
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 المسلمين توكل وجو في الرأسمالية سالح – التخويف

 االنتخابات يف بقوة االشرتاؾ على ادلسلمني حتث ونداءات أصوات ارتفاع األخرية الربدلانية االنتخابات ختلل
 فوز من اخلوؼ تصاعد لقد. احملافظني حزب فوز من وخوفا الليبريايل احلزب لصاحل التصويت أجل من الفدرالية

 ىذه. العامة احلياة يف وادلسلمني اإلسالـ على اذلجمات عدد يف ادللحوظ االرتفاع نتيجة احملافظني حزب
 أجواء إف  . احملافظوف السياسيوف يطلقها اليت األجنيب من التحذيرات تغذيها عنصرية دوافع من نابعة اذلجمات

 الدعم وإعطائو السياسي العمل يف باالندماج ادلسلمني إلقناع الليبريايل احلزب لدى أداة أصبحت والرتقب اخلوؼ
 .ادلسلمني حلقوؽ واحلامي ادلدافع ىو أنو أساس على

 احلكاـ وتصرفات الغرب بالد يف الرأمسالية الطبقة تصرفات بني واالختالؼ التشابو أوجو مالحظة ىنا جيب
 العنف إىل الرأمسالية االستعمارية القوة من دعمب وفيلجؤ  فهم ادلسلمني بالد يف احلكاـ أما. ادلسلمني بالد يف

 الرأمسالية الطبقة أما. السياسي اإلسالـ يقودىا احملاولة كانت إذا وخاصة للتغيري حماولة أي على للقضاء والقمع
 تمعاجمل أنظمة يف االندماج إىل ادلسلمني دفع أجل من احملتملة العواقب من التخويف إىل تلجأ فهي الغرب بالد يف

 .منها احلماية وطلب

 يربر اخلوؼ" مفهـو عليو يسيطر أصبح البالد هىذ يف ادلسلمني عند العاـ الرأي أف نرى ذلكل نتيجة
 ادلسلمني هتجري وإىل كبرية مشقة إىل ؤدييس االنتخابات يف ادلشاركة عدـ إف تقوؿ أصوات فارتفعت. التصرؼ"

 وذىبت. لالندماج أساسك احملظورات تبيح الضرورات بقاعدة تقوؿ "فقهية" آراء ظهرت كما. البالد ىذه من
 ذلك عن واالمتناع شرعا واجب السياسية ياةاحل يف ادلشاركة أف ادعت حيث ذلك من أبعد إىل األصوات بعض
 ألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر.ا باب من حراـ

 ىذا جيهلوف ادلساجد إدارة على منيالقائ أف نرى اإلسالمية العقيدة من ىو اهلل من اخلوؼ أف رغم كذلك،
 القائم السياسي للعمل أبواهبا تفتح ادلساجد من الكثري ترى حيث. ادلسلمني شؤوف رعاية يف التفكري عند ادلفهـو
 أساس على القائم السياسي العمل وجو يف أبواهبا تغلق نفسو الوقت ويف احلياة، عن الدين فصل أساس على

 .اإلسالمية العقيدة

 اـحك ورائها من اليت ادلعاناة ىذه أسباب ذكر دوف ميةاإلسال األمة معاناة إىل ادلساجد ىذه تتطرؽ كذلك،
 ادلتعددة جرائمهم عن ويسكتوف الرأمسالية االستعمارية القوى مع ويتحالفوف ـاإلسال يطبقوف ال الذين ادلسلمني

 .البالد ىذه يف ادلسلمني أمن يضمن ذلك بأف األمة معاناة حقيقة عن صمتها ادلساجد ىذه وتربر. األمة ضد



. البقاء غريزة مظاىر من مظهر وأنو طبيعي شعور اخلوؼ أف تظهر اإلنساف نفسية يف العميق التفكري إف
 الشعور أف رغم لكن. الشعور ىذا معاجلة أجل من بأعماؿ اإلنساف ىذا يقـو باخلطر اإلنساف يشعر فعندما

 احملتملة العواقب من اخلوؼ تستعمل الرأمسالية الطبقة إف. مهم أمر إىل تفطنن أف علينا جيب طبيعي أمر باخلوؼ
 خيدـ النظاـ ىذا وأف النظاـ ىذا لفساد يتفطنوف ما سرعاف الناس ألف الرأمسايل، النظاـ على للحفاظ كوسيلة

 .اخلوؼ انعدـ إذا الرأمساليني طبقة فقط
 إىل تلجأ ما سرعاف السلطاف بيدىا اليت الطبقة أف القرآف يف ذكره جاء الذي التاريخ من تعلمنا لقد 

 بقولو كاف السالـ عليو موسى بو جاء الذي احلق على فرعوف فرد. ادلؤمنني وجو يف تشهره كسالح التخويف
ت لْ  َذر وِني ِفْرَعْون   َوقَالَ ﴿: لقومو لَ  َأنْ  َأَخاف   ِإنِّي رَبَّو   َوْلَيْدع   م وَسى   َأق ْ  اْْلَْرضِ  ِفي ي ْظِهرَ  َأنْ  وْ أَ  ِديَنك مْ  ي  َبدِّ

 .﴾اْلَفَسادَ 

 ىذا مع التعامل كيفية عن تساؤالت أنفسنا يف اخلوؼ أثار كلما عقيدتنا إىل الرجوع كمسلمني علينا جيب
 اإلدياف عقيدتنا أمور من أف على نعي أف علينا جيب. لصوابل اجملانبة الفعل داتر  نتجنب لكي وذلك. اخلوؼ

 ومن اهلل من فقط يكوف اخلوؼ بأف اإلدياف عقيدتنا من وأف. واآلخرة الدنيا يف جيرينا لذيا ىو وحده اهلل بأف
. غريزتنا إثارة نتيجة يكوف الذي اخلوؼ من أقوى اهلل إىل التقرب حبنا يكوف أف وجيب. أوامره معصية عواقب

ِلك م   ِإنََّما﴿: العزيز كتابو يف اهلل يقوؿ  إف ،﴾م ْؤِمِنينَ  ك ْنت مْ  ِإنْ  َوَخاف ونِ  َتَخاف وى مْ  َفاَل  لَِياَءه  َأوْ  ي َخوِّف   الشَّْيطَان   ذَ 
 يَا»: عنو اهلل رضي عباس بن اهلل لعبد وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نصيحة يف شرحو جاء ادلفهـو ىذا

 َوِإَذا َ، اللَّو فَاْسَألْ  َسأَْلتَ  ِإَذا ،ت َجاَىكَ  َتِجْده   اللَّوَ  اْحَفظْ  ،َيْحَفْظكَ  اللَّوَ  اْحَفظْ  ؛َكِلَمات   أ َعلِّم كَ  ِإنِّي غ اَلم  
َفع وكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمَعتْ  َلوْ  اْْل مَّةَ  َأنَّ  َواْعَلمْ  ،بِاللَّوِ  فَاْسَتِعنْ  اْستَ َعْنتَ  َفع وكَ  َلمْ  ِبَشْيء   يَ ن ْ  َكَتَبو   َقدْ  ِبَشْيء   ِإّلَّ  يَ ن ْ

 اْْلَْقاَلم   ر ِفَعتْ  ،َعَلْيكَ  اللَّو   َكَتَبو   َقدْ  ِبَشْيء   ِإّلَّ  َيض رُّوكَ  َلمْ  ِبَشْيء   َيض رُّوكَ  َأنْ  ىَعلَ  اْجَتَمع وا َوَلوْ  ،َلكَ  اللَّو  
 .الرتمذي رواه ،«الصُّح ف   َوَجفَّتْ 

 ودولة اإلسالـ سلطاف يقيم أف قبل مكة يف وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سرية يدرس الذي إف
 اهلل صفو  قدو . حاليا األمة تعيشها اليت اخلوؼ أجواء تشابو اخلوؼ من أجواء واجو أنو يرى ينةادلد يف اإلسالـ

 َواللَّو   اللَّو   َوَيْمك ر   َوَيْمك ر ونَ  ي ْخرِج وكَ  َأوْ  يَ ْقت  ل وكَ  َأوْ  لِي ْثِبت وكَ  َكَفر وا الَِّذينَ  ِبكَ  َيْمك ر   َوِإذْ ﴿: قائال األجواء ىذه
ر    مداىنة أو خوؼ أو كلل دوف العمل يف وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ استمر ذلك رغم ،﴾ينَ اْلَماِكرِ  َخي ْ

 اجملتمع غري الذي ونبيو دينو اهلل أعز حنين  وبعد. الضررين" "أقل حبجة الكفر قوى مع التحالف ودوف تنازؿ أو
 .البشر خري أجل من أمجعني والعامل

 رسوؿ عن تقولوف ماذا: ساساأل ىذا على احلراـ حيللوف الذين يف"التخو  "فقو أصحاب لنسأؿ نتوقف وىنا
 ىل ظروفنا؟ من بكثري أصعب ظروفا واجو أنو رغم يتنازؿ ومل يداىن مل الذي وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل
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 على لنحثهم الصغار لألطفاؿ حتكى قصص عن عبارة وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سرية أصبحت
 !اجملتمع؟ وقضايا السياسية القضايا معاجلة يف كلية نتجاىلها ذلك مقابل ويف حلسنةا األخالؽ

 ثقتنا فيو نضع الذي ىوو  وكيلنا ىو فاهلل. عقيدتنا من جزء اهلل على التوكل أف نتيقن أف ادلسلمني حنن علينا
 فيصبح الدنيا، دلتع كرتاثاال  وعدـ اآلخرة لعواقب تفرغال يعين التوكل يف اإلخالص فإف اوذلذ أحوالنا، كل يف

 يكوف احلاؿ ىذا ويف. للخوؼ ضحية الوقوع من عقولنا ودينع اجملتمع قضايا من مواقفنا يضبط اهلل على التوكل
 .ادلخلوقات من اخلوؼ وليس ألعمالنا الضابط ىو اخلالق من اخلوؼ

 األحزاب مع فالتحالف. لماينالع الرأمسايل النظاـ من وليس اهلل من األمن نبتغي أف ادلسلمني حنن علينا
 البالد ىذه يف النظاـ ىذا عوار كشف علينا جيب بل. إفالسو ظهر نظاـ مع حتالف ىو الرأمسالية السياسية

 فهي ىذا وعلى البشري العقل إنتاج من ألهنا فاسدة الرأمسالية األنظمة ىذه أف لألمة نظهر وأف اإلسالمية والبالد
 نظهر أف علينا جيب. البالد من غريىا أو كشمري أو العراؽ أو لبناف أو اليمن أو اسوري يف مشاكلنا حلل تصلح ال

 .النبوة منهاج على اليت اخلالفة دولة تطبقو الذي اإلسالـ ىو الوحيد احلل أف لألمة

 ضد اذلجمات أماـ وثباهتم بشجاعتهم قادة يكونوا أف وادلشايخ ادلساجد أئمة من تنتظر األمة إف وأخريا
 كيف األمة يعلموف معلمني يكونوا وأف. احلياة عن لدينا فصل نظاـ فساد تكشف مشكاة يكونوا وأف. ديننا

من ادلفاىيم اليت ختالف  ادلسلمني حلماية البالد ىذه يف يعملوا وأف. شيئا فيو تفرط ال كامال بدينها تتمسك
 اإلسالـ.

 نظاـ عليها يسلطو الذي للخوؼ ضحية تقع فأ هبا يليق وال اهلل على التوكل أمة ىي اإلسالمية األمة إف
 .احلياة عن الدين فصل

ْلت   َعَلْيوِ  ى وَ  ِإّلَّ  ِإلَ وَ  َّل  اللَّو   َحْسِبيَ  فَ ق لْ  تَ َولَّْوا فَِإنْ ﴿  ﴾اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  َوى وَ  تَ وَكَّ
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