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

 :الخطبة األولى
دنا وسديلات  أعَمالندا، دن شدرور  أنُهت  ُ  إنَّ الحمَد هلل، نحمدُد  ونتدتعيُنو ونتدتهديو ونتدتغه ُر ، ونعدوُذ مدا   م  َُّ دد   َمدن  َيه 

ا، وأشددهد أن    إلددو إ  لُ  ددده ش  ددَد َلددُو َول يوددا ُمر  ددل ل  َفَلددن  َتج  تَددد  َوَمددن  ُي    وحددد    شددريَه لددو، وأشددهد أنَّ نبيَّنددا َفُهددَو ال ُمه 
ا عبددددُد  ورسددددوُلو، وهددددسيُّو وخليُلددددو، أرسددددلو ر ُّددددو مالهدددددن وديددددن  الَحدددد    لُيظهددددر  علدددد  الدددددين ُكل  ددددو ولددددو َكددددر    ددددده ُمحمَّ

لدين،  ومدن سدار الُمشر كون، فصلواُت ر   ي وسالُمو عليو وعل  آل بيتو الطي  ب ين الطاه رين، وأهحام و الُغر   الُمحجَّ
 :ا معد إخوة اإليمانأم   ،عل  در  هم واهتدن ب ُهداهم إل  يوم الدين

 الخياندة، تحددثنا عدن ا مكم يتجدد وما زال الحديث عن األمانة وما زال الحديث عن حهظ األماندة وعدن شدر   لقاؤن
سددرتو، وحددديانا اليددوم عددن ، تحدددثنا عددن أمانددة العلمدداء، تحدددثنا عددن أمانددة الراعددي فددي أُ والمتددزع  مين مانددة الرؤسدداءأ

 ...ة مطلو ةهم  في هورة جديدة مُ األمانة 

كرمم َأنم )) يقول ل تعدال  وهدو أحكدم القدا:لين:إذ ‘ ا أمرنا ل إي   لماذا الحديث عن األمانة؟ ألنها أمرٌ  ْممررر َ َيـ ِإنَّ َّللاَّ
َن ال ترمم َبيم ََماَناِت ِإَلى َأهمِلَها َوِإَذا َحَكمم وا األم ـاَن َسـِميع ا ترَؤدُّ ََ َ ِِ ِإنَّ َّللاَّ مم ِبـ َ ِنِعمَّا َيِعظركر ِل ِإنَّ َّللاَّ َعدم كرمروا ِبالم نَّاِس َأنم َتحم

 قددددال تعددددال :ف اعددددن خيانتهددددا زجددددره  ا، وزجددددرَ التددددي أمددددر ل بهددددا أمددددره ، حددددديانا عددددن األمانددددة [58]النتدددداء:  ((َبِصــــير ا
َلمرونَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنروا ََل )) ترمم َتعم وَل َوَتخرونروا َأَماَناِتكرمم َوَأنم سر َ َوالرَّ  .[27]األنهال:  ((َتخرونروا َّللاَّ

دوُ  -هل   ل عليدو وسدل م-ة لألنبياء وأتباعهم، فرسولنا حديانا عن األمانة التي كانت أعظم مزيَّ  ف مالصدادق ه 
هدل   -أبدو سدسيان ملمانتدو  ، أقدرَّ سيان عدن النبدي  ُسد اا سدلل أمدهرقدل لم د أن  األمين من قبل البعادة، وفدي البخدار  

م ألبي سدسيان: ، فقال هرقل -ل عليو وسل م مَت أنِ يـْمرر بالصـ ة فزعَ  -أي: النبي  -"سْلترك عن ماذا يْمَر
دق والعفاف والوفاِء بالعهد وأداء  ". والصِ   ]مت ه  عليو[.األمانة، وهذه ِصَفة نبي 

ددالمخلَ  المددنمنين فددي أفلدددة وقلددو    ة راسددخةٌ صددلَ فهددي خَ  ،األمانددة هددهة  زمددة لألنبيدداء والمرسددلين فكمددا أنَّ  ؛ ينص 
]حدديث هدحي   كم بـالمؤمن  مـن أمنـِ النـاس علـى أمـوالهم وأنفسـهم"رر خبِ "أَل أر ولذله قال عليو الصالة والتالم: 

لدو كدان ف ،للندال هدو مدراء  بدل  ،فهدذا لديب ممدنمنفمن لدم يلمندو الندال علد  أمدوالهم وأنهتدهم  أحمد، وابن ماجو[.روا  
 مو ل تعال .لما اعتدن عل  ما حرَّ حقوا منمنا تقيا يخش  ل 
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"آيـة : يدوم قدال -وسل مهل   ل عليو -ثنا عنهم رسول ل الذين حد  ن قو المنمنين يكون المنافأولله وفي مقابل 
 ]روا  البخار  ومتلم[. المنافق ث ث: إذا حدث َذب وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان"

خطيدر مدن أبدوا   هدا التدادة عدن مدا   يد من أبوا  األماندة، حدديانا اليدوم أي  دعن ما  جحديانا اليوم أيها التادة 
أ  وهدو مدا  األماندة  :الندال فدي مدا  األماندة للكداألمانة، حديانا اليدوم أيهدا التدادة عدن مظهدر شدا:ف معدرو  

َُّ   وفدي الحدديث أنَّ  ، ما  أمانة المال و ا  أمانة العهود،المادية "َثَ َثـة  : قدال -هدل   ل عليدو وسدل م-َرُسدوُل 
َم  ِر َيوم تر ِر َخَصمم َم نمتر َخصم ِقَياَمِة، َوَمنم َر َم الم مم َيوم مرهر ـر ا َأَنا َخصم ـ   َبـاَ  حر ـَدَر، َوَرجر ََ َطـى ِبـي ثرـمَّ  ـ   َأعم ِقَياَمـِة: َرجر الم

َرهر" ِِ َأجم ِر، َوَلمم يروِف َفى ِمنم َتوم ْمَجَر َأِجير ا َفاسم َت ِر، َوَرجر   اسم  .[بخار  وأحمد وابن ماجة واللهظ لو]أخرجو ال َفََْكَ  َثَمَن

 م يا رسول ل؟ن هُ ، مَ هم أمام ل يوم القيامةَ مُ خاه  ا يُ خصمه  -هل   ل عليو وسل م- ثالثة سيقف لهم النبيُّ 

َط  ب ي ُثمَّ َغَدرَ  »قال:  َوَرُجدٌل »، فغددر مدو -ولو كان كدافرا حر يدا-ملمان ل ورسولو  آخرَ ن رجل أمَّ  ،«َرُجٌل أَع 
ن ددُو، َوَلددم  ُيوف ددو   »فلسددر  و اعددو علدد  أنددو عبددد،  ر  أتدد  لحدد« َمدداَ  ُحددروا َفَلَ ددَل َثَمَنددوُ  َف  م  ددَتو  يددرها َفاس  ددَتل َجَر َأج  َوَرُجددٌل اس 

َر ُ   ،طلبدت مندو عمدال مقابدل أجدر ، خيدا.... طبيد  ،حاميمُ  ،لعام  ) :ةعامو  كان نو  هذا األجير، كلمةٌ  اأيه  «َأج 
دد ،فاسددتوفيت العمددل مالكامددل ددا ل فددي سددداد أجر طددأو تما ،ن أجددر فدداذا مدده تخصددم عليددو م  تددو، أو تل ددل عليددو مع ه

كدان النبديُّ ، ومدن ل تعدال  ا أمدامَ ليقدف لده خصدمه  -هل   ل عليو وسل م-فانتظر يوم القيامة رسول ل منها، 
َطدد  ب ددي ثُددمَّ َغددَدَر، َوَرُجددٌل َمددا َ  »،  أ  غَلَبددوُ وُ مَ و فقددد خصددخصددمَ  يددرها  َرُجددٌل أَع  ددَتل َجَر َأج  ُحددروا َفَلَ ددَل َثَمَنددُو، َوَرُجددٌل اس 

دَرُ   ن ُو، َوَلدم  ُيوف دو  َأج  َف  م  َتو  ترِمـَن )ول تعدال  يقدول وقولدو الحد :  ،«َفاس  يرـَؤدِ  الَّـِذي اؤم م َبعمكـا  َفلم ـكر نم َأِمـَن َبعمكر ـِِ )َف
ِر( ــ َ َر(َّ َيتَّــِق َّللا  ِر َولم ددهددذا الددذ  عمددل عنددد  مددن قبددل أن يلخددذ مندده األجددرة سددلها قددد أم   [.283]البقددرة: (َأَماَنَتــ ن ندده وأم 

، فداذا مدده عرقدو فَّ يُجدد ن  قبدل أأجدرَ  عطدي األجيددرَ رندا أن نُ م  وقددد أُ  ،لد  لدو أجدر  متدد  انتهد  عملدوه سددتُ دينده ملنَّد
 فانتظر النبي  خصمها له يوم القيامة. ها،تماطل في دفف أجرتو أو تل ل عليو أجرتو أو تخصم عليو شيلا من

فهدو أماندة وفداء الددين مدلن تنديدو  :ةهدا األحب د، أمدا الندو  الاداني أي  المدالأماندة هذا هو النو  األول من أندوا  أداء 
هدددل   ل عليدددو -ورسدددول ل  تهددد   عليدددو،ن تنديدددو فدددي الوقدددت المطلدددو  وفدددي الدددزمن الملو ددد ،و كمدددا أخذتَددد ددداماله 
ـَواَل النَّـاِس يرِريـدر َأَداَءَهـا َأدَّى  ر : ي الحديث الصدحي  الدذ  أخرجدو اإلمدام البخدار  يقول ف -وسل م "َمـنم َأَخـَذ َأمم

ِر، َوَمنم َأَخَذ يرِريدر  ِر  ر".  َعنم َلَف  ]روا  البخار [.ِإتمَ َفَها َأتم
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وسديعينو علد  فيمدا اسدتقرَض سديبار  ل لدو  ،أخذ  وهو يعقدد النيدة علد  وفا:دو وسدداد  ،اضطر لقرض أو لدين
 ،وهددو ينددو  أن يل ددل مع ددا منددو مددالحرام ،فددي سددداد  ةمماطلددالوفدداء دينددو، أمددا لددو أخددذ  والهيدداذ مددا  وهددو ينددو  

ن هددا التددادة مددلن يددندَّ ء الدددين أي  يتلهو، أدال تعددال  سدد و ألن  ماُلدد وذهدد َ  ينُ ذهدد  الدددَ  ،ذهدد  المددالأ   :أتلهددو ل
دد غيددر منقددوأ و ددلن يددند  اله  ددام   مدددينا للنددال  ، تددرن أحدددهم  كمددا يهعددل الددبع  ،د مايها:ددون فددي الوقددت الددذ  وع 

 !!و مدين عليو دينمف أنَّ  ...ف عل  نهتو وعل  عيالو في المل ل والمشر  وفي الملبب وفي التيارةوهو يتوسَّ 

ددن ُسددنَّة رسددول ل  -التددادةهددا أي  -العلمدداء  بددل  -هددلَّ  ل عليددو وسددلَّم–حرَّجددوا كايددرها فددي هددذا علدد  مددا فهمددو  م 
مددا زاد عددن  كددلُّ فو، د ديَنددتددد   مددن عليددو ديددن لالخددرين   يجددوز لددو أن يشددتر  الها هددة حتدد  يُ  مددلنَّ  مع ددهم ذكددر

 ...ف فيو حت  يتدد دينوتوسَّ المللو  الطبيعي   يجوز أن يَ 

ورسدول  ،يتوسدف علد  نهتدو وعلد  عيالدو ويماطدل فدي سدداد الددينيمل ده التدداد، ولكنَّدو رن الدبع  نا ندوفي زمان
َيتمَبــع"قددال:  -م  ل عليددو سددل  هددل  -ل  كرمم َعَلــى َمِلــيء  َفلم ــم ، َوِإَذا أرتمبــَع َأَحــدر ــ ر الَنِنــيِ  مرلم معندد  و ]متهدد  َعَلي ددو [.. "َمطم
يل. ُأتب    ف : ُأح 

كرمم َعَلــى يددن أن   يددنخر التددداد إن أمكنددو ذلدده،  ن عليددو دَ لَمدد ،للمدددينتوجيددو   الغنددي ملددمطددل مَ   َوِإَذا أرتمبــَع َأَحــدر
َيتمَبــع إذا أتددا  أخددو  الددذ  اسددتدان مندده وهددو   يملدده سددداد  ،توجيددو للدددا:ن ،توجيددو لمددن أعطدد  المددال  َمِلــيء  َفلم
فاقبدل ذلده مندو إذا رضدي الطدر  الاالدث،   ،د عنديسددَّ  تدلخرتُ فالن مدن األغنيداء يكلهندي فداذا   :الدين فقال له

النبدي يوجهنددا لكدي نتتددام   ... أندا مدا بتعددر  علد  أحددد ...أنددا مشدكلتي معدده  :و، و  تقددل لدوإذا رضدي أن يكهَلد
ا متعادة  وهناء. في المعامالتمف مع نا    ، لنهيش جميعه

فدي وفداء الددين،  ةطلداممال ،والصدنف الاداني ،أ ل أجرة األجيدر :الصنف األول من خيانة المال أيُّها التادة، إذا
دد ددأم  هددل   ل -ل  رسددولو  ،أمانددة اتقددان العمددل :مددن األمانددة الماديددة المطلو ددة -التددادةهددا أي  -نف الاالددث ا الصَّ

كم عمـ   أن يرتِهَنـِ". يقدول: -عليو وسدل م ]أخرجدو أبدو يعلد  والطبراندي، وقدد هدححو األلبداني فدي  "إن    يرحـب  إذا عِمـ  أحـدر

 .مو لتَ من أمانة المال أن تتقن العمل الذ  وك   ف الصحيحة نظرا لشواهد [.

 !!األجرة فاذا سللتو يقول له عل  قدر   ،ر في العملقص   يُ  -يا إخوتي– البع 
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سديلتي  من  دي، إن لم تعجبه األجرة فال تتتلم العمدل ،يا أخي أنا طلبت منه عمارة هذا الجدار مقابل مبلغ معين
مدن غيدر اتقددان العمدل تنهيدذ يكددون الالعمدل مداألجر الدذ  اتهقنددا عليدو وعندد القيددام مأمدا أن تقبدل  ،غيدر  ويشدتغلها

 م يجبر  أحد عل  قبول هذ  األجرة!ل ، فهذ  خيانة،األجرة قليلة أنَّ ة حجَّ مُ 

أو في هذ  الورشدة  في هذا المعملعندما اشتغلت  ،عندما تومهت في هذ  الوميهة ،عندما ارت يت هذا العمل
فتديلتي  ،غيدر لبده دعدو هدذا األجدر، إن لدم يعج   مقاب دلإقرار منه عل  أن تبدذل العمدل كدامال  ذافه ،بهذا األجر

فلعددل غيددر  بهددذ  األجددرة وينجددز  علدد  هددذا األجددر الددذ  اتهقنددا عليددو، إن لددم تقنددف غيددر  ممددن يحتدداج هددذا العمددل 
 يكون قانعا بها.

مدا يتدتعين مدو علد  شدنون اعارتدو ين أخدا  موهدو أن تعد ،أمانة العاريدةفهو  :أما الصنف الرامف من أمانة المال
بدين الندال، تدرن األس يتدلل  وقدلَّ  دق دوندرا  اليدوم قدد افتُ والمتعداونين، وهذا كاير بدين المدنمنين والصدالحين  ،ياتوح

أعدرت الندال شديلا لكدي ينتهعدوا لتدان حال دو:  لدة أماندة الندال،   مدن ق  لماذا يمتندف؟ ألندو تلدوَّ ! أخا  العارية فيمتنف
...  فلددم يعيدددو  أهددال مرجاعددو أشددهرا، أعددرتهإفددي  وامدداطللينتهعددوا مددو أيامددا فم شدديلا مددو فلعددادو  لددي خر انددا، أعددرته
 وحتبنا ل ون عم الوكيل.فامتنف النال عن هذا الخير، 

د مدالي وأاألماندة كمدا أحهدظُ  إذا حهظدتُ   )  ُت من مغيدر تقصدير ها التادة أنهاأي   ةاألمان ا ر أبدده مال دي ولدم أقص  
هددل   -ومددف ذلدده  ،اء دون تقصددير منددي و  خيانددة فددال أضددمن هددذا التقصدديرض التددمفددي حهظهددا فلهددابها عددار  

ددا[ و عاريددة للأرسددل إلدد  هددهوان بددن أميددة يتدديددوم حنددين  -ل عليددو وسددل م رعه ددا ]ثالثدديَن د  : فقددال ُحنددين، يددومَ أدُرعه
أن يتبرعدوا م دمان  واإلحتدان ن أهدل اإليمدانلفشد [.داود أبدو أخرجدو] ."مكـمونة َعاِريَّة ب ": قال محمد؟ يا أََغص  ٌ 

 .وا أمانتهم كاملة من من غير تقصير لكي يوفُّ العارية التي   تُ 

 .العقارات أيها التادةو إيجارات الدور ما يكون في شلن  ومن هذ  العارية التي نرن اإلساءة كايرا لها في زماننا

 ،مقابدل أن تتدكن الددار ،فلنت تدفف أجدرة مقابدل ا نتهدا  مدو ،اا أو دكانه عقاره عندما تتتلجر  ،اعندما تتتلجر داره 
أو العقددار فهددو أمانددة عنددد  ان  َّ رة أو الدددُ المتددتلجَ  الدددارُ  ، أ نهتددها أمددا العددينُ  ،مقابددل أن تعمددل فددي هددذا المحددل

 أحددهمن تدر  ،وقدد زادت خيدانتهم ،ت أمدانتهمندرن الندال وقدد قل د -والهيداذ مدا -فاذا بنا  ،واج  عليه أن تحهظو
دمحُ  ، الدذ  اسدتلجرَ    فدي المحدل   خدر    ، ترا  يُ   العقار الذ  استلجرَ خر    ، ترا  يُ رَ   المكان الذ  استلجَ خر   يُ  و نَّدة أجَّ
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دد تُ هددظ عددين العقددار وأ   وواجدد  عليدده ح   ،ا نتهددا  بهددذا العقددار لَ مقاب دد فَ دف دد ا، اإليجددارُ دفددف إيجدداره  ، هظددور فددي ح  قص  
 ...العقار الذ  اؤتمنت عليو أن تنذ َ  ه علبلب ال ،من الخيانة اإلساءة إليوو ر يقصالتف

أو ديدن فدال  أحدهم يحتاج إلد  قدرض   ههبة، هارَ  ةه غدت حياتهم شاقَّ النال  لما قلت األمانة بين أيها األحبَّة،
  يحتداج هدذ  خو  وقد يكون أ ،يحتاج عارية من أخيو .لماذا؟ ألن النال لم تعد تلمن مع ها ،يجد من يقرضو
هدذ  العاريدة سديتم  عيدر أنَّ و يغلد  علد  مدن المُ ياها لماذا؟ ألن دإومف ذله ترن أن أخا    يعير   ،اآللة إل  شهر
 !إرجاعهافي المتتعيُر خر لإيذاؤها أو سيت

دد العاريددة فيمددا ت ا وقلَّددأحددده  ُض فلددم يعددد أحددد يقددر   ،اغدددت حيدداة النددال هددهبة ألنهددم لددم يعدددوا يددلمنوا مع ددهم مع ه
 علد  مداا كتدلمين سدلهه  ار أو يلخدذ مندو مبلغهدعلد  المتدتلج   يرفدف اإليجدارَ  رُ بينهم بل حت  اإليجارات غددن المدنج   

األماندة غابدت بدين الندال والهيداذ ألن  ،افتقددت بدين الندال ةاألماندألن ، كدلُّ ذل ده رهداق للمتدتلجرإفي ذله مدن 
 ما .

أن نتحددث  بددَّ ،  وقدد كادر األيتدام فيمدا بينندا ،ها التادة ونحدن فدي زمدن الحدر أيُّ  المال   ث عن أمانة  نتحدَّ  عندما
دد ْمكرلروَن : ، ول تعددال  يقددول وقولددو الحدد أ  وهددي أمانددة اليتدديم ، رها ل تعددال  مالددذ   عددن أمانددة خصَّ ))ِإنَّ الَّــِذيَن َيــ

ْمكرلروَن فِ  ا ِإنََّما َي َيَتاَمى مرلمم  َواَل الم َن َسِعير ا((َأمم َلوم  [.10]النتاء: ي برطروِنِهمم َنار ا َوَسَيصم

وأن تنمدي  ،جر ، ابن زوجته، هذا اليتديم أندت مطالد  مدلن تحهدظ مالدوه، اليتيم الذ  في ح  أخت   أخيه، ابنُ  ابنُ 
َن ِإنََّمـا ))فدا  تعدال  يقدول وقولدو الحد :  حد     مالو مغيدر   مالو، فاذا ما أ لتَ  ـَلوم ْمكرلروَن ِفـي برطرـوِنِهمم َنـار ا َوَسَيصم َيـ

م بها م ن أمانة  خيانُتها م ن شر   الخيانةإنها أمانة مال اليتيم ((َسِعير ا  .، أعظ 

، يدددا أهدددحا  المحدددالت، يدددا أهدددحا  عنددددما نتحددددث عدددن أماندددة المدددال فدددال بدددد أن نتحددددث عدددن أماندددة الميدددزان
] ومددة  طعددام   ُهددب َرة   علدد  التددوق  فددي مددرَّ  - وسددلم عليددو ل هددل  - ل سددولر  ، يددا مددا:عي الخ ددار،البتددطات
َخلَ  ،طعام[  َأصـابتِ   رسـول يا:  قال ،«الطعام  صاحب يا هذا ما»: فقدال َبَلاله، َأهامعو فنالت   فيها، يد  فَلد 
ــِ َأفــ »: قــال الســماء، ــنا َمــن»: وقــال ،«!النــاسر  يــراهر  حتــى الطعــام فــوقَ  جعلَت متددلم،  ]روا   ،«منــا فلــي  ََشَّ

د؛ كي يرونول أمهرتو للنال هال   .والترمذ [ دبهاي البتدطة مالب داعة الجيددة التدي لديب فيهدا مداءمغط    ، التدي لدم ُيص 
 !!كي يرونول أمهرتو للنال هال   ،المطر
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واألدويدة  ءانه  عل  األطب دحرام سيُ  و مالٌ الذين يتالعبون في الميزان يظنون ملنو سيزيدون كتبهم و  يدرون ملن  
ــ   ))ول تعددال  يقددول وقولددو الحدد :  ،الددبالء علدد وفددي المتتشددسيات و  ِفــينَ  َويم ــِذينَ ( 1) ِللممرَطفِ  ــالروا ِإَذا الَّ َت ــى اكم  َعَل

فرونَ  النَّاسِ  َتوم ـالروهرمم  َوِإَذا( 2) َيسم ونَ  َوَزنرـوهرمم  َأوم  ََ ِسـرر ـمم  أروَلِئـكَ  َيظرـنُّ  َأََل ( 3) يرخم عروثرـونَ  َأنَّهر م  ( 4) َمبم  َعِظـيم   ِلَيـوم
مَ ( 5) ومر  َيوم َعاَلِمينَ  ِلَربِ   النَّاسر  َيهر  .[6-1]المطههين: ( ((6) الم

لددو كددان عنددد   ،انالددديَّ ان فددي الميددزان لكددي يغددش النددال لددو كددان عنددد  إيمددان مددا  العظدديم المنَّدد فُ طه  ددهددذا الددذ  يُ 
دد لدددة ق  هددي مددا ا سدديقف فيدددو أمددام ل يددوم تبلدد  التددرا:ر وتنشددر الصدددحا:ف لمددا فعددل هددذا، إن  إيمددان مددلن هنددا  يومه

ديدا أُ  :قالدت)اإليمان،  ، تلده البندت الصدالحة التدي أمرتهدا أمهدا أن  ر   يندامَمدعُ  ر َّ  مدا فدانَّ نا:   مدرُ ا  إن كدان عُ م 
 مدلنَّ  يدوق نُ هذا الغشاش الذ  يتالع  مالميزان لدو كدان و  هكذا كان جوابها لمَّا عَرَفت ر َّها، الحلي  مالماء، غش  ت
 .الميزانمولما تالع   البيف،في  خهي الصدور لما غشَّ ا يعلم خا:نة األعين وما تُ نا  ر و هُ 

و فدي وميهدة ليتَدمدا يكدون مدن أماندة المدال العدام الدذ  وُ  -ممدا سدنذكر  اليدوم- يتعلد  ملماندة المدالآخر ما  فيما 
م أ  اوأماندددة المدددال العددد ،تحهدددظ مالدددهوأمانتدددو أن تحهظدددو كمدددا  ،مدددا، أمانتدددو أن يوضدددف فدددي مصدددال  المتدددلمين

 ...تتقاض  شيلا غير أجر 

د  ُيَقدداُل َلددُو: اب ددُن اللُّت ب يَّددة  َعَلدد   -مهددل   ل عليددو وسددل  -  ومتددلم أن رسددول ل فددي البخددار  ددَن األز  اسددتعمل َرُجدداله م 
َدَقة   ، َوَهَذا أرهمِدَي ِإَليَّ "َفَلمَّا َقِدَم، َقاَل:  ،[جابي يجبي الصدقة والزكاة] الصَّ صـل ى   -، َفَهاَم رسولر   "َهَذا َلكرمم
َبِر َفَحِمَد    -ِ وسل معلي ، ثرمَّ َقاَل: "أمَّا َبعدر َوأثمَنى َعلَ َعَلى الِمنم ِِ ـا ي كرمم َعَلى الَعَمِ  ِممَّ َ  منم جر َتعمِم ر الرَّ نِ ي أسم ، َفِِ

 ِِ ـ ِِ َأوم أرمِ  ، أَف  َجَلَ  في بيـت أِبيـ ِر َهِديَّترـَوَلَِّني  ر، َفَيِْتي َفَيهرولر: َهَذا َلكرمم َوَهذا َهِديَّة  أرهمِديتم إَليَّ ِر َحتَّـى َتِْتَيـ
اَن َصاِدقا    ...إنم ََ

َر ه لو أمرا   يُ تل   يُ لنجاز معاملتو مشكل أسر  أو إللو كان هذا المال ليب برشوة وليب  ] لغير  فلديجلب فدي  مر  
 [...له أم أنها حرام وسحت تل و ؟! حينها ستعر  هذ  الهدايا حاللهل كانت ستصلو هذ  الهدايامنزلو 

ذر ... كر وِ  َل َيْخر ـِرَفنَّ أَحـدا  ِمـنم َم الِقَياَمِة، َف  أعم ِر َيوم ِملر ِِ إَلَّ َلِهَي   َتَعاَلى، َيحم كرمم َشيئا  ِبَنيِر َحهِ  مم َلِهـَي أَحد  ِمنم
َعرر  ، َأوم َشاة  َتيم َوار  ، َأوم َبَهَرة  َلَها خر اء  ََ ِر رر ِم ر َبعيرا  َل ِؤَي َبيَ  "َ  َيحم ِِ َحتَّى رر ، َفَهـاَل: ثرمَّ رفع يدي ِِ َطيم ـمَّ "اضر إبم اللَّهر

 ث ثا . "َه م َبلَّنمتر 
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قددد علدد  هددذا الشدديء برقبتددو لكددي يه ددحو ل يقددول مددن أخددذ شدديلا مغيددر حدد  و  -هددل   ل عليددو وسددل م-النبددي 
 دا منكم بذله.تعال  أمام الخال:  جميعا فال يعر  النبي أحه 

]حدديث حتدن أخرجدو ابدن لـِ"  عهـد َل لمـن دين وَل لِ أمانة َل لمن إيمان "َل ،أيها األخوة ،ةها األحب  أي   ،ها التادةأي  

بَّان[. د، أمانة تُ إنها أمانة المال ح   جدرة األجيدر، لَ فدي أُ فيمدا اسدتنمنتم عليدو، ل ل ل ر حقيقدة اإليمدان، فدا  ظه 
في العارية، في وفاء الدين، في مال اليتيم، في الصدق، في البيف في الشراء، في هحة الميدزان، فدي أماندة  لَ 

لرــ م  َوَمـنم ))قدال: ول تعدال   ر مدن الغلددولحدذَّ  -هدل   ل عليدو وسدل م-المدال العدام، فدي عددم الغلدول، والنبددي   َينم
مَ  ََ َّ  ِبَما َيْمتِ  ِقَياَمةِ  َيوم َسَبتم  َما َنفم    َر ُّ  ترَوفَّى ثرمَّ  الم مران:(( يرظمَلمرونَ  ََل  َوهرمم  ََ  [.161]آل ع 

ــ ِ  ))ِمــنم  تحلددل اليددوم ممددن ملمتَددُو واستتددم حُو، ْمِتيَ  َأنم  َقبم م   َيــ ــع   ََل  َيــوم ِِ  َبيم لَّــة   َوََل  ِفيــ ونَ  َشــَفاَعة   َوََل  خر َكــاِفرر  هرــمر  َوالم
"مــن َانــت لــِ مظلمــة  ألحــد  مــن عرِ ــِ أو :  النددال فقددال وعددظَ  -هددل   ل عليددو وسددل م-النبددي  ،الظَّــاِلمروَن((

، مـ   صـال   أخـذ منـِ بهـدِر مظلمِتـِشيء  فليتحلَّلمِ منِ اليوَم، قب  أن َل يكوَن دينار  وَل درهم ، إن َـان لـِ ع
 ]البخار [ فحم  عليِ"وإن لم تكنم لِ حسنات  أخذ من سيئاِت صاحِبِ 

ددار الددذنو ،  الصددادقين األمينددين اللهددم اجعلنددا جميعددا مددن اللهددم تُدد  علينددا حتدد  نتددو  واغه ددر ذنبنددا إنَّدده أنددت غهَّ
 ...الموفين معهودهم المنمنين بر هم ،ينالراضين المرض  

 أقول ما تتمعون واستغهر ل لي ولكم فاستغهرو  فيا فوز المتتغهرين

 
 الثانية:الخطبة 

 الحمددددد هلل وكهدددد ، وهددددالةه وسددددالمها علدددد  عبددددد  الددددذ  اهددددطه ، عبدددداد ل، خيددددُر الوهددددايا وهددددي ُة ر    البرايددددا
ــوا َّللاََّ  ــاكرمم َأِن اتَّهر ِلكرمم َوِإيَّ ِكَتــاَب ِمــنم َقــبم ــِذيَن أروترــوا الم َنا الَّ ــيم فدداتَّقوا ل عبدداد ل، فبتقددون ل  [،131]النتدداء: ((َوَلَهــدم َوصَّ

دسدو   ممال:كدة قُ وثن دا بددأ  بنهتدو ل أمر أمدره ها األحبَّة أن ... واعلموا أي  من الهتن، والتالمُة من الم َحنالع صمة 
ِر  َّللاََّ  ))ِإنَّ نتددو فقددال تعددال  ولددم يددزل قددا:ال عليمددا وأمددرا حكيمددا: إو و وثلددث مالعددالم مددن جن  دد  َعَلــى يرَصــلُّونَ  َوَمَ ِئَكَتــ

ــِذينَ  َأيَُّهــا َيــا النَِّبــي ِ  ــوا الَّ ِِ  َصــلُّوا آَمنر ــ ــِليم ا(( َوَســلِ مروا َعَليم علدد  نبينددا محمددد وعلدد  آل  اللهددم هددل   [.56]األحددزا : َتسم
 نوافلم    دا   إني ... ه حميد مجيديت عل  إبراهيم وعل  آل إبراهيم في العالمين إن  محمد كما هلَّ 


