
نتخابات الطاغوتية  (الردود السلفية على ُشبه مجيزي ا

 

 الوادعي رحمه هللا تعالى من إجوبة اإلمام

 

 

عدوان إال على الظالمين، وأشهد أن ال  الحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين وال
عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى  إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن دمحما

 وبعد،.... حابه ومن سار على هديه إلى يوم الدينآله وأص

 

يدندن حولها  فيما يلي نسوق لكم هذه النخبة من الردود السلفية على الشبه التي
هادي  مجيزو االنتخابات الطاغوتية مع تفنيدها من كالم اإلمام المجدد مقبل بن

  .‐ رحمه هللا –الوادعي 

 

 

هللا ننقل لكم هذه األجوبة المباركة  رسولفمن باب الذب ِّ عن دين هللا وعن سنة 
ألهل اليمن من أهل السنة فتركوا  لشيخنا الوادعي والتي كان فيها النفع الكثير

فأصبحت دعوة  -ملسو هيلع هللا ىلص–نبيهم  االنتخابات الطاغوتيه، وأقبلوا على كتاب ربهم وسنة
لهذه المخالفات التي تميزها وتركها  أهل السنة في اليمن من أقوى الدعوات بفضل

جّر على المسلمين الشرور إال  أضرت بالمسلمين وأدخلت عليهم البالء والشر، فما
أعدائهم ومشابهتهم  بسبب معاصيهم وتهاونهم في شرع ربهم وإقبالهم على أفكار

 .لهم حذو القذة بالقذة

 

خلية ثم بحق بمنهج التصفية ثم التربية، والت فرحم هللا اإلمام الوادعي الذي قام
 .الجنة التحلية، وأسكنه هللا الفردوس األعلى في

 

على أسئلة  وقد نقلتها على شكل شبه والرد عليها من كتابه المفيد (تحفة المجيب
 :(الحاضر والغريب

 

 :بعضهم قول :الشبهة األولى

 

اإلنسان لذلك مثل أن يكون في  الذي نراه أّن قيام األحزاب خطأ، لكن إذا اضطر)



هذه األحزاب المخالفة  د من قيام األحزاب، فال بأس أن يكون حزبًا ضدبلد ال ب
وبرهانًا وحجةً على  لإلسالم، ونحن كما نعلم الحزبيات محرمة ولكن نريد تفصيالً 

 (ذلك؟

 

هللا سبحانه وتعالى، وأال يفتوا إال بآية  الجواب: قبل هذا أنصح أهل العلم أن يتقوا
إال بسبب اعتمادهم على الرأي، يقول هللا  المعتزلة قرآنية أو حديث نبوّي، فما ضلّ 

ءامنوا اتّقوا هللا وقولوا قوالً سديدًا يصلح لكم  ياأيّها الّذين}:تعالى في كتابه الكريم
هللا ورسوله فقد فاز فوًزا عظيًما }، ويقول  أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع
القسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو قّوامين ب أيًضا: {ياأيّها الّذين ءامنوا كونوا

فقيًرا فاهلل أولى بهما فال تتّبعوا الهوى أن  الوالدين واألقربين إن يكن غنيًّا أو
كان بما تعملون خبيًرا }، ويقول أيًضا: {وإذا  تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإّن هللا

 .{ قلتم فاعدلوا

 

بائر: {قل إنّما حّرم ربّي الفواحش بالرأي وعدم التثبت تعتبر من أكبر الك والفتوى
منها وما بطن واإلثم والبغي بغير الحّق وأن تشركوا باهلل ما لم ينّزل به  ما ظهر

 .{ وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون سلطانًا

 

ألن الناس ال يسألونه عن رأيه، ولكن  والمفتي يعتبر موقّعًا عن هللا عز وجل،
عليه وعلى آله وسلم فواجب  سول هللا صلى هللايسألونه عن كتاب هللا وسنة ر

فماذا حدث للبنان  عليه أن يتحرى الصواب، وأن يبتعد عن مجاراة المجتمع،
للسودان بسبب  بسبب الحزبية، وماذا حدث ألفغانستان بسبب الحزبية، وماذا حدث
الحزبية في  الحزبية، ينبغي أن نعتبر، فإن السعيد من اعتبر بغيره، وما جاءت

لديهم  تاب هللا إال على سبيل الذم: {فتقطّعوا أمرهم بينهم زبًرا كّل حزب بماك
 .{ فرحون

 

هللا جميعًا وال  والمسلمون كلهم يجب أن يكونوا حزبًا واحدًا: {واعتصموا بحبل
في شيء إنّما  تفّرقوا }، ويقول: {إّن الّذين فّرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم

 .{ نبّئهم بما كانوا يفعلونأمرهم إلى هللا ثّم ي

 

اإلسالم والمسلمين يسمح للشيوعي أن يتبّجح بشيوعيته ويقول: أنا  وفي بالد
للبعثي أن يتبّجح ببعثيته ويقول: أنا حزب بعثّي، ويسمح  حزب اشتراكي، ويسمح

ويقول: أنا حزب ناصرّي، دع عنك حزب الوفد،  للناصري أن يتبجح بحزبيته



 .األباطيل هذه وحزب العمل بمصر، ومن

 

جزيرة  والنبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يقول: ((ال يجتمع دينان في
 .((العرب))، ويقول: ((أخرجوا اليهود من جزيرة العرب

 

للشيوعي، والبعثي، والناصري أن يقيم حزبًا، ثم بعد ذلك يدلي برأيه،  فكيف نسمح
وزارة، وهكذا الناصري، وفي  فالبعثي له وزارة، واالشتراكي له وتوّزع الحكومة،

فهو تخطيط أمريكي ليشتّتوا شمل المسلمين، ويضعفوا  مصر حزب الوفد والعمل،
 .قواهم

 

سننه" من حديث دمحم بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن " روى أبوداود في
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: ((افترقت اليهود  أبي هريرة قال: قال رسول هللا

وتفّرقت النّصارى على إحدى أو ثنتين  و ثنتين وسبعين فرقةً،على إحدى أ
 .((فرقةً  وسبعين فرقةً، وتفترق أّمتي على ثالث وسبعين

النّار  وزاد في حديث معاوية وهو في "سنن أبي داود" و"مسند أحمد": ((كلّها في
 .((إالّ فرقة))، قالوا: فمن هي يا رسول هللا؟ قال: ((الجماعة

 

 بهذا التفّرق، وهل كان هناك أحزاب في زمن النبي صلى هللا عليه لنا هللا فهل أذن
وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين، وبني أمية، وبني العباس، وزمن  وعلى آله

 .ولعله حصل في آخر الخالفة العثمانية الخالفة العثمانية،

 

((لتتّبعّن صلى هللا عليه وعلى آله وسلم:  فهذا تقليد ألعداء اإلسالم، يقول النبي
 .((لو دخلوا جحر ضّب لدخلتموه سنن من قبلكم، حذو القذّة بالقذّة، حتّى

لمسلم أن يدخل في الحزبية، بل  فالصحيح أن الحزبية تعتبر باطلةً، وأنه ال يجوز
 .هللا نحن وجميع المسلمين من حزب هللا إن شاء

 

على  للوثوب وبعد ذلك ما الذي يتوقّع من هذه الحزبيات، كل حزب يؤهل نفسه
 .السلطة، قتل وقتال، وفتن كما هو مشاهد

 

من الحزبية، وإنني أحمد هللا سبحانه وتعالى فقد  فنحن نبرأ إلى هللا، ونعوذ باهلل
وال يريدون إالّ الكتاب والسنة، ومن دعا إلى  أصبح الناس يكرهون هذه الحزبيات،

االعتراف بأعداء الحزبيون لإلسالم؟،  الحزبية سقط من أعينهم، وماذا عمل



 .وحصل اإلسالم، والمساومة باإلسالم، وهذا هو الذي حدث

....................... 

 

  :الشبهة الثانية

 :قول بعضهم

 

وأنه ال يجوز ألهل الخير أن يتخلوا  أرى من الواجب الدخول في االنتخابات،)
أهل الخير في  خير فيه، وألّن وجود عنها، ألنّهم إذا تخلوا عنها، دخل فيها من ال

يرشدون به في هذه المجالس،  المجالس الحكومية فيه خير، ألنه سيكون لهم رأي
من الكتاب والسنة،  فما رأيكم في االنتخابات، وكيف الرد على من يقول بجوازها

 (وما الدليل على تحريمها؟

 

 في كتابه الكريم: {أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا ال الجواب: يقول رب العزة
 .{ يستوون

 

الفاضل، والخمار، والشيوعي، صوتهم واحد، يقول سبحانه وتعالى في  والعالم
حسب الّذين اجترحوا الّسيّئات أن نجعلهم كالّذين ءامنوا وعملوا  كتابه الكريم: {أم
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون }، ويقول سبحانه وتعالى: {أم  الّصالحات سواءً 

لوا الّصالحات كالمفسدين في األرض أم نجعل المتّقين وعم نجعل الّذين ءامنوا
 .{ وتعالى في كتابه الكريم: {وليس الذّكر كاألنثى كالفّجار }، ويقول سبحانه

 

المرأة الفاجرة، ويقول سبحانه وتعالى: {تلك إذًا  فصاحب الفضيلة صوته كصوت
 .بنات هللا، ولهم أنفسهم الذكران قسمة ضيزى } حين جعلوا المالئكة

 

هللا عليه وعلى آله وسلم أو على  وهل كانت االنتخابات على عهد رسول هللا صلى
 .وهكذا عهد أبي بكر وعمر، أم الدولة األموية والعباسية،

 

وأن  وقد انتهى ببعضهم الحال في التصويت في بالد الكفر على إباحة اللواط،
وكل شيء يمكن أن يتزوج الرجل بالرجل، وعلى إباحة الخمر، والبنوك الربوية. 

تحت التصويتات واالنتخابات، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: {أفحكم  يجري
 .{ يبغون ومن أحسن من هللا حكًما لقوم يوقنون الجاهليّة



 

سبحانه وتعالى يقول لنبيه دمحم صلى هللا عليه وعلى  فأنت مطالب باالستقامة، وهللا
 .{ أيًضا: {فاستقيموا إليهويقول  ،{ آله وسلم: {فاستقم كما أمرت

 

والسنة، يقول سبحانه وتعالى: {ولوال أن  فنحن مأمورون باالستقامة على الكتاب
إذًا ألذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثّم  ثبّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليالً 

 .{ ال تجد لك علينا نصيًرا

 

ت االنتخابات في كثير من عاقبة االنتخابات في أفغانستان؟ وما هي ثمرا وما هي
اإلسالمية؟ وأعظم من هذا أن االنتخابات وسيلة إلى الديمقراطية، وهذا  البالد

موّجًها إلى إخواننا السودانيين، فال يطالبني أحد بالكالم بعد أيام على  الكالم ليس
فإنني قد تعبت وتكلمت على االنتخابات في كتاب "المصارعة" وفي  االنتخابات،
المسلمين مع الكفار" وفي "قمع المعاند"، وفي "غارة األشرطة  وحدة "فتوى في

 .وكلها مطبوعة بحمد هللا "على أهل الجهل والسفسطة

 

أما أن تأتي االنتخابات في  فلعّل اإلخوة السودانيين لم تبلغهم الكتب واألشرطة،
 :فأقول له اليمن ثم يقول القائل: نحن نريد أن تتكلم في االنتخابات؟

 

 مغزلي لت لهم غزالً نسيًجا فلم أر *** لغزلي نّساًجا فكّسرتغز

 

 

بديمقراطية،  وأهل السنة بحمد هللا يطالبون المسئول أن يكون مسلًما، ال يؤمن
للمسئولين:  ويصلي، ونحن ال نريد أن نأتي بغيره، نريد حاكًما مسلًما. ونقول

 تقيموا على الكتابأصلحوا شأنكم واستقيموا، ونحن ال نريد كراسيكم، بل اس

 .والسنة

 

كذا،  وأقول: يجب على المستفتي أال يكون حاطب ليل تقول: قد قال الشيخ فالن
هللا  وقال الشيخ فالن كذا، بل تتثبت من دينك، فقد كان الرجل يأتي إلى النبي صلى
 عليه وعلى آله وسلم ويسأله ويقول له: يا دمحم إني سائلك فمشدّد عليك في

 .تجد علّي في نفسك المسألة، فال

 

وعلي بن أبي طالب، وأحمد بن حنبل،  ولو كنا مقلّدين لقلدنا أبا بكر الصديق،



 .فإنّهم أجل في نفوسنا من عالم عصري

 

من األخ المستفتي أن يكون متثبّتًا من دينه، وتسأل هذا وهذا عن الدليل،  وأريد
ن يفعل علوي مالكي الشيخ يغضب ويقول: أنت ال تثق بكالمي، كما كا وإذا رأيت

عن الدليل، قال: أنت مذهب خامس، قم من عندي، فقم من  إذا جاءه أحد وسأله
ويخطئ، ويجهل ويعلم، وربما يجامل المجتمع  عنده، واسأل غيره. فالعالم يصيب

الذين يعرفون أننا على حق ويغبطوننا  ويهاب المجتمع، فما أكثر العلماء في اليمن
التصويت ذهبوا وهم كارهون، وهم  ذا فإذا طلب منهمعلى ما نحن عليه، ومع ه

بكالم قاس، وال يدخل في  علماء أفاضل جزاهم هللا خيًرا، وربما نتكلم عليهم
 .الدين نفوسهم، وال يغضبون ألنّهم يعرفون أن الدافع هو

 

يقول  أما أصحاب الرد فهم أصحاب الحزبية المعقدة، الذي لو أتيته بآية وحديث
 .المّي ال يستطيع الفرد أن يتصرف فيهلك: هو حزب ع

 

مع هذا الحزب، أم ستسأل في قبرك وحدك. فأحذّر األخوة  فأقول: وهل أنت مربوط
قبل، وكذلك التقليد لعالم عصري، اسأله عن الدليل،  عن التقليد، وقد تكلمنا عليه

ومن سلمان الفارسي ينتقل من بلدة إلى بلدة،  واسأل عالًما غيره وغيره، كما فعل
هللا صْدق نيته أن صار من  شخص إلى شخص حتى انتهى به الحال لما علم

 .وسلم أصحاب دمحم صلى هللا عليه وعلى آله

..................................... 

 

  :الثالثة الشبهة

 

 (بالشورى مساواة االنتخابات)

 

األيام، ألن بعض  ما الفرق بين اختيار اإلمام أعني إمام المسلمين، وانتخابات هذه)

 (فرق؟ الناس يلبّس على الناس، وعلى طلبة العلم، بأنه ال

 

أهل الحل والعقد  الجواب: إمام المسلمين إما أن يأخذها بالغلبة، وإما أن يجتمع
 الناس، ولو اثنان كما في الستة أصحاب الشورى ويبايعونه على ذلك ثم يبايعه

 

الخوف أذاعوا  ذا جاءهم أمر من األمن أووهللا عز وجل يقول في كتابه الكريم: {وإ



يستنبطونه منهم }،  به ولو ردّوه إلى الّرسول وإلى أولي األمر منهم لعلمه الّذين
أطيعوا هللا وأطيعوا  ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {ياأيّها الّذين ءامنوا

إلى هللا  فردّوه الّرسول وأولي األمر منكم }، ويقول: {فإن تنازعتم في شيء
 .{ والّرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر

 

والعقد هم العلماء األفاضل، وكذلك ممن له معرفة بالسياسة يشارك في  وأهل الحل
بأس إن كانوا مجموعة قدر عشرين شخًصا أو أقل أو أكثر، وعمر  االختيار، وال

كون من باب اقتصر على ستة وهو األولى، وال ي بن الخطاب رضي هللا عنه
 .اإلسالم، وهي وسيلة من وسائل الديمقراطية االنتخابات فقد جاءتنا من قبل أعداء

 

 .السوداني الشباب ) أسئلة٢٤٨ – ٢٤٠تحفة المجيب (ص 

 

............................................ 

 

 

  :الشبهة الرابعة

 

 :بعضهم قول

 

وليأمروا  ليبينوا لهم الحق، لماذا نمنع الصالحين من الدخول على الكفرة)

 (بالمعروف وينهوا عن المنكر

 

نمنع الصالحين من الدخول على هؤالء الكفرة  والجواب على التلبيس: أننا ال
 .دخلوا ولكننا نمنع الوسيلة التي بها

 

تسجدوا  قال هؤالء الكفرة للصالحين: نحن لن نسمح لكم بالدخول إلينا حتى
 كفروا، فحينئذ ال ينفع األمر بالمعروف والنهي عن لصنمنا، فإذا سجدوا لصنمهم

المنكر، وأصحاب االنتخابات والمجالس النيابية قالوا للصالحين: ال ندخلكم معنا 
تؤمنوا بالديمقراطية وتعطوا الكافر اليمني من الحقوق والواجبات مثل ما هي  حتى

قوق والواجبات ما فإن آمنوا بالديمقراطية وأعطوا الكافر اليمني من الح للمسلم،
 .المنكر كفروا فحينئذ ال ينفع األمر بالمعروف والنهي عن للمسلم فقد



.................................. 

 

  : الخامسة الشبهة

 

 : تساؤل بعضهم

 

 االنتخابات)؟ لماذا نحرم)

 

الحقوق والواجبات ما  الجواب: نحرم االنتخابات ألنّها تعطي الكافر اليمني من
الباب، وال نحرم  م اليمني ال فرق بين المسلم والكافر، ولهذا نحرمها من هذاللمسل

وليأمروا بالمعروف  أن يدخل الصالحون إلى الكفرة ليبينوا لهم ويدعوهم إلى هللا
وقالوا لهم:  وينهوا عن المنكر، لكن إذا طلب هؤالء الكفرة من هؤالء الصالحين
الديمقراطية،  نحن ال نسمح لكم بالدخول إلينا حتى تسجدوا لصنمنا، والصنم هي

 .المجلس فال بد أن يؤمنوا بالديمقراطية وإال لم يقبلوهم في هذا

 

رسول هللا صلى  ولماذا نحرم المجالس النيابية؟ ألن فيها يستهزأ بكتاب هللا وبسنة
وفيها كتاب هللا  يها للكثرة، وليس هلل عز وجل،هللا عليه وعلى آله وسلم، والحكم ف

العمراني في فتواه  رأي من اآلراء، فإذا وضعنا هذه القاعدة التي قعدوها وذكرها
مباح، واألمر  وقال: ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، فالدخول على الكفرة

عن  هيبالمعروف والنهي عن المنكر واجب ، فإذا لم يتم األمر بالمعروف والن
الدخول  المنكر إال بهذا الدخول فهذا الدخول مباح، وقد يصبح واجبًا، ألنه ال بد من

 إلى الكفرة ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، لكن إذا كان هذا الدخول

محرم، ألنك ال بد أن تسجد لصنم الديمقراطية فهذه القاعدة ال تنطبق على هذا 
ا القياس، ألن الدخول أصبح محرًما وليس مباًحا، وهي قاعدة فاسدة في هذ الكالم،

السجود لصنم الديمقراطية وال بد أن يساووا بين المسلم والكافر،  ألنه ال بد من
للكافر أن ينتخب ويرشح من يمثله في مجلس النواب، والزنداني  ويتيحوا الفرصة

يقول: ويقول: إن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  يستدل ببيعة العقبة
 .((نقيبًا ((أخرجوا لنا اثني عشر

والكفرة،  فهذا النداء موجه للذين تبوءوا الدار واإليمان وليس موجًها للمسلمين
 .والمسلم فال ينطبق هذا االستدالل على ما نحن عليه وفينا الكافر

 

 وقد نقلوا لشخص اسمه علي سالم بكير مقاالً في الصحوة التي صدرت في



وعنوان المقال "الجهل المركب" فنقول له: من الجاهل  م)١٩٩٦يناير//11)

 .المركب نحن أم أنت وقد تبين لك ذلك صاحب الجهل

....................... 

 

  :الشبهة السادسة

 

 :في أذهان بعض أهل السنة وهي أكثرها تغلغال

 

 (جواز االنتخابات وهي: (احتجاج بعضهم بفتوى االلباني وابن عثيمين في

 

وعلى آله وأصحابه ومن  الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، الجواب:
عبده ورسوله.. أما  وااله وأشهد أن ال إله هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن دمحمًا

  :بعد

 

باألمس نسمع في هيئة  فأصحاب االنتخابات هم أعداء هؤالء المشايخ، فقد كنا
في فلسطين من  سوني، عند أن أفتى للذينالمعاهد العلمية بصنعاء أن األلباني ما

 المسلمين بأن يخرجوا ألنّها أصبحت دار حرب، شنوا عليه الغارات وضللوه

 .وبدّعوه

 

أفتى  وهكذا الشيخ ابن باز عند أن أفتى في قضية الخليج هاجموه. وعند أن
بالصلح مع اليهود ونحن نتكلم على هذا مع قطع النظر عن صحة هذه الفتوى، 

وحملوا عليه ومنهم يوسف القرضاوي ال بارك هللا فيه، فهم يريدون  هفهاجمو
فال تصلح لهم حزبية إال إذا احتيج إلى استفتائهم، فالحزبيون  إحراق أهل العلم،

أمثال القرضاوي وفالن وفالن، أما العلماء فال يذهبون إليهم  يذهبون إلى مشايخهم
 .إحراقهم بل يريدون

 

كيف أبحت  :شأنها بالشيخ األلباني حفظه هللا وقلت لهوهذه الفتوى قد اتصلت ب

 .الضررين االنتخابات؟ قال: أنا ما أبحتها ولكن من باب ارتكاب أخف

 

 فننظر هل حصل في الجزائر أخف الضررين أم حصل أعظم الضررين، واقرءوا

ترجمة أبي حنيفة تجدون علمائنا ينهون عن الرأي واالستحسان، ويرون أنه 



وسبيل التجهم، أما فتوى الشيخ األلباني فهم يأخذونها من زمن  زالسبيل االعت
 .قديم

 

الشيخ ابن عثيمين فمن عجيب أمره أنه يحرم األحزاب والجماعات ويبيح ما  وأما
 .منها وهي االنتخابات التي هي وسيلة إلى الديمقراطية هو أعظم وأخطر

 

 نتم متراجعين عن هذا أم ال؟الملبّسين: لو تراجع هؤالء المشايخ أك فأقول لهؤالء

 

إننا نرى حرمة التقليد؛ فال يجوز لنا أن نقلد الشيخ األلباني وال الشيخ ابن  :ونقول
الشيخ ابن عثيمين، فإن هللا تعالى يقول في كتابه الكريم: {اتّبعوا ما أنزل  باز وال

سبحانه  ربّكم وال تتّبعوا من دونه أولياء قليالً ما تذّكرون }، ويقول إليكم من
 .{ تقف ما ليس لك به علم وتعالى: {وال

 

  فأهل السنة ال يقلدون،

 

فتواكم هذه خطيرة جدًا، ألم تعلموا أن بوش أخزاه هللا عند  ثم نقول للمشايخ: إن
 .يقول: أن السعودية والكويت لم تطبقا الديمقراطية أن كان رئيًسا ألمريكا

 

وأنا أشهدكم أنني متراجع عن أي  عن هذه الفتوى، فعلى المشايخ أن يتراجعوا
عز وجل، أتراجع بنفس طيبة مطمئنة.  خطأ في كتبي أو أشرطتي أو دعوتي هلل

عليهم، ألنّهم ال يدرون بالذي  والمشايخ ال عليهم إذا تراجعوا، بل هو الواجب
وما هو الفساد الذي يحصل  يحدث في اليمن، وما الذي يدور في المجالس النيابية،

النساء متبرجات،  خابات، قتل وقتال من أجل االنتخابات، وخروجبسبب االنت
بالكفر من  وتصوير للنساء من أجل االنتخابات، ومساواة الكتاب والسنة والدين
 .أجل االنتخابات، وأي مصلحة حققت هذه االنتخابات

 

أن يتراجعوا، وسنرسل إليهم إن شاء هللا، فإن لم يتراجعوا  فيجب على المشايخ
من فتواهم ألنّها مخالفة للكتاب والسنة، رضوا أم  شهد هللا أننا براءفنحن ن

 .لإلسالم، وال نبالي بحمد هللا غضبوا، أعراضنا ودماؤنا فداء

 

قيمة، وإن شئت أرسلت رجالً وال  والقوم قد احترقوا، ويعرفون أن كالمهم ليس له
مين قد احترقوا في اإلخوان المسل يشعر الناس، ولكن ال يكون حزبيًا، ليعلموا أن



والنهي عن المنكر  اليمن، والفضل في هذا هلل عز وجل. واألمر بالمعروف
عليهم، ودعونا  والتراجع ونصرة المظلوم ونصرة إخوانهم أهل السنة يعتبر واجبًا

 .من الرأي واالستحسان

 

في زمن النبي صلى هللا عليه وعلى  ونحن نقول للمشايخ: هل حصلت االنتخابات
يكون هو األمير أم غيره؟  لم عند أن اختلفوا في شأن أسامة بن زيد هلآله وس

حصلت له األصوات  فهل قال النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: انتخبوا فمن
حصلت  الكثيرة فهو األمير!؟ وهل حصلت االنتخابات في زمن أبي بكر؟ وهل

 االنتخابات في زمن عمر؟

 

النساء في خدورهن، فهذا  بع الناس حتىوما جاء أن عبدالرحمن بن عوف تت
وأنا متأكد أنّها إذا  يحتاج إلى نظر ألنه خارج "الصحيح"، فال بد من جمع الطرق،

بعض اإلخوة  جمعت الطرق سيكون شاذًا، والشاذ من قسم الضعيف، ثم بحث عنه
 .فوجد هذه الزيادة في غاية الضعف

 

سي أو العثماني؟ أم إنّها جاءتنا األموي أو العبا هل حصلت االنتخابات في العصر
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إذ يقول:  من قبل أعداء اإلسالم، وصدق النبي

 .((حتّى لو دخلوا جحر ضّب لدخلكتموه ((لتتّبعّن سنن من قبلكم حذو القذّة بالقذّة

 

حتى بين األسرة الواحدة، من أجل  فهي تعتبر فرقة وتشتيت شمل وعداء وبغض،
المسلمون فإنّهم ربما ينتخبون  نتخابات الدخيلة، وال يضحك علينا اإلخوانهذه اال

 .جاهالً  شخًصا ال يصلي ويقولون: نيته طيبة أو ينتخبون شيًخا

 

يحكموا  ولقد كانوا يمنون الناس في االنتخابات األولى أن ما بينهم وبين أن
وزاراتهم  ين إنجازاتاإلسالم إال أن تنتهي االنتخابات، فأين الحكم باإلسالم؟ وأ

مجلس  التي كانوا فيها، واإلخوان المسلمون هم الذين يقولون: إننا نقرر األمر في
  .النواب فتأتينا األوامر بغير ذلك، ثم نخرج بما أتتنا به األوامر من هنا وهناك

 

التي تبيح  فاتقوا هللا أيها المشايخ ال تقودونا إلى اتباع أمريكا، وإلى الديمقراطية
محرم؛  ا حرم هللا، والتي قد أباحت اللواط في بعض الدول الكفرية، وأباحت كلم

 فنحن مسلمون عندنا كتاب ربنا {وأّن هذا صراطي مستقيًما فاتّبعوه وال تتّبعوا

 .{ الّسبل فتفّرق بكم عن سبيله



 

الحاضر أم هو دين واحد إلى أن  فهل لنا دين في الزمن المتقدم ودين في الوقت
يقول: ((ال تزال طائفة من  ساعة؟ والنبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلمتقوم ال

 .((هللا وهم كذلك أّمتي ظاهرين على الحّق ال يضّرهم من خذلهم حتّى يأتي أمر

اإلصالحيون. وهللا  فعسى أن يتراجع المشايخ عن هذه الفتوى، وسننظر ماذا يعمل
 .المستعان

 

 .اآلثار ) طبعة دار٣١٦-٣١١تحفة المجيب (ص 

........................ 

 

ما حصل للمسلمين في أفغانستان من دعوة إلى  وهذا جواب عن سؤال حول
الوادعي للشيخ جميل الرحمن رحمه هللا،  الدخول في االنتخابات ونصيحة اإلمام

 اآلن وما أشبه حالهم بحال أهل العراق وما يمرون به

 

 

اثنتا عشر سنة  األفغاني ما يقارب : لقد مضى على الجهاد اإلسالمي١السؤال
أصبح  وسقوط ما يقارب المليون والنصف من القتلى الذين نحتسبهم عند هللا،

 الجهاد على وشك االنتهاء وإقامة دولة إسالمية، وبدأ التسابق الحزبي من

المنظمات واألحزاب الجهادية في الحصول على أكثر عدد من المقاعد في مجلس 
لحقائب الوزارية، فتراهم يتجاهلون جماعة الدعوة إلى الكتاب ثّم ا الشورى، ومن

بأن هذه الجماعة هي أول من بدأ بالجهاد في أفغانستان، في  والسنة، مع العلم
إعطاء الحزب الشيعي ستين مقعدًا مع العلم أنّهم لم يشتركوا  حين أنّهم وافقوا على

 مع هذا الموقف؟ تنصحون جماعة الدعوة في التعامل في الجهاد!! فبماذا

 

يبعدوا إخوانهم العاملين هلل سبحانه وتعالى لن يفلحوا،  الجواب: الذين يريدون أن
التضحية من إخواننا األفغانيين أن نسمع منهم الخير، ما كنا  فقد كنا نتوقع بعد هذه
وال جمهوريًا إلى غير ذلك، كنا نتوقع أن نسمع منهم لقب  نتوقع أن نسمع رئيًسا

هذا األمر رجالً قرشيًا، وهذا يصير ضربة على أمريكا  ؤمنين) ويقلّدون(أمير الم
تمشي بعد روسيا وأمريكا، كنا نتوقع أن نسمع  وعلى روسيا وعلى الدويالت التي

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يقول:  حاكًما يلقّب بأمير المؤمنين فإن الرسول
وعلى آله وسلم: ((إّن هذا  ه((األئّمة من قريش)) ويقول الرسول صلى هللا علي

أقاموا الدّين)) والحديث  األمر في قريش ال يعاديهم أحد إالّ كبّه هللا على وجهه ما



 .في "صحيح البخاري" من حديث معاوية

 

والدعاة إلى هللا خصوًصا أخانا جميل حفظه هللا تعالى ومن سلك  لكن من زمن قديم
بالعقيدة، ولما كانت المسألة لفيف،  -يحرصون على أن يبدءوا أو- مسلكه يبدءون 

التي تجمع الصوفي والشيعي والفاسق والصالح ثم بعد  هذه التي نخشاها الحزبية
ألنه لم يكن البناء من أول األمر بناًء إيمانيًا،  ذلك يرجعون يتقاتلون على الكراسي،

في كتابه هللا، استسالم لحكم هللا، رب العزة يقول  استسالم لكتاب هللا ولسنة رسول
حتّى يحّكموك فيما شجر بينهم ثّم ال يجدوا في  الكريم: {فال وربّك ال يؤمنون

تسليًما }، ويقول سبحانه وتعالى: {فليحذر  أنفسهم حرًجا مّما قضيت ويسلّموا
يصيبهم عذاب أليم }، ويقول سبحانه  الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو

مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمًرا  كان لمؤمن وال وتعالى في كتابه العزيز: {وما
 .{ فقد ضّل ضالالً مبينًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص هللا ورسوله

 

اإلسالم بالقتال بينهم، ثم بعد ذلك  فإذا كان األمر كذا فيخشى من أن يشغلهم أعداء
النصر للمسلمين وقد حقق هللا  .يرجع أعداء اإلسالم أو يتمكن عمالء الشيوعية

ولماذا يتنازعون على  !فلماذا يتخاذلون؟! ولماذا يتنازعون على الكراسي؟

كلّكم راع، )) :مسؤولية عظيمة؟! الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يقول

شيء في  واإلمام أيّ  ((وكلّكم مسئول عن رعيّته، اإلمام راع ومسؤول عن رعيّته
الرجل  هللا عز وجل، لكن ينبغي أن يقلّد لهذا المنصبالبالد يكون مسئوالً عنه أمام 

الصالح القرشي، ثم بعد ذلك يجتمع أهل الحل والعقد ويتشاورون في أعضاء 
فإن هللا عز وجل يقول في كتابه الكريم: {وإذا جاءهم أمر من األمن أو  الحكومة

الّذين به ولو ردّوه إلى الّرسول وإلى أولي األمر منهم لعلمه  الخوف أذاعوا
 .{ يستنبطونه منهم

 

وجل  أما مسألة التصويت فهي تعتبر طاغوتية فليبلغ الشاهد الغائب فإن هللا عز
أم } :يقول في كتابه الكريم: {أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا ال يستوون }، ويقول

 حسب الّذين اجترحوا الّسيّئات أن نجعلهم كالّذين ءامنوا وعملوا الّصالحات سواءً 

ياهم ومماتهم ساء ما يحكمون }، ويقول مبينًا أن الفاسق ال يستوي مع مح
نجعل الّذين ءامنوا وعملوا الّصالحات كالمفسدين في األرض أم نجعل  المؤمن: {أم

 .{ المتّقين كالفّجار

 

 والتصويت يجعل صوت العالم الفاضل وصوت الخمار واحدًا، بل أقبح من هذا



د، ورب العزة يقول حاكيًا عن امرأة عمران: المرأة صوتها وصوت الرجل واح
كاألنثى }. والرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يقول: ((ال يفلح  {وليس الذّكر

 .((إلى امرأة قوم أسندوا أمرهم

 

ويحتسب، وال  فأنا أنصح أخي في هللا جميل الرحمن حفظه هللا تعالى أن يصبر
  .ا أنزل هللا بها من سلطانيدخل في هذه االنتخابات الجاهلية التي م

 

فيقول:  !والنبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يقول: ((يقول هللا تعالى: يا آدم
قال:  لبّيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: أخرج بعث النّار. قال: وما بعث النّار؟

من كّل ألف تسع مائة وتسعةً وتسعين))، ويقول تعالى في كتابه الكريم: {وإن 
أكثر من في األرض يضلّوك عن سبيل هللا }، ويقول سبحانه وتعالى: {وما  تطع

ولو حرصت بمؤمنين }، ويقول: {وقليل من عبادي الّشكور }، ما يغتر  أكثر النّاس
 السيل، بالكثرة غثاء كغثاء

 

 .الفاسدون …وأنا أسألكم أيها األخوة: الصالحون في مجتمعنا أكثر أم الفاسدون؟

 

أن ال  خواننا يعرفون أن الصالحين ال ينجحون في هذا، من أجلأمر مخطط يا إ
  ينجح الصالحون جاءوا باالنتخابات،

 

نبتعد عن هذه االنتخابات، وهللا سبحانه وتعالى  فينبغي أن نكفر بهذا التصويت وأن
نقاتلهم؛ ألنّهم مسلمون والمسلم ال يحل له أن  سيجعل بأسهم بينهم. ثم أيًضا ال

ونتقي هللا سبحانه وتعالى، فإن هللا عز وجل  لمسلم بل نصبر ونحتسبيقاتل أخاه ا
 يجعل له مخرًجا ويرزقه من حيث ال يحتسب يقول في كتابه الكريم: {ومن يتّق هللا

}. 

 

 .الرحمن المرجع: كتاب مقتل جميل


