
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

    2 اإلمارة سؤال عن النهي باب في السلف عن جاء ما بعض
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

واختيار ترك الواليات إذا لم  ،النيي عن سؤال اإلمارة"في باب  -رضي اهلل تعالى عنيم-فمما ورد عن السمف 
-لو كان لي أن أعيد "أنو قال:  -رحمو اهلل-ما جاء عن عمر بن عبد العزيز  "حاجة إليو أو تدع   ،يتعين عميو

يعني القاسم  "أو أعيمش بني تيم" ،يعني إسماعيل بن أمية "،ما عدوت صاحب األعوص ،-يعني في الخالفة
-ى والعمم وقد بمغت ىذه الكممة التي قاليا عمر بن عبد العزيز والتقيعني ىؤالء من أىل الصالح  ،بن محمد
إني ألضعف عن أىمي فكيف بأمر " :فقال ،القاسم بن محمد وىو من الفقياء السبعة في المدينة -رحمو اهلل

أمر فكيف أتولى  ،واألمانة التي أنيطت بي تجاه أىمي ،وليةئبالمسني ال أكاد أستطيع القيام يعني إ ،(1)"؟األمة
 .؟األمة

لعمر بن عبد العزيز وال  ل  ني لم أأو  ،وددت أن أصبعي قطعت من ىاىناإني "وعن ميمون بن ميران قال: 
 .من خيار التابعين ،، ميمون بن ميران إمام(2)لغيره"

ال خير في العمل لعمر بن عبد العزيز وال  ،قط عمال وأني لم أل   ،ذىبت وددت أن إحدى عيني  " :وجاء عنو
ويقول ميمون بن ميران  ،د خامس الخمفاء الراشدين آية في العدل وفي الزىدعمر بن عبد العزيز ع   ،(3)"لغيره

 ،عن الشرف والرفعة في قموب الخمقويبحث  ،لمواليةوتطمح  ،فأين الذين تستشرف نفوسيم لمرئاسة ،ىذا الكالم
ثم بعد ذلك  ،وليس لو فيو نية ،وىو ال يصمح اً يمي اإلنسان العمل أحيان ؟!والحظوة ولو كان ذلك ببذل دينو

كان  ،ولربما يحصل ليم ضرر في دينيم ،وبالء الناس بو يحصل ليم ضرر في دنياىمواليتو يحصل بسبب 
 .(4)"العابدينوكان من " :يقول الذىبي ،ميمون بن ميران ولي قضاء الجزيرة وخراجيا

لعمر  وال  :فقيل لو ،عماًل قط وأني لم أل   ،وبقيت األخرى أتمتع بياوددت أن عيني ذىبت : "وجاء عنو أنو قال
 .(5)"وال لغيره ،ال لعمر :قال ،؟بن عبد العزيز

ألي القضاء أحب إلي  من أن  ن  ، وألأحب إلي  من أن ألي القضاءقدم فتضرب عنقي أ   ن  "أل :وجاء عن مكحول
  .(6)"ألي بيت المال
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فمما صارت الخالفة إلى يزيد بن  ،ليزيد بن الوليد بن عبد الممك اً صديق -رحمو اهلل-وكان أيوب السختياني 
 ،ن ىذا صديق لي لن ينسى الصداقة والعالقة وسيعيد إلي  بشيء من الوالياتىل قال أيوب: فرصة اآلالوليد 

قال لما ولي الخالفة يزيد  ،؟ فرح بيذا؟ الوسأكون من أىل الحظوة والقرب منو ،ويعطيني شيًئا من األموال
 .من الواليات اً يعني لئال يذكره فيوليو شيئ ،(7)"ذكريالميم أنسو " :أيوب

اجمس عمى " :فقالوىو أحد الوالة  ،دعاه مالك بن المنذر ،بن واسع آية في الورع والزىد والعبادةوىذا محمد 
ذليل الدنيا  إن   ،قال: إن تفعل فإنك مسمط ،لتجمسن أو ألجمدنك ثالثمائة" :وقال ،فعادوه ثانية ،فأبى ،القضاء

 ،"إنك أحمق" :فقال لو أمير ،وطمب منو بعض األمراء أن يتولى لو بعض الوالية فأبى ،(8)"خير من ذليل اآلخرة
 يعني إذن لماذا أتولى والية؟! ،(9)"ىذا منذ أنا صغيرما زلت يقال لي " :قال محمد بن واسعف

وىذا الميث بن سعد  ،ومصر قرينة الشام "،؟تمي لي مصر" :قال لي أبو جعفر المنصور :ويقول الميث بن سعد
وأبو جعفر المنصور كبير الخمفاء  ،يقول لو أبو جعفر المنصور ،إمام من أئمة الفقو والعمم ،عدل بمالك بن أنسي  

 ،"إني رجل من الموالي ،إني أضعف عن ذلك ،ال يا أمير المؤمنين" :فقال ،"؟تمي لي مصر" :يقول ،العباسيين
 .(16)"ولكن ضعفت نيتك في العمل لي ،ما بك ضعف معي" :فقال

 مع ،(11)"؟د سبعين سنةبعأطمب الرياسة " :وقال ،لربما قبض عمى لحيتو ،-رحمو اهلل-وكان بشر بن منصور 
يعارك اإلنسان عمى مثل ولربما  ،والرئاسةوحب الشرف  ،حب المال ،أن ىذه القضية تبقى شابة عند اإلنسان

 .ويعادي ويسعى جيده من أجل تحصيل شيء من ذلك ،ىذه األمور ويوالي
فقال  ،يةال  فالتمس حضور ابن الط   ،جاء إلى بغداد وكان يحب زيارة العمماء والصالحينوىذا السمطان مسعود 

يقول لرسول -أنا في ىذا المسجد " :يقولية رجل من العباد الزىاد ال  ىذا ابن الط   "،أنا في ىذا المسجد"لمرسول: 
تي إليو وأنا آىو يعتذر ما أستطيع أن يعني  ،فذىب الرسول ،أنتظر داعي اهلل في النيار خمس مرات -األمير

فزاره فرآه يصمي  ال يأتي، ،أنا أولى بالمشي إليو :فقال السمطان ،فالرسول أخبر األمير بذلك ،جالس في المسجد
 ،السمطان قائم عمى رأسك :فقال لو الخادم ،بعضيا فصمى معو ،يصمييا بثمانية أجزاء ،وكان يطوليا ،الضحى

وادع  ،اعدل ،يا مسعود :قال ،ناىا أ :ين األمير؟ قالأأين مسعود؟  :قالمما سمم ف ،ف الصالةخف   ،يعني ينتظر
 ،ثم دخل في الصالة ،وىذا األمير يحب العمماء ويزورىم ويبحث عنيم ويتفقدىم، (12)وجعل يصمياهلل أكبر  ،لي

 .وتاب توبة صادقة من ىذه الكممة ،وكتب ورقة بخطو بإزالة المكوس والضرائب ،فبكى السمطان
وىذه  ،-عز وجل-أن اإلنسان يبتغي ما عند اهلل بفائدة وىي ونخرج من ىذا  ،واألخبار عنيم في ىذا كثيرة

نما المذموم  ،الواليات من القضاء وغيره ىي من فروض الكفايات أو  ،أو يبذل دينو ليذاأن يتطمع اإلنسان ليذا وا 
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فيسعى جيده من  ،والمطالب العالية ،من المكاسب العظيمةفيظن أن ذلك  ،أن يخطئ في النظر والتصور والفيم
ولو استشعر  ،سأل اإلنسان عنياإنما ىي أمانة كبيرة ي   ،فيذا مذموم ،بكل سبيل مستطاعأجل الوصول إلى ىذا 

 اً حصمت لو والية صار مدير أن اإلنسان الذي لو  ،فإنو والبد  سيؤثر في سموكيم وأعماليمالناس ىذا المعنى 
أن ىذا  ،أن اهلل سيحاسبو عمى ذلك ،نة ثقيمةىذا المعنى أنيا أماستشعر الوزارة أو نحو ذلك  اً لجامعة أو مدير 

 ،اً نو سيؤدي العمل بصورة تختمف تمامويسألو عن الصغير والكبير فإ -عز وجل-سيقف بين يدي اهلل  ،عبء
   .ويتفقد ذلك بنفسو ،وسيمتفت لحاجات الناس ولمشكالتيم وىموميم

ذا كان و  فإنو يحرص عمى  ،القضية ىي عبارة عن شرف ما بعده شرفاإلنسان يستشعر أو يفيم أن ىذه ا 
تو في والميم عنده أال يزاول من األعمال وال يصدر منو من األقوال والفعال إال ما يثب  التمسك بيا بيديو ورجميو 

وىكذا  ،ي في ىذا المكان فعلت ويقو  لحاجاتيم أو نحو ذلك أن ىذا يثب  فإن كان يشعر أن تركو  ،ىذا المكان فقط
 -عز وجل-فنسأل اهلل  ،وأمانة مضيعة ،فيذه مصيبة ،ىذا اليدف الذي يسعى إلى تحقيقويكون سموكو بحسب 

ياكم ممن وآلو  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم ،اً في األرض وال فساد يريدون عموًّا أن ال يجعمنا وا 
 وصحبو.


