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  3#مسائل_شائكة_
 (1االنتخاابت واملنتخبون )

 االنتخاب عند أهل احلديث !!
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد 
اكم للمحاكم ة التحسألشائكة وبدأانها مبفاستكماال للسلسلة املباركة اليت مسيناها مسائل 

ى كثري كلت علأش الوضعية وثنينا أبحكام الدور وسكاهنا وخضنا فيها غمار معضالت عدة
ثلث اليوم نلزكية اهم من اإلخوة وفرقت الصف وبين عليها تكفري املسلمني وأريقت هبا دماؤ 

عا أساسا نت مرتكادماء و مبسألة شائكة أخرى كانت كذلك عمدة من عمد التكفري وإراقة ال
 لتكفري علماء األمة املعاصرين وهي قضية االنتخاابت واملنتخبني

أن عنوانه  ي أذكرعل وعندما مهمت ابلكتابة فيها على وجه اإلفراد دار يف رأسي خمطوط مر
ب عند أهل النتخان اعاالنتخاب لإلمام الطييب وتذكرت حبثا حديثيا ألحد اإلخوة الفضالء 

  علوميفاص جدت ذلك فرصة إلحياء معلومة قد ختفى حىت على أهل االختصاحلديث فو 
ريبا ليس غ الحاحلديث ولشحذ مهم اإلخوة وحثهم على إعمال الفكر يف كون هذا االصط

اته ستخداماسب أو خفيا بل هو قدمي ومتأصل وله مرجعه اللغوي والشرعي ومدلوالته ح
لة ال تخاب آالنااالنتخاب وخالصتها أن  وهذه جزئية مهمة جدا يف جتلية حقيقة موضوع

 قصدها .ر يف ملنظحيكم عليها حىت ينظر فيما تتعلق به أو وسيلة الحيكم عليها إال اب
ثالثني  كثر منن أمحبثت عن االنتخاب للطييب فلم أعثر عليه فهل ومهت ؟ رمبا ألن ذلك 

ية يت االلكرتونت مكتبجعورا سنة أو ألنه خمطوط فلعله مل خيرج للنور ومل يفهرس الكرتونيا .
دمي وش القكنتفوجدت حبث االنتخاب عند أهل احلديث ضمن كتاابت لدي على جهاز املا 
وائد عض الفبنه فحمدت هللا أن وجدته ألنه كذلك اليوجد على الشبكة لكي أنقل لكم م

 اليت تفيدان فيما تقدم ذكره .
لك فيصل عة املامأستاذ مساعد جب وهذا البحث كتبه الشيخ حممد بن عبد هللا حياين وهو

 ع .شاريهـ أشرفت أان بنفسي على كتابته على الكمبيوتر ضمن بعض امل1411عام 
 مثل : ديثوقد تكلم فيه على مباحث كثرية مهمة تتعلق هبذا الفرع من علوم احل
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 مميزات املنتخب  -
 مميزات املنتخب عليه  -
 نوعية احلديث املنتخب  -
  نتخب قبل حتمله أو حال حتملهكتابة احلديث امل  -
 طرق حتمل األحاديث املنتخبة  -
 السماع وانفصاهلما و احتاد جملس االنتخاب  -
 ب الفردي االنتخاب للجماعة واالنتخا -
 لة وأمثلة عليه انتخاب الرواية وذكر أد -
 ديث املنتخب أثر االنتخاب يف حجية احل -
 لتعديل حيث اجلرح وا أثره يف درجة املنتخب من -
 ة املنتخب عليه من حيث اجلرح والتعديل أثره يف درج -
 أخطاء قد تطرأ حال االنتخاب  -
 مهيته واهتمام احملدثني بهاتريخ االنتخاب وأ -

ار االختينتقاء و يطلق على اال -كمنع ونصر   -واالنتخاب يف لغة العرب : مصدر خنب 
 واالنتزاع 

رجال ختتار من ال جلماعةم اواالنتقاء ، ومنه النخبة وه قال ابن منظور : االنتخاب : االختيار
 فتنتزع منهم .

 وإذا كان معىن االنتخاب لغة االختيار فما معىن االختيار ؟
َريرن .  جاء يف اتج العروس: االختيار هو طََلُب َخرير األمر

 آلخر"الى عوجاء يف دستور العلماء: االختيار: ترجيح أحد األمرين أو األمور  
 .. بد أن يكون القائم ابالختيار خمتارا فعال وليس جمربا أو مضطراوال

ر خالف الختياان ألقال العسكري: ولو اضطر اإلنسان إىل إرادة شيء مل يسم خمتارًا له 
 االضطرار .

 وهذه نقطة هلا أمهيتها فيما أيتينا مستقبال فلتوضع يف احلسبان .
 ريه .غلى عقصد إىل الفعل وتفضيله واالختيار شرعا له تعريفات ومنها : أنه ال
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 وعليه فإن االنتخاب شرعا هو القصد إىل فعل وتفضيله على غريه .
 وأما معىن االنتخاب عند احملدثني :

 افظ من حفهو أن يعهد احملدثون أو طالب احلديث يف جملس من جمالس احلديث إىل
ل السماع من أج لسد اجملاحلفاظ ، ليقوم هلم ابالنتخاب من أحاديث شيخ اجمللس الذي عق

تار منها اب وخيلكتمنه ، فيقوم ذلك احلافظ ابإلمساك أبصل الشيخ مث ينظر يف أحاديث ا
سانيد ألفراد واألاوخاصة منها  -نتخب حسب نظـر امل -األحاديث الصاحلة للحجية غالبا 

ن ماالنتهاء  عديضا وبا أالعالية ، فيمليها املنتخب على احلضور يف اجمللس مع كتابته هو هل
خ يف نفس ن الشيعها اإلمالء يتحملوهنا عن الشيخ بطريق السماع أو العرض سواء كان حتمل

بكل  الشيخ تخباجمللس أو يف جملس آخر  فهذا وجه وهناك وجه آخر وهو أن يعلم املن
تخب احلافظ واء انوس حديث ينتخبه أوال أبول فيقوم الشيخ عندئذ إبمالئه على أهل اجمللس

 اعة أو لنفسه ابنفراد مع الشيخ . فهذا قسم لالنتخاب للجم
فة ع خمتلنوا أوهناك قسم آخر وهو : أن يتحمل احملدث عن شيخه أحاديث متعددة ذات 

دئذ إنه عنفنه عومراتب متفاوتة مث عندما جيلس للرواية عن الشيخ أو يصنف ماحتمله 
  عنده أعم من لروايةل ماهو صاحل الحيدث واليصنف مجيع مامسعه منه وإمنا ينتقي من أحاديثه

 كونه فردا أو مشهورا أو عاليا أو انزال 
 وبعد هذا التعريف يظهر لدينا أن االنتخاب قسمان : 

 األول : وميكن أن نطلق عليه انتخاب السماع 
 الثاين : وميكن أن نطلق عليه انتخاب الرواية 

ون املصري ول مأمق لم ومما ذكرهوقد ذكر الباحث نقوال كثرية عن أهل احلديث يف هذا الع
بد هللا بن عألئمة ن اماحملدث : خرجنا إىل طََرسوس مع النسائي سنة الفداء فاجتمع مجاعة 
تقى هلم على من ين رواأمحد بن حنبل وحممد بن إبراهيم ُمربَّع وأبو اآلذان وكيلجة فتشاو 

 .ابه الشيوخ فأمجعوا على أيب عبد الرمحن النسائي وكتبوا كلهم ابنتخ
نتخاب ملت الكال  كما نقل عن اخلطيب البغدادي قوله : من مل تعل يف املعرفة درجته و 

 ه وكتبه . مساعض يفاحلديث آلته فينبغي أن يستعني ببعض حفاظ وقته على انتقاء ماله غر 
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نطيل  ريد أنالنو هذا غيض من فيض ليعلم القارئ دقة علوم الشريعة وحاجتها لالختصاص 
النتخاابت م عن اكالهذا الفن فهو خارج موضوعنا ولكنه متهيد واستفتاح لل يف احلديث عن

ه  ول املتعلق بللمدل بعلبيان أن االصطالح يف األصل ليس مذموما لذاته وإمنا احلكم عليه ات
 كما قدمنا .

تعلق يإلشكال فيما إمنا اة و فلو قلنا االنتخاب يف اللغة االختيار فال إشكال يف االختيار أصال
 ه هذا االختيارب

اء هتم به العلمهمة وااملو ولو قلنا االنتخاب عند احملدثني فهو علم من علوم احلديث الدقيقة 
 واجتهدوا فيه .

تابعة لتلك رية اللكفاولو قلنا االنتخاب عند أصحاب نظرية دارون فهو خرافة من اخلرافات 
 النظرية الباطلة .

نا الشائكة مسألت يف نتكثر بتتبعها وما يهمنا وهناك اصطالحات أخرى لالنتخاب النريد أن
وبني  ردةهو اصطالح االنتخاب احلديث الذي أشكل حكمه وتفاوت بني كفر وشرك و 

 مباح ومشروع وواجب فياهلل العجب !!
 ل :دث فقيحا وتعريف هذا النوع من االنتخاب تفاوتت فيه املراجع حيث إنه اصطالح

ص لى مقتضاه شخعختار ة ليُ ووقته ومكانُه يف دستور أو الئحهو إجراء قانويّن حُيّدُد نظاُمه 
 . أو أكثُر لرايسة جملس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها ، أو حنو ذلك

 وقيل هي العملية الرمسية الختيار شخص لتويل منصب رمسي .
تحديد لالهلا ن خموقيل : هو طريقة خيتار فيها املواطنون أو بعضهم من يرضون ويتوصل 

 ستحق للوالية أو املهمة املنتخب فيها .امل
 وقيل : هو اختيار األمة لوكالء ينوبون عنها .
 وقيل : هو اختيار يظهر إرادة أهل االختيار .

ن تصوره عء فرع لشيوقيل غري ذلك ، وحترير التعريف من األمهية مبكان ألن احلكم على ا
 فما مل يضبط تعريفه الميكن إصدار حكم شرعي عليه .

ادمة قة القحللصة ذلك أنه طريقة اختيار شخص ملهمة ونكمل احلديث عن ذلك يف اوخال
 .إن شاء هللا تعاىل 
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  3#مسائل_شائكة_
 (2االنتخاابت واملنتخبون )

 طرق تويل الوالايت
ب عند النتخاامة تعمدت يف احللقة الفائتة االستطراد بعلم ختصصي مرتبط ابستعمال كل

لم رمبا مل مون بعيصدسمنها جتهيل عدد كبري من القراء الذين  أهل العلم لفوائد عدة نذكر
ارة ش. وهذا فيه إم .يسمعوا به يف حياهتم ولو حبثوا عنه عن طريق الشيخ قوقل فلن يسعفه
هذه اليت  سألتنامثل مخفية : أن اي أيها القارئ الزم قدرك وحدك يف مسائل العلم العظام 

حل علم حبر الساني فالاملري خالئق املسلمني يف بالد العأصبح أجهل اجلاهلني يتبىن فيها تكف
نونه لبه ومعرفة فت يف طفنيأله والعلماء ورثة األنبياء وإمنا يتكلمون يف العلم حبصيلة أعمار 

 وضروبه ..
 ونلخص ما استفدانه من احللقة السابقة يف نقاط :

ار ن اختيع خيرجاألوىل : االنتخاب لغة وشرعا الإشكال فيه من حيث األصل فهو ال
 األصلح بطريقة ما من وجهة نظر املنتخب .

ق مدلول املتعلبع لليه اتأن االصطالح يف األصل ليس مذموما لذاته وإمنا احلكم علالثانية : 
 به .

ن شرط ألتارا خمال الثالثة : أن املضطر لالختيار أو االنتخاب اليسمى حقيقة منتخبا و 
 االختيار توافر احلرية فيه .

 . (مةطريقة اختيار شخص مله)رابعة : أن خالصة تعريف االنتخاب هي أنه ال
 وطرق اختيار شخص ما ملهمة ما تتم يف عامل البشر بطرق متعددة :

و قابل مادي أة أو مبوساط وقد يتم ذلك لقرابة أوأو متنفذين األوىل : التعيني من قبل متنفذ 
 لكفاءة يف هذا املعني من قبل من عينه .

ؤا وقد كون كفيقد و ية : تشاور مجع من الناس املتنفذين واتفاقهم على هذا الشخص الثان
 اليكون .

ر جتياز اختباابرة أو ناظمالثالثة : التنافس بني راغبني يف تويل املهمة ببذل مال أو حبصول 
 وحنو ذلك فمن فاز توالها .
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 .توىل  تهقرع الرابعة : القرعة بني راغبني أو مرشحني لتويل املهمة فمن طارت
 اخلامسة : حسب رغبة األغلبية ممن تعنيهم هذه املهمة .

و أسواه  يةالسادسة : وهي ليست من االختيار يف شيء وهي عدم وجود من طلب الوال
 .تنازل له منافسوه فلم يبق غريه 

 وة .ر والقلقهالسابعة : وهي كذلك ليست من االختيار يف شيء وهي تويل الوالية اب
خللفاء هدي ا ت يفالطرق ثبتت يف السنة إما فعال أو قوال أو تقريرا كما وردوكل هذه 

 الراشدين كذلك
ى ر الزكاة وعلعلى أمو طق فمن األوىل ثبت تعيني النيب صلى هللا عليه وسلم الوالة على املنا

ه ألنه رأى في ر مثال ذاجليوش وغري ذلك وكان صلى هللا عليه وسلم ينظر لألكفأ فلم يول أاب
قييمهم تان يف حياأضعفا عن الوالية وقد سار على هنجه اخللفاء الراشدون مع اختالفهم 

عثمان رضي  قد علىانتلألهلية فوىل أبو بكر خالدا مثال وعزله عمر رضي هللا عن اجلميع و 
عيني لى مسألة التمثلة عاألهللا عنه توليته ألقاربه مث ذكر ذلك عن معاوية رضي هللا عنه .. و 

 تطول .
ن يتوىل على  يف ممثال وسلم أليب بكر وعمرومن الثانية ثبتت مشاورة النيب صلى هللا عليه 

ومن زرارة  عبد بنمبن  وخالفه أبو بكر ورشح القعقاعاألقرع بن حابس  بين متيم فاقرتح عمر
 نهم ع ذلك تشاور الصحابة يف السقيفة واتفاقهم على تولية أيب بكر رضي هللا

رض أصحابه، حد، وعأىل ي أنه ملا خرج رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، إرو ومن الثالثة ما
ي بن رة لربيبه مر قال مس، ففـََردَّ من كان صغرياً، َردَّ مسرَة بن جندب، وأجاز رافع بن خديج

ع أان أصرع رافين، و ردَّ و سنان: اي أبت، أجاز رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم رافع بن خديج 
وابين  ن خديجبفع ري بن سنان: اي رسول هللا، رددَت ابين، وأجزَت رابن خديج. فقال م

عاً، فأجازه رة رافمس يصرعه. فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لرافع ومسرة: تصارعا. فصرع
 رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم فشهدها مع املسلمني.

ورة البقرة فظه سحل مرياومن ذلك توليته صلى هللا عليه وسلم أصغر القوم سنا على قومه أ
 .وحنو ذلك من تولية اإلمامة لألحفظ من القوم ولو كان أصغرهم 
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 سفره وكذا حبته يفصمة ومن الرابعة : قرعة النيب صلى هللا عليه وسلم بني نسائه لتويل مه
 القرعة بني األنصار لتويل رعاية املهاجرين وحنو ذلك .

ألقرب الك هو ذان كأهنا متت ابألغلبية وإن   ومن اخلامسة : بعض الصور غري الصرحية يف
كما روى    ألقوامت اومن ذلك ماتقرر عند أهل اجلاهلية وأقر ذلك اإلسالم من والية سادا

 ايلول : بن ساعن أسيد بن حضري أنه قال يف ابن إسحق يف أحداث غزوة بين املصطلق 
ه ، فإن يتوجوهخلرز لاه لنظمون رسول هللا، ارفق به، فوهللا لقد جاءان هللا بك، وإن قومه لي

؟ بين سلمةدكم اين سيعليه وسلم : م. ويف الصحيح قال النيب صلى هللا  يراك استلبت ملكه
 قالوا : اجلد بن قيس على أننا نبخله . 

نصار: "أن اطب األلم خففي السرية أن النيب صلى هللا عليه وسومن ذلك النقباء يف البيعة 
ن منقباء، تسعة نهم الا ميباً، يكونون على قومهم مبا فيهم، فأخرجو خيرجوا منهم اثين عشر نق

سالم مسلماً ليه ال ع)اخلزرج(  وثالثة من )األوس( وأيضا عندما جاء وفد هوازن إىل النيب
م  عليه وسلصلى هللا نيبمبايعاً، وطلبوا من النيب عليه السالم أن يعتق السيب، فاستأذن ال

 منكم ممن مل ن أذني مَ ، فقال عليه السالم للناس: "إين ال أدر الناس يف ذلك فاختلف الناس
ىل هم، فرجعوا إعرفاؤ  مهمأيذن، فارجعوا حىت يرفع إلينا ُعَرفاؤكم أمرَكم"، فرجع الناس فكل

 وا"رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأخربوه أن الناس قد طيَّبوا وأذن
 والعريف هو القائم أبمر طائفة من الناس

صحابة رفة المع ت أحاديث يف ذم العرافة منها عن جعونة وقد خرجناه يف كتابوقد جاء
 أليب نعيم إبسناد ضعيف بلفظ : ال بد من العريف، والعريف يف النار

 وجاء حنوه عن أنس عند أيب يعلى وغريه وهو ضعيف كذلك 
 يفلكن العرفاء رفاء و لعابد للناس من العرافة حق وال وأخرج أبو داود قصة طويلة يف آخرها إن

الشيخ  د حسنهوق النار . وسكت عنه أبو داود ورجحنا يف خترجينا للمعرفة ضعف احلديث
 ذم يفلوارد  ااأللباين فلم يصب وعلى فرض الصحة فكما قال احلافظ ابن حجر : اخلرب

االستطالة  لعرفاءالى عالعرفاء ال مينع إقامة العرفاء ألنه حممول إن ثبت على أن الغالب 
 اوزة احلد وترك اإلنصاف املفضي إىل الوقوع يف املعصية.ا.هـ وجم
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إهنا صورة  يث حيثحادأوقد جاء يف التحذير من العرافة حنو ماجاء يف التحذير من اإلمارة 
ملقدام بن د عن او داو ، منها ما أخرجه أبالسالفة ية او غرة هلا، ولكنها ليست بنحو الر مص

 ن خزمية عن أيب هريرة .معديكرب وما أخرجه أمحد وصححه اب
تم هذا كيف ي  لنا والشاهد هنا اختيار العرفاء للناس، والنصوص مل تظهرقال الضمور : 

ى ن البخاري مسخاصة أو ، االختيار فرمبا عينوا، ورمبا اختريوا من قبل الناس فيكون انتخاابً 
لى ، ومل يقل )عأظهرس لنااالباب ب)ابب العرفاء للناس( اليت فيها معىن النيابة والتولية من 

 ا.هـالناس( واليت هي للتعيني أقرب وهللا أعلم.
ادات تدلل ف والعالعر و والعقل ، واعتبار الكثرة وأتثريها مشاهد معلوم وهو سبب قوة ومنعة 

 يعرب عنهم منو ثلهم ن ميأعلى أن أمورا كثرية حيسمها قول األغلبية فاألظهر يف متثيل الناس 
كثرهم قوم سنا أو أكرب الا أنرى أن كثريا من السادة والقادة مل يكونو  يرغب فيه األغلبية ولذا

ىت إن النيب حشهورة وام مواملكاثرة بني األق. ماال وإمنا غالبا صاحب القبيلة األكثر عددا 
 أتثري ذلك يفثرية وألكصلى هللا عليه وسلم سيكاثر أبمته األمم يوم القيامة وإنكار قوة ا

 ضرب من السفسطة واملغالطة .القرارات والوالايت 
 حيث لباحثنياعض بوالزال إىل اآلن نظام االنتخاب هو نظام اختيار شيوخ القبائل حسب 

 يقول : 
عليها  ن حيصلأكن يتم انتخاب شيخ القبيلة من قبل أفراد القبيلة الواحدة أو من املم

افة جد به كيو  الشخص ابلوراثة ولكن على شرط أن يكون الوريث الشرعي لشيخ القبيلة
ة شيخ القبيلار اختي ن متاملقومات اليت تؤهله أن يصبح هو شيخ القبيلة املنتظر. ويف حالة أ

ف يري اليت تشر املعا من وفقا لالنتخاابت البد وأن تكون تلك االنتخاابت ممنهجة وفق الكثري
من  ايخ القبائلشقييم مم تعليها بعض الدول اليت ال يزال يوجد هبا قبائل حىت يومنا هذا. ويت

 .ا.هـ جهمل و كقبل اجلهات املختصة يف البالد للتأكد من قيامهم ابلعمل على أ
 . ته هلان عماللتقويض دور شيخ القبيلة وضماإمنا هو والشك أن تدخل الدول أقول : 

بين هذا الم إن يه وسوالية احلسن بن علي حيث قال رسول هللا صلى هللا عل: ومن السادسة 
رج ويند عنهما ضي هللاة ر هللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني فتنازل ملعاوي سيد وسيصلح

 حتت هذه الطريقة ما يسمى ابلتزكية يف الوالية 
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تِِه أُمِّ حيىي بن حصني عن َعنر ما رواه مسلم ومن السابعة :  ِ  احلرُ َجدَّ عرتـَُها ، قَاَل : مسَِ  َصنير
ُت َمَع َرُسوِل اّللَِّ  عرُتُه يـَُقوُل مسَِ ... فقالت : لرَوَداِع َم َحجََّة اَسلَّ  وَ  َصلَّى اّللَُّ َعَليرهِ تـَُقوُل : َحَججر

َر َعَليرُكمر َعبرٌد جُمَدٌَّع  تـَُها -: ِإنر أُمِّ َوُد ،  -قَاَلتر  َحِسبـر َعاىَل ، فَامسرَُعوا مر ِبِكَتاِب اّللَِّ تَـ ُقودُكُ يَـ َأسر
 . َلُه َوَأِطيُعوا

ِع َوالطَّ  قال النووي : فَِإنر  َِليلرَعبرِد َمعَ ِة لِ اعَ ِقيَل : َكيرَف يـُؤرَمُر اِبلسَّمر َفِة َكورنُُه قـَُرِشيًّا ؟  َأنَّ َشررَط اخلر
ِ : َأَحُدمُهَا َأنَّ الرُمرَاَد بَـ  َهنير ََواُب ِمنر َوجر ِليَفُة َونـُوَّابُُه ، اَل َأنَّ يَن يـَُولِّيِهُم اخلرَ اَلِة الَّذِ  الروُ عرضُ فَاجلر

 ِليَفَة َيُكوُن َعبرًدا .اخلرَ 
ِلٌم َوا تَـ َوالثَّاين : َأنَّ الرُمرَاَد َلور قـََهَر َعبرٌد ُمسر رِ  ورىَل سر َكاُمُه ، اِبلرَقهر اَعُتُه ، َوملَر طَ َوَوَجَبتر  نـََفَذتر َأحر

 جَيُزر َشقُّ الرَعَصا َعَليرِه .ا.هـ
ون عظمى إمنا تكامة المبشي، واإلقال ابن حجر : "ووجه الداللة منه أنه أمر بطاعة العبد احل

قيام خمالفته وال نهى عنال ابالستحقاق يف قريش فيكون غريهم متغلًبا، فإذا أمر بطاعته استلزم
ن غري ملعظمى ة اعليه ... وال مانع من محله على أعم من ذلك فقد وجد من ويل اإلمام

 قريش من ذوي الشوكة متغلًبا "
ُرِّ لرواَل ط الت: َكيَف يكون الَعبرد واليا َوشر َوقَاَل الركررَماين: فَِإن ق يَّة؟ قلت: أِبَن يوليه يَة احلر

َِئمَّة َأو يتغلب على الرِباَلد اِبلشَّورَكِة.   .ا.هـبعض األر
َنِة، وَ » وَكاَن ابرُن ُعَمَر يـَُقوُل:  «َلبَ غَ رَاَء َمنر لِّي وَ ُأصَ ال أُقَاِتُل يف الرِفتـر

ث عنها يف ية يبحعلمهلا أحباثها املستقلة وبعض الرسائل الووالية املتغلب قصة طويلة و 
هية غلب دراسة فقم املتحلاكومنها والية املتغلب دراسة فقهية مقارنة حملمد الشوا و )االشبكة 

عة يف ن أحكام البيبعنوا سقامقارنة( رسالة ماجستري جبامعة الفيوم وأطروحة الدكتور إبراهيم ال
 الفقه اإلسالمي .

توقيف الاليت  اداتهذه الطرق كلها تدخل حتت السياسة الشرعية وهي من العة أن اخلالصو 
 فيها فمىت وجدت فيها املصلحة شرعت .

ب يف ابب أنه غلو ات يقول الشاطيب: علمنا من مقصد الشارع التفرقة بني العبادات والعاد
 ا.هـالعبادات جهة التعبد ويف ابب العادات جهة االلتفات إىل املعاين .
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ارك عن مد ليةخويقول اإلمام اجلويين: "معظم مسائل اإلمامة عرية عن مسالك القطع 
 اليقني"

يار من االخت ل يفوهو الشك أوىل وأفضواالنتخاب املعهود يندرج حتت الطريقة اخلامسة 
يه وأما رغوب فمري غالقرعة فالقرعة أمر عشوائي العقل له فرمبا وقعت على غري صاحل أو 

 نظر يفألصلح الى هو أصلح هلم فيقع ع ضع لعقلية املنتخبني ونظرهم فيمنخاالنتخاب في
  األكثرية واملرغوب فيه ألكثرهم .

ثريون رواية يقدم كفني والرتجيح ابلكثرة أصل أصيل يف نزاعات األصوليني والفقهاء واحملدث
من  تتدالالاس األكثرية يف احلديث ويقدم قول اجلمهور على قول غريهم وهكذا ولذلك

ثها ا أحباهل السنة وفعل السلف النستطيع أن نفتح ابب ذلك هنا فهي مباحث مستقلة
لدكتور غازي قية( لطبيتاملطولة ومن ذلك مثال حبث : الرتجيح بكثرة الرواة )دراسة أصولية 

 بن مرشد العتييب ا
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  3#مسائل_شائكة_
 (3االنتخاابت واملنتخبون )

 أنواع االنتخاابت 
يت ختص ازل اللنو اية االنتخاابت بصورهتا احلالية قضية شائكة حديثة طارئة فهي من قض

ها ذا فالنظر فيبقة وللساعلماء األمة املعاصرين فال يوجد فيها فتوى للسلف وال يف العصور ا
 من جهتني :

 . إلسالمل ااألوىل : من جهة أهنا أسلوب مستورد من الكفار وليست من أساليب أه
 : هل تتضمن خمالفات شرعية أخرى أم ال ؟الثانية 

أحباث و قاالت مني وقد اهتم الباحثون بقضية االنتخاابت وتوصيفها الشرعي وحكمها ما ب
تفدان منه ع واسطالخمتصرة ومؤلفات مطولة ومن أشهر ما وقفنا عليه يف ذلك ملن أراد اال

ابت خلالد النتخاا يفاركة حبث االنتخاب يف الفقه اإلسالمي ألديب فايز الضمور وحكم املش
 ةجامعي الةالرفاعي واالنتخاابت وأحكامها يف الفقه اإلسالمي لفهد العجالن رس

ر كان فيه الكفا من فأما النظر يف االنتخاابت من اجلهة األوىل : فكم من أسلوب مستورد
نة الس بت يفاثلك ذاخلري الكثري واحلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أحق هبا وأصل 

سلمون امل هخذأي النبوية وخالل عصور اإلسالم فالميتنع أن يوجد عند الكفار أمر جيد
 لى هللا عليهلنيب صفا ويطورونه ويكيفونه ليتوافق مع الشريعة الغراء خاصة يف قضية امللك

ورد بن املست م عنكما يف صحيح مسلوسلم حينما قال : تقوم الساعة والروم أكثر الناس  
رو بن العاص شداد قاَل عَ  َرسوِل هللِا  عرُت ِمنأُقوُل ما مسَِ  : أبرِصرر ما تـَُقوُل، قاَل:للمستورد مر

ُمر ألَ   أرربـًَعا:صااًل خلَِ هم َصلَّى اّللَُّ عليه وسلََّم، قاَل: لَِئنر قـُلرَت ذلَك، إنَّ في َلُم النَّ إهنَّ اِس ِعنرَد حر
َرُعُهمر إفاَقًة بـَعرَد ُمِصيَبٍة، َنٍة، وَأسر َشُكُهمر  ِفتـر كِ بـَعرَد فـَرَّ  رَّةً  كَ وَأور ُُهمر ِلِمسر نٍي ويَِتيٍم وَضِعيٍف، ٍة وَخرير

ُلو 
ُ
نَـُعُهمر ِمن ظُلرِم امل يَلٌة: وأَمر  ِك.وخاِمَسٌة َحَسَنٌة مجَِ

لرعية م مع اوكياهتوهذا واضح يف سلوخامسة حسنة مجيلة عمرو رضي هللا عنه فانظر لقول 
 دميا وحديثا جتدهم ظلمة جبابرة .خبالف كثري من ملوك املسلمني ق
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ى احرتام اره علإجبفطريقة اختيار ملوك الكفار ساعدت كثريا يف حتجيم صالحيات امللك و 
نت سببا ليت كاج ارعيته وعدم ظلمهم فال أبس أبخذ ذلك منهم إن كان يؤدي لنفس النتائ

 مدح الصحايب اجلليل هلم .كما يف يف كثرهتم كما يف احلديث و 
 من الغزاة  ملدينةمي اغزوة اخلندق قام النيب صلى هللا عليه وسلم حبفر خندق ليحويف قصة 

اب كر أصحا ذ قال احلافظ ابن حجر يف )الفتح(: "وكان الذي أشار بذلك سلمان، فيم
مر نا علينا، فأ خندقصراناملغازي، منهم أبو معشر، قال: قال سلمان "ِإان كنا بفارس إذا ُحو 

 د يرتضي أابحول املدينة ..". وكان اإِلمام أمح حبفر اخلندق -لموس صلى هللا عليه-النيب 
 معشر ويقول: كان بصريا ابملغازي .

كتب  يدما أراد أن سلم عنو ليه َعنر أََنِس برِن َماِلٍك أن النيب صلى هللا عوقد ثبت يف الصحيح 
َرُءوَن ِكتَ  ُمر اَل يـَقر : نر ِفضٍَّة ، نـَقرُشهُ مِ امَتًا ا ، فَاختَََّذ خَ  خَمرُتومً الَّ  إِ اابً كتااب للروم والعجم ِقيَل َلُه : ِإهنَّ

والتشبها  قليدا للكفارتذاك الو ذا هحُمَمٌَّد َرُسوُل اّللَِّ . فكان خيتم به رسائله هلم . ومل يعد 
 .هبم

ور مل تكن اد أمستري وأما يف عصور اخلالفة الراشدة وخاصة يف عهد عمر ضي هللا عنه مت ا
نشأت  :احثني عض البومتصري األمصار وحنو ذلك قال بالدواوين العرب كتدوين معروفة عند 

سلمني ال املاتصالدواوين يف عهد عمر بن اخلطاب نتيجة التساع الدولة اإلسالمية، و 
ا من رهتا، فانتقو لى حضاعرف الفاحتني عن قرب ابألنظمة الفارسية والبيزنطية يف األقاليم والتع

ت ارية اليت ثبة اإلدنظمئًما لالقتباس، كما أبقوا على الكثري من األبني ذلك ما وجدوه مال
 هلم صالحيتها لتلك البالد .ا.هـ

يها فطرق اإلدارة و غربية ال أما يف العصور احلديثة فما أكثر ما استفاده املسلمون من األنظمةو 
  لكري ذر وغاملرو نظام وتصنيفات اجليوش و  املختلفة اجلامعات واإلداراتومن ذلك 

يقة غربية يست طر لهي كما أن قضية االنتخاابت هلا أصلها كما قدمنا يف احللقة السابقة ف
مث اعتماد  الجدالبعا حمضة بل أصوهلا األصيلة وهي اختيار من ميثل الشعب أساسا اثبتة شر 

 . رأي األغلبية يف هذا االختيار اثبتة كذلك ضمنا
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ة وأنه ه اجلهن هذمن اجلهة األوىل يقضي أبموبناء على ماتقدم فالنظر يف االنتخاابت 
املصلحة  ط لتتميضبالخمالفة فيها للشريعة بل هي من اخلري الذي يستفاد وينمى ويطور و 

ضع للمصاحل يها وختيف فوقد سبق تقرير أن هذه األمور من العادات اليت التوقاملنشودة منه 
 .العامة 

ت مث واع االنتخاابرير أنحت تخاابت للشرع إال بعدوأما من اجلهة الثانية فالتتبني خمالفة االن
 النظر يف كل نوع على حدة 

 :مبتدئني ابألدىن إىل األعلى وأنواع االنتخاابت تنحصر فيما يلي 
ضمن أفراد  دائمة صفةبأوال : االنتخاابت اإلدارية والطالبية : وهذه كثرية متعددة حتصل 

ن على ترشيح م ا تقومكلهدارات اخلاصة والعامة و األمة يف اجلامعات واملدارس واملساجد واإل
ك يف إدارة ويشار  نهمعيرى يف نفسه األهلية ليمثل أفراد املؤسسة املعنية وميكن أن يعرب 
له  لدور املرتشححاز ا بيةشئوهنم مث يصوت األفراد ملن يرون فيه األهلية لذلك فمن حاز األغل

 سواء رائسة اإلدارة أو عضويتها . 
ت دمات البلداخبتعىن  ليتاابت البلدية : وتتعلق ابختيار أعضاء اجملالس البلدية وهي االنتخا

شاء احلدائق فة وإننظاداخل الدول حنو مراقبة البضائع وأمور البيع والشراء والتسعري وال
 عضاء عن طريقاب األنتخوترخيصات البناء واحملال التجارية وما إىل ذلك وتتم ابواملنتزهات 

  .عضوية ال راغبني يف العضوية وتصويت الناخبني ومن حاز األكثرية انلترشيح ال
يطلق  ه وأصبح اآلنع رعيتم ماالنتخاابت الربملانية : وأصل كلمة برملان يراد هبا مداولة احلاك

اقبة مليزانية ومر اإقرار ت و بني التشريعاعلى جملس جيتمع فيه ممثلو الرعية وخيتلف دوره ويتنوع 
لطة يعترب هو السو بالد م الودوره األساس إقرار النظام الذي يقود به احلاكاسبتها احلكومة وحم

رد ضمن فنتخاب ل االتشريعية ويتم اختيار أعضائه ابالنتخاب من قبل أفراد الشعب ويشم
ة كذلك . ألغلبياب عدة مرشحني ابألغلبية أو انتخاب قائمة أفراد ضمن عدة قوائم مرشحة

 ته ابألغلبيةقرارا تخذيبة يف هذا اجمللس دون انتخاب . وهذا اجمللس ورمبا يعني احلاكم نس
 والدخل ألفراد الشعب يف ذلك .

 وحنو ذلك ما يسمى مبجالس الشورى يف بعض البلدان .
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و إجراء ستور أديل االستفتاءات : واملراد منها طلب رأي الشعب مباشرة يف أمر ما كتعد
 رار بنعم أو ال حسب األغلبية .انتخاابت مبكرة وحنو ذلك ويتخذ الق

ن املرشحني مموعة جماء وذلك بعرض أمساالنتخاابت الرائسية : وهي اليت جتري لتولية احلاكم 
 ويت منلتص: األول : يصوت من له حق ا هلذا يتم اختيار أحدهم للمنصب بطريقني

 من ب أوالعر الشأن خيتامن له أكثر األصوات . والثاين :  يتوىلو  كل منهمالشعب على  
من حيكم  ت كذلكصويميثلهم عن طريق التصويت أيضا مث خيتار هؤالء املمثلون للشعب ابلت

 من املرشحني .
لغلبة امن ض و لعضو اامللك من شرعية ومن امللك اجلربي و الوهذه الطريقة أفضل من القرعة 

 ..ة وكلها طرق مبتدعة ليست من شرع هللا سبحانه وقد قبلتها األمة راغم
 ل يف احللقة التالية إن شاء هللاونكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

  3#مسائل_شائكة_
 (4)االنتخاابت واملنتخبون 

  وحنوها والبلديةوالنقابية حكم االنتخاابت اإلدارية والطالبية 
اهي إال سية مالرائتبني لنا أن هذه االنتخاابت خالف الربملانية و ا سبق من حلقات فيم

ر جملسا ن خنتايد أفمثال حنن نر وال ارتباط هلا بشيء حمرم طريقة الختيار أشخاص ملهمة 
 عة ابمسهم أواجلام ارةإلدارة شركة من خالل موظفيها أو خنتار احتادا للطالب يتكلم مع إد

ذه كلها نية وهملعجملسا يف احلي يهتم بنواقصه وما حيتاجه من خدمات وخياطب اجلهات ا
يوجد توقيف ، فال وهممنا يف مسألة العرفاء وحنأمور مستحدثة وإن كان هلا أصوهلا كما قد

 عيده .ا فالندمنفيها وال آاثر يستند إليها وجلها مأخوذة من الغرب لفائدهتا كما ق
وله تعاىل عىن قامل ويف هذاواختيار البعض من الكل كما قلنا ليس ببدع فهو من املسلمات 

 يكونوا سبعني الم مللسه الصالة وافقوم موسى علي (واختار موسى قومه سبعني رجال مليقاتنا)
ال فال تتم عني رجسب رجال فقط وإمنا كانوا أضعاف هذا العدد بكثري بدون شك إذ لو كانوا

ية ، دير معىن اآليف تق صلعملية االختيار عندئذ ، ألن االختيار هو انتقاء قلة من كثرة ،واأل
اللة لد يةاآل من تبعيضية( المن)فحذفت  وسى من قومه سبعني رجال مليقاتناواختار م

 .السياق
م مسعوا قيس أهنال دإبسناده من حديث وفد عب املعىن أيضا ماأخرجه اإلمام أمحدويف هذا 

وفد احملجلني ال  الغرتخبنييقول : اللهم اجعلنا من عبادك املنرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 حلديث ا ... لصاحلوناهللا  بادع؟ قال : املتقبلني ، فقالوا : ايرسول هللا ماعباد هللا املنتخبون 
 تعاىل قال هللا رفيعةزلة الملنا عز وجل هلذه والصاحلون قليلون ابلنسبة لسائر البشر انتخبهم هللا

 (ليل ماهم ات وقلصاحلإال الذين آمنوا وعملوا ا ( وقال أيضا:)وقليل من عبادي الشكور ):
أن ب األنصار: "لم خاطه وسأن النيب صلى هللا عليوقد جاء يف السرية يف بيعة العقبة الثانية 

ن منقباء، تسعة نهم الا مخيرجوا منهم اثين عشر نقيباً، يكونون على قومهم مبا فيهم، فأخرجو 
 )اخلزرج(، وثالثة من )األوس(

قال ابن تيمية: " جيب أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل ال قيام 
إال هبا، فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم إال ابالجتماع حلاجة بعضهم إىل  للدين وال للدنيا
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بعض، وال بد هلم عند االجتماع من رأس حىت قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "إذا خرج 
 ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم". 

 طرق : أربعبقيت طريقة االختيار وهي حمصورة يف 
ن أري من الناس قبل كثاليتنفذين وهذا غالبا متعذر بل و األوىل : التعيني من قبل متنفذ أو م

ة . فلو ل العز أه ميثلهم من يفرض عليهم من أي جهة كانت وهذه طبيعة األحرار الشرفاء
رعت أسهم و عظمفرضت إدارة اجلامعة مثال طالاب معينني ليمثلوا الطالب لرفض ذلك م

 .لذلك  يأهتمد اشرتهتم وهتفرض رؤيتها من خالهلم وقأن التهمة أن اإلدارة تريد 
لكن قد يعزل و ال به عمو وقد كان كثري من والة املناطق يتم توليتهم ابلتعيني والزال ذلك م

تيار رابعة وهي اخيقة اللطر الوايل إذا كرهه الناس فيختاروا هلم واليا يرضونه فينتقل األمر ل
 األكثرية غالبا .

ن يرغب يف قبل م من بقة أو تقدمي إثبااتتالثانية : اختيار األكفأ للمهمة من خالل مسا
ت الحيتاج لعضوايه اتويل املهمة تثبت أحقيته لذلك وهذا جيد معمول به ولكن كثري من هذ

 فيها ملؤهالت معينة أو يستوي فيها املطلوب متثيلهم .
ة على شخص القرع وقعيالثالثة : القرعة بني املرشحني وهذا أيضا جيد معمول به ولكنه قد 

 عنهم . ممثال كونيهم حبيث اليصلح أن لكثريين من املطلوب متثيلكفء ومكروه لدى ا  غري
م بية أن ميثلهد األغلأرا من قبل املطلوب متثيلهم فمن املرشحالرابعة : التصويت على اختيار 

من  هي نوعا و املهمة وهذه هي طريقة االنتخاابت وهي أعدل الطرق وأفضله حاز تويل
 روقفع بعض مورى وهي كذلك تشبه الشملعتمد يف الشرع مع بعض فروق التوكيل اجلماعي ا

حلوادث ا عليهم ومن من ويل يوننه يلجأ هلذه الطريقة إذا كره املعنوكما قلنا يف طريقة التعيني إ
ىل سوق نتهى إفا يف ذلك عزل عمر لسعد رضي هللا عنه فقد أرسل حممد بن مسلمة للكوفة

عد فيكم؟ سا فعل  معدة أسامة بن قتادة، فقال: أنشدك ابهللفقابل رجاًل يقال له: أبو س
 يفة، وال يغزو الرعي يف فقال الرجل: أما إذ انشدتنا فإن سعًدا ال يقسم ابلسوية، وال يعدل
لهيه قالوا: إنه يو الته، مق السرية. وما إن جترأ هذا الرجل على ما قاله حىت تبعه خلق كثري يف

 ، وأنه ال حيسن يصلي.الصيد عن القتال يف سبيل هللا
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نة يه إىل املديدوم عللقفأرسل حممد بن مسلمة مبا مسعه من أهل الكوفة إىل عمر فبعث إليه اب
 نإن كثريًا م ال:ومعه سعد بن أيب وقاص فسأل عمر حممد بن مسلمة عن هذه املقالة، فق

عتني الرك ل يفأهل السوق يقولوهنا. فقال عمر: اي سعد، كيف تصلي؟ فأخربه أنه يطو 
 عزله عمر . مث هللا األوليني، وخيفف يف األخريني، وما آلو ما اقتديت به من صالة رسول

 رضي هللا عنهما خشية الفتنة وإن كان قد ظهر له أهنم كذبوا عليه .
 ااطلبوا والي :ل هلم قا ومن ذلك أيضا عزل معاوية لعبيد هللا بن زايد لكالم األحنف فيه مث

 ك من حوادث التاريخ ترضونه . وحنو ذل
 اء املعاصرينللعلم اوىوكما سبق أن أشران إىل كون هذه القضية انزلة حمدثة فسنذكر بعض فت

 فيما خيص االنتخاابت البلدية وحنوها 
 قالت دار اإلفتاء األردنية :

 تفق مع أحكامورية تشية االنتخاابت البلدية وسيلة شرعية إلبداء الرأي حبرية وأمانة، وعمل
  شؤون املدن، تتوىلظاتريعة اإلسالمية، الغاية منها اختيار جمالس بلدية يف كل احملافالش

ة نيلتصبح كل مد والقرى من حيث نظافتها، وصيانتها، وتنظيمها على أسس علمية وفنية،
 وقرية شامة بني مثيالهتا.

 الفتوى الكاملة هنا :
=https://aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId219#X.5rTs4

jXJPY 
 قال الشيخ عبد الرمحن الرباك :و 

فإن األصل أن ويل األمر جيتهد يف اختيار األكفاء الصُّلحاء لوالية أمور الرعية، ويستشري يف 
ا، فينبغي لطالب العلم وأهل ذلك أهل اخلربة والنصح، ولكن إذا طلب من الناس أن ينتخبو 

اخلري أن يشاركوا ابختيار األصلح يف أمور الدين والدنيا من املرشحني؛ حىت ال يستَِّبد اجلُهَّال 
والُفسَّاق وأهل األهواء ابختيار من يوافق أهواءهم، ومن هو على شاكلتهم، ففي مشاركة 

د قال هللا _تعاىل_:" فَاتَـُّقوا أهل اخلري تكثري للخري وتقليل للشر ، حبسب االستطاعة ، وق
َتطَعرُتمر ")التغابن: من اآلية اً 16اّللََّ َما اسر (.وقال _عز وجل_: " َفَمنر يـَعرَملر ِمثـرَقاَل َذرٍَّة َخرير

https://aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=219#.X5rTs4jXJPY
https://aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=219#.X5rTs4jXJPY
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َده وليس عليه أن 7يـََرُه " )الزلزلة: (. ومن احلكمة يف ذلك: على املرء أن يسعى إىل اخلري ُجهر
 . تتم املقاصدُ 

بن سعود  م حممدماذ الدكتور سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة جبامعة اإلقال األستاو 
 اإلسالمية سابقا :

ا قد ممكلية، شون يرى بعض الناس أن االنتخاابت وافد أجنيب ونظام غريب، أو أهنا ستك
بدو يل أن ها، ويفي يدفع هؤالء وأولئك إىل عدم تشجيعها، فضاًل عن ممارستها أو الدخول

بدأ الشورى سية ملرئيك خمطئون يف ذلك، ووجه ذلك أن االنتخاابت هي البوابة المجيع أولئ
عب، حلاكم مع الشلهم، اس كاليت أمر هللا هبا بقوله : "وأمرهم شورى بينهم" واآلية عامة للنا

رادا فصااًل أ)فإن  جهاوأفراد الشعب بعضهم مع بعض، والرئيس مع مرؤسيه ؛ بل املرأة مع زو 
 ما وتشاور فال جناح عليهما( ... اخلعن تراٍض منه

 ويقول األستاذ الدكتور انصر العمر :
ز املشاركة ىل جواإوا انقش عدد من العلماء مسألة املشاركة يف االنتخاابت البلدية وتوصل
لذلك فإنين و وقعة؛ ملتفيها؛ ألن املصاحل املرتتبة على ذلك فيما يظهر أكرب من املفاسد ا

 َمِن ِإنَّ َخريرَ  "اىل_: _تع واختيار من يتصف ابلقوة واألمانة؛ لقول هللاأوصي ابملشاركة فيها 
َِمنُي " )القصص: من اآلية َتأرَجررَت الرَقِويُّ األر ك لَقطرع الطريق على من يستغل (.وكذل26اسر

ئمة ة الدالجنهذه الوالايت ألهداف شخصية أو ملآرب أخرى، كما حذََّرت من ذلك ال
 ه قريباً.ئمة هذلداالعزيز بن ابز _رمحه هللا_ وستنشر فتوى اللجنة برائسة الشيخ عبد ا

اىل_ جيد  تعهللاه ومن يطلع على كتاب )السياسة الشرعية( لشيخ اإلسالم ابن تيمية _رمح
رباك  بد الرمحن المة ععالَّ اجلواب الكايف الشايف ملثل هذه املسائل املستجدة. وفتوى شيخنا ال

 كافية ملن حبث عن احلق.
 وقال الدكتور سفر احلوايل :

على نظام هذه االنتخاابت وصالحيات اجمللس واملرشحني؛ أرى أنه من  اطالعيبعد 
األفضل املشاركة فيها، حيث مل أجد أي حمظور شرعي يف ذلك ، بل املصلحة موجودة يف 

م، تويل أهل األمانة والكفاءة مثل هذه األعمال اليت متس مباشرة حاجات الناس واهتماماهت
ولو مل يكن من ذلك إال ختفيف الفساد، وتقليل سبل إهدار املال العام لكان ذلك كافياً، مع 
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أن للمجالس دورًا إجيابيًا واضحاً، فهي خطوة ينبغي اختاذها لتقوية أسباب اإلصالح 
ح ما هو أعلى منها وإضعاف عوامل اإلفساد، وسوف تؤدي حبكم سنة التطور إىل إصال

املوقف املتجاهل أو الرافض فال أرى له ميزة وال ينتج عنه مصلحة.. هذا  أما_إبذن هللا_ 
 ا.هـرأيي خمتصراً وقد شرحته يف بعض اللقاءات مطوالً .

ا فيها لة مبمجت بعض النقول عن املعاصرين ويضاف هلم ابألحرى من أجاز االنتخااب ههذ
وابن  شايخ ابن ابز كاملشاء هللا االنتخاابت الرائسية والربملانية بضوابط معينة كما سيأيت إن

 عثيمني واأللباين وغريهم .
 . تخاابتالناكما أحب أن أنوه أنين ال أعرف أحدا من العلماء حرم هذا النوع من 

إن هذا لشرع فاهة جوحنن إذ نقرر أن األصل يف هذه االنتخاابت أهنا ال إشكال فيها من 
 لفة يف احلكمهة خمته جن خمالفات شرعية فهذالعالقة له مبا تقوم به اجلهات اليت جتريها م

خيص حمالت وم برت تق فمثال : إذا كانت اجملالس البلدية تقرر املكوس وتتابع حتصيلها أو
قة هلا العال لكنو دعارة أو مخور أو حنو ذلك فهذه أمور حمرمة وابطلة وقد تصل للكفر 

م لدوام أو لزو ثناء اأة قت للصالابالنتخاابت .. وكذا لو جملس إدارة الشركة يقرر عدم منح و 
باس الغريب ى واللللحاالختالط أو عدم السماح ابحلجاب الشرعي أو إلزام املوظفني حبلق ا

 وحنو ذلك فهذه أيضا العالقة هلا ابالنتخاابت النفكاك اجلهة .
ل الوالة أما عما و وعليه فأصل االنتخاابت الفرعية هذه اإلابحة كطريقة لتويل والايهت

تنوعت و ختلفت اما وليتهم جيب عليهم االلتزام أبحكام الشريعة يف تلك الوالية مهفمسئ
ودرء  ملنافعاجلب و مقاصد الشريعة واملنتخب بكسر اخلاء ينتخب من يراه األفضل لتحقيق 

 املفاسد .
ا مم وهي قادللمبحث ال قضية مهمة نرجئ تفاصيلهااملبحث نشري ل وقبل أن ننهي هذا

لة اابت مجاالنتخ وهو موضوع خطري يغفل عنه كل من يعارض( ب السليب االنتخا) أمسيته 
 وتفصيال ونقول هنا : 

أعلن عن انتخاابت بلدية ملدينة ما فرتشح هلا رجل معروف بتوجهه اإلسالمي وخبدمته 
للمساجد واهتمامه بنظافة املدينة وحرصه على منع ترخيص حمالت اخلمور واملالهي الليلية 
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راء األحياء وحنو ذلك ورجل آخر معروف بتوجهه العلماين أو نصراين كافر واالهتمام بفق
 معروف بعدائه لإلسالم وأهله وسعيه يف نشر الفساد والشرك يف تلك املدينة . 

 فيقال هنا : 
 ؟ أم ال اسدهل جيوز هلذا املسلم اخلري أن يرتشح ألخذ هذه الوالية من هذا الف

 لوالية هو الفوز ابي يذا اإلسالمي ويتنادوا النتخابه لكوهل جيوز للمسلمني أن ينتخبوا ه
 هذا الفاسد أم ال ؟

 السب احلة حفمن انتخبه فقد نظر لدرء املفسدة العظمى مبفسدة أقل أو بدون مفسد
النتخاب ولو اقع يف و ني ومن مل ينتخبه فقد انتخب هذا الفاسد انتخااب سلبيا وارتكب خمالفت

  نقول :تخابه للفاسد املفسد ولتوضيح ذلك مل ينتخب يف نظره وكان ان
ا دفع هذحد ليجيب على املسلمني أن يرتشح منهم واقد جيوز للمسلم أن يرتشح بل  )

 رشح كلامل بشرط حتقق املصلحة وأن يتجنبالفاسد وجيب عليهم انتخابه ألجل ذلك 
تستلزم  يمةعظ ألةمايستطيع جتنبه من خمالفات شرعية تصاحب توليه هذه الوالية وهي مس

كاب أوىل أم ارت لواليةه اأن يرتبط املرشح ابلعلماء لينظروا يف كل مايعجز عن جتنبه هل تولي
ك حنو ذلرب و ذب جائز أو خدعة حكماعجز عنه أوىل وهل له خمرج شرعي من تعريض أو  

 أم ال (
قائال ألن  لواضحةه اهذا الكالم ال أحل ألحد أن ينقل عين بعضه وإمنا ينقل برمته وقيود

وحنو  ء كفريشي سيقول : كيف وهذا اعرتاف ضمين ابحلكومة الطاغوتية ، ورمبا وقع يف
يف اكتبناه مقراءة بصح ذلك مما سيأيت التحدث عنه يف االنتخاابت النيابية بصورة أكرب ونن

ضعية فإن كم الو محا مبحث اإلكراه والضرورة واملصلحة الراجحة يف آخر سلسلة التحاكم لل
 ة .وز بعد نظر العلماء كما فصلنا ابألدلة والنقول املعترب بعض ذلك جي

ننتقل لربط ذلك ابالنتخاب السليب فنقول : لو مل تنتخب أيها املوحد هذا اإلسالمي أو لو 
ال تظن أنك هربت من مل يرشح أهل التوحيد مسلما يتوىل هذه الوالية بدال من الكافر ف

الرضا  ياالنتخاب السليب وه من ابب اعت فيهمسألة تعتربها شركية أو كفرية بل قد وق
فعلي  ا منكوهذا رض تفعلدفعه أو دفع بعضه فلم  كابلكفر األكرب وإقراره إذ كان يف مقدور 

، فإن مل تنتخب املسلم ابإلجياب فقد ابلكفر وهو أسوأ من االنتخاب الفعلي لألفضل 
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شك انتخاب سليب فهو الفأنت منتخب منتخب شئت أم أبيت انتخبت الكافر ابلسلب 
 . لعدم وجود خيار .

 مبسألة هل لقتعما تسه كهو من اليتقدم له من ينافتعلق مبن يفوز ابلتزكية و تهذه املسألة و 
كلها الف و خميس له ي لتتعلق ابلصحايب الذتعلق ابإلمجاع السكويت و السكوت إقرار أم ال وت
 .مسائل مشهورة معروفة 
 واحلمد هلل رب العاملني
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  3#مسائل_شائكة_
 (5االنتخاابت واملنتخبون )

 )حلقة مهمة جدا وأساس يف املوضوع كله( االنتخاب السليب
ع حبث أوس حيث مل يتعرض لههذا املصطلح كنت أظنه يوما ما جديدا ومن اصطالحي 

 دته قدوج ولكينوقفت عليه يف حكم االنتخاابت وهو رسالة الدكتور فهد العجالن 
العالقة  ألحياءم اولكن دون تصريح به وحترير لضابطه سوى ذكر له يف عل م من قبلاستخد

 له مبوضوعنا
ة مقاطع ت أوأو االمتناع عن التصويواملذكور فيما وقفت عليه : التصويت السليب 

 ا هناالحنأو االقرتاع السليب واألصوات السلبية وهي مرتبطة ابصطاالنتخاابت 
 : ولهالسليب للكاتب أمحد املغلوث وقد عرفه بق فهناك مقال يسمى التصويت

جااب فيه، با وإع حال] يقوم البعض ب )إعطاء أصواهتم يف هذه االنتخاابت ألحد املرشحني 
لف من أل ت.فهناك من صو ولكن نكاية يف منافسه كونه ال حيبه او أنه ال ينتمي لقبيلته ( ..

. او ليت ولد فيهااوالية ي للدم أو انه ال ينتماملرشحني نكاية مبنافسه املرشح ابء. كونه ثقيل 
ة. وقد عالمياال يراه البعض غري فعال وليس له حضور الفت يف املناظرات او احلوارات

 ملتميز ...[انافسه  ميفتذهب ابلتايل االصوات السلبية اىل اخلصم ال حبا فيه ولكن كراهية 
 ها : لسليب قال فيرتاع االقانتخايب وخماطر و راشد بعنوان : املال االبكما توجد مقالة ألمني أ

التزم اقبض و “يقة ، على طر ”االقرتاع السليب“إن البعض سيلجأ اىل أفضل الوسائل، عرب 
نزله، سواء ماء يف لبق...وال حرج عند من يلتزم التصويت السليب لقاء بدل مادي، اب” منزلك

تمّوِلني ان بعض ف م.... أن الصر بذرائع عائلية أو صحيَّة أو عدم القدرة على االنتقال 
ُ
مل

 :ث هلما اثلاليبدو أنه قد بدأ وغايته هدفان ” التصويت السليب“هبدف شراء أصوات 
ه وعدم م منزلتزاأواًل، شراء انخبني للتصويت السليب، يف َكسب صوت كل ملتزم عرب ال

اركة ناخبيها للمشق بدفُ ف تاملشاركة يف عملية االقرتاع، وذلك لصاحل الالئحة الشارية اليت سو 
 الكثيفة...إخل

 ويف الويكيبيداي : 
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جام عن ابإلح كونياالمتناع عن التصويت يف االنتخاابت أو االستفتاءات أو أي اقرتاع 
خيتلف عن  ا، وهوليهعاملشاركة إببداء الرأي أو االختيار من البدائل املطروحة للتصويت 

به، احتسا كنا بصوت غري صحيح ال ميالتصويت االحتجاجي الذي يديل فيه الناخب عمد
ارغ إن  فبصوت  ليابعمل اختيارات غري صحيحة أو برتك كل االختيارات مبطال صوته أو مد

 كان ذلك مسموحا به يف نظام التصويت.
حسب  ، وذلكجياكال املمارستان، االمتناع وإبطال الصوت، قد تُعّدان تصويتا احتجا

 تصويت .ا.هـالظروف السياسية اليت جيري فيها ال
 وفيها أيضا :

وعة من بل جممن قممقاطعة االنتخاابت هي نوع من املقاطعة، وإحدى الوسائل املستخدمة 
وية، أو اابت قنتخالناخبني كاحتجاج سياسي، عندما يرى الناخب أن احتماالت تزوير اال

م لسياسي املنظالنظام ن اأأن النظام املشرف على العملية االنتخابية متحيز ملرشح بعينه، أو 
 لالنتخاابت يفتقد إىل الشرعية. 

اطعة كتكتيك م املقخدا...يف حالة االستفتاءات، ميكن ملعارضي املقرتح املستفىت عليه است
اء، الستفتة اتصوييت، ويف حالة استوجاب حد أدىن من األصوات املشاركة لصحة نتيج

 فيمكن للمقاطعة أن تؤدي إلبطال العملية أبكملها.
 كذلك :وفيها  

ويت ظام تصل نالتصويت السليب يسمح بتصويت يظهر رفض مرشح ما. لغرض التفسري، ختي
ن هذا ، ويكو احدو افرتاضي يستخدم التصويت السليب. يف هذا النظام، يتم السماح بصوت 
ح، يف للمرش كليالصوت اما مع املرشح أو ضده. كل صوت إجيايب ُيضاف إىل اجملموع ال

صايف  ية إىلنهايقلل من أصواته مبقدار صوت واحد، ليصل يف ال حني ان الصوت السليب
ملمكن انه من ظ ااألصوات. املرشح صاحب أعلى صايف أصوات يف النهاية هو الفائز. الح

ميلك  رشحمملرشح ان حيصل على أصوات سلبية فقط، بل من املمكن ان يتم انتخاب 
 ن اآلخرون.صوت إذا ما مت التصويت أبصوات سلبية كافية للمرشحو 
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 ناثناملرشحون عدد ا كونطبًقا هلذا النظام، ال خيتلف التصويت السليب عن اإلجيايب عندما ي
ا سُيحسب مأو أكثر فان كل صوت سليب ملرشح  3فقط. اما إذا كان عدد املرشحون 

 صوت إجيايب ابلنسبة للمرشحون اآلخرون .ا.ه
كما هي   قلناهانئية طاء لغوية وإمالوفيه أخهذا بعض ما وقفت عليه مما يرتبط مبوضوعنا 

رفض  ): هو  قولنتخاب السليب الذي قصدته فأوميكنين اآلن أن أحدد ضابط اصطالح اال
 التصويت ملنتخب ما يؤدي لتويل منافسه (

 ة انتخااب أوى حقيقيسميتعلق مبا ذكرانه بداية أن االنتخاب او االختيار ال وموضوعنا هذا
اضلة بني ى املفعل  هناك جمال لالختيار أما إذا أجرب الشخصاختيارا إال إذا كان فعال

 خيارات معينة فهذا ليس اختيارا وال انتخااب حقيقيا 
يق فإن سي وشفمر  ومنثل لذلك مثال حينما وضع املسلمون يف مصر يف اختيار إجباري بني

دمها فائز ني وأحشخصهذا اليعترب انتخااب حقيقيا ألنه الخيار ألحد أن خيرج عن هذين ال
 لسليب انتخاب الابالحمالة فمن مل ينتخب أحدا منهما إجيااب فقد انتخب الفائز منهما 

 :ني وعليه فمقاطعة االنتخاب الفائدة منها وهي انتخاب سليب إال يف حال
 لواليةلأصلح  هو منإذا كانت املقاطعة ستلغي االنتخاابت متاما ويؤدي إلغاؤها لتويل 

 .عاواق ينفذ ذلكالمي و م اإلسوإعادة النظاأو التغيري ابلقوة سيعلن اجلهاد أو إذا كان املقاطع 
غيري ي يف تلسعاوموضوع االنتخاب السليب أتصيله الشرعي راجع للسكوت عن احلق وعدم 

 قلأفسدة مبظم املنكر واعتماد القاعدة األصولية اجملمع عليها بدرء املفسدة األع
 وخرين لدى استوى هذين ضرين قال يف املراقي : وارتكب األخف من

ا مل يكن عهما فقدم أوكدمهفإذا ازدحم واجبان ال ميكن مج": -رمحه هللا–قال ابن تيمية و 
 قيقة.يف احل اجبو اآلخر يف هذه احلال واجباً، ومل يكن اتركه ألجل فعل األوكد اترك 
األدىن يف  فعلكن  يوكذلك إذا اجتمع حمرمان ال ميكن ترك أعظمهما إال بفعل أدانمها، مل
 تبار اإلطالقرم ابعحم هذه احلال حمرماً يف احلقيقة، وإن مسى ذلك ترك واجب ومسى هذا فعل
 أو للضرورة، راجحة،ال مل يضر، ويقال يف مثل هذا: ترك الواجب لعذر، وفعل احملرم للمصلحة

 ..."إخلأو لدفع ما هو أحرم
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لنيابية اابت انتخاء هللا يف االوتلك املسألة سنعيد الكالم فيها أبطول من ذلك إن ش
 والرائسية ألهنا أصل أصيل لدى اجمليزين .

هما، ويدخل رة عليلقداوالسكوت عن احلق معناه: ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مع 
 . يف ذلك كتمان الشهادة وحنو ذلك

لشرع على اد نص وق فرفض الشهادة وعدم اإلدالء هبا وخاصة وقت احلاجة إليها كتمان هلا
 ( لبهقحترمي ذلك قال تعاىل : ) والتكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث 
قد فابهلل  كر ) إنه من يش عن ابن عباس قال : أكرب الكبائر اإلشراك ابهلل ، ألن هللا يقول :

، دة الزور ، وكتمان الشهادة، وشها[  72حرم هللا عليه اجلنة ومأواه النار ( ] سورة املائدة : 
 قول : " ومن يكتمها فإنه آمث قلبه "ي -ز وجل ع -ألن هللا 

 وقد ذكر أهل العلم أن الساكت عن احلق شيطان أخرس 
 ىلأوحى هللا إ لم:وروى الطرباين من حديث جابر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

مل يعصك  فالان بدكملك من املالئكة أن اقلب مدينة كذا وكذا عل أهلها، قال إن فيها ع
فيه ضعف  احلديثو .  طرفة عني، قال اقلبها عليه وعليهم، فإن وجهه مل يتمعر يف ساعة قط

تكلم تطا أن شر  لكنه حمفوظ كأثر عن بعض السلف والشاهد فيه أن السكوت له أثر فليس
 ليه إينظر فيما يؤول أو تفعل حىت يكون لك أتثري وإمنا صمتك وتركك فعل 

َلورالَ اىل: ﴿تع أن الرتك فعل وهو مذهب مجهور العلماء قال ولذا نص أهل األصول على
َباُر َعنر قـَورهِلُِم اإلِ  نِيُّوَن َواأَلحر َهاُهُم الرَّابَّ ِلِهُم ا وَ مثرَ يـَنـر َت لَِبئرَس َما كَ َأكر نَـُعوَن﴾ لسُّحر انُوا َيصر

 فعل.لق الطخصُّ من مأ[، فقد مسَّى هللا تعاىل تـَررك النهي صنًعا، والصنع 63]املائدة: 
َعُلوَن﴾ ]املائدة: َما َكانُوا ِبئرسَ لَ  وقال تعاىل: ﴿َكانُوا اَل يـَتَـَناَهورَن َعنر ُمنرَكٍر فـََعُلوهُ  [، 79 يـَفر
 ويف هذه اآلية تسمية عدم التناهي عن املنكر فعالً.

فهو  عندان اهدوترك انتخاب األصلح فعل وهو فعل يؤدي النتخاب األفسد وهذا هو الش
 نهي عنال نكر أعظم خشية ارتكاب منكر أقل وهذا هو مدخل ذلك يف تركسكوت عن م

 املنكر والسكوت عنه .
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 صيل ولذا فإنيها تفة فكما أن العلماء اختلفوا يف هل السكوت إقرار أم ال ؟ أم أن املسأل
"السكوت  وهلم :قيها أضافوا إل"ال يُنسب إىل ساكٍت قول"، من القواعد املشهورة قوهلم : 

 رض احلاجة بياٌن" يف مع
حدا نتخب أم توموضوع االنتخاابت هنا هو مما يندرج حتت معرض احلاجة فإذا سكت فل

 فقد أقررت من ينتخبه غريك حيث اخليار حمصور 
ينة ولكن غات معسو ومعلوم أن الشارع اعترب الصمت قبوال يف بعض احلاالت والشك أهنا مل

 يد تقريره .الشاهد اعتبار أتثري الصمت شرعا وهذا مانر 
حث السابق  املبيفان والنريد اإلطالة يف أتصيل أتثري السكوت فمواضع ذلك كثرية كما أشر 

 . الفيف حجية اإلمجاع السكويت ويف حجية قول الصحايب الذي اليعرف له خم
 الوالية ابلتزكيةوتتضح صورة االنتخاب السليب يف موضوع تويل 

 جاء يف الويكيبيداي : 
لتصويت يف اجة لاحل نتخاابت يقصد هبا تقليد أحد املرشحني ملنصب ما دونالتزكية يف اال

  االنتخاابتيفلفائز ة اأوراق اقرتاع. ومعىن ذلك أنه ال حاجة ألخذ أصوات املقرتعني ملعرف
ينهم بوافقوا فيما ترتعني ملقوإمنا جتري تزكيته من قبل املقرتعني لتبوء املنصب، إما بسبب أن ا

متع شح الفائز يتن املر ا أتنتفي احلاجة بعد ذلك إىل للجوء إىل االقرتاع. وإمعِلى مرشح ما ف
عة أو مسطيبهم و أبصفات خاصة تؤهله لتبوء املنصب دون منافسة كأن يكون األكرب سنا أ

 أرفعهم قدرا .ا.ه
سه فيفوز د ينافأح ومن صور التزكية املعتربة أن يرتشح أحدهم لوالية ما فاليرتشح معه

 ابلتزكية .  ابملنصب
خص فهو ذا الشهاب سبب يف انتخاركة يف االنتخاابت ابلرتشح هلا وهنا االمتناع عن املش

 انتخاب سليب واضح وهذا هو الشاهد عندان .
الت كثرية يف حا ركنيبسبب عزوف املشاويظهر األثر السيء للفوز ابلتزكية يف االنتخاابت 
 النطيل . ميكن االطالع عليها عن طريق حمرك البحث حىت

حيث  اتاالستفتاءكما يظهر أثر التصويت السليب وهو مواكب لالنتخاب السليب يف 
يعرض يف االستفتاء نظام أو قانون أو دستور أو تعديل دستوري أو مد املدة الرائسية أو غري 
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ذلك يتم عرض ذلك على املعنيني مباشرة للتصويت عليه بنعم أو ال .. ومن خالل ذلك يتم 
مت االستفتاء عليه أو رفضه .. وهنا يظهر أثر التصويت السليب فإذا رفض مجع من  إقرار ما

املعنيني التصويت واملشاركة يف هذه العملية بقول ال فإن النتيجة سوف تكون يف صاحل 
اإلقرار أو بقول نعم فإن النتيجة ستكون يف صاحل الرفض .. وهنا يكمن اخلطر إذا كان 

 .را  املستفىت عليه خريا أو ش
لتصويت على وهو ا ائروكمثال واقعي متر به األمة حاليا وسأل عنه مجع من اإلخوة يف اجلز 

 تعديل الدستور ألول مرة منذ حنو ربع قرن
ال لواليتني رتشح إن يتنص التعديالت الدستورية اجلديدة على أنه ال حيق لرئيس البالد أو 

 اتسنو  مدة كل والية مخسفقط سواء أكانتا متتاليتني أم منفصلتني، وستكون 
عني رئيسا يد أن لبالاوإذا أفرزت االنتخاابت التشريعية أغلبية برملانية، جيب على رئيس 

را يف حلرئيس اان للحكومة من هذه األغلبية، على عكس ما كان عليه الوضع سابقا، إذ ك
 اختيار من سريأس احلكومة دون التقيد حبزب معني.

 عرتافاً رمسياً ابحلراك الشعيب.كما ستشمل هذه التعديالت ا
إال أبمر  عالميةة إومتنع التعديالت اجلديدة حل أي حزب أو مجاعة أو وقف نشاط أي وسيل
شريعية تراسيم ي مأمن القضاء. وحبسب التعديالت، فلن يكون مبقدور رئيس الدولة إصدار 

 خالل عطلة الربملان.
ورنت قذا ما إاصة الحيات الرائسية، خقلصت ابلفعل من الص أهنامؤيدو التعديالت  ويرى

 مبا كان عليه احلال يف عهد الرئيس السابق بوتفليقة.
 . عديالتالت هذهأبدت انقساما واضحا بشأن املوقف من  فقد األحزاب اإلسالميةأما 

 فننظر هنا يف ذلك من خالل مبحثنا يف التصويت السليب فنقول :
 ؟ ال لة من األسوأ إىل السيء أمهذه التعديالت ينظر فيها شرعا هل هي نق

 وهل إذا ترك أهل الصالح التصويت سيتم إقرار األسوأ أم السيء ؟
ن استطاع ذلك فملاد كلنا نعلم أن هذا الدستور طاغوت جيب إزالته ابلقوة والعمل واإلعد

 فليفعل وهذا هو املطلوب .
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العلم  ظر أهلين وهناتعذر الواجب شرعا فدفع الضرر األكرب إن أمكن هو املتعني  فإذا
قل فسادا يهما أ أيفاملطلعون على الدستور الطاغويت السابق والدستور الطاغويت املعدل 

 . التهما مجيعاعن إز  لعجزافيدرؤون به األشد فسادا وإفسادا وكفرا طاملا حتقق وإفسادا وكفرا 
ألشد  اعلى  البيسفمن رفض التصويت على التعديل األقل كفرا فقد صوت الحمالة تصويتا 

 ين .الفسادو ين كفرا فليس هو مبعزل عن التصويت ألنه الخيار كما قدمنا خارج الكفر 
 وهذا هو مايتعلق ببحثنا هنا عن االنتخاب السليب 

 وإىل احللقة القادمة عن االنتخاابت النيابية إن شاء هللا تعاىل
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  3#مسائل_شائكة_
 (6االنتخاابت واملنتخبون )

 االنتخاابت النيابية : أوال : الدميقراطية
 لفتح والكسرخبني ابنتهذا املبحث بداية حديثنا عن االنتخاابت النيابية وهي أس تكفري امل

 عند كثريين وحيتاج قبل البدء فيها إىل الكالم عن مسألتني 
 ا هب األوىل : الدميقراطية والثانية : ماهية اجملالس النيابية ومايناط

 تعريف الدميقراطية :أوال : 
أو  Δήμοςنية يوانالدميقراطّية كلمٌة مركبة ِمن كلمتني: األوىل مشتقة من الكلمة ال

Demos  وتعين عامة الناس، والثانيةΚρατία  أوkratia  هبذا تكون وتعين حكم. و
 نفسِه'.َتعين لغًة 'حكم الشعب' أو 'حكم الشعب لِ  Demoacratiaالدميقراطية 

إما  -ة ملساواادم قال احلكم يشارك فيها مجيع املواطنني املؤهلني على هي شكل من أشكو 
نني. وهي ث القواتطوير، واستحداو يف اقرتاح،  -مباشرة أو من خالل ممثلني عنهم منتخبني 

 مارسة احلرةمن امل ننيتشمل األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت متكن املواط
  السياسي. واملتساوية لتقرير املصري

  ية.تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلمياً وبصورة دور و 
قراطية ينية أول دمية األثاطييعود منشأ ومهد الدميقراطية إىل اليوانن القدمي حيث كانت الدميقر 

 نشأت يف التاريخ البشري.
 ع يف استخداملط شائخو هوأحياان يستخدم لفظ "الدميقراطية" لوصف الدميقراطية الليربالية و 

لتداول اعَلى  الاملصطلح فالدميقراطية هي شكل من أشكال احلكم السياسي قائٌم ابإلمج
 اد واألقلياتاألفر  قوقالسلمي للسلطة وحكم األكثريّة بينما الليربالية تؤكد على محاية ح

 نقيض الدميقراطية :_ 
 بة ". نخالين " حكم أرستقراطية وتع ἀριστοκρατία ا هوناقض هلاملاملصطلح 

 . ادالستبدية أو االنقيض من الديكتاتور أهنا الدميقراطية على بعض املختصني يعرِّف و 
 أشكال الدميقراطية :اثنيا : 
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 طنني املؤهلنياملوا موعشكالن أساسيان، وكالمها يهتم بكيفية حتقيق إرادة جم وللدميقراطية
 لتلك املمارسة.

الفعالة و كة املباشرة ملشار ني ابتمتع فيها كل املواطنني املؤهلالدميقراطية املباشرة، اليت ي -1
يوعا ألقل شاهي و وتسمى عادة ابلدميقراطية النقية  يف صنع القرار يف تشكيل احلكومة

 وسويسرا هي أقرب دولة إىل هذا النظام .
الل ممثلني خشر من  مبامتارس السلطة السياسية بشكل غريوالدميقراطية التمثيلية اليت  -2

على  الشعب فرادوتسمى الدميقراطية النيابية وهي نظام سياسي يصوت فيه أ . منتخبني
خبني. وتسمى  الناصاحلاختيار أعضاء احلكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات اليت تتفق وم

وهذه  نهم.ررون عيق ابلنيابية ألن الشعب ال يصوت على قرارات احلكومة بل ينتخب نواابً 
 الشائعة اليومهي الدميقراطية 

 أهداف الدميقراطية :اثلثا : 
 حتقيق مبادئ احلرية والعدالة واملساواة .

 حتقيق األمن الشخصي واالجتماعي واالقتصادي .
 ترسيخ قيم الصدق واألمانة والتعايش السلمي .

 مشاركة الشعب يف اختاذ القرار.
 احرتام املال العام واحملافظة عليه .

 احرتام حقوق االنسان.
 لفصل بني السلطات.ا

 حماربة الشطط يف استعمال السلطات.
زدهار اعَلى  عدتويرى بعض الباحثني أن اإلسالم ساهم يف َتوطيد ِقَيٍم وثقافاٍت سا

 الدميقراطية فيما بعد. ومن هذه القيم:
 فكرة شرعّية الَدولة.

 فكرة املساواة الكاملة َبني القباِئل واألعراق بشكٍل عام.
 د.سياد والعبيبني األو ني ة ولو ُجزئّيًة َبني األفراد وال سّيما َبني اجلنسَ فكَرة املساوا

 أفكار عن املسُؤولّية واملساءلة والتعاون والشورى.



32 

 

 العمل. ية وحقلكالدفاع عن حقوٍق عديدة مثل افرتاض الرباءة وحرية التنقل وحقوق امل
 رابعا : ديناميكية حتقيق الدميقراطية :

ز والفر  صويتحكم األغلبية بعد عملية االنتخاب والت يعيننفسه حكم الشعب نفسه ب
  واالنتقاء

 ت ، ملؤسسا اينظم العالقات واملسؤوليات بنيالبالد و  وضع دستور يناسبب ويتم ذلك
ثليه ممنتخاب ارصة ف: حيث يتاح للشعب  ويتم وضعه عن طريق اجلمعية التأسيسية املنتخبة

 ليقوموا هبذه املهمة خصوصا .
ن الشعب منتخبة ية م: حيث يتم وضعه بواسطة مجعية نياب عن طريق االستفتاء الدستوري أو

عام وال  ستفتاء ايفأو بواسطة جلنة حكومية أو بواسطة احلاكم نفسه مث يعرض على الشعب 
 يصبح الدستور انفذا إال بعد موافقة الشعب عليه .

 . تورلدسبقا لقوانني اوبعد إنشاء نظام مؤسسات الدولة ينتخب رئيس الدولة ط
 الدستور حيدد:وهذ 

 وليس من شأنه تغيري الدستور. . مدة خدمة الرئيس1
 . نظام واستقالل حمكمة دستورية عليا2
  . استقاللية القضاء3
 . استقاللية الصحافة، وتعددية وسائل اإلعالم 4
ركزي ية البنك املقاللتواس . أمور احلكم وتوفري العمل للشباب واإلدارة االقتصادية واملالية5

 غري ذلك .و لعلمي احث وأمور الري والزراعة والصحة والتعليم، وأمور اجلامعات ومراكز الب
ددا عحيدد و تور، الربملان من أعضاء أحزاب مت انتخاهبم، عددهم حيدده الدس تشكيل. 6

عضاء د أكون عدن يمنهم لكل حمافظة )حمافظون منتخبون( لتمثيل الدولة بكاملها، على أ
ومة بصياغة و احلكأان الربملان حبسب أغلبية األصوات اليت حصل احلزب عليها. يقوم الربمل

 القوانني اجلديدة ويقرتع عليه يف الربملان. 
 دمة الشعب" ويتبع وزارة الداخليةالبوليس "يف خ .7

 وغري ذلك من أمور تنظيمية إلدارة الدولة 



33 

 

 وفقاتشريعية لطة الثل السهو هيئة تشريعية مت( : عب أو جملس النواب أو جملس الش)والربملان 
 ملبدأ الفصل بني السلطات فالسلطات ثالث تشريعية وتنفيذية وقضائية

 كون التحاقهمني. ويملمثلامن جمموعة من األفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الربملان ويتكون 
ني يف الشعب ملواطنا بواسطة ابلربملان عن طريق االنتخاب واالقرتاع العام ويتم اختيارهم

 مباشر.و ري ساملسجلني على اللوائح االنتخابية يف عملية انتخاب أو اقرتاع عام 
تصديق إلغائها وال ني، أووانويكون للربملان السلطة الكاملة فيما يتعلق إبصدار التشريعات والق

 .ةيذيعلى االتفاقات الدولية واخلارجية اليت يربمها ممثلو السلطة التنف
"اجمللس  - ويطلق على الربملان تسميات خمتلفة حسب كل دولة مثل "جملس النواب"

 لعام الوطين"ا" أو اجلمعية الوطنية، أو "املؤمتر "جملس األمة -" "جملس الشعب -التشريعي" 
 والربملان له ثالث مهام هي :

 () واملعين به القوانني اجلديدة أو تعديل قوانني الدستور التشريع 
 قابة على أعمال احلكومة الر 

 متثيل الشعب أمام احلكومة
 إذن هذه هي الدميقراطية وهذا هو موضع اجمللس النيايب منها 

عن  عء فر ى الشيعل وبعد حترير املاهية نستطيع اآلن النظر يف احلكم الشرعي فإن احلكم
 تصوره 

 هل النظام الدميقراطي نظام مشروع أم حمرم أم هو كفر وردة ؟؟؟ 
معة  اجلايفاسية أمحد موصّلي )أستاذ العلوم السي ومنهم بعض الباحثني املسلمني يرى

قراطية أو ل الدميشكااألمريكية يف بريوت(، أن مفاهيم القرآن الكرمي تشري إىل شكل من أ
 مجاع واحلريةى واإلشور على األقل هي بعيدة كل البعد عن االستبداد. تشمل هذه املفاهيم ال

ثيل اجملتمع دة لتمقاانتخاب ال مل الشورى. على سبيل املثال، ميكن أن تشواحلقوق الشرعية
 . إلسالمم اواحلكم نيابة عنه. ابلتايل ال تتعارض حكومة الشعب ابلضرورة مع حك

لرأي بداء اة حق إمع الدميقراطية من حيث إعطاء العاميتفق اإلسالم ويرى البعض " أن 
ق جملتمع وحتقيفراد اأني بسالم أيمر بتطبيق املساواة ومشاورة احلكام للمحكومني، كما أن اإل
 ي:يما يلفتلخص إال أن أوجه االختالف ت... العدالة يف العديد من النصوص الشرعية 
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لها اإلسالم ليت كفق احقوق أفراد الشعب: يرجع االختالف هنا إىل تعريف املواطنة، فاحلقو 
قا ختتلف  وحقو واننين لغري املسلمني قإللمواطنني تشرتط بكون هذا املواطن مسلما، حيث 

 عن حقوق املسلمني يف جوانب معينة.
يس ألحد لفإنه  ايلالشورى: تطبق الشورى يف كل األمور ما خال األحكام الشرعية، وابلت

 سواء أكان حاكما أم حمكوما احلق يف تغيري حكم شرعي اثبت بنص.
عة أو خيالف الشري الفددة مثل فعل خيالبيعة: ال جيوز نقض البيعة، إال ألسباب واضحة وحم

 يل األمر.اره لو ختياشروط البيعة، بينما متنح الدميقراطية التمثيلية احلق للشعب بنقض 
ندهم فقط عمتثل  هناومن أشهر من دافع عن الدميقراطية وبني مفهومها عند عامة الناس وأ

يف قرضاوي الوسف يخ ه الشيالنقيض لالستبداد والتعين إعطاء حق التشريع لغري هللا سبحان
 يه الع علالطامقال طويل مفصل بعنوان اإلسالم والدميقراطية هذا رابطه ملن أراد 

/qaradawi.net/node-https://www.al3775 
 وننقل هنا بعض مقتطفات منه حيث قال :

 تار الناس منأن خي ة ـا عن التعريفات واملصطلحات األكادمييإن جوهر الدميقراطية ـ بعيدً 
كون هلم ي، وأن ونهحيكمهم ويسوس أمرهم، وأال يفرض عليهم حاكم يكرهونه، أو نظام يكره

هات أو  اجتاإىل حق حماسبة احلاكم إذا أخطأ، وحق عزله إذا احنرف، وأال يساق الناس
ها.. فإذا ضون عنير  ياسية ال يعرفوهنا والمناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو س

 عارضها بعضهم كان جزاؤه التشريد والتنكيل، بل التعذيب والتقتيل.
 م الناسؤ ي فهو ينكر أن الواقع أن الذي يتأمل جوهر الدميقراطية جيد أنه من صميم اإلسالم،
وق رءوسهم فم الهتصفع يف الصالة من يكرهونه، وال يرضون عنه، ويف احلديث: "ثالثة ال ترت
( وقال 971اجة )مبن اشربًا .." وذكر أوهلم :  "رجل أم قوًما وهم له كارهون .." )رواه 

وارد ـ ـ امل يحهالبوصريي يف الزوائد : إسناده صحيح، رجاله ثقات، وابن حبان يف صح
ة ؟ ويف السياساة و ( كالمها عن ابن عباس( .كان هذا يف الصالة فكيف يف أمور احلي377)

ليهم ـ عتصلون و م، ديث الصحيح : خري أئمتكم ـ أي حكامكم ـ الذين حتبوهنم وحيبونكاحل
عنوهنم م، وتلونكأي تدعون هلم ـ ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغض

 ويلعنونكم" )رواه مسلم عن عوف بن مالك(.

https://www.al-qaradawi.net/node/3775
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ن األابطرة متبدين ساملومزية الدميقراطية أهنا اهتدت ـ خالل كفاحها الطويل مع الظلمة و 
ن مماية الشعوب انت حلضماوامللوك واألمراء ـ إىل صيغ ووسائل، تعترب ـ إىل اليوم ـ أمثل ال

غ وأساليب يف صي فكرتسلط املتجربين. وال حجر على البشرية وعلى مفكريها وقادهتا، أن ت
اقع الناس و يف  ققيتحأخرى لعلها هتتدي إىل ما هو أوىف وأمثل، ولكن إىل أن يتيسر ذلك و 
ل والشورى ق العدحقينرى لزاًما علينا أن نقتبس من أساليب الدميقراطية ما البد منه لت
 رض.األ واحرتام حقوق اإلنسان، والوقوف يف وجه طغيان السالطني العالني يف

ة لشرعيا وأن املقاصد جب،ومن القواعد الشرعية املقررة: أن ما ال يتم الواجب إال به فهو وا
 ملقصد.ك الوبة إذا تعينت هلا وسيلة لتحقيقها، أخذت هذه الوسيلة حكم ذلاملط

 قد أخذ النيبمني، فسلوال يوجد شرًعا ما مينع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي، من غري امل
 الفرس. حزاب بفكرة  "حفر اخلندق" وهو من أساليبيف غزوة األ -لى هللا عليه وسلمص-

 والد املسلمنيعليم أ تيف بدر "ممن يعرفون القراءة والكتابة" واستفاد من أسرى املشركني يف
 .الكتابة، برغم شركهم، فاحلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق هبا

ن ال مغلبية ألومن ختلف عن أداء واجبه االنتخايب، حىت رسب الكفء األمني، وفاز اب
كون األمة ج ما تحو لشهادة أيستحق، ممن مل يتوافر فيه وصف " القوي األمني " فقد كتم ا

( ، }وال تكتموا 282إليها.. وقد قال تعاىل: }والأيب الشهداء إذا ما دعوا{ )البقرة : 
ال يف صفات املرشح ( ، ومثل ذلك يق283الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه{ )البقرة : 

عله يف جن، تخابالنوشروطه من ابب أوىل. إننا إبضافة هذه الضوابط والتوجيهات لنظام ا
 .النهاية نظاًما إسالمًيا، وإن كان يف األصل مقتبًسا من عند غريان

لقائل: إن املبدأ افض ر وقول القائل: إن الدميقراطية تعين حكم الشعب ابلشعب، ويلزم منها 
شر، مية هللا للبفض حاكة ر احلاكمية هلل ـ قول غري مسلم. فليس يلزم من املناداة ابلدميقراطي

و هحيرصون عليه نونه و يع ن ينادون ابلدميقراطية ال خيطر هذا بباهلم، وإمنا الذيفأكثر الذي
ر  اجلو طنيرفض الديكتاتورية املتسلطة، رفض حكم املستبدين أبمر الشعوب من سال

 واجلربوت.
أجل كل من يعين هؤالء من الدميقراطية أن خيتار الشعب حكامه كما يريد، وأن حياسبهم 

يرفض أوامرهم إذا خالفوا دستور األمة، .وبعبارة إسالمية: إذا أمروا على تصرفاهتم، وأن 
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مبعصية، وأن يكون له احلق يف عزهلم إذا احنرفوا وجاروا، ومل يستجيبوا لنصح أو حتذير. املراد 
 مببدأ "احلاكمية هلل".

 يف ألصولينيامجيع  ررهقوأحب أن أنبه هنا على أن مبدأ "احلاكمية هلل" مبدأ إسالمي أصيل، 
 تعاىل، " هو هللااكممباحثهم عن "احلكم الشرعي"، وعن "احلاكم" فقد اتفقوا على أن "احل

 ع.م ويشر حيكو والنيب مبلغ عنه، فاهلل تعاىل هو الذي أيمر وينهى، وحيلل وحيرم، 
ا من ا، ألهنليهعمث إن هناك أمورًا ال تدخل جمال التصويت، وال تعرض ألخذ األصوات 

صويت يف تفال جمال لل سلًما،عد متقبل التغيري، إال إذا تغري اجملتمع ذاته، ومل يالثوابت اليت ال 
األمور  ويت يفلتصقطعيات الشرع، وأساسيات الدين وما علم منه ابلضرورة وإمنا يكون ا

ختيار أحد ا، مثل يهاف"االجتهادية" اليت حتتمل أكثر من رأي، ومن شأن الناس أن خيتلفوا 
ركة حلضبط  نني، ولو كان هو منصب رئيس الدولة، ومثل إصدار قوااملرشحني ملنصب ما

مما  ، أو غري ذلكتشفياتملساالسري واملرور، أو لتنظيم بناء احملالت التجارية أو الصناعية أو 
 يدخل فيما يسميه الفقهاء " املصاحل املرسلة "... اخل كالمه 

 اجلواب :إذن ؛ ما الفتوى الصحيحة يف الدميقراطية ؟؟ 
و واضح جلي وه ر فيهالكفاومناط الدميقراطية مباهيتها اليت قدمناها كفر أكرب خمرج من امللة 

ل ط إذا زال زااملنا هذاو إعطاء حق التشريع لغري هللا سبحانه مع تنحية الشرع مجلة وتفصيال 
شريعة تها للالفاحلكم معه فإن عدلت املاهية حبيث جعل حق سن القوانني بشرط عدم خم

 مية انتفى الكفر وبقي النظر يف احلل واحلرمة .اإلسال
 حكم آخر :

 من الذي وقع يف الكفر يف العملية الدميقراطية ؟؟
هذا شرط  رانها(يت ذكصحة الدميقراطية )ابملاهية الالذي وقع يف الكفر هو املعتقد  -1

 أساس .
ع منحيا شر كم اليا حلالذي ابشر املناط الكفري وإن مل يعتقد حبيث شرع تشريعا مناف -2

تاب التحاكم كنا يف  ا بيأو رضي بذلك على الراجح يف مسألة احلكم بغري ما أنزل هللا وكمله 
 للمحاكم الوضعية .
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جل مال أو ألن ذلك كا  وحيرم املشاركة يف العملية الدميقراطية دون اعتقاد أو مباشرة إذا
حل املصا ظر يفأما ألجل مصلحة شرعية فيتعلق ذلك ابلن، منصب أو أي مصلحة دنيوية 

 واملفاسد وارتكاب أخف الضررين .
ر عني االعتبا خذ يفأنأن  عندما نتكلم عن الدميقراطية ونقرر رفضها أو القبول هبا البدحنن و 

 وبناء عليه :... إمكانية تطبيق النظام اإلسالمي الراشد 
 ا كانت مجيلةمها مهدافالدميقراطية مرفوضة رفضا اتما ولسنا يف حاجة ألي من شعاراهتا وأه

طا ومنهجا ا منضبميوليس لدينا الوقت حىت للنظر يف حترير معناها ألن لدينا نظاما إسال
 ينا . أبيدمرانأعلى نصوص الوحي واهلدي النبوي ...إذا أمكن أن نقرر  ارابنيا مبني

يف حال  مانيني ولسناء العلمالأما إذا كان أمران بيد الكفار األصليني أو املرتدين واخلونة والع
ا دميقراطية لنتيحه الت امقاتلة ومنازلة هلم لضعف وهوان حل ابألمة فهنا البد من استغالل م

شر اخلري كفر ونر الميكننا عن طريقها من تقليل الشر والفساد ومظاه من بعض احلقوق وما
 .والصالح ومظاهر اإلسالم 

 :نقول ولتقريب الصورة 
إدارة  رعي يفالش ال هو يستطيع تطبيق النظامرا املسلم الذي يعيش يف بالد الكفر مضط

ظام يسمح له مامه نوأ البالد وال هو ممسك بسالحه يقاتل أهل الكفر حىت يفصل هللا بينهما
غله أم هل يستفهبا ميكنه من الصالة يف عمله أو يسمح لزوجه أن تلبس حجا أن يطالب مبا

م للسجن يستسل جه أوصالته ويعري زو يؤمن هبا ويرتك  عليه أن يرفض الدميقراطية ألنه ال
 وجه ؟؟ز لعرض  هاكهو وأهله وملا يرتتب على السجن من عدم مساح له ابلصالة أيضا وانت

النظام  هذا هو و وكل أنظمة احلكم إما أن تكون من وضع احلاكم املتسلط على احملكومني
 االستبدادي كالسعودية وكوراي الشمالية وبورما والفاتيكان 

نسا أمريكا وفر ا و تركيل مث ضع احملكومني ويلتزم بذلك احلاكم وهو النظام الدميقراطيوإما من و 
 وبريطانيا وأملانيا 

وإما من وضع جهة خارجية تلزم احلاكم واحملكومني فإن كانت هذه اجلهة من املخلوقني 
 فتعود للنظامني السابقني حيث تكون إما مستوردة من حاكم مستبد وإما مستوردة من نظام
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وجل بالد املسلمني من هذا الصنف وإن كان كثريا منها يدعي أنه من الصنف دميقراطي 
 .السابق 

ن يف العامل جد اآليو وإن كانت هذه اجلهة هي اخلالق سبحانه فهذا هو النظام اإلسالمي وال
 .من يتبع هذا النظام 

لذي اقع األليم اار الو عتبيف مسألة الدميقراطية فالبد أن أيخذ بعني اال فقيهوعندما ينظر ال
 حانه وكالمها سب هللانعيشه فاملسلمون خمريون بني نظامني كفريني جيعالن حق التشريع لغري

تحقق تيت لن ال ميكن أن يؤدي إىل مفاسد أقل بل قد يؤدي لتطبيق الشرع يف بعض صورة
 واقعيا فمثال ذلك :

يف  عنيه امللكيةهو ما تو ة بة احلاكمأو النخالنظام االستبدادي وهو جعل التشريع للفرد احلاكم 
ظام ناس هبذا النقبل الد يالغالب قد أييت ملك فيتبىن أحكام الشريعة ويلزم هبا احملكومني فق

 ليه علماء يفابيع عة و االستبدادي ويفضلونه على النظام الدميقراطي وهذا ماادعته السعودي
 نيابية هم منالس الاجملو واالنتخاابت الفرتات السابقة ولذا جتد جل من حيرمون الدميقراطية 

 علماء اململكة .
قد  ية يف الغالبجلمهور ه االنظام الدميقراطي وهو جعل التشريع لألغلبية احملكومة وهو ماتعني

الناس هبذا  د يقبلوق يكون األغلبية يرغبون يف تطبيق أحكام الشريعة ويلزمون هبا احلاكم
ة عات اإلسالمياجلما ليهظام االستبدادي وهذا ماترنو إالنظام الدميقراطي ويفضلونه على الن

 .حيصل  ري ومللبشاويفيت به كثري من العلماء ويدعي حصوله البعض كالسودان مثال أايم 
 القتال ألخذ خر سوىه آلفاملسلم حقيقة بني انرين إما االستبداد وإما الدميقراطية الخيار 

 ته .تقد صحو اعلمل يقاتل وكالمها كفر  أبحدمها إن أن يكون راضيا وأاحلكم ابلقوة 
 إذن ماهي الفتوى الواقعية ؟؟ 

بوا كثريون وقار   فىت بها أهي النظر يف ما يكون فيه أقل الضررين ومايدفع أشد الكفرين وهذا م
ب إلمكانية ية أقر راطبني الدميقراطية واإلسالم التفاقهما يف بعض اجلوانب ولكون الدميق

التالية إن  حللقات اة من النظام االستبدادي وسنأيت لتفصيل ذلك يفالوصول لتحكيم الشريع
 شاء هللا تعاىل .
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فيت هللا وحنن ن مة شرعقاإلوالعامل إذا أفىت ابحلق فإنه يفيت ابجلهاد وقتال كل هذه األنظمة 
بيق يف جل ن التطعيد بذلك وهلل احلمد ولكن هذه فتوى نظرية أكثر منها واقعية وتنظري بع

 ة للمجاهدينوب يسري ى جياملعمورة ألمور كثرية حتول بني النظرية والتطبيق فاليوجد سو بالد 
فرصة نحت السما حتاول الذب عن نفسها ورد اعتداءات الكفار على بالد املسلمني وعند

ا عليها دكت سيطرو  ليتالإلخوة يف الدولة اإلسالمية وأقاموا شريعة هللا يف مناطق نفوذهم 
ن دول آتمر موؤ هم بتواطؤ ؤوسهم ورؤوس نسائهم وأطفاهلم وأبيدت خضرااألرض دكا فوق ر 

ة جيوب اجلهاديدوا للوعا حكومات الردة والعمالة واخلونة واملنافقني ومشايخ السوءالكفر مع 
 ، والحول والقوة إال ابهلل .مرة أخرى 
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  3#مسائل_شائكة_
 (7االنتخاابت واملنتخبون )

 النيابية : اثنيا : حكمها الشرعياالنتخاابت 
 سألة جيدا فهم املا لعند احلديث عن حكم االنتخاابت النيابية الشرعي البد أن نقرر أمور 

وجد فيها ن فاليزماأوال : أن هذه مسألة حمدثة طارئة حتتاج الجتهاد جديد من علماء ال
 نقول عن أئمة الدين من السلف ومن تبعهم من أهل السنة واجلماعة .

اء قة والمجل سو يها انفهم اثنيا : أن املرجعية يف حكمها للعلماء والعلماء فقط فال ألحد سوا
 أكانوا من أئمة اجلهاد أم من أساطني الطب أم من علماء الفضاء ...

هي ذه الواقعة فها على يلهاثلثا : أهنا مسألة مبنية على االجتهاد يف فهم نصوص الشريعة وتنز 
 عالقة هلا بعقيدة اجملتهد فيها .مسألة فقهية حبتة ال

 آليت :راعى ان يأرابعا : عند النظر يف اختالف كالم العلماء حول هذه املسألة البد 
 ؟ال  هل يتكلم العامل عن املسألة يف مقابل ماهو مقرر يف الشرع أم -1
 ار ؟الختيوقت عدم ايف هل يتكلم العامل عن املسألة يف وقت االختيار أم  -2
 ؟كفار يف بالد املسلمني أم يف بالد المل عن املسألة هل يتكلم العا -3

ال كوهنا ا يف حكمهخامسا : هناك فرق بني حكم االنتخاابت النيابية جمردة هكذا وبني ح
  .بالد املسلمنيلني على طريقا لضرب اجلهاد وأتييد سيطرة الكفار احملت

 من فهم هذه األمور اخلمسة زالت عنه كثري من إشكاالت املسألة 
 ام هي :الث مهه ثوحنن قد ذكران يف املبحث السابق أن اجمللس النيايب أو الربملان ل
 (التشريع ) واملعين به القوانني اجلديدة أو تعديل قوانني الدستور 

 الرقابة على أعمال احلكومة 
 متثيل الشعب أمام احلكومة

ك حسب فر وشر و كماهوهذه املهام منها ماهو مشروع وحق ومنها ماهو منكر وابطل ومنها 
 احملظور يفصورا حميس لجزئيات املهمة وبناء عليه فاختيار أو انتخاب أعضاء هذا الربملان 

 الشرعي وأعظم ما فيه تشريع قانون يزيل احلكم الشرعي 
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فإن أحسنت  :فالرقابة على أعمال احلكومة أمر جيد ومطلوب وهو مندرج حتت قاعدة 
 فأعينوين وإن أسأت فقوموين .

 وي لنبمتثيل الشعب أمام احلكومة البد منه وهو بديل العرفاء يف اهلدي او 
ض مع تتعار الور وتشريع القوانني مندرج حتت مشاورة أهل احلل والعقد فيما جد من أم

 الشرع 
 رم شرعا رار حملإق واحملظور فيه فقط ماذكرانه من تشريع قانون بديال عن حكم الشرع أو

ال يقع ازما أعاب رط أال يقع يف احملظور أو من ترشح لالنتخإذن من انتخب شخصا ما بش
 يف احملظور بل يعارضه فأين مناط اإلنكار عليه ؟؟

.  كفر فهو كافرقر ابلمن أإن فعل ذلك فقد أقر ابلدميقراطية والدميقراطية كفر و قالوا : إنه 
 ة .فيقال : ارجع للمبحث السابق عن الدميقراطية لتنتهي من تلك اجلزئي
 ك .حنو ذلو ته قالوا : إنه يقر أبمور كفرية حىت يفعل ذلك كاحرتام الدستور وسياد

عظم فما دة األفسفيقال : فإن كان ذلك كذاب أو تعريضا وألجل حتصيل املصلحة ودفع امل
للمحاكم  لتحاكماب ااإلكراه والضرورة واملصلحة الراجحة يف كتاحلكم ؟ وارجع إىل مبحث 

 الوضعية .
ة هذا العمل شروعيمباس ه العملية حتصيل حاصل والتفيد شيئا وإمنا فقط توهم النقالوا : هذ

 وتظهر الطواغيت بثوب الدميقراطية .
من  أبوىل دكمفيقال : هذه وجهة نظر وفهم خاص بكم خيالفكم فيه غريكم وليس اجتها

 لوقائع حتكم بينكم .اجتهاد غريكم واألخذ والعطاء يف ذلك وارد وا
لعلماء يف اقاويل أ فالقال مع مانبهنا عليه من النقاط اخلمسة هو سبب اختالهذا القيل و 

 يفأساس  ية هوننقل هنا كالما لشيخ اإلسالم ابن تيمنسوق بعضا منها قبل أن ذلك و 
 :مسألتنا قال رمحه هللا 

"فالواجب على املسلم أن جيتهد يف ذلك حسب الوسع فمن ُويلِّ والية يقصد هبا طاعة هللا 
امة ما ميكنه من دينه ومصاحل املسلمني وأقام فيها ما ميكنه من الواجبات واجتناب ما وإق

ميكنه من احملرمات ال يؤاخذ مبا يعجز عنه، فإن تولية األبرار خري لألمة من تولية الفجار، 
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ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين ابلسلطان واجلهاد ففعل ما يقدر عليه من اخلري مل يكلف ما 
 عنه فإن قوام الدين ابلكتاب اهلادي واحلديد الناصر"يعجز 

فاسد يل املتعطويقول ابن تيمية أيضا : "الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها و 
ر يعًا ودفع شمجتمعا ن جيوتقليلها حبسب اإلمكان ومطلوهبا ترجيح خري اخلريين إذا مل ميكن أ

 الشرين إذا مل يندفعا مجيعاً"
 : عض العلماء املعاصرين بتوجهاهتم املختلفة فيهاواآلن مع كالم ب

عية وحكم  الوضاننياملعروف ابلشدة يف قضية القو  ووه يقول الشيخ أمحد شاكر رمحه هللا
مي، أن ي السلستور سيكون السبيل إىل ما نبغي من نصر الشريعة السبيل الد: )الطواغيت 

ب، وحنتكم النتخايف ا صاولكم عليهامث ن ، نبث يف األمة دعوتنا، وجناهد فيها وجناهر هبا
ريعتها، كم بشن حتأفيها إىل األمة، فإذا وثقت األمة بنا، ورضيت عن دعوتنا، واختارت 

ا يقضي به رضوا مبن تطاعة لرهبا، وأرسلت منا نواهبا للربملان، فسيكون سبيلنا وإايكم أ
من  ا وعدانهم بهمنا مبقو لي الدستور، فتلقوا إلينا مقاليد احلكم كما تفعل كل األحزاب، مث نف

 ـجعل القوانني كلها مستمدة من الكتاب والسنة..(
 : رمحه هللا سئل الشيخ ابن عثيمني و 

يني ورجال إلسالمن اما حكم االنتخاابت املوجودة يف الكويت علماً أبن أغلب من دخلها م
 خ؟!.ة فيها اي شيوجودملية ا؟ وأيضاً ما حكم االنتخاابت الفرعية القبل الدعوة فتنوا يف دينهم

 اجلواب:
أان أرى أن االنتخاابت واجبة جيب أن نعني من نرى أن فيه خرياً ألنه إذا تقاعس أهل اخلري 
من حيل حملهم؟ أهل الشر أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم ال خري وال شر ، أتباع كل 

واحدًا لكن أغلب اجمللس على انعق ، فالبد أن خنتار من نراه صاحلًا فإذا قال قائل: اخرتان 
خالف ذلك نقول: ال أبس هذا الواحد إذا جعل هللا فيه بركة وألقى كلمة احلق يف هذا 
اجمللس سيكون هلا أتثري والبد لكن ينقصنا الصدق مع هللا نعتمد على األمور املادية احلسية 

طلب منه فرعون  وال ننظر إىل كلمة هللا عز وجل ماذا تقول يف موسى عليه السالم عندما
يوم الزينة هو: يوم العيد؛ ألن –موعدًا ليأيت ابلسحرة كلهم واعده موسى ضحى يوم الزينة 

يف رابعة النهار وليس يف الليل يف مكان مستٍو فاجتمع العامل، فقال  -الناس يتزينون يوم العيد
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رَتُوا َعَلى اّللَِّ  ِحَتُكمر ِبَعَذاٍب َوَقدر   هلم موسى عليه الصالة والسالم: ﴿َويـرَلُكمر ال تـَفر َكِذاًب فـَُيسر
: -عز وجل-([، كلمة واحدة صارت قنبلة قال هللا 61َخاَب َمِن افررَتَى﴾ ]طه: اآلية )

نَـُهمر﴾ ]طه: اآلية ) َرُهمر بـَيـر ([، الفاء دالة على الرتتيب والتعقيب والسببية من 62﴿فـَتَـَناَزُعوا أَمر
بينهم وإذا تنازع الناس فهو فشل كما قال هللا عز  وقت ما قال الكلمة هذه تنازعوا أمرهم

َشُلوا﴾ ]األنفال: اآلية ) نَـُهمر َوَأَسرُّوا 46وجل: ﴿َوال تـََناَزُعوا فـَتَـفر َرُهمر بـَيـر ([ ﴿فـَتَـَناَزُعوا أَمر
َوى ﴾ ]طه: اآلية ) والنتيجة أن هؤالء السحرة الذين جاءوا ليضادوا موسى  ([.62النَّجر

([ وفرعون 70صاروا معه ألقوا سجداً هلل، وأعلنوا ﴿آَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسى ﴾ ]طه: اآلية)
 أمامهم، أثرت كلمة احلق من واحد أمام أمة عظيمة زعيمها أعىت حاكم.

واب ق والصاحل عدد قليل من أهلفأقول: حىت لو فرض أن جملس الربملان ليس فيه إال 
وال مشاركة   جيوزن السينفعون، لكن عليهم أن يصدقوا هللا عز وجل أما القول: إن الربملا

واب. م الصهلبني ؟ جنلس معهم لن الفاسقني وال اجللوس معهم هل نقول: جنلس لنوافقهم
جيلس إىل  ستقيمامل بعض اإلخوان من أهل العلم قالوا: ال جتوز املشاركة ألن هذا الرجل
يم املعوج عم ليقن؟! الرجل املنحرف هل هذا الرجل املستقيم جلس لينحرف أم ليقيم املعوج

 ، وتوكل  ترى أنه خريحر َمنر شِّ ويعدل منه إذا مل ينجح هذه املرة جنح يف املرة الثانية..... فـَرَ 
 على هللا "

 وقد سئل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء :
 ؟ ما أنزل هللاكم بغري حتيف االنتخاابت والرتشيح هلا ؟ مع العلم أن بالدانهل جيوز التصويت 

 فأجابوا :
زل هللا ، ما أن غري"ال جيوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم يف سلك حكومة حتكم ب

ة  هذه احلكوميفعملون ن يوتعمل بغري شريعة اإلسالم ، فال جيوز ملسلم أن ينتخبه أو غريه مم
صلوا يلك أن  ذيفكان من رشح نفسه من املسلمني ومن ينتخبون يرجون ابلدخول   إال إذا

لتغلب على إىل ا يلةبذلك إىل حتويل احلكم إىل العمل بشريعة اإلسالم ، واختذوا ذلك وس
تناىف مع ب ال تناصنظام احلكم ، على أال يعمل من رشح نفسه بعد متام الدخول إال يف م

 . الشريعة اإلسالمية" انتهى
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اين ، الشيخ بن غد الشيخ عبد العزيز بن ابز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد هللا
 عبد هللا بن قعود .

 وسئلوا ـ أيضاً ـ :
عو دتهناك أحزاب  " ،كما تعلمون عندان يف اجلزائر ما يسمى بـ : "االنتخاابت التشريعية

 لى غريعلناخب اكم المي . فما حإىل احلكم اإلسالمي ، وهناك أخرى ال تريد احلكم اإلس
 احلكم اإلسالمي مع أنه يصلي ؟

 فأجابوا:
هدهم وما جبذلوا ن ي"جيب على املسلمني يف البالد اليت ال حتكم الشريعة اإلسالمية ، أ
 مساعدة احدة يفا و يستطيعونه يف احلكم ابلشريعة اإلسالمية ، وأن يقوموا ابلتكاتف يد

بعدم  ينادي من كم ابلشريعة اإلسالمية ، وأما مساعدةاحلزب الذي يعرف منه أنه سيح
َأِن تعاىل : )وَ  لقوله ر ؛تطبيق الشريعة اإلسالمية فهذا ال جيوز ، بل يؤدي بصاحبه إىل الكف

نَـُهمر مبَا أَنـرَزَل اّللَُّ َواَل تـَتَِّبعر أَهر  ُكمر بـَيـر َذررهُ  َءُهمر َوااحر ِتُنوَك َعنر َواحر أَنـرَزَل اّللَُّ إِلَيرَك   بـَعرِض َمامر َأنر يـَفر
َا يُرِيُد اّللَُّ َأنر ُيصِ  ا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن * وهِبِمر َوِإنَّ َكِثريً بَـعرِض ُذنُ ُهمر بِ يبَـ فَِإنر تـََولَّورا فَاعرَلمر أمنَّ

َسُن ِمَن اّللَِّ  ُغوَن َوَمنر َأحر َاِهِليَِّة يـَبـر َم اجلر مً  أََفُحكر ، ولذلك  50-49( املائدة/وِقُنونَ يُ ا لَِقورٍم ُحكر
ياء ، اختاذهم أول هتم أواعدملا َبنيَّ هللُا كفر من مل حيكم ابلشريعة اإلسالمية ، حذر من مس
ُنوا اَل تـَتَِّخُذوا لَِّذيَن آمَ َها ايُـّ وأمر املؤمنني ابلتقوى إن كانوا مؤمنني حقا ، فقال تعاىل : )اَيأَ 

لَِياَء َواتَـُّقوا اّللََّ ِإنر  نر قـَبرِلُكمر َوالرُكفَّ مِ الرِكَتاَب  وُتوا أُ َوَلِعًبا ِمَن الَِّذينَ  الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكمر ُهُزًوا اَر َأور
ُتمر ُمؤرِمِننَي( املائدة/ ه وسلم لى نبينا حممد وآله وصحبعوابهلل التوفيق ، وصلى هللا  . 57ُكنـر

 "انتهى .
 اين  بن غدالشيخ عبد هللا عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ، الشيخ

 وأيضا من فتاوى اللجنة الدائمة :
"وأما من رشح نفسه أو رشح غريه يف ظل هذا النظام ، حىت يدخل ذلك اجمللس وينكر -

على أهله ، ويقيم احلجة عليهم ، ويقلل من الشر والفساد بقدر ما يستطيع ، وحىت ال خيلو 
حلاد يعيثون يف األرض فسادًا ، ويفسدون دنيا الناس ودينهم ، فهذا اجلو ألهل الفساد واإل
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حمل اجتهاد ، حسب املصلحة املتوقعة من ذلك . بل يرى بعض العلماء أن الدخول يف هذه 
 االنتخاابت واجب ."

 بن الشيخ عبد هللا الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ،
 غداين" .

لربملان(، شعب )الس الجملئل الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا عن شرعية الرتشيح وس -
ينني لدخول املتد خوةوحكم اإلسالم يف استخراج بطاقة انتخاابت بنية انتخاب الدعاة واإل

 اجمللس؟
كل امرئ ما إمنا ل، و فأجاب: "إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "إمنا األعمال ابلنيات

د احلق، ك أتيين ذلملذا فال حرَج يف االلتحاِق مبجلِس الشعِب إذا كان املقصود نوى"؛ 
 إىل هللا. لُدعاة اوعدم املوافقة على الباطل، ملا يف ذلك من نصر احلق، واالنضمام إىل

ني، لُدعاة الصاحلاتخاِب ان كما أنه ال َحرََج كذلك يف استخراج البطاقة اليت ُيستعان هبا على
 م.ا فيه صالحهلمني ململساق وأهله، وهللا املوفق، ونسأله سبحانه وتعاىل أن يوفق وأتييد احل

: }اي تعاىل وقد قال هللا ء،أما انتخاب غري املسلمني فال جيوز؛ ألن ذلك يعين منه الثقة والوال
 بلكمقا الكتاب من ن أوتو لذياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوًا ولعبًا من 

ذي جيب عليكم أن ختتاروا [. وال 57والكفار أولياء واتقوا هللا إن كنتم مؤمنني{ ]املائدة: 
سلمني مصاحل قق للمحي وتنتخبوا أكثر املرشحني املسلمني جدارة وكفاءة، ومن يتوسم فيه أن

 أكثر، ويدفع عنهم ما استطاع دفعه من املضار"اهـ
املرأة،  تصويت عن ابز رمحه هللا أنه سئل وقد نقل أ.د. جعفر شيخ إدريس عن الشيخ ابن

صويت بت فأجاب أبن ذلك أمر البد منه؛ لئال يتفوق أهل الباطل على أهل احلق
 نسائهم.ا.هـ

 ويقول الشيخ ابن جربين رمحه هللا : 
ذه البالد نظمة هأن ألال أبس ابلدخول يف هذه االنتخاابت اليت ختتص أبمور التشريع وذلك 

بتدعة، من امل ثريكن خيتاره، ويرشح ولو كان غري كفء، وحيث إن هناك  ترشيح الذي كثر م
 الفهم،ة من خاربوالفسقة خيتارون من ليس صاحلا، حىت ميكنهم من إظهار شعائرهم، وحم
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م ال ، فإهنصنيفنرى مضايقتهم، والدخول يف هذه االنتخاابت، سيما من الدعاة املخل
ري، ونصرة هل اخلألرير واملسلمني، ويف توليه: تقخيتارون إال من يف واليته صالح لإلسالم 

 ة،إلماماواخلطابة، و  يم،للحق وأهله، حبيث يويل الصاحلني الوظائف املهمة: كالقضاء، والتعل
العلم،  ك طالبشار فنرى أن دخول الصاحلني فيه مصلحة كبرية، ونقول أيضا: ال أبس أن ي

، م للعمل فيهارتشيحهبلة ، واليت تقوم الدو وينظم، ويعمل يف اللجان اخلاصة هبذه االنتخاابت
تقريب يدة، و ملفاولكن يشرتط أن يكون قصده اإلصالح، وإدخال التحسينات واالقرتاحات 

النتخاابت، هذه ا عن أهل السنة، ورفع مكانة علماء املسلمني، وإبعاد املبتدعة، والعصاة
 فلعله بذلك حيسن إىل األمة. وهللا أعلم.

ن ربملالاوالدخول يف  ابت،الرمحن الرباك : ) وأما حكم املشاركة يف االنتخاويقول الشيخ عبد 
ر ًا للشفيففهو موضع اجتهاد، فإن كان حيقق مصلحة شرعية راجحة ونصرة للحق وخت

لى حكم من افقة عمو  والظلم، من غري مباشرة ملعصية أو التزاٍم أبصل من أصول الكفر، أو
 )قوله تعاىل: ماًل بعة، ، فاملشاركة يف هذا الوجه مشروعأحكام الطاغوت املخالفة لشرع هللا

َتطَعرُتمر ( )التغابن: من اآلية من ترجح عنده يف املشاركة حتصيل هذه و (. 16فَاتَـُّقوا اّللََّ َما اسر
 املصاحل، ودرء تلك املفاسد فال عليه إذا شارك بنية صاحلة .

م أن هناك ع العلمت صويت يف االنتخاابوسئل الشيخ عبد احملسن العباد : ما قولكم يف الت
 رر علىوض حزب نصراين سيشرتك يف االنتخاابت ، و اذا فاز فسيكون له أثر كبري

 املسلمني؟
م هلو وإذا كان دخ ،فقال : إذا كان دخول املسلمني يرجح جانب اخلري للمسلمني فيدخلون 

ر وحتصيل ن هو شمد إبعا ال يقدم وال يؤخر فإهنم ال يدخلون ، وإذا كان دخوهلم يسهم يف
ليت فيها البالد  امن هو أقل شرًا و أخف ضررًا ، حىت لو كان من الكفار أنفسهم كما يف

 أقلية مسلمة .ا.هـ
ومع  لنازلةاذه ويالحظ أن هذه النقول هي عن علماء الدعوة النجدية الذين عاصروا ه

 أن هذه هي  إالهللاه يخ رمحخلفيتهم وحتسسهم يف أمور العقيدة والتوحيد كمرياث لدعوة الش
 أقواهلم مبا يشبه االتفاق .
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امل قر رابطة العقدة مبنعوهذا قرار جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة عشرة امل
م 2007نوفمرب 8ـ3قهاهـ اليت يواف1428شوال  27ـ22اإلسالمي مبكة املكرمة يف الفرتة من 

د غرّي البال  يفيف االنتخاابت مع غري املسلمنيقد نظر يف موضوع : " مشاركة املسلم 
 اإلسالمية" :

ن مسائل ممية إلسال. مشاركة املسلم يف االنتخاابت مع غري املسلمني يف البالد غري ا1
فيها  اسد، والفتوىواملف احلالسياسة الشرعية اليت يتقرر احلكم فيها يف ضوء املوازنة بني املص

 ة واألحوال.ختتلف ابختالف األزمنة واألمكن
نتخاابت  االيفركة . جيوز للمسلم الذي يتمتع حبقوق املواطنة يف بلد غري مسلم املشا2

ة لصورة الصحيحقدمي ال تالنيابية وحنوها لغلبة ما تعود به مشاركته من املصاحل الراجحة مث
لدينية ليات األقاعن اإلسالم، والدفاع عن قضااي املسلمني يف بلده، وحتصيل مكتسبات 

نصاف لتحقيق ل واإلتداوالدنيوية، وتعزيز دورهم يف مواقع التأثري، والتعاون مع أهل االع
 التعاون القائم على احلق والعدل، وذلك وفق الضوابط اآلتية:

لمني، ودرء  املسصاحلأواًل: أن يقصد املشارك من املسلمني مبشاركته اإلسهام يف حتصيل م
 املفاسد واألضرار عنهم.

ابية، تعود اثر إجيىل آإيغلب على ظن املشاركني من املسلمني أن مشاركتهم تفضي اثنياً: أن 
 أصحاب بهم إىلطالابلفائدة على املسلمني يف هذه البالد؛ من تعزيز مركزهم، وإيصال م

 ة.القرار، ومديري دفة احلكم، واحلفاظ على مصاحلهم الدينية والدنيوي
  دينه.يففريطه تىل إهذه االنتخاابت ما يؤدي  اثلثاً: أال يرتتب على مشاركة املسلم يف

 وهللا ويل التوفيق وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.
 ويقول الشيخ األلباين رمحه هللا :

ال ما تناقضًا و ن بينهة أحنن لنا موقفان من االنتخاابت يبدو ملن ال علم عنده ولو ألول وهل
 تناقض.

هم يرشحوا أنفس اٍت أناعمجأحدًا من املسلمني أفرادًا كانوا أم  املوقف األول: أننا ال ننصح
 ملثل هذه الربملاانت. والسبب عرفته آنفا.

 السائل: نعم اي شيخ
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 الشيخ: واضح ؟
 السائل: نعم اي شيخ

 دولة احلاكمةانت الكذا  إالشيخ: الشيء الثاين أننا نقول لعامة املسلمني يف أي بلد كانوا: 
سارعوا إىل أن يت راءظام االنتخاابت وهنا يتسابق أصحاب األحزاب واآلتفرض هذا النظام ن

 هم.تلتترشيح أنفسهم والوصول إىل الربملاانت أبكثر عدد ممكن حلزهبم أو ك
وا لكن لنا  يفعلأال يف هذه احلالة إذا ُوِجَد بعض املسلمني رشحوا أنفسهم وحنن ننصحهم

قلهما شرا ، ختار أاني ا وقع املسلم بني مفسدتموقف آخر فنقول حينئذ: القاعدة الفقهية إذ
بني  رق كبري جداً هناك ففنا الربملان سيقوم على ُعجره وجُبره ِشئنا حنن معشر املسلمني أم أبي

 .رق كبري جداً لمني فمس أن يكون الربملان كل أفراده غري مسلمني ، وبني أن يكون كل أفراده
لهم مسلمني ملان كلرب رى أن يكون املرشحني يف امث فرق كبري بني أن يكون يف احلالة األخ

 لصاحل عمللكن بعضهم صاحل وبعضهم طاحل ، بعضهم يعمل لصاحل اإلسالم وبعضهم ي
 شخصه أو كتلته أو حزبه ، وال يبايل عن مصاحل اإلسالم.

سالم ، يف فع لإلألنفحينئذ على الناخبني من املسلمني أن يشاركوا يف انتخاب األصلح وا
هالك لنفسه إ هذا ه يفلذي نقول ال ينبغي ملسلم أن يرشح نفسه ويدخل الربملان ألنالوقت ا

 وإقرار ملخالفته للشريعة.
ا سيكون هناك مو ملئة ة ابلكن ليس كل الناس يف إمكاننا أن نقنعهم برأينا ولو كان صواابً مئ

طئون هل خم ن أويبو هو الواقع انس آخرون هلم اجتهادات هلم آراء ، بغض النظر هل هم مص
 هم أهل ألن جيتهدوا.

لربملاانت ، اهم يف نفسهذا هو الواقع ، الواقع أن كثريا من املسلمني الصاحلني سريشحون أ
د راني وعلى األف صاحللغرياحينئذ نقول ألفراد املسلمني اختاروا هؤالء على األفراد املسلمني 

شاركوا يف تأن ال م و ا يف بيوتكهذا أقل شرا من أن تقبعو  الكافرين من الشيوعيني وغريهم.
 لعلي أوضحت لك املسألة ؟؟.اختيار نوابكم.

اخلروج  وز هلنجي وسئل رمحه هللا : ما حكم خروج النساء لالنتخاابت ؟ فأجاب بقوله:"
ن هو منتخنب ... مث أن ي -يقصد السرت وعدم االختالط  –ابلشرط املعروف يف حقهن ... 
 ى .ح من ابب دفع املفسدة الكربى ابلصغر أقرب إىل املنهج العلمي الصحي
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 ويقول الشيخ مقبل الوادعي : 
ال بد و ان كقد كنت منذ حنو ست أو سبع سنوات يف جامع الدعوة بصنعاء وقلت: إن  

ب ا جملس النواد عرفنقكن نفليختاروا الرجل الصاحل، فهذه زلة أستغفر هللا منها، مث إننا مل 
ا يف العام وزعوه ليتاوالرأي اآلخر. وكذلك يف األهداف  الطاغويت الذي فيه احرتام الرأي

ا نماذا تريد م السنة،ب و املاضي: االعرتاف بقرارات األمم املتحدة، وقد أغناان هللا ابلكتا
د لدان وهي تبيل يف بقت األمم املتحدة؟ تريد منا أن متسخنا، فأمريكا تتحمس لرجل واحد إذا

 الشعوب املسلمة ....
 عند اهم إالنر  دعوة اإلخوان املسلمني دعوة مومسية يقولون: إننا ال والناس يسمون

حكمتم بني  ا وإذاهلهأاالنتخاابت، يقول قائلهم ﴿إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل 
ذا سأحقق لكم ك (. مث أييت املرشح ويقول: إن شاء هللا35الناس أن حتكموا ابلعدل﴾)

لسيارة ستلم اوي أسدها مث بعد أن يرشحه املساكني وكذا، وسأفعل كذا وكذا، وقضاايكم
ال  وعدتنا؟ فيقول: ( فإذا قيل له: ايفالن أين ما36واملرتب الضخم يقلب امسه )صالحا()

 يوجد شيء.....
رمات هللا حنتهكت ؟ افاالنتخاابت ال دنيا وال آخرة، فماذا عملت االنتخاابت يف اجلزائر

. وهكذا ملسلمنيد االدعوة يف اجلزائر من أحسن بال وقضي على الدعوة يف اجلزائر وكانت
ه صلى هللا علي-نيب الذي يسب ال -هترب هللا وجه-السودان فاالنتخاابت أتت لنا ابلرتايب 

 ر منه ....ويسخ -وعلى آله وسلم
(، 47مر﴾)يف األ رهمفأان أقول: إهنا حترم االنتخاابت، وقد أبدلنا هللا الشورى: ﴿وشاو 

 (. والشورى بني أهل احلل والعقد ...48ينهم﴾)﴿وأمرهم شورى ب
 ز : واوقال تعليقا على فتوى املشايخ ابن ابز وابن عثيمني واأللباين ابجل

فعلى املشايخ أن يرتاجعوا عن هذه الفتوى، وأان أشهدكم أنين مرتاجع عن أي خطأ يف كتيب 
ايخ ال عليهم إذا أو أشرطيت أو دعويت هلل عز وجل، أتراجع بنفس طيبة مطمئنة. واملش

تراجعوا، بل هو الواجب عليهم، ألهنم ال يدرون ابلذي حيدث يف اليمن، وما الذي يدور يف 
اجملالس النيابية، وما هو الفساد الذي حيصل بسبب االنتخاابت، قتل وقتال من أجل 
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االنتخاابت، وخروج النساء متربجات، وتصوير للنساء من أجل االنتخاابت، ومساواة 
 والسنة والدين ابلكفر من أجل االنتخاابت، وأي مصلحة حققت هذه االنتخاابت. الكتاب

فنحن نشهد  اجعوايرت  فيجب على املشايخ أن يرتاجعوا، وسنرسل إليهم إن شاء هللا، فإن مل
فداء  اضنا ودماؤانا، أعر ضبو هللا أننا براء من فتواهم ألهنا خمالفة للكتاب والسنة، رضوا أم غ

 اخل كالمه رمحه هللانبايل حبمد هللا....لإلسالم، وال 
فية ة السللدعو ااجلزيرة و بنحو ذلك عن مشايخ هذه بعض األقوال وهناك الكثري غريها 

ل إن علماء بريهم وغ وغريهم مبصر وعن علماء اجلزائر والشام والكويت والسودان وابكستان
ية، مجعية إلسالما ماعةابكستان يشاركون بقوة يف االنتخاابت وهلم حتالف يتكون من: اجل

 المية.ة اإلسركعلماء اإلسالم، مجعية أهل احلديث، مجعية العلماء الباكستانية واحل
 وفيما ذكرانه كفاية ونعرج على النقل أبمور :

يء من شار لشأال و أوهلا : أنه اليوجد عامل قال بكفر من شارك يف هذه االنتخاابت بل 
 ذلك .

 وضع هلا ضوابط البد أن يلتزم هبا .اثنيها : أن مجيع من أجازها 
ظره مبفاسد نتت يف أا اثلثها : أن من منع منها إمنا منع ألجل عدم حتقق املرجو منها وأهن

 أعظم .
يف املبحث  بيناه لذيارابعها : أن اجلميع متفق على كفر الدميقراطية مبعناها االصطالحي 

 هم البعضما يتو ت كعلى االنتخااب السابق ومل مينع ذلك من عدم إسقاط حكم الدميقراطية
لى املسائل حلكم ع اواليفوتنا لفت النظر حللقة االنتخاب السليب فقد قلنا إهنا عمدة يف
ن ىب فال يظنء أم أشا املطروحة فإن من مل ينتخب األصلح فقد انتخب األطلح انتخااب سلبيا

 أنه مل ينتخب وأنه خرج من العلمية الدميقراطية حقيقة . ظان
 وجهة نظر ننظر يفل ىت ال منل القارئ نرجئ إكمال املسألة للحلقة القادمة إن شاء هللاوح

 فإىل اللقاء القادم إبذن هللا .مث نذكر اخلالصة اجلهاديني 
  )فيديو(ذان يُرفع داخل "الكنيست اإلسرائيلي"األ-اخلرب

/ps://www.elkhabar.com/press/articlehtt114614/ 
 

https://www.elkhabar.com/press/article/114614/
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  3#مسائل_شائكة_
 (8االنتخاابت واملنتخبون )

 االنتخاابت النيابية : مشركون يف سبيل هللا
ملسرية اكمال إبان ديني وقد وعداكتيب ألحد منظري اجلهاال يصدمنكم العنوان فهو عنوان  

ه ن نعرج يف هذألمة أء اران وجهة نظر علمايف بيان حكم اجملالس النيابية ووعدان بعد أن ذك
 ديني ...ااحللقة على وجهة نظر اجلها

 رجال : ثالثةالعلماء الفطاحل أحد  ألولئكواملخالف 
مجاع تعترب شبه إ ة اليتلثلإما عامل حمنك ضليع يف العلم يرى يف نفسه األهلية أن خيالف هذه ا

ن هو كذلك دين مHالده فإذا كان يف اجمللعلماء العصر فاجتهاده معترب والغبار على من ق
 فحيهال ..

 الذين أفنوا لعلماءاء وإما متعامل متسور ماليس له أبهل ويرى أنه قد اختصه هللا دون هؤال
ذ الشرك نه ونببحاسأعمارهم يف العلم وعلى وجه اخلصوص أصل الدين الذي هو توحيد هللا 

 ه .ع لدينمضيه وهذا مزك لنفسه و فعرف ماغاب عنهم فيه وأحاط مبا مل حييطوا بعلم
ن الورم ر إذ ظعذو موإما عامي مقلد ملن ليس أهال ألن يقلده دينه فهذا جاهل يعلم وهو 
 فقط ن قلدهمم شحما وهذا جيب عليه أن يصمت والجيادل واليفيت غريه وإمنا ينقل كال

د إمام التوحي وهو ونشركموهؤالء الثالثة رابعهم )...( الذي يرى أن كل هؤالء العلماء كفار 
ره شقى املسلمني  وو هللااه والتفريد ونبذ التنديد فهذا كفاان مؤنته وهو يعاين من الربسام شف

 .وقد قصدانه مبقاالت كثرية وهتكنا سرته بتقريرات مريرة 
لى مقالني الله عن خموقد رد نعود لكتابنا املذكور وهو ملنظر يسمى أبو املنذر الشنقيطي 

اين بعنوان: " والثبرارأحدمها بعنوان: "االنتصار للعلماء األاملخالفني له  من بعض اإلخوة
نذر الشنقيطي "إسالميون يف ا

ُ
 وقراطي"ل الدميلوحتعليق بسيط على رسالة الشيخ أىب امل
لثاين نه املصيب وايبدو أو مسه ر  فاألول النعرف امسه والوطبعا الراد واملردود عليه من اجملهولني 

ن هو نفسه قد يكو ا و الشنقيطي اجتهدان أن نقف له على ترمجة فلم نظفر هبذر وهو أبو املن
منظر آخر  ا وصفهكم  أبو عبيدة الشنقيطي أو يكون غريه وعموما يبقى جمهول العني واحلال

 : ذ يقولة إمن منظري اجلهاديني وهو أبو بصري الطرطوسي عبد املنعم مصطفى حليم
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ب ن يركأ مما يسمح له .. ر الشنقيطي ـ جمهول االسم والعني) هذا الرجل املسّمى ـ أبو املنذ
وته يف ريفع صفء، سرج التشدد والغلو .. واملزايدات .. وأن يسري يف املسرب الذي يشا
كلماته   لة علىساءالوادي الذي يشاء، وابلطريقة اليت يشاء، من غري ضريبة وال أدىن م

شيئاً  سي. واحلقيقة ل.شجاعة والصدع ابحلق ومواقفه .. مث خييل إليه ولغريه أن ذلك من ال
اد اهيد واجلتوحمن ذلك .. فهو أجنب من أن يُعّرف عن نفسه .. ولوال تعريف منرب ال

 بكتاابته ملا عرفه أحد من الناس!
 ر. وهذا يكفِّ بائر .لكفهو من الغالة األجالف .. خارجيٌّ جلد .. اخلوارج من قبل كفروا اب

اخلوارج  سوأ منه أد واالختالف املستساغني .. فهو من هذا الوجابحلسنات .. وابالجتها
ـ   ل على ذلك ..ـ تدل انالغالة األوائل ... كل كتاابته وخربشاته، وردوده علينا ـ وعلى غري 
  يفعض احملاذير عية ببلتو كما يف مقاله املوسوم بـ التبصري حبقيقة منهج الشيخ أيب بصري، وا

 عية، وغريها من املقاالت!(كتاب اجلهاد والسياسة الشر 
ديني ( اواجلها دينH) مع مالحظة االختالف بني اجملاديني اواخللل يف كالم منظري اجلها

 ان :بكالم العلماء األكابر عرض احلائط منشؤه أمر  ممن ضربوفيمن تبعهم 
هااتن و  نتخاابت كفرر فاالكف  األول : اعتبار االنتخاابت رديفا للدميقراطية وطاملا الدميقراطية

قيقي عىن احلا املهبصد مقدمتان خاطئتان فاألوىل غري صحيحة ابلكلية والثانية صحيحة إذا ق
 ة .طلابللدميقراطية وقد سبق الكالم عن األمرين فالنعيده وعليه فالنتيجة 
 الم غري علميكوهذا   شركالثاين : اعتبار االنتخاابت شركا مطلقا ألهنا تؤدي يف النهاية لل

هو مناط رير ماحت فالبد من مؤصل وقد وضحنا فيما سبق أن للحكم بذلك قيودا البتة وغري
 الشرك مث حتقيق هذا املناط يف املنتخب ابلفتح والكسر .

لسابق ذكر ابر اماء األكالذين مجعوا بني العلم واجلهاد من هو على هنج العل دينHجملاومن ا
ته اننا مع منزليف زم اداام من أئمة اجلهأقواهلم فهذا الشيخ الدكتور عبد هللا عزام وهو إم
 العلمية املشهود له فيها يتفهم ذلك األمر ويقول :

م عن لأو خيفف الظ ،ني اجملالس النيابية يف بلد فيها رائحة حرية يكون فيها خري للمسلم“ 
 ”لعملاذا هاملسلمني ، لكن ال يعمل دولة إسالمية وال يقيم جمتمعاً إسالمياً 



53 

 

يش يف ااًن حنن نعليس إمي: “لى أحد السائلني عن دخول الربملان إمياانً، قال عزاموقال ردًّا ع
ت أم إن شئ أسكجمتمع جاؤوا لنا أبورواب وقوانينها وطبقوها على رؤوسنا، هي فوق ر 

 غضبت"
ق فيها إىل مة احلل كلجملس النواب عبارة عن منرب من املنابر اليت ميكن أن يوص“وقال :  

 كون مصيباً"أ وقد طئاً ا الذي أقتنع فيه منذ زمن وهللا أعلم، فقد أكون خماألمة، يعين هذ
 :إىل فريقني  (املكفرون ألهل االنتخاابت مطلقا)ديون اوينقسم اجلها

رك أو اب الشرتكوالحيل افريق يرى أن كل من دخل العملية االنتخابية فهو كافر مشرك 
 الكفر مهما كانت املصلحة املرتتبة عليه .

ققة بل  صلحة حممد التوج يقول ق يرى نفس الرأي إال أنه حيل ذلك ألجل املصلحة لكنوفري
 كلها مفاسد .

 هذا احلكم ابلعموم .. مث ينقسمون يف احلكم على األعيان 
تأويل أو بمنهم  حدافالغالة يكفرون األعيان بذلك دون إقامة احلجة ورؤوسهم اليعذرون أ

 موارج بسنوات ضوئية يكفرون عاذرهجهل ورؤوس الرؤوس الذين فاقوا اخل
رون اجلاهل ة ويعذحلجاوأما العقالء منهم فإهنم الحيكمون على األعيان حىت يقيموا عليهم 

 واملتأول واليتجاوز حكمهم إىل العاذر
 ابل ابلنابلطون احليخلوعوام وسائل التواصل اليعرفون شيئا من هذه الفوارق اليت نذكرها ف

 املكفرين . دين من غلوHد ولذا كتبنا كتابنا براءة اجملاويشتبه عليهم زيد بعبي
 دون حقيقة ماكفروا من املنتخبني إال نوعني :Hفاجملا

 . ة حلجمن حتقق فيه مناط الكفر والشرك أو من رأوا أهنم قد أقاموا عليه ا
بية وبعد النتخااته وما استهدفوا منهم سوى من كان عوان للمحتل الكافر داعما له بعملي

 لتحذير الشديد ..ا
أم أخطأوا  نزيلهميف ت وسواء أصابواوافقنا عليها أو خالفناها سواء وهذه وجهة نظر معتربة 

 وننقل هنا طرفا مما يؤيد ذلك :
إفساد االنتخاابت يف  -إبذن هللا  -لقد كان إبمكاننا )قول الشيخ أيب مصعب الزرقاوي : 

الية مقتل عوام أهل السنة ، الذين عا الحتمأكثر مناطق العراق، ولكننا أحجمنا عن ذلك دف
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ليبيني هبم ، وأهنم لبس األمر عليهم من قبل أئمة الضاللة ، ولقد كنا نتوقع غدر الصلُ 
 (استدرجوا لفخ نصب هلم إبحكام 

لييب ومع ذلك لحتل الصدين ودعما للمHهو يقيد األمر ابنتخاابت العراق ألهنا ضد اجملاافه
 تربهم من أهل السنة .عذر العوام جبهلهم واع

خصيصا عدم  لعراقابلق وهذا أبو عمر البغدادي أمري الدولة اإلسالمية يقرر كذلك فيما يتع
لعدو احملتل ؤيدي ا متكفري املنتخبني واعتبارهم من أهل السنة حيث عذرهم وحصره األمر يف

 وخطته يف بالد املسلمني مع تقريره شركية االنتخاابت إذ يقول : 
ة ..... أن الدول ورىشانت التعليمات للجنود جدًّا واضحة وال لبس فيها وإبمجاع " ولكن ك

م فكان ا منهاندً املطلوب ))هو منع أهل السنة من االنتخاابت ال أن نقتل من يذهب مع
 حذران الناس وأننا ابتاألمر واضًحا "امنعوهم ال تقتلوهم". فعلى الرغم من شركية االنتخا

ال ا العسكرية إح خطتنالمماابت متحملني التبعات األمنية لتذكريان برسم وقبل يوٍم من االنتخ
 ))أننا مل نتعمد قط قتل سين واحد،((

 .....ريهمية جعلناهم درًسا مرعًبا لغـ ومجيع من قُِتلوا من الداينة الرافض
فاظ على ان احلن كومعلوٌم أن عماًل كهذا ال يقل يف خطورته على العمل العسكري ))ولك

ه الدماء،(( لُتسفك و م ن ودنيا أهل السنة هدًفا ُتستعذب فيه املشقات وهتون ألجله اآلالدي
 ومع هذا كان األمر واضًحا "امنعوهم ال تقتلوهم".

ال إاالنتخاابت  م هلذهليو فكان حبمد هللا ما أّملنا من ))أهلنا(( ورجوان فلم خيرج يف هذا ا
 وعرب مكربات ن يعلنأعدو ابلتزاماهتم حىت اضطر الالقليل والتزم الناس بيوهتم ووىف الشيوخ 

ط تريد أن كم، فققتلالصوت ومن مآذن التوحيد من مآذن املساجد أن القاعدة ال تريد أن ت
على  الناس ملحلختوفكم، وبدؤوا ميرون على البيوت يف كثرٍي من األماكن بسياراهتم 

 مال العسكريةن األعأ ع كل احملللنيوأمج االنتخاابت عنوة وقد اعرتف العدو نفسه هبذا، كما
كتشف يو سوف لعدااليت نُفذت يف هذا اليوم هدفها منع الناس فقط، وقد كنا نتوقع أن 

 صر هذاعىل إمالمح خطتنا بعد مرور ساعة واحدة ولكن هللا أعماه، واستمر ختبطه 
 اليوم))رمحة أبهل السنة دينهم ودنياهم. ((
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ل من يذهب ار بقتلقر سين واحد إىل االنتخاابت لو كان ا ))كما كان إبمكاننا أن ال يذهب
وير عرتافه ابلتز بعد ا ابتإىل االنتخاب،(( ولكننا تعلمنا درس أفغانستان وكيف ُمررت االنتخا

هل السنة ن أن أولو فأدركنا أنه حىت ولو مل يذهب إال عشرة أشخاص يف كل والية فسوف يق
نئذ القرتاع، وحيافيها  ليتل قوة تسيطر على املنطقة اشاركوا وبقوة! ومُتأل الصناديق لصاحل ك

اخلليل  لة فأسمح تكون ال فائدة من قتل الناس سوى اجلراح يف النفوس، فأثبتت عمليات
 السرية ملنع االنتخاابت أمورًا:

أننا نتعمد  ًدا ))قص أوهلا: زيف وكذب دعوى احملتل وعمالئه ومن سار يف ركاهبم جهاًل أو
ب رهاٍن على كذبم خري ليو وأننا ال حنتاط للدماء املعصومة، ((وعملنا يف هذا ا قتل األبرايء

ني دماء املسلم اظ علىحلفوبطالن هذه الفرية وال يقولّن قائل أنه منهٌج وطريقة جديدة، ))فا
اجلماعات  من كل لمناهعالمية (( وهو شيء ـ دولة اإلسـ وحرمتها ديٌن نتعبد هللا به يف ال

 يت أسست دولة اإلسالم ."والشخصيات ال
ية طنية والشيعو ة والو وميوقال : ونؤمن أن العلمانية على اختالف رايتها وتنوع مذاهبها كالق
من  اشرتك  ة كلددور  والبعثية هي كفر بواح مناقض لإلسالم خمرج من امللة وعليه نرى كفر
 لية من تبديلذه العمه يف العملية السياسية كحزب املطلق والدليمي واهلامشي وغريهم ملا يف

باد ن على رقاب عملرتديئر اض وساـ ليبيني والروافـ لشرع هللا تعاىل وتسليط أعداء هللا من الص
 ) وإن رع هللان شهللا املؤمنني قال تعاىل يف شأن من وافق املشركني يف تبديل شيء م

رى أن منهج نكما    ون(الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ملشرك
لكافرة اناهج امل ة ال خيتلف يف منهجه وسلوكه عن سائرداحلزب اإلسالمي منهج كفر ورد

سؤول يف بني م دانون ال فرق عنددة كحزب اجلعفري وعالوي وعليه فقيادهتم مرتددواملرت
الشرعية  احلجة يهماحلكومة ومدير فرع وال نرى كفر عموم الداخلني فيه ))ما مل تقم عل

 ا.هـ.((
المية بعنوان) القول املبني يف حقيقة كتائب ثورة العشرين ( ـ وهناك بيان من دولة العراق اإلس

وقد ُنشر من قبل "مركز الفجر لإلعالم". ذكر فيه بعض اجلماعات اليت جتيز املشاركة يف 
عاون احلكومات العلمانية واالنتخاابت الدميقراطية . مث ذكر فيه أن اجلماعة ال تكفرهم وتت

معاهم . وفيه : )وهذا التنوع يف الساحة اجلهادية مل مينع حباٍل من األحوال مجيع هذه 
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التيارات العاملة من التعاون والتناصح والتشاور ضمن دائرة املواالة اإلميانية يف صدِّ العدو 
 لييب الصائل على داير املسلمني (ـلالص

 فر آخر :من كا رراضن ينتخب كافرا أقل ويقول الشيخ عطية هللا اللييب تقبله هللا يف م
م هنم ال يرضوهن وأهللازل ) ... مع علمهم أن مجَيع أولئك املرشحني كفاٌر ولن حيكموا مبا أن
 أقوى ه؟  والذي نرارب.وال يقبلوهنم للحكم، وإمنا صّوتوا لأَلخف ضررًا دفعًا للضرر األك

ل هبذا التأوي تلّبس من حاٍل ال يكّفر وأقرب للصواب : أنه ال جَيوز هلم التصويت، لكن بكل
ن حيذروا دين أHاوهذه الشبهة، وهذا هو املقصود من ذكر هذه املسألة فعلى الشباب اجمل

 بيل هللا.( سوا عن صدّ و من تكفري مثل هذا، فإهنم إن فعلوا ارتكبوا إمثاً وأفسدوا وفشلوا 
جة، وصار ليه احلع قد أقيمت ويقول أيضا : )وال يكتفى مبجرد الزعم أبن فالان أو فالان

ثل مال سيما يف  اندفاعة و مصرا مستكربا كأن مل يسمعها، مث يباَدر إىل تكفريه فإن هذا جمازف
 صلح" كما هواب "األنتخاهذه املسألة الدقيقة واليت يفيت كثرٌي من العلماء جبواز أو وجوب 

 معلوم مشهوٌر واحلمد هلل (
يف كتاب  ما جاءكهل  النتخاابت قد عذر املنتخبني ابجلواألنباري مع عدم دقة كالمه عن ا

يه ات صوتروحشفقه النوازل حيث كان يقوم بشرحه للطالب يف أحد معاهد املوصل وله 
 عليه وقد كان كاتبه أمري اللجنة املفوضة وفيه : 

عض علنه با يم)ومن كان جاهال حقيقة هذا اجمللس وطبيعة عمل أعضائه، وخاصة بسبب 
فاء النت ر. إخل ، فيعذ.. لإلسالم يف دعايتهم االنتخابية وتلبيس املنتسبني للدين املنتسبني

يقة هذا فه حبقعريالقصد وهو اخلطأ الذي يقابل العمد، فهذا جيب إقامة احلجة عليه وت
 اجمللس ووظيفة النواب، فإن أصر فقد كفر ..(

 
الواضح من  موقفه من ى الرغمهاد علـ ومعلوم منزلة الشيخ أمحد شاكر عند كثري من أهل اجل

ليه يف كالم علرتحم وا إجازة االنتخاابت واملشاركة فيها فيكثر النقل عن الشيخ أمحد شاكر
 -تقبله هللا-بنعلي ال القيادات كاألنباري وعمر مهدي زيدان وغريهم وقد أُقيل الشيخ تركي
محد شاكر لشيخ أا وىمن اإلمامة يف "مسجد العمال" يف احملرق ابلبحرين بسبب تعليقه فت

 . يف حكم من انصر الكفار على املسلمني يف ركن الفتاوى ابملسجد
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ان مع مي زيدلكر اويف إحدى حماضرات الشيخ أيب أنس الشامي استدل بكالم الدكتور عبد 
بل قنيابية وكان الس الجملأنه كان ينتمي لإلخوان املسلمني وجييز املشاركة يف االنتخاابت وا

وهو من  - ه هللاقال : ولذلك قال الشيخ عبد الكرمي زيدان حفظ ألوقاف.ذلك وزيرا  ل
 علماء العراق ...اخل 

فرين وفيما ذكرانه كفاية دين من غلو املكHوهناك أقوال أخرى ذكرانها يف كتابنا براءة اجملا
 ومن أراد االستزادة فلريجع للكتاب املذكور .
 هل الدولة؟  خوارج ولةدـ عليها يف مناظرة هل الوقد أزرينا على االنتخاابت وشددان النكري 

اجلانب املظلم ومل  وركزان علىومابعدها  38ص يف مبحث تكفري املنتخبني تكفر بغري مكفر 
 تكفريالقول ب ختريج ينانتكلم عن احلكم النهائي واخلالصة يف قضية االنتخاابت وإمنا فقط ب

 املتلبس هبذه النازلة مبا فيها من بالاي .
ي الراسخني بق لعلماءااوى دين وسبق أن بينا فتاجلهاان انتهينا هنا من بيان وجهة نظر عد أوب

 أن نذكر اخلالصة يف احللقة القادمة إن شاء هللا تعاىل .
 )ملحوظة : اجلهاادي هو الذي يتبىن الفكر سواء جاهد أم مل جياهد (

 
https://www.youtube.com/watch?v=vONqET8mgwo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vONqET8mgwo
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  3#مسائل_شائكة_
 (9االنتخاابت واملنتخبون )

 االنتخاابت النيابية : خالصة احلكم الشرعي
 ذكر اخلالصة نقول :نقبل أن 

 هناك مسألتان يتكرر ذكرمها يف من ينظر يف تلك النازلة :
يتنازل عن و  لى ذلكم عيوقع على احرتام الدستور أو يقس األوىل : من يدخل يف هذا املعرتك

 .ويقع يف الشرك مبشاركته يف سن القوانني أمور كثرية من دينه 
، اليت انت واجملالسلربملاذه ا"إن الذين وجَلوا إىل ه أسره :قال الشيخ سليمان العلوان فك هللا 

َبت حة، ورمبا غليه مصلف ن ذلك أبنَتسنُّ من القوانني؛ ماخيالف شريعة رب العاملني! ُمربّري
افئ مت؛ تكعظ مصاحلُه على مفاسده؛ فلن يُوفَّق هؤالء وال حمالة؛ وأي مصلحة وإن
؟ بل إهدار زل هللاأن ارتكاب مفسدة الشرك املتحققة ابلدخول، حتت قبة جملس حيكم بغري ما

كمه؛ خرٌي ه يف حُ برك املصاحل الظنّية وإن كثرت، مقابل احلفاظ على توحيد هللا وعدم الش
ل  به احلّس؛ ب ع وشهدواقللناس، ومؤذٌن بنصرهتم ومتكينهم، ولو بعد حني . وهذا ما أثبته ال

لخوا من ن؛ انسلديكثرٌي ممن دخلوا هذه اجملالس، حُبجة نصرة الشريعة، واحلفاظ على ا
ت أحواهلم، وفُتنوا ابلزّي ا  يد".جلدالثوابت، وميَّعوا وبدَّلوا، وتغريَّ

لى ع من الدخول لصاحلنيع ابعض اليمنيني فيما نقله الشيخ مقبل رمحه هللا : إننا ال منن وقال
 هؤالء الكفرة ولكننا مننع الوسيلة اليت هبا دخلوا.

منا، فإذا وا لصنسجدقال هؤالء الكفرة للصاحلني: حنن لن نسمح لكم ابلدخول إلينا حىت ت
حاب ر، وأصنكملعروف والنهي عن املسجدوا لصنمهم كفروا، فحينئذ ال ينفع األمر اب

تعطوا و لدميقراطية ابؤمنوا  تاالنتخاابت واجملالس النيابية قالوا للصاحلني: ال ندخلكم معنا حىت
ية وأعطوا ميقراطلدابالكافر اليمين من احلقوق والواجبات مثل ما هي للمسلم، فإن آمنوا 

 مر ابملعروفنفع األي وا فحينئذ الالكافر اليمين من احلقوق والواجبات ما للمسلم فقد كفر 
 والنهي عن املنكر.
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صلى هللا - هللارسول  بسنةو ؟ ألن فيها يستهزأ بكتاب هللا  ... وملاذا حنرم اجملالس النيابية
 رأي من كتاب هللا  ، وليس هلل عز وجل، وفيها للكثرة واحلكم فيها ،-عليه وعلى آله وسلم

 ا.هـاآلراء .
فصل فيه دقة ويه بمن تكلم يف األمر ابختصار وإمجال ومل حيرر هذه وجهة نظر متكررة في

وس م أو يف اجللغري علبآن والبعض خيلط بينه وبني ماحترم فيه الوسيلة لذاهتا كالقول يف القر 
ت هللا ون آبايكفر املطلق دون إنكار ودون مقصد شرعي معترب كمن جيالس من يستهزئون وي

 . دققونامل فروق وهذا الحيسنه إال العلماءوكل ذلك منشؤه عدم التحرير وضبط ال
طوا شروطا ر شلدخول اوا وهذا الكالم الكل يتفق عليه لو كان واقعا .. فالعلماء الذين أجاز 
 ذاكاألعظم و  ملفسدةع امعينة مبنية على فقه دقيق وعلم رصني مث جعلوا األمر مرجعه إىل دف

يه من فالبد  فسدةأن دفع هذه امل أو علىالكالم كله مبين على أنه لن تدفع أي مفسدة 
قق حصول ف يف حتختالولذا فحقيقة األمر أنه ال اختالف يف احلكم وإمنا االالشرك ابهلل 

 .ويف نفي حتقق الشرك درء املفسدة األعظم 
الشرك  عظم منم أوالواقع أن درء املفسدة األعظم موجود وحقيقي وبكثرة فالشرك والظل

 .ابلشرك وحده حىت مجعوا معه الظلم وحده وما أهلك هللا القرى 
 نصه : ما "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف " الفتاوى " يف " رسالة يف احلسبة 

ِل َكرميَةٌ َمٌة َوَعاقِ َوِخي مِ فَِإنَّ النَّاَس ملَر يـَتَـَناَزُعوا يف َأنَّ َعاِقَبَة الظُّلر   َوهِلََذا يـُررَوى : " اّللَُّ يـَنرُصُر َبُة الرَعدر
َلَة الرَعاِدَلَة َوِإنر َكاَنتر َكاِفَرًة َواَل يـَنرصُ ال  ؤرِمَنًة " .ا.هـَمَة َوِإنر َكاَنتر مُ َلَة الظَّالِ لدَّور اُر دَّور

 : وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قال تعاىل
يف بينهم  ي فيماأن" قال القرطيب رمحه هللا : )" بظلم " أي بشرك وكفر . "وأهلها مصلحو 

ا أهلك د ، كمفساتعاطي احلقوق ؛ أي مل يكن ليهلكهم ابلكفر وحده حىت ينضاف إليه ال
اصي أقرب ن املعى أقوم شعيب ببخس املكيال وامليزان ، وقوم لوط ابللواط ؛ ودل هذا عل
ب . ويف رة أصعآلخاإىل عذاب االستئصال يف الدنيا من الشرك ، وإن كان عذاب الشرك يف 

 -سول هللا ر قال : مسعت  -ه رضي هللا عن -حديث أيب بكر الصديق  صحيح الرتمذي من
أوشك أن  لى يديهلناس إذا رأوا الظامل فلم أيخذوا عيقول : إن ا -صلى هللا عليه وسلم 

 يعمهم هللا بعقاب من عنده (
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 ة .لمعتزللفا وبنحو ذلك قال غريه من املفسرين وحكوه عن أهل السنة واجلماعة خال
ة خلصلة اجلميلااد يف شد كران الكالم على أثر عبد هللا بن عمرو مع املستورد بنوسبق فيما ذ 

ن ا ما لديهم ماب منهسبألاليت عند الروم وهي أهنم أمنع الناس من ظلم امللوك وبينا أن هذا 
ذه اجملالس هطريق  عن إعطائهم الفرصة لشعوهبم يف إبداء آرائهم وتركهم لالستبداد ابلرأي

 وحنوها .
واستطاع  مسلمنيلل متكن كثري ممن دخل هذه اجملالس من إيقاف قوانني فيها ظلم بني وقد

  ين هللالد استخالص كثري من حقوقهم كما أنكر منكرات كثرية من تشريعات خمالفة
كما يعة  ف الشر الخيكاالعرتاض على اتفاقية سيداو وتغيري قوانني األحوال الشخصية مبا 

رير كل ما مكن متء ألولو مل يوجد هؤالعيل رمحه هللا وغريه حصل من الشيخ صالح أبو إمسا
 .طرح من هذه املظامل وهذه الكفرايت 

املنتخب  آمنذا  إوأما حتقق الشرك فسبق تقرير أن جمرد الدخول ال ميت للشرك بصلة إال
 ثلليا يف وضع مارك فعو شابلفتح والكسر أيضا أبحقية اجمللس يف التشريع املزيح لشرع هللا أ

هو وسهم و رؤ  ا ممتنع وجوده يف جل اإلسالميني وسبق كالم رأس منهذا القانون وهذ
 القرضاوي .

كن تعريضا و مل يلفيه أقصى مافأي القسم على محاية واحرتام الدستور أما من انحية اليمني 
قلب احلالف با قام مب حلف على معصية القيمة له وجيب عدم الوفاء به ولكن العربة فيه أنه

بذلك  قة كفرحقي هو قصد حقيقة احرتام الدستور أم ال ؟؟ فإن قصد احرتام الدستورهل 
عة للتمكن م وخدهلاء ووقع يف الشرك وإن مل يقصد بل أبطن كفره ابلدستور وإمنا أقسم إرض
يكفر  ه مينيديد أنلتشمن الدخول أو تعريضا فهذا اببه واسع وأقصى مايقال فيه شرعا عند ا

 . هعن
رسول هللا  ا نريدرجناللفظ له وأبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة قال: خأمحد و  ىرو 

وحلفت  لفوا،ن حيأصلى هللا عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس 
ل: أنت  ه، فقاك لأنه أخي فخلى عنه، فأتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذل

 املسلم أخو املسلمكنت أبرَّهم وأصدقهم، صدقت. 
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يب جعفر، يعة ألنا بيف اخلروج مع حممد، وقيل له: إن يف أعناقوقد استفيت مالك بن أنس 
 مالك بيته. ، ولزممدحمفقال: إمنا ابيعتم مكرهني، وليس على مكره ميني، فأسرع الناس إىل 

ك بكثري لع من ذأوس ن اإلكراه البد فيه من الضرب مثال أو احلبس بل أمرهأواليظنن ظان 
اكم م للمححاكوقد فصلنا القول فيه يف مبحث الضرورة واملصلحة يف أواخر كتاب الت

وهو القول  كفر  نهد أالوضعية ومعلوم أن حيىي بن معني رمحه هللا أجاب ابلقول الذي يعتق
 ن عالطاج ب. ومن قبله قال احلجن يضرب سوطا واحدا أو حيبس خبلق القرآن دون أ

يف اله فكيل مما تضمن ماظاهره الكفر ملصلحة شخصية وهي حتصه السهمي رضي هللا عن
 مبصلحة عامة لألمة ؟

يله بغري كن حتصمي قال اإلمام النووي: إن الكالم وسيلة إىل املقاصد فكل مقصود حممود
 ه.م. إىل آخر كالالكذب حيرم الكذب فيه، وإن مل ميكن حتصيله إال ابلكذب جاز الكذب.

 يتضمن ضرر إذا مل ريهد املعاد: جيوز كذب اإلنسان على نفسه وعلى غوقال ابن القيم يف زا
ركني ى املشعل ذلك الغري إذا كان يتوصل ابلكذب إىل حقه، كما كذب احلجاج بن عالط
ل من ما ان أماحىت أخذ ماله من مكة من غري مضرة حلقت ابملسلمني من ذلك الكذب، و 

حصلت  ليتسرية يف جنب املصلحة امبكة من املسلمني من األذى واحلزن فمفسدة ي
 ابلكذب. انتهى.

و صدقه لى شيء عل وجاء يف كشاف القناع: وإن كان احلالف مظلوماً كالذي يستحلفه ظامل
 أتويله هنا لهفرر أي أخرب به على وجه الصدق لظلمه أو ظلم غريه أو انل مسلماً منه ض

دها: مسة أحخلايه األحكام وقال العدوي املالكي يف حاشية شرح الرسالة: الكذب يعرت 
لك تلف يف و حالوجوب وهو ما كان إلنقاذ نفس معصومة أو مال معصوم من ظامل حىت ل

 ...اخلاحلالة، ال كفارة عليه 
ا يه فيمفخص ر وقد خلص ذلك بعض أهل العلم بقوله : ابلنسبة للحلف على الكذب فقد 

ل كذب، بال  تتحقق بدونجلب نفع، أو دفع ضر، الإذا ترتبت عليه مصلحة شرعية من 
صود منه أمر ن املقا كاألمهية األمر املقصود منه، فإذإنه يف بعض احلاالت قد جيب، نظرًا 

باح كان مىل حق إصول وجب، وإن كان املقصود منه الو واجباً: كحماية نفس املسلم أو ماله 
 إال به.مباحاً، حيث مل ميكن الوصول إليه 
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ة بدل هبا شريعني يستوانقذا كما قلنا اليتحقق إال إذا شارك يف سن وأما الوقوع يف الشرك فه
قد أدى فرارها إق هللا جل وعال أما إذا مل يشارك يف ذلك بل عارض تلك القوانني ورفض

 ماعليه والمناط للحكم عليه ابلوقوع يف الشرك .
ها فكم من ري ت وغاابوأما تغري الناس وتبدهلم وختليهم عن مبادئهم فهذا حاصل يف االنتخ

ما  ه الوالية أوجل هذأل عامل توىل والية مشروعة فإذا به تفتنه الدنيا ويزيغ وحيرف دين هللا
سلوكيات بة لنا القحكام الشرعية العترتب عليها من متاع زائل .. وحنن عندما نقرر األ

ل يء بش فيه تغريالناس وفسادهم الشخصي وقد رأينا ومسعنا من دخل هذه اجملالس فلم ي
جة حن علم وم بقي شوكة يف حلوق الطواغيت ويف التنغيص على أهلها وعرقلة مساعيهم
دري سف البيو  على من مل يعلم . ومن أمثلة هؤالء الشيخ صالح أبو إمساعيل والشيخ

ن به وإمنا انه أو يفتيايقرر ا  مرمحهما هللا تعاىل ، واليعين ذكرمها هنا املوافقة على منهجهما وال
 ألتنا اليت حنن بصددها .على قدر مس

 وخالصة القول :
ظر م وأدرى ابلنهم أعلو زل أوال : األحكام الشرعية منوطة ابلعلماء فهم الذين يفتون يف النوا

يقبل يف  الو علم ، ا الخاصة العلماء األكابر الذين شابت حلاهم يف هذيف األدلة والوقائع 
وقد  اد وعلما فيه اجلها يفا مهما كان إمامالفتاوى الشرعية قول جماهد مل يتأهل أن يكون عامل

عنه فتوى   حتفظن ملسبق أن ذكران أن خالد بن الوليد سيف هللا املسلول وإمام اجملاهدي
ف عنهما يعر  الو اس شرعية مع هذه املنزلة العظيمة يف حني حفظت فتاوى ابن عمر وابن عب

 عشر معشار بالء خالد يف اجلهاد .
 الدخول فيها إجازة على اابت النيابية مسألة خالفية ومجهور العلماءأن حكم االنتخاثنيا : 

ست قل ولية أبشروط معينة يتجنب هبا احملظور ويرخص فيها لدفع مفسدة أعظم مبفسد
اره حيث ه اعتبلم مباحة عندهم مطلقا وأن من خالف يف ذلك من أهل العلم فهم قلة وقوهل

طبة عدم ماء قالعلة ولكن املتفق عليه بني ارجحوا مفسدة الدخول على املصاحل املزعوم
 . لقولنين امن الفريقني لآلخر وال ملن أخذ أبي م يتكفري أو تبديع أو تفسيق أ
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شرعا  قيقي حمرمةحلومها افهاثلثا : االنتخاابت النيابية بصورهتا املندرجة حتت الدميقراطية مب
ا فهو كافر قدا هلعتحبقيقتها م قوال واحدا وهي تتضمن الكفر والشرك ومن دخل فيها عارفا

 مشرك .
ر عند االختيا مطلقا وضةرابعا : االنتخاابت النيابية ليست بديال للنظام اإلسالمي وهي مرف

الكفرايت لشرك و ة افلو وجدت الدولة اإلسالمية ملا جاز اللجوء إليها ولو خلت من مفسد
 رد االختيارا يف جميهاحتيج إل ألهنا تشبه ابلغرب وفيها حماذير أخرى يف تفاصيلها إال إن

 وبضوابط متنع احملاذير .
الده وعلى بر على لكاففرضه العدو انظام كفري خامسا : الوضع احلايل لالنتخاابت النيابية 

و هذه املفسدة وحيد هلال بالد املسلمني فهو ليس خيارا ولذا فاملفسدة به قائمة قائمة واحلل
فمن عجز ية الكفر  ظمةومات الطاغوتية إلزالة هذه األناجلهاد الشرعي بقتال الكفار واحلك

ت على من سك شملعن ذلك احلل فليس أمامه إال الرضى مكرها هبذا الكفر وهذا الرضا ي
 السليب الذي نتخاباال هذا النظام فلم يقاتله ولو مل يشارك يف العملية االنتخابية مبوجب

 أفردانه مببحث مستقل .
 لسكوت والرضىاب قبل يتال كما فعل اجملاهدون تقبل هللا منهم وملسادسا : من مل يستطع الق

يف حماذيره  ال يقعد أهبذا النظام الكفري فحاول دفع مفاسده األعظم مبفاسده األقل واجته
قام بواجب و اعليه مدى وخاصة الشرك والكفر والتزم ابلضوابط اليت نص عليها العلماء فقد أ

 إنكار املنكر حسب االستطاعة .
ن زء اليتجزأ مفهو ج امهسابعا : اجمللس النيايب جملس كفر وشرك من دخله خمتارا متبنيا لنظ

 يستطع رضا وملفام هذا الكفر والشرك وأما من دخله دون اختيار حيث فرض عليه هذا النظ
املنكر  إبنكارولسان فهذا يلحق ابجلهاد ابلبشر أقل إزالته وإمنا دخل لدفع شره األعظم 

قوال أتبين  يدعييف تلك احلال ابملخادعة خدعة احلرب فله أن يكذب وحيلف و ويرخص له 
مع  لتعامل ايفاليعتقد صحتها حىت يتمكن من عدوه إذا استطاع فهذا املنهج النبوي 

عيم بن الط ونن عباألعداء من الكفار وأذانهبم مثلما حصل مع حممد بن مسلمة واحلجاج 
 .رضي هللا عنهم مسعود 
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 أجربت لس اليتجملاكار حتقق دفع املفسدة األعظم مبفسدة أقل عن طريق هذه اإناثمنا : 
باطل اجملادلة ابلاحلة و ملمااألمة على أن تكون طريق تقدمي مطالبها واملطالبة حبقوقها نوع من 

 يون منالموقد ثبت حصول دفع مفاسد عدة عن طريق ذلك واحلمد هلل بل متكن اإلس
وضوا كثريا ري وقن اخلماألمور يف مناطق متعددة وفرضوا كثريا  السيطرة على مقاليدشيء من 

هم أو آتمر علي لعاملياام من الشر وإن كانوا عجزوا عن إمتام إزاحة الكفر واالنسالخ من النظ
 زائر وتركياصر واجلوم الكفار وأذانهبم فانقلبوا عليهم وأسقطوهم وذلك كما حصل يف فلسطني

 والسودان وتفصيل ذلك يطول .
رض اين ومن اهلذإمجاال ضرب ممن دخل العملية االنتخابية كل اتسعا : القول بتكفري  

 رار وحصيلتهمبية أغصا الربسام واليقول به أحد من أهل العلم وال من أهل اجلهاد احلق وإمن
 من العلم أصفار وجلهم من جماهيل وسائل التواصل .

أتى العدو و هللا  شرع ما وأقاموا فيها إذا حصل متكن للمجاهدين يف منطقةعاشرا وأخريا : 
اربة يض اجلهاد وحمة لتقو ابيإىل انتخاابت ني االصائل إلزالة هذا احلكم وحماربة اجملاهدين ودع

هدف و ضح أهله فهذه االنتخاابت المسوغ للدخول فيها إطالقا وهي شرك وكفر وا
تهدفون ألجل فاليس لساللمجاهدين إال أنه يعذر فيها العوام الذين جيهلون حقيقة هذه اجمل

من ضع وهم شرو مذلك ولكن الرؤوس القائمون على هذه العملية ابلتفصيل املذكور هدف 
  األعداء احملاربني .

 إن شاء هللا رائسيةال واحلمد هلل رب العاملني وإىل آخر مباحث هذه املسألة : االنتخاابت
 

 النواب العرب يف الكنيست: إزعاج متواصل لـ)إسرائيل(
-israeli-the-of-https://www.sasapost.com/representatives
/knesset-arab 
 
 
 
 

https://www.sasapost.com/representatives-of-the-israeli-arab-knesset/
https://www.sasapost.com/representatives-of-the-israeli-arab-knesset/
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  3#مسائل_شائكة_
 (10االنتخاابت واملنتخبون )

 (ل احلل والعقدوأهألول ايف الصدر  الواليةطرق  -1) االنتخاابت الرائسية
ه السلسلة يف هذ ريةاحلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات وهاحنن قد وصلنا للمحطة األخ

يها خوة الكرام فرب اإلدا املباركة املتعلقة بتلكم املسألة الشائكة نرجو من هللا أن ينري هب
حلق اينشد  لكلويتفهموا إشكاالهتا فيلتمس بعضهم لبعض العذر طاملا األصل واحد وا

 ونصرة الدين .
ية ا ابلدميقراطقة هلعالنتباحث اليوم موضوع االنتخاابت الرائسية وهذه أوال وقبل أي شيء ال

 يس أو احلاكمب الرئتخاعند النظر يف حكمها جمردا عن النظام العام للدول فالتالزم بني ان
ه بنفسه نفسكم  حوعقيدة الدميقراطية الكفرية مبعناها االصطالحي وهو أحقية الشعب يف

 انت أم كبريةغرية كة صوإمنا انتخاب الرئيس اليتعدى أن يكون طريقة الختيار من يقود األم
. 

 هودة الختيارق املعلطر اوطريقة االنتخاب طريقة غربية التعرف يف اإلسالم وإمنا تتفق وبعض 
ت نتخاابكم االحمذكورة يف كتاب وأوجه االتفاق واالختالف اخلليفة يف بعض اجلوانب 

 للدكتور فهد العجالن الذي أشران إليه فالنطيل بذكرها .
 وابدئ ذي بدء نقول :

النيب  قد تركو لك حيدد ذ يوجد نص شرعياليوجد يف اإلسالم توقيف الختيار اخلليفة فال 
خليفته من  تارونخييف صلى هللا عليه وسلم أمته وانتقل للرفيق األعلى دون أن حيدد هلم ك

 .صحيح يف ال ثبت كمايقدر هللا ذلك وحيل بينه وبينه  تب كتااب فلم بعده وقد هم أن يك
 خذ البيعة لهأقد مث العفكانت أول طريقة الختيار اخلليفة هي التوافق عليه بني أهل احلل و 

 من سائر الناس بناء على ذلك .
يعة عة وهي بيعة طاوب ويقسم ذلك الدكتور فهد إىل بيعة انعقاد وهي بيعة أهل احلل والعقد

 سائر الناس .
وها ماحصل مع أيب بكر الصديق حيث اجتمع معظم أهل احلل والعقد من املهاجرين 

ه، يدك اي أاب بكر، فبسط يده فبايعواألنصار يف السقيفة وقال عمر أليب بكر: "ابسط 
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وابيعه املهاجرون مث ابيَعتره األنصار ويف الغد جلس أبو بكر على املنرب فقام عمر فتكلم قبل 
يب بكر فحمد هللا وأثىن عليه مبا هو أهله... وقال للناس : فقوموا فبايعوا فبايع الناس أاب أ

 بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة .
كرهم آليت ذ اقد قال القلقشندي: "الطريق األول البيعة وهي أن جيتمع أهل احلل والع

 ويعقدون اإلمامة ملن يستجمع شرائطها"
ن املطالب ية، وأكفا  "اتفق أهل السنة على أن َنصرَب اخلليفة فرضوقال حممد رشيد رضا : 

ل احلل عقد ببيعة أهامة تنإلمابه أهل احلل والعقد يف األمة، ووافقهم املعتزلة واخلوارج على أن 
 والعقد .
 ولكن !!

تتوافر يف  بد أن المن هم أهل احلل والعقد ؟؟ وما هي مواصفاهتم ؟؟ وما هي الشروط اليت
لكايف ددهم ام عكهم ؟؟ من الذي يقرر أن فالان وعالان من أهل احلل والعقد ؟؟  أفراد

 ؟ ؟مة يارهم سائر األتخاالعتبار ذلك ؟؟ وكيف لو اختلفوا ؟؟ وكيف لو رفض 
رات مباليني امل ا أيسرمرهأسئلة كثرية يف احلقيقة معضلة املعضالت وإن كانت يف ذاك الزمان أ

 عن اليوم .
رتفاع ميع اباجل مكانية حصر أهل احلل والعقد يف ذلك الوقت واعرتافوعلى الرغم من إ

أيب بكر   ن بيعةإ:  منزلتهم وعلو قدرهم ونفوذ أمرهم ابلنصوص الشرعية القطعية قال عمر
نواعها أبلشيعة ف اكانت فلتة وقى هللا شرها . واختلف الناس أيضا يف صحة بيعته فطوائ

النطيل مبا هبا و  فوناإلسالم ومن كان خارجها اليعرت  قدميها وحديثها من كان داخل دائرة
 قيل يف عدم مبايعة فاطمة وعلي رضي هللا عنهما .

 ألشعري حلسن او اوليكن يف العلم أن مصطلح أهل احلل والعقد حمدث أول من تكلم به أب
 : د ولنلق نظرة على بعض نقول عن العلماء يف كالمهم عن أهل احلل والعق

اس ين يرجع النّ هم الذماعم العلماء والرؤساء ووجوه النّاس الذين يتيّسر اجتقال النووي : ه
 إليهم يف احلاجات واملصاحل العاّمة

اهب وعرفوا م املذبتهقال اجلويين: وهم األفاضل املستقّلون الذين حّنكتهم التجارب وهذّ 
 الصفات املرعّية فيمن يناط به أمر الرعّية
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 عيان. والبعض يرى أهنم األشراف واأل
 انية:السلط كاموالشروط اليت جيب أن تتوافر فيهم ثالثة كما قال املاوردي يف األح

 العدالة اجلامعة لشروطها. -
 إلمام.اربة يف لعلم الذي يتوصل به إىل معرفة من يستحق اإلمامة على الشروط املعتا -
 قوم وأعرف.أملصاحل لرأي واحلكمة املؤداين إىل اختيار من هو لإلمامة أصلح، وبتدبري اا-

ليف أتئفهم، وظاو ) ونشري إىل وجود مؤلفات خاصة هبم منها أهل احلل والعقد: صفاهتم 
ور سالمي للدكتكم اإلاحل أ.د. عبد هللا بن إبراهيم الطريقي وكذلك أهل احلل والعقد يف نظام

اإلسالمي  كري للفعاملبالل صفي الدين وأهل احلل والعقد لعراقي حامد كما أصدر املعهد ال
. دحلكم، أتليف نظام اي لأبمريكا، كتااًب عنوانه: دور أهل احلل والعقد يف النموذج اإلسالم

 فوزي خليل وأصله رسالة ماجستري، وهذا ملن أراد التوسع(
بط ري منضغائع منظري غري واقعي وهو ولنكن صرحيني وصرحيني جدا فنقول إن هذا كالم 

 نخاصة اآلاقع ويستحيل االتفاق عليه بقيود ميكن تنفيذها على أرض الو 
قبله هللا ت بكر أيب ويكفي كمثال على استحالة ذلك يف زماننا ماحصل عند مبايعة الدكتور

عقد يف ل والاحل فمن ابيعه من طالب علم وشيوخ وجماهدين اعتربوا عند أنصاره هم أهل
ومن  م وال اعتباريمة هلقال حني اعتربوا سائر علماء األمة وسائر أهل اجلهاد وسائر املتنفذين

 الذي القيمة خلوارجالة الطرف اآلخر العكس متاما فقد اعترب من ابيعة ثلة من السفهاء اجله
 . الداينو اصي هم أهل احلل والعقد ابتفاق القفهلم وال اعتبار وأن من مل يبايعه 

اننا وكأنك زم يف يهالذا فيكاد يكون من املستحيالت اتفاق األمة على أهل احلل والعقد ف
يسفه كال و ع كال يبد و تطلب شواظ النار يف الغدران أو تعقد بني شعريتني إذ كل يكفر كال 

ة و ل والقوالحو  رينومن كان عاملا مطاعا وليا عند قوم فهو جاهل معصي مرتد عند قوم آخ
 إال ابهلل .

ابة يف بيعة أيب إذن كيف يتم اختيار اخلليفة لو أردان تطبيق هذا األسلوب الذي سلكه الصح
بكر ؟ البد أوال من اختيار أهل احلل والعقد وهذا ماجعل مجعا من الباحثني يعتربون أن 
الطريق الوحيد لذلك هو انتخاب من ميثل الشعوب ليعربوا هم عن أهل احلل والعقد وهم 
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يقومون بعد ذلك ابختيار اخلليفة عن طريق التصويت وهذه هي الطريقة املتبعة يف أمريكا 
 .تقريبا 

 سئل شيخنا الشيخ مقبل رمحه هللا :
ت ، فما نتخااباال قال عبدالكرمي زيدان: ال ميكن معرفة أهل احلل والعقد إال عن طريق

 قولكم يف ذلك؟
ري معروفون أهل اخل فاجلواب: إن مل تعرفهم أنت فقد عرفهم غريك، وما هو إال تلبيس، وإال

ليمن، ويف ا جندلسودان ويف أرض احلرمني و ولو شئت لعددت لك من أهل اخلري مبصر واب
 ا.هـنعشهم.ن نوهكذا لكن قل مبا تريده أمريكا، وقل إن أهل الشر مغمورون فنريد أ

ذهب تحياان ة أويف احلقيقة رد شيخنا متهافت جدا ومضحك يف نفس الوقت ولكن اخلصوم
لسؤال  الرد على ايفمة له قياللب األلباء فيقولون كالما المعىن له ! فما قاله شيخنا رمحه هللا 

تحديد ريقة لطيد وهل زيدان أنكر وجود أهل اخلري ؟؟ الكل يسلم بوجودهم ولكن حنن نر 
ال عندان من  مثهللاه أهل احلل والعقد يف خضم التناقض الرهيب يف املفاهيم .. فشيخنا رمح

 أهل احلل والعقد وعند غريان القيمة له وال اعتبار وهكذا .
ن يعينهم؟ ون؟ ومعرفدكتور الطريقي الفصل الثالث من كتابه يف مسألة كيف يُ وقد أفرد ال

 فذكر أن للباحثني مخسة آراء :
 حد.أاألول: أهنم يعرفون من خالل صفاهتم، ويؤدون مهامهم دون تكليف من 

 الثاين: يعينهم اإلمام.
 الثالث: ختتارهم األمة ابالنتخاب.

 ة.ؤهلم؛ حبصر االنتخاب ضمن جمموعة الرابع: اجلمع بني االنتخاب والتعيني
 اخلامس: ترك األمر لالجتهاد حسب األحوال.

م االنضباط ضى وعدلفو لوابلنظر يف اآلراء اخلمسة نرى أهنا كلها التصلح يف زماننا وتؤدي 
 سوى االنتخاابت على مافيها من خلل أيضا .

بو بكر أستخلف ا ف فقدوأما الطريقة الثانية اليت عرفت يف الصدر األول فهي االستخال
 رضي هللا عنه عمر رضي هللا عنه ورضي به الناس وابيعوه 
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إين فليكم، علف روى الطربي أن أاب بكر أشرف على الناس وهو يقول: أترضون مبن أستخ
اب، ن اخلطبمر عوهللا ما ألوت من جهد الرأي وال وليت ذا قرابة، وإين قد استخلفت 

، نا فنجحت ها به س ورضو لناعنا وأطعنا .ا.هـ فلما مات ابيعه افامسعوا له وأطيعوا، فقالوا مس
ك عليه مة ذلاأل ولكنها فشلت عندما استخلف معاوية رضي هللا عنه ابنه يزيدا فأنكرت

اجلربي و  لعاضاك مللوكان اختيارا غري موفق وأجربت عليه األمة فكان ذلك من أساسات ا
 ونه .يرضالتقضي أال حيكم الناس من املخالف للخالفة على منهاج النبوة واليت 

 مثأن يرفعها،  ذا شاءإ تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون، مث يرفعها هللاففي احلديث : 
ذا شاء أن إهللا  عهاتكون خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء هللا أن تكون، مث يرف

فعها، ذا شاء أن ير إهللا  هاون، مث يرفعيرفعها، مث تكون ملكاً عاضاً، فتكون ما شاء هللا أن تك
ها، مث تكون ن يرفعأاء شمث تكون ملكًا جرباي، فتكون ما شاء هللا أن تكون، مث يرفعها إذا 

 . خالفة على منهاج النبوة، مث سكت
لم يف عدم ليه وسع بكر خمالفا هلدي النيب صلى هللا لنا أن نتساءل : ملاذا استخلف أبوو 

 االستخالف ؟
ولذا مل  لمصلحةلاضعة فائدان : األوىل : أن املسألة ليست توقيفية وإمنا هي خ: ب واجلوا

 يلتزم ابلتأسي هنا .
راره يف كصعب تيكر والثانية : أن املصلحة اقتضت عدم التأسي ألن ماحصل يف بيعة أيب ب

 ها .كانت فلتة وقى هللا شر :   عمر  مقولةبينه أي حقبة من الزمن وهذا ي
عني من م عدد يفرى الثالثة اليت عرفت يف الصدر األول فهي جعل األمر شو  وأما الطريقة

ه خمالفا  عنهللاضي املرشحني للمنصب مث ختتار األمة من ترضاه منهم وهذا مافعله عمر ر 
 بن بد هللاععن  فقد روى البخاريهدي النيب صلى هللا عليه وسلم وهدي خليفته األول 

و هلف من ستخمر أال تستخلف قال إن أستخلف فقد اعمر رضي هللا عنهما قال قيل لع
سلم فأثنوا و عليه  خري مين أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خري مين رسول هللا صلى هللا

ا وال لها حيحتموال علي ال أعليه فقال راغب راهب وددت أين جنوت منها كفافا ال يل 
 ا.ه.ميتا
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 َت َأنَّ َأاَبَك َغريرُ تر : أََعِلمر َقالَ فَـ ،  َخلرُت َعَلى َحفرَصةَ وأخرج مسلم َعِن ابرِن ُعَمَر ، قَاَل : دَ 
َعَل ، قَاَلتر  ِلٍف ؟ قَاَل : قـُلرُت : َما َكاَن لِيَـفر َتخر  ُأَكلُِّمُه يف اَل : َفَحَلفرُت َأيّنِ فَاِعٌل ، قَ  نَّهُ إِ :  ُمسر

ُه ، قَاَل  َا أَ َفُكنرُت كَ  :َذِلَك ، َفَسَكتُّ َحىتَّ َغَدورُت َوملَر ُأَكلِّمر ُل بَِيِمييِن َجبَ أَ منَّ اًل َحىتَّ َرَجعرُت محِر
 مسَِعرُت النَّاَس  قـُلرُت َلُه : ِإيّنِ ، قَاَل : مُثَّ  ربُهُ خر أُ َفَدَخلرُت َعَليرِه ، َفَسأََليِن َعنر َحاِل النَّاِس َوَأاَن 

ِلٍف ، َوِإنَُّه لَ َغريرُ ُمسر  نَّكَ أَ وا يـَُقوُلوَن َمَقاَلًة ، َفآلَيرُت َأنر أَُقوهَلَا َلَك ، َزَعمُ  ور َكاَن َلَك رَاِعي َتخر
دُّ ، قَاَل : فـََوافـََقُه لنَّاِس َأشَ اَفرَِعايَُة  ،در َضيََّع نر قَ أَ َت ِإِبٍل ، أَور رَاِعي َغَنٍم ، مُثَّ َجاَءَك َوتـَرََكَها رَأَير 

ُظ ِديَنُه ، َوِإيّنِ لَِئنر اَل  َعزَّ َوَجلَّ حَيرفَ ِإنَّ اّللََّ  اَل :قَ فَـ يَلَّ ، قـَوريل ، فـََوَضَع رَأرَسُه َساَعًة ، مُثَّ َرفـََعُه إِ 
ِلفر ، فَِإنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ َعَليرهِ  َتخر تَ َسلَّمَ وَ  َأسر تَ  ملَر َيسر ِلفر ، َوِإنر َأسر ٍر خر ِلفر فَِإنَّ َأاَب َبكر خر

َلَف ، قَاَل : فـََواّللَِّ  َتخر ٍر َصلَّى اّللَُّ َعَليرهِ  وَل اّللَِّ َر َرسُ كَ ذَ  ، َما ُهَو ِإالَّ َأنر َقِد اسر  َوَسلََّم َوَأاَب َبكر
ُت أَنَُّه ملَر َيُكنر لِيَـعرِدَل ِبَرُسوِل اّللَِّ صَ  ِلٍف .َوَسلََّم َأَحًدا ، وَ   َعَليرهِ ى اّللَُّ لَّ فـََعِلمر َتخر  أَنَُّه َغريرُ ُمسر

يث مثل له عمر ح  بنعذره يف ذلك لكنه ملا أثر فيه قول عبد هللاقال ابن حجر : وقد بني 
، وإمنا خص  واحدا نهمأمر الناس ابلغنم مع الراعي خص األمر ابلستة وأمرهم أن خيتاروا م

هللا  ىلصومات النيب  ،الستة ألنه اجتمع يف كل واحد منهم أمران كونه معدودا يف أهل بدر 
ن فة ، قال اب اخلالل يفا مصري منه إىل اعتبار تقدمي األفضعليه وسلم وهو عنه راض ... وهذ

ن أفرأى  "نة بطال ما حاصله " أن عمر سلك يف هذا األمر مسلكا متوسطا خشية الفت
رتك يلئال  ستةاالستخالف أضبط ألمر املسلمني ، فجعل األمر معقودا موقوفا على ال

رفا ط عليه وسلم لى هللا صذ من فعل النيباالقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر ، فأخ
 ليه انتهىع ينص ن ملوهو ترك التعيني ، ومن فعل أيب بكر طرفا وهو العقد ألحد الستة وإ

ى البخاري ما آل إليه األمر بعدما طعن أبو لؤلؤة لعنه هللا أمري املؤمنني عمر من و وقد ر 
ِص اَي أَ عمرو بن ميمون حديث  ِلفر ، قَاَل : َما َأِجُد وفيه : فـََقاُلوا : َأور َتخر ُؤرِمِننَي اسر

ِمرَي امل
َ َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ  ِط ، الَِّذيَن تـُُويّفِ ِر ِمنر َهُؤاَلِء النـََّفِر ، أَِو الرَّهر  َعَليرِه َأَحًدا َأَحقَّ هِبََذا اأَلمر

ُهمر رَاٍض ، َفَسمَّى َعِليًّا ، َوُعثرَماَن  ، َوالزَُّبريرَ ، َوطَلرَحَة ، َوَسعرًدا ، َوَعبرَد الرَّمحرَِن ، َوَسلََّم َوُهَو َعنـر
ٌء  ِر َشير َهدُُكمر َعبرُد اّللَِّ برُن ُعَمَر ، َولَيرَس َلُه ِمَن اأَلمر َئِة التـَّعرزِيَِة َلُه   -َوقَاَل : َيشر فَِإنر  -َكَهيـر

تَ  َرُة َسعرًدا فـَُهَو َذاَك ، َوِإالَّ فـَلرَيسر ٍز ، َوالَ َأَصاَبِت اإِلمر َر ، فَِإيّنِ ملَر أَعرزِلرُه َعنر َعجر ِعنر ِبِه أَيُُّكمر َما أُمِّ
َعُلوا أَمررَكُ  ُط ، فـََقاَل َعبرُد الرَّمحرَِن : اجر َتَمَع َهُؤاَلِء الرَّهر مر ِإىَل ِخَيانٍَة ، ... فـََلمَّا فُرَِغ ِمنر َدفرِنِه اجر
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َقدر َجَعلرُت أَمررِي ِإىَل َعِليٍّ ، فـََقاَل طَلرَحُة : َقدر َجَعلرُت أَمررِي ِإىَل  َثالَثٍَة ِمنرُكمر ، فـََقاَل الزَُّبريرُ :
ُعثرَماَن ، َوقَاَل َسعرٌد : َقدر َجَعلرُت أَمررِي ِإىَل َعبرِد الرَّمحرَِن برِن َعورٍف ، فـََقاَل َعبرُد الرَّمحرَِن : 

عَ  ِر ، فـََنجر ِسِه ؟ أَيُُّكَما َترَبََّأ ِمنر َهَذا اأَلمر اَلُم ، لَيَـنرظَُرنَّ أَفرَضَلُهمر يف نـَفر ُلُه إِلَيرِه َواّللَُّ َعَليرِه َواإِلسر
ُ َعَليَّ َأنر اَل آُل َعنر أَفرَضلِ  َعُلونَُه ِإيَلَّ َواّللَّ ِكَت الشَّيرَخاِن ، فـََقاَل َعبرُد الرَّمحرَِن : أَفـََتجر ُكمر قَاالَ َفُأسر

َحِدمِهَا فـََقاَل : َلَك قـَرَابٌَة ِمنر َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ َعَليرِه َوَسلََّم َوالَقَدُم يف : نـََعمر ، َفَأَخَذ بَِيِد أَ 
َمعَ  َت ، فَاّللَُّ َعَليرَك لَِئنر أَمَّررُتَك لَتَـعرِدَلنَّ ، َولَِئنر أَمَّررُت ُعثرَماَن لََتسر اَلِم َما َقدر َعِلمر نَّ ، اإِلسر

َخِر فـََقاَل َلُه ِمثرَل َذِلَك ، فَـَلمَّا َأَخَذ املِيثَاَق قَاَل : اررَفعر يََدَك اَي ُعثرَماُن َولَُتِطيَعنَّ ، مُثَّ   َخاَل اِبآلر
اِر فـََبايـَُعوُه . ُل الدَّ  فـََبايـََعُه ، فـََباَيَع لَُه َعِليٌّ ، َوَوََلَ أَهر

ين والهم رهط الذال هكذا هنا خمتصرا وروى البخاري القصة مفصلة عن املسور بن خمرمة أن
ر ولكنكم ا األمهذ عمر اجتمعوا فتشاوروا فقال هلم عبد الرمحن لست ابلذي أانفسكم على
مرهم فمال رمحن أال إن شئتم اخرتت لكم منكم فجعلوا ذلك إىل عبد الرمحن فلما ولوا عبد
مال قبه و ع يطأ وال الناس على عبد الرمحن حىت ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط

نا ا منها فبايعأصبحن ليتاالناس على عبد الرمحن يشاورونه تلك الليايل حىت إذا كانت الليلة 
فقال  ستيقظتاىت حعثمان قال املسور طرقين عبد الرمحن بعد هجع من الليل فضرب الباب 

ه ا فدعوهتما ل وسعدزبريأراك انئما فوهللا ما اكتحلت هذه الليلة بكبري نوم انطلق فادع ال
لي من عنده ع قام مثيل شاورمها مث دعاين فقال ادع يل عليا فدعوته فناجاه حىت اهبار اللف

ته ن فدعو ثماعوهو على طمع وقد كان عبد الرمحن خيشى من علي شيئا مث قال ادع يل 
لرهط عند ولئك اع أفناجاه حىت فرق بينهما املؤذن ابلصبح فلما صلى للناس الصبح واجتم

افوا ناد وكانوا و ء األجمراأن كان حاضرا من املهاجرين واألنصار وأرسل إىل املنرب فأرسل إىل م
قد نظرت  لي إين عتلك احلجة مع عمر فلما اجتمعوا تشهد عبد الرمحن مث قال أما بعد اي
ك على سنة أابيع قاليف أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فال جتعلن على نفسك سبيال ف

اء األنصار وأمر و اجرون ملهان بعده فبايعه عبد الرمحن وابيعه الناس هللا ورسوله واخلليفتني م
 األجناد واملسلمون

َتِشرُي  -رضي هللا عنه  -مُثَّ هَنََض َعبرُد الرَّمحرَِن برُن َعورٍف »قال ابن كثري يف البداية والنهاية:  َيسر
؛ َناِدِهمر َتااًت، َمثرىَن َوفـُرَاَدى َوجُمرَتِمِعنَي، ِسرًّا  النَّاَس ِفيِهَما َوجَيرَتِمُع ِبُرُءوِس النَّاِس َوَأجر يًعا َوَأشر مجَِ
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رًا، َحىتَّ َخَلَص ِإىَل النَِّساِء الرُمَخدَّرَاِت يف ِحَجاهِبِنَّ، َوَحىتَّ َسَأَل الروِلرَداَن يف الرَمَكاِتِب،  َوَجهر
َعررَاِب ِإىَل  َباِن َواألر ٍم بَِلَيالِيَها َوَحىتَّ َسَأَل َمنر يَرُِد ِمَن الرُّكر ِة َثاَلثَِة َأايَّ  « الرَمِديَنِة، يف ُمدَّ

رضي  -ف بن عو  رمحنبقي عبد ال»وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة النبوية: 
اور حىت ش، وأنه ثالثة أايم وأخرب أن الناس ال يعدلون بعثمان يشاور الناس -هللا عنه 

 «العذارى يف خدورهن
ه استكماال  عني هللالثالث اليت ثبتت يف الصدر األول وكانت بيعة علي رضهذه هي الطرق ا

بقي علي ثمان فلع جلعل عمر األمر له مع الستة واحنصاره فيه ويف عثمان حىت آل األمر
و مبايعة بعا وها را.. وبعض الباحثني يعترب بيعة علي نوعمستحقا يف اجلملة بعد عثمان 

 عامة الناس مباشرة له ..
له، ز نفقام فدخل م مد بن احلنفية قال: كنت مع أيب حني قتل عثمان رضي هللا عنه،عن حم

ال بد للناس و قتل،  قد فأاته أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالوا: إن هذا الرجل
 ب من رسول هللاال أقر ، و من إمام، وال جند اليوم أحداً أحق هبذا األمر منك، ال أقدم سابقة

 وهللا ، فقالوا: الأمرياً  كونليه وسلم، فقال: ال تفعلوا، فإين أكون وزيرًا خري من أصلى هللا ع
كون إال ت، وال فياخما حنن بفاعلني حىت نبايعك، قال: ففي املسجد، فإن بيعيت ال تكون 
يت أي نفلقد كرهت أ عن رضا املسلمني، قال سامل بن أيب اجلعد: فقال عبد هللا بن عباس:

األنصار، جرون و ملهاأن يشغب عليه، وأىب هو إال املسجد، فلما دخل، دخل ااملسجد خمافة 
 .فبايعوه، مث ابيعه الناس 

م ليس كر .. إن هذا أم.وقد صعد رضي هللا عنه املنرب وقال هلم يف خطبته: "اي أيها الناس 
ال ، وإال فدت لكمقع ألحد فيه حق إال من أمرمت، وقد افرتقنا ابألمس على أمر، فإن شئتم

 أجد على أحد. فقالوا: حنن على ما فارقناك عليه ابألمس "
 عائشة رضي هللااوية و مع ومعلوم أنه مل حيصل االتفاق عليه وصارت الفتنة والقتال بينه وبني

ر مبقتله ى األمنتهعنهم مجيعا وقضى جل خالفته يف قتال حىت كره نفسه رضي هللا عنه وا
 والحول والقوة إال ابهلل .
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 احلاملون يف لم بهم حين ذلك كذلك ويف زمن اخلالفة اليت على منهاج النبوة فأي حلوإذا كا
ن ذلك هو يف ن إمكاظمن اتباع طريقة لتعيني اخلليفة مشاهبة ملا كان عليه الصدر األول ؟ ف

 غيه سادر وإمنا يبين قصورا يف اهلواء ...
عقد أهل بقادها نعا، وعلى  قال النووي وغريه : أمجعوا على انعقاد اخلالفة ابالستخالف

األمر  خلليفةاعل احلل والعقد إلنسان حيث ال يكون هناك استخالف غريه ، وعلى جواز ج
وبه أن وج علىشورى بني عدد حمصور أو غريه ، وأمجعوا على أنه جيب نصب خليفة ، و 

 ا.هـ. ابلشرع ال ابلعقل
هم ومبحض ختيار اب صب اخلالفةوقد قرر الفقهاء لزوم رضا الناس خبليفتهم وحصوله على من

 إرادهتم 
ابلرضا  قد إالنعه ال تقال املاوردي : "ذهب مجهور الفقهاء واملتكلمني إىل أن إمامت

 " واالختيار
 ملن ارتضوه" إلمامةا اوقال أبو يعلى الفراء: "وعلى أهل االختيار يف دار العدل أن يعقدو 

ال يبايَع لمني فملساعن غري مشورة من  وأصل ذلك قول عمر رضي هللا عنه: "من ابيع رجالً 
 هو وال الذي ابيـََعه، َتِغرًَّة أن يُقتال"
شاء  إين إن»ال: ق« لو قد مات عمر لقد ابيعت فالانً »وعندما بلغ عمر قول أحد الناس 

 «مأموره وهمهللا لقائم العشية يف الناس، فمحذرهم هؤالء الذين يريدون أن يغصب
 اىل شاء هللا تع دمة إنلقاامضى وخنتم سلسلتنا املباركة يف احللقة  ونكتفي يف هذه احللقة مبا
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  3#مسائل_شائكة_
 (11االنتخاابت واملنتخبون )

 واخلتام (النتخاابت الرائسية والواقع األليم ا -2االنتخاابت الرائسية )
ا حصل من مل تنازلال تقدم فيما سبق صور تويل اخلالفة يف الصدر األول والبعض يزيد فيها
ناس ل ملبايعة النه يؤو أل احلسن ملعاوية رضي هللا عنهما ويف نظري اليعترب ذلك طريقا مستقال

 األجناد وقد بايعةمبهنا إوكذا بيعة احلسن نفسها فقد قيل ورضاهم عن اخلليفة املتنازل له . 
 آلت لرضا البعض ورفض البعض حىت تنازل رضي هللا عنه .

 بعة يف امللكي املتت هول فهو التغلب وهو الطريقة السائدة اليت كانوأما مابعد الصدر األ
 واقع .هتا للعودو العضود وامللك اجلربي وحنن ننتظر اخلالفة اليت على منهاج النبوة 

ة ماء يف البيعه العلذكر يالكثري يناقش مسألة االنتخاابت الرائسية يف واقعنا املعاصر مبا و 
رأيت فأين  عجب مان أمة وشروط اخلليفة وحنو ذلك وهذا وهللا وشروطها وكيفية تويل اخلالف

 حنن من ذلك ؟ وأين الثراي من سهيل ؟؟ 
قدم ذكره ل ما تن كمسائلهم نظرية حبتة بعيدة كل البعد عن الواقع ولذا فلنضرب صفحا ع

 تمعت كلمتهمها واجليتفإمنا هو يف حال متكن املسلمون من بالدهم وأصبحوا قوة هلا استقال
 م .يه وسلعل وقرروا تنصيب خليفة عليهم ليسوسهم بكتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا
االنتخاابت  لعجالند اومن أراد الدراسة العلمية املستفيضة لذلك فعليه بكتاب الدكتور فه

 كفى ووىفوأحكامها يف الفقه اإلسالمي فقد  
غلب سالم تإار دأصلها فمسلمون مقهورون مستضعفون يعيشون يف بالد  : أما ما حنن فيه

طعة من على ق غلبعليها خونة عمالء أحذية للغرب يتقامسون هذه البالد كل وال منهم ت
قهورون مسلمون و مأاألرض البيعة ألحد منهم معتربة شرعا وال طاعة ألحد منهم واجبة . 
من أفضل   حياةة يفمستضعفون يعيشون يف بالد الكفر هراب من بطش والهتم اخلونة أو رغب

 .ضنك بالدهم 
لوالايت فتح ا بعض ن يفوالرائسة أو احلكم والوالية الخيار ألحد فيها وإمنا هي جربية ولك

 . ة ضيقةسومجمال الختيار الشعب من يتوىل أمره ولو بصورة كاذبة أو يف حدود مر 
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 لنظرية ولندخردة الجملهذا هو حال املسلمني بصفة عامة ، فلندع عنا التنظريات واألحكام ا
 يف صلب املسألة :

وف ة صلعاء معر بة كبري ا كذ: الجيوز الرتشح هلا من أحد من أهل اخلري ألهن الرتشح هلاأوال : 
ن يف لو كا لكن أهنا جتري بصدق ونزاهة هذا يف احلكم العامنتائجها وأبله من يصدق 

يكن لثرية فكت  األحزاب السياسية من خاض هذا املعرتك قاصدا اإلصالح وتنازل تنازال
وء .. عض السبسي ترشحه من مجلة تلك التنازالت إن ظن أنه ميكن أن يدفع بوصوله للكر 

دة وهو ت متعدرايويكون يف علمه أنه البد أن يسري يف فلك الغرب كسابقه وسيقع يف كف
 .وهذا كما حصل جلماعات اإلخوان حسيب نفسه 

نتخب ييه أن يجب علف؛ ينتخب من س: أما املنتخبون فهم نوعان اثنيا :  االنتخاب فيها : 
 من هو أقل سوءا وأقل كفرا وأقل ظلما وهذا الزم له طاملا انتخب .

إقراره ع مفرية راطية كنوع مقاطع ألهنا عملية دميق: وهم نوعان ؛ ومن سيقاطع االنتخاابت 
األكثر  لو فازو يب بوجود األصلح واألقل ضررا فهذا نقول له قد وقعت يف االنتخاب السل

كم مبا مل حي ب منوكفرا فأنت قد سامهت يف انتخابه ، فالتظن أنك هربت من انتخاا جرم
ك ستبد ابنتخابمقاتل  املأنزل هللا بل رمبا انتخبت األسوأ من مل حيكم مبا أنزل هللا وهو ظ

 السليب .
ترجى من ية دة شرعفائونوع مقاطع ألنه يرى الكل سواء وأنه الفائدة من انتخاب أحدهم فال

 ه .رائفهذا له اجتهاده وهو معذور وقد أصاب يف جتنب ما الفائدة من و  ذلك
 ولنعرض مقارنة واقعية :

وهو جمبور على أي والية مرسي ووالية السيسي : أيهما ينتخب املسلم لو خري بينهما 
؟ الشك أنه ينتخب مرسي مهما وقع فيه ففي زمن مرسي كان املسلم املتمسك بدينه منهما

كومات آل سعود مثال ويتم ترحيله يدخل بلده معززا مكرما اليستغرق املضطهد من ح
دقائق معدودة وأما يف عهد السيسي فالجيرؤ على اخلروج من املطار بل من املطار دخوله 

يضطر للهروب عرب جماهل الصحراء للسودان وحنوها حفظا لدينه وعرضه ويف عهد مرسي 
امال هي وزوجها املتمسك بعقيدته ودينه األخت املتحجبة حجااب شرعيا ك تدخل البلد
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مرفوعة رؤوسهما وأما يف عهد السيسي فاملسلمات العفيفات يعتقلن مبجرد وصوهلن املطار 
 .وأما األزواج فالتسل عما حيصل هلم جملرد أهنن زوجات ملن فيه شيء من التدين وااللتزام 

 ري بينهم وهوم لو خسلنتخب املوالية هيئة حترير الشام ووالية بشار أو الرافضة : أيهما ي
ور أبو الدكت كنمتجمبور على أي منهم ؟ الشك أنه ينتخب هيئة حترير الشام ففي عهدهم 

ت إمرته هم حت يه منويدخل وخيرج علبعد زوال متكينه بكر البغدادي أن يعيش بينهم آمنا 
ت والية حتوأما  تهدفالشديد للدولة ألن من ظاهره الدين اليس عداء اهليئةعلى الرغم من 

رض والتمثيل اك العنتهبشار أو الرافضة فكل من ظاهره الدين أو الصالح فالقتل مصريه مع ا
 ابجلثث .

 ملسلم لو خرينتخب اما يعلماين معاد لإلسالميني مجلة وتفصيال : أيهوالية أردوغان ووالية 
ن من جل مأه بينهما وهو جمبور على أي منهما ؟ الشك أنه ينتخب أردوغان ففي عهد

جأ آمنا لجدوا مم و طورد وحورب يف بالد املسلمني حىت من هرب من الدولة ابلعراق والشا
عهد من  أما يفو هر فيعتقلون ورمبا خيرجون بعد بضعة أش عنده حىت يظهر منهم نشاط معاد

م لبالدهم ترحيلهو ت هو معاد لإلسالميني فاملتوقع القبض عليهم مجيعا وإيداعهم املعتقال
 لوا فيها وتنتهك أعراضهم .ليقت

م لو خري املسل تخبوالية ماكرون ووالية آخر خيالفه يف حربه على املسلمني : أيهما ين
على  ن يضيقلنه أبينهما وهو جمبور على أي منهما ؟ الشك أنه ينتخب اآلخر الذي يرى 

يقر  نهم والرتم ديوحي املسلمني ويسمح هلم مبمارسة شعائرهم واالحتفاظ هبويتهم اإلسالمية
 .السخرية من رسوهلم صلى هللا عليه وسلم بل جيرم صاحبه 

ذلك فإمنا  الف يفخمن و هذه أمثلة واقعية يقررها العقل والنقل ومقاصد الشريعة تنادي هبا 
 أيت من قلة فقهه وجهله ابلشرع .

من بعد عن نيار بن مكرم األسلمي قال : ملا نزلت ، ) امل غلبت الروم يف أدىن األرض وهم 
غلبهم سيغلبون يف بضع سنني ( فكانت فارس يوم نزلت هذه اآلية قاهرين للروم ، وكان 
املسلمون حيبون ظهور الروم عليهم ؛ ألهنم وإايهم أهل كتاب ، ويف ذلك قول هللا : ) ويومئذ 

؛ رحيم ( وكانت قريش حتب ظهور فارسيفرح املؤمنون بنصر هللا ينصر من يشاء وهو العزيز ال
هنم وإايهم ليسوا أبهل كتاب وال إميان ببعث ، فلما أنزل هللا هذه اآلية خرج أبو بكر أل
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يصيح يف نواحي مكة : ) امل غلبت الروم يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف 
بضع سنني ( قال انس من قريش أليب بكر : فذاك بيننا وبينك . زعم صاحبك أن الروم 

وذلك قبل حترمي  -ني ، أفال نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى ستغلب فارس يف بضع سن
فارهتن أبو بكر واملشركون ، وتواضعوا الرهان ، وقالوا أليب بكر : كم جتعل البضع :  -الرهان 

ثالث سنني إىل تسع سنني ، فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه . قال : فسموا بينهم ست 
يظهروا ، فأخذ املشركون رهن أيب بكر ، فلما  سنني . قال : فمضت ست السنني قبل أن

دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس ، فعاب املسلمون على أيب بكر تسمية ست 
 سنني ، قال : ألن هللا قال : ) يف بضع سنني ( . قال : فأسلم عند ذلك انس كثري .

 هكذا ساقه الرتمذي ، مث قال : هذا حديث حسن صحيح
لروم على انتصرت ما ا: ملا انتصرت فارس على الروم ساء ذلك املؤمنني ، فلقال ابن كثري 

ؤمنني من ىل املب إفارس فرح املؤمنون بذلك؛ ألن الروم أهل كتاب يف اجلملة ، فهم أقر 
كوا د والذين أشر اليهو  نوااجملوس ، كما قال هللا تعاىل : ) لتجدن أشد الناس عداوة للذين آم

هنم  ورهباان وأقسيسني نهملذين آمنوا الذين قالوا إان نصارى ذلك أبن مولتجدن أقرهبم مودة ل
 رفوا من احلقعع مما لدمال يستكربون وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من ا

اهنا : ) هوقال تعاىل  [ ، 83،  82يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ( ] املائدة : 
 ها. (بنصر هللا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم  ويومئذ يفرح املؤمنون

 وهذا لو كان الكفر صارففرح املؤمنني بنصر الروم على الفرس ماهو إال صورة من الفرح ابنت
كان فرحا   هو وإنشد فيف مقابلة كفر أعظم وشرك أجمردا لكان عظيما ولكنه جاز وقبل ألنه 

 ة .ة عظيمصلحكفر األكرب ويف ذلك مابنتصار الكفر األقل فهو فرح كذلك هبزمية ال
حىت دال جا دون ليهعفمسألة النظر يف املصلحة ودفع الضرر األكرب قضية مسلم هبا ومتفق 

 إن الوالية قد متنح للفاجر وحيرم منها املؤمن للمصلحة
خر صاحل جر واآلفا سئل اإلمام أمحد: عن الرجلني يكوانن أمريين يف الغزو وأحدمها قوي

فسه، نه على جور هما يغزى ؟ فقال: "أما الفاجر القوي فقوته للمسلمني وفضعيف مع أي
 جر"ي الفالقو وأما الصاحل الضعيف فصالحه لنفسه وضعفه على املسلمني فيغَزى مع ا
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دين هذا ال دي"إن هللا يؤ  وقد أيد ذلك ابن تيمية فقال: "وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
ن مارة احلرب مموىل إبأان وام ال خالق هلم". وإن مل يكن فاجراً كابلرجل الفاجر"، وروي "أبق

 هو أصلح منه يف الدين إذا مل يسد مسدَّه..."
ادلة ى الدولة العراض علألعاوقد تفضل الدولة الظاملة اليت حتقن فيها الدماء ويؤمتن فيها على 

 اليت تسيل فيها الدماء وخيتل فيها األمن  
ِصريرِ َفرِحَنا مبَِ  لرُت:قُـ :  قا على ظهور بين العباس على أنقاض األموينيقال اإلمام الذهيب معل
ِر إِلَيرِهم ، َوَلِكنر  ،  الدَِّماِء ، َوالسَّيبرِ ِمنر ُسُيولِ  ا َجَرىَجَرى ؛ ِلمَ  َساءاَن َما -َوهللِا  -اأَلمر

ِب  لًَة َع اأَلمِن َوَحقِن الدِّ مَ لظَّاِلَمُة ا فَالدَّوَلةُ  - َوِإانَّ إِلَيرِه رَاِجُعورَن فَِإانَّ هللِ  -َوالنـَّهر َماِء ، َواَل َدور
َحارُِم ، َوَأىنَّ هَلَا العَ 

َ
لُ َعادَلًة تُنتَـَهُك ُدورهَنَا امل َلًة أَعرَجِميًَّة خُ لر أََتتر دَ  ؟ بَ در رَاَسانِيًَّة َجبَّارًَة، َما ور

َلَة اِبلَبارَِحِة .ا.هـ. َبَه اللَّيـر  َأشر
خر نه الخيار آا هو ألإمنو أو األقل فسادا ليس اختيارا لفساده وملا يقوم به  واختيار األصلح

 سواه فهو أفضل املوجود وإن مل يكن فاضال يف نفسه
ال يكون يف  د، وقدوجو يقول ابن تيمية: "إذا عرف هذا، فليس عليه أن يستعمل إال أصلح امل

 " سبهحبب يف كل منص موجوده من هو أصلح لتلك الوالية، فيختار األمثل فاألمثل
 ومن القواعد الفقهية املتفق عليها :

 قاعدة: ]إذا تعارض مفسداتن روعي أعظمهما ضررًا ابرتكاب أخفهما[
 ولقد ذكر الفقهاء قواعد قريبة املعىن من هذه القاعدة، منها:

 خُيتار أهون الشَّرين.• 
 الضرر األشد، يزال ابلضرر األخف.• 
 كاب أخفهما.يدفع أعظم الضررين ابرت• 
 حتتمل أخف املفسدتني لدفع أعظمهما.• 
كاب جب ارتما و إذا اجتمع مكروهان، أو حمظوران، أو ضرران، ومل ميكن اخلروج عنه• 

 أخفهما.
 :-محه هللار -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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تكميلها، و صاحل ل املالشكَّ أنه من املعلوم أن الشرع والعقل قد دالَّ على وجوب حتصي» 
حًة من وِجُب له مصلما يُ  مرٍ داِم املفاسِد وتقليلها. فكلَّما يرى العاقل أنه إذا دخل يف أوإع

األكمل و َسدِّ ألوجٍه ومفسدًة من وجٍه وجَب عليه عند ذلك الرتجيُح، فيأخذ لنفسه اب
 «واألرشد واألصلح

 وقال أيًضا:
ن حتصيل رضت كاعات الواجب حتصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها، فإذا»

 «ها دانأعظم املصلحتني بتفويت أدانمها، ودفع أعظم املفسدتني مع احتمال أ
لى فقه عبناها مت وقد تعرضنا لذلك سابقا ويف احلقيقة عمدة الكالم يف قضية االنتخااب
نه جل عزالت  رينهذه القاعدة وعلى ماقررانه يف االنتخاب السليب فمن وعى هذين األم

 إبذن هللا .اإلشكاالت 
يسكنون  الماء و الس يلتحفون اليفرتشون األرض و  وحنن هنا نقرر لعامة املسلمني الذين ال

لطواغيت رعون ايقاو اجلبال والقفار حاملني سالحهم على أكتافهم جياهدون يف سبيل هللا 
قهم هم طريف، ينا عتب علي عالقة هلم مبا حنن فيه .. فمن كان منهم فال فهؤالء ال، والكفار 

ف ملليار والنصلمني ااملس وأما غريهم وهم أمم. واضح إما الشهادة وإما التمكن وإقامة الشرع 
الشرعي يف املسألة  دين أن يستفيدوا احلكمHمليار فهم املقصودون مبا نقول ويكفي اجملا

حيل  ن المون دم يستحليستحق التكفري و  يقعوا فريسة للغلو فيكفرون من ال وخترجيه حىت ال
 مه من املسلمني واحلمد هلل رب العاملني .د

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
 
 

حمد الله  
ب
م 

 ت 
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