
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 3 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
ووحي يرمم مين نرءيال السيول  ،حث السمطان والقاضيي وييرمميا مين واة ارميور عميى اوخيا  وليير صيال "ففي باب 

لما  :يقول عصام بن يليد ،في م ا الباب -رضي اهلل وعالى عءهم-أورد بعض ما جال عن السمف  "والقبول مءهم
، نييال: يييا فأفضييحكلعمييي أسييقط بشيييل  ،بمييي  مءييي يييالم ج   :نمييت ليي  ،أراد سييفيان الثييور  أن يييوجهءي ملييى المهييد 

لييو نمييت لييبعض  :يقييول ،نمييت رحييدمم لظيين أءييي نييد أسييديت ملييي  معروف ييا وييره ميياال اليي ين يجيلييوءي  لييو ،ءيياع 
نميت  ،فمميا رجعيت :نيال ،وا وقيل ميا ا وعميم ،نيل ميا وعميم ،ولكين نيد رضييت بيك ،فيرحل ،الءا  ا مب ملى الخميفي 

  لميا ا وهيرب مءي  :يقول لسفيان الثيور  ، مب ملي  ورجع اآلن،مو يخاطب سفيان  :يعءي  وهرب مء   شيل ر
وءءهيى عين  ،ءيأمر بيالمعروف :يعءيي ،فأمرءا وءهيءيا ،لخرجت مع  ملى السوق -يعءي سفيان-لو جال  :ومو يقول

  .لم يسعءا ما أن ء مب فءعمم  ما ا يعمم ،فإ ا فعل ،حوى يعمل بما عمم ،يا ءاع  :فقال ،المءكر
لى وليره أب ،فكوب معي سفيان ملى المهد  :يقول عصام فقيال:  ،عمي  فجيره كالميي دخمت  وأ  نال:  ،عبيد اهلل يوا 

ديءا بيرود ا ويوار  ،لو جال سفيان لوضعءا أييديءا فيي ييده :المهد  يقول ،سفيان الثور  :يعءي ،لو جالءا أبو عبد اهلل
وأمرءا بيالمعروف  ،وخرجءا ملى السوق ،اءخرج بمبا  موواضع جد   :يعءي ،د  برد ا وءولر بآخروءر  :يعءي ،واولرءا

اءظيير ميا ا يقييول  ،م ا لييم يأوءيا ،مثيل سييفيان الثيور  :يعءيي ،فيإ ا وييواره عءيا مثييل أبيي عبييد اهلل ،وءهيءيا عين المءكيير
 ،ن يعءيي نيرالة القير نليي  ميا ءسيمي  اآل ،المقصود بالقرال من يءوسبون لمعميم ،لقد جالءي نرااكم: الخميف  المهد 

ثيم ليم يفجيأءي  ،ووباكييت لهيم ،وبكيوا واهلل ليي ،ووعظيوءي ،فيأمروءي وءهيوءي ،الي ين ميم نيرااكم ،لقد جالءي نرااكم
 .(1)همففعمت ومقو   ،وافعل بي ك ا ،افعل بي ك ا :يعءي ،أخرج من كم  رنع أن من أحدمم ما 

ي :يقيول ،أو وباكييت لهيم ،وبكيتوبكوا  ،ماال وعظوءي وءصحوءي :يقول  افوجليت أن الواحيد ميءهم يخيرج معروض 
 .أو ءحو  لك من ارمور ،أو عطي  من العطايا ،يطمب في  نطع  أرض

 .همفأعطيوهم ومقو   :يقول
ءمييا يكييون أمييره هلل ،وليي لك يءب ييي لميين يءوسييب لمعمييم أن يورفييع عيين أن يطمييب شيييل ا لءفسيي   ،وا يخمييط ميي ا بهيي ا ،وا 

مليى   الداعيي :يعءيي ،أو لعياموهم ،أميور المسيممينسوال كيان  ليك ليواة  ،ا يخمط الءص  بمطالب شخصي  :يعءي
فيإ ا جيال يقيدم لمءييا   ،اهلل حيءميا ييدعو الءيا  يءب يي أن يكيون أمييره هلل أن ا يطميب بي لك شييل ا مين عييرض اليدءيا

يءب يي أن م ا  ميب فيي حممي  ميع الحي   ، ليك يءب يي أن ا يكيون  ليك سيبيال  لموكسيبأو ءحو  ،عمم ا أو محاضرة
أو ءحو  لك فإن أميره يكيون  ،خرج في القءوات الفضالي وا  ا  ،ا يطمب ب لك شيل ا من الدءيا ،يكون  لك لوج  اهلل

وخرجييت  ،و مييب أثيير الكمميي  ،وسييقط ميين أعيييءهم ،فييإن فعييل مقويي  الءييا  ،ا يوخيي  الييدعوة سييبيال  ملييى الوكسييب ،هلل
 .كمماو  ميو 
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 :يقوليونمن أممي  :فقمت ،من ألم  أمل العمم يقول: دعاءي أبو جعفر المءصور ليوليءي -رحم  اهلل-سعر وم ا م  
مييا  ،أشييور  لهييم بييدرممينأن أممييي مييا يثقييون  :وأءييت وييوليءي  يعءييي يقييول ،ا ءرضييى اشييورالك لءييا شيييل ا بييدرممين

 .(1)فأعفاه ،فأعفءي :يعءي ،امن لءا نراب  وحق   ،أصمحك اهلل  وأءت وعطيءي واي  ،شيللأصم  
 .فرص  :ونال ،ما فرح به ا

خاوم الخميفي   ،فمما دخل عمي  خمع خاوم  فرمى ب  ملي  ،-الثور  :يعءي-ولما اسوخمف المهد  بعث ملى سفيان 
فأخيي  الخيياوم  ،ميي ا خيياومي فاعمييل فييي ميي ه ارميي  بالكويياب والسييء  ،يييا أبييا عبييد اهلل :ونييال ،ألقيياه ملييى سييفيان الثييور 

: ا وبعيث وكميم عميى أءيي  مين  نيال: ءعيم، نيالأ :نيال ،ءعيم :لي بالكالم ييا أميير الميامءين  نيال : وأ نونال ،بيده
  ءوي أليي  نيد أمّ  :فقال ل  كاوب  ،مم أن يبطش ب  ،ف ضب ومّم ب  :نال ،وا وعطءي حوى أسألك ،ملّي حوى  ويك

مييا مءعييك ونييد أمييرك أن وعمييل بارميي   :فقييالوا ،أصييحاب سييفيان اجومييع ،فممييا خييرج حييف بيي  أصييحاب  ،بمييى :نييال
 .(2)وخرج مارب ا ملى البصرة ،فاسوص ر عقولهم  بالكواب والسء 

 ،ثييم طمييب اءعفييال ،عافييي  بيين يليييد ارسييد  وييولي القضييال، ميي ا ملييى أ  حييد وبميي  عءييد أمييل العمييمواءظييروا الءلاميي  
بمعءى أء  أجيل مليى  ،بمعءى أء  في أحد القضايا الوي عرضت ل  وثبت فيها ،أء  وثبت في حكموكان سبب  لك 

  .فرده ،فأمده ل  الخصم رطب ا ،وثبت في حكم ،ويبحث ويسأل ،ليءظر ويراجع ،جمس  نادم 
  ميين ال ييد نييال فممييا حيياكم خصيم   ،جييال مجمي  الحكييمأ   ،فمميا حيياكم ،فييرده ،أحييد الطييرفين أميده ليي  رطب ييا :يعءيي
ميع أءي  رد  ،مليي  أكثيرو  وجيدت أن نمبيي يمييل د اك ال   أعطاءي الرطب ورد :يقول ،في نمبييسوويا لم  :عافي 
  .(3)فأعفاه الخميف  من القضال !، فكيف لو نبمت   ،م ا حالي وما نبمت   :ونال ،ثم حكاما لمخميف  ،الهدي 

بالجليرة ميي المءطقي  الوانعي  بيين العيراق والمقصود  ،ولي الجليرة -رحم  اهلل-عدل بمالك ي   وكانوالميث بن سعد 
 .(4)وكان أمرال مصر ا يقطعون أمر ا ما بمشورو  ،يقال لها الجليرة ،والشام

بعياد ارشيرار ،وميو وقرييب أميل الدياءي  والصيالح والثقي  وارماءي  ،ييدل عميى أصيل مي ا البيابوم ا كمي   وءلامي   ،وا 
 .فال يوظفون عممهم من أجل أن يسوحصموا عمى شيل من حطام الدءيا الفاءي ،أمل العمم في مثل م ه المقامات

ييياكم بمييا سييمعءا -عييل وجييل-أسييأل اهلل  ييياكم مييداة مهوييدين ،أن يءفعءييا وا   ،وصييمى اهلل عمييى ءبيءييا محمييد ،ويجعمءييا وا 
 و ل  وصحب .
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