بسم هللا الرحمن الرحيم
األمانة من الدين

شمولية الدين:
 .1البد أن نعيش مع اآلخرين ونتواصل معهم:
أيها اإلخوة الكرام ،المسلمين معهمم كاماك كمريم ،ومعهمم سم م مرهمرة ،ه ما رمروتاو وايسميراو لهم ا
الكااك وال الس م ،ولكن المسلم اليوم ال يساريع أن يعيش وتده ،فقبل مئم عام كان كل بلد على تمدة ،كمل بلمد
يعيش وتده من دون اواصل ،أما اآلن فالعالم كله أصبح سرح مكاك بعد أن كان غرفم ،بعد أن كان بياما ،بعمد
أن كان قريم ،بعد أن كان قارة ،اآلن ما يتدث في العالم يصل إلى أي مكان في العالم في ثوان معمدودة ،فلم ل
المسلم راء أم أبى ،أعجبه أم لم يعجبه ،يعيش مع اآلخرين.
وه م ا العمميش المرممار يقا ممي أن عممر
واخليا ،كي

ال مماب به م ا الممدين الع مميم ،هممم اوهممموه إرهابمما وقمماج وجهممج

ررح لهم أن دي ا ت اري؟ أن دي ا دين سجم ،دين متبم ،دين عراء ،دين

ام.

 .2العبادات الشعائرية ال تقطف ثمارها اال اذا صحت العبادات التعاملية:
أيها اإلخوة الكرام ،الدين عباداو رعائريم ،وعباداو اعامليم ،وم بعثم ال بي عليه الصجة والسجم وهو يؤكد من خجل
مئاو ال صوص الصتيتم القرعيم أن العباداو الرعائريم ال اقر

ثمارها إال ا ا صتو العباداو الاعامليم ،وأكبر خرأ ،وأكبر

وهم وقع فيه المسلمون أ هم اصوروا أن الدين عباداو رعائريم ليب غير ،مع أن
خلل ،وأكبر ٍ
ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد حجة اإلسالم،
مع أن أداء التقوق مقدم على ال وافل،
إن المرأة تذكر أنها تكثر من صالتها ،وصيامها ،وصدقتها ،غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها ،قال :هي في النار .
[ أحمد عن أبي هريرة ]

دخلت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار ،ال هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ،وال
هي تركتها تأكل من خشاش األرض .
[ ُم َّت َفقٌ َعلَ ْيه ].

ال مام يصلي ويصوم ،لكن ال يدخل الج م ،أل ه أفسد العجقاو.
 .3هذا هو الدين:
أيها اإلخوة ماى صتو؟ ماى رى الدين ليب في الصجة والصيام والتج والزكاة فقر؟ الدين في
المعاملم ،الدين في االلازام ،الدين في األمر وال هي ،أن يرا هللا تيث أمر  ،وأن يياقد تيث ها  ،الدين
أن اكون وقافا ع د تدود هللا ،الدين أن اكون صادقا ،الدين أن اكون أمي ا.

هللا قبل يومين الاقيو بإ سان يعمل في اجارة األغ يم ،وعن رريق سيرااه الكثيرة عثر على م اج
و ِ
غ ائي كاك عليه سمن بقري صا ٍ  ،سعر العبوة بال سبم إلى مبيعها فيه مسافم كبيرة جدا ،ويمكن أن يتقق
عرراو المجيين من صيقم واتدة ،أل ه مسلم ،ويخا

من هللا بتث عن ه ا الم اج بتثا دقيقا ،فعلم فيما بعد

أ ه من ف جو المسالخ ،وقد يكون لتم خ زير ،وقد يكون ع م خ زير ،وقد يكون عيون البقر ،فألغى
عرراو المجيين ،وركلها بقدمه ،أل ه خا
وهللا أعر

من هللا ،ه ا ال ي ريده ،ريد صدقا ،ريد أما م.

أخا أراد ب اء ،واأخر في قل ملكيم الب اء إلى أصتابه ثجثا وعررين س م ،ألسباك ليسو

م ه ،لرواين معين ،ف ن أصتاك ه ه األب يم في أ يسهم ريئا ،فالبيو ار ُا ِري باث ي عرر أليا صار ثم ه اث ي
عرر مليو ا ،وليب باسمه ،اوهموا أن صاتك المرروع يعرقل السجل الرسمي بغيم ابازاز أموالهم ،دفعوا له
مبلغا فلكيا ،قال :ال وهللا ،ال آخ ريئا ،أ ا بعاكم في وقو ،وأخ و أرباتي ،وليب لي ع دكم ريء ،والاأخير
ليب م ي ،فلما آن األوان قل لهم ه ه السججو الرسميم ،ه ا هو المسلم ،إيا أن ا ن أن المسلم يصلي ،وهللا
ال ي ال إله إال هو إن صجة من دون اساقامم ال وزن لها ع د هللا ،وال اع ي ريئا
ضاَ ،ف َي ْج َعل ُ َها َّ
س َنا ٍ
ال تِ َها َم َة ِبي ً
َألَ ْعلَ َمنَّ أَ ْق َوا ًما مِنْ أ ُ َّمتِي َيأْ ُتونَ َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة ِب َح َ
ال ِج َب ِ
ت أَ ْم َث ِ
هللا ُ َع َّز َو َجل َّ
هللا ،صِ ْف ُه ْم لَ َناَ ،جلِّ ِه ْم لَ َنا ،أَنْ َال َن ُكونَ ِم ْن ُه ْمَ ،و َن ْحنُ َال َن ْعلَ ُمَ ،قال َ :أَ َما إِ َّن ُه ْم
سول َ َّ ِ
وراَ ،قال َ َث ْو َبانُ َ :يا َر ُ
َه َبا ًء َم ْن ُث ً
هللا ا ْن َت َه ُكوهَا .
ار ِم َّ ِ
إِ ْخ َوا ُن ُك ْمَ ،ومِنْ ِج ْل َدتِ ُك ْمَ ،و َيأْ ُخ ُذونَ مِنْ اللَّ ْي ِل َك َما َتأْ ُخ ُذونَ َ ،ولَ ِك َّن ُه ْم أَ ْق َوا ٌم إِ َذا َخلَ ْوا ِب َم َح ِ
[ ابن ماجه عن ثوبان ]

في اللت م الاي ااوهم أن دي

في المسجد فأ و واهم ،دي

في البيو،

صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم:
َقا َل ال َّ ِبيِّ َ
َخي ُر ُك ْم َخ ْي ُر ُك ْم ِألَهْ لِ ِهَ ،وأَ َنا َخ ْي ُر ُك ْم ِألَهْ لِي .
[ ابن ماجه ]

دي
زبائ  ،دي

في العمل ،في دكا  ،في الب اعم الاي ابيعها ،في السعر الاي اتدده ،في المعاملم الاي اعامل بهما
في عيادا  ،ه ا المريض أما م في ع ق .

أيها اإلخوة الكرام ،إ ا فهم ا الدين به ا ال تو يمكن أن اصر ،يمكن أن ق ع غير ا به ا الدين الع يم.
 .4مثال عملي عن الدين كيف كان وكيف أصبح:
قصم مساريى قمجوون أ ما مما قصمداها بالم او ،قصمدو أبعادهما ،إ مه مسارميى ت ماري ،فلكمل ممريض
رجممجن يعا يممان بصممتاه ،لكممل مجموعممم مر ممى مممن مممرض واتممد لهممم ج مماح خمماص ،ه مما قاعممم للاممدريب،
مساريى اعليمي ،كان ه ا قديما في مصمر ،مسارميى ال اصمر قمجوون ،والم ي يخمرم ممن المسارميى لمه كسموة
ومبلممم مممن المممال يكييممه لي يممق علممى يسممه فممي أث مماء ال قاهممم ،ه م ه المسارمميى ال م ي يع مد مثمماال إسممجميا ع يممما،
وت ارة ،أصبتو اآلن مأوى للمرمعو ين والمدجالين ،يمأاي الممريض فميمب عماممم هم ا ال اصمر قمجوون ممن

أجل رياء وجع في رأسه ،يمب قيرا ه من أجل رياء ممرض فمي جسممه ،يجبمر اب مه علمى أن يلتمب تجمرا أو
تديدا مع التمض الرديد كي ي رق سريعا ،أصبح ه ا المكان مكان دجل ورعو ة وخرافم ،ليب غير.
ه ه بعض جوا ك الدين ومن مياهيم الدين أي ا الاي غابو عن تياة المسلمين اإلما مم ،فمما همي األما مم
بالم ور اإلسجمي؟
األمانة:
ُ
أمانة الوالي ِة:
.1
أوال :أما م الواليم يقول عليه الصجة والسجم:
صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس ،وإذا فسدا فسد الناس العلماء واألمراء .
[ الجامع الصغير عن ابن عباس بسند فيه مقال ]

العلماء يعلَمون األمر ،واألمراء ي ي ّ ون األمر ،ل ل تي ما قال هللا عز وجل:
سول َ َوأُولِي ْاألَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم
الر ُ
َوأَطِ ي ُعوا َّ
( سورة النساء)

أولو األمر هم العلماء واألمراء ،العلماء يعلمون األمر ،واألمراء ي ي ون األمر ،فإ ا فسد ه ان الص يان
فسدو األمم.
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َيقُو ُل:
ل ل َرسُو َل َّ ِ
هللا َ
َ
اعَ ،وه َُو
اعَ ،وه َُو َم ْس ُئول ٌ َعنْ َر ِع َّيتِ ِهَ ،و َّ
الر ُجل ُ فِي أهْ لِ ِه َر ٍ
اع َو َم ْس ُئول ٌ َعنْ َر ِع َّيتِ ِهَ ،ف ْاإلِ َما ُم َر ٍ
ُكلُّ ُك ْم َر ٍ
َم ْس ُئول ٌ َعنْ َر ِع َّيتِ ِهَ ،وا ْل َم ْرأَةُ فِي َب ْي ِ
اع،
ال َ
ت َز ْو ِج َها َرا ِع َي ٌةَ ،وه َِي َم ْس ُئولَ ٌة َعنْ َر ِع َّيتِ َهاَ ،وا ْل َخا ِد ُم فِي َم ِ
س ِّي ِد ِه َر ٍ
اع َو ُكلُّ ُك ْم َم ْس ُئول ٌ َعنْ َر ِع َّيتِ ِه .
َوه َُو َم ْس ُئول ٌ َعنْ َر ِع َّيتِ ِهَ ...ف ُكلُّ ُك ْم َر ٍ
[ متفق عليه ]

جوهر الدين أ

مسؤول عن عمل  ،أقام هللا زوجا ،أقام هللا أبا ،أقام هللا صاتك ماجر ،صاتك

معمل ،مدير مساريى ،رئيب جامعم ،أساا ا في ص  ،ربيبا ،مه دسا ،هللا عز وجل سيسأل

عن عمل

ودي  ،في عمل ورع  ،في عمل اساقاما  ،في عمل رق ّي  ،ع د هللا من خجل عمل  ،أ و في المسجد
االقى اعليماو الصا ع ،ليب غير ،وفي المسجد قد اقبض الثمن ااصاال باهلل عز وجل ،ولكن مكان العمل
والادين هو في عمل .
أيها اإلخوة ،فارمم ب و عبد المل بن مروان زوجم عمر بن عبد العزيز دخلو عليه فجأة في مصجه
فرأاه يبكي،

قالو :ما لي أرا باكيا؟
قال :دعي ي ورأ ي،
فلما ألتّ و عليه
قال :ويت

ُ
وليو أمر ه ه األمم ،فيكرو في اليقير الجائع ،والمريض ال ائع،
يا فارمم ،إ ي قد

والعاري المجهول ،واليايم المكسور ،والم لوم المقهور ،والغريك واألسير ،والريخ الكبير واألرملم الوتيدة،
و ي العيال الكثير والرزق القليل ،وأرباههم في أررا

البجد ،فعلمو أن هللا سيسأل ي ع هم جميعا ،وأن

خصمي دو هم رسول هللا ،فخيو أال اثبو تجاي ،فله ا أبكي.
هل أت ٌد من اإلخوة التا رين ليب له عمل؟ فهو في عمله مسؤول عن عمله.
ُ
أمانة التولي ِة:
.2
أيها اإلخوة الكرام ،من مسؤولياو الواليم مسؤولياو الاوليم،
سيد ا عمر عين واليا وقال له :ما ا ايعل إ ا جاء ال اب بسارق أو اهك؟
قال له :أقرع يده،
قال للوالي :إ ا إن جاء ي من رعيا من هو جائع أو عار فسأقرع يد  ،إن هللا قد اساخلي ا عن خلقه
ل سد جوعاهم ،و سار عوراهم ،و وفر له ترفاهم ،فإن وفر ا لهم ل اقا ي اهم ركرها ،إن ه ه األيدي خلقو
لاعمل ،فإن لم اجد في الراعم عمج الامسو في المعصيم أعماال ،فارغلها بالراعم قبل أن ارغل بالمعصيم.
أيها اإلخوة الكرام،
َعنْ أَ ِبي َ رٍّ َقا َل :قُ ْل ُ
ك ِب َي ِد ِه َعلَى
وَ :يا َرسُو َل َّ ِ
هللا ،أَ َال َاسْ َاعْ ِمل ُ ِي؟ ـ أي في و ييم أو م صك ـ َقا َلَ :ف َ َر َ
َم ْ ك ِِبيُ ،ث َّم َقا َل:
ي َو َن َدا َم ٌة إِ َّال َمنْ أَ َخ َذهَا بِ َح ِّق َهاَ ،وأَدَّى الَّذِي
ِيفَ ،وإِ َّن َها أَ َما َن ُةَ ،وإِ َّن َها َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة خ ِْز ٌ
ضع ٌ
َيا أَ َبا َذر ،إِ َّن َك َ
َعلَ ْي ِه فِي َها .
[ مسلم ]

أما م الاوليم ال اباعدوا بها كثيرا ،هل ه ا أق ُّل من معلّ ٍم في ص
يعين عليهم عرييا ،فإن عين قريبه ،وفي الص من هو أف ل م ه فقد خان هللا ورسوله ،فما بال بما فوق
ابادائي ع ده ثجثون رالبا ،أراد أن

ل  ،ابدأ بمعلم الص  ،إ ا عين عرييا ليب كيئا أل ه أخ زوجاه إر اء لزوجاه ،وفي هؤالء الرجك الثجثين
من هو أف ل م ه يق م واهاماما وإدارة ب ص التديث الرري

فقد خان هللا ورسوله.

أيها اإلخوة الكرام ،هل اصدقون ،وهللا لعل ه ه القصم اخيي ا جميعا ،لكن التقيقم المُرّ ة أف ل أل
من الوهم المريح :ه ا الرالك ال ي ع د

َمرة

أيها المعلم هل اصدق أ ه أما م في ع ق  ،هل علماه اعليما

صتيتا؟ هل اابعاه؟ هل قرأو و ائيه؟ هل علمو أين قار

عيه؟ هل وجهاه؟ هل ربياه؟ هل صتاه؟ هل

اابعو صجاه؟ أ و معلم مركٍّ  ،يقول ل  :أ ا أعمل على تسك الرااك ،أ ا أ صح ال ي يقول ه ا الكجم أن
يساقيل فورا لئج يتاسبه هللا عز وجل ،ويبتث عن عمل يتقق رموته ،فما ك ه ا الصغير لا اقم من الجهم
الاي عي ا برااك قليل من ريل بريء؟ ما به؟ فل ل المعلم كل رالك في ع قه أما م ،وإن هللا سبتا ه
واعالى سيسأله ع ه يوم القيامم ،قال اعالى:
هللا َيأْ ُم ُر ُك ْم أَنْ ُت َؤدُّوا ْاألَ َما َنا ِ
ت إِلَى أَهْ لِ َها
إِنَّ َّ َ
(سورة النساء)

لم يقل :أن اؤدوا األما م ،قال
أَنْ ُت َؤدُّوا ْاألَ َما َنا ِ
ت
أل ه مرابر فيه مئاو األما او ،فأ و كمعلم هل بي و لهم أن
ساقرم ،وه ه األدلم ،أم أ

القي ه ه ال ريم على الرجك في الص

ريم داروين غير صتيتم ،وهي
ا ي ُاررح فيه ه ه ال ريم ،وأ و

مرااح ،علماه أن اإل سان بدأ من مخلوق وتيد الخليم ،وارور ،أين آدم وتواء؟ من أين بدأو الخليقم في
القرآن الكريم؟ أ و إن لم اررح لهم مخارر ه ه ال ريم وبرج ها فقد خ و األما م.
 .3أمانة الصناعات والحرف:
أيها اإلخوة الكرام ،وهل اصدقون أيها األخوة أن ه ا المريض أما م في ع ق الربيك؟ هل صتاه أم
أخياه؟ هل دللاه على ريء لصالت أم ال لصالته؟ هل صتاه بإجراء عمليم وهو ال يتااجها ،أل

ربيك

جراح؟
أيها اإلخوة الكرام ،وهللا ال ي ال إله إال هو ،سو

تاسك على كل تركم وسك م ،المتاسبم في عمل ،

وأ ا أقسم لكم باهلل أن الربيك المؤمن ال يمكن أن يوصى ،أل ه يعامل ه ا المريض كعبد من عباد هللا ،وهو
يعلم دائما أن هللا يراقبه ،أ ا ال أ يي وجود إخوة كرام من األرباء الكبار المساقيمين الورعين ،هؤالء ميخرة
ل ا ،هؤالء ملو األرباء ،ولكن ه ا

من يساغل جهل المريض ،فيباز ماله برريقم أو بأخرى ،ل ل دين

الربيك في عياداه ال في المسجد فقر ،دين المتامي في مكابه ،هل اعلم علم اليقين أن ه ه الدعوى لن ا جح
وهي خاسرة؟ لما ا اقبل أن اكون وكيج للمدعي ،واعلم علم اليقين أن ه ا اجاهادا في متكمم ال قض ال
يسمح ل أن ا ال ه ه الدعوى ،لكن اقول :مع ا ثما ي س واو أخ م ه ما رئ ا ،ه ا المتامي ال ي يباز أموال
ال اب يجك أن يعاقد أ ه ألغى عبادااه كلها ،ألغى صجاه وصيامه وتجه وزكااه ،وهللا لوال أن ه ا المو وع
خرير جدا لما اجرأو على أن أبوح به ،دي

في عيادا  ،في مكاك المتامي ،أ و مدرب ريا ياو اعريهم

اماتا ا ييوق راقاهم جميعا ،أكثر الرجك تصلوا على أصيار ،هم بتاجم إلى دروب خاصم ع د  ،هللا وتده
يعلم ،أ ا ال أساث ي ترفم ،وال أ زه ترفم ،كل ترفم يمكن أن اكون أكبر عمل صالح ل  ،وكل ترفم يمكن أن
اكون أكبر سبك مهل ل  ،الدين ال صيتم ،والمؤمن ي صح.

أيها اإلخوة الكرام ،األب يم والم رآو والجسور والررقاو أما م في ع ق المه دب ،المصمم كم ب اء ي هار في بجد كثيرة،
ويموو مع ه ا اال هيار عرراو األرخاص ،لما ا ا هار الب اء؟ لخرأ في اصميمه ،أو لخرأ في ماابعاه ،أو لخرأ في المواد،
اإلسم و قد ا اهى ميعوله ،التديد فيه روائك فتميم فال ي ص ع التديد ،وأهمل مراقبم التديد يدفع الثمن ،وهللا ال ي ال إله إال
هو سو

سأل سؤاال دقيقا ،قال اعالى:
َف َو َر ِّب َك لَ َن ْسأَلَ َّن ُه ْم أَ ْج َمعِينَ َ ع َّما َكا ُنوا َي ْع َملُونَ
(سورة الحجر)

الص عم والترفم أداة وأما م في ع ق صاتبها ،هل أاق ها؟ هل تس ها؟ هل رورها أم أهملها؟ فكا و العيوك وال قائص،
وكان الخلل والكساد ،إاقان الص عم جزء من الدين.
أتيا ا ار ّكك لو َح بلّور بسرعم بوسائل غير صتيتم ،يقع ه ا اللوح ،ويقال ريلم كالوردة الماياتم ،أ و اتاسك على
ل  ،تن في بجد ا من خرأ ا اليادح أن كل خرأ أصاب ا قول :هك ا ارايك هللا ،ه ا غير صتيح ،والدليل ،أنّ ال ي فعل ل
متاسك ع د هللا ،قال اعالى:
ص َب ٌة ِم ْن ُك ْم
إِنَّ الَّذِينَ َجا ُءوا ِب ْاإلِ ْفكِ ُع ْ
( سورة النور)

اب َعظِ ي ٌم
َوالَّذِي َت َولَّى ِك ْب َرهُ ِم ْن ُه ْم لَ ُه َع َذ ٌ
( سورة النور)

ال يمكن أن يعيي الاوتي ُد العب َد من المسؤوليم ،كمريض جاء إلى اإلسعا

فأهملاه ص

ساعم فماو،

ال اقل :ماو بأجله ،وه ا ارايك هللا عز وجل ،أ و متاسك عن ه ا الاقصير ،ويوم يهم أعمال ا أما م،
وس تاسك عليها ع دئ يمكن أن اصر على أعداء ا ،بل يمكن أن ق ع أعدائ ا أن دي ا ت اري.
 .4أمانة البيئة:
أيها اإلخوة الكرام ،الرجرة وال بام أما م في ع ق المزارع ،أتيا ا يسمدها بأسمدة ا ر اإل سان ،وأتيا ا
يعريها هرمو او ازيد من تجمها ،ويرايع السعر على تساك الصتم ،ه ا

هرمو او مسرر م وهي

مم وعم دوليا ،لك ها ارارى اهريبا ،واب ّخ بها ه ه ال باااو ،فإ ا بالثمار كبيرة وزاهيم ،وبج رعم ،صيااها
الييزيائيم عاليم جدا ،والكيميائيم صير ،من أجل الربح سبّك لل اب أمرا ا كثيرة ،هل اصدقون أن مادة
كيماويم ارش بها كروم الع ك ه ه المادة جهازيم ادخل في ب يم تبم الع ك مهما غسلو ه ا الع قود اكون
المادة المسرر م

من الع ك ،ه ه المادة إ ا أكل الع ك قبل سام أرهر من م ي البخ اسبك السرران ،ه ا

الدواء مريح ال يبقي دبورا ،وقد يأكل الدبابير خمب المتصول ،وبه ه الرريقم سلم المتصول ،وماو ال اب،
لما ا سبّك السرران ،وقد أ عا

صارو عررة من المواد التاف م ،والمواد المسرر م والمواد الكيماويم؟

وه ا ص اعاو غ ائيم خريرة جدا.
تي ما ايهم الدين في عمل  ،في دكا  ،في معمل  ،يمكن أن ا ا

مادة مسرر م إلى مادة غ ائيم ازيد

من لو ها األبيض ،ويرايع السعر على تساك صتم ال اب ،فل ل ق يم الدين ق يم أساسيم ،وهللا ال ي ال إله

الدين أبدا في المسجد ،بل هو في معمل  ،في دكا  ،في عيادا  ،في مكاب اله دسي ،في
إال هو أ ا ال أفهم
َ
ص ّي أيها المعلم ،في تقل الاجارك أيها المزارع ،في الب اء أيها المه دب.
 .5أمانة المواطنين المراجعين:
أيها اإلخوة الكرام ،ه ا المراجع أما م في ع ق المو

 ،بإمكا

أن اعريه الموافقم بدقيقم ،اقول له:

اعال غدا ،هو جاء من مدي م أخرى ،كلمم ( :اعال غدا ) اقا ي أن ي ام في الي دق ،ويدفع المال ،وبإمكا
اعريه الموافقم اليوم ،هو أما م في ع ق  ،بإمكا

أن اسهل له الموافقم ،وبإمكا

أن

أن ا ع العراقيل أمام ه ه

الموافقم من أجل ابازاز ماله ،هو أما م في ع ق  ،وإن هللا سيسأل عن ه ه األما م.
 .6أمانة المعامالت:
البيمموع أما ممم ،الممديون أما ممم ،المواريممث أما ممم ،الودائممع أما ممم ،الرهممون أما ممم ،العممواري أما ممم ،الوصممايا
أما م ،الهباو أما م.
 .7أمانة األعراض:
يدخل في ه ه األما م أما م األعراض ،ك ّ ال يب والسمع والبصر ،واللسان واليمد عمن أعمراض ال ماب،
صلَّى َّ
ف َعنْ َعا ِئ َر َم َقالَ ْ
وَ :ت َكي ُ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َرجُج َف َقا َل:
ْو لِل َّ ِبيِّ َ
ام َلرأَةٌَ ،و َقالَ ْ
لتَ :فقُ ْل ُ
ت َر ُج ًلالَ ،وأَنَّ لِلي َكل َذا َو َكل َذاَ ،قالَ ْ
س ُّرنِي أَ ِّني َح َك ْي ُ
لت
سلول َ َّ ِ
صلفِ َّي َة ْ
هللا ،إِنَّ َ
لتَ :يلا َر ُ
َما َي ُ
ير ًةَ ،ف َقال َ:
ِب َي ِدهَا َه َك َذاَ ،كأ َ َّن َها َت ْعنِي َقصِ َ
ت ِب َكلِ َم ٍة لَ ْو َم َز ْج ِ
لَ َقدْ َم َز ْج ِ
ت ِب َها َما َء ا ْل َب ْح ِر لَ ُم ِز َج .
[ الترمذي ،أبو داود ،أحمد ]

أيها اإلخوة ،أما م اللسان أنْ ال ا رق إال بالتق ،وال اقبل إال التق ،وال اغاك ،عد اإلمام الغزالمي أ مواع
المعاصي الماعلقم باللسان بالعرراو في كاابه.
 .8األمانة العلمية:
أيها اإلخوة الكرام ،واألما م العلميم أما م اارجم كاابا ،واعزوه إلي  ،هو ليب من ع مد  ،اأخم صما وال
ا كر من أين أخ و ه ا ال ص ،ه ا أي ا يا اقض مع األما م العلميم.
أيها اإلخوة الكرام ،يقول عليه الصجة والسجم:
إن هللا تعالى سائل كل راع عما استرعاه قلت رعيته أم كثرت حفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الزوج
عن زوجته والوالد عن ولده والسيد عن خادمه هل أقام فيهم أمر هللا

.

[ الجامع الصغير بسند حسن عن أنس ]

 .9أمانة المجالس:
أيهمما اإلخمموة ،المجلممب أما ممم ،يجممك أن اتي م  ،أما ممم المسممجد ،إال إ ا مجلممب فيممه خرممم ال اهمما عممرض
امممرأة ،إن سممكو فقممد خ ممو األما ممم ،إن كممان فممي المجلممب خرممم ل هممك مممال زيممد أو عبيممد ،إن سممكو فقممد خ ممو
األما م ،ا اها عرض ،أو أكل مال ،أو سي دم ،ه ه المجالب ع دئ األما م أن ابوح بالم مامين ،يقمول عليمه
الصجة والسجم:
ال ِب َغ ْي ِر َحق
س ْف ُك د ٍَم َح َر ٍام ،أَ ْو َف ْر ٌ
ِسَ ،
ِس ِب ْاألَ َما َن ِة ،إِ َّال َث َال َث َة َم َجال َ
ا ْل َم َجال ُ
ج َح َرا ٌم ،أَ ْو ا ْقتِ َطا ُع َم ٍ

.

[ أحمد ،أبو داود ]

أمانة العالقات الزوجية:
.11
بقيو أما م العجقاو الزوجيم:
ام َرأَتِ ِهَ ،و ُت ْفضِ ي إِلَ ْي ِهُ ،ث َّم َي ْن ُ
ش ُر سِ َّرهَا .
إِنَّ مِنْ أَ ْع َظ ِم ْاألَ َما َن ِة ِع ْن َد َّ ِ
الر ُجل َ ُي ْفضِ ي إِلَى ْ
هللا َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة َّ
[ مسلم ،أحمد ،أبو داود عن أبي سعيد ]

في مجالب اليسقم ياتدثون عن زوجااهم ،وفي مجالب الياسقاو ياتدثن عن أزواجهن ،وعن عجقااهن التميمم ،وعن
عيوك الزوم ،وعن عيوك الزوجم ،وه ا من أرد أ واع األما م.

الدين شامل لنواحي الحياة كلها:
أيها اإلخوة ،التقيقم المو وع رويل ،يجك أن اعلم ،أن الدين في اجارا  ،في عمل  ،في كسك مال  ،في أفرات  ،في
أارات  ،في تل  ،في ارتال  ،في سير  ،في السلم ،في الترك ،في الردة ،في اليقر ،في الغ ى ،كل ريء ايعله اتاسك عليه،
قال اعالى:
َف َو َر ِّب َك لَ َن ْسأَلَ َّن ُه ْم أَ ْج َمعِينَ َ ع َّما َكا ُنوا َي ْع َملُونَ
(سورة الحجر)

أيها اإلخوة الكرام ،قال اعالى:
هللا َيأْ ُم ُر ُك ْم أَنْ ُت َؤدُّوا ْاألَ َما َنا ِ
ت إِلَى أَهْ لِ َها
إِنَّ َّ َ
( سورة النساء)

عمل أما م ،وبيا أما م ،واب

أما م ،واب ا أما م ،وكل أ واع أعمال  ،ه ا اإل سان ال ي أمامم أما مم

في ع ق .
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