
 الرحيم الرمحن ا بسم

 الدائم والسالم األمنية التهديدات

 )مًتجم(

 التهديد عن يغفل أال جيب ،اً جديدًا أمريكيًا رئيس بايدن وتنصيب ترامب بإقالة ايطة التوترات كل مع
 .ادلسلمة ليةاجلا اخلصوص وجو وعلى العرقية قلياتواأل اجملتمع على البيض اليمينيون القوميون يشكلو الذي األمين

 حالة يف يكونوا بأن ادلسلمني تنصح الية ةالفيدرالي التحقيقات مكاتب قبل من إعالنات إصدار مت وقد
. واخلوف الرعب إثارة ليس ىذه رسالتنا من والغرض. مساجدنا على حمتملة وىجمات هتديدات ألي تأىب
 .اإلسالمي الوضع حقيقة نفهم أن علينا لكن الالزمة االحتياطات اختاذ إىل حباجة فنحن

 االضطهاد من فروا الذين ادلسلمني ادلهاجرين حياة مع تشابو أوجو إجراء ادلسلمني على السهل من يكون قد
 لنكن. ادلعاصر النجاشي ىو اليوم ادلطلوب أن نرى قد. النجاشي من األمن على وحصلوا احلبشة إىل مكة من

 .النظام ىو النجاشي كان حي  دي احل العصر يف جناشي يوجد ال للغاية، واضحني

 اعتماد أوراق حول إجيابية أفكار لدينا وحىت وآخرين، أوباما مع زائفة مقارنات نقيم قد ذلك، على عالوة
 مت الذي القائم العلماين النظام يطبقون األمريكيني الرؤساء أنًا وتكرار ًا مرار  شهدنا لقد. ترامب مقابل بايدن
 .األجانب وكراىية الديين وتعصبو عنصريتو يف ليوع ادلؤسسي الطابع إضفاء

 .حكمهم يف ومن البيض تفوق مع امحوتتس تولد العلمانية إن

 .ادلسلمون يواجهو الذي العنيف الفعل ورد التخويف مناخ توجد العلمانية إن

 اإلسالم إىل لإلساءةًا مطلقًا ترخيص اإلعالم وسائل منح خالذلا من يتم اليت السهولة توجد العلمانية إن
 .ذلك إىل وما واألصولية والتطرف اإلرىاب مثل عاطفية مصطلحات مع مستمرة خادعة روابط وإقامة

 حتمي أمر ىذا أن واضح إدراك مع ولكن جبدية الوشيك األمين التهديد من التحذير نأخذ أن جيب
 .وسيستمر

 .باحلق والتمسك وادلثابرة الصرب رورةبض يذكرنا سبحانو ا أن نتذكر أن جيب ،والضيق الشدة أوقات يف

رَك وا َأن النَّاس   َأَحِسبَ ﴿ :2 آية العنكبوت سورة يف سبحانو ا قال . ﴾ي  ْفتَ ن ونَ  َل  َوه مْ  آَمنَّا يَ ق ول وا َأن ي  ت ْ
 َجاَءه مْ  ك ِذب وا دْ قَ  َأن َّه مْ  َوظَنُّوا الرُّس ل   اْستَ ْيَأسَ  ِإَذا َحتَّى﴿ :111 آية يوسف سورة يف سبحانو ا ويذكرنا

 :212 آية البقرة سورة يف وتعاىل سبحانو ويقول. ﴾اْلم جِرمين اْلَقْومِ  َعن بَْأس َناِ  ي  َرد   َوَل  َنَشاء   َمنْ  فَ ن جِّيَ  َنْصر نَا
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ا اْلَجنَّةَ  َتْدخ ل وا َأن َحِسْبت مْ  َأمْ ﴿ ه م  مَّ  قَ ْبِلك م ِمن َخَلْوا الَِّذينَ  مََّثل   يَْأِتك م َوَلمَّ ت ْ  َحتَّى   َوز ْلزِل وا َوالضَّرَّاء   اْلَبْأَساء   سَّ
 .﴾َقرِيب   اللِ  َنْصرَ  ِإنَّ  َأَل  اللِ  َنْصر   َمَتى   َمَعه   آَمن وا َوالَِّذينَ  الرَّس ول   يَ ق ولَ 

ث مَّ  ،اأْلَنِْبَياء  »: قال بالًء؟ أشد الناس أي  : ملسو هيلع هللا ىلص النيب سئل: قال عنو ا رضي وقاص أيب بن سعد وعن 
َلى الرَّج ل  َعَلى َحَسِب ِديِنهِ  ،اأْلَْمَثل  فَاأْلَْمَثل   َوِإْن َكاَن ِفي ِديِنِه رِقَّة   ،َفِإْن َكاَن ِفي ِديِنِه َصاَلبَة  زِيَد َصاَلبَة   ،ي  ْبت َ

 .أمحد رواه «ِطيَئة  َوَل يَ َزال  اْلَباَلء  بِاْلَعْبِد َحتَّى َيْمِشَي َعَلى اأْلَْرِض َما َله  خَ  ،خ فَِّف َعْنه  

 األمر ىو فهذا - سواء حد على وادلصاعب السهولة أوقات يف بفخر، اإلسالم مع الوقوف إىل حباجة إننا
 .القادم جليلنا وادلثال والتوقع

 أن من الرغم وعلى. احلبشة إىل جلأوا الذين ادلهاجرين عن ادلذكور السابق ادلثال منًا درس نتعلم دعونا
 للعودة باستمرار يتوقون كانوا ألهنم راضني أو مستقرين غري زالوا ما أهنم إال والسالم، األمن احققو  ادلهاجرين
 .اإلسالمي احلكم ظل يف معو والبقاء ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مع ليكونوا

 وتطبيق حلماية حنتاجو الذي األمن لدينا ليس كمجتمع، العامل، يف مكان أي يف ذلك، من النقيض وعلى
َمام  ج نَّة  » :ملسو هيلع هللا ىلص ا رسول قال وكما. أكرب اإلسالمي للحكم توقنا يكون أن جيب لذلك، ؛ديننا حكامأ ِإنََّما اْْلِ

 .«ي  َقاَتل  ِمْن َورَائِِه َوي  ت ََّقى ِبهِ 

 منهاج على الراشدة )اخلالفة اإلسالمي احلكم قيام أجل من ونعمل األمام إىل نتطلع أن جيب ا، شاء إن
 .النبوة(
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