
 الرحيم الرمحن هللا بسم

مُْْإنْ ﴿ ُك  ْ﴾لِِلَِِْْإَّلْْاْل 
  سابقاهتا،   خبالف  خمتلط  بنظام  املرة  هذه  وستكون   م،2021  الثاين/نوفمرب  تشرين  28  يف   برملانية  انتخاابت  ستانقرغيز   يف  ستجري

  نظام   نفسه   الوقت  يف   دمسيستخ  وكذلك  البلد  مستوى  على  حزبية  لقوائم  التصويت  يكون   حيث  النسب   النظام  فيها  سيستخدم  أي
  حت   احلملة  وتستمر...  متعددة  انتخابية  دوائر  إىل  البلد  يقسم  إذ  معينة  دائرة  يف  معينني  ملرشحني  أيضا    التصويت  يكون   حيث  األغلبية
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 الربملانية،  االنتخاابت  هذه  يف  الشرعي  احلكم  قرغيزستان   ملسلمي  نبني  أن   نود  ولذلك  الشرعي،  ابحلكم  االلتزام  املسلم  على  إن 

  الربملان  ذلك  وأعمال   الربملان   أعضاء  أعمال  على  ابلوقوف  وذلك  الربملانية  االنتخاابت   واقع  معرفة  من  بد  ال  فيها  الشرعي  احلكم  وملعرفة
 . الربملانية االنتخاابت يف الشرعي احلكم إىل الوصول ميكننا ذلك ضوء وعلى ومسؤولياته، وحقوقه

 الرئيسة  الربملان   أعمال  أن  يتضح  (،85  املادة  ،80  املادة  ،76  )املادة  قرغيزستان   دستور  من  العالقة  ذات  املواد  ىعل  وابالطالع
  املعاهدات   على  التصديق  الوزراء،  جملس  وأعضاء  ونوابه  الوزراء  لرئيس  الثقة  إعطاء  وتفسريها،  وتعديلها  القوانني  وسن  التشريع:  هي

 العمل  فيما  شرعا    جائزة  غري  أعمال  هي  األوىل  الثالثة  األعمال  أن   يتبني  األعمال  هذه  يف  وابلنظر...  اسبة واحمل  الرقابة  نقضها،  أو  الدولية
 : الشرعية األحكام وفق كان   إن  شرعا   جائز عمل واحملاسبة الرقابة وهو الرابع

  النزول   هو  الواجب  بل  بحانه،س  اخلالق  مكان   مشرعا    نفسه  جيعل  أن   للمسلم  يصح  وال  وحده،  هلل  هو  اإلسالم  يف  فالتشريع  -1
َْْوَمْا﴿ :  تعاىل  قال  واالختيار،  للتصويت  خاضعة  الشرعية  األحكام  جيعل  أن   له   يصح  ال  أنه  كما   نقاش،   دون   وأخذه  الشرعي  احلكم  عند

ِمنْ َْْكانَْ ِمَنةْ َْْوَّلِْْْلُمؤ  ْرَْْوَرُسولُهُْْْالِلََُْْْقَضىِْْإَذاُْْمؤ  َْْأم  ََيَةََُْْْلُمَُْْْيُكونََْْْأنْ ًا  ﴾، اًُْمِبينَْْضََلّلًَْْْضلَْْْفَ َقدْ َْْوَرُسوَلهُْْْالِلََْْْيَ ع صَِْْْوَمنْ َْْأم رِِهمْ ِْْمنْ ْْاْلِ 
 للشعب  التشريع الرأمساليون  جيعل حيث والدولة احلياة عن الدين وفصل العلمانية عن منبثقة غربية فكرة هو احلالية ابلصالحيات والربملان 

 . سبحانه  اخلالق يف التشريع حيصر الذي اإلسالم يناقض وهذا قوهلم، حسب الشعب ممثلي الربملان  أعضاء طريق عن
  تطبق   قراطيةالدمي   األنظمة  يف  احلكومة  إن   حيث  الكفر،   أحكام  لتطبق  هلا  التوكيل  من  نوع  فهو  للحكومة   الثقة  إعطاء  أما  -2
  أمر   هللا   ألن   الكفر  أحكام  سالنا  على  ليطبق  شخص  أي   توكيل  جيوز  ال  أنه  شك  وال   هللا،  دون   من  البشر  يضعها  اليت  والقوانني  الدستور
ُكمْ َْْوَأنِْ﴿:  قائل  من  عز  فقال  الشرع  أبحكام  ابحلكم نَ ُهمْ ْْاح  َواَءُهمْ ْْتَ َتِبعْ َْْوَّلْْْالِلَُْْْأَن  َزلَِْْْبَاْْبَ ي   َذر ُهمْ َْْأه  ِتُنوكََْْْأنْ َْْواح  َْْمْاْْبَ ع ضَِْْْعنْ ْْيَ ف 

اَْْفِإنْ ِْْإَلي كَْْْالِلَُْْْأَن  َزلَْ َْْكِثَْيَْْوِإنَْْْذُنُوِِبِمْ ْْبِبَ ع ضُِْْْيِصيبَ ُهمْ َْْأنْ ْْالِلَُْْْرِيدُُْيَْْْأََّنَاَْْفاع َلمْ ْْتَ َوَلو  مَْْْ*َْْلَفاِسُقونَْْْالَناسِِْْْمنًَْا َاِهِلَيةَِْْْأَفُحك  ُغونَْْْاْل  ْْيَ ب  
َسنَُْْوَمنْ  مْالِلَِِْْمنََْْأح   . مةاحلر  ظاهر حرام هو الشرع بغري حتكم حلكومة الثقة إعطاء  فإن  وعليه ﴾،يُوِقُنونَِْْلَقو مْ اًُْحك 

  خمالفات   وفيها  الوضعية،  والقوانني  الدستور  على  مبنية  املعاهدات  هذه  فإن   الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  على  املصادقة  وأما  -3
ْْالِلَََُْْْي َعلََْْْوَلنْ ﴿:  تعاىل  لقوله  شرعا    يصح   ال  أمر  وهو  املسلمني،  على  للكفار  سبيل   إعطاء  فيها  يكون   ما  وغالبا    ظاهرة،  شرعية

ِمِنيََْْعَلىِْفرِينَِْلل َكا  . ﴾َسِبيَلًْْال ُمؤ 

  والنهي  ابملعروف   األمر  ابب  يف  داخل  وهو  املسلمني  على  واجب  أمر  فهو  الشرع  أحكام  وفق  وحماسبتها  احلكومة  مراقبة  أما  -4
ِ    َعن    ان  ال َيمَ   ب ن    ُحَذي  َفةَ   َعن    سننه  يف  الرتمذي  رواه  ما   ذلك  ومن  والسنة،  الكتاب  من  كثرية  أدلة  وعليه  املنكر  عن ْ»َواَلِذي:ْْقَالَ   ملسو هيلع هللا ىلص   النَّب 

َهُونَِِْْْبل َمع ُروفَِْْْلَتأ ُمُرنَْْْبَِيِدهِْْْنَ ف ِسي ُعونَهُْْْثَُِْْْمن هُِْْْعَقاِبًَْْْعَلي ُكمْ ْْيَ ب  َعثََْْْأنْ ْْالِلََُْْْلُيوِشَكنََْْْأوْ ْْال ُمن َكرَِْْْعنْ َْْوَلتَ ن   َتَجابَُْْْفََلَْْْتد  َْلُكم «،ْْيُس 
 . جائز غري أمر الوضعية القوانني وفق وحماسبتها  احلكومة مراقبة لكنْ.َحَسن   َحد يث   َهَذا ع يَسى أَبُو َقالَ 
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 ولذلك  الشرع،   أحكام  وفق  ولكن  احملاسبة  هو  الربملان  يف   جائزا    يكون   أن  ميكن  الذي   الوحيد   العمل  أن  يظهر  البيان   هذا  ضوء  ويف
 : يلي  مبا إجيازها وميكن للشرع، خمالف غري ترشحه ون ليك عدة أمورا   يراعي أن  عليه للربملان  يرتشح  أن  يريد من فإن 

 يظهر  وأن   الكفر،  تطبق  حلكومة  الثقة  إعطاء  ورفضه  الكفر  أنظمة  ورفضه  هللا  دون   من  التشريع  رفضه  بوضوح  للناس  يبني  أن   -أ
 جنح  ما  إذا  فعال    كله  بذلك  لتزمي  وأن   مكاهنا،  الراشدة  اخلالفة  هو  الذي  اإلسالم  نظام  وإقامة  الكفر  أنظمة  تغيري  على  يعمل  أنه  بصراحة

 . االنتخاابت يف
 أساس  على   احلكومة  وحملاسبة  احلق  لقول  منربا    الربملان  قبة  اختاذ  على  ويعمل  والسنة  الكتاب  من  مستنبطا    برانجما    يتبن   أن   -ب
 . انتخابه جرى ما إذا اإلسالم
  ترشح  إذا بل وحنوها، والعلمانية القومية كاألحزاب  إليه وتدعو اإلسالم غري تتبن جمموعة أو حزب  ضمن يكون   أن  له جيوز  ال -ج

  اإلسالم   وإقامة  الكفر  أنظمة  هدم  هدفها  يكون   وأن   والسنة  الكتاب  من  مستنبطا    القائمة  هذه  برانمج   يكون  أن  فينبغي  حزبية   قائمة  يف
  أن  هلا  جيوز  ال   كما  الكفر،  أنظمة  وإزالة  الفةاخل  إبقامة  تطبيقه  إىل  ودعت  اإلسالم  تبنت   إذا  إال  ترتشح  أن   للقوائم  جيوز  وال.  مكاهنا 
 . اإلسالم  أساس على قائمة غري  جمموعات مع انتخابية حتالفات يف تدخل

 من  نوع   هو  التصويت   ألن   األعلى،  يف  املذكورة   الشروط   فيه  توفرت   إذا  إال  الربملان   ليدخل  لشخص   التصويت   يصح   ال   وكذلك
 أو  هللا  دون   من  لتشرع   جهة   أو   لشخص   التصويت   يصح   فال   جائز،   أمر   يف   تكون  أن  جيب   بل   حمرم،   يف   تصح   ال   والوكالة   الوكالة، 

 . اإلسالم  أساس غري على احلكومة لتحاسب أو للشرع خمالفة ومعاهدات اتفاقيات لتمضي أو الكفر أحكام لتنفذ
 من  للمسلمني  املصاحل  بعض  يقحتق  من  سيمكنهم  الربملان   دخوهلم  إن   قائلني  للربملان   الرتشح  ألنفسهم  يربرون   املسلمني  بعض  إن 

  املرشحون   يكثر  عندما  اإلسالم  دولة  إقامة  إىل  مستقبال    يؤدي  أن   ميكن  أو...  اخلمار  منع  ومقاومة  واملدارس  املساجد  بناء  مثل
  هذا   إىل  سبقهم  من  هناك  أن   نسوا  كما  الشرع،   مبخالفة  يكون  أن   جيوز  ال  املسلمني  مصاحل  حتقيق  أن   هؤالء  ونسي  إخل،...  املسلمون 

 واملسلمني،  اإلسالم على وابال   كانت  عملهم  نتيجة لكن الربملاانت، ودخلوا الربملانية االنتخاابت يف وشاركوا عدة إسالمية بالد يف القول
 . الكنانة مصر يف حصل ما ذلك على مثال   ويكفي

  غري   وهذا...  اجملتمع  عن  منفصلني  إلسالميةا  الدعوة  محلة  جيعل  الربملانية  االنتخاابت  يف  املشاركة  عدم  إن   يقول  من  املسلمني  ومن
 برسول  أتسيا   اجملتمع  مع يتفاعلوا وأن  اجملتمع غمار خيوضوا أن  اإلسالمية الدعوة محلة على بل العزلة، عيني ال املشاركة عدم ألن  صحيح،

  وعدم   ابلشرع  التقيد  يف  ابتِ    ملسو هيلع هللا ىلص   ولهق  كان   بل  سلطتهم  يف  الكفار  يشارك  مل  ولكنه  مكة،  يف  اجملتمع  مع  قوي    صراعا    خاض  الذي   ملسو هيلع هللا ىلص   هللا
َم رََْْْهَذاْْأَت  ُركََْْْأنْ َْْعَلْىَْْيَساِريِْْفَْْْوال َقَمرَََْْْيِيِِن،ِْْفْْْالّشم سََْْْوَضُعواَْْلوْ َْْوَالِلِّْ»:  قال  حني  اإلسالم،  من  شيء  أي  عن  التنازل َْْحّتْْْاْل 
ِلكََْْأوْ ْالِلُّْْيُظ ِهَرهُْ ُتهَُْْماِْفيهَِْْأه   . هشام  ابن ريةس يف جاء كما  «،تَ رَك 

 يف   ذكرانها  اليت  الشرعية  الشروط  وفق  ابلرتشح  مجاعة  أو  شخص  ألي   تسمح   لن  قرغيزستان   يف  السلطات  أن  الواضح  من  إن 
ِْْصَراِطْيَْْهَذاَْْوَأنَْ﴿:  تعاىل  قال.  احلرام  عن  واالبتعاد  االنتخاابت  هذه  يف  املشاركة  عدم  هو  الوارد  الوحيد  اخليار  فإن   ولذلك  األعلى،

َتقِْ  . ﴾تَ تَ ُقونََْْلَعَلُكمْ ِْبهَِْْوَصاُكمْ َْذِلُكمْ َْسِبيِلهَِْْعنْ ِْبُكمْ ْفَ تَ َفَرقَْْالسُُّبلَْْتَ َتِبُعواَْوَّلَْْفاتَِبُعوهُْاًْيمُمس 
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