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 حؼوُق والِة األموِر ووجوُب ضاظتِفم -81

 اخلطبة األوىل .

َؿُدُه َوَكس َد لِلِِ َكحح َؿح  إِنَّ اْلح

ؾِلح َفاَل َهاِدَي َلُه، َوأَ  َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ  حَتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه الِلُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح صح

ًدا َظبحُدُه َوَرُشوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ  الِل َوحح

ُد.  ا َبعح  َأمَّ

واه ـِة طاهرًا  -جلَّ وظال -فنين ُأوِصقؽم ظباَد الِل بتؼح باِع السُّ ر والَعَؾِن، واتر يف الِّسر

اكم وما أحدَث ادحِدثون، فنن كلَّ ُمدثٍة بدظٌة، وكلُّ بدظٍة ضاللٌة، وكلُّ  وباضـًا، وإيَّ

 ضاللٍة يف الـار. 

 أَيا ادممـون..

يِن، هبا تؼوُم مصالُح الدكقا  إن واليَة أموِر ادسؾؿني من أهمر واجباِت الدر

يِن، فنن بـي آدَم ظذ اختالِف ألواِِنم وألسـتِفم، ال تؼوم مصاْلُفم إال  والدر

فم إىل بعٍض، وهم يف اجتامِظفم هذا ال بدَّ هلم من رساٍة باالجتامِع؛ ْلاجِة بعِض 

ووالٍة، تساُس هبم الرظقُة، وحيػُظ األمُن، وتصاُن اْلؼوُق، وحتؼن الدماُء، وتوىف 

هبذه ادـزلِة العظقؿِة،  -أَيا ادممـون-العفوُد وادواثقُق، ودا كاكت واليُة األمر 

بيَّ صذ الِل ظؾقه وشؾم أوجَب ظذ ادممـني والـاُس إلقفا يف رضورٍة صديدٍة، فنن الـ

روا أحَدهم؛ وذلك أكه ال يصؾُح أن يؽوَن الـاُس  إذا كاكوا ثالثًة يف شػٍر أن يممر

ِرك الـاُس فوىض ال جيؿُعفم ظذ اْلقر جامٌع، فوىض، ال رساَة هلم وال والَة، بل لو تُ 
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رادٌع، خلِربتح الدياُر، وتشتَّتتح وال يزُظفم ظن الباضِل وازٌع، وال يردُظفم ظن الغير 

ادجامُع، وتعطََّؾت اجلوامُع، ولَػَشتح يف الـاِس اخلصوماُت، وراَجتح الػتُن، 

يِن.  واكترَشتح البؾقراُت، فاْلؿُد لِلِ الذي جعَل واليَة أمِر الـاِس من أظظِم واجباِت الدر

 أَيا ادممـون..

فرضا لوالِة األمِر حؼوقًا الزمًة واجبًة، إن الِلَ ورشوَله صذ الِل ظؾقه وشؾم قد 

 هبا حيصُل صالُح ديِن اخلؾِق، واشتؼامُة معاِصِفم.

ظباد الِل، إن من آَكِد حؼوِق والِة األمِر السؿَع والطاظَة هلم يف ادعروِف، 

ِذيَن آَمـُوا َأضِق َا الَّ ُعوا الِلَ فطاظُتفم أصٌل ظظقٌم، أمَر الِلُ به يف ُمؽِم التـزيِل: ﴿َيا َأَيُّ

﴾ ُشوَل َوُأوِِل األَ حمِر ِمـحُؽمح  . َوَأضِقُعوا الرَّ

ولرشُف األمِر وأمهقتِه بايع الرشول صذ الِل ظؾقه وشؾم أصحاَبه ظذ ذلك، 

دظاكا رشول »من حديث ظبادَة بن الصامِت  ريض الِل ظـه قال: "الصحقحني"فػي

ـا ظذ السؿِع والطاظِة، الِل صذ الِل ظؾقه  ـاه، فؽان فقام أخَذ ظؾقـا أن باَيعح وشؾم فباَيعح

 . «يف مـَشطِـا ومؽرِهـا، وُظِِّسكا وُيِِّسكا، وأثرٍة ظؾقـا

ٌع، »أن الـبيَّ صذ الِل ظؾقه وشؾم قال:  "الصحقح "ويف ر ظؾقؽم ظبحٌد جمدَّ إن ُأمر

 . «َيُؼوُدكم بؽتاِب الِلِ فاشؿعوا له وأضقعوا
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 أَيا ادممـون.

ظباَد الِلِ، إن ضاظَة والِة األمِر واجبٌة يف كلر ما يلُمرون به من ادعروِف، أما إذا 

أمروا بؿعصقٍة فال ضاظَة دخؾوٍق يف معصقِة اخلالِق، الِلِ الواحِد الؼفاِر، فؼد قال صذ 

 ادسؾِم السؿُع والطاظُة »الِل ظؾقه وشؾم: 
ِ
ء َه، إال أن ُيممَر أحبَّ وكرِ  فقامظذ ادرح

 .«بؿعصقٍة، فننح ُأمَر بؿعصقٍة، فال شؿَع وال ضاظةَ 

 أَيا ادممـون.

إن مما جتُب فقه ضاظُة والِة األمِر ما يـظؿوكه من تـظقامٍت إلقامة مصالح الرظقِة، 

ـِفم، مما ال خيالف الرشع ادطفر، فنن هذه التـظقامِت داخؾٌة  وضبِط أمورهم وحػِظ أمح

قوله تعاىل:﴿يا أَيا الذين آمـوا أضقعوا الِل وأضقعوا الرشول وأوِل األمر  يف ظؿومِ 

، ويف غِرها من الـصوِص التي تلُمُر بطاظِة والِة األمِر، فاتؼوا الِل ظباَد الِلِ، مـؽم﴾

ه الِلُ أمَركم، فقام يـظرُؿه من تـظقامٍت، واحتسبوا األجَر يف ذلك ظـد  وأضقعوا من والَّ

ا يره. الِلِ تع ، ومن يعؿلح مثؼاَل ذرٍة َشًّ  اىل، فنكه من يعؿلح مثؼال ذرٍة خرًا يرهح

 أَيا ادممـون.

إن وجوَب ضاظة والة األمر لقس مرتبطًا بؼقاِمفم بجؿقع ما جيب ظؾقفم من 

اْلؼوِق والواجباِت لؾرظقة، بل جتب ضاظُتفم، ولو فرضوا فقام جيُب ظؾقفم من 

أن يؼوَم بام فَرَض الِلُ ظؾقه من اْلؼوِق والواجباِت لوالِة اْلؼوِق، فعذ كلر مممٍن 
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مروا بؿعصقٍة، فػي الصحقحني من حديِث ابن مسعوٍد  ماألمِر، ظذ كلر حاٍل، ما مل يُ 

َن بعِدي أثرًة »ريض الِل ظـه قال : قال رشول الِل صذ الِل ظؾقه وشؾم: إكؽم شَسوح

فم، واشللوا الِلَ قالوا :فام تلُمُركا  ،وأمورًا تـؽروِنا يا رشوَل الِلِ؟ قال:أدُّوا إلقفم حؼَّ

ؽم  . «حؼَّ

قال: قال  -ريض الِل ظـفام -ويف صحقِح مسؾٍم من حديث حذيػَة بن القامن

َرك وأخَذ »رشوُل الِل صذ الِل ظؾقه وشؾم:  تسؿُع وتطقُع لألمِر، وإنح رَضَب َطفح

والِة األمِر شعادَة الدكقا، واشتؼامَة مصالِح العباِد وما ذاك إال ألنَّ يف الطاظِة ل،  «ماَلك

 يف معاِصفم. 

 أَيا ادممـون.

إن من حؼوِق والِة األمِر ظذ رظقتِفم الـصقحَة هلم، فنن الديَن الـصقحُة لِلِ 

 ولرشولِه وألئؿِة ادسؾؿني وظامتِفم. 

هم وظدهِلم، ظباَد الِل، إن الـصقحَة لوالِة األمِر تؽوُن بحبر صالِحفم ورصدِ 

وحبر اجتامِع األمِة ظؾقفم، وكراهقِة افساِق األمِة ظؾقفم، وتؽوُن الـصقحُة لوالِة 

بؿعاوكتِفم ظذ اْلقر واهلدى، وتذكِرهم بالزر والتؼوى،  -أَيا ادممـون-األمِر 

فُق وتـبقِففم إىل ذلك يف رفٍق ولطٍف، من غِر ظـٍف وال تشفٍر وال مـابذٍة، فام كان الر

 إال صاَكه؛ وذلك أن ما يؽَرُهه الـاُس يف اجلامظة 
ٍ
 إال زاَكه، وال ُكزَع من يشء

ٍ
يف يشء
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َقِة، الؾفمَّ ألرفح بنَي قؾوِب ادمِمـني، وَأصؾَح ذاَت بقـِفم.  خٌر مما حيبُّوَكه يف الُػرح
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 اخلطبة الثاكقة.

 أما بعد.     

فقا أَيا ادممـون اتؼوا الِلَ تعاىل ُيصؾحح لؽم أظامَلؽم، ويغِػرح لؽم ذكوَبؽم، 

عح لؽم رزَقؽم.  ويوشر

 أَيا ادممـون.

إِنا ال تستؼقُم أموُر الـاِس، والًة ورظقًة، إال بتؼوى الِلِ تعاىل، فنذا اتَّؼى الِلَ 

شِة األمِة، واتؼى الِلَ الرظقُة الوالُة فقام أوجَب الِلُ ظؾقفم من حػِظ ادِؾَّة وحسِن شقا

فقام جيُب ظؾقفم من حؼوِق الِل تعاىل، وحؼوِق الوالة، وحؼوِق بعِضفم ظذ بعٍض، 

ُؼَرى  َل الح حصل اخلُر الؽثر، واكدفَع ظن األمة َشٌّ ظظقٌم، قال الِل تعاىل: ﴿َوَلوح َأنَّ َأهح

ـَا َظَؾقحِفمح َبَرَكاٍت مِ  ا َلَػَتحح َؼوح ِض﴾آَمـُوا َواتَّ َرح  َواألح
ِ
اَمء  . َن السَّ

فاتؼوا الِل أَيا ادممـون مجقعًا لعؾؽم تػؾحون، فنكؽم ظذ الِلِ تعاىل قادمون، 

 وظذ أظاملِؽم ُماشبون، وهبا جمزيُّون .

 

 

                                 


