
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 أل اهلل رسول َيا" وحديثه" يِتيمِ  َمالَ  ولََّينَّ تَ  َولَ  اْثنْين َعَمى تََأمَّرنَّ  لَ " -عنه اهلل رضي- ذر   َأبي حديث شرح
    "اإلمارةِ  َعَمى ستحِرصون كمإنَّ  "-عنه اهلل رضي- ُهريرة َأبي وحديث" َتستعِمُمني؟

خالد بن عثمان السبتالشيخ/   
 

  الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:
-أورد المصنف  "حاجة إليو واليات إذا لم يتعين عميو أو تدع  النيي عن سؤال اإلمارة واختيار ترك ال"ففي باب 
))يا أبا  :-وسممصمى اهلل عميو -قال: قال لي رسول اهلل  -رضي اهلل تعالى عنو-حديث أبي ذر  -رحمو اهلل

ني أحب لك ما أحب لنفسي ،اً إني أراك ضعيف ،ذر  .رواه مسمم ،(1)((مال يتيم ين  ول  وال ت   ،عمى اثنين رن  أم  ال ت   ،وا 
 ،يا أبا ذر إنك ضعيف))فضرب بيده عمى منكبي ثم قال:  ؟أال تستعممني ،قال: قمت يا رسول اهللوفي رواية 
نيا أمانة نيا يوم القيامة  ،وا   رواه مسمم. ،(2)((وأدى الذي عميو فييا ،خزي وندامة إال من أخذىا بحقياوا 

 -صمى اهلل عميو وسمم-يحتمل أن يكون النبي  ،((اً ))يا أبا ذر إني أراك ضعيف :-صمى اهلل عميو وسمم-قولو 
أنو إن كان قال لو ذلك ال يخمو من بعد باعتبار ولكن  ،وقال لو ذلك ثانية حينما سأل اإلمارة ،قال لو ذلك ابتداء

ونصحو ىذه النصيحة فال  ،قد قال لو ىذا -صمى اهلل عميو وسمم-إن كان النبي  ،لن يسأل اإلمارةابتداء فإنو 
   .يعني أال توليني؟ ؟أال تستعممنييا رسول اهلل  :يتصور أن يأتي بعد ذلك ويقول

صمى اهلل عميو -وبعد مدة أعاد عميو النبي  ،ما قال -صمى اهلل عميو وسمم-ويحتمل أنو سأل ذلك وقال لو النبي 
 ،((اً إني أراك ضعيف ،يا أبا ذر)) :لو -وسممصمى اهلل عميو -الشاىد أن قول النبي  ،الوصيةليذه  اً تأكيد -وسمم

 ،في شخصيتو السيما إن كان لم يجرب ذلكفإن اإلنسان قد ال يعرف بعض الجوانب  ،صحون   ،ىذا فيو مكاشفة
يعرفون ذلك في  ،وقد يطمع عمى ذلك غيره ،قد يظن أنو يقوى عمى كثير من األمور ولكنو قد يخفق عند التجربة

يا  ،صارح في ىذا لكن بألطف عبارة سواء في ىذا الباب أو غيره من األبوابوي   ،نصحفمن حقو أن ي   ،شخصيتو
أوظف ليم ىذه من أجل أن أحسن إلييم  :ال تأخذ أموال الناس وتقول ،يا فالن ،ال تشتغل في ىذا الباب ،فالن

ال  ،يا فالن ،ال تدخل في ىذا الباب ،ونحو ذلكثم يحصل ليم بسبب ذلك خير وربح  ،األموال في مشروعات
ي فإن اإلنسان أحياًنا قد يمج ف ،ولم تتأىب لو أىبتو ،وىكذا ال تدخل في عمل لم تتييأ لو ،تتساىل في الديون

ولكنو حينما  ،أمر بمعروف ونيي عن منكر :باب ولو في وقت أو في ساعة حماسة قد يدخل في باب احتساب
وسئل عن ىذا  ،((ليس لممؤمن أن يذل نفسو)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،ينكسر ،يبتمى ال يصبر

 ،ويستشير من يثق بو ،فال يمج في باب إال وىو يحسن ذلك ،(3)يطيقو(( ال لما البالء من يتعرض))فقال: 
                                                           

 (.1826، برقم )كراىة اإلمارة بغير ضرورةأخرجو مسمم، كتاب اإلمارة، باب  - 1
 (.1825، برقم )كراىة اإلمارة بغير ضرورةأخرجو مسمم، كتاب اإلمارة، باب  - 2
 َيا}: قولو باب ،أبواب الفتن ماجو، وابن ،(2254) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الفتن أبواب الترمذي، أخرجو - 3

 (.7797) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(4116) برقم ،{َأْنُفَسُكمْ  َعَمْيُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها



حكمت عمي  كيف  ،أنا قوي ،الفمم يغضب ولم يقل:  ،((إني أراك ضعيًفا ،يا أبا ذر)) ،والمسمم ينصح ألخيو
  .بالضعف؟

ني أحب لك ما أحب لنفسي ،اً إني أراك ضعيف)) زالة ما  ((وا  وىذه مقدمة ال شك أنيا في غاية التأثير في محو وا 
ىذا  ،ىذا يتنقصك :نصح ويقول لوقد يأتي الشيطان لإلنسان حينما ي   ،يمكن أن ينتج عن مثل ىذه المصارحة

ني أحب لك ما أحب لنفسي)) :ذا قال لو مثل ىذا الكالمإف ،وشخصيتك ،ومنزلتك ،يحط من قدرك عرف أن  ((وا 
   .والتحقير منو ،التقميل من شأنووليس  ،النصحقصده 
بيذا الجانب الذي وذلك يتصل  ،ذكر لو ىاتين القضيتين ،((مال يتيم ين  ول  وال ت   ،عمى اثنين رن  أم  ال ت  ))قال: 

فمن الناس من يكون في غاية  ،-تبارك وتعالى-وىذه األمور ىي مواىب من اهلل  ،حصل عنده النقص فيو
أخبر أنو  -صمى اهلل عميو وسمم-فإن النبي  ،كأبي ذر -عز وجل-والصالح والخوف من اهلل  ،والديانة ،األمانة

ال يتأمر  :عن تولي اإلمارة في أدنى صورىافنياه  ،((ا))إني أراك ضعيفً  :ومع ذلك قال لو ،يحشر أمة وحده
لكنو  اوقد يكون اإلنسان أمينً  ،ألن تولي مال اليتيم يحتاج إلى أمانة وقوة ؛مال يتيموال يتولى  ،عمى اثنين

وليذا  ،األماناتوىكذا ما يتعمق بسائر  ،فيحتاج إلى رجل حازم قوي ،ويذىب ويتبخر ،ضعيف فيضيع ىذا المال
 :-رحمو اهلل-يقول ابن الصالح 

 الحتوف   من ن  في   أربعةً ***  الواوات من احذر  
والو قوف   والوكالة***  والوديعة الوصية واو  

(4) 
نما يقصد ىذه الكممات المبدوءة بالواو وما دلت عميو  ىو ال يقصد الواو وا 

 الحتوف   من ن  في   أربعةً ***  الواوات من احذر  
 والو قوف   والوكالة***  والوديعة الوصية   واو  

وال تكن  ،عمى مال أو نحو ذلكا عمى يتيم أو ، وال تكن وصي  يعني ال تكن ناظًرا عمى وقف ،ىذه أربعة أشياء
 ،الشاىد أنو حذره من ىذا وأن يتولى عمى مال يتيم ،وىكذا الوديعة ،ألحد عمى مالو أو عمى أوالده اً أيض وكيالً 

 نٌ دي   واهلل   ،ديانة اإلنسان وصالح اإلنسان ال تعني بالضرورة أنو كامل في الجوانب األخرىوىذا يدلنا عمى أن 
المال يحتاج إلى إدارة مع ولكن  ،ىو ديانتو وصالحو شيء ،ثم تضع عنده مالك فيضيع ىذا المال رٌ وخي   بٌ وطي  

 ،تضعف نفسو عند المال بل ىو داىية لكن ،وكثير من الناس قد يضعف أصاًل ال لعجز في التدبير ،األمانة
ذا تولى ماالً أو بغير تأويلواستحوذ عمى ىذا المال بتأويل  ،فإذا تولى عمى مال يتيم حصل لو الطمع لغيره  ، وا 

  .واهلل المستعان ،وىذا كثير ،ويحصل منو تجاوز في ىذه األموال ،تضعف نفسو ،يضعففإنو 
 ،ما بين منتيى العضد إلى الرقبةىو ب نك  الم  و  ،بونك  أال تستعممني؟ فضرب بيده عمى م   :والرواية األخرى لما قال

نيا أمانة ،إنك ضعيف ،يا أبا ذر))ثم قال:  :قال نيا يوم القيامة خزي وندامة)) ،ما جاممو ،((وا  يعني لمن  ،((وا 
وال يذىب ذىنك بعيًدا يعني أن تحصر ىذا في الممك  ،-تبارك وتعالى-ولم يقم بيا كما أمر اهلل  ،فرط وضيع

أو مدير قسم أو نحو ذلك ىذه  ،مستشفىأو مدير  ،حينما يكون اإلنسان مدير مدرسة ،ال ،واإلمارة ونحو ذلك

                                                           

 (.13/197) كثير البن والنياية، البداية: انظر - 4



إال من أخذىا ))قال:  ،وكثير من الناس يتطمع إلى ىذه األمور ويرى أنيا من المآثر ،ىذا داخل فيو ،إمارة
في وقام بما يجب وأدى الحق  ،أخذىا بحقيا ىو أىل ليا ما أخذىا بطريق آخر ،((وأدى الذي عميو فييا ،بحقيا

   .(5)بل اإلمام العادل مع السبعة الذين يظميم اهلل في ظمو ،ذلك فيذا يؤجر كما ال يخفى
وستكون ندامة يوم  ،إنكم ستحرصون عمى اإلمارة)) :اً مرفوع -رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة  اً وذكر أخير 

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم ،رواه البخاري ،(6)((القيامة

                                                           

 كتاب ومسمم، ،(661) برقم المساجد، وفضل الصالة ينتظر المسجد في جمس من باب األذان، كتاب ،البخاري أخرجو - 5
 (.1131) برقم الصدقة، إخفاء فضل باب الزكاة،

 (.7148) برقم اإلمارة، عمى الحرص من يكره ما باب األحكام، كتاب ،البخاري أخرجو - 6


