
 
 

 والتمكني االستخالف

 َوَما﴿ تعاىل هللا قولعامة هو  الناس من اجلواب يكون ؟هللامن أجلها  خلقنا ما الغاية أو احلكمة اليت سألنا إذا
نَس ِإال  لِيَ ْعب د ونِ  اْلِْن   َخَلْقت    هي البشر مهمة أن اآلية هذهالكثري من الناس فهموا من  ولكن صحيح نعم﴾. َواْْلِ
 ملسو هيلع هللا ىلص النيب قصة عن الناس هؤالء غفلو  الناس، بني املعروفة الصاحلة األعمال من وغريها والزكاة واحلج اموالصي الصالة
َذ وا﴿ تعاىل هللا قول يقرأ كان  عندما  وكان يسمع حامت بن عدي وكان ،﴾ َأْرََبَبا ِمْن د وِن اَلل ِ َور ْهَباََن مْ  َأْحَبارَه مْ  اَّت 

، فتحر ِمونه هللا أحل   ما حير ِمون أليس»: فقال! نعبُدهم لسنا إان هللا، رسول اي :قلت فقال ،هإسالم قبل نصرانيا  
 ِإِن  وغفلوا عن قول هللا للمالئكة: ﴿! «عبادهتم فتلك»: قال! بلى: قلت: قال «فتحلُّونه؟ هللا حر م ما وحيلُّون
 عبادات من أحكامه تطبيق يف األرض يف هللا خلفاء يكونوا أن هي البشر فمهمة ،﴾َخِليَفةا  اْْلَْرضِ  ِف  َجاِعل  

 .للبشر احلقيقية املهمة هي هذه، الناس بني ومعامالت
 من وأكثر بل أحكامه، تطبيق يف األرض يف هللا خلفاء ليسوا املسلمني أن جيد اليوم املسلمني حلال الناظر ولكن

 أن جيب فماذا والعرض، واألرض الدين ابعوا خونة حكام طريق عن الكفار عليهم يتسلط مستضعفون فهم ذلك،
 املسلوب؟؟ وعّزهم املغتصب سلطاهنم هلم يرجع حىت املسلمون يفعل

 َمن َوت ِعزُّ  َتَشاء ِم ن اْلم ْلكَ  َوتَنزِع   َتَشاء َمن اْلم ْلكَ  ت  ْؤِت  اْلم ْلكِ  َماِلكَ  الل ه م   ق لِ ﴿ :وتعاىل سبحانه هللا يقول
 فإنّ  ،املميت وهو احملي   وهو الرزاق هو هللا نّ أ فكما ،﴾َقِدير   َشْيء   ك لِ    َعَلىَ  ِإن كَ  اْْلَْي   َيِدكَ بِ  َتَشاء َمن َوت ِذلُّ  َتَشاء

 وهو الرزاق هو أبنه مؤمنون أننا فمثلما ،يشاء كيفما  البشر من هوينزعامللك  يعطي الذي هو أبنه ربانيُ  سبحانه هللا
 .الرزق يعطي مثلما للبشر امللك طيويع ينزع الذي هو هللا أبن نؤمن أن علينا جيب واملميت ياحملي

 َأْصَحاب   قَالَ  اْْلَْمَعانِ  تَ َراَءى فَ َلم ا﴿ السالم عليه مبوسى آمنوا الذين سرائيلإ بين وتبع جيشه مجع فرعون فهذا
 سبحانه هللا من العون طلب السالم يهعل موسى نإ أي﴾ ِإن  َمِعَي َرّبِ  َسيَ ْهِدينِ  َكال    قَالَ  *م وَسى ِإَّن  َلم ْدرَك وَن 

 لكذ مع ،فرعون جيش جملاهبة قوة لكونمي وال مستضعفني كانوا  وقومه موسى أن مع ،غريه حدأ من يطلبه ومل ،وتعاىل
 .هللا من إال واملدد العون موسى بيطل مل

 َوَتَ تْ  ِفيَها ََبرَْكَنا ال ِت  َوَمغَاِرََبَا اْْلَْرضِ  َشاِرقَ مَ  ي ْسَتْضَعف ونَ  َكان وا  ال ِذينَ  اْلَقْومَ  َوَأْورَثْ َنا﴿ :وبعدها قال تعاىل
 ﴾.يَ ْعِرش ونَ  َكان وا  َوَما َوقَ ْوم ه   ِفْرَعْون   َيْصَنع   َكانَ   َما َوَدم ْرَّنَ  َصََب وا ِبَا ِإْسَرائِيلَ  َبِن  َعَلىى  اْْل ْسَنى  رَبِ كَ  َكِلَمت  

 املطلوب ما أي إايه؟ عطيناويُ  ايماأل هذه يف الطواغيت ملك هللا نزعي حىت عمله املسلمني ومن مين املطلوب فما
 كتابه  يف سبحانه هللا قولي ؟لينفذوها البشر هللا خلق اليت مةامله وهي األرض يف ستخلفنيمُ  يكونوا حىت املسلمني من

 يقوم عمل مأه أن أي﴾. يَ ق وَم الن اس  َِبْلِقْسطِ لِ  َواْلِميَزانَ  ْلِكَتابَ ا َمَعه م   َوأَنَزْلَنا َِبْلَبيِ َناتِ  ر س َلَنا َأْرَسْلَنا َلَقدْ ﴿ :العزيز
 اليت الدولة ديريُ  سياسي مشروع طريق عن إال يتم ال وذلك الناس، بني ابلقسط القيام هو هللا كتاب  ابتباع الناس به

 نؤمّ  يُ  سياسيا مشروعا   املقاتلة جلماعاتا تتبىن أن فاملطلوب الشام، يف هذه حالتنا يف أو والعدل القسط للناس نتؤمّ  
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 لن هللا فإن ،وتعاىل سبحانه هللا شرع وفق القسط اجلماعات هذه نؤمّ  تُ  مل إذا ولكن. يتوحدوا أن بعد لقسطا للناس
 الفاروق كان  اخلطاب بن عمر زمن ففي ،األرضيف  خلفاءه نكون ولن إايه يعطينا ولن الطاغوت من امللك ينزع

 بقاتل وجهل وجها   الفاروق يلتقي املدينة بسوق هنار ذاتو  ة،الردّ  حروب يف قُتل قد هذا زيد   وكان ،زيدا   أخاه بيُ 
 الدم األرض حتب حىت أحبك ال إنّ  وهللا): غاضبا   الفاروق ياطبه رعيته، يف فردا   وصار أسلم قد انوك زيد

 )ال(، ؤمننيامل مريأ ويُطمئنه املؤمنني؟(، أمري اي وقيحق من ذاك صنقسيُ  وهل): متوجسا   األعرايب فيسأله!! املسفوح(
 غري وبينك بيين ليس إذ كوحبّ  أان مايل أي. النساء( احلب على أتسى )إمنا: قائال   الالمباالة مبنتهى عرايباأل فيغادره
 .والواجبات احلقوق

 املدينة يف للناس الطعام وائدم عديُ  كان  أبسه وقوة بشدته املعروفوهو  عنه هللا رضي كان  أيضا   عمر زمن ويف
 إهنا هللا عبد اي: الرجل فأجابه بيمينك، كل  هللا عبد اي: وقال خلفه، من فجاءه بشماله أيكل رجال   فرأى يوم ذات

: الرجل فأجابه ،؟شغلها وما: عمر له فقال اإلجابة، بنفس الرجل فأجابه تنيمرّ  القول الفاروق رفكرّ  مشغولة،
 ومن ؟ثيابك لك يغسل ومن ؟يوضئك من: يسأله وهو وبكى عمر إليه فجلس احلركة، عن تفعجز  مؤتة يوم تصيبأُ 

 يرجوه وهو وطعام وراحلة خبادم له أمر مث. ..دمعه ينهمر سؤال كل  ومع ؟..ومن..، ومن..، ومن رأسك؟ لك يغسل
 بني لقسطا ققّ نُ  مل فإن القسط يكون هكذا. فيه له حيلة ال أنه يعرف يكن مل أمر على مبالحظته آمله هألنّ  عنه العفو
 .لنا هيعطي ولن الطواغيت دي من امللك ينزع ولن هللا، يستخلفنا لن الناس

 بسبب أنه للصحابة يقول هللا وكأن اليهود قصص من الكثري على يتوي أنه سنجد الكرمي القرآن استعرضنا وإذا
 وإذا ،للمسلمني وأعطيته منهم امللك زعتُ ن ندهمع والقسط العدل وغياب ألنفسهم وظلمهم ومعاصيهم اليهود أفعال
 .حدث ما وهذا ،منكم فسأنزعه فعاهلم فعلتم

 ِف  لََيْسَتْخِلَفن  ه مْ  الص اِْلَاتِ  َوَعِمل وا ِمْنك مْ  آَمن وا ال ِذينَ  اَلل    َوَعدَ ﴿ :هللا تعاىل يف كتابه هقال ما قولأ وأخريا  
لَن  ه مْ  ََل مْ  اْرَتَضىى  ال ِذي ِدينَ ه م   ََل مْ  َولَي َمكِ َنن   قَ ْبِلِهمْ  ِمنْ  نَ ال ِذي اْسَتْخَلفَ  َكَما  اْْلَْرضِ   َأْمناا َخْوِفِهمْ  بَ ْعدِ  ِمنْ  َولَي  َبدِ 

ئاا ّب  ي ْشرِك ونَ  اَل  يَ ْعب د وَنِن   ﴾.اْلَفاِسق ونَ  ه م   فَأ ولَىِئكَ  ذَىِلكَ  بَ ْعدَ  َكَفرَ   َوَمنْ  َشي ْ
 ؟األرض يف ستخلفنُ  حىت فعلها علينا جيب اليت ةالصاحل األعمال هي فما

 طلب مث ومن عليه ومجعها ملعاانهتا وختليص األمة ملشاكل حلّ  فيه سالميإ سياسي مشروع امتالك هي األعمال
 َوَدم ْرَّنَ ومن مث يتحقق فينا قول هللا ﴿ النور، إىل الظلمات من الناس خرجلنُ  ملسو هيلع هللا ىلص النيب فعل كما  القوة أهل من النصرة

 .الستخالفا أجل من األمة من املطلوب العمل هو فهذا ،﴾يَ ْعِرش ونَ  َكان وا  َوَما َوقَ ْوم ه   ِفْرَعْون   َيْصَنع   َكانَ   َما
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