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     بعض ما جاء عن السلف في باب أمر والة األمور بالرفق برعاياهم
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

أمر والة األمور "باب أعني -مما يتصل بيذا الباب  -رضي اهلل تعالى عنيم-فمما جاء عن السمف الصالح 
-   دخمت عمى عائشة "ما جاء عن عبد الرحمن بن شماسة قال:  -"بالرفق برعاياىم ونصيحتيم والشفقة عمييم

قالت: كيف وجدتم ابن حديج في غزاتكم ىذه؟  ،فقالت: ممن أنت؟ قمت: من أىل مصر -رضي اهلل تعالى عنيا
 ،(1)"وال غالم إال أبدل مكانو غالماً  ،ال أبدل مكانو بعيراً ما يقف لرجل منا فرس وال بعير إ ،قمت: خير أمير

 فإذا حصل لو ما يقطعو عن خدمتو أبدلو بغالم آخر. ،والمقصود بالغالم يعني الممموك الذي يخدم سيده
وأنا  ،إن في بيت مالكم فضاًل عن عطائكم"الناس أيام خالفتو فقال:  -رضي اهلل تعالى عنو-وخطب معاوية 

 . (2)"كمقاسمو بين
بحسب إسالمو وتقدمو وبالئو في نصرتو لمدين ودفعو  كل   ،بمعنى أن الخمفاء كانوا يقسمون األموال بين الناس

ودون  ،من ىذا العطاء من بيت المال دون أن يطمبو فيعطون كل أحد ،وبقدر حاجات الناس أيضاً  ،وذبو عنو
فعل كما يفعل  -رضي اهلل تعالى عنو-فمعاوية  ،يتووىو في ب عطاؤه يأتيو كل   ،أن يسعى عميو أو يسأل عنو

 فيو يقول ليم: إن في ،فبقي في بيت المال زيادة ،فأعطى الناس -رضي اهلل تعالى عنيم-الخمفاء الراشدون 
 وأنا قاسمو بينكم.  ،يعني زيادة ،مالكم فضاًل عن عطائكم بيت

ال ينبغي لألمير الغضب؛ ألن "يقول:  ،ىو معموم وىو إمام في الحمم كما ،-رحمو اهلل-ويقول األحنف بن قيس 
 . (3)"درة لقاح السيف والندامةالغضب في الق  

 ،فإذا غضب فقد يقتل ،لكن األمير يستطيع ،بمعنى أن اإلنسان قد يغضب وىو عاجز ال يستطيع أن يفعل شيئاً 
فغضب  ،م حيث ال ينفع الندمفيند ،ثم بعد ذلك تكون العواقب وخيمة ،يصدر قرارًا في غير محموفوقد يتصرف 

 األمير ليس كغضب آحاد الناس.
-    أيام خالفتو إلى أميره بالشام وىو معاوية بن أبي سفيان  -رضي اهلل تعالى عنو-وكتب عثمان بن عفان 
جيشًا  ج  يعني في ىذا الصيف أخر   ،"..الصائفة رجاًل مأمونًا عمى المسممين أغز   أن  ": -رضي اهلل تعالى عنو

يرفق بيم فال يجتمع شدة الصيف والحر وألواء  ،"ستيمرفيقًا بسيا" ،ر عميو رجاًل مأمونًا عمى المسممينزو وأم  لمغ
وكان خمفاء  ،بن قيس الكندي وكان فقييًا ناسكًا يحمل عنو الحديثفعقد ألبي عبد اهلل " ،طمةالسفر مع أمير ح  
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 .(4)رضي اهلل تعالى عنو-وكذا معاوية  ،بني أمية يعظمونو
 ،رأى الخمق ،وكثرة الناس رأى بالموسم في الحج الناس   ،بن مروان الخميفة األمويورأى سميمان بن عبد الممك 
ه؟ قال عمر بن يم غير  وال يسع رزق   ،أما ترى ىذا الخمق الذين ال يحصييم إال اهلل" فقال لعمر بن عبد العزيز:

وقال: باهلل  ،فبكى ،-يعني عند اهلل- خصماؤك وىم غداً  ،ىؤالء اليوم رعيتك ،عبد العزيز: يا أمير المؤمنين
 .(5)"أستعين

ن ومعموم أن الخالفة آلت بعد سميمان لعمر ب ،وقال مولًى لعمر بن عبد العزيز لما مات سميمان بن عبد الممك
فقال لو: ما  ،ما فرح ،ألن الخالفة آلت إليو ؛ففي جنازة سميمان ظير الغم عمى عمر بن عبد العزيز ،عبد العزيز

 .(6)"غتمفمي  لمثل ما أنا فيو "؟ قال: لي أراك مغتمًّا
كل ىؤالء  ،عن ىؤالء الرعية من المشرق إلى المغرب والصار مسئ عن نفسو واليكون اإلنسان مسئ أن  منفبدال

 ،خمسة ستة سبعةأن يسأل اإلنسان عن أىل بيتو من بداًل  ،-عز وجل-سيسأل عنيم أمام اهلل  ،في رقبتو
لمثل ما أنا فيو "فقال عمر بن عبد العزيز:  ،سيسأل عن ىؤالء الخالئق من أوليم إلى آخرىم ،زوجتو وأوالده

يعني من غير أن يكتب طمبًا  ،"..فيو إلي   ليس أحد من األمة إال وأنا أريد أن أوصل إليو حقو غير كاتب   ،غتمفمي  
 طمب.يعني من غير  ،"و منيوال طالب  "قال:  ،ليحصل عمى الحق

: أييا فقال ألخيو ،-يعني نظام الممك تواضع ألخيو-فقعد بين يديو وتواضع لو  ،دخل أخو نظام الممك عميوو 
  .(7)كيف تجيبو إذا سألك عنيمإنك سمطك اهلل عمى عباده فانظر  ،الرجل

ولية ل ذلك مسئية واإلمارة واإلدارة كفالمقصود أن األحاديث السابقة وىذه اآلثار كل ذلك يدور عمى أن الوال
 ،فإذا كنت مديرًا لمدرسة أو كنت مديرًا لمؤسسة ،وأن ذمة العبد مشغولة بذلك كمو ،وأمانة سيسأل عنيا اإلنسان

نما ىو  ،أو أميرًا عمى بمد أو غير ذلك فيذا ليس بتشريف ،أو مديرًا لجامعة ،أو عميدًا لكمية ،أو رئيسًا لقسم وا 
السالم "أيام خالفتو فقال:  -رضي اهلل تعالى عنو-م الخوالني عمى معاوية وليذا دخل أبو مسم ،وليةتكميف ومسئ

دعوه ": معاوية فقال ،قل: يا أمير المؤمنين ،كف عن ىذا ،؟. يعني ماذا تقول"فقالوا: مو؟ ،عميك أييا األجير
  . (8)"فإنو أعمم بما يقول

فإذا فرط اإلنسان  ،مانة التي أنيطت بعنقواأل ،أنو يعمل لصالح العمل الذي وضع لو ،ىذه ىي الميمة الحقيقية
عة ))فنعمت المرض  في اإلمارة:  -صمى اهلل عميو وسمم-وليذا قال النبي  ،وضيع فإن ذلك سيكون شؤمًا عميو

 .(9)((فاطمةوبئست ال
ياكم عمى أنفسنا -عز وجل-وأسأل اهلل   ،مرضانا واشف   ،الميم ارحم موتانا ،وأن يميمنا رشدنا ،أن يعيننا وا 
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 واجعل آخرتنا خيرًا من دنيانا. ،مبتالنا وعاف  
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


