
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 2لي العادل ابعض ما جاء عن السلف في باب الو 

 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
ل  العنادل منا رهنرل الحناف  افن  بناا النو  -رضن  اهلل ععنالى عنن م-فمن األخبار المنقولة عنن السنلف فمنن بعند م 

وطلبنه رلنى الشنرف، فرنان معنه رلنى  ،فن  سنير الننبالن أننه: رنان ررنل رلنى ننور الندين محمنود -اهللرحمه -الر ب  
 .اسلك معه ما عسلك مع آحاد الناسقد قال لك:  :وعقدمه الحارا يقول للقاض  ،مرلس همال الدين الش رزوري

 ل علينهالقاضن  قبنل أن يندخ فأرسنل رلنى ،وفعوحاعه وانعصناراعه شن يرة ،نور الدين محمود ملك، وأخبارل مسعفيضة
 .عه هما يفعل ويسلك مع آحاد الناسيطلا منه أن يسلك م

وهننان رلننك فنن  بعننو أمننالك نننور  ،فلننم يثبننت للررننل عليننه حنن  ،وعحاهمننا ،فلمننا حضننر سننو  بينننه وبننين خصننمه
 .الدين

ورلنس معنه بنين  ،ثم قال السلطان نور الدين: اش دوا أن  قد و بعه له، يعن : للخصم بعدما اشعهال عند القاضن 
 .(1)نور الدين رلك المال الري ادعال بعد رلك و به ،ولم يثبت لرلك الررل ش ن ،يديه

قنند اشننعرال مننن  ،وال يعصننرف رال مننن ملننك لننه خننا  ،وال يلننبس ،ال يأهننل -أعننن  نننور النندين -رحمننه اهلل-وهننان 
 نرا ملننك ورأت أن ثالثنة دهنناهين - ع اعطا ننا ثالثنة دهنناهين فاسنعقل  فأ ،سن مه منن الينيمننة، وقند طلبننت زورعنه مننه

  .(2)ع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمينفقال: ليس ل  رال  را، ورمي ،-ليست بش ن
فننن أصنبت فن   ،فقال مرة له ررل: بناهلل ال عخخناطر بنفسنك، يعنن : ال عشنعرك فن  المعرهنة اشنعراهًا مباشنرًا بنفسنك

اهلل البالد قبل  ال رله رال  حف  ؟ف، فقال: ومن محمود حعى يقال  رامعرهة ال يبقى للمسلمين أحد رال أخرل السي
 .(3)وما للشعران عندل نفا  ،ال ير  برل األموال رال من نفع ،ا: هان دينًا عقي  -رحمه اهلل-يقول عنه الر ب   ، و

 .ي م األموال من بيت مال المسلمينيعن : ال يأعون رليه بالمدائح فييد  عل
نمنا المقصنود ااشنارة بنبعو رلنك ،اباا ف  عاريخ المسلمين هثيرة رند  نمارج، والنمارج ف   را النهعف  ب رل ال  ؛وا 

 ف   را الباا. -صلى اهلل عليه وسلم-ليهون عطبيقًا على ما مر من األحاديث عن النب  
فسنننا، وأن يرينننا ر أنويقينننا شنن ،وأن يل منننا رشنندنا ،أن يصننلح أحوالنننا وأحننوال المسننلمين -عبننارك وععننالى-أسننأل اهلل 
 وعنناف   ،مرضننانا واشننف   ،ا الباطننل بنناطاًل ويرزقنننا ارعنابننه، الل ننم ارحننم موعاننناعباعننه، وأن يريننناويرزقنننا  االحنن  حق نن
 من دنيانا. اوارعل آخرعنا خيرً  ،مبعالنا

 وآله وصحبه. ،وصلى اهلل على نبينا محمد
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