الدين والنظام والمسؤولية
النب صىل هللا عليه وسلم« :كلكم راع وكلكم
 -١إن من صلب الدين والتدين قول ي
مسؤول عن رعيته».
 -٢مسؤولية التقوى ،مسؤولية إرضاء الرب -تبارك وتعاىل ،-ثم مسؤولية إرضاء
الوالدين ،مسؤولية طلب الرزق المباح ،مسؤولية الزوجة والعيال ،مسؤولية نرص السنة
والدين الحق -بحسب العلم والقدرة وتحقيق المصلحة ،طبعا عىل تفصيل-؛ فكل هذه
النب صىل هللا عليه
يجب القيام بها ابتداء ،وعدم إهمالها فيقع المسلم يف اإلثم ،قال ي
وسلم« :كف بالمرء إثما أن يضيع من يقوت -يعول.»-
ُّ -٣
وكل مسؤولية ال بد فيها من نظام ،وكل نظام ال بد له من قائد؛ والد ،أو أمي ،أو
مسؤول.
 -٤ولنجاح أي نظام والقيام بالمسؤولية ال بد من الطاعة ،وال بد من إعطاء حق القيادة
والسلطة لمن أعطاها هللا.
 -٥الطاعة طاعة دينية لألمي والوالد ،ما لم يأمرا بمعصية هللا ،وطاعة نظامية ر
مشوعة
ألوامر صاحب الملك أو المسؤول عن العمل الدنيوي.
 -٦وال بد يف كل نظام من نقص ،أو خطأ ،أو تقصي ،أو ظلم من القائم بالمسؤولية .فإذا
كان المسؤول ممن وجبت طاعته رشعا ،فوجب الصي عليه مع عدم اإلقرار والمطاوعة
فيف المسلم
يف المعصية .أما مسؤوليات أعمال الدنيا فمبناها عىل العقود الخاصة ،ي
بموجب العقود المباحة -وإن كان اإلنسان قد يحتاج إىل خيات حياتية تعينه عىل
تحقيق مصالحه.-
ر
ر
النب
 -٧هناك مسؤوليات
عارضة مشيكة ،لم يهمل الشع الكامل حكمها؛ كالسفر ،فقال ي
ُ
صىل هللا عليه وسلم« :إذا كنتم ثالثة يف سفر فأمروا أحدكم» ،وإذا كانوا دون ثالثة أرشد
صىل هللا عليه وسلم إىل مبادئ أخالقية وسلوكية تتيش معها المصالح ،فقال« :تطاوعا
وال تختلفا ،ويشا وال تعشا».
 -٨أما التعاون العام بي المسلمي عىل الخي ،ر
فشطه أن يكون عىل الخي والحق بظهور
َ ْ
ْ
ووضوح ،قال هللا تعاىل﴿ :وتعاونوا عىل الي والتقوى﴾.

 -٩أهل األهواء يضعون ألنفسهم أنظمة خاصة باطنة شية -قد يسمونها تنظيما ،أو
عمل جماعيا ،أو غي ذلك -بشبهة السع ف تحكيم ر
الشيعة ،فيأخذون من صالحية
ي ي
الدولة المسلمة واألمي المسلم فيجعلونها ألفرادهم وجماعتهم ،مستدلي بأنواع من
األدلة ر
الشعية الخاصة أو العامة؛ بتحريفها لما يهوون.
ر
الب تظهر السنة -غي بطانة الجماعات-
بل وصل ببعض من يتبع هواه من المجموعات ي
إىل إيجاب طاعة تنظيمهم واختيارهم؛ ألن يف ذلك طاعة للعلماء ،زعموا!
ّ
ّ
 -١٠بما تقدم يتبي للمسلم بوضوح أنه ليس له الحق أن يضع لنفسه نظاما ابتداء  -يف
ر
الب فرضها عىل نفسه بالعقود الميمة -من تلقاء نفسه خارج
الدين ،أو مسؤولية الدنيا ي
ر
ر
الب تبب عىل ما قدر هللا عليه ،فيصنع كما يصنع
الب يفرضها عليه هللا ،أو ي
مسؤلياته ي
ُّ
والتنصل من
أهل الطموحات الفاسدة والخياالت من الخروج عن المسؤوليات الحقة،
المهمات إىل ترف وشهوات ،أو أعمال فارغات ،أو أن ر
يعيل يف باطل يوهم نفسه أنه
حق.
الشف ُّ
كل ر
 -١١إن ر
الشف ،والرجولة كل الرجولة يف رضا العبد بقضاء هللا وقدره عليه،
مع قيامه بمسؤولياته المفروضة .ر
ويبف من مهلة الوقت ومن المباح ما يحقق العبد به
ما تصبو إليه نفسه وهواه المباح من تنظيم أهدافه ،مع عدم نسيانه ما أوجب هللا من
حسن الخلق وكف األذى.
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