
 ليست من االسالم الديمقراطية
 هللا أنزل بما يحكم لم ومن) : هللا كتاب من اتباي نصرخ أن العجب أعجب من ان

(  الظالمون هم فأولئك هللا أنزل بما يحكم لم ومن) : 44 آية(  الكافرون هم فأولئك

ز بعد جو  ن. ثم   47 آية(  الفاسقون هم فأولئك هللا أنزل بما يحكم لم ومن)  45 آية

في ذلك الديمقراطيه والتي هي ليست مما أنزل هللا بل تضاد  حكم هللا عز وجل 

 ه من المفاسد والفتن في بالد المسلمين.تحدثكثيرا من الجوانب مع ما أ

علماء الممن يبين الحق للناس وال يكتمه من  غيرنارمي وليس هذا فحسب بل ن

ومن سار على دربهم  -العلم الراسخين في -السنه المحضه علماء -الربانيين 

يقولون بحرمة الديمقراطية الذين  -لرأي والهوىاتباعا للحديث واالثر ال اتباعا ل

              رميهم بالتشدد والتنفير عن دين هللا عز وجل .    ن - وأنها ليست من االسالم

  .!سبحانك هذا بهتان عظيم

 قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما آمنوا أنهم يزعمون الذين إلى تر ألم) : تعالى قال

 أن الشيطان ويريد به يكفروا أن أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون

 ( .  بعيدا ضالال يضلهم

 :-تفسيره في-هللا رحمه– كثير ابن قال

 رسوله على هللا أنزل بما اإليمان يدعي من على ، وجل عز ، هللا من إنكار هذا

 غير إلى الخصومات فصل في التحاكم يريد ذلك مع وهو ، األقدمين األنبياء وعلى

 من رجل في أنها:  اآلية هذه نزول سبب في ذكر كما ، رسوله وسنة هللا كتاب

.    محمد وبينك بيني:  يقول اليهودي فجعل ، تخاصما  اليهود من ورجل  األنصار

 ، المنافقين من جماعة في:  وقيل.    األشرف بن كعب وبينك بيني:  يقول وذاك

 ، ذلك غير وقيل.  الجاهلية حكام إلى يتحاكموا أن أرادوا ، اإلسالم أظهروا ممن

 إلى وتحاكموا ، والسنة الكتاب عن عدل لمن ةذام   فإنها ، كله ذلك من أعم واآلية

                               . هاهنا بالطاغوت المراد وهو ، الباطل من سواهما ما

 ويريد به يكفروا أن أمروا وقد  الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون: )  قال ولهذا

 وإلى هللا أنزل ما إلى تعالوا لهم قيل وإذا.  بعيدا ضالال يضلهم أن الشيطان

 انتهى ( .  صدودا عنك يصدون المنافقين رأيت الرسول

 



 مهما فاآلراء ،(واألرض السموات لفسدت أهواءهم الحق اتبع ولو: )تعالى قالو

 بقيود التقيد من إذا   بد فال واالنحراف، للخطأ عرضة فهي أصحابها منازل كانت

 .وآفاتها اآلراء مخاطر من السالمة المجتمع ليضمن الشريعة

 (.لعنتم األمر من كثير في يطيعكم لو هللا رسول فيكم أن واعلموا: )تعالى هللا قال

 في أطاعكم ولو رأيكم، من لكم أتم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول أن: أي

 حول تدور المفسرين وعبارات وحرجكم، عنتكم إلى ذلك ألدى تختارونه ما جميع

 . هذا

 إيمانا   وأصدقهم عقال   وأرجحهم نفوسا   الناس أزكى وهم هللا رسول أصحاب مع وهذا

 ! ؟ والضالل واالنحراف الجهاالت أهل من بغيرهم فكيف قلوبا   وأبرهم

 أرد رأيتني فلقد الدين على الرأي اتهموا: )عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال

 وذلك الحق عن آلو ما فوهللا اجتهادا   برأيي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر

"( وتأبى أرضى تراني: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لي قال حتى جندل أبي يوم

 .والطبراني والطبري البيهقي أخرجه

 ال وسلم، عليه هللا صلى ورسوله هللا سنه ما السنة: )عنه هللا رضي أيضا وقال

 البن القيم الموقعين أعالم(. لألمة سنة الرأي خطأ تجعلوا

 جاء فقد الحادثة، تلك في منه بدر ما ليكفر الصالحة األعمال في عمر اجتهد ولقد

 من وأعتق وأصلي وأصوم أتصدق زلت ما: )قال أنه" السيرة" في إسحاق ابن عند

 (. خيرا   يكون أن رجوت حتى به تكلمت الذي كالمي مخافة يومئذ   صنعت الذي

َحابَ  إِيَّاُكم  " :  رضي هللا عنه ايضا قال ُعَمرَ  وعن أ يِ  َوأَص  َداءُ  فَِإنَُّهم  ,  الرَّ  السُّنَنِ  أَع 

يَت ُهمُ ,  فَُظوَها أَن   األََحاِديثُ  أَع  أ يِ  فَقَالُوا َيح   الموقعين أعالم"  َوأََضلُّوا فََضلُّوا,  ِبالرَّ

 أتيناه صفين من عنه هللا رضي حنيف بن سهل قدم لما: قال وائل أبي وعن 

 أرد أن أستطيع ولو جندل، أبي يوم رأيتني فلقد الرأي اتهموا: )فقال نستخبره،

 وضعنا وما أعلم، ورسوله وهللا لرددت أمره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على

 ما األمر، هذا قبل نعرفه أمر إلى بنا أسهلن إال يفظعنا؛ ألمر عواتقنا على أسيافنا

 الشيخان، رواه!(. ؟ له نأتي كيف ندري ما خصم؛ علينا انفجر إال خصما   منها نسد

 .البخاري لفظ وهذا

 

 



 :أوال  

 من مجموعة وهي ، اليونانية من مشتقة هي بل ، عربية كلمة ليست الديمقراطية

 ، الشعب أو ، الناس عامة:  وتعني ،(  ديموس)  DEMOS:  األولى:  كلمتين

 ، الناس عامة حكم:  معناها فيصبح ، حكم:  وتعني ،(  كراتيا)  KRATIA:  والثانية

 . الشعب حكم:  أو

 :ثانيا  

 من أو ، للشعب التشريع سلطة يجعل حيث ؛ لإلسالم مخالف نظام الديمقراطية

 بل ، تعالى هللا لغير فيه الحكم فيكون:  وعليه ،( البرلمان كأعضاء) عنهم ينوب

 األغلبية اتفاق ويصبح ، باألكثرية بل ، بإجماعهم ليست والعبرة ، ونوابه ، للشعب

 النظم هذه ففي ، والعقل ، والدين ، للفطرة مخالفة كانت ولو ، لألمة ملزمة قوانين

 الشرعية األحكام وإلغاء ، الربوية والفوائد ، المثليين وزواج ، اإلجهاض تشريع تم

 المتمسكين ويحارب اإلسالم يحارب النظام بهذا بل ، الخمر وشرب الزنا وإباحة ،

 . به

 أن ونهى ، الحاكمين أحكم وأنه ، وحده له الحكم أن كتابه فيه تعالى هللا أخبر وقد

 . حكما   منه أحسن أحد ال أن وأخبر ، حكمه في أحد به يُشرك

مُ ) :  تعالى هللا قال ِ  لِِلَِّ  فَال ُحك  مُ  إِنِ : )  تعالى وقال ، 12/غافر(  ال َكبِيرِ  ال عَِلي   إِالَّ  ال ُحك 

ينُ  َذِلكَ  إِيَّاهُ  إِالَّ  تَع بُُدوا أاَلَّ  أََمرَ  لِِلَِّ  ثَرَ  َولَِكنَّ  ال قَي ِمُ  الد ِ  40/يوسف(  يَع لَُمونَ  ال النَّاِس  أَك 

ُ  أَلَي سَ : ) تعالى وقال ، َكمِ  ّللاَّ ُ  قُلِ : )  تعالى وقال ، 8/التين( ال َحاِكِمينَ  بِأَح  لَمُ  ّللاَّ  أَع 

ِض  السََّماَواتِ  َغي بُ  لَهُ  لَبِثُوا بَِما َر  ِمع   بِهِ  أَب ِصر   َواأل   َوِلي    ِمن   ُدونِهِ  ِمن   لَُهم   َما َوأَس 

ِركُ  َوال ِمهِ  فِي يُش   ، 26/الكهف(  أََحدا   ُحك 

مَ : )  تعالى وقال  َسنُ  َوَمن   يَب غُونَ  ال َجاِهِليَّةِ  أَفَُحك  ما   ّللاَِّ  ِمنَ  أَح  م   ُحك  (  يُوِقنُونَ  ِلقَو 

 . 50/المائدة

 ، أحكام من يُصلحهم وما لهم يَصلح ما يعلم وهو ، الخلق خالق هو وجل عز وهللا

 فضال لهم يصلح ما يجهلون وهم ، والعادات واألخالق العقول في يتفاوتون والبشر

 في الشعب حكمها التي المجتمعات فإن ولذا ، لغيرهم َيصلح بما علم على يكونوا أن

 . المجتمعات وتفسخ ، األخالق وانحالل ، الفساد إال فيها يُر لم والقوانين التشريعات

 

 



 ( : 1066/  2" )  المعاصرة والمذاهب األديان موسوعة"  في جاء

 : نيابية ديمقراطية"

 بواسطة السيادة مظاهر الشعب فيها يمارس التي الديمقراطية النظم مظاهر أحد

 المباشر التدخل بحق الشعب يحتفظ وفيها ، الشعب من نواب من منتخب مجلس

 : أهمها ، مختلفة وسائل طريق عن السيادة مظاهر بعض لممارسة

 للقانون مشروع بوضع الشعب أفراد من عدد يقوم بأن:  الشعبي االقتراع حق. 1

ت النيابي المجلس يناقشه ثم ، مفصَّال   أو مجمال   ِّ  . عليه ويصو 

 الشعب على له البرلمان إقرار بعد القانون يُعرض بأن:  الشعبي االستفتاء حق. 2

 . فيه كلمته ليقول

 لالعتراض الدستور يحدده الناخبين من لعدد حق وهو:  الشعبي االعتراض حق. 3

 في الشعب على عرضه ذلك على ويترتب ، صدوره من معينة مدة خالل في

 المعاصرة الدساتير معظم تأخذ وبه ، بطل وإال …نُف ِّذ عليه وافق فإن ، عام استفتاء

. 

 واالنقياد الطاعة في الحديثة الشرك صور أحد الديمقراطية النظم أن في شك وال

 التشريع في وحقه وتعالى سبحانه الخالق سيادة تُلغى حيث ، التشريع في أو

 ُدونِهِ  ِمن   تَع بُُدونَ  َما: )  يقول تعالى وهللا ، المخلوقين حقوق من وتجعلها ، المطلق

َماء   إِالَّ  ي تُُموَها أَس  ُ  أَن َزلَ  َما َوآَبَاُؤُكم   أَن تُم   َسمَّ مُ  إِنِ  ُسل َطان   ِمن   ِبَها ّللاَّ  أََمرَ  لِِلَِّ  إِالَّ  ال ُحك 

ينُ  َذِلكَ  إِيَّاهُ  إِالَّ  تَع بُُدوا أاَلَّ  ثَرَ  َولَِكنَّ  ال قَي ِمُ  الد ِ  ، 40/يوسف(   يَع لَُمونَ  الَ  النَّاِس  أَك 

مُ  إِنِ : )  تعالى ويقول  . انتهى"  57/األنعام(   لِِلَِّ  إِالَّ  ال ُحك 

 : ثالثا  

 ، فاسد ظن وهذا!  الحرية:  يعني"  الديمقراطية"  لفظ أن ، الناس من كثير يظن

 حرية:  هنا بالحرية ونعني ،"  الديمقراطية"  إفرازات إحدى هي الحرية كانت وإن

 مفاسد لها أيضا وهذه ، الرأي إبداء وحرية ، األخالق في التفسخ وحرية ، االعتقاد

 الرسل في الطعن إلى األمر وصل حتى ، اإلسالمية المجتمعات على كثيرة

 بالتبرج وُسمح ،"  الرأي حرية"  بحجة ، والصحابة القرآن وفي ، والرساالت

 ، طويلة سلسلة في وهكذا ، الحرية بحجة الهابطة واألفالم الصور ونشر والسفور

 .وديني ا   ، خلقي ا   ، األمة إفساد في تساهم كلها

 



 : رابعا  

 وهذا!  اإلسالم في"  الشورى"  يعادل"  الديمقراطية"  لفظ أن الناس بعض ويظن

 : منها ، كثيرة وجوه من فاسد ظن

 ال التي الشؤون وفي ، النازلة أو ، المستحدثة األمور في تكون الشورى أن. 1

 قطعيات يناقش فهو"  الشعب حكم"  وأما ، السنَّة أو القرآن من نص فيها يفصل

م ، الحرام تحريم فيرفض ، الدين  بيعها أبيح فالخمور ، أوجبه أو هللا أباحه ما ويحر ِّ

 عمل وعلى اإلسالمية المؤسسات على وضي ِّق ، كذلك والربا والزنا ، القوانين بتلك

 ! ؟ الشورى من هذا وأين ، للشريعة مضادة فيه وهذا ، القوانين بتلك هللا إلى الدعاة

 والوعي والفهم والعلم الفقه من درجة على أناس   من يتكون الشورى مجلس. 2

 مجالس وأما ، ملحد أو كافر عن فضال   ، أحمق وال مفسد يُشاور فال ، واألخالق

 ، مفسد أو ، كافر النيابة يتولى فقد ، سبق ما لكل اعتبار ال فإنه:  الديمقراطية النيابة

 ! .؟ اإلسالم في الشورى من هذا وأين ، أحمق أو

م فقد ، للحاكم ملزمة غير الشورى. 3  قويت المجلس من واحد   رأي الحاكم يقد ِّ

 الديمقراطية في بينما ، المجلس أهل رأي باقي على رأيه سداد ورأى ، حجته

 . للناس ملزما   قانونا   األغلبية اتفاق يصبح النيابية

 تُصلح أنها ربهم بأحكام والثقة ، بدينهم االعتزاز المسلمين على فالواجب هذا ُعلم إذا

 . هللا شرع تخالف التي النظم من والتبرؤ ، وأخراهم دنياهم لهم

 جميع في تعالى هللا بشرع يلتزموا أن – ومحكومين حكَّاما   – المسلمين جميع وعلى

 مقتضى ومن ، اإلسالم غير منهجا   أو نظاما   يتبنى أن ألحد   يحل وال ، شؤونهم

 يلتزم أن ورسوال   نبي ا   وسلم عليه هللا صلى وبمحمد دينا   وباإلسالم رب ا   باهلل رضاهم

 النبي سنَّة يتبعوا وأن ، هللا شرع يعظموا وأن ، وباطنا   ظاهرا   باإلسالم المسلمون

 . وسلم عليه هللا صلى

 

 

 

 

 



 االنتخابات

 لفظها، من مأخوذ معناها واالنتخابات الديمقراطية، صور من صورة واالنتخابات

 لمنصب أكثر أو شخص اختيار تعني وهي االختيار، لغة وهو االنتخاب تعني فهي

                     .المناصب من

 :أنواع ثالثة على وهي

 :الرئاسية االنتخابات: األول

 من النوع هذا يكون االحيان من وكثيرا البالد، رئيس انتخاب حول يدور ومحورها

 الطائلة األموال ضياع من أخرى، محذورات من فيه ما مع أهله األمر منازعة

 بالغش المصحوب المذموم التنافس مع إليها، تكون ما أحوج الدولة تكون والتي

 .القتال إلى كثيرة أحيان في وتصل بل الذمم، وشراء والكذب

 

 :البرلمانية االنتخابات: والثاني

 .النواب مجلس في البرلمانية الكتلة انتخاب حول يدور ومحورها

 

 .المحلية االنتخابات وهي االنتخابات، من ذلك دون ما: والثالث

 

 :وجوه عدة من للشريعة مصادمة - المتقدم بالمعنى - واالنتخابات

 : األول الوجه

 الكريم الشرع نظر إلى ال واختيارهم الناس ذوق إلى الشخص اختيار أمر ترد أنها

 حاكم فمثال للشريعة، مصادمة وغيرها الجهة هذه من فهي األحكام، من يقرره وما

 النظام في لكن الحاكم، هذا في توافرها يجب معينة شروط له اإلسالم في الدولة

 الشخص غير آخر شخصا الناس اختار لو بل الشروط، لهذه قيمة ال الديمقراطي

 .الكريم الشرع يقرره ما على الناس يختاره ما قدم المطلوب

 

 



 : الثاني الوجه

 تسوي فهي المتفاوتة، والدرجات المختلفة المنازل أصحاب بين تسوي االنتخابات أن

( كالمجرمين المسلمين أفنجعل: )الكريم كتابه في يقول وهللا والكافر المسلم بين

 والفاسق التقي بين وتسوي ،(يستوون ال فاسقا كان كمن مؤمنا كان أفمن: )ويقول

: تعالى وهللا والمرأة الرجل بين وتسوي ،(كالفجار المتقين نجعل أم: )يقول وهللا

 والجاهل العالم بين وتسوي( درجة عليهن وللرجال: )ويقول( كاألنثى الذكر وليس)

 (.يعلمون ال والذين يعلمون الذين يستوي هل قل: )يقول وهللا

 الظلم من فيها ألن المطلقة، بالمساواة يأمر وال بالعدل يأمر اإلسالم فإن هنا ومن

 .يخفى ال ما

 

 :الثالث الوجه

 ال ما الكثيرة، واألوقات العظيمة والجهود الطائلة األموال صرف من فيها أن

 عرفها من يعرفه ما المسلمين بين الفتنة من فيها بل ذلك، مثل معها األمر يستحق

 .مفاسدها وعرف

 هذه المرء يرى عندما الديمقراطية، سلبيات من األخرى هي االنتخابية الحمالت)فـ

 هذه لماذا: يتساءل أن البد! أيضا   والقيم واألخالق األموال من تهدر وما الحمالت

 ألغراض استخدامها يمكن التي األموال من الماليين تكلف التي االنتخابية الحمالت

 بين والتفاهة السطحية وتنشر الشعب تغش التي الحمالت هذه بدل الشعب تخدم

 !!(. أبنائه؟

 


