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 االنتخابات انعكاسات

 )مًتجم(

. ادلخاوف من قضايا 6102مشاعر من اخلوف والصدمة وخيبة األمل أصابت ادلسلمني بعد انتخابات 
عتداءات على التزايد امثل تسجيل أمساء ادلسلمني، اإليقاف للتفتيش، منع ادلسلمني من دخول أمريكا، 

 اديث اجلالية ادلسلمة يف أمريكا.ل يف أحادلسلمني أصبحت الشغل الشاغ

نكثف نشاطنا يف لعنا وجّل، بل جيب أن تدف إن ىذه التهديدات جيب أن تقوي صلتنا وإمياننا باهلل عز
زا ذلم على فّ يش حموأصحابو يف مكة عندما كان عداء أىل قر  محل الدعوة متاما كما حدث مع رسول اهلل 

 ود.التحدي والصم

مريكا حمافظ على نفسو ومساره أنظام احلكم يف أن  6114عام و  6111ت عام بانتخاالقد أثبتت 
حىت لو جاءت نتيجة ل بغض النظر عن شخصية احلاكم، و سوف يستمر على ىذا ادلنواوأنو وسياساتو 

 سلمني جيب أن تبقى كما ىي.، فإن توقعات ادل6102ذلذا العام  "مغايرة"نتخابات الا

صرهتم قريش يف شعب بين ىاشم اا حمشقة عندموأصحابو من عنت و  ل لو تذكرنا ما مر بو الرسو 
لوجدنا أن ذلك ما قتصاديا واجتماعيَا دلدة ثالث سنوات حىت أكلوا أوراق الشجر من اجلوع، اوقاطعتهم 

اليت قرضت  - ضةاألرَ  -على احلق حىت نصرىم اهلل بأضعف جنده  وثباتا   عزمية، بل زادىم إصرارا   أوىن ذلم
أكابر ادلناىضني للدعوة ة ادلقاطعة الظادلة. لقد ثبت ادلسلمون األوائل على احلق، حىت شهدوا إسالم صحيف

 يب جهل وسهيل بن عمرو.أعكرمة بن أمثال عمر وخالد و 

فال يصح أن جنعل قبولنا يف اجملتمع على حساب ديننا، بل إن جذبنا اليوم يوم الثبات على احلق، 
نا يف اجملتمع جيب أن يكون طأساس اإلسالم وال شيء غري اإلسالم. إن اخنراللمجتمع جيب أن يكون على 

اليت تشكل منهاج حياتنا  على أساس عقيدتنا الفكرية والروحية واليت تنبثق عنها ىويتنا وقيمنا اإلسالمية مبنيا  
 .الشامل

نسى انتماءنا ألمتنا وأن ال نفا  على إسالمنا وقيمنا وىويتنا اإلسالمية، أن حن إن من الواجب علينا
اإلسالمية يف بقية أقطار العامل فنحن أمة واحدة من دون الناس. إن تطلعاتنا يف ىذه الديار جيب أن تتفق مع 
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سر عظمة اإلسالم من أجل قيم وطنية بالية. علينا أن نتذكر أننا عقيدتنا اإلسالمية لنحافظ على ىويتنا فال خن
 حانو دون زيادة أو نقص أو تنازل.اهلل سب سفراء لإلسالم حنمل رسالتو كما أمر

، وأال نسعى لتحقيق مصلحٍة دنيوية أو سياسية ىو حيتم علينا أن ال خنشى هتديدا  إن حفظ اإلسالم كما 
ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَ ْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَنْ ُفِس ﴿على حساب اإلسالم. قال تعاىل:  َولََنب ْ

ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا لِلَِّو َوِإنَّا ِإلَْيِو رَا ِر الصَّاِبرِيَن * الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ ِجُعوَن * ُأولَِئَك َعلَْيِهْم َوالثََّمَراِت َوَبشِّ
َأْم َحِسْبُتْم َأن ﴿وقال أيضاَ:  [013-011 :البقرة] ﴾َواٌت ِمْن رَبِِّهْم َورَْحَمٌة َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْهَتُدونَ َصلَ 

ُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوزُ  ت ْ ا يَْأِتُكم مََّثُل الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن قَ ْبِلُكم مَّسَّ ى يَ ُقوَل الرَُّسوُل ْلزُِلوْا َحتَّ َتْدُخُلوْا اْلَجنََّة َوَلمَّ
 [602: البقرة] ﴾َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُو َمَتى َنْصُر الّلِو َأال ِإنَّ َنْصَر الّلِو َقرِيبٌ 

وجل، وأن  أننا عبيد هلل عزّ كامال ب ذا سلمنا تسليما  إإن احلفا  على ىويتنا اإلسالمية لن يكون إال 
إن اخلالص من اخلوف واليأس ال يكون إال و  ،ء من اهللرض ما ىي إال امتحان وابتالألحياتنا على ىذه ا

بالعودة إىل اهلل عّز وجّل. إن الثبات على ىدي اهلل وهنجو ىو ادلعني لنا للخالص من اليأس واخلوف، قال 
َن الظَّاِلِميَن، َوِإن فَِإن فَ َعْلَت فَِإنََّك ِإًذا مِّ  ۖ  َواَل َتدُْع ِمن ُدوِن اللَِّو َما اَل يَنَفُعَك َواَل َيُضرَُّك ﴿تعاىل: 

ُيِصيُب ِبِو َمن َيَشاُء ِمْن  ۖ  َوِإن يُِرْدَك ِبَخْيٍر َفََل رَادَّ ِلَفْضِلِو  ۖ  َيْمَسْسَك اللَُّو ِبُضرٍّ َفََل َكاِشَف َلُو ِإالَّ ُىَو 
 .[013 :يونس] ﴾َوُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  ۖ  ِعَباِدِه 

ْل َعَلى ﴿قال تعاىل:  َقْد َجَعَل اللَُّو ِلُكلِّ َشْيٍء  ۖ  ِإنَّ اللََّو بَاِلُغ َأْمرِِه  ۖ  اللَِّو فَ ُهَو َحْسُبُو َوَمن يَ تَ وَكَّ
 [3: الطالق] ﴾َقْدرًا
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