
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 انتخاابت الِعَراق كَسراٍب حيَسُبُه الظَّمآُن ماء  
 

منذ أسابيع والرتويج لالنتخاابت املزمع إجراؤها أواخر شهر نيسان، جيري على قدم وساق، وعلى املستوايت 
الناجع ملا  البلسم الشايف، والدواء  ا  كافة، من سياسيني )حكومة وبرملان(، ومرجعيات دينية، وغريهم، وكأَّنه

 ابتُلي حبفنة ممن نزع هللا من صدورهم أدىن شعور ابملسؤولية جتاه هذه األمة املنكوبة. يعاين منه هذا البلد الذي  

جيري هذا الرتويج يف ظل محلة عسكرية شعواء تُشنهها احلكومة العراقية بقيادة )املالكي( على حمافظات ومدن 
 عدة بذريعة القضاء على اإلرهاب!! 

العيش الكرمي، اليت جاءت يف شعارات مرشحي االنتخاابت جيري هذا الرتويج يف ظل غياب ألدىن مقومات  
من حتقيق األمن والقضاء على اإلرهاب والفساد، وتوفري اخلدمات، فضاًل عن الوعود إبَّناء حالة االنقسام 

 الطائفي والعرقي، وغري ذلك. 

 ة وبرملاَّنا العتيد؟! هؤالء املرشحني هم أنفسهم أركان احلكومة احلالي    -إن مل نقل كل    -ولكن .. أليس أغلب  

أمل ترفع هذه الوجوه الشعارات نفسها يف الدورة السابقة؟! فماذا أجنز من تلك الوعود؟! أمل يكِف ما مضى من 
ا كَسراٍب حيَسُبُه الظهمآُن ماًء؟!   سنني ليعلم الشعب حقيقة هذه الوعود، وأَّنه

نتخاابت، فإنه االنتخاب لُغًة: االختيار، ومن هذا هو واقع املرشحني، أما من حيث احلكم الشرعي يف هذه اال
حيث واقعه: هو وكالة أو نيابة، فاالنتخاب ليس غاية، بل وسيلة للكشف عّمن يريد الناس توكيله أو إانبته يف 
أمر معني، والوكالة والنيابة يف اإلسالم أتخذ حكم ما جرت فيه، فإن كانت يف حالل فهي حالل، وأما إن 

ا أتخذ حكم التحرمي. كانت النيابة وا  لوكالة يف حمرم، فإَّنه

ا جتري يف ظل نظام رأمسايل دميقراطي، يكون حّق التشريع فيه  وإذا نظران يف واقع هذه االنتخاابت، لوجدان أَّنه
للبشر من دون هللا تعاىل، وهذا من أكرب احملرمات كما دلهت عليه النصوص الشرعية القطعية ثبواتً وداللة، ومنها 

َحاَكُموا َأََلْ تَ َر ِإََل الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن أهنْم آَمُنوا ِبَا أُنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمْن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يَ تَ تعاىل: ﴿  قوله
ا  * َوِإَذا ِقيَل ََلُْم تَ َعاَلْوا ِإََل   ِإََل الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِه َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضاَلال  بَِعيد 

َعْنَك ُصُدود ا اْلُمَناِفِقنَي َيُصدُّوَن  َوِإََل الرَُّسوِل رَأَْيَت  أَنَزَل هللاُ  ﴾، فضالً عن سائر واجبات الربملان من َما 
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الثقة للوزارة اليت حتكم بغري ما أنز  ل هللا تعاىل، انتخاب رئيس للدولة ال حيكم بشرع هللا عزه وجله، وإعطاء 
شاركة فيها 

ُ
وحماسبة احلاكم على أساس الدستور الوضعي، وغري ذلك، فهي وكالة فيما حرهمه هللا تعاىل، فتحرُم امل

 ترشيحاً وانتخاابً.

 أيها املسلمون يف العراق: 

بحانه وتعاىل، إنه منهة هللا تعاىل أبن هداان لإلسالم حتتم علينا أن ال نتلبس بعمل حىت نعرضه على شرع هللا س
شاركة يف هذه املعصية )االنتخاابت(، يعدُّ انفصاماً يف شخصية 

ُ
وأن ال نستقي حكماً من غري شرعه؛ لذا فإنه امل

املسلم، فهو من جهة حيمل بني جنباته عقيدة اإلسالم، ولكنه مع ذلك يرضى أبن يكون هؤالء الربملانيون 
 مشرعني من دون هللا تعاىل!! 

 أيها املسلمون: 

إن جناتنا وخالصنا، لن يكون ابلتهنّصل من أحكام هللا وشرعته والتنازل عنها، وإمنا يكون ابلتمسك هبا قلباً 
خلصني من أبناء هذه األمة الستئناف احلياة 

ُ
وقالباً، وأُوىل خطوات ذلك تكون ابلعمل اجلاد الدؤوب مع امل

تعاىل: ﴿ قال  النبوة،  منهاج  الصَّاِِلَاِت وَ اإلسالمية إبقامة خالفة على  َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  َعَد هللاُ 
لَن َُّهْم لََيْسَتْخِلَفن َُّهم يف اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكِ َننَّ ََلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرتَ  َضى ََلُْم َولَيُ َبدِ 

ئ ا َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك فَُأْولَِئَك ُهْم اْلَفاِسُقونَ ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمن ا يَ عْ  ﴾، فتعود هذه ُبُدوَنِِن الَ ُيْشرُِكوَن ِب َشي ْ
َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح األمة القتعاد ُذرى اجملد، والتأثري يف الساحة الدولية، واالقتصاص من كل من آذى املسلمني، و﴿

 ﴾.ْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ اْلُمْؤِمُنوَن * بَِنْصِر هللِا ي َ 
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