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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  !!االنيابية ... واقعا وحكم االنتخابات
بني  ،ا الرتباطها الوثيق بواقع املعاش اليومييف العصر احلايل نظر لقد أخذت مسألة االنتخابات اهتماما واسعا عند املسلمني

 اختيار من حيكمها أو يفلشعوب والطموحات خاصة يف ظل دعامة كبرية هلا حتت مسميات وشعارات حق ا ،مرارة الواقع
خاصة وأن األمة اإلسالمية مقهورة جمبورة منزوعة السلطات يف ظل حكم  ،أو األمة مصدر السلطات ،إن السيادة لألمة .ميثلها

 ،األمة ترقب األحداث من بعيدكم فيورث ولده أو يقتل بانقالب. وحىت يأيت احلا ،حتكم فيه باحلديد والنار ،جربي عضوض
من أجل قامت بعملية جتميلية  ،وملا حاولت هذه األنظمة إعادة الروح إىل جسدها املثقل باألمراض األمر ال يعنيها!! وكأن

حىت مل تعد قادرة على الوقوف  ،عتيا وقد بلغت من الكرب ،بقائها حىت خييل للناظر إليها أا عروس ذات األربعة عشر عاما
 وأن هلذه األنظمة فضالً ،اوحاولت التضليل على الشعوب أا مارست حقًشكالً  فسارعت إىل مسمى االنتخابات ،حلظات

  .عليها
وتقليل وتعطيل  ،واختيار األصلح ،ت مسمى التدرجإلسالمية إىل صندوق االنتخابات حتولقد سارعت بعض احلركات ا

وقد انقسمت هذه  ،ت باالنتخاباتوشارك ،فقبلت بالتعايش مع األنظمة ،بعض القرارات أمال بإصالح موهوم بفكر مهزوم
وأن صندوق االنتخاب  ،اوشرع وأن نتائجها ملزمة عقالً ،احلركات إىل قسمني: قسم يرى أن االنتخابات حق أصيل للشعوب

ي دعاة احلرية كما ه ،وهؤالء ليرباليون إسالميون ،كمأو مباذا حت ،أو مادة احلكم ،احلكمم والسيد بغض النظر عمن يف كَهو احلَ
ض وسيلة ومرحلة معينة من مراحل التدرج من أجل إجراء بع تباااالنتخوقسم آخر اعترب  عند الغرب فكرا وممارسة،

إذ األصل  ،واعتربوا أن جواز املشاركة يف أنظمة الكفر خالف لألصل ،ت ذرائع شىتوختفيف بعض القيود حت ،اإلصالحات
دلون على خالف األصل مبا ظنوه دليالً من قصة سيدنا يوسف عليه وأخذوا يست -خبالف الفريق األول  - حرمة املشاركة 

قطعي  ،وهو حرمة املشاركة حكم األصل علما بأنملك احلبشة النجاشي قصة املسلمني مع وب ،وباملصاحل املرسلة ،السالم
  وما استدلوا به ال يرتقي إىل شبهة دليل مع قطعيات األدلة. ،الثبوت والداللة

  :تعريف االنتخاب
سياسي عن طريق التصويت.  أو إقرار ،أو قبول مقترح أو رفضه ،هو اإلقرار الرمسي الختيار شخص لوظيفة رمسية

األمة. واالنتخاب كأسلوب من األساليب هو  هختتارالقائد الذي ومن  ،والرأي العام ،واالنتخاب أسلوب ملعرفة توجهات الناس
على أي أساس ننتخب؟ ومن ننتخب؟ وألية متعلق مبسائل عدة وهي: نا بل البحث ه ،ولكن البحث ليس يف األسلوب ،مباح
  ها؟الشرع في ا؟ وما حكمة؟ وما طبيعة هذه الوظيفة؟ وما صالحياوظيف

  :انتخاب رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية (احلكومة)
يعد جرميةً  ية (رئيس الوزراء)أو رئاسة السلطة التنفيذ ،إن انتخاب أي إنسان ملوقع مباشرة احلكم سواء رئاسة الدولة

والرضا حبكم الكفر والطاغوت.  ،وهو إقرار من الناخب إلبعاد حكم اهللا ،كربى؛ ألنه انتخاب لشخص ال حيكم مبا أنزل اهللا
ومن ﴿تعاىل: لآليات الكرمية اآلتية: قال  وذلك ،وليس تقيا نقيا ،إما أن يكون كافرا أو فاسقًا أو ظاملًافاحلاكم بغري شرع اهللا 

رالْكَاف مه كـٰئ ـٰئك هم ﴿وقال تعاىل:  ]٤٤ :املائدة[. ﴾ونَ لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَ ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَ
ـٰئك هم الْفَاسقُونَ هم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّومن لَّ﴿وقال تعاىل:  ]٤٥ :املائدة[ ﴾الظَّالمونَ وهذه  ]٤٧ :املائدة[. ﴾فَأُولَ

ل: "إا نزلت يف ولعل قائالً يقو ،واخترعوا حكما آخر ،نزلت يف يهود ملا أعرضوا عن حكم اهللا تعاىل برجم الزاين ياتاآل
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 : "ومعلوم باالضطراراهللارمحه  ل ابن تيميةوقا: "العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب". ردا عليه ل علماء األصولقا ،؟يهود"
و كافر". فه �اتباع غري دين اإلسالم أو اتباع شريعة غري شريعة حممد  من دين املسلمني وباتفاق مجيع املسلمني أن من سوغ

  )٢٨/٥٢٤(جمموع الفتاوى 
وحتاكم إىل غريه من الشرائع  ،ياءوقال ابن كثري رمحه اهللا: "فمن ترك الشرع احملكم املنزل على حممد بن عبد اهللا خامت األنب

) والياسا ١١٩/ ١٣ومن فعل ذلك كفر بإمجاع املسلمني (البداية  ،عليهوقدمها (الياسا) فكيف مبن حتاكم إىل  ،املنسوخة كفر
  وهو خليط من األديان واألهواء؟". ،هو الكتاب الذي كان حيتكم إليه التتار أيام جنكيز خان

فكيف جيوز  ،أو حتاكم إىل غري اإلسالم ،من حكم بغري شرع اهللاء املسلمني يف حق هذه نبذة من بعض أقوال علما
للمسلمني أن خيتاروا من كان هذا حاله؟ ونقول للمسلمني ممن يشاركون يف انتخاب من ال حيكم بشرع اهللا: إنكم وضعتم يف 

ه ولَن يجعلَ اللَّ﴿واهللا تعاىل يقول:  ،املؤمنني وسبيالً على احلكم رجالً حيادد اهللا وحيارب أحكامه!! وجعلتم للكفر سلطانا
حني حياسبكم؟ بل وكيف  هومباذا ستجيبون فكيف تلقون وجه اهللا ربكم؟ ]١٤١ :النساء[. ﴾ين علَى الْمؤمنِني سبِيلًا للْكَافرِ

 ]٣٨ :املائدة[. ﴾ه عزِيز حكيملَّوال ها كَسبا نكَالًا مّن اللَّاًء بِمقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جز ق والسارِ والسارِ﴿تقرؤون قول اهللا: 
ه لَّإِن كُنتم تؤمنونَ بِاله أْفَةٌ في دينِ اللَّ هِما رولَا تأْخذْكُم بِ الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد مّنهما مائَةَ جلْدة﴿وقول اهللا: 

ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ ﴿وقول اهللا:  ]٢ :النور[ .﴾ولْيشهد عذَابهما طَائفَةٌ مّن الْمؤمنِني  والْيومِ الْآخرِ
 أنْ نم األرضِ لِأله ريخ ي األرضِف هبِ لُعمي دح«: مسالالالصالة والنيب عليه وقول  ]١٧٩ :البقرة[. ﴾لَعلَّكُم تتقُونَ

مطَيروا أربعني صاب؟(رواه النسائي عن أيب هريرة) »اح  
وأيضا حال السلطة القضائية اليت  ،حال رئاسة الدولة أو السلطة التنفيذية بكافة أنواعها وأشكاهلا: حكومة ووزراءوهذه 

القُضاة ثَالثة: قَاضيان يف النار، وقاضٍ يف اجلَنة، قَاضٍ عرف «: قول فيهالذي ي �النيب  حلديثتعاىل حتكم بغري شرع اهللا 
حتلْم واسر عيى بغك يف النار، وقَاضٍ قَضا فذَلدتعمم ارفج م احلَقلة، وقاضٍ عو يف اجلَنى به فهفَقَض ي احلققول: إنيا أن ي

  )هماجترمذي وأبو داود وابن . (رواه ال»ال أَعلَم فهو يف النار
ولنقف على أهم  ،ولكل عمل حكم شرعي ،وليس عمالً واحدا ،فهو يقوم بعدة أعمال ،أما جملس النواب أو الربملان

  لبيان حكم اهللا فيها. يقوم جملس النواب باألعمال اآلتية: األعمال وأبرزها
  انتخاب رئيس الدولة. .١
  إقرار املوازنة العامة. .٢
  احملاسبة. .٣
  التشريعات.سن  .٤
 الدستور والوالء للوطن واحلاكم. القسم على كتاب اهللا باحملافظة على .٥

 إعطاء الثقة للحكومة. .٦

 ،فقد سبق بياا باقتضاب. وأما مسألة إقرار املوازنة العامة ،أما مسألة انتخاب احلاكمجملس النواب. أبرز أعمال هي هذه 
وتنفق هذه األموال يف ظل  ،من جهات عدة الومرد إىل خزينة الدولة أحيث ي ،فمن املعلوم أن لكل دولة إيرادات ونفقات

فاملكوس  ،ومنها ما يصرف كذلك يف احلرام ،ومنها ما يؤخذ بطريق احلرام ،األنظمة احلالية. منها ما يؤخذ بطريق احلالل
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وبيع امللكية  ،خلمارات والباراتالليلية واملالهي احملرمة وا يةدنوأموال تراخيص األ ،وطرق حتصيلها ،ونفقات بعض الضرائب
وإقامة  ،ب ضد املسلمنيومكافحة اإلرها ،وما ينفق على التجسس .كل هذه األموال تؤخذ باحلرام ،وملكية الدولة مثالً ،العامة

املوازنة كلها أموال تدفع باحلرام؛ لذا كان إقرار  ،والفوائد الربوية على الديون الداخلية واخلارجية ،بعض املشروعات احملرمة
  وكيفية إنفاقه يف غري ما حدده الشرع!! ،حراما؛ ألنه يتضمن املوافقة على كيفية أخذ املالالعامة القائمة أصالً 

وإمنا البحث على أي  ،ولكن ليس البحث يف احملاسبة ذاا ،وأما مسألة احملاسبة فال شك أن احملاسبة مطلب مهم وضروري
أساس تكون. أعلى أساس احلكم الوضعي والدستور والقوانني البشرية؟ أم على أساس اإلسالم؟ فإن كانت احملاسبة على أساس 

وحتاكم إىل  ،فهو احتكام إليها ،فهذا هو املطلوب شرعا!! وإن كانت على أساس الدستور الوضعي والقوانني البشرية ،اإلسالم
  وسبق أن بينا حكمه!! ،أمرنا أن نكفر به الطاغوت الذي

وهذه أعالها ألن مسمى جملس النواب (السلطة التشريعية) وهي أخطرها وهذه ال حتتاج  ،أما مسألة التشريع وسن القوانني
 ،ن اهللاوإن من يشرع فقد اختذ نفسه ربا يعبد من دو ،وال إىل جماملة. إن التشريع حق هللا وحده حصرا وقصرا ،إىل كبري بيان

تعاىل!! وأي خطر أكرب وأشد خطرا على عقيدة املسلمني من مسألة التشريع؟ واهللا وإن من أطاعه فقد اختذه إهلًا من دون اهللا 
ـٰكن أَكْثَر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه  إِن الْحكْم إِلَّا للَّه أَمر﴿تعاىل يقول:   ]٤٠ :يوسف[. ﴾الناسِ لَا يعلَمونَ  ذَٰلك الدّين الْقَيِّم ولَ

ولحديث عدبنِ ي حمٍات  :نهاُهللا ع يضقَالَ ر» النيب بٍ فَقَالَ:  �أتيتذَه نم يبلي صقنويف ع»حاطر يدا عي ع نك
أما «فَقُلت: إنا لَسنا نعبدهم قَالَ:  ﴾بارهم ورهبانهم أَربابا من دون اِهللاتخذُوا أَح﴿ سمعته يقرأُ في سورة براَءةَو ،الوثَن هذَا

مهوندعبوا يكُوني لَم مهإِن، لُّوهحيئًا استم شلُّوا لَهوا إِذَا أحكَان مهنلَكو، وهمريئًا حش لَيهِموا عمرإِذَا حفَ ،ومهتادبع لْكت«. 
  (رواه الترمذي)

فلو جلس  ؟فكيف بنا إذا كنا منارس الكفر ذاته بأنفسنا ،يكفر فيها بآيات اهللاليت الس ا حضورإن اهللا تعاىل حرم علينا 
تابِ أَنْ إِذَا سمعتم آيات وقَد نزلَ علَيكُم في الْك﴿تعاىل:  هلقول  يشرع يف جلسة التشريع فإنه آمثومل ،أحد أعضاء الربملان

كْفَري رِ  اللَّهغَي يثدي حوا فوضخٰى يتح مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ بِهزهتسيا وبِه ه مثْلُهّإِذًا م كُمإِن  نيقافنالْم عامج إِنَّ اللَّه
  وخيرج غاضبا لوجه اهللا تعاىل!! ،واألصل فيه أن ينكر عليهم وحياسبهم ]١٤٠ :لنساءا[. ﴾ين في جهنم جميعا والْكَافرِ

حيرم شرعا التحاكم فإن الدستور هو (طاغوت)  ،أما مسألة القسم على احملافظة على الدستور والوالء للحاكم والوطن
أن  ،على كتاب اهللا، فكيف يقسم النائب باهللا ،راموعلى احملافظة على احل ،والقسم على احملافظة عليه هو قسم على املعصية ،إليه

حنن نقيد القسم بقولنا:  ولعل قائالً منهم يقول: طاغوت؟!الكفر والوباحملافظة على أحكام  ،بعدم حتكيم شرع اهللا ،عصى اهللاي"
ه قيمة؛ ألن الدستور بذاته دستور "بطاعة اهللا" أو "فيما يرضي اهللا" فنقول له: إن القيد هنا ال قيمة له أصالً وال ميكن أن تكون ل

"هذا زائد على القسم"  قيل له: ،وثانيا ألن بعض النواب عندما وضع هذا القيد ،هذا أوالً ،وتشريع كفر ،وقانون كفر ،كفر
القيد. ولعل قائالً آخر يقول: "يضمر النائب هذا القيد يف نفسه حني يقسم" فنقول له: "إن القسم على نية  وطلب منه حذف

  العلماء والفقهاء والقضاة.عند احمللِّف ال على نية احلالف" وهذا حكم معلوم 
وقدم مشروعا إسالميا خالصا  ،وال زلنا نقول: إن أي مسلم أراد أن يدخل االنتخابات ،ومثة كلمة ال بد منها: كنا نقول

تعاىل يف كل  بني حكم اهللابل  ،ومل يقر املوازنة ،ومل ميارس أو حيضر جمالس التشريع أو يعطي الثقة ،وطرحه على الناس ،واضحا
وال على  ،ومل يقسم على الوالء للحاكم ،وحاسب رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية على أساس اإلسالم ،مسألة تطرح للنقاش

دون أن  ،اعةإنه اختذ من جملس النواب منربا له ليقول كلمة احلق بكل جرأة وشجبل  ،احملافظة على دستور وضعي (طاغوت)
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بناء على هذه  إن الدخول لس النواب"كنا نقول وما زلنا نقول:  ،حارسا أمينا لإلسالمبذلك كان ف ،خيشى يف اهللا لومة الئم
داعور رمحه اهللا تعاىل إىل االنتخابات النيابية يف ستينات القرن األسس جائز شرعا". وعلى هذا األساس نزل شيخنا أمحد ال

لنقول لكم:  ،فنقول هلم: افعلوا كما فعل الشيخ ،العجيب أن ينكر علينا بعض نواب احلركات نزول الشيخ أمحداملاضي. ومن 
فحمل على  ،"إن دخول جملس النواب جائز" بل إن الشيخ العامل أمحد الداعور الذي ألقى البيان الناري يف جملس النواب األردين

وبقيت معطلة  ،وعطلت احلياة الربملانية يف األردن ،ومت حلُّ الربملان ،لصحراويونقل من جملس النواب إىل سجن اجلفر ا ،إثره
  م.١٩٨٧حىت عام 

ال  ،مبينا لألحكام ،مبلغا لإلسالم ،رمحه اهللا عاملًا ربانياالشيخ أمحد الداعور فقد كان  ،وأما مسألة إعطاء الثقة للحكومة
وكان مما  ،بل أنكر هذا املنكر ،ومل حيضر جلسة التشريع ،ومل يشرع ،حكومة يعط الثقة ألية فهو مل ،تأخذه يف احلق لومة الئم

قاله يف هذا الشأن: "كم كنت أمتىن لو أن حكومة واحدة من هذه احلكومات املتعاقبة على األمة تنطلق يف بياا الوزاري من 
العاقبة! ومبا أن البيان الذي قدمته احلكومة  اإلسالم! إنين أقول هذا الكالم ليعلم السياسيون احملترفون أن غش األمة وخيم

ومل  ،وحاسب على أساس اإلسالم ،ومل يقر موازنة ،إىل السجن فحمل !".فإنين أحجب الثقة ،ينطوي على البعد عن اإلسالم
  !رمحه اهللا تعاىل يؤد قسم الوالء واحملافظة على الدستور

وأصبحت كالريشة يف مهب  ،لت أقدام األنظمة بعد ثبواوقضية أخرى مهمة قد ظهرت حاليا بعد الثورات حيث تزلز
وعدم  ،.. أدرك الكفر ومن خلفه زوال عمالئهمحيسبون كل صيحة عليهم. ،وأصبح احلكام كأم خشب مسندة ،الرياح

ة القائمة حىت تعطي شرعية جديدة لألنظم ،وتركوا للناس بعض املصداقية ،إىل االنتخابات قدرم على الثبات فقاموا بالدعوة
وإمنا  ،ليست مقصودة لذاا هنافكانت العملية االنتخابية  ،وحىت تثبت هذه األنظمة العميلة اخلائنة ،بعد اهتزازها وضعفها

وهذه جرمية كربى؛ ألن املقصود منها بقاء  ،املقصود منها تثبيت أنظمة الكفر يف بالد املسلمني من خالل اللعبة الدميقراطية
أي إجراء  ،وبعض السياسات ،مع تغيري بعض الوجوه ،والوظيفة السياسية للكيان السياسي املرهون بالغرب ،يةاملنظومة التشريع

ملنع األمة من الوصول وهذه حماولة من الغرب  ،يتصورها املرء ابنة أربعة عشر عاما قمريا ،عملية جتميلية لعجوز مشطاء
ذا السبب كانت االنتخابات واملشاركة فيها يف هذه احلالة عمالً حمرما؛ ألن مبشروعها احلضاري العظيم إىل الكيان السياسي؛ هل

  فيه تثبيت أنظمة الكفر يف بالد املسلمني!
بعد القضاء على صدام فمثالً : بل أمثلة من الواقع الذي عشناه وأضرب عليها مثال ،جديرة باالهتمام إن هذه املسألة

من أجل تثبيت احملتل يف  ،يار حكومة عراقية بانتخابات سواء أكانت نزيهة أم الواختحسني قامت أمريكا بعملية انتخابية 
... لذا جند كل أنظمة الكفر بعد إجراء االنقالبات  مصر من أجل تثبيت نظام اإلجرامالعراق. وكذلك ما فعله السيسي يف

تطول واهللا أعلم! وأخريا  على ذلك مثلةواأل ،حترص على نوع من االنتخابات من أجل تثبيت الوضع القائم على ما كان عليه
ومع ذلك بقي بعضهم مل  ،نقول: إن مسألة االنتخابات قد أخذت عند املسلمني الوقت الكايف؛ لدراسة واقعها وبيان حكمها

يدرك  واقعها ماديا يف اجلزائر ومصر وتونس واملغرب وسوريا واليمن. فمن يل مبنعلما بأم أدركوا  ،يدرك خطورا فكريا
يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه ﴿حقيقة اإلسالم العظيم؟ ويدرك خطر االنتخابات النيابية وأثرها على األمة؟ قال تعاىل: 

لرلو يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دس رالْم نيولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماعأَ وو قَلْبِهِء ورشحت هإِلَي ه٢٤ :األنفال[ .﴾ونَ ن[  

  حلزب التحرير لمكتب اإلعالمي املركزيله كتب
  والية األردن - األستاذ حسن محدان (أبو الرباء)


