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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

     والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
 "،حاجة إليو واليات إذا لم يتعين عميو أو تدع  ترك ال "النيي عن سؤال اإلمارة واختيارفمضى الكالم عمى باب 

النيي عن تولية اإلمارة "باب  :بقولو -رحمو اهلل-ترجم لو المصنف  -وىو األخير من ىذه األبواب-وىذا الباب 
وىنا  ،ىناك النيي عن سؤال اإلمارة "،ض بيافعر  أو حرص عمييا لمن سأليا والقضاء وغيرىما من الواليات 

سؤال القضاء أو غير ذلك ببسؤال اإلمارة أو سواء كان ذلك  ،اً أو تعريضالنيي عن تولية من سأل ذلك صراحة 
 -رضي اهلل عنو-ا وىو حديث أبي موسى األشعري واحدً  اً فيو حديث -رحمو اهلل-وأورد المصنف  ،من الواليات

رنا ، أم  فقال أحدىما: يا رسول اهلل ،أنا ورجالن من بني عمي -صمى اهلل عميو وسمم-قال: دخمت عمى النبي 
ال إنا واهلل )): -صمى اهلل عميو وسمم-فقال النبي  ،وقال اآلخر مثل ذلك ،-عز وجل-عمى بعض ما والك اهلل 

 عميو . متفق ،(1)((حرص عميو اً ، أو أحدسألو اً ي ىذا العمل أحدنول  
ا اإلمارة عمى يدخل في ىذ ،رنا عمى بعض ما والك اهللأم   :فقالوا -صمى اهلل عميو وسمم-ىؤالء دخموا عمى النبي 

إلى غير ذلك مما  ،ويدخل فيو القضاء ،ونحو ذلك تالوالية في جباية األموال والزكوا اً ويدخل فيو أيض ،بمد
أقسم ، ((سألو اً ))إنا واهلل ال نولي ىذا العمل أحد: -عميو وسممصمى اهلل -فقال النبي  ،الواليةيكون من باب 

 "حرص عميو اً ولي ىذا العمل أحًدا سألو أو أحدإنا واهلل ال ن"ليذا المعنى  اً تأكيد -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
ما  ،إما صراحةمن سأل ذلك  ،فذكر ىذين عندي عمل ليس ن أنا اآل :كأن يقول اإلنسان اً تعريض ،تعريًضاوا 

ول عن ىذا ، يقول ىذا لممسئوأنتظر ،من المعيد العالي لمقضاء تخرجت ،وقد تخرجت من كمية شرعية ،نمعي
 :وبعضيم يقول ،وجاىز الكالم أني متييئ معنى ىذا ،ن لم أرتبط بشيءوأنا أنتظر، إلى اآل ،النوع من الواليات

 ،لسد ىذه الثغرةوكنت أتخوف من ذلك وأحذر ولكني رأيت الحاجة داعية  ،ويجب أن تسد باألكفاءالقضاء ثغرة 
ورأيت أن الترك في ىذه الحال  ء،الكفلتولية غير  اً ة الشديدة سببلئال تكون الحاج ؛وضرورة اختيار األكفاء

وقد سمعت بعضيم  ،يقول مثل ىذا الكالمأن ممكن  ،والتضييع ،أو التفريط ،اً المتعين أحيانمن باب ترك يكون 
؟ متى تخرجتما شاء اهلل  :قمت ،؟ىذا ىل في ىذا إشكال ولو سألت   ،أجد في نفسي أىمية لمقضاء :يقول

 أنا متييئ ؟والتجارب والحنكة والمعرفة ،ماذا عندك من العقلماذا حصمت من العمم؟  ،تخرجت العام الماضي
ىذا  :يأتيو الناس بمسائل اً أيض ،كم بيذا العممقل راجح حتى يحيحتاج إلى عمم وفطنة وعالقاضي  ،ضاءلمق
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ولم  ،ربما لم يمر عمى ىذه األبواب أصالً ول ،بمشكالت متنوعةوىذا أمور تتعمق  ،وىذا قضايا معامالت ،طالق
  ؟عرفكيف ي   ،((حرص عميو اً أو أحد ،ي ىذا العمل أحًدا سألوول  ال ن)) ،ىعط  ال ي   ، فيذادرسياي

 ،ويسعى ليا ويفرح بذلكالناس يميزون ويعرفون من كان حريًصا يتطمع إلى الواليات  ،يعرف ذلك من حالو
وأنو  ،عرف أن فالًنا حريص عمى الواليةي   ،لو وأفعالوافي أقو وما يحوم حولو  ،خمقو ومزاوالتوو فيعرف من عادتو 

، وفي كل وغريبة ،وأمور شاذة ،في الفتاوى ويأتي بشطح   ،فيتزلف إلى ىذا ،يتطمع لذلك بكل سبيل مستطاع
فيذا الذي  ،أو نحو ذلك ،ى واليةأو يول   اً ل شيئ، كل ىذا لعمو أن يحص  سابق إليوتجد أنو  شذوذ من الفتاوى

 .ىيول  يحرص عمى مثل ىذه األمور ال 
 ،قد يفيم منو أنو يحرم تولية أمثال ىؤالء ((إنا واهلل ال نولي ىذا العمل)) :-صمى اهلل عميو وسمم-وقول النبي 

نما ي   ،ال يعانون إلى ىذه األمور أوالً أن ىؤالء الذين ليم تطمع  -واهلل تعالى أعمم-والسبب في ذلك  وكمون إلى وا 
ذا و   ،كما جاء في بعض األحاديث السابقةأنفسيم   ،عانفال ي   ،عوضي  ل اإلنسان إلى نفسو طرفة عين ضاع ك  وا 

 .فيو إلى تضييع اً لي شيئفإن و   ،إلى ضياعومن لم يكن لو من اهلل تسديد وعون فإنو 
أن ىذا المتطمع ليذه الواليات الذي يطمبيا ويسأل عنيا ويحرص عمييا ستكون الوالية بالنسبة إليو واألمر اآلخر 

ومن كان بيذه  ،ومكاسب شخصية ،فيو يسعى إلى تحقيق طموحات ذاتيةومن ثم  ،رغبة وشيوةلو فييا  ،اً ىدف
 ،ي بيم إلى الضررود  ودفع ما ي   ،عمى نفعيم اً ، ولن يكون حريصلن يسعى في مصالح اآلخرينالمثابة فإنو 

نما ىمو تحصيل المكاسب الشخصية ن كان ذلك يتحصل لو فإن كان ذلك يتحصل لو  ،وا  طريق ببأموال فعل، وا 
ظيار خدمتيم فعل ن كان ذلك يتحصل لو بالصدود واإلعراض مساعدتيم وا  فمن يكون  ،وىكذاوالتعويق فعل، ، وا 

إنما يمبي ويرضي شيواتو  ،ىو المقصود بالرضا -تبارك وتعالى-ولن يكون اهلل  ،ىو اليدف واألساسالنفع 
 ،نفسوفيو بزعمو ينفع بطريق اختالس أو غير ذلك ومثل ىذا لو حصل لو شيء من المال  ،ونزواتو ورغباتو
شيرة أو نحو عمن قرابة أو جماعة أو أصحاب أو أن يوصل ذلك إلى بعض من يميل إلييم بيواه ولو حصل لو 

ما ينفع نفسو وال ينفع جماعتو ما فيو  : "الذيكما يقول بعض العامةو  ،نفع جماعتوفي  اً فيو لن يدخر وسع ذلك
 .ىذه العقول التي يفكر بيا بعض الناس ،"خير

تغيرت التريبة إذا ولألسف إذا  ،-عز وجل-ىو ما عند اهلل  بياالمقصود  األمور يجب أن يكونىذه  :فأقول 
يستطيع أن فالن جيد  ،تغيرت المفاىيم صار العمل والسعي والحذق في تحصيل ىذه الواليات يعتبر شطارة

ذا كان اإلنسان  ،لويحص   ،يصل ذاتية شخصية لقومو أو يستطيع أن يستغل ىذه الواليات في منافع قريبة وا 
مثل ىذا لربما رماه  ،الميزان واحد ،ال :والذي يتورع من ىذا ويقول ،وشطارة ،اعشيرتو أو لنفسو فيذا يعتبر حذقً 

 ،عشيرتوما نفع نفسو وال نفع  ،ر ما فيو خيرس  أو لربما قالوا عنو بأنو معقد ع   ،والعجز ،والغفمة ،الناس بالسذاجة
نما المقصود ىو رضا اهلل  ،ورضا الناس غاية ال تدرك ،ىذا إذا تغيرت المفاىيم   .جل جاللو-وا 

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم ،ىذا


