طاعة ويل األمر وامليزانية

بسم اهلل افرمحن افرحقم
ضاظة ويل األمر وادقزاكقة

2331/3/12هـ

ؾنن من توجقفات اإلشالم افسديدة ،وهداياته افعظقؿة ؛ بقان ما جيب ظذ افرظقة
ٍ
حؼوق ظظقؿة ٓ تـتظم مصافح افعباد
جتاه افراظي  ،وظذ ادحؽومغ جتاه احلاـم من
افديـقة وافدكقوية إٓ هبا ؛ ؾنن افرظقة متى ر َظوا تؾك احلؼوق واظتـوا هبا حتؼؼت هلم
ٍ
اخلرية ،واكتظؿت مجقع مصاحلفم افديـقة وافدكقوية ؛ من ٍ
وأمان  ،و ُبعد ظن افؼؾق
أمن
وآضطراب وادخاوف  ،واكتظا ٍم جلؿقع مصافح افعباد .
ظباد اهلل ؛ إن من ادتؼرر أكه ٓ دين إٓ بجامظة  ،وٓ مجاظة إٓ بنمام  ،وٓ إمام إٓ
أمور آخذ بعضفا ببعض ٓ ،بد من مراظاهتا وافعؿل ظذ حتؼقؼفا
بسؿع وضاظة ؛ ؾفي ٌ
فتتحؼق فؾعباد خر َّيتفم وفتـتظم مجقع مصاحلفم .
أهيا ادسؾؿون :بالدكا بحؿد اهلل ،ؾقفا افؽعبة ادعظؿة ،وؾقفا مسجد رشول اهلل
صذ اهلل ظؾقه وشؾم وبه افروضة ادطفرة .بال ٌد يف طالل افؼع وادظة ،ويف رياض
مـفجا ،وافؼرآن
األمن راـعة ،وألضراف ادجد جامعة ،وإن بال ًدا تعؾن اإلشالم
ً
حاـام ،شتظل يف إضار افؼف وافػخار ،واإلجالل واإلـبار .بؾدً ا
دشتورا ،وافؼيعة
ً
ً
ٍ
أكوف من أكاس ؾؼل :يا رب
محا ،وإن رؽؿت
آمـًا مطؿئـًا ،شاــًا
محا مسا ً
مستؼرا ،متال ً
ً
ٓ ترؽم شواها.
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أهيا ادسؾؿون ،باإلمامة وافسؾطان حتػظ افبقضة وتصان احلوزة ،وكؽون هبا
طاؾرين ،بام تطقب به حقاة افدكقا وافدين ،وافسؿع وافطاظة إلمام ادسؾؿغ ؾريضة،
ِ
ين
وضاظته يف ؽر معصقة من ضاظة اهلل ظز وجل ،يؼول جل يف ظالهَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
ِ
ِ
الر ُس َ
ول َو ُأ ْو ِيل األَ ْم ِر ِمنْك ُْم﴾
َآمنُوا َأطي ُعوا اَّللََّ َو َأطي ُعوا َّ
ظباد اهلل  :من حؼوق ويل األمر افـصح فه يف افرس ،ؾعن ِظ َقاض ْبن َؽ ْـ ٍم ريض اهلل

ظـه ،ؿال :ؿال رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم« :من أراد أن يـصح افسؾطان بلمر ؾال
ُي ْب ِد فه ظالكقة ،وفؽن فقلخذ بقده ؾقخؾوا به ،ؾنن َؿبِ َل مـه ؾذاك ،وإٓ ـان ؿد َأ َّدى افذي
ظؾقه فه» أخرجه أمحد
ومن حؼوق اإلمام ظؼد افبقعة فه ؛ ؾػي صحقح مسؾم ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه
ات
وشؾم أكه ؿال َ « :م ْن َخ َؾ َع َيدً ا ِم ْن َضا َظ ٍة َف ِؼ َي اهللَ َي ْو َم ا ْف ِؼ َقا َم ِة وٓ ُح َّج َة َف ُه َ ،و َم ْن َم َ
ات ِمق َت ًة ج ِ
اهؾِ َّق ًة» ،وهلذا ٓ حيل دسؾم أن يبقت وٓ فقؾة واحدة
َو َف ْق َس ِيف ُظـ ُِؼ ِه َب ْق َع ٌة َم َ
َ
وفقس يف ظـؼه بقعة فإلمام
أثرة
ومن حؼوق اإلمام :افسؿع وافطاظة يف ادـشط وادؽره وافعرس وافقرس ويف َ
ظذ افعباد  ،ما مل يل مر بؿعصقة اهلل  ،ؾػي افصحقحغ ظن ابن ظؿر ريض اهلل ظـفام أن
ِ
ِ
ب َوـ َِر َه ما مل إِٓ
افس ْؿ ُع َواف َّطا َظ ُة ؾ َقام َأ َح َّ
افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿال َ « :ظ َذ ادُْ ْسؾ ِم َّ
َأ ْن ُي ْم َم َر بِ َؿ ْع ِص َق ٍةَ ،ؾنِ ْن ُأ ِم َر بِ َؿ ْع ِص َق ٍة َؾال َش ْؿ َع َوٓ َضا َظ َة» ،ويف افصحقح من حديث
افس ْؿ َع َواف َّطا َظ َة ِيف ُظ ْ ِ
رس َك
أيب هريرة أن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿالَ « :ظ َؾ ْق َك َّ
َو ُي ْ ِ
رس َك َ ،و َمـ َْشطِ َك َو َمؽْ َر ِه َك َ ،و َأ َث َر ٍة َظ َؾ ْق َك».
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ومن حؼوق اإلمام :وجوب احلذر من اخلروج ظؾقه وكؼض افبقعة وكزع افقد من
افطاظة ؛ ؾنن ذفك ـؾه من أظامل اجلاهؾقة وصػاهتم  ،ؾؼد ؿال افـبي صذ اهلل ظؾقه
ِ ِ ِ
ز َظ َؾ ْق ِه َ ،ؾنِ َّك ُه َف ْق َس َأ َحدٌ ِم َن افـَّ ِ
اس َخ َر َج ِم َن
وشؾمَ « :م ْن ـ َِر َه م ْن َأم ِره َص ْق ًئا َؾ ْؾ َق ْص ِ ْ
ِ ِ
ات ِمق َت ًة ج ِ
اهؾِ َّق ًة».
زا َؾ َام َت َظ َؾ ْق ِه إِٓ َم َ
َ
افس ْؾ َطان ص ْ ً
ُّ
ومن حؼوق افوٓة :احلذر من شبفم وفعـفم ،وصتؿفم وافوؿقعة ؾقفم ،واكتؼاص
رشا ظظقام ،وبال ًء مستطرا  ،ؾؼد روى ابن أيب ظاصم يف
مؽاكتفم ؛ ؾنن ذفك جيؾب ً
ِ
اب رش ِ
هلل
ول ا ِ
ُز ُاؤكَا م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
افسـة ظن أكس بن مافك ريض اهلل ظـه ؿال ََ « :نَاكَا ـ َ َ
ِ
ِ
وه ْم َ ،وا َّت ُؼوا
وه ْم َ ،وٓ ُت ْبغ ُض ُ
َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقه َو َش َّؾ َم َؿ َال ٓ :ت َُس ُّبوا ُأ َم َرا َءـ َْم َ ،وٓ َت ُغ ُّش ُ
زوا ؛ َؾنِ َّن األ ْم َر َؿ ِريب» وظن أيب افدرداء ريض اهلل ظـه أكه ؿال « :إِ َّياـ ُْم َو َف ْع َن
اهللَ َو ْ
اص ِ ُ
احلافِ َؼة  ،وب ْغ َضفم ا ْفع ِ
اؿ َرة» .
َُ ُ ُ َ
ا ْف ُوٓة َ ،ؾنِ َّن َف ْعـ َُف ُم ْ َ
بل إن افواجب  -ظباد اهلل  -جتاه افوٓة افدظاء هلم باخلر وافصالح ،وافتسديد
وادعاؾاة  ،وؿد جاء ظن اإلمام أمحد ِ
بن حـبل أكه ؿال « :إين ألدظو فؾخؾقػة بافتسديد
ظع»  .افؾفم ............
وافتوؾقق بافؾقل وافـفار وأرى ذفك واج ًبا َّ
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احلؿد هلل:
ظباد اهلل َ :ظن َظب ِد اهللَِّ ب ِن مسع ٍ
اض َط َج َع َر ُش ُ
ول اهللَِّ َص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِه
ود
ريض اهللُ ظـه َؿ َالْ :
ْ َ ْ ُ
ْ ْ
َ
ِ ِِ
وش َّؾم َظ َذ ح ِص ٍر َؾ َل َّثر ْ ِ
ولَ :يا َر ُش َ
اشتَ ْق َؼ َظ َج َع ْؾ ُت َأ ْم َس ُح َظـْ ُهَ ،و َأ ُؿ ُ
ول اهللَِّ،
َ
احلص ُر بِج ْؾدهَ ،ؾ َؾ َّام ْ
َ َ
َ َ َ
قك ِمـْ ُهَ ،ؾ َؼ َال َر ُش ُ
احل ِص ِر َصقْئًا َي ِؼ َ
ول اهللَِّ َص َّذ اهللَُّ َظ َؾقْ ِه َو َش َّؾ َم:
َأٓ آ َذ ْكتَـَا َكبْ ُس ُط َف َك َظ َذ َه َذا ْ َ
ٍ
ايل َوفِؾدُّ ْكقَا َو َما َأكَا َوافدُّ ْكقَا إِٓ ـ ََراـِ ٍ
« َم ِ
اح َوت َْرـ ََفا» وفؼد تؽػل اهلل
حت َ
اشتَ َظ َّل َ ْ
ت َص َج َرة ُث َّم َر َ
ب ْ
برزق ظباده ـام ؿال ظؾقه افصالة وافسالم «فو أكؽم تتوـؾون ظذ اهلل حق توـؾه فرزؿؽم ـام
يرزق افطر ،تغدو مخاصاً وتروح بطاك ًا» وفؼد أخزكا رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم ببؼى
ِ
رسـ ُْم ،ؾواهللَِّ ما افػ ْؼ َر َأ ْخ َشى َظ َؾ ْقؽ ُْم َ ،وفؽـّي أَ ْخشى َأ ْن ُت ْب َس َط
ؼوا و َأ ِّم ُؾوا ما َي ُّ
ظظقؿة ؾؼال « َأ ْب ُ
وهاَ ،ؾتَ ْفؾِ َؽؽ ُْم ـ ََام أَ ْه َؾ َؽتْ ُف ْم».
وها ـ ََام َتـَا َؾ ُس َ
افدُّ ْكقَا َظ َؾقْؽُم ـام ُبس َط ْت َظ َذ َم ْن ـَا َن َؿبْ َؾؽ ُْمَ ،ؾتَـَا َؾ ُس َ
أهيا ادسؾؿون :فؼد بايعـا إمامـا شؾامن ظذ افسؿع وافطاظة ،يف ادـشط وادؽره ،وافعرس
وافقرس ،ومل كبايعه ظذ افدكقا ،إن أظطاكا مـفا رضقـا ،وإن مـعـا شخطـا ،ؾؾؼد بايعـا إما َمـا ضاظ ًة
هللِ تعاػ ،وخوؾا من وظقد رشول اهلل ظؾقه افصال ُة وافسال ُم« :ثال َث ٌة ٓ َيـْ ُظ ُر اهللَُّ إِ َفقْ ِف ْم َي ْو َم
ِ
ا ْف ِؼ َقا َم ِة َوٓ ُي َزـ ِ
قم- :ومـفمَ -و َر ُج ٌل َبا َي َع إِ َما ًما ٓ ُي َبايِ ُع ُه إِٓ فِدُ ْك َقا َؾنِ ْن َأ ْظ َطا ُه
ِّقف ْم َو َهل ُ ْم َظ َذ ٌ
اب َأف ٌ
ِمـْفا ر ِيض وإِ ْن َمل يعطِ ِه ِمـْفا ش ِ
خ َط»
َ َ َ َ ُْْ
َ َ

وإن تعجب ؾعجب من أكاس ـاكوا باألمس يـظؿون احلؿالت اإلظالمقة،
ويشغؾون مواؿع افتواصل ،دظام ٓؿتصاد إحدى افدول  ،راؾعغ أصواهتم،اصسوا
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بضائعفم ،ادظؿوا اؿتصادهم  ،ؾفم فـا إخوة ،وهلم ظؾقـا حق افـرصة ،وهذا واجب
رشظي ،واهلل يف ظون افعبد ما ـان افعبد يف ظون أخقه  ،ويوم أن أمر ويل أمركا برؾع
شعر بعض افسؾع ،دصؾحة يراها ،وهو وجـوده يداؾعون ظن حقاض افتوحقد،
وحيػظون محى افسـة ،يرؾعون راية افتوحقد ،حيؿون افديار أن تستباح ،واألظراض أن
تـتفك ،واألموال أن تسؾب ،واألمن أن خيتل ،وجيابه اؿتصادا ظادقا مسكحا ،وؿف
أوفئك موؿف ادتػرجغ ،وفقتفم ؾعؾوا بل تعافت أصوات بعضفم ،حؼوؿـا ضقعت؛
ؾلين األماكة ؟ أين حؼوق افػؼراء وادساـغ؟ داذا رؾعتم األشعار ،وكحن يف أؽـى
دول افعامل ،اشتؽثر ادخذول أن يؼدم فبؾده حػـة درهيامت  ،فقدظم اؿتصاد بؾده يف
أصد افظروف ؿسوة ،ؿاركوا بغ همٓء وبغ أوفئك اجلـود ،افذين ظذ احلدود،
يؼدمون األرواح ،ويبذفون األكػس فرؾع ٓ إفه إٓ اهلل .ؾؾتسؽت تؾك األفسن
ادريضة ،وفتخسل تؾك افـػوس افؼيرة .وثؼوا باهلل ظباد اهلل وأمؾوا خرا ،وفستػع
ادعـويات ،وفـحسن افظن باهلل ،وفرتػع شؼف افتػاؤل  ،ؾافـرص بنذن اهلل ؿادم،
وافػرج ؿريب.

