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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

وذلك أن "، حاجة إليو أو تدع  واختيار ترك الواليات إذا لم يتعين عميو  ،النيي عن سؤال اإلمارة"فيذا باب 
وسيأتي ما يدل من النصوص عمى  ،حمل ثقيل وعبء وأمانة يسأل عنيا اإلنسان ويحاسب عميياىي الواليات 

فإذا كان اإلنسان  ،بخالف ما إذا سأليا ىو ،إذا حصمت لو الوالية من غير سؤال فإنو يعان عميياأن اإلنسان 
تبارك -وأخف ألحمالو وأعبائو التي يقدم بيا عمى ربو  ،وأبرأ لذمتو ،لوفي عافية من ذلك كمو فإن ذلك أسمم 

وعن  ،وعن عمره ،أنفقو وفيم ،ويحاسبو عن مالو من أين اكتسبو ،-عز وجل-يسألو اهلل فاإلنسان  ،-وتعالى
فكيف إذا كان يمي والية  ،وولد وخادم ،إياىم من زوجة ،(2)-تبارك وتعالى-ويسألو عمن استرعاه اهلل ،(1)شبابو

تبارك -   يحاسبو اهلل  اً وأعظم وسيسأل عن ىؤالء جميع ،فإن ذلك ال شك أنو أشد ؟يدخل تحتيا فئام من الناس
  .عن كل تقصير يقع تجاىيم -عز وجل-يسألو اهلل  ،وجاىميم ،وعارييم ،عن جائعيم -وتعالى
ويسد ذلك من المسممين سواه  ،بمعنى أنو لم يوجد من يقوم بيذا "إذا لم يتعين عميو أو تدعو حاجة إليو" :يقول

يكون ذلك في حقو من فروض  ،ال يوجد إال ىذا ممن استوفى الشروط فإنو يتعين عميو ،في والية من الواليات
ال فإن الواليات من فروض الكفايات ،األعيان وتحصل بو  ،يعني يجب أن يوجد في المسممين من يقوم بذلك ،وا 
تخمى أو يتنصل يفينا ال يجوز لو أن يعتذر  ،وقد يتعين عمى أحدىم إن لم يوجد سواه ممن يصمح ليذا ،الكفاية

 ِإنِّي اْْلَْرضِ  َخزَاِئنِ  َعَمى اْجَعْمِني} :-عميو الصالة والسالم-أو تدعو حاجة إليو كما قال يوسف  :يقول ،من ذلك
ألنو عرف من نفسو  ؛ك مصرطمب الوالية من مم   -الصالة والسالمعميو -فيوسف  ،[55:يوسف] {َعِميمٌ  َحِفيظٌ 
وبحاجة إلى رجل أمين ال يضيع  ،القحط ني  والبالد مقبمة عمى أمر عظيم من س   ،والحاجة داعية إليو ،األىمية

وىي بحاجة إلى رجل قوي  ،وىالكثم بعد ذلك يصير الناس إلى مسغبة وجوع  ،واألموالاألقوات والثروات 
 َحِفيظٌ  ِإنِّي اْْلَْرضِ  َخزَاِئنِ  َعَمى اْجَعْمِني} :فقال ،إدارة األموال وخزائن األرض ،ىذا الباب من أبواب الواليةيحسن 

  .شرع من قبمنا ىل ىو شرع لنا أو ال؟وكالم أىل العمم معروف في  ،أخبار من سبق فيذا من {َعِميمٌ 
فيل يقول  ،نا بود  وتعب   ،لنا -عز وجل-فيذا الذي شرعو اهلل  ،جاءت عندنا النصوص تنيى عن سؤال اإلمارة

 ؟-لسالمعميو الصالة وا-أنا أسأل اإلمارة ابتداء في غير ىذه المواطن اقتداء بيوسف  :قائل

                                                           

 ،(2416) برقم القيامة، في باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن والورع والرقائق القيامة صفة أبواب الترمذي، أخرجو (1)
 (.7377) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو

 العادل، اإلمام فضيمة باب اإلمارة، كتاب ومسمم، ،(893) برقم والمدن، القرى في الجمعة باب الجمعة، كتاب البخاري، أخرجو (2)
 (.1829) برقم عمييم، المشقة إدخال عن والنيي بالرعية، الرفق عمى والحث الجائر، وعقوبة



-عميو الصالة والسالم-ومن جية أخرى ىل أنت مثل يوسف  ،من جيةألنو جاء النيي عن ذلك  الجواب: ال؛
واإلمكانات  ،درلكن كما سبق أنو إن وجد فيو من الق   "؟،إني حفيظ عميم"الذي يستطيع أن يزكي نفسو  نوم   ،؟

ولم  ،وعرف ذلك من نفسو ،قد ال يستطيع أن ينيض بيا الكثيرونبأعباء ينيض و التي يستطيع فييا أن يقوم 
ا في وليت عمى ىذا األمر كفيتكم ال حب  أنا إن ت ،أنا أستطيع القيام بيذا :ويقول يبتدئعرف ذلك عنو فمو أن ي  

صمى اهلل -     والنبي  ،من جية النظر العقمي اً أيض وىو مذموم ،اً مذموم شرعفإن ذلك أمر  ،والتسمط ،الوالية
 عمى المرء حرص من ليا بأفسد غنم في أرسال جائعان ذئبان ما)) :جاء عنو في الحديث اآلخر -عميو وسمم

 ،تحبو النفوس وتميل إليو ،أمر مجبول في النفوسس والتسمط والرفعة ؤ  فحب التر  ،(3)((لدينو والشرف المال
فإذا كانت األم تنشئ  ،ىا منذ نعومة أظفارهاوالتريبة التي يتمق ،البيئة التي يتربى فييا اإلنسانويدعم ذلك ويقويو 
فينشأ عنده مثل  ،اأو وزيرً  ،اكبيرً  امديرً  صيرإن شاء اهلل ت :في مراحمو األولى من التعميم وتقولطفميا وىو صغير 

ذا تقادمت بو السنون واأليام  ،ىذا فنظره مصوب إلى الواليات متى يستطيع أن وتنامى في نفسو  ،تعاظم ذلكوا 
 ؛ويدخل في برامج ودورات وتطوير لنفسو ونحو ذلك ،ويظير ميارات وأشياء ،ويبذل ،فيقدم لربما ،يتمكن منيا

فإن  ،ومطموب لكن من أجل أن تحصل الواليات ال ،تطوير القدرات أمر جيد ،من أجل أن يحصل ىذه الوالية
ولكن البيئة التي يعيش فييا اإلنسان أحياًنا لربما تسوقو إلى ذلك  ،فيي أمانة وليست بتشريف ،ذلك ليس بمطمب

 ،والقشوروالصور والمظاىر  ،والمبانيباأللفاظ  وال يغتر ،إلى الحقائق والمعانيإن لم يكن يمتفت  ،دون أن يشعر
نما ينظر إلى ما وراء ذلك لم يجمس عميو إال بعدما ذىب  ،غيرهىذا الكرسي الذي يدور البد  أن يجمس عميو  ،وا 

ىي سنة اهلل في  ،والبد   ،أو يموت ،ويعجزه عن العمل ،يقعده اً مرضيتقاعد أو يمرض قال أو إما أن ي   ،الذي قبمو
وأنيا أمانة يقوم بيا ويؤدييا  ،وليةفيدرك اإلنسان أن ىذه مسئ ،ولو كانت تدوم ألحد لما وصمت إليك ،الخمق

ان يتمنى أن ك -وىو عمر -رضي اهلل عنو-فعمر ، اً كفاف ولوأن يخرج منيا ويسأل ربو  ،عمى الوجو المطموب
عل النفر الستة الذين قبض وج   -عنورضي اهلل تعالى -   ولما طعن  ،ال لو وال عميو اً يخرج من الدنيا كفاف

في واحد منيم  الخالفةوتكون  ،حصل بينيم المشورةتعنيم بحيث  وىو راض   -صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل 
 :وقال ،اشترط ىذا الشرط ،فقط دون أن تصير الوالية لو اً ابنو وىو يصمح لمخالفة معيم مرجحجعل عبد اهلل 

فإذا دعت الحاجة إلى ىذا اإلنسان بحيث إن  ،األمربتمى بيذا يعني ي   ،يم واحديكفي في آل الخطاب أن يكون في
أما  ،أنا أستطيع أن ألي ىذه الوالية ،أنا أستطيع أن أقوم بيذا الجانب :اآلخرين لم يتفطنوا ولم يعمموا فمو أن يقول

األعمال فإن ذلك ال يبشر في عمل من عمى أصحابو  اً ويفرح إذا وضع رئيس ،عند اإلنسان أن تكون شيوة
 ،وىذا من أعظم الشيوات ،والنفوس تحتاج إلى مجاىدات ،إذا كانت النفس تفرح بيذا وتزىو فيذه آفة ،بخير

ل وبعضيم أسوأ من ذلك يبذل الدين من أجل أن يحص   ،من أجميا سان يبذل المالفإن اإلن ،شيوة الرئاسة
أن يحصل  ،اً أن يحصل شرف ،من حطام الدنيا اً ليحصل شيئ ؛صةفقد يفتي بفتاوى رخي اً ، فإن كان عالمالرئاسة

واهلل  ،وتوضع لو البغضاء في قموب الخمق ،وتمجو النفوسيمفظ  ؟،ثم ماذا يكون بعد ذلك ،تعاسة بعبارة أصح
 .المستعان

                                                           

 ،(15794) برقم المسند، في وأحمد ،(2376) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الزىد أبواب الترمذي، أخرجو (3)
 (.5627) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"صحيح إسناده: "محققوه وقال



م وِّا ي ِريد ونَ  َل  ِلمَِّذينَ  َنْجَعم َها اْْلِخَرة   الدَّار   ِتْمكَ }: -تبارك وتعالى-يقول اهلل   َواْلَعاِقَبة   َفَساًدا َوَل  اْْلَْرضِ  ِفي ع 
 ،يدخمني الفقراء والضعفاء من الناس :قالت الجنةف ،واحتجت الجنة والنار عند ربيما ،[83:القصص] {ِلْمم تَِّقينَ 

 .(4)يدخمني األغنياء والكبراء من الناس :والنار تقول
عمى حفظ دينو ولذلك ينبغي عمى اإلنسان أن يحرص  ؛فالشاىد أن أكثر أىل الجنة من الضعفاء والفقراء

يمانو نما أوجده اهلل  ،وىي مزرعة لآلخرة ،ألن ىذه الدنيا معبر ؛-جل جاللو-يتقرب إلى مواله وأن  ،وا  عز -   وا 
 {اْلَغف ور   اْلَعِزيز   َوه وَ  َعَمًل  َأْحَسن   َأيُّك مْ  ِلَيْبم َوك مْ  َواْلَحَياةَ  اْلَمْوتَ  َخَمقَ  الَِّذي} :يقولواهلل  ،بيا لعبادتو -وجل

نما يأخذ منيا  ،فال يتيالك اإلنسان من أجل جمع حطاميا [2:الممك] يأخذه  ،الكفاية بالقدر الذي يحصل لو بووا 
وكذلك ال يتيالك عمى أنواع  ،لكن ال يتيالك عمييا ،فيو -عز وجل-ويؤدي حق اهلل  ،ويصرفو في حمو ،من حمو

 .واهلل المستعان ،وما أشبو ذلك ،وطمب الشرف والعمو والرفعة في األرض ،من الرئاسات مطموباتيا
وصمى اهلل عمى  ،واهلل تعالى أعمم ،-صمى اهلل عميو وسمم-وذكر بعده ما يدل عمى ىذا من حديث رسول اهلل 

 وآلو وصحبو. ،نبينا محمد

                                                           

 ،(2846) برقم الضعفاء، يدخميا والجنة الجبارون يدخميا النار باب وأىميا، نعيميا وصفة الجنة كتاب مسمم، أخرجو (4)
 (.2561) برقم والنار، الجنة احتجاج في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الجنة صفة أبواب والترمذي،


