
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 الِغر   ترامب

 حفيظة املتحدة ايتالوال دخول من سالميإلا العامل يف دول سبع من املسلمني منع ترامب قرار اثرأ لقد
 اإلدارات اختذهتا اليت املتواصلة القرارات ضمن من قرار من أكثر ليس القرار هذا أن ومع أمريكا، يف املسلمني
 يكون أن املسلمني على الواجب من فإن اإلرهاب"، على "احلرب عليه طلقي ما محلة ضمن األمريكية
 فهم ضمن جراءاتإلوا القرارات هذه مثل على الرد كيفية  وعلى احلالية الوقائع فهم على وتركيزهم اهتمامهم

 يلي: كما  الشرعية حكاماأل

 واضحة مريكاأ يف قراطيوالدمي اجلمهوري حلزبنيا قبل من تستخدم اليت "واجلذب الدفع" سياسة إن -1
 وقبول احتضان إىل اجلمهوريني قبل من املسلمني عن إعراضو  رفض فمن. النهار رابعة يف الشمس وضوح

 على دجب يعمالن وكالمها املسلمني، ملصلحة ابالا  يلقي ال احلزبني كال  أن مع الدميقراطيني، قبل من للمسلمني
 رفضه يف األمثلة أروع ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ضرب ولقد. سالماإل مع ابلكلية يتعارض الذي الرأمسايل املبدأ خدمة

 :تعاىل قال دعوته، يف الستمراراب له السماح مقابل سالميةاإل األحكام بعض عن ابلتنازل مكة هلأ عروض
 .[6 :الكافرون] ﴾ِدينِ  َوِلَ  ِديُنُكم   َلُكم  ﴿

 هللا أن إال إليه، والسكون للخوف كونالر  حنو تدفعهم غرائزهم فإن ابخلوف يُقادون عندما الناس إن -2
 وابلعمل عليه وابالعتماد هللا على ابلتوكل ولكن ،منه مفر ال واالبتالء التمحيص أبن يذكران وتعاىل سبحانه

ُتم   َأم  ﴿ :تعاىل قال املؤمنني، لعباده هللا سنة االبتالء إن. وتعاىل سبحانه هللا إىل نتقرب فإننا الدؤوب،  َأن   َحِسب  
َنَّةَ  ُخُلواَتد   ا الَِّذينَ  َمَثلُ  َيَ ِتُكم   َوَلمَّا اْل  ُهمُ  قَ ب ِلُكم   ِمن   َخَلو   الرَُّسولُ  يَ ُقولَ  َحّتَّ  َوزُل زُِلوا َوالضَّرَّاءُ  ال َبأ َساءُ  َمسَّت  

 نسمح أال الواجب من نهإ. [214 :البقرة] ﴾َقرِيب   اّللَِّ  َنص رَ  ِإنَّ  َأَل  اّللَِّ  َنص رُ  َمَّت  َمَعهُ  آَمُنوا َوالَِّذينَ 
 جعلنا وإن. وحرام حالل من الشرعية حكامألا وفق تسري عمالناأ تبقى حىت ويوجهها عمالناأ يسري أن للخوف
 عن وفصلنا إبعادان أجل من ملل أو كلل  دون يعملون للذين نصراا  يكون هذا فإن ألعمالنا املسري هو اخلوف
 نأو  سالم،إلاب مطلقة ثقة لدينا تكون نأ علينا جيب بل. لمنياملس صفات غري على وهذا اإلسالمية، األمة

 جياللأل مثاالا  لنكون سالم،إلا إليهم وحنمل الناس مع نتفاعل وأن سالمية،إلا وقيمنا هويتنا على حنافظ
نِ  النَّاسَ  ََت َشُوا َفَل ﴿ تعاىل: قال وخشيتهم، الناس خوف من لنا هللا حتذير ولنتذكر. القادمة َشو   ﴾َواخ 

 .[44 :املائدة]
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 الرئيس أكان وسواء .االضطراابت وخلق والقتل التخريب املميزة وصفاهتا الرأمسالية مسات من إن -3
 بني وما اخلفية وابماأ طائرات هجمات بني فما. واحدة املسلمني حنو العامة السياسة نإف دميقراطيا أم مجهوراي

 قبل من رمحة وبدون قساوة بكل تنفيذها جيري العامة السياسات فإن والصرحية، املعلنة ترامب وأوامر تصرحيات
 عن وغين غريهم، ومن املسلمني من أمريكا من إنسان مليوين من أكثر ترحيل مت وابماأ عهد ففي. الرأمساليني

 من املسلمني منع من السياسات هذه مبثل للقيام لرتامب مهدت اليت هي السابقة وابماأ سياسات نأ التذكري
 .البعض بعضها عن الواحدة العائلة أفراد وفصل أمريكا لدخو 

 وأعمال للسياسات حتمية نتيجةهي  املسلمني قبل من عامة الغرب ودول مريكاأ إىل اهلجرة ظاهرة إن
 السبعة البلدان بعض واحتالل ابلطائرات قصف من املسلمني على الدول هذه ومتارسها مارستها اليت القتل

 على ويذلون يهانون املسلمني إن بل فحسب، هذا وليس. خريةألا القرارات حسب نعامل قائمة يف املدرجة
 تَ ر َضى َوَلن  ﴿ تعاىل: قال. عائالهتم أفراد من تبقى من مع اهلروب أجل من احلدود وعلى السفارات أبواب
 .[120 :البقرة] ﴾لَّتَ ُهم  مِ  تَ تَِّبعَ  َحّتَّ  النََّصاَرى َوَل  ال يَ ُهودُ  َعن كَ 

 املسلمون اأيه

 من اجملتمع مع والتفاعل كمسلمني،  ابعض بعضنا ومعاضدة سالم،إلا أبحكام التقيد علينا الواجب إن
 وإظهار املسلمني، جتاه الغربية والفساد النفاق سياسات وفضح سالم،إلا عن اخلاطئة السلبية النظرة إزالة أجل

 الستئناف العاملي العمل ومناصرة ودعم ،والظلم اجلور ملبادئ كبديل  سالمإلا وإظهار وقيمه، سالمإلا عظمة
 يكون ال اآلخرة يف والنجاة الدنيا يف السعادة نيل إن. النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة إبقامة سالميةإلا احلياة

 لقا. واملعني والناصر احلافظ هو لنا هللا كتب  ما إال يصيبنا لن نهأب ونذكركم. سالمإلا أبحكام اباللتزام إال
َتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ ﴿ تعاىل:  .[24 :نفالاأل] ﴾ ُُي ِييُكم   ِلَما َدَعاُكم   ِإَذا َوِللرَُّسولِ  ّلِلَِّ  اس 
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