
 7من  1الصفحة  كفى إثًما أن تُضي ِّع من تعول - أسرتُك أمانة :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

 187الرقم: 
 الشيخ: محمد أبو النصر

 هـ1440/ جمادى األولى/12التاريخ: 
 م2019/ الثانيكانون /18الموافق: 

 

 دقيقة 23مدة الخطبة:  أحد مساجد حلب المحررة الجامع

 

  

 أسرُتك أمانة
 كفى إثًما أن ُتضي ِّع من تعول

 األفكار األساسية الواردة في الخطبة األولى
 ضي ع أم حِفظ استرعاه عم ا راع   كل   سائل   هللا إن   1
 مسؤولية أهل بيتك ِمن أعظم األمانات 2
 النفقة 3
 التربية 4
 تعليم الدين 5
 متابعة الِرفاق 6
 الحريِم بالِحجابأمر  7
 الديوث 8
َواِجُكم   ِمن   ِإن   9  َلُكم   َعُدوًّا َوَأو ََلِدُكم   َأز 

 األفكار األساسية الواردة في الخطبة الثانية
 مراجعة أفكار الخطبة ودعاء 10



 7من  2الصفحة  كفى إثًما أن تُضي ِّع من تعول - أسرتُك أمانة :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

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

 :الخطبة األولى
ُ  أعَمالندا،إن  الحمَد هلل، نحمدُده ونسدتعيُنو ونسدتهدوو ونسدتُِفُره، ونعدوُذ بداِ  ِمدن شدروِر أنُفِسدنا وسدي اِت   ُ دِد  َمدن  َيه 

ا، وأشددهد أن  َل إلددو إَل هللُا وحددده َل شددريَك لددو، وأشددهد  ِشددده ددِلل  َفَلددن  َتِجددَد َلددُو َوِليًّددا ُمر  تَددِد َوَمددن  ُو   أن  نبي نددا َفُهددَو ال ُمه 
ا عبددددُده ورسددددوُلو، وهددددسيهو وُّليُلددددو، أرسددددلو ربهددددو بالهددددد  وديددددِن الَحدددد ِ  لُيظهددددره علدددد  ا ددددده لدددددين ُكلِ ددددو ولددددو َكددددِره ُمحم 

لدين، ومدن سدار  ُُرِ  الُمحج  الُمشِركون، فصلواُت ربِ ي وسالُمو عليو وعل  آل بيتو الطيِ ِبين الطاِهرين، وأهحاِبو ال
 وقول هللا تعال  وهو أحكم القائلين:، ا بعد إُّوة اإلومانأم   ،عل  درِبهم واهتد  ِبُهداهم إل  يوم الدين

ينَ  َأيَُّها ))َيا ُسولَ  ّللاََّ  َتُخوُنوا َل  آَمُنوا الَّذِّ ُتم   َأَماَناتُِّكم   َوَتُخوُنوا َوالرَّ َلُمـونَ  َوَأن  َلُمـوا * َتع  ـَواُلُكم   َأنََّمـا َواع   َوَأو َلُدُكـم   َأم 
َدهُ  ّللاََّ  َوَأنَّ  فِّت َنة   ن  ر   عِّ يم (( َأج   [.28-27]األنفال:  َعظِّ

لقاؤنا بكم يتجدد أيهها األحب ة، ومازال حديثنا عن األمانة، تلك األمانة التدي ذكرندا بعدع أعلد  مراتبهدا فدي لقائندا 
الماضي، يوم تحدثنا عن أمانة الدين، وأمانة العلمداِء حَملدِة الددين، وأماندة الءعمداء والُمترِئسدين، ومدا يتعل د  بهدا، 

  وضرُر ُّيانتها وعمه البالد والِعباد واألم ة قاطبة!ويلوذ بها، وهي أعظم األمانات، كيف َل

ددا اليدددوم  ُث عدددن أماندددة   -أي هددا األحب دددة-أم  فسددننتقل للحددددين عددن ندددوع  جديدددد  مددن أندددواع األماندداِت ومراِتبهدددا، سددنتحد 
م عددن أمانددِة عظيمددة، وعددن مسددؤولية  ُّطيددرة َل تقددله شدد،نها عددن ِتلددك، َل تقددله شدد،نها عددن سدداِلفاِتها... سددنتحد ث اليددو 

 –األسددرة، عددن أمانددة العائلددة، سددنتحد ث اليددوم عددن أمانددة الركي ددة التددي اسددترعاس هللا إواهددا فددي بيِتددك، ورسددول هللا 
 أهـلِّ  عـن الرُجـلَ  يسـلل حتـى ضـيَّع  أم حفِّـ  استرعاه عم ا راع   كلَّ  سائل   هللا إن  "وقدول:  -هل  هللا عليو وسل م

ف،هددل بيددر الرجددل هددم رعيتددو التددي  .[مرسددل وهددو الشدديخين رجددال رجالددو:  ؤوطااألرندد شددعي  قددالهددحيحو، و ابددن ِحب ددان فددي ] ".بيتِّــ 
يدوم تقدب بدين يددج الجبدار سدبحانو  تلك األمانة والمسؤولية سُتس،ل عنو  ،فالعيال مسؤولية وأمانةسُيس،ُل عنها، 
ــُووُلونَ  إِّنَُّهــم   َوقُِّفــوُهم  ))وتعددال ،  تهم، تددربيسُتسدد،ُل عددن سُتسدد،ل عددن أمانددة رعي ِتددك فددي بيِتددك،  [.24: الصددافات] ((َمس 

سُتسد،ُل عدن حفدِظ سُتس،ل عن تعليمهم دينهم، سُتس،ُل عدن مراببدِة سدلوكهم وتدوجيههم،  عليهم، نفقةسُتس،ُل عن ال
 أُّالِقهم وأعراِضهم.
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 عليدو هللا  هدل  - هللا رسدول قدال: قدال وأن د -رضي هللا عنهمدا- العاص بن عمرو بن هللا عبد حدين في ردقد و 
أن ُو يِ ع كل  من أِمر بالنفقدة علديهم، أن و ديعهم، فيبخدل بمدا  ."يعول من يضيع أن إثماً  بالمرء كفى": -موسل  

ا مدن سدؤال النداا، أو اللجدوء  وملك، أو يتقاعس عن العمل ويتكاَسل فال يؤمِ ن لهم ما وحتاجون، فدال وجددون ُبدده
، أو بليد  متكاِسل  قاعدد  عدن السدعي، م ديِ ع  لأ ماندة التدي اسدترعاه لما َل وِحل  أو َل يلي ، فهو إم ا بخيل  ممسك 

: وعندي( تعدول بمدن وابددأ)  "تعـول بمـن وابـدأ السـفلى  اليد من خير العليا اليد" وقول: هللا إواها، ورسول هللا 
 أُّدرج ذلدك بعدد الُريد ، مدن أولد  فهدؤَلء ،وسدائر كياِلدك وأوَلِدس وواِلدوك زوجتك وعل  نفسك عل  بالنفقة ابدأ
 .قدرِتك بحس  للُير

النفقدددة علددد  العيدددال أماندددة ومسدددؤولية  أيهدددا السدددادة، وأهدددمه مدددن النفقدددة أماندددُة حسدددُن التربيدددة، أماندددُة ُحسدددِن الت،ديدددِ  
ُُددشه  ُُددشه بددو نفسددك، وت د تدد،مين احتياجدداتهم المادوددة مددن ويددِر تربيددة  وَل توجيددو  وَل ت،ديدد ، ِوددش  ت والمتابعددة، فمجددر 

دد وددة، ولِكن ددو فدددي اآلُّددرين، ]أمددام الندداا الظدداهر أنددو َل ُوقصِ  ر علدد  كياِلدددو فهددو يددؤمِ ن لهددم كددل  احتياجدداِتهم المادِ 
در فدي تصدحي  السدلوس الخداِطل وتعءيدء السدلوس  در فدي تدوجيههم، وقص  ر فدي تدربيتهم، وقص  الحقيقة كان قد قص 

در  وأُّفد  ، أمدام مدن وعلدُم ُّائندة اإلوجابي، فهذا ِوش  تُشه بو اآلُّرين، ولكن أن   ينفُعدك هدذا أمداَم مدن وعلدُم السِ 
 يمـو ُ  ثـم رعيـةً  هللا يسترعي  راع   من "مااألعيِن وما ُتخفي الصدور؟! ورسول هللا هل   هللا عليو وسل م وقدول: 

م إل تـ لرعي   غـا    وهـو يمو ُ  يومَ  ُجـلُ هدل   هللا عليدو وسدل م وقدول: ورسدول هللا  .الجنـة" عليـ  هللا حـرَّ  َراع   "والرَّ
ُؤول   أه لِّ ِّ  في يَّتِّ ِّ  َعن   َوَمس  َية   َوالَمر أةُ  َرعِّ َها بي تِّ  في َراعِّ جِّ ُؤوَلة   َزو  يَّتَِّها  َعن   َوَمس  ـُؤول   َراع   َفُكلُُّكم   َرعِّ  َعـن   َوَمس 

" يَّتِّ ِّ  !!الحدين األول، كما مر  معنا في وعليو فمن وش  رعي تو في البير حر م هللا عليو الجن ة .َعَليِو[ ]ُمت َف    َرعِّ

 َوأ ُمـر  ))وهللا تعدال  وقدول: أمانُة رعي ِتك في المنءِل سُتس،ُل عنها، سُتسد،ل إن عل مدر أوَلدس ديدنهم أم لدم ُتعلِ مهدم، 
ََلةِّ  َأه َلكَ  َطبِّر   بِّالصَّ َها َواص  َلُلكَ  َل  َعَلي  ًقا َنس  ز  نُ  رِّ ُزُقكَ  َنح  َبةُ  َنر  َعاقِّ ـَوى  َوال  سُتسد،ل يدوم القيامدة إن ، [132: طدو] ((لِّلتَّق 

ـُروا َوَمـا))علمتهم اإلومان؟ إن علمتهم اإلسدالم،  ـينَ  ّللاََّ  لَِّيع ُبـُدوا إِّلَّ  ُأمِّ لِّصِّ ينَ  َلـ ُ  ُمخ  يُمـوا ُحَنَفـاءَ  الـد ِّ ـََلةَ  َوُيقِّ  الصَّ
ُتـــوا ـــاةَ  َوُيؤ  يـــنُ  َوَذلِّـــكَ  الزََّك َقي َِّمـــةِّ  دِّ سُتسددد،ل إن وجهدددتهم لمكددداِرم األُّدددالق ولطيِ ددد  الطبددداع، أم أن دددك  ،[5: البيندددة] ((ال 

ضي عر األمانة وتركتهم هماله وسيرون عل  نهد  مدن يدرون فدي التلفءيوندات، والقندوات، والجدواَلت... أربيدتهم أم 
 تركتهم لرفاق السوء وهحبة الشوارع وقتبسون منهم ويقتدون بهم؟!
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 األسدُ  رعيها ىتول   عنها ونام***  عة  سبَ مَ  أرض في غنماً  رعى ومن

المفاِسد والشرور، في هدذا الدءمن الدذج نعيُشدو، مسبعة ؛ في أرِض السباع، في أرض  أرض في ونماه  رع  ومن
)وناَم عنها(: ذلك الراعي، ذاس الوليه الذج ُكلِ ب بمتابعة رعي تو والعناودِة بهدا، )تدول   رعيهدا األسدُد(: تدول   رعيهدا 

 ء وأهحاب السوء والفاِسدون الُمفِسدون.رفاق السو 

ولذلك كدان حقهدا علد  هللا أن وسد،لك عدن ِتلدك األماندة، ستسد،ل عدن األماندة والتكليدف الدذج كل فدك هللا إوداه عنددما 
ينَ  َأيَُّها َيا))قال تعال  وقولو الح :  َجـاَرةُ  النَّـاُ   َوُقوُدَهـا َنـاراً  َوَأه لِّيُكم   َأنُفَسُكم   ُقوا آَمُنوا الَّذِّ َهـا َوال حِّ  َمَلئَِّكـة   َعَلي 

َلظ   َداد   غِّ َعُلونَ  َأَمَرُهم   َما ّللاََّ  َيع ُصونَ  ل شِّ َمُرونَ  َما َوَيف   [.6:التحريم] ((ُيؤ 

 عدن  وتخل د وعشديرتو، أهلو من أوتبر   عقيدتو، نمِ  رجوَُّ  لدينو، رتنك   جيل   لدينا  أهبَ لم ا أضاع اآلباء األمانة، 
 معروفداه  وعرفدون  َل ووادودة، مدارسدها إلد  رائحدة الناشد ة، مدن قطعانداه  ندر   نحدن فهدا تقاليدده، من وانخلع عاداتو،
فتشددب هوا بدداليهود  أعددداءهم، دواوقل دد بددائعهم،طِ  تدَ فَسددو  أوضدداعهم، روانتكَسدد أفهددامهم، رتتُي دد منكددراه، نكددرون يُ  وَل

لهدم مدن ديدن  وَل أُّدالق  وَل تربيدة، وَل أهدل  وحفظدون أماندة الركي دِة التدي والنصار ، وبالفَسدقِة والفجدرة... َل رادَع 
 استرعاهم هللا إو اها!!

دا مدن ِحفدِظ  نعم أيهدا السدادة، أماندة  عظيمدة، ومسدؤولية  ُّطيدرة، فد،ين أندر ِمدن ِحفدِظ األماندة، بدل أيدن نحدن جميعه
 األمانة؟!

تددددر  الشددددابات وقددددد اهددددطبُر وجددددوههن  بالمسدددداحي  تددددر  النسدددداء فددددي الشددددوارع بالعبدددداءات ال دددديقة الشددددفافة، و 
واأللددوان، وتددر  المنق بددات وقددد كشددفن عيددونهن  وهددبُن حولهددا بدداأللوان ليفددتن  الرجددال بهددا، ألدديس لهددن  ِمددن أب 

 : دو، ألديس لهدن  راع  وحفدظ األماندة، وهللا تعدال  ُّاطد  نبي دو قدائاله  النَّبِّـيُّ  َأيَُّهـا َيـا))وفتِ ش أليس لهدن  ِمدن زوج  يوجِ 
كَ  ُقل   َواجِّ نِّينَ  َونَِّساءِّ  َوَبَناتِّكَ  ألَِّز  مِّ نِّينَ  ال ُمؤ  نَّ  ُيد  ـن   َعَلـي هِّ نَّ  مِّ َنـى َذلِّـكَ  َجَلبِّيـبِّهِّ َذي نَ  َفـَل ُيع ـَرف نَ  َأن   َأد   ّللاَُّ  َوَكـانَ  ُيـؤ 

يًما َغُفوًرا مَ  َثََلَثة  " :وقول -موسل   عليو هللا  هل  - هللا رسول((  وَرحِّ م   َوَتَعاَلى َتَباَركَ  هللاُ  َحرَّ مِّنُ : الَجنَّـةَ  َعَلـي هِّ  ُمـد 
ــرِّ  ــ َ الخُ  ُيقِّــرُّ  الَّــذِّ  َوالــَديُّو ُ  َوالَعــا،ُّ  الَخم  ددنو – لدو والل فددظ - وأحمدد النسددائي رواه ] "َأه لِّــ ِّ  فِّــي ب  مدددِمن الخمددِر  [.األلبداني وحس 

يوثوالعدداقه لواِلدوددو عرفندداه، فَمددن الددديوث؟   فددي و،تددزوج فددي أج "أهلددو فددي ره ِقددوُ " ،نَ ب ددالخُ  أهلددو فددي وقددر   ال ددذج الددد 
فقدد  "الخبدن"أم دا  و يِ ع األمانة التي اسُتؤمن عليها، المحارم، وير ومن المحارم من أقاربو في أُّتو، في ابنتو،
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نداهو  قال العلماء: ماتدو الء  وكدلِ  مدا قدد يوِهدل إليدو، مدن ُّلدل  فدي الحجداب، ِمعددِم مراعداة  لمدن يددُّل علد   ومقد 
ُُّلُ  ِبَمددن   ُيَبدداِلي الَ أهددل بيتددو، فدد ِلددوِ  َعَلدد  َيددد  ، َل وسدد،لهم أيددن يددذهبون، ومددع مددن وخرجددون، َل ودد،مرهم بالحجدداب أَه 

ُر فيو الرُجُل   الديوث قليل النخوة عدوُم الرجولة!الصحي ، وكله ذِلك ِمن الُخبِن الذج ُوقصِ 

َل وس،ل امرأتدو مدع مدن و لد  أيدن تخدرج، تُييد  عدن البيدر سداعات  فدال وعلدُم أيدن كاندر، ومدع مدن كاندر، فهدذا 
 وقددولكددان  –عنددو هللا رضددي- بددن أبددي طاِلدد  علدديالددذج ُوِقددره الخبددَن فددي أهِلددو، ورضددي هللا عددن أميددر المددؤمنين 

 تنظـر الرجـال  بين تخرج امرأت  أحُدكم يترك! تغارون  أل! تستحيون  أل": محارمهم عل  َوي رتهم فقدوا للذين
 ."إليها وينظرون  إليهم

ولكددم ندددر  مدددن هدددؤَلء الرجدددال قليلدددي المدددروءة وعددددومي النخدددوة فدددي زمانندددا، ُيرِسدددُل امرأتدددو إلددد  السدددوق لكدددي تددد،تي 
بالخ ار والخبء وسائر احتياجات المنءل، وهدو جدالس  فدي البيدر بُقدرِب الِمددف،ة!! أول دك النداا أَل وسدتحيون؟! 

 ، من وير ب،ا  فيو وَل بالء؟!إليها وينظرون  همإلي تنظر الرجال، بين تخرج امرأتو مأحُده يترسأَل وُارون؟! 

ا وقال  نَ  نساَءكم أنَّ  بلَغني": -وأرضاه عنو هللا رضي - أو ه م   إنـ ! تغـارون  أمـا األسـوا،  فـي العلـوج ُيـَزاحِّ
َل ُّير فيمن َل تتحرس ويرتو، َل ُّير فيمن ماتر نخوتو وحمي تُدو، َل ُّيدر فديمن ضدي ع  ."َيغار ل فيَمن خيرَ  ل

 أمانة ِعرِضو وأهل بيتو، وأجه أمانة  أعظم من هذه األمانة، وأجه ُّيانة  أُّطُر من هذه الخيانة؟!!

 اتيو اللد النسداء جدات،الوَل   اجداتالخر   البنات والسهرات، التسكع أطفال رات،والمخد ِ  فةاألرِه  شباب: اإلسالم ةم  أُ 
 رجددال  وآبدداء   ألول ددك ألدديسيرعددون األمانددة،  رجددال  وآبدداء   ألول ددك ألدديس واألسددواق، الشددوارع فددي ويمددرحن وسددرحن
 ؟!مسؤول وِمن ويرِ  راع بال قوالِ ُُّ  أنهم أم أمورهم، زمام مون ويخطِ  مصالحهم، عل  وقومون 

اتدددِ  هللا فدددي  والءوجددات، والبندددات األبنددداء أمانددة فدددي اآلبدداء أيهدددا هللا اتقدددوا ،مانددةهدددذه األ فدددي اآلبدداء أيهدددا هللا اتقددوا
األمانِة التي اسُترعيتها، اتِ  هللا فيمن أنر راع  عليهم، زوجتك وبنوس وأهلك وأرحامك ِمم ن هم ِعنددس فدي بيتدك، 

لدر أمدرهم، وولِ يدر علديهم، كدله أول د ك أندر مسدؤول  عدنهم، سدتقُب يدوم القيامدة األيتام الذين في ِحجدِرس، ِمم دن وكِ 
 أن ، احددَذر وددا راِعددي األسددرةالعاقددل األب أيهددا فاحددذر ،((مســؤولون  إنهــم وقفــوهم)): تعددال  قددال ،لُتسدد،ل بشدد،ِنهم

ينَ  َأيَُّهــا َيــا)): تعددال  هللا قددول تسددمع ألددم ،ُّصددومك مددن أهددِل بيتددك بدد،ن   القيامددة يددوم تتفاجدد، ــن   إِّنَّ  آَمُنــوا الَّــذِّ  مِّ
ُكم   َواجِّ ُكم   َأز  َذُروُهم   َلُكم   َعُدوًّا َوَأو َلدِّ ؛ كثير  ِمن الناا بجهلهم وتقصيرهم وحولون أهل بيتهم إلد  أعدداء  لهدم، ((َفاح 
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او  ماه و ُّصوعادونهم في الدنيا ويقفون لهم  ُوعل مندا،  لدم: وقولدون  سدبحانو، الجبار يدج بين وقفون  القيامة، يوم أنداده
بندا، لدم  القددول، لحدنِ  فدي تقدول عسداس فمداذا عدِن الموِبقددات... ومنعندا ولدم ،عدن المعاهدي ينهنددا لدم و،مرندا، لدم ُيؤدِ 

 أمام الدو اِن ُسبحانو وتعال ، السرائرتبل  و  األستار تنكشب يوم ده سترُ  وبماذا

 الكبر في عيناس بهم تقر   كيما…  الصُر في اآلداب عل  بنيك حر ض
 الحجر في كالنقش الصبا عنفوان في   …  تجمدعها اآلداب مثدددل و نما
َيرِ  َحاِدثُ  عليها ُوخددددافُ  َوَلَ     …   ذُّائرها تنمو التي الكندددوز هددي ُِ  ال
َتِمع   ِعل دددددددم   ُذو إثنان الن دددَاا ددوِ  َوَسداِئُرُهم   َواع       …    َوُمس   ُ  والَعَكرِ  كالل 

 لدي هللا سدتُفروأ القول هذا أقول الحكيم، والذكر البيان من فيو بما ونفعنا ،العظيم القرآن في ولكم لي هللا بارس 
 .الرحيم الُفور هو إنوفاستُفروه  ولكم
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 :الخطبة الثانية
َوَلَقـد  ((: الحمد هلل وكف ، وهالةه وسالمها عل  عبده الدذج اهدطف ، كبداد هللا، ُّيدُر الوهداوا وهدي ُة ربِ  البراودا

لُِّكم  َوإِّيَّاُكم  َأنِّ اتَُّقوا ّللاََّ  يَن ُأوُتوا ال كَِّتاَب مِّن  َقب  َنا الَّذِّ ي  فدات قوا هللا كبداد هللا، فبتقدو  هللا الِعصدمة  [،131]النسداء: ((َوصَّ
األماندات، ومسدؤولية  ... واعلموا أيها األحب ة أن ما ذكرنداه اليدوم أماندة  ِمدن أعظدِم من الفتن، والسالمُة من الِمَحن

)النفقدة، والتربيدة،  ِمن أعظِم المسؤوليات، مسؤوليُة من استرعاس هللا إواهم ِمن أهل بيِتك، فرعايتهم واِجبة  عليدك؛
وتعليم الدين، واألمُر بالصداِلحات، والنهدُي عدِن الُمنَكدرات، وتتبدع الرفداق والتوجيدو لصدحبة الصدالحين والمندِع ِمدن 

ون األعددراض ومنددع أسددباب الفسدداد واإلفسدداد عددنهم...( فِتلددَك أعظددُم المسددؤوليات، وِتلددك ُهددحبة الفاِسدددين، وهدد
 "مـا: -هدل   هللا عليدو وسدل م –أعظُم األمانات، وِتلك التي وكدون التقصديُر فيهدا ِودشخ يددُُُّل فدي قدول رسدول هللا 

م إل ت لرعي   غا    وهو يمو ُ  يومَ  يمو ُ  ثم رعيةً  هللا يسترعي  راع   من  .الجنة" علي  هللا حرَّ

 طانا، إني داع  ف،مِ نوا.لخير ُُّ اكم عل  حفِظ ما استرعانا، وسدد إل  اأعاننا هللا و و


