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

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

وغيرىما من والة األمور عمى اتخاذ  ،حث السمطان والقاضي"في باب  -رضي اهلل عنيم-فمما جاء عن السمف 
 ":ول منيموزير الصالح وتحذيرىم من قرناء السوء والقب

ورجاء بن حيوة  ،قال لرجاء بن حيوة ،قال: لما مرض سميمان بن عبد الممك بدابق -رحمو اهلل-ما ذكره الذىبي 
 ،غائب ابنكيصمح لمخالفة؟ قال:  من :: من ليذا األمر؟ يعنيفي زمن التابعين قال لو من العمماء العاممين

، ثم عمر قال: ول   ،قال: أتخوف إخوتي : فمن ترى؟ قال: عمر بن عبد العزيز،قال ،فاآلخر؟ قال: صغير :قال
، وكتب العيد أيتلقد ر قال:  ،إلى بيعة من فيووتدعوىم  ،وتكتب كتاًبا وتختمو ،من بعده يزيد بن عبد الممك

 .(1)بعد ذلكثم توفي  ،وفعل ذلك وتم   ،البيعة فاقتموهوقال: من أبى  ،رطوجمع الش  
 .بإشارة من رجاء بن حيوة ،يل  وكان ىذا خبر عمر بن عبد العزيز كيف وُ 

من ودعا بعشرة  ،إلى المدينة أميًرا عمييا قبل خالفتو صمى الظير -رحمو اهلل-ولما قدم عمر بن عبد العزيز 
 بكر ووأب ،وخارجة ،وسالم ،والقاسم ،وسميمان بن يسار ،اهلل وعبيد ،عروة :وىم ،خيار أىل المدينة من عممائيا

ثم قال:  ،فحمد اهلل وأثنى عميو ،وعبد اهلل بن عامر بن ربيعة ،بن سميمان بن خيثمة بكر ووأب ،بن عبد الرحمن
أو بأمر من  ،ما أريد أن أقطع أمًرا إال بأمركم ،ونكون فيو أعواًنا عمى الحق ،إني دعوتكم ألمر تؤجرون فيو

باهلل  جحر  المة فأُ ظُ  -أو من لو والية، موظف :أي- أو بمغكم عن عامل ،فإن رأيتم أحًدا يتعدى ،حضر منكم
 .(2)وافترقوا ،فجزوه خيًرا ،من بمغو ذلك إال أبمغني ىعم

 ،صارت ىذه مرتبتو ،وأىل الفضل ،الصمحاءو العمماء و  ،ا قرب األخياروبيذا صار عمر بن عبد العزيز لم  
 .خامس الخمفاء الراشدين د  وعُ  ،والترضي عميو ،ىذه المحبة في قموب األمةوصارت لو 

وكان  ،فمات سميمان بن عبد الممك بيا ،وكان مجتمع غزو الناس ،يقول سفيان بن عيينة: حدثني من شيد دابق
وأعمميم  ،فخرج رجاء بن حيوة إلى الناس ،ىو المستشار الخاص ،رجاء بن حيوة ىو صاحب أمره ومشورتو

أفسامعون أنتم  ،ووعيد عيًدا وأعمميم بموت ،إن أمير المؤمنين كتب كتاًبا :فقال ،وصعد المنبر ،بموتو
  .ومطيعون؟

سميمان    من إخوة  :يعني ،نسمع ونطيع إن كان فيو استخالف رجل من بني عبد الممك :: نعم، فقال ىشامقالوا
قم يا  :اءفقال رج ،طعناأسمعنا و  :وقالوا ،فجذبو الناس حتى سقط إلى األرض ،أو من أوالده ،بن عبد الممك

  (3) .ما سألتو اهلل قط واهلل إن ىذا ألمرٌ  :فقال عمر ،وىو عمى المنبر ،عمر
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وأجابو عمر بن عبد العزيز  ،وينصحوإلى عمر بن عبد العزيز يذكره فييا رسالة  -رحمو اهلل-وكتب الحسن 
أمره  ذلك أن   -عميو السالم-فإن أبا قالبة قال: كان جبريل ينزل بالوحي فما منعو  ،اكتب لي في المشورة :بقولو

 .(1)اهلل بالمشورة
 آل] {اْْلَْمرِ  ِفي َوَشاِوْرُهمْ }قال لو:  -عز وجل-يأتيو الوحي ومع ذلك اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  :يعني
 .[159: عمران

ختار أىل كان يُ  :يعني ،(2)األعمال ألمانتو وفقيوفي و بيستعان  ،ااهلل بن قسيط ثقة فقييً عبد وكان يزيد بن
 .والعمم ،والقوة ،والديانة ،األمانة والفقو

صار أميًرا  ،(3)إمرة الغزو -رحمو اهلل-فواله عمر بن عبد العزيز  ،اعمرو بن قيس الكندي سبعين صحابي   وأدرك
 .عمى الجيش ،عمى الغزو

فإن عمر بن عبد العزيز كان يرضى  ،سوى سعيد بن المسيب ،وكان الفقياء بالمدينة يأتون عمر بن عبد العزيز
 .لمكانة سعيد بن المسيب يرسل إليو من يسألو :يعني ،(4)أن يكون بينيما رسول

بيت مال  هوال ،وحفاظياسنة من حممة ال ،أبا الزناد من عمماء التابعين -رحمو اهلل-ى عمر بن عبد العزيز وول  
 .(5)الكوفة

رة و ي القضاء من غير مشل  ىذا ما قالو بعضيم من أن حفص بن غياث وُ ومن المواقف التي قد تستطرف في 
 ،من يصمح لمقضاء ،ويستشار في مثل ىذه القضايا ،رجع إليوويُ  ،أبو يوسف عالم كبير ،أبي يوسف في الكوفة

 .من يصمح لكذا
وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة  ،الذي ىو حفص بن غياث من غير استشارة ألبي يوسفلي ىذا القاضي فوُ 

 أو ال.ل ىذا الرجل أىل لمقضاء وأراد أن يعرف ى ،وأبو يوسف كأنو وجد في نفسو ،فقيو
قال:  ،فمما نظر فييا ،فتتبعنا قضاياه :يقول ،األشياء التي حكم فييا راجعوىا ،وقال: تتبعا قضاياه ،فأرسل رجمين

ففعمنا  ،، ثم قال: تتبعوا الشروط والسجالتبي ليمى أيًضا من عمماء التابعينوابن أ ،ىذا من قضاء ابن أبي ليمي
 من أبيمن غير استشارة لي عمى القضاء بن غياث ىذا الذي وُ حفص  ..نظر فييا قال: حفص ونظراؤه فمما

 .(6)قال: حفص ونظراؤه يعانون بقيام الميل ،؟ماذا قال أبو يوسف لما رأى األمور عمى أحسن حال ،يوسف
وال من  ،ال في القضاء ،وال خمل ،وال مأخذ ،ما وجد أي استدراك ،الميلبقيام أن اهلل يسددىم ويعينيم  :يعني

  .النواحي الفنية فيما يكتب أيًضا في السجالت
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 .أيًضا من الفقياء وابن شبرمة ،(1)برمةدون ابن شُ وكان األمير عيسى بن موسى ال يقطع أمًرا 
 ؟ومن الذي يستطيع أن يكمم المنصور ،المنصور :يعني ،ألبي جعفر قمتُ  ،اد بن كثير لسفيان الثوريعب  قال 

 : حدثني عنتأتؤمن باهلل؟ قال: نعم، قم :قمت ألبي جعفر :يقول ،ىذا عباد بن كثير يتحدث مع سفيان الثوري
ا وتتبعوا من كان حي   ،صادروا أموال بني أميةألنو لما جاء بنو العباس  ؛األموال التي اصطفيتموىا من بني أمية

موضوع من فيذا  ،لشدة بغضيم وكراىيتيم ليم ،إال عمر بن عبد العزيز ،ونبشوا قبور األموات ،منيم وقتموىم
 ،اسممك بني العب وطَّدفيو الذي  ،الموضوعات التي يصعب طرقيا السيما مع رجل مثل أبي جعفر المنصور

فمئن صارت إليك ظمًما وغصًبا فما  ،: حدثني عن األموال التي اصطفيتموىا من بني أميةقمت لو :يقول
 .مموارددتموىا إلى أىميا الذين ظُ 

وما  ،نأنتم أخذتموىا اآل :يقول ،أنتم أخذتموىا باعتبار أنيا مظالم وأموال لمناس أخذىا خمفاء بني أمية :يقول
 . إذن أنتم وىم سواء ،لممظمومين ،رددتموىا ألىميا

لقد أخذتم ما ال يحل  :فيقول ،ألناس آخرين ،أنيا أموال ليم ليست لمظمومين :يعني ،ولئن كانت لبني أمية :يقول
ذا دعيتم أنتم لم تجيئوا بأحد ،وا بعمر بن عبد العزيزءبالعدل جابنو أمية عيت غًدا إذا دُ  ،لكم  .وا 

ست عشرة  تكمضت من خالف فقد ،فكن أنت ذاك األحد ،رأسو قبل أن ينيي بعضويطير بسببو أن يمكن كالم 
وال مطالب  ،بال كمفة وال مشقة عميك :يعني ،ةال مرزئعونك عمي  ب :فقمت ،ما أجد أعواًنا :أبو جعفرفقال  ،سنة

ىذا رجل ممن يعممون مع أبي جعفر  :يعني، أنت تعمم أن أبا أيوب المورياني :يقول لو ،وال منة ،صعبة
 ،من أجل أن يحقق لك بعض المطالب ،بيت مال كل عامٍ  كيريد من :يقول ،تسند إليو األعمال ،المنصور

بغير  ،أنا أجيئك بمن يعمل بغير رزق :يقول ،يطمب مبالغ وميزانيات ىائمة ،وبعض المصالح ،وبعض األمور
 ،ىذا إمام أىل الشام ،آتيك باألوزاعي ،ما يحتاج المطالب التي يطمبيا المورياني ،حسبة هلل ،مجاًنا ،أجرة

 .غك عن العامةوأنا أبم   ،إمام أىل العراق ،وبالثوري
ن سفيان اآل ،لما أخمص بغداد ،إن شاء اهلل ،ذلك أرسل لك بعد ،و خمفكوأوج   ،ستكمل بناء بغدادأحتى  :فقال

لماذا  :فسفيان يقول لو ،عنيموسفيان كان أبعد ما يكون  ،حدثو عباد بن كثيري ،يسمع الحديث الذي دار بينيم
 آتيك بو؟  :وتقول لو ،يرتي عندهسب أتيتذكرتني لو؟ 

كيف  ،الفيم كثيرَ  ،العقل إذا لم يكن كبيرَ  ،: ويل لمن دخل عمييمقال سفيان ،هلل ما أردت إال النصح: واقال
  .(2)!وعمى األمة ،يكون فتنة عمييم

 .بيذه المثابة ،ما كان بيذه الصفة إذا :يعني
ياكم بما سمعنا -عز وجل-أسأل اهلل  ياكم ىداة ميتدين ،أن ينفعنا وا   ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،ويجعمنا وا 

 وآلو وصحبو.
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