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ما �جوز أن یتواله ألهله، ولالجتهاد فیه مدخل �القضا�ا واألحكام، فعقد التقلید  الثالث: والقسم"
ا بین مجبور�ن جاز، و�ن �ان ا للحكم بین متراضیین، وتوسطً محلول، فإن �ان النظر تنفیذً 

 إلزام إجبار لم �جز.
 ". �كون له أهًال على جواز أن �خطب اإلنسان عمًال ا الثالثة: ودلت اآل�ة أ�ًض 

]، إن �ان اإلنسان �أنس من نفسه النفع في هذا ٥٥[یوسف:  }اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اَألْرضِ {
عموم حدیث عبد المجال، هل له أن �طلب هذا العمل مباشرة ممن �ملك تولیته أو یدخل في 

 ؟»ال تسأل اإلمارة«الرحمن بن سمرة: 
صلى هللا علیه -قال لي رسول هللا  :فإن قیل: فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال"

 ".»�ا عبد الرحمن ال تسأل اإلمارة« :-وسلم
 ما هو متفق علیه؟ 

 الحدیث في الصحیحین.
 طالب: ..........

�البخاري، وهذا في الصحیحین، لكن عموم المغار�ة واألندلس لهم عنا�ة �مسلم أكثر من عنایتهم 
 ظاهر في هذا الكتاب.

و�ن أعطیتها عن غیر مسألة  ،فإنك إن أعطیتها عن مسألة و�لت إلیهاال تسأل اإلمارة، «"
 . »أعنت علیها

ومعي رجالن  -صلى هللا علیه وسلم-قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي  :وعن أبي بردة قال
صلى -، فكالهما سأل العمل، والنبي واآلخر عن �ساري  ،من األشعر�ین، أحدهما عن �میني

 :قال. »-�ا عبد هللا بن قیس أو- ما تقول �ا أ�ا موسى«�ستاك، فقال:  -هللا علیه وسلم
ا في أنفسهما، وما شعرت أنهما �طلبان العمل، قال: قلت: والذي �عثك �الحق ما أطلعاني علمً 

نستعمل على عملنا من  -ال أو- لن«و�أني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال: 
 ا وغیره، فالجواب: وذ�ر الحدیث، خرجه مسلم أ�ًض  »أراده
ألنه علم أنه ال أحد �قوم مقامه في العدل  ؛إنما طلب الوال�ة -علیه السالم-أن یوسف  :أوًال 

فإنه لم �كن هناك  ،واإلصالح وتوصیل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعین علیه
 ،كم الیوم، لو علم إنسان من نفسه أنه �قوم �الحق في القضاء أو الحسبةغیره، وهكذا الح

وال �قوم مقامه لتعین ذلك علیه، ووجب أن یتوالها و�سأل ذلك،  ،ولم �كن هناك من �صلح
-علیه السالم-و�خبر �صفاته التي �ستحقها �ه من العلم والكفا�ة وغیر ذلك، �ما قال یوسف 

علیه - هلقول ؛بها و�صلح لها وعلم بذلك فاألولى أال �طلب ، فأما لو �ان هناك من �قوم
ا فإن في سؤالها والحرص علیها مع العلم وأ�ًض  ،»ال تسأل اإلمارة«لعبد الرحمن:  -السالم
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�كثرة آفاتها وصعو�ة التخلص منها دلیل على أنه �طلبها لنفسه وألغراضه، ومن �ان هكذا 
 ".یوشك أن تغلب علیه نفسه فیهلك

لكن بئست الفاطمة، یدخل اإلنسان وعنده شيء من الثقة بنفسه ثم ما  ،نعمت المرضعةنعمت، 
 یلبس أن یتغیر، �هللا المستعان.

ومن أ�اها لعلمه �آفاتها، ولخوفه من التقصیر  »و�ل إلیها«: -علیه السالم-وهذا معنى قوله "
أعین «نى قوله: في حقوقها فر منها، ثم إن ابتلي بها فیرجى له التخلص منها، وهو مع

 .»علیها
: -صلى هللا علیه وسلم-أنه لم �قل: إني حسیب �ر�م، و�ن �ان �ما قال النبي  :الثاني

وال قال:  ،»الكر�م ابن الكر�م ابن الكر�م ابن الكر�م یوسف بن �عقوب بن إسحاق بن إبراهیم«
ي َحِفیٌظ َعِلیمٌ {إني جمیل ملیح، إنما قال:   ]".٥٥[یوسف:  }ِإنِّ

�عني ذ�ر الوصف المؤثر، ذ�ر الوصف المؤثر في العمل، و�ال �ر�م ابن �ر�م، وجمیل ملیح، 
ي َحِفیٌظ َعِلیمٌ {كل هذا غیر مؤثر، الوصف المؤثر في هذا العمل قوله:  ]، ٥٥[یوسف:  }ِإنِّ

 فینظر في �ل عمل، ومن یناسبه من األشخاص.
 فسألها �الحفظ والعلم، ال �النسب والجمال."

-إنما قال ذلك عند من ال �عرفه فأراد تعر�ف نفسه، وصار ذلك مستثنى من قوله  :الثالث
 .]٣٢[النجم:  }َفال ُتَزكُّوا َأْنُفَسُكمْ {: -تعالى
ألنه لم �كن هنالك غیره، وهو األظهر، �هللا أعلم.  ؛ا علیها متعینً أنه رأى ذلك فرًض  :الرا�ع
 ".سان أن �صف نفسه �ما فیه من علم وفضلا على أنه �جوز لإلنودلت اآل�ة أ�ًض  :الرا�عة
عند الحاجة، عند الحاجة، و�كون من اإلخبار ال على سبیل الترفع، عند الحاجة إذا ُهضم �عني 
هم ابن عمر �أنه عیي وعاجز، فقال: �یف �كون عیًیا ما في جوفه �تاب هم �شيء؛ �ما اتُّ أو اتُّ 

وِء ِمَن الَقْوِل ِإالَّ َمن {و هللا، فیخبر عما في نفسه مما یدفع عنه التهمة، ُ الَجْهَر ِ�السُّ َال ُ�ِحبُّ للااَّ
 ].١٤٨[النساء:  }ُظِلمَ 

قال الماوردي: ولیس هذا على اإلطالق في عموم الصفات، ولكنه مخصوص فیما اقترن "
بوصله، أو تعلق �ظاهر من مكسب، وممنوع منه فیما سواه، لما فیه من تز�یة ومراءاة، ولو 

اضل عنه لكان ألیق �فضله، فإن یوسف دعته الضرورة إلیه لما سبق من حاله، ولما میزه الف
 ".یرجو من الظفر �أهله
 اللهم صل على محمٍد.


