اجتباء هللا ألمة اإلسالم لقيادة الناس خلري الدنيا واآلخرة
َّاس﴾ فأمعن الفكر يف قوله ﴿لِلن ِ
ت لِلن ِ
َّاس﴾ ،فنحن خري هلم وليس
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
عندما تسمع قول هللا تعاىل ﴿ ُكنتُ ْم َخ ْ َ

فقط أفضلهم .يذكر الطربي رمحه هللا يف تفسريه عن عطية قال "خري الناس للناس" ،والناس لفظ عام يشمل املسلم وغري
املسلم؛ وهذا يعين أنه ال يصلح للناس  -كل الناس  -دنياهم إال املسلمون ،فال خري يف الدنيا بغري املسلمني.
أما خريان لغري املسلمني فهو أننا نبعدهم عن النار بدعوهتم لإلسالم ،كما قال أبو هريرة رضي هللا عنه" :جتيئون هبم يف

السالسل ،تدخلوهنم يف اإلسالم" ذكره الطربي.

ومن خريان هلم أننا نرمحهم يف القتال ،فال نقتل نساءهم وال ذراريهم وال عواجيزهم وال غري مقاتليهم ،وهذا ليس موجودا
عند أمة غري املسلمني.
ومن خريان هلم أننا إن حكمناهم ،ال جنربهم على دخول اإلسالم ،وإمنا يعطون اجلزية نظري محايتهم ،ومن عجز منهم
عن دفع اجلزية أعفيناه منها ،ومن عجز منهم عن رعاية نفسه فرضنا له من بيت املال كما فعل اخلليفة عمر رضي هللا عنه
مع العجوز اليهودي.
ومن خريان هلم أننا ال جنري عليهم يف حقهم كما حصل وقضى قاضي املسلمني ابحلق لليهودي على اخلليفة علي بن أيب
طالب رضي هللا عنه.
ومن خريان هلم أننا نعبّد هلم الطرق كما قال عمر" :لو أن بغلة عثرت يف العراق خلفت أن يسألين هللا عنها مل مل متهد

هلا الطريق اي عمر" فكيف بنفس بشرية؟!

ومن خريان هلم أننا ال نغدر هبم يف عهد أو أمان وأنه من يستجري بنا أجرانه حىت يسمع كالم هللا.
هذه أمثلة ال للحصر ،فإذا أدركنا خرييتنا لألمم مجيعا أدركنا تكليف هللا لنا بلزوم إيصال اخلري ألصحابه وهم البشرية
مجعاء ،وهذا اإليصال يقتضي أن نكون حنن أصحاب السيادة على البشرية ،إذ هذه السيادة هي أداة توصيل وتطبيق هذا
اخلري الذي كلفنا هللا به ولو وقف يف وجوهنا العامل ،وحاول أهل الشر منعنا ،كما قال تعاىلُ ﴿ :ه َو الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ
ِِب ْهلَُدى و ِدي ِن ا ْْل ِق لِيظْ ِهرهُ َعلَى ِ
الدي ِن ُكلِ ِه َول َْو َك ِرَه ال ُْم ْش ِرُكو َن﴾.
َ
َ ُ َ
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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