
                                         اقتباسات من فتاوى االنتخابات

                             بعض فتاوى كبار العلماء وفتاوى اللجنة الدائمة 

  ح يف االنتخابات ــــــــــة بالترشـــــــــ                     يف األحكــــــام املتعلق

  اـــويت فيهــــــام التصــــــــــوأحك                                    

************************************************************************************************  

  :تقدمي املادة العلمية وعرضها لفضيلة الشيخ                                

  )حفظه اهللا ( اد  ـــــــام جـــــــــعص                                     

************************************************************************************************  

  :فتوى اللجنة الدائمة  ) ١(  

   :٤٠٢٩السؤال اخلامس من الفتوى رقم                                     

  نتخابات والترشح هلا ؟ مع العلم أن بالدنا حتكم بغري ما أنزل اهللا ؟ وز التصويت يف االـــــــــــــــهل جي : ٥س

ه رجاء أن ينتظم يف سلك حكومة حتكم بغري ما أنزل اهللا ـال جيوز للمسلم أن يرشح نفس_ ج 
لون يف هذه ــعمريعة اإلسالم  ، فال جيوز ملسلم أن ينتخبه أو غريه ممن يــــــــــــــــوتعمل بغري ش

ح نفسه من املسلمني ومن ينتخبون يرجون بالدخول يف ذلك ــاحلكومة ، إال إذا كان من رش
 إىل لوا بذلك إىل حتويل احلكم إىل العمل بشريعة اإلسالم  ، واختذوا ذلك وسيلةً ـــــــأن يص

ب ال تتناىف مع التغلب على نظــــام احلكم على أال يعمل من رشح نفسه متام الدخول إىل مناص
  .الشـــــــــريعة اإلســـــــــالمية 

   :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء                                   

  عبداهللا بن قعود بن غديان: عضـــــــــــــــــو 

  عبدالرزاق عفيفي: نائب الرئيــس 

  عبد العزيز بن باز: الرئيــــــــــــس 

************************************************************************************************  

  –رمحه اهللا _ العالمـــــــــــــة اإلمام عبد العزيز عبد اهللا بن باز  ) ٢( 

  : م ١٩٨٩ هـ ، يونيو ١٤٢٩يف جمـــــــــــــــــــــلة لواء اإلسالم ، العدد  الثالث ، ذو القعدة سنة 

ســــــــئل العالمة ابن باز عن شرعية الترشيح لس الشعب ، وحكم اإلسالم  يف استخراج 
 :بطـــــــــــــاقة انتخـــــــــابات بنيـــــــة انتخــــــاب الدعاة واإلخــــوة املتدينني لدخول الس 

  :ائالً ـــــــــــاب مساحته قـــــــــأج

  ))إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل امرئٍ ما نوى : قال _ ـــــلى اهللا عليه وسلم صـــــ_ إن النيب 

عب إذا كان املقصود من ذلك تأييد احلق ، وعدم ـاق مبجلس الشـــــــــلذا ؛ فال حرج يف االلتح
 كما أنه نضمام إىل الدعاة إىل اهللا ،ة على الباطل  ، ملا يف ذلك من نصر احلق ، واالــــــــاملوافق

احلني ، وتأييد ــــال حرج كذلك يف استخراج البطاقة اليت يستعان ا على انتخاب الدعاة الص
   .احلق وأهله ، واهللا املوفق



  : هـ ١٤٢٣ ذو احلجة ٢٧ ، اخلميس ٢٤١العدد رقم _ السودانية _ اء جملة اإلصالح ـــــلقويف 

يابية عن حكم دخول الدعاة والعلماء االس النالعلم يتساءل كثري من طلبة : ؤال ـــــــــــــس
  نتخابات يف البالد اليت ال حتكم بشرع اهللا ، فما هو الضابط ؟ـــاركة يف االوالربملانات ، واملشـــــ

  :اجلواب 

  .وها ـــــــــــــــــابية وحنـــــــــالس نيـــــــــانات وجمـــــــــيعين برمل: ري ـــــــــول خطـــــــــهذا الدخ

الدخول فيها خطري ، لكن من دخل فيها عن علم وبصرية يريد احلق ، ويريد أن يوجه الناس 
ل هو الطمع يف الدنيا  وال الطمع يف املعاش ؛ ــــإىل اخلري ، ويريد أن يعرقل الباطل ليس األص

لطيبة  ، أنا أرى اهد يف احلق  ، ويف ترك الباطل ذه النية اــوإمنا دخل لينصر دين اهللا وليج
أنه ال حرج يف ذلك ، وأنه ال ينبغي أن ختلو هذه االس من اخلري وأهله ، وإذا كان دخل ذه 

ل اهللا ينفع ـــالنية وهو عنده بصرية حىت جيادل عن احلق  ، وحىت يدعو إىل ترك الباطل ، ولع
ل وعال يأجره على ــة ، فاهللا جريعة ذه النية ذا القصد مع العلم والبصريـــــــــحىت حتكم الش

ذلك ، أما إذا دخل بقصد الدنيا ، أو بقصد الطمع يف الوظيفة ال جيوز هذا ، لكن دخوله يريد 
والدار اآلخرة ، يريد نصر احلق ، يريد بيان احلق بأدلته ، لعل هذه االس _ تعاىل _ وجه اهللا 

  .ترجع إليه وتنيب إليه 

************************************************************************************************  

  _ رمحه اهللا _ اين  ــــــــــــر الدين األلبـــــــــحممد ناص: يخ العالمة اإلمام احملدث ــــــــــفتوى الش

ا لنا بعودة بسم اهللا الرمحن الرحيم  ، هو يا شيخنا فيه لو تكرمتم يعين وتسمحو: ائل ـــــالس
عب بتاعنا ، يعين احلكومة بتاعتنا ماشية للربملان ، يعين ــــلكلمة الربملان هنا عنا يف اجلزائر الش

  اء اهللا ، ما خطبكم للشعب اجلزائري ؟ ما رأيكم  ، ومباذا تنصحون ؟ـفيه انتخابات مقبلة إن ش

  عفواً ، ما رأيي يف ماذا ؟: الشيخ 

   نصحكم للشعب اجلزائري ما خطبكم له ؟ يعين إرشاداتكم أو: السائل 

  بق آنفاً ؟ــــهو ما س: الشيخ 

  .نعم فهمناه : السائل 

ابات يبدو ملن ال علم عنده ولو ألول وهلة أن بينهما ــــان من االنتخــــــــحنن لنا موقف: الشيخ 
  . :اقض ــــــاً وال تنـــــــــتناقض

ا ال ننصح أحداً من املسلمني أفراداً كانوا أو مجاعات أن يرشحوا أنن: ف األول ــــــــــــــــــاملوق
  .اً ــــــــه آنفــــــــبب عرفتــــــــوالس. انات ـــــــهم ملثل هذه الربملـــــــــــأنفس

ة إذا كانت الدولة احلاكم: لمني يف أي بلد كانوا ــأننا نقول لعامة املس: ف الثاين ـــــــــــــــــــاملوق
ابات وهنا يتسابق أصحاب األحزاب واآلراء أن يتسارعوا إىل ترشيح ـــــــتفرض نظام االنتخ

يف هذه احلالة إذا : هم والوصول إىل الربملانات بأكثر عدد ممكن حلزم أو كتلتهم ـــــــــــــــــأنفس
قف آخر فنقول وحنن ننصحهم أال يفعلوا ؛ لكن لنا مو_ شحوا أنفسهم  رلمنيـــوجد بعض املس

 ان سيقوم على ـــالقاعدة الفقهية إذا وقع املسلم بني مفسدتني اختار أقلهما شراً ، الربمل: حينئذ



داً بني أن يكون الربملان كل أفراده غري ــاك فرق كبري جــــــــعجره وبجره شئنا أم أبينا ؛ فهن
مث فرق كبري بني أن يكون يف  ، جداًفرق كبري : لمني ، وبني أن يكون كل أفراده مسلمني ـــــمس

احل وبعضهم ــــــــــــاحلالة األخرى أن يكون املرشحون يف الربملان كلهم مسلمني لكن بعضهم ص
وال يبايل ، الم وبعضهم يعمل لصاحل شخصه أو كتلته أو حزبه ــــــطاحل ، بعضهم يعمل لصاحل اإلس

 املسلمني أمن يشاركوا يف انتخاب األصلح واألنفع احل اإلسالم ؛ فحينئذ على الناخبنيــــعن مص
لمني ، يف الوقت الذي نقول ال ينبغي للمسلم أن يرشح نفسه ويدخل الربملان ألن يف  ــــــــللمس

ه وإقرار ملخالفته للشريعة ؛ لكن ليس كل الناس يف إمكاننا أن نقنعهم ـــــــــــهذا إهالك لنفس
مئة باملئة ، وسيكون هناك ما هو الواقع ناس آخرون هلم اجتهادات واباً ــــــبرأينا ولو كان ص

ذا هو ـــــه. ئون هل هم أهل ألن جيتهدوا ــــــــظر هل هم مصيبون أو خمطــوهلم آراء بغض الن
، والواقـــع أن كثرياً من املسلمني الصاحلني سريشحون أنفسهم يف الربملانات ، حينئذ ع ـــــالواق

وعلى األفراد ، املســـــــــلمني اختاروا هؤالء على األفراد املسلمني غري الصاحلني نقول ألفراد 
هذا أقل شراً من أن تقبعوا يف بيوتكم وأن ال ، الكــــــــــــــــافرين من الشـــــيوعيني وغريهم 

  .تشـــــــاركوا يف اختيـــــــــــــــار نوابكم 

  . من أشـــــــــرطة ســــــــلسلة اهلدى والنور ٣٤٤ـــــريط رقم هذه الفتوى مفرغة من الشـــــــ

************************************************************************************************  

   :٣١٤: يف حتفة ايب _ رمحه اهللا _ يخ العالمة مقبل بن هادي الوادعي ــــــــــــــــــــــــقال الش

: كيف أحبث االنتخابات ؟ قال : وى قد اتصلت بشأا بالشيخ األلباين وقلت له ـــــــــــوهذه الفت

   .ررينــــــــــــاب أخف الضـــــــــــــــا ولكن من باب ارتكــــــــــأنا ما أحبثه

************************************************************************************************  

  _ : _ رمحه اهللا _ احل العثيمني ـــــــــــــه حممد بن صــــــــــالمة الفقيــــــــيخ العــــــــــوى الشــــــفت

ابات املوجودة يف الكويت ، علماً بأن أغلب من دخلها من اإلسالميني ــــــما حكم االنتخ: س 
ابات الفرعية القبلية ــــــوة فتنوا يف دينهم ؟ وأيضاً ما حكم االنتخـــــــــــــال الدعـــــــــــــورج
    يخ ؟ــــــــــا يا شـــــــودة فيهـــــــــاملوج

جيب أن نعني من نرى فيهم خرياً ؛ ألنه إذا تقاعس أهل ، ابات واجبة ــــأنا أرى أن االنتخ_ ج 
لبيون الذين ليس عندهم ــــاس الســـــــــأو الن! ر ؟ـــــــــل حملهم ؟  أهل الشــــــــــاخلري من حي

  . احلاً ــــار من نراه صــــــــــق  ، فال بد أن خنتـــــــــاع كل ناعـــــــــــأتب، ر ــــــــري وال شــــــــال خ

هذا ال بأس ، : اخترنا واحداً لكن أغلب الس على خالف ذلك  ، نقول : ائل ـــفإذا قال الق
ل اهللا فيه بركةً وألقى كلمة احلق يف هذا الس سيكون هلا تأثري وال ــــــد إذا جعـــــــــــالواح

ية املادية وال ـــــــــــــــور احلســــــــــ ، نعتمد على األمدق مع اهللاــــــــــنا الصــــــــبد ، لكن ينقص
  ._  عز وجل _ة اهللا ــــــــــر إىل كلمــــــــــــــننظ

حرة كلهم ، ـــــعندما طلب منه فرعون موعداً ليأيت بالس_ عليه السالم _ ماذا تقول يف موسى 
؛ ألن الناس يتزينون يوم العيد _ يوم الزينة هو يوم العيد _ ى ضحى يوم الزينة ـواعده موس



توٍ ، فاجتمع العامل ، فقال هلم ـــــــــــل ، يف مكان مســــــــــــــــوليس يف اللي_ يف رابعة النهار _ 
 حتكم بعذاب  وقدــــــويلكم ال تفتروا على اهللا كذبا فيس(( : _ عليه الصالة والسالم _ موسى 

:  ؛ كلمــــــة واحــــــــــدة صـــــارت قنبلة ، قـــــــــال اهللا عز وجل ٦١ طــــه ))خاب من افترى 

 ، الفاء دالة على الترتيب والتعقيب والسببية ، ٦٢ طــــــه ))نهم رهم بيـــــــــازعوا أمنـــــفت(( 
مــــــن وقت ما قـــــال الكلمة هذه تنازعوا أمرهم بينهم ، وإذا تنازع الناس فهو فشل ، كما قال 

 ) ٤٦فال األن( )) لوا وتذهب رحيكم ـــــــــــــــــ فتفشاازعوـــــــــــوال تن((:  ل ـــــــز وجــــــاهللا ع

جة أن ــــــ، والنتي ) ٦٢ه ــــط ( ]]وى ــــــــروا النجــــــــــبينهم وأس رهمـــــــازعوا أمـــــــفتن[[ 
ادوا موسى أُلقوا سجداً هللا ـــــــــــاءوا ليضـــــــــــــحرة الذين جـــــــــــــــــــــــــؤالء الســـــــــــــه

ون أمامهم ، ـــــــــــ، وفرع ) ٧٠طه  ( ))ى ــــــــارون وموســـــــــا برب هـــــــــآمن(( : وا  ــــوأعلن
  .ام أمة عظيمة زعيمها أعىت حاكم ـــــــــد أمــــــــــق من واحـــــــــة احلـــــــــــــــرت كلمــــــــــأث

إال عـــــــــدد قليل من أهل احلق حىت لو فرض أن جملس الربملـــــــــــان ليس فيه : فأقـــــــول 
إن الربملان ال : والصــــــــــواب سينفعون ؛ لكن عليهم أن يصدقوا اهللا عز و جل  ، أما القول 

جنلس ! جنلس لنوافقهم ؟: جيــــــــوز  وال مشـــــــاركة الفاسقني ، وال اجللوس معهم ، هل نقول 
ال جتوز املشاركة ألن هذا : إلخوة من أهل العلم قالوا معهم لنبني هلم الصـــــــواب  ، وبعض ا

الرجـــــــــل املستقيم جيلس إىل الرجل املنحرف ، هل هذا الرجل املستقيم جلس لينحرف 
  .ويعدل منه ، إذا مل ينجح هذه املرة جنح يف املرة الثانية ، أم ليقيم املعوج  ؟ نعم ليقيـم املعــوج 

************************************************************************************************  

هذا ما تيسر إيراده من فتـــــاوى بعض العلماء حول مسألة االنتخابات من ناحية الترشح فيها 
وقد أوردنا جزءاً يسرياً من هذه الفتاوى مما يتناسب مع الظروف اليت متر ا ، أو التصويت فيها 

  .ا يف الوقت الراهن بالدن

************************************************************************************************  

وملزيد من التفـــــــــاصيل يرجى التكرم باالطـــــــــالع على دروس وفتـــــــاوى فضيـــــــــــــلة 
من خالل املوقع اإلليــــــــــــــكتروين _ حفظــــــــه اهللا _ ــــــاد عصـــــــــام جــــ: الشـــــــــــيخ  
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