
 (  حسن) 
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنه اهلل رضي مالك بن عوف وعن 

 يا هي وما صوتي بأعلى فناديت هي وما اإلمارة عن أنبأتكم شئتم إن قال
 من إال القيامة يوم عذاب وثالثها ندامة وثانيها مالمة أولها قال اهلل رسول
 االلباني( قريبه) مع يعدل وكيف عدل

 ستحرصون انكم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال هريرة ابي عن
 المرضعة فنعمت وندامة حسرة القيامة يوم ستكون وانها االمارة على

الفاطمة وبئست  

 عشيرة امير من ما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال هريرة ابي عن
 قال الجور ينفقه أو العدل عنه يفك حتى مغلوال القيامة يوم به يؤتى اال

* الجور يوبقه بعضهم فقال  

 اني ذر ابا يا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لي قال قال انه ذر ابي ن
 تولين وال اثنين على تأمرن ال لنفسي احب اما لك احب واني ضعيفا اراك

مسلم رواه*  يتيم مال  

 ِإنَُّكم   »: -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  ُهَري  َرةَ  َأِبى َعن  
ِرُصونَ  مَ  َسَتُكونُ  َوِإن ََّها اإِلَمارَةِ  َعَلى َسَتح  َرة   ال ِقَياَمةِ  يَ و   َفِنع َمتِ  َوَنَداَمة   َحس 



َمدَ  َعن   الصَِّحيحِ  ِفى ال ُبَخاِرى   َرَواهُ . « ال َفاِطَمةُ  َوبِئ َستِ  ال ُمر ِضَعةُ   ب نِ  َأح 
 .يُوُنسَ 

 
ِري   َأِبي َعن  نَِبي   ِمن   اللَّهُ  بَ َعثَ  َما قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبي   َعن ال ُخد 

َلفَ  َواَل  َتخ   بِال َمع ُروفِ  تَأ ُمُرهُ  ِبطَانَة   ِبطَانَ َتانِ  َلهُ  َكاَنت   ِإالَّ  َخِليَفة   ِمن   اس 
 اللَّهُ  َعَصمَ  َمن   فَال َمع ُصومُ  َعَلي هِ  َوَتُحض هُ  بِالشَّر   تَأ ُمُرهُ  َوِبطَانَة   َعَلي هِ  َوَتُحض هُ 

 تَ َعاَلى

 ال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول لي قال قال سمرة بن الرحمن عبد
 غير عن أوتيتها وإن إليها وكلت مسألة عن أوتيتها إن فإنك االمارة تسأل
 عليها أعنت مسألة

  
 (  صحيح[ ) 

 من اللهم: "  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قالت عائشة وعن 
 أمتي أمر من ولي ومن عليه فاشقق عليهم فشق شيئا أمتي أمر من ولي
  مسلم رواه" .  به فارفق بهم فرفق شيئا

 
له ُئول وَُكّلُكم   رَاع   ُكّلُكم  : )  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّه َصلَّى قَ و   ( َرِعيَّته َعن   َمس 



َتَمن ال َحاِفظ ُهوَ  الرَّاِعي:  ال ُعَلَماء قَالَ   ، َعَلي هِ  قَامَ  َما َصاَلح ال ُمل َتِزم ال ُمؤ 
ء َنَظره َتح ت َكانَ  َمن   ُكلّ  َأنَّ  َفِفيهِ  ، َنَظره َتح ت ُهوَ  َوَما  ُمطَاَلب فَ ُهوَ  َشي 

لِ   . َوُمتَ َعل َقاته َوُدن  َياهُ  ِدينه ِفي ِبَمَصاِلِحهِ  َوال ِقَيام ، ِفيهِ  بِال َعد 
له تَ ر ِعيه َعب د ِمن   َما: )  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّه َصلَّى قَ و  م َيُموت َرِعيَّة اللَّه َيس   يَ و 

 ( ال َجنَّة َعَلي هِ  اللَّه َحرَّمَ  ِإالَّ  ِلَرِعيَِّتهِ  َغاشّ  َوُهوَ  َيُموت
 
 بن ومحمد عبداهلل بن سالم دعا الخالفة ولي لما عبدالعزيز بن عمر إن

 البالء بهذا ابتليت قد إني لهم فقال حيوة بن ورجاء القرظي كعب
 له فقال نعمة وأصحابك أنت وعددتها بالء الخالفة فعد علي فأشيروا

 وليكن الدنيا فصم اهلل عذاب من النجاة أردت إن عبداهلل بن سالم
 عذاب من النجاة أردت إن كعب بن محمد له وقال الموت منها إفطارك

 عندك وأصغرهم أخا عندك وأوسطهم أبا عندك المؤمنين كبير فليكن اهلل
 إن حيوة بن رجاء له وقال ولدك على وتحنن أخاك وأكرم أباك فوقر ولدا

 واكره لنفسك تحب ما للمسلمين فأحب اهلل عذاب من غدا النجاة أردت
 عليك أخاف فإني لك أقول وإني شئت إذا مت ثم لنفسك تكره ما لهم
 من أو هذا مثل اهلل رحمك معك فهل األقدام فيه تزل يوما الخوف أشد

 له فقلت عليه غشي حتى شديدا بكاء هارون فبكى هذا بمثل عليك يشير
 أنا به وأرفق وأصحابك أنت تقتله الربيع ابن يا فقال المؤمنين بأمير ارفق

 عامال أن بلغني المؤمنين أمير يا فقال اهلل رحمك زدني له فقال أفاق ثم



 سهر طول أذكرك أخي يا عمر إليه فكتب إليه شكى عبدالعزيز بن لعمر
 آخر فيكون اهلل عند من بك ينصرف أن وإياك األبد خلود مع النار أهل

  حتى البالد طوى الكتاب قرأ فلما قال الرجاء وانقطاع العهد
 
 
 

له  ( ال ُحَطَمة الر َعاء َشرّ  ِإنَّ : )  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّه َصلَّى قَ و 
ِطمَها َبل   ، َوَمر َعاَها ُسوقَها ِفي ِبَها يَ ر ُفق اَل  َرِعيَّته ِفي ال َعِنيف ُهوَ :  قَاُلوا  َيح 
يَها َوِفي َذِلكَ  ِفي ِذيَها ِبَحي ثُ  بِبَ ع ض   بَ ع ضَها َويَ ز َحم ، َوَغي ره َسق   يُ ؤ 

ِطمَها  . َوَيح 
 
 دخل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب من وكان عمرو بن عائذ أن

 اهلل صلى اهلل رسول سمعت إني ، بني أي:  فقال ، زياد بن اهلل عبيد على
 منهم تكون أن فإياك ،( 1) الحطمة الرعاء شر إن »:  يقول وسلم عليه

 عليه اهلل صلى محمد أصحاب نخالة من أنت فإنما ، اجلس:  فقال ، «
 وفي ، بعدهم النخالة كانت إنما ، نخالة لهم كانت هل:  فقال ، وسلم
 غيرهم

__________ 
 الكسر وهو الحطم من ، يرحمهم وال رعيته يظلم الذي:  الحطمة( 1)



 بن لكعب قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن ، اهلل عبد بن جابر عن
 قالوا ، «( 1) السفهاء إمارة من اهلل أعاذنا ، عجرة بن كعب يا »:  عجرة

 ال بعدي يكونون أمراء »:  قال ، ؟ السفهاء إمارة وما ، اهلل رسول يا: 
 على وأعانهم بكذبهم صدقهم فمن ، بسنتي يستنون وال ، بهديي يهتدون
 ،( 2) حوضي علي يردوا وال ، منهم ولست مني ليسوا فأولئك ظلمهم

 ، منهم وأنا مني فهم ظلمهم على يعنهم ولم ، بكذبهم يصدقهم لم ومن
 تطفئ والصدقة ، جنة الصوم:  عجرة بن كعب يا ، حوضي علي وسيردون
:  عجرة بن كعب يا - قربان «:  قال أو ، - برهان والصالة ، الخطيئة

( 4) فموبقها نفسه وبائع ، فمعتقها نفسه فمبتاع( 3) غاديان الناس
 صحيح ابن حبان(»

__________ 
 الجاهلُ :  والسفيه له، اِستقاَمةَ  ال َمْضطربا كان إذا رأُيه وَسِفه والطيُش، الخّفة:  السََّفه( 1)
 الكوثر نهر:  الحوض( 2)
 النهار أول والتبكير والذهاب السير:  الغدو( 3)
 أهلك:  أوبق( 4)

َنَما: قَالَ  ُهَري  َرَة، َأبُو ِلس   ِفي - وسلم عليه اهلل صلى - اللَّهِ  َرُسولُ  بَ ي    َمج 
َم، ُيَحد ثُ   - اللَّهِ  َرُسولُ  َفَمَضى السَّاَعُة؟ َمَتى: فَ َقالَ  َأع َراِبى   َجاَءهُ  ال َقو 

مِ  بَ ع ضُ  فَ َقالَ  ُيَحد ُث، - وسلم عليه اهلل صلى  َما َفَكرِهَ  قَاَل، َما َسِمعَ : ال َقو 
، َلم   َبل  : بَ ع ُضُهم   َوقَالَ  قَاَل، َمع   َأي نَ  تمت: قَالَ  َحِديَثُه، َقَضى ِإَذا َحتَّى َيس 

 ُضي  َعتِ  فَِإَذا تمت: قَالَ  اللَِّه، َرُسولَ  يَا َأنَا َها: قَالَ  - السَّاَعِة؟ َعنِ  السَّاِئلُ 



 ُوس دَ  ِإَذا تمت: قَالَ  ِإَضاَعتُ َها؟ َكي فَ : قَالَ  ، - السَّاَعةَ  فَان  َتِظرِ  األَمانَُة،
ِلِه، َغي رِ  ِإَلى األم رُ   . - السَّاَعةَ  فَان  َتِظرِ  َأه 

ُئول   ،رَاع   ُكل ُكم   »:  السَّالم َعَلي هِ  قَالَ  ُعَمَر، اب ن: فيه  َرِعيَِّتِه، َعن   َوَمس 
ُئول   رَاع   فَاإِلَمامُ  ِلهِ  ِفى َوالرَُّجلُ  َرِعيَِّتِه، َعن   َوَمس  ُئول   رَاع   َأه   َرِعيَِّتِه، َعن   َوَمس 
ُئوَلة   رَاِعَية   َزو ِجَها بَ ي تِ  ِفى َوال َمر َأةُ   َسي ِدهِ  َمالِ  ِفى َوال َخاِدمُ  َرِعيَِّتَها، َعن   َوَمس 

ُئول   َوُهوَ  رَاع   ِسبُ  ، « َرِعيَِّتهِ  َعن   َمس    - وسلم عليه اهلل صلى -  النَِّبىَّ  َوَأح 
ُئول   رَاع   َأبِيهِ  َمالِ  ِفى َوالرَُّجلُ  »:  قَالَ   . « َرِعيَِّتهِ  َعن   َوَمس 

 يَقولُ  َماِلك   ب نَ  َعو فَ 
 ُتِحب ونَ ُهم   َمن   َأِئمَِّتُكم   ِخَيارُ  يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمع تُ 

 الَِّذينَ  َأِئمَِّتُكم   َوِشَرارُ  َعَلي ُكم   َوُيَصل ونَ  َعَلي ِهم   َوُتَصل ونَ  َوُيِحب وَنُكم  
 َأَفاَل  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قُ ل َنا َويَ ل َعُنوَنُكم   َوتَ ل َعُنونَ ُهم   َويُ ب ِغُضوَنُكم   تُ ب ِغُضونَ ُهم  

 َأِمير   َعَلي هِ  ُول يَ  َوَمن   َأاَل  الصَّاَلةَ  َلُكم   َأقَاُموا َما اَل  قَالَ  َذِلكَ  ِعن دَ  نُ َناِبُذُهم  
 َواَل  اللَّهِ  َمع ِصَيةِ  ِمن   يَأ ِتي َما فَ ل يُ ن ِكر   اللَّهِ  َمع ِصَيةِ  ِمن   َشي ئ ا يَأ ِتي فَ َرآهُ  َوال  

ا يَ ن زَِعنَّ   طَاَعة   ِمن   َيد 
َعة   » قَالَ  مَ  اللَّهُ  ُيِظل ُهمُ  َسب   مَ  ، ِظل هِ  ِفى ال ِقَياَمةِ  يَ و   ِإَمام   ِظل هُ  ِإالَّ  ِظلَّ  الَ  يَ و 

 فَ َفاَضت   َخاَلء   ِفى اللَّهَ  ذََكرَ  َورَُجل   ، اللَّهِ  ِعَباَدةِ  ِفى َنَشأَ  َوَشاب   ، َعاِدل  
َناهُ  ِجدِ  ِفى ُمَعلَّق   قَ ل ُبهُ  َورَُجل   ، َعي    َوَرُجل   ، اللَّهِ  ِفى َتَحابَّا َوَرُجاَلنِ  ، ال َمس 
َرَأة   َدَعت هُ  ِسَها ِإَلى َوَجَمال   َمن ِصب   َذاتُ  ام   َوَرُجل  .  اللَّهَ  َأَخافُ  ِإن ى قَالَ  نَ ف 



َفاَها ِبَصَدَقة   َتَصدَّقَ   « َيِميُنهُ  َصنَ َعت   َما ِشَمالُهُ  تَ ع َلمَ  الَ  َحتَّى ، فََأخ 
 البخاري.

 
 


