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     ًة""َما ِمن نبٍد يسترِنيِ  اهلل رني   - نه رضي اهلل-لى َمع ِقل بن َيَساٍر شرح حديث َأبي َيع  
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد: ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
ىمال أمر والة األمور بالرفق برعاياى"ففي باب  م ونصيحتيم والشفقة عمييم والنيي عن غشيم، والتشديد عمييم، وا 

رضي -حديث أبي يعمى معقل بن يسار  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "مصالحيم، والغفمة عنيم وعن حوائجيم
))ما من عبد يسترعيو اهلل رعية يموت يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-قال: سمعت رسول اهلل  -اهلل تعالى عنو

 متفق عميو. ،(1)((يموت وىو غاش لرعيتو إال حرم اهلل عميو الجنة يوم
 -صمى اهلل عميو وسمم-روى عن النبي  ،-رضي اهلل تعالى عنو-يعمى معقل بن يسار المزني البصري أبو 

 .وأخرج مسمم اثنين منيا ،وانفرد البخاري بواحد ،اتفق الشيخان عمى واحد ،أربعة وثالثين حديثاً 
ليو ينسب نير معقل ،-رضي اهلل تعالى عنو-ومات بيا في آخر خالفة معاوية  ،وسكن البصرة وفيو المثل  ،وا 

ليو ينسب أيضًا التمر المعقمي في البصرة. ،المعروف "إذا جاء نير اهلل بطل نير معقل"  وا 
غة تدل ىذه الصي ،))ما من عبد يسترعيو اهلل رعية(( يقول: -صمى اهلل عميو وسمم-يقول: سمعت رسول اهلل 

يعني استرعاه اهلل  ،وىذا يشمل كل عبد صار لو ىذا الوصف ،نكرة في سياق الشرط "عبد"عمى العموم؛ ألن 
يموت يوم يموت وىو غاش )) ،كل من استرعاه اهلل رعية ،أو فيما دون ذلك ،رعية سواء كان ذلك بإمامة عظمى

ولم  ،أنو كتم عنيم أمورًا يحصل بيا الضرر بمعنى ،ربمعنى أنو أىمل وقص   ،بمعنى أنو لم ينصح ليم ،يم((ل
متفق  ،))إال حرم اهلل عميو الجنة(( ،يموت وىو غاش ليم ،ولم يقم عمييم بما يجب ،يحطيم بنصحو ورعايتو

 .عميو
تعرض لمثل ذلك؛ لئال تذىب ومن أىل العمم من يرى أال ي   ،ىذا من نصوص الوعيد ()حرم اهلل عميو الجنة()

ولكنو  ،و دخل الجنة بعد حينفإن عذَّب صاحب   ،-عز وجل-ما دون الشرك تحت مشيئة اهلل  ومعموم أن ،الييبة
 ،وىذا غير صحيح ،يقول: إن ذلك في المستحل ال يخمد في النار إال من كان مشركًا؛ وليذا من أىل العمم من
 بكير النار. ويأخذ جزاءه ويطيَّر ،ومنيم من يقول: حرم اهلل عميو الجنة حتى ينال عقابو وعذابو

ولم يوليا  ،يعني لم ينصح ليا (لم يحطيا()) ،(2)طيا بنصحو لم يجد رائحة الجنة((ح  ))فمم ي   :يقول: وفي رواية
 ،))لم يجد رائحة الجنة((قال:  ،ما قام عمييم بما يجب ()لم يحطيا بنصحو() ،ولم يقم عمييا بما ينبغي ،عنايتو

 يعني أنو أبعد ما يكون عن الجنة. ،وجد من مسيرة كذا وكذاديث في أن رائحة الجنة توقد جاءت األحا
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يجتيد ويسعى ال  :يعني (د()ال ي جي) ،(3)((د ليمال ي جي))ما من أمير يمي أمور المسممين ثم وفي رواية لمسمم: 
 ال يجيد ليم))ثم  قال: ،طاقتو في تحقيق ما ينفعيم ويصمحيم ودفع ما يضرىم ويمحقيم العنت والفساد بسببو

وفي  ،))لم يدخل معيم الجنة(( وىنا ،))حرم اهلل عميو الجنة((ىناك  ،(4)يدخل معيم الجنة(( وينصح ليم إال لم
ن صغرت فيي ليست  اوىذا كمو يؤكد معنًى كبيرً  ،))لم يرح رائحة الجنة(( :الرواية األخرى وىو أن الواليات وا 

نما ىي مسئ ،بتشريف قط لمقيام بما يستطيع من تحقيق  يجب أن يجد ويجتيدف ،سيحاسب اإلنسان عمييا ،وليةوا 
وفكره وما  وأال يوظف جيده وطاقتو ،ودفع الفساد بكل صوره وأشكالو ،وما يحصل بو الصالح العام ،النفع العام

والمآثر التي  ،ذلك من المكاسب الشخصيةأن أو أن يرى  ،إلى ذلك في أمور يحصل بيا فساد أو ضرر
وىو داخل  ،فيذا كمو خالف النصيحة ،يحرص عمى المحافظة عمييا بأي طريق كانف ،يحصميا بجيده وطاقتو

  في ىذا الوعيد.
ذا استشعر المؤمن مثل ىذا فإنو يخاف ويحسب حساباً  مكاناتو ،وا  فإن كان يجد في  ،وينظر في طاقتو وقدراتو وا 

ألبي ذر:  -صمى اهلل عميو وسمم-ي وليذا قال النب ،نفسو ضعفًا وعجزًا فإنو ال يتولى شيئًا من أمور المسممين
وأخبره  ،نصح لو ،رجل ضعيف ،وأن يتأمر عمى رجمين ،ثم نياه أن يتولى عمى مال يتيم ،(5)))إنك ضعيف((

 .عن ضعفو
بل ربما  ،ويأنف ومن الناس من ي بصَّر بضعفو وي خبر عن ذلك ويبي ن لو ثم يكابر ،فاإلنسان قد ال يعرف ضعفو

لو جاء أحد وعرضت عميو والية ثم ذكر ىذا  ،ثم إن الكثيرين لربما لو قيل ليم مثل ىذا ،يعادي من نصحو
غفل أو اتيم بضعف وذكره لو لربما است   ،ية فعرضيا عمى غيره بناًء عمى ىذا الحديثأو كانت لو وال ،الحديث
فيذا عند الكثيرين من  ،؟!وىذا المنصب خوفًا من ىذا الحديث ،وىذه الوالية ،كيف يضيع ىذه الرئاسة ،العقل

  وعدم حسن نظره في األمور. ،ضعف رأيو وعقمو
ياكم عمى  ،وأن يقينا شر أنفسنا ،وأحوال المسممين ،ناصمح أحوالأن ي -عز وجل-وأسأل اهلل  ،ىذا وأن يعيننا وا 

 ذكره وشكره وحسن عبادتو.
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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