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 املسئوليت اجملتمعيت وأثرهب يف صالح األمتخطبت بعنوان: 
 م8182يوليو  81 -هـ 8341 ذو القعدة 5بتبريخ : 

 عناصر الخطبة:
 في اإلسالم مفهوم المسئولية وأهميتهاالعنصر األول: 

 المجتمعية العنصر الثاني: أنواع المسئولية
 وسائل استشعار المسئوليةالعنصر الثالث: 

 : واجبنا نحو المسئولية المجتمعيةرابعالالعنصر 
 المقدمة:                                                            أما بعد:      

 في اإلسالم مفهوم المسئولية وأهميتهاالعنصر األول: 
ْد َكرَّْمَنا َبٍِت آَدَم َوََحَْلَناُىْم ُب اْلبَ رّْ َوَلقَ لقد خلق الو اإلنسان وكرمو وفضلو على سائر ادلخلوقات والكائنات قال تعاىل: }  عباد اهلل:

يَ ْوَم َنْدُعو ُكلَّ أُنَاٍس بِِإَماِمِهْم َفَمْن أُوٌبَ ِكَتابَُو بَِيِميِنِو فَُأولَِئَك  *َواْلَبْحِر َوَرَزقْ َناُىْم ِمَن الطَّيَّْباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى َكِثٍَت ِمَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيًًل 
الفرق بُت اإلنسان وبُت بقية ادلخلوقات أنو يتحمل ادلسئولية، ألن (. ف ٕٚ – ٓٚاإلسراء ){.يَ ْقَرُءوَن ِكَتابَ ُهْم َوََل يُْظَلُموَن فَِتيًًل 
تًل احلسن قال معمر: " ؛ لذلك تسطر عليو أعمالو ُب كتاب يوضع ُب عنقو ليلقى اهلل بو؛ لديو العقل ولديو اإلرادة واَلختيار

ووكل بك ملكان كرميان، أحدمها عن ميينك واآلخر عن يسارك فأما  يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتكىذه اآلية فقال: صري الب
ما شئت، أقلل أو أكثر، حىت إذا مت طويت  عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعملالذي عن ميينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي 

َك م القيامة كتابًا تلقاه منشورًا } اقْ رَْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَ ْفِسَك اْليَ ْوَم َعَليْ صحيفتك فجعلت ُب عنقك معك ُب قربك، حىت خترج يو 
 " ) تفسَت ابن كثَت(.كًلم احلسن، رَحو اهلل.  ىذا من حسنو  عليك من جعلك حسيب نفسك. - واهلل-َحِسيًبا { قد عدل 

عل الشرع لو سلطانًا عليو، أو قدرة على التصرف فيو بأي عن كل شيء ج مسئولٌ و  مكلفٌ أن ادلسلم  :ادلسئولية ُب اإلسًلم تعٍتو 
 مجاعية ، فإن َأحسن ََتقق لو الثواب، وإن أساء باء بالعقاب.ية فردية، أم مسئولية وجو من الوجوه، سواء أكانت مسئولية شخص

الثة عشرة، وَيستمرُّ ذلك التكليف ما لقد جعل اإلسًلم اإلنسان مسؤوًَل منذ بلوغو سن التكليف؛ وىو الرابعة أو الث أحبتي في اهلل:
َحلها!!  ءوىذه ادلسئولية اليت َتملها اإلنسان وأيب كل شيدام القلب ينبض، والعقل يعمل، حىت يفارق ىذه الدنيا ويرحل عنها؛ 

ْنَساُن ِإنَُّو َكاَن ظَُلوًما َجُهوًَل ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْْلَِباِل فَأَبَ ُْتَ َأْن ََيِْمْلن َ  } َها َوََحََلَها اإْلِ  {َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ
أمر ليس باذلُت اللُت كما يعتقده الكثَتون، وخلطورة التفريط ُب األمانة أبت السماوات  وادلسئولية تحمل األمانةف [،ٕٚ]األحزاب: 

(، قال: ٕٚة:} ِإنَّا َعَرْضَنا األَمانََة َعَلى السََّمَواِت َواألْرِض َواْْلَِباِل{)األحزاب:فعن احلسن أنو تًل ىذه اآلي" واألرض واْلبال َحلها، 
عرضها على السبع الطباق الطرائق اليت زينت بالنجوم، فقيل ذلا: ىل َتملُت األمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قيل ذلا: إن 

ا على األرضُت السبع الشداد، اليت شدت باألوتاد، وذللت بادلهاد، فقيل أحسنت ُجزِيت، وإن أسأت عوقبت. قالت: َل. ٍب عرضه
ذلا: ىل َتملُت األمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قيل ذلا: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت. قالت: َل. ٍب عرضها على 

فيها؟ قيل ذلا: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت اْلبال الشوامخ الصعاب الصًلب، قيل ذلا: ىل َتملُت األمانة وما فيها؟ قالت: وما 
عوقبت، قالت: َل. فقال آلدم: إين قد عرضُت األمانة على السماوات واألرض واْلبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ مبا فيها؟ قال: 

إلْنَساُن ِإنَُّو َكاَن يا رب، وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت. فأخذىا آدم فتحمَّلها، فذلك قولو: } َوََحََلَها ا
 ) تفسَت ابن كثَت(."ظَُلوًما َجُهوَل {أي: ظلم نفسو ْتملو إياىا، جاىًًل حق اهلل فيها.
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إنَّ َمسؤولية َحل األمانة واحلفاظ عليها َل يقتصر على التكاليف الشرعية، والعبادات ادلفروضة، والشعائر التعبدية؛   أحبتي في اهلل:
الزكاة، مع ِعَظم شأهنا ورفعِة َمقامها، بل تشمل عًلقة اإلنسان بأخيو اإلنسان أيًضا، وتَعاُملو مع اخللق كالصًلة واحلج والصيام و 

وا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرفُ  }أمجعُت على أساس العدل والرَحة واذلداية؛ 
 [، فاإلنسان مسؤول عن تصرفاتو وأعمالو جتاه ربو وجتاه اآلخرين.ٖٔ]احلجرات:  {ِعْنَد اللَِّو أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّو َعِليٌم َخِبٌَت 

وَل  يست تشريففهي ل ؛َلبد أن يعلم كل إنسان أوكلو اهلل أمر من أمور ادلسلمُت أن اهلل تعايل وضع ُب عنقو أمانة ومسئوليةو 
 وىو مسئول وموقوف أمام اهلل مل عام فهو ادلعٍت ّٔذا الكًلممبعٌت أن كل من ًب توظيفو ُب ع ؛وجاىة وإمنا مسئولية وتكليف

َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَّ وقال: }  . (ٕٗ{. )الصافات: َوِقُفوُىْم ِإن َُّهم مَّْسُئوُلونَ }  نَ أََفَحِسْبُتْم أمنَّ (. ٘ٔٔادلؤمنون:  {.)ا ََل تُ ْرَجُعونَ ُكْم إِلَي ْ
 .(ٖٜ؛  ٕٜ: احلجر{.)َعمَّا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن  *فَ َوَربَّْك لََنْسأَلَن َُّهْم َأمْجَِعُْتَ : } وقال تعايل

َولََنْسأََلنَّ  َل ِإلَْيِهمْ فَ َلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن أُْرسِ }  قال تعاىل:؛ وادلرسل إليو يشمل ادلرسل وَل يقتصر السؤال على ادلرسل إليو فقط؛ بل
وىذا ادلستمع  !ىذا الذي يتكلم لو حساب عند اهلل، ىذا الذي تقولو للناس ىل أنت مطبق لو؟ .[ٙ: رافاألع ]{.اْلُمْرَسِلُتَ 

 فاهلل عز وجل سيسأل ادلرَسل إليو والرسول. !مسؤول، مسعت كل شيء، ماذا فعلت فيما مسعت؟
 المجتمعية يةالعنصر الثاني: أنواع المسئول

 إىل قسمُت: مسؤولية شخصية فردية ؛ ومسئولية مجاعية تشمل مجيع أفراد األمة.آّتمعية تنقسم ادلسئولية  عباد اهلل:
فأما ادلسؤولية الشخصية فهي مسؤولية كل فرد عن نفسو وجوارحو وبدنو، روحو وعقلو، علمو وعمِلو، عباداتو ومعامًلتو، مالِو 

 وجوارحو، وىي مسؤولية َل يشاركو ُب َحلها أحد غَته، فإن أحسن َتقق لو الثواب، وإن أساء باء بالعقاب،وُعمره، أعمال قلبو 
َفَمْن  ؛ } (ٓٙٔاألنعام: ) {َلُمونَ َمْن َجاَء بِاحلََْسَنِة فَ َلُو َعْشُر أَْمثَاذِلَا َوَمْن َجاَء بِالسَّيَّْئِة َفًَل ُُيَْزى ِإَلَّ ِمثْ َلَها َوُىْم ََل يُظْ  قال تعاىل: } 

رًا يَ رَُه   .( ٛ؛  ٚالزلزلة: ) {.َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرِّا يَ رَهُ  *يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْ
بسند روى الًتمذي وىذه ادلسئولية الشخصية إذا فرط فيها اإلنسان وأمهلها ومل يقم ْتق اهلل فيها سئل عنها وعوقب ُب اآلخرة ؛   

َل تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيم أفناه، ومن علمو فيم " ن أيب برزة األسلمي أن رسول اهلل  قال: عحسن ؛ 
 ." فعل فيو، وعن مالو من أين اكتسبو وفيم أنفقو، وعن جسمو فيم أبًله

القول بأن مسؤولية الفرد حنو نفسو قد  وميكن ؛فمسؤولية الفرد إذن تتشعب إىل شعبتُت : مسؤولية جتاه نفسو وأخرى جتاه رلتمعو
 ؛تتسع ْتيث تصبح مسؤولية حنو رلتمعو، كما أن مسؤوليتو حنو آّتمع قد تضيق ْتيث تكون أيضا مسؤولية حنو شخصو بالذات

ن مصلحة فطلب العلم وإن كان الفرد مسؤوَل عنو لنفسو دلا وراءه من مصلحة شخصية، إَل أنو أيضا مسؤول عنو جتاه رلتمعو ألن م
 ىذا آّتمع أن يكون الفرد فيو متعلما َل جاىًل.

والتعاون مع آّتمع وإن كان الفرد مسؤوَل عنو اجتماعيا، إَل أنو أيضا مسؤول عنو لنفسو بالذات دلا يًتتب على تعاونو مع أبناء 
 ؛ وقس على ذلك بقية رلاَلت احلياة.رلتمعو من َحل أبناء رلتمعو أيضا على التعاون معو

اإلنسان جتاه ربو ُب مراقبِتو ُب سائر أعمالو وأقوالو وتصرُّفاتو وأفعالو، وأن يعبَد اهلل كأنو يراه حُت الشخصية مسئولية سؤولية ومن ادل
 تغيب عنو األبصار، وخيتفي عن األنظار.

لصلحاء، وعن قلبو أن َيمل مسؤولية اإلنسان عن لسانو أن يلغ ُب أعراض الربآء، أو ينقل األراجيف والشائعات ضد ا منها:و 
 [.ٖٙ]اإلسراء: {ِإنَّ ٱلسَّْمَع َوٱْلَبَصَر َوٱْلُفَؤاَد ُكلُّ أُول ِٰئَك َكاَن َعْنُو َمْسُؤوَلً }الضغينة والشحناء، والغل واحلسد والبغضاء، 

 صوراً عديدًة: وأما المسؤولية الجماعية فتتضمن
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كيم شرع اهلل ُب أرض اهلل على عباده اهلل، وكذا القيام بادلسؤوليات ُب ، ُب َتالمسؤولية الكبرى في اإلمامة العظمى منها: 
وكذا احلفاظ على األموال وادلمتلكات وادلرافق  ؛ده ُب كل قضيةالوظائف العامة، عدًَل ُب الرعية، وَقسمًا بالسوية، ومراقبًة هلل وح

توىل حاّرىا من توىل قارَّىا، ُب بُعٍد عن اخللل اإلداري والتًلعب العامة، فليست ادلسؤوليات ُغنماً دون غرم، وَل زعماً دون دعم، وسي
ة  ادلايل والتسيب الوظيفي، فًل تصان احلقوق إَل بتولية األكفاء األمناء، واألخذ على أيدي اخلونة السفهاء، قيامًا بادلسؤولية واألمان

 ما َيقق مصاّب البًلد والعباد. كما شرع اهلل، وَتقيقاً دلا يتطّلع إليو وَلة األمر وفقهم اهلل، وىو
اذليئة ىي اليت يقال عنها اَلحتساب أو وىذه إيجاد هيئة إلقامة األمر بالمعروف والنهى عن المنكر:  المسئولية عن منها:و 

مطالبون احملتسب؛ وىذا احملتسب قد يكون واحدا وقد يكون متعددًا وقد يكون متطوعًا أو معينًا من قبل الدولة؛ فادلسلمون مجيعًا 
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ  َهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو باألمر بادلعروف والنهى عن ادلنكر لقولو تعاىل: }ُكْنُتْم َخي ْ

ُهْم اْلُمْؤِمُنونَ  (. فخَتية ىذه األمة ألهنا تقيم األمر َٓٔٔوَأْكثَ ُرُىْم اْلَفاِسُقوَن{.) آل عمران:  َوَلْو آَمَن أَْىُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخَْتاً ذَلُْم ِمن ْ
 بادلعروف والنهى عن ادلنكر.

وتلبية احتياجاهتم ومتطلباهتم ادلادية وادلعنوية حىت يقوموا بتبليغ الدعوة على أكمل  إعداد والدعاة والخطباء:المسئولية عن ومنها: 
شر صحيح الدين وقضاياه العصرية ادلتجددة؛ وكذلك نشر الفكر الوسطي ادلعتدل؛ وتطهَت عقول الشباب من وجو؛ وحىت يتفرغوا لن

األفكار ادلنحرفة ادلتطرفة؛ وكل ىذا َل يتأتى إَل بالتقدير ادلادي وادلعنوي للدعاة؛ فهم حصن وأمان األمة؛ ألهنم َيملون أشرف 
 وصحابتو الكرام رضي اهلل عنهم أمجعُت!!  -سلمصلى اهلل عليو و  –رسالة َحلها قبلهم رسولنا 

وعلى الرغم من صغر  -صلى اهلل عليو وسلم  – النيب: وقد كان َب مسجد  توفير السكن لمن ال سكن لهالمسئولية عن ومنها: 
فاطمة رضى اهلل عنها حىت إنو من إيثاره ذلم على أقاربو دلا جاءتو السيدة  ؛مأوى ذلم من ادلهاجرين واألنصارمساحتو مكان دلن َل 

"َل أعطيكم وأدع أىل الصفة تلوى  :تطلب منو خادمًا يعينها على أعمال ادلنزل بعد أن شكت ما فعلت الرحا بيديها! قال ذلا
 بطوهنم من اْلوع" وىذا يعد نوعاً من أنواع التكافل اَلجتماعي واإلحساس بادلسئولية ونوعاً من إيواء من َل مأوى لو.

والعج  زة ال  ذين َل ُي  دون  ؛ال  ذين َل عائ  ل ذل  م وَل م  أوى :والفقااراء وسااد احتياجاااته  اليتااامى والمسااا ين لية عاانالمساائو ومنهااا: 
وإن ى ذا ادلفه وم بلغ ة العص ر،  ؛سبيًًل من أسباب الكسب ؛ وسد اخلًلت، ودفع حاجات احملتاجُت، وإغاثة ادللهوفُت، وإنق اذ الغرق ى

َلجتماعي ة والتنمي ة اَلجتماعي ة، وتأىي ل الفق راء علمي اً وحرفي اً، لتحقي ق س د اخلل ة عل ى يشمل مؤسسات اإلغاثة ومؤسسات اخلدم ة ا
 الوجو األكمل، ذلك أن ادلساعدات ادلؤقتة َتقق سداً حلاجة جزئية، وَل تدفع احلاجة على وجو الدوام واَلستمرار.

َتقي ق التكاف ل اَلجتم اعي مراع اة ألح وال الفق راء إذا  لتفعي ل ادلس ئولية آّتمعي ة م ن أج  بل إن اإلسًلم يذىب إىل أبعد من ذل ك ُب
م ا يكف ي حاج ة الفق راء؛ ق ال اب ن ح زم:" وف رض عل ى األغني اء م ن أى ل   -مع الزك اة  –مل تقم الزكوات بذلك؛ فيفرض على األغنياء 

م وال ادلس لمُت ّٔ م، فيق ام ذل م مب ا كل بلد أن يقوموا بفق رائهم، وُي ربىم الس لطان عل ى ذل ك، وإن مل تق م الزك وات ّٔ م، وَل ُب س ائر أ
يأكلون من القوت الذي َل بد منو، ومن اللباس للشتاء والصيف مبث ل ذل ك، ومبس كن يك نهم م ن ادلط ر والص يف ، والش مس وعي ون 

 )ادلارة." ) احمللى
ألن القرآن  ؛ئولية آّتمعيةادلسإذ أن حل مشكلة العنوسة َب آّتمع تدخل َب إطار  تزويج العزب والعانس: المسئولية عن ومنها :

 اللَُّو ِمْن َفْضِلِو َواللَُّو َواِسٌع الكرمي قال: }وأَنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاحلَُِِت ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فُ َقرَاَء يُ ْغِنِهمْ 
فلو عجز إنسان عن تزويج ابنو أو ابنتو توجو األمر إىل األمة   ؛هاواخلطاب َب اآلية الكرمية موجو لألمة كل (.ٕٖ.) النور: َعِليٌم{



  (4 ) 

وأيضًا زيادة النسبة َب كثَت من الدول فمصر فيها أكثر من ثًلثة عشر مليون عانس؛  كلها حىت َل يكون فيها عزب وَل عانس.
 اإلسًلمية إمنا ىو دليل على إغفال األمة لفروض الكفاية.

فكل العلوم ختدم اإلسًلم ما دامت ىذه العلوم نافعة لإلنسان َب دينو ودنياه؛ فلوَل تعلم  الدنيوية:تعل  العلوم مسئولية ومنها: 
تسمى  -صلى اهلل عليو وسلم  –النيب الطب ما تعلم الناس كيفية عًلج األبدان؛ وقد كان رسول اهلل يعاِب وكانت امرأة َب عهد 

أن يكون  ادلسئولية آّتمعيةوكانت مترض فيها سعد بن معاذ سيد األوس ..فمن  ؛رفيدة صنع ذلا خيمة َب مسجده َب غزوة اخلندق
وما تتم بو ادلعايش كتعلم أحكام البيع والشراء واحلرث وتوىل ؛ والصيديل والكيميائي والزراعي واَلقتصاديَب األمة الطبيب وادلهندس 

احلقوق والزراعة والتجارة وتعلم اللغات األجنبية وتعلم الصنائع اإلمامة والشهادة وأدائها والقضاء وإعانة القضاة على استيفاء 
ألنو لو خلت البًلد من أصحاب احلرف  ألن األمة َل تستطيع أن َتيا وتتقدم بدوهنا؛ ادلسئولية آّتمعيةواحلرف... كل ىذه من 

 والصناعات لدخل احلرج على اْلميع.
ًل يفوتنا وحنن ُب ىذا ادلقام أن نتكلم عن ادلسئولية اْلماعية جتاه ف مية:المسئولية المجتمعية عن المقدسات اإلسال ومنها:

مسؤوليات األمة العظمى التصدي أللوان الغزو السافر ضدَّ عقيدتنا ومقدساتنا، واإلبانة عن أىم إن من ادلسجد األقصى األسَت؛ ف
القوي دلا تقوم بو الصهيونية العادلية ُب دعٍم من القوى والتصدي  ادلوقف احلق ضد احلمًلت اليت ُتشن ضد ديننا وقيمنا ومبادئنا،

الدولية ضد مقدساتنا ُب فلسطُت ادلسلمة، فمسؤولية َمن مواجهة ىذه الغطرسة الصهيونية اآلمثة وىذه اذلجمة العدوانية العنصرية 
 سًلم من ِقبلو.ضد أمتنا اإلسًلمية؟! إن كًلِّ منا على ثغر من ثغور اإلسًلم، فاهلَل اهلَل أن يؤتى اإل

 فإن كل أمر يهم األمة وفيو صًلحها وقوهتا فهو من ادلسئولية آّتمعية اليت ّٔا قوام األمة وهنضتها ورقيها وتقدمها. وبالجملة:
 وسائل استشعار المسئوليةالعنصر الثالث: 

فرد أمانة ادلسئولية وقدرىا وما يًتتب عليها تعالوا بنا ُب ىذا العنصر نرصد لكم أىم الوسائل اليت من خًلذلا يستشعر ال عباد اهلل:
 من ثواب وعقاب دنيوي وأخروي؛ وىذه الوسائل تتمثل فيما يلي: 

وادلس  ئولية ال  ىت ت  دعو إىل رعاي  ة احلق  وق وتعص  م ع  ن ال  دنايا َل تك  ون ّٔ  ذه  :أواًل:  تاار ر المساائولية والموقاا  أمااام اهلل يااوم القيامااة
وادلس  ئولية ض  مَت ح  ى إىل  ،هم  ن مش  اعر  يوالقاص   ال  داينورس  ت َب أعماق  و  وىيمن  ت عل  ى  ،دل  رء ادلثاب  ة إَل إذا اس  تقرت َب وج  دان ا

 ،وَل دراس  ة للس  نن  ،فم  ا يغ  ٌت ع  ن ادل  رء تردي  د ل ي  ات  ،ف  إذا م  ات الض  مَت انتزع  ت األمان  ة  ؛جان  ب الفه  م الص  حيح للق  رآن والس  نة
َب قل ب تنك ر للح ق.  وادلس ئولية ولك ن ىيه ات أن تس تقر األمان ة ؛اءس وق د يزعم ون ألنفس هم أهن م أمن وأدعياء اإلس ًلم يزعم ون للن ا

ثَ َنا َرُس  وُل اللَّ  ِو ص  لى اهلل علي  و وس  لم َح  ِديثَ ُْتِ، رَأَيْ  ُت َأَح  َدمُهَا، َوأَنَ  ا ثَ َنا: " أَنَّ  فَع  ْن ُحَذيْ َف  َة رض  ي اهلل عن  و قَ  اَل: َح  دَّ أَنْ َتِظ  ُر اآلَخ  َر، َح  دَّ
ثَ َنا َع  ْن َرْفِعَه  ا قَ  اأَلَمانَ َة نَ زَلَ  ْت ُب َج  ذْ  اَل: " يَ نَ  اُم الرَُّج  ُل ِر _ أص  ل _ قُ لُ  وِب الرَّْج  اِل، ٍُبَّ َعِلُم  وا ِم  َن اْلُق  ْرآِن، ٍُبَّ َعِلُم  وا ِم  َن السُّ  نَِّة"، َوَح  دَّ

ُب قل ب الرج ل أث راً يس َتاً لألمان ة _ ٍُبَّ يَ نَ اُم الن َّْوَم َة فَ تُ ْق َبُض  الن َّْوَمَة فَ تُ ْقَبُض اأَلَمانَُة ِمْن قَ ْلِبِو، فَ َيَظلُّ أَثَ رَُىا ِمْثَل أَثَِر اْلوَْك ِت _ يع ٍت يبق ى
َنِفَط، فَ تَ  رَاُه ُمْنتَ رباً، فَ َيب َْقى أَثَ رَُىا ِمْثَل اْلَمْجِل _ أثر قليل ج داً ح ىت وك أن األمان ة فق دت م ن القل وب _ َكَجْم ٍر َدْحَرْجتَ ُو َعلَ ى رِْجلِ َك فَ  

ناً، َويُ َقاُل لِلرَُّجِل: َم ا أَْعَقلَ ُو، ُيْصِبُح النَّاُس يَ َتَبايَ ُعوَن، َفًلَ َيَكاُد َأَحٌد يُ َؤدّْى اأَلَمانََة، فَ يُ َقاُل: ِإنَّ ُب َبٍِت ُفًَلٍن َرُجًلً أَِميَولَْيَس ِفيِو َشْيٌء، ف َ 
ميَ اٍن"، َوَلَق ْد أَتَ ى َعلَ يَّ َزَم اٌن َوَم ا أُبَ اىِل أَيَُّك ْم بَايَ ْع ُت لَ ِئْن َك اَن ُمْس ِلماً َردَُّه َوَما أَْظَرَفُو، َوَم ا َأْجلَ َدُه، َوَم ا ُب قَ ْلبِ ِو ِمثْ َق اُل َحبَّ ِة َخ ْرَدٍل ِم ْن إِ 

 واحل ديث يص ور انت زاع األمان ة(، متف ق علي و)ُفًلَن اً "اإِلْسًَلُم، َوِإْن َكاَن َنْصرَانِيِّا َردَُّه َعَليَّ َس اِعيِو، فََأمَّ ا اْليَ  ْوَم َفَم ا ُكْن ُت أُبَ اِيُع ِإَلَّ ُفًلَن اً وَ 
وق د ت ًتك م ن مرى ا أث را  ،مت ر ّٔ ا وليس ت منه ا  ،م ن القل وب اخلائن ة تص ويرا زلرج ا فه ى ك ذكريات اخل َت َب النف وس الش ريرة  وادلسئولية

 !غَت مكًتث بكفر أو إميان؟ ،وأصبح صاحبو يزن الناس على أساس أثرتو وشهوتو ،َلذعا. بيد أهنا َل َتِت ضمَتا مات 
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فهذا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : وتعظي  مكانتها في نفس المسل  منر الصغر على تحمل المسئولية التعود والتنشئة ثانياً:
يريب أسامة بن زيد على يديو، ٍب ُب سن السابعة عشرة يكلفو النيب صلى اهلل عليو وسلم قيادة جيش فيو أبو بكر وعمر، وينتقل 

سلم إىل جوار ربو وينفذ أبو بكر بعث أسامة فيتحمل ادلسؤولية وميضي ُب مهمتو ويعود منها زلققا الغاية اليت النيب صلى اهلل عليو و 
وتعجب حُت تعلم أن الصحابة كانوا يقولون بعد ذلك: ما رأينا أسلم من بعث أسامة؛ ذلك أن اهلل تعاىل ؛ من أجلها أرسل اْليش 

 !!قد حفظ أفراد اْليش حىت رجعوا سادلُت
، وعن يساره أبو بكر فيشرب النيب صلى اهلل عليو وسلم ٍب م عبد اهلل بن عباسيوما الغًل -صلى اهلل عليو وسلم – وُيلس عن ميينو

، وإن كان يكربه ُب يستأذن ابَن عباس أن يناول اإلناء الصديق يقدمو عليو فَتفض ابن عباس أن يؤثر بنصيبو من رسول اهلل أحداً 
 الشجاعة األدبية واْلرأة ُب احلق، وىكذا حىت يصَت حرب األمة وترمجان القرآن.ادلسئولية و الغًلم على  السن والفضل، فيًتىب

ادلدينة ، وكان  -صلَّى اهلل عليو وسلَّم  -وىذا عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنو كان عمره إحدى عشرة سنة تقريًبا حُت َقِدم النيبُّ 
 ادلسلمُت ُب ادلدينة، فلمَّا كرب أصبح عَلًما من أعًلم ادلسلمُت.َيضر رلالس الِكبار وَيضر ُمناسبات 

إذن تبدأ ادلسؤولية واألمهية من األسرة، فاألسرة اليت تريب أبناءىا وتنمي قدراهتم وتغرس ُب نفوسهم حب اخلَت وحب الناس وحب 
عداء واحلاسدين، إمنا ىي تقوم ببناء العمل وحب الوطن والتمسك باألخًلق والشمائل اإلسًلمية، والدفاع عن الوطن من األ

 !!آّتمع.. أما تلك األسرة اليت َل هتتم بأبنائها وَل تنشئهم تنشئة اجتماعية سليمة، إمنا ىي هتدم آّتمع
 فالرجل؛ وعظيم األجر ُب اآلخرة بفضل اهلل ٍب بالتحلي باألخًلق احلميدة ومنها األمانة السعي لحسن الر ر في الدنيا,ثالثاً: 

ادلسامح اذلُت اللُت ادلشهور ْتسن خلقو بُت الناس؛ َيظى بشهادة الناس لو عند موتو ويكثر ادلصلون على جنازتو فيكون ذلك سبباً 
رًا ، فَ َقاَل َنيبُّ اللَِّو َصلَّى ال” ُب وجوب اْلنة لو. فَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل:  َها َخي ْ لَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: َوَجَبْت َوَجَبْت ُمرَّ ِّتََنازٍَة فَأُْثٍِتَ َعَلي ْ

َها َشرِّا. فَ َقاَل َنيبُّ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: َوَجَبتْ   َوَجَبْت َوَجَبْت . قَاَل ُعَمُر: ِفًدى َلَك َأيب َوأُمّْي ، َوَجَبْت، َوُمرَّ ِّتََنازٍَة فَأُْثٍِتَ َعَلي ْ
َها َشرّّ فَ ُقْلَت َوَجَبْت وَ ُمرَّ ِّتََنازٍَة فَأُثْ  ٌر فَ ُقْلَت َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت، َوُمرَّ ِّتََنازٍَة فَأُْثٍِتَ َعَلي ْ َها َخي ْ َجَبْت َوَجَبْت!!! فَ َقاَل َرُسوُل ٍِتَ َعَلي ْ

رًا َوَجَبْت َلُو اْلَْ  نَُّة، َوَمْن أَثْ نَ ْيُتْم َعَلْيِو َشرِّا َوَجَبْت َلُو النَّاُر أَنْ ُتْم ُشَهَداُء اللَِّو ُب اأْلَْرِض اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: َمْن أَثْ نَ ْيُتْم َعَلْيِو َخي ْ
 متفق عليو واللفظ دلسلم (” ) أَنْ ُتْم ُشَهَداُء اللَِّو ُب اأْلَْرِض أَنْ ُتْم ُشَهَداُء اللَِّو ُب اأْلَْرِض 

 يل على النفاق.تر ر عاقبة الخيانة وأنها دل رابعاً:
 .ُب اآلخرةألن الذى توىل أمراً من أمور ادلسلمُت فخاهنم فقد عرض نفسو لغضب اهلل وعقابو 

 االستفادة من سيرة السل  الصالح وحاله  مع األمانة. خامساً:
ألن ىذا ُب د األمة؛ والتعريف بأمهية ادلسئوليات ادلناطة بكل فرد من أفرا، تبادل وجهات النظر والحوار وعقد الندوات سادساً:

 شأنو أن يرفع مستوى الوعي السياسي والثقاُب بُت أبناء رلتمعنا.
 ىذه ىي الوسائل اليت ميكن من خًلذلا استشعار ادلسئولية والقيام ّٔا على أكمل وجو كما أراد الشارع احلكيم .

 : واجبنا نحو المسئولية المجتمعيةرابعالالعنصر 
ولية آّتمعية خطَتة؛ فاتقوا اهلل فيما أسند إليكم من مس ئوليات؛ واعم وا أنك م واقف ون ومس ئولون ع ن ذل ك اعلموا أن ادلسئ عباد اهلل:

" قال الفضيل بن عي اض لرج ل: ك م أت ى علي ك؟ ق ال: س تون س نة، ق ال: فأن ت من ذ س تُت س نة تس َت إىل رب ك فماذا أنتم قائلون؟!! 
جعون، قال لو الفضيل: أتعرف تفس َته؟ ق ال الرج ل: فس ره لن ا ي ا أب ا عل ي، ق ال: فم ن يوشك أن تبلغ، فقال الرجل: إنا هلل وإنا إليو را

علم أنو عبد اهلل وأن و إلي و راج ع، فل يعلم أن و موق وف، وم ن عل م أن و موق وف فل يعلم أن و مس ؤول، وم ن عل م أن و مس ؤول فليع د للس ؤال 
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س ن فيم  ا بق  ي يغف  ر ل  ك م ا مض  ى، فإن  ك إن أس  أت فيم  ا بق  ى جواب ا، فق  ال الرج  ل: فم  ا احليل  ة؟ ق ال: يس  َتة، ق  ال: م  ا ى  ي؟ ق  ال: َت
 . )حلية األولياء ؛ وجامع العلوم واحلكم(" أُِخذت مبا مضى وما بقي

ن فنحن مسؤولون أمام اهلل عن بيوتنا، وزوجاتنا، وأوَلدنا، وفتياتنا، فعلينا أن نعٌت ّٔم، واألب عندما يعتٍت بأوَلده وىم ص غار، ينش ؤو 
ف  إذا أمهله  م ص  غاراً، َل يس  تطيع أن يق  ودىم كب  اراً، األم  ر خي  رج م  ن ي  ده وانته  ى، واحلس  رة ال  يت مت  أل قل  ب األب ال  ذي عل  ى طاع  ة اهلل، 

 أمهل ولده صغَتاً فاحنرف، وَل يقوى على تربيتو كبَتاً، ىذه احلسرة َل يعرفها إَل من ذاقها .
 سأل عنهم: ىل أدَّى حقَّهم وقام بواجبهم أو َل؟الرجل مسؤول ُب بيتو عن أىلو ُب القوامة والنفقة والرعاية، وسيُ 

 ادلرأة مسؤولة ُب بيت زوجها ُب احلفاظ على أمانة الزوج وأسراره، ورعاية البنُت وتربيتهم الًتبية الصاحلة.
 ادلعلّْم مسؤول ُب مدرستو عن طًلبو ِمن خًلل التوجيو احلسن، وبذل النُّصح والتعليم.

 عاية حقوق ادلراجعُت، وعدم التفريط ُب وقتو.ادلوظف مسؤول ُب دائرتو عن ر 
 اإلمام مسؤول جتاه رعيتو وَمن ََيُكُمهم؛ بأن يقيَم بينهم العدل، وَيكم بينهم بالسوية.

واهلل إنكم مسئولون عن أسركم وأوَلدكم وأزواجكم ومجيع أعمالكم يوم القيامة؛ وبُت ذلك الرسول صلى اهلل عليو  أيها المسلمون:
َماُم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو ، َوالرَُّجُل رَاعٍ وسلم ُب قول ُب أَْىِلِو َوُىَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو،  و:" ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، اإْلِ

اِدُم رَاٍع ُب َماِل َسيِّْدِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، َوالرَُّجُل رَاٍع ُب َماِل أَبِيِو َوَمْسُئوٌل َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة ُب بَ ْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها، َواخلَْ 
م ضيََّع ؟ حىت اسًتعاُه ، أحفَظ أَعْن َرِعيَِّتِو، وَُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو" ) متفق عليو( وقال أيضاً : " إنَّ اهلَل سائٌل كلَّ راٍع عما 

: الراعي ىو احلافظ ادلؤمتن ادللتزم صًلح ما قام عليو ، وما ىو َتت لنسائي وابن حبان( " قال العلماءُيسأَل الرجُل عن أىِل بيِتو ") ا
 ووي(.شرح النو ُب دينو ودنياه ومتعلقاتو ." )نظره ، ففيو أن كل من كان َتت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيو ، والقيام مبصاحل

ويقول ابن القيم رَحو اهلل: قال بعض أىل العلم: إن اهلل سبحانو وتعاىل يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة، قبل أن يسأل الولد عن 
َنا اإِلْنَساَن ِبَواِلَدْيِو ُحْسن ]العنكبوت:  ًا{والده، فإنو كما أن لألب على ابنو حقاً، فلًلبن على أبيو حق. وكما قال اهلل تعاىل: }َوَوصَّي ْ

[ ، فوصية اهلل ل باء ٙالتحرمي: [ ، ويقول أيضاً: }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َواحلَِْجارَُة{ ]ٛ
أساء إليو غاية اإلساءة، وأكثر األوَلد بأوَلدىم سابقة على وصية األوَلد بآبائهم. فمن أمهل تعليم ولده ما ينفعو، وتركو سدى، فقد 

إمنا جاء فسادىم من قبل اآلباء، وإمهاذلم ذلم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننو، فأضاعوىم صغاراً فلم ينتفعوا بأنفسهم، ومل ينفعوا 
كبَتاً، وأضعتٍت وليداً، يا أبت إنك عققتٍت صغَتاً، فعققتك  »آباءىم كباراً. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق، فقال الولد: 

 «.فأضعتك شيخاً 
عليكم إصًلح أوَلدكم؛ والقيام عليهم؛ والصرب والتصرب ُب تعليمهم وتعويدىم على الطاعة؛ واحفظوىم من الضياع  :أحبتي في اهلل

يو، وقلبو الطاىر جوىرة الصيب أمانة عند والد»مع الشباب الفاسد الطائش؛ يقول اإلمام الغزايل رَحو اهلل ُب رسالتو أجنع الرسائل: 
ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وىو قابل لكل ما نقش، ومائل إىل كل ما ميال بو إليو، فإن ُعوّْد اخلَت وعلمو؛ نشأ عليو وسعد 

القيّْم عليو ُب الدنيا واآلخرة أبواه، وكل معلم لو ومؤدّْب، وإن عوّْد الشر وأمهَِْل إمهال البهائم؛ شقي وىلك، وكان الوزر ُب رقبة 
 فأوَلدكم أمانة ُب أيديكم وستسألون عنهم فماذا أنتم قائلون؟!!! «.والوايل لو

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