
 

 الخطبة االولى،

 وَ لْتَُكْن ِمنْكُم أُمَّةٌ یَدُْعونَ إِلَى الخَیِْر وَ یَْأمرون ِبالمَعروف
 و ینهون عن المنكر و وأولئك هم المفلحون (104)آل

 عمران
 

 صنف علماء المسلمین االلتزامات في فئتین رئیسیتین:

  فرد العین  (التزام فردي)  وفرض كفایة  (التزام مجتمعي).

  وتشمل فروض العین الصالة والزكاة والصیام والحج والربح الحالل وأكل الحالل والنظافة

 والصالح العام هللا واألسرة والمجتمع.  هذه االلتزامات الفردیة إلزامیة على جمیع المسلمین الذین

 یستوفون معاییر المسؤولیة األخالقیة و  المكلف  (المسؤولیة األخالقیة نتیجة النضج الفكري

  والجسدي).

 یشمل فرض كفایة (االلتزام المجتمعي) العمل على القضاء أوًال على األضرار في المجتمع ثم

 ترسیخ الخیر على نطاق واسع. لقد  استوعب العلماء جوهر اآلیة المذكورة أعاله في الحكمة

 الشرعیة  درء المفاسد وجلب المصالح . لقد بذلوا جهًدا في أمر عملیة االلتزام المجتمعي مثل

 "درء المفاسد" ثم "جلب الفوائد" ألن الخیر ال یمكن أن یتراكم حتى یزول الضرر الذي یمنع

 ظهور الخیر وإثباته. وال یمكن تحقیق الفوائد واستدامتها ما لم تتم إزالة األضرار التي تمنع

 ظهورها وتوخي الیقظة للوقایة المستمرة من حدوث تلك األضرار. ال یمكن أن یتراكم الخیر

 حتى تزول األضرار التي تمنع ظهور الخیر. ال یمكن تحقیق الفوائد واستدامتها حتى یتم القضاء

  على األضرار األولیة.



 إن المنظمات اإلسالمیة التي تعمل على تمكین المجتمع المسلم األمریكي تجاه هذه المسؤولیة

 األساسیة  لألمر بالمعروف والنهى عن المنكر   - لتنفیذ التزاماتنا المجتمعیة - تدعو باستمرار إلى

 مشاركة المسلمین األمریكیین في  إحصاء  2020 كعمل حاسم یمكن النظر إلیها في إطار الوفاء

 بالتزاماتنا المجتمعیة- فرد-كفایة  . لإلتحاد في  العمل هو االلتزام بالعمل في كل مجال من مجاالت

  المشاركة المجتمعیة بما في ذلك التغییر من خالل المشاركة المدنیة.

 كیف نساعد بعضنا البعض تجاه البر - الذي یشیر إلى كل مفاهیم الخیر (محاربة عدم المساواة

 في الدخل ، ومكافحة التدهور البیئي ، ومحاربة الفساد السیاسي ، واحتضان أفراد المجتمع) -

 والتقوى - التقدیس ؟

  ال یحدد القرآن بالتفصیل - ومع ذلك ، یمكن إطالق العنان إلبداعنا وذكائنا في العمل على

 اكتشاف ذلك ، وتنظیم أنفسنا ، والدعوة ، وتضخیم أصواتنا.

  احدى الوسائل العدیدة التي یمكن من خاللها للمجتمعات األخرى تحقیق غایاتها - وبالتالي یمكن

 للمسلمین األمریكیین التعلم من تلك التجارب - هي عملیة المشاركة المدنیة .  وفي عام 2020

 لدینا فرصة للقیام بذلك من خالل المشاركة في احصاء 2020.

  بموجب الدستور ، یتعین على الحكومة تعداد كل فرد في الوالیات المتحدة كل 10 سنوات: وهذا

 یشمل الجمیع بغض النظر عن جنسیتهم أو وضعهم كمهاجرین ، ویشمل الالجئین ، ویشمل

 الطالب الدولیین. یستخدم تعداد هؤالء األفراد ألغراض عدیدة وبشكل رئیسي من أجل:

 ■ توفیر األساس لتقسیم األموال الفیدرالیة على الوالیات والوالیة القضائیة داخل الوالیات:

 سیتم تحدید مقدار األموال التي ستحصل علیها والیتنا ومدینتنا من المیزانیة الفیدرالیة من خالل

 نتائج إحصاء  2020.

 إتخاذ قرار بشأن التمثیل السیاسي لكل والیة: یمكن لمشاركتك في اإلحصاء أن تحدد عدد■
 المقاعد التي ستشغلها والیة بنسلفانیا  في الكونغرس ، وبالتالي یمكنها اتخاذ قرار بشأن السیاسات

 .المطبقة - وهي فرصة واضحة لتشكیل  البر

 ■تحدید البرامج الفیدرالیة مثل إعانات اإلسكان والغذاء للمحتاجین ، ومقدار األموال التي

 ستحصل علیها مدرسة طفلك في النهایة.

 



 كل 10 سنوات لدینا هذه الفرصة التاریخیة للمسلمین من اجل المشاركة في التعداد والتأثیر بشكل

 إیجابي على حقوق المهاجرین والطبقة العاملة وجیراننا هنا في والیة بنسلفانیا . سیكون لك رأي

 في كیفیة استخدام دوالراتك الضریبیة ، وكیف یتم تمویل مدارسك ، وكیف یتم تمثیل صوتك في

 العاصمة.

  

 وفقنا اهللا ألخذ واجباتنا المجتمعیة بأكبر قدر من الجدیة وإعطاء هذا المجتمع التوفیق إلحداث

 فرق في اتجاه بالدنا.

 

 

 الخطبة الثانیة،

 

 مرة أخرى ، إذا كنت تعیش في الوالیات المتحدة ، فیرجى المشاركة في احصاء 2020. یمكنك

  القیام بذلك بسهولة على

/https://my2020census.gov 

  أو یمكنك االتصال بمكتب اإلحصاء على الرقم  2020-330-844 ،  تذكر أن معلوماتك آمنة

 وال یمكن ألي وكالة فیدرالیة أو محلیة الوصول إلى ردودك. أشجعك على إكمال إحصاء 2020

 في أقرب وقت ممكن وأیًضا للتسجیل للتصویت قبل الموعد النهائي للوالیة في 19 أكتوبر

 2020 وطلب إجراء اقتراع بالبرید قبل 27 أكتوبر إذا كنت مسجًال حتى تتمكن من التصویت في

 االنتخابات العامة یوم الثالثاء 3 نوفمبر 2020.

 

 

 تذكر فتوى المغفور له الشیخ طه جابر العلواني حول المشاركة السیاسیة والمدنیة (توفي 4

  مارس 2016 رضي اهللا عنه)

https://my2020census.gov/
https://my2020census.gov/


 یتحتم على المسلمین المشاركة بنشاط لألسباب التالیة:

  من أجل حمایة حقوقنا كمواطنین أمریكیین،یجب أن نشارك في السیاسة.●

  یمكن لمشاركتنا أن تسهل دعمنا إلخواننا المسلمین  في جمیع انحاء العالم.●

  تفاعلنا مع غیر المسلمین و انخراطنا سیساعد في نشر رسالة اإلسالم.●

 تساعد على نقل عالمیة اإلسالم...●

 مشاركتنا "واجب" في  اإلسالم  و لیس مجرد "حق" یمكن أن نتنازل عنه متى شئنا. إنه یتیح لنا

 الفرصة لحمایة حقوقنا اإلنسانیة، و ضمان تلبیة احتیاجاتنا، و العمل على تحسین الظروف

 المعیشیة للمسلمین و غیر المسلمین في امریكا و خارجها...

 كل ما یساعدنا في تحقیق هذه األهداف النبیلة یصبح  واجبا شرعیا . و هذا یشمل:

 دعم (سیاسي و مالي ) للمرشحین غیر المسلمین الذین تتوافق معتقداتهم و قیمهم معتقداتنا

 كمسلمین، و الذین یعالجون و یدعمون قضایانا ....

 التسجیل من اجل التصویت ثم  التصویت.  على الرغم من أنهما عمالن  منفصالن،  إال انهما جزء

  ال یتجزأ من العملیة اإلنتخابیة.

 مشاركتنا في هذه العملیة إلزامیة .

 

و القربى ذي ایتاء و اإلحسان و بالعدل یأمر اهللا            إن

لعلكم یعظكم البغي و المنكر و الفحشاء عن          ینهى

 تذكرون النحل  (90)

 

 



   نهایة الخطبة


