
حكم اإلنتخابات الربملانية ليس حبثًا يف آليتها وهو التصويت، وليس معرفة رأي األكثرين يف باب 
من التصرفات السياسة وغريها، فلذلك من اخلطأ الصريح الكالم عن األولوية وهي اإلنتخابات 

حيّلون إنتخابات مشّرعني، : من وجه أهنا معرفة رأي األكثرية بالتصويت، ولكن حقيقتها هي
وحيرمون، حيسنون ويقبحون، فاإلنتخابات ليس ملعرفة من سيحكم ويقود يف أصلها ولكن هي 
تأليه أشخاص للتشريع، والتشريع يعّرف بأنه التحسني والتقبيح، فحني تقول إن شرب اخلمر 

جائز فقد شرعت لنفسك وملن يأخذ بقولك حكمًا، وحني تقول إن اإلجهاض حمرم فقد 
وجعلته حرامًا، فأنت شرعت شرعة لك وملن يؤمن بقولك، والربملان أو ما  قبحت هذا الفعل

كان من أمسائه األخرى يف حقيقته األوىل هو لتعيني هؤالء الذين حيسنون ويقبحون األفعال 
 .واألقوال واإلعتقادات، مث يستمدون منه احلكام والقادة وغري ذلك

 
هم، ولكن حيلو للمسلمني من جميزي العمل هذا الوصف ال خيتلف عليه الناس، مؤمنهم وكافر

الربملاين الدميقراطي أن خيتاروا من هذا العمل بعض أجزائه امللحقة به قبل تعيني احلكومة مثاًل 
 .وهذا جتاوز عن احلقيقة

 
الربملان سلطة الشعب، وأهم هذه السلطات هي السلطة التشريعية، ومنها يؤخذ بقية 

سلطة عليا : لقضائية، وهذه السلطة يعرب عنها عندهم بقوهلمالسلطات األخرى كالتنفيذية وا
 .ال سلطة فوقها

 
هذه السلطة يف ديننا إن مل جيعلها املرء هلل وحده فال يكون مسلمًا، ألن التشريع حق هلل وحده 

شرع لكم من الدين ما (())أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل: ))وقال تعاىل
واآليتان يف سورة (( وحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسىوصى به ن

واحذرهم أن ))الشورى، وإن القليل من التشريع كفر وردة كما قال تعاىل يف سورة املائدة
أي لو أطعت املشرع يف "ومطلق القاعدة يف التشريع كفر(( يفتنوك عن بعض ما أنزل اهلل إليك

وهذه (( وإن أطعتموهم إنكم ملشركون))كما قال اهلل تعاىل يف سورة األنفال "القليل فإنه كفر
 .من قواعد التوحيد وال يصح إسالم املرء إال مبعرفتها



 
فاإلنتخابات الربملانية هو أن يذهب املرء ليقول إنين أقبل هبذا الرجل مشرعًا حيل وحيرم يل، 

الوظيفة، وهذا املرء الربملاين قبل أن يدخل وأكرر أن هذا الربملاين له سلطات أخرى تتبع هذه 
 .يف اإلنتخابات مع غريه بأنه جاء هلذا املكان ليشرع للناس دينهم

 
أنا أزكي  :بقيت هناك مسألة يستخدمها املسلمون يف الدخول يف هذه املصيبة، وهي قوهلم

ألخرب الناس حكم  أنا جئت إىل هنا: مسلمًا ليقول للناس حكم اهلل تعاىل، وكذا يقول الربملاين
 .هذه هي أقوى حججهم، لكن لنرى التكييف الشرعي هلذه القضية. اهلل تعاىل

 
ولذلك " ال تقدموا بني يدي اهلل ورسوله"ويقول"واهلل حيكم ال معقب حلكمه:" قال اهلل تعاىل

فسلطة التشريع املطلقة جيب أن تكون هلل تعاىل، وال ميكن أن يقال عن فعل ما إنه حكم اهلل 
تعاىل حىت يأخذ صاحبه من مصدره الشرعي، وقبله لكونه جاء عن اهلل تعاىل، فلو أن رجاًل 
قبح اخلمر ومنعها كما حدث مرة يف الواليات املتحدة األمريكية فإنه ال يوجد مسلم عامل 

هو خطاب اهلل : عاقل يقول إن هذا الفعل هو حكم اهلل تعاىل، ألن احلكم الشرعي تعريفه 
فني، فحكم الشرع له باعتبار مصدره كذلك، فحني يتبىن الربملان حكمًا يوافق تعاىل للمكل

الشريعة كتحرمي اخلمر فهذا ال جيعل هذا احلكم إسالميًا، ألنه مل يكتسب قوته من كونه صادرًا 
ولذلك فانتخاب مسلم يف . قد قبلوه ورضوه( الربملانيني)عن اهلل تعاىل بل لكون املشرعني

 . احلقيقة الوصفية بأنه ااخاذ لهلة مشرعني من دون اهلل تعاىلالربملان ال يغري
 

االحزاب اإلسالمية ساوت بني حكم اهلل وأحكام البشر حني أخضعت اجلميع لسلطة 
هو سلطة عليا ال سلطة فوقه، وهي تقع يف : الطاغوت وهو الدستور والذي يعرب عنه بقوهلم
مصدر قوة، ذلك ألن الدميقراطية يف وضعها جرمية أخرى وهي أهنا تعطي القوانني الكفرية 

األويل تقسم الفرقاء إىل أغلبية وأقلية، ووجودمها هو حتقيق لسلطة التشريع، فأي قانون يصدر 
باسم اجلميع، أغلبية و أقلية، واألقلية تكسبه قوة بوجودها كما تكسبه االكثرية سواء بسواء، 

راطية، والقوانني تصدر باسم الشعب وهو ألن عدم وجود األقلية هو فقدان ألركان الدميق



 .اإلله يف هذه الديانة اليت تسمى بالدميقراطية
 

هذا هو تصورنا حلقيقة العملية اإلنتخابية ملا يقال له الربملان، ومن أراد أن خيالف فليبدأ ها هنا 
ولكن لألسف هم يهربون من هذه . قبل كل شيء لخر، أي قبل احلديث عن املصاحل واملفاسد

 .القضية األساس دومًا
 

إذا ثبت أن هذا العمل كفر وردة، وهو ناقض : نأيت اآلن إىل باهبم وهو املصاحل واملفاسد فنقول
إلسالم الرجل، ومذهب ألصل إميانه، فمىت يصح للمرء أن يفعله عاملًا؟ وأنا أقول عاملًا حىت خيرج 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني " :اجلاهل واملتأول واملخطئ، فإن هؤالء معذورون لقوله تعاىل
كما يف سورة النساء، فشرط الرد على اهلل ورسوله ليقع العذاب هو العلم، ويبقى ..." له اهلدى 

مىت يصح العمل الكفري للعامل به؟: السؤال  
 

فقط يف حالة واحدة وهي اإلكراه كما يف قوله تعاىل يف سورة : إن القرآن جييب على هذا السؤال
ومن كفر باهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من شرح بالكفر "النحل 

 ."صدرًا فعليهم غضب من اهلل وهلم عذاب عظيم
 
إذًا ال جيوز احلديث يف باب الردة عن املصاحل واملفاسد وغري ذلك، فهذه كلها هلا دخل يف أبواب 

أنا ال أدخل مع هؤالء وال أمسع هلم ملا يقولونه من أخرى يف الفقه غري باب الكفر والردة، ولذلك 
الفوائد اليت تعود على املسلمني إن دخلوا الربملان، أو ما هي املفاسد اليت تقع بعدم دخوهلم فيه، 
وهذا يعرفه صغار طلبة العلم قبل كبارهم، لكن هل  .ألن هذا الباب ال دخل له يف هذه املسألة

ملسلمون العاملون يف الربملان صحيح؟، وهل هي حبق مصاحل لإلسالم يعين هذا أن ما يقوله هؤالء ا
أن كل هذه أوهام، وأن املفاسد أضعاف أضعاف ما يزعمون : والسلمني؟ اجلواب عندي بالقطع



 . من مصاحل
 
 
 


