
 الرحيم الرمحن ا بسم
 تحكمون؟ كيف لكم ما

 اهلل أنزل ما بغير حكمالب ابتهاجو  احتفال ىو الديمقراطي العرس

 انتخابات إىل دعوة صدرت بعدىاو  األمة، رللس حبل أمريي مرسوم صدر 61/61/2161 األحد يوم مساء يف
 زخم يصاحبها ،اجمللس ذلذا للمرشحني بيةانتخا تمحال البالد ستشهد ثرىاإ علىو . م21/66/2161 السبت يوم جترى

 ما يطلق عليو العرس الدميقراطي. حول إعالمي

مُ  ِإن   ...﴿ :كتابو زلكم يف وجل   عز   ا قال وقد رُ  َوُىوَ  ال َحقا  يَ ُقص   ِللاوِ  ِإلا  ال ُحك   سورة] ﴾ال َفاِصِلينَ  َخي  
مَ ﴿ :وجل   عز   وقال ،[75 اآلية األنعام: ُغونَ  اِىِلياةِ ال جَ  َأَفُحك  َسنُ  َوَمن   يَ ب   ًما اللاوِ  ِمنَ  َأح  م   ُحك   سورة] ﴾يُوِقُنونَ  ِلَقو 
 .[71 اآلية ادلائدة:

 فيو السيادة تكون (،الشعب بتشريع للشعب الشعب حكم) على يطلق غريب صطالحا الدميقراطية كلمة إن
 صاحب باعتباره - والقوانني األنظمة ر عُيش الذي فهو ؛السلطات مصدر وىو ادلطلق، السيد ىو فالشعب للشعب،
 باعتباره يعي نهم الذين احلكام بواسطة والقوانني األنظمة ىذه ينفذ الذي وىو، خيتارىم الذين نوابو بواسطة - السيادة
 .السلطات مصدر

 اً خالق واحلياة واإلنسان الكون ذلذا أن على يقوم فاإلسالم اإلسالمية، العقيدة تناقض عقيدة على تقوم الدميقراطيةو 
 كانت وإن فثواب، ا أحل ما وفق كانت فإن القيامة، يوم عليها ُُياسب احلياة يف اإلنسان أعمال وأن مجيعاً، خلقهم
 عالقة فصل أي الدولة، عن الدين وفصل احلياة، عن الدين فصل على فتقوم الدميقراطية أما. فعقاب ا أحل دلا سلالفة
 .باحلياة اخلالق

 فإنو اإلسالم يف أما. العقل إىل والقبح باحلسن واألشياء األفعال على احلكم صدارإ يف يرجع الدميقراطي نظامال ويف
 فهو الشرع حسنو فما الشرع؛ إىل والقبح باحلسن واألشياء األفعال على احلكم إصدار يف فريجع ذلك من النقيض على

 .قبيح فهو قبحو وما حسن

 عاجةدل الو  الناس شؤون لرعاية تصلح ال فاسدة وىي وشريعة، عقيدة سالماإل تناقض فالدميقراطية ولذلك
 الناس شؤون لرعاية يصلح وال. وادود والعاجز الناقص اإلنسان وضع من ألهنا مصاحلهم؛ تحقيقل الو  ،مشاكلهم

 يف ادلشكالت جميع عيةشر  أحكام على ويتُي الذيو  ،ناقصال غري الكامل اإلسالم إال مصاحلهم يقوحتق مشاكلهم ومعاجة
 .واحلياة واإلنسان الكون وخالق خالقهم الناس رب من ألنو واألمكنة؛ األزمنة مجيع

 المرشحون: أيها
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 ،ا تشريع بإقصاء ممنك إقرار ىو هارفضب أم القوانني تشريع على وافقةبادل سواء بالتشريع ممشاركتك أن واتعلم أمل
صلى ا  رسولو بعث قد يكون أن وجل عز  افحاش ؟حتكمون كيف لكم ما !ا وند من البشر بتشريع واألخذ

 كتابو يف ا بني   بل !عبثاً  القيامة يوم إىل وحفظو ابوكت وأنزل عبثاً! وادلرسلني األنبياء خامت وجعلو !عبثاً  عليو وسلم
 بو ويسعد احلياة بو وتستقر الدنيا بو تصلح ما كلل ادلستقيم راطصوال القومي ادلنهاج ادلطهرة سنتو يف النيب وفص ل الكرمي،

 .اإلنسان

 الناخبون: أيها
 أن أي !ا شرع وترك بالتشريع معنك نيابة للقيام مهتوكيل ىو نيللمرشح متكاصو أب مكء إدال بأن واتعلم أمل

 تعاىل: لقولو حرام عملٌ  فهو ،ا دون من التشريع على إعانة وىو. زلرمة بأعمال للقيام نيادلرشح توكيل ىو معملك
َوانِ  اإِلث مِ  َعَلى تَ َعاَونُوا َول َوالت اق َوى ال ِبر   َعَلى َوتَ َعاَونُوا ...﴿  إمث من أعظم إمث وأي ،[2 اآلية ادلائدة: سورة] ﴾َوال ُعد 

 ظالماً  أخاكَ  ان ُصر  » :صلى ا عليو وسلم النيب ولقول. ا على العدوان من أعظم عدوان وأي ا، دون من التشريع
 .البخاري رواه «...يدي وِ  فوقَ  تأخذُ »قال: ظالماً؟! ننُصُره فكيفَ  مظلوماً، ننصُرهُ  ىذا اهلل! رسولَ  يا :قالوا «َمظ لوماً  أو

 !ا دون من وُيرم للناس ُيلل بأن الكذب ا على االفرتاء من أكرب اإلنسان بو يقوم ظلم وأي
 مبا باحلكم ادلطالبة عن هبا الناس وإشغال اءإلذل األنظمة تستخدمها أذلية إال ىي ما األمة جملالس االنتخابات فهذه

 مجيع األنظمة عليها تعلق مشاعة أهنا أي األنظمة، ىذه من الواقع والظلم الفساد وزر اجملالس ىذه لتحميلو . ا أنزل
 اءفإض إىل باإلضافة. الكفر قوانني على والقائمة الكفر دول مع االتفاقيات تمريرل تستخدمهاو . ومفاسدىا ،جرائمها
 .األمة مصاحل غري يف العامة موالاأل وىدر ،األمة ثروات هنب على الشرعية

 ون:المسلم أيها
ِمِنينَ  قَ و لَ  َكانَ  ِإناَما﴿ وجل: عز ا قال ُكمَ  َوَرُسوِلوِ  اللاوِ  ِإَلى ُدُعوا ِإَذا ال ُمؤ  نَ ُهم   لَِيح   َوَأَطع َنا َسِمع َنا يَ ُقوُلوا َأن   بَ ي  
ِلُحونَ  م  ىُ  َوُأو لَِئكَ   كنهارىا ليلها ناصعة، بيضاء صلى ا عليو وسلم نيبال هبا أتى فقد ،[76 اآلية :النور سورة] ﴾ال ُمف 

 تعاىل: قال شرعو، بتطبيق أمرنا بل التشريع، لنا ا يرتك ومل. رةمطه   وسنة آياتو فص لت كتاب... ىالك إال عنها يزيغ ال
ُكم   َوَأن  ﴿ نَ ُهم   اح  َواَءُىم   تَ تاِبع   لوَ  اللاوُ  أَنَزلَ  ِبَما بَ ي   َذر ُىم   َأى  ِتُنوكَ  َأن   َواح   سورة] ﴾ ...ِإلَي كَ  اللاوُ  أَنَزلَ  َما بَ ع ضِ  َعن   يَ ف 

 مع فاعملوا. (النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة) اإلسالم يف احلكم نظام بإقامة إال يتأتى ال وذلك ،[94 اآلية ادلائدة:
 .ا شرع لتطبيق تهاإلقام العاملني

 حزب التحرير                         ىـ6941 صفر من 9

 الكويت ولية                                م19/66/2161 ادلوافق


