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 ملخص:
جاء النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( باأجنح املناهج لت�سيري 
اأمور النا�س، ومن تلك املناهج ما جاء لتعزيز القيم وتهذيب الأخالق، 
قيمة  تعزيز  يف  النبوي  املنهج  عن  للك�سف  حماولة  البحث  وهذا 
الأمانة؛ واأهمية البحث تكمن يف معرفة املنهج النبوي املف�سية اإىل 
الق�سايا الأخالقية وفَقُه، ويهدف  الوحي ومعاجلة  العمل مبقت�سى 
اإىل اإثبات قيام النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( مبهمته، من تبليغ 
والو�سائل  الأ�س�س  واإثبات  القيم،  وغر�س  النفو�س،  وتهذيب  الدين، 
التي ا�سطبغ بها منهجه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف تعزيز قيمة 
يف  وفاعليته  وجمتمع،  زمان  لأي  املنهج  هذا  و�سالحية  الأمانة، 
تعزيز القيم ال�سامية الأخرى. يبتدئ بالتعريف بالأمانة ومكانتها، 
الأخرى، ويك�سف عن جوانِب فاعليِة هذا املنهج  وارتباطها بالقيم 
من خالل املبحث الثاين، كل ذلك بح�سب املنهج الو�سفي التحليلي 
املتَّبع فيه، وينتهي البحث ببيان ثمراته ونتائجه، اإذ اأثبت البحث اأن 
املنهج النبوي هو اآكد املناهج، واأدقها، ول يغني عنه منهج اآخر اأو 
ي�سد خلة انعدام القيم ال�سامية، بله �سعفها اأو ركودها، كما بيَّ اأنه 
منهج �سهٌل ممكن التطبيق يف اأيِّ زمان وعلى اأي جمتمع، وهو اأي�سًا 
�سالح لتعزيز القيم الإميانية، والأخالقية، وال�سلوكية، الأخرى، كما 
اأداء النبيِّ )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( مهمته يف تعزيز القيم  اأثبت 

وال�سمو بالأخالق، على الوجه الأمّت.
ة: املنهج النبوي، تعزيز، القيم، قيمة، الأمانة. الكلمات الدالَّ

The Approach of Prophet Mohammad (peace be 
upon him) in enhancing the value of honesty

Abstract:

The Prophet, peace be upon him, came with 
the most successful approaches to organize people›s 
lives. Some of these approaches enhance the values   
and refine manners. This research is an attempt to 
reveal the approach of the Prophet in enhancing the 
value of honesty. The importance of this research lies 
in knowing the prophetic approach leading to work 
under revelation and dealing with the ethical issues 
due to that. It aims to prove that the Prophet has done 
his mission to inform the religion, to refine souls and to 
instill values. It also aims to demonstrate the principles 
and the means of his approach to enhance the value of 
honesty, the validity of this approach for any time and 
community, and its effectiveness in enhancing other 
noble values. It starts with the definition of honesty 
and its position and how it is related to other values. It 
reveals the effectiveness of this approach in the second 
topic. All of this is done according to the descriptive 
and analytical approach. The research ends by 
showing its achievement and its findings. The research 
has proved that the prophetic approach is the most 

confirmed of the approaches and the most accurate, 
and that there is no approach that can equal it or fill 
the trait of the lack of noble values, otherwise, their 
weakness or recession. Also, it showed that it is an 
easy approach that is possible to apply at any time and 
in any society. The approach is also good to enhance 
faith, moral, behavioral and other values. Also, it 
confirmed that the Prophet performed his mission in 
enhancing the values completely.

Key words: Prophetic approach, enhancing, 
values, valuable, honesty.

املقدمة
{احلمد هلل الذي اأنزل على عبده الكتاب ومل يجعل له عوجاً 
 قيماً لينذر باأ�شاً �شديداً من لدنه ويب�رش املوؤمنني الذين يعملون 
ال�شاحلات اأن لهم اأجراً ح�شناً  ماكثني فيه اأبداً } ]الكهف:1 - 
3[، وال�سالة وال�سالم على �ساحب املنهج ال�سديد الأقوم، وعلى اآله 
اإىل يوم الدين، �سالة ل  و�سحبه ومن به ائتم، والتابعي باإح�ساٍن 

حت�سى عدداً، ول تبلغ اأمداً. 
وبعد: فقد اّت�سم ع�رص النبوة الأوىل، باأنه ع�رص تلقي املنهج 
النبي  وكان  ال�سوية،  احلياة  جمالت  من  جمال  كل  يف  ال�سحيح، 
املعّلم )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، قد ُبعث متممًا ملكارم الأخالق، 
من  ولعّل  امل�سلمي،  نفو�س  يف  لها  معززاً  ال�سامية،  للقيم  راعيًا 
كثري  بها  تتعلق  �سلوكية،  قيمة  وهي  الأمانة،  قيمة  القيم  تلك  اأبرز 
�سك  ول  الأخرى،  الأخالقية  اأو  الإميانية،  اأو  ال�سلوكية،  القيم  من 
معنيًا  كونه  اهتمامه،  الأمانة  قيمة  اأوىل  الإ�سالمي  املجتمع  اأن 
الإن�ساين  للمجتمع  اخُلُلقي  النتاج  وتطوير  بالب�رصية  بالنهو�س 
عمومًا والإ�سالمي خ�سو�سًا، وقد اآتى ذلك التطوير اأُكله يف مراحل 
�ستى من تاريخ امل�سلمي، حي ُن�رص الإ�سالم باخُللق احل�سن، وُعرف 
التي  الأمم  يف  �سيما  ل  والأمانة،  وال�سدق  املعاملة  بح�سن  اأبناوؤه 

عدمت مثل هذه القيم.
يف  النبوي  املنهج  �س  لتلمُّ متوا�سعة  م�ساهمة  البحث  وهذا 
الغو�س داخل النف�س الإن�سانية، والتاأثري املبا�رص وغري املبا�رص على 
نوازعها للميل بها نحو الفطرة الأ�سا�سية، وا�ستنقاذها من املغويات 
يف  تنا�سب  متمايزة،  واأ�ساليب  متنوعة  بطرٍق  الطارئة،  ال�سيطانية 
اأن  اإل  ت، فال ميكن لنف�س ب�رصية  متايزها اختالف النفو�س واجلبالَّ
جتد نف�سها �سمن اأ�سلوٍب من تلك الأ�ساليب، فمن ل يوؤثر فيه الرتغيب 
قد يردعه الرتهيب، ومن ل يغريه املدحة والثناء قد توؤثر فيه القدوة 

احل�سنة، وهكذا...
الأبحاث،  هذه  ملثل  بحاجة  تعد  مل  الأمة  باأن  القول  اأما 
والتنظرُي البحثي اإمنا يتعلق به العاجز عن التطوير العملي؛ اإذ كل ما 
ينق�س النا�س هو التطبيق العملي، فهو قول غري �سائغ؛ لأن التطوير 
حتى  ف�سيئًا  �سيئًا  عليها  ال�سري  ثم  التطويرية  اخلطى  بر�سم  يبداأ 
ي�سل القا�سد اإىل مق�سده، واملنهج النبوي اأو�سح امل�سالك واأوثقها 
ة، وهو منهج قد ظهرت نتائجه  للو�سول اإىل النه�سة اخللقية املرجوَّ

يف جيل ال�سحابة الكرام )ر�سي اهلل تعاىل عنهم(.
من  ويرفع  الأمانة  قيمة  يعزز  الذي  املجتمع  يف  واملتاأمل 
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اأنه جمتمع هانئ اآمن م�ستقر، �سالح  �سم اأهله بها، يجد  �ساأنها، ويتَّ
للعي�س بطماأنينة، وهو بذلك يجذب نظر املجتمعات حوله، وت�رصئبُّ 
، ول يخفى ما  اإليه اأعناق النا�س، وي�سبح مثاًل يحتذى، ومالذاً ُيوؤمُّ
وقد  والأخروية،  الدنيوية  واملنافع  احل�سارية  الآثار  من  ذلك  يتبع 
بالأمانة  مو�سوٌف  واحٌد  رجٌل  املجتمع  هذا  ا�ستهار  �سبب  يكون 
حمافٌظ عليها – خ�سو�سًا عند انعدامها – كما يقال يف اآخر الزمان: 
»اإن يف بني فالن رجاًل اأمينًا()1(، وبذلك تظهر قيمة الأمانة واأهمية 
تعزيزها يف املجتمع، وُبعد نظر النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، 
اخُلُلقية  املراتب  اأعلى  اإىل  بها  والرقّي  اأمته،  نفع  على  وحر�سه 

ال�سامية، لتكون رائدة الأمم يف الدنيا، و�ساهدة عليهم يوم القيامة.
واملنهج  ومتعلقاتها،  القيمة  هذه  اأ�ستعر�س  البحث  هذا  ويف 
)املنهج  وعنوانه:  بها،  والهتمام  وتقوميها  تعزيزها  يف  النبوي 

النبوي يف تعزيز قيمة الأمانة( .
ي  البحث على تق�سّ البحث و�سبب الختيار: تقوم فكرة  فكرة 
يف  النبوي  املنهج  لكت�ساف  العطرة،  و�سريته  النبوية،  الأحاديث 
النفو�س،  جبّلة  مع  املنهج  ذلك  وان�سجام  الأمانة،  قيمة  تعزيز 
واّطراده، و�سموليته، و�سالحيته لبناء جمتمعات من�سبطة اإميانيًا، 
ة من مهامِّ الر�سالة النبوية ال�ساملة،  و�سلوكيًا، واأخالقيًا، وهي مهمَّ
التي جاءت لرفع الإ�رص عن الب�رصية، وتهذيب نفو�سها، وتهيئتها ملا 

يليق بها من اخلالفة يف الأر�س، واإعمارها.
تعزيز  اإىل  ة  املا�سَّ ة  الأمَّ حاجة  هو  املو�سوع  اختيار  و�سبب 
ي  وتف�سِّ خ�سو�سًا،  الأمانة  قيمة  واإظهار  عمومًا،  ال�سامية  القيم 
يف  النبوي  املنهج  معرفة  دون  املجتمعات،  من  كثري  يف  اخليانة 
يف  بها  الالئقة  قيمتها  اإىل  واإعادتها  املجتمع،  يف  الأمانة  اإحياء 
نفو�س امل�سلمي. وعدم وجود درا�سة مماثلة لهذا اجلانب من درا�سات 

املنهج النبوي ال�رصيف.

أهمية البحث:
تكمن اأهمية البحث يف ا�ستجالء املنهج النبوي الذي هو املنهج 
اين من حيث كوُنه وحيًا، وامل�سلم م�سلٌِّم ب�سالحية واأولوية كل  الربَّ
ما جاء عن اهلل �سبحانه ور�سوله )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، وعليه 
فاإن اأهمية معرفة املنهج النبوي مدرٌج اإىل العمل مبقت�سى الوحي 
ومعاجلة الق�سايا الأخالقية َوفَقُه، واأهم الق�سايا والقيم الأخالقية 
التي ملعاجلتها وتعزيِزها م�سي�ُس احلاجة يف زماننا قيمة الأمانة، 
والبحث ير�سد اإىل معامل املنهج النبوي الذي ُيقطع جزمًا بفاعليته 
يفيد  والتي  بها  املتعلقة  ال�سامية  القيم  ورعاية  الأمانة  تعزيز  يف 

املنهج النبوي يف تعزيزها بال�رصورة.

أهداف البحث:
من  مبهمته،  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  قيام  اإثبات 
حيث اأداء اأمانة تبليغ الدين، وتهذيب النفو�س، وغر�س القيم، واإمتام 

مكارم الأخالق، على اأكمل وجه واأمته.
من  ♦ الأمانة،  قيمة  تعزيز  النبوي يف  املنهج  اإىل  الو�سول 

خالل الدرا�سة التحليلية لالأحاديث ال�رصيفة، و�سريته العطرة.
الأزمنة، وفاعليته يف  ♦ لكافة  اإثبات �سالحية هذا املنهج 

من  ذلك  على  والتدليل  املجتمع،  اأفراد  جلميع  الأمانة  قيمة  تعزيز 
واقع حياة ال�سحابة الكرام.

قيمة  ♦ تعزيز  يف  النبوي  املنهج  �سالحية  من  التحقق 
الأمانة، لتعزيز بع�س القيم ال�سامية الأخرى.

حدود البحث:
اأتناول يف البحث الأحاديث املتعلِّقة بقيمة الأمانة يف الكتب 
وابن  والرتمذي  داود  واأبي  الن�سائي  و�سنن  )ال�سحيحي،  ال�ستة: 
الأحاديث  من  يفتها  ومل  النبوية،  ال�سنة  كتب  اأمهات  لأنها  ماجه(؛ 
املقبولة اإل النزر الي�سري، ول اأخرج عنها اإل قلياًل اإن ظفرت بحديٍث 

متعلق باملنهج النبوي يف غريها.
عليه  اهلل  )�سلى  النبّي  عن  جاء  ما  الزمانية:  البحث  وحدود 
اأو عن ال�سحابة الكرام )ر�سي اهلل  واآله و�سلم( يف ع�رصه ال�رصيف، 

تعاىل عنهم( يف القرن الأول.

منهج البحث:
اأ�سري يف هذا البحث، وفق املنهج الو�سفي التحليلي م�ستقرءا 
اأحاديث الكتب ال�ستة)2( املتعلقة بالأمانة، واأدر�سها درا�سة حتليلية، 
واأ�ستخل�س املنهج النبوي منها، وكل ذلك بح�شب الو�شع والإمكان، 

واألتزم بالآتي:
جمع الأحاديث املتعلقة بالأمانة من امل�سادر، وت�سنيفها  ♦

بح�سب املنهج النبوي يف تعزيز الأمانة فيها.
احلديث؛  ♦ م�سادر  ببع�س  الأحاديث،  تخريج  يف  اأكتفي 

ثبوته،  بيان  واإمنا  كلها،  احلديث  روايات  جمع  مق�سودي  لي�س  اإذ 
ودرجته، والإحالة على امل�سدر الذي اأخرجه.

اأكتفي  ♦ اأحدهما،  اأو  ال�سحيحي،  يف  احلديث  كان  اإذا 
بالإحالة عليه؛ فقد �سلَّمت الأمة ب�سحتهما، وتلقتهما بالقبول.

ذلك  ♦ فلي�س  احلديث،  �سّعفُت  اأو  ح�ّسنُت،  اأو  �سّححُت،  اإذا 
اأو  اإذا �سّححُت،  اأما  واأوافقه.  �سبقني،  اأنقل عمن  واإمنا  ابتداعي،  من 

ح�ّسنُت، اأو �سّعفُت �سند احلديث، فذلك نتيجة بحثي.
ما اأقول عنه يف احلا�سية: انظر، فلي�س منقوًل من امل�سدر  ♦

ه. ه؛ وما مل اأقل فيه: انظر، فهو بن�سِّ بن�سِّ
اأ�ست�سهد يف البحث باحلديث ال�سعيف، مامل يكن منكراً اأو  ♦

واهيًا اأو �سعيفًا جداً، وذلك وفق منهج املحدثي و�رصوطهم يف قبول 
احلديث ال�سعيف.

– يف احلا�سية - با�سم املوؤلف، و�سنة وفاته، يف  ♦ اأعرِّف 
اأّول مو�سع يرد فيه.

بالأعالم،  ♦ التعريف  اأو  احلديث،  غريب  بيان  اأتكّلف  مل 
لت يف ذلك على رجوع القارئ للم�سادر. لالخت�سار، وعوَّ

املبحث األول: التعريف باألمانة، وأهميتها، ورعاية 
اإلسالم هلا، وارتباطها بالقيم األخرى

املطلب األول: التعريف باألمانة

اأمينًا، وهي  اأمانًة، اأي: �سار  اأَِمَن، ياأَْمُن،  الأمانة لغًة: م�سدر 
وقال  فار�س)3(.  ابن  قال  كما  القلب،  �سكوُن  واأ�سُلها  اخليانة،  �سد 

القرطبي: �سميت اأمانة لأنها ُيوؤَمن معها من منع احلق)4(.
تعريف  من  اأدّق  جهدي-  –ح�سب  اأجد  فلم  ا�سطالحًا:  واأما 
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الطاهر ابن عا�سور )رحمه اهلل( اإذ يقول: )وهي احلفاظ على ما ُعهد 
به، ورعيه، واحلذار من الإخالل به �سهواً اأو تق�سرياً في�سمى تفريطًا 

واإ�ساعًة، اأو عمداً في�سمى خيانًة وخي�سًا()5(.
ابن  اإليه  ذهب  وما  عا�سور  ابن  الطاهر  تعريف  بي  وبالربط 
�سكون  اأ�سل املعنى وهو  اإن  القول  اأ�سل املعنى، ميكننا  فار�س يف 
الأمانة، من حيث هي حفاٌظ لعهٍد، ورعايٌة  اأ�سيل عن  القلب، ناجت 

حلٍق.
لي�ست الأمانة – كما هو املتبادر للذهن – حفظ ودائَع ماديًة 
وتاأديتها على وجه الرعاية والتذمم وح�سب؛ بل هي اأعمق من ذلك 
واأ�سمل، فكل ما يحفظ ويوؤدى من غري اإخالٍل داخٌل يف الأمانة، بل 
اأداء العبادات على الوجه التام،  اأمانة العبد مع ربه يف  اإن الأمانة 
واأمانته مع عباد اهلل يف حفظ اأموالهم واأعرا�سهم، وما يوؤمتن عليه 
العهد، والوفاء بالوعد، وكتم  واأ�رصار، فيدخل فيها حفظ  من ودائع 

ال�رص، وغري ذلك .

املطلب الثاين: أهمية األمانة ورعاية اإلسالم هلا
مق�سد  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الكرمي  النبي  خل�س  لقد 
بعثته يف كلمة غزيرة املعاين، خالدة الذكر، وذلك بقوله: )اإمنا بعثت 
لأمتم �سالح الأخالق()6(، ومن اأهم الأخالق التي كانت حمّل املدحة، 
ت  ومو�سع الإجالل، عند العرب قبل النبوة ُخُلُق الأمانة؛ فقد اخت�سّ
قري�ٌس نبيَّ اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بنعت الأمانة وال�سدق، 
ة التي ُعِرف بها، ول �سك اأن  من بي جميع الأخالق وامليزات اخلريِّ

ه اإىل الأمانة من حيث كونه اأداًء للحقيقة كما هي.  ال�سدق مردُّ
وقد تغنى �سعراء العرب بخلق الأمانة، ومتادحوا بحفظ العهد، 
والوفاء، وغريها من الأخالق املتفرعة من خلق الأمانة؛ ولعل من 
الإ�سالم:  قبل  اجلاهلية  اأهل  عند  الأمانة  قيمة  على  الأمثلة  اأقرب 
ا�ستهار ال�سمواأل بن عادياء، وق�سته يف حفظ الأمانة، حتى اإنه اآثر 
ف�سارت  والغدر،  اخليانة  بعار  التلطخ  عن  عو�سًا  للقتل  ابنه  اإ�سالم 
اأوفى من ال�سمواأل، وهو  الركبان ب�سريته، و�سار مثاًل �سائراً، يقال: 

القائل: 

اإين الِكْن���ديِّ  ب���اأدرِع  اإذا م���ا خ���اَن اأق����واٌم َوفي�ُت)7(َوفي���ُت 

ثم لـّمـا �سطع نور الإ�سالم جاء معّززاً كلَّ ُخُلٍق رفيٍع، ومناه�سًا 
كَلّ مبتَذٍل و�سيٍع، ورّغب يف ال�سمو اإىل اأرفع مراتب الأخالق، وجتديِد 
كان  وما  النا�س  عند  م�ستهراً  منها  كان  ما  الِعَتاق،  جايا  ال�سَّ كرمِي 
مندر�سًا، فوجد لدى اأ�سحاب الفطر ال�سليمة َقبوًل، ولدى اأويل الألباب 
َرواجًا، ف�سارت قيمة الأمانة من القيم املعتّز بها عند كل �سيٍد قرٍم، 
و�رصيِف قوٍم، ورتَّب عليها الإ�سالم الأجور العظيمة، وعلى الإخالل 

بها العقوبة الأليمة. 

املطلب الثالث: ارتباط قيمة األمانة بالقيم اإلميانية أو السلوكية أو 
األخالقية األخرى

لها  املوافُق  الإن�سانية،  الفطرة  ديُن  الإ�سالم  ديَن  اأن  �سك  ل 
يف جميع �سعائره و�رصائعه، وكلُّ قيمٍة من ِقَيِمِه متثِّل جزًء مرتبطًا 
بالأجزاء الأخرى، ارتباطًا وثيقًا، ُيكوِّن جمموُع هذه القيم �سخ�سيَة 
هو  يكذب  ل  الذي  فاملوؤمن  وجل،  عز  اهلل  عند  املر�سّيَة  امل�سلم 
بال�رصورة  ي�رصق، وهو  الذي ل  املوؤمن  يزين، وهو  الذي ل  املوؤمن 
املوؤمن ال�سادق، الأمي، الويف؛ ل يكفي اأن يتمّيز يف قيمة من القيم 
ال�سامية، دون اأن يكون له حظٌّ وافٌر من باقي القيم؛ ذلك اأنه اإن كان 
اأمينًا – مثاًل – ولكنه كذوٌب، فاإنه يف احلقيقة لي�س باأمٍي متامًا؛ 
بل هو اأمي جزئيًا – اإن جازت التجزئة يف القيمة -؛ فال�سدق يف 

القول اأمانٌة، اإن مل يحافظ عليها لن ي�ستحق اأن يو�سف بالأمانة.
اأن  اأمانة له، ول يجوز  اأ�ساًل ملن ل  اإميان  قال ابن حزم: )ل 
عر�سها  التي  الأمانة  هو  والإ�سالم  اأمانٍة،  دون  اأمانًة  بذلك  نخ�س 
هذه  عدم  فمن  ال�رصائع،  وقبول  والأر�س  ال�سماوات  على  تعاىل  اهلل 
ل  فيه:  قيل  ومن  له،  اإميان  فال  الأمانات  بع�س  هي  التي  الأمانة 
اأمانة له، فهو حممول على كل اأمانٍة ل على بع�سها دون بع�س()8(.

من هنا جند اأن قيمة الأمانة – وهي قيمة �سلوكية – مرتبطة 
اإذ ميكننا اأن  رباطًا وثيقًا بالقيم ال�سلوكية الأخرى، كالعطاء مثاًل؛ 
تعريف  خالل  من  الأمانة،  قيمة  وبي  القيمة  هذه  بي  الرابط  جند 
لنا  يك�سف  القيمتي  هاتي  بي  العالقة  وحت�س�ُس  ال�سابق؛  الأمانة 
عهد  ما  على  احلفاِظ  يف  و�سعًا  يدَّخر  ل  الأمانة  قيمة  �ساحب  اأن 

به ورعِيه، �سواء كان ذلك على امل�ستوى ال�سخ�سي، اأو على م�ستوى 
الفائ�س  العطاء  �سورة  يف  الأمانة  ُيظهر  مما  املجتمع،  اأو  الأفراد، 

للمجتمع، اأو يظهر العطاء يف �سورة اأمانٍة واأداء حقٍّ متعي.
اخُلُلقية؛  بالقيم  مرتبطة  اأي�سًا  الأمانة  قيمة  تكون  وهكذا 
منها؛  املوؤمن  قلب  يف  توّطد  ملا  وانعكا�ٌس  نتاِجها،  من  الأمانة  اإذ 
العقيدة  وانغرا�ِس  وجل،  عز  اهلل  ومراقبة  والإخال�س،  كالتقوى، 
ال�سحيحة يف نفو�س اأبناء املجتمع؛ كما �سيظهر ذلك - اإن �ساء اهلل 
تعاىل - عند الكالم على املنهج النبوي يف تعزيز قيمة الأمانة يف 

املبحث الثاين.
على  ا�ستمالها  حيث  من  اخُلُلقية  بالقيم  الأمانة  وترتبط 
الأمانة ب�سكٍل اأو باآخر؛ ولعلَّ اأبرز هذه القيم يف التمثيل لذلك قيمة 
لوٌن  ة،  العفَّ وكذلك  الأمانة؛  األوان  من  لون  اأنها  َتقدَّم  التي  ال�سدق، 
تظهُر فيه اأمانُة �ساحبه، بحفاظه على عهد اهلل ومراقبته، وغري ذلك 

من الأمثلة الكثرية.
اأما ارتباط الأمانة بالقيم املهارية، فغالبًا ما يكون ارتباطًا 
النجاح  عوامل  اأهم  من  الأمانة  كون  يف  �رصُّه  يكمن  مبا�رص،  غري 
اأن  فنجُد  مثاًل،  القيادة  قيمة  ولناأخذ  املهارية؛  القيمة  ل�ساحب 
القائد غري الأمي ل ميكن اأن يكون ناجحًا، ول اأن ي�ستفيد من قيمة 

القيادة دون حتليه بقيمة الأمانة .
عن  بع�سها  يغني  ل  الإ�سالمية  القيم  جميع  ذلك  على  وق�س 
غريه، ول تنفك قيمة منها عن احلاجة لأختها، ولذلك فاإين اأرى اأن 
البحث يف منهج النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف تعزيز قيمة 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  منهجه  على  بال�رصورة  ال�سوء  ي�سلط  منها 

و�سلم( يف تعزيز القيم الأخرى.

املبحث الثاني: فاعلية املنهج النبوي يف تعزيز قيمة 
األمانة

املطلب األول: غرس العقيدة الصحيحة يف أفراد اجملتمع مجيعا

اإن غر�س العقيدة ال�سحيحة، وربَط قلب العبد باهلل، هو اخلطوة 
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الأوىل يف ر�سم املنهج ال�سحيح لتعزيز اأي قيمة؛ ذلك لأن فطرة العبد 
نّزاعٌة اإىل الركون لكل ما اأُح�سن غر�سه فيها، فاإذا ما هبَّت يف القلب 
رياح ال�سهوات واخلطرات، مل توؤثِّر يف تلك العقيدة اإل التاأثرَي املثمَر، 
ال�ساحلَة  العقيدَة  ُج  وُين�سِ الهزيلة،  الو�ساو�ِس  اأوراَق  ُي�سِقط  الذي 

الأ�سيلة ... 
وقد غر�س النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( العقيدة يف نفو�س 
املوؤمن  ب�ساأن  والتعريِف  الدين،  من  الأمانة  مكانة  ببيان  النا�س، 
اهلل  )�سلى  قوله  ذلك  على  الأمثلة  ومن  وجل،  عز  اهلل  عند  الأمي 
النبيي وال�سديقي  ال�سدوق الأمي، مع  )التاجر  عليه واآله و�سلم(: 
وال�سهداء()9(. ول اأدّل على ذلك من كوِن قيمة الأمانة من اأوائل القيم 
التي حث عليها النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، حتى �سارت من 
معامل الدين، ومن الأمارات الدالة على �سدق نبوته )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم(؛ ملالم�ستها الفطرَة الإن�سانّيَة ال�سوّيَة، كما جاء يف حديث 
هرقل )ملك الروم(: )عن ابن عبا�س )ر�سي اهلل عنهما( قال: اأخربين 
ماذا  �ساألتك  له:  قال  هرقل  اأن  عنه(  تعاىل  اهلل  )ر�سي  �سفيان  اأبو 
والوفاء  والعفاف،  وال�سدق،  بال�سالة،  اأمركم  اأنه  فزعمت  ياأمركم؟ 

بالعهد، واأداء الأمانة، قال: وهذه �سفة نبي()10(. 
وكان منهُجه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( مت�سمًا بال�سمولية 
لأطياف املجتمع كلِّه، كبرِيه و�سغرِيه، وح�رصيِّه وبدويِّه، ورجاِله 
ون�ساِئه، ما اأنتج جمتمعًا موؤمنًا بهذه القيمة، مقدِّ�سًا لها، راعيًا �سبَل 

احلفاظ عليها ... 
ر�سول  قال: كنا جلو�سًا مع  اهلل تعاىل عنه(  )ر�سي  عن علي 
العالية  اأهل  واآله و�سلم(: فطلع علينا رجل من  اهلل عليه  اهلل )�سلى 
واأليِنِه، قال:  الدِّين  باأ�سد �سيٍء يف هذا  اأخربين  يا ر�سول اهلل،  فقال: 
اإله اإل اهلل، واأن حممداً عبده ور�سوله، واأ�سّده يا  »األيُنه �سهادة اأن ل 
اأمانة له، ول �سالة له، ول  اإنه ل دين ملن ل  الأمانة،  العالية  اأخا 
زكاة له، يا اأخا العالية، اإنه من اأ�ساب ماًل من حراٍم فاأنفقه مل يوؤجر 
عليه، واإن اّدخره كان زاَده اإىل النار، يا اأخا العالية، اإنه من اأ�ساب 
ماًل من حراٍم فلب�س جلبابًا - يعني قمي�سًا - مل ُتقبل �سالته حتى 
ينّحي ذلك اجللباب عنه، اإن اهلل تبارك وتعاىل اأكرم واأجل - يا اأخا 
من  جلباب  وعليه  �سالته،  اأو  رجل،  عمل  يتقبل  اأن  من   - العالية 

حرام()11( . 
ولك اأن تت�سور اأ�سلوب النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف 
غر�س هذه القيمة من خالل هذا احلديث ، وكيف عطف الأمانة على 
ال�سهادتي، وهو عطٌف م�سعٌر ببالغ اأهميتها، ثم اإنه جعل األي �سيء 
الدين  نفى  ثم  الأمانة،  فيه  �سيء  اأ�سّد  وجعل  ال�سهادتي،  الدين  يف 
�سور  من  �سوراً  بّي  ثم  الأمانة،  يف  املفّرط  عن  والزكاة  وال�سالة 
عي  يف  بعده  يقبُح  ت�سنيعًا  اأهلها  على  و�سّنع  الأمانة،  يف  التفريط 
اأهل املروءة والديانة التفريُط يف هذه القيمة، اأو الت�ساهل فيها؛ ول 
�سك اأن يف هذا كفايًة لغْر�ِس القيمة يف قلب املوؤمن غر�سًا م�ستدميًا، 

ل يتاأثر مبرور الأيام، وتعاقب الأزمان.
امُلحاِفِظ  املوؤمَن يف  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  وقد ح�رص 
اأفراد  مع  الأمانة  �سوء  يف  واملتعاِي�ِس  حميطه،  مع  الأمانة  على 
جمتمِعه، فقال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )املوؤمُن من اأَِمَنه النا�ُس 
لتعلم  )النا�س(،  قوله:  اإىل  هنا  ْن  وتفطَّ واأنف�سهم()12(،  اأموالهم،  على 
ٍ و�ُسموٍّ  اأيَّ رقيٍّ يف احلياِة والتعاي�ِس دعا اإليه هذا الدين، واأيَّ حت�رصُّ

ح�سَّ عليه هذا النبي الأمي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.

ال�سحابة  نفو�س  يف  القيمة  هذه  انغرا�س  على  الدلئل  ومن 
�ساأن  وتعظيُمهم  عليها،  هم  وحر�سُ بها،  واهتماُمهم  لها،  تعظيُمهم 
اإن عائ�سة )ر�سي اهلل تعاىل عنها( قالت: قلت:  املت�سف بها، حتى 
يا ر�سول اهلل اأخربين عن ابن جدعان؛ قال النبي )�سلى اهلل عليه واآله 
اجلار،  ويكرم  الكوماء،  ينحر  كان  قلت:  قالت:  كان؟(  )وما  و�سلم(: 
الرحم،  وي�سل  بالذمة،  ويويف  احلديث،  وي�سدق  ال�سيف،  ويقري 
يومًا  قال  )هل  قال:  الأمانة،  ويوؤدي  الطعام،  ويطعم  العاين،  ويفك 
واحداً: اللهم اإين اأعوذ بك من نار جهنم( قالت: ل، وما كان يدري ما 

جهنم، قال: )فال اإذاً()13(. 
ل  ال�سامية،  القيمة  هذه  باأن  نوقن  اأن  ميكننا  احلديث  وبهذا 
ت�ساوي �سيئًا مامل تكن مقرونة بالإميان باهلل تعاىل ور�سوله، واإن 
نَفَعْت �ساحَبها يف الدنيا بالذكر احل�سن، وانتفع بها جمتمُعه وقوُمه، 
اإل اأنها لن تنفَعه يوم يقوم الأ�سهاد، اإل مقرونًة بالإميان، بل اإنها مع 

الإميان ترفعه اأعلى الدرجات، وتبلغ به جليل املقامات.

املطلب الثاني: القدوة احلسنة

�سلبًا، ح�سب  اأو  اإيجابًا  باملوؤثرات  التاأثُر  اآدم  بني  من طبيعة 
املوقف اأو التجربة، واجلنوُح اإىل حماكاة امُلُثل العليا، تزلُّفًا للرفعة، 
لل�رصف وامِلدحة، وما دامت هذه طبيعًة مركبًة فيهم، فهي  وتطلُّبًا 
ل مُتدح ول ُتذم اإل مبا تناط به، ولذلك جعل اهلل عز وجل يف نبيه 
لل�سائرين  ومناراً  به،  للموؤمني  قدوة  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى 
اهلل  ور�سوُل  اإل  جليلٍة،  قيمٍة  ول  ح�سنٍة،  خ�سلٍة  من  تكن  فلم  اإليه، 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( مت�سٌف بها وداٍع اإليها، فمن هناك قال 
اهلل جل وتعاىل:{لقد كان لكم يف ر�شول اهلل اأ�شوة ح�شنة ملن كان 

يرجو اهلل واليوم الآخر وذكر اهلل كثرياً } ]الأحزاب:21[. 
وقد ات�سف )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بالأمانة يف املجتمع 
اجلاهلي قبل اأن تنزل عليه النبوة؛ وا�سُتهر بلقب )الأمي(، قال ابن 
يف  ي�سمى  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  )فكان  اإ�سحاق: 
يوَم  قائلهم  قال  حتى  اإليه()14(،  يوحى  اأن  قبل  الأمي  اجلاهلية 
بناِء الكعبة، واختالِفهم فيمن له حق و�سِع احلجِر الأ�سود يف مكانه: 
و�سغبهم  لر�سالته،  تكذيبهم  مع  هذا   ،)15(... ر�سينا  الأمي  هذا 
ميلك  ول  يخفى،  ل  الذي  باملكان  الأمانة  من  اأنه  اإل  دعوته،  على 
تلّكاأوا يف  لذلك ملا  �سبياًل  اأو جحده، ولو وجدوا  اأعداوؤه نكران ذلك 
الطعن فيه، والتنق�س منه، وقد ظهرت اأمانته عند قومه كذلك اإّبان 
متاجرته يف مال خديجة )ر�سي اهلل تعاىل عنها()16(، فقالت له 
الوحي-:  بدء  ق�سة  يف  نف�سه،  على  خ�سي  مّلا   - ومثبتًة  مطمئنًة 
وتوؤدي  اإنك ما علمت ت�سدق احلديث،  ذلك،  ليفعل بك  اهلل  )ما كان 
اإنه  بل  ذلك()17(،  بك  ليفعل  اهلل  كان  فما  الرحم،  وت�سل  الأمانة، 
ال�سماء  اأهل  اأمي  )اأنا  نف�سه:  عن  قال  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى 
واأهل الأر�س()18(؛ وحي يكون من يدعو اإىل القيمة اأّوَل العاملي 
بها، وامللتزمي باأبعادها، ينعك�ُس ذلك من غري تكّلٍف على اأتباعه، 
واآله و�سلم( وتخليف عليٍّ  النبي )�سلى اهلل عليه  ولعّل ق�سَة هجرة 
من  الودائع)19(،  لأداء  اأياٍم،  ثالثة  وراءه،  عنه(  تعاىل  اهلل  )ر�سي 
النبي  اأتباَع  َيحِمل  مما  ريب  بال  وهو  القيمة،  لهذه  املعززات  اأعظم 
منهجه  باِع  واتِّ عليها،  احلفاِظ  على  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى 
)�سلى  به  مقتٍد  كل  كان  ولو  ذلك؛  و�سلم( يف  واآله  عليه  اهلل  )�سلى 
اأ�سبح يف  مّلا  اقتداوؤه  و�سلم( ملتزما مبا ميليه عليه  واآله  اهلل عليه 
عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اأ�سحاب  كان  كما  الأمناء،  اإل  املجتمع 
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واآله و�سلم( ونقلة العلم عنه )ر�سي اهلل تعاىل عنهم(؛ فقد روي عن 
عمر )ر�سي اهلل تعاىل عنه( )اأنه ملا ُقدم عليه مبا اأ�سيب من العراق، 
قال له �ساحب بيت املال: اأنا اأُدِخله بيت املال، قال: ل وربِّ الكعبة، 
ل ُيوؤوى حتت �سقف بيٍت، حتى اأق�سمه، فاأمر به فو�سع يف امل�سجد، 
والأن�سار،  املهاجرين  من  رجاٌل  وحر�سه  الأنطاع،  عليه  وو�سعت 
فلما اأ�سبح غدا معه العبا�ُس بن عبد املطلب، وعبد الرحمن بن عوف 
)ر�سي اهلل تعاىل عنهم(، اآخذ بيد اأحدهما، اأو اأحدهما اآخذ بيده، فلما 
راأوه ك�سطوا الأنطاع عن الأموال، فراأى منظراً مل ير مثله، راأى الذهب 
اأحدهما:  له  فقال  فبكى،  يتالألأ،  واللوؤلوؤ  والزبرجد،  والياقوت،  فيه، 
اإنه واهلل ما هو بيوم بكاء، ولكنه يوم �سكر و�رصور، فقال: اإين واهلل ما 
ذهبُت حيث ذهبَت، ولكنه واهلل ما كُث هذا يف قوٍم قطُّ اإل وقع باأ�سهم 
اأقبل على القبلة، ورفع يديه اإىل ال�سماء، وقال: اللهم اإين  بينهم؛ ثم 
اأ�سمعك تقول: ) �سن�ستدرجهم من  اأعوذ بك اأن اأكون م�ستدرجًا، فاإين 
ابن جع�سم؟  اأين �رصاقة  ]الأعراف:182[، ثم قال:  حيث ل يعلمون( 
فقال:  ك�رصى  �سواري  فاأعطاه  دقيقهما،  الذراعي  اأ�سعر  به  فاأتي 
اأكرب، قال: قل: احلمد  اهلل  اأكرب، قال:  اهلل  الب�سهما، ففعل، فقال: قل: 
هلل الذي �سلبهما ك�رصى بن هرمز واألب�سهما �رصاقة بن جع�سم اأعرابيًا 
من بني مدلج، وجعل يقلِّب بع�س ذلك بع�سا، فقال: اإن الذي اأّدى هذا 
لأمٌي، فقال له رجل: اأنا اأخربك، اأنت اأمي اهلل، وهم يوؤدون اإليك ما 
اإىل اهلل، فاإذا رتعت رتعوا، قال: �سدقت، ثم فرقه()20(. فانظر  اأديت 
ما  على  ق  املوفَّ الرجل  هذا  عنه(  تعاىل  اهلل  )ر�سي  عمر  اأقرَّ  كيف 
ال�ساحلة منهٌج دقيٌق  القدوة  اأن املنهَج يف  قاله، فكالمه يدّل على 
مهمٌة  ميزٌة  وت�سل�سله  من�سبطًا،  منطقيًا  ت�سل�ساًل  ويت�سل�سل   ، وعمليٌّ
فيه، ذلك اأنه لو التزم كلُّ فرد يف هذه ال�سل�سلة بالقدوة ملا انخرم هذا 

رَد ذلك جياًل بعد جيل... الن�سباط، ولطَّ

املطلب الثالث: الرتغيب والرتهيب

القيم، وتقومي  اآكد املناهج يف تعزيز  الرتغيب والرتهيب من 
ال�سلوك؛ لأن نفو�س النا�س جبلت على الرغبة فيما ينفعها، والرهبة 
مما ي�رصها، )وقد جاء هذا وا�سحًا، مفيداً احل�رص والتوكيد، يف كتاب 
اهلل عز وجل: )وما نر�سل املر�سلي اإل مب�رصين ومنذرين( ]الأنعام: 
قيمة  يف  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  رّغب  وقد   ،)21()]48
اإ�ساعتها  من  ب  ورهَّ النا�س،  نفو�س  يف  به  عّززها  ترغيبًا  الأمانة 

ترهيبًا هّز قلوَب ذوي الإح�سا�س، وفيما ياأتي مناذج من ذلك: 
النبي  ♦ بينما  اهلل تعاىل عنه( قال:  اأبي هريرة )ر�سي  عن 

اأعرابي  القوم، جاءه  واآله و�سلم( يف جمل�س يحدث  )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم(  ال�ساعة؟ فم�سى ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه  فقال: متى 
يحدث، فقال بع�س القوم: �سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بع�سهم: 
ال�سائل عن  اأراه -  اأين -  اإذا ق�سى حديثه قال:  بل مل ي�سمع، حتى 
يعت الأمانُة، فانتظر  ال�ساعة؟ قال: ها اأنا يا ر�سول اهلل، قال: فاإذا �سُ
اأهله  غري  اإىل  الأمر  د  ُو�سِّ اإذا  قال:  اإ�ساعتها؟  كيف  قال:  ال�ساعة، 

فانتظر ال�ساعة. )22(
ال�ساعة،  ♦ عالمة  هي  الأمانة  اإ�ساعة  بكون  فالرتهيب   

اأ�سلوب بليغ يف تعزيز الأمانة ورعيها والهتمام ب�ساأنها، والتنفري 
من التفريط فيها.

عن م�سعود بن قبي�سة اأو قبي�سة بن م�سعود يقول: �سلى  ♦
�سمعت  �ساب منهم:  قال  فلما �سلوا،  ال�سبح،  هذا احلي من حمارب 

ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يقول: )اإنه �سيفتح لكم م�سارق 
واأدى  اهلل  اتقى  من  اإل  النار  يف  ُعّمالها  واإن  ومغاربها،  الأر�س 
الأمانة  يف  التفريط  من  والولة  للعّمال  ترهيٌب  وفيه  الأمانة()23(. 

مما لي�س وراءه قوٌل لقائٍل.
اهلل  ♦ ر�سول  عن  عنه(،  تعاىل  اهلل  )ر�سي  هريرة  اأبي  عن 

اأعلم ل�سحكتم  اأنه قال: )لو تعلمون ما  )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
قلياًل، ولبكيتم كثرياً، يظهر النفاق، وُترفع الأمانة، وتقب�س الرحمة، 
اجُلوُن)24((،  ُْف  ال�رصُّ بكم  اأناخ  الأمي،  غري  وُيوؤمتن  الأمي،  وُيتَّهم 
الليل  كقطع  )فنت  قال:  اهلل؟  ر�سول  يا  اجُلوُن  ُْف  ال�رصُّ وما  قالوا: 
املظلم(.)25( ويف هذا احلديث يعّد النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
اأبرز الفنت املوؤذنة  رفع الأمانة، واتهام الأمي، وائتمان غريه، من 

ب�رص م�ستطري، وفيه من الرتهيب ما ل يخفى .
ومن الرتهيب كذلك ما روي عن عبد اهلل بن م�سعود )ر�سي  ♦

ما  واآخر  الأمانة،  دينكم  من  تفقدون  ما  اأول  قال:  عنه(  تعاىل  اهلل 
اأقوام ل دين لهم)26(. وقد جعل الأمانة  تفقدون ال�سالة، و�سي�سلي 
اأول ما يفقد من الدين، وهو ترهيب من التفريط فيها، وبياٌن لعزَّتها. 

تعاىل  ♦ اهلل  )ر�سي  هريرة  اأبي  عن  جاء  ما  كذلك  ومنه 
ال�ستي  راأ�س  على  اقرتب  قد  �رص  من  للعرب  ويل  قال:  يرويه،  عنه( 
ت�سري الأمانة غنيمة، وال�سدقة غرامة، و ال�سهادة باملعرفة، و احلكم 

بالهوى.)27( 
اأنه  ♦ واآله و�سلم(  النبي )�سلى اهلل عليه  ومنه ما روي عن 

يف  العرفاء  ولكن  عرفاء،  من  للنا�س  بد  ول   ، حقٌّ العرافة  )اإن  قال: 
»وقوله:  احلديث:  لهذا  اإيراده  اإثر  البغوي  الإمام  وقال  النار()28( 
ِر على  العرفاء يف النار، معناه: التحذير من التعر�س للرئا�سة، والتاأمُّ
الأمانة  يوؤد  ومل  بحقه،  يقم  اإذا مل  واأنه  الفتنة،  من  فيه  النا�س، ملا 
النبي )�سلى  ا�ستغناء  العقوبة والنار()29(. ولعّل  اأِثم، وا�ستحق  فيه، 
اهلل عليه واآله و�سلم( عن بيان ال�ستثناء، ل�سهرة ذلك، ومعرفة النا�س 
ى الأمانة يف العرافة، ورعى حق اهلل تعاىل فيها، فاإنه ل  اأن من اأدَّ
ال�ستثناء هو  باأن عدم  القول  الوعيد، ولكن ميكُن  يدخل �سمن هذا 

ملزيد الرتهيب والتخويف، واهلل اأعلم.
قام  قال:  عنه(  تعاىل  اهلل  )ر�سي  هريرة  اأبو  رواه  ما  ومنه 
م  مه، وعظَّ فينا النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( فذكر الُغلول، فعظَّ
اأمره، قال: )ل األفيَّ اأحدكم يوم القيامة على رقبته �ساٌة، لها ثغاٌء، 
فاأقول:  اأغثني،  اهلل  ر�سول  يا  يقول:  لها حمحمٌة،  فر�ٌس،  رقبته  على 
رغاٌء،  لها  بعرٌي،  رقبته  وعلى  اأبلغتك،  قد  �سيئًا،  اهلل  من  لك  اأملك  ل 
يقول: يا ر�سول اهلل اأغثني، فاأقول: ل اأملك لك �سيئًا، قد اأبلغتك، وعلى 
رقبته �سامٌت، فيقول: يا ر�سول اهلل اأغثني، فاأقول: ل اأملك لك �سيئًا، 
اأغثني،  اأو على رقبته رقاٌع تخفُق، فيقول: يا ر�سول اهلل  اأبلغتك،  قد 

راً. فاأقول: ل اأملك لك �سيئًا، قد بلغتك()30(. وكفى بهذا زاجراً ومنفِّ
عنها(  ♦ تعاىل  اهلل  )ر�سي  عائ�سة  روته  ما  الرتغيب  ومن 

ميتًا  َغ�سل  )من  و�سلم(:  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  قال  قالت: 
فاأّدى فيه الأمانة، ومل ُيف�ِس عليه ما يكون منه عند ذلك، خرج من 
فاإن  يعلم،  كان  اإن  منه  اأقرُبكم  ِلَيِله  قال:  اأمه،  ولدته  كيوم  ذنوبه 
كان ل يعلم فمن ترون اأن عنده حظًا من ورع واأمانة()31(. فهل بعد 
مغفرة الذنوب، والرجوع منها كيوم الولدة، مطلٌب ملوؤمٍن ومطمٌح 
العزائم، يف  الهمم، ويقوي  باأن ي�سحذ  الرتغيب كفيل  اإن هذا  ملّتٍق؟ 
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النهو�س بهذه القيمة العظيمة؛ وكذلك َجْعل ميزاِن اختياِر َمن َيغ�سل 
ُل ذا حظٍّ من ورٍع  اأن يكون املغ�سِّ اإن مل يوجد من يعلم -  امليِّت - 
ٌز للحر�ِس على الأمانِة والرقيِّ بها؛ واإن كان  واأمانة، ويف ذلك حمفِّ
هذا الوارد يف جانٍب خا�ٍس هو جانب غ�سل امليت - الذي ل ميلك اأن 
يدفع عن نف�سه ما يقال عنه - اإل اأنه ي�سمل اجلوانب الأخرى بدللة 

الأَوىل. 
ومنه ما روي عن اأبي اأمامة )ر�سي اهلل تعاىل عنه( قال:  ♦

، من جاء بواحدة  قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )�ستٌّ
كان  قد  منهن:  واحدة  كل  تقول  القيامة،  يوم  عهد  وله  منهن، جاء 
و�سلة  الأمانة،  واأداء  وال�سيام،  واحلج  والزكاة،  ال�سالة،  يف  يعمل 

الرحم()32(.
ومنه ما جاء عن ثوبان )ر�سي اهلل تعاىل عنه( قال: قال  ♦

من  بريء  وهو  مات  )من  و�سلم(:  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول 
وانظر كيف حازت  والدَّين، دخل اجلنة()33(.  والغلول،  الكرب،  ثالث: 

قيمة الأمانة ثلثي هذا احلديث!

املطلب الرابع: مبدأ الرقابة الذاتية

اإن الأمي مع نف�سه يف عبادته لربه – يف اخللوات خ�سو�سًا 
– ل بّد اأن ينعك�س ذلك على �سلوكه يف املجتمع؛ ول يعقل اأن يكون 
حاَل �سيامه مثاًل وحي يغلق عليه بابه ممتنعًا عن الطعام وال�رصاب 
ول يراه غري اهلل، ثم بعد اأن يخرج اإىل املجتمع ي�سهل عليه اأن ينق�س 

ما توثق من عرى الأمانة يف قلبه .
وهذه خطوة مهمة يف منهجية تعزيز القيمة؛ لذلك رّكز النبي 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف تقومي املجتمع على تعزيز القيمة يف 
نف�س الفرد اأوًل وب�سكل يدعوه للرقابة الذاتية، فتن�سحب هذه الرقابة 
على جميع اأحواله، يف خلوته، وحال اختالطه باملجتمع، مع نف�سه 
اأوًل، ثم مع غريه، �سواء كان غريه فوَقه يف املنزلة والرتبة، اأو كان 
اهلل  النبي )�سلى  انتهاج  يوؤيد  له؛ ومما  يوؤبه  اأو كان ممن ل  دونه، 
الذي  الرجل  الذاتية حديُث  العناية بالرقابة  واآله و�سلم( ملبداأ  عليه 
اأنه ُيخدع يف البيوع، فقال  ذكر للنبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
قال  خالبة()34(،  ل  فقل  بايعت  اإذا   ( و�سلم(:  واآله  عليه  اهلل  )�سلى 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  نه  َلقَّ العلماء:  )قال  حجر:  ابن  احلافظ 
اأنه  البيع، فيطلع به �ساحبه على  به عند  ليتلفظ  القول  و�سلم( هذا 
القيمة، فريى له  ال�سلع ومقادير  الب�سائر يف معرفة  لي�س من ذوي 
كما يرى لنف�سه، ملا تقرر من ح�س املتبايعي على اأداء الن�سيحة(
الرجل  هذا  مع  يتعامل  من  اأن  على  وا�سحة  دللة  يدل  وهذا  )35(؛ 

باأن  اأ�سعره  فقد  خالبة،  ل  له:  قال  فاإذا  هلل،  مبراقبته  نف�سه  يراقب 
الذاتية، واأن يرى للرجل مبثل ما يرى  الرقابة  اأن يعمل مببداأ  عليه 
ترك  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  اأن  لنا  يتبي  ومنه  لنف�سه. 
م�ساحة للثقة يف النا�س عند بع�سهم بع�سا ، اإذ امل�سلم على الأ�سل 
اأمٌي، مامل يظهر خالف ذلك، وعّزز قيمة الأمانة يف نفو�س املجتمع 
باإ�سعارهم اأنهم على ما ُيتوقع منهم من الأمانة؛ حتى اإنه )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( قال: )اإن الأمري اإذا ابتغى الريبة يف النا�س اأف�سدهم(
ًا الأمراء والولة اأن يعاملوا النا�س على الأ�سل فيهم، وهو  )36(، حا�سّ

ولعّل هذا من  وال�سدق، وغريهما، مامل يظهر خالف ذلك؛  الأمانة، 
الأ�سباب وراء قول النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )ل �سمان على 

موؤمتن()37(، واهلل اأعلم. 

املطلب اخلامس: األساليب التعليمية املؤثرة واملتنوعة

واآله و�سلم( ومتايزت،  النبي )�سلى اهلل عليه  اأ�ساليب  تنوعت 
واأّثرت الأثر البالغ يف تعزيز قيمة الأمانة عند النا�س، وفيما ياأتي 

عر�ٌس موجٌز لهذه الأ�ساليب :
ما  ♦ ذلك  ومن  ر:  واملوؤثِّ والبّناء  املفيد  الق�س�س  اأ�سلوب 

اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  عن  عنه(  تعاىل  اهلل  )ر�سي  هريرة  اأبو  رواه 
بع�َس  �ساأل  اإ�رصائيل،  بني  من  رجاًل  ذكر  )اأنه  و�سلم(:  واآله  عليه 
اأ�سهدهم،  األَف ديناٍر، فقال: ائتني بال�سهداء  ُي�ْسلفه  اأن  اإ�رصائيل  بني 
فقال: كفى باهلل �سهيداً، قال: فاأْتني بالكفيل، قال: كفى باهلل كفياًل، 
قال: �سدقت، فدفعها اإليه اإىل اأجٍل م�سمًى، فخرج يف البحر، فق�سى 
َله، فلم  حاجته، ثم التم�س مركبًا يركبها يقَدم عليه، لالأجل الذي اأجَّ
يجد مركبًا، فاأخذ خ�سبًة فنقرها، فاأدخل فيها األف دينار و�سحيفًة 
فقال:  البحر،  اإىل  بها  اأتى  ثمَّ  َج مو�سَعها،  زجَّ ثم  اإىل �ساحبه،  منه 
كفياًل،  ف�ساألني  ديناٍر،  األَف  فالنًا  ت�سلَّفت  كنت  اأين  تعلم  اإنك  اللهم 
فقلت: كفى باهلل كفياًل، فر�سي بك، و�ساألني �سهيداً، فقلت: كفى باهلل 
له،  الذي  اإليه  اأبعُث  مركبًا  اأِجد  اأن  َجَهْدُت  واأينِّ  بك،  فر�سي  �سهيداً، 
فلم اأقدر، واإين اأ�ستوِدُعكها، فرمى بها يف البحر حتى وجلت فيه، ثم 
ان�رصف، وهو يف ذلك يلتم�س مركبًا يخرج اإىل بلده، فخرج الرجل 
الذي اأ�سلفه ينظُر لعلَّ مركبًا قد جاء مباله، فاإذا باخل�سبة التي فيها 
املال، فاأخذها لأهله حطبًا، فلما ن�رصها وجد املال وال�سحيفة، ثم 
قدم الذي كان اأ�سلفه، فاأتى بالألف دينار، فقال: واهلل ما زلت جاهداً 
يف طلب مركٍب لآتيك مبالك فما وجدت مركبًا قبل الذي اأتيت فيه، 
اأجد مركبًا قبل  اأين مل  اأخربك  اإيل ب�سيء؟ قال:  قال: هل كنت بعثت 
اأدى عنك الذي بعثت يف اخل�سبة،  الذي جئت فيه، قال: فاإن اهلل قد 
فان�رِصْف بالألف ديناٍر را�سداً()38(؛ وجاء يف فتح الباري: )قال اأبو 
هريرة )ر�سي اهلل تعاىل عنه(: ولقد راأيتنا عند ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( يكث مراوؤنا ولغطنا، اأيهما اآمن؟()39(، وُحقَّ لهم اأن 
ِرهم بهذا الأ�سلوب  يكث مراوؤهم يف ذلك، وهو دليل وا�سح على تاأثُّ

النبوّي، وح�سوِل ثمرته لديهم، واإيتاِئه اأكَله يف نفو�سهم.
عنهما،  اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  رواه  الذي  الفتون  حديث  ويف 
ال�سالم(:  �سعيب)عليه  ابنة  مع  ال�سالم(  )عليه  مو�سى  ق�سة  وفيه 
القويُّ  ا�ستاأجرت  اإن خري من  ا�ستاأجره،  اأبت  اإحداهما: يا  )... فقالت 
وما  ته  قوَّ ما  يدريك  ما  لها:  قال  اأن  الغرية على  فاحتمَلْته  الأمُي، 
اأمانته؟ قالت: اأما قوته: فما راأيت منه يف الدلو حي �سقى لنا، مل اأر 
رجاًل قطُّ اأقوى يف ذلك ال�سقي منه، واأما الأمانة: فاإنه نظر اإيلَّ حي 
َب راأ�َسه، فلم يرفْعه  ا َعلم اأين امراأٌة �سوَّ اأقبلت اإليه، و�سخ�ست له، فلمَّ
، ثم قال يل: ام�سي خلفي، وانعتي يل الطريق،  حتى بلَّْغُتُه ر�سالَتك 
َقها، وظنَّ به  فلم يفعل هذا الأمر اإل وهو اأمي، ف�رُصَِّي عن اأبيها و�سدَّ

الذي قالت ... احلديث()40(. 
اأفراد املجتمع،  ♦ نفو�س  القيمة وثباتها يف  اختبار  اأ�سلوب 

ومن ذلك حديث ابن م�سعود )ر�سي اهلل تعاىل عنه( قال: كنت غالمًا 
يافعًا اأرعى غنمًا لعقبة بن اأبي معيط، فجاء النبي )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( واأبو بكر )ر�سي اهلل تعاىل عنه( وقد فّرا من امل�رصكي، 
فقال: )يا غالم هل عندك من لنب ت�سقينا؟(قلت: اإين موؤمتن، ول�ست 
من  عندك  )هل  و�سلم(:  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  فقال  �ساقيكما، 
جذعة مل ينز عليها الفحل؟( قلت: نعم، فاأتيتهما بها، فاعتقلها النبي 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، وم�سح ال�رصع ودعا، فحفل ال�رصع، ثم 
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اأتاه اأبو بكر )ر�سي اهلل تعاىل عنه( ب�سخرة منقعرة، فاحتلب فيها، 
قال  ثم  ثم �رصبت،  تعاىل عنه(،  اهلل  )ر�سي  بكر  اأبو  ف�رصب، و�رصب 
هذا  من  علمني  فقلت:  ذلك،  بعد  فاأتيته  فقل�س،  )اقِل�س(  لل�رصع: 
القول، قال: )اإنك غالٌم معلٌَّم( قال فاأخذت من فيه �سبعي �سورة ل 
ينازعني فيها اأحد()41(. ولعّل نعت النبيِّ )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
عبَد اهلل بن م�سعود )ر�سي اهلل تعاىل عنه( باأنه غالم معلٌَّم ناجت عّما 

ظهر من اأمانته ووثاقته، واهلل اأعلم. 
دون  ♦ الأ�رصار  بع�س  على  الأفراد  بع�س  ائتمان  اأ�سلوب 

غريهم، مما يزيد عندهم الهتمام بالأمانة، والتناف�س يف احلفاظ 
بكونه  عنه(  تعاىل  اهلل  )ر�سي  حذيفة  اخت�سا�س  ذلك  من  عليها: 
�ساحب �رّص ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم()42(، واخت�سا�سه 
باأ�سماء املنافقي، وائتمان ال�سديق على �رصِّ الزواج من حف�سة بنت 
عمر)ر�سي  بن  اهلل  عبُد  روى  كما  عنهما(،  تعاىل  اهلل  )ر�سي  عمر 
اهلل تعاىل عنهما(: اأن عمر بن اخلطاب )ر�سي اهلل تعاىل عنه( حي 
بن  خني�س  من  عنهما(  تعاىل  اهلل  )ر�سي  عمر  بنت  حف�سة  ت  تاأميَّ
ر�سول  اأ�سحاب  من  وكان  عنه(  تعاىل  اهلل  )ر�سي  ال�سهمي  حذافة 
اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ، قد �سهد بدراً، تويف باملدينة، قال 
عمر )ر�سي اهلل تعاىل عنه(: )فلقيت عثمان بن عفان، فعر�ست عليه 
يف  �ساأنظر  قال:  عمر،  بنت  حف�سة  اأنكحتك  �سئت  اإن  فقلت:  حف�سة 
اأمري، فلبث ليايل، فقال: قد بدا يل اأن ل اأتزوج يومي هذا، قال عمر: 
فلقيت اأبا بكر، فقلت: اإن �سئت اأنكحتك حف�سة بنت عمر، ف�سمت اأبو 
بكر، فلم يرجع اإيلَّ �سيئًا، فكنت عليه اأوَجَد مني على عثمان، فلبثت 
ليايل، ثم خطبها ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، فاأنكحتها 
علي  عر�ست  حي  علي  وجدت  لعلك  فقال:  بكر،  اأبو  فلقيني  اإياه، 
اأرجع  اأن  مينعني  مل  فاإنه  قال:  نعم،  قلت:  اإليك؟  اأرجع  فلم  حف�سة 
اإليك فيما عر�ست اإل اأين قد علمت اأن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( قد ذكرها، فلم اأكن لأف�سي �رص ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم(، ولو تركها لقبلتها()43(.
ومنه ما قاله حذيفة )ر�سي اهلل تعاىل عنه(: حدثنا ر�سول  ♦

اأنتظر  اأحدهما، واأنا  اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( حديثي، راأيت 
الآخر، حدثنا اأن الأمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال، ثم علموا من 
الرجل  )ينام  قال:  رفعها،  ال�سنة، وحدثنا عن  علموا من  ثم  القراآن، 
النومة فتقب�س الأمانة من قلبه، فيظل اأثرها مثل اأثر الوْكت، ثم ينام 
النومة فتقب�س، فيبقى اأثرها مثل املجل، كجمر دحرجته على رجلك 
فنفط، فرتاه منترباً ولي�س فيه �سيء، في�سبح النا�س يتبايعون، فال 

يكاد اأحد يوؤدي الأمانة، فيقال: اإن يف بني فالن رجاًل اأمينًا()44(.
ويلحق به اأ�سلوب حتديد قدرات ومهارات الأفراد، واحل�س  ♦

على عدم حتمل املرء ما ل يطيقه من الأمانة: عن اأبي ذر )ر�سي اهلل 
تعاىل عنه( قال: قلت: يا ر�سول اهلل، األ ت�ستعملني؟ قال: ف�رصب بيده 
على منكبي، ثم قال: )يا اأبا ذر، اإنك �سعيف، واإنها اأمانة، واإنها يوم 
ى الذي عليه فيها( القيامة خزي وندامة، اإل من اأخذها بحقها، واأدَّ

.)45(

عن  ♦ الطرف  وغ�سِّ  الأخطاء،  بع�س  عن  التجاوز  اأ�سلوب 
ق�سة  ذلك  من  القيمة:  على  احلفاظ  �سبيل  يف  التجاوزات،  بع�س 
حاطب بن اأبي بلتعة )ر�سي اهلل تعاىل عنه( يف فتح مكة،)46( وكيف 

واآله و�سلم(  النبيِّ )�سلى اهلل عليه  اإىل قري�س يخربهم بقدوم  اأر�سل 
عليهم، فلما اأطلع اهلل عز وجل نبيَّه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( على 
الأمر عاتبه و�سفح عنه؛ ل�سابقته يف الإ�سالم وغزوِة بدٍر، وكان يف 

ذلك تنويه ب�ساأن الأمانة وحتذير �سمنيٌّ من التفريط فيها.
اأ�سلوب اإ�رصاك طيوف املجتمع كلها يف مهمة حمل القيمة  ♦

حديث  وهو  رعيته()47(،  عن  م�سوؤول  وكلكم  راٍع  )كلكم  ورعايتها: 
مقوِّمات  يف  ُي�رَصك  الناجح  فاملجتمع  وافر؛  حظ  فيه  للقيم   ، عامٌّ
نه�سته كلُّ من ينت�سب اإليه، وكلٌّ ح�سَب طاقته وقدراته، وبذلك تفوَّق 
املجتمع النبويُّ على �سائر املجتمعات، اإذ مل يكن فيه اأحٌد ل ُت�ستثمر 
و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  اأن  فنجد  اأمته،  نفع  يف  طاقاته 
رجال  فهم  القيم،  على  احلفاظ  مهمة  يف  والغلمان  ال�سبية  اأ�رصك 
ومن  تليهم،  التي  الأجيال  ح�سارة  تقوم  اأكتافهم  وعلى  امل�ستقبل، 
ذلك ائتمان اأن�س )ر�سي اهلل تعاىل عنه( على ال�رص: عن اأن�س )ر�سي 
اهلل تعاىل عنه( قال: )اأتى عليَّ ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
واأنا األعب مع الغلمان، قال: ف�َسلَّم علينا، فبعثني اإىل حاجة، فاأبطاأت 
على اأمي، فلما جئت قالت: ما حب�سك؟ قلت: بعثني ر�سول اهلل )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( حلاجة، قالت: ما حاجته؟ قلت: اإنها �رص، قالت: 
ل حتدثن ب�رص ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأحداً. قال اأن�س 
)ر�سي اهلل تعاىل عنه(: واهلل لو حدثت به اأحداً، حلدثتك يا ثابت()48(. 
ويف هذا احلديث دلئل جمة على عنايِة ذلك املجتمع املبارك بهذه 
القيمة العنايَة الق�سوى، حتى اإن ال�سبي رغم �سغر �سنه ليحافظ على 
الأمانة ول يطلع على ال�رص اأقرب النا�س واأحبَّهم اإليه، والأمُّ تعّزز ذلك 
يف نف�س �سبيها وحتثه على حفظ الأمانة واأن ل يطلع عليها اأحداً، 
ثم اإن هذه القيمة بقيت لديه )ر�سي اهلل تعاىل عنه( حتى اآخر عمره، 
– وهو من اأخ�سِّ النا�س به، واأثبِتهم فيه -: واهلل لو  فيقول لثابت 

حدثت به اأحداً، حلدثتك يا ثابت. 
اأ�سلوب ال�ستغناء عن خدمات من يظهر منه احلر�س على  ♦

العمل، خمافة وقوعه يف التفريط، ومراعاِة م�سلحته ال�سخ�سية على 
 – التفريط يف الأمانة  الداّلة على خطورة  اأداء الأمانة: فالن�سو�س 
الوعيد  التي يعظم  الأعمال  امل�سلم من  ينِفر  اأن  – ت�ستدعي  مرَّ  كما 
تكن  مامل  اإليها،  بنف�سه  يبادر  ل  واأن  فيها،  بالأمانة  الإخالل  على 
ثمَّ م�سلحة ل تتاأَّتى اإل بذلك، اأو اأن ُيدعى اإليها، فاإذا ما ُدعي اإليها 
ا�ستعان باهلل عليها. اأما اإذا ظهر منه احلر�س عليها بطلبها والتقدم 
م�سلحة  على  ال�سخ�سية،  م�سلحَته  تقيمه  على  ينمُّ  ذلك  فاإن  اإليها، 

العمل املوكل اإليه، وهو ما يخ�سى عليه من الإخالل بالأمانة. 
اإىل النبي  اأقبلت  اأبي مو�سى )ر�سي اهلل تعاىل عنه( قال:  عن 
اأحدهما  الأ�سعريي،  واآله و�سلم( ومعي رجالن من  )�سلى اهلل عليه 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ور�سول  ي�ساري،  عن  والآخر  مييني،  عن 
اهلل  عبد  يا  اأو  مو�سى،  اأبا  )يا  فقال:  �ساأل،  فكالهما  ي�ستاك،  و�سلم( 
يف  ما  على  اأطلعاين  ما  باحلق،  بعثك  والذي  قلت:  قال:  قي�س«،  بن 
�سواكه  اإىل  اأنظر  فكاأين  العمل،  يطلبان  اأنهما  �سعرت  وما  اأنف�سهما، 
من  عملنا  على  ن�ستعمل   - ل  اأو   - )لن  فقال:  قل�ست،  �سفته  حتت 
اأراده، ولكن اذهب اأنت يا اأبا مو�سى - اأو يا عبد اهلل بن قي�س - اإىل 

اليمن ...( احلديث)49(. 
هذا  مثل  اإذ  النا�س،  هدايا  الُعّمال  من  يقبل  من  بذلك  ويلحق 

الفعل ُيعرِّ�س باأمانة العامل، ويطعن فيها، كما قال ال�ساعر)50(: 

ق���وٍم ب���اب  الهدي���ة  اأت���ت  تطاي���رت الأمان���ة م���ن كواه���ااإذا 
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عليه  اهلل  )�سلى  النبي  ر�سم  نبوي،  منهج  واملدح  الإطراء  اإن 
ل  القيم،  تعزيز  يف  بالٌغ  اأثٌر  وله  قيوده،  وبيَّ  حدوده،  و�سلم(  واآله 
�سيما قيمة الأمانة. ولعّل اأ�سهر من زّكاه النبي )�سلى اهلل عليه واآله 
اأبو عبيدة بن اجلراح )ر�سي اهلل تعاىل  اأمانته، �ساحبه  و�سلم( يف 
عنه(، فعن حذيفة )ر�سي اهلل تعاىل عنه( قال: جاء العاقب وال�سيد 
�ساحبا جنران، اإىل ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يريدان اأن 
يالعناه، قال: فقال اأحدهما ل�ساحبه: ل تفعل، فواهلل لئن كان نبيًا 
فالعّنا ل نفلُح نحن، ول َعِقُبنا من بعدنا، قال: اإنا نعطيك ما �ساألتنا، 
وابعث معنا رجاًل اأمينًا، ول تبعث معنا اإل اأمينًا، فقال: )لأبعثّن معكم 
رجاًل اأمينًا حقَّ اأمي(، فا�ست�رصف له اأ�سحاب ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم(، فقال: )قم يا اأبا عبيدة بن اجلراح(، فلما قام، قال 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )هذا اأمي هذه الأمة()51(. قال 
الإمام الطحاوي: )فكان قوله )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( فيه: )اأمي 
حق اأمي( اإثباته لأبي عبيدة اأعلى مراتب الأمانة، واإن كان قد يكون 
من اأهلها من هو دونه فيها، ولي�س من اأعلى مراتبها، فمثل ذلك قول 
النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )ول حق فيها لقوي مكت�سب(، هو 
كان يف  واإن  لها،  ال�ستحقاق  مراتب  اأعلى  وعلى  املعنى،  هذا  على 

امل�ستحقي لها من هو دون ذلك يف ا�ستحقاقها()52(. 
بن  حذيفة  اخت�سا�س  الأمانة  قيمة  ب�ساحب  التنويه  ومن 
اليمان )ر�سي اهلل تعاىل عنه( بلقب �ساحب �رص ر�سول اهلل )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم(؛ مما جعل عمر)ر�سي اهلل تعاىل عنه( ل ي�سلي 

على ميت اإل اإذا �سلى عليه حذيفة )ر�سي اهلل تعاىل عنه(.)53(
�سويد  بن  اجلال�س  مع  �سعد  بن  عمري  حديث  اأي�سًا  ذلك  ومن 
وقال الآخر: لئن كان هذا الرجل �سادقًا، لنحن �رص من احُلُمر، فَرفع 
بن  و�سلم( عمرُي  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اإىل  قوله  ذلك من 
�سعد، وكان يف ِحْجر جال�س، خلف جال�ٌس على اأمه بعد اأبيه، فقال 
واأح�سنهم  اإيّل،  النا�س  اإنك لأحب  يا جال�س،  �سعد: واهلل  بن  له عمري 
مقالًة  قلَت  ولقد  يكرهه،  �سيء  ي�سيبه  اأن  علّي  واأعّزهم  يداً،  عندي 
ديني،  ليهلكنَّ  عليها  �سمتُّ  ولئن  لأف�سحنك،  عليك  رفعتها  لئن 
ولإحداهما اأي�رص علي من الأخرى، ثم م�سى اإىل ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم(، فذكر له ما قال جال�س، فحلف جال�س باهلل لر�سول 
اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( لقد كذب عليَّ عمري، وما قلت ما قال 
عمري بن �سعد، فاأنزل اهلل عز وجل فيه: {يحلفون باهلل ما قالوا} 
الغالم،  النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( باأذن  ]التوبة:74[ فاأخذ 
فقال:)وفت اأذنك، وفت اأذنك يا غالم()54(. فتنويه النبي )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( بالغالم، ومالطفته له بالأخذ باأذنه، مما يعزز قيمة 

الأمانة يف نف�سه، ويحفز املجتمع على العناية بها، واإ�ساعتها.
ومنه اأي�سًا ما عمَّ به النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( قومًا، 
اأو قبيلًة، اأو جماعًة، كما جاء عن اأبي هريرة )ر�سي اهلل تعاىل عنه( 
قال: قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )امللك يف قري�س، 
والق�ساء يف الأن�سار، والأذان يف احلب�سة، والأمانة يف الأزد، يعني: 
اليمن()55(. وما رواه عمرو بن عوف املزين)ر�سي اهلل تعاىل عنه(، 
قال: قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )ا�سرت�سعوا مزينة، 

فاإنهم اأهل الأمانة()56(.

املطلب السابع: األمانة مع غري املسلم

التي  احلقيقية،  امل�سلم  �سخ�سية  عن  ينبئ  بالقيم  التعامل 
الوجه  على  الدعوية  ر�سالته  تو�سل  والتي  عليها،  يكون  اأن  ينبغي 
الأمثل؛ لذلك مل يكن التعامل بالقيم عند امل�سلم مقت�رصاً على اأبناء 

دينه، بل �سمل كل الب�رص، بل وكل املخلوقات الأخرى...
اأعدائه  مع  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  تعامل  وقد 
ومناوئيه، باأرقى �سبل التعامل، وفق ما جاء به من القيم ال�سامية 
)�سلى  لأمانته  وتعر�سنا  �سبق  كما  الأمانة،  قيمة  ومنها  الرفيعة، 
حاَل  عنده  ودائعهم  واإيداعهم  امل�رصكي،  مع  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل 
التي  القيم  اأمانته، ومن ثباته على  له، ملا يعرفونه من  حماربتهم 
جاء بها، وعّززها، وكما �سبق اأي�سًا من اإبقائه عليًا )ر�سي اهلل تعاىل 
وقد  اأهلها.  اإىل  الأمانات  لرّد  لياٍل  ثالث  الهجرة،  عند  خلفه  عنه( 
اأ�رصت فيما �سبق اإىل اللفتة النبوية اللطيفة، يف قوله )�سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم(: )املوؤمن من اأمنه النا�س، على اأموالهم، واأنف�سهم(.
اأنه قال:  وي�سهد لهذا املعنى، ما روي عن ميمون بن مهران 
م�سلمًا  بعهده،  وفِّ  عاهدته  من  �سواء:  فيهن  والكافر  امل�سلم  ثالثٌة 
كان اأو كافراً، فاإمنا العهد هلل عز وجل، ومن كانت بينك وبينه رحم 
اإليه  فاأدها  اأمانة  على  ائتمنك  ومن  كافراً،  اأو  كان  م�سلمًا  ف�سلها، 

م�سلمًا كان اأو كافراً.)57( 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  عاي�س  فقد  يخفى،  ل  وكما 
عهداً،  واأنكثهم  غدراً،  النا�س  اأظهر  وهم  اليهود،  املدينة  يف  و�سلم( 
واأكثهم كذبًا ومكراً، ومع ذلك فقد كان ثابتًا يف قيمه معهم كما 
ه، فقال  اأح�سن الأدب واأمتَّ اأدبه اهلل تعاىل  اإذ  كان كذلك مع غريهم، 
اإليهم على �شواء  �سبحانه له: {واإما تخافن من قوم خيانة فانبذ 
اإن اهلل ل يحب اخلائنني} ]الأنفال:58[، وذلك بعد اأن قال �سبحانه: 
الذين    يوؤمنون  ل  فهم  كفروا  الذين  اهلل  عند  الدواب  �رش  اإن   }
 {عاهدت منهم ثم ينق�شون عهدهم يف كل مرة وهم ل يتقون
]الأنفال: 55 - 56[. ومن امل�ستهر امل�ستفي�س، انت�سار الإ�سالم عن 
طريق معاملة التجار امل�سلمي لغري امل�سلمي، وما ظهر من اأمانتهم 
الدين،  بهذا  الالئقة  ال�سورَة  اأولئك  قلوب  يف  عك�س  مما  ووفائهم، 

ف�سارعوا اإليه اأفواجًا .

املطلب الثامن: إيضاح مشولية مفهوم األمانة، وتبيني أبعادها وصورها 
املختلفة

واأنها  بالأمانة،  التعريف  النقطة عند  لهذه  واأن تطرقت  �سبق 
ت�سمل جوانب عدة، واأن من غري الدقيق ح�رص الأمانة يف اأداء الودائع 
هذه  �سمولية  اأن  اإىل  الو�سول  اأحاول  املطلب  هذا  ويف  اأهلها؛  اإىل 
مكانتها  من�سوب  ويرفع  تعزيزها،  من  يزيد  عديدة،  جلوانب  القيمة 
يف قلب متبنيها، فقد جاءت بع�ض الن�شو�ض دالًة على دخول بع�ض 
اجلوانب يف الأمانة، مما قد يتوهم اأنه ل يدخل فيها، وذلك كالآتي:

اأبي �سعيد اخلدري )ر�سي اهلل تعاىل عنه(، قال: قال  ♦ عن 
النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )اإن من اأعظم الأمانة عند اهلل يوم 

القيامة الرجل يف�سى اإىل امراأته، وتف�سى اإليه ثم ين�رص �رصها()58(.
عن جابر )ر�سي اهلل تعاىل عنه(: عن النبي )�سلى اهلل عليه  ♦

واآله و�سلم( قال: )اإذا حدث الرجل احلديث ثم التفت فهي اأمانة()59(. 
اأبي الدرداء )ر�سي اهلل تعاىل عنه( قال: )قال ر�سول  ♦ عن 

اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: »خم�ٌس من جاء بهن مع اإميان دخل 
اجلنة: من حافظ على ال�سلوات اخلم�س، على و�سوئهن، وركوعهن، 
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ا�ستطاع  اإن  البيت  وحج  رم�سان،  و�سام  ومواقيتهن،  و�سجودهن، 
اإليه �سبياًل، واأعطى الزكاة طيبة بها نف�سه، واأدى الأمانة(، قالوا: يا 
اأبا الدرداء، وما اأداء الأمانة؟ قال: الغ�سل من اجلنابة()60(، وزاد يف 
رواية البيهقي: )فاإن اهلل مل ياأمن ابن اآدم على �سيء من دينه غريها(

.)61(

ويل  ♦ ملا  عنه(  تعاىل  اهلل  )ر�سي  بكر  اأبي  خطبة  ويف 
اخلالفة: )األ واإن ال�سدق عندي الأمانة، والكذب اخليانة()62(.

وعن اأبي بن كعب )ر�سي اهلل تعاىل عنه( قال: )من الأمانة  ♦
ائتمان املراأة على فرجها()63(. 

عن ابن م�سعود )ر�سي اهلل تعاىل عنه(، قال: )القتل يف �سبيل 
اهلل يكفر الذنوب كلها اإل الأمانة، قال: يوؤتى بالعبد يوم القيامة، واإن 
قتل يف �سبيل اهلل، فيقال: اأد اأمانتك، فيقول: اأي رب، كيف وقد ذهبت 
الدنيا؟ قال: فيقال: انطلقوا به اإىل الهاوية، فينطلق به اإىل الهاوية، 
فيهوي  فيعرفها  اإليه، فرياها  يوم دفعت  اأمانته كهيئتها  له  وميثل 
يف اأثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه حتى اإذا ظن اأنه خارج 
اأبد الآبدين، ثم قال: ال�سالة  اأثرها  زلت عن منكبيه، فهو يهوي يف 
اأمانة، والو�سوء اأمانة، والوزن اأمانة، والكيل اأمانة، واأ�سياء عددها، 
واأعظم ذلك الودائع( فاأتيت الرباء بن عازب )ر�سي اهلل تعاىل عنه( 
فقلت: األ ترى اإىل ما قال ابن م�سعود؟ قال: كذا، قال: كذا قال، �سدق، 
اأما �سمعت؟ يقول اهلل: {اإن اهلل ياأمركم اأن توؤدوا الأمنت اإىل اأهلها} 

]الن�ساء:58[(.)64(
وعن ابن عمر )ر�سي اهلل تعاىل عنهما(، قال: )من ت�سييع  ♦

الأمانة النظر يف الدور واحلجر()65(.

املطلب التاسع: حتني الفرصة املناسبة من حيث الوقت أو املكان

ا�ستثمار  حت�سن  التي  هي  الناجحة  القيادية  ال�سخ�سية  اإن 
الفر�س، وتفّرق بي املنا�سب والأن�سب، �سواء يف الوقت اأو يف املكان 
نقراأ يف  نلم�سه بجالء حي  . وهذا ما  الأفراد  اأو حتى يف  اأو احلال 
اأنه يتخري الأوقات  �سرية النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، وكيف 
والأماكن الأن�سب، منذ بدء دعوته )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، حي 
مبنى،  املوا�سم  ويف  وجمنة  بعكاظ  منازلهم  يف  النا�س  يتبع  كان 
يقول: من يوؤويني من ين�رصين حتى اأبلغ ر�سالة ربي وله اجلنة)66(. 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  �سلك  فقد  الأمانة  لقيمة  وبالن�سبة 
عبا�س  ابن  رواه  مما  يظهر  كما  امل�سلك،  هذا  تعزيزها  يف  و�سلم( 
اأتى  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اأن  اهلل عنهما(:  )ر�سي 
ومدوا  له  فا�ستجابوا  التجار(،  مع�رص  )يا  فقال:  التجار  من  جماعة 
 ، اأعناقهم، قال: )اإن اهلل باعثكم يوم القيامة فجاراً، اإل من �سدق، وبرَّ
التجاَر يف  الأمانة()67(. فاإتيانه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(  ى  واأدَّ
مكانهم، وق�سُده اإياهم يف حمّل جتارتهم، اأبلغ يف تعزيز القيمة يف 
نفو�سهم من الن�سيحة العابرة يف مكاٍن اآخر اأو مع غري التّجار مثاًل . 
وكذلك جند اأنه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( مّلا اأراد اأن ي�سلِّم مفاتيح 
الكعبة لعثمان بن اأبي طلحة، بعد اأن خرج من الكعبة، قال له على 
�سبحانه،  اهلل  باأمانة  طلحة،  اأبي  بني  يا  خذوها  النا�س:  من  م�سهد 
واعملوا فيها باملعروف، خالدًة تالدًة، ل ينزعها من اأيديكم اإل ظامل(

.)68(

اهلل  )�سلى  النبي  الذي حلق  مالك  بن  �رصاقة  ق�سة  ذلك  ومن 
عليه واآله و�سلم( يف الهجرة، ثم كتب له كتاب اأماٍن، فلما كان بعد 

غزوة حني، جاء بكتابه اإىل ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، 
اإليك  ويقولون:  بالرماح،  يقرعونه  جعلوا  الأن�سار  بي  دخل  فلما 
اإليك، حتى دنا من ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وهو على 
اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  فقال  كتابك،  هذا  اهلل،  ر�سول  يا  فقال:  ناقته 
اإليه �سدقة ماله. عليه واآله و�سلم(: )يوم وفاء وبر(، فاأ�سلم، و�ساق 

)69(

املبحث الثالث: مثرات املنهج النبوي يف تعزيز قيمة 
األمانة

اآتى  الأمانة،  قيمة  تعزيز  الكرمي يف  النبوي  املنهج  اأن  ل�سك 
القيم  ب�ساتي  وْدقه  من  ن�ساأ  فقد  واأجوده،  يكون  ما  كاأح�سن  اأكله 
ول  املتدفقة،  الدماثة  و�سيول  املورقة،  الأخالق  واأ�سجار  املوؤنقة، 
عجب، فهذا منهج من قال عنه ربه: {وما ينطق عن الهوى  اإن 

هو اإل وحٌي يوحى} ]النجم: 3 - 4[. 
هذا  ثمرات  من  طرٍف  عن  موجزة  مناذج  الآتي  املطلب  ويف 
املنهج الكرمي، ثم يف املطلب الذي يليه مناذج من اقتفاء ال�سحابة 

)ر�سي اهلل تعاىل عنهما( لهذا املنهج.

املطلب األول: مناذج من مثرات املنهج النبوي يف تعزيز قيمة األمانة

لكثته  املنهج،  هذا  اأخرجه  ما  كل  ح�رُص  بحاٍل  ميكننا  ل 
و�سيوعه وتلب�س غالب املجتمع النبوي به، ولكن بع�س النماذج تدلُّ 

على البقية:
ومن هذه النماذج ما رواه يو�سف بن ماهك املكي، قال: كنت 
فاأداها  درهم،  باألف  فغالطوه  وليهم،  كان  اأيتام  نفقة  لفالٍن  اأكتب 
اإليهم، فاأدركت لهم من مالهم مثليها، قال: قلت: اقب�ِس الألَف الذي 
ذهبوا به منك، قال: ل، حدثني اأبي، اأنه �سمع ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
من  تخْن  ول  ائتمنك،  من  اإىل  الأمانَة  )اأدِّ  يقول:  و�سلم(  واآله  عليه 

خانك()70(.
ومنها ق�سة توبة اأبي لبابة )ر�سي اهلل تعاىل عنه( يوم بني 
} الآية:  فنزلت  الذبح،  يقول:  حلقه،  اإىل  فاأ�سار  ف�ساألوه،  قريظه، 
اأمنتكم واأنتم  ياأيها الذين ءامنوا ل تخونوا اهلل والر�شول وتخونوا 
تعلمون} ]الأنفال: 27[، قال اأبو لبابة )ر�سي اهلل تعاىل عنه(: )ما 

زالت قدماي حتى علمت اأين خنت اهلل ور�سوله()71(. 
ومنها ما �سبق يف ق�سة عمر )ر�سي اهلل تعاىل عنه(، وفيها: 
فقال له رجل: اأنا اأخربك، اأنت اأمي اهلل، وهم يوؤدون اإليك ما اأديت اإىل 

اهلل، فاإذا رتعت رتعوا، قال: �سدقت.
على  دللة  وفيه   ، مرَّ الذي  خالبة(  )ل  حديث  �ساحب  ومنها 
و�سلم(،  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  مبنهج  ال�سحابة  جمتمع  تاأثر 

وا�ستجابتهم لالزم هذا املنهج، وتعاي�سهم يف ظالله.
ومنها ما مرَّ اأي�سًا من كتمان اأبي بكر )ر�سي اهلل تعاىل عنه( 
خرب رغبة النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، يف الزواج من حف�سة 
)ر�سي اهلل تعاىل عنها(، وقوله: ما كنت لأف�سي �رصَّ ر�سول اهلل )�سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم(.
تعاىل عنه(  اهلل  )ر�سي  اأن�ٍس  ق�سة  اأي�سًا من  �سبق  ما  ومنها 
يف حفظه �رصَّ ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، حتى من اأمه، 
تعاىل  اهلل  )ر�سي  اأن�س  قول  كذلك  وفيه  ذلك،  على  ابَنها  واإقرارها 
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عنه( لثابٍت: ... فلو حدثت بذلك ال�رصِّ اأحداً حلدثتك به يا ثابت.
اأثمرته ق�سة الغلول التي �سبقت يف منهجه )�سلى  ومنها ما 
اهلل عليه واآله و�سلم( بالرتهيب، فقد جاء )عن النبي )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم(، اأنه قال: )يا اأيها النا�س، لي�س يل من هذا الفيء ول هذه 
فاإن  واملخيط؛  اخلياط  وا  فُردُّ عليكم،  مردود  واخلم�س  اخلم�س،  اإل 
الغلول يكون على اأهله يوم القيامة عاراً وناراً و�سناراً(، فقام رجل 
اأُ�سلح بها بردعة بعرٍي يل  اأخذت هذه  اإين  ٌة من �َسَعر، فقال:  ُكبَّ معه 
َدِبٍر، قال: )اأما ما كان يل ولبني عبد املطلب، فهو لك، فقال الرجل: 

يا ر�سول اهلل، اأما اإذ بلغت ما اأرى، فال اأرب يل بها، ونبذها()72(.
ومنها ق�سة عمار بن يا�رص وعباد بن ب�رص اللذين باتا يحر�سان 
اأين  )فلول  اآخره:  يف  وقال  و�سلم(،  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول 
خ�سيت اأن اأ�سيع ثغراً اأمرين ر�سول اهلل بحفظه، ما ان�رصفُت، ولو اأتى 

على نف�سي()73(.
ا�ستيعابها،  التي يق�رص املقام عن  النماذج  اإىل غري ذلك من 

ولعّل ما �سبق فيه من الُغنية ما يدل على غريه.

املطلب الثاني: صور من اتباع الصحابة الكرام هلذا املنهج

اهلل  )�سلى  النبي  منهج  ا�ستعر�سنا  اأن  بعد   – البديهي  من 
عليه واآله و�سلم( يف تعزيز قيمة الأمانة، وظهور نتائجه – اأن يتَّبع 
القيمة؛  هذه  تعزيز  عليه يف  وي�سريوا  املنهج،  هذا  الكرام  ال�سحابة 

ومن النماذج على ذلك ما ياأتي:
هي  عنهم(  تعاىل  اهلل  )ر�سي  ال�سحابة  عند  الأمانة  كانت 
املقيا�س يف الك�سف عن معدن الرجل، يقول عمر )ر�سي اهلل تعاىل 
عنه(: )ل يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكنه من اأدى الأمانة، وكفَّ 

عن اأعرا�س النا�س، فهو الرجل()74(.
بهذا  تاأثراً  ال�سحابة  اأكث  من  عنه(  تعاىل  اهلل  )ر�سي  وعمر 
حما�سبته  من  �سريته  يف  ورد  ما  ذلك  فمن  له،  واتِّباعًا  املنهج، 
بع�سهم:  فقال  لأ�سحابه: متنوا،  قال  )اأنه  فقد جاء  اله  لعمَّ الدقيقة 
واأت�سدق،  اهلل  �سبيل  اأنفقه يف  الدار مملوءة ذهبًا،  اأن هذه  لو  اأمتنى 
وقال رجل: اأمتنى لو اأنها مملوءة زبرجداً وجوهراً، فاأنفقه يف �سبيل 
اهلل واأت�سدق، ثم قال عمر )ر�سي اهلل تعاىل عنه(: متنوا، فقالوا: ما 
ندري يا اأمري املوؤمني، فقال عمر )ر�سي اهلل تعاىل عنه(: اأمتنى لو 
اأنها مملوءة رجاًل مثل اأبي عبيدة بن اجلراح، ومعاذ بن جبل، و�سامل 

موىل اأبي حذيفة، وحذيفة بن اليمان()75(. 
التنويه بالأمناء، والرفع  الأمانة عن طريق  فعّزز بذلك قيمة 
اإ�سناد  اأن  الأمة، واإىل  اأولويتهم يف قيادة  اإىل  من �ساأنهم، والإ�سارة 
قول  ذلك  ومن  اأهله.  اإىل  الأمر  تو�سيد  من  اإليهم،  العظيمة  املهمات 
عثمان )ر�سي اهلل تعاىل عنه(: من اأحب اأن ينظر اإىل القوي الأمي 

فلينظر اإىل هذا )يق�سد: عمر()76(.
عنه(،  تعاىل  اهلل  )ر�سي  الفار�سي  �سلمان  قول  ذلك  ومن 
عنهما(:  تعاىل  اهلل  )ر�سي  اهلل  عبد  بن  وجرير  قي�س،  بن  لالأ�سعث 
حّملهما  التي  ال�سالم  اأمانة  يق�سد:  الأمانة()77(،  واأديا  اهلل،  )اتقيا 
اأبو الدرداء)ر�سي اهلل تعاىل عنه(. وفيه تنويه منه بعظم �ساأن هذه 
القيمة، واإ�سارة اإىل �سعة مفهومها، وتناوله ملا قد ل ُيَظّن منها. وعن 
ابن �سريين، قال: )كان �سمرُة )يعني: ابن جندب، ال�سحابي )ر�سي 

اهلل تعاىل عنه( )عظيم الأمانة، �سدوقًا()78(.

الكرام  ال�سحابة  حياة  من  في�س  من  غي�س  النماذج  وهذه 
)ر�سي اهلل تعاىل عنهم(، ولعلَّ يف هذا بالغًا لقوٍم فطناء عاملي. 

اخلامتة
ال�سفحات،  هذه  اإمتام  من  ي�رصَّ  ما  على  �ساأنه  جلَّ  اهلل  اأحمد 
واأعان على ذلك مبنِّه وف�سله، وختامًا ففيما ياأتي اأهمُّ النتائج يف 

البحث:
اآكد املناهج، . 1 الأمانة، هو  النبوي يف تعزيز قيمة  املنهج 

ي�سد خلة  اأو  اآخر  واأ�سلحها، ول يغني عنه منهج  واأ�سملها،  واأدقها، 
انعدام القيم ال�سامية، بله �سعفها اأو ركودها.

للتطبيق يف كل زمان، وهو منهج . 2 النبوي �سالح  املنهج 
فاعل يف تعزيز قيمة الأمانة جلميع اأفراد املجتمع.

الإميانية، . 3 القيم  تعزيز  يف  وفاعل  �سالح  النبوي  املنهج 
والأخالقية، وال�سلوكية، الأخرى.

اأثبت البحث من خالل ا�ستعرا�س املنهج النبوي، من اأداء . 4
وال�سمو  القيم  تعزيز  يف  مهمته  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي 

بالأخالق، على الوجه الأمّت.

وأما التوصيات، فهي: 

تفعيل املنهج النبوي يف تعزيز القيم، يف �سوء هذا البحث، . 1
يف املوؤ�س�سات التعليمية، والرتبوية؛ لإخراج اأجيال موؤمنة باحلاجة 
اإىل القيم ال�سامية، التي جاء بها - اأو نف�س عنها غبار الت�سويه - 
العلمي  تكوينها  يكون  درا�سية  مادة  تقرر  اأن  وميكن  الإ�سالم،  ديُن 

والرتبوي مبنيا على املنهج النبوي يف تعزيز قيمة الأمانة.
الأمانة خ�سو�سًا، . 2 قيمة  واملوؤمترات، عن  الندوات،  اإقامة 

اأمور  من  �ساأٍن  ذو  اأمٌر  اإليه  د  ُو�سِّ من  مب�ساركة  فيها  والهتمام 
موؤمتٍر منها حافزاً  م�ساركة يف  �سهادة  تكون  اأن  امل�سلمي، وميكن 

للقبول يف الوظائف، وو�سيلة للمفا�سلة بي املرت�سحي.
يف . 3 الفيديو  ت�سجيالت  بع�س  الأخرية  الآونة  يف  انت�رصت 

ة ظهرت منهم الأمانة  و�سائل التوا�سل الإجتماعي لأنا�ٍس من العامَّ
اإىل  واإعادتها  ثمينة  اأغرا�س  اأو  �سخمة  مبالغ  على  احلفاظ  يف 
اأ�سحابها، وعليه اأو�سي بالعتناء بهذه النماذج واإبرازها للمجتمع 
وتكرميها على م�ستوى دويلٍّ ُيظهر الهتمام بقيمة الأمانة ويعززها 
يف نفو�س النا�س، ويدفع اإىل القتداء باأولئك الأمناء، مع اأن بع�س 
اجلهود الذاتية قد �سبقت اإىل ذلك، لكنها مل تكن على امل�ستوى الالئق 
بهذه القيمة. و�سلى اهلل و�سّلم على النبي الأمي، وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعي.

اهلوامش:
الأمانة، . 1 رفع  باب  الرقاق،  كتاب  يف  ال�سحيح،  يف  البخاري،  اأخرجه 

. 5/2382، برقم )6132( 

الرتمذي . 2 و�سنن  داود  اأبي  و�سنن  م�سلم  و�سحيح  البخاري  �سحيح  وهي: 
و�سنن الن�سائي و�سنن ابن ماجه رحمهم اهلل.

انظر: ابن فار�س، اأبو احل�سي اأحمد بن فار�س بن زكريا )ت395 هـ( معجم . 3
املقايي�س يف اللغة ، 83 .

القراآن . 4 لأحكام  اجلامع  )ت671هـ(،  الأن�ساري  اأحمد  بن  حممد  القرطبي، 
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 .4/353 ،
ابن عا�سور، حممد الطاهر )ت 1393هـ( التحرير والتنوير ، 9/129 .. 5
الأدب . 6 يف  )ت256هـ(  املغرية  بن  اإ�سماعيل  بن  حممد  البخاري،  اأخرجه 

امل�سند  يف  حنبل)ت241هـ(،  بن  حممد  بن  اأحمد،  والإمام   ،  104 املفرد 
الكربى  ال�سنن  يف  احل�سي)458هـ(،  بن  اأحمد  والبيهقي،   ،14/513

10/191 ؛ واحلديث �سحيح .

7 . ، الأمثال  جممع  )ت518هـ(،  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اأحمد  امليداين،  انظر: 
. 2/375

ابن حزم، علي بن اأحمد الأندل�سي)ت456هـ(، الإحكام يف اأ�سول الأحكام، . 8
. 7/37

اأخرجه الرتمذي، حممد بن عي�سى بن �سورة )ت279هـ(، يف ال�سنن، كتاب . 9
البيوع، باب التجار وت�سمية النبي r اإياهم، 3/515 برقم )1209( وهو 

حديث ح�سن. 
اأخرجه البخاري يف ال�سحيح، كتاب ال�سهادات، باب من اأمر باإجناز الوعد، . 10

. 2/952 برقم )2535( 

اأخرجه البزار، اأبو بكر اأحمد بن عمرو بن عبد اخلالق )ت292هـ(، يف البحر . 11
الزخار املعروف مب�سند البزار، 3/61 ؛ واحلديث �سعيف.

يف . 12 القزويني)ت275هـ(،  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  ماجه،  ابن  اأخرجه 
ال�سنن، كتاب الفنت باب حرمة دم املوؤمن وماله، 4/601، واأخرجه الإمام 

اأحمد يف امل�سند، 10/497 برقم )12499(، واحلديث �سحيح.
13 . 888 امل�سند،  املو�سلي )ت307هـ(، يف  بن علي  اأحمد  يعلى،  اأبو  اأخرجه 

برقم )4867(، وهو �سحيح.
ابن اإ�سحاق، حممد بن اإ�سحاق بن ي�سار املطلبي بالولء )ت151هـ(، ال�سري . 14

واملغازي )�سرية ابن اإ�سحاق(، 1/108.
ابن كثري، اأبو الفداء الدم�سقي )ت774هـ(، البداية والنهاية، 2/204 .. 15
اأبو القا�سم عبد الرحمن بن عبد اهلل اخلثعمي )ت581هـ(، . 16 انظر: ال�سهيلي، 

الرو�س الأنف يف تف�سري ال�سرية النبوية لبن ه�سام،1/211.
الكتاب . 17 اهلل بن حممد)ت235هـ(، يف  بكر عبد  اأبو  �سيبة،  اأبي  ابن  اأخرجه 

امل�سنف، 7/330 برقم )36544(، وهو �سعيف، ولكن له اأ�سل �سحيح .
الكبري، . 18 املعجم  يف  )ت360هـ(،  اأحمد  بن  �سليمان  الطرباين  اأخرجه 

5/1695 برقم )6583(، و�سنده �سعيف.

 انظر: البيهقي، يف ال�سنن الكربى، 6/289، وانظر: ابن حجر، اأحمد بن علي . 19
الرافعي  اأحاديث  التلخي�س احلبري يف تخريج  الع�سقالين )ت258هـ(، يف 

الكبري، 3/214؛ وهو ب�سند قوي.
ابن الرتكماين، عالء الدين علي بن عثمان املارديني )ت745هـ(، اجلوهر . 20

النقي على �سنن البيهقي ، 6/357.
لكتاب . 21 املحققي  مقدمة  من  م�ستفادة  التن�سي�س  عالمتي  بي  اجلملة 

الرتغيب والرتهيب للمنذري �س6، وهم: حميي الدين م�ستو، و�سمري العطار، 
ويو�سف بديوي.

الأمانة، . 22 رفع  باب  الرقاق  كتاب  يف  ال�سحيح،  يف  البخاري  اأخرجه 
. 5/2382 برقم )6131( 

اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند ، 16/526 برقم )23003(، وح�ّسنه حمقق . 23
الكتاب و�سّعفه غريه.

وِد(. ابن الأثري، . 24 ِة ال�سُّ َه الفنَت يف ات�ساِلها وامتداِد اأوقاِتها بالنوِق امُل�ِسنَّ )�َسبَّ
جمد الدين املبارك )ت606هـ(، النهاية يف غريب احلديث والأثر،475. 

اأخرجه ابن حبان، حممد الب�ستي )ت354هـ(، يف ال�سحيح ، 15/99 برقم . 25
)6706(، وهو �سحيح.

اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى، 6/289، واحلاكم، اأبو عبد اهلل حممد بن . 26
عبد اهلل الني�سابوري )ت405هـ( يف امل�ستدرك على ال�سحيحي، 4/549، 

وهو �سحيح .
اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحي، 4/530، وهو �سحيح.. 27
ال�سج�ستاين )ت275هـ(، يف ال�سنن، . 28 اأبو داود، �سليمان بن الأ�سعث  اأخرجه 

برقم   2/146 العرافة،  يف  باب  والإمارة،  والفيء  اخلراج  كتاب  يف 
)2934(، وهو �سعيف.

البغوي، احل�سي بن م�سعود )ت516هـ(، �رصح ال�سنة، 10/60 .. 29
الغلول، . 30 باب  وال�سري،  اجلهاد  كتاب  يف  ال�سحيح،  يف  البخاري،  اأخرجه 

3/1118 برقم )2908(.

اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند ، 17/526 برقم )24762(، وهو �سعيف.. 31
وهو . 32  ،)7993( برقم   6/2090 الكبري،  املعجم  يف  الطرباين،  اأخرجه 

�سعيف.
الغلول، . 33 يف  جاء  ما  باب  ال�سري،  كتاب  يف  ال�سنن،  يف  الرتمذي،  اأخرجه 

4/137 برقم )1572( وهو �سحيح.

اأخرجه البخاري يف ال�سحيح، كتاب البيوع، باب ما يكره من اخلداع يف . 34
البيع، 2/745 برقم )2011( .

ابن حجر، اأحمد بن علي الع�سقالين )ت852هـ(، فتح الباري �رصح �سحيح . 35
البخاري، 4/480 .

النهي عن . 36 الأدب، باب ما جاء يف  ال�سنن، يف كتاب  اأبو داود، يف  اأخرجه 
التج�س�س، 2/689 برقم )4889(، وهو �سحيح.

اأخرجه الدارقطني، علي بن عمر)ت385هـ(، يف ال�سنن، يف كتاب البيوع، . 37
2/632 برقم )2925(، و�سنده �سعيف؛ ل�سعف عبد اهلل بن �سبيب ويزيد 
فه احلافظ ابن حجر  بن عبد امللك وحممد بن عبد الرحمن احلجبي، وقد �سعَّ
ابن  وقال   ،)868( برقم   2/190 الهداية  اأحاديث  تخريج  الدراية يف  يف 
عبد الهادي يف تنقيح التحقيق يف اأحاديث التعليق 4/200: )هذا الإ�سناد 
 : فه اأحمد وغريه، وقال الن�سائيُّ ل يعتمد عليه، فاإنَّ يزيد بن عبد امللك �سعَّ
البدر  امللقِّن يف  ابن  فوه(، وقال  �سبيب: �سعَّ مرتوك احلديث. وعبد اهلل بن 
هو  ويزيد  واه؛  �سبيب  بن  اهلل  فعبد  اأي�سا  �سعيف  )وهذا   :7/302 املنري 
)النوفلي( وقد اأ�سلفت حاله يف باب )الأحداث( ولهذا كله قال البيهقي يف 

)�سننه( : هذا احلديث اإ�سناده �سعيف(.
القر�س . 38 يف  الكفالة  باب  الكفالة،  كتاب  ال�سحيح،  يف  البخاري  اأخرجه 

والديون بالأبدان وغريها، 2/801 برقم )2169(.
ابن حجر، فتح الباري �رصح �سحيح البخاري، 4/673 .. 39
ال�سنن . 40 يف  �سعيب)ت303هـ(،  بن  اأحمد  الرحمن  عبد  اأبو  الن�سائي،  اأخرجه 

الكربى، يف كتاب التف�سري، �سورة طه، 10/172 برقم )11263(، واأخرجه 
اأبو يعلى، يف امل�سند، 537 برقم )2620(، واحلديث �سعيف.

اأخرجه الإمام اأحمد، يف امل�سند، 4/249، برقم )4412(، واحلديث �سحيح.. 41
انظر: ابن عبد الرب، يو�سف بن عبد اهلل النمري)ت463هـ(، ال�ستيعاب يف . 42

معرفة الأ�سحاب، 138 .
املالئكة . 43 �سهود  باب  املغازي،  كتاب  يف  ال�سحيح،  يف  البخاري،  اأخرجه 

بدراً، 4/1471، برقم )3783( . 
الأمانة، . 44 رفع  باب  الرقاق،  كتاب  يف  ال�سحيح،  يف  البخاري،  اأخرجه 

5/2382، برقم )6132( .
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اأخرجه م�سلم، ابن احلجاج بن م�سلم الني�سابوري)ت261هـ(، يف ال�سحيح، . 45
كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغري �رصورة، 3/1457برقم )1825( .

اأخرجه البخاري، يف ال�سحيح، يف كتاب اجلهاد وال�سري، باب اجلا�سو�س، . 46
. 3/1095، برقم )2845( 

القرى . 47 ال�سحيح، يف كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف  البخاري، يف  اأخرجه 
واملدن، 1/304، برقم )853( .

اأخرجه م�سلم، يف ال�سحيح، كتاب الف�سائل، باب من ف�سائل اأن�س بن مالك . 48
t، 4/1929 برقم )2482( .

واملعاندين . 49 املرتدين  ا�ستتابة  كتاب  يف  ال�سحيح،  يف  البخاري،  اأخرجه 
وقتالهم، باب حكم املرتد واملرتدة وا�ستتابتهم، 6/2537، برقم )6525(.

قائل البيت هو حممد بن عبد اهلل بن عي�سون الطليطلي)ت341هـ(، انظر: . 50
وتقريب  املدارك  ترتيب  يف  اليح�سبي)ت341هـ(،  عيا�س،  القا�سي 

امل�سالك، 6/174.
اأهل . 51 ق�سة  باب  املغازي،  كتاب  يف  ال�سحيح،  يف  البخاري،  اأخرجه 

جنران4/1592، برقم )4119( .
الآثار، . 52 م�سكل  �رصح  �سالمة)ت321هـ(،  بن  حممد  بن  اأحمد  الطحاوي، 

.6/320

53 .. انظر: ابن حجر، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة، 1/362 
اآي . 54 تاأويل  يف  البيان  جامع  جرير)ت310هـ(،  بن  حممد  الطربي، 

احلمريي  امللك  عبد  ه�سام،  وابن   .23/405 الطربي(،  )تف�سري  القراآن 
املعافري)ت218هـ(، ال�سرية النبوية، 3/53. و�سند احلديث �سعيف.

اأخرجه الرتمذي، يف ال�سنن، كتاب املناقب، باب يف ف�سل اليمن، 5/727، . 55
واحلديث �سحيح.

معرفة . 56 يف  )ت430هـ(،  الأ�سبهاين  اهلل  عبد  بن  اأحمد  نعيم،  اأبو  اأخرجه 
ال�سحابة، 4/2010، و�سنده �سعيف.

)وقد روي هذا . 57 6/203، وقال عقبه:  الإميان،  �سعب  البيهقي، يف  اأخرجه 
مرفوعًا باإ�سناد �سعيف مبرة( ثم �ساق احلديث بعده مرفوعًا، فعدلت عنه 

ل�سدة �سعفه.
املراأة، . 58 �رص  اإف�ساء  حترمي  باب  النكاح،  كتاب  ال�سحيح،  يف  م�سلم،  اأخرجه 

2/1060 برقم )1437(.

59 . 4/418 الأدب، باب يف نقل احلديث،  ال�سنن، كتاب  اأبو داود، يف  اأخرجه 
برقم )4870(، وهو حديث ح�سن.

املحافظة على وقت . 60 باب يف  ال�سالة،  ال�سنن، كتاب  داود، يف  اأبو  اأخرجه 
ال�سلوات، 1/116 برقم )429(، وهو حديث ح�سن.

اأخرجه البيهقي، يف �سعب الإميان، 4/265، و�سنده جيد.. 61
اأخرجه البيهقي، يف ال�سنن الكربى، 6/353. و�سنده �سعيف. وهذا وما يليه . 62

واإن كان من كالم ال�سحابةy اإل اأنه مقتب�س من هدي النبوة.
اأخرجه البيهقي، يف ال�سنن الكربى، 7/371. و�سنده �سحيح.. 63
و�سنده . 64  ،)10527( برقم   8/2636 الكبري،  املعجم  يف  الطرباين،  اأخرجه 

�سعيف.
اأخرجه البيهقي، يف �سعب الإميان، 7/221، و�سنده �سعيف.. 65
يف . 66 واحلاكم،   ،)14393( برقم   11/453 امل�سند،  يف  اأحمد  الإمام  رواه 

امل�ستدرك على ال�سحيحي ، 2/624، وهو �سحيح .
التجار . 67 يف  جاء  ما  باب  البيوع،  كتاب  يف  ال�سنن،  يف  الرتمذي،  اأخرجه 

وت�سمية النبي r اإياهم، 3/515 برقم )1210(.

وهذا . 68  ،)11234( برقم   8/2812 الكبري،  املعجم  يف  الطرباين،  اأخرجه 
اللفظ لالأزرقي، حممد بن عبد اهلل بن الأزرق )ت250هـ(، يف اأخبار مكة، 

.1/209

69 . ،)6602( برقم   5/1700،1701 الكبري،  املعجم  يف  الطرباين،  انظر: 
اأخبار  )ت272هـ(،  املكي  اإ�سحاق  بن  حممد  الفاكهي،  وانظر:   ،)6603(
البخاري،  عند  اأ�سله  �سحيح،  وهو   .5/67 وحديثه،  الدهر  قدمي  يف  مكة 
يف ال�سحيح، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف الإ�سالم، 3/1323 

برقم )3419( .
اأخرجه اأبو داود، يف ال�سنن، يف كتاب الإجارة، باب يف الرجل ياأخذ حقه . 70

من حتت يده، 3/313 برقم )3537(، وهو حديث �سحيح.
بن . 71 �سعيد  �سنن  )ت227هـ(،  اخلر�ساين  �سعبة  بن  من�سور،  بن  �سعيد  انظر: 

من�سور، 5/204، والقرطبي، يف اجلامع لأحكام القراآن، 4/353، و�سنده 
�سعيف.

اأخرجه الإمام اأحمد، يف امل�سند6/275، برقم )6729(، وهو �سحيح.. 72
اأخرجه ابن خزمية، حممد بن اإ�سحاق الني�سابوري)ت311هـ(، يف ال�سحيح، . 73

يف كتاب الو�سوء، باب ذكر اخلرب الدال على اأن خروج الدم من غري خمرج 
احلدث ل يوجب الو�سوء، 1/24 برقم )36(، وهو حديث ح�سن.

البيهقي، يف ال�سنن الكربى، 6/288، ويف �سنده �سعف.. 74
اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحي، 3/226، وهو �سحيح.. 75
البيهقي، يف معرفة ال�سنن والآثار، 4/527، ويف �سنده �سعف.. 76
اأخرجه الطرباين، يف املعجم الكبري، 5/1533 برقم )6058(، وهو �سحيح.. 77
النبالء، . 78 اأعالم  �سري  يف  )ت748هـ(،  َقامْياز  بن  اأحمد  بن  حممد  الذهبي، 

.3/185

املصادر واملراجع:
ابن الأثري، اأبو ال�سعادات جمد الدين املبارك بن حممد اجلزري)ت606هـ(، . 1

والأثر، حتقيق: علي بن ح�سن بن علي بن عبد  النهاية يف غريب احلديث 
احلميد، ط2، 1423هـ، دار ابن اجلوزي – الريا�س.

)ت250هـ(، . 2 الأزرق  بن  اأحمد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  الوليد  اأبو  الأزرقي، 
اأخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، حتقيق: علي عمر، ط1، مكتبة الثقافة 

الدينية – القاهرة.
ابن اإ�سحاق، حممد بن اإ�سحاق بن ي�سار املطلبي بالولء، املدين )ت151هـ(، . 3

ال�سري واملغازي )�سرية ابن اإ�سحاق(، حتقيق: �سهيل زكار، ط1، 1398هـ - 
– بريوت. 1978م، دار الفكر 

البخاري، حممد بن اإ�سماعيل بن املغرية اجلعفي )ت256هـ(، 1/ ال�سحيح . 4
 – كثري  ابن  دار   ، 1987م   - 1407هـ  ط3،  البغا،  م�سطفى  حتقيق:   ،
عبدالباقي، ط3،  فوؤاد  ، حتقيق: حممد  املفرد  الأدب   /2 اليمامة، بريوت. 

1989م، دار الب�سائر الإ�سالمية – بريوت. 1409هـ - 

الزخار . 5 البحر  اخلالق )ت292هـ(،  بن عبد  اأحمد بن عمرو  بكر  اأبو  البزار، 
املعروف مب�سند البزار، حتقيق: حمفوظ الرحمن زين اهلل، ط1، مكتبة العلوم 

واحلكم – املدينة املنورة .
زهري . 6 حتقيق:  ال�سنة،  �رصح  )ت516هـ(،  م�سعود  بن  احل�سي  البغوي، 

ال�ساوي�س و�سعيب الأرناوؤوط، ط2، 1403هـ - 1983م، املكتب الإ�سالمي 
– بريوت ، دم�سق.

حتقيق: . 7 الكربى،  1/ال�سنن  احل�سي)458هـ(،  بن  اأحمد  بكر،  اأبو  البيهقي، 
اأبي احل�سن الأمروهي واآخرون ، ط1، 1434هـ - 2013م، دار النوادر – 
�سوريا ، لبنان ، الكويت. 2/ �سعب الإميان، حتقيق: عبد العلي عبد احلميد 
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معرفة   /3 الريا�س.   – الر�سد  مكتبة  2003م،   - 1423هـ  ط1،  حامد، 
ال�سنن والآثار، حتقيق: �سيد ك�رصوي ح�سن، دار الكتب العلمية – بريوت. 

ابن الرتكماين، عالء الدين علي بن عثمان املارديني احلنفي)ت745هـ(، . 8
اجلوهر النقي على �سنن البيهقي، حتقيق: اأبي احل�سن الأمروهي واآخرون ، 

ط1، 1434هـ - 2013م، دار النوادر – �سوريا ، لبنان ، الكويت .
الرتمذي، اأبو عي�سى حممد بن عي�سى بن �سورة )ت279هـ(، �سنن الرتمذي، . 9

حتقيق: اأحمد حممد �ساكر واآخرون، دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت.
اأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الني�سابوري )ت405هـ( امل�ستدرك . 10 احلاكم، 

على ال�سحيحي، موؤ�س�سة الفاروق احلديثة - القاهرة .
ابن حبان، اأبو حامت حممد بن حبان بن اأحمد التميمي الب�ستي )ت354هـ(، . 11

بلبان  بن  علي  الأمري  ترتيب:  بلبان،  ابن  برتتيب  حبان  ابن  �سحيح 
1993م،   - ط1414هـ  الأرناوؤوط،  �سعيب  حتقيق:  الفار�سي)ت739هـ(، 

موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت.
�رصح . 12 الباري  1/فتح  )ت852هـ(،  الع�سقالين  علي  بن  اأحمد  حجر،  ابن 

باز،  بن  العزيز  وعبد  الباقي  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق:  البخاري،  �سحيح 
الإ�سابة يف متييز   /2 – القاهرة.  دار م�رص  2001م،  1421هـ -  ط1، 
دار  2010م،   - 1431هـ  ط2،  �سيحا،  ماأمون  خليل  حتقيق:  ال�سحابة، 

املعرفة – بريوت.
ابن حزم، اأبو حممد علي بن اأحمد القرطبي الأندل�سي )ت456هـ(، الإحكام . 13

يف اأ�سول الأحكام، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر، دار الآفاق اجلديدة – بريوت 
.

ابن حنبل، اأحمد بن حممد بن حنبل ال�سيباين)ت241هـ(، امل�سند، حتقيق: . 14
حمزة اأحمد الزين، ط1، 1416هـ - 1995م، دار احلديث– القاهرة .

ال�سحيح، حتقيق: . 15 الني�سابوري)ت311هـ(،  اإ�سحاق  بن  ابن خزمية، حممد 
 – الإ�سالمي  املكتب  1970م،   – 1390هـ  الأعظمي،  م�سطفى  حممد 

بريوت.
الدارقطني، اأبو احل�سن علي بن عمر )ت385هـ(، ال�سنن، حتقيق: عادل عبد . 16

املوجود وعلي معو�س، ط1، 1422هـ - 2001م، دار املعرفة – بريوت.
اأبو داود، �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين )ت275هـ(، ال�سنن، حتقيق: حممد . 17

حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر – بريوت.
الذهبي ، اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز )ت748هـ(، �سري . 18

اأعالم النبالء، حتقيق: جمموعة من املحققي باإ�رصاف �سعيب الأرناوؤوط ، 
ط11، 1422هـ، موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت. 

�سعيد بن من�سور، اأبو عثمان ابن �سعبة اخلر�ساين املكي )ت227هـ(، �سنن . 19
دار  1414هـ،  اآل حميد ط1،  اهلل  بن عبد  �سعد  بن من�سور، حتقيق:  �سعيد 

الع�سيمي – الريا�س.
ال�سهيلي، اأبو القا�سم عبد الرحمن بن عبد اهلل اخلثعمي )ت581هـ(، الرو�س . 20

الأنف يف تف�سري ال�سرية النبوية لبن ه�سام، حتقيق: طه عبد الروؤوف �سعد، 
دار الفكر- بريوت.

ابن اأبي �سيبة، اأبو بكر عبد اهلل بن حممد)ت235هـ(، الكتاب امل�سنف يف . 21
 - 1426هـ  ط2،  �ساهي،  ال�سالم  عبد  حممد  حتقيق:  والآثار،  الأحاديث 

– بريوت. 2005م، دار الكتب العلمية 

الطرباين، اأبو القا�سم �سليمان بن اأحمد الطرباين )ت360هـ(، املعجم الكبري، . 22
حتقيق: حمدي ال�سلفي، ط1، 1431هـ - 2010م، مكتبة الأ�سالة والرتاث 

– ال�سارقة.
القراآن . 23 اآي  تاأويل  يف  البيان  جامع  جرير)ت310هـ(،  بن  حممد  الطربي، 

2000م،   - 1420هـ  ط1،  �ساكر،  حممد  اأحمد  حتقيق:  الطربي(،  )تف�سري 

موؤ�س�سة الر�سالة – القاهرة.
الطحاوي، اأحمد بن حممد بن �سالمة الأزدي احلجري امل�رصي )ت321هـ(، . 24

1994م،   - �رصح م�سكل الآثار، حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط، ط1، 1415هـ 
موؤ�س�سة الر�سالة – القاهرة.

25 . ، التف�سري  من  والتنوير  التحرير  1393هـ(  ابن عا�سور، حممد الطاهر )ت 
دار �سحنون – تون�س.

النمري)ت463هـ(، . 26 القرطبي  اهلل  عبد  بن  يو�سف  عمر  اأبو  الرب،  عبد  ابن 
1423هـ- ط1،  مر�سد،  عادل  حتقيق:  الأ�سحاب،  معرفة  يف  ال�ستيعاب 

2002م، دار الأعالم – عّمان.
عيا�س، القا�سي عيا�س بن مو�سى اليح�سبي )ت341هـ(، ترتيب املدارك . 27

1983م،  ط1،  واآخرون،  الطنجي  تاويت  ابن  حتقيق:  امل�سالك،  وتقريب 
مطبعة ف�سالة – املغرب.

معجم . 28 هـ(  )ت395  زكريا  بن  فار�س  بن  اأحمد  احل�سي  اأبو  فار�س،  ابن 
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