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  ) !مفتوحة(ذاِر من االنتخابات ولو كانت ـَح
  

، واتفق اغلب الربملانيني على أوزارها) املصاحل( ، انتهت صوالت اجلدال، ووضعت حرب ٨/١١: األحدويف مساء .. أخرياً
 أهنا على رتاليت ُصّو) القائمة املفتوحة(كركوك و) عضلةمل( مزعوم حلٍّ ، وما حواه من اجلديدن االنتخاباتقانوإقرار 

بعد أمس، هذا الشعب املبتلى، وإن املراقب جملريات األمور ليعجب من السهولة اليت اقّر هبا القانون  تجلراحاالبلسم الشايف 
  ما السِّر يف ذلك؟ف  !أو يزيدجلسات عشر  متتالية على مدى وإخفاقات إعالمّيضجيج 

  

إذ السر قد .. لقد كذبوا واهللا ! املوافق واملعارض، ابح احلرة لنواب الشعب، فالكل راإلرادة إهنا): املنتفعون(جييب 
  ).األعداءاألخوة (فاجتمعت بفعلها قلوب ) الرجياين(انكشف، اّنه ضغوط كبرية مارسها سفري أمريكا، وعميلها 

  

ل األدهى عركم، وتنكرهم للوعود اليت قطعوها لكم، با وال يف تالعبهم مبشلربملانيون،عجز عنه ايست فيما املصيبة لوإنّ 
القادمة يف املستقبل القريب من متكني الشركات االستثمارية العاملية من هنب خريات هذا البلد " الدورة"حتمله واألمّر فيما 

فقر  فيتركهم يعانون الظلم والوأهلهمستطري يصيب العراق  وهو شّر.. االحتالل اجلديدة) حكومة(العظيم ومباركة 
  .والفساد

  

  :أيها املسلمون
 وفضح املؤامرات وُنصحها ملا فيه خريها وعّزها، ،خذ على عاتقه مسؤولية رعاية األمةأقد  ومنذ تأسيسه زب التحريرح إنّ

 يف نبّين لكمفإننا ومن هذا املنطلق هبدي كتاب اهللا وُسنة رسوله عليه الصالة والسالم؛ مستنرياً  اليت حتاك ضدها،
  :أمريناالنتخابات 

  

  : وحكمها الشرعّيتاواقع االنتخاب: األول
، فإهنم معّينفالناس عندما ينتخبون شخصاً يف أمر وكالة ونيابة، : وهو يف حقيقته.. االنتقاء واالختيار: االنتخاب يف اللغة

عنهم يف احلكم  وعندما ينتخبون احلاكم ويبايعونه يكونون قد أنابوه عنهم يف اجناز ذلك األمر، هنبوينكلونه أو ُيوُي
اإلنتخاب ليس و،  أو حتقيق مصلحة هلمرأي إبداء لونه عنهم يفوكّإمنا ُيف، الربملانيف  أحداًما ينتخبون والسلطان، وعند

  .رب مبا تعرف أن ختاً وال توكيالً ألحد، بل هيضيتفوت ليس شهادة؛ ألن الشهادة
  

ن إسيارة أو بيع دار، فلت يف عمل حالل كشراء فإذا وكّ، "الوكالة"يأخذ حكم ات اإلنتخابالشرع يف حكم فإن عليه و
  .، أما إذا كانت الوكالة يف عمل حرام كبيع مخر أو معاملة ربا، فإن التوكيل يكون حراماًالوكالة تكون حالالً

  

  :حكم املشاركة يف اإلنتخابات: ينالثا
، )الربملان(ريعي أو يوجب معرفة أعمال اجمللس التش) انتخاباً(و) ترشيحاً( املقبلة إن معرفة احلكم الشرعي يف اإلنتخابات

  :هم أعمال الربملانأل واليكم بيانلكي يتبّين لنا جواز الوكالة يف هذا العمل من عدمه، 
  

، خطر أعمال الربملانأمن ذا يعّد وه، التنفيذية والقضائيةني  السلطتُمالقوانني اليت ُتلِز واإلقرار به، وتشريع دستورسّن ال -١
فصل الدين عن احلياة والدولة (؛ ألنه منبثق عن عقيدة كفر باطل احملتل، وهو دستور تور العراق فرضهأن دس علموالكل ي
،  َوأَِن اْحكُم َبْيَنُهم ِبَما أَنَزلَ اللُّه : ، فاإلقرار به حرام، والرضا عنه حرام، والسكوت عنه حرام، قال تعاىل)واجملتمع

  .ُتحكّم عقول البشر و متنع تطبيق أحكام اإلسالم، بينما الدميقراطية ِإِن الُْحكُْم ِإالَّ ِللِّه : ويقول جلّ ذكره
  



 ٢

 أو رئيس الوزراء الذي حيكم بغري ما انزل اهللا، وهذا حرام شرعاً؛ ألنه توكيل من الشعب  انتخاب رئيس الدولة-٢
  . أُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَوَمْن لَْم َيْحكُْم ِبَما أَْنَزلَ اللَُّه فَ  : قال اهللا تعاىلليحكمهم بأحكام الكفر، 

  

، ودعماً  بأنظمة الكفر وتعاوناً على اإلمثوهذا يعّد رضاً، دستورالحجبها عنها على أساس أو  منح الثقة للحكومة -٣
  . اً لِّقَْوٍم ُيوِقُنونَأَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللِّه ُحكْم : كلّ ذلك حرام شرعاً، يقول تعاىلو، للظاملني

  

لدول متكن اوسبل السيطرة على مقدرات املسلمني، ن أقوى هذه موال خيفى أنّ  واملعاهدات،  املصادقة على اإلتفاقيات-٤
ا يف حني يعاين أهل البالد الفاقة واحلرمان والبطالة، وقد حّرم اهللا ذلك وهنب ثرواهتالبالد لتدخل يف شؤون من االكافرة 
  . َولَْن َيْجَعلَ اللَُّه ِللْكَاِفِريَن َعلَى الُْمْؤِمِنَني َسِبيالً : ال تعاىلـ قكلّه،

   

، وهذا واجب شرعي يف حال كانت القوانني شرعية إسالمية، وذلك من تطبيق القواننيحسن  احلكومة على  حماسبة-٥
وكانت هذه القوانني ة ـ كما هو واقع احلال ـ باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أما إن كانت هذه القوانني وضعي

أي إذا التزمت احلكومة هبذه القوانني كانت خرياً وبركة، وإن خالفت هذه القوانني الوضعية حماسبة احلكومة ، هي مرجعية 
طبيق الكفر،  يكون رضاً ومطالبة بت، فإن هذا! التقصري يف تطبيق القوانني الوضعية علىأو قصرت يف تطبيقها كانت حماسبتها

  .وهو أمر ال ينبغي ملسلم ان يشك يف حرمته
  

 اهللا تعاىل، توكيل ه حرمام في؛ ألنه توكيلاًحرام شرع) انتخاباً(و) ترشيحاً(اإلنتخابات وعليه فإنّ املشاركة يف هذه 
 للبشر من ؛ ألنه يعطي صالحية التشريعالنظام الدميقراطي وهو نظام كفر سيحكمون البالد حبكم الطاغوت، ألشخاص

  .مصائب وويالتعما سيجرون إليه البالد والعباد من دون اهللا تعاىل، فضالً 
  

  :أيها املسلمون يف العراق
لقد أخلصنا يف نصحكم من أول يوم دخل فيه الكافر احملتل بالدنا وبّينا حكم الشرع يف كلّ ما جرى من أحداث، وها حنن 

، ونكرر ذلك حىت يأذن اهللا تعاىل بنصره  ذَكِّْر فَِإنَّ الذِّكَْرى َتنفَُع الُْمْؤِمِنَنيَو :  امتثاالً لقوله تعاىلركم،اليوم نذكّ
، لتكون كلمة اهللا  النبوة خالفة راشدة على منهاجللثلة املؤمنة اليت تعمل منذ زمن الستئناف احلياة اإلسالمية، بإقامةاملوعود 

 اجلاّد املخلص ندعوكم هبذا الوضوح بعيداً عن ظلمات الكفرهي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فإىل العمل 
  .والدميقراطية والعلمانية وزيفها

  
 قُلْ َهـِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإلَى اللِّه َعلَى َبِصَريٍة أََناْ َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحانَ اللِّه َوَما أََناْ ِمَن الُْمْشِرِكَني   

  
  

  رـزب التحريـح                  هـ١٤٣٠ من ذي العقدة ٢١
  واليـة العـراق                     م٩/١١/٢٠٠٩     


