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     عليها حرص أو سألها لمن والقضاء اإلمارة تولية عن النهي باب في السلف عن جاء ما بعض
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
  والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

ض فعر   ،أو حرص عمييا ،لمن سأليااإلمارة والقضاء  ةالنيي عن تولي"أحوال السمف في باب فيذه نماذج من 
  أنتقي أمثمة قميمة منيا: ا"، وىي نماذج كثيرة جد  بيا

فإن  ،إني واهلل ال عمم لي بالقضاء" :ذىبوا بو إلى القضاء قاللما  -رحمو اهلل-فيذا بكر بن عبد اهلل المزني 
ن كنت كاذبفما ينبغي لكم أن تستعمموني اً كنت صادق   .(1)"اكاذبً  فال تولوا اً ، وا 
واري مسجدكم س   وأن  ما يسرني " :رأى عمر بن ىبيرة أن يولي المسيب بن رافع األسدي القضاء فقال اً وىكذا أيض

 .عمى أن أتولى ذلكيعني  ،(2)"لي ذىباً 
لعمك "ل لو حفص: ىذا الرجل يسألو عن مسائل في القضاء فقا ،وىو قاض  حفص بن غياث وجاء رجل يسأل 

، (3)"اً من أن يكون قاضيفيرمي بيا خير لو  افيقتمعيألن يدخل الرجل أصبعو في عينو  ؛اً تريد أن تكون قاضي
يسد ىذا الباب فال ومن  ،ويجب أن يوجد من يتصدى لذلك ،من فروض الكفايات القضاء :اً وكما سبق مرار 

ويعتبر ذلك غبطة السيما مع نقص  ،الكالم فيمن يتطمع إلى ىذه األمور ،لكن الكالم ليس في ىذا ،يترك
 ،متاع الحياة الدنيامن  اً أو شيئ ،مرتبة اجتماعيةومكاسب يحصمون بيا غنيمة فالذين يرون أن الواليات  ،األىمية

ال فيجب أن يوجد من يمي القضاء ،ىذا ىو المقصود ،وا الطريقئىؤالء أخطومن حطاميا الزائل  وىو من  ،وا 
وحال  ،ويقارن اإلنسان حالو بيم ،عمماء كيف كانواوالئمة األلكن ىذه نماذج تبين حال  ،أعظم الواليات الشرعية
  .العملومع ذلك يرى أنو مؤىل ليذا عشر معشارىم كثير ممن لربما ال يبمغ 

وقد رأيت أن أشركك في أمانتي وصالح  ،اً إن أىل بمدك طمبوا مني قاضي" :جراحوقال الرشيد الخميفة لوكيع بن ال
حدى عيني   ،أنا شيخ كبير ،يا أمير المؤمنين :فقمت ،فخذ عيدك ،عممي  .(4)"واألخرى ضعيفة ،ذاىبة وا 

 .ولزم بيتويعني تظاىر بالجنون  ،(5)ولزم بيتو ،ن نفسورض عمى ابن وىب القضاء فجن  وع  
وأنت تحب  ،لميمن اً المؤمنين سألني أن التمس لو قاضيإن أمير " :لإلمام أحمد -رحمو اهلل-وقال الشافعي 

 ،أن يسمع منو الحديثأراد فاإلمام أحمد  ،وكان في اليمن ،يعني عبد الرزاق الصنعاني ،الخروج إلى عبد الرزاق
بجيده ونفقتو ولما ذىب  ،وال يستطيع الذىاب إلى اليمنواإلمام أحمد فقير  ،فقد نمت حاجتك ،يقول الشافعي
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يضع  ،يؤجر نفسو ،كان معوال الذي أو لمجم  سو لمحمال كري نفالخاصة انتيت نفقتو في الطريق فاضطر أن ي  
يا " :فقال أحمد لمشافعي "،وتقضي بالحق ،فقد نمت حاجتك" :فالشافعي يقول ،ويعمف الجمال ،يحتطب ،الرحال

 .(6)"إن سمعت ىذا منك ثانية لم ترني عندك ،أبا عبد اهلل
فذكر  ،حاجتو ألن يولي القضاء صاحب سنة اً أيض -رحمو اهلل-والشاىد أن الخميفة ذكر لإلمام الشافعي 

ال خرجت من البمد ،عفنيال ىذا و م  أخ  " :فقال أحمد ،وكممو ،-رحمو اهلل-الشافعي اإلمام أحمد    .(7)"وا 
بقي سنة  ،في منزل رجل من معارفو اً أقام سنة مستخفي ،وىو إماميا في ذلك الوقتأقام ابن وىب في مصر و 

 .مب لمقضاءألنو ط   ؛اوأشيرً 
 ،ه عبد الممك أمير البصرة وأمره بذلكدعافاست ،إلى نصر بن عمي يوليو القضاءوبعث المستعين باهلل الخميفة 

الميم إن كان لي عندك ": وقال ،يتو نصف النيار فصمى ركعتينفرجع إلى ب ،أرجع وأستخير اهلل تعالى :فقال
 .(8)"فأنبيوه فإذا ىو ميت ،فنام ،خير فاقبضني

ولما صار صالح بن أحمد بن حنبل إلى  ،مد القضاء فمم يقبمو واختفىاهلل بن محمد الخرقي ق  عبد  اً وىذا أيض
 ،وبكى بعض الشيوخ ،اً فبكى كثير  ،يعني خطاب تولية القضاء ،وقرئ عيده بالجامع ،لي القضاء ىناكو  أصبيان 

أبكاني أني ذكرتو " :قال ،يعني اإلمام أحمد "،ببمدنا إال من يحب أباكما " :ويقولون ،فمما فرغ جعموا يدعون لو
إذا جاءه رجل كان أبي يبعث خمفي " :يقول ،ولم يرض   ،لو رآني أبي لم يقبل :يعني يقول "،ويراني في ىذه الحال

منذ الصغر إذا جاءه  ايعني اإلمام أحمد يربي ابنو صالحً  ،(9)"يحب أن أكون مثمو ،ألنظر إليو ؛زاىد أو متقشف
 مما يشاىد.ويستفيد  ،أحد من الزىاد يستدعي ولده لينظر إليو لعمو يتأثر بو

  .(10)"رائحة الرياسة منو من شممت  ال يفمح " :ويقول يحيى بن معاذ الرازي
 ،فمات ،فانشقت مرارتو ؟!،اً قاضي -تعالى-أقعد بين يدي اهلل  :الفق ،اءمر  اي القضاء عمى سل  و   اً وىذا رجل أيض

فعرض عميو  ،فامتنع من قبولو ،بمال كثير -صاحب التفسير- ولما تقمد الخاقاني الوزارة وجو إلى جعفر الطبري
 ،وتحيي سنة قد درست ،لك في ىذا ثواب :وقالوابو أصحابو اتفع ،فعرض عميو المظالم فأبى ،القضاء فامتنع

قد "فانتيرىم وقال:  ،-جاءوه في الصباح الباكر ليركب معيم لقبول ذلك-فباكروه  ،وطمعوا في قبولو المظالم
 .(11)فانصرفنا خجمين :قالوا ،كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنييتموني عنو
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وىو أحد -ين بن سعد د  ش  ر  فاطمع عميو  ،ن نفسو ولزم البيتفجن   ،وكتب الخميفة إلى ابن وىب في قضاء مصر
نفسك  نت  أال تخرج إلى الناس فتحكم بينيم كما أمر اهلل ورسولو؟ قد جن   ،يا أبا محمد :فقال ،-اً أيض رواة الحديث
  ... إلى آخر ما ذكر.(12)إلى ىاىنا انتيى عقمك؟ ،ولزمت البيت

فسألو إنظاره  ،أن يمزمو بذلكفأراد أبوه  ،رض عميو القضاء في بمده فأبىبن حزم األندلسي ع  وذكروا أن ثابت 
 .(13)بإجابة الدعوة اً وكان معروف ،دعا عمى نفسو بالموت فكانوا يرون أنو ،فتوفي فييا ،اً ثالث

ينظروا يريدون أن  ،ألنو قد اختفى ويجعل عميو حارس؛ -يعني بالمسامير-سمر أن بابو ي  وبمغ األمر ببعضيم 
انظروا حتى تحدثوا " :ليم فيقولون ،فكان الناس يأتون بأوالدىم الصغار ،؟ىل رجع إلى بيتو ودخل أو ال

  .الباب بالمسامير :يعني ما بمغ من ورع بعض الناس أنيم بيذه المثابة ،(14)"بيذا
 :ار المالكي ال يرى الخروج عميو فأراده ليوليو القضاء فقالنز ووقع في ذىن المنصور أن أبا ميسرة أحمد بن 

الميم إنك تعمم أني انقطعت إليك "ثم قال:  ،ىو يتحدث عن نفسو "،؟!أعمى يبول تحتوكيف يمي القضاء رجل "
 .(15)"اءت العصر إال وىو من أىل اآلخرةفما ج ،فال تمكنيم منيوأنا شاب 

 .(16)حتى أعفيثم اختفى  ،فتواله في بعض بالد األندلس ،كره أبو عمي الحسين بن محمد عمى القضاءوأ  
من وجود من يمي القضاء لكن وكما ذكرت  البد   ،ا في ىذاتراجع نماذج كثيرة جد  أن ميمة، وممكن ىذه نماذج ق

من  شيءالعظيمة سبًبا لتحصيل وليست ىذه الواليات  ،المقصود أن ىذه الواليات أمانة وليست مكاسب شخصية
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل المستعان ،ذلكفرح بمثل فال ي   ،حطام الدنيا
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