
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 1 صالح وزير اتخاذ على والقاضي السلطان حث باب في السلف عن جاء ما بعض

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 أما بعد:، والصالة والسالم على رسول اهلل ،الحمد هلل

األموور علوى وغيرىم من والة حث السلطان والقاضي "باب  :ورد عن السلف في ىذا الباب الذي نحن بصدده قدف
موون يالميووم ا توودل علووى ىووذا المعنووى آثووار يثيوورة  وود   "اتخوواذ وزيوور صووالي وتحووذيرىم موون ءرنوواب السوووب والقبووول موونيم

 .وفعاليم
أنو يان ال يقضي بقضية حينما  -رحمو اهلل-يما ذير ذلك اإلمام مالك  ،ما  اب عن عمر بن عبد العزيز :منيا

: عموور لووو :فقوال ،ف وواب ،فوودعاه ،فنرسوول إليوو إنسوواًنا يسونلو ،يوان أميووًرا علوى المدينووة حتووى يسونل سووعيد بون المسوويب
عووالم إال مووا بالمدينووة  :يقووولويووان عموور بوون عبوود العزيووز  ،وأنووت فووي م لسووك ،إنمووا أرسوولناه ليسوونلك ،أخطوون الرسووول

 .(1)ما عند سعيد بن المسيبى بوت  وينت أ   ،مولينتيني بع
ن ولينووو يووا ،وىووو أىوول لووذلك ،-إلووى م لووس عموور بوون عبوود العزيووز-ى ويوونتي ويحضوور إلووى م لسووو ن ووعال يت :يعنووي

 .يبعث إليو من يسنلو إ الاًل لو
 .القضاب وليتك ءد إني :أنو ءال لفضالة بن عبيد -رضي اهلل عنو-و اب عن معاوية 

 .(2)استطعت ما منيا فاستتر النار، من بك استترت وليني بيا، حابيتك ما واهلل: فقال منو، فاستعفى
إنوي  :فقوال ،فودخل عليوو عمور ،إلى أنس ليو يوو علوى البحورين سواعًيا -رضي اهلل عنو-وبعث أبو بير الصديق 

رضوي اهلل -أن أبوا بيور يستشوير عمور فوي توليوة أنوس  :يعنوي ،فتوى شواب ووى ،أردت أن أبعث ىذا على البحرين
ىوات موا  :فقوال عمور ،بض أبو بير ءودم أنوس علوى عمورفلما ء   ،فبعثو ،فإنو لبيب ياتب ،ابعثو :فقال عمر -عنو

 .(3)فبسط يده ،البيعة أواًل  ،يا أمير المؤمنين :فقال ،من المال :يعني ، ئت بو
 .وىذا يدل على يمال عقلو وحسن نظره
وال ينفو  الووزراب إال بوالمودة  ،ال يوتم أمور السولطان إال بوالوزراب واألعووان :وءد  اب عن األحنف بون ءويس أنوو ءوال

 .(4)وال تنف  المودة والنصيحة إال بالرأي والعفة ،والنصيحة
يريوود أن يتوصوول موون ىووذه الواليووة إلووى تحصوويل وال  ،ال يخووتلسوعنووده عفووة بمعنووى أنووو  ،عنووده حسوون نظوور بوواألمور

ن يوووان مضووومنً  ،وينبغوووي أن يضووواف إلوووى ىوووذا ،أشوووبو ذلوووكوموووا  ،والثوووروةاألمووووال والمياسوووب  إال "فوووي النصووويحة  اوا 
 .عز و ل-يخشى من اهلل  ،اأن ييون صالًحا تقي   ،الديانة :لين على سبيل التصريي "بالمودة والنصيحة

 :ىومو  ،ب أىل المدينة الذين يان الناس يصودرون عون رأييوم سوبعةأن فقيا -رحمو اهلل-وذير عبد اهلل بن المبارك 
ويووانوا إذا  ،وخار ووة بوون يزيوود ،اهللاهلل بوون عبوود وعبيوود ،وعووروة ،والقاسووم ،وسووالم ،وسووليمان بوون يسووار ،ابوون المسوويب
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فيصوودر  ،فينظوورون فييووا ،وال يقضووي القاضووي حتووى يرفوو  إلووييم ،فييووافنظووروا  ، ووابتيم مسوونلة دخلوووا فييووا  ميًعووا
 .وىؤالب أئمة معروفون .(1)الناس عن ءوليم

 .رضي اهلل عنو-سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب  :بسالم والمقصود
بشر      ثم يان موسى م   ، عل عنده موسى بن نصيرلما ءرر ابنو عبد العزيز على مصر إن مروان  :وءيل

 ،إنووي شوويخ يبيوور رءيووق :يقووول ،ولمووا يتووب ميمووون بوون ميووران إلووى عموور بوون عبوود العزيووز ،بوون مووروان وزيووًرا بووالعراق
 ا وب   ،موا ي عنييوك نوي لوم أيلفوكإ :فيتوب إليوو ،ويوان علوي الخوراج والقضواب بوال زيرة ،يلفتني أن أءضوي بوين النواس

 .(2)...إلي   فإذا التبس عليك شيب فارفعو ،واءض  بما استبان لك ،الطيب من الخراج
 .(3)صدءات اليمننافًعا  -رحمو اهلل-وولى عمر بن عبد العزيز 

والشواعر  ،وءود يوان طوال مقوام  ريور الشواعر ،فيانوت لوو منوو ميانوة ،اهلل عمر بن عبد العزيوزولزم عون بن عبد 
يونتي ويودخل ويمودح  ،ولوو ميانوة ،لوو منزلوة -رحموو اهلل-ءبول عمور بون عبود العزيوز  ،انت لو حظووة عنود الخلفوابي
 ،ال يوؤذن لوو ، ريور ينتظور بالبواب طووياًل  صوار لما  ابت خالفة عمور بون عبود العزيوز ،ى األموال الطائلةعط  وي  

 :يقول ،يستشف  بيذا العالم ،ليدخلو على عمر بن عبد العزيز ،فيتب إلى عون بن عبد اهلل ىذه األبيات
 زمني مضى ءد إني زمانك ىذا...  عمامتو يرخ  الم   القارئ   أييا يا
 (4)نر  ء   في يالمصفود   الباب لدى أني  ...  والءي   ينت   إن خليفتنا أبلغ  

 .ءرب أىل الفضل والخير والدين والصالح والعلم -رحمو اهلل-وذلك أن عمر بن عبد العزيز 
حينموا يووان  ،ويوان عالًمووا فضومو عمور بون عبود العزيووز إلوى نفسوو ،ويوان صوالي بون ييسوان مووولى امورأة مون دوس

 .(5)فضمو إلى ابنو عبد العزيز بن الوليد ،م بعث إليو الوليد بن عبد الملكث ،ويان ينخذ عنو ،أميًرا على المدينة
ىووذه عبوورة وحيمووة عظيمووة و - فقووال لووو ،تيلووم :فقووال لووو أميوور المدينووة ،ودخوول أبووو حووازم المووديني علووى أميوور المدينووة

ن أدنيت أىل الشر ذىب أىول الخيور ،إن أدنيت أىل الخير ذىب أىل الشر ،انظر الناس ببابك: -ا د   ىوذه  ،(6)وا 
 .ىذه حيمة بالغة

 .(7)وعزل عمال الح اج ،سليمان بن عبد الملك يستعين في أمر الرعية بعمر بن عبدالعزيزويان 
يايم بما سمعنا -عز و ل-وأسنل اهلل  يايم ىداة ميتدين ،أن ينفعنا وا   ،وصلى اهلل على نبينا محمد ،وأن ي علنا وا 

 وآلو وصحبو.
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