
  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

    1 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:

واليات إذا لم واختيار ترك الالنيي عن سؤال اإلمارة "في باب  -رضي اهلل عنيم-فمن اآلثار المنقولة عن السمف 
رضي اهلل -بعث إلى ابن عمر  -رضي اهلل تعالى عنو-ا ما ورد من أن عمي   "حاجة إليو يتعين عميو أو تدع  

رك اهلل : أذك  فقال ابن عمر ،رتكفقد أم   ر  إنك رجل مطاع في أىل الشام فس   ،يا أبا عبد الرحمن :فقال -عنيما
فاستعنت  :-رضي اهلل عنيما-يقول ابن عمر  ،فأبى عمي   ،وصحبتي إياه إال ما أعفيتني ،بتي من رسول اهللاوقر 

إنو قد " :-رضي اهلل عنو-فقيل لعمي  ،إلى مكة : فخرجت ليالً يقول ،فأبى ،يعني أن تشفع لو ،عميو بحفصة
نو يأتي إلى أبمعنى  "،ليدركنيربد فيخطم بعيره بعمامتو فجعل الرجل يأتي الم   ،فبعث في أثري ،خرج إلى الشام

إلسراع الشديد فيخطم بعيره لفمن العجمة ليدرك ابن عمر ال يتمكن من وضع الخطام  ،ىو محبس اإلبلو ربد الم  
يمحق بمعاوية لما أراد أن يكرىو  ،ا خشي أن ابن عمر يمحق بأىل الشاميعني أن عمي   ،ليدرك ابن عمر ؛بعمامتو

نما خرج إلى مكة ،أنو لم يخرج إلى الشامحفصة  فأرسمت   :يقول ،عمى اإلمارة -رضي اهلل عنو- فسكن عمي   ،وا 
  .واعتبر ذلك من المآثر ،ما فرح بيذا -رضي اهلل عنيما-فابن عمر  ،(1)

يعني النخعي  ،"فأتيت عمقمةيراني مع مسروق كان ابن زياد " :من التابعين -رحمو اهلل-ويقول شقيق البمخي 
ما أحب أن " :ن عمقمة يقول، اآل"إال أصابوا من دينك ما ىو أفضل منو اً "إنك لم تصب من دنياىم شيئ :فقال

ني  ،لي مع ألفي ألفين أنا مع أني بعيد وما عندي كثير دنيا  :يقول ،يعني عمى ابن زياد ،(2)"أكرم الجند عميووا 
   .المنزلة عندهومع ذلك أنا بيذه وال أحب أن يكون لي كثير منيا  ،وال مال

 :فقال لو عمقمة ،يعني من أىل العراق -رضي اهلل عنو-النخعي في الوفد إلى معاوية  عمقمة  وكتب أبو بردة 
 اً وابن  وبعث  ،ولما استخمف الوليد بن عبد الممك عزل حسان بن النعمان وكان أحد والتو ،(3)"امحني امحني"

ما و  ،اً إنما ذىبت مجاىد ،ا أمير المؤمنيني" :وقال ،وتحففقدم حسان عمى الوليد بأموال عظيمة  ،عنو اً عوض
فحمف أنو ال يمي  ،إلى إمارتك يعني "،إن رادك إلى عممك" :قال ،فمما رأى ىذه األمانة العظيمة ،مثمي من يخون

   .(4)وكان يدعى بالشيخ األمين ،اً أبد اً شيئ
ل عمى أبي بردة األشعري فد   ،في خصال الخيردلوني عمى رجل كامل " :الميمب خرسان قالولما ولي يزيد بن 

فمما كممو  ،الذي ذكريعني عمى الوصف  ،اً فمما جاء رآه رجاًل فائق ،-األشعريأبي بردة بن أبي موسى  أي-
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 تكمم معو رأى عقالً فمما  ،ن رأى ىيئة في غاية السمت والوقاريعني اآل- ،أفضل من مرآتورأى من مخبرتو 
فمما تكمم معو وجد  ،يعني أعجب بصورتو الظاىرة ،وحسن نظر في األمور أعظم مما رأى في صورتو الظاىرة

أييا " :فقال ،فأبى أن يعفيو ،فاستعفاه ،وكذا من عمل ،إني وليتك كذا :فقال ،وعقمو أفضلأن خصالو وأخالقو 
إلى أن قال: ، اً "، وذكر لو حديث؟-صمى اهلل عميو وسمم-أبي عن رسول اهلل  أال أخبرك بشيء حدثنيو ،األمير

ما دام أنك  :يعني- ،عمى أن حرضتنا عمى نفسك تما زد :فقال ،وأنا أشيد أني لست بأىل لما دعوتني إليو"
فخرج ما شاء اهلل أن  ،عفيكخرج إلى عيدك فإني غير م  فا ،بتنا فيكورغ   -يذا الزىد في الواليات ىذا الذي نريدب

وقال ، اً حديثوذكر لو  ؟أال أحدثك بشيء حدثنيو أبي :فقال أييا األمير ،فأذن لو ،فاستأذن في القدوم عميو ،يقيم
ني سائمك بوجو اهلل إال ما أعفيتني أييا األمير من عممك :-تبارك وتعالى-في السؤال بوجو اهلل       .(5)"فأعفاه ،وا 

كان واهلل من " :من كبار أئمة التابعين يقول -رحمو اهلل-عن شيخو أبي قالبة الجرمي ويقول أيوب السختياني 
وما أدركت بيذا  ،اً قر  وأشدىم منو ف   ،اً بالقضاء أشدىم منو فرار إني وجدت أعمم الناس  ،ذوي األلباب ،الفقياء

يعني  "،ال أدري ما محمد" :ىذه شيادة من إمام من أيوب السختياني يقول ،"المصر أعمم بالقضاء من أبي قالبة
فكان يراد عمى القضاء  ،أبا قالبةفكان يراد يعني " :من ىو في العمم والفقو يقولىو وابن سيرين  ،ابن سيرين

حتى فكان إذا قدم البصرة كان كالمستخفي  ،في نجد ،ويفر إلى اليمامة مرة ،-من العراق-فيفر إلى الشام مرة 
كر أبو قالبة لمقضاء ذ   -يعني قاضي البصرة زمن شريح-لما مات عبد الرحمن بن أذينة  :يقول أيوب ،يخرج

ل ما وجدت مث  " :فمقيتو بعد ذلك فقمت لو في ذلك يعني لماذا؟ فقال أبو قالبة :يقول ،فيرب حتى أتى اليمامة
يشيد لو أيوب ام ىذا يقولو إم "،يغرقل رجل وقع في بحر فما عسى أن يسبح حتى إال مث  القاضي العالم 

ويقول مثل  ،ويسافرويذىب  ،ويتحرج ،السختياني أنو ال يعمم أحًدا أفضل منو يصمح لمقضاء ويقول ىذا الكالم
من الحجاج  اً الشام قال: ما أقدمو؟ قالوا: متعوذ ىذا أبو قالبة يعني جاء إلى :وقيل لعبد الممك بن مروان ،ىذا

 .(6)"لن أخرج من الشام" :فقال أبو قالبة ،فكتب إلى الحجاج بالوصاة بو ،أراده عمى القضاء
معموم من فروض  القضاء كما ىو ،(7)"لو ابتميت بالقضاء لركبت راحمتي وىربت" :وكان أبو الشعثاء يقول

وفرق بين اختيار اإلنسان  ،لكن ىؤالء كانوا يختارون ألنفسيم السالمة ،البد أن يوجد من يقوم بو ،الكفايات
ار لنفسو رشحون ىذا أئمة كشريح، لكن ىو اختفالذين كانوا ي ،ن يصمح لمقضاءو لمناس وم  لنفسو وبين ما يوج  

ومع ذلك تيفو  ،في العمم والعمل والورع قد يكون قاصراً المشكمة فيمن  ،والمشكمة ليست في ىذا وال ىذا ،ىذا
أو لربما  ،أو جعل الشفعاء ،وسعى إليو ،أو من غير تصريح ،ا طمبو صراحةولربم ،طمع إليوتوي ،نفسو لمقضاء

يعني من ابتمي ولم يجد مندوحة وىو من  ،ىذه ىي المصيبة ،يفرح إذا عمم أنو قد رشح أو ذكر لمقضاء
لكن إذا  ،يسدده ويعينو -عز وجل-المشتغمين بالعمم ولو عقل وحسن نظر وروية في األمور مع ديانة وورع فاهلل 

تخرجو من الجامعة ل وظيفة بمجرد ورأوا أنو قد حص   ،ولربما فرح أىمو معو ،ويفرحكان ال ىذا وال ىذا وال ىذا 
 .أمر في غاية الخطورةفيذا 
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 ،لم أره قبل وال بعد كنت واقًفا عمى باب سميمان بن عبد الممك إذ أتاني آت  ": -رحمو اهلل-يقول رجاء بن حيوة 
 ،شكر مع الخمفاءذكر فت  ت  رجاء إمام من أئمة المسممين من أىل العمم في بالد الشام ولو أعمال  ،يا رجاء :فقال

يعني    ،"مي بكيا رجاء إنك قد ابتميت بيذا وابت  "قال:  ،أشار عمييم بأمور حصل بيا نفع عظيم لممسممين
ت  " ،الخميفة يا رجاء من كانت لو منزلة من  ،وعون الضعيف ،فعميك بالمعروف" ،يعني اليالك "،غوفي قربو الو 

  .ثبتيا :أي ،(8)"د قدميو لمحساب بين يديوسمطان فرفع حاجة ضعيف ال يستطيع رفعيا لقي اهلل وقد ش  
كان رجاء بن حيوة كبير المنزلة عند سميمان بن عبد الممك وعند عمر "يقول الذىبي يعمق عمى ىذا في السير: 
تأتي كنت إنك  :فقيل لو ،ر فأقبل عمى شأنوخ  إنو بعد ذلك أ  ثم  ،لخيراتبن عبد العزيز وأجرى اهلل عمى يده ا

  .(9)"يم لوع  يكفيني الذي أد  " :فقال ،فتركتيم ،السمطان
إنا قد عرفناك " :فقال ،وىذا إبراىيم بن أبي عبمة من عمماء التابعين بعث إليو ىشام بن عبدالممك أيام خالفتو

الخميفة يقول  "،وأشركك في عممي ،وخاصتي ،وقد رأيت أن أخمطك بنفسي ،واختبرناك ورضينا بسيرتك وبحالك
خراج  "،قد وليتك خراج مصر" :يقول ،كثير من الناس لو قيل لو ىذا الكالم ربما يصاب بجمطة من الفرح ،لو
ا الذي عميو رأيك يا أمير أم   :قمت" :يقول ،ول عن الخراج فيياصر معناه أن أموال مصر كميا ىو المسئم

ليس لي معرفة بيذا وال  "،رص  وأما أنا فما لي بالخراج ب   ،اً ومثيب اً يثيبك ويجزيك وكفى بو جازيالمؤمنين فاهلل 
ىذا ىشام بن عبد الممك  ،تغير وجيو تغير لونو ،فغضب حتى اختمج وجيو :يقول ،وما لي عميو قوة" ،خبرة
 اً طائع ن  ثم قال: لتمي   ،-نظر إليو بغضب ىم أن يبطش بو- اً منكر  اً إلي  نظر فنظر وكان في عينيو حول " :يقول

إن  :قمت ،: أتكمم؟ قال: نعم، ثم قمت-سكت  -فأمسكت  :يقول ،ن ىذا في محل ثقة عنده ومنزلةاآل "،اً أو كارى
 َوَأْشَفْقنَ  َيْحِمْلَنَها َأنْ  َفَأَبْينَ  َواْلِجَبالِ  َواْْلَْرضِ  السََّمَواتِ  َعَلى اْْلََماَنةَ  َعَرْضَنا ِإنَّا} :قال في كتابو -سبحانو-اهلل 
 .(11): "فضحك حتى بدت نواجذه وأعفاني"يقول ،أبين وال أكرىين فواهلل ما غضب عميين إذ [72:األحزاب] {ِمْنَها

أبو ، وكان ذلك أكثر من مرة، وطمب منو اً فأبى أن يكون قاضي ،رب عمى القضاءض   -رحمو اهلل-وأبو حنيفة 
فقال  ،فحمف أبو حنيفة أنو ال يفعل ،الخميفة يحمف عمى أبي حنيفة ،أن يمي القضاء وحمف عميوجعفر المنصور 

ىو أقوى رجل أبو جعفر المنصور  "،ترى أمير المؤمنين يحمف وأنت تحمف؟" :-حاجب الخميفة-لو الحاجب 
 ،أمير المؤمنين عمى كفارة يمينو أقدر مني" :قال ،و الذي وطد أركانيا وشد ممكياتقريًبا في الدولة العباسية ى

بس فأمر بو أبو جعفر المنصور  كان  ،أن يمي القضاء ،عمى القضاءعمى ماذا؟،  ،(11)"فمات فيو ببغدادفح 
أن يمي والبد  من  ،ويعينو ،يسدده -عز وجل-واهلل  ،ولم يتطمع إليو ،نو يمي القضاء ولم يطمب ذلكأباإلمكان 

تطمعون وعندىم مثل ىذه األشياء يستفيد منيا اإلنسان لنفسو فائدة وىي أن الكثيرين الذين ي ،اإلنسان القضاء
 ،يس من مصمحتولىذا أن  ،اً أن يكون قاضي ،أن يكون صاحب والية ،اً ، أن يكون مدير والً طموح أن يكون مسئ
 .يستشعر ذلك ويعتقد أنيا شرفس ال وكثير من النا ،اىذه أمانة كبيرة جد  
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يعني أن المنصور ذىب بيا  "،أترغب عما نحن فيو؟": ذكر في ترجمتو أن المنصور قال لوفي بعض ما و 
ال قال: فقد حكم أمير المؤمنين أني فأبو حنيفة فقيو  ،كذبت :فقال "،ال أصمحال، "فسرىا بطريقة أخرى فقال: 

ن كنت صادًقا فقد أخبرتكم أني ال أصمح اً أصمح، فإن كنت كاذب وجاء في بعض أخباره  ،فحبسو "،فال أصمح، وا 
قال  ،فال أصمح لذلك ؟فكيف أكون مأمون الغضب -يعني في حال الرضا-الرضا أنو قال: واهلل ما أنا بمأمون 

  .(12)؟اً حل أن تولي كذابفقال: كيف ي ،تصمحكذبت بل " :المنصور
طمب -ثم استعفى  ،اً واحد اً فجمس مجمس ،أن يمي القضاء يزيد بن الوليدوىذا األوزاعي اإلمام الكبير طمب منو 

 .(13)فأعفي -اإلعفاء
ال البد من القيام  ،فقط أنيا أمانة -وىذا ىو اليدف-ليعرف  ؛في مثل ىذه األشياء المذكورة عبرة لإلنسانف وا 

ال لم تقم مصالح الناس ،وغيرهبيذه الواليات والوظائف من قضاء  لكن العبرة التي نخرج بيا ىو أن نستشعر  ،وا 
ولربما يوالي  ،ويكون لو طموح ،ويبحث عنيا ،وليست بتشريف يسعى اإلنسان إلييا ،أن ىذه أمانة وتكميف
ليظير  ؛طمب منو ذلك أصالً أو فتوى وىو لم ي  ولربما صدر منو أشياء ال تميق من كالم  ،ويعادي أو يبذل دينو

ولن تموت  ،لدينولخسارتو  اً فيكون ذلك سبب ،غير متشدد أو نحو ذلكأو  ،في حال من االعتدال كما يقالأنو 
وآلو  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل المستعان ،ولكن ابن آدم ضعيف ،نفس حتى تستوفي رزقيا وأجميا

  وصحبو.
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