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 رعيته عن مسئول وكلكم راع كلكم
  د. حممد توفيق رمضان البوطي

 تُ ْؤت   اْلُمْلك   َمال كَ  اللَُّهمَّ  ُقل  : اهلل جلَّ شأنه يف كتابه الكرمي فيا أيها املسلمون يقول :أما بعد
 َشْيء   ُكل   َعَلىَ  إ نَّكَ  اْْلَي ْرُ  ب َيد كَ  َتَشاء َمن َوُتذ ل   َتَشاء َمن َوتُع ز   َتَشاء ِم َّن اْلُمْلكَ  َوتَنز عُ  َتَشاء َمن اْلُمْلكَ 

َنةا  َكاَنتْ  قَ ْريَةا  َمَثلا  الّلهُ  َوَضَربَ  وقال سبحانه: َقد ير   ا ر ْزقُ َها يَْأت يَها م ْطَمئ نَّةا  آم   َمَكان   ُكل   م ن َرَغدا
َا َواْْلَْوف   اْلُْوع   ل َباسَ  الّلهُ  َفَأَذاقَ َها الّله   ب أَنْ ُعم   َفَكَفَرتْ   الّله   ب ْسم   ويقول جلَّ شأنه: َيْصنَ ُعونَ  َكانُواْ  ِب 
يم   الرَّْْحَن   يَلف   الرَّح    اْلبَ ْيت   َهَذا َربَّ  فَ ْليَ ْعُبُدوا َوالصَّْيف   الش َتاء ر ْحَلةَ  إ يَلف ه مْ   قُ َرْيش   ِل  
صلى اهلل عليه عن النيب وروى البيهقي عن ابن عباس  َخْوف   م نْ  َوآَمنَ ُهم ُجوع   م ن َأْطَعَمُهم الَّذ ي
من استعمل عاملا من املسلمني وهو يعلم أن فيهم أوىل بذلك وأعلم بكتاب اهلل وسنة » :أنه قال وسلم

 .«، فقد خان اهلل ورسوله ومجيع املسلمنينبيه

، من أجل  ش بنعمتني خلدَّ ذكرمها يف كتابهعلى قري سبحانه وتعاىللقد امنت اهلل  :أيها المسلمون
ما ينبغي أن يستخف  نعمتان جليلتان عظيمتان، رزق واألمن من اْلوف، الكفاية يف الاهلدايةالنعم بعد 

لك الدنيا  تعندك قوت يومك، فكأمنا حيز  يف بدنك  ت آمناا يف سربك معافاا كن  اِلنسان هبما، فإذا ما
 يعلم خطرها إال من ، واْلوف حالة الراا كاد الفقر أن يكون كفو  ،والفقر واحلاجة ندان للكفر ِبا فيها.

يف ليله ، خيرج ة، بعد نعمة تفيأها يف حالة من األمان والطمأنينأمان بعد طمأنينةمن ذاقها بعد ، ذاقها
رك كم كانت النعمة اليت  د، أأو هناره فل يعرتضه خطر، وال يناله مكروه. فإذا ما فقد تلك احلالة اآلمنة

 عليه إذ أكرمه بنعمة األمن. سبحانه وتعاىل، وكم كان عظيماا فضل اهلل هاكان يتفيؤ 

والشقاء  سفصرنا إىل حالة من البؤ  ،ا يف بلدنا الفتنة والفوضىأن تعم هب لقد مرت بنا حالة أريدَ 
صدرهم أن تستعيد بلدنا والذين نفخوا بنار تلك الفتنة يضيق  .، وانعدام األمنوالتشرد والفقر والفاقة
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ظلل العافية من اْلوف ويعيش يف حالة من  ال ميكن لبلد أن يتفيأو ، يل أمرعافية بدون و ، وال عافيتها
ترى  ...جاء األرضال أن تنال حالة الكفاية يف ظل فوضى تضرب أطناهبا يف أر و األمن والطمأنينة، 
  كيف تكون احلياة ؟  دولة نظام الوجودنظام احلياة نظام ال عندما خنسر النظام.

. بل حنن اآلن بألف نعمة البديل ما حنن فيه؟ مر فما البديل؟ ما هو البديلمثة ويل أ وإذا مل يكن
ال  مان ويل األمر.وصمام األ ،وغريه إذا ما فقدنا صمام األمان ا من خطر وجوع وخوفعلى ما فين

  .سبحانه وتعاىلينبغي أن نستخف بنعمة اهلل 

، ولذلك جند أن قوى الشر يف العامل تسعى جاهدة لنشر مزيد البديل: مزيد من الفوضى واالضطراب
 وهلك البقية الباقية من األمة. ،ق دمار البقية الباقية من الوطنلتحقييف بلدنا من الفوضى واالضطراب 

يؤمتن على  الذي وجود ويل األمرباالستقرار  ة، وضمانمةأبناء األالفتنة والصراع بني  مُ البديل تفاقُ 
وهو  .ا الوطن ومقدراته، سلمة هذذه األمة وسلمة هذا الوطن، يؤمتن على سلمة هذه األمةدرات همق

  .عز وجل، هو مسؤول أمام اهلل وقبل أن يكون مسؤوالا أمام األمة ،مسؤول أمام األمة

مل تتم الصلة  يف حياته الذي كان ويل أمر األمة صلى اهلل عليه وسلمالصحابة الكرام بعد وفاة النيب 
؛ ألن عدم وجود ويل أمر يعين أن تشيع الفوضى يف رضي اهلل عنهعليه ودفنه إال بعد مبايعة أيب بكر 

ضى أمة  ال ينضبط فيا النظام أمة تشيع فيها الفو ف، ، وتشيع فيها الفتنةاألمة وتتمزق ويشيع فيها الفساد
 والقتل واْلوف وانعدام األمان.

، . عليها أن تتخري األفضل، وهذا واجبؤمتنة على مقدراهتاهي مفعلى األمة أن تتخري األفضل  
ويل  إزاءتكون ، مث على األمة أن ى مقدراهتا وسلمة مستقبلهاواجب أن تبحث لنفسها عمن يؤمتن عل

األمر ناصحة، ال تنافق له، وال تزين له املنكر، تأمره باملعروف ِبعروف، وتنهاه عن املنكر حبكمة، وترده 
 صح.إىل الصواب بن
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ويل أمر هي مؤمتنة على سلمة سري ويل األمر بأن هلا ، مؤمتنة كما أنه البد من وجود األمة مؤمتنة 
ى يده كما أمر ربنا تبارك وتعاىل، ، أن تأخذ علوحتول بينه وبني اْلطأ واالحنراف ،توجهه إىل اْلري

، كلنا مطالب  بأن نُ ْنصح منيالنصيحة لويل األمر، والنصيحة لعامة املسلمني، والنصيحة ْلاصة املسلب
يتوىل أمر هذه امرئ ، علينا أن نكون يداا يف العون مع أي  صح وأن نتقبل النصح على أمت وجهوأن نَ نْ 
 ،ينا أن حنسن االختيار، وعل على جادة احلق والصواب والسدادحبيث يسري ،يؤمتن على مقدراهتا ؛األمة

دون مستوى الكفاءة  ،ما لرجل ما على أمرية ويل األمر تول دّ قد ع  صلى اهلل عليه وسلموإذا كان النيب 
أو ال خنتار وندع  ،؛ فكيف بنا خنتار من هو األدىنمةخيانة هلل وللرسول ولأل ،اليت ينبغي أن يكون عليها

 ة يف حالة فوضى ويف حالة اضطراب.األم

اتق اهلل يف  :له نسبة ملن يتوىل أمرها فإننا نقول، أما بالكن أن يوجه لألمة يف هذا ااجمالهذا ما مي 
ته ومن أبناء هذه ، مث اتق اهلل يف حق من اسرتعاك اهلل أمرهم من تراب هذا الوطن ومقدراحق نفسك

، فإذ والك اهلل أمر هذه عندما كنت فرداا يف بيتك كنت مسؤوالا عن نفسك ونقول له:، األمة وأفرادها
 اْلُمْلك   َمال كَ  اللَُّهمَّ  ُقل   يقول : عز وجلاهلل ف  –له أسبابه   عز وجلوالتولية قدر  من اهلل  -األمر 

 ُكل   َعَلىَ  إ نَّكَ  اْْلَي ْرُ  ب َيد كَ  َتَشاء َمن َوُتذ ل   َتَشاء َمن َوتُع ز   َتَشاء ِم َّن اْلُمْلكَ  َوتَنز عُ  َتَشاء َمن اْلُمْلكَ  تُ ْؤت  
، وليتق حقها، وليتق اهلل يف دينهامر هذه األمة فليتق اهلل يف أياا كان من واله اهلل عزوجل أ   َقد ير   َشْيء  

 ، ليتق اهلل فمسؤوليته كبرية.هادمائها وأعراضاهلل يف سلمتها و ، وليتق اهلل يف دنياها ومصاحلها

 ، وإن أسأتن أحسنت فأعينوينإ) :قال اْللفة رضي اهلل عنهعمر بن اْلطاب  عندما ويل 
اطمأن لسلمته عندما وجد يف األمة من  (: نعم إن أسأت قومناك بسيوفنا، قال :، فقيل لهفقوموين

عندي ضعيف عندي أال إن أقواكم )  :قال رضي اهلل عنه، وأبو بكر بهيقومه ويعيده إىل رشده وصوا
بدون املناصحة ال ميكن للمجتمع  (إن أضعفكم قوي عندي حىت آخذ احلق له ، وحىت آخذ احلق منه

، األمر تعيد لألمة أمنها وأماهنا من األمة لويل ، واملناصحةاألمر لألمة ، واملناصحة من ويلأن يقوم
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، بدأا من ويل األمر وانتهاءا عند أصغر فرد يف ا ملسؤولية قائمة يف عنق كل فردوازدهارها وطمأنينتها ، وإهن
، مؤمتنني على دين هذه األمة ع أن نكون ْحاة لسلمة هذه األمة، ْحاة لسلمة هذا الوطنهذا ااجمتم

 .ها وأمواهلا ومصاحلها ومقدراهتاضوأخلقها وأعرا

 هذه األمة وخري دنيانا ، وأن يلهمنا مجيعاا ملا فيه خريسبحانه أن يلهمنا السداد والرشادأسأل اهلل 
 . وآخرتنا
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