالمراد قتُلد ،م األمدرفاقم األمر وت ز ِ اليبر سطريقة تُ 
 مـا  اقتطـاع أو حـرام، فـر  أو حـرام، دم سـَ  مجلـس: ثتثـة إال باألمانـة المجلـس"سالقوم ميعتد  علديهم 

  ا.يستطيع ردَّ من يستطيع أن يدفع   ت المفسدة، و عيها     بل ِ تر ا وأن تُ وا ب علي  أن تهت  سِ  "،حق بغير
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أمانددة  ،أمانددة الزعامددة والرياسددة )الِعلددم والعلمدداء(، حمددل الدددين (، أمانددةُ اإليمددان)ة: أمانددة الدددين هددا األحب ددا أي  إذ  
ث عيهدددا إن ندددة نتحددددَّ افهيدددا  مراتدددب أخددرى لألم، وللحددديث عدددن األماندددة سقيددة ،أماندددة المجدددالس ،المستشددارين

 أقول ما تسمعون وأستمفر   لي ول م فاستمفروت ميا فوز المستمفرين ،أحيانا   إلد قابل
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 الخطبة الثانية
 :وصددي ُة ربِ  البرايدداالحمددد   وكفددد، وصددالة  وسددالم ا علددد عبدددت الدد   اصددطفد،  بدداد  ، خيددُر الوصددايا 

ه (( ْينها ال ِذينه ُأوُتوا اْلِكتهـا،ه ِمـْن قهـْبِلُكْم وهِإي ـاُكْم أهِن ات ُقـوا ّللا  ص  ْد وه لهقه فداتَّقوا    بداد  ، فبتقدوى  [،131]اليسداء: ((وه
 ...من الفتن، والسالمُة من الِمح ن  الِعصمة 

 م  عدت ،المسدلمين عموم  بباللها  تل  التي خيانتها تعمُّ  ات،عن أعظم وأخطر األمان -ةأيها األحب  -تحدثيا اليوم 
الحددديث عددن األمانددة التدي تصدديب خيانتهددا مددن  -إن شداء   – ويكددون مددا سعددد ا ،ادب دوالعِ  الد  الددبِ  مُّ عددت، ةاألم د

 .نتحدث عيها في وق   حق إن شاء   ، فتل  م دون ذل 

نددة العلمدداء وأمانددة اوأم عددن أمانددة الدددينِ  ،عمددا تحدددثيا سدد  عددن األمانددة  ددال  مِ  -حبددةهددا األأي  -يستحَددرني اآلن 
كدانوا يمتحيدون اليداس  ، مهدمل هدم وحُ وا مُ ر وخر وا علديهم ودمَّد ،ةاسيون دولة بيي أمي  الزعماء، لما أسقط العب  

مددا نسددبوا سدد  و ، أمددوال بيددي أميَّددةلدددماء و  اسددتحاللهم و ددوازِ  لوبدد عالن ِحدد ،دعوة بيددي العبدداسسدد عالن و لهددم لدد
   ير د ب ل .العباس، فقيل لهم إن األوزاعي رحم     أنفسهم لبيي

 ،األوزاعددي لددم ييتشددر م  بدد  ة طالسدد لقل دد ،وكددان لدد  مدد  ب واندددثر ،مددن أعددالم المسددلمين م  عل دد إمددام  واألوزاعددي 
 .د عي  كبار األلمةتلق   ،ن أعالم المسلمينمِ  م  عل  

 ،اليليفددة العباسددي أميددر م وز دديمهمعددمُّ فطلبدد   !!لمددا فعلددتم   يِحدد سدد ن   يقددول إن األوزاعددي لعباسدديين:قيددل ل
م فدي نفسد    يريدد ، فعلدم األمدر وعدز  إن د قيل لألوزاعيف .السف اح[ العباس بوأاليليفة  عم «علي بن عبد »]

ة وحولد  الدوزراء والحاشدية ،ودخدل عليد  ،تحد  ثياسد   ُ س كفي دفاغتسل ولدبِ  ،أ  يقول إ  الحق د  قدد  ِمدن المسدوِ 
 [...يستهزئ س ]فقال ل  أن  األوزاعي؟ قال  ك ا يقولون  ،بوا من خالفهمر ِ شهروا سيوفهم ليُ 

فقددال : األوزاعددي قددالف  ددو؟ أربددا  الظلمددة، أول دد  أيددد  إزالددة مددن صدديعيا ميمددا تددرى  مددا أوزاعددي، يددا: لدد  قددالف
 سددمع : يقددول ر ددي   عيدد – اليطدداب بددن عمددرحدددثيي ُفددالن عددن ُفددالن عددن ُفددالن عددن أميددر المددؤميين 

ـا": يقددول -موسدل   عليدد    دصدل  -   رسدول ــا ُ  إن مه ي ــاِت، األهْعمه ـا بالنِ  ـا امــِرىء   ِلُكــ  ِ  وهِإن مه ــوهى، مه ــنْ  نه ــْت  فهمه انه  كه
ُتـهُ  كانـت ومـن ورسـوله، هللا إلـى فهجرتـه ورسـوله، هللا إلى هجرته ا، ِلـُدْنيها ِهْجره ـا، اْمـرهأهة   أهوْ  ُيصـيُبهه  يهْنكهُحهه
ُتهُ  ره  مها ِإلى فهِهْجره  .]متَّفق  علي [" ِإلهْيه ههاجه
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ثيي فدالن عدن فدالن عدن : حددَّ -رحمد   -ال لد  األوزاعدي قد، ف  فمدا تقدول فدي الددماء التدي سدف ياقال ويحدف
قدددال:  -صدددل د   عليددد  وسدددل م-رسدددول    أن   -ر دددي   عيددد  وعدددن أبيددد -فدددالن عدددن  دددد  بدددن العبددداس 

 .]متَّفق  علي [ «والتاِرُك لديِنه الُمَاِر  للجماعة الزاني، والث يِ بُ  بالنَِس، النَُس »

: إن األوزاعدي فقدال ؟ميدا مدن أمدوال ودورميمدا غيِ قدال: ويحد  فمدا تقدول  ، و و ُهد فاغتاظ ذل  األمير واحمدرَّ 
د]عداد إلدد أصدحابها، حتدد تُ  كان  لهم حرام قد أخ و ا سمير حق فهي حرام   تحلُّ  و ن  [افدالحرام يبقدد حرام 

 . ت سمير حقأخِ حرام  قد عليكم هي كان  حال  لهم ف

ويميدع الصدادقين  ،ألسدن العلمداء العداملين، يظن أند  سسديف  يلجدم لُيرِ ب   ف ذا س  يشير لجالدت وقد شهر سيف 
 :و دو يقدول ،ف زاح األوزاعدي ذؤاسدة عمامتد  ل دي   تقدف فدي طريدق السديا ،وييرج أ ل الحق من المؤميين

لددُ  و ددو حسددبي     إلدد  إ   ددو  فسددكفيكهم  ، فدد ذا سالسدديا يسددقط مددن يددد  ،العددرش العظدديم رب  عليدد  توكَّ
 ا مي خدد  ا أحددد ميدد بد أن ي خدد  ،ة مددن الدد  ب يعطيدد  إيا ددا ل ددي يستر ددي رَّ ُصددالجددالد و ذا ساليليفددة يتيدداول 

وعلددد رؤوس حاشددية ذلدد   ،ويي ر ددا علددد رؤوس الددوزراء األوزاعددي ميفتحهدداة أخددرى، لدد  كددرَّ الددوزراء ويعيددد ا 
أمددوال ت إلددد يددد   ت إلددد أمددوال الظلمددة، فمددن مدددَّ األميددر، فاإلمددام العددالم الدد   يقددول الحددق لدديس  ددو مددن يمددد يددد  

 .الحق م لسان  عن قولِ جِ ة لُ م  الظل  

و  مدا  بد   الد   كدان يقدول: مدا سعدد مدوت ذلد  األميدر،وبقي األوزاعي إلدد  ، ك ا كان سلفيا أيها السادة
   ،  يصددل  صخر ددا إ  سمددا صددل  سدد  أولهددا -هددا السددادةأي  -و دد ت األمددة ا قددط إ  األوزاعددي رحمدد   ، أحددد  

يقولدددون الحدددق ويفعلدددون الحدددق  ،ومدددن الزعمددداء الميلصدددين ،ي  ددديال مدددن العلمددداء الصدددادقينتصدددل  حتدددد نرب ددد
 ... لم لومةوي تمرون سالحق و  ييافون في   

 .اللهم ما قَي  ليا من أمر فا عل عاقبت  رشدا إني داع ف ميوا


