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 األمانة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 َاَأشََْْقْقَن َيَحِاْلَاَها َأن َفَأَبَيَن َااْلِجَباِل َرِضَااأَل السََّْْااَااِ  َعَلى َماَنَةاأَل َعَرضََْْاا اهلُل تعاىل: )ِإنَّا يقول

 َجه واًل(. َظُلوًما َكاَن ِإنَّه  نَسان اإِل َاَحَاَلَها ِمَاَها

 

اها اُل أنَّ األمانَة هي األحكاُم والفرائُض اليت أوجَباخَلَوَنُة َن وواْلُمرتدُُّمقصَِّرُة اْلواحلشويَُّة يظنُّ 

سظُر إ  يالسُّصاااا  َّ تعاا  لل  العبااد و وأنَّاهاا أماناُا السَّاوا والوُاُب بالعاهود و ولكنَّ ناهَاسا العلو َّ    

تَّضااَل لسا أنَّ يمقاو لعانيه  الدَّقيقة  وآُاق ه  الواسااعة و ُي يقُ  لسد الطااَّبلا بو ي وىُل إ  العُ األمورا مَب

 األمانَة هلا لدَُّة وجوٍه:

)م(و واليت أَب  أن حيم َلاهااا كااوُّ اإلماااما للي ؤمسني ُمهي واليااُة أم  اْل األمااانااَة أوَّهلااا: أنَّ

ه  أبو الشاُّروراو كما كاَن من قابيو )ل(( وحطد  ل األوَّساُُق ُماْل ااهومحَل امساه وأشافقنَ كرَّمنَي ُميئكة  اْلَماْل

آدَم )ع(و  السَّيبِّهابيو )م( وخيانته  له بطابب  وصاايت ه  لل  رسالة  سيِّدنا    موالنا الوصايِّ لل   وحقد ه 

)األمانُة الااوالياُةو َمان ادَّلاها با يارا حق  كافاَر(و   لليسا سيُمُه:وذلك بدليوا قولا اإلمام للي الرِّضا 

)م( كما أورَد ساااايِّدنا احلطاااانُي بن محدان  للي لإلماما إالَّال جتوُز  يتؤمسنَي الُماْل مرُةإاألمانُة هي ُ

اخلصاااييبُّ )ع( ت كتاا  اهلداية  الكبأ بهنَّه اللَّقُب األلظُم الخ  ُخبَّ به وحَدُه وُ ُيطااامَّ به أحد  

 قبَلُه وال يطمَّ  به أحد  بعَدُه إالَّ مهُوًنا ت لقل ه  ومهبوًنا ت ذات ه .

ليطاا   السَّيبِّاحلقِّ الخ  جيُب أن ُيعب  ألهل ه  ُقط لقول ساايِّدنا ل لُم  هي األمانَة ثانياها: أنَّ

َُ َبْيُتْلا اَنإاْن َكََُسلُِّموا َلَلْيه و  َبْيَتْلا َنوْدُخُلَتاملطايل )ع(: )ح نَي    و ُإْنْم َلَلْيه (ُكْلَيْها  َسَيُمُمْطَتح قًّا 

بو جيُب أداُب األمانة  له لقوله و سع ه  لسهَم ُياُب لدُملُه  قٌّح طااااَتُم احلقِّ لع لماصاااااد    طالب  جاَب

ة  ساابيوا سااواَب طلَبُه أو كاَن لاجًاا لن معرُو َأْهل اَها( إاَل  اأَلَماَناا  ُتؤدُّوْا َأن َيْهُمُرُكْم الّلَه تعا : )إانَّ

ُ ي  َلُم بقبول ه.َك ت سُم خبيصه  وتطُإنََّواْلَمْحُروما(و  لِّلطَّائ وا َحقٌّ َأْمَوال اهاْم طلب ه  لقوله تعا : )َو

 ت ذلَك ألنَّاها َلْن غ اهو يرواَنأحد  روايًة ُي  أوإذا َرصدُ  الرِّواية و ُهي ثالُثاها: أنَّ األمانَة 

اليت اليما و وكم من األحاديث  والتَّعتعا  وأث َم ُقد خاَن اللََّه م ْن أولياب  اللَّه  ايًّل وَمْن خاَن َوخياانًة لهو  
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لطااادات اهم صااَِّرُة ُمقاْلوالشااِّيعُة احلشااويَُّة الطااُّسَُّة ُسطاَاَباها  لليسا ساايُماُهمخاطَبَسا باها األئمَُّة املعصااوموَن 

وسي وغ همو ُخانوا األمانَة بخلَك.ُمحَدثنَي كالشَّاُعي والبُّاْل

 

 نكتفي لعدم اإلطالة وال أللم

 أمحدالباحث الديين العلو  الدكتور أمحد أديب 


