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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى ولله و لحبه وملن تلبعهم إبحسلاٍ لى
يوم الدين ،أما بعد:
وسهال ومرحباا إبخواين وأخوايت وأهلي وأحبايب ،وأسأل هللا -سبحانه وتعاى -الذي مجعين ولايكم يف هلذ السلاعة
أهال ا
ا

املباركة على طاعته أٍ جيمعين ولايكلم يف جتتله ورار كرامتله ملن التبيلني والصلديشني والولهداحل والصلاحلني وحسلن أولئل
رفي اشا ،وبعد:
حال مضين األمانة يوم الشيامة

يف يوم من األايم بشلب يف بطوٍ الكتب ومن كتاب هو من أحلب الكتلب لى يبللك ،كتلاب لحي الغييلب والغهيلب،
يف يوم من األايم عمال أيبللب وسط فحات هذا الكتاب ويبفت على أثر مرعب جدا:
"عن ابن مسعور يبلال :يلَتى ابلعبلد يلوم الشياملة ولٍ يبتل يف سلبي هللا ،فيشلال :أر أمانتل  ،فيشلول :أي ربي كيلد ويبلد
ذهبت الدنيا؟ يبال :فيشول :انطلشوا به لى اهلاوية ،فيتطلق به لى اهلاوية ،ومتث له أمانته كهيئتها يوم رفعلت لليله ،فهاهلا
لاره لللت عللن متكبيلله ،فهللو
فيعرفهللا ،فيهللوي يف أثرهللا حللد يللدركها فيحملهللا علللى متكبيلله ،حللد لذا نرللر لللن أنلله خل و
يهوي يف أثرها أبد اآلبدين" حسته األلباين.
سيدحم عبد هللا بن مسعور بيشول:
"ما من لنساٍ خاٍ أمانة يف الدنيا لال يبال هللا -تبلار وتعلاى -لله يلوم الشياملة أر أمانتل  ،فيشلول أي رب وكيلد أدري
أمانيت ويبد ذهبت الدنيا فال ريتار وال ررهم "..ل اي أدري األمانة؟ الدنيا خالص خلصت ماعدش ال ريتلار وال ررهلم،
واألماحمت اللي أحم كتت أخدهتا من التاس أحم ضيعتها ،فإ اي أدري األمانة؟
يبال ابن مسعور .." :فتمث له أمانته كيوم أخذها "..متث له األمانلة سلواحل األمانلة ري كانلت سلر ،كانلت عبلارة ،كانلت
طاعة ،كانت فلوس ،كانت ورائن موجورة عتد .
" ..فتمث ل للله األمانللة كيللوم أخللذها وهللي هتللوي يف التللار "..األمانللة اللللي أخللدها ،يف يللوم مللن األايم أخللدت مللن واحللدة
احبتها مبلغ على سبي األمانة وجحدت هذ األمانة ما اريتهاش األمانة ،فاأللد جتيه أو األلفلني جتيله األمانلة رول
األمانة من سلسلة "أخالقك عنوانك"

( صفحة  1من ) 9

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

خالص هم األلفني جتيه كانوا ماٍ عور متيتات ،أو مئة عولرين ،أاي كانلت لورهتم ،هلم بلتف

لورهتم ابلضلبط متثل

هلا هذ األمانة يف التار ،واألمانة ري بتهوي يف التار..
طبعللا بيهللوي يف التلار يعللين بيتحللرق .." ،فيهلوي يف التللار ليللأيت للذ
"فيشلول هللا :أر أمانتل  "..فالراجل بيهلوي يف التللار ا

األمانللة حللد لذا أخللذها وضللعها علللى كتفلله فللإذا أرار أٍ للره مللن التللار ،حللد لذا أوشل علللى انللروه متهللا هللوت متلله

األمانللة "..رجعللت األمانللة ويبعللت متلله ين .." ،فهللو يهللوي وراحلهللا حللد لذا أخللذها وضللعها علللى كتفلله وأرار انللروه مللن
التار هوت مته "..يبال ابن مسعور.." :فهو يهوي وراحلها يف التار أبد اآلبدين".
ايرب سلم سلم ،الكالم ر ملا بيشوله ابلن مسلعور الكلالم ر ييلب ،فاحللديإ ر لٍ كلاٍ أ الال األثلر ر ملن كلالم ابلن

مسعور لال أنه له حكم الرفن لرسول هللا  -لى هللا عليه وسلم -إلٍ ر ييلب ،الصلحايب ملايعرفش ر أكيلد ععله ملن
التك  -لى هللا عليه وسلم.-
أو يف يوم من األايم أخد أمانة من حد وبعد فغة جحد هذ األمانة ما ارهلوش هذ األمانلة ،فبتكلوٍ التتيجلة لٍ األمانلة
بصورهتا الساعة الللي أخلدها ،أو احلاجلة الللي أخلدها يلوم الشياملة بشلت للاهرة وواضلحة يبدامله يف التلار وهلي بتهلوي يف
التللار جيللري وراهللا جييبهللا ايخللدها وتطهللا علللى كتفلله هيطلللن علوللاٍ يلَري األمانللة تشللن متله ،ابللن مسللعور بيشللول" :فهللو
يهوي وراحلها أبد اآلبدين".
حال حافظ األمانة يوم الشيامة
أما ما شاحل هللا أه األمانة ،نفسي أوريكم الصورتني جتب بعض ،إلٍ الصورتني ملا بيكونوا جتب بعض بيبشلوا واضلحني
جدا ،ورة من يهوي يف التار أبلد اآلبلدين؛ إلنله ملش يبلارر يلَري األمانلة و لورة ملن يبلال هللا -عل وجل  -يف شلأمم:
"والللذين هللم ألمللاحمهتم وعهللدهم راعللوٍ * والللذين هللم علل ِتلى لللواهتم تللافروٍ * أ ِتولئ ل هللم الوارثللوٍ * الللذين يرثللوٍ
الفرروس هم فيها خالدوٍ" املَمتوٍ.8:11:
بني من يرث التار فهو فيها خالد ،وبني من يرث اجلتة فهو فيها خالد.
األمانة ..خلق املسلمني
الشللرطك -رمحلله هللا -بيعلللق علللى اآليللة ري يف تفسلله فيشللول" :واألمانللة تلع لم مجيللن ولللائد الللدين علللى الصللحي مللن
أيبوال املفسرين".
األمانة خلق جلي من أخالق املسلمني ،وأساس من أهم األس

املتعلشة ابلدين ،فريضلة عريملة محلهلا اإلنسلاٍ ،بيتملا

رفضللت السللماوات واألرجل واجلبللال أٍ تملتهللا لعرمهللا وثشلهللا" ،لحم عرضللتا األمانللة علللى السللماوات واألرجل واجلبللال
فأبني أٍ تملتلها وأشفشن متلها ومحلها اإلنساٍ" األح اب.72:
ربتا -سلبحانه وتعلاى -يف الشلروٍ أملرحم اراحل األملاحمت" ،لٍ اَّلل َيملركم أٍ تللَراوا األملاحمت ل ِتى أهلهلا ولذا حكملتم بلني
التاس أٍ َتكموا ابلعدل" التساحل.58:
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الصدق واألمانة ..أخالق اتسم ا الرسول الكرمي
كللاٍ مللن أكللغ احلاجللات اللللي لفتللت نرللر التللاس لرسللول هللا  -لللى هللا عليلله وسلللم -للديبه وأمانتلله لدرجللة لٍ هلم ملللا
اختلفوا على من يضن احلجر األسور ملا كانوا بيبتوا الكعبة ،يبالوا أول من لره علليكم نستوله  ،فكلاٍ أول ملن خلره
عليهم رسول هللا ،فشال" :أبوروا جاحلكم الصارق األمني".
يف حللوار أيب سللفياٍ ملللا ويبللد بللن ليللدين هريب ل  ،وهريب ل بيسللأله مللني هللذا الرسللول ،بيللأمركم إبيلله ،وبيسللألكم عللن ليلله..
وهكللذا ،كللاٍ مللن ضللمن األسللئلة هريبل بيسللأل أاب سللفياٍ فبيشللول للله :هل ي للدر؟ يبللال :ال ي للدر ..يف مايللة الكللالم يبللال
هريب أليب سفياٍ :وسألت ه ي در ف عمت أنه ال ي در وكذل الرسل  ،الرسل ال ي لدروٍ أبل ادا ،سلبحاٍ هللا ،الرسل

مابيخونوش ،الرس كانوا بيحافروا على األمانة.

ملللا يف يللوم مللن األايم أهللدر التللك  -لللى هللا عليلله وسلللم -رمللاحل أربع لة مللن يب لريش كللانوا يللَذوٍ رسللول هللا وايمللا يبتلللوا
الصللحابة ،وايمللا يبلبللوا أهل مكللة علللى الرسللول  -لللى هللا عليلله وسلللم ،-ملللا جللاحل عثمللاٍ بللن عفللاٍ -رضللي هللا عتلله-
بواحد متهم اللي هو عبد هللا بن أيب السرح ،والتك كاٍ بيشول لذا رخلتوا مكلة ولشيتلوا األربعلة رول ايبتللوهم وللو كلانوا
معلشني استار الكعبة..
عثماٍ بن عفاٍ جاحل بعبد هللا بن أيب السرح ويشول له اي رسلول هللا ابيعله ،والتلك يبلابض ليلد ملش علاي يبايعله ،ابيعله اي
لاحل مللن عثملاٍ ،فلملا خلره عثمللاٍ
رسلول هللا ،والتلك يبللابض ليلد مللش علاي يبايعلله ،ابيعله اي رسللول هللا ،فبايعله التللك؛ حي ا

وعبد هللا بن أيب السرح ،يبال رسول هللا .." :أما كاٍ فيكم رج و رشي ود ،يشوم لى هذا حيإ روين كففلت يلدي علن بيعتله

فيشتللله ،فشللالوا :مللا نللدري اي رسللول هللا مللا يف نفسل أال أومللأت لليتللا بعيتل  "..اعمل لتللا بل كللد  ،فشللال .." :لنلله ال
يتب ي لتك أٍ تكوٍ له خائتة األعني" ححه األلباين ،الرس ال ت در ،الرس عتدهم أمانة.
سيدحم حذيفة بن اليماٍ وأبو ملا خرجوا من املوركني وكانوا خارجني يف ي وة بدر ،املوركني أخدوا ملتهم العهلد وخلدوا
عللليهم األمانللة أال تللاربوا مللن رسللول هللا  -لللى هللا عليلله وسلللم ،-ملللا و ل حذيفللة بللن اليمللاٍ املديتللة وهيحللارب مللن
التلك -للى هللا عليله وسللم ،-التللك  -للى هللا عليله وسللم -يبللال لله لنلت عاهلدهتم؟ يبللال لله عاهلدهتم عللى أال أيباتل
معل  ،فشللال التللك -لللى هللا عليلله وسلللم" :-انصللرفا .نفللي بعهللدهم ،ونسللتعني هللا عللليهم" للحي مسلللم .لحتللا عتللدحم
أمانة ،نفي هلم ابلعهد" ،والذين هم ألماحمهتم وعهدهم راعوٍ" ،نفي هلم ابلعهد ونستعني هللا -ع وج  -عليهم.
حفظ األمانة ..من أعرم السمات اليت متي املسلم
التك  -لى هللا عليه وسلم -كاٍ علولاٍ َيكلد عللى مبلدأ األمانلة يف نفلوس البتلات ويف نفلوس الرجلال ،يبلام يف التلاس
خطيباا ويبال  -لى هللا عليه وسلم" :-ال لمياٍ لمن ال أمانة له ،وال رين لمن ال عهد له" ححه األلباين.
التك  -لى هللا عليه وسلم -كاٍ بيشول لتا لٍ من أعرم السمات اللي بتمي املسلم حفره لألمانة.
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بن لذا كلن فيل فلال عليل
شوفوا يف حديإ روا عبد هللا بن عمرو بن العاص يشول التك  -لى هللا عليه وسلم" :-أر و

ما فات من الدنيا ،"..لو في األربن فات رول ال علي ما فات من الدنيا ،ايريت البتات وهللا تركل وا يف احللديإ
ر إلنلله مهللم ،لللو األربللن عللات رول فلليكم ،وهللا ال عللليكم مللا فللاتكم مللن الللدنيا ،ربتللا سيوسللن عللليكم الللدنيا ويوسللن
عليكم اآلخرة ،ليه السمات األربعة ري؟
"أربل ولن لذا كللن فيل فللال علي ل مللا فات ل مللن الللدنيا ،حفللظ أمانللة -ر أول خلللق التللك اتكلللم عليلله -و للدق حللديإ،

وحسن خليشة ،وعفةو يف طعمة" ححه األلباين ،أربن عات ال م ميي وا اإلنساٍ املسلم.
األمانة ..من و ااي التك ألمته يف حجة الوراع

التك  -لى هللا عليه وسلم -يف حجة الوراع وهو بيضن الدستور األساسي بشلى لألملة بعلد ملا ربتلا -سلبحانه وتعلاى-
يبللال" :الي للوم أكملللت لكللم ريللتكم وأمتمللت عللليكم نعملليت" املائللدة ،3:الدسللتور بيللتحط اللللي األمللة كلهللا متوللي عليلله،
فكانللت مللن الو للااي اللللي التللك و لى بيهللا أ للحابه يف خطبللة الللوراع يف حجللة الللوراع ،كللاٍ  -لللى هللا عليلله وسلللم-
يشول:
"ومن كانت عتد أمانةو فلليلَرها لى من ائلتمته عليلها ،وبسط يديه فلشال :أال هل بلل لت أال هل بلل لت أال هل بلل لت؟
ث يبللال :ليلبللللغ الوللاهد ال ائللب" للحي ل لله  ،بل للوا بعللض أٍ التللك بيشللول لكللم أ اروا األمانللة ،أ اروا األمانللة واحفرللوا
األماحمت ،ر كاٍ كالم التك  -لى هللا عليه وسلم -يف خطبة الوراع.
لذا ضيعت األمانة فانترر الساعة
التلك  -للى هللا عليله وسللم -يبللال لتلا طلول ملا الللدنيا فيهلا أمانلة فاللدنيا يبائملة ،يعلليش أهلهلا يف أملن وأملاٍ ،ولكللن يف
اليوم اللي األمانة فيه هت ول فاعلموا يشيتاا أنه يبد ايبغبت الساعة.

َييت رج لى رسول  -لى هللا عليه وسلم -فيشول له :اي رسول هللا ،مد الساعة؟ مد السلاعة؟ وبعلد كلد التلك يشلول
له" :لذا ضيعت األمانة فانترر الساعة" حي البخاري.
ك هذ أماحمت جيب حفرها
 العبارات أمانة ..الصالة أمانةربتللا -سللبحانه وتعللاى -اي بتللات ائتمتتللا علللى أمللاحمت كتله جللدا ،لحتللا موللكلتتا راميلالا يف التعامل مللن نصللوص الللدين لٍ
لحتا عتدحم رامياا ضيق أفق يف التعامل ملن اللتي ،يعلين مللا نشلول أمانلة أول حاجلة بتيجلي يف رملاا التلاس لٍ حلد يف يلوم

من األايم ساب عتدي فلوس ،ساب عتدي ذهب وخال عتدي أمانلة فلأحم ظفلظ األمانلة أو الوٍ األمانلة ،ر املصلطل
املعروف املوهور عتد كته من التاس.

األمانة معتاها يف الدين أكرب من كد بكته جدا ،أول نوع من األملاحمت الللي ربتلا -سلبحانه وتعلاى -أملرحم بيهلا األمانلة
املتعلشة ابلعبارة ،فالعبارات اللي ربتا -سبحانه وتعاى -أمرحم بيها ري أمانة ربتا استئمتتا عليها ،أه التفسه بيذكروا
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يف يبلول هللا -سبحانه وتعاى" -لحم عرضتا األمانة" األح اب ،72:يبالوا :هي العبارات ،هي الطاعات الشرابت اللي ربتلا
سبحانه وتعاى -أمرحم بيها ،اللي ربتا أمرحم ظفرها وأرائها يف حشها ويف ويبتها وأراحل حشها.الصللالة أعرللم أمانللة ربتللا ائتمت ل عليهللا ،ميللتفعش أب ل ادا لن ل يف يللوم مللن األايم تبشللي يباعللدة يف املطللبب بتجه ل ي األك ل
والرهر يعدي وخالص الة العصر تعدي ،لنت خايتة لألمانة لو كتت يف يوم من األايم بتأخري الصلوات علن ويبتهلا،
لو يف يوم من األايم ربتا ائتمت على عبارة من العبارات ولنت لألسد ختتيها وضيعتيها.
التللك  -لللى هللا عليلله وسللم -بيشللول كمللا يف حللديإ عبللد هللا بللن عمللرو بللن العللاص" :مخل

لللوات كتللبهن هللا علللى

العبار يف اليوم والليلة ،من حافظ عليهن كاٍ له عهد عتد هللا أٍ يدخله اجلتة" ححه األلباين.
ألملن أمانلة ،ملن حلافظ علليهن ،يعلين ليله ملن حلافظ عللليهن؟ عللى ويبلتهم ،ملش كل شلوية تضلين األويبلات وعملن لهللر
وعصللر مللن بعللض ،أو يف يللوم مللن األايم تصلللي لهللر وعصللر وم للرب مللن بعللض لنللت مضلليعة لألمانللة لللو عملللت كللد ،
والويبت اللي لنت بتصلي فيه الصالة يف ويبتها لنت حافرة لألمانة.
لور وال برهلا وٍ وال جنلاة"..
نورا وبره ا
لاحم وجنلا اة يلوم الشياملة ،وملن مل تلافظ عليهلا مل يكلن لله ن و
" ..من حافظ عليها كانت له ا
ححه ابن اب  .العبارات أمانة ربتا -سبحانه وتعاى -ائتمتتا عليها.
 جوارح أمانةجوارح أمانة ،اجلوارح اللي ربتا -سبحانه وتعاى -أعطاها ل أمانة ،فعيتل أمانلة تبصلي لا للحلالل وبل  ،يلوم ملن
األايم بصلليت بيهللا حلاجلة حلرام لنللت ختللت األمانللة ،لسللان أمانللة ،ميللتفعش تتكلمللي عللن عللرجل حللد ،أو تتكلمللي عللن
حد ،تكوين خايتة لألمانة ،لمنا لو سكت عن الور أو اتكلمت يف انه فأنت حافرة لألمانة.
جوارح أمانة ربتا -سبحانه وتعاى -ائتمت عليها.
 ورائن التاس أمانةالورائن اللي التاس يف يوم ملن األايم ائتمتلو عليهلا أمانلة ،ملن احلاجلات املتتولرة جلدا عتلد السلتات يف البيلوت طلبلت
ملن لاحبتها يف يللوم ملن األايم كللي

ملل ويبالللت هللا لٍ شلاحل هللا أحم هررهولل أول ملا أجيللب ملل  ،عللدى يلوم والتلاين

طبعا لذا كاٍ فيه تسام ..
والتالت والرابن وانام  ،ومررتش ،لال ا

لثال شللوية معللالق عوللاٍ كللاٍ عتللدها ع ومللة واملعللالق اتتسللت وفضلللت
طلبللت متهللا يف يللوم مللن األايم لٍ هللي تللديلها مل ا
املعالق موجورة وما اتررتش..

ري كلها أماحمت وورائن ربتا -سبحانه وتعاى -ائتمت عليها ال م َتفريها وترريها.
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يف يوم من األايم ولنلت بتولغي حاجلة ملن عتلد السلت بتاعلت انضلار الللي َتلت البيلت أو الللي عللى حم لية الولارع،
جبت حاجات وماكتش معا فكة كلاٍ عليل تالتلة جتيله يبللت هللا ري أمانلة عتلدي لٍ شلاحل هللا مللا أفل هبشلى أجيلب
ل  ،وعدى يوم والتاين والتالت وعدت األايم وراحت خلالص الفللوس واتتسلت الفللوس ،بل

ري أمانلة ملا يلتفعش يف

يوم من األايم تتتسى.
ملن أعرللم األملاحمت الللديوٍ ،التلك  -لللى هللا عليله وسلللم -كملا يشللول عبلد هللا بللن جعفلر -رضللي هللا عتله :-كتللا ذات
سلتة أٍ اجلتلائ التصللى يف
يوم من رسول هللا حيإ توضن اجلتائ  ،يف املكاٍ اللي كلاٍ بيصللي التلك فيله اجلتلائ ؛ ألٍ ال ا

املسجد ،الستة أما تصلى يف املصلى عواٍ تتسن للتلاس ،ولٍ كلاٍ بعلض األويبلات كلاٍ التلك بيصللي لالة اجلتلا ة يف

جلوسللا عتللد رسللول هللا لللى هللا عليلله وسلللم ،فرفللن رأسلله لى السللماحل ،ث وضللن راحتلله علللى
املسللجد ،الوللاهد" :كتللا
ا
جبهته ،ث يبال :سلبحاٍ هللاي ملاذا نل ل ملن التولديد؟ فسلكتلتا ،وف عتلا "..ف عتلا وفريبتلا ،ملن شلدة انلوف خفتلا نسلأل
التك يف اليوم ر ..
" ..فلما كاٍ من ال د سألته :اي رسول هللا ،ما هذا التوديد الذي ن ل؟ فشال :والذي نفسي بيد  ،للو أٍ رج الال يبتل يف
سبي هللا ،ث أحِي ،ث يبت  ،ث أحِي ،ث يبت  ،وعليله ري ولن ،ملا رخل اجلتلة حلد يلشضلى عتله ريلتله" حسلته األلبلاين ،تلال
بيته وبني اجلتة يف الدين.

الللديوٍ اللللي بيتتللا وبللني بعللض ،لحتللا شل الني مللن بعللض يف مستوللفى واحللدة اسللتلفت يف يللوم مللن األايم عوللرة جتيلله مللن
هتا ،مخسة جتيه من هتا ،كتا راكبني امليكروابص ملن بعلض وملروحني ملن بعلض فمكلانش معلااي فكلة فمعلرفتش أحاسلب
فاسللتلفت متلله مبلللغ ويبلللت للله أحم هررهولل وملا اتللررش ،ري كلهللا أمللاحمت لألسللد بتضللين بللني التللاس ،واألمللاحمت ري
هتتسأل عتها يوم الشيامة بني ليدين ربتا -سبحانه وتعاى.-
خلدوا ابلكللم التلك يشللول" :ملن أخللذ أملوال التللاس يريلد أراحلهللا أرى هللا عتله ،ومللن أخلذ يريللد لتالفهلا أتلفلله هللا" للحي
البخاري.
 حق األجه أمانةأجرة اإلنساٍ اللي كاٍ ش ال عتدي يف يوم من األايم وأحم عتدي لاحب مصلتن ،أو لنلت يف يلوم ملن األايم فاَتلة دل
عباايت حرميي وكانت واحدة ش الة عتد وبعد كد مويتيها وما ارتيهاش أجرها ري أمانة تتسأيل عتها يوم الشيامة.
التك  -للى هللا عليله وسللم -بيشلول" :ثالثلة أحم خصلمهم يلوم الشياملة "..الول الة الللي كانلت شل الة عتلد يف يلوم ملن
األايم يف ويبت عيد واتفشت معا على مخسني جتيه يف اليوم وبعد ما تعبت نضفت الولشة ويسللت السلجار ،ونضلفت
مش عارف ليه ،وعملت ليه ،جيت يف ماية اليلوم يبللت هللا الال مخسلني جتيله ليله لنلت أربعلني جتيله ليل كويسلة ،طيلب
لنت اتفشت معاها ،التك يشول" :ثالثة أحم خصمهم يوم الشيامة "..ومن كتت خصمه يوم الشيامة خصمته ومن بيتهم:
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أجها فاستوىف مته ومل يعطه أجر " حي البخاري .يبال له أحم عاي
" ..ورج و استأجر ا

تعمللي كلذا فعمل لله كل الللي

هو كاٍ يبال له عليه ويف التهاية مل يعطه أجر .
 -عمل أمانة

عمل أمانلة ،للو كتلت ركتلورة يف مستولفى ،للو كتلت يف يلوم ملن األايم شل الة يف معمل َتاليل  ،للو كتلت شل الة يف أي
مكاٍ ،عمل ر أمانة لنت هتتسأيل عته لٍ شاحل هللا بني ليدين ربتا -سبحانه وتعاى.-
 البين والوراحل أمانةالبين والوراحل أمانة هتتسأل عتها يوم الشيامة ،التك ملا مر على رج بيبين ..علواٍ أختتلا الللي فاَتلة دل فاكهلة ل ه
طعاما فأعجبه فأرخ التلك يلد  ،كلاٍ بيبيلن متلر فلالتمر ملن فلوق مجيل
كد ووايبفة من وجها ،مر التك على رج يبين ا

جدا ،فالتك بيدخ ليد من َتت كد عواٍ يوي فلشى التملر ملن َتلت مبللول ملش حللو ،فشلال :ملا هلذا اي لاحب
الطعام؟ يبال :أ ابه املطر ،يبال :هال وضحته للتاس" ،لي

متا ملن يلش" لححه األلبلاين ،للي

متلا ملن يولتا ،البيلن

والوراحل ابلتسبة لتا أمانة.
 بيت و وج وأوالر أمانةاملسللئولية أمانللة ،والر أمانللة يف ريببت ل  ،يف كتلله مللن األويبللات أمهللات بيبشللوا حريصللات أوي لٍ ه لم ايخللدوا األوالر

املصايد ويو اروهم محامات السباحة واللرحالت والفسل  ،وانروجلات والطعلام والولراب واألكل واهللدوم ،بل

عمرهلا

ما فكرت لٍ هي تعلم ابتها الشروٍ ،عمرها ما فكرت لما يف يوم من األايم تربيه على الدين ،أوالر أمانة.
و وجل بللررو أمانللة" ،أال كلاكللم راع ،وكلاكللم مسل و
لئول عللن رعيتلله ..وامللرأة راعيلةو علللى بيللت بعلهللا وولللد  ،وهللي مسللئولةو

عتهم" حي مسلم ،لنت مسئولة عن بيت اللي لنت فيه ،لنلت أريلت فيله األمانلة والأل .وخلدي ابلل التلك يبلال لتلا
يف احلديإ" :ما من عبد يسغعيه هللا رعيةا ،فلم تطها بتصحه ،مل جيد رائحة اجلتة" حي البخاري.
 -األسرار أمانة ..واجملال

أمانة

حاجة خا ة ابلتساحل أوي ،واألسرار أمانة ،واجملال

أمانة ،واحدة يف يوم ملن األايم بتأمتتل عللى سلرها ،حصللت بيتهلا

وبني وجها موكلة كبهة وهي جات ائتمتتل عللى سلرها ولنلت بكل سلهولة ..معلرفتيش ملش فالنلة جو هلا عمل فيهلا
كذا وكذا وكذا ،وفالنة يبالت على فالنة كذا وكذا وكذا..
أحم علاي أيبلول لل لٍ التلك  -للى هللا عليلله وسللم -يبلال" :المجلال

ابألمانلة" حسللته األلبلاين ،التلك يبلال لتلا اجملللال

لثال ملن أخلوحم أسلتاذ ايسلر
ابألمانة ،والتك  -لى هللا عليه وسللم -يبلال لتلا أميلا رجل حلدث أخلا فالتفلت ،أحم بلتكلم م ا

رجال ظديإ ث التفت؛ فهو أمانةو" حسته األلباين.
وأحم بكلمه كد بووف حد سامن الكالم وال ال" .لذا حدث رج و ا
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طبعللا أحم أسللتحي لٍ أحم أتكلللم فيهللا ولكللن هللتكلم ابللللي
حاجلة خا لة أوي ابلتسللاحل وموللهورة جللدا يف التسللاحل لألسللد ،ا
التك تكلم به ،يبال التك  -لى هللا عليله وسللم" :-لٍ ملن أعرلم األمانلة عتلد اَّلل يلوم الشياملة الرجل يفضلي لى امرأتله

وتفضي لليه ث يتور سرها" حي مسلم.
مللن أسللوأ التللاس عتللد هللا مت لللة ،يبللال التللك  -لللى هللا عليلله وسلللم" :-لٍ مللن أشللر التللاس عتللد اَّلل مت ل لةا يللوم الشيامللة
الرج يفضي لى امرأته وتفضي لليه ث يتور سرها" حي مسلم.

األمر ر موهور جل ادا بلني التسلاحل املت وجلات ،لٍ هلي تلتكلم ر عمل ر سلوا ر فعل ر كلذا ر كلذا فيملا يكلوٍ بلني

الرج وأهله ،أمر متتولر جلدا بلني التسلاحل ،يف التلواري هتلا هتلا هتلا بيتكلملوا عملا يكلوٍ يف خصو ليات انصو ليات
بللني الرجل وامرأتلله ،التللك بيشللول لٍ ر أشللر التللاس مت للةا عتللد هللا يللوم الشيامللة لنل يف يللوم مللن األايم تعملللي كللد  ،ولذا

لرعا لٍ
كانت أسرار التاس أمانة فما تدث بني الرج وامرأته أمانة ميتفعش امللرأة أ الال تلتكلم فيهلا خلالي ،ال جيلو ش ا

هي تتكلم فيها.

 ما تريته من ديشت و فاهتا أمانةأو لٍ هللي يف يللوم مللن األايم لألسللد ر بيحصل مللن بعللض البتللات ،هللي لاحبتها متتشبللة لاحبتها ري بيضلة وعيتيهللا
ملونة فتشول له ما شاحل هللا لنت عارف فالنة ري بيضة جدا ،ر مشن ر مجيلة جدا ،وال عيتيها ما أيبلولكش أخضلر ملن
انضللار ،ر ر الال مللا يللتفعش ،للاحبت اللللي لنللت شللوفتيه مللن لاحبت  ،السللر مللش ال م يكللوٍ كللالم ،اللللي لنللت
شوفتيه من احبت ري أمانة ميتفعش تتكلمي فيه أ اال ،ر جسمها فته ،ر جسمها نعته ،التلك  -للى هللا عليله

وسلم -بيشول للتساحل" :ال تباشر املرأة املرأة ،فتتعتها ل وجها كأنه يترر لليها" حي البخاري.
بيحصل لألسللد ،أحم عتللدي علري

شللاب عللاي يتل وه فبشللول لل وجيت معتللدكيش عروسللة فيلله فللالٍ عللاي يتل وه ،تشللول

فالنة ر جسمها كلذا ،ر لوملا كلذا ،وال شلعرها ملايبولكش عللى شلعرها اي ملار أبليض حريلر اي والر ،حلرام ري أسلرار،
ري حاجات لنت شوفتيها ما يتفعش تتكلمي فيها أ اال ،ال جيو لٍ لنت تتكلمي فيها يف يوم من األايم.
 كالم أمانةكالم ل أمانللة ،احفرللي كالم ل  ،متتكلملليش لال ابنلله ،يف حارثللة اإلف ل السلليدة عائوللة بتشللول لتللا منللوذه مللن امل لرأة
الصللاحلة اللللي بللتحفظ لسللاما ،التللك ملللا جللاب يتللب بتللت جحللش وبيشللول هلللا :اي يتللب يعللين مللا تشللولني يف عائوللة ،ري
ضرهتا يعين ممكن تتكلم بشا كلمة كد وال كد  ،يبالت له" :ال اي رسول هللا ،وهللا ما رأيلت ش الرا يبلط ،ملا رأيلت لال انله،
أ وٍ ععي وبصري ولساين" ،يبالت عائوة" :فحفرها هللا ابلورع".
 -االستوارة أمانة
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االستولارة أمانللة ،ومعللا االستوللارة أمانللة يعللين ملللا حللد يف يللوم مللن األايم مللن البتللات يستولله ري أمانللة لنللت هتتسللأيل
عتها يوم الشيامة ،لنت لو ركتورة وبتتعاملي من معم َتاليل كلوي  ،ومعمل أشلعة معلني والكلالم ر  ،فميلتفعش يف يلوم
من األايم لٍ لنت تكتك للمريض على أشعة وهو مش دتاه ،أ

هو ملا يروح لنلت ليل نسلبة ،ري أمانلة أحم هتسلأل

عتهللا يللوم الشيامللة ،مللا املتللدوب بتللاع شللركة األرويللة جللايل عتللدي للعيللارة ،للللدكتورة جاهلللا يف العيللارة ويبللال هلللا لللو كتبللت
الدواحل ر بتسب معيتلة أو اعلدار معيتلة لنلت ليل عتلدحم نسلبة معيتلة أو فللوس معيتلة ،أو هتجلدر لل العيلارة بتاعتل
أو ..لى وخلر  .ري أمانللة لنللت هتتسللأيل عتهلا يللوم الشيامللة ،امللريض دتللاه الللدواحل وال ال ،وفيله رواحل أحسللن متلله وال ال،
ولو فشه فيه رواحل بدي عن ال ايل ر وال ال.
االستوارة أمانة ،واحدة احبت يف يوم من األايم جات بتستوه يف أخو اللي متشدم هلا وبتسأل بتشلول لل ابهلل
علي أخو أخبار ليله ،للو أخلو وحلش يبلويل وحلش ،ملايتفعش ليل  ،أ ل ري أمانلة لنلت هتتسلأيل عتهلا بلني ليلدين
ربتا -سبحانه وتعاى -يوم الشيامة.
َمتن" ححه األلباين.
كاٍ التك  -لى هللا عليه وسلم -يشول يف احلديإ" :املستوار م و
انامتة
ري كلها أماحمت ربتا -سلبحانه وتعلاى -ائتمتل عليهلا ،أر األمانلة عولاٍ ميبشلاش حالتلا يلوم الشياملة لذا ضليعتا األمانلة
لٍ تصور ليتا األمانة اللي كانت موجورة عتدحم يف الدنيا هتوي يف التار و احبتها بتت ل وراها عاي ة أتريها فلملا خلدها
علواٍ أتريها أل حا ا هتوي مرة نية ،فهي هتوي يف التار أبد اآلبدين.
أسللأل هللا -سللبحانه وتعللاى -أٍ جيعلللين ولايكللم ممللن يبللال هللا -ع ل وج ل  -يف شللأمم" :والللذين هللم ألمللاحمهتم وعهللدهم
راعوٍ".
خها ،هذا و لى هللا على نبيتا دمد ،وعلى وله و حبه وسلم.
ج اكم هللا ا
مت ظمد هللا
شاهدوا الدرس للتور على التت يف يبسم تفريغ الدروس يف متتدايت الطريق لى هللا وتفضلوا هتا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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