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 األمانة وأنواعها منزلة  العنصر األول:
لالدةل ارعالهللرا   األمانة من أبرز أخالق  اررلالع يهال ال ار القل الار،القن ح وهالد  الاالدو الطالاش الرالدرب ال الهلل ع  ونالا ا  يال  ال الع ي :عباد اهلل

(ح الةلالالدرها د الاله طالالهل ا  يه الالك اللالالهل أمالال  ا  ي األة  107أن كالالع الا الاله مالالهال  الاله  الالا} رِّندمالالك م  َرُس ٌر أالاللني ٌةلأالالد}ر أٌَمالال ر   ارع الالهللرا م 
ل؛ وِّناله يأالَرٌ  يهل اررلارةح واد ارذي يبهغ يالن ةبالك االذا ارالهين ارهلل ال لح ال اله كالاندا ياكالدن الواههللاالل يهالهل طالهل ا  يه الك اللالهل ر    االا  ال

ال  ه ا اا ر اررلد} من م ة رىل املهيهةح تالر  يهال  ؛  ( بار او  األم   ِّنبدنك  بع اربهللثة اررلد} ب ه ك الأمانتك ب  أاع م ةح و اندا يه
وِّناله الطال ك  ر هللط  املعرك  اردواهع الاألمانالا  ارالت تركداالا يهالهلح ال ويالع يه الك ار،القن أمال  ال ال  ار،ال ا ح -ةض  ا  يهك-بن أيب طارع 

ٌَمالالال أ نالالالٌ }ٌ  *ا  بالالذريف ي  درالالك تهللاىلم اٌلَرنلالالالكأ رٌتالهني َيالالعأ ٌةُل ارنيهلٌلالالالاٌرَ ٌ   الأمانالالالة مدلالالل ال دتالالالك االال  ارالالالت  ح(193؛  192م    ارع الالهللرا   بالالالَك ارالالر ال أ األني
الالالالالالالٌت نيَ رنيلأ  ٌا ياٌلالالالالالالا أٌباٌلالالالالالالَا الني الالالالالالالٌها أ الالالالالالالٌت نيٌ رنيٌ  ارنيٌِّنالالالالالالالَدي   ووهللالالالالالالالا ر الالالالالالاله  ابهالالالالالالالت  الالالالالالالهلل ع رىل الالالالالالالالتُهماةل رريالالالالالالال  أتهامالح  ٌارالالالالالالالاني َر ني الالالالالالالٌر ٌمالالالالالالالَن الني َرنل ٌخ الني

ٌَمالال أ   ارِّن الال م  مل ير الالن ن ،الالك ةواةل  الالُهدن املالالا} بهبدتالالك التِّنالالدال و ،الالعح بالالع    الالك اليه الالك -يه الالك ار،الالقن  -(ح اليدلالالا ار الالهي 26األني
ََ ٌيهالالل ٌخالال ٌاَهَن اأٌلةنيَ  َرُس ٌ َ الال  ر ٌيَه لر  ي هلٌلهنيالال (ح الامتالاله  يبالالاول املالالقمه  بِّندركم اٌلارلالالَذيٌن اأالالل 55دلالالامالأمانتالالك أيًالالااح  الالا} تهللالالاىلم   الالاٌ} ا ني

َهَال ةٌايأدٌن  املهللاةجم  (.32أٌلٌمانٌاَِتَل اٌلٌياني
رن حت ع األمانة أمر رال   بالا   ارهال  ك الا يهللتِّنالهل ار ثالخلالنح الاطالدةل ارت الرين ي األمانالة أبالا ار،ال االا  الاألة  الا بالا}  أحبتي في اهلل:

َبالالاَ}  األ  الم-م ارب الالري يهللالالَ-وهللالالن ان،الالن " محهاالالاح  الالٌها األٌماناٌلالٌة ٌيهالالل ار،لالالٌ ٌداَ  اٌلاألةنيَ  اٌلا ني (ح  الالا}م 72أنالالك تالالق االالذل اإيالالةم  َرنلالالا ٌيٌرضني
يرضالالاا يهالالل ار،الالبع ارطبالالا  ارطراهالال  ارالالت زيهالالا بالالارهمدنح وِّن الالع  الالام االالع حت هالال  األمانالالة المالالا و االالاح  ارالالام المالالا و االالاح   الالع  الالام رن أ ،الالها 

  يد بالالالا.  ارالالالام ر. ا يرضالالالاا يهالالالل األةضالالال  ار،الالالبع ارعالالالهاوح ارالالالت  الالاله  باألالتالالالاوح ال رهالالالا باملاالالالاوح وِّن الالالع  الالالام االالالع  أ َيالالاح الرن ألالالال 
حت ه  األمانة الما و االاح  ارالام المالا و االاح   الع  الام رن أ ،الها   يالاح الرن ألال   يد بالا.  ارالام ر. ا يرضالاا يهالل ا بالا} ارعالدام  

مانة الما و ااح  ارام المالا و االاح   الع  الام رن أ ،الها   يالاح الرن ألال   يد بالاح  ارالام ر. ار هللال ار قلح   ع  ام اع حت ه  األ
وِّنا} إونم رس  ه يرضاأ األمانة يهل ار، االا  الاألة  الا با} وهل يطِّنهااح واع أنا آخذ مبا و ااح  ا}م يا ةلح المالا و االاح  الا}م رن 

والالذريف  درالالكم   اٌلمٌحٌٌهٌاالالا اةننيٌ،الالانأ َرنلالالكأ ٌكالالاٌن ٌُهأدماالالا ٌ اأالالدر  أيم ُهالالل ن ،الالك أ ،الالها   يالالاح الرن ألالال   يد بالالا. و خالالذاا آون وت  لهاالالاح 
 ..  ت ،خل ابن كثخل("  هك رياااح  ااقا    ا  و اا

هَ  أيها اإلخوة المؤمنون:  (58    اره،ا م ٌاارِّنه أمرنا ا  ب وا  األمانا  وِّنا}م َرنل ارّهٌك يٌ نيمأرأكألني أٌن تأقو الاني اأٌلٌمانٌاَ  َرىٌل أٌاني
 ا  ي لبع ن ال} اإيةم أن ةلالد} ا  طالهل ا  يه الك اللالهل ملالا نال } مب الة الاط ال ن ارهالا ح خالرج  ال،  الا  ارب الاح وطالا  بالكح وه الا  ًالل 

هخع ةلالد} الأخذ مهك امل تا  يهالدلح الوالتن اربالالح وال طداوكح ويا يث ان بن طه ةح ر  خذ مهك امل تا  واختب  يث ان ود  ار هللبةح وتبهللك يهل  
ا   ا  ارب ا الطهل و ك ةكهللت ح وِّنان رر ك ارهللبا ح الم تا  ار هللبالة ي يالهل وِّنالا}م يالا ةلالد} ا ح ااالع رهالا انمابالة مالع ار،الِّنايةح وِّنالا} ةلالد}
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و هللالع  راليف  طهل ا  يه ك اللهلم"أين يث ان بن طه ةح" وهي  ركح و مر ةلد} ا  يه ًّا أن يرو امل تا  رىل يث الان بالن طه الة اليهللتالذة رر الكح
يه  ح وِّنا} ركم "اا  م تا يف يا يث الانح ار الدن يالدن بالر الالوالا  " وِّنالا} رالك يث الانم يالا يهالّ  أكراالا الآ يالا ا  ُهالا تروال ح وِّنالا}م رِّناله أنال } 

ةيتالك مالن ا  ي   نيف  رآنااح ال رأ يه ك اذل اإية.  ت ،خل ابن كثخل(ح الت رمياا رع ن يث ان الامل تا  الاألمانةح خ الك طالهل ا  يه الك اللالهل ال 
 َ  ََ ٌمابٌٌة ارنيٌ هللنيبالَة."  م الع ار الاهاله( الملالا بهللهل ب،هانة ارب ا الامل تا  وِّنا}م " خأذأالٌاا يٌا بَ طٌهنيٌ ٌة ٌخاَرٌهلا تارهلا ر ياٌلهني َيأٌاا َمهني ألني َرر ٌُامَلرح ياٌلهللني

 !!  تا   ، يدمها اذا ي بَ   بةما  يث ان له ك ربهك   بك المازا} امل
  أخو يث ان بن طه ة أن امل تا  يق} رر ك يًهللك   ال   الا ح ال راليف ملالا مههللالك يث الان بالن طه الة مالن وخالد} ارب الا   بالع ا مالرل.بع رن ارهيب

َ الٌ "  ٌٌكٌر ابنينأ ٌلهللنيٍه َي ارطّبالٌِّناَ  وِّنه  ٌاَاَه الَة يالالدنيٌن اَرِالنيهالال ني الٌتنأ ارنيٌ هللنيبالٌة َي ا ني ٌَ ال َ ح وٌ ٌ النيبالٌع ٌةلأالد}أ ارهالَك ٌطالّهل ٌينني يأثنيٌ اٌن بنيالَن طٌهنيٌ الٌة  الاٌ}م كأهالا ناٌل ني ااني
خأٌع ارنيٌ هللنيٌبٌة ٌمٌع ارّهاَ  وٌٌ تنيٌه نياأ ٌركأ اٌلنَهنياأ َمهنيكأ ٌوٌ هأٌل يٌ  تالاٌ  ياٌلدنيماالا ارّهكأ ٌيٌه نيَك اٌلٌلّهٌل ياٌلدنيماا يأرَيهأ أٌنني يٌهني ّ  الاٌ}م" ياٌلا يأثنيٌ الانأ ٌرهلٌلهاليف ٌلالتالٌر  ٌاالٌذا ارنيَ  ني َّ اأ

ٌمُهالٍذ"ح اٌلٌوٌخالبٌَ َهي ٌأٌضهللأ  . والٌِّنالاٌ}م "باٌلعني ٌيٌ الٌر ني اٌلٌيالّ  ني ياٌلدني ٌمُهالٍذ اٌلٌ رالاني م ٌرٌِّنهني ٌاٌهٌ اني  الأٌرينيشر ياٌلدني َّ كأ ٌ  ني أ َ ُهنيا" والِّنأهنياأ ٌع ارنيٌ هللنيبالٌة والٌد الهلٌلالاني ٌكَهٌ تأالكأ َمال
الالٌر ٌلٌ َ الخلأ رىٌل ٌمالا  الالاٌ}ح والٌهّ الا ٌكالاٌن يالال ٌمني ٌمُهالٍذ أٌّن األني َ هللاالا ٌُهالهنيالاأ ياٌلدني ّ ٌووالهلٌلالالكأ رٌ ّ ٌمدني َّ اأ تالاَ " وٌ ٌتال نيتأالكأ بالالَك وٌٌ ٌخالٌذلأ َمال ََ بَارنيَ  ني دنينأ ارنيٌ الالتنيَن  الاٌ} م"ياٌلا يأثنيٌ الالانأ اهنيتال

الالالٌت نيٌمٌه ألني ٌيهالالالل  الالالذأالٌاا ٌخارالالالٌهلا تٌارالالالٌهلا ٌر ياٌلهني َيأٌاالالالا َمالالالهني ألني رّر ُالالالامَلرح ياٌلالالا يأثنيٌ الالالانأ رّن ارهالالالٌك الني دا ِماّلالالا ٌيَ الالالعأ ررالالال ني ألني َمالالالنني ٌاالالالٌذا ارنيبال نيالالالَا باٌل نيتالالالَك ٌو أهأالالالاٌل الالالاٌ} م"خأ
الرٌَلم ٌرهلٌلهاليف ٌلالتالٌر   بَارنيٌ هللنيرأالَ "  ٌاٌ} والٌهّ ا اٌلرّ نيا نٌاٌواَس والٌرٌ هللنيالاأ ررٌ نيالَك والٌِّنالاٌ} م" ٌأملني ٌي أالنني ارالَذي  الأهنيالاأ  مني رالكأ َ  مبٌّ الٌة  البنيالٌع ا نَي راليٌفح"  الاٌ} والذٌٌكرني   الدني

ٌتاٌ  بَ  ٌاهأ أٌّنيٌف ٌةلأد}أ ارّهَك." ٌ َهي ٌأٌضهللأكأ ٌاٌذا ارنيَ  ني م باٌلٌهل ٌأ ني  ٌ  ني أ َ ُهنياح والِّنأهنياأ
رالد لال رها كالالع اناضالرين مالا اال  األمانالةح أل الال ا   الع أاالالا ةو اردواهالع الاألمانالا  رىل أطال اصاح الاالذا واالل  اطالالر  أيهـا اإلخـوة األحبـا :

االالا تتهللهالال  بالالاردواهع ال  الال  األمتهللالالة الاألمالالدا} نالال  يالالدول طالالا باا ا يرواالالا رالالك أال واألمانالالة ر ،الالا ك الالا يهللتِّنالالهل كثالالخل مالالن ارهالالا  أملهللالالا األمانالالةح 
يه راالالاح ر الالن األمانالالة أذالالع مالالن  رالاليف الأي الالل مهالالك ب ثالالخلح وارالالهين ارالالذي مالالنل ا  بالالك يهالال  ل أمانالالة ي أيهالالا  لح  ،الاله  أمانالالةح أبهالالا   أمانالالةح 

 ما يتهلله  بيف أمانة.زال تيف أمانةح ماريف أمانةح اُل  تيف الي هيف أمانةح الطهيف أمانةحكع 
ار الالقل الار الال ان الار كالالال الانالالم التخلاالالا مالالن  الالهللاهر ارالالهين أمانالالةح مالالن والالررب ي  الال   مهاالالا أال أخالالع بالالك واالالد م الالررب و  الالا اهت هالالك يه الالك ةبالالك تبالالاة  

أمانالة يهاله ح والق الار الرج الارالبطن التالخل  راليف الارهللِّنالع أمانالة؛ التهللاىلح ارب الر أمانالةح الار،ال ع أمانالةح الار اله أمانالةح الارر الع أمانالةح الاره،الان أمانالةح 
ت يت انران من  بع  ريفح الرر أطب ا م رطاا و  ا اهت ها يه كح الا ذة أن ت دن اذل ا داة   ااهل يه يف يدن ارِّن امالة رن ورطالا و االاح 

ٌاهأ ٌيٌه نيَالني أٌرنيَ،ٌهتالأاألني اٌلأٌينيَهيَالني اٌلأٌةني أهأاألني مبٌا ٌكانأدا ياٌلهللنيٌ هأ   (.24دٌن  ارهدةم يِّند} ان  تباة  التهللاىلم ياٌلدنيٌن ٌتعني
الضع كع     ي م انك ارقه  بكح  ا} أبد  ة ةض  ا  يهكم ةلد} ا م أر ت،التهلل هَح يهللالَ أر لهللهالَ الار الاا  -أيًاا -من مهللاس األمانة ال 

يالدن ارِّن امالة خال ي  أال أمخلاا أال ةه ،اا ريف يهل ر ه  املهن.  ا}م وًرل ب هل يهل مه يب ا  ا}م"يالا أبالا  ة رناليف ضالهلل اح الراالا أمانالة الراالا
 .النهامةح رر من أخذاا  ِّنااح الأو  ارذي يه ك و اا " م،هل(

ََ ٌخبالالالرأ التبه الغ االذا ارالهين أمانالة أيًالااح واررلالع أمهالا  ا  يهالل ال  الكح  الا} طالهل ا  يه الك اللالهل م" ٌأٌر تال نيٌمهأدَس اٌلأٌناٌلا أٌَمال أ ٌمالنني َي   ار،لالٌ اَ  ياٌل نيتَ 
 ا ا ( مت   يه ك(. الكذريف كع من  ا  بهللهال من ارهلله ا  الارهيالح وال أمها  ي تبه غ اذا ارهين. ار،لٌ اَ  ٌطٌبا اا اٌلٌم،ٌ 

الارهللالالر  أمانالالةح و مالالع يه الاليف أن حت الال  يرضالاليف الر تًالال هللكح والالت    ن ،الاليف مالالن ار ا عالالةح الكالالذريف كالالع مالالن حتالالا يالاله ح الحت  االالل يالالن  
 يهل     ور اا. ا متهاارد دع و ااح  ا} أيب كهللع ةض  ا  يهكم من األمانة أن املرأل 

الارب الع الارعالرا  أمانالةح وامل،الهل ر الار ه الة أمانالة. الاردره أمانة ح و   ك أمانة ح الةيايتك أمانالة ح الترب تالك أمانالة . الار،الر أمانالةح الروعالا ل خ انالةح 
اح الر يغهة بالك الر  دنالكيَغش   يهال ال وداالا مالن ن الن الةيايالة الطال انة الاألمالة ي أيالهي امل،الُهدر  الانالاك   أمانالةح والون  الامدا مبالا  الع .  أ ها

 ر رامتاا ال ريتاا أال أ امداا يهل  ريهللة ا  كاندا أمها  أالو ا .
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ع ي الاملالالا} ي أيالالهي ارهالالا  أمانالالةح والالون أ ،الالهدا ارت الالر  بالالك الارِّن الالان يه الالك الأوا  انِّنالالد  ار ت اي الالة و الالك كالالاندا أمهالالا  أالو الالا ح  الالل ارالالذكر ا   الال
 لح الرر  كاندا خدنة ُامل  الل اا  مبذةين. ارهن ا الارههلل ل املِّن ل ي اإخر 

 الالة     الة ة ال هل الخهال  جناله األمانالة تاله ل  القالن ان الال كهاالام مالن يِّن الهل اليبالاول الأول المهللامهالة الت اوالع ا ت الاي  الل فـي اهلل: أحبتـي
نِّنت الر ي االذا ارهِّنالا  يهالل أمانالة ار الانع ؛ الر ا كانا األمانة تع ع ا ع مار  ان ال ارِّندر ة الار هلله الة الارهيه الة الارهن ديالة؛ وونهالا  ،ن كرمي

الاالذا مالا لالههللروك مالن  - ا ي االذل املر هالة ارالت متالر صالا ارالبقو الر لال -الارتا ر ملا  ا من أ  ة بارغة ي التِّنامة الطق  البهالا  ار الرو الامت الع 
 .رن  ا  ا  تهللاىل خق} ارهلله رين ارتار  

 رأمانة الصانع والتاجر قصص وعب :ثانيالعنصر ال
 ره خذ مهاا ارهلل ة الارهللول المن  ريفم أ ا اها  طدة معر ة ر،ه ها ار اش ي أمانة ارتماةل الار هاية الارب ع الارعرا ؛ نذكراا :عباد اهلل

التالٌر  ٌة أالعر َمالنني ٌة أالٍع ٌيٌِّنالاةاا رالكأح والٌدٌ الٌه هلٌلالنني ٌأيب اأٌريالنيالرٌٌل ٌةَضالٌ  ارهلالكأ ٌيهنيالكأ  الاٌ}م  الاٌ} ارهلاليب  ٌطالهلل ارهلالكأ ٌيٌه نيالَك اٌلٌلالهل و األمانة في البيـع والرـرا : ٌلم "ا ني
الالتالٌر  ارنيهلٌلٌِّنالالاٌةم خأالالذني ٌ اٌ  ح والٌِّنالالاٌ} رالالكأ ارلالالَذي ا ني الالتالٌر  ارنيهلٌلٌِّنالالاٌة َي ٌيٌِّنالالاةََل ٌ الالرللا َو ٌاالالا ٌ ٌاالالعر ٌةنيٌ  الملني أٌبالنيتالالعني اررل أالالعأ ارلالالَذي ا ني الالتالٌرينياأ َمهنيالاليٌف األني اٌلالا ا ني َُ َر ل بالاليٌف َمالال

ٌةنيٌ  اٌلٌمالا َو ٌاالاح والٌتٌ اٌكٌ الا َرىٌل ٌة أالٍعح والٌِّنالاٌ} ارلالذَ َمهنييٌف  ٌا بهللنيتأاليٌف األني م َر ل ٌةني أ ٌام ارذلٌاٌعح اٌل ٌاٌ} ارلَذي ٌركأ األني ي حٌتٌاٌكٌ الا رَرٌ نيالَكم أٌٌر أٌ الا اٌلرالهرح  الاٌ} ٌأٌ الهأ أ
م َ  ٌ اةَيٌةر.  ٌاٌ}م أٌننيَ  أدا ارنيغأٌق  ٌخرأ ٌاةَيٌٌة اٌلأٌننيَ ِّنأدا ٌيٌهل أٌنالني أَ،َاٌ ا َمهنيكأ اٌلٌتٌ هل ٌا" َ  تأٌقنر. اٌل ٌاٌ} اإني  .( مت   يه ك ٌن ا ني

وان ر رىل الةع كع مالن اربالاهع الاملعالاي!! كق الا يتالدةع يالن  الرل ارالذاع!! اربالاهع يِّنالد}م بهللتاليف األة  مبالا و االا !! الاملعالاي يِّنالد}م ا الايا 
  زمانها اذا رِّناما من أ ع اذا ارذاع  رالل ال تا}؛ الةا  ض  تك أةال  يهيهل!!األة  والن ما و اا!! خت ع رد  هِا اذل اردا هللة ي

ي ل ر ركح التالر  أ اله ارهللالامه  يهالهل ر ب الع ي متمالرلح ومالا  خرج ارتماة األمها  أ ه  ما ةالي " أن ومن صور األمانة في البيع والررا :
ه  راليف ارثالدلح و،ال } يهالكح وِّنالا} رالك ارهللامالعم بهللتالك رر الع ياالدوي ة ع يادوي الا اي ِدباا كان بك ي ع. وه ا  ًالر طالا ع املتمالر مل  ال

بثقِة آر  وةالح المل يطهع يه  ي بك. وغًع ارتا ر ال ا} رالكم الأيالن  راليف ارر العح وِّنالا}م رِّناله لالاور.  و خالذ ارتالا ر امل،الهل املالا}ح الخالرج 
وه الا ال الهل  الا} رالكم أياالا ارر الع! رِّناله ا الايا مالن  ر ه   بارِّناوهة ارت لالاور مهللاالا ار االدويح وه ِّناالا بهللاله ِقِالة أيالانح و،ال } يالن ار االدويح

متمالالري ِدباالالا بالالك ي الالعح و،الالذ وةا الاليفح الأيطالالَ ارثالالدل. وتهللمالالع ار االالدوي اللالال ركم ملالالا ا وهللهالالا االالذاح  الالا} ارتالالا رم رن ويالالَ يالال مرس باألمانالالةح 
الالٌها والهالال نيٌ  َمهلالالا"  م-طالالهل ا  يه الالك اللالالهل-اليهاالالاس يالالن اا انالالةح وِّنالاله  الالا} ةلالالدرها  ،الالهل(ح  وانالالهاش ار االالدوي الأخالالو ارتالالا ر بالال ن م "ٌمالالنني ٌتعل

ن ارالالهةاال ارالالت ووهللاالالا رههللامالالع كانالالا م ي الالةح الأيطالالال بالالهرا مهاالالاح ا  الالا}م رِّنالاله ألالاله ا   ةل ارهللالالامل ح الأ الالاه أن ر ررالالك رر ا ح الأ الالاه أ
ا ةلد} ا ."  ةِتل الب هللال ال راهال!!الارغعا   أن يتِّندا ا  الي دندا أمها  ي لا اذل ةلارة رهتماة الارباههلل  د ها

 ال ريف باره ن ره عاي التب   ارهلل دل ارت بار،ههللة املباية؛ الاذا وأل ار ان  اردةي  ارهاط   األمها .  األمانة في التجارة:ومنها: 
خمته الة األاالانح ضالرل  ال  أنالك كالان يهاله يالدن  بالن يب اله  هالعخلأ ال ه  كر اةمان ارغ ا  ي اة  ا  يهل طدة معر ة رألمانة ي ارتمالاةل م" والال

   الالة كالالع  هالالة مهاالالا أةبهلل اهالالةح الضالالرل كالالع  هالالة    تاالالا ماهتالالانح و الالر رىل ار الالقل الخهالالا ابالالن أخ الالك ي ارالالهكانح ومالالا  أيالالرايب الطهالالع  هالالة 
ب ةبهلل اهالالة وهللالالر  يه الالك مالالن  هالالع املالالاهت  والت ،الالهاا الةضالال ااح وا الالاااا و ًالالل صالالا الاالال  يهالالل يهيالالكح والالالتِّنبهك يالالدن  وهللالالر   هتالالكح وِّنالالا} 

رايبم ب ل ا اياح وِّنا} ب ةبهلل اهةح وِّنا}م ر ت،االي أكثالر مالن مالاهت  والاة ع  ال، ترواالاح وِّنالا}م االذل ت،الاالي ي بهالهنا ا،ال اهة الأنالا رألي
 من ارهن ا مبا و ااح ا ةول رىل ارالهكان الةو يه الك مالاهت وةااللح الخاطالل ابالن أخ الك خلأةتً ااح وِّنا} رك يدن م ان ر  وون اره ن ي ارهين خ

الا  مالالا أخالالذاا رر الاالالد ةا   وِّنالالا}م !!مثالع ارالالث ن التالالا  اره الالن ره ،الاله   تالالربن !!!أمالالا اتِّن الالا ا  !!هالالك ال الالا}م أمالالا الالالت   اي  راليف ال ات
 ح!!}م واق ةض ا رك مبا ترضال ره ،يف ا !!صا
 أبرأ رر يف من ي ع و اا راا تِّنهع ارهللها بر هاا .  بن لخلين  ال وِّنا} ره عايمع اا الب
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 . ره عايم راا ته، ا يههنا وماا اةية وِّنا} الباع ان،ن بن طاش  
ارهيب طهل ا  يه ك اللهل ملا بايع  ريراا يهل اةلقن  اع ر ه ر  ومذل ِدبك الا ارب يه ك اره الن ر الع م،الهلح و الان  ريالر الةالي أن 

وهللهالا مثالع االذا مل يه الذ راليف ب العح  ر ا  ان رىل ار،ههللة يب هللاا ب ر ي دصا ا خخلل ال ا}م رن  ُها و،ذ الرن  ُها والاتر ح وِّن الع رالكم رناليف ر ا
 وِّنا} رنا بايهللها ةلد} ا  طهل ا  يه ك اللهل يهل اره ن ر ع م،هل. 

اح الكان الاِهة بن األلِّنع الا  اا وباع ة ع نا ةا رك بثهث اهة وةالح وغ ع الاِهالة ال اله  االع ارر الع بارها الةح و،الهللل الةا ل ال هللالع ي ال ن بالكم يالا االذ
ره ارح وِّنا}م رن خب اا نِّنباا  ه ةأيتكح الراا ر تتابع ار،خلح وهللاو ورواا وهِّنًالاا اربالاهع ماهالة وةاالل ال الا}  ا ايتاا ره ل أال ره ارح وِّنا}م بع

......يِّنالد} اةمالان أبالد  .!! يه الك اللالهل يهالل اره الن ر الع م،الهلرداِهةم ةمحيف ا  أو،ه  يه  ب هلل ح وِّنا}م رنا بايهللها ةلالد} ا  طالهل ا 
و الالالن ر يِّنالالهة يه الالك وه الالا  املهللامهالالالة أال ر الالدطن ن ،الالك يهالالل يالالالذال  وا الالذا كانالالالا لالالخلل أاالالع ارالالهينحةم  امالاله ارغالال ا  بهللالاله لالالالرول  الالذل ار الالد 

   ر  ا  يهدن ارهين( ". اإخرل
ةمحالك  –يات دن بوتِّنان ار هاهع اللديهاا!! يِّند} اةمالان ارغال ا   –ةض  ا  يهال  –وِّنه كان ار،ها ار اش  األمانة في الصناعة:ومنها 

 الالران ي ارب الالدع الار الالهاهع ا هللالالااح الر يهبغالال  أن يتاالالاالن ار الالانع بهلل هالالك يهالالل ال الالك رالالد يامهالالك بالالك تالالخلل ملالالا اةتًالالال ره ،الالكح بالالع  الارغالالشم " -ا  
يهبغ  أن حي،ن ار ههللة الحي  ااح ا يب  ي باا رن كان و اا ي عح وبذريف يت،ه . الل } ة ع  ذا  بن لامل وِّنالا}م ك الا   أن ألالهل 

الر  ال الاةل بال  ااالرزح الر  ن  ال ُهاا الا الهاا تامالااح و انعدحالر ت ًع ار  ا يهل األخر  ال دُ  ارد ا  لدا حي ب ع ارههللا}ح وِّنا} م ا هللع 
  .تطب  ر ه  ارههلله  يهل األخر 

ر ا يهالل الر الا حيالع رهروالا  ِّنالا}م ر  الدز ملالن يب هللالك أن    الكحح!! ومحك ا  مالن ارروالد   ال  ر يتبال المن اذا ار ن ما لُهع يهك أمحه بن  هبع ة 
   ر  ا  يهدن ارهين( !!".أنك ي ارل أال أنك ر يريهل رهب ع

" ي أ ه األيان كان اهالا   الاة  ب،التانح وخالع يه الك طالا ع ارب،التان الطهالع مهالك أن وِّنه ةالي أنك  األمانة في الحراسة والعمل:ومنها: 
  تالذال اا ارر الع ال الهاا  امًالةح وِّنالا} طالا ع حيًر رك ةمانة  هدل ارطهللل وذاع اناة  الأ ًر  بة ةمان ال هماا ر، ه ارب،التانح ال ال

ارب،الالتانم  هالالا رالاليف أةيالاله  بالالة  هالالدل ارطهللالاللح أ ًالالر   ةمانالالة أخالالر ح والالذاع انالالاة  مالالرت  متتالالار ت  الي كالالع مالالرل ي الالدن طهللالالل اررمالالان ارالالذي 
مالان انهالد ح!! وِّنالا} حيًرل  امًااح وِّنا} طالا ع ارب،التان ره الاة  م،التهللمباام رن راليف لالهة كامهالة حتالر  االذا ارب،التانح أر تهللهالل م الان ارر 

 الالاة  ارب،الالتانم رنالاليف يالالا لالال هي طهبالالا مالالَ أن أ الالر  ارب،الالتان ر أن أتالالذال  اررمالالانحك ا   أن ايالالر  م الالان اررمالالان انهالالدح!! وتهللمالالع 
طا ع ارب،تان من أمانة االذا ارر العح الأخق الكح وهللالر  يه الك أن ي ال الك ابهتالكح التال الج االذا ارر الع مالن تهاليف ار ال الة ار الانةح الكالان االرل االذا 

 اج ادم يبه ا  ابن املباة  ار ااه ارهللابه" ار ال 
ن مالالدرل  الالا ل يدمالالا ال الالا} رالالكم أةيالاله ةمانالالاا  هالالدااح و ًالالل رىل بهللالال  ارعالالمر ركالالان يهلل الالع ي ب،الالتان ملالالدرل الأ الالان و الالك زمانالالااح ا   ةالي أن املبالالاة ال 

االالا   هالالدااح و ًالالل  ح!!ِّنالالا}م أطهالالع انهالالد وت ًالالر   انالالام  الالرو يه الالك   أي تًالالع( والأ ًالالر مهاالالا ةمانالالاا و ،الالرل ود الالهل  امًالالااح و
ال طع مالن  المرل أخالر ح وه الا ك،الرل ال الهل أيًالاا  امًالاا وا الته  الرول يه الكح الوهللالع كالذريف ووهللالة ِارثالةح وِّنالا} رالك بهللاله  راليفم أنالا مالا تهللالر  

 الالا}م ألنالاليف مالالا  ح!المل مل ت كالالع وِّنالالا}م ألنالالَ مالالا أكهالالا مهالالك  الال ُهاا  الال، أيروالالكح وِّنالالا}م ح!وِّنالالا}م رح وِّنالالا}م ك الالا  رالاليف ح!انهالالد مالالن انالالام 
بالالالن املبالالالاة  ارالالالذي امالالالتأل  ار تالالالع يبالالاله ا   الةز الالالك ا  مهاالالالاأ نالالالا  ح و عالالالا يالالالن  رالالاليف ود الالاله  درالالالك  ِّنالالالااح وهلل الالالل ي ي هالالالك الزاّل الالالك ابهتالالالكح 

 ربن خه ان( الو ا  األي ان الاملقر ا  بذكرل رىل يدمها اذا !! 
هللهالا املهللاطالر رىل  الا} انالرا  الارهلل الا} ارالذين الالتهلل هتال ارهالرالة يهالل األمالدا} الااال اهن؛ ان ر رىل الةع اقر  ار الان  األمهالا !! الان الر ي الا 

انع الارعالالركا  نالالرا  املالال اةع الامل الال  ديالالة االالذل ةلالالارةالان الالر رىل ارعالالركا  اااطالالة الارهللامالالة المالالا  الالري و االالا مالالن لالالهع الاالالع اللالالر ة الخ انالالة !! و
 !!الاملقل،ا  ان دم ة
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الرٌاهَ ٌع هلٌلنني ٌأيب اأٌريالنيرٌٌل ٌةَضٌ  ارهلكأ ٌيهنيكأح ٌينني ٌةلأدَ} ارهلَك ٌطهلل ارهلالكأ ٌيٌه نيالَك اٌلٌلالهلٌلم أٌنلالكأ  ٌٌكالٌر ٌة أالقا َمالو ة:األمانة في القرض والمداينومنها:  ََ َرلني نني باٌل
اَ  ََ بَارع ٌاٌهاَ  أأ ني َهٌ كأ أٌرنيٌا َويٌهاٍةح والٌِّناٌ}م اهنيَت رٌاهَ ٌع أٌنني يأ،ني ََ َرلني ََ بَارنيٌ َ  الَعح  الاٌ}م ٌكٌ الل ٌلٌ ٌ} باٌلهللنيٌ  ٌب ا.  الاٌ}م وال نيَت هأاألنيح والٌِّناٌ}م ٌكٌ الل بَارهلالَك ٌ الَا ها

ًٌالل ٌ اٌ تالكأ األ  الَر والٌِّن .  ٌاٌ}م ٌطٌه نيٌا. ٌوٌهوالهلٌلٌاا رَرٌ نيالَك َرىٌل ٌأٌ الٍع مأٌ،ال ًّلح ٌوٌ،الرٌٌج َي ارنيٌب ني الٌهنأ بَارهلَك ٌكَ  قا ٌٌ الَع ارلالَذي   ارنيالٌتٌ ٌ  ٌمرنيٌكباالا ياٌلرنيٌكبالأٌاالا ياٌلِّنني ٌيٌه نيالَك َرألني
الالَرح ٌأ لهالالكأ والهالاللني  ٌَالالهني ٌمرنيٌكباالالاح وٌٌ ٌخالالٌذ ٌخٌعالالٌبةا والهالٌِّنٌرٌاالالا وٌٌ ونيٌخالالٌع َو ٌاالالا أٌرنيالالٌا َويهالالاٍة اٌلٌطالالَ  ٌ ةا َمهنيالالكأ َرىٌل ٌطالال َضالالهلٌلٌااح األ أٌتالالل َصاٌلالا َرىٌل ارنيٌب ني الالٌم ٌمدني اَ َبَكح األ ٌز ل

ََ ٌكَ ال ٌق والِّنأهنيالاأ ٌكٌ الل بَارهلالَك ٌكَ ال قا والٌرَضالٌ  باليفٌ والٌِّناٌ}م ارهلاألل َرنليٌف تالٌ  ا والِّنأهنيالاأ ٌكٌ الل هللنيٌهلأ ٌأُس كأهنياأ ٌتٌ،الهل نياأ وأٌقناالا أٌرنيالٌا َويهالاٍة ٌوٌ،ال ٌٌر ََ ٌ الَا ها ح اٌلٌلال ٌٌر
ا والٌرَضٌ  َبيٌفح اٌلٌأُس ٌ ٌاهني أ أٌنني ٌأَ ٌه ٌمرنيٌكباالا أٌبالنيهلٌلال أ رَرٌ نيالَك  الَر ٌ ال،ل اٌلٌ الاني َو الَكح بَارهلَك ٌ َا ها التالدنيَويأٌ ٌاا والٌرٌمالل َصاٌلا َي ارنيٌب ني ح اٌلَرُس ٌألني ارلالَذي رالكأ والهاللني أٌ نيالَهةني

ٌهٌ كأ يالٌ  ٌعالٌبَة ارلالَت َو ٌاالا هني أالرأ ٌرهلٌلالعل ٌمرنيٌكباالاأل اننيٌ ٌرٌ  اٌلاأٌد َي ٌ َريٌف ياٌلهنيٌتَ  أ ٌمرنيٌكباا ٌ نيرأجأ َرىٌل باٌلٌهَهَلح ٌوٌ،رٌٌج اررل أعأ ارلَذي ٌكاٌن ٌألني ا  الهني ٌ الاٌ  مبٌارالَكح والَوٌ ا بَاانٌي
الهٌ  َهَك ٌ طٌبااح والٌه لا ٌنٌعٌرٌاا اٌلٌ ٌه ارنيٌ الاٌ} اٌلار لالَ  ٌ ٌةح األ  الَهٌن ارلالَذي ٌكالاٌن ٌألني ٌرنيَا َويهالاٍة والٌِّنالاٌ}م اٌلارهلالَك ٌمالا زَرنيالاأ ٌ اَاالارنيٌ ا}أ وٌٌ ٌخٌذٌاا أَلٌاني ا ٌ كأ وال ٌٌتل بالاألني ها

الالَوأٌ  ٌأُس ملني ٌأَ الالهني ٌمرنيٌكباالالا َي طٌهالَع ٌمرنيٌكالالٍع َإتَ الاليٌف مبٌارالاليٌف ٌوٌ الالا اٌلٌ الالهني أ ٌمرنيٌكباالالا  البنيالالٌع ارلالالَذي أٌتال نيالالاأ َو الَك.  الالاٌ}م ٌاالالعني كأهنيالالٌا باٌلهلٌلثنيالالٌا رَ  ٍ ح!  الالاٌ}م أأخني ٌ ل َبٌعالال ني
ا" ارب،اةي(ح االذا  الا لح أمالا  البنيالٌع ارلالَذي َ ُهنيالاأ َو الَكح  الاٌ}م والَونل ارهلالٌك  الهني أٌول  ٌرنيَا ارالُهيٌهاَة ةٌاَ الها ٌعالٌبَةح وٌاننيٌ الَر ني بالاألني   ٌيهنياليٌف ارلالَذي باٌلهلٌلثنيالٌا َي اانٌي

لالاله ا ة الالقا مبهغالالاا مالالن املالالا}ح مياطهالاليف ا  اطالال يف اليتمهبالاليف رن طاربتالالكح الت الالخل أ ارهالالا و ِّنالالد}م " ار،الالها تهالالا الارالالرو خ،الالاةل "ح ان الالر رالالد 
    همتك رك!!! ط هللة ب ه  ا ب،بع مهللرال ٍ 

"ب ه ا كان ة ع ي،خل جبانالع ب،التان ال اله ت ا الة مهِّنالال يهالل األة ح وتهالاال} ارت ا الة ورال  أنك م  األمانة في تحري أكل الحالل:ومنها: 
الأكهااح ا  هِتك ن ،ك ب نك أتل يهل     ر   من  ِّنكح و خذ يهدن ن ،كح ال رة أن ير  طا ع اذا ارب،تانح وومالا أن ي،الادك ي االذل 

ت ا الالالة أال أن يالالالهوع رالالالك اهاالالالاح ال االالالع ارر الالالع ر الالالا ع ارب،الالالتان ال هِالالالك بالالالاألمرح وانالالالهاش طالالالا ع ارب،الالالتان ألمانالالالة ارر الالالع ال الالالا} رالالالكم رالالالن ار
ألالالاديف ي االالذل ارت ا الالة رر بعالالررب أن تتالال الج ابهالالتح الايهالالل أاالالا خرلالالا  ي  الالا  طالال ا  معالالهدرةح رمالالا أن تت ال االالا الرمالالا رالالن ألالالاديف ي االالذل 

مًطراا يدازي ب  يالذال ارالهن ا اليالذال اإخالرلح ود اله ن ،الك يداوال  يهالل االذل ار ال ِّنةح ال ال   انالا اره  الة ارت ا ةح ود ه ارر ع ن ،ك 
ح! ارتِّنل ارر ع بتهيف ارهللرال ح الر  صا آية ي ا  الا} الارهللهالل الارتِّناللح والالتغرل كثالخلااح ملالا ا الطال اا أبداالا ب االا طال ا  معالهدرة خرلالا  ي  الا 

نح خرلالا  طال ا  يالن  الد} المالاع مالا يغًالع ا ح ال الهمااا معالهدرة يالن ار،الخل ي طريال  انالرانح التال الج وِّنا} أبداام راا ي  ا  ين ة يالة انالرا
 اذا ارر ع بتهيف املرأل الكان ارل اذا ار الاجم اةمان أبد  ه  ة."

ىل لالد  ارهلل الع تِّنالد} رالك ر ا خالرج ر ري   يهل حتري انق}؛ الكانا املرأل تدط  زال اا ال  –ةض  ا  يهال  –ا ذا كان له ها ار اش 
 هتماةل أال ار هايةم ات  ا  الر تطهلل ها  راماا وونها ن و يهل ناة ا دع الر ن و يهل ناة  اهل!!ر

أمالا والالن وهم الع املالالا} مالالن ارتمالاةل الار الالهاية الر نبالا  أمالالن  الالق} أن مالن  الالرانح!! املاالالل االع املالالا} !! الاالذا مالالن يقمالالا  ار،الاية ك الالا أخالالو 
ياٌل نييت ٌيهالل ارهلالاَ  ٌزٌمالانر ٌر  م"ٌينني ارهليبُ ٌطالهلل ارهلالكأ ٌيٌه نيالَك اٌلٌلالهلٌل  الا}ٌ ؛ هلٌلنني ٌأيب اأٌريالنيرٌٌل ٌةَضٌ  ارهلكأ ٌيهنيكأ . و -يه ك اللهلطهل ا   –بذريف امل ط ل 

رٌانَ  ٌقَ} أٌنني َمنني اننٌي  بارت   ع ي يه رنا ارتا  رن  ا  ا  تهللاىل. ؛ الاذا ما لههللروكح!!" ارب،اةي(يالأٌباَ  ارنيٌ رني أ ٌما ٌأٌخٌذ َمهنيكأ أٌَمٌن اننٌي
 في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمولوأثرها العنصر الثالث: أمانة الصانع والتاجر 

  ثالخلر مهالا مهللالك أمالدا} واهًالة يالن  ا اتالك المالع  راليف رورن مالن يه الر رىل الا هللهالا املهللاطالر  اله أن األمهالا  مالن ار أالهلاع الارتمالاة  هالة؛  :عباد اهلل
 يِّنهن يهل ارتهللامالع مالع اإخالرين كعالركة أال الالتث اة مارالك أال ريطاهالك ملالن يتمالر بالك رنهللالهان ارثِّنالة بال  أوالراو امت الع؛ رالذريف لاله طال ا  ارتالا ر

 امل،هل ت او ت دن مههللهمة ي ألدا ها رر من ة ل ا ؛ ال ه ع ما ال !!!
 ال، ر ت الاو تالالر  ة القا أم هالاا ت مهالك يهالالل ماراليف أال لالر  أال تالخل  رالاليفح رِّناله ضالالهلل ا األمانالةح ال الع ارتهللامالع بال  ارهالالا  صالاح  أحبتـي فـي اهلل:

 ا} يبه ا  بن م،هللدوم أتل يهالل ارهالا  زمالان كالان ارر الع يالهخع ار،الد  اليِّنالد}م مالن تالرالن   أن أيامالع مالن ارهالا ح و ِّنالا} رالكم يامالع مالن 
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مالان آخالر و الان يِّنالا}م ر تهللامالع أ الهاا رر وقنالاا الوقنالااح  ُها. ا أتل زمالان آخالر كالاندا يِّندرالدنم يامالع مالن  الُها رر وقنالاا الوقنالااح ا أتالل ز 
 .الأخعل أن ي يت زمان يذاع اذا أيًاا. الك نك  ه كان ارذي كان حيذة أن ي دنح وونا   الرنا رر ك ةا هللدن."  ر  ا  يهدن ارهين(

دةل الأاهاالا الأك هاالا؛ أمالا ر ا كالان يهلل الع رغالخلل أال رن اردا ه مها ر ا أةاو أن ي هع   ُهاا ره ،ك خاطالة؛ وونالك يتِّنهالك ال الدول ال ر الك ي أصالل طال
 أ خلاا أال ي  ركك وونك يهلل ع بق ض خل الر أمانة الر رتِّنان؛ الرر  ل   ة ةاههللة تهللو ين اذا اردا ع املرير !!

هللاههتالالالك؛ وِّنالالالا} رالالالك يالالالرال  أن اهالالالا  ة الالالق بهالالالا  يهلل الالالع ي ر الالاله  ارعالالالركا  ر،الالالهدا  طديهالالالة؛ وبهالالالغ بالالالك ارهلل الالالر أن أةاو أن يِّنالالالهن الالالالتِّنارتك ر ت الالالر  ر
 ؛املهال } والن    ترك ال  الرتِّنالان((  ةه ،كم لد  أ بع الالتِّنارتيف بعالرربح أن تبالَ مهال ر أخالخلاا ..؛ وِّنبالع ة الع اربهالا  ارهللالر ؛ الألالرع ي ختهال  

َُ راليف مبهالالبة اايالة خالهمتيف رهعالركة طالد  ضال ة؛ ٌو أالَهٌن } ار،الهدا  املااا لهل م ات  ك رره ،ك ..وابت،ل ةه ،الك ال الا} رالكم االذا املهال } اهيالة مال
 ة ع اربها ؛ النهن بعهل أنك مل يتِّنن بها  مه } ارهلل ر!!

الاها  أ د}م ملا ا ٌترٌضل رآلخرين ما ر ترضال ره ،يفح!! ملا ا ِتتل بهلل هيف ااالا  الن هللالك خالا  تالخل متهللاله ح الر ِتالتل ب ي الا} اإخالرين الارُد
 ما أ د ها رىل األمانة الاملرا بة اليِّن ة ارً خل !!!أر بك من أي ا}ح!!  ملا ا ر ت دن أم هاا يهل كع ما تِّندنارهللامة الن هللاا يهللل اإخرينح!! 

ارغش  ران ي ارب دع الار هاهع ا هللااح الر يهبغ  أن يتااالن ار الانع بهلل هالك يهالل ال الك رالد يامهالك " م-ةمحك ا   –الما أاع  د} اةمان ارغ ا  
  ر  ا  يهدن ارهين( ."اح ا يب  ي باا رن كان و اا ي عح وبذريف يت،ه بك تخلل ملا اةتًال ره ،كح بع يهبغ  أن حي،ن ار ههللة الحي  ا

مالالن يقمالالا  ار،الالايةح وهللالالن أيب اريالالرل ةضالال  ا  يهالالك  الالا}م ب ه الالا ةلالالد} ا  ي ألالالدا  ارتمالالاةل الار الالهاية رن ضالال اع األمانالالة  أحبتــي فــي اهلل:
ُهثأ ارِّندٌنح  اٌ لأ أيرايب  وِّنا}م  ح وِّنالا} بهللال  طهل ا  يه ك اللهل ي مه  حيأ الُهثأ ٌمٌ، ار،لاٌيةأ ح و ًل ةلد} ا  طهل ا  يه الك اللالهل حيأ

ًٌالل  هيثالكح  الا}م" أيالن ار،الاهع يالن ار،الايةح "  الا}م االا أنالا يالا  ارِّندنم مٌٌَع مالا  الا}ح و الرل مالا  الا}ح ال الا} بهللًالالم بالع مل ٌي،ال عح  ال،ل ر ا ٌ 
الالالرأ رىل تالالالخل أاهالالالك والالالانت ر ةلالالالد} ا ح  الالالا}م " ر ا ضأالالال الهلٌلَا األمانالالالةأ والالالانت ر ار،الالالاية "  الالالا}م ك الالالا رضالالالايتأاا يالالالا ةلالالالد} ا ح  الالالا}م" ر ا الأُلالالالٌه األمني

رنالالك مق الر خطالالخل الو  ال  يهالالل ضال اع ألالالا  ار الق  ي اره الد ح و الالا ا يبِّنالل رههالالا  ر ا وِّنالهالا األمانالالة ب الهالح! و،الالاندا ح ار،لالاية"  ارب،الاةي(
ا  ارالذين الالت مهدال يهالل  ًالاهااح رِّناله أطالبن وُهالان مالن مت هللهالا بهللاله أن الالاياال ا  ي ويهالح الخاندل ي أي ا لح الخاندل ي  الداهم ارهال

ا  يهالالل بهللالال  أمدةنالالا يت ههالالدن ي ارتاالالرل مالالن أوا  أمالالانتال املهِّنالالال يهالالل يالالداتِّنالح اليتبالالاادن ب خالالذ ةالاتالالبال مالالن تالالخل تهللالالع الر ن الالعح بالالع 
 ال اارالن بت   ع األمدا} ارطاههة ي لاةِتل بارغش الارت ايع.

أٌنل ارهلاليبل  -ٌةَضالٌ  ارهلالكأ ٌيهنيالكأ -هلٌلالنني  أٌذيالنيٌ الٌة وخونا اررلد} طهل ا  يه ك اللهل بً اع األمانة تهة  اا  ، مي ل أِراا من  هالدل ارر الا}ح رِّنه أ
َة  أهالالدَل ارُرٌ الالاَ} ح األ نالال ٌ} ارم"   الالا}ٌ  -ٌطالالهلل ارهلالالكأ ٌيٌه نيالالَك اٌلٌلالالهللٌ - ِّنالالرآنأ ح والهلٌلَه أالالدا َمالالٌن ارِّنالالرآَن ح الٌيَه أالالدا َمالالٌن ار، الالهلَة . األ َرنل اأٌلماناٌلالٌة ن رالالاني ي ٌ الالذني

ٌمٌة ح والتالأِّننيٌب أ اأٌلمانٌةأ مالن  هبالَك ح والٌ  الع  أٌِاٌلرأاالا َمثنيال ٌِها ين ٌةونيَع اأٌلمانٌَة ؛ وِّنا} م يٌهانأ ارر عأ ارهاللدني الٌب أ ٌ هل ٌمالٌة ح والتالأِّنني الَا األ يهالانأ ارر العأ ارهاللدني ٌع أٌِاٌلَر اردٌكني
هاليٌف والالٌهَ ٌن ح والاالأ مأهتالوا  ٌتكأ يهالل ةَ ني ٌر ني ٍر ٌو ني َع ح ٌكٌم ني ٌمني

ٌرٌ الكأ ا الرال ٌ  و الَك  ال  ر ح األ ٌأٌخالٌذ ٌ  الااأٌلمانٌةأ من  هَبَك ح والٌ ٌ ع  أٌِاٌلرأاا َمثنيٌع أٌٌَِر امل لا ٌوٌه ني
َهك نيٌروالكأ ! وال أ نيَبنأ ارها أ ياٌلٌتباياٌلهللأدٌن ر ٌيٌ اوأ أ هر يالأٌقُوي اأٌلما ؛يهل ةَ ني ََ وأقٍن ة القا أٌَم هاالا ح  ال، يِّنالاٌ} رَهرل أالَع م مالا ٌأ نٌٌة ح  ، يِّناٌ} م َرنل ي ٌب

  الطاله  ار الاو  امل الهال  طالهل ا  يه الك اللالهلح وال ين األمانالة ار الدنح!".  مت ال  يه الك(. ما أٌينيٌِّنهكأ ! الما ي  هَبَك َمثالنيٌِّنا}أ ٌ بلَة ٌخرنيٌوٍ} من َرميالانٍ 
ُأهنيٌ ة كٌ  َرنل  داليم "يِّند} اةمان اره ٌاا زٌاٌ} نأدةٌاا اٌلٌخٌهٌ تنيكأ  ٌٌمانٌة تال أال} ٌينني ارنيِّنأهأدل ٌ  نيُهاا ٌوٌع نيُهااح وٌَوٌ ا زٌاٌ} أالل}  أ ني  َمهالني الَا اٌلاأالٌد َاينيالَاٌا  رالدنين األني ارنيدٌكني

الَع اٌلاأال هالكأح والَوٌ ا زٌاٌ} ٌ ال ني  آٌخالر ٌطالاٌة ٌكارنيٌ مني ٌاَرا رَهلدنيَن ارلَذي  البالني ٌهٌاالاح األ خمأ ٌد أٌِاٌلر دأنيٌ الل ٌر ٌيٌ الاو يالال أال} َررل باٌلهللنيالٌه مأالهللح اٌلٌاالَذَل ار  هنيٌ الة والالدنيٌ  ارلالَت  البالني
رٌاةل َو َك اٌلاينيَتٌِّنال ار  هنيٌ ة َريلالأ  َتِّنني رَ كأ ٌ بلٌك ٌزاٌلا} ٌ َريٌف اره دة باٌلهللنيٌه الأ أديك َي ارنيٌِّنهنيع اٌلخأرأال ك باٌلهللنيٌه َالني ٍر يأٌه ني هك ٌ ،ل يالأٌقُِر َو ٌاالا األ يالال أال}   جَبٌ ني ٌيٌهل ةَ ني

ًٌا  ارنيٌ ذني  ٌرٌ َتَك َريلاٌاا أٌةٌاٌو َصٌا زَيٌاٌول ارنيبالٌ ان اٌلَري ٌ ال اٌلٌو ني ذل اننٌي ر اٌلياٌلبالنيٌِّنل ارتاللهال  نح اٌلٌأخني  .كأدة."  ط  ن م،هل بعر  ارهدالي(ا نٌي ني
ح الاالذا مالا  ثارالةملالا ال اله  ي ارغربالا}  ال ُهاا رر  الاألمال  مالن ااالاهن  مالن ارطالاشرنيف رد  ُها التربهٌا ارهالا  رت،الرج ار الاش أخي المسلم:

رالح أٌنل ٌةلأالدٌ} اَ  ٌطالهلل ا  ٌيه نيالَك الٌلالهلٌلح  الا}ٌ  م ٌك نيالٌا َب أاللني اٌلَبٌ ٌمالاٍن يأدَ اليفأ أٌنني ياٌل نييتٌح أنب نا بك ارهيب  طهل ا  يه ك اللهلح وهلٌلنني ٌيبنيَه اَ  بنيَن ٌي ني
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تالٌه أدايالأغٌ  ٌ ٌأٌطالابهلََلَكح  الارأدام ٌك نيالٌا رنيٌبعأ ارهلا أ َو َك ٌترنيباٌلٌهةاح اٌلتالبالنيٌِّنل  أثٌاٌرةر َمٌن ارهلاَ   الهني ٌمرٌَ الاني يأاأالدوأاألني اٌلأٌٌماناٌلاتالأاألنيح والاخني ح الٌٌكالانأدا ٌاٌ الٌذاح اٌلٌ البليٌف بالال ني
الٌر ٌيالٌداُم ألني بٌَها يٌا ٌةلأالدٌ} اَ  َرٌ ا ٌكالاٌن ٌ راليٌفح  الاٌ}م تٌ نيخأالذأالٌن مباٌل َبهأالدٌن ٌيهالل ٌخاطلالَت ألنيح اٌلتالٌذةأالٌن أٌمني طال  ن   "ا تالهللنيرَوأالدٌنح اٌلتالٌهيأدٌن ٌمالا تالأهنيَ الرأالٌنح اٌلتالأِّنني

الانثارالالة االالل لالال هة ارهالالا  التدتالالا الح ال درالالك يه الالك ار الالقل الار،الالقنم  مر الالا ياالالدوال( أي اختهطالالا ياالالدوال (ح األربالالاس –لالالهن أيب واالو 
صاح ال الاله ورالالا اإِالالاة يهالالل أن ةوالالع األمانالالة مالالن  هالالدل ارّر الالا} يأهللالالّه مالالن أالاهالالع م الالاار ااهالالع ي به الالان امت هللالالا ح الو،الاله ح الضالالّ هللاا أطالال ا

 البهاية ارورا  الارتغ خل ي    اا الأخق ااح ال ااه  ريف من بطدن ار،ّهة ما  الا} يباله ا  بالن م،الهللدو ةضال  ا  يهالكم "رن أال} مالا ت ِّنالهالن
 بِّنل ار قل"   م ع ار الاهه(من ويه ل األمانةح الآخر ما ي

أمالالر األمانالالة ي الال لح الخطراالالا كبالالخلح وهِّنالاله الالالتاان كثالالخل مالالن ارهالالا  ار الالدن بالال مر األمانالالة  الال، أضالال دا ر يهِّنالالدن  الالا بالالاراح الر  أيهــا المســلمون :
 هللِّنال.يِّن  دن  ا الزنااح ال ريف ناتم ين لد  وال ملهللا األمانة الما ياتع يهل تً  هللاا الارت رين و اا من ارهللذال الار

 الال، ر تِّنالالالع ي زمالالرل ااالالالاهه  الحت الالالع يالالالا يبالاله ا  باألمانالالالة ي ارتمالالاةل ر ا كهالالالا تالالا را؛ البالالالاوة باألمانالالة ي ار الالالهاية ر ا كهالالا طالالالانهللا؛  وبالالاوة
األمانالٌة ح  الالا} م  هللالالن ابالَن م،الهللدٍو  الالا} م ارِّنتالعأ ي لالالب َع اَ  ي ُ الرأ ارالذ ندٌل كهلاالالا ررل و  ال، تقوياالالا ر الا بااح األمانالة يهالل ياتِّنالاليف ي اإخالرل

ن ا ح  الا} م و ِّنالا}أ م انطهِّنالدا  يقٌتل بارهللبَه يدٌن ارِّن امَة الرنني  أَتٌع ي لب َع اَ  ح و ِّنالا}أ م أُو أمانتاليٌف ح و ِّنالد}أ م أي ةُل ! ك الا ال اله  ابالَا اراله 
ر ك ح وخلااا و هللرٌواا ح و اَدي ي أٌِرَاالا  ال،ل يالهةٌكاا و   ٌهاالا يهالل بك رىل ا االيَة ح و أهطٌه أ بك رىل ا االيَة ح المتثعأ رك أمانتأكأ كا ُهَتاا يدٌن وأَوهلٌلاني ر

الاردضالد أ أمانالةر ح الارالدزنأ  مه ب َك ح  ،ل ر ا ن ر ُنل أنلك خاةجر زرلاني ين مه ب َك ح واد يادي ي أِرَاا أبٌه اإبهيٌن ح ال  ا} م ار لالقلأ أمانالةر ح
واا ح الأ الاله   رالاليف اردواهالالعأ .  الالا} يهللالالَ زا انأ م و ت الالاأ ارالالواٌ  بالالٌن يالالازٍل وِّنهالالاأ م أر تالالٌر  رىل مالالا  الالا} ابالالنأ أمانالالةر ح الار  الالعأ أمانالالةر الأ الال ا ر يالالهل 

ٌٌماناٌلالا َهٌاالالام،الالهللدٍو ح  الالا} م كالالذا .  الالا} م كالالذا .  الالا} م طالالهٌ  ح أمالالا مهللالالٌا ا ٌ يِّنالالد}أ م   َرنل ارهلالالٌك ياٌلال نيمأرأكألني أٌنني تالأالالٌقو الا األني ع   الالهلل  "!!َ  َرىٌل أٌاني
الٌيالنني ابنيالَن يأٌ الٌر  الاٌ}م  الاٌ} ٌةلأالد}أ ارهلالَك ٌطالهلل  (ح وارعااول أيهل املراتع المالع  راليف مل تعال ع المل تغالن يالن األمانالة.ب،هه  ،ن اةميان رهب اِّن 

َخالالرَيٌن يالالالدنيٌن ارنيَِّنٌ اٌمالالَةح يالأرنيوالالعأ َر أالالعُ  ٌاللرالالٌ  اٌلاإني ةٌلأ وأالالٌقَن بنيالالَن وأٌقٍن مت الال  يه الالك(ح ورا الالع  ارهلالالكأ ٌيٌه نيالالَك اٌلٌلالالهلٌلم"َرٌ ا ٌاالالٌع ارهلالالكأ األني ٌتالالاَوٍة رالالٌدا ر وٌ ِّنالالا}أ ٌاالالَذَل ٌتالالهني
 ن ،يف الأو األمانة  بع أن يروع ردا  تهة ح وت ًن يهل املأل أمان ااقه  يدن ارِّن امة.

ٌطالهلل ارهلالكأ ٌيٌه نيالَك اٌلٌلالهلٌل َرىٌل ارني أٌ الهلل والالرٌٌأ  ارهلالاٌ  ياٌلٌتبالاياٌلهللأدٌن ارتماة يدن ارِّن امة وماةاا؛ وهللالن ةَوٌاٌيالٌة أٌنلالكأ ٌخالرٌٌج ٌمالٌع ارهلاليبُ اااههدن من يبهلل  رذريف 
ٌتٌمابأدا َرٌرلأدَ} ارهلَك ٌطالهلل ارهلالكأ ٌيٌه نيالَك اٌلٌلالهلٌل اٌلٌةوالهللأالدا أٌينيهالا الاألني  هلٌلثأالدٌن يالالدنيٌن ارنيَِّنٌ اٌمالَة  اٌلأٌبنيٌ الاٌةاألني رَرٌ نيالَك والٌِّنالاٌ}م" َرنل ارت  والٌِّناٌ}م" يٌا ٌمهللنيٌعٌر ارت ملاَة وٌالني الاٌة يالأبالني مل

 (.اذا  هي   ،ن ط  نال ا}م ارامذي ارطواس الابن ما ة الابن  بان الاناكل الط  ك ال وأملاةاا َررل ٌمنني اتاللٌِّنل ارهلٌك اٌلباٌلرل اٌلٌطٌهٌ "؛  
الأبالراج االهما ب،البع خ انالة املِّنالاالر  الاربهالاه ؛ رن ضهللا األمانة رك أِالرل ار،ال   يهالل ار الرو الامت الع؛ و الل مالن ب الد  الي الاةا   عباد اهلل:

الكالل مالن أةالا  ماتالالا ي ت الاون  طالاةا  ار،الال يف انهيهيالة ب،الالبع يالهن  الدول ار الالهاية الااهمالة؛ الكالالل مالن طالر  الكبالالاةي ابطالا اللالالِّنطا 
اخر !! الكالالل مالالن ب،الالبع خالالرال ارالالذمل الخ انالالة اللالالر ة املِّنالالاالر !! الكالالل مالالن أةالا  تر الالا ي ارب الالاة ب،الالبع لالالد  طالالهع ارهللبالالاةا  الار،الال ن الاربالالد 

م،ا ه المهللااه الم،تع  ا  المقل،ا  اااة به ااا ب،بع  هة ارً خل اللر ة مداو اربها  الت،اله ل املبالاس والن املداطال ا  املطهدبالة!! الاهالل 
  راا ي ا ع مار  ان ال!!!

ه  ارعالهللدل الاألمالل ي محالع االذل األمانالة األمانة لالر لالهللاول األماللح اليالدن كانالا أمتهالا مالن أطالويه ها أن نهللدو رىل األمانة؛  أيها المسلمون:
 كانا أمتها خخل أمة أخر ا رهها .الاردوا  صا  

                              الدعاء،،،،                                                            وأقم الصالة،،،، 
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية    

 د / خالد بدير بدوي                                                                                                                                     


