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 راع وكلكم مسؤول عن رعيتهكلكم 
  د. حممد توفيق رمضان البوطي  

 ِإن  أما بعد فيا أيها املسلمون يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي بعد قوله يف بداية اآلية األوىل 
 ِدينَ ُهمْ  َوَأْخَلُصواْ  بِالّلهِ  َواْعَتَصُمواْ  َوَأْصَلُحواْ  تَابُواْ  ال ِذينَ  ِإل  ... قال:  الن ارِ  ِمنَ  اأَلْسَفلِ  الد ْركِ  يف  اْلُمَناِفِقيَ 

 بَ ْعدِ  ِمن تَابَ  َفَمن:وقال سبحانه َعِظيًما َأْجرًا اْلُمْؤِمِنيَ  الّلهُ  يُ ْؤتِ  َوَسْوفَ  اْلُمْؤِمِنيَ  َمعَ  َفُأْولَِئكَ  لِّلهِ 
 َوَعِمُلوا آَمُنوا ال ِذينَ  ََنَْعلُ  أَمْ  وقال جل  شأنه:  ر ِحيم   َغُفور   الّلهَ  ِإن   َعَلْيهِ  يَ ُتوبُ  الّلهَ  فَِإن   َوَأْصَلحَ  ظُْلِمهِ 

قال:  وروى البخاري عن ابن عمر  َكاْلُفج اِر  اْلُمت ِقيَ  ََنَْعلُ  أَمْ  اأْلَْرضِ  يف  َكاْلُمْفِسِدينَ  الص اِِلَاتِ 
" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل يقول:  مسعت رسول اهلل 

راع يف أهله ومسؤول عن رعيته، واملرأة يف بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم يف مال سيده راع 

: " وقال أنس بن مالك  "والرجل راع يف مال أبيه ومسؤول عن رعيته"ومسؤول عن رعيته" ويف رواية زاد 

" إن اهلل قسم بينكم أخالقكم :وقال" ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن عهد له "  :فقال خطبنا رسول اهلل

ة الغىن أن ليس من ضرور  –كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن اهلل عزَّ وجلّ يعطي الدنيا ملن حيب وملن ال حيب 

بكل - وال يعطي الدين -يكون صاحبه حمبوبًا عند اهلل، فقد يعطي اهلل الدنيا ملن ل حيبهم من الناس 

إال ملن أحبه اهلل فمن أعطاه اهلل الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده ال يسلم عبدٌ حتى يسلم قلبه  -معانيه 

بوائقه يا رسول اهلل؟ قال: غشمه وظلمه. وال يكسب عبد ولسانه، وال يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه، قالوا: وما 

ماالً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، وال يتصدق فيقبل منه وال يرتك خلف ظهره إال كان زاده إىل النار، إن اهلل ال 

  "إن اخلبيث ال ميحو اخلبيث ميحو السيئ بالسيئ، ولكن ميحو السيئ باحلسن،
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لة اجلديدة من حياة أمتنا كلنا يفكر كيف نتجاوز آلمنا ومشاكلنا وأزمتنا؟ إن مع املرح أيها المسلمون:
جتاوزها ل يكون إل باإلصالح، ل يكون إل بالعودة الراشدة إىل اهلل، ل يكون إل بالتوبة الصحيحة 

ا مبا كسبت النصوح، ل بالتمادي يف املعصية، ول بالستغراق بالظلم، فما أصابنا إذ أصابنا إمنا أصابن
أيدينا، أقول هذا لكل فرد من أبناء جمتمعنا يف أي موقع كان، كلنا ينبغي أن يعود إىل ذاته فيحاسب 
نفسه ويتأمل صفحة أعماله، ألنه ما أصابنا من مصيبة يف قانون اهلل عز  وجّل إل بسبب معصية ارتكبت 

واإلصالح اِلقيقي يف حياتنا؛ كل  يف حياته: منا، وباإلخالص هلل تعاىل ميكن أن نتجاوز األزمة، وبالتوبة 
يف بيته يف سوقه يف متجره يف مصنعه يف دائرته هو مسؤول عن اإلصالح، ألننا مجيعًا رعاة وليس 
املسؤول األول وحده راعياً، بل كلنا رعاة وكلنا مسؤول عن رعيته، هو املسؤول عن األمة كلها ومسؤوليته 

ولياتنا حنن، ولن جيعل اهلل تعاىل املتقي له يف سعيهم وإخالصهم  إمنا تنعكس عن مدى حتملنا ملسؤ 
كالفجار واملفسدين. إن جتاوز األزمة ل يكون ل باإلصالح، بإصالح الفرد ألسرته، وبإصالح املؤسسة، 
وبإصالح الدائرة، وبإصالح املعامالت املادية والجتماعية، باإلصالح بكل ما تعين هذه الكلمة من 

يعود اجملتمع إىل نفسه فيضع حدًا لكل من يبغي الفساد يف األرض، وهي مسؤولية مشرتكة  معىن، بأن
 :بي الفرد واجملتمع، وبي اجملتمع وقيادته فكلنا شركاء يف املسؤولية كما قال النيب عليه الصالة والسالم

أي رئيس الدولة واملسؤول يف دائرته أو مؤسسته راع   كم راع ومسؤول عن رعيته، فاإلمام راع ومسؤول"لك"

وأنت يف بيتك راع ومسؤول عن رعيتك، ل ُتسائل من هو أعلى منك ألن موقعه   "ومسؤول عن رعيته"
إمنا هو انعكاس ملوقعك، وإصالحه إمنا هو مثرة إلصالحك، ابدأ بنفسك وانظر إىل وضعك وإىل بيتك 

رعايتك ألبنائك وبناتك وزوجتك، إىل مدى رعايتك لنفسك... إىل وإىل دائرتك، إىل أسرتك إىل مدى 
اللقمة اليت تكسبها إىل العمل الذي تؤديه.. إىل سلوكك الشخصي.. فكلنا عاٍص وكلنا مقصر، وإننا 
لئن صدقنا مع أنفسنا ليكونن لذلك أثره يف جمتمعنا وأثره يف حياتنا، وأثره يف إزاحة كابوس األزمة عن 

 ننا بإذن اهلل عز  وجّل، والقانون اإلهلي يف هذا واضح. صدرنا وعن وط

هناك من يستثمر األزمة لنفسه ويتمتع باألزمة ألنه جيعلها متجرًا له، ووسيلة لستغالل الضعفاء لصاحل 
جيبه، ولصاحل أنانيته، أمثال هؤلء الطفيليات يف جمتمعنا هم جزء من األزمة. وكما قالوا األزمة يف بالدنا 
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أمتنا أزمة أخالقية، قبل أن تكون أزمة سياسية أو عسكرية أو أمنية. األزمة يف جمتمعنا أزمة أخالقية ويف 
تبدو يف كل موقع من مواقع وطننا، يف كل جزء من أجزاء وطننا ويف كل فريق وطيف من أطياف أمتنا. 

 طيع اإلصالح.وما مل تبدأ املعاجلة من الفرد بذاته إىل أسرته إىل حيه إىل دائرته لن نست

أقول: حنن أمام مرحلة جديدة وزارة جديدة وحكومة جديدة؛ ترى هل يعين ذلك أن ولدة  جديدة  
ستغري األمور بعصًا سحرية؟ هذا األمر ليس من قواني التغري يف الكون كله، وليس من شأن البالد أن 

ركاء فيها، إن على من كلف بأمانة يتغري بتغيري حكومة أو وزارة، إن املسؤولية يتحملها كل فرد وكلنا ش
أن يكون أمنياً عليها أياً كان موقعه، املدير يف مدرسته واملدرس يف صفه واملوظف يف دائرته، والوزير الذي 
يرعى هؤلء مجيعًا هو مسؤول مسؤولية كبرية، ولكنه لن يستطيع أن يغري مامل يتغري املوجودون حتت 

ما قال يف   بِأَنْ ُفِسِهمْ  َما يُ َغي ُِّرواْ  َحّت   ِبَقْومٍ  َما يُ َغي ِّرُ  لَ  الّلهَ  ِإن   سلطانه، مامل يغريوا هم بأنفسهم 
جمتمعهم قال بأنفسهم؛ ألن اجملتمع ما هو إل أفراد والفرد إذا مل يصلح مل يصلح اجملتمع، لذلك فإننا 
مبقدار ما نقول إننا أمام هذه املرحلة اجلديدة نطالب أو ننتظر ونتوقع من هؤلء الذين كلفوا حبمل 

إن حتملهم مسؤولياهتم هو انعكاس ملدى مسؤولية هذا الوطن أن يكونوا أمناء على مسؤولياهتم، نقول: 
حتملنا حنن ملسؤولياتنا، ل شك أهنم حُيم لون مسؤولية كبرية وعبءاً عظيما سيسألون عنه يوم يقفون بي 
يدي اهلل عز  وجّل، ولكم تنصل أناس كلفوا بوليات أو مبناصب بعذر واحد هو أنه عاجز، أهنا مسؤولية  

ؤلء إن كان اعتذارهم خشية هلل عز  وجّل فهم يكافؤون على اعتذارهم، كبرية أكرب من حجمه، أمثال ه
وإن كان هتربا من املسؤولية فسيحاسبون على هترهبم، أما من حتمل املسؤولية فعليه أن يتحملها بكل 
أمانة وبكل صدق. وعلى األمة أيضًا أن تساعد هؤلء على حتمل مسؤولياهتم، إننا ينبغي أن نعرف 

يق، بداية الطريق بالتوبة إىل اهلل بالرجوع إىل اهلل مبحاسبة أنفسنا، فكلنا يدرك لو أنه صدق يف بداية الطر 
تأمله ويف حماسبة نفسه يدرك جيدًا أن ما أصاب األمة إمنا هو بسبب ذنوهبا، بالظلم الذي ظلموا به 

حّت عن أنفسهم، لئن  بعضهم، وبتخليهم عن مسؤولياهتم عن أبنائهم وبناهتم، وبتهرهبم من مسؤولياهتم
كانت املسؤولية أمام الدولة وأمام القضاء وأمام املسؤولي املباشرين عنك.. هذا أمر سهل تستطيع أن 
ختدع وتستطيع أن تتنصل وتستطيع أن تتالعب وتتهرب من املسؤولية، ولكن أمل يعلم بأن اهلل يرى األمر 

 ِمنُكمْ  خَتَْفى َل  تُ ْعَرُضونَ  يَ ْوَمِئذٍ  عز  وجّل أحد بي يدي اهلل عز  وجّل أخطر، ولن يفلت من قبضة اهلل
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إن سياط التأديب اليت تلهب ظهور الناس اليوم سياط رمحة إذا ما استيقظوا؛ ألهنا من شأهنا أن  َخاِفَية  
 ِإل   ئُ الس يِّ  اْلَمْكرُ  حيَِيقُ  َوَل تردهم إىل صواهبم وإىل رشدهم، أما الذين يتمادون يف الفساد والظلم 

هؤلء حيفرون قبور سعادهتم بأيديهم، وسيصل هبم األمر إىل شقاء وندامة ما مثلها شقاء  بَِأْهِلهِ 
وندامة، إن الذين يستثمرون أزمة ألنفسهم بشكل أو بآخر سوف يؤدي ذلك هبم إىل شقاء ما مثله 

فهم يف اِلقيقة إمنا حيفرون قرب شقاء. فليتقوا اهلل يف حق أنفسهم قبل أن يتقوا اهلل يف حق جمتمعهم ، 
 سعادهتم بأيديهم.

:"إن اهلل ل ميحو السيئ عندما قالبعد فهمنا ِلديث النيب  ولنتأمل وصية عمر بن اخلطاب  
حنن نشكو مساوئ كثرية من مؤامرات أتت إلينا من اخلارج وفساد ظهر عندنا يف الداخل  بالسيئ "

وأمور كثرية كلنا يطلع عليها، ومعاناتنا اليوم قد تكون أشد منها يف األمس. حنن اليوم نعاين، وإن كنا 
خطورة  نرى أن آفاق اخلري قد بدأت، إل أنه ل ينبغي أن يكون ذلك سببًا لغفلة يف أنفسنا عن

املستقبل، إن ما أصابنا كما هو واضح إمنا أصابنا بفساٍد سرى يف جمتمعنا يف عالقاتنا يف أوساط حياتنا، 
وإننا إذا ما أردنا أن نعود إىل حالة الطمأنينة والسعادة والستقرار وبركة العيش واألمن واألمان اليت كنا 

يف حديثه الذي سبق أن  عدة اليت بينها النيب نتمتع هبا قبل سنوات؛ فإننا ينبغي أن حنفظ هذه القا
سيئ، ولكن ميحو السيئ باِلسن، واخلبيث ل ميحو " إن اهلل ل ميحو السيئ بالقرأته عليكم قال: 

لذلك ينبغي أن تكون األمة كلها يدًا واحدة يف مواجهة السيئ واخلبيث، يف مواجهة من  "اخلبيث
ته، وهنا أذّكر بنصيحة سيدنا عمر بن اخلطاب عندما خاطب يستثمر األزمة ألجل ذاته من أجل أناني

جيش سعد بن أيب وقاص املتوجه إىل بالد  العراق ليضرب طغيان كسرى وظلم أولئك الذين ظلموا األمة 
من األجناد بتقوى اهلل ) أما بعد فإين آمرك ومن معك ليمحوا ظلَمهم بعدالة اإلسالم ونور اهلداية قال: 

أجل، أفضل سالح نواجه به أزمتنا هو تقوى اهلل  –تقوى اهلل أفضل العدة على العدو ، فإن يف كل حال
عز  وجّل، نقول هذا للناس يف اِلياة املدنية ويف السلك األمين، ويف اجلانب العسكري ويف كل أطياف 

: فإن قال -جمتمعنا، نقول: إن تقوى اهلل أعظم سالح يف مواجهة أعداء هذا الوطن وأعداء هذه األمة
، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احرتاساً لى العدو وأقوى املكيدة يف اِلربتقوى اهلل أفضل العدة ع

فإن ذنوب اجليش  –_ املعصية عدو أشد من عداء داعش وغري داعش من املعاصي منكم من عدوكم 
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ا ينصر وإمن –وذنوب الشعب أيضاً، املسألة عامة كما سبق أن أشرت  – أخوف عليهم من عدوهم
سبب انتصارنا على أعدائنا أننا مطيعون هلل وأهنم عصاة مستكربون على  – املسلمون مبعصية عدوهم هلل
دنا ليس كعددهم ول عدتنا  ألن عد، مل تكن لنا هبم قوةقال: ولول ذلك  –اهلل، فإذا ستوينا يف املعصية 

مل نغلبهم عليهم بفضلنال نُ ْنَصر وإن  ، فإذا استوينا يف املعصية كان الفضل هلم علينا بالقوةكعدهتم
إذا مل ننتصر على عدونا بصالحنا بتقوانا بالعدالة باخلري باإلصالح، فلن ننتصر عليهم بقوة  - بقوتنا

ألن قوهتم يف حرهبم الكونية اليت شنت على بلدنا فهم أقوى مادياً وأقوى عسكرياً، ولكننا واهلل لن نغلب 
املعصية والستكبار يف األرض، إذا كنا حنن مؤمني صاِلي متقي هلل عز  أمام عدٍو غاشم كان سالحه 

إيقاظ رقابة اهلل يف القلوب،  –واعلموا أن عليكم يف مسريكم حفظة من اهلل يعلمون ما تفعلون  –وجّل 
ول تعملوا مبعاصي  -َعِتيد   َرِقيب   َلَدْيهِ  ِإل   قَ ْولٍ  ِمن يَ ْلِفظُ  َما - فاستحيوا منهم  -راقب اهلل يف قلبك 

حنن اليوم يف أزمة نواجه أعداء كثر فال ينبغي أن تكون مواجهتنا هلم مرتافقة  – اهلل وأنتم يف سبيل اهلل
ول تقولوا إن  -  يَنُصرُْكمْ  الل هَ  تَنُصُروا ِإنهلم مبعصية اهلل عندئذ لن ينصرنا اهلل ألن اهلل تعاىل يقول: 

 ط على بين إسرائيللّ فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سَ  ،وإن أسأنا ،يسلط عليناعدونا شر  منا فلن 
يَارِ  ِخاَللَ  َفَجاُسواْ كفار جموس ملا عملوا مبساخط اهلل   -  اهلل العونواسألوا ،  م ْفُعولً  َوْعًدا وََكانَ  الدِّ

 على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم. 

 هم انصرنا على أنفسنا لننتصر على عدونا ولنتجاوز حمنتنا إنه مسيع جميب الل

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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