أمة الوسط أمة اخلري ستعود إىل اتج فروضها اخلالفة
هذا وعد هللا سبحانه وبشرى رسوله ﷺ
داء َعلى النّ ِ
سول َعلَ ْي ُك ْم َشهيدا﴾ وقال تعاىل:
الر ُ
اس َويَكو َن َّ
قال تعاىلَ ﴿ :وَك َذلِ َ
ك َج َعلْنا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا لتَكونوا ُش َه َ
اس﴾ .أسألك اي ربنا أن تعاملنا مبا أنت أهله ،وأن ال ِ
ت لِلنّ ِ
تعاملنا مبا حنن أهله ،أنت أهل التقوى
ري أ َُّمة أُ ْخ ِر َج ْ
﴿ ُكنْ تُ ْم َخ ْ َ

وأهل املغفرة ،اللهم ألّف على طاعتك قلوبنا ،ووحد يف سبيلك صفنا ،وأنزل السكينة علينا ،وأورثنا األرض نتبوأ منها حيث
نشاء ،آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمرن رشدا ،واغفر لنا وارمحنا وأنت خي الرامحني .اللهم بلطفك وبرمحتك ائذن لنا
بعزتك وسيف
عز فيه أهل طاعتك ويُ ّ
النبوة وبنصر عزيز ّ
ذل فيه أهل معصيتك ،اللهم ّ
مؤزر يُ ّ
خبالفة راشدة على منهاج ّ
نقمتك انصرن على أعدائنا و ِ
اشف صدور قوم مؤمنني ،أما بعد.
يدعوَنم إىل التوحيد وخلع كل
رسلوا إىل أقوامهم،
َ
جرت سنة للا يف التغيي على أيدي األنبياء الكرام عليهم السالم أن يُ َ
ِ
ِ
بس ِنة
أشكال الشرك والكفر ،وكان نبيّنا املصطفى األسوة عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم َ
خات األنبياء واملرسلنيَ ،فعمل ُ
َتباعهُ بل صاغهم صلى للا عليه وعلى آله وسلم وأعدهم ليكونوا
َمن سبقه ِمن األنبياء بدعوة الناس إىل التوحيد
وطالب أ َ
َ
رمحهم للا كاإلمام القرطيب" :رابنيّني أي عاملني ابحلالل واحلرام ،آمرين ابملعروف نهني عن
رابنيّني ،وكما قال املفسرون
ُ
وُي ّذرون أمتهم من أي خطر ُُي ِد ُق هبم"" ،والرابين الذي جيمع إىل العلم البصر ابلسياسة
املنكر ،يعلمون ما جيري حوهلم ُ
مأخوذ من قول العرب َرب أمر الناس يربه إذا أصلحه وقام به فهو راب ورابين" .قاله النحاس .فاخلطاب مبعن كونوا
سياسيّني ،وهكذا ينطبق وصف سياسيّني على وصف رابنيّني ،إذ إ ّن الذي يسوس الرعية هو الذي أيمرها وينهاها ويرعى
شؤوَنا ملا فيه خيُها وُييط مبا حوهلا من أخطار فيح ّذر أمته منها.
َ
مصاحف تسيُ على
فقام صلى للا عليه وعلى آله وسلم إبعداد كتلة سياسية رابنيّة كان أفرادها رضي للا تعاىل عنهم
َ
ِ
شخصياِتم ابإلسالم ،فكانت عقليا ُِتم عقليات إسالمية تفكر وختطط وتقيس األمور مبقياس اإلسالم،
ص َق َل
األرضَ ،
خي ّأمة أخرجت
وكانت نفسيا ُِتم نفسيات إسالمية ُُتب هلل وتُبغض هلل ،ترضى برضا للا وتغضب ملا يغضب للا ،فكانوا َ
وينهون عن املنكر ويؤمنون ابهلل .وعلى أكتافهم قامت دولة اإلسالم األوىل ،وقد تعاهدها هؤالء
للناس ،أيمرون ابملعروف َ
النيب صلى للا عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم رضي للا عنهم يسوسون الناس ابلقرآن والسنة ومقياس أعماهلم
الكرام بعد ّ
ِ
اإلسالم للناس هي الدعوة واجلهاد.
هم
َ
وجل ،وطريقة محل ُ
احلالل واحلرام ،وغاية غاايِتم رضوان للا عز ّ

من للا على هذه األمة هبذا الدين العظيم وأخرجها به من الظلمات إىل النور وأعزها وأكرمها وجعل منها خي
نعم لقد ّ
أمة أخرجت للناس ،وكانت حبملها هلذا الدين محالا صحيح ا سيدة الدنيا ملا يزيد عن ثالثة عشر قرنا من الزمان ،انتشرت
جيوشها شرق ا وغرابا لتزيل العوائق واحلواجز املادية اليت ُتول بني األمم األخرى وبني هذا اخلي ،ففتحت البالد ونشرت اخلي
والعدل بني العباد ،وأزالت ملك األكاسرة ،وقهرت جربوت القياصرة ،وأزالت ممالك وعروش ا ،وصهرت بالدا وشعوابا يف
جسمها فصارت جزءا منها ال يتجزأ ،انتزعتها من بني أنياب الغرب الذي كان يفرتسها ويلتهم خياِتا ،فحررت الشعوب
وأعادت إليهم خياِتم وثرواِتم .وظل الصراع بني األمة والغرب لقرون كانت الغلبة فيها لألمة اليت ظلت مرتبطة بدينها جتعل
تسي هبا حياِتا ،فلم تكن قوة على
منه أساس ا لتفكيها ،وجتعل من أحكامه الشرعية حلوالا ملشكالت حياِتا ،وقوانني ِّ

األرض تستطيع مغالبتها؛ فهي أمة ُتركها عقيدة لو استعرضت للجبال ألزالتها ،وهو ما ترمجته بشكل عملي بطوالت
الصحابة والتابعني وجيوش األمة حىت آخر سالطني املسلمني .أدرك الغرب ،على مدار قرون ،صراعه مع اإلسالم ودولته أنه
لن يستطيع التغلب على األمة طاملا بقيت على رابط ابلعقيدة واألحكام الشرعية ،فعمل على الفصل بني األمة وبني
عقيدِتا ،وعمل جاهدا على هدم الدولة اليت ترسخ هلذه العقيدة وُتميها وُتملها للعامل وتطبق اإلسالم وتلزم الناس به
وأبحكامه؛ حىت يستطيع التغلب على هذه األمة.
نعم فقد كانت بعثة املصطفى صلوات ريب وسالمه عليه رسوالا ال لقومه دون سواهم ،بل للناس كافة ،أبيضهم
ْناك إِّل كافَّة لِلنّ ِ
اس بَشريا َونَذيرا﴾ ،فجاء برسالة اإلسالم العظيم دين
وأمحرهم ،عربيهم وأعجميهم ،قال تعاىلَ ﴿ :وما أ َْر َسل َ

للا األوحد؛ ليخرج الناس من ظلمات طواغيت األرض إىل نور اإلسالم وهدايته ،فحمل رسول للا صلوات ريب وسالمه
عليه دعوة اإلسالم إىل قومه يف مكة املكرمة كنقطة انطالق ،مث أنشأ اجملتمع اإلسالمي يف املدينة املنورة ،وأقام دولة اإلسالم
اليت محلت دعوة للا ابللسان والسنان حىت دانت العرب ألمر للا طوعا وكرها ،وَكو َن أُمةا من دون الناس وصفها للا سبحانه
ت
ري أ َُّمة أُ ْخ ِر َج ْ
يف كتابه ابألمة الوسطَ ﴿ :وَك َذلِ َ
ك َج َعلْنا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا﴾ ،ووصفها خبي األمم يف قوله تعاىلُ ﴿ :ك ْن تُ ْم َخ ْ َ
لِلنّ ِ
ت
ري أ َُّمة أُ ْخ ِر َج ْ
اس﴾َ ،وأَكد الرسول عليه الصالة والسالم على خييتها هذه بقوله فيما رواه البخاري( :ابب ﴿ ُك ْن تُ ْم َخ ْ َ
لِلنّ ِ
الل عنه ،كنتم خي ّأمة
حممد بن يوسف ،عن سفيان ،عن ميسرة ،عن أيب حازم ،عن أيب هريرة رضي ّ
اس﴾  -ح ّدثنا ّ
الس َال ِس ِل ِِف أَ ْعنَاقِ ِه ْمَ ،ح ََّّت يَ ْد ُخلُوا ِِف ِْ
َّاس لِلن ِ
ري الن ِ
اْل ْس َالِم»)[ .صحيح
َّاسََ ،تْتُو َن ِبِِ ْم ِِف َّ
أخرجت للنّاس ،قالَ « :خ ْ َ
البخاري] .مث انتقل رسول للا صلوات ريب وسالمه عليه إىل الرفيق األعلى من بعد أن أدى األمانة ودخل الناس يف دين للا
أفواجا ،لِتنتقل أمانة محل رسالة اإلسالم من بعده ألُمتِه األمة اإلسالمية ،أي أن أمانة تبليغ رسالة اإلسالم أصبحت يف
أعناق املسلمني ،وبذلك نلوا شرف اخليية والشهادة على الناس ،فإن تنكبوا وقصروا يف محلها وتبليغها ُتملوا ِوزر تقصيهم
وأمثوا .ويبقى السؤال اآلن :هل ما زال املسلمون خي أمة أخرجت للناس؟ وهل انتفت عنهم صفة اخلي ِية والشهادة على
األمم من بعد أن استدار الزمان عليهم ،وتداعت عليهم األمم تنهش حلومهم وتنتهك حرماِتم وتنهب ثرواِتم ،بل وتعطل
العمل أبحكام دينهم؟
ك َج َعلْنا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا لِتَ ُكونُوا ُش َه َد َاء َعلَى النَّ ِ
ول
الر ُس ُ
اس َويَ ُكو َن َّ
ولكي ال خنرج عن املوضوع قوله تعاىلَ ﴿ :وَك َذلِ َ
َعلَ ْي ُك ْم َشهيِدا﴾ ،جاء يف كتاب (التيسي يف أصول التفسي /للعامل اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمي حزب التحرير

حفظه للا)" :الوسط يف كالم العرب :اخليار واخليار من الناس عدوهلم .جاءَ يف لسان العرب :إن أوسط الشيء أفضله
وخياره ،فوسط املرعى خي من طرفيه ،ومنه احلديث" :خيار األمور أوسطها" [رواه البيهقي  273/3والقرطيب ]154/2
ك َج َعلْنا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا﴾ أي عدالا ،ويضيف صاحب اللسان قائالا :هذا
وجاء فيه كذلك يف معن قوله سبحانهَ ﴿ :وَك َذلِ َ
تفسي الوسط ،وحقيقة معناه ،فإنه سبحانه تفضل على أمة حممد أبن جعلها أمةا وسطا بني األمم؛ لتكو َن شاهد اة على
الناس ،فجعلها للا سبحانه هبذا الوصف "األمة الوسط" أي األمة العدل؛ لتكو َن مؤهلةا للشهادةِ على الناس حيث إن
العدالةَ هي الشرط األساس للشهادة؛ وعليه يكون معن اآلية :إن األمةَ اإلسالميةَ ستكون شاهد عدل على األمم األخرى،
على أَنا بلغتهم اإلسالم .واآلية ،وإن جاءت بصيغة اإلخبار؛ إال أَنا يف معن الطلب من للا سبحانه لألمة اإلسالمية أن
تُبلِّ َغ اإلسالم لغيها من ِاألمم وإن مل تفعل ِأمثت ،فهي حجة على األمم األخرى ﴿لِتَ ُكونُوا ُش َه َد َاء َعلَى النَّ ِ
اس﴾ كما أن
الرسول حجة على ِ
ول َعلَ ْي ُك ْم َش ِهيدا﴾.
الر ُس ُ
األمة اإلسالمية بسبب تبليغه إايها اإلسالم ﴿ َويَ ُكو َن َّ
ُ

لك األمم،
هذا من وجه أن األمة اإلسالمية شاهد عدل على األمم األخرى بعد اإلسالم من حيث تبليغها لإلسالم لتِ َ
ومن وجه آخر فهي شاهد عدل على األمم األخرى قبل اإلسالم ،من حيث تبليغ الرسل السابقني رساالت رهبم ألقوامهم،
َِّب َوَم َعهُ َّ
َِّب يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َوَم َعهُ َّ
الر ُج َال ِنَ ،وأَ ْكثَ ُر ِم ْن ذَلِ َ
الر ُجلَُ ،والنِ ُّ
كما جاء يف احلديثََِ « :ييءُ النِ ُّ
ك ،فَ يُ ْد َعى قَ ْوُمهُ
َك؟
ول :نَ َع ْم .فَ يُ َق ُ
ك؟ فَ َي ُق ُ
ال ََلُ ْمَ :ه ْل بَلَّغَ ُك ْم َه َذا؟ فَ يَ ُقولُو َنَ :ل .فَ يُ َق ُ
فَ يُ َق ُ
ال لَهَُ :م ْن يَ ْش َه ُد ل َ
ت قَ ْوَم َ
ال لَهَُ :ه ْل بَلَّغْ َ
ِ
ْم ُك ْم؟
ال ََلُ ْمَ :ه ْل بَلَّ َغ َه َذا قَ ْوَمهُ؟ فَ يَ ُقولُو َن :نَ َع ْم .فَ يُ َق ُ
ولُُ :مَ َّم ٌد َوأ َُّمتُهُ .فَ يُ ْد َعى ُُمَ َّم ٌد َوأ َُّمتُهُ فَ يُ َق ُ
فَ يَ ُق ُ
الَ :وَما عل ُ
فَ يَ ُقولُو َنَ :ج ِ
َبََن أ َّ
ك َج َعلْنا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا لِتَ ُكونُوا ُش َه َد َاء َعلَى
َن ُّ
ك قَ ْولُهُ ﴿ َوَك َذلِ َ
الر ُس َل قَ ْد بَلَّغُوا؟ فَ َذلِ َ
َ
اء ََن نَبيُّ نَا فَأَ ْخ ََ
النَّ ِ
ول َعلَ ْي ُك ْم َشهيِدا﴾» فاألمة اإلسالمية شاهد عدل على األمم األخرى بعد اإلسالم وقبل اإلسالم على
الر ُس ُ
اس َويَ ُكو َن َّ
النحو الذي بيناه[ "...انتهى االقتباس من كتاب التيسي]
اس ََتْمرو َن ِِبلْمع ِ
وأما يف اآلية الثانية من سورة آل عمران يف قوله تعاىلُ ﴿ :كنْ تُم َخ ْري أ َُّمة أُ ْخ ِرج ْ ِ
روف َوتَ نْ َه ْو َن
َْ
ت للنّ ِ ُ
َ
ْ َ
َع ِن الْم ْن َك ِر وتُ ْؤِمنو َن ِِب َِّ
ّلل﴾ ،فقد جاءت أيض ا بعد حديث طويل عن أهل الكتاب؛ حيث َنى للا املسلمني أن يطيعوا
ُ َ

الكافرين ،ودعاهم إىل االعتصام حببله فال ُيذوا حذو أهل الكتاب؛ فجاءت اآلية ُمصرحةا خبيية أمة اإلسالم على األمم
ُيب بن كعب ومعاذ بن جبل وسامل موىل أيب حذيفة ،رضي للا عنهم؛
كلها ،قال عكرمة ومقاتل" :نزلت يف ابن مسعود وأ ِّ
وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن يهودا اليهوديني قاال هلم :حنن أفضل منكم ،وديننا خي مما تدعوننا إليه ،فأنزل للا
تعاىل هذه اآلية" .قال أبو هريرة" :معناه كنتم خي الناس ،جتيئون هبم يف السالسل فتدخلوَنم يف اإلسالم" قال قتادة" :هم
أمة حممد ﷺ ،مل يؤمر نيب قبله ابلقتال ،فهم يقاتلون الكفار فيدخلوَنم يف دينهم؛ فهم خي أمة للناس" .روى الرتمذي عن
ري أ َُّمة أُخ ِر َجت لِلن ِ
َّاس﴾ قال" :أنتم
هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه مسع رسول للا ﷺ يقول يف قوله تعاىلُ ﴿ :كنتُم َخ َ

تتمون سبعني أمة ،أنتم خيها وأكرمها عند للا" .وقال :هذا حديث حسن ،قال ابن كثي" :يعين خي الناس للنّاس ،واملعن:
أَنم خي األمم وأنفع الناس للناس".

نعم أيها اإلخوة ،إن خيية أمة اإلسالم مستقرة مستمرة هلذه األمة ما دامت احلياة؛ ألن وصف للا تعاىل هلا ابخليية
والشهادة على الناس وصف شرعي دل عليه النص داللة قطعية ،فقد ثبتت بدليل قطعي يف ثبوته ،قطعي يف داللته .فاألمة
اإلسالمية خي األمم ،وهي األمة الوسط ،أي شاهدة عدل على الناس منذ أن بن رسول للا ،صلوات ريب وسالمه عليه،
النواة األوىل هلذه األمة ،وإىل يومنا هذا وحىت تقوم الساعة ،وال يقدح يف خييتها هذه وشهادِتا تلك ما نزل ابألمة من فت
وبالاي أبعدِتا عن مستواها كأمة صاحبة رسالة عاملية خالدة ُمكلفة بتبليغها ،بعد هدم اخلالفة اإلسالمية مطلع القرن
املاضي ،ودليل ذلك أن وصف األمة ابخليية وصف شرعي غي معلل وغي مشروط حيث ال جمال للعقل أن خيوض فيه،
وهو هبذا الوصف حكم توقيفي ،هذا من جهة .ومن جهة أخرى فإن النصوص اليت تناولت مسألة اخليية والشهادة على
ِ
خمصص ُخيصصها يف جيل من
الناس من اآلايت واألحاديث ،جاءت أبلفاظ عامة مستغرقة لعموم أفراد املسلمني من غي ّ
األجيال ،وكذلك جاءت أبلفاظ مطلقة غي مقيدة بزمان ومكان معينني ،فقولهُ ﴿ :كنتُم﴾ وقوله ﴿ َو َجعلنا ُكم﴾ ألفاظ تدل

على العموم ،ويف هذا املعن يقول ابن عاشور يف تفسيه" :واملراد أبمة عمومُ األمم كلّها على ما هو املعروف يف إضافة أفعل

خري﴾ إىل اسم اجلنس ﴿أمة﴾ يفيد
التفضيل إىل النكرة أن تكون للجنس فتفيد االستغراق" .أي إن إضافة اسم التفضيل ﴿ َ
االستغراق ،أي استغراق عموم املسلمني يف كل مكان وزمان ،وكل ما ورد من نصوص تناولت هذه املسألة ،من آايت
وأحاديث ،جاء داالا على تفاضل بني األزمنة واألمكنة واألجيال بعضها على بعض.

ك َج َعلْنا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا
إذا ال بد أن نعلم ويعلم اجلميع أن للا تعاىل بني لنا الغاية من خلق الناس يف قولهَ ﴿ :وَك َذلِ َ
لِتَ ُكونُوا ُش َه َد َاء َعلَى النَّ ِ
ول َعلَ ْي ُك ْم َشهيِدا﴾ [البقرة ]143 :وهذا خطاب لألمة اإلسالمية وتكليف هلا
الر ُس ُ
اس َويَ ُكو َن َّ

لتحمل الرسالة بعد النيب حممد صلى للا عليه وآله وسلم إىل سائر الناس ،وقد َمحلها إايها النيب بعد أن بلّغ الرسالة وأدى
ت فِي ُكم ما لَن تَ ِ
ضلُّوا
األمانة وجاهد يف للا حق اجلهاد .وقف ﷺ يف حجة الوداع خياطب األمة قائالاَ ...« :وإِِّّن قَ ْد تَ َرْك ُ ْ َ ْ
ب ع َدهُ إِ ْن ا ْعتصمتم بِ ِه ،كِتاب َِّ
ت
ت َوأَدَّيْ َ
ك قَ ْد بَلَّغْ َ
اّللَ ،وأَنْ تُ ْم َم ْسئُولُو َن َع ِّن ،فَ َما أَنْ تُ ْم قَائِلُو َن؟ قَالُوا :نَ ْش َه ُد أَنَّ َ
َْ
َ َ
َ َ ُْْ
الس َم ِاء َويَ ْن ُكبُ َها إِ َىل الن ِ
َّاس :اللَّ ُه َّم ا ْش َه ْد ،اللَّ ُه َّم ا ْش َه ْد ،اللَّ ُه َّم ا ْش َه ْد»...
تُُ .ثَّ قَ َ
السبَّابَِة يَ ْرفَ عُ َها إِ َىل َّ
ُصبُ ِع ِه َّ
ص ْح َ
ال ِِب ْ
َونَ َ
(رواه أبو داود) .وهكذا شهد علينا النيب صلى للا عليه وآله وسلم ابلبالغ وُتميل األمانة وأشهد للا علينا ،وعلينا بعد ذلك
أن نشهد على الناس ابلطريقة نفسها كما فعل الرسول الكري صلوات للا عليه وسالمه .وقد بَني للا تعاىل أن هذه هي
ِ
اعل ِِف األَر ِ ِ
ال َربُّ َ ِ ِ ِ ِ
الغاية من اخللق قبل خلق آدم عليه السالم .قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ قَ َ
ْ
ك لل َْمالَئ َكة إِّّن َج ٌ
ض َخلي َفة قَالُواْ أ َََتْ َعلُ
ِ
ك ال ِّدماء وََْنن نُسبِ ِ ِ
ِ
ال إِِّّن أَ ْعلَ ُم َما لَ تَ ْعلَ ُمو َن﴾ [البقرة]30 :
َك قَ َ
سلَ
يها َمن يُ ْف ِس ُد فِ َ
فِ َ
يها َويَ ْسف ُ َ َ ُ َ ّ ُ
ح ِبَ ْمد َك َونُ َق ّد ُ
فاملالئكة عباد هلل ال يعصونه ﴿ َعلَ ْي َها م َالئِ َكةٌ ِغ َال ٌ ِ
صو َن َّ
اّللَ َما أ ََم َر ُه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤَم ُرو َن﴾ [التحري]6 :
ظ ش َدا ٌد َل يَ ْع ُ
َ
وعندما قال للا هلم﴿ :إِِّّن ج ِ
ِ
اع ٌل ِِف األ َْر ِ
ض َخلي َفة﴾ اآلية أدركوا أنه تعاىل سيجعل فيها من يعصي وذلك من لفظ
َ
(خليفة) ،ألن لفظ خليفة هنا مبعن من يستخلفه للا أي من يوكله ليقوم أبعمال التقوي والرعاية وغي ذلك مما يقوم به
املستخلَف على أمر ما ،فإذا كان َمث دور ألحد ما ابلتقوي والرعاية ،فهذا يعين أن َمث من ُيتاج إىل هذا التقوي وهذه الرعاية،
يها
وهذا يعين أنه سيحصل خروج على أمر للا ،وهذا ما يؤدي إىل الشقاء والضنك واهلرج ،ولذلك قالوا﴿ :قَالُواْ أ َََتْ َعلُ فِ َ
ك ال ِّد َماء﴾ وبتعبي آخر ،إذا كان الكون ليس فيه َمن أو ما يعصي فكل شيء يسي أبمر للا .فإذا
يها َويَ ْس ِف ُ
َمن يُ ْف ِس ُد فِ َ
أراد للا خلق من يقوم بعمل التقوي واهلداية ،فهذا يعين أنه سيكون هناك من خيتار الضالل ويعصي للا.
ولذلك فإن الغاية يف احلياة واليت بينها تعاىل قبل خلق آدم هي أن يكون اإلنسان عبدا هلل وأن يقوم بتعبيد اآلخرين هلل،
ممن ِ
يضل عن هذه العبادة أو يرفضها.
واآلن ال بد أن نعلم ويعلم اجلميع أن رسول للا ﷺ رسول إىل العامل أمجع .فهل وصل اإلسالم الذي جاء به نبينا حممد
ﷺ إىل الناس أمجعني؟ أم حنن املسئولون يف تبليغ هذا الدين وال يكون تبليغ هذا الدين إال إبقامة الدولة اإلسالمية؟

ول ِّ
اّلل إِل َْي ُكم َِ
اك إَِّل َكافَّة
َّاس إِِّّن َر ُس ُ
َجيعا﴾ [األعراف .]158 :وقالَ ﴿ :وَما أ َْر َسلْنَ َ
ْ
قال تعاىل﴿ :قُ ْل ََي أَيُّ َها الن ُ
لِّلن ِ
َّاس بَ ِشريا َونَ ِذيرا﴾ [سبأ .]28 :وقالُ ﴿ :ه َو الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ ِِب َْلَُدى َو ِدي ِن ا ْْلَ ِّق لِيُظْ ِه َرهُ َعلَى ال ِّدي ِن ُكلِّ ِه َول َْو َك ِرهَ
ِ ِ
ِ
ين يَلُونَ ُكم ِّم َن الْ ُك َّفا ِر َولِيَ ِج ُدواْ فِي ُك ْم
ين َ
آمنُواْ قَاتلُواْ الَّذ َ
ال ُْم ْش ِرُكو َن﴾ [التوبة ،33 :والصف .]9 :وقالََ ﴿ :ي أَيُّ َها الَّذ َ
ّلل ولَ ِِبلْي وِم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِغلْظَة َوا ْعلَ ُمواْ أ َّ
اآلخ ِر َولَ ُُيَ ِّرُمو َن
َن ّ
اّللَ َم َع ال ُْمت َِّق َ
ين لَ يُ ْؤمنُو َن ِِب ّ َ َ ْ
ي﴾ [التوبة .]123 :وقال﴿ :قَاتلُواْ الَّذ َ
ْكتاب ح ََّّت ي عطُواْ ا ْْلِزيةَ َعن يد وهم ص ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اغ ُرو َن﴾ [التوبة:
َما َح َّرَم ّ
ين أُوتُواْ ال ِ َ َ َ ُ ْ
َ َُْ َ
َْ
ين ا ْْلَ ِّق م َن الَّذ َ
اّللُ َوَر ُسولُهُ َولَ يَدينُو َن د َ
يل َِّ
 .]29وقال ﷺ« :من قَاتَل لِت ُكو َن َكلِمةُ َِّ
اّلل ِه َي الْعُلْيَا فَ ُه َو ِِف َسبِ ِ
اّلل» (متفق عليه).
َْ َ َ
َ

كره الكافرون على اخلضوع لسلطان اإلسالم ولسيادة شريعته وإن كانوا ال يكرهون على دخول اإلسالم لقوله
وهكذا يُ َ
تعاىل﴿ :لَ إِ ْك َراهَ ِِف ال ِّدي ِن﴾ [البقرة .]256 :فال غاية أن ال قانون يطاع وال تشريع يؤخذ إال ما أمر به للا وال حاكم إال
للا .وما يرتك عليه بعض الكفار من اعتقاد وعبادة فبأمر من للا تُركوا عليه.

ِ
وابألخي جيب علينا أن ِّ
بكل ما
نفسهُ من أجلنا ،إنه نبيُّنا الكريُ الذي َ
نذكَر أنفسنَا دائم ا مبن أفن حياتَه ونَ َذ َر َ
ضحى ِّ
ِ
ِ ِ
ُ ِ
وصل اإلسالمُ إلينا،
الوْه ِم إىل نوِر
اإلسالم والع ْلم ،فتلك الطر ُ
ميلك ليُ ْخر َجنَا من ظُلُمات اجلَ ْه ِل و َ
يق قد َرَو ِْتا دماء كثية حىت َ
حنن فيه من نعمة وخي عظيم؟
ندرك وحنف ُ
فهل ُ
ظ ما ُ
ِ
ِ
التضحية ابلغايل و ِ
النفيس يف ِ
سبيل إقامة الدولة اإلسالمية.
احلق وتبليغ الناس هذا الدين و
ال بُد لنا من الثبات على ِّ
ض ِحيَ ِة أبن ُف ِسنَا أو َوقْتِنا أو مالِنا يف ِ
سبيل استعادةِ احلك ِم
ومن تَ َرَك شيئ ا هللِ َعوضهُ للاُ خيا منه .وإذا أ ُِم ْرن أب َْمر أو اضطُِرْرن للت ْ
أعمال الدعوة ،بل األصل أن ال ِّ
نفكَر :هل نقومُ هبذا ِ
العمل أم ال،
فيجب علينا أال نَُؤِّج َل
أنزل للا؛
َ
مبا َ
ُ
ُ
فاألمر ال ُيتملُ
ُ
ِ
ِ
ض ِّحي
ض ِّحي ابلف ْرَد ْو ِس ،أم نُ َ
اتج الفروض ،ومثنُهُ غال .إنه الف ْرَد ْوس ،فهل نُ َ
التأجيل وال يقبلُ التفكي؛ ألنه فرض ،بل هو ُ
َ
ِ
ِ
َج ِل الف ْرَد ْوس؟!
أل ْ
نسأل للا أن ينفعنا مبا نسمع ،وأن ال جيعل ذلك حجة علينا ،كما نسأله تبارك وتعاىل أن ال ميقتنا ،ونسأله تبارك
وتعاىل أن يتجاوز عنا ،وأن يعفو عنا ،وأن جيعل ما نقول عظة لنا وسبيالا إىل صالح قلوبنا وأحوالنا وأعمالنا.

ِ
ين قَالُوا َربُّنَا َّ
اموا تَ تَ نَ َّز ُل َعلَ ْي ِه ُم ال َْم َالئِ َكةُ أ ََّل ََتَافُوا َوَل ََتْ َزنُوا َوأَبْ ِش ُروا ِِب ْْلَن َِّة الَِِّت
اّللُ ُُثَّ ْ
استَ َق ُ
قال تعاىل ﴿إِ َّن الَّذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
يها َما تَدَّعُو َن﴾
ُكنتُ ْم تُ َ
س ُك ْم َولَ ُك ْم فِ َ
وع ُدو َن * ََْن ُن أ َْوليَا ُؤُك ْم ِِف ا ْْلَيَاة الدُّنْ يَا َوِِف ْاآلخ َرة َولَ ُك ْم فِ َ
يها َما تَ ْشتَ ِهي أَن ُف ُ
[فصلت]31-30 :
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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