
انتخاب مشّرعني، حيّلون وحيرمون، حيّسنون ويقّبحون، فاالنتخابات يف األصل ليست ملعرفة من »
 .سيحكم ويقود،ولكن هي تأليه أشخاص للتشريع

إن شرب اخلمر جائز، فقد شرعت لنفسك : والتشريع يعّرف بأنه التحسني والتقبيح فحني تقول
حمرم فقد قبحت هذا الفعل وجعلته حرامًا، إن اإلجهاض : وملن يأخذ بقولك حكمًا، وحني تقول

 .فأنت شرعت شرعة لك وملن يؤمن بقولك
فالربملان يف حقيقته األوىل هو لتعيني هؤالء الذين حيّسنون ويقّبحون األفعال واألقوال 

 .واالعتقادات، مث يستمدون منه احلكام والقادة وغري ذلك
العمل الربملاين الدميقراطي أن خيتاروا من هذا  هذا الوصف ال خيتلف عليه الناس ولكن حيلو جمليزي

فالربملان سلطة  العمل بعض أجزائه امللحقة به قبل تعيني احلكومة مثاًل وهذا جتاوز عن احلقيقة؛

ومنها يؤخذ بقية السلطات األخرى كالتنفيذية الشعب وأهم هذه السلطات هي السلطة التشريعية 
 .سلطة عليا ال سلطة فوقها :وهلموالقضائية، وهذه السلطة يعرب عنها بق

ألن التشريع حق هلل وحده والقليل  وهذه السلطة يف ديننا إن مل جيعلها املرء هلل وحده فال يكون مسلمًا،
﴿واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهلل إليك﴾ : من التشريع كفر وردة كما قال تعاىل

أي لو أطعت املشرع يف القليل فإن هذه الطاعة ومطلق الطاعة يف التشريع مع العلم باملخالفة كفر 
تعترب كفرا كما قال تعاىل﴿وإن أطعتموهم إنكم ملشركون﴾ أي الطاعة يف الكفر اختيارا وهذا من 

 .قواعد التوحيد وال يصح إسالم املرء إال باإلميان به
ّل وحيّرم ،ي، مع أن هذا إنين أقبل هبذا الرجل مشّرعًا حي: أن يذهب املرء ليقول: فاالنتخابات الربملانية

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

أنا أزكي مسلمًا ليقول للناس حكم اهلل :يف هذه املصيبة وهي قوهلمبقيت مسألة تستخدم يف الدخول 
 .أنا جئت إىل هنا ألخرب الناس حكم اهلل تعاىل: ذا يقول الربملاينتعاىل، وك



﴿واهلل حيكم ال :قال اهلل تعاىل.هذه هي أقوى حججهم، لكن لنرى التكييف الشرعي هلذه القضية
 .﴿ال تقدموا بني يدي اهلل ورسوله﴾: معقب حلكمه﴾ ويقول

ك  أن يقال ع  فع  ما إن  حكم اهلل تعاىل ولذلك فسلطة التشريع املطلقة جيب أن تكون هلل تعاىل، وال مي
فلو أن رجاًل قبح اخلمر ومنعها  حىت يأخذ صاحب  م  مصدره الشرعي، وقبل  لكون  جاء ع  اهلل تعاىل،

إن هذا : كما حدث مرة يف الواليات املتحدة األمريكية فإنه ال يوجد مسلم عامل عاقل يقول
خطاب اهلل تعاىل للمكلفني باالقتضاء أو : عي تعريفهالفعل هو حكم اهلل تعاىل، ألن احلكم الشر

التخيري، فحكم الشرع له باعتبار مصدره، فحني يتبىن الربملان حكمًا يوافق الشريعة كتحرمي اخلمر 
فهذا ال جيعل هذا احلكم إسالميًا، ألنه مل يكتسب قوته من كونه صادرًا عن اهلل تعاىل بل لكون 

 .قبلوه ورضوهقد  «الربملانيني»املشّرعني 
 .ولذلك فانتخاب مسلم يف الربملان ال يغري احلقيقة الوصفية بأن  اختاذ آهلة مشرعني م  دون اهلل تعاىل

 .«أن االنتخابات الربملانية عم  كفري يضاد اهلل يف حق  يف التشريع واحلكم:واحلق
فم  شاركهم يف هذه العملية بعد املعرفة فهو مثلهم وم  أجاز املشاركة فقد أجاز ما حقيقت  الكفر 

 . واإلشراك
ال نزاع بني املسلمني أن األمر بالشرك كفر وردة إذا كان » :يقول شيخ اإلسالم اب  تيمية رمح  اهلل

 . (1).«من مسلموأن مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة إذا كان . من مسلم
ال خالف بني املسلمني أنه ال جيوز األمر وال اإلذن يف التكلم بكلمة الكفر » :ويقول رمح  اهلل أيضًا
بل من تكلم هبا فهو كافر إال أن يكون مكرهًا فيتكلم بلسانه، وقلبه مطمئن .لغرض من األغراض

 .(2).«باإلميان
بني األمة أنه ال جيوز اإلذن يف التكلم بكلمة الكفر ال خالف » :وقال العالمة اب  القيم رمح  اهلل

 .لغرض من األغراض إال املكره إذا اطمئن قلبه باإلميان
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فاحليلة بالردة على فسخ النكاح كفر، وكذلك التحيل بالردة على حرمان الوارث كفر، واإلفتاء 
زوجها من نفسها لينفسخ  متكنُي املرأة ابن: هبا كفر، ومن احليل احملرمة اليت ُيكفر من أقىت هبا

 (3).«نكاحها حيث صارت موطوءة ابنه وكذلك العكس أو وطئه محاته لينفسخ نكاح امرأته
حني أخضعت اجلميع لسلطة وأما األحزاب اإلسالمية فقد ساوت بني حكم اهلل وأحكام البشر »

تقع يف جرمية  هو سلطة عليا ال سلطة فوق ، وهي: الطاغوت وهو الدستور والذي يعرب عنه بقوهلم
أخرى وهي أهنا تعطي القوانني الكفرية مصدر قوة، ذلك ألن الدميقراطية يف وضعها األويل تقسم الفرقاء 
إىل أغلبية وأقلية، ووجودمها هو حتقيق لسلطة التشريع، فأي قانون يصدر باسم اجلميع، أغلبية و أقلية، 

بسواء، ألن عدم وجود األقلية هو فقدان واألقلية تكسب  قوة بوجودها كما تكسب  االكثرية سواء 
 .ألركان الدميقراطية، والقوانني تصدر باسم الشعب وهو اإلل  يف هذه الديانة اليت تسمى بالدميقراطية

هذا هو تصّورنا حلقيقة العملية االنتخابية ملا يقال ل  الربملان، وم  أراد أن خيالف فليبدأ م  ههنا قب  
 .«سداحلديث ع  املصاحل واملفا

ولكن اإلشكال يف التهّرب من هذه احلقيقة مّث القفز إىل اختالف الناس يف عمل الرجل الفاضل 
 .للرجل الفاجر، والسلطان الكافر وإىل تقدير املصاحل واملفاسد يف غري موضعها

وحيث إن هذه املصيبة قد ُفِتحت أبواهبا اجلهنمية يف البلد واخنرط يف سلكها كثري من اإلسالميني 
أدوا األميان الدستورية الحترام والتزام الطاغوت والكفران وجب إطالق صفارات اإلنذار و

وضرب ناقوس األخطار، وحتذير عوام املسلمني وطلبة العلم من هذه الفتنة الصماء واالنتصار 
 . للشريعة الغّراء

 
 
 

 

                                      
(

3
 (.4/69.61.6698689868)إعالم الموقعين (  


