
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ة أجوبة الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك(ل)سلس

 عن الديمقراطيةجواب سؤال 

 Irfan Abu Naveed إلى 

 

 السؤال:
ة اإلسالمية في عصرنا الحاضر المفاهيم الخاطئة والمعتقدات الباطلة الدخيلة على ديننا الحنيف والتي لقد غزت األم

بعض  أن، الباطلة. المشكلة الخطيرة عندنا تضاد وتصادم العقيدة اإلسالمية من كل وجه وجانب، ومنها الديمقراطية

شرعية من القرآن الكريم ها بأدلة ليع ستدلونهم ياطية من اإلسالم، والمسلمين في إندونيسيا يزعمون أن الديمقر

 والسنة النبوية بالمفاهيم الضالة، بالتكلف في استعمال هذه األدلة.

 الديمقراطية؟ فيرأيك يا شيخنا هو ما ف. 1

 تخلص من هذه المشكلة الخطيرة؟يمكن ال. وكيف 2

 نك النصيحة المتعقلة بهذا األمر.هذا األمر. ما رأيك يا شيخنا؟ وأطلب محول  اكتاب. أريد أن أكتب 3

 

 الجواب:  

 وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته

ِإِن الديمقراطية تعني السيادة للشعب، فهو يشرع من دون اهلل، أي يحلل ويحرم من دون اهلل، واهلل سبحانه يقول: )

ي الحديث الشريف الذي أخرجه الطبراني في الكبير عن َعِديِّ (، وفاْلُحْكُم ِإلَّا ِللَِّه َيُقصُّ اْلَحقَّ َوُهَو َخْيُر اْلَفاِصِليَن

َيا َعِديُّ اْطَرْح َهَذا اْلَوَثَن ِمْن »ْبِن َحاِتٍم َقاَل: َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوِفي ُعُنِقي َصِليٌب ِمْن َذَهٍب، َفَقاَل: 

( اتََّخُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهلِلْيِه َوُهَو َيْقَرُأ ُسوَرَة َبَراَءَة َفَقَرَأ َهِذِه اْلآَيَة )، َفَطَرْحُتُه َفاْنَتَهْيُت ِإَل«ُعُنِقَك

َأَلْيَس ُيَحرُِّموَن َما َأَحلَّ اهلُل َفُتَحرُِّموُنُه، وُيِحلُّوَن َما َحرََّم اهلُل »َحتَّى َفَرَغ ِمْنَها، َفُقْلُت: إنَّا َلْسَنا َنْعُبُدُهْم، َفَقاَل: 

 ، ولذلك فإن من يشرع من دون اهلل إثمه كبير كبير.«َفِتْلَك ِعَباَدُتُهْم»ُقْلُت: َبَلى، َقاَل: « َفَتْسَتِحلُّوَنُه؟

 للبشر وليس لرب البشر. فالديمقراطية من هذا الباب نظام كفر ألنها تجعل التشريع 

 ومن باب آخر فهي تقول بالحريات األربع: العقيدة، والفكر، والملكية، والشخصية.

فتجيز أن يعتقد المرء ما يشاء، فله أن يبدل دينه كما يشاء، وله أن يقول الرأي الذي يريد حتى لو طعن في 

ا ما دام يرضي الطرفين. وهذا أمر محرم في المقدسات... وله أن يملك بالحالل والحرام، وله أن يعاشر بالزن

 اإلسالم، فالردة حرام، والزنا حرام، والتملك بوسائل غير مشروعة حرام، والقول بالسب والشتم كذلك حرام.

 .وهكذا فإن الديمقراطية بإطالقها للحريات كذلك هي نظام كفر ألنها تعني التحلل من األحكام الشرعية 

https://www.facebook.com/irfan.ramadhanalraaqiy


" اطلبه من مكتب الحزب في بلدك، ففيه تفصيل مسألة الديمقراطية وكيف أنها نظام كفرالديمقراطية وهناك كتاب "

 نظام كفر.

 وفي الختام أقرئك السالم، وأدعو لك بالعون والتوفيق فيما تكتبه من خير لإلسالم والمسلمين.

 

 أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 هـ1131رجب  22

 م2213أيار/مايو  32

 

 فحة األمير على الفيسبوك:رابط الجواب من ص

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=169916923176393&set=a.154439224724163.107
3741827.154433208058098&type=1&relevant_count=1 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=169916923176393&set=a.154439224724163.1073741827.154433208058098&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=169916923176393&set=a.154439224724163.1073741827.154433208058098&type=1&relevant_count=1

