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 جنتهد فيما ضمن اهلل لنا من االستخالف

 ونقصر فيما طلب منا من العبودية

 ونطالب موالنا بالنتائج

 خملص محيد الدين

 :عطائيةشرح احلكم اليف كتابه البوطي الشهيد العالمة قول ي
َما الصَّاِِلَاِت لََيْسَتْخلِ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا ): يقول اهلل عز وجل ََ ِِ َْْ ََفنهَُّهم ِِ اْْ

لَنهَُّهم مِّن بَهعْ  َْْتَضى ََلُْم َولَيَُبدِّ ْوِفِهْم ََْمنا  اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قَهْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ ََلُْم ِدينَهُهُم الَِّذي ا ََ ِد 
ََفرَ   (بَهْعَد َذِلَك َفُأْولَِئَك ُهُم اْلََفاِسُقونَ  يَهْعُبُدوَنِِن ََل ُيْشرَُِوَن ِب َشْيئا  َوَمن ََ

بري من الناس، وإذا هم معرضون عن وعد اهلل هبذا اَلستخالف إن هم َجنزوا  وتتأمل ِ حال فريقَ 
ل َوامره ونَفذوا  ، عنَ  وصاياه َوحكامه، ويبحثون للوصول إىل هذا اَلستخالف واِلكم ِ اِْْ

مبا وضعوا َنَفسهم موضع املهانة ِما يتخيلونه من الوسائل واْسباب  جداء هذا الذي است اَْرى، و
 وعدهم اهلل به، من َعدائهم ومن اْمم َو الدول املتسلطة عليهم !!..

اء بعهد اهلل، مقابل ما َلزم اهلل به ذاته العلية من الوفوالغريب َن جتربة هذا اإلعراِ عن الوفاء 
ي  بة آمال َصحاهبا هبا، ومع ذلك فإهنم ميعنون، ِ هذابعهدهم، يتجلى للعيان سوء نتائجها، َو
لَفهم اهلل به من الوظائف،  هبم الَفاشلة، اليت تنقلهم ماإلعراِ عماَ  ن ذل ويواصلون املضّي ِ جتا

إىل ذل، وتزيدهم بعدا  عن اَلدف الذي يطمحون إليه، فهل ِ التصرفات التائهة ما هو َعجب من 
 هذا التصرف؟
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ْيخ مل تكن شاهدا  عمليا  لصدق وعد اهلل لعباده إن هم صدقوا معه فيث إجناز ولو َن َحداث ال تا
ان ِ الوعد النظري ما يبعث على الريبة والشك، نظرا  لضعف ثقة املسلمني  لَفهم به، لرمباَ  ما قدَ 

 اليوم بوعود َالقهم وموَلهم.

ْيخ هذه اْمة، ينطق واقعه بشهادة جتلجل على َمساع الدنيا عد اهلل عز و َلها، بصدق   ولكن تا
 وجل فيما ََرب والتزم !..

َان املسلمون ِ صدْ اإلسالم حَفنة من عرب الصحراء، فلما َصغوا إىل َطاب اهلل َلم، وتبينوا 
الوظيَفة اليت محّلهم اهلل إياها، وآمنوا بألوهيته ووحدانيته، ووثقوا بوعده وحكمه، وسعوا سعيهم اجلاد 

ْي،   ْسوا عبوديتهم هلل بالسلوك اَلَتيا لَفوا هبا فما فطروا عليها بالواقع  َما قدإىل َداء وظائَفهم اليتَ 
ْي، َجنز اهلل َلم عز وجل:  َِ ِمن بهَ *  لَنُهْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنيَ )اَلضطرا َْْْ ْعِدِهْم َذِلَك ِلَمْن َولَُنْسِكنَهنَّهُكُم ا

اَف َوِعيدِ  ََ اَف َمَقاِمي َو قام من تلك (  ََ ْيات الروم والَفرس واليونان، َو فأزاح عن طريقهم إمرباطو
ْهم بكل ما فيها  اِلَفنة من ْضهم وديا ْثهم َ و عرب الصحراء قادة وحكاما  لشعوب تلك البالد، َو

ريات !..  من ذَر َو

ْيخ ذلك الرعيل، ليعجب بالوفاء الذي بادل اهلل به وفاءهم، ِ َحداث ناطقة  وإن املتأمل ِ تا
ْيب.  هبذه اِلقيقة َل حتتمل َي 

ْه، قول ع ْف الشام وإن من َبرز مظاهر هذا الوفاء وآثا مر ِْب عبيدة، وقد وصل عمر إىل مشا
ْت عتبا  ََفيا  مهس به ْقعة، واليت َثا انت حتوي ما َل يقل عن اثنيت عشر   مرتديا  مرقعته املعروفة اليتَ 

 َبو عبيدة ِ َذن عمر:

 ) حنن قوم َعزنا اهلل باإلسالم، فمهما طلبنا العّز بغري ما َعزنا اهلل به َذلنا اهلل ( !..

ل حرف من حروف هذه الكلمات، يرتل نشيد وفاء مع اهلل عز  ََل ، فلتعلم هذه اْمة، َنَ 
وجل، جتاه ما قد َجنزه لتلك اِلَفنة من الوعد الذي قطعه على ذاته العلية َلا.. هذا باإلضافة إىل 

سا جسمه ثياب ا هبو ْالذوق العايل الذي تتألق به هذه الكلمات وتزدان به معانيها. لو ان عمرَ 
قبل إىل َباطرة الشام مزهوا  هبا، لكان ِ ذلك ما يشعر بأن العرب )وإمنا  ممثل َلم ِ  عمروالَفخاْ، َو
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ذلك املوقف ( إمنا انتصروا وتغلبوا، هبذه الَفخامة واملظاهر ِو ذلك تزييف للسبب اِلقيقي، وتناس 
اطرة ل، إذن جيب َن يراهم َبللَفضل اإلَلي الذي نصرهم مع ضعَفهم، َوغناهم من فقر، َوعزهم من ذ

انوا عليها، حىت يعلموا َن اليد اليت انتشلتهم ومست هبم إىل هذا الشأو  الشام على حالتهم اليتَ 
الباسق، إمنا هي يد اهلل عز وجل. وحىت يكون ذلك مبثابة إعالن منهم، بأهنم ليسوا مدنيني ِ ذلك  

 َله إَل ملنة اهلل وفضله !..

باطرته إَل بتلك  ان يساْو عمر الذي َصّر ََل يراه زعماء الشام َو ذلك هو الشعْو العايل الذيَ 
 املرقعة اليت تنطق َلم حبقيقتني اثنتني: 

ل َسباهبا املادية الطبيعية.  َوَلمها: افتقاْ العرب إىل َدىن مقومات النصر وجتردهم عنَ 

ْفعت َلم شأنا  و  ْثتهم )وهم يتمرغون ِ ضعالثانية: اليد اإلَلية اليت  و را  َو َفهم َلدت َلم َذ
ْجات القوة والغىن.  وفقرهم( َجل د

لَفنا اهلل هبا ننهض، وَل بوعده الذي  َما حنن اليوم، َحَفاد ذلك الرعيل، فال حنن بالوظيَفة اليتَ 
خيي الناطق نعترب !..  نطرق  ، و نتطوح ذات اليمني وذات الشمالقطعه لنا نثق، وَل بذلك الواقع التا

ْة، دون َن  َل اْبواب املذلة ما عدا باب اللله املعّز !.. ْة إثر َسا ْب التائهة َسا وتزيدنا التجا
ْب اخلائبة واملخيبة، إىل الباب الذي دلنا عليه اهلل، وإىل العكوف على الوظيَفة  نعود من هذه التجا

قامنا عليها !..  اليت َلقنا اهلل َلا َو

 

 88الصَفحة عطائية َتاب شرح اِلكم الاملصدر: 

 


