بسم اهلل الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين

عن رِع ِ
يت ِه"
شرح مقدمة الباب وحديث ابن عمر -رضي اهلل عهمماُ " -كم ُكم ر ٍ
اع و ُكم ُك ْم مسئو ٌل ْ
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

فيذا باب "أمر والة األمور بالرفق برعاياىم ،ونصيحتيم ،والشفقة عمييم ،والنيي عن غشيم ،والتشديد عمييم،
واىمال مصالحيم ،والغفمة عنيم وعن حوائجيم" ،صدر المصنف -رحمو اهلل -ىذا الباب كعادتو بآيات من

كتاب اهلل -تبارك وتعالى.

قولو :باب "أمر والة األمور بالرفق برعاياىم" والة األمور ىنا يشمل أصحاب الواليات العامة كالخميفة ،والممك،
واألمير ،وكل من لو سمطة ،حتى المدير في المؤسسة ،المدير في الشركة ،في المدرسة ،بل المعمم مع طالبو
وتالمذتو ،فيؤالء داخمون فيو.

"بالرفق برعاياىم" ،قيل ليم :رعايا؛ ألنو يجب مراعاتيم ،والقيام عمى شئونيم والتفقد ألحواليم.
ين} [الشعراء ،]512:ىذا أمر لرسول اهلل -صمى اهلل عميو
{و ْ
اخ ِف ْ
اح َك لِ َم ِن اتََّب َع َك ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِه َ
ض َج َه َ
قال تعالىَ :
ت لَ ُم ْم} [آل عمران{ ،]129:لَقَ ْد
وسمم ،-وقد جبمو اهلل -تبارك وتعالى -عمى الرحمة{ ،فَ ِب َما َر ْح َم ٍة ِم َن المَّ ِه لِ ْه َ
ين رء ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
يم} [التوبة ،]158:وكان -
سو ٌل ِم ْن أَ ْهفُ ِس ُك ْم َع ِز ٌ
يص َعمَ ْي ُك ْم ِبا ْل ُم ْؤ ِمه َ َ ُ
يز َعمَ ْيه َما َعهت ْم َح ِر ٌ
اء ُك ْم َر ُ
َج َ
وف َرح ٌ

ِ
س َك
صمى اهلل عميو وسمم -يسميو ربو لشدة ما يجد بسبب كفر الكافرين واعراض المعرضينَ { ،فمَ َعمَّ َك َباخعٌ َه ْف َ
ِ ِ
َعمَى آثَ ِ
َسفًا} [الكيف ،]6:إلى غير ذلك من اآليات التي تدل عمى عظم شفقتو
ارِه ْم إِ ْن لَ ْم ُي ْؤ ِمهُوا ِب َم َذا ا ْل َحديث أ َ
ين} ،فإذا كان ىذا
{و ْ
اخ ِف ْ
اح َك لِ َم ِن اتََّب َع َك ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِه َ
ض َج َه َ
ورحمتو ،ومع ذلك فإن اهلل -تبارك وتعالى -يقول لوَ :
يوجو لمنبي -صمى اهلل عميو وسمم -فيو متوجو إلى غيره من باب أولى ،وذلك ال يختص بو ،فيقال لكل أحد من
ين}،
{و ْ
اخ ِف ْ
اح َك لِ َم ِن اتََّب َع َك ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِه َ
ض َج َه َ
الناس ممن تحت يده والية أو رعية ،كاألب في بيتو ونحو ذلكَ :
كما يقال لمداعية والمعمم والعالم وغير ذلك.
اح َك} ،خفض الجناح بمعنى المين ،إالنة الجانب والتواضع ،واهلل -تبارك وتعالى -وصف أو ذكر
{و ْ
اخ ِف ْ
ض َج َه َ
َ
ين} [المائدة ]25:وذكر ىذه
س ْو َ
ف َيأ ِْتي المَّ ُه ِبقَ ْوٍم ُي ِحب ُم ْم َوُي ِحبوَه ُه أ َِذلَّ ٍة َعمَى ا ْل ُم ْؤ ِم ِه َ
أوصاف من يحب قال{ :فَ َ
ين} ،ووصف أصحاب محمد -صمى اهلل عميو وسمم -بأنيم رحماء
الصفة في أول صفاتيم {أ َِذلَّ ٍة َعمَى ا ْل ُم ْؤ ِم ِه َ
بينيم.
ش ِ
ان وِايتَ ِ
ِ َّ
ْم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ِْ
اء َوا ْل ُم ْه َك ِر َوا ْل َب ْْغ ِي َي ِعُُ ُك ْم
اء ِذي ا ْلقُ ْرَبى َوَي ْه َمى َع ِن ا ْلفَ ْح َ
سِ َ
اْل ْح َ
وقال تعالى{ :إ َّن الم َه َيأ ُ
ون} [النحل ،]99:ىذه اآلية من اآليات الجامعة في التعامل واألخالق.
لَ َعمَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ
ِ َّ
ْم ُر ِبا ْل َع ْد ِل} ،العدل :أن يعطي كل ذي حق حقو ،وأن ينصف من نفسو ،وأن يضع األمور في
{إ َّن الم َه َيأ ُ
مواضعيا.
واإلحسان :ىو قدر زائد عمى العدل ،بمعنى أنو يتفضل.

{وِايتَ ِ
اء ِذي ا ْلقُ ْرَبى} وىم قرابة النبي -صمى اهلل عميو وسمم.
َ
ش ِ
اء َوا ْل ُم ْه َك ِر َوا ْل َب ْْغ ِي} ،الفحشاء :ىي الذنوب العظام ،كل ذنب عظم فيو فاحش وفاحشة،
{ َوَي ْه َمى َع ِن ا ْلفَ ْح َ
فأصل ىذه المادة -الفاحش -تقال لمشيء الكثير ،يقال :مال فاحش ،وىذا كالم فاحش ،أي :كالم شنيع ،قد
عظمت شناعتو وقبحو ،وكذلك أيضاً يقال لمذنب العظيم :فاحشة ،وتطمق في عرف االستعمال غالباً الفاحشة
ان فَ ِ
{وََل تَ ْق َرُبوا ِّ
ش ًة} [اإلسراء.]25:
اح َ
الزَها إِ َّه ُه َك َ
عمى الزنى وما في معناه ،يقال :الفاحشةَ ،
ش ِ
اء َوا ْل ُم ْه َك ِر} ،والفحشاء داخمة في المنكر فيي منكر ،ولكن ىذا من قبيل عطف العام
قالَ { :وَي ْه َمى َع ِن ا ْلفَ ْح َ
عمى الخاص ،وذكر الفحشاء لشدة شناعتيا ثم ذكر المنكر بعد ذلك وىو أعم ،فيدخل فيو كل منكر من الذنوب

الصغار والكبار.

{ َوا ْل َب ْْغ ِي} ،والبغي أخص من المنكر ،البغي منكر ولكنو نوع خاص منو ،وىو ما يحصل بو التعدي عمى
اآلخرين بالمسان أو بأخذ أمواليم ،أو بأذيتيم بأي نوع من األذى ،كل ذلك من البغي ،االستطالة عمى الناس

والعدوان عمييم ىذا من البغي ،فيو نوع من المنكر.
ون} أي :أن اهلل -تبارك وتعالى -يذكر أىل اإليمان ويأمرىم وينياىم ويقرن ذلك
{ي ِعُُ ُك ْم لَ َعمَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ
قالَ :
بالترغيب تارة وبالترىيب تارة من أجل أن يحصل ليم التذكر ،فإذا حصل التذكر حصمت اليقظة في القمب،
وانقشعت سحب الغفمة ،ثم بعد ذلك حصل االمتثال.

ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي اهلل تعالى عنو ،-وقد سبق الكالم عميو في باب "ما تؤمر بو المرأة من طاعة

اع وكمكم مسئول عن رعيتو)) ،ثم فصَّل ذلك وبينو،
زوجيا" ،وىو قول النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-كمكم ر ٍ
اع ومسئول عن رعيتو))( ،)1واإلمام ىو السمطان األعظم ،الخميفة ،ويمحق بذلك من لو والية من
قال(( :اإلمام ر ٍ

إمارة ،ونحو ذلك.

((مسئول عن رعيتو)) والمسئولية تقتضي المؤاخذة ،أي :أنو سيحاسب ،عندما تقول إلنسان :أنت مسئول عن
عممك ىذا ،أنت مسئول عن كالمك ىذا ،معنى ذلك أنك ستؤاخذ عمى ىذا الكالم ،وىذا الفعل ،وستحاسب عميو،

ومن ثم يحتاج اإلنسان إلى أن يعد لمسؤال جواباً ،وأن يحاسب نفسو قبل أن يحاسب ،وكل من لو والية فإنو
سيقف بين يدي اهلل -عز وجل ،-ويسألو عما استرعاه ،وجاء في الحديث اآلخر(( :ما من أمير عشرٍة إال جيء
بو يوم القيامة مغمولة يده إلى عنقو حتى يطمقو الحق أو يوبقو))(.)5

قال(( :والرجل راع في أىمو ومسئول عن رعيتو))؛ ألنو ىو القيم عمى امرأتو ،وىو الولي والمسئول عن ىؤالء
األوالد ،فيجب أن يقوم عمييم بما يجب ،وبما ينبغي من تيذيب أخالقيم وتربيتيم وتعميميم مع النفقة عمييم
وكفيم عما ال يميق ،فإذا كان األب قد سرحيم وتركيم وضيعيم ،ولو كان ينفق عمييم ،لكنو لم يتعاىد ىؤالء

األوالد بالتربية ،تركيم لقرناء السوء ،أو لقنوات السوء ،أو لمواقع السوء في اإلنترنت أو نحو ذلك فإنو يكون

 - 1أخرجو البخاري ،كتاب الجمعة ،باب الجمعة في القرى والمدن ،برقم ( ،)892ومسمم ،كتاب اإلمارة ،باب فضيمة اإلمام
العادل ،وعقوبة الجائر ،والحث عمى الرفق بالرعية ،والنيي عن إدخال المشقة عمييم ،برقم (.)1859
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( )2692و(.)2696

مضيعاً ليؤالء الرعية ،واهلل -عز وجل -سيحاسبو عنيم.

اع في أىمو ومسئول عن رعيتو)) ،ال يترك امرأتو تخرج متبرجة ،ال يتركيا تخرج بأي صفة
يقول(( :والرجل ر ٍ

شاءت في الزواج والمناسبات ،ال تخرج متعطرة ،ال تخرج بعباءة غير الئقة.

((والمرأة راعية في بيت زوجيا ومسئولة عن رعيتيا)) ىي مسئولة عن األوالد ،وفيما يعيد إلييا من شئونيم،

ومسئولة عن مال الزوج ،ومسئولة عن بيتو فال يدخل فيو من ال يحب.

اع في مال سيده ومسئول عن رعيتو)) ،وىذا المال يدخل فيو -إن كان سائقاً -السيارة التي تحت
((والخادم ر ٍ

يده ،ىو مسئول عنيا فيرفق ،ويتصرف بيا أعظم مما يتصرف بمالو الخاص ،واذا عيد إليو شيء من المال
ليتصرف فيو ليشتري أو نحو ذلك فإنو مسئول عن ىذا ،وسيحاسبو اهلل -عز وجل -عميو ،فإذا اختمس شيئاً منو

أو ضيعو فإن اهلل -تبارك وتعالى -مطمع عمى ذلك.

اع وكمكم مسئول عن
اع وكمكم مسئول عن رعيتو)) ،يعني ما ذكره ىو أمثمة ،واال ((كمكم ر ٍ
قال(( :وكمكم ر ٍ

اع ،إلى غير ذلك،
اع ،والمدير ر ٍ
اع عما تحت يده مما اؤتمن عميو ،وكذلك أيضاً المعمم ر ٍ
رعيتو)) ،فالحارس ر ٍ
وكل ىؤالء سيحاسبون عما استرعاىم اهلل -تبارك وتعالى.

فيذا -أعني االسترعاء -وما يحصل لإلنسان من نوع والية كبيرة أو صغيرة ال تكون تشريفاً لو ،وانما ىي
مسئولية وواجب وتبعة وعبء عميو أن يقوم بيا عمى الوجو الصحيح ،واهلل سيحاسبو عمييا.

فيذه ليست مكاسب شخصية يترفع بيا اإلنسان ،واذا حصميا ضيع كثي اًر من أمر اهلل -تبارك وتعالى -في سبيل

أن يبقى عمى ىذه الوالية ،أو الرتبة ،أو المكاسب والوظائف التي حصمت لو ،فإنو يجب أن يقوم عمييا بما
يحصل بو النفع وقيام المطموب والمقصود ،السيما أىل العمم.

فأسأل اهلل -تبارك وتعالى -أن يعيننا واياكم عمى ذكره وشكره وحسن عبادتو.
وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.

