
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 1بعض ما جاء عن السلف في باب الوالي العادل 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

 ،والتي    ي يوز ألحيد أن يسيمعيا ،فمطالما نبينا ونبو كثيرون عمى ىذه المعازف واألصوات المنكرة في  المسيا د
 .وأعظم  رماً  ،ولكنيا تكون ف  المس د أشد حرمة ،و  خارج المس د ،د  ف  المس 

وعمى من رأى شيئًا من ذلي  أن  ،، وأن   يخرج من المس د بسخطو ونقمتو-عز و ل-فعمى العبد أن يتق  اهلل 
ول أو قيون ما نقكثير من ىؤ ء من األعا م الذين   يفالفإن  ،وأن ينصح من صدرت منو ىذه األصوات ،ينكره

وفيي  كييل مكييان، واهلل  ،اعتييادوا عميييو فيي  األسييوا  ،و يياءوا ميين بييالد ليييس ذليي  فييييا ميين المنكيير ،ممييا نقييول شيييئاً 
 المستعان.

 ."ل  العادلاالو "باب تصل بف  ىذه الميمة أذكر بعض ما  اء عن السمف فمن بعدىم من األقوال والفعال مما ي
قرأه عمى  ،مرسوم الو ية :يعن  ،فقرأ عيده، عمى المدائن انبن اليم حذيفة -رض  اهلل تعالى عنو-بعث عمر 

 .الناس
  .: ماذا تريد، أىل المدائن يقولونيعن  ،فقالوا: سل ما شئت

يعن  يقيول: إن عميف حمياره مين تيبن، ىيذا اليذي  ،حماري ىذا، ما دمت فيكم، من تبنكمو، وعمف آفقال: طعامًا 
  .لبمدطمبو األمير من أىل ا

ليو عميى الطريي ، فمميا رآه  كمينو قدوم   فمما بمغ عمر   ،ما شاء اهلل، ثم كتب إليو عمر يأمره بالقدوم إليوفأقام فييم 
 .(1)فقال: أنت أخ  وأنا أخو  ،فالتزمو ،عمى الحال الت  عمييا أتاه

 ،ذىب عميى حميياربييت الميال في  المييدائن، في ،يعني : ر يل أرسيمو ليكييون أمييرًا عميى بميد ىيي  مقير الخيزائن لكسييرى
 .ور ع عمى حمار

 .؟  عمى األئمةطعن   ما فعل   ،ا مسورفقال لو معاوية: ي ،ودخل المسور بن مخرمة عمى معاوية
 .ت تنتقد وتتكمم ف  الم الس عمينايقول: أن

 .فيما  ئنا لو ن  دعنا من ىذا وأحس   فقال المسور:
 ؟كممن  بذات نفس  بما تعيب عم   ت  ل  فقال معاوية: 

 .وتر  شيئًا إ  بينت  لمسور: فمم أيقول ا
الييذنوب وتتيير   د  ع ييت  أم  ،امييةلنييا ممييا نميي  ميين اأصييالح فيي  أميير الع د  ع ييميين الييذنب، فيييل ت   أفقييال معاوييية:   أبيير 

 .؟اأحسان
 .فقال المسور: نعم

  .فيل ل  ذنوب ف  خاصت  تخشاىا؟ ،قال معاوية: فإنا نعترف هلل بكل ذنب
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 .قال: نعم
ر بين اهلل وغيره و  أخي   ،فواهلل ما أل  من اأصالح أكثر مما تم  ،أولى أو أح  من  قال: فما ي عم  بر اء اهلل

ن  لعمى دين ي    . زى فيو بالحسناتوي   ،قبل فيو العملإ  اخترت اهلل عمى من سواه، وا 
 .يقول المسور: فعرفت أنو قد خصمن 

 .عا لود يعن : .(1)قال عروة: فمم أسمع المسور ذكر معاوية إ  صمى عميو
ولكنيي  أثقمكييم  ،ميين أحييد ميينكم فقييال: لسييت بخييير ،لمييا وليي  الخالفيية -رحمييو اهلل-وخطييب عميير بيين عبييد العزيييز 

 .(2)حمال
 ولما ول  بكى فقال لو ر ل: كيف حب  لمدينار والدرىم؟

 .وقال:   أحب
 .(3)قال:   تخف فإن اهلل سيعين 

وعميى  ،ر امرأتيو بيين أن تقييم في  منزلييافقيالوا: إنيو خي ي ،فسيألوا عين ذلي  ،فسيمعوا بكياء ،ووصل إليى بابيو  ماعية
 .(4)وبكى  وارييا ،بمنزل أبييا، فبكتوبين أن تمح   ،وأعمميا أنو قد ش غل بما ف  عنقو عن النساء ،حاليا

فيإذا  ،وعمر عن شمالو ،وأبو بكر عن يمينو ،ف  النوم -صمى اهلل عميو وسمم-و اء إليو ر ل فقال: رأيت النب  
، -أبيا بكير وعمير :يعني -إذا عمميت فاعميل بعميل ىيذين  ،فقال لي : ييا عمير ،وأنت بين يديو ،ن يختصمانر ال
  .(5)فبكى ،فحمف لو ،؟تحمفو باهلل لرأيت  فاس
عميى النياس  بكانيت تتصيعإن الخمفياء مما  اء ف  ىيذا البياب ميا  ياء عين الخميفية العباسي  المتوكيل أنيو قيال: و 

 .ليطيعوىم
 .بش ء من الرىبة والشدة يعاممونيميعن : 
 .(6)وأنا ألين ليم ليحبون  ويطيعون قال: 

 .(7)صائمًا منذ استخمف إلى أن قتل أنو ما زالونقل الخطيب البغدادي عن الخميفة العباس  الميتدي: 
الخطييييب البغيييدادي ينقيييل عييين الخميفييية الميتيييدي و  ،-عمييييو السيييالم-وعميييى كيييل حيييال أفضيييل الصييييام صييييام داود 

  .(8)((نما لكل امرئ ما نوىوا   ،إنما األعمال بالنيات))و ،العباس 
 .يقول أبو العباس ىاشم بن القاسم: كنت عند الميتدي عشية ف  رمضان فقمت ألنصرف
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حضر طب  عميو أرغفية وآنيية فيييا مميح وزييت وخيل، فيدعان  ودعا بالطعام فأ   ،فقال: ا مس، ف مست، فصمى بنا
  خ.لطبيفأكمت أكل من ينتظر ا ،إلى األكل

 .ىذه مقدماتيعن : ظن أن 
 .يعن : لماذا لم تأكل كما ينبغ  ؟فقال: ألم تكن صائماً 

 .مت: بمىق
 .فميس ىنا غير ما ترى ،كل واستوف  قال: ف
 .يس ىنا  دفعات من الطعام بعد ذل يعن : ل

 ثم قمت: ولم  يا أمير المؤمنين وقد أنعم اهلل عمي ؟  ،يقول: فع بت
وأخيذت نفسي  بمييا  ،بني  ىاشييم كيان في  بنيي  أميية عمير بيين عبيد العزييز، يقيول: فغييرت عميىقيال: إني  فكيرت أنييو 

 .(1)رأيت
وعميى كيل حيال قيد يفعيل اأنسيان ىيذا مين بياب التنيافس  ،ولو كان ذل  ابتداء من غير مغايرة لكان أوليى وأفضيل

 .أعن  األوس والخزرج -رض  اهلل عنيم-كما كان يتنافس األنصار  ،ف  الخير
تسيير في  األمين مين مصير إليى  ةكانيت الت يار  ،بن األغمب صاحب المغرب كان ممكًا حازميًا صيارمًا مييبياً وىذا ا

 .سبتة   ت عارض و  ت روع، وكان سديد السيرة شيماً 
نميا قيد يحصيل ذلي  بالعسيف والظميم ،األمن قيد   يحصيل بطريقية شيرعية بإقامية العيدل في  النياسلكن  والقيير  ،وا 
 .فإن العدل ىو سبب األمن ،وىذا مذموم ،الوصف الت  تفو  ،والشدة

بيين ر يل  تدة، يعني : ميرة فقيط ربطيو  عنو: أنو ظفر بيامرأة متعبيدة قيادت ق ي -رحمو اهلل-فيذا الر ل ذكر الذىب  
وغير المحصن ي  مد، ىذه قادت  ،ىذه العقوبة، يعن : الزان  ي ر م المحصن، فدفنيا حية، دفنيا وى  حية ،وامرأة
لييس  :يعن  ، ف دينار، وىذا يدل عمى أن الشن  قديمآ اد أخذوا لتا ر ثالثةن فنيا حية، وشن  سبعة أفد ،قودة

 .الماض  أو قبل ،أو ف  القرن الماض  ،أو و دت ف  العصر الحديث ،من األشياء الت  نقمت عن الغرب
 .(2)ب، و ده لم ينقص سوى سبعة دنانيروأخذ منيم الذى

 ،ليم يتمقيب بياأمرة ،لكين كيان مين الصيالحين ،رطبيةر بن محمد القرطب  ىذا ولي  عميى قوىذا آخر يقال لو  ميو 
نمييا كييان يقييول: أنييا ممسيي  أميير النيياس إلييى أن يتييييأ ليييم ميين يصييمح لمخالفيية، فاسييتقل بالسييمطنة ن واسييتراح ميي ،وا 

ذا حصييل زيييادة فيي  األميي ،اسيميا ينميي  ويثميير لار ومضيياربة ل فيي  بيييت المييال كيان يضييع ذليي  ودائييع عنييد الت ييواوا 
 .(3)بيت المال

 ،والفتن ثائرة بيا ،ىي396فاستنابو عمى العرا  فقدميا ف  سنة  ،عم  الحسين بن  عفر خدم بياء الدولةىذا أبو و 
وأبطل مآتم عاشوراء، وأمر ممموكًا لو بالمسيير في  محيال  ،وقتل عدة ،وأباد الحرامية ،فضبط العرا  بأتم السياسة
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ذىيب، ففعيل، فميا تعيرض ليو أحيد   مين وعميى يدييو صيينية ممميوءة دنيانير  ،-ونواحييا يعن  ف  األحياء-بغداد 
 ى.حينما  اء كانت فوض .و  ف  نيارف  ليل 

وكيان ليو  ،حتيى  ياء الورثية مين مصير فتسيمموىا ،فيأمر بحفظييا ،وخميف أميوا ً  ،ومات نصران  تيا ر مين مصير
نصاف  .(1)يرول  العرا  تسع سنين سوى أش ،ىيبة وعدل وا 

مين المخياطبين  ثيم عظيم حتيى كيان ،وكان ف  شيبابو تيا راً  ،وىذا الرئيس أبو عم  الحا   الممقب بشيخ اأسالم
 .من م الس السالطين

ميين  ،وبعيض ىييؤ ء ميين البطانيية ،وبعييض ىييؤ ء وزراء ،وبعيض ىييؤ ء خمفيياء ،ىيؤ ء الييذين نييذكرىم بعضيييم ممييو 
 .ومن خاصتيم ، مساء الخمفاء

فرغب  ،ولم يستغنوا عن رأيو ،ثم عظم حتى كان من المخاطبين من م الس السالطين ،تا راً  ىذا كان ف  شبابو
أبنيييية أوقييياف يم يييأ إليييييا الفقيييراء  :يأالرباطيييات - والرباطيييات ،وبنيييى المسيييا د ،وأنييياب إليييى التقيييوى ،إليييى الخييييرات

مين أليف نفيس، وسيعى في  ا وكان يكسيو في  الشيتاء نحيوً  ،، وبنى المسا د وال وامع-يسكنون فييا، وطالب العمم
الوظيائف عين القيرى، واسيتدعى صيدقة عامية عميى  ، ورفيع  -يعن : المكوس والضرائب- عن بمده إبطال األعشار

 .وكان ذا تي د وصيام وا تياد ،وتم ذل  بعده ،فتدفع إلى كل واحد خمسة دراىم ،أىل البمد غنييم وفقيرىم
 .فع الناس بو الفقراء وعامة الناسيعن : انت

من  تتو امرأة بثوب لينف  ثمنو ف  بناء ال امع، وقيمة ىذا الثوب يساوي نصف دينار، فاشتراه منيا بألف ديناروأ
مييا عنييدىا إ  ىييذا  ،تتبييرع لم ييامعأن  تريييدذىييب، فسييممت المييال إلييى الخييازن أنفاقييو، يعنيي : عمييى ال ييامع، ىيي  

 .(2)لو اً وخبأ الثوب كفن ،فتبرعت باأللف ،فاشتراه بألف دينار ،الثوب
فيغتص اليديوان  ،وي مس لممظالم ،ويكتب مصاحف ،كان كثير التالوة والتي د ،وىكذا ظيير الدين وزير المقتدي

 ؟وينادي الح  اب أين أصحاب الحوائج ،بالسادة والكبراء
 .(3)كايات ف  إنصاف الضعيف من األميرولو ف  عدلو ح ،ويؤدي عن المحبوس ،فينصف المظموم
ا، وتعانى الكتابة والديوان، وخدم بغزنة، وتنقمت بو اقين بيي ، فنشأ وقرأ نحوً ى  وكان أبوه من د   ،م وىكذا نظام الم

األحوال إلى أن وزر لمسمطان ألب آرسالن، ثم  بنيو ممكشياه، فيدبر ممالكيو عميى أتيم ميا ينبغي ، وخفيف المظيالم، 
 .واستمر عشرين سنة رفعتو، ورف  بالرعايا، وبنى الوقوف، وىا رت الكبار إلى  نابو، وازدادت

يبييين لييو عيييوب نفسييو، فينكسيير وكييان فيييو خييير وتقييوى، وميييل إلييى الصييالحين، وخضييوع لمييوعظتيم، يع بييو ميين 
 .(4)ويبك 
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بحييث إنيو  ،وصى قاضيو بالعيدل ،يقول: كان دينًا عادً  حسن األخال  ،الب رسق  وال  الموصل وىكذا أبو سعيد
أنيو ميا  ،دع  عمييو بصيداقياتي طمب من زو تو أن ر ويختبر القاض  بالعدل ل أن ينظأمر زو تو، يعن : من أ

 .(1)فتأدب الناس ،و مس بين يديو ،، فنزل إلى القاض سمم ليا الصدا ، ذىبت إلى القاض ما  ،أعطاىا
كيان و  ،كسياً بحييث إنيو ليم يتير  بيالعرا  م   ،وأطمي  المكيوس ،المستن د باهلل العباس  موصوفًا بالعدل والرفي  وكان

، يعني : ىيذا الر يل كيان يشي  بالنياس عنيد السيمطان كيان يسيعى بالنياس ميدة اسي ن عواني ي شديدًا عمى المفسيدين،
قيول: أطمقيوه وىيذه ي ،فبيذل فييو عشيرة آ ف دينيار ،فيعاقبون ويحبسون، فأخذه وسي نو، ف ياء ر يل يشيفع ليو ،قبمو

 .عشرة آ ف فدية
 .(2)ر لتأتين  بآخر مثمو ألحبسودينا فقال المستن د: فأنا أبذل عشرة آ ف

ودين متيين صيمح بيو أمير  ،يعم  ىنا بتعمي   يد أختم بو يقول: اأمام إذا كان لو عقل  يد -رحمو اهلل-الذىب  
فتسددت أموره، ومشت األحوال،  ،وحسنت ديانتو حممو الدين عمى مشاورة أىل الحزم و،الممال ، فإن ضعف عقم

ن قل دينو   لمتقيوى،  ،وقد يحممو نبل رأيو عمى إصيالح ممكيو ورعيتيو لميدنيا ،بت بو البالد والعبادرأيو تع ل  ونب   ،وا 
 ،وليو سيطوة ،إ  أن يكيون فييو شي اعة ،وتعبيوا بيو ،وضاعت الرعية ،وقل دينو وعقمو كثر الفساد ،فإن نقص رأيو

العسييف فقييد تعييرض لييبالء  كثييير ،عييديم الييرأي ،قميييل الييدين ،فين بيير الحييال، فييإن كييان  بانيياً  ،وىيبيية فيي  النفييوس
ونيدم واهلل حييث   يغني  النيدم،  ،وأحاطت بو خطاياه ،قتل، وذىبت عنو الدنياإن لم ي   ،عا ل، وربما ع زل وس  ن

وفيييو  ،فييإن يسيير اهلل لبميية بإمييام فيييو كثييرة محاسيين ،ونحيين آيسييون اليييوم ميين و ييود إمييام راشييد ميين سييائر الو ييوه
  .(3)رحم عباد  ووفقيم وأيد سمطانيم وأعنو بتوفيق امح الراع  والرعية و فمن لنا لو، الميم فأص ،قميمةمساوئ 

 واهلل أعمم.
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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