
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 4 صالح وزير اتخاذ عمى والقاضي السمطان حث باب في السمف عن جاء ما بعض

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 أما بعد:، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،الحمد هلل

 صالح وتحذيرىـور عمى اتخاذ وزير حث السمطاف والقاضي وغيرىما مف والة األم"فمما ورد عف السمؼ في باب 
 :"والقبوؿ منيـمف قرناء السوء 

 فاسػتع يت، فقػاؿ: فامػا إذا أبيػت   ،؟تمػي لػي مصػر :-يعنػي أبػا جع ػر-ما جاء عف الميث قاؿ: قاؿ لػي المنصػور 
 ،ولو عشػيرة ،رجؿ لو صالح ،عثماف بف الحكـ الجذامي :قمت :يقوؿ ،أوليو :يعني ،فدلني عمى رجؿ أقمده مصر

 .(1)فعاىد اهلل أف ال يكمـ الميث ،ذلؾ فبمغ عثماف   :قاؿ
مػا  ،ال ،وسادعو لؾ ما بقيػت ،وأنا لف أنسى لؾ ىذا ال ضؿ حتى أموت ،واقترحتني ،أنت ذكرتني :وقاؿ ،ما فرح

ولية وأمانػة ئوف أنيا مسكانوا يعتقد ،ال ،ويعتقدوف أف الوالية شرؼ ،وي رحوف بذلؾ ،نتطمع إليو لماكانوا يتطمعوف 
 َوَأْشااَقْقنَ  َيْحِمْمَنَهااا َأنْ  َفااَبَبْينَ  َواْلِجَبااا ِ  َواْْلَْرضِ  السَّااَمَوا ِ  َعَمااى اْْلََماَناا َ  َعَرْضااَنا ِإنَّااا} ،تنػػوء بيػػا الجبػػاؿ ،اكبيػػرة جػػد  

ْنَسان   َوَحَمَمَها ِمْنَها  .[27: األحزاب] {َجه وًل  َظم وًما َكانَ  ِإنَّه   اْلِْ
أرى أىػؿ  ،يػا شػاب :قػاؿ لػو ،دمشؽ عمى القضاء يحيى بف حمزة واستعمؿ المنصور سنة ثالث وخمسيف لما قدـ

 .(2)فإياؾ واليدية :قاؿ ،اختار األصمح :يعني ،بمدؾ قد أجمعوا عميؾ
وقاضػييـ  ،أميػرىـ داود بػف عيسػى :لماذا ىـ بخيػر؟ قػاؿ ،أىؿ الكوفة اليـو بخير :يقوؿ -رحمو اهلل-وكاف وكيع 

 .والي الحسبة :يعني ،(3)ومحتسبيـ ح ص الدورقي ،ح ص بف غياث
وقػػػوة  ،ونزاىػػػة القاضػػػي ،وشػػػجاعة القاضػػػي ،تػػػدؿ عمػػػى تجػػػرد القاضػػػي ،وىػػػذه واقعػػػة عجيبػػػة طويمػػػة لكنيػػػا م يػػػدة

  .في آف واحد ،القاضي
ىػي والػدة ىػاروف و  ،وكيػؿ أـ جع ػر ،باع رجػؿ مػف أىػؿ خرسػاف جمػااًل بثالثػيف ألػؼ درىػـ مػف مرزبػاف المجوسػي

والخرسػاني ىػذا ينتظػر  ،الرجػؿ الخرسػاني بػالثمف مطػؿفالمرزبػاف ىػذا  ،فيذا المرزباف ىو وكيميا ،الخمي ة ،الرشيد
 .آخر اوتعاؿ لي وقتً  ،غدوبعد  ،غًدا :وىذا يقوؿ لو ،ويريد ثمف الجماؿ ،سيذىب إلى بمده

 ىػذا جػاء ،ح ص بف غياث ىو القاضػي ،فشاوره ،فاتى بعض أصحاب ح ص بف غياث ،فطاؿ ذلؾ عمى الرجؿ
أعطنػي ألػؼ  :فقػؿ لػو ،ليذا المرزبػاف :يعني ،اذىب إليو :ؿ لو ىذا الرجؿفقا ،إلى أحد أصحاب ح ص بف غياث

أو  ،الػثمف مػف المرزبػاف اسػتوؼ   :أقػوؿ بمعنػى إنػي إذا اشػتريت مػف أحػد شػيًئا ،وأحيػؿ عميػؾ بالمػاؿ البػاقي ،درىػـ
 :ؿ لػوقػ ،ذا الكػالـىػؿ لػو قػ ،فػإذا فعػؿ ىػذا فػالقني حتػى أشػير عميػؾ ،إلى خرساف وأخرج   ،أبعث إليؾ مف يستوفي

 .امف ثالثيف أل ً  اعطني أل ً أ
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 :فقػاؿ ،وقاؿ لو ىػذا الػذي حصػؿ ،فرجع إلى صاحب ح ص بف غياث ،فاعطاه المرزباف ألؼ درىـ ،ف عؿ الرجؿ
نسػوي  :يعنػي ،وأخػرج   ،المػاؿ وكؿ رجػاًل يقػبضوأ   ،تحضر ،غًدا فطريقؾ عمى القاضي إذا ركبت   :فقؿ ،ارجع إليو

 .وأنا ساذىب إلى خرساف ،وياخذ منؾ الماؿ ،-إف شاء اهلل-تتوثؽ مف الشخص الذي سياتي أف  ألجؿوكالة 
ألف  ؛فػإذا أقػر حبسػو ح ػص ،ثالثػيف ألػؼ درىػـىػذا أنػا أريػد منػو  :قػؿ ،عميو بمالػؾ فإذا جمس عند القاضي فادع  

فممػا  ،انتظرني ببػاب القاضػي :فقاؿ ،فرجع إلى المرزباف وسالو ،مالؾ وأخذت   ،ح ص بف غياث يحبس في الديف
 :يعنػي ،أوكػؿ بقػبض المػاؿ وأخػرجإف رأيػت أف تنػزؿ إلػى القاضػي حتػى  :فقػاؿ ،وثػب إليػو الرجػؿ ،ركب مػف الدػد

 ،أصػمح اهلل القاضػي :فقاؿ الرجػؿ ،فتقدما إلى ح ص بف غياث ،فنزؿ المرزباف ،انزؿ حتى نعمؿ الوكالة ،وأسافر
 ،: صػدؽقػاؿ ؟ما تقػوؿ يػا مجوسػي :فقاؿ ح ص ،األنو أعطاه أل ً  ؛لي عمى ىذا الرجؿ تسعة وعشروف ألؼ درىـ

ىػذا المػاؿ  :قػاؿ ؟،مػا تقػوؿ :فقػاؿ ،يعطينػي مػالي :قػاؿ ،؟مػا تقػوؿ يػا رجػؿ فقػد أقػر لػؾ :قاؿ ،أصمح اهلل القاضي
إف  ،أصػمح اهلل القاضػي :مػا تقػوؿ يػا رجػؿ؟ فقػاؿ ىػو عمػى السػيدة؟ :أنت أحمؽ؟ تقػر ثػـ تقػوؿ :قاؿ ،عمى السيدة

ال حبسػػت   فقػػاؿ  ،المػػاؿ عمػػى السػػيدة ىػػذا قػػاؿ:قػػاؿ: مػػا تقػػوؿ يػػا مجوسػػي؟  ،أنػػا ال أتنػػازؿ :يعنػػي ،وأعطػػاني مػػالي واب
ػػ ،بيػػده إلػػى الحػػبس و: خػػذالقاضػػي بعثػػت  :يعنػػي ،وبعثػػت إلػػى السػػندي ،فدضػػبت ،بمػػغ الخبػػر أـ جع ػػربس فممػػا ح 

أحبس أنا  :فقاؿ ،القاضي عمـ بذلؾ ،وبمغ ح ًصا الخبر ،فاخرجو ،فعجؿ السندي ،أرسؿ لي المرزباف :قالت ،إليو
فجاء السندي إلى أـ جع ػر  ،يا أنا يا ىو ،أو يرد مرزباف إلى الحبس ،لمقضاء :يعني ،خرج السندي؟ ال جمستوي  

 ،ىػذا ح ػص بػف غيػاث، ىذا قاض   :يعني ،إنو ح ص بف غياث أتورط،الذي أنا  :يعني ،فقاؿ: اهلل اهلل في   ،اخائ ً 
 ،فاجابتو ،وأنا أكمـ ح ًصا في أمره ،رديو إلى الحبس ،؟بامر مف أخرجتو :مف أمير المؤمنيف أف يقوؿ ليوأخاؼ 

فمػره  ،واسػتخؼ بػو ،حػبس وكيمػي ،قاضيؾ ىػذا أحمػؽ :فقالت أـ جع ر لياروف الرشيد ،فرجع مرزباف إلى الحبس
 ،ىاتوا نكتب :قاؿ ،فامر ليا بالكتاب ،صاحب أبي حني ة :يعني ،ولي أمره إلى أبي يوسؼوت   ،ينظر في الحكـ ال

فسػجؿ فجمػس ح ػص  ،أحضر لي شيوًدا حتى أسجؿ لؾ عمى المجوسػي بالمػاؿ :فقاؿ لمرجؿ ،وبمغ ح ًصا الخبر
ورد كتػاب ىػاروف مػع خػادـ  -مػا انتيػى مػف كتابػة المعاممػة إلػى انف- وبينمػا ىػو يسػجؿ ،عمى المجوسي بالماؿ

ح ػػص يقػػوؿ  ،ؼ  وق ػػ :فقػػاؿ لػػو ،ىػػذا كتػػاب أميػػر المػػؤمنيف :فقػػاؿ ،ىػػاروف الرشػػيد أرسػػؿ الخطػػاب مػػع خػػادـ لػػو ،لػػو
أكثػػر مػػف مائػػة دولػػة اليػػـو فػػي الخريطػػة  :يعنػػي ،الخمي ػػة يحكػػـ مػػف الصػػيف إلػػى المحػػيط غرًبػػا، و لمنػػدوب الخمي ػػة

 .روف الرشيديحكميا ىا
 ،: مكانػؾفقػاؿ ،ىػذا كتػاب أميػر المػؤمنيف :فقػاؿ ،يكمؿ المعاممػةأف  ، يريدما فتح الخطاب ،مكانؾ :فقاؿ لمندوبو

ذا انتيينػػا نقػػرأ ة انف، و نحػػف فػػي قضػػي ،نحػػف فػػي شػػيء حتػػى ن ػػرغ منػػو كتػػاب أميػػر  :فقػػاؿ ،أميػػر المػػؤمنيفكتػػاب اب
ػػ :يعنػػي ،المػػؤمنيف انظػػر مػػا  :فقػػاؿ ،القضػػية تتعمػػؽ بيػػذا الحكػػـ الػػذي ىػػو بصػػددهعػػارؼ أف المنػػدوب  ألف ؛وطالع 
لمػا  ،فممػا فػرغ ح ػص مػف السػجؿ أخػذ الكتػاب مػف الخػادـ فقػرأه ،أقوؿ لؾ الذياسمع  :القاضي يقوؿ لو ،يقاؿ لؾ

 ،أ عمػػى أميػػر المػػؤمنيف السػػالـاقػػر   :فقػػاؿ ،ىػػذه القضػػية ال تنظػػر إلييػػا سػػنحيميا ألبػػي يوسػػؼ :يقػػوؿ لػػووجػػده  قػػرأه
 .جاءني بعدما أن ذت الحكـ :يعني ،ره أف كتابو قد ورد وقد أن ذت الحكـوأخب



، يعنػي مػف أجػؿ أف تاخذ كتاب أمير المؤمنيف حتى ت ػرغ ممػا تريػد أبيت   ،ما صنعت قد واهلل عرفت   :فقاؿ الخادـ
إذا كػػاف باجتيػػاد ال  ،وطبًعػػا حكػػـ القاضػػي ال يجػػوز نقضػػو ،تػػو إال بعػػدما انتييػػت مػػف الحكػػـأأنػػا مػػا قر  :تقػػوؿأف 

ذا كاف بنص فإنو ال يجوز نقضو مطمًقا ،يجوز نقضو باالجتياد  .واب
 .فه انؤ ىات الكتاب نقر  :قمتثـ  ،أخرني حتى أمضى القضيةساقوؿ:  ،اهلل ألخبرنو بما فعمتو  :قاؿ

 ،مػر لح ػص بثالثػيف ألػؼ درىػـ :وقػاؿ لمحاجػب ،فضحؾ ،فاخبر ىاروف ،فجاء الخادـ ،: قؿ لو ما أحببتقاؿ لو
 ،أمير المؤمنيف ررت  قد س   ،أييا القاضي :فقاؿ ،فركب يحيى بف خالد فاستقبؿ ح ًصا منصرًفا مف مجمس القضاء

 ؟فما كاف السبب في ىذا ،وأمر لؾ بماؿ
 ؟وأرسؿ لؾ بيذا الماؿ ،مف أجؿ أنؾ فرحت الخمي ة ما فعمتأنت  :يعني

قضية وأحكـ  تاتيني ،عمى ما أفعؿ كؿ يوـ تما زد ،وكالءتو وأحسف ح ظو ،منيف سرور أمير المؤ تمـ اهلل :قاؿف
 .ال جديد ،فييا
بمػا عمػى مرزبػاف المجوسػي  إال أف يكػوف سػجمت   ،مػا أعمػـقاؿ:  ؟يعني عمى ىذا ي رح ويعطيؾ ؟،عمى ذلؾ :قاؿ

 .وجب عميو
 .ر أمير المؤمنيففمف ىذا س   :قاؿ

  .الحمد هلل كثيًرا :قاؿ ح ص
ووالة  ،ثـ ألحػت عميػو فعزلػو عػف الشػرقية ،فابى عمييا ،إال أف تعزؿ ح ًصاال أنا وال أنت  :لياروف جع رقالت أـ 

 .(1)فمكث عمييا ثالث عشرة سنة ،قضاء الكوفة
 ،وصػػمى اهلل عمػػى نبينػػا محمػػد ،واهلل أعمػػـ ،أخػػرىنػػذكر نمػػاذج  -إف شػػاء اهلل-وفػػي ليمػػة أخػػرى  ،أكت ػي اليػػـو بيػػذا

 وآلو وصحبو.
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