
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 :البلدية للمجالس االنتخابات بخصوص نماركالد في المسلمين إلى مفتوحة رسالة
 اإلسالم أساس على إال السياسية الحياة في تأثير أو وزن أي لكم يكون لن: المسلمون أيها

 بني دائر االنتخابات حول النقاشو . أشدها على االنتخابية واحلمالت الشهر، هذا يف البلدية للمجالس االنتخابات جتري
 املثال سبيل فعلى .االنتخابات يف املشاركة على املسلمني حلث املبادرات بعض بإطالق البلديات بعض قامت وقد أيضا، املسلمني

 االنتخابات يف املشاركة نسبة رفع هبدف وذلك تدريبية، دورة هيئة على الدميقراطية، الرتبية حول موجهة حبملة أورهوس بلدية قامت
 .األوروبية غري األصول ذوي األجانب بني

 أيضا، املسألة هذه خبصوص نلتزم، أن جدا املهم من فإنه احلياة، يف أمورنا مجيع يف احلال هو كما :األعزاء المسلمون أيها
 اجملتمع العرتاف تسعى أقلية أننا منطلق من االنتخابات يف املشاركة مسألة نناقش أن يصح وال غري، ليس اإلسالم أحكام تقوله مبا

 ومحاية اإلسالمية، هويتها على احلفاظ مسؤوليتها مسلمة، كجماعة األمر مع نتعامل أن علينا جيب ذلك، من العكس على بل هبا،
 .الزائفة الغربية األفكار من نفسها

 التصويت يف فقط جائز وهو: ضحووا بسيط شرط هو اإلسالم، يف االنتخابات يف املشاركة شرط إن :األعزاء المسلمون أيها
َوى ال بَ ر   َعَلى َوتَ َعاَونُوا  ﴿: تعاىل قال. اإلسالم يف حراما ليس بعمل يقوم كي لشخص َوانِ  اإِلث مِ  َعَلى تَ َعاَونُوا   َوالَ  َوالت َّق   .﴾َوال ُعد 

 .اإلسالم مع تتعارض أحكام فيذتن سلطة السياسيني إعطاء أهنا العلمانية، األنظمة يف لالنتخابات بالنسبة األمر حقيقةو 

 يف السياسي العمل يف باملشاركة أساسية مشكلة كهناإن ف تشريعية، سلطات ليست البلدية اجملالس أن من الرغم على
 .الوضعية األنظمة يف قانون أو تشريع أي فوق اهلل شرع أن نعترب الذين املسلمني، حنن لنا بالنسبة األنظمة هذه يف البلديات

 األمور يف عملها حيصر وال االستقاللية، من بشيء تتمتع إدارية سلطات احلقيقة يف هي مناركيةدال املدن يف البلدية سفاجملال
. به بالعمل عنه ينوب من بانتخاب أو بنفسه فيه املشاركة املسلم على حرام أمر وهذا كافر، علماين نظام من جزء فهي .اإلدارية
 .وأعماهلم لسياساهتم بالنسبة املسؤولية يف معهم شركاء وهم البلديات، رؤساء رشحوني من هم البلدية اجملالس فأعضاء

 يتم واليت البالد يف املسلمني ضد املوجهة السياسية واخلطط القوانني بتنفيذ تقوم اليت هي اجملالس هذهإن ف أخرى ناحية من
 .االجتماعية" بالرقابةغطاء ما يسمى " حتت اإلسالمية القيم على احلرب املثال، سبيل على الربملان، يف اختاذها

 إقرار احلصر، ال املثال سبيل على منها الشرع، أحكام مع تتعارض اليت املهمات من الكثري هلا البلدية اجملالس فإن وكذلك
 األمر وكذلك اإلسالم، يف الكبائر من د  عي   أمر وهذا الربوية، العقود وكذلك امليزانيات، تلك يف أساسا   الربا يكون حيث امليزانيات،

 أحكام مع تتعارض اليت األعمال من ذلك وغري الكازينوهات ومراقبة اخلمور، بيع تراخيص وإصدار املثليني، زواج لعقود بالنسبة
 تفويض مبثابة هو حزب أو لشخص الصوت فإعطاء حمرم، أمر هو حمرمة بأعمال يقوم لشخص التصويت أن شك الو  .اإلسالم

 إعطاء جيوز فال اإلسالم، مع متعارض غري العمل يكون أن ضمان ميكن ال نهإ وحيث بالعمل، للقيام احلزب أو لشخصذلك ال
 .به للقيام أحد ألي تفويض

 اإلسالم مع قطعا تتعارض فالعلمانية شرعا، حرام هو علماين حزب أي بدعم القيام أن إىل هنا ننوه أن جيب :المسلمون أيها
 يف ترتشح اليت األحزاب فجميع .الكفر أفكار وتطبيق نشر يف هلا مساعدة يعترب األحزاب هذه دعمو  الفروع، ويف األصول يف
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 لذلك صوتا أعطى قد يكون األحزاب هذه أحد يف عضوا املرء ينتخب وعندما. علمانية أحزاب هي منارك،الد يف االنتخابات
 .احلزب ذلك برنامج على موافق وهو احلزب، ذلك دةقيا تتخذها اليت بالقرارات ملزم حزب أي يف العضو إن حيث احلزب،

 ال اليت نفسها هي األحزاب وهذه علمانية، وأحزاب مرشحني يف حمصورة البالد، هذه يف املسلمني أمام املطروحة فاخليارات
 يف اإلسالم نظرة من جتعل اليت وهي املرأة، اضطهاد على دليال وتعتربه اخلمار هتاجم اليت فهي. ومبادئه اإلسالم مهامجة عن تنفك
 .األمور من ذلك وغري مشكلة، األبناء تربية

 مواٍز، جمتمع يف عيشهم وجيعل املسلمني عزل إىل يؤدي االنتخابات يف املشاركة عن املسلمني إحجام بأن للقول بالنسبة أما
 فنحن االنتخابات، يف املشاركة مسألة يف هلااختزا ميكن ال اجملتمع يف املسلمني فمشاركة قول ال يعدو كونه دعاية مضللة.ال فهذا

 فإن أبينا، أم شئنا لذلك، اإلسالم وضعها اليت الشروط وفق ولكن إجيايب، بشكل اجملتمع يف باملشاركة مكلفون مسلمنيبوصفنا 
 عن الدين فصل يوه أال الكفر بفكرة القبول عن تعبري وهو. علماين نظام يف الثقة عن إعالنا تعترب االنتخابات يف املشاركة

 لزيادة املسلمني على الضغط أجله من يتم الذي احلقيقي السبب هو وهذا دعمه، أو به القبول للمسلم جيوز ال ما وهذا السياسة،
 .السياسي الدمج خطة من كجزء االنتخابات، يف مشاركتهم
 متزايد وبشكل يفقدون مناركيالد الشعب ومنها الغربية، الشعوب بينما اهلل، بشرع مؤمنون أنتم :األعزاء المسلمون أيها

 وبالدميقراطية بسياسييهم ثقتهم مناركينيالد فقدان أظهرت اليت املختلفة حباثألا مراكز بينته ما وهذا الدميقراطي، بالنظام ثقتهم
 احمليط للمجتمع إيصاهلا بجي واليت عاتقنا على امللقاة املسؤولية هي ما :أنفسكم اسألوا وإمنا غارقا، مركبا تركبوا فال عام، بشكل

 عنها؟ حجبها أم بالعلمانية الثقة إعالن هي هل بنا؟
 وحيارب بل به، تؤمنون ما مع جذري بشكل يتعارض نظام أنه إىل إضافة للسقوط، يرتنح لنظام جناة طوق تكونوا فال

 إىل بالدعوة مكلفون ربكم، شرعها اليت كامهوأح احلياة يف الصحيحة نظره ووجهة اإلسالم حتملون من أنتمف .وهنارا ليال معتقداتكم
 !الزائفة األخرى واألفكار األنظمة يف االخنراط إىل الدعوة وليس ونظامه، اإلسالم

 عنها بعيدا واحدا جسدا نكون أن علينا جيب العلمانية، واألحزاب املرشحني خلف اجلري من بدال :األعزاء المسلمون أيها
 نضع أن من بدال احلقيقية، املسلمني مصاحل ختدم اليت وحدها فهي اإلسالمية باملبادئ بالتمسك وذلك املسلمني، هوية حنمي لكي
 رسالة نعرض وأن البديل، هو اإلسالمي النظام بأن الثقة كسب على العمل بنا يفرتض العلمانية، السياسية األنظمة يف ثقتنا

 االجتماعية األزمات يف السبب هي واليت العلمانية، األنظمة ههذ بسبب بشدة تعاين اليت الغربية، اجملتمعات أمام اإلسالم
 .والسياسية واالقتصادية
 وجل، عز خلالقنا العبودية متام يف تتمثل اآلخرة ويف الدنيا احلياة هذه يف فائدة أعظم إن :األعزاء المسلمين وأخواتنا إخوتنا

 تتعارض اليت العلمانية، الدميقراطية عن بتعادالا إىل وإخالص صدق بكل ندعوكم التحرير حزب يف فإننا لذلك. وتعاىل سبحانه اهلل
 يف باملشاركة وذلك اإلسالمية هويتنا معا حنمي وأن كامال، اإلسالم إىل للدعوة وفكريا سياسيا معنا تعملوا وأن إسالمكم، مع

 .العامل ربوع يف اخلري نشر مث ومن سالميةاإل البالد يف اإلسالمية احلياة واستئناف اإلسالم نظام إلعادة عامليا معنا العمل
َتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا﴿ ِييُكم   ِلَما َدَعاُكم   ِإَذا َولِلرَُّسولِ  لِلَّهِ  اس   ﴾ُيح 
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