بسم اهلل الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين

شرح مقدمة الباب وحديث أبي سعيد وأبي هريرة -رضي اهلل عنهما" -ما بعث اهلله ِمن ن ِبي ول است ْخمف ِم ْن
ير خ ْي ار جعل ل هه وزير ِ
ان" وحديث عائشة -رضي اهلل عنها" -إِذا أراد اهلل ِ
باألم ِ
خميفة ّإل كان ْت ل هه ِبطانت ِ
صدق"

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

الشيخ /خالد بن عثمان السبت

فهذا باب "حث السمطان والقاضي وغيرهما من والة األمور عمى اتخااذ وزيار صاال  ،وتحاذيرهم مان نرءاال الساول،
والقبول مءهم".

حااث الساامطان والقاضااي :يعءااي :وكاال ماان ل ا والي ا أي اا كاءاات هااذو الوالي ا ابتاادال ماان الخالف ا العظمااى -اإلمام ا
ار ،أو ءحااو ذلا  ،عمااى اتخاااذ وزياار صااال  ،وتحااذيرهم ماان نرءااال السااول ،والقبااول
العظمااى ،-أو كااان ممكااا ،أو أميا ا
مءهم.

ار ،يعءاي:
الوزير نيال لا ذلا ؛ ألءا يحمال الاوزر بمعءاى الحمال الثقيال عان األميار ،وزيار الخميةا يحمال عب اا كبي ا

يسءد إلي كثير من األعبال واألعمال ،ليقوم بها وهكذا.
َّله ْ لَِّلَّلب ْعض عَّل هَّلدو إِل ا ْل همت ِقَّلَّلين} [الزخاار  ،]67 :األخااالل الااذين بيااءهم صااافي
نااال اهلل تعااالىْ { :األ ِخَّلَّلء ه ي ْوم ِئَّلَّلذ ب ْع ه
ضَّل ه
المااودة والمحبا التااي تخمماات الااءةس والقمااب لشاادتها ،فتتحااول هااذو العالنا القويا المتيءا فااي الاادءيا إلااى عااداوة فااي

اآلخرة ،إذا كاءت تم العالن ليست هلل وفي اهلل ،واءما كاءت عوءا عمى معصيت  ،ومحادت وما يسخط .
{إِل ا ْل همت ِقَّلَّلين} يعءااي :أن األخااالل ماان أهاال التقااوم تكااون محبااتهم ومااودتهم وخم اتهم التااي كاءاات فااي الاادءيا سااببا
لرفعتهم في اآلخرة(( .أين المتحابون بجاللي؟ ،اليوم أظمهم في ظمي يوم ال ظل إال ظمي))(.)1
بخال

ما إذا كاءت العال ق ليست هلل ،وال في اهلل ،ولهذا يحرص اإلءسان أن يتخير من الءاس من يدل عمى اهلل

-تبار وتعالى -وعمى مرضات  ،وند ذكارت فاي بعاض المءاسابات كالماا البان الجاوز فاي الصاحب  ،وأءهاا عماى

ثالث دوا ر ،وأن الدا رة الضيق يءبغي أن يءتقاي اإلءساان فيهاا مان باين ساا ر الءااس أفضال مان يعار  ،ممان إذا
رآهاام ذكااروو باااهلل ،وال يساامم مااءهم إال أطيااب الكااالم ،ومماان يتااوفر فاايهم كمااال العقاال ،وحساان الءظاار فااي األمااور،
والتؤدة واألءاة واألخالق الكامم ؛ ألن الطبم سراق.

يقول :وعن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي اهلل عءهما -أن رسول اهلل -صمى اهلل عمي وسمم -نال(( :ما بعاث اهلل

ماان ءبااي ،وال اسااتخم

ماان خمية ا إال كاءاات ل ا بطاءتااان :بطاء ا تاارمرو بااالمعرو  ،وتحض ا عمي ا  ،وبطاء ا تاارمرو

بالشر وتحض عمي  ،فالمعصوم من عصم اهلل تعالى))( )2رواو البخار .

نول -صمى اهلل عمي وسمم(( :-ما بعث اهلل من ءبي إال كاءت ل بطاءتان)) هذو أنوم طريق في الحصر ،وهءا:

((ما بعث اهلل من ءبي ،وال استخم

من خمية إال كاءت ل بطاءتان ،بطاء ترمرو بالمعرو

( )1أخرج مسمم ،كتاب البر والصم واآلداب ،باب في فضل الحب في اهلل ( ،)1988/4رنم.)6566( :
( )6أخرج البخار  ،كتاب األحكام ،باب بطاء اإلمام وأهل مشورت ( ،)77/9رنم.)7198( :

وتحض عمي )).

فقد استشكل أهل العمم هذا بالءسب لمءبي ،والمقصود ببطاء اإلءسان هم خاصت  ،كبطاء الثوب ،وهو مما يكون
ممااا يمااي الجسااد ،إذا لاابس اإلءسااان مااثال معطةااا ،أو لاابس شااي ا ماان هااذا القبياال يكااون ممااا يمااي الجسااد ،يقااال ل ا :
بطاء ا  ،ه اؤالل األءبيااال -عم اايهم الصااالة والسااالم -ال يمك اان أن يقرب اوا أحاادا ،ويك ااون ماان خاصااتهم يستشا ايروء ،
ويةضون إلي بدواخمهم وأمورهم الخاص  ،ويكون ممن يحض عمى الشر ويدعوهم إليا  ،ال يمكان ،ولهاذا استشاكل

أهل العمم هذا بالءسب لألءبيال ،والصيغ تادل عماى العماوم ((ماا بعاث اهلل مان ءباي)) ،والعماوم إءماا هاو مان جها

الءك ارة فااي سااياق الءةااي ،ف اا"ءبي" ءك ارة فااي سااياق الءةااي ،والءك ارة فااي سااياق الءةااي ،أو الشاارط ،أو االسااتةهام تةيااد
العموم ،فإذا دخمت نبمها "من" ،فإءها تءقمها من الظهور في العموم إلى التءصيص الصري في العموم.

ولهذا نال بعضهم :إن المراد بذل ((إال كان ل بطاءتان)) المم يدعوو إلى الخير ويارمرو با  ،والقارين يادعوو إلاى

المعصي والمخالة  ،حمم بعضهم عمى هذا.

وبعضهم نال :البطاء األولى هي الءةس المطم ء  ،تدعوو إلى الخير ،والبطاء الثاءي هي الءةس األماارة بالساول،
تدعوو إلى مخالةت  ،وهذا ال يخمو من بعد ،واهلل تعالى أعمم.

نال(( :بطاء ترمرو بالمعرو

البخار .

وتحض عمي  ،وبطاء ترمرو بالشر وتحض عمي  ،والمعصوم من عصم اهلل)) رواو

ال ش أن األءبيال ند يرتيهم بعض من يءتسب إليهم يدعوهم إلى خال

ما يحب اهلل -عز وجل -ولكن هذا ليس

من البطاء  ،واال فعبد اهلل بن أبي ما كان يدعو إلى خير ،وأمثال عبد اهلل بن أبي من المءافقين.

ار
يقول :وعن عا ش -رضي اهلل عءها -نالت :نال رسول اهلل -صمى اهلل عمي وسمم(( :-إذا أراد اهلل بااألمير خي ا

جعل ل وزير صدق))(.)1

((وزير صدق)) أ  :ءاص  ،مخمص ،صال  ،يعءي :ليس بخا ن ،ليس بغاش.
((إن ءسي ذكرو)) اإلءسان من طبيعت أن يغةل ،السيما مم كثرة األعبال ،واألعمال ،واألشغال ،وكثرة الرعايا

خير ((جعل ل وزير سول ،إن ءسي لام
((وان ذكر أعاء  ،واذا أراد ب غير ذل )) يعءي أن اهلل إذا لم يرد باألمير ا
يذكرو ،وان ذكر لم يعء )) بل إء يحض عمى المءكر ،والباطل والشر ،وما إلى ذل .

وهاذا الاوزير يكاون ساي مان ساي ات  ،يعءاي :حيءماا يتخااذ مثال هاذا ال يكاون معةاى مان المسا ولي  ،وال تكاون ذمتا

بري  ،ويقاال :إن هاذا مان البطاءا هاو الاذ فعال وتار وأساال وظمام ،ومان الاذ جاال با ؟ مان الاذ اختاارو؟ مان
الذ وضع ؟

وهذا الخمية أو األمير ليس بصغير ،أو طةل ،أو ءحو ذل  ،ال يةهم ،يرتي بر أحد ،ثم بعد ذل يتبين أءا غيار

مءاسب ،واءما ال يرتي برحد إال وند عرف معرف كامم  ،واختاارو مان باين ساا ر الءااس ،ولهاذا فاإن ماا يصادر عءا
يؤاخذ عمي هذا األمير أو الخمية وال تب أر ذمت بذل  ،ويكون هذا الوزير السيئ سي من سي ات ذل األمير.

ولهذا نال بعضهم لعبد المم بن مروان ،وتعرفون أن عبد المم ند ولى الحجاج عمى العراق ،وحصال باذل مان

الظماام مااا اهلل ب ا عماايم ،ونتاال خمقااا ال يحصاايهم إال اهلل ماان العممااال والصااالحين وغياارهم ،فممااا ساارل

( )1أخرج أبو داود ،كتاب الخراج واإلمارة والةيل ،باب في اتخاذ الوزير ( ،)131/3رنم.)6936( :

عبااد

المما باان مااروان ساارل بعضااهم عاان الحجاااج ،فقااال :إءمااا هااو سااي ماان سااي ات  ،وهااذا صااحي  ،ماان الااذ اختااار
الحجاج؟

ماان الااذ وضااع ؟ ماان الااذ والو؟ فكاال مااا صاادر عاان الحجاااج هااذا فااي مي ازان سااي ات الااذ والو ،وال يقااال :هااذا
الحجاج الذ فعل وتر وأسال وظمم ،من الذ والو؟ مان الاذ أطماق يادو وكاان يساتطيم أن يرخاذ الحجااج برجال
واحدة ،برول مظمم  ،ويعمق أمام العالمين ،أمام الخال ق ،لكء هو الذ أطمق يدو ،فصار يظمم ويقتل ويةسد.

حتى الصحاب -رضي اهلل عءهم -لم يسمموا مء  ،وال مان شارو ،هاو الاذ نتال ابان الزبيار ،وهاو الاذ نتال عباد
اهلل بان عماار باارم مساموم ،وهااو يطااو

بالكعبا  ،دس إليا أحااد الجءااد ،فجرحا بهااا حتااى ماات ،وهااو الااذ أهااان

أسمال بءت أبي بكر -رضي اهلل تعالى عءها -بكالم نبي  ،وتكمم عمى ابن عمر بكالم نبي  ،ولم يسمم مءا أحاد،
تكمم عمى سمم بن األكوع ،ونال :ءكصت عمى عقبي  ،ال يعظم أحدا ال من الصحاب  ،وال ممن بعدهم.

فهذا إءما يتحمل أو ازرو هو ،كما أء يتحمل مثل أو ازرو في هذو المظالم من والو.
واهلل المستعان.

واهلل أعمم ،وصمى اهلل عمى ءبيءا محمد ،وآل وصحب .

