
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 هللا؟ من أم النظام من احلماية تطلب هل
 تتطلب صلحةامل أن   بدعوى العلماين النظام يف السياسي العمل يف اخلوض على املسلمني حيفزون من املسلمة اجلالية يف البعض هناك

 املساجد من بتأييد النواب جملس يف مبقعدين مسلمتان فازت املتحدة الوالايت يف مؤخرا جرت اليت النصفية االنتخاابت ففي. ذلك
 اشرتاك مستوى رفع على تعمل املسلمة للجالية التابعة املنظمات بعض هناك كندا،  ويف. عامة بصفة املسلمة واجلالية اإلسالمية واملنظمات

 على وتعمل الكندي العلم ترفع املساجد بعض نرى وكذلك. غريهم مثل كنديون  مواطنون املسلمني أن   بدعوى االنتخاابت يف املسلمني
 املهرجان يف اجلالية خدمة جائزة ُمنح حيث - فورد دوغ - أونتاريو افظةحمل األول الوزير مع حصل مثلما احملليني السياسيني اسرتضاء
 .سيسوجايم مدينة يف ُعقد الذي للمسلمني السنوي

 اليتو  كندا  سكان من %3 تشكل ألقلية ميكن فهل. االنتخاابت يف املسلمني أتثري فكرة تصديق صعبي أن ه ُيالَحظ أن املهم منو 
 بل. النقاش أساس هو هذا ليس ذلك، نع النظر بغض لكن ؟االنتخاابت نتيجة يف مالحظ أتثري هلا كوني أن ثالث أو مدينتني يف تتمركز
 يُعر ف اإلسالمي الدينف. اإلسالمية العقيدة عن تنفصالن ال السياسي العمل يف اخنراطها وفكرة األمة مصاحل محاية ن  أ هو النقاش أساس
 مع العلمانيني السياسيني وأتييد العلماين النظام إىل الركون يتماشى فهل املصاحل، تلك حلماية اختاذها ميكن اليت الوسائل وحيدد األمة مصاحل
 ؟احلنيف اإلسالمي ديننا تعاليم

 قال كما  ويضران، ينفعنا الذي وحده وهو تعاىل هللا من أتيت احلماية أن يه إلسالميةا عقيدتنا نع نبثقت اليت ةرئيسيال ميهافامل من إن  
َفُعوكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمَعتْ  َلوْ  األمة َأن   َواْعَلمْ »: ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى احلبيب َفُعوكَ  لَْ  ِبَشْيء   يَ ن ْ َبهُ   َقدْ  ِبَشْيء   ِإل   يَ ن ْ  َعَلى اْجَتَمُعوا َوَلوْ  َلكَ  اّلل ُ  َكت َ

 منه طالبا ،خبالقه عالقته على فقط زيرك   املسلم جيعل احلقيقة هذه فإدراك. «َعَلْيكَ  اّلل ُ  َكتَ َبهُ   َقدْ  ِبَشْيء   ِإل   َيُضرُّوكَ  لَْ  ِبَشْيء   َيُضرُّوكَ  نْ أَ 
 .هللا حيمه مل ملن محاية توجد وال هللا، محاه من تضر   أن تستطيع قوة توجد فال. احلماية وحده

 املستضعفني عن والدفاع املضرة، من وأمواهلم وأهليهم أنفسهم عن ابلدفاع مأمورون املسلمون بل ،ابألسباب أنخذ أال   لكذ يعين ال
 ابملعروف األمر كذلك  تتضمن بل املادية، املمتلكات عن ابلدفاع حمصورة ليست املسلمني مصاحل أن مالحظة املهم من إنه مث. واملظلومني

ُتمْ ﴿: تعاىل قال. هللا إىل عوةوالد املنكر عن والنهي َهْونَ  ِِبْلَمْعُروفِ  َتَُْمُرونَ  ِللن اسِ  ُأْخرَِجتْ  ُأم ة   َخْيَ  ُكن ْ  .﴾ِِبّلل ِ  َوتُ ْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتَ ن ْ

 هذا عنه هللا يرض اخلطاب بن عمر ذكر ولقد. املنكر عن والنهي ابملعروف األمر فريضةب مقرونة أمة خريك  اإلسالمية األمة وصفة
 ."ِفيَها اّلل ِ  َشْرطَ  فَ ْليُ َؤد ِ  اأْلُم ِة، تِْلكَ  ِمنْ  َيُكونَ  َأنْ  َسر هُ  َمنْ ": قال عندما املعىن

 اإلسالم فهومم يوافق العلمانيني الساسة رضا كسب  بغية االنتخابية ابحلمالت والقيام العلمانية الربملانية االنتخاابت يف تصويتنا هل
 اإلسالم؟ وهدي عدل تبليغ على ينقادر  جتعلنا أو خالقنا عصيان من مأمن يف ستجعلنا عندهم احلماية ابتغاء وهل ة؟حلمايا طلبل

 الكرمي رسوله إىل تعاىل هللا أوحاه ما إىل الرجوع من ممنوعون ،مسلمني غري مأ مسلمني كانواأ سواء ،العلماين النظام يف السياسيني إن
 واملفاهيم القانونية والنظرايت الدساتري إىل الستناداب أيمرهم نظامهم بل. السياسية مقراراهت هماختاذ عند أو لرباجمهم إعدادهم عند ملسو هيلع هللا ىلص

 أَنْ َزلَ  ِبَا ََيُْكمْ  لَْ  َوَمنْ ﴿: سبحانه قوله يف ذلك من الكرمي القرآن يف تعاىل هللا حذران وقد. البشر وتشريع أهواء على بُنيت اليت االقتصادية
 .﴾اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َفُأولَِئكَ  اّلل ُ  أَنْ َزلَ  ِبَا ََيُْكمْ  لَْ  َوَمنْ ﴿: تعاىل وقوله ﴾الظ اِلُمونَ  ُهمُ  ُأولَِئكَ فَ  اّلل ُ 

 حتصل اليت هذه محاية فأي. اإلمث يف مشاركتهم يعين هلم ابلتصويت تعاىل هللا وعصيان اخلاطئة أفعاهلم يف السياسيني أولئك أتييد إن
 من ندعم حننو  اإلسالم عدل إىل الناس ندعو أن لنا كيف  مث ؟القيامة يوم هللا عذاب يستحق الذي هذا أمن وأي ؟تعاىل هللا غضب على

 اإلسالم؟ تعاليم يناقض بنشاط مونو يق
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 سياسيني ندعم وحنن الفواحش، عن وينهى سرةألا وحدة على احلفاظ إىل يسعى الذي اإلسالمي جتماعيالا نظامال إىل ندعو كيف
 واحلفاظ الثروات توزيع على املبين اإلسالمي االقتصادي النظام إىل ندعو كيفو  ؟اجلنسي الشذوذ وتطبيع االجتماعية الفردية إىل دعوني

 ؟واالحتكار الراب على املبين اجلائر الرأمسايل النظام يؤيدون لسياسيني االنتخابية احلمالت ننظم وحنن ،االقتصادية الناس حقوق على

 للسياسيني مسرحا ال للمجتمع، اإلسالم نظر وجهة تبليغ يف ُتسخ ر أن جيب منابران فإن للعدل صوات يكونوا أن املسلمون أراد إذا
 وسنة سبحانه هللا كتاب  ويتعلمون اإلميان بيئة فيها جيدون لشبابنا آمنا مالذا تكون أن جيب مساجدان إن. األصوات لتجميع العلمانيني

 أن جيب وهتافاتنا أصواتنا وإن. ملسو هيلع هللا ىلص برسوله وال ابهلل يؤمنون ال الذين العلمانيني السياسيني جنداتأل حاتسا تكون أن ال ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله
 .العباد رب عبادة إىل العباد عبادة من الناس إلخراج والدعوة هلم، صوت ال منع انئبة تكون

 يوج ه الذي الرأمسايل النظام يف منصهرونو  مسخرون همو  مصاحلنا محاية على نو قادر  السياسيني هؤالء نأ البعض يتوهم كيف  مث
 أول وهي - عمر إهلان أن   املاضية القليلة األسابيع يف علمنا فلقد ؟سياستنا على ويسيطر ثرواتنا لينهب اإلسالمي العامل ابجتاه أسلحته
 احملتلني اجملرمني الصهاينة عةومقاط فضح يف املتخصصة BDS حركة ضد   حتدثت - األمريكي الكوجنرس يف انئبة تُنتخب حمجبة مسلمة
 َأْوَهنَ  َوِإن  اً بَ ْيت اَّت ََذتْ  اْلَعنَكُبوتِ  َكَمَثلِ   َأْولَِياءَ  اّلل ِ  ُدونِ  ِمن اَّت َُذوا ال ِذينَ  َمَثلُ ﴿: تعاىل قال. يقاطعوهم أال   الناس ودعت فلسطني، ألرض

 .﴾يَ ْعَلُمونَ  َكانُوا  َلوْ  اْلَعنَكُبوتِ  َلبَ ْيتُ  اْلبُ ُيوتِ 

 فَ تَ وَك ُلوا اّلل ِ  َوَعَلى﴿: تعاىل قال. اإلسالمية العقيدة متطلبات من وهي للمسلمني الطبيعية احلالة هي ابهلل الثقة ن  إ :املسلمون أيها
ُتمْ   ِإنْ   .﴾ُمْؤِمِنيَ  ُكن ْ

 السياسة مسات مني ه ليتا األخالقي واجلنب زدواجيةواال والطمع للجشع جماال يدع ال وحده خالقه على يعتمد الذي القلب إن
 احلق عن التنازل وعدم والعزم والقوة الشجاعة عيني نصره يف والثقة عليه والتوكل هللا على االعتماد فإن ،ذلك من العكس على. العلمانية

 رسول ألغى فهل. مضده الناس أكثر كان  وإن احلق مع وقفوا الذين والصد ي قني والشهداء الراشدين واخللفاء ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسات من ذلكو 
 ؟احلكم يف بقائه يف رغبة الزكاة مانعي ضد محلته عن عنه هللا رضي بكر أبو تنازل وهل األكثرية؟ رغبة ضد كان  ألنه احلديبية صلح ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هللا لدين اربنياحمل أصوات ترتفع عندماو  اخلوفو  األمن ويف والعسر اليسر يف أحكامهاو  أفكارها مجيع يف تعاىل هللا إىل تعود اليت األمة
 الطرد واجهوا الذين الكرام وصحابته ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي الرسول وهداية وسلوك وآداب أبخالق تتمسكس األمة هذهف ،مبادئها عن لتنازلاب نيمطالب

 أي تروم ال ألهنا اجملتمعات من وغريه الكندي للمجتمع صحيحة بوصلة مةاأل هذه تكونوس. واقتناع وثبات شجاعة بكل والقتل التعذيبو 
 .واملظلوم الظامل هداية إىل ترمي إهنا بل الظاملة، األنظمة من منفعة

 احلياة ستئنافال دعوة كله،  العامل يف ُتسمع سوف دعوهتا فإن مشاكلها حلل البشرية احللول على ال وحده رهبا على تعتمد اليت واألمة
 .عودهتا يف يعجل أن تعاىل هللا نسأل. كله  العامل يف احلق عن احثنيلبل ومنارة للمظلومني ومالذا للمؤمنني درعا تُعترب اليت اإلسالمية

ُلَون ُكم﴿: تعاىل قال ُهم ِإَذا ال ِذينَ  * الص اِبرِينَ  َوَبشِ رِ  َوالث َمَراتِ  َواأْلَنُفسِ  اأْلَْمَوالِ  مِ نَ  َونَ ْقص   َواْْلُوعِ  اْْلَْوفِ  مِ نَ  ِبَشْيء   َولَنَ ب ْ  َأَصابَ ت ْ
 .﴾اْلُمْهَتُدونَ  ُهمُ  َوُأولََِٰئكَ  َوَرْْحَة   ر ّبِ ِمْ  مِ ن َصَلَوات   َعَلْيِهمْ  ُأولََِٰئكَ  * رَاِجُعونَ  ِإلَْيهِ  َوِإّن   ّلِل ِ  ِإّن   ُلواَقا مُِّصيَبة  
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