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     َعَمْيِهْم فاْشُقْق َعَمْيِه" ِمْن أْمِر ُأمتي َشْيئًا َفَشق  َمْن َولي  "المُهم   -رضي اهلل عنها-شرح حديث عائشة 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
  والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
ىمال  األمور بالرفق برعاياىم ونصيحتيم والشفقة عمييم والنيي عن غشيم، والتشديد عمييم، أمر والة"ففي باب  وا 
صمى -قال: سمعت رسول اهلل  -رضي اهلل تعالى عنيا-عائشة  حديث -رحمو اهلل-أورد المصنف  "مصالحيم

ومن ولي من  ،شقق عميو))الميم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عمييم فايقول في بيتي ىذا:  -اهلل عميو وسمم
(1)أمتي شيئًا فرفق بيم فارفق بو(( أمر

 رواه مسمم. ، 
فيدخل في  ،مىذه الصيغة تدل عمى العمو  ،))الميم من ولي من أمر أمتي شيئًا((: -صمى اهلل عميو وسمم-قولو 
فإنو داخل  ،خاصة أو كانت والية جزئية ،كانت ىذه الوالية والية عامة ل من ولي والية من الواليات سواءذلك ك

  في ىذا.
ى والية تتعمق بجباية الزكاة ول  قد يكون ىذا الذي ولي ىذه الوالية ممن يُ  ،))فشق عمييم فاشقق عميو((ويقول: 

وقد يكون ىذا يعمل  ،فيو داخل في ىذا ،فيمحقيم بسبب ذلك الضرر والعنت ،فيتخير األفضل من أمواليم ،مثبلً 
لكن قد يكون ذلك لسوء  ،فيضيق عمييم مصالحيم من غير مبرر ،يمفي جية تتصل بمصمحة من مصالح

أو كان ذلك بسبب شيء في النفس  ،فيو يريد رشوة وقد يكون ذلك لسبب آخر من طمع ،لسوء تدبيره ،تصرفو
فإذا جاء  ،[45ساء:]الن }َأْم َيْحُسُدوَن الن اَس َعَمى َما آتَاُهُم الم ُه ِمْن َفْضِمِه{: -عز وجل-كما قال اهلل  ،أحياناً 

ورددىم حينًا بعد  ،وآذاىم ،أىل اليسار وأىل الثروة والغنى ونحو ذلك في مصالحيم ومعامبلتيم ضيق عمييم
كانت ىذه المصالح من األراضي أو كان ذلك مما يتصل باألموال  سواء ،يمحولربما يقتطع من مصال ،حين

فمن الناس من ال  ،مما يحصل بو المشقة والعنت عمييم أو يحمميم ىذا الوالي من الضرائب وغير ذلك ،السائمة
فإن  ،المراد بيذاأن ُيفيم لكن ينبغي  ،فإذا ولي الوالية حصل لمن تحتو ممن يعممون معو عنت وضيق ،يوفق

قامة العمل عمى الوجو المطموب أن ىذا من التضييق وقد سمعت من ىذا  ،الكثيرين يظنون أن أداء األمانة وا 
يعمل في البمدية أو يعمل في شركة أو في مؤسسة أو  ،ى ىذا ميندس يعمل في جية من الجياتبمعن ،اكثيرً 

وما عندىم أيضًا  ،فيعرضون ما عندىم من أسعارفيأتي مقاولون تنزل مناقصات مثبًل  ،نحو ذلك تابعة لمدولة
مكانات وما إلى ذلك يعني  ،ع بما لم يعطَ ما تشب  ولرب ،وكثير من ىؤالء يكتب أمورًا غير حقيقية ،من مقتنيات وا 

ال يستطيع فإذا حصل عمييا ىو  ،يذكر أشياء لغيره عمى أنيا لو من أجل أن يحصل عمى ىذه المناقصة الكبيرة
ومن ينفذ إذا جاء يوقع عمى الشروط  ،أو أنو يبيع ىذه المناقصة عمييم ،فيدخل معو آخرون ،بيا أن يقوم
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يوقع عمى  ،وآالت بمواصفات معينة ،بمعنى أنيم طمبوا مواصفات معينة ،المطموبة فإنو ال يفي بيا عند التنفيذ
فإذا جاء الميندس الذي يشرف عمى العمل من قبل ىذه المصمحة أو ىذه الجية الحكومية وأراد أن  ،ىذا كمو

ىذا  ،من جيبو كأنو دافٌع شيًئا ،نحيس ىذا ،جمسوا يدعون عميو ،يطبق العقد ،يطبق الشرط ،يطبق ىذا الكبلم
ىم يريدون أن يأتوا بمواد عمى غير المواصفات  ،لماذا؟ ألنو أراد أن يؤدي األمانة ،اخيرً  رأينامن يوم جاء ما 

ذا نوقشوا في ىذا ،المطموبة لماذا تعرض ىذا  ،طيب لماذا توافق ،خسرسن ، يمكن: لو بقينا عمى العقد الواقال وا 
 ،نةية بمواصفات معمنو مثبًل عشرين رافع واطريقتو؟ طمبكيف يطمعيا ب ،السعر؟ قال: أنا سأطمعيا بطريقتي

فيأتي برافعة واحدة أو برافعتين أو رافعات أصغر منيا  ،غىذه يستأجرىا وليا مبال ،وحجم معين ،وارتفاعات معينة
وىكذا ما يجد أو  ،ىم أعطوه ىذا السعر وقبموا ىذا بناًء عمى معطيات معينة ،أقل مواصفات ويوفر الباقي

إن كان  ،ولذلك تجد العمل يؤدى بطريقة غير صحيحة ،منيا من أجل أن يحتال نفذدرك ثغرة إال ويل أو يُ يحص  
إن كان من أجل أن يحفر لتمديدات أو نحو  ،إنشاء طريق بعد مدة ىذا الطريق لم يكن عمى الوجو المطموب

 ،ادة رصف ىذا الطريق مثبلً تحتاج إلى إع ،بعد مدة تراىا في الطريق نتوءات وارتفاعات ومنخفضات ،ذلك
 ،كذا وباقٍ  ،كذا وباقٍ  ،كذا لم تطبق العمل باقٍ  ،فقال لو: ال ،فإذا جاء الميندس يوقع لو ،السبب ىو قمة األمانة

 ،))الميم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عمييم فاشقق عميو(( ،رأى أن ىذا من التضييق ،وبدأ يحصي عميو
وىؤالء يريدون أن يخرجوا في الضحى كما  ،قد تجد اإلنسان مديرًا في مكان ،وىكذا ،ويرى أنو قد ألحق بيم

ىذا يريد أن يسافر  ،وىذا التضييع  يمكن بيذه الطريقةال ،فجاءىم مدير جديد فقال ليم: ال ،اعتادوا من قبل
فون يكمم بالتمتوي ،األوقات التي يعود فييا المعممون مثبًل يقول: أنا ما أجيءوىذا في  ،ألىمو من أول األسبوع

أنت مطالب  ،يا أخي ىذه ليست ممكًا خاصًا لي ،فإذا قال لو: ال ،فييا ويقول: ىذه األسابيع أنا ال أريد أن آتي
))من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عمييم فاشقق وأنو  ،وأن ىذا من المشقة ،رأى أن ىذا من العنت ،بالمجيء
لمدة عشرين  ايذىب انتدابً  ،أو نحو ذلك ،يانًا ال يحق لو أن يتبادلياتبادل أدوار أحفي لك ذوقل مثل  ،عميو((

ىذا  ،المقصود إنجاز العمل ،االمدير السابق كان يكتب لي عشرين يومً  ،يقول: أنجزنا العمل في ستة أيام ،ايومً 
 ،يا وعممت فييا ىي ستة أيامالمدة التي ذىبتَ  ،اإذًا ىو يستحق في نظره ىو أنو يأخذ عن عشرين يومً  ،الفقو اآلن
 ،ااكتبوا لي عشرين يومً  ،والعبرة باإلنجاز ،وأنا أنجزت في ستة أيام ،الكن ىو مقدر ليا عشرين يومً  ،قال: نعم

أمتي شيئًا فشق ))الميم من ولي من أمر  ،أكتب لك ستة أيام ،يقول: ال ،ابمك كان يكتب لي عشرين يومً ن قمَ 
 ،يفزع مع من يأتيو ،فبلن رجل شيم كريم ،فبلن سمح :مدح الرجل أحياناً ويُ  ،اً كن سمح ،عمييم فاشقق عميو((

 لكن لو ،ى عمى الرجل ويمدحثنَ ويُ  ،اوكرمً  اوجودً  فالتضييع أحيانًا يعتبر نخوةً  ،يفزع من مالو أو من مال أبيو
ية ما يتصل وتوجد لو منظمات عالم ،يدرس في بعض الجامعاتاآلن كان ىؤالء يفقيون معاني ما أصبح 

 .لو كانوا يفقيون فيو حرفًا واحدًا ما قالوا ىذا الكبلم ،بالجودة
نو يخرج أو ينشغل بأشياء أويبدأ ىو إما  ،اال أسمع كبلمً  والباقي يا ولد ،وىكذا ىذا المعمم يشرح أول ربع ساعة

فإذا جئت  ،ه الطريقةبحولك تضيعيم بيذ ،بحولك يقال: ىؤالء أصبًل ما ىم ، يجوز ىذاالويتركيم،  خاصة بو
يأتي ليوقع في  ،وجاء الموجو بدأ يتكمم ويتذمر ،وجاء المدير يحضر عنده ، يصمحالتحاسبو وتقول: ىذا الكبلم 

 ،الربعو  السابعةويجيء ويكتب أنو حضر الساعة  ،الربعو  السابعةأو  السابعة ؟العمل الخط األحمر الساعة كم



 ،ولو جاء أمين وقال: ال ،فنصالو  الثامنةوىذا حاضر  ،الثامنة حاضرا وىذ ،الربعو  السابعةك عشرة كميم ئويجي
 السابعةنكتب أن قاموا عميو وقالوا لو: كيف نجيء بعدك وال نستطيع  ،فنصالو  والثامنة ،الثامنةأنا سأكتب 

تغيرت لؤلسف و  ،ىذا من التعنت والتشدد فيرون أن ، يجوزالىذا كذب  ،يا أخي الربعو  السابعةاكتب  ،الربعو 
وما  ،نمو لآلخرين قد ينسى ما يعم  واإلنسان إذا كان لو ىوى في قضية حتى لو كان فيو دي ،كثير من المفاىيم

 .يقرره ليم إذا كان لو فيو ىوًى ومصمحة
يعني شق عمييم  ،))الميم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عمييم(( :فيم مثل ىذا الحديثفأقول: ينبغي أن يُ 

فأقل ما يحصل من ذلك مما يتكرر لؤلسف  ،أو بقضايا روتينية بحتة ،مور ال يحصل منيا ضررأو أ ،بغير حق
 ،ىذا يشق عمييم ،بعده" أو الذي ،تعال األسبوع القادم ،تعال بعد غد ،ىو "تعال غداً ويحصل من بعض الناس 
أو غير  ،اضيًا من القضاةأو كان ىذا اإلنسان ق ،سواء كان ىذا اإلنسان في إدارة ،من غير زحام في المواعيد

البد من الفصل بين  ،ىذا ال يجوز ،أو يتنازل أو يترك حقو ،حتى يمل صاحب الحق ويقبل بالصمح ،ذلك
عطاء  ،بين الخصوم ،الناس  .كل ذي حق حقووا 
فيما ال يحصل منو  ،ىذا يرفق بيم فيما يحتمل ذلك ،))ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بيم فارفق بو((قال: 
أنت تتضرر  ،ويقول: الحمد اهلل ،يرفق بيذا يراعي المصمحة الخاصة ويضيع المصمحة العامة ،رر عامض

يقول: يا رجل  ،الطالب ما يمكن أن يتجاوز ،ح الطالبيعطي مجانًا ينج  ما ىو يبيع بل  ،يوجد من يبيع ،؟بشيء
ذا ذُ  ،ىو المقدم عندىم ،والطبلب يحبون ىذا األستاذ ،اسمحً  كن ي واآلخر الذ ،نيالت الدعوات يدعون لوكر اوا 

ذا كانوا ضعفاء فغالب الطبلب رسوب تكمموا عميو بأسوأ الكبلم ،يعطي كل طالب حقو ىل ىذا داخل في  ،وا 
وأين  ،وأين المفرط ،ىذا شق عمييم؟ أين المضيع من ىؤالء ،؟من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عمييم(( م))المي

يأتي من يمقنيم اإلجابات في نياية  ولربما ،في الدنيا؟ ىو ذاك الذي ضيع األمانة بل والعقوبة ،المستحق لئلثم
وىذا  ،وىذا طيب ،وىذا سمح ،والمدير عندىم ما شاء اهلل ،أحد في ىذه المدرسة العام، وينجح الطبلب وال يرسب

ا ُنسأل اآلن من قبل ولطالم ،يساعد اآلخرين ،-اجزاه اهلل خيرً - ،وىذا إنسان ما خسر شيًئا ،ما ىو متعنت
 نلك ،ة الثانوية أو المتوسطة أو كذاياجتيازىم لممراحل التعميمكانوا يستحقون ما  مإنيكثيرين قد تابوا يقولون: 

يقولون: ىل تحل اآلن رواتبنا أو ما تحل؟ وبعض الطبلب ما  ،يرت أوراقيم ونتائج اختباراتيم وتخرجواغُ 
وقد  ،نتائج وُيعَطون ،ثم بعد ذلك الوعد نياية الفصل الدراسي ،وجيوويعرفون  ،أول األيام ونيحضر  ،ونيحضر 

وبعضيم يبيع شيادات ماجستير ودكتوراه في بعض  ،وأحيانًا درجات ،نتائج ،حدثني بعضيم عن أشياء من ىذا
نعم  ذه فييا درجات؟ يقول:أسأليم أحيانًا أقول: ى ،عشرة آالف أو نحو ذلكبويذىب بعض الناس ويأخذىا  ،ببلدال

كيف  ، يجوز بكل المقاييسىذا كذب ال ،وحضور ،ومعدالت ،وتقديرات ،كشوف أني درست مواد تخرجت فييا
 ،اأو كتب إعبلنً  اإذا كتب خطابً  ،)د.( صيري ذلك ثم بعد ،؟ظاىرك الصبلح ،أنت إنسان متدين ،ترضى بو

وقد  ،ىؤالء يأثمون ،ال ،عمى الناس وال يقال: إن ىؤالء ييسرون ،ىذا ال يجوز ،والشيادة جاءت بيذه الطريقة
 }ِإن ا َعَرْضَنا اْْلََماَنَة َعَمى الس َمَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْمَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَهاواهلل يقول:  ،ضيعوا األمانة

ْنَساُن ِإن ُه َكاَن َظُموًما َجُهوًًل{ نما ذكرتُ  ،وىذا داخل في األمانات ،[28]األحزاب: َوَحَمَمَها اْلِْ ألن  ؛ىذه المعاني وا 
ن كانوا يفقيونيا من النا ،الكثيرين لؤلسف ال يفقيونيا لئلنسان ىوى  حية النظرية فإذا جاء المحك وكانوا 



 واهلل أعمم. ،ولربما عاداه وحاربو ،ضاق ذرعًا بمن حال بينو وبين مصمحتو ،ومصمحة
 وآلو وصحبو. ،مدوصمى اهلل عمى نبينا مح


