
 
 ! هلا معىن ال الت  طقوسها يف تشاركوا فال إسالمكم مع تتعارض املنكوبة اطيةالدميقر ! أيها املسلمون

  مبحاولة   املرشحني  وبعض  السياسية  األحزاب  بعض  تقوم  أن  يعين  وهذا  ،الدمنارك  ف   الربملانية  لالنتخاابت  الدعوة  متت  لقد
 . االنتخاابت  ف املشاركة على وحثهم املسلمني بعض أصوات كسب
 أبصواهتم  لإلدالء البعض   الفهم، وسوء اخلوف من املزيج  يدفع  أن   ميكن املسلمني، على الضغط حدة  فيه تزداد  الذي الوقت ف

 سيئ من عاألوضا  تدهور  متنع أن  أو املسلمني، أوضاع حتسني إىل مشاركتهم تؤدي  أن  ف كاذبة  أماين أنفس هم ميم نُّون  االنتخاابت، ف
 :التالية األمور إيضاح علينا الواجب من أنه وجدان فقد لذلك... أسوأ إىل

 . اإلسالم  مع أساسي  بشكل تتعارض حكم، ونظام كفكرة  الدميقراطية،  -1
 هو  ما   يقرر  من  هو  اإلنسان   أبن   تقول  الفكرة  وهذه  احلياة،  عن  الدين  فصل  فكرة  على  أساسي  بشكل  الدميقراطية  تقوم

 ... ذلك يقرر من هو اخلالق وليس اخلطأ هو وما الصواب

 . للمسلمني مرجعية تكون  أن  كذلك  يصح وال للمجتمع، منوذجا وجعلها الدميقراطية تبين يصح فال لذلك
 مع   جذري  بشكل  يتعارض  علماين   نظام  ف  التشريعية  للمجالس  أحزاب   أو  مرشحني   انتخاب  فإن نفسه    لسببول  -2
  وهو   وجل،  عز  للا   أنزل  ما  بغري  والتشريعات  القوانني  بسن  للقيام  تفويضا  يعترب   علماين  حزب  أو  مرشح  لصاحل  فالتصويت.  عقيدتنا

 يعترب   علماين  حزب  دعم  ألن   علماين،  حزب  بدعم  القيام  شرعا  حيرم  أنه  على  التأكيد  جيب  ذلك  عن  فضال.  اإلسالم   ف  حمرم  عمل
  ف   املرشحة  السياسية  األحزاب  مجيع  على  ينطبق  وهذا  الم،اإلس  مع  تتعارض  اليت  أفكاره  وتنفيذ  نشر  على  احلزب  هلذا  إعانة

 . الدمنارك
  ف  اخلصوص  وجه وعلى مشارهبم، اختالف على الغريب العامل ف املسلمني  ضد األغلبية استبداد نظام هي فعال الدميقراطية -3
  لثقافة   هتديد  نهأ  على  هبويتهم   املسلمني   سكمت  وإىل  للمسلمني  املتزايد  الوجود  إىل   تنظر  األنظمة  هذه  أن   هو  ذلك   ف والسبب  أورواب،

 العنصري  التطرف  نعرة  تثري  حاقدة  تشويه  محالت  ويقودون   واملسلمني  اإلسالم  ضد  عنصرية  قوانني  يشرعون   فهم  لذلك.  جمتمعاهتم
 عن النظر بغض ةاثبت سياسة لإلسالم املعادية السياسة هذه أصبحت وقد . اجملتمعات هذه ف استقطاب بعملية وتقوم مواطنيهم بني
  بني   كاالختيار  أهنا  غريها،  من  أكثر  االنتخاابت  هذه  ف  الصورة  وضحت وقد.  احلكومة  منها  تتشكل  اليت  األحزاب  أو  احلكومة  لون 

 . احلكومة بتشكيل االنتخاابت بعد ستقوم اليت األحزاب عن النظر بغض الكولريا، أو الطاعون 
 أو السلبية من يعترب هبا االهتمام عدم أو االنتخاابت ف املسلمني مشاركة عدم ن أب االدعاء األفق، وضيق التضليل ملن إنه -4

 مكلفون   حنن.  له  قيمة  ال  االنتخاابت  ف  صوت  إعطاء  مسألة  ف  اجملتمع  ف  بفاعلية  املسلمني  مشاركة  اختزال  يصح  فال.  الالمباالة
 أحد.  السياسية  ابألعمال  القيام  وكيفية  أسس  لنا  بني  قد  المفاإلس .  اإلسالم  أساس  على  ولكن  إجيايب،  بشكل  اجملتمع  ف  ابالخنراط
  السياسية،   األعمال  ممارسة  به  تتم  الذي  املتميز  الشكل  هو  املكية،  الدعوة  فرتة  فملسو هيلع هللا ىلص    للا  رسول  سرية  ف  جندها  اليت   مةهامل   الدروس
 اللّ   َوُسب َحانَ   اتَـّبَـَعِن   َوَمنِ   َأنَ    َبِصريَة    َعَلى  اللِّ   ِإَل   وَأد عُ   َسِبيِلي  َهـِذهِ   ُقل  ﴿:  تعاىل  قال  .البديل  ويقدم  خيالفه  ما  كل  يتحدى  والذي

 . ﴾ال ُمش رِِكيَ  ِمنَ  َأنَ   َوَما
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 اليت الزائفة  ابألفكار  قبول  وهي  العلماين،  للنظام  الثقة  إعطاء  مبثابة  تعترب  االنتخاابت  ف  املشاركة  فإن   أبينا،  أم  رضينا  سواء  -5
  على   الضغط  يتم  ابلتحديد  السبب  هلذا.  دعمها  أو  هبا  العمل  عن  فضال  هبا  الرضا  للمسلم  حيل  ال  واليت  ،السياسة   عن  الدين  تفصل

 احلرام،   فعل  عن  االمتناع  ف  فقط  تتعلق  ال  املسألة  هذه.  السياسي  االندماج  سياسة  من  كجزء  االنتخاابت  ف  للمشاركة  املسلمني
 .هلا والءان نثبت اليت احلياة ف نظر هةووج حياة نظام وأي كمسلمني،  هبويتنا تتعلق وإمنا

  املصاحل   أصحاب  أن   األخرى  تلو  الواحدة  االنتخاابت  أثبتت  فقد  الغرق،  على  موشك  الدميقراطية  مركب  إن   :املسلمون  أيها
 ثقتهم ف  وكذلك مستوايهتا أدىن إىل وصلت بسياسييهم مناركينيالد ثقة أبن الدراسات من العديد بينت  وقد. النهاية ف الفائزون  هم
.  الظامل   الرأمسايل  للنظام  بديل  عن  يبحثون   فهم  عام،  بشكل  الغرب  دول  ف  جتده  نفسه  األمر  وكذلك.  نفسه  الدميقراطي  النظام  ف

 مارس الذي الكافر، الدميقراطي ابلنظام الفعل أو ابلقول االعرتاف منكم يصح فال لذلك! البديل هذا ميلك من املسلمون  أيها وأنتم
 . الزمن من قرنني ملدة البشرية على عاخلدا 

. الدميقراطي  ابلنظام  متزايد  بشكل  ثقتهم  مناركي،الد  الشعب  ومنها  الغرب،  ف  الشعوب  تفقد  بينما  للا،  بشرع  ملتزمون   أنتم 
 للمجتمع  يغهابتبل  مكلفون   أنتم  اليت  الرسالة  هي  ما  أنفسكم  واسألوا  املسلمون،  أيها  الغرق،  على  املوشك  الدميقراطية  مركب  فاتركوا

  اصطناعي   تنفس    بعمل  تقوموا  فال  والدميقراطية؟  العلمانية  ودحض  الثقة  عدم  أم  القائم  ابلنظام  الثقة  رسالة  هي  هل  حولكم؟  من
 . هنار ليل  مبحاربتها قيامه عن فضال عقيدتكم أسس مع يتعارض لنظام

 فكرا  اإلسالم  إىل  ابلدعوة  مكلفون   اإلهلي،  ريعوالتش  للحياة  الصادقة  النظر  وجهة  حتمل  اليت  اإلسالم،  دعوة  كحملة أنتم
 . اإلسالمية  غري واألنظمة ابألفكار االعرتاف وليس ونظاما،

  على  للحفاظ  األحزاب،  تلك  عن  بعيدا  سواي  نعمل  أن   بنا  جيدر   ومرشحيها،  العلمانية  األحزاب  وراء  اجلري  من  فبدال
  أن  جيب  علماين،   سياسي  بنظام  الوثوق  من  فبدال.  أبنفسنا  املسلمني  مصاحل  على  نقوم  وأن   اإلسالم  مببادئ  نلتزم  وأن   املسلمني،

 به  يتحكم  الذي  النظام  من  بشدة  يعاين  الذي  الغريب  للمجتمع  اإلسالم  رسالة  نوصل   وأن   اإلسالم،  بنظام  الثقة  إجياد  على  نعمل
 . مستمر  بشكل والسياسية واالجتماعية االقتصادية األزمات توجد بسببه والذي

  أبدا  حتدده   ال  ووالؤان.  وتعاىل  سبحانه  هلل  اخلضوع  متام  ف  هو  اآلخرة  وف  الدنيا  احلياة  هذه  ف  الكبري  الفوز  إن   :وناملسلم  أيها
 . اإلسالمية  وألمتنا ولرسوله هلل، يكون  أن  الواجب وإمنا العامل، هذا ف وجودان أماكن

  متارسها   اليت  الشرسة  الصهر  سياسة   وجه  ف   والوقوف  وهويتنا،  قيمنا  محاية  ف  تتمثل  كمسلمني  نسلكها   أن   جيب  اليت   والطريق
 إىل  ابلدعوة  نقوم  وأن   لإلسالم  املعادية  الدعاية  مواجهة  وف  اإلسالمية  للقيم  حراسا  جمتمعني  الوقوف  علينا  جيب.  املتعاقبة   احلكومات

  وجه   وعلى  اجلميع  هبا  يستنري  اليت  هي  اإلسالم  شعلة  تكون   أن   على  الرتكيز  كمسلمني  علينا   جيب.  بنا  احمليط  اجملتمع  ف  اإلسالم
 . العملية واحللول احلقيقية القيم عن يبحثون  الذين أولئك اخلصوص

 دينكم  مع  تتعارض  اليت  العلمانية  الدميقراطية  عن  االبتعاد  إىل  وإخالص   صدق  بكل  مجيعا  ندعوكم  التحرير  حزب  ف  نناإ
 ف   واملشاركة  اإلسالمية،  هويتنا  على  للحفاظ  والعمل  متكامال،  كامال  اإلسالم  إىل  الدعوة  ف  وفكراي  سياسيا  معنا  والعمل  احلنيف،

 . النبوة منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة إقامة طريق عن اإلسالم ف احلكم نظام الستعادة العمل

َتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَ ﴿  ﴾ م  ُُي ِييكُ  ِلَما  َدَعاُكم   ِإَذا َوِللرَُّسولِ  لِلَِّ  اس 
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