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 األََمـاَنة  

 

ي لله  الحمد   ، بهأداءه  أََمرَ  الذه ، الَعطايا َجزيلَ  ذلكَ  عَلى َوَرتَّبَ  األَماناته باته ، وسائهره  والَغْدره  اْلَمْكره  عنه  سبحاَنه   َوَنهى والهه َياناته  عَلى وأْوعدَ  الخه

، َوأََشدَّ  الَعذابه  أليمَ  ذلك ق وباته ه   الع  ه ،وأتوب   تعالَى أَحَمد  ه ، إليهه  وأشك ر  نْ  ي حهب   له، َشريكَ  ل َوْحَده  للا   إل إهلَهَ  لَّ  أن وأشهد   وأَستغفهر  هه  مه  عباده

قينَ  َناَء، الصاده هره  البهر   أَْهلَ  األم 
، والخْيره  َوالط  نا أنَّ  وأشهد   واْلَوفاءه ه  محمدا   نبهيَّ ين ه   وَرسول ه ، َعْبد  وف   وَخلهيله ، َوْحيههه  علَى وأمه دقه  اْلَمْوص   بهالص 

، كْ  وسل مْ  َصل   الله مَّ  َواألمانةه ْهره  أْهله  آلههه  وعَلى عليهه  وباره
، الط  مْ  والَعدالةه، الَفْضله  أ ولهي وَصْحبههه  واألماَنةه يهه اْلَخْيره  وتابهعه ، واإلحسانه  به َياَنةه  والد 

 .القيامةه  َيْومه  إهلى الخيانةه، َعنه  وَتَخلَّى بهاألمانةه، َتَحلَّى َمنْ  وك ل  

 

ا  :بعد   أمَّ

 

بادَ - للاَ  فاتق وا ْحَدَثات ها، األم وره  وشرَّ  ،r محمد   هدي   الَهْديه  وخيرَ  للاه، كتاب   الحديثه  َخْيرَ  أنَّ  واْعلَم وا -للاه  عه ْدَعٌة، م ْحدثة   َوك لَّ  م   بدَعة   َوك لَّ  به

 .َضاللةٌ 

 

 :المسلمونَ  أي ها

 

ها، َعظيمٌ  األمانةَ  إهنَّ  ينه  في شأْن ها َكبهيرٌ  َقْدر  عاَيتهها، بَتْحقيقهها األْمر   جاءَ  ولذلكَ  -وجلَّ  عزَّ - للاه  ده ك مْ  للاََّ  إهنَّ : ( سْبَحاَنه   يقول   وره وا أَنْ  َيأْم ر   ت َؤد 

نْ  األمانةه  أداءَ  سبحاَنه وجعلَ [ 85:النساء) ]أَْهلهَها إهَلى اأْلََماَناته  فاته  َوأََهم   اإليمانه  َدلئله  أعظمه  مه ينَ : ( وتقدَّسَ  تعالَى فقالَ  المؤمنيَن؛ صه  َوالَّذه

مْ  مْ  ه  ََماَناتههه مْ  أله هه ونَ  َوَعْهده  .[5:المؤمنون) ] َراع 

 

ْظَمى واآلية   رَ  - الع  َظمه  مكاَنتهها، وَبيانه  األمانةه، َشأْنه  في -المسلمينَ  َمعاشه َلتهها وعه بحاَنه   قول ه   ههيَ  َمْنـزه وَرةه  في س   َعَرْضَنا إهنَّا(  األحزابه  س 

َماَواته  َعلَى اأْلََماَنةَ  َباله  َواأْلَْرضه  السَّ ْلَنَها أَن َفأََبْينَ  َواْلجه ْنَها َوأَْشَفْقنَ  َيْحمه ه   اإْلهنَسان   َوَحَمَلَها مه ا َكانَ  إهنَّ نْ  َلَها َفَيا[ 23:األحزاب) ] َجه ول   َظل وم   مه

طوَرةَ  ت َبي ن   عظيَمة   آَية   َظمَ  األْمره  خ  ،اْلَمْسئ وله  وعه ةه نْ  والجبال   واألرض   السموات   أْشَفَقته  َحْيث   يَّ نْ  وَخاَفتْ  األماَنةه، َحْمله  مه  َحْملهها، َعواقهبه  مه

نَ  ذلكَ  في التَّْقصيره  علَى َيَتَرتَّب   لهَما َكاله  الَعذابه  مه  .!!والنَّ

 

نَّةه  وفي نْ  ول ائتَمَنَك، َمنه  إلى األماَنةَ  أَد  : » -والسالم   الصالة   عليهه - قالَ : المطهََّرةه  الس  نَّةه  في َوَردَ  كما ؛«َخاَنكَ  َمنْ  َتخ  يانةَ  أن: أَْيضا   الس   الخه

نْ  األمانةه  فهي فاته  مه يثه  في كما المنافهقهيَن؛ صه ثَ  إهذا: َثالثٌ  المنافهقه  آية  : »قالَ  r النبيَّ  أنَّ  الصحيَحْينه  في t هريرةَ  أبي َحده  َوَعدَ  وإذا َكَذبَ  َحدَّ



نَ  وإذا أَْخَلَف، ه ، أحمد   اإلمام   وَرَوى «خانَ  اْؤت مه ينَ  ول له، أمانةَ  ل لهَمنْ  إيمانَ  ل: »قالَ  إهلَّ  r للاه  رسول   َخَطَبنا ما: قالَ  t أنس   َعنه  َوَغْير   ده

 .«له َعَهدَ  ل لهَمنْ 

 

َبادَ  ل وا: للاه  عه م  - تأَمَّ َمك  طوَرةَ  -للا   َرحه َظمَ  األْمره  خ  أْنه  وعه هه  الشَّ ةه  لههذه يَّ نَ  كثيرٌ  اليْومَ  إهلْيَها َيَتَساَرع   الَّتهي الَقضه عافه  مه ، الض  يله َلَمةه  اْلَمَهازه  َوالظَّ

، يله صه  لَمْ : عنهما للا   رضيَ  عباس   ابن   قالَ  َوَقدْ  اْلَمَجاهه ر   للا   ي َرخ  ر   ول لهم ْعسه كَ  أنْ  م وسه ره  ابن   وقالَ  األماَنَة، ي ْمسه  أنَّ  وأَْجَمعوا: اْلمْنذه

ْنه مْ  األْبراره  أْربابهها إهلى َمْرد وَدةٌ  األماناته  اره  مه  .والف جَّ

 

رَ   :المؤمنينَ  معاشه

 

م   جانهبٌ  َيْبَقى فإهنَّه: فيها الوارَدةَ  والن صوصَ  -وجلَّ  عزَّ - للاه  دينه  في وَمكاَنَتها األمانةه  قْدرَ  َعَرْفَنا إذا هه َفت ه   تجب   م  ، ك ل   َلَدى معره َما ل م ْسلم  يَّ  سه

َله وقدْ  نَ  كثيرٌ  َجهه ، مه نَ  كثيرا   فإنَّ  ،«األماَنةه  َمْفهوم  » وهوَ  أَلَ  النَّاسه ونَ  النَّاسه  مه ر   َمْفهوم ها اْنَحَسرَ  لََقدْ  حتَّى َمعانهيها، أْضَيقه  في األماَنةَ  َيْقص 

مْ  ْنَده  ْفظه  في عه  .وأْشَمل  أْوسع   ومفهوَمها وأْثَقل ، أْضخم   اإلسالمه  في َحقيقَتَها أنَّ  َمعَ  ،َوَحْسب   الَوَدائهعه  حه

 

َعة   اْلَمْعَنى، َعظيَمة   -للاه  َشْرعه  فهي- األمانةَ  إنَّ  ، واسه لَلةه ل   الدَّ ا فهي تحمه ها َشتَّى؛ َمعانهيَ  َطياَّتهه  بمْسئ ولياتههه  وقيام ه   بهَتبهعاتههه، المسلمه  ش عور  : يجمع 

نْ  بهه  وي َكلَّف   إليهه  ي وَكل   أَْمر   كل   في ينه  أموره  مه نيا، الد  م   وَيقهين ه   والد  ؛ عزَّ  للاه  أمامَ  َعْنه   َمْسئ ولٌ  أنَّه: الجازه نْ  إليهه  أ ْسنهدَ  ما بكل   لهيقومَ  َوجلَّ  مه

قوقه  للاه  حقوقه  هه  وح   .َوْجه   َخْيره  عَلى عباده

 

ْلمه  أهله  أقوال   اّتفَقتْ  َوَقده  ا(  األحزابه  آيةه  في باألمانةه  اْلم رادَ  أنَّ  علَى العه َماَواته  َعَلى اأْلََماَنةَ  َعَرْضَنا إهنَّ َباله  َواأْلَْرضه  السَّ  أَن َفأََبْينَ  َواْلجه

ْلَنَها ْنَها َوأَْشَفْقنَ  َيْحمه ه   اإْلهنَسان   َوَحَمَلَها مه ا َكانَ  إهنَّ ؛ التَّكاليفه  جميع  ) ل  َجه و َظل وم  ي ةه ى َفَقدْ  بها، قامَ  فَمنْ  الشَّْرعه  للاه، َثوابَ  واْسَتحقَّ  األمانَة، أدَّ

ياَنةه، نفَسه   عرَّضَ  فقدْ  فيها تساهلَ  وَمنْ  نْ  َتْجلهب ه   وما للخه ْخط   مه قوَبة   س  نَيا في َوع   .واآلخهَرةه  الد 

 

ْقياسَ  إهنَّ  ، َحَضارةه  مه َممه
ْعيارَ  األ  َها ومه قهي  َها؛ ر  مه َها، بهَنزاَهةه  ه وَ  إنَّما َوَتَقد  ة   في َخْيرَ  فالَ  أبنائهها؛ وأماَنةه  أَْفراده ، ساَدْتَها أ مَّ َياَنة   فهيها واسَتْشَرى الخه

، الَفساد   ، واإلضاَعة   َوالَغْدر  ة   تزال   ول َوالَمْكر  ، قائَمة   داَمتْ  ما بهَخْير   األمَّ ع: األمر   َهذا اخَتلَّ  وإذا باألمانةه  نهظام ها، واْخَتلَّ  ب ْنيان َها، تصدَّ

يعه  الفَساد   فيها واسَتْشَرى هه  جوانهبههه  بَجمه َوره ، َمْصَدر   األمانةَ  إنَّ . َوص  ، اْلَخْيره  وَيْنب وع   الْفالَحه الحه ب ها والصَّ ْندَ  َمْحمودٌ  صاحه ؛ للاه  عه  ما والنَّاسه

ها، بضاَعةٌ  راَجتْ  ول بهسَببهها، إل اْزَدَهَرتْ  ول بها، إلَّ  أ ّمةٌ  ارتفَعتْ  واها م عاَمَلةٌ  َصَلَحتْ  ول بَغْيره  .بهسه

 

نَ  َكثيرٌ  ت عانهيهه  ما وإنَّ  ؛ مه نَ  المجْتَمعاته ياَنةه  مه يع والَفَساده  الخه هه  بهَجمه ، الفساده  أْنَواعه ي  ، اإلداره ، والَوظيفهي   بهسَببه  هوَ  إنَّما - ذلك وَغْيره  والمالهي 

، في أبنائهها َتْقصيره  لهَيتْ  وما األمانةه ة   ب  نْ  بهأَشدَّ  اإلسالمه  أ مَّ وده  مه ج  لَمةه، اْلَخَوَنةه  و  يَن، الظَّ ينَ  اْلَجَهلَة، الجائهره باده  على المت َسل طه مْ  للاه  عه  بهحهْرمانههه

هم ق وَقه ْم، وَبْخسه مْ  ح  مْ  من وَنْيلهه م  واختهصا كَراَمتههه يَّةه  صاتههه يَّةه  الماد   .َواْلَمْعَنوه

 

رَ  بَّةه  َمعاشه  :األحه



 

نَ  إنَّ  يَمةه  األماناته  مه ها الواجهبه  العظه ْفظ  ه   َتْسبهق   َحْيثَ : «اْلَوَطنه  َمصالهح  » حه ، اْلَوالهده  َمصالهحَ  مَصالهح  نَ  وحفَظه   َولَءه  أنَّ  كما واْلَولَده  مه

راباته  ، الْضطه مٌ  والَغوائهله هه  َبْحب وَحةه  َعَلى والحهْرص  . واْلَعوائهله  لهلْقبائهله  وانتهمائهنا َولئهنا عَلى م َقدَّ نَ  أَْمنههه  وَسالَمةه  َعْيشه ، مه َرابه  ه وَ  الْضطه

ي الميزان    .واألْحزاب   والتَّحال فات   الطوائهف   بهه  ت وزن   الذه

 

ا واحد   فك ل   نَّ رَ  مه ولٌ  :األخياره  اإلهْخَوةه  َمَعاشه هه  َبْيَضةه  حفظه  َعنْ  َمْسؤ  ، هذه ياره ي في َيَده  َيَضعَ  أنْ  وم طاَلبٌ  الد  قينَ  أْيده اده ، الصَّ  ث مَّ  وإيَّاكَ  األْبراره

اكَ  نْ  الَوَطن   ي ْؤَتى أنْ  إيَّ َك، مه ي: َحالهكَ  لهسان   َوْلَيك نْ  َثْغره ونَ  َنْحره َك، د  وَبى َنْحره نَ  فيهه  أنتمْ  ما عَلى تعاَلى للاَ  َشَكْرت م   إهنْ  لكم َفط  ، مه َعمه ْنت مْ  الن   وك 

َدة   َيدا   هه  في واحه نَ  بهه  يتَربَّص   ما ودْفعه  حفظه ، مه هه  َكَفرَ  وَمنْ  النََّقمه ْعمةه  بههذه ، الن  ْسَداةه نَّةَ  هذهه  وأنكرَ  وَجَحدَ  اْلم  ه  : الم ْهداةَ  المه ْلبهس   لهَباسَ  تعاَلى للا   َفَسي 

، اْلَخْوفه  وعه ةه  َبْعدَ  وسيصير   واْلج  زَّ ل   إهَلى والمَنَعةه  العه وعه  الذ  ض   .واْلخ 

 

ون فهيما َمَصالهَحه   وَراقهب وا ،-المؤمنونَ  أي ها- الَوَطنه  هذا في للاَ  فاتقوا ر  َها َيا( ت ْعلهن ونَ  وفهيما ت سه ينَ  أَي  ق وا آََمن وا الَّذه  إهلَّ  م وت نَّ تَ  َوَل  ت َقاتههه  َحقَّ  للاََّ  اتَّ

ْسلهم ونَ  َوأَْنت مْ  م وا*  م  ه  بهَحْبله  َواْعَتصه ا للاَّ يع  ق وا َوَل  َجمه وا َتَفرَّ ه  نهْعَمةَ  َواْذك ر  مْ  للاَّ ْنت مْ  إهذْ  َعَلْيك   إهْخَوان ا بهنهْعَمتههه  َفأَْصَبْحت مْ  ق ل وبهك مْ  َبْينَ  َفأَلَّفَ  أَْعَداء   ك 

ْنت مْ  ْفَرة   َشَفا َعَلى َوك  نَ  ح  ْنَها َفأَْنَقَذك مْ  النَّاره  مه ونَ  َلَعلَّك مْ  آََياتههه  لَك مْ  للاَّ   ي َبي ن   َكَذلهكَ  مه مْ  َوْاَعل موا ،[414-413:عمران آل) ] َتْهَتد  ك  ْؤَتَمن ونَ  َجميعا   أنَّ  م 

، الَوَطنه  هذا أْمنه  عَلى هه َيتههه  واستهْقراره ، وَتْنمه هه َهاره ولونَ  أَنَّكم واَعلم وا وازده هه  َعنْ  -َوَجلَّ  َعزَّ - للاه  أمامَ  َمْسؤ  ْعت ْم، أَمْ  َحفهْظت مْ  األََماَنةه  َهذه  َضيَّ

مْ » مْ  َراع   َفَكل ك  ل ك  ولٌ  وك  تههه  َعنْ  َمْسؤ  يَّ حيحينه  في جاءَ  َكَما «َرعه َمرَ  ابنه  حديثه  َمنْ  الصَّ  القرآنه  فهي ولك مْ  لي للا   َباَركَ . عنه َما للا   َرضيَ  ع 

، اك مْ  وَنَفعنهي العظيمه نَ  فهيهه  بما َوإهيَّ ْكره  اآلياته  مه
، والذ  ْم، لي العظيمَ  للاَ  واْسَتغفر   َتْسَمع ونَ  ما أَق ول   الحكيمه حيم   الغفور   هوَ  إنَّه   ولك   .الرَّ

 

 الثانية الخطبة

 

ي   لله  الحمد   ، الَقوه ، اْلَحق   اْلَملهك   للا   إل إهلهَ  لَّ  أنْ  وأشهد   اْلَمتينه ه  محمدا   أنَّ  وأشهد   المبين  ق   ورسول ه   عبد  ، اْلَوْعده  الصاده ين   وسلَّمَ  للا   صلَّى األَمه

يَن، وصْحبههه  آلهه  وعلى َعليهه  وباَركَ  ينَ  أَْجَمعه ابهعه ينه  يومه  إلَى بهإهحسان   َتبهَعه مْ  َوَمنْ  َوالتَّ  .الد 

 

ا  :َبْعد   أمَّ

 

ق وا بادَ  - للاَ  فاتَّ ك ْم، في للاَ  اتَّقوا -للاه  عه ْم، في للاَ  واتقوا أنف سه يعا   أَنَّك مْ  واْعلَم وا أََماَناتهك  ،ك ل   في لله  أ َمَناءَ  َجمه هه ، في أَْرضه هه  إلْيهه  أ ْسنهدَ  َوفهيَما َمْوقهعه

نْ  ات   مه  .َمْسئ ولهيَّ

 

رَ  ْينَ  َمعاشه  :المسلهمه

 

هه  في الكويت   َتم ر   ة   َمْرَحلة   األيَّامه  هذه نْ  هامَّ نْ  َدقهيَقة   َوَفْتَرة   َحياتهها، مه نهي   مه َها، سه ْمره َوْيتهي ونَ  َيْخَتار   َحْيث   ع  اَبه مْ  الك  نْ  ن وَّ  َمْجلهسه  اْنتهَخاَباته  خهالَله  مه

، ةه رْ  َوَمنْ  األ مَّ ْأيه  في والْختهالَفَ  الْنقهَسامَ  َيَرى المجتمعه  َحاله  في َيْنظ  هه  ي ْدلهي ك ل   ي ْسَبْق، َلمْ  بهَشْكل   النَّاسه  َبْينَ  الرَّ ر   َفهَذا بهدْلوه  وذاكَ  هَذا َيْنص 



ر   م   وك ل   َذاَك، َيْنص  نَ  َمَعه ، الحقَّ  أنَّ  َيْزع  و منْ  الناسه  َفمه َلةه  المشاَرَكةه  إلى َيدع  ، باْختهَياره  الَفاعه َلَحاءه ْنه مْ  الص  و َمنْ  َومه َقاَطَعةه، إلَى َيْدع   َوفهي اْلم 

َناَزَعاته  هذهه  خهَضم   َنا اْلم  وعه  وجلَّ  عزَّ  للا   َيأْم ر  ج  َتابههه  إلى بالر  نَّةه  كه ولههه  وس  ْبَحاَنه   َقالَ  َكَما r َرس  َها( س  ينَ  َياأَي  يع وا آَمن وا الَّذه وا للاََّ  أَطه يع   َوأَطه

ولَ  س  مْ  اأْلَْمره  َوأ ْولهي الرَّ ْنك  وه  َشْيء   فهي َتَناَزْعت مْ  َفإهنْ  مه د  ه  إهلَى َفر  وله  للاَّ س  نت مْ  إهنْ  َوالرَّ ن ونَ  ك  ه  ت ْؤمه يال   َوأَْحَسن   َخْيرٌ  َذلهكَ  اآْلخهره  َواْلَيْومه  بهاللَّ وه
)  َتأْ

جوع  [ 89:النساء] نَّةه  الكتابه  إلى َفالر  لََماءه  وَفْهمه  والس  ا   المَخَرج   ه وَ  فيهه  الناس   َيَتَناَزع   فيما الع  نَ  دائمه ، مه ْصَمة   الفَتنه َحنه  منَ  والعه  .المه

 

 :المؤمنونَ  أيَّها

 

ماوات   بهَحْملهَها َناَءتْ  َحْمل َها، عظيمٌ  األماَنةَ  إنَّ  وَن، السَّ هه  واإلنسان   واألََرض  لمه يَن، رب   أماَنةَ  ي َضي ع   َوَجْهلههه  بظ   المصطَفى أشارَ  وَقدْ  العاَلمه

، َيْومه  ق ْربه  َعلَى َدلَلةٌ  األََماَنةه  َضَياعَ  أَنَّ  الَتْسلهْيمه  وأزَكى الصالةه  أفضل   عليهه  الكريم   ينه  t هريرةَ  أبي َعنْ  صحيحههه  في البخاري   َرَوى َكَما الد 

اعة ؟ متى :r للاه  رسولَ  سأَلَ  أْعرابهّيا   رجال   أَنَّ  دَ  إهَذا» :r فقالَ  السَّ س  ره  أهلههه  َغْيره  إلى األْمر   و  هه . «الساعةَ  فانتظه نَ  إشارةٌ  وهذه بهي   مه  إلى r النَّ

ْرَمةه  لياته  إهسناده  ح  ةه  اْلوه  .لَها أْهال   لَْيسَ  لهَمنْ  العامَّ

 

ور   والمَقاَطَعةه  اْلم َشاَرَكةه  مسأََلةه  في الشرعيَّ  الحْكمَ  أنَّ  كما يَّةه  المصالهحه  َحْولَ  َيد  ده  الشَّْرعه َتحق َقةه  والمفاسه ، كل   في اْلم   المسلمه  الَمْرءه  وعلى سبيل 

ي  .سليم   بقلب   للاَ  أََتى َمنْ  إل َبن ونَ  ول مالٌ  فيه ينفع   ل يوم   في وجلَّ  عزَّ  للاه  أمامَ  َعْنه   سي سأَل   الذي الَحقَّ  َتَحر 

 

 :للاه  في األحبة   أي ها

 

رَ  لقدْ  َلَماء   َقرَّ ْمَلة   الع  نَ  ج  ده  مه نَّةه  للاه  كتابه  منْ  اْلم سَتَقاةه  الشَّْرعيَّةه  القواعه نْ  ،r رسولههه  وس  هه  ومه ده  هذه َرةه  القواعه ده  َدْرءَ  أَنَّ : المقرَّ مٌ  المفاسه  على مَقدَّ

، َجْلبه  م   المصالهح   تزاَحْمته  وإذا المصالهحه َها، َفت َقدَّ نَ  د وَنها المسلمَ  فاتَ  وإنْ  أَْعَظم  ، مه ده  اْلمَصالهح   تعارَضته  وإذا المصالهحه  والحسنات   واْلمفاسه

ْيح   يجب   فإنَّه  : تزاَحَمتْ  أَوْ  والسي ئات   اجهحه  تْرجه ْنَها الرَّ نْ  ب دَّ  َولَ  َله َما، َثالثَ  ل اْلَمْفَسَدَتْينه  إهْحَدى في َيَقعَ  أَنْ  ب دَّ  ل المرء   كانَ  َوإهَذا. مه َما مه هه : أََحده

ْنَكره  تغيير   يجوز   ل أَنَّه   َكما َوَمْفَسدة ، َضَررا   أََقل َها في َيَقعَ  أنْ  عليهه  َوَجبَ  ْنه   أكبرَ  بمنكر   اْلم  ت   بمعروف   األمر   يجوز   ول مه  أَْكَبرَ  َمْعروفا   ي َفو 

ْنه    .مه

 

يَّةَ  ابن   اإلسالمه  شيخ   يقول   َمه   َتْيمه ضه  في َفي ْنَظر   َمْفسَدة  َوَدْفعه  مصلحة   لتحصيله  ا  متَضم ن كان إنْ  والنَهي األمرَ  فإنَّ : للا   َرحه  كان فإن له، المعاره

ل   أوْ  المصالهحه  من يفوت   الذي نَ  َيْحص  ده  مه ما   يكون َبلْ  بههه، َمأْمورا   َيك نْ  لم: أَْكَثرَ  المَفاسه نْ  أكثرَ  مفسدت ه   كاَنتْ  إذا م َحرَّ  لكنَّ : قالَ  ث مَّ . مصلَحتهه  مه

ِه  مقاديره  اعتبارَ  ده  المصالهحه  .الشَّريعةه  بميزانه  ه وَ  والمفاسه

 

 :األحبةه  معاشرَ 

 

ائبه  اْختيارَ  إنَّ  فات   َتَتَواَفرَ  َوأَنْ  وواضَحة ، دقيقة   لهَمَعاييرَ  يخضعَ  أَنْ  يجب   النَّ َمث له  في تتواَفرَ  أنْ  َيجهب   التهي الص  ، م  ةه ي ول األمَّ  يكونَ  أنْ  َيْنَبغه

سا   المرشَّحه  اختيار   َؤسَّ يع   ل صداقات   على م  َزها، نستطه ة   أَوْ  تجاو  ة   أَوْ  مقيَتة ، قَبليَّ َلة ، حْزبهيَّ هه  َوَتك ونَ  قاته غ وط   هذه  قرار   اتخاذه  َنْحوَ  دافهعا   الض 



يته  ِه ْو اخليَّةَ  َقناعَتَنا يخالف   بما بالتصَّ ة   النتيجة   تأْتهي ث مَّ  الدَّ اه   ما عْكسه  عَلى الن هائيَّ ه ، نتمنَّ ي ولذلك ونريد  رَ  أنْ  المسلمه  العبده  عَلى ينَبغه نْ  يتَحرَّ  مه

ل هه  ذلك نَ  أنَّ  ولهَيْعلَمَ  ك  لمه  مه
لَية   الختيارَ  يستحق   ل َمنْ  يختارَ  أنْ  الظ  ة   فالوه  .وَنداَمةٌ  خهْزيٌ  القهياَمةه  يْومَ  َوإهنَّها أمانٌة، العامَّ

 

ي الختيارَ  إنَّ  ينَ  والعدالةه  الكفاَءةه  ألصحابه  يكونَ  أنْ  ينبغه ره يَفةه  هذهه  أْعباءه  َتَحم له  عَلى القاده ينَ  الوظه ، بالمصالح المهَتم  ةه  متأث رينَ  َغْيرَ  العامَّ

م   هه يَّةه  بمصالهحه يَّةه  الشخصه مينَ  والفهَئوه َقد  ةَ  المصالهحَ  م  م في تعالى للاه  أمانة   وهذهه  َعَلْيها، العامَّ  تعاَلى للاه  أمامَ  المسئوليَّةه  َعنه  يخرجونَ  ول أْعناقههه

حيحه  الَوْجهه  عَلى بها بالقهيامه  إلَّ  مْ  للاََّ  إهنَّ (  تعالَى للاه  لهَقْوله  الصَّ ك  وا أَنْ  َيأْم ر   َعْدله بهالْ  َتْحك م وا أَنْ  النَّاسه  َبْينَ  َحَكْمت مْ  َوإهَذا أَْهلهَها إهلَى اأْلََماَناته  ت َؤد 

ا للاََّ  إهنَّ  مَّ ك مْ  نهعه ظ  ا َكانَ  للاََّ  إهنَّ  بههه  َيعه يع  ا َسمه ير  ة   فالكفاَءة  [. 85:النساء) ] َبصه نْ  َشْرطٌ  والق وَّ لَيةه  ش روطه  مه را   إنسان   كل   َفَلْيسَ  العامَّةه، الوه  عَلى قاده

له  عا   صالهحا   ذاتههه  في كان وإنْ  المسئوليَّةه  َتحم  ي   َذر   أبو َفهذا ؛ َتقهّيا   َوره فاره نْ  كانَ  t الغه مْ  الناسه  أَْتَقى مه هه  إهن ي:» َعْنه قالَ  r النبيَّ  أنَّ  إلَّ  وأعبده

يفا   أراكَ   .«َضعه

 

نْ  أَكْفأ   أَنَّه   يعتقهد   َمنْ  يخَتارَ  أنْ  َعَلْيهه  الَيْومَ  النَّاخهبَ  أنَّ  كما هه  مه نْ  وأمانة   َعَدالة   وأكثر   َغْيره واه ، مه  أقل   هوَ  َمنْ  يختارَ  أنْ  شرعا   له يجوز   ول سه

ة ، َمْصلحة   لتحقيقه  أو جماَعة ، أوْ  لقبهيلة   اْنتهماء   أوه  َقراَبة   لهم جرده  وأَماَنة   َعداَلة   أََقل   أوْ  كَفاَءة   يَّةَ  ابن   اإلسالمه  شيخ   قالَ  خاصَّ  فإنْ : للا   رحمه   َتْيمه

هه  إلى األْصَلحه  األَحق   َعنه  َعَدلَ  يقة ، أوْ  مْذَهب   أوْ  بلد   في م رافَقة   أوْ  َصداقة ، أوْ  َبْينه َما َقرابة   ألَْجله  غْيره بيَّةه  جهْنس   أوْ  طره يَّة كالعره سه  والفاره

، والتَّْركيَّةه  يَّةه َها لهَرْشَوة   أوْ  والرومه نْ  يأخذ  ينة   أوْ  منفعة   أوْ  مال   مه ، عَلى َقْلبهه  في لهَضغه وَله   للاَ  َخانَ  فقدْ  َبْيَنه ما، َعداوة   أوْ  األَحق   والمؤمنيَن، َوَرس 

َها َيا(  وَعال جلَّ  بقولههه  َعْنه للا   َنَهى فهيَما ودخلَ  ينَ  أَي  ون وا َل  آََمن وا الَّذه ولَ  للاََّ  َتخ  س  ون وا َوالرَّ مْ  َوَتخ   .[32:األنفال) ] َتْعَلم ونَ  َوأَْنت مْ  أََماَناتهك 

 

ا وإن مَّ ي مه ، التنبهيه   ينبغه ل ه   َمنْ  يختارَ  أنْ  أرادَ  َمنْ  أنَّ  إليهه رَ  أنْ  فعلْيهه  األْصلََح، يجده  ولمْ  دائرتههه  في ي مث  ، األْمَثله  إلى َيْنظ  رَ  أنْ : أيْ  فاألَْمَثله  ينظ 

ة ، صالحا   أكَثر   هوَ  َمنْ  إلى هه  بهَحْسبه  ذلكَ  َفَعلَ  َفإهَذا وَهَكَذا وق وَّ ى فَقدْ  اجتهاده نْ  أكثرَ  للا   يكل ف ه ول األماَنَة، أدَّ ؛ مه هه ْبحانه لقولههه  َمْقد وره ق وا: ( س   َفاتَّ

هه  في يكون   ل وَقدْ : » تيميَّةَ  ابن   اإلسالمه  شيخ   قال[. 41:التغابن) ] اْسَتَطْعت مْ  َما للاََّ  ، لتهْلكَ  أصلح   هوَ  َمنْ  َمْوجوده لَيةه  فاألَمْثلَ  األمَثلَ  فَيْخَتار   الوه

 .«... بهَحْسبهه َمْنصب   ك ل   فهي

 

، َهذا أْمنه  عَلى م ْؤَتَمن ونَ  جميعا   أنَّكم واعلم وا المؤمنونَ  أي ها للاَ  فاتَّقوا نوا الَوَطنه َلك ْم، لهَمنْ  الختيارَ  فأَْحسه مْ  مصلحة   فيهه  لما واجتهدوا ي مث   دينهك 

ْنياكم، ه َعنْ  وجلَّ  عزَّ  للاه  أمامَ  مسئولونَ  أنَّكم واعلموا ود   الشهاَدةه  هذهه  َعنْ  وَيْسأَل كم وجلَّ  عزَّ  للاه  َيَديه  َبْينَ  َسَتقفونَ  أنَّكم وتذكَّروا األماَنةه، هذه

 .[49:الزخرف) ]َوي ْسأَل ونَ  َشَهاَدت ه مْ  َست ْكَتب  ( سبحانه قالَ  َكما

 

م   وصل وا َهَذا يَّةه  ْيره خَ  عَلى للا   رحمك  يَّةه  وأْزكى, البره للاه  بنه  محمد   الَبشره فاَعةه، الحوضه  صاحهبه  عبده م   َفقدْ  والشَّ هه  فيهه  َبَدأَ  بأَْمر   للا   أََمرك   بنفسه

هه  اْلم سب َحةه  بمالئهَكتههه  وَثنَّى بهي   َعلَى ي َصل ونَ  َوَمالئهَكَته   للاََّ  إهنَّ (  وَعال جلَّ  فقالَ  المؤمنونَ  أي ها بهكمْ  َوَثلَّثَ  بق ْدسه َها َيا النَّ ينَ  أَي   َعَلْيهه  َصل وا آَمن وا الَّذه

ا َوَسل م وا ينَ  في إبراهيمَ  آله  وعلى إبراهيمَ  علَى َصلَّْيتَ  َكما محمد   آله  وعلَى محمد   عَلى َصل   اللَّه مَّ [ 81:األحزاب) ] َتْسلهيم   َحميدٌ  إهنَّكَ  العاَلمه

َنا اللَّه مَّ . َمجيدٌ  ي لَ  األَْخالَقه  ألَْحَسنه  اْهده فْ  أَْنَت، إهلَّ  ألَْحَسنهَها َيْهده ا َواْصره َئَها َعنَّ ف   لَ  َسي  َئَها َيْصره ْقَنا اللَّه مَّ  أَْنَت، إهلَّ  َسي  ْدقَ  اْرز   َواألََماَنَة، الص 

ْبَنا َياَنَة، اْلَغْدرَ  َوَجن  نْ  َواْجَعْلَنا َواْلخه كَ عه  مه الهحهينَ  َباده هَلْيَنا َحب بْ  اللَّه مَّ . الصَّ ْنه   اإلهيَمانَ  إ هْ  ق ل وبهَنا، فهي َوَزي  ْفرَ  إهَلْيَنا َوَكر  وقَ  اْلك  ْصَياَن، َواْلف س   َواْلعه

َنا َيا َواْجَعْلَنا نَ  َربَّ ينَ  مه ده اشه زَّ  اللَّه مَّ . الرَّ لَّ  َوأَْهلَه ، اإلهْسالَمَ  أَعه ، الش ْركَ  َوأَذه ينَ  اللَّه مَّ  َواْغفهره  َوأَْهَله  ْسلهمه ، لهْلم  ْسلهَماته نهينَ  َواْلم  ْؤمه ، َواْلم  َناته ْؤمه  َواْلم 

ْنه مْ  األَْحَياءه  ، مه يَرَنا َوف قه  اللَّه مَّ  َواألَْمَواته هه  َوَولهيَّ  أَمه َضاكَ  َطاَعتهكَ  فهي أَْعَماَله َما َواْجَعلْ  لهه َداَك، َعْهده نا   اْلَبلَدَ  َهَذا َواْجَعلْ  ،َوره ْطَمئهّنا   آمه  َسَخاء   م 

ينَ  بهالَده  َوَسائهرَ  َوإهيَمان   أَْمن   َدارَ  َرَخاء   ْسلهمه  .اْلم 
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