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Abstract A 



  د 

 حكم إقامة األحزاب في اإلسالم

 إعداد
 يوسف عطية حسن كميبي

 إشراف
 وىدانأبو عبداهلل جميل د. 

 الممخص

فػػػػي الدكلػػػػة اإلسػػػػالمية،  السياسػػػػية األحػػػػزاب تيػػػػدؼ ىػػػػذه الدراسػػػػة لبيػػػػاف مػػػػدل مشػػػػركعية 

تمحػػػكرت ىػػػذه األ ػػػكاؿ بثالثػػػة حيػػػث ، األدلػػػةكاسػػػتعراض األ ػػػكاؿ فػػػي حكػػػـ ىػػػذه المسػػػألة مػػػ  بيػػػاف 

 اتجاىات المانعكف بإطالؽ، كالمبيحكف ضمف األصكؿ اإلسالمية، كالمبيحكف بإطالؽ. 

ألكؿ لبيػاف الفصػؿ امقدمػة كأربعػة فصػكؿ كخاتمػة، فجعمػت  ك د انتظـ عقد ىػذا البحػث فػي

النشػػػػأة األخػػػػرل، كتنػػػاكؿ الفصػػػػؿ الثػػػاني  المفػػػاىيـ كعال تيػػػػا مػػػ  بعػػػػض كحقيقتيػػػا مفيػػػـك األحػػػػزاب

األ ػػكاؿ الػػثالث فػػي حكػػـ إ امػػة األحػػزاب  كالفصػػؿ الثالػػث هللسػػتعراض ،السياسػػية التاريخيػػة لزحػػزاب

رأم عرضػػت فيػػو فخيػػر كأمػػا الفصػػؿ الرابػػ  كاألمنا شػػتيا، ك مصػػحكبة باألدلػػة السياسػػية فػػي اإلسػػالـ 

 الدراسة في المسألة كالترجيح، كبينت النظرة المقاصدية لزحزاب.

كختمػػت البحػػث بخاتمػػة بينػػت فييػػا أىػػـ النتػػائج التػػي تكصػػمت إلييػػا الدراسػػة، كالتػػي يمكػػف 

مػػػا دامػػػت تحتػػػػـر الدسػػػتكر العػػػاـ لمدكلػػػػة  ،إجماليػػػا فػػػي إباحػػػة األحػػػػزاب بشػػػتم أشػػػكاليا كمسػػػػمياتيا

مػػػ  العمػػػـ بػػػأف المنػػػا ش الخػػػارجي د. محمػػػد مطمػػػؽ عسػػػاؼ  ػػػد تحفػػػظ عمػػػم ىػػػذا ، ىػػػذا اإلسػػػالمية

 الترجيح.
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 المقدمة

كىـز األحزاب كحده، الحمد هلل الػذم  ،كنصر عبده ،الحمد هلل رب العالميف الذم أعز جنده

الذم أصمح كييصمح كؿ زماف كمكاف، كالصالة كالسالـ عمم خير نبػي ك ػدكة  ،أكرمنا بديف اإلسالـ

إلػم العػدؿ كالحريػػة  ،الػذم أخػرج اهلل بػو النػػاس مػف الظمػـ كالجيػؿ كالفسػػاد ،اهلل محمػد بػف عبػػدك ائػد 

 كاإلخاء.

فػػي المسػػاجد فحسػػب، بػػؿ ىػػك نظػػاـ حيػػاة شػػامؿ كعػػاـ،  ان اإلسػػالـ لػػيس ديػػف عبػػادة محصػػكر 

 فيك ديف عبادة كسياسة كدكلة كمعاممة.

كأبقػػم لنػػا الفػػركع  ،اإلسػػالمي لقػػد كضػػ  اإلسػػالـ األسػػس كالقكاعػػد العامػػة لمنظػػاـ السياسػػي

لتحقيػػؽ الصػػالح كاإلصػػالح فػػي أمػػر ديننػػا  ،ـ مػػ  كػػؿ زمػػاف كمكػػافكر بيػػا بمػػا يػػتالءلنجتيػػد كنطػػ

 بػػؿ ىػػك نظػػػاـ يحػػافظ عمػػم القكاعػػػد ،نػػو لػػػيس جامػػدان أكدنيانػػا، فػػالمميز لمنظػػاـ السياسػػػي اإلسػػالمي 

 .1ت العصر كصالح اإلنسافكيسعم جاىدان لتطكير شكمو كمضمكنو بما يتناسب م  تطكرا ،العامة

كمف األمكر التي ىي مف  بيؿ الفركع القابمة لالجتياد، النظاـ الحزبي، فاألحزاب بمفيكميا 

ف عى  ،النبػػػكم المعاصػػػر لػػػـ تكػػػف مكجػػػكدة فػػػي العصػػػر راء رفػػػت تمػػػؾ الفتػػػرة كجػػػكد جماعػػػات ليػػػا آكا 

مرحمػػة ظيػػكر تكػػتالت  -صػػمم اهلل عميػػو كسػػمـ-سياسػػية، كيمكػػف اعتبػػار مرحمػػة مػػا بعػػد كفػػاة النبػػي 

يمكػف اعتبػار ىػذه ، ك -كفػؽ رؤيتيػا- مػف أجػؿ خدمػة اإلسػالـ كأىمػوسياسية تسػعم لمكصػكؿ لمحكػـ 

الفػرؽ اإلسػالمية التػي يمكػف بعػد ذلػؾ  ترفػكمػا عي  .أكليػةك  بسػيطة سياسػية بصػكرة ان الجماعات أحزابػ

                                                 
 .100 ـ.2002 .نيضة مصر :مصر .1ط .اإلسالم في مواجية التحديات :عمارة، محمد 1
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أف النظاـ الحزبي بر ، م  اإل را-بشكؿ نسبي -عميياالسياسية بمفيكميا المعاصر األحزاب  إسقاط

ت ا كانػفيػك يختمػؼ فػي أنماطػو كأشػكالو عٌمػ ،الحالي  د تطكر بشكؿ كبير كنالو مف التعقيد ما نالو

 .في اإلطار العاـم  اتفا و معيا  ،جماعات داخؿ الدكلة اإلسالميةعميو ال

اإلسػالمية التػي ظيػرت  تطمػؽ عمػم الجماعػات سػابقان كلػـ لػـ تعػرؼ بػاألحزاب التسػمية لكف

كمػ  اعتبػار  ،1فػي كتابػاتيـ المسػمميتطػرؽ الفقيػاء القػدامم إلػم ىػذا  كمػا لػـ، في الدكلة اإلسالمية

يبػيح أك  صػريح يكجػد نػص شػرعي يكػاد نػو هللنني ادعػي أأإهلل  ،أكلية سياسية ان أحزاب الجماعات ىذه

 .2اف كمكافالقابمة لالجتياد بحسب كؿ زم مف  بيؿ الفركع فيي إذان  ،يمن  كجكد مثؿ ىذه التكتالت

أكثػر مػف  هعمػم كجػكد ، إذ لـ يمضً في العالـ المكلد مصطمح األحزاب السياسية حديثإف 

ف فػي بيػاف لذلؾ اجتيد عمماء اإلسػالـ المحػدثك ، فيك مف األمكر المحدثة، 3مف الزماف  رف كنصؼ

ب مطمقان، ف لزحزاي: الرافضتتمثؿ في ، كتراكحت أ كاليـ بيف ثالثة اتجاىاتحكـ األحزاب السياسية

ف لزحزاب بإطال يا، ككػؿ مػنيـ  ػد عػرض يف لزحزاب ضمف األصكؿ اإلسالمية، كالمبيحيكالمبيح

 في  كلو. إليياأدلتو التي استند 

 ارتبػاؾلة، كعػدـ كضػكح حقيقػة األحػزاب، ك اهللخػتالؼ فػي اآلراء حػكؿ ىػذه المسػأكم  ك كع 

أيػػػت أنػػػو هلل بػػػد مػػػف الكتابػػػة فػػػي ىػػػذا ر فقػػػد  ؛العامػػػة فػػػي معرفػػػة الحكػػػـ الشػػػرعي لزحػػػزاب السياسػػػية

                                                 
 .250 ـ.1993 ة.: مركز دراسات الكحدة العربيبيركت. الحريات العامة في الدولة اإلسالمية الغنكشي، راشد: 1
ــة فــي اإلســالم القرضػػاكم، يكسػػؼ: 2 فــي  :محمػػد سػػميـ، العػػكا . 158 .ـ1997 : دار الشػػركؽ.القػػاىرة. 1. طمــن فقــو الدول

 .84 ـ.1983 . المكتب العربي الحديث.6. طالنظام السياسي لمدولة اإلسالمية
متػػرجـ إلػػم العربيػػة عػػف الطبعػػة السادسػػة  .6ـ. 1977: دار النيػػار. بيػػركت. 2. طاألحــزاب السياســية ديفرجيػػو، مػػكريس: 3

 بالمغة الفرنسية. ترجمة: عمي مقمد كعبد الحسف سعد.
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خصكصػػػػان كأف ىػػػػذا األمػػػػر أضػػػػحم هلل بػػػػد مػػػػف بحثػػػػو فػػػػي زماننػػػػا  ،المسػػػػألة هللسػػػػتجالء ؛المكضػػػػكع

 المعاصر.

 أىمية البحث:

لقػػد اختػػرت الكتابػػة تحػػت ىػػذا العنػػكاف، لرةبتػػي فػػي دراسػػة مكضػػكع كا عػػي كحيػػكم، يالمػػس 

 ،لما رأيتو مف أف ىذا المكضكع لػـ يشػب  بحثػان ك حاؿ الناس، كتعـ بو الفائدة، كتيستجمم بو الحقائؽ، 

األمر ةض الطرؼ عف ىذا   ننا هلل نستطيأ إضافة إلمزاؿ بحاجة لدراسة كتحقيؽ كتمحيص،  كما

 كالػػذم أصػػبح مػػف ضػػركريات أم نظػػاـ سياسػػي حػػالي، فجػػاءت ىػػذه ،الػػذم يالمػػس حياتنػػا ككا عنػػا

 سالـ. النظاـ الحزبي في اإل الدراسة لإلجابة عف مدل مشركعية

 الدراسات السابقة:

 هلل أزعػػـ أف ىػػذه الدراسػػة ىػػي الكحيػػدة فػػي ىػػذا المكضػػكع، فقػػد كجػػدت دراسػػات تحػػدثت عػػف

، كلكنيػػػا لػػػـ تشػػػمؿ المكضػػػكع بشػػػتم جكانبػػػو، عػػػدا أف بعػػػض ىػػػذه األحػػػزاب السياسػػػية فػػػي اإلسػػػالـ

لسياسػػية، الشػػريعة، إنمػػا كػػاف مجػػاؿ دراسػػتيـ العمػػـك ا بعمػػكـالدراسػػات  ػػد أعػػدىا ةيػػر متخصصػػيف 

 سياسية.النظرة ال فغمبت عمم دراستيـ

 كمف أىـ الدراسات التي أطمعت عمييا في مكضكع األحزاب السياسية في اإلسالـ:

دار  :سػكريا .1ط .التعددية الحزبية في الفكر اإلسـالمي الحـديث :الدكسكي، ديندار شفيؽ .1

، تنػػاكؿ ـك السياسػػيةدراسػػة  ػػدمت لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػػي برنػػامج العمػػ ـ.2009. الزمػػاف
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فييا الباحث حقيقة األحػزاب السياسػية، كتتبػ  نشػأتيا، كبػيف مػدل مشػركعيتيا فػي اإلسػالـ، 

 .صكؿ اإلسالميةكخمص الباحث إلم ترجيح الرأم القائؿ بإباحتيا ضمف األ

دار  :القػاىرة .1. طالتعددية الحزبية في ظل الدولـة اإلسـالمية عمي جابر العبد: الشاركد، .2

 .ـ2011 السالـ.

كنشػأتيا كتطكرىػا، ثػـ ذكػر أ ػكاؿ البػػاحثيف  ةحقيقػة الدكلػة اإلسػػالمي فييػا الباحػث تنػاكؿ ك ػد

ف ضػػمف األصػػكؿ اإلسػػالمية، ألحػػزاب، كحصػػرىا فػػي  ػػكليف: المػانعيف بػػإطالؽ، كالمجيػػزيفػي حكػػـ ا

 كختـ دراستو بأف أسيب بذكر تاريخ الفرؽ في الدكلة اإلسالمية.

 :اإلسػػػكندرية .حزبـــي فـــي ضـــوء أحكـــام الشـــريعة اإلســـالميةالنظـــام ال :صػػػباح، المصػػػرم .3

 ـ.2005. المكتب الجامعي الحديث

، بمػدل مشػركعية األحػزا حػكؿأ ػكاؿ فقيػاء اإلسػالـ السياسػي  فييا استعرضت الباحثة د ك 

 المانعيف بإطالؽ، كالمجيزيف ضمف األصكؿ اإلسالمية. كحصرت الدراسة بقكليف:

لتػي اطمعػت عمييػا كمػػ  اإل ػرار بأىميتيػا، إهلل أنػي أزعػػـ بعػد عػرض مػكجز ليػذه الدراسػػات ا

أنيػا لػـ تتنػاكؿ المكضػكع بشػمكليتو كبشػتم جكانبػو، كأنػػو  ػد ةفػؿ بعضػيا عػف بيػاف حقيقػة األحػػزاب 

حصرت األ كاؿ في اتجاىيف كلـ تذكر  ةالسياسية بمفيكميا المعاصر، كما أف الدراسة الثانية كالثالث

صػت بتػرجيح رأم مخػالؼ لمػا رجحتػو الدراسػات كػكف دراسػتنا  ػد خمي  كؿ إباحتيا بإطالؽ، عدا عػف 

 الثالث السابقة.   
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 :مشكمة البحث

 التعػػرؼ عمػػم حكػػـ إنشػػاء األحػػزاب فػػي اإلسػػالـ كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تتمثػػؿ مشػػكمة البحػػث فػػي

 ية:تاإلجابة عف التساؤهللت اآل

 ما ىي حقيقة األحزاب السياسية مف حيث الشكؿ كالمضمكف كاليدؼ؟ .1

اؾ نػػػص شػػػرعي يبػػػيح أك يحػػػـر األحػػػزاب السياسػػػية؟ أـ أنػػػو مػػػف  بيػػػؿ العفػػػك القابػػػؿ ىػػػؿ ىنػػػ .2

 لالجتياد؟

 أم شكؿ مف أشكاؿ األحزاب السياسية؟ يىؿ عرؼ التاريخ اإلسالم .3

 ما ىي أ كاؿ فقياء اإلسالـ السياسي في النظاـ الحزبي؟ .4

 ىؿ ىناؾ مقاصد شرعية تحققيا األحزاب؟ .5

 :منيج البحث

كذكػػرت  ،أ ػػكاؿ كػػؿ فريػػؽ تتبٌعػػتي كالتحميمػػي، حيػػث  التػػكثيقيالمػػنيج اتبعػػت فػػي بحثػػي ىػػذا 

لمخػػركج  ؛المسػػألةالػػراجح فػػي  رأمالػػكنا شػػت األدلػػة التػػي اعتمػػد عمييػػا كػػؿ فريػػؽ، ثػػـ بينػػت  ،أدلػػتيـ

 بدراسة شاممة لممكضكع مف جمي  جكانبو.

 كلقد التزمت أثناء البحث باألمكر اآلتية:

 سكرة كر ـ اآلية في اليامش.عزك اآليات القرآنية بذكر اسـ ال .1

تخػػريج األحاديػػث الشػػريفة مػػف مصػػادرىا األصػػمية كالحكػػـ عمييػػا مػػف حيػػث الصػػحة كالضػػعؼ،  .2

حكػػـ ج الحػػديث مػػف أصػػحاب السػػنف، فػػإف لػػـ يي كاعتمػػدت فػػي الحكػػـ عمػػم الحػػديث عمػػم مػػف خػػر  

 سند.حكمت عمم الحديث بناء عمم دراسة ال ،عميو، أنقؿ حكـ الشيخ األلباني، فإف لـ أجد
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 بؿ الفريؽ األخر.مف ثـ أتبعو بمنا شة ألدلتيـ مف  عرض أدلة كؿ فريؽ عمم حدة، ك  .3

 كخاتمة تمخص ما تـ التكصؿ إليو. ،لمدراسة مقدمة تكضح اليدؼ .4

رة لمؤلػػؼ الكتػػاب، اهللسػػـ بالتفصػػيؿ: اسػػـ الكتػػاب. ر ػػـ : اسػػـ الشػػيآلتػػيكػػاف التكثيػػؽ بالشػػكؿ ا .5

ر ػػػـ الجػػػزء إف كػػػاف ضػػػمف المحقػػػؽ: إف كجػػػد.  النشػػػر. بمػػػد النشػػػر: دار النشػػػر. تػػػاريخ الطبعػػػة.

  أجزاء/ الصفحة.

أك بمػػد كتػػاريخ النشػػر، لػػـ أذكرىػػا  ،أك دار النشػػر ،ر ػػـ الطبعػػة ،إذا لػػـ أجػػد فػػي الكتػػاب المصػػدر .6

 دكف أف أنكه لذلؾ.

  ائمة المراج  مرتبة ىجائيان حسب الشيرة لممؤلؼ. .7

 .مسرد األحاديث النبكيةك  ألحقت البحث بمسرديف: مسرد اآليات القرآنية، .8

ك ػػػد  سػػػمت ىػػػذا البحػػػث إلػػػم مقدمػػػة كأربعػػػة فصػػػكؿ كخاتمػػػة، فجعمػػػت الفصػػػؿ األكؿ لبيػػػاف 

مفيكـ كحقيقة األحزاب كعال تيا م  بعض المفاىيـ األخرل، كتناكؿ الفصؿ الثاني النشأة التاريخيػة 

األحزاب السياسػية فػي  في حكـ إ امة ة، كالفصؿ الثالث هللستعراض األ كاؿ الثالثالسياسية لزحزاب

عرضػػػت فيػػػو رأم ف ،كمػػػف ثػػػـ منا شػػػتيا، كأمػػػا الفصػػػؿ الرابػػػ  كاألخيػػػر ،مصػػػحكبة باألدلػػػة ،اإلسػػػالـ

كالتػػي  ،ثػػـ ضػػمنتو الخاتمػػة الدراسػػة فػػي المسػػألة مػػ  التػػرجيح، كبينػػت النظػػرة المقاصػػدية لزحػػزاب،

 اشتممت عمم أىـ النتائج كالتكصيات.
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 الفصل األول

 الطائفة والنقابةالحركة و م الحزب والعالقة بينو وبين مفيو  
 

 

 .بالمفيوم المغوي واالصطالحي والقرآني المبحث األول: الحزب

 
 .المبحث الثاني: مفاىيم ذات صمو وعالقتيا بالحزب السياسي
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 المبحث األول

 بالمفيوم المغوي واالصطالحي والقرآني الحزب

 :لمغويمب األول: الحزب بالمفيوم االمط

 :جاء معنم الحزب في المعاجـ ككتب المغة عمم معافو عدة

 ب جماعة الناس، كالجم  أحػزاب، كاألحػزاب جنػكد الكفػار تػآلبكا زٍ جاء في لساف العرب: الحً  فقد

كالحػػزب  كتظػػاىركا عمػػم حػػرب النبػػي صػػمم اهلل عميػػو كسػػمـ، كالحػػزب كػػؿ طائفػػة ىػػكاىـ كاحػػد،

 .1الحزب الجماعةك  ،الصنؼ مف الناس

 معػو، الػكرد كالطائفػة كالسػالح كجماعػة النػاس، كاألحػزاب جى  بزٍ الًحػآبػادم فقػاؿ:  كعرفػو الفيػركز

 .2صاركا أحزابان  كتحزبكا م  كانكا تآلبكا كتظاىركا عمم حرب النبي عميو السالـ،كجى 

 القػػـك  تحػػزبىػػك الطائفػػة مػػف النػػاس، كالجمػػ   أحػػزاب، ك  بزٍ الًحػػ :كفػػي كتػػاب المصػػباح المنيػػر

 . 3النصيب بزٍ الحً ، ك ان، كيكـ األحزاب ىك يكـ الخندؽابصاركا أحز 

عػػػدة، كالػػػذم يعنينػػػا فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ كيتعمػػػؽ  نػػػرل أف لمحػػػزب معػػػانيى مػػػف خػػػالؿ مػػػا سػػػقناه آنفػػػان 

أكردكه بأف الحزب الجماعة كالطائفة مف الناس اتفػؽ ىػكاىـ، ككػذلؾ دهلللػة لفػظ الحػزب  ما، بدراستنا

 عمم حمؼ  ريش أثناء ةزكة الخندؽ.

                                                 
 .1/308 .دار صادر :بيركت .1. طلسان العرب :ر، محمد بف مكـر األفريقي المصرمبف منظك ا 1
 .1/94 ة.مؤسسة الرسال :بيركت .القاموس المحيط :محمد بف يعقكب ،الفيركزآبادم 2
 .المكتبػػة العمميػػة :بيػػركت .لمصــباح المنيــر فــي لريــب الشــرح الكبيــر لمرافعــيا :مػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي الفيػكميرم، أحالمقػ 3

1/133. 
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 :المطمب الثاني: الحزب بالمفيوم االصطالحي

حػكؿ تعريػؼ الحػزب السياسػي كمػا  ،عامػة فهلل يكجد اختالؼ كبيػر بػيف المفكػريف السياسػيي

ف كاف صيغة كألفاظ التعريؼ تختمؼ تبعان  لممدرسة التي صدر عنيا  يشممو مف عناصر كأىداؼ، كا 

ك مػػت بتقسػػيـ ىػػذا المطمػػب إلػػم  3شػػتراكيكالفكػػر اهلل، 2كىػػذا كاضػػح بػػيف الفكػػر الميبرالػػي ،1التعريػػؼ

الفكػػر  بينمػا يتنػاكؿ الثػاني تعريفػو فػي ،الفكر السياسػي الغربػيفػرعيف يتنػاكؿ األكؿ تعريػؼ الحػزب بػ

 السياسي العربي. 

 :الفرع األول: تعريف الحزب السياسي في الفكر الغربي

 .كمتقارب لمحزب عمم نحك متشابو تعريؼ السياسييف الغربييف جاء

 التنظيمػػات التػػي تسػػعم لمكصػػكؿ إلػػم السػػمطة فػػي الػػنظـ  :األحػػزاب بأنيػػا شػػمزنجر رؼعػػ فقػػد"

 .4القائمة عمم التنافس اهللنتخابي"

 

                                                 
يمكػػف اعتبػػار تعريػػؼ الحػػزب فػػي الفكػػر السياسػػي الغربػػي ىػػك التعريػػؼ الميبرالػػي لمحػػزب، بينمػػا تعريػػؼ الحػػزب فػػي الفكػػر  1

صػادية فػي المحػؿ األكؿ، كتحػاكؿ أف تصػؿ إلػم الحكػـ عػف طريػؽ "مجمكعة مف النػاس تربطيػا مصػالح ا تاهللشتراكي، ىك: 
 11 .ـ1984 لدار العربية لممكسػكعات.ا :بيركت .1ط .نشأة األحزاب السياسية انظر: جميؿ، حسيف: اإلصالح أك الثكرة".

 .339 ـ.2005ث. المكتب الجامعي الحدي اإلسكندرية: .1. طفي النظام الدستوري والسياسي مينا، محمد نصر: .
                   الميبراليػػة: مػػذىب رأسػػمالي ينػػادم بالحريػػة فػػي شػػتم المجػػاهللت كىػػك نظػػاـ سياسػػي مبنػػي عمػػم التعدديػػة األيدلكجيػػة كالحزبيػػة                   2

 .سـةموسـوعة السيا آخػركف:الكىػاب ك  كالنقابية، كيقـك ىذا المذىب عمم النظػاـ البرلمػاني الػديمقراطي. انظػر: الكيػالي، عبػد
 .5/566. المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر :بيركت

الرأسػػمالي كا  امػػة مجتمػػ  أكثػػر عػػدهللن كمسػػاكاة بػػيف أفػػراد المجتمػػ ، كلممػػذىب  اهللشػػتراكية: مػػذىب ييػػدؼ لمقضػػاء عمػػم النظػػاـ 3
 : الكيػػالي:انظػػراهللشػػتراكي نظريػػة ا تصػػادية خاصػػة، فيػػك ييػػدؼ إلػػم تحكيػػؿ الممكيػػة الفرديػػة إلػػم ممكيػػة الدكلػػة "التػػأميـ". 

 .1/197 .موسوعة السياسية
 .184 ـ.1971. الربيعاف لمنشر كالتكزي  :الككيت .أصول النظم السياسية والدستورية المقارنة عف: المنكفي، كماؿ: نقالن  4
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 تنظػػػػيـ رسػػػػمي ىدفػػػػو الػػػػرئيس أف يسػػػػيطر كحػػػػده أك ": بأنػػػػوالحػػػػزب  جكزيػػػػؼ هللبالكمبػػػػار كعػػػػرؼ

 .1باهللئتالؼ م  ةيره عمم إدارة الحكـ التي تتكلم تنفيذ السياسات العامة"

 مػػف أجػػؿ  ؛"تنظػػيـ دائػػـ يتحػػرؾ عمػػم مسػػتكل كطنػػي كمحمػػي :الحػػزب بأنػػو ريػػكأندريػػو ىك  كعػػرؼ

ييػدؼ إلػم الكصػػكؿ إلػم ممارسػة السػمطة بغيػة تحقيػؽ سياسػػة ك  ؛الحصػكؿ عمػم الػدعـ الشػعبي

 .2معينة"

 :الفرع الثاني: مفيوم الحزب في الفكر السياسي العربي

 تسػعم لمفػكز بػالحكـ بالكسػائؿ  ،األفػراد"جماعة متحدة مف  :الحزب بأنو محمكد حممي د. عرؼ

 .3بيدؼ تنفيذ برنامج سياسي" ،الديمقراطية

 منظمة سياسية تضـ جماعة مف األفراد الذيف يتفقكف فيما  نظاـ بركات الحزب بأنو: د. كعرؼ"

بيػػػنيـ عمػػػػم األسػػػػس العامػػػة التػػػػي يجػػػػب أف تتبػػػ  فػػػػي تنظػػػػيـ الدكلػػػة، كيسػػػػعكف لمسػػػػيطرة عمػػػػم 

 .4فييا مف اجؿ تطبيؽ ىذه األسس" الحككمة، أك المشاركة

  كؿ جماعة منظمة، مؤسسة طبقػان ألحكػاـ القػانكف، كتقػكـ  :بأنو الحزب القانكف المصرم عرؼك

عمػػػم مبػػػادئ كأىػػػداؼ مشػػػتركة، كتعمػػػؿ بالكسػػػائؿ السياسػػػية الديمقراطيػػػة لتحقيػػػؽ بػػػرامج محػػػددة 

طريػػػؽ المشػػػاركة فػػػي  تتعمػػػؽ بالشػػػئكف السياسػػػية كاهلل تصػػػادية كاهللجتماعيػػػة لمدكلػػػة، كذلػػػؾ عػػػف

 .5مسئكليات الحكـ

                                                 
 .523 ـ.1994. دار الكطف :الككيت .موسوعة العموم السياسية كآخركف:محمد محمكد  ،ربي  عف: نقالن  1
2 Hauriou (A.), Gicquel ( j.), et Gelard (p.) :droit Cont. et Inst. Politiques. P276. 1980 نقػالن عػف .

 .12 .األحزاب السياسية ودورىا في أنظمة الحكم المعاصرة الخطيب:
 .321 ـ.1964: دار الفكر العربي. مصر. المبادئ الدستورية العامة حممي، محمكد: 3
 .224ص ـ.2001. مكتبة العبيكاف: لرياض. ا2ط .م السياسةمبادئ عم ، نظاـ كآخركف:بركات 4
 .578انظر: المرج  السابؽ،  5
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كالعػػػرب نسػػػتطي   فمػػػف خػػػالؿ مالحظتنػػػا لتعريػػػؼ الحػػػزب السياسػػػي عنػػػد المفكػػػريف الغػػػربيي

 ي:تاستنتاج اآل

 هلل يكجد اختالؼ بيف تعريؼ الحزب السياسي بيف الفكر الغربي كالفكر العربي. .1

 : 1عناصر أساسية أربعةف الحزب السياسي يقـك عمم إ .2

 و ىيكؿ كىـر  معيف.تنظيـ سياسي ل - أ

 عف مبادئو. يدافعكفأعضاء مف الشعب ينتمكف إلم ىذا التنظيـ، ك  - ب

الحػزب  كتنفيػذ برنػامجإلػم الحكػـ كممارسػة السػمطة لتحقيػؽ ىدؼ يتمثؿ في الكصكؿ  - ت

 السياسي.

 اليدؼ األساسي إلنشاء األحزاب ىك الكصكؿ لمحكـ كتنفيذ سياسات الحزب. .3

مؤسسػػة تضػػـ مجمكعػػة كبيػػرة مػػف األفػػراد، يجمػػ  بينيػػا   :لحػػزب السياسػػيكفػػي الختػػاـ فػػإف ا

 دسػعم إلػم اجتػذاب أكبػر عػدلػو ىيكميػة إداريػة كفنيػة معينػة، ي اهللتفاؽ حػكؿ برنػامج سياسػي معػيف،

سياسػي تماشػيان مػ  األساسػي الكصػكؿ إلػم الحكػـ، أك التػأثير فػي القػرار ال ممكف مػف النػاس، كىدفػو

 تبعان لسياسيات الحزب. أىدافو كمبادئو

 

 

 

                                                 
 ـ.2004يتػراؾ لمنشػر كالتكزيػ .  :مصػر .1ط .مبـادئ القـانون الدسـتوري والـنظم السياسـية انظر: الشكرم، عمػي يكسػؼ: 1

338. 
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 :في القرآن الكريم ومدلولو: الحزب المطمب الثالث

سػػكرة، فػػكردت  ةكرد لفػػظ الحػػزب كمشػػتقاتو فػػي القػػرآف الكػػريـ عشػػريف مػػرة فػػي ثػػالث عشػػر 

مػرة بصػيغة الجمػ ، كىنػاؾ  ةعشػر  لحػدا  ك  ،مرات بصيغة المفػرد، كمػرة كاحػدة بصػيغة المثنػم يثمان

، 2مػرة بمكضػ  الػذـ ةعشػر  ، كسػت1المػدحثػالث مػرات بمكضػ   جػاءتسكرة كاممة باسـ األحػزاب، ك 

 . 3هلل في مكض  مدح كهلل ذـ ،بدهلللة جم  مف الناس ان كاحد ان كمكضع

يمكػػف  ،كتػػب التفسػػير إلػػمالرجكع بػػك  ،مػػف خػػالؿ تتبعػػي لليػػات التػػي كرد فييػػا لفػػظ الحػػزب

 اآلتي:بمدلكؿ لفظ الحزب  إجماؿ

كنػو جماعػة تجمعػت كتظػاىرت ك هلل يعػدك فػي القػرآف الكػريـ لفظ الحزب الكارد بمكض  الذـ

 ،األصػناـ كعبػدت ،كاتبعت كسكسػة الشػيطاف ،عمم الشرؾتجمعت أك  ،كتكذيبيـ األنبياءعمم  تاؿ 

 .صمم اهلل عميو كسمـ محمدأك تآمرت عمم  تاؿ 

هلل تعػػػالم  كهللؤىػػػـكالمفػػػظ الػػػكارد بمكضػػػ  المػػػدح جػػػاء لمدهلللػػػة عمػػػم دعػػػكة المسػػػمميف ليكػػػكف 

 ه كجنده.أم أكلياءفكا بحزب اهلل كصحقكا أف يفإف فعمكا ذلؾ است ،كرسكلو

الحزب في القػرآف الكػريـ، نسػتخمص أف مصػطمح الحػزب مف خالؿ تتبعنا لممقصكد بمفظ   

سػػعم فػػي القػػرآف الكػػريـ هلل يفيػػد المعنػػم اهللصػػطالحي المعاصػػر لػػو، كالػػذم يعنػػي جماعػػة سياسػػية ت

                                                 
 .22 / لفظاف في سكرة المجادلة: اآلية56 سكرة المائدة: اآلية 1
: اآليػػة /.53 اآليػػة: سػكرة المؤمنػكف /37 / سػكرة مػػريـ: اآليػة36 / سػػكرة الرعػد: اآليػة17ىػكد: اآليػة سػكرة  2 / 32 سػكرة الػرـك

 / سكرة ص: اآلية11 / سكرة ص: اآلية6 سكرة فاطر: اآلية /22 / سكرة األحزاب: اآلية20 لفظاف في سكرة األحزاب: اآلية
 .19/ لفظاف في سكرة المجادلة: اآلية 65/ سكرة الزخرؼ:اآلية 30 / سكرة ةافر: اآلية5 ةافر: اآلية / سكرة13

 .12 الكيؼ: اآليةسكرة  3
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الػذم ىػك مجمكعػة كطائفػة  لكؿ المغػكملمكصكؿ إلم السػمطة، كهلل يعػدك المػدلكؿ القرآنػي لمحػزب المػد

 ان حمػػكدفإمػػا أف يكػػكف ىػػذا األمػػر م ،عيػػـ كصػػؼ مشػػترؾمى مػػف النػػاس تجمعػػكا عمػػم أمػػر معػػيف، كجى 

تقػػػكـ بػػػو ىػػػذه  ب، كحسػػػب العمػػػؿ الػػػذمحسػػػب مػػػا يضػػػاؼ إليػػػو الحػػػز  ،كرذيمػػػة أك مػػػذمكمان  ،كفضػػػيمة

يس مػا المصػطمح بحػد ذاتػو فمػأ ،"حزب الشػيطاف" :ك كلو تعالم ،هلل""حزب ا :كقكلو تعالم ،الجماعة

مف خالؿ اهللسػتدهللؿ بيػا لمػف أجػاز أك  ،عمييا أمر ميـ مكىذه نتيجة ميمة يبن ،حمكدبمذمكـ كهلل م

 كما سيمر معنا إف شاء اهلل تعالم. ،من  إ امة األحزاب في اإلسالـ
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 المبحث الثاني

 وعالقتيا بالحزب السياسي مفاىيم ذات صمة 

مػػ   يكجػػد بينيػػا عال ػػةط الضػػكء عمػػم بعػػض المفػػاىيـ التػػي  ػػد يسػػملت ىػػذا المبحػػث عتػكضػػ

، ان مطمبػلكػؿ مفيػـك أفػردت يـ الحركػة، كالنقابػة، كالطائفػة، حيػث كمف ىذه المفػاى ،السياسية األحزاب

كتنػاكؿ الفػرع الثػاني  ،تعريػؼ المفيػكـ اصػطالحان  ؿاألك الفػرع  ك سمت كؿ مطمب إلم فرعيف، تنػاكؿ

 .المفيـك كالحزب السياسي العال ة بيف ىذامدل 

 :الحزب السياسيو  الحركةالعالقة بين : المطمب األول

البػػاحثيف  كاف كجػػكد خمػػط عنػػد كثيػػر مػػف العامػػة كبعػػضممػػا دفعنػػي لمكتابػػة تحػػت ىػػذا العنػػ

، بػػػػػػيف الحػػػػػػزب السياسػػػػػػي كالحركػػػػػػة السياسػػػػػػية، فينػػػػػػاؾ الكثيػػػػػػر ممػػػػػػف هلل يفر ػػػػػػكف بػػػػػػيف فاإلسػػػػػػالميي

تحػػػت أفكػػػار معينػػػة فػػػال فػػػرؽ  منيمػػػا جماعػػػة مػػػف النػػػاس، تجمعػػػتالمصػػػطمحيف، باعتبػػػار أف كػػػالن 

 بينيما.

 2اصطالحاً  1الفرع األول: تعريف الحركة

 .3"بأنيا أفعاؿ جماعية إل امة أك تأسيس نظاـ جديد لمحياة" :عرفيا ىيربرت بمكمر

                                                 
 .1/131، المصباح المنير ف كاليدكء كالثبات. انظر: المقرم:الحركة لغة: خالؼ السكك  1
 لحركة.تعقب مصطمح ا إليو بعدأ صد بالحركة، الحركة بشتم مجاهللتيا السياسية كاهللجتماعية، ىذا ما خمصت  2
 . جامعػػة القػػاىرة.مركػػز الدراسػػات اآلسػػيكيةالقػػاىرة:  .الحركــات اإلســالمية فــي آســيا بػػي زيػػد، عػػالء عبػػد العزيػػز:أ نقػػالن عػػف 3

 .5 ـ.1998
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نػاس، أنيػا جيػد جمػاعي كمطمػب مشػترؾ بػيف جماعػة مػف الب" :رفعت سيد أحمد كعرفيا د.

عمػم تغييػر بعػض أك كػؿ أكجػو النظػاـ اهللجتمػاعي كالسياسػي القػائـ، ان بػكعي كباسػتمرار يعممكف معػ

كأنيـ يمركف بعدة مراحؿ لكي يصمكا إلم ىذا اليدؼ، تبدأ عػادة بحالػة مػف القمػؽ كالتػكتر الجمػاعي 

ةيػػر المػػنظـ، لتنتيػػي بتشػػكيؿ صػػفكؼ القػػائميف بالحركػػة، كتػػكجيييـ نحػػك ىػػدؼ كاحػػد محػػدد، كىػػك 

 .1ظاـ اهللجتماعي كالسمطة السياسية القائمة"تغيير الن

"جيػػػد متصػػػؿ لجماعػػػة كبيػػػرة نسػػػيبان مػػػف النػػػاس،  بأنيػػػا مركػػػز الدراسػػػات اآلسػػػيكيةعرفيػػػا ك 

حػػدكث  وتسػػتيدؼ إحػػداث التغيػػر اهللجتمػػاعي بػػدرجات مختمفػػة بأسػػمكب عنيػػؼ أك سػػممي، يػػنجـ عنػػ

كافر فيػو  ػدر مػف الػكعي بضػركرة اهللجتمػاعي، كالنظػاـ السياسػي، كنمػط الثقافػة، كيتػ البنػاء فػي خمؿ

 ؿكيتسػػـ بخمػػيط مػػف التنظػػيـ، أك العفكيػػة، أك التمقائيػػة، سػػري  اهللنتشػػار كالتغمغػػ ،ر، كمضػػمكنويػػالتغي

خاصة بيف عامة الناس، كىك يمثػؿ تيػاران فكريػان كسياسػيان  ػد يقتصػر عمػم حػدكد جغرافيػة معينػة، أك 

 .2يتعداىا لمدل جغرافي أكس "

 :3يأتبما ي ز التي يستند إلييا مفيـك الحركة السياسيةيمكف استنتاج الركائ

 حدكث مجمكعة مف األفعاؿ المتصمة كالمستمرة لجماعة معينة مف الناس. - أ

 خمؿ في النظاـ السياسي. - ب

 كباألىداؼ المنشكدة.عمم األكضاع القائمة  بالسخط كعدـ الرضاتكافر الكعي  - ت

                                                 
يـران- بعيناتـظـاىرة اإلحيـاء اإلسـالمي فـي السـ أحمد، رفعت سػيد: 1 كميػة  .الة دكتػكراهػػػرسالقػاىرة:  .دراسـة مقارنـة مصـر واا

 .66 ـ.1988 ـ السياسية. جامعة القاىرة.اهلل تصاد كالعمك 
ف الحركػات تعمػؿ عمػم تغييػر الكا ػ  كا  امػة نظػاـ نفػس الفكػرة ذكرىػا الكيػالي بػأ . 5، الحركات اإلسالمية فـي آسـياأبك زيد،  2

 .2/234، موسوعة السياسة انظر: الكيالي: ةمب األحياف.اسي جديد، كأنيا تنتيج العنؼ في أسي

 .6، إلسالمية في آسياالحركات ا :أبك زيد 3
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 ياسية.أف يستيدؼ ىذا الجيد إحداث التغيير بالمنظكمة الس - ث

 تكافر الحد األدنم مف القدرة عمم إحداث التغيير. - ج

 

 الفرع الثاني: العالقة بين الحركة والحزب السياسي

مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ نسػػتطي  إجمػػاؿ أىػػـ الفػػركؽ بػػيف الحػػزب السياسػػي كالحركػػة السياسػػية 

 باآلتي:

نمػا يجتيػد إلمدكلػة،  يػر النظػاـ العػاـيالحزب يعترؼ كيٌقر بالنظاـ العاـ لمدكلة، كهلل يسعم إلم تغ .1

ركػة تقػـك عمػم إحػداث ، بينمػا الحدارة الدكلة كفؽ ما يػراه األصػمحفي تقديـ برنامجو السياسي إل

النظاـ العاـ لمدكلة برمتو أك جزء منو، فيػي تسػعم بشػتم الكسػائؿ إلحػداث تغيػر فػي  تغيير في

 ا كأفكارىا.المنظكمة العامة لمدكلة، كتسعم لكض  نمط دستكرم معيف يتفؽ م  مبادئي

البنػػػػاء التنظيمػػػػي لمحػػػػزب محكػػػػـ، بينمػػػػا البنػػػػاء التنظيمػػػػي لمحركػػػػة ضػػػػعيؼ نسػػػػبيان، مػػػػ  تمتعيػػػػا  .2

 .1بتضامف داخمي  كم بيف أعضائيا

 يجم  أعضاء الحزب اإليماف بالبرنامج السياسي الذم يطرحو الحزب، ك د يتغير البرنامج تبعػان  .3

كة، ىك اإليماف كاهللعتقاد بأفكار كمعتقدات لزكضاع العامة لمدكلة، بينما الجام  ألعضاء الحر 

 الحركة، فيي أكثر ثباتان في األفكار كالمعتقدات مف البرنامج السياسي لمحزب.

 ماف عمم كجكدىا.  مف الحركة، فيي دائمة الشعكر بالتكتر كعدـ األ الحزب أكثر استقراران  .4

ة أطمقػت عمػم نفسػيا إلػم كجػكد عػدد مػف الجماعػات اإلسػالمي 1لقد أشار عدد مف البػاحثيف

ف ذلػػػؾ إلػػػم تحفػػػظ ىػػػذه الجماعػػػات عمػػػم لفػػػظ الحػػػزب، ك صػػػفة ةيػػػر الحػػػزب، كأرجػػػ  ىػػػؤهللء البػػػاحث

                                                 
 .2/222، موسوعة السياسة الكيالي: 1
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كالتحسػػس منػػو، عمػػم اعتبػػار ذمػػو فػػي القػػرآف الكػػريـ، كككنػػو بضػػاعة ةربيػػة ييتىػػكجس منيػػا، فارتػػأت 

سػػمية ، كبعضػػيا يرتئػػي ت3حمػػاسالمقاكمػػة اإلسػػالمية كتسػػمية "حركػػة" مثػػؿ حركػػة  2تسػػميات أخػػرل

حرجػان فػي تسػمية  ، كمػف ىػذه الجماعػات مػف لػـ يػرى 4"جماعة" كجماعة اإلخكاف المسمميف في مصر

الذـ  يقصد كركد لفظ الحزب بدهلللة] كىذايقكؿ الدكسكي: " .5" كحزب التحرير اإلسالميبان نفسو "حز 

إطػػالؽ مػا دفػ  الكثيػر مػف التنظيمػات اإلسػالمية إلػم الػتحفظ مػف  فػي أكثػر مػف مكضػ  فػي القػرآف 

لفػػظ الحػػزب عمػػم تنظيماتيػػا، بػػالرةـ مػػف أف مضػػمكف تجمعاتيػػا هلل تختمػػؼ عػػف المفيػػـك المعاصػػر 

مثػػؿ جماعػػة  ،أك حركػػة ،مثػػؿ جماعػػة ،أخػػرل ان لزحػػزاب السياسػػية، كاسػػتخدمت بػػدهلل مػػف ذلػػؾ ألفاظػػ

 .6"اإلخكاف المسمميف

ذا التفريػؽ ، كىكىرية بيف الحزب السياسي كالحركةمف خالؿ ما سبؽ يتضح كجكد فركؽ ج

أعتقػػػد أف كثيػػػران ممػػػف منعػػػكا إ امػػػة األحػػػزاب داخػػػؿ الدكلػػػة ك ميػػػـ لبيػػػاف الحكػػػـ الشػػػرعي لزحػػػزاب، 

التػػي تيػػدؼ لمثػػكرة عمػػم النظػػاـ العػػاـ لمدكلػػة،  ف الحػػزب السياسػػي كالحركػػةاإلسػػالمية، لػػـ يفر ػػكا بػػي

كسػػائؿ، كىػػذا هلل يرىػػا بشػػتم اليكتعبػػر عػػف سػػخطيا لممنظكمػػة الدسػػتكرية العامػػة لمدكلػػة، كتحػػاكؿ تغ

                                                                                                                                              
 .ـ2006. مكتبػة مػدبكلي :القػاىرة .2. طالحركـات األصـولية اإلسـالمية فـي العـالم العربـي انظػر: الشػيباني، أحمػد شمسػاف: 1

 .109 ـ.2009 .دار الزماف :سكريا .1ط .التعددية الحزبية في الفكر اإلسالمي الحديث :الدكسكي، ديندار شفيؽ .229
ف كاف ينطبؽ عمم بعض الجماعات- هلل أتفؽ م  ىذا التحميؿ 2 نفسيا تعميـ،  فبعض ىذه الجماعات كصفت كهلل يجكز ال -كا 

بأكصاؼ ةير الحزب ألسباب أخرل متعمقة بطبيعة األيدلكجية ليذه الجماعات، كطبيعة عمميا كالظػركؼ المحيطػة بيػا، فػال 
 ، كليس ىذا مكضكع بحثنا.  سة كؿ جماعة عمم حدةح ىذا عند درايصح التعميـ، كيتض

ـ، 14/12/1987تنظيـ إسالمي فمسطيني يتبنم فكر المقاكمة ضٌد اإلحػتالؿ الصػييكني، أسسػو الشػيخ أحمػد ياسػيف بتػاريخ  3
قاومـة حمـاس حركـة الم حركة في كتػاب: ياسػيف، عبػد القػادر:. انظر ميثاؽ المتدادان لجماعة اإلخكاف المسمميفيعتبر نفسو ا

دراسة في الفكر السياسي لحركة  :البرةكثي، إياد كآخركف . 122-85 .ـ1990 .سينا لمنشر .1. طاإلسالمية في فمسطين
 .30 ـ.1999. مركز دراسات الشرؽ األكسط :عماف .3ط .المقاومة اإلسالمية حماس

 سيأتي التعريؼ بيا مفصالن في المبحث األكؿ مف الفصؿ الثاني. 4
 يؼ بو مفصالن في المبحث األكؿ مف الفصؿ الثاني.سيأتي التعر  5

 .109، التعددية الحزبية في الفكر اإلسالمي الحديث :الدكسكي 6
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يمن  كجكد جماعات معاصرة تطمؽ عمم نفسيا "حركة"، كهلل ينطبػؽ عمييػا ىػذا التفريػؽ بػيف الحػزب 

هلل يمنػػ  العكػػػس أم كمػػا أف ىػػػذا  .كالحركػػة، فتمػػارس مػػػا تمارسػػو األحػػػزاب، أك بعضػػان ممػػا تمارسػػػو

 . كجكد جماعات تصؼ نفسيا بالحزب، بينما ينطبؽ عمييا كصؼ الحركة

 :والحزب السياسي النقابة : العالقة بيننيالمطمب الثا

جاء ىذا المطمب لإلجابة عف عدة أسئمة مف أىميا، ىؿ النقابة تحمؿ نفس المعنم لمحزب 

 السياسي؟ كما ىك كجو الشبو كاهللختالؼ بيف الحزب كالنقابة؟

 :اصطالحاً  1تعريف النقابةاألول:  الفرع

ؿ ألةػراض المسػاكمة الجماعيػة بشػأف شػك  تي  أنيػا "جمعيػةالنقابة ب المكسكعة السياسية عرفت

شػػػركط اهللسػػػتخداـ، كرعايػػػة مصػػػالح أعضػػػائيا اهلل تصػػػادية كاهللجتماعيػػػة عػػػف طريػػػؽ الضػػػغط عمػػػم 

 .2الحككمات كالييئات التشريعية، كاهلللتجاء إلم العمؿ السياسي في بعض حاهللت معينة"

 

عمم حقكؽ أعضػائيا أنيا "جمعيات تنشأ بغرض المحافظة بالمحمصاني النقابة  عرؼ د.ك 

 .3كالدفاع عف مصالح الحرفة أك المينة التي ينتسبكف إلييا"

                                                 
، كالنقيػب ىػك العريػؼ عمػم القػـك المقػدـ عمػييـ، كالنقابػة  يػاـ نقيػب مقػاـ مػف يمػثميـ بى قىػالنقابة لغة: النقابة مشتقة مف مػادة نى  1

، لســان العــرب :ابػػف منظػػكر كف لرعايػػة شػػؤكف طائفػػة معينػػة مثػػؿ نقابػػة األطبػػاء. انظػػر:فػػي رعايػػة شػػؤكنيـ، كجماعػػة ييختػػار 
 .2/943 .تحقيؽ: مجم  المغة العربية .دار الدعكة .المعجم الوسيط مصطفم كآخركف: إبراىيـ .1/756

 .6/604، موسوعة السياسة الكيالي: 2
دار  : بيػركت .1. طة اإلسـالمية والقـوانين الحديثـةأركان حقوق اإلنسان بحث مقارن فـي الشـريع المحمصاني، صػبحي: 3

 .177 ـ.1979 ييف.العمـ لممال
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عػػػػػرؼ المجتمػػػػػ  اإلسػػػػػالمي فقػػػػػد  فػػػػػي التػػػػػاريخ اإلسػػػػػالمي، كجػػػػػدتذكر أف النقابػػػػػات  ػػػػػد ييػػػػػ

الجماعات المينية كسماىا األصناؼ، كذلؾ ما بػيف القػرف الرابػ  كالسػادس اليجػرم، فكػاف كػؿ أىػؿ 

يػػة تحػػػت  يػػادة شػػيخ مػػػف أىػػؿ الصػػنعة يسػػػمم الػػرئيس، يختاركنػػػو صػػنعة تتكػػكف مػػػنيـ جماعػػة مين

ليرا ػػػب جػػػكدة الصػػػنعة كيػػػداف  عػػػف حقػػػكؽ الصػػػناع كالمتعممػػػيف، كيفػػػض الخالفػػػات التػػػي تنشػػػأ بػػػيف 

 .1الحرفاء كأصحاب الصنعة كالمتعمميف، فمو سمطة كاسعة فيما يخص صنفو الذم يرأسو

األفراد يجمعيـ العمؿ ضػمف مينػة  أف النقابة مؤسسة مدنية منظمة تضـ مجمكعة مفأرل 

ف طريػػؽ الضػػغط عمػػم الحككمػػات عػػيشػػية ف إلػػم تحسػػيف أكضػػاعيـ المينيػػة كالمعكٍ يسػػعى ك مشػػتركة، 

كليػػػا ىيكميػػػة إداريػػػة لمتابعػػػة شػػػؤكنيا، كفػػػي األةمػػػب يكػػػكف  كالييئػػػات التشػػػريعية، أك أربػػػاب العمػػػؿ،

 مف منتسبييا. ان دعميا ذاتي

 السياسي: الحزبو  ةالنقاب الثاني: العالقة بين الفرع

كيكمػف  ،اخػتالؼ كاضػح بػيف الحػزب السياسػي كالنقابػة كجػكدبناء عمم ما سػبؽ يتبػيف لنػا  

 ي:يأتذلؾ فيما 

كبر تأثير فػي أمف النقابة كلو شبكات داخؿ الدكلة لمحصكؿ عمم  التنظيـ: الحزب أكثر تنظيمان  .1

 المكاطنيف لجذبيـ إليو.

ب تختمػػؼ عػػف النقابػػة، فيػػدؼ الحػػزب األساسػػي ىػػك اليػػدؼ كالغايػػة: اليػػدؼ كالغايػػة فػػي الحػػز  .2

الكصػػكؿ إلػػم سػػدة الحكػػـ كتنفيػػذ سياسػػات معينػػة، بينمػػا ىػػدؼ النقابػػة ىػػك الحفػػاظ عمػػم حقػػكؽ 

 منتسبييا كتحسيف ظركفيـ.

                                                 
 .111-77 ـ.1984 دار التنكير. :بيركت .1. طمفاىيم الجماعات في اإلسالم انظر: السيد، رضكاف: 1
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ف يكػكف لمحػزب بػأكذلػؾ سياسي كاحػد،  إيمانيـ ببرنامجلحزب فترض في أعضاء االمنتسبكف: يي  .3

سبكف لمحزب، كىذا ما يميزه عػف النقابػات، التػي تيعتبػر تجمعػات أفكاره الخاصة بو يعتنقيا المنت

ه كاف عمم أسػاس مينػي كلػيس عمػم قكف أيدلكجيات مختمفة، ألف انتماءمفتكحة ألشخاص يعتن

 .برنامج سياسيأساس 

، بينمػا برنامجوك الحزب ي  المكاطنيف إذا التزمكا بأفكار العضكية: العضكية لمحزب مفتكحة لجم .4

 مف يمتيف مينة معينة  امت عمم أساسيا النقابة.بة محصكرة باالعضكية لمنق

كبر عدد ممكف لمحصكؿ عمم أصكات أاألنصار: ييدؼ الحزب مف خالؿ نشاطاتو إلم جذب  .5

بخػػالؼ النقابػػة التػػي تسػػعم لمحفػػاظ عمػػم حقػػكؽ منتسػػبييا  فقػػط كتحسػػيف ظػػركؼ  ،المػػكاطنيف

 عمميـ.

كتأثير كاضػح عمػم سياسػية كىيكميػة  ،ياسيةكجكد حضكر لمنقابات في الحياة السكالمالحظ 

عتبػر محركػان أساسػيان تحاد العاـ لمشغؿ فػي تػكنس" فقػد االنظاـ في بعض الدكؿ، كمف أمثمة ذلؾ "اإل

 ،لمثكرة في تكنس التي أطاحت برئيس تكنس، كبعد اإلطاحة بو بقي ليا تأثير كاضح عمم الحككمػة

 .1م تظاىرات شعبية مف أجؿ مطالب سياسيةحيث شاركت بممثميف عنيا في الحككمة، كدعت إل

لقػػد تبػػيف لنػػا مػػف ىػػذا المطمػػب كجػػو الخػػالؼ بػػيف الحػػزب السياسػػي كالنقابػػة، كلكػػف بقػػي أف 

كذلػػؾ مػػف  ؛أف األحػػزاب السياسػػية تسػػعم هللسػتمالة النقابػػات مػػف خػػالؿ تبنػي مطالبيػػا كدعميػػا ذكرنػ

ييا لصػػالحيا فػي اهللنتخابػػات، بتسػككسػب أصػػكات من ،جػؿ ضػماف مسػػاندتيا فػي معاركيػػا السياسػيةأ

تمثميػا، فيضػمف الحػزب الحصػكؿ عمػم دعػـ لك د تحاكؿ األحزاب إنشاء كتؿ انتخابية داخػؿ النقابػة 

                                                 
1 Hhttp://www.aljazeera.net/NR/exere/ H   ـ.2/1/2010أنظر: مك   "الجزيرة الفضائية" المنشكر بتاريخ 

http://www.aljazeera.net/NR/exere/
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السياسية إذا مػا كصػمت الكتمػة النقابيػة المحسػكبة عمػم الحػزب إلػم رئاسػة  النقابة في معاركوكتأييد 

 .1النقابة

 :السياسيوالحزب  : العالقة بين الطائفةالثالثالمطمب 

بعػض  كالطائفػة، كفيػو إجابػة عمػم السياسػي بيػاف العال ػة بػيف الحػزب بحػثيتناكؿ ىػذا الم 

 يحمػالف مصػطمحاف مترادفػافىػؿ الحػزب كالطائفػة  :كمنيػا ،التساؤهللت التي  ػد تشػكؿ عمػم الػبعض

ت ؟ كمػػا ىػػك كجػػو الشػػبو كاهللخػػتالؼ بينيمػػا؟ ىػػذه التسػػاؤهللان أـ أف ىنػػاؾ فرك ػػ كالدهلللػػة نفػػس المعنػػم

 سنبينيا في ىذا المطمب إف شاء اهلل تعالم.

 :اصطالحاً  2الطائفةاألول:  الفرع

لػػػيس ىنػػػاؾ اتفػػػاؽ بػػػيف البػػػاحثيف عمػػػم تعريػػػؼ محػػػدد لمطائفػػػة، حيػػػث اختمفػػػكا عمػػػم األمػػػر 

عنػػد سػػرد  كيتضػػح ىػػذا ،تغمػػره الضػػبابية مجمكعػػة مػػف النػػاس، فالمصػػطمح مػػا زالػػتالجػػام  ليػػذه ال

 .بعض تعريفاتيا

ذلػؾ الجػزء مػف المجتمػ  الػذم انفصػؿ " :بأنيػا الطائفػة مكسكعة العمػكـ السياسػية تفعر  فقد 

أك المعتقدات الدينية أك كمييما، كىػذا الجػزء هلل  رساتالمماعف التيار الديني األساسي لخالفات في 

                                                 
 .122 ـ.1988النيضة العربية. دار القاىرة:  .دور النقابات في الحياة الدستورية :انظر: حنفي، عبداهلل 1
 انظػر: كالطائفػة ىػي الجماعػة كالفر ػة مػف النػاس يجمعيػـ مػذىب أك رأم يتمػاركف بػو.  ،الطائفة لغة: مشػتقة مػف مػادة طػاؼ 2

 .2/381، المصباح المنير . المقرم:9/226، لسان العرب :ابف منظكر . 2/571 ،المعجم الوسيط: مصطفم
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نػػادم بيػػا هلل يؤسػػس دينػػا جديػػدان، إمػػا ألنػػو هلل يكػػكف منظمػػا بطريقػػة كافيػػة، أك ألف المعتقػػدات التػػي تي 

 ."1تككف متميزة بصكرة كافية عما ىك مكجكد في الديف األصمي

الديني  ببالجانإف المستكحم مف تعريؼ المكسكعة السياسية لمطائفة أف تشكيميا لو عال ة 

كالعقدم  كالعقدم هلل السياسي أك اهللجتماعي، كأف الطائفة تمثؿ انفصاؿ جماعة عف المذىب الديني

لمػػػديف األساسػػػي، إنمػػػا بإدخػػػاؿ أفكػػػار كمعتقػػػدات كممارسػػػات المنتشػػػر فػػػي مجتمػػػ  معػػػيف دكف ىػػػدـ 

 الشػيعةفاإلسػالمي تماشػيان مػ  التعريػؼ،  مػف خػالؿ التػاريخ لػذلؾ كيمكػف ضػرب أمثمػة .جديدة عميػو

إنما حممت بعض أفكار كمعتقدات خصت بيا نفسيا عف  ،ألنيا لـ تحدث دينا جديدان  ؛طائفة تعتبر

 اكلكػػف خصػػكا أنفسػػيـ بأفكػػار كمعتقػػدات رأك  دثكا دينػػان جديػػدان،كلػػـ يحػػ ،مسػػممكفبقيػػة المسػػمميف، فيػػـ 

كككنيػػػػػػا مػػػػػػف مسػػػػػػتمزمات العقيػػػػػػدة الصػػػػػػحيحة فينطبػػػػػػؽ عمييػػػػػػا التعريػػػػػػؼ بػػػػػػالمفيـك  ،أنيػػػػػػا صػػػػػػكاب

 اهللصطالحي.

شػػتؽ مػػف جػػذر متحػػرؾ، فيػػك مػػأخكذ مػػف مفيػػـك م طػػو العمػػكاني بػػأف الطائفػػة بينمػػا يػػرل د.

ظي يحمؿ معنم تحرؾ الجزء مف الكؿ، دكف أف ينفصؿ فالبناء المف ،فيك طائؼ فان طاؼ يطكؼ طك 

فػإف ىػذا  ـ  كمػف ثىػ ،مػف البشػر محػدكدفيػكـ يشػير إلػم عػدد عنو، بؿ يتحرؾ في إطاره، كىك أيضػا م

المفيكـ في جكىره يتضمف فكػرة األ ميػة العدديػة الصػغيرة المتحركػة فػي إطػار الكػؿ، المشػدكدة إليػو، 

لذلؾ ظؿ المفظ ييستخدـ  فيك مفيكـ كمي عددم هلل ةيريا، بغض النظر عف دينيا أك عر يا أك لغت

ليشػير إلػم كيانػػات مختمفػة متعػػددة فػي خصائصػػيا، كلكػف القاسػـ المشػػترؾ بينيػا ىػػك القمػة العدديػػة، 

ثػػؿ طائفػػة المعتزلػػة كطائفػػػة م ،المصػػطمح عمػػم جممػػة المخػػالفيف لمػػػا عميػػو عامػػة النػػاس فقػػد أطمػػؽ

                                                 
 . 1/292موسوعة السياسية، : ربي  1
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 -أيضػا-حكليػا ىػذه الطكائػؼ فػي داخميػا، سػميت بطكائػؼ ثـ لما حدثت مقػاهللت انقسػمت  الشيعة،

 .1مثؿ اإلمامية كالزيدية كنحكىما

مخػػالؼ لمػػا عميػػو  فػػالعمكاني اعتبػػر الطائفػػة جماعػػة مػػف النػػاس يجمػػ  بيػػنيـ كصػػؼ مشػػترؾ

، كالشيء المصيؽ بالطائفة ىك القمة العددية بالنسبة لما يحيطيا مػف المجتمػ ، كمػا أنػو عامة الناس

عتبػر الجماعػة القميمػة بػؿ ا ،ظ الطائفة عمم الجماعة التي يجمعيا ديف أك مذىب معػيفلـ يقصر لف

 طائفة. لتي يجمعيا ديف أك مذىب أك عرؽا

جاء المفػظ بصػيغة المفػرد فػي ك  ،ف الكريـ في أكثر مف مكض القرآالطائفة في د كرد لفظ  ك 

المفيـك القرآنػػي اسػػتخدمت ، كالطائفػػة بػػ3مكاضػػ  ة، كجػػاء بصػػيغة المثنػػم فػػي أربعػػ2ان عشػػريف مكضػػع

مؤمنيف أك منػافقيف أك مشػركيف عمػم  مدهلللة عمم المعنم المغكم، أم جماعة مف الناس  د يككنكفل

ف أ ػػؿ الطائفػػة ة، فقػػاؿ  ػـك إحسػب اآليػػة، كاختمػؼ المفسػػركف فػي مقػػدار ىػذا الجمػػ  عمػم أ ػػكاؿ عػد

فػي ىػذا  كالمغػزل .4ة فػأكثرنيػـ ثالثػإ :كىذا مػا رجحػو اإلمػاـ القرطبػي، ك ػاؿ آخػركف ،شخص كاحد

ػػر جى ثيػػكى أك  المقػػاـ أف اهللسػػتخداـ القرآنػػي لمطائفػػة جػػاء لمدهلللػػة عمػػم الجمػػ  مػػف النػػاس  ػػؿ   بيػػنيـ   ى مى

فػػي القػػرآف الكػػريـ فػػة أف الطائ فالتبيػػاف فػػي تفسػػير ةريػػب القػػرآ جػػاء فػػي كتػػاب كصػػؼ مشػػترؾ، ك ػػد

                                                 
تػاريخ اإلصػدار: . صحيفة الكسط البحرينية ،اهللنقسامات الطائفية كآثارىا المستقبميةمقاؿ لمدكتكر طو جابر العمكاني، بعنكاف  1

 .ـ3122/يرينا /32

كلفػظ فػي  102كلفظػاف فػي اآليػة  81/ سكرة النسػاء: اآليػة154كلفظاف في اآلية 72ك 69 كردت في سكرة آؿ عمراف: اآلية 2
/ 2 / سكرة النكر: اآليػة:122كلفظ في اآلية 66/ سكرة التكبة: لفظاف في اآلية87سكرة األعراؼ: لفظاف في اآلية /113اآلية

 .20/ سكرة المزمؿ: اآلية14الصؼ: لفظاف في اآلية  سكرة/ 13ألحزاب: اآلية/ سكرة ا4سكرة القصص: اآلية 

 .9/ سكرة الحجرات: اآلية7/ سكرة األنفاؿ: اآلية156/ سكرة األنعاـ: اآلية122كردت في سكرة آؿ عمراف: اآلية 3
 .8/294، الجامع ألحكام القرآن القرطبي: 4
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ف،  اؿ النككم المشيكر إطال يا عمم الكاحد تطمؽ عمم الثالثة فأكثر، ك يؿ مراد بيا الكاحد كاهللثنا"

 .1"كيجكز تذكيرىا كتأنيثيا ،فصاعدان 

 السياسي الحزبو  الثاني: العالقة بين الطائفة الفرع

 بػػػؿ الحػػػػديث عػػػف العال ػػػػة بػػػيف الحػػػػزب كالطائفػػػة تجػػػػدر اإلشػػػارة إلػػػػم أف تعريػػػؼ الطائفػػػػة 

فػال  ،ا عرفتػو المكسػكعة السياسػيةكهلل ينحصػر بمػ ،بالمفيكـ الحالي كالمعاصر ةير ثابػت أك مسػتقر

ف لـ تحدث دينان جديدان تي   ةالمالحظ أف أيػبؿ  ،حصر الطائفة بالجماعة المنشقة عف الديف الرسمي كا 

كخاصػػة عنػػدما يكػػكف فػػي المجتمػػ  أك اإل مػػيـ  ،فر ػػة دينيػػة ميمػػا كانػػت ديانتيػػا يطمػػؽ عمييػػا طائفػػة

ف كانػػػػت تػػػػدي ،دينيػػػػة ةالكاحػػػػد أكثػػػػر مػػػػف ديانػػػػة أك فر ػػػػ تعػػػػدد دينػػػػي - ف بػػػػنفس الديانػػػػة فيمػػػػا بينيػػػػاكا 

مصػػطمح  عنػػدىـيطمػػؽ عمػػم المػػذاىب الدينيػػة فيبػػدك جميػػان فػػي الحالػػة المبنانيػػة،  ك مػػاكىػػ ،-كمػػذىبي

طكائػػؼ، فنػػراىـ يقكلػػكف الطائفػػة السػػنية، كالطائفػػة الشػػيعية، كالطائفػػة الماركنيػػة، كالطائفػػة الدرزيػػة، 

ادية كاإلداريػػػة بالدكلػػػة المبنانيػػػة بنػػػاءن عمػػػم التقسػػػيـ إلػػػم تقسػػػيـ المناصػػػب السػػػياألمػػػر بيػػػـ حتػػػم بمػػػ  

ف كػػػاف ىػػػذا  ، فالمحػػػدد2الطػػػائفي لمطائفػػػة ىػػػك البعػػػد الػػػديني كالعقػػػدم هلل العر ػػػي أك اهللجتمػػػاعي، كا 

 المصطمح  د يستخدـ أحيانان لذكر جماعة يجم  بينيا العرؽ الكاحد، كمػا اتضػح سػابقا فػي مقػاؿ د.

عمػػم ككنيػػا أ ميػػة  ةأكػػراد تركيػػا فيقػػاؿ الطائفػػة الكرديػػة لمدهلللػػ العمػػكاني، كمثػػاؿ ذلػػؾ مػػا يطمػػؽ عمػػم

                                                 
. دار الصػحابة لمتػراث بطنطػا :مصػر ،1. طتبيان في تفسير لريب القرانال :شياب الديف أحمد بف محمد اليائـ ،المصرم 1

 .1/150 .تحقيؽ: فتحي أنكر الدابمكم .ـ1992
تػػـ اهللتفػػاؽ بػػيف الطكائػػؼ المبنانيػػة عمػػم تقسػػيـ مناصػػب السػػيادية فػػي لبنػػاف عمػػم أسػػاس الطكائػػؼ المككنػػة لممجتمػػ  المبنػػاني،  2

ت في لبناف، جاءت التسمية لككف اهللتفػاؽ تػـ فػي مدينػة الطػائؼ السػعكدية، كتػـ كذلؾ لينيي حالة الحرب األىمية التي اشتعم
ـ. انظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص اهللتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ 5/11/1989 خاعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا اهللتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري

Hhttp://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/21/18itifaq.pdfH . :ـ.2/10/2011تاريخ المشاىدة 

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/21/18itifaq.pdf
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خر، فتكصؼ ىذه الجماعة بالطائفػة كذلػؾ بنػاء عمػم في مجتم  تنحدر أةمبيتو مف عرؽ آ مكجكدة

 العرؽ هلل الديف كالمعتقد، كلكف الغالب صرؼ لفظ الطائفة لجماعة يجم  بينيا بعد ديني كعقدم.

 ي:مؼ عف األحزاب بما يأتالمنظار تخت فالطائفة مف ىذا
و اإليمػاف ببرنػامج سياسػي معػيف، بينمػا الجػام  ألتبػاع الطائفػة الحزب يككف الرابط بيف أعضػائ .1

 ىك الديف كالمعتقد الكاحد.

ه إلم أدياف كمذاىب مختمفة كالبرنامج السياسي لمحزب يجمعيػـ، بينمػا الحزب  د ينتمي أعضاؤ  .2

 ف بيا.لمؤمنياباع معتقداتيا ك الطائفة هلل ينتمي ليا إهلل مف كاف مف أت

الحزب يككف اليدؼ األساسي مف إ امتو الكصكؿ إلػم الحكػـ، كلػيس مػف الضػركرم تػكفر ذلػؾ  .3

 في الطائفة. 

دارية منتخبة مف أعضاء الحػزب فػي الغالػب، كلكػف الطائفػة  .4 الحزب يككف لو مرجعية سياسية كا 

 ليا مرجعيتيا الدينية.

سػػعم إلػػم إنشػػاء أحػػزاب سياسػػية تضػػـ أبنػػاء الطائفػػة، ت ػػد تجػػدر اإلشػػارة إلػػم أف الطكائػػؼ 

لمطائفة بدعـ ىذه األحزاب مف أجؿ الكصكؿ إلم صن  القرار داخػؿ  ةكتقكـ الطائفة كالمراج  الديني

المنبثػؽ عػف الطائفػة الشػيعية فػي  1، كمثػؿ ذلػؾ حػزب اهللة، كتضمف بذلؾ دعـ الحزب لمطائفةالدكل

 لبناف.

                                                 
جماعة شيعية لبنانية انشقت عف حركة أمؿ الشيعية في بداية الثمانينيات يطرح اإلسالـ كبديؿ، كىك أيضان مؤسسة عسػكرية  1

ـ ليػػا ارتباطػػات 2009  كيػػة ترفػػ  شػػعار المقاكمػػة ضػػد الكيػػاف الصػػييكني خاضػػت مكاجيػػات عسػػكرية معػػو كػػاف أخرىػػا عػػاـ
اهلل، كالكا ػ  أف حػزب اهلل لػيس حزبػا بػالمفيـك السياسػي الػذم سػقناه  دا بإيراف، يترأس الحزب حاليا السيد حسف نصركثيقة ج

موســوعة الفــرق  عبػػد المػػنعـ: انظػػر: الحنفػػي، .نفػػا كىػػك ا ػػرب لككنػػو حركػػة مقاكمػػة مسػػمحة تمثػػؿ طائفػػة الشػػيعة فػػي لبنػػافآ
 .280 ـ.1999مكتبة مدبكلي.  :مصر .2. طةوالجماعات والمذاىب واألحزاب والحركات اإلسالمي
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 المبحث األول

 أنماطيابيان نشأة األحزاب السياسية بمفيوميا المعاصر و 

 :األحزاب السياسية بمفيوميا المعاصر المطمب األول: نشأة

فكرة األحزاب السياسية بمفيكميا المعاصر في الغرب، كيعكد تاريخ ميالدىا إلم  لقد نشأت

 تذلؾ الك ت، باستثناء الكهلليا  بؿصؼ القرف التاس  عشر، فمـ تكف األحزاب السياسية معركفة تمن

شػعبية، كتكػػتالت فكريػة، ككتػػؿ برلمانيػة، كلكػػف د  بػػؿ ىػذا التػػاريخ نػكاد ، ك ػػد كجػ1المتحػدة األمريكيػة

 اكميػ، فيذه الجماعات هلل تمثؿ األحزاب السياسية بمفي2ىذه الجماعات لـ تكف تعمؿ بصكرة منظمة

ـ ىػػك عػػاـ ظيػػكر األحػػزاب السياسػػية، كانتشػػارىا فػػي 1950المعاصػػر، كمػػا اعتبػػر مػػكريس أف عػػاـ 

كد تػاريخ األحػزاب الحقيقيػة إلػم  ػرف تقريبػان، ففػي يع: "3ةالبية األمـ، يقكؿ الفرنسي مكريس ديفرجيو

لسياسػية بػالمعنم ـ لـ يكف أم بمد في العالـ باستثناء الكهلليات المتحػدة يعػرؼ األحػزاب ا1850سنة 

 .4" تظير في ةالبية األمـ المتحضرة بـ أخذت ىذه األحزا1950كفي سنة  العصرم لمكممة.

                                                 
ـ حيػػث فػػاز جيفرسػػكف 1800الكهلليػػات المتحػػدة  ظيػػر فػػي سػػنة  فػػي أف رسػػكخ مبػػدأ األحػػزابإلػػم تػػذىب بعػػض الدراسػػات  1

كأنصاره باهللنتخابات الرئاسة، ككانكا ممف يعارضكف كض   يكد عمم الجمعيات كالنكادم السياسية، كبفػكزىـ ترسػخ مبػدأ حػؽ 
. بغػػداد: األنظمــة السياســية :كالعػػاني، عمػػي ةالػػب لمتكسػػ  انظػػر: الكػػاظـ، صػػالح جػػكاد. المتجسػػدة فػػي أحػػزاب.المعارضػػة 

 .96 .ـ1990جامعة بغداد. 
 .16، األحزاب السياسية في العالم المعاصر كامؿ: 2
لسياسػية فػي فرنسػا،  ـ، حمػؿ شػيادة جامعيػة فػي الحقػكؽ كدٌرس الحقػكؽ كالعمػـك ا1917عالـ سياسي فرنسي مف مكاليد عػاـ  3

موســوعة  انظػػر: الكيػػالي:شػػغؿ منصػػب مػػدير  سػػـ الدراسػػات كالبحػػكث فػػي المؤسسػػة الكطنيػػة لمعمػػـك السياسػػية فػػي فرنسػػا. 
 .2/697، السياسة

متػػرجـ إلػػم العربيػػة عػػف الطبعػػة السادسػػة . 6ـ. 1977. دار النيػػار :بيػػركت. 2ط .األحــزاب السياســية ديفرجيػػو، مػػكريس: 4
 ة. ترجمة: عمي مقمد كعبد الحسف سعد.بالمغة الفرنسي
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سػػػية كظػػػاىرة، نشػػػأت بفعػػػؿ الثػػػكرات الكبػػػرل لقػػػد اعتبػػػر بعػػػض البػػػاحثيف أف األحػػػزاب السيا

ـ(، كالثػػػػػػكرة 1799 -1789) 2ـ(، كالثػػػػػػكرة الفرنسػػػػػػية1783 -1775) 1ةالػػػػػػثالث: الثػػػػػػكرة األمريكيػػػػػػ

 .4زمف أبعد مف ىذه الثكرات ـ(، م  أف أصكليا  د عرفت منذ1917 -1905) 3الشيكعية

ث كانػت الجماعػات إف لفظ الحزب بمعناه السياسي المعاصر كلد مػف رحػـ البرلمانػات، حيػ

البرلمانية تمتؼ حكؿ بعضيا مككنة كتؿ برلمانية، ثـ أخذت ىذه الكتؿ بالتطكر حتم تقرر بعد ذلؾ 

اف أك مبػػدأ اهلل تػػراع العػػاـ، فمثمػػت ىػػذه الكتػػؿ األصػػؿ لزحػػزاب السياسػػية، مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ لمبرلمػػ

الفرنسػػػية عػػػاـ  ةتأسيسػػػيالمجمكعػػػات البرلمانيػػػة فػػػي ظػػػؿ الجمعيػػػة ال البقػػػاء فيػػػو، كمثػػػاؿ ذلػػػؾ نشػػػأت

 .5ـ1789

 

                                                 
أمريكيػا الشػمالية كالبالغػة تعرؼ أيضان بحرب اهللستقالؿ األمريكية، كىي الحرب التػي نشػبت بػيف المسػتعمرات البريطانيػة فػي  1

اء كهلليػػة كبػػيف الحككمػػة البريطانيػػة، كالتػػي نػػتج عنيػػا حصػػكؿ ىػػذه الكهلليػػات عمػػم حريتيػػا كاسػػتقالليا، كيعتبػػر العػػد 13آنػػذاؾ 
موســـوعة  ر: الكيػػػالي:كفػػػرض القيػػػكد كالضػػػرائب كالسػػػيطرة المركزيػػػة عمػػػم ىػػػذه الكهلليػػػات السػػػبب الػػػرئيس لقيػػػاـ الثػػػكرة. انظػػػ

 .2/175، السياسة

حيػػث ثػػارت الجمػػاىير ضػػد األسػػرة الحاكمػػة كالممػػؾ لػػكيس السػػادس  ،الطبقػػات المحركمػػة ضػػد الطغيػػاف كاإل طػػاعىػػي ثػػكرة  2
ـ. 1793كتػػـ إعػػداـ الممػؾ لػػكيس السػػادس عشػػر فػػي عػػاـ  ،إل طػاعييف عمػػم أيػػدم الثػػكارفصػػاحبيا مقتػػؿ العديػػد مػػف ا ،عشػر

 .1/913، موسوعة السياسةلي: انظر: الكيا

التػي خسػرت فييػا  ةـ حيث  امت ىذه الثػكرة عمػم إثػر الحػرب الركسػية اليابانيػ1905ىي الثكرة الركسية التي  امت في عاـ  3
 فػي ثػكرة الشػعب، كمػا أف اسػتبداد الحػاكـ القيصػرم كػاف سػببان  ،عب مػف ىػذا األمػرفتذمر الشػ ،ألؼ  تيؿ كجريح 270ركسيا 

فيػػاجمكا أراضػػي المػػالكييف كلكنيػػا لػػـ  ،كالمظػػاىرات التػػي كػػاف لمفالحػػيف كالعمػػاؿ دكر بػػارز فػػي  ياميػػا تفعمػػت اهللضػػطرابا
 امػت بيػا الطبقػة العاممػة نػتج عنيػا  أكؿ ثكرة اشتراكية منتصػرة كتعتبر ىذهـ 1917فتجددت الثكرة عاـ  ،سقط حكـ القيصرتي 

 .2/886، موسوعة السياسة ة الطبقة العاممة. انظر: الكيالي:يا أم سمطالبرجكازية كا  امة سمطة البركلتار إسقاط 
األحـــزاب السياســـية ودورىـــا فـــي أنظمـــة الحكـــم الخطيػػػب،  .99، التعدديـــة الحزبيـــة فـــي ظـــل الدولـــة اإلســـالمية الشػػػاركد: 4

 .40، المعاصرة

، األحـزاب السياسـية فـي العـالم المعاصــر . كامػؿ: 43، األحـزاب السياسـية ودورىـا فـي أنظمـة الحكـم المعاصـرة الخطيػب: 5
19. 
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 :المطمب الثاني: أنماط المنظومة الحزبية

 ،الحزبية باختالؼ منظػار المقارنػة كالزاكيػة التػي ينظػر مػف خالليػا أنماط المنظكمةتختمؼ 

شػػكؿ البنػػاء التنظيمػػي، أك مػػدل الحريػػة الممنكحػػة لمعضػػك،  نظػػرة إلػػم فقػػد تكػػكف نظػػرة فمسػػفية، أك

، كمػػػا أنػػػو هلل يكجػػػد نمػػػط حزبػػػي كاحػػػد، فقػػػد تتعػػػدد األحػػػزاب فػػػي بعػػػض 1ظػػػرةفتختمػػػؼ تبعػػػا ليػػػذه الن

تتبنػػػم الدكلػػػة نظػػػاـ الحػػػزب الكاحػػػد، كيعػػػكد ىػػػذه التعػػػدد فػػػي أنمػػػاط  أخػػػرلالبمػػػداف، بينمػػػا فػػػي بمػػػداف 

األحػػػػزاب إلػػػػم عػػػػدة عكامػػػػؿ منيػػػػا األعػػػػراؼ، كالتػػػػاريخ، كالمعتقػػػػدات الدينيػػػػة، كالتركيػػػػب العنصػػػػرم، 

 .2كالخصكمات القكمية

 ار ثالثة أنماط لزحزاب السياسية.عرض باختصكسن

 :أواًل: نظام الحزب الواحد

، الػػذم  يقػػـك ىػػذا النظػػاـ عمػػم اعتنػػاؽ األسػػمكب المركػػزم الشػػديد، كالنظػػاـ التسػػمطي الصػػاـر

عمػػػم السػػػمطة، كهلل كرية كأجيزتيػػػا، كيصػػػبح ىػػػك المسػػػيطر يبعػػػده عػػػف نظػػػاـ دكلػػػة المؤسسػػػات الدسػػػت

 .3تمثيؿ الشعب بحزب كاحد فقطفيك احتكار  نبو،يسمح بقياـ أم تنظيـ آخر بجا

لنظػاـ كترل الدراسات أف نظاـ الحزب الكاحد مرتبط ارتباطان كثيقػان بالػدكتاتكريات، كأف ىػذا ا

يطاليػػا الفاشػػية، كاإلتحػػاد السػػكفيتي الشػػيكعي، فكميػػا  ائمػػة عمػػم حػػزب عػػرؼ فػػي ألمانيػػا النازيػػة، كا  

                                                 
 .232، األحزاب السياسية ودورىا في أنظمة الحكم المعاصرة الخطيب: لمتكس  انظر: 1

 .213، األحزاب السياسية ديفرجيو: 2

األحـزاب السياسـية ودورىـا : الخطيػب . 552، العربية والفكر السياسي اإلسالمي السمطات الثالث في الدساتير :الطماكم 3
 .237، في أنظمة الحكم المعاصرة
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، كأىػـ مػا يميػز 1ة، يػرفض كجػكد أحػزاب أخػرل فػي المجتمػ كاحد يتبنم النظرية الخاصة بيذه الدكل

هلل يقبػػػؿ فػػػي عضػػػكيتو إهلل الصػػػفكة كالطميعػػػة، فالعضػػػكية فيػػػو  ان مغمقػػػ ان ىػػػذا الػػػنمط الحزبػػػي ككنػػػو حزبػػػ

متاحة لفئة  ميمة مف األفراد، كما يتب  ىذا الحزب المركزية المفرطة كالنظاـ الصػاـر لفػرض الطاعػة 

خيػػران يقػػكـ ىػػذا النظػػاـ عمػػم اهللحتكػػار السياسػػي كاإلدارم بحيػػث هلل ، كأ2مػػف  بػػؿ الجمػػاىير لمسػػمطة

 . 3شمكليعميو، فيك حزب يترؾ أم نشاط إهلل كيبسط يده 

 :ثانيا: نظام الحزبين

هلل يعنػي نظػاـ الحػزبيف  صػػر األمػر عمػم كجػػكد حػزبيف فقػط داخػػؿ الدكلػة، كلكػف المقصػػكد 

تنحصػر لعبػة القػكل نكات طكيمػة، بحيػث كجكد حزبيف كبيريف يتناكبػاف عمػم تػكلي السػمطة خػالؿ سػ

في المكاجية بيف ىذيف الحزبيف، فيتناكباف عمم السمطة، بحيث يتمكف أحػدىما مػف  السياسية عمميان 

الحصكؿ عمم األةمبية داخؿ البرلماف كتشػكيؿ الحككمػة، فػي الك ػت الػذم يبقػم فيػو الحػزب اآلخػر 

، كالنظػاـ ثنػائي الحزبيػة 4ؿ محمو حػزب آخػرأحد ىذيف الحزبيف ليح محؿى معارضة، ك د يضلم ممثالن 

 ان هلل يمن  كجكد أحزاب صغيرة إلم جانػب الحػزبيف الكبيػريف، كلكػٌف تأثيرىمػا ةالبػان مػا يكػكف محصػكر 

ىػذا النظػاـ مكجػكد فػي عػدد مػف ك بػالحزبيف العمال ػيف،  ذكر مقارنػةن في المجالس المحمية، كهلل يكػاد ييػ

                                                 
 .237، األحزاب السياسية ودورىا في أنظمة الحكم المعاصرة . الخطيب: 262، األحزاب السياسية ديفرجيو: 1
 .237، األحزاب السياسية ودورىا في أنظمة الحكم المعاصرة الخطيب: 2

يقػػـك عمػػم أيدلكجيػػة ، ك بالكميانيػػة كىػػك نظػػاـ سياسػػي يقػػـك عمػم الييمنػػة الكميػػة عمػػم نشػػاطات الدكلػػة ىػػذا النظػػاـ أيضػػان  يسػمم 3
س سرم متطػكر كبكلي ،عميو رجؿ كاحد ىك الديكتاتكر، كيسيطر شمكلية كحزب كحيد يتبنم كيأخذ عمم عاتقو ىذه األيدلكجية

 .5/136ك 2/563، لسياسةموسوعة ا جدان. انظر: الكيالي:

، األحـزاب السياسـية ودورىـا فـي أنظمـة الحكـم المعاصـرة . الخطيػب:104، األحزاب السياسـية فـي العـالم المعاصـر كامؿ: 4
 .551، السمطات الثالث في الدساتير العربية والفكر السياسي اإلسالمي :الطماكم .405
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كيػة، فالحزبػػاف العمال ػاف، كالخصػماف التقميػػدياف ىمػا: الحػػزب الػدكؿ، كمنيػا الكهلليػػات المتحػدة األمري

 .1الديمقراطي، كالحزب الجميكرم

 :: نظام التعدد الحزبيثالثاً 

الحػؽ فػي التعبيػر عػف نفسػو،  -كلك بشػركط معينػة- يقصد بيذا النمط أف يعطم أم تجم 

مجتمػػ ، ليػػتـ مػػف كمخاطبػػة الػػرأم العػػاـ بصػػكرة مباشػػرة، عمػػم ضػػكء التنا ضػػات التػػي يحكييػػا أم 

 ،مسػػمطةمفيػػـك التنػػافس مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ ل خاللػػو الكصػػكؿ إلػػم خيػػر األطػػر التػػي تسػػمح بسػػيادة

 .2ـ المتمدنةفي كثير مف دكؿ العال يعتبر ىذا النمط الحزبي شائعان ك 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .106، السياسية في العالم المعاصراألحزاب  :كامؿ . 217، األحزاب السياسية ديفرجيو: 1
 .294، األحزاب السياسية ودورىا في أنظمة الحكم المعاصرة الخطيب: 2
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 المبحث الثاني

 اب السياسية في التاريخ اإلسالمياألحز 

 األحزاب السياسية؟ولة اإلسالمية المطمب األول: ىل عرفت الد

ليػات عمميػا،  ػد ديث حكؿ األحػزاب كطرائػؽ تشػكميا كآإف ما يشيده عصرنا الحديث مف ح

دف  الباحثيف المسمميف إلم التنقيب عميقان في التاريخ اإلسالمي، بحثان عٌما يشير إلم كجكد تكتالت 

بعػيف اهللعتبػار  سياسية أك اجتماعية تتماشم م  مكضكع األحزاب في عصرنا الحاضر، مػ  األخػذ

 تطكر الحياة المدنية كاهللجتماعية كالسياسية في أيامنا ىذه.

كمف المعمػكـ أف مسػألة األحػزاب لػـ تكػف مطركحػة عمػم بسػاط الفكػر اإلسػالمي، فػال يكجػد 

 .1في كتب الفقياء المتقدميف ما يممح إلم تناكليـ لمكضكع األحزاب

فيػـ اليػـك كانػت مكجػكدة لسياسػية كمػا تي فكػرة األحػزاب ا أف اإلسػالمييف يرل بعض المفكريف

عػيف مػا يسػمم  ىػكمػؽ عميػو اسػـ "الفػرؽ اإلسػالمية" طف مػا أي أمنذ القرف األكؿ مف تاريخ اإلسالـ، ك 

لـ تكف مجرد مػدارس فكريػة  ي تتميز بيا الفرؽ اإلسالميةف الصفات العامة التأاآلف بالحزب، ذلؾ 

بػػػػالمعنم السياسػػػػي - كينيا، كلكنيػػػػا كانػػػت أحزابػػػػان تكػػػػكيف آراء ثػػػػـ تكتفػػػي بإبػػػػدائيا أك تػػػػد إلػػػػمتصػػػؿ 

 كليػػا نشػػػاط كفييػػػا نظػػاـ، ثػػػـ ىػػػي تسػػػعم  ،فميػػػا مبػػػادئ معينػػة أشػػػبو بالبرنػػػامج المرسػػػكـ -المعاصػػر

                                                 
 .250 ـ.1993مركز دراسات الكحدة العربية.  :بيركت .1. طالحريات العامة في الدولة اإلسالمية الغنكشي، راشد: 1
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كىػػذا ىػػك مػػا  ،كتكػػافح حتػػم تحقػػؽ ليػػذه المبػػادئ النصػػر، كتجعػػؿ منيػػا إف اسػػتطاعت منيػػاج الحكػػـ

 .1تسعم إليو األحزاب اليكـ

تنظيمػػػات سياسػػػية التػػػي ظيػػػرت فػػػي التػػػاريخ اإلسػػػالمي،  الكالميػػػةالفػػػرؽ فػػػي  آخػػػركف كرأل

، التػػي انتيجتيػػا لتنفيػػذ نظرياتيػػا كالتبشػػير بيػػاالكسػػائؿ  بغػػزارة األفكػػار كجػػرأة الطػػرح، كتنػػكع تميػػزت

الكصكؿ لتحقيؽ مقػاهللتيـ، ككػذلؾ الحػاؿ عنػد المعتزلػة، كعنػد الشػيعة  فممخكارج مقاهللت، كمنيج في

 . 2بفصائميا المتعددة

لقػػػد نشػػػأ خػػػالؼ بػػػيف البػػػاحثيف حػػػكؿ زمػػػف ظيػػػكر مػػػا يمكػػػف اعتبػػػاره أحزابػػػان، فػػػذىب بعػػػض 

يػد الرسػكؿ صػمم اهلل عميػو محمد عماره إلم اهللعتقاد بأف األحزاب نشػأت منػذ ع الباحثيف كمنيـ د.

 .3لزحزاب بالمفيـك المعاصر "جنينية"عتبرىا صكران اف كسمـ، كا  

بعػد كفػػاة الرسػػكؿ صػػمم اهلل عميػػو إلسػػالـ كانػػت نشػػأة األحػزاب فػػي اكذىػب آخػػركف إلػػم أف 

الصػحابة عمػم مػف يتػكلم الخالفػة بعػد  ؼخػتالكسمـ، كبالتحديد ما حػدث فػي اجتمػاع السػقيفة مػف ا

 .4، فكانت ىذه الحادثة بمثابة الكهللدة األكلم لزحزاب في اإلسالـكفاة الرسكؿ صمم اهلل عميو كسمـ

نشػػػأت بعػػػد مقتػػػؿ الخميفػػػة عثمػػػاف بػػػف  الميةالفػػػرؽ كاألحػػػزاب اإلسػػػكذىػػػب آخػػػركف إلػػػم أف 

، ك ػد نػتج إلم السمطة كصراعو م  معاكيػة بف أبي طالب كما تبعيا مف كصكؿ اإلماـ عميعفاف، 
                                                 

اإلسـالم وحقـوق  عماره، محمد: . 12. ـ1967 .المعارؼ دار: القاىرة .4. طاإلسالمية السياسية النظريات :محمد ،الريس 1
 .90 ـ.1978. المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب :الككيت .اإلنسان

 .27 ـ.2007 .دار الشركؽ :القاىرة. 2. طتيارات الفكر اإلسالمي عماره، محمد: 2
 .90، اإلسالم وحقوق اإلنسان :عماره 3

4 MacDonald, Development of Muslim Theology, p. 8- 10 and 20. :في النظام السياسي  . نقالن عف العكا
ـ. 1992. 1ط  .الحرية السياسـية منـذ قيـام اإلسـالم حتـط سـقوط الدولـة األمويـة عيس، رياض: . 79 لمدولة اإلسالمية،

55. 
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األحزاب آراء جديدة، ك ػد ابتػدأ  عف ذلؾ نشكء أحزاب سياسية جديدة لـ تكف مف  بؿ، كصارت ليذه

 .1كاـبشأف الخميفة كالخالفة، ثـ شمؿ األح الرأم سياسيان 

إهلل أف بعض المفكريف اإلسػالمييف رفضػكا فكػرة أف تكػكف الفػرؽ اإلسػالمية التػي نتجػت فػي 

ىػػدؼ أم حػػزب  عػػفأىػػداؼ تمػػؾ الفػػرؽ  هللخػػتالؼسياسػػية،  صػػدر التػػاريخ اإلسػػالمي تمثػػؿ أحزابػػان 

حد منظرم المذىب الشيعي عنػدما رفػض فكػرة و الشيرازم أكىذا ما ذىب إلي .سياسي متعارؼ عميو

 الزحػػداث فػػكؽ مػػا تحتمػػؿ، كلٌيػػ ، كمػػنيـ مػػف عػػٌد ىػػذا األمػػر تحمػػيالن 2الشػػيعة حزبػػان سياسػػيان  أف تكػػكف

 .3لمنصكص كالك ائ  لخدمة اتجاه كرأم معيف، كأف في ذلؾ تنطعان كتكمفان ةير مقبكؿ

الك ػكؼ  أكدبعد بياف مك ؼ الباحثيف مف كجكد أحزاب سياسية في الدكلة اإلسػالمية فػإنني 

 .ليا مك ؼ الدراسة مف ىذا األمرمف خال نبيفعمم نقطتيف 

سػػػػببان فػػػػي نشػػػػكء العقائػػػػد كالفػػػػرؽ الخػػػػالؼ الػػػػديني، ك  أحػػػػد أيسػػػػسؼ السياسػػػػي كػػػػاف الخػػػػال إف .1

باإلمػػارة  حػػكؿ صػػاحب الحػػؽفػػي تمػػؾ الفتػػرة مػػف التػػاريخ اإلسػػالمي، فخالفيػػـ نشػػأ اإلسػػالمية 

سالمية، كاختالفيـ ىذا لػـ كاف ذلؾ سببان رئيسيان لكهللدة الفرؽ اإل، فيك خالؼ سياسي كالخالفة

، إهلل أف تمؾ الخالفات التاريخيػة، مػا زالػت 4يتجاكز الفركع كلـ يتعرض إلم لب كأصكؿ الديف

 تمقي بظالليا، كترسـ لحاضر العالـ اإلسالمي كتكجياتو في عصرنا الراىف. 

                                                 
: سػميح ، الػزيف. 100 .ـ1983. لحػديثالمكتػب العربػي ا .6. طفي النظام السياسـي لمدولـة اإلسـالمية :محمد سميـ، العكا 1

 .80 .ـ1983 .المدرس دار الكتاب المبناني كمكتبة: بيركت. الثقافة والثقافة اإلسالمية
 .100 .تحقيؽ كتعميؽ: حسيف المكسكم .ـ1999 :بيركت .1. طليالي بيشاور :الشيرازم، محمد المكسكم 2
 .56 ـ.1998الدار المصرية المبنانية.  :القاىرة .1. ططبيقالمعارضة في اإلسالم بين النظرية والت  محية، جابر: 3

تـاريخ المـذاىب  محمد: ،أبك زىرة  .127. ـ1977 .المؤسسة العربية :بيركت .1. طالخالفة ونشأة األحزاب عماره، محمد: 4
 .87، إلسالميةالتعددية السياسية في الدولة ا انظر: الصاكم:  .13 لتكزي .دار الفكر لمنشر كا . بيركت:اإلسالمية
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صػمم لقد كجدت أحزاب سياسية بشكميا األكلي في الدكلػة اإلسػالمية بعػد كفػاة الرسػكؿ محمػد  .2

ريفة جمػ  بينيػا رابػط معػيف، فػي عصػر النبػكة الشػ مػ  اإل ػرار بكجػكد تكػتالت ،اهلل عميو كسػمـ

صػر لفقػدانيا أىػـ عنصػر مػف عنا ان أحزابػ راء مػف ضػمنيا أراء سياسػية، كلكنيػا هلل تعتبػركليا آ

الحزب بمفيكمو المعاصر، كىك محاكلة الكصكؿ إلػم الحكػـ، فػال يمكػف إيجػاد أم جماعػة أك 

جػػكد فػػي عصػػر النبػػكة الشػػريفة جعػػؿ مػػف أىدافػػو الكصػػكؿ إلػػم الحكػػـ أك طػػرح نفسػػو تكتػػؿ مك 

فػي الدكلػة  ةأحػزاب سياسػيكلقػد تبنػت الدراسػة كجػكد  .بديالن عف الرسكؿ صػمم اهلل عميػو كسػمـ

عػػات كتكػػتالت جما حيػػث كًجػػدت ،السػػالـك  الصػػالة ؿ األكػػـر عميػػواإلسػػالمية بعػػد كفػػاة الرسػػك 

المتمثمػػة بكجػػكد جماعػػة ك  ،كعناصػػر الحػػزب بمفيكمػػو المعاصػػرسياسػػية ينطبػػؽ عمييػػا أىػػداؼ 

مػػ  كجػػكد اخػػتالؼ بينيػػا  ،كتسػػعم لمكصػػكؿ إلػػم الحكػػـ ،ليػػا برنامجيػػا السياسػػي ،مػػف األفػػراد

 .كبيف المنظكمة الحزبية المعاصرة مف حيث الشكؿ كالمضمكف

مػػػف خػػػالؿ ثػػػالث مراحػػػؿ،  كجػػػكد الفػػػرؽ كالجماعػػػات كلكػػػي يسػػػتقيـ العػػػرض  يمػػػت بتتبػػػ  

لمرحمة الثانية: الفرؽ التكتالت سياسية في عصر النبكة كالخالفة الراشدة، : صكر مفالمرحمة األكل

ألحػػػػزاب السياسػػػػية اكلػػػػة اإلسػػػػالمية، المرحمػػػػة الثالثػػػػة: اإلسػػػػالمية ذات اآلراء السياسػػػػية داخػػػػؿ الد

تطػرؽ إلػم يػتـ ال لتاسػ  عشػر كالعشػريف، عممػان أنػو لػفا معاصػر فػي القػرنيفاإلسالمية بمفيكميػا ال

نمػػا سػػيدكر محػػكر التػػداكؿ حػػكؿ األ كالفػػرؽ خػػالؿ التكػػتالتجميػػ   حػػزاب الميمػػة ىػػذه المراحػػؿ، كا 

 راء سياسية، كما يراه الباحث ذا صمة كثيقة تخدـ البحث.التي حكت في مجمميا آ

 :في عصر النبوة والخالفة الراشدة لتكتالت سياسية: صور الثانيالمطمب 
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فػػي عصػػر النبػػكة لػػو مػػف الحساسػػية مػػا لػػو عنػػد  سياسػػية يث عػػف كجػػكد تكػػتالتف الحػػدإ 

، حتم مف تبنم إباحة األحزاب داخؿ الدكلة اإلسالمية، حيث فبعض المفكريف كالباحثيف اإلسالميي

، كأنو مف الممكف اهللستغناء عنيػا كالبحػث عػف أدلػة أخػرل ـ تمحالن كليان لمحكادث كالك ائ رآه بعضي

 .1جابر  محية الدكلة اإلسالمية، كمٌمف جنح إلم ىذا القكؿ د.تدعـ اتجاه إباحة األحزاب داخؿ 

، الشػريفة في زمف النبػكة تكتالت سياسية د  سمت ىذا المطمب إلم فرعيف، تناكؿ األكؿ: ك 

 بينما تناكؿ الفرع الثاني صكران أكلية لزحزاب في زمف الخالفة الراشدة.

 :2الشريفة في عصر النبوةتكتالت سياسية الفرع األول: 

شىػػاكىرى  ف  رىسيػػكؿى الم ػػًو فعػػف أىنىػػسو رضػػي اهلل عنػػو "إى  :السياســية قفيــااألنصــار جماعــة ليــا موا .1

ـى  ،ثيـ  تىكىم ـى عيمىري فىأىٍعرىضى عنو ،عنو حيف بىمىغىوي ًإٍ بىاؿي أبي سيٍفيىافى  اؿ: فىتىكىم ـى أبك بىٍكرو فىأىٍعرىضى  فىقىا

بىػادىةى فقػاؿ ػيىا اٍلبىٍحػرى  ،نىػا تيًريػدي يػا رىسيػكؿى الم ػوً ًإي ا :سىػٍعدي بػف عي ٍرتىنىػا أىٍف نيًخيضى كىال ػًذم نىٍفًسػي بيػده لػك أىمى

ٍضػػنىاىىا ىخى ػػاًد لىفىعىٍمنىػػا  ػػاؿ ،ألى ٍرتىنىػػا أىٍف نىٍضػػًربى أىٍكبىادىىىػػا إلػػم بىػػٍرًؾ اٍلًغمى لىػػٍك أىمى  فىنىػػدىبى رسػػكؿ الم ػػًو  :كى

ليكا بى  ،الناس  .3.."ٍدرنافىاٍنطىمىقيكا حتم نىزى

فالشػػاىد فػػي ىػػذه الحادثػػة أف الرسػػكؿ صػػمم اهلل عميػػو كسػػمـ أراد أف يسػػم  مك ػػؼ األنصػػار 

جماعة ليا برنامج كمك ؼ معيف مف أكؿ ةزكة يمتقػي بيػا المسػممكف مػ   ـمف ىذه الغزكة، باعتبارى

                                                 
 .56، المعارضة في اإلسالم بين النظرية والتطبيق  محية: 1
 مػاره:إلثبات كجكد صكر جنينية لزحزاب فػي زمػف النبػكة كالخالفػة الراشػدة. انظػر: ع فعماره ىك أكثر المتحمسي نجد أف د. 2

 .90، اإلسالم وحقوق اإلنسان
 :بيػركت بػاب ةػزكة بػدر. -تػاب الجيػاد كالسػيرك .صحيح مسـمم :ابكرممسمـ بف الحجاج القشيرم النيسػ ،أبك الحسيفمسمـ،  3

 . 3/1403 .1779حديث ر ـ .تحقيؽ: محمد فؤاد عبد البا ي .دار إحياء التراث العربي
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اطؽ حػدث كالنػمشركي  ريش، كاعتبػر النبػي صػمم اهلل عميػو كسػمـ أف سػعد رضػي اهلل عنػو ىػك المت

ـ عمػػم مػػة فػػي الدكلػػة اإلسػػالمية، كمػػا أف إصػػرار النبػػي صػػمم اهلل عميػػو كسػػمايباسػـ ىػػذه الجماعػػة ال

مػػة يؤكػػد أف ىػػذه الجماعػػة مػػ  ككنيػػا كاممػػة اهللنتمػػاء لإلسػػالـ ايسػػماع رأم كمك ػػؼ ىػػذه الجماعػػة ال

ياسػػية أف األمػر مػف بػاب الس اصػةمعػيف يخػالؼ ىػذا التكجػو، خ مك ػؼكأىمػو، إهلل أنػو  ػد يكػكف ليػا 

، كيمكػػف لػػوكالتسػػميـ  بػػو لػػيس ليػػـ إهلل القبػػكؿ الػػذم ،القابػػؿ لممشػػاكرة، هلل مػػف بػػاب الػػكحي السػػماكم

معينػػو  ػػد تختمػػؼ أك تتفػػؽ مػػ  القػػائميف عمػػم  مصػػالحلػػو تكتػػؿ اهللسػػتدهللؿ بيػػذه الكا عػػة عمػػم كجػػكد 

 شؤكف الدكلة.

ر إلػػم كجػػكد : لقػػد حصػػمت حادثػػة  فػػي زمػػف النبػػكة تشػػيجماعــة نســائية ليــا متحــدث باســميا .2

كىػي  صػة أسػماء بنػت  ، رىػا النبػي صػمم اهلل عميػو كسػمـأجماعة ليا مطالبيا كناطؽ باسميا ك 

المدينػػػة، ككانػػػت  ائػػػدة ليػػػذه  جػػػاءت تتحػػػدث باسػػػـ جماعػػػة مػػػف نسػػػاء حيػػػث ،1زيػػػد األنصػػػارية

الجماعػػة كتطالػػب بحقػػك يف، ككانػػت ممثمػػة ليػػذه الجماعػػة كمتحدثػػة باسػػميا، كالشػػاىد فػػي  صػػة 

مػػف كرائػػي مػػف  إنػػي رسػػكؿي  :فقالػػت ،نيػػا ذىبػػت إلػػم رسػػكؿ اهلل كىػػك جػػالس مػػ  أصػػحابوأسػػماء أ

جماعة نساء المسمميف يقمف بقكلي كعمم مثؿ رأيي، كعرضت  ضيتيا، فأجابيا صٌمم اهلل عميو 

نسػائية  فنحف ىنا أماـ جماعػة ،2مف النساء ءىاكسمـ، كطمب منيا إبالغ األمر إلم مف ىٌف كرا

 .1ليا مطالب كمتحدث باسميا ، ففي ىذا إشارة إلم كجكد جماعةءكبنص عبارة أسما

                                                 
بنت يزيد بف السكف بف راف  بف امرئ القيس بف زيد بػف عبػد األشػيؿ، األنصػارية األشػيمية، أـ سػممة،  أسماءىي الصحابية  1

دار  :سػػكريا .1ط. تقريــب التيــذيب :أحمػػد بػػف عمػػي العسػػقالني الشػػافعي ،أبػػك الفضػػؿ، عػػامر. انظػػر: ابػػف حجػػر كيقػػاؿ أـ
 .12/428. 2726رجمة ر ـ ت .تحقيؽ: محمد عكامة .ـ1986. الرشيد

نفسػي كىك بيف أصحابو فقالت بأبي أنػت كأمػي إنػي كافػدة النسػاء إليػؾ، كأعمػـ  أتت النبي  نص الحديث: "عف أسماء أنيا 2
، إف اهلل يلؾ الفداء، أما إنو ما مف امرأة كائنة في شرؽ كهلل ةرب سػمعت بمخرجػي ىػذا أك لػـ تسػم  إهلل كىػي عمػم مثػؿ رأيػ

نػػا معشػػر النسػػاء محصػػكرات مقصػػكرات  كاعػػد بيػػكتكـ،  بعثػػؾ بػػالحؽ إلػػم الرجػػاؿ كالنسػػاء، فآمنػػا بػػؾ كبإليػػؾ الػػذم أرسػػمؾ، كا 



 38 

 لألحزاب في زمن الخالفة الراشدة: الفرع الثاني: صورًا أولية 

: إف مػا حػدث فػػي سػقيفة بنػػي سػاعدة مػػف الميـاجرين فــي الســقيفة "حــزب"األنصــار و "حـزب" .1

مػػف أجػػؿ  -رضػػي اهلل عػػنيـ– حػػكار كتشػػاكر كجػػداؿ بػػيف حػػزب الميػػاجريف كحػػزب األنصػػار

، حيث اجتمػ  راء سياسيةعمم كجكد حزبيف ليما آاختيار خميفة لممسمميف، يقكدنا إلم التدليؿ 

أبػي بكػر  ف حػكؿخميفػة لممسػمميف، كاجتمػ  الميػاجرك  األنصار حػكؿ سػعد بػف عبػادة لترشػيحو

ػػٍعدً ف لػػنفس األمػػر. ػػاري إلػػم سى اًئشىػػةى رضػػي اهلل عنيػػا  الػػت: "..كىاٍجتىمىعىػػٍت اأٍلىٍنصى بىػػادىةى  عػػف عى بػػف عي

ط ػاًب سىًقيفىًة بىًني في  ػري بػف اٍلخى ـٍ أبػك بىٍكػرو كىعيمى ، فىػذىىىبى ًإلىػٍيًي ـٍ أىًميره ًمٍنكي سىاًعدىةى فىقىاليكا: ًمن ا أىًميره كى

ػري يقػكؿ: كاهلل مػا ر اًح، فىذىىىبى عيمىري يىتىكىم ـي، فىأىٍسكىتىوي أبػك بىٍكػر،و ككػاف عيمى أىرىٍدتي  كأبك عيبىٍيدىةى بف اٍلجى

، ثيـ  تىكىم ـى أبػك بىٍكػرو فىػ ًشيتي أىٍف هللى يىٍبميغىوي أبك بىٍكرو بىًني خى ا  د أىٍعجى من تىكىم ـى ًبذىًلؾى إهلل أىنِّي  د ىىي ٍأتي كىالى

                                                                                                                                              

نكػػـ معاشػػر الرجػػاؿ فضػػمتـ عمينػػا بالجمعػػة، كالجماعػػات، كعيػػادة المرضػػم، كشػػيكد  كمقضػػم شػػيكاتكـ كحػػامالت أكهللدكػػـ، كا 
ف الرجؿ منكـ إذا أخرج حاجػا أك معتمػرا كمرابطػا حفظنػا  الجنائز، كالحج بعد الحج، كأفضؿ مف ذلؾ الجياد في سبيؿ اهلل، كا 

إلػم أصػحابو  سػكؿ اهلل،  ػاؿ: فالتفػت النبػي لكـ أمكالكـ، كةزلنا لكـ أثكابا، كربينا لكـ أكهللدكـ، فما نشارككـ في األجر يا ر 
بكجيو كمو ثـ  اؿ: ىؿ سمعتـ مقالة امػرأة  ػط أحسػف مػف مسػألتيا فػي أمػر دينيػا مػف ىػذه، فقػالكا: يػا رسػكؿ اهلل مػا ظننػا أف 

أف حسػف إلييا ثـ  ػاؿ ليػا: انصػرفي أيتيػا المػرأة كأعممػي مػف خمفػؾ مػف النسػاء،  امرأة تيتدم إلم مثؿ ىذا، فالتفت النبي 
تباعيا مكافقتو تعدؿ ذلؾ كمو،  اؿ فأدبرت المرأة كىي  أخرجو استبشارا". تيمؿ كتكبر تبعؿ إحداكف لزكجيا كطمبيا مرضاتو كا 

دار الكتػب  :بيػركت .1. طشعب اإليمـان :أبك بكر أحمد بف الحسيف كالمفظ لو عف طريؽ أسماء بنت يزيد، البييقي، البييقي
ك ريػػب منػػو أخرجػػو الطبرانػػي عػػف  . 6/421 .8743حػػديث ر ػػـ .مػػد السػػعيد بسػػيكني زةمػػكؿتحقيػػؽ: مح ىػػػ.1410 .العمميػػة

. مكتبػػػة الزىػػػراء :المكصػػػؿ .2. طالمعجـــم الكبيـــر :سػػػميماف بػػػف أحمػػػد بػػف أيػػػكب ،أبػػػك القاسػػػـ طريػػؽ ابػػػف عبػػػاس، الطبرانػػػي،
 ابػفعمػي بػف الحسػف  ،اسػـالق كأبػ كانظػر: .410 /11. 12163حػديث ر ػـ .المجيد السمفي تحقيؽ: حمدم بف عبد .ـ1983

ــ :ىبػػة اهلل بػػف عبػػد اهلل الشػػافعي  .دار الفكػػر .بيػػركت .اريخ مدينــة دمشــق وذكــر فضــميا وتســمية مــن حميــا مــن األماثــلت
لبػاني،  ػاؿ األلبػاني: حػديث ضػعيؼ. انظػر: األ .7/364 .تحقيؽ: محب الديف أبي سػعيد عمػر بػف ةرامػة العمػرم ـ.1995

 .2/5. 1213ر ـحديث  .مكتبة المعارؼ :الرياض .ف الترليب والترىيبضعي محمد ناصر الديف األلباني:
 

كتػػاب يحػػكم أفكػػار كىػػك  .98. مكتبػػة المنػػار اإلسػػالمية .الفكــر السياســي عنــد اإلخــوان المســممين الػػكاعي، تكفيػػؽ يكسػػؼ: 1
عػدة دراسػات لمفكػريف مػف  جماعة اإلخكاف كتمت منا شة أفكاره مف  بؿ الجماعة كتبني األفكار الكاردة فيو، كىك تجميػ  مػف

 جماعة اإلخكاف.
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ٍنًذًر: هللى  بىابي بف اٍلمي رىاءي فقاؿ حي ًمًو: نىٍحفي اأٍليمىرىاءي كىأىٍنتيـٍ اٍلكيزى كاهلل هللى نىٍفعىؿي  أىٍبمى ى الناس فقاؿ في كىالى

ػػػطي اٍلعىػػػرىبً  ـٍ أىٍكسى رىاءي ىيػػػ ػػػرىاءي كىأىٍنػػػتيـٍ اٍلػػػكيزى لىًكن ػػػا اأٍليمى ـٍ أىًميػػػره فقػػػاؿ: أبػػػك بىٍكػػػرو هللى كى ًمػػػٍنكي  دىارنا ًمن ػػػا أىًميػػػره كى

: بىٍؿ نيبى  ر اًح فقاؿ عيمىري ـٍ أىٍحسىابنا، فىبىاًيعيكا عيمىرى أك أىبىا عيبىٍيدىةى بف اٍلجى بييي اًيعيؾى أنت فىأىٍنتى سىيِّدينىا كىأىٍعرى

بُّنىا إلم رسكؿ الم ًو  نىا كىأىحى ٍيري :  ىتىٍمػتيـٍ سػعدان كىخى بىايىعىوي الناس فقاؿ  ىائًػؿه ذى عيمىري بيده فىبىايىعىوي كى ، فىأىخى

فقاؿ عيمىري  ىتىمىوي اهلل
1." 

ةي نظػر يػداف  يػكالمتتب  ليذه الحادثة فػي كتػب السػيرة يممػس كجػكد جمػاعتيف، لكػؿ منيػا كج

" ضػد ينو ركابط محػددة جعمتػو يخػكض "جػداهللن لفت بتأتجم ه  -رضي اهلل عنيـ–، فالمياجركف عنيا

، فالمياجركف اجتمعكا عمم أبي -رضي اهلل عنيـ– و ركابط أخرل كىـ األنصارتالحزب الذم جمع

ك ػاـ كػؿ فريػؽ بكر لترشيحو خميفة لممسمميف، كاألنصار اجتمعكا حكؿ سعد بف عبادة لنفس األمر، 

يجػادؿ كينػا ش  ػكؿ  ،ليذا األمر، ككاف لكؿ جماعة متحدث يتحػدث باسػمياض فضمو كأكلكيتو بعر 

األمػػر عمػػم أبػػي بكػػر الصػػديؽ، فبػػاي  مػػف بػػاي  ، إلػػم أف اسػػتقر ان الطػػرؼ اآلخػػر كيقتػػرح حمػػكهللن كسػػط

 .2-جميعان  رضي اهلل عف الصحابة -،منيـ كعارض مف عارض

دلػيالن  لقد كانت المنا شػات التػي دارت فػي سػقيفة بنػي سػاعدةمي: "د الحكيـ العيعب يقكؿ د.

ا التي تداف  بيا  اطعان عمم كجكد التجمعات السياسية في الدكلة اإلسالمية، لكؿ منيا رأييا كحججي

                                                 
 .لػك كنػت متخػذا خمػيال  الػو أبػك سػعيد بػاب  ػكؿ النبػي  - كتاب فضػائؿ الصػحابة .الجامع الصحيح المختصر البخارم: 1

  .3/1341 .3467حديث ر ـ
 

ابػف كثيػر، . 2/241. يػةدار الكتػب العمم :بيػركت .اريخ الطبـريت :محمد بف جرير ،جعفر ، أبكالطبرم القصة كاممة انظر: 2
 .5/245 مكتبة المعارؼ :بيركت .البداية والنياية :بف عمر بف كثير القرشي إسماعيؿ ،أبك الفداء
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ما دار بسقيفة بني ساعدة كاف أركع مثؿ ألكؿ برلماف فػي اإلسػالـ، تػدلي فيػو كػؿ  عف ىذا الرأم..

 .1"جماعة برأييا

لقػػػػد بينػػػػت ىػػػػذه الحادثػػػػة العظيمػػػػة مػػػػدل تقبػػػػؿ اإلسػػػػالـ لمشػػػػكرل كطػػػػرح األفكػػػػار، ك بكلػػػػو 

لممعارضة المنظمة اليادفة، كرفضو لالستبداد بالرأم كالدكتاتكرية، كىذا عمم عكس ما يجده بعػض 

الباحثيف اإلسالمييف مف كجكد حرج في ذكر ىذه الكا عة، كمحاكلة التيرب منيػا، فحسػب ظػنيـ أف 

يجػب أف هلل  -بنظػرىـ-فيمي اهللجتماع مف حكار كجداؿ ىك أمر ةير مقبكؿ، ككأف المسػمما ك   ف

ىػػك سػػنة مػػف  ؼ، فػػاهللختالكهلل فصػػيح يختمفػػكا، كأف اخػػتالفيـ حػػرج كمثمبػػة، كىػػذا كػػالـ ةيػػر صػػحيح

 .اهلل أكدعيا اهلل تعالم في كؿ شيسنف 

 ؼختمالحادثػػة، فػػا اإلسػالـ كانػػت فػػي ىػذه لقػد اعتبػػر بعػض البػػاحثيف أف نشػػأة األحػزاب فػػي

 ،فالصحابة عمم مػف يتػكلم الخالفػة بعػد كفػاة الرسػكؿ صػمم اهلل عميػو كسػمـ، فظيػر حزبػاف رئيسػيا

ف ذكػػر بعضػػيـ أحزابػػان أخػػرل أ ػػؿ تػػأثير  ،حػػزب الميػػاجريف ظيػػرت فػػي اجتمػػاع  ان كحػػزب األنصػػار، كا 

 .2السقيفة

هللدة األحػزاب كالفػرؽ فػي أف ما حدث في اجتماع السقيفة ىك البدايػة كالبػذرة األكلػم لػك  كأرل

ف لػػـ تكػػف أحزابػػ بػػالمفيـك المعاصػػر، إلػػم أنيػػا كانػػت الحاضػػنة األكلػػم نحػػك  ان التػػاريخ اإلسػػالمي، كا 

أف حادثػػػة  نجػػد ،نشػػكء تكػػتالت المعارضػػة المنظمػػة كالمسٌيسػػة، فعنػػػد تتبعنػػا نشػػأة الفػػرؽ اإلسػػالمية

                                                 
 .663دار الفكر.  :الككيت. الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في اإلسالم العيمي، عبد الحكيـ حسف: 1

2 MacDonald, Development of Muslim Theology, p. 8- 10 and 20. :في النظام السياسي  . نقالن عف العكا
 .55 .الحرية السياسية منذ قيام اإلسالم حتط سقوط الدولة األموية . عيس:79 لمدولة اإلسالمية،
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ؽ، فسبب اهللختالؼ كاإلنشاء، سياسي السقيفة ليا التأثير الكبير في نشكء أفكار كمعتقدات ىذه الفر 

ف كيسي بالثكب الديني.  كا 

كػػؿ مػػنيـ  ػػد  -رضػػي اهلل عػػنيـ– أف األنصػػار كالميػػاجريف ،كجػػو الشػػاىد مػػف ىػػذه الحادثػػة

سػػـ الجماعػػة، كأخػػذكا يطرحػػكف أفكػػارىـ كيبينػػكف تجمػػ  فػػي جماعػػو، كأصػػبح لكػػؿ مػػنيـ متحػػدث با

إدارة شػػػؤكنيا، فػػػيمكف تنزيػػػؿ األحػػػزاب عمػػػم ىػػػذه أمػػػر الدكلػػػة، كأنيػػػـ أ ػػػدر عمػػػم  أكلػػػكيتيـ لتتػػػكلم

الحادثة، فاألحزاب تسعم لتكلم شؤكف الدكلػة، كىػي تعػرض برنامجيػا السياسػي كتػداف  عنػو، كتػرل 

كىػػذا مػػا كجػػدناه فػػي اجتمػػاع  ،أنػػو األ ػػدر عمػػم إدارة الػػبالد، كلزحػػزاب ىيئػػة  ياديػػة تتحػػدث باسػػميا

ذا رجعنػػػا إلػػػم ادثػػػة مبينػػػان كجػػػو الشػػػاىد فييػػػا: "لحالسػػػقيفة، يعمػػػؽ عبػػػد الحكػػػيـ حسػػػف عمػػػم ىػػػذه ا كا 

بػداء  دهللء كؿ جماعة بكجية نظرىػا، كا  المنا شات التي دارت بيف كؿ جماعة كأخرل يكـ السقيفة، كا 

  .1"رأييا، نجد أف ذلؾ هلل يخرج عف نظاـ األحزاب، كمنا شتيا في العصر الحاضر

عمم كجكد األحػزاب كأخػذ يػداف  ةير أف بعض الباحثيف رفض اهللستدهللؿ باجتماع السقيفة 

، كأحسػػب الػػداف  لػػذلؾ ىػػك أف إطػػالؽ تسػػمية أحػػزاب عمػػم الرعيػػؿ األكؿ مػػف المسػػمميف 2عػػف ذلػػؾ

، فػػرأل ىػػؤهللء نفػي صػػفة األحػػزاب -فػػي نظػرىـ- يػكحي بشػػيء مػف المثمبػػة أك التنػػافس عمػم السػػمطة

 عف المياجريف كاألنصار. 

فجػاء  بكػر الصػديؽ رضػي اهلل عنػو عمػؿ األحػزاب، : لقد أ ر الخميفة أبك إقرار عمل األحزاب -2

كلسػػت بخيػػركـ، فػػإف  كليػػت عمػػيكـفػػي خطبتػػو بعػػد مبايعتػػو لمخالفػػة "أمػػا بعػػد أييػػا النػػاس فػػإني  ػػد 

ف أسػػػأت فقكمػػػكني، الصػػػدؽ أمانػػػة، كالكػػػذب خيانػػػة، كالضػػػعيؼ فػػػيكـ  ػػػكم  أحسػػػنت فػػػأعينكني، كا 
                                                 

 .667، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في اإلسالم العيمي: 1

 .78، ميةفي النظام السياسي لمدولة اإلسال انظر: العكا: 2
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يؼ عندم حتم آخذ الحؽ منػو إف شػاء عندم حتم أريح عميو حقو إف شاء اهلل، كالقكم فيكـ ضع

اهلل، هلل يػػدع  ػػـك الجيػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل إهلل ضػػربيـ اهلل بالػػذؿ، كهلل تشػػي  الفاحشػػة فػػي  ػػـك  ػػط إهلل 

عميػػػـ اهلل بػػػالبالء، أطيعػػػكني مػػػا أطعػػػت اهلل كرسػػػكلو، فػػػإذا عصػػػيت اهلل كرسػػػكلو فػػػال طاعػػػة لػػػي 

 .1"عميكـ

الخميفػػة  مرا بػػة أعمػػاؿ حػػؽ األمػػة فػػي -رضػػي اهلل عنػػو-فقػػد أ ػػر الخميفػػة أبػػك بكػػر الصػػديؽ

- أسػاء، ككأنػو يريػد أف يرسػؿ رسػالة إفباإلعانػة إف أحسػف، كبيػاف الخطػأ  طػالبيـك  كالقكامة عميو،

أف حقكـ مكفكؿ في المعارضة كمرا بة الخميفػة، كىػذا جانػب  -إلم جماعة األنصار بالدرجة األكلم

اميػا مرا بػة القػائميف عمػم الدكلػة، كالكشػؼ عػف مما تقكـ بو األحػزاب السياسػية فػي زماننػا، فمػف مي

األكلم بعػد تكليػو الخالفػة إ ػرار  -رضي اهلل عنو-بكر مظممة أك سكء تصرؼ، كفي خطبة أبي كؿ

 ليذا المبدأ العظيـ ككفالة لو.  

أ ػر عمػر بػف  :إقرار تجمع األنصار وتجمع الميـاجرين فـي عيـد الخميفـة عمـر بـن الخطـاب  -3

كبيف أف لكػؿ مػنيـ حقػكؽ كمطالػب  ،تجم  األنصار كتجم  المياجريف -عنورضي اهلل - الخطاب

، فقػػػػد  ػػػػاؿ عنػػػػد ا تػػػػراب أجمػػػػو رضػػػػي اهلل عنػػػػو "...  ًميفىػػػػةى مػػػػف بىٍعػػػػًدم يجػػػػب أف تحتػػػػـر أيكًصػػػػي اٍلخى

ٍيػػرنا ًلػػيفى خى ق ييػػـٍ  ،ًباٍلمييىػاًجًريفى اأٍلىك  تىييـٍ  ،أىٍف يىٍعػػًرؼى ليػػـ حى ػػٍرمى ٍيػػرناكى  ،كىأىٍف يىٍحفىػظى ليػػـ حي ػػاًر خى  ،أيكًصػػيًو ًباأٍلىٍنصى

ػافى  يمى ييٍعفىػم عػف ميًسػيًئًيـٍ  ،أىٍف ييٍقبىػؿى مػف ميٍحًسػًنًيـٍ ، كالذيف تبكؤكا الد ارى كىاإٍلً ػًة  ،كى ًذم  ػًة الم ػًو كى كىأيكًصػيًو ًبًذم 

 .2"كىم فيكا فىٍكؽى طىا ىًتًيـٍ كىأىٍف هللى يي  ،كىأىٍف ييقىاتىؿى مف كىرىاًئًيـٍ  ،أىٍف ييكفىم ليـ ًبعىٍيًدًىـٍ  ،رىسيكًلًو 

                                                 
 ىػػ.1411 دار الجيؿ :بيركت .1. طالسيرة النبوية :عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرمابف ىشاـ، أبك محمد،  1

 .6/82 .تحقيؽ: طو عبد الرءكؼ سعد
 .رضػػي اهلل عنيمػػا كأبػػي بكػػر كعمػػربػػاب مػػا جػػاء فػػي  بػػر النبػػي  –كتػػاب الجنػػائز .الجــامع الصــحيح المختصــر خػػارم:الب 2

 .1/469 .1382ديث ر ـح
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فػػػاعتبر رضػػػي اهلل عنػػػو األنصػػػار كالميػػػاجريف جمػػػاعتيف ليمػػػا حقػػػكؽ كمطالػػػب يجػػػب أف 

،  ككأنو أ ر كجكد  داخؿ الدكلة، كأف لكؿ منيما برنامجو كمساعيو، فيك بككنو الخميفة   تكتميفتحتـر

كفػي البيـ عمػم محمػؿ الجػٌد، شرع كجكد مثؿ ىذه الكيانات داخؿ الدكلة، ك د أكصػم بػأف تأخػذ مطػ

فٍ   جاز التعبير إ رار بكجكد حزبيف بصكر جنينية.  ىذا إ رار لكجكد جماعتيف كا 

 :في الدولة اإلسالمية ذات اآلراء السياسية : الفرق اإلسالميةالثالثالمطمب 

لزحػداث فػكؽ مػا   د يجادؿ البعض في اعتبار ما كرد في المطمب السابؽ تمحػالن كتحمػيالن 

كالميػة، أك  ان فر ػكانػت سػكاء  ،الفػرؽ اإلسػالمية كجػكد ، بينما يصعب في ىػذا المطمػب إنكػارتحتمؿ

ارتأت الخركج عمم السمطة الحاكمة، حتم كصؿ بيػا األمػر إلػم الخػركج عمػم السػمطة خركجػان  ان فر 

، كبيػذا ىػاأفكار الحكػـ لتنفيػذ  إلػمالكصػكؿ  ىػك مػف أىػداؼ ىػذه الجماعػات كمف المعمكـ أف مسمحان،

تفػػػؽ ىػػػذه الجماعػػػات مػػػ  األحػػػزاب السياسػػػية المعاصػػػرة مػػػف حيػػػث اليػػػدؼ الػػػرئيس كىػػػك الكصػػػكؿ ت

كسػػػػػكؼ نعػػػػػرض ىنػػػػػا أىػػػػػـ الفػػػػػرؽ اإلسػػػػػالمية ذات اآلراء السياسػػػػػية أك المتصػػػػػمة بالناحيػػػػػة  لمحكػػػػػـ،

 السياسية، عممان أف فر ان أخرل  د كجدت في الدكلة اإلسالمية إهلل أف ىذه أىميا كأشيرىا.

إلػػػم ثالثػػػة أحػػػزاب رئيسػػػية:  الفػػػرؽ اإلسػػػالمية كالتػػػي يمكػػػف اعتبارىػػػا أحزابػػػان  يمكننػػػا تقسػػػيـ  

 .كالمعتزلةالشيعة، كالخكارج، 

 أواًل: الشيعة
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: ىػػـ الػػذيف شػػايعكا عميػػان رضػػي اهلل عنػػو، ك ػػدمكه عمػػم سػػائر أصػػحاب التســمية والنشــأة 

مػا خفيػػان  رسػكؿ اهلل صػمم اهلل عميػػو كسػمـ، كىػػـ أيضػان القػػائمكف بإمامتػو نصػان ككصػػية، ، 1إمػا جميػػان، كا 

كترجػػ  نشػػأة الشػػيعة حسػػب  ػػكليـ أنفسػػيـ إلػػم الجماعػػة الػػذيف رأكا بعػػد كفػػاة النبػػي صػػمم اهلل عميػػو 

كأكلػم أىػؿ البيػت عمػي بػف أف أىػؿ بيتػو أكلػم أف يخمفػكه،  -ما جرل في سقيفة بنػي سػاعدة- كسمـ

بينمػا يػرل ةيػرىـ أف . 2عنػوكامتنعكا عػف مبايعػة أبػي بكػر رضػي اهلل  -رضي اهلل عنو- أبي طالب

 .3كىشاـ بف الحكـ ،نشأت في عصر جعفر الصادؽ ،فر ة الشيعة بما يعنيو التشي  اآلف

ظير  راءة التاريخ السياسي لمشيعة، أف ىذه الفر ة كانت تجسد الثكرة الدائمة كالمعارضة كتي 

 المستديمة ألم حكـ هلل يمثؿ آؿ البيت. 

 آراء الشيعة: 

ب الشػػيعي إلػػم مجمكعػػات كثيػػرة، كارتكػػز ىػػذا اهللنقسػػاـ عمػػم اآلراء انقسػػـ أصػػحاب المػػذى

فػػػي األصػػػكؿ  كاألفكػػػار الدينيػػػة كالسياسػػػية لكػػػؿ مجمكعػػػة، حيػػػث تختمػػػؼ ىػػػذه الفػػػرؽ اختالفػػػا كبيػػػران 

 .4كالفركع السياسية كالفقيية

 : 5يأتيراء كمعتقدات الشيعة بما كيمكننا إجماؿ أىـ آ 

                                                 
تحقيػػؽ: محمػػد سػػيد  ىـــ.1404. دار المعرفػػة :لبنػػاف .الممــل والنحــل :محمػػد بػػف عبػػد الكػػريـ بػف أبػػي بكػػر أحمػػدالشيرسػتاني،  1

دار  :بيػػركت .2. طمقــاالت اإلســالميين واخــتالف المصــمين :الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ أبػػك ،األشػػعرم .1/146. كيالنػػي
 .5 .ريترىممكت تحقيؽ:  .إحياء التراث العربي

 .2. ـ1984. دار األضكاء :بيركت .فرق الشيعة :لحسف بف مكسمالنكبختي، ا 2

 .151، الخالفة ونشأة األحزاب ىذا ما رجحو د. محمد عماره: 3
 .116، في النظام السياسي لمدولة اإلسالمية العكا: 4
حمػؿ ىػذه األفكػار عمػم كػؿ فػرؽ الشػيعة، فتتبػايف ىذه أىـ الركائز المعتقدية عنػد مجمػؿ الشػيعة، كلكػف لػيس مػف اإلنصػاؼ  5

ف كانت ىذه المرتك  .زات التي  اـ عمييا الفكر الشيعيالفرؽ الشيعية باألخذ بيذه األفكار، كا 
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فػي  رة في آؿ بيت النبي صمم اهلل عميو كسمـ، كتحديدان اإلمامة في آؿ البيت: اإلمامة محصك  .1

 . 1رضي اهلل عنيـ جميعا في نسؿ الحسيف بف عمي نسؿ عمي بف أبي طالب، كخاصة

اإلمامة ركف الديف: اإلمامة ليست مف المصالح العامة التي تفكض إلم نظػر األمػة، بػؿ ىػي  .2

 . 2تفكيضيا إلم األمة ركف الديف، ك اعدة اإلسالـ، كهلل يجكز لنبي إةفاليا، كهلل

  فيػك معصػـك مػف جميػ العصمة: يؤمف الشيعة بعصمة اإلماـ، كعممو منذ صغره كفػي كبػره، .3

هلل يبمغػػو الغفمػة، لػذلؾ يبمػ  األئمػة مكانػان ن  فػال يتصػكر فػي األئمػة السػػيك أك الرذائػؿ كالفػكاحش،

 . 3مقرب، كهلل نبي مرسؿ ؾه مى مى 

حكؿ إمامة عمػي رضػي اهلل عنػو كمرتبتػو، فمػنيـ منزلة اإلماـ عمي: يسكد بيف الشيعة خالؼ  .4

، كمػنيـ كىيػةيػان إلػم مرتبػة اإللمف ةالكا في تقدير عمي كبنيو رضي اهلل عنيـ، حتػم رفعػكا عم

 ،ىـ حكؿ الصحابة بيف مغاؿ كمتيـضيمو عمم كؿ الصحابة، كتباينت آراالذيف ركزكا عمم تف

صػحابة مػ  حفػظ صػحبتيـ كمنػزلتيـ كمنيـ اإلمامية، كبيف مفضػؿ لإلمػاـ عمػي عمػم سػائر ال

 .4مثؿ الزيدية

 أشير فرق الشيعة:

في ك تنا الحاضر، كينتشر أتباع  اإلمامية )اإلثنا عشرية(: أشير فرؽ الشيعة كأكسعيا انتشاران  .1

ىػػػذه الفر ػػػة فػػػي إيػػػراف كالعػػػراؽ كلبنػػػاف كالينػػػد، كةيرىػػػا مػػػف الػػػبالد اإلسػػػالمية، كعقيػػػدتيـ ىػػػي 

، كينتظػركف  ػدـك اإلمػاـ الميػدم، بػف أبػي طالػب رضػي اهلل عنػو مة عميإيمانيـ المطمؽ بإما

                                                 
 .152، الخالفة ونشأة األحزاب عماره: 1
 .78 ـ.2000 .نيضة مصر لمطباعة كالنشر: القاىرة. الوسيط في المذاىب والمصطمحات اإلسالمية :عمارة، محمد 2
 .91 ـ.1988. دار عمار لمنشر كالتكزي  .الحكومة اإلسالمية الخميني: 3
 . 34، تاريخ المذاىب اإلسالمية أبك زىرة: 4
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كالػػذم يمثػػؿ اإلمػػاـ فػػي ظػػؿ  ،كبسػػبب طػػكؿ اهللنتظػػار أنتجػػت مرجعيػػاتيـ نظريػػة الػػكلي الفقيػػو

 .1ةياب الميدم

الزيدية: كىـ أتباع زيد بف عمي زيف العابديف بف الحسيف بف عمي رضي اهلل عنػو، كهلل يػركف   .2

كهلل يقكلػػكف بعصػػمة األئمػػة، كىػػـ أ ػػرب الفػػرؽ الشػػيعية إلػػم السػػنة،  أف الخالفػػة ثابتػػة بػػالنص،

 .2حيث يتبنكف مكا ؼ معتدلة مف  ضية اإلمامة

ليػػـ  تاإلماميػػة )اإلسػػماعيمية(: كىػػـ ينتسػػبكف إلػػم إسػػماعيؿ بػػف جعفػػر الصػػادؽ، كىػػؤهللء كانػػ .3

 عمػػػػم عػػػػدة منػػػػاطؽ الدكلػػػػة الفاطميػػػػة فػػػػي مصػػػػر، كمػػػػنيـ القرامطػػػػة الػػػػذيف سػػػػيطركا تاريخيػػػػان 

 .3إسالمية

، كيعتقػػدكف أف آؿ (اهللثنػػا عشػرية)تعػكد أصػػكؿ ىػذه الفر ػػة إلػم  ييسىػمكف بػػالعمكييف، النصػيرية: .4

، لػـ يمػت، كأنػو إلػو  ريػب مػف اإللػو -رضػي اهلل عنػو-البيت أكتكا المعرفة المطمقة، كأف عميان 

 . 4مف يحكـ سكريو حاليان كىـ 

 : الخوارجثانياً 

سػػـ لخػػركجيـ عػػف خيػػار المسػػمميف فػػي التحكػػيـ بػػيف عمػػي سػػمكا بيػػذا اهلل :التســمية والنشــأة

كعمػرك بػف  جة التحكيـ بيف أبػي مكسػم األشػعرمكيرج  نشأة ىذا الحزب فكر إعالف نتي ،5كمعاكية

                                                 
ــاريخ المــذاىب اإلســالمية أبػػك زىػػرة: 1 ــل  :الشيرسػػتاني . 269، فــي النظــام السياســي لدولــة اإلســالمية . العػػكا: 48، ت المم

 .1/162، والنحل

 .116، في النظام السياسي لدولة اإلسالمية . العكا: 44، ريخ المذاىب اإلسالميةتا أبك زىرة: 2
 .175 ـ.2004. الدار المصرية المبنانية :القاىرة .إسالم بال مذاىب الشكعة، مصطفم: 3
  .58، تاريخ المذاىب اإلسالمية أبك زىرة: 4

تحقيػؽ: محػب . دار المعرفػة :بيػركت .صـحيح البخـاري فتح الباري شرح :حمد بف عمي العسقالنيأ، أبك الفضؿ ،ابف حجر 5
 .58 تاريخ المذاىب اإلسالمية، . أبك زىرة: 1/183 الديف الخطيب
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العػػػاص رضػػػي اهلل عنيمػػػا، بعػػػد مك عػػػة صػػػفيف بػػػيف عمػػػي كمعاكيػػػة رضػػػي اهلل عنيمػػػا، إذ تعالػػػت 

مػػػاف، هلل حكػػػـ إهلل هلل، كانقمػػػب المؤيػػػدكف : كفػػػر الحك-رضػػػي اهلل عنػػػو-اليتافػػػات مػػػف معسػػػكر عمػػػي 

 .2، فكانت نشأتيـ نشأة سياسية1أعداء

لػػػذلؾ يمكػػػف اعتبػػػار الخػػػكارج أكؿ حػػػزب سياسػػػي فػػػي اإلسػػػالـ، يعبػػػر عػػػف مك ػػػؼ سياسػػػي 

معارض لمسمطة، كظير كقكة سياسية معارضة عمم األرض، كانتيج أسمكب العمؿ المسمح لتصفية 

، كتعتبر فر ة الخكارج أشد  ، كأشػدىا 3الفرؽ اإلسػالمية دفاعػان عػف مػذىبيا، كحماسػة آلرائيػاالخصـك

لخصػـك كاسػتيدافيـ ، حيث ك عػكا أسػرل كممػة "هلل حكػـ إهلل هلل" كاتخػذكىا ذريعػة لتكفيػر اكتطرفان  عنفان 

 . فكريان كجسديان 

 أىم أفكار الخوارج ومعتقداتيم:

 مخصكص ، هلل فريؽلمسمميفانتخاب الخميفة مف عامة ااختيار الخميفة: يرل الخكارج أىمية   .1

منيـ، كيستمر خميفػة مػا داـ  ائمػان بالعػدؿ، مقيمػان لمشػرع، مبتعػدان عػف الخطػأ كالزيػ ، فػإف حػاد 

 . 4كجب عزلو ك تمو

ترط فػػي اإلمػػاـ أف يكػػكف مػػف  ػػريش، الخميفػػة مػػف ةيػػر  ػػريش: يعتقػػد الخػػكارج انػػو هلل يشػػجػػكاز  .2

 . 5الجكر، كاف إمامان ب الناس، كعاشر الناس بالعدؿ كاجتنككؿ مف ينتخبو 

                                                 
 .12/284، فتح الباري شرح صحيح البخاري ابف حجر: 1
 .139، الخالفة ونشأة األحزاب :عماره 2

 .139، الخالفة ونشأة األحزاب انظر: عماره: 3
 .65اىب اإلسالمية، تاريخ المذ :أبك زىرة 4
 .139الخالفة ونشأة األحزاب،  عماره: . 179 .ـ1995 .مكتبة كىبة :القاىرة. الفرق الكالمية اإلسالمية المغربي، عمي: 5
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عدـ كجكب اإلمامة: يػرل بعػض الخػكارج أف هلل حاجػة إلػم إمػاـ إذا أمكػف النػاس أف  يتكافقػكا  .3

ذا كجبػػت فػػبحكـ المصػػمحة  فيمػػا بيػػنيـ، فإ امػػة اإلمػػاـ فػػي نظػػرىـ ليسػػت كاجبػػة بػػؿ جػػائزة، كا 

 .1كالحاجة

الػػديف، كأف مصػػدرىا اإلمامػة مػػف الفػػركع: يػػرل الخػكارج أف اإلمامػػة مػػف الفػػركع هلل مػف أصػػكؿ  .4

نما الرأم  .2ليس الكتاب كهلل السنة كا 

 

الخػػػكارج عمػػػم أف كػػػؿ كبيػػػرة كفػػػر، كأجمعػػػكا عمػػػم أف اهلل يعػػػذب الكبػػػائر كفػػػر: اتفػػػؽ معظػػػـ  .5

 .3أصحاب الكبائر عذابان دائمان 

كتجريػد السػيؼ ضػد أئمػة الجػكر  ،كالخػركج الػدائـ ،الثكرة مستمرة: الخكارج مػ  الثػكرة المسػتمرة .6

 .4كالظمـ

 فرق الخوارج:

، 5انقسػمت فر ػػة الخػػكارج إلػػم أكثػر مػػف عشػػريف فر ػػة تبعػان لتعػػدد آرائيػػـ كاختالفػػاتيـ الفكريػػة

 كمف أىـ فرؽ الخكارج:

                                                 
  .65تاريخ المذاىب اإلسالمية،  :أبك زىرة 1

 .140، الخالفة ونشأة األحزاب عماره: 2
 .14، صفة ونشأة األحزابالخال عماره:. 1/115، الممل والنحل الشيرستاني: 3

 
 

 .139، الخالفة ونشأة األحزاب عماره: 4

 .113، في النظام السياسي لمدولة اإلسالمية العكا: 5
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بػػاض، كىػػـ أكثػػر الخػػكارج اعتػػداهللن، كأبعػػدىـ عػػف الشػػطط إلباضػػية: كىػػـ أتبػػاع عبػػد اهلل بػػف إا .1

يكمنػا ىػذا فػي عيمػاف كزنجبػار  كالغمك، كىـ أشير فرؽ الخكارج عمم اإلطػالؽ، كهلل يزالػكف إلػم

 . 1كشماؿ أفريقيا

أسسيا ناف  بف األزرؽ في النصػؼ الثػاني مػف القػرف  ،تميزت بالتطرؼ كالعنؼفر ة  األزار ة: .2

باألزار ػػة نسػػبة إلػػم مؤسسػػيا نػػاف  بػػف األزرؽ الػػذم كفػػٌر جميػػ  المسػػمميف مػػا ت كسػػمي ،األكؿ

  .2 تميـ، كيرل أنيـ مشرككف مخمدكف بالنار كيحؿ عدا فر تو

 

 

يركف أف مف لـ يخػرج معيػـ لقتػاؿ  أتباع نجدة بف عامر الحنفي، ،مف فرؽ الخكارج النجدات: .3

 .3كهلل يركف بكجكب إ امة إماـ المسمميف فيك كافر، كأبطمكا رجـ المحصف،

 ثالثًا: المعتزلة

 ، فػذىب أةمػبيـ إلػػم أفإف ك ػت نشػأة ىػذه الفر ػة مختمػؼ فيػو بػيف العممػاء: االسـم والنشـأة

إنشػػاء ىػػذه الفر ػػة مػػرتبط بػػرأس المعتزلػػة كاصػػؿ بػػف عطػػاء، فقػػد كػػاف ممػػف يحضػػر مجمػػس الحسػػف 

البصػػػرم، كحػػػدث بينيمػػػا نقػػػاش حػػػكؿ مرتكػػػب الكبيػػػرة، فػػػذىب كاصػػػؿ إلػػػم أف مرتكػػػب الكبيػػػرة لػػػيس 

بمؤمف كهلل كافر بؿ ىك في منزلة بيف المنزلتيف، فخالؼ الحسف البصرم الذم يرل أنو منافؽ، فقاؿ 

                                                 
 .78، تاريخ المذاىب اإلسالمية . أبك زىرة:1/134، الممل والنحل الشيرستاني: 1
 .73اىب اإلسالمية، تاريخ المذ :أبك زىرة .89 ،مقاالت اإلسالميين واختالف المصمين :األشعرم 2

 .74، تاريخ المذاىب اإلسالمية :أبك زىرة .12/185، فتح الباري شرح صحيح البخاريابف حجر:  3
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لحسف البصرم: اعتىزلنا كاصؿ، كعندىا ظير اسػـ المعتزلػة عمػم ىػذه الفر ػة، فمقكلػة اإلمػاـ اإلماـ ا

 .1الحسف لكاصؿ بف عطاء ىي سبب التسمية

اعتزلػػكا السياسػػية  -رضػػي اهلل عنػػو-أنيػػا بػػدأت فػػي  ػػـك مػػف أصػػحاب عمػػم كيػػرل آخػػركف

بػف أبػي سػفياف، فػاعتزلكا  الخالفػة لمعاكيػة بػف عمػٌي عػفكانصػرفكا إلػم العبػادة عنػدما تنػازؿ الحسػف 

 .2الحسف كمعاكية كجمي  الناس، كلزمكا منازليـ كمساجدىـ كفي ىذا سبب لمتسمية

مػػف أعػػالـ المعتزلػػة كػػاف ليػػـ دكر فػػي نشػػر أفكػػار المعتزلػػة كالػػردكد عمػػم الفػػرؽ  بػػرز عػػدد

د ، ككػػاف لػػو دكر كبيػػر فػػي صػػياةة ردك 3تػػكلم  يػػادة الفر ػػة الػػذم األخػػرل، كمػػنيـ كاصػػؿ بػػف عطػػاء

صػػفكؼ  جمػػ المعتزلػػة عمػػم الخػػكارج، كالجبريػػة، كالمرجئػػة، كالشػػيعة، كمختمػػؼ الفػػرؽ، كىػػك الػػذم 

المعتزلػػة فػػي مختمػػؼ الػػبالد، كفػػي زمانػػو تبمػػكرت أصػػكؿ المعتزلػػة، كمػػف أعػػالـ المعتزلػػة أبػػك األسػػكد 

 .4الدؤلي، كعمرك بف عبيد، كةيالف الدمشقي

 األفكار والمعتقدات:

كفكرىـ ينصرؼ النظر إلم أصكليـ اهللعتزالية الخمسة، فػال يعػد عند الحديث عف المعتزلة 

 الشخص معتزليان حتم يجم  ىذه األصكؿ الخمسة كىي:

رادة كمشػػيئة كاسػػتط .1 اعة  ػػد أصػػؿ العػػدؿ: يقػػرر المعتزلػػة فػػي ىػػذا األصػػؿ أف لإلنسػػاف  ػػدرة كا 

م سػػػبيؿ يفتيػػػا بشػػػكؿ مسػػػتقؿ، كأف اإلنسػػػاف ىػػػك خػػػالؽ أفعالػػػو عمػػػخمقيػػػا اهلل، كأنيػػػا تػػػؤدم كظ
                                                 

 .185، الخالفة ونشأة األحزاب اإلسالمية عماره: 1
 .124تاريخ المذاىب اإلسالمية،  :أبك زىرة 2
ككنو مف أبرز الدعاة ل كأرج  أبك زىرة انتشار ىذه الفكرة، يرل اإلماـ أبك زىرة أف الفكر المعتزلي أ دـ مف كاصؿ بف عطاء، 3

 .125، تاريخ المذاىب اإلسالمية و رأس المعتزلة. انظر: أبك زىرة:، فقيؿ أنلمفكر المعتزلي
 .186، الخالفة ونشأة األحزاب اإلسالمية عماره: 4
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الحقيقة هلل المجاز، فيػك يعا ػب كيثػاب عمػم أفعالػو، كىػك أمػر منطقػي لػيس فيػو جػكر مػف اهلل 

 .1تعالم، كىذا أصؿ يتفؽ م  عدؿ اهلل تعالم

بػػاف اهلل تعػػالم أصػػؿ التكحيػػد: تكمػػـ المعتزلػػة عػػف الػػذات اإللييػػة بالشػػيء الكثيػػر، كمػػف كالميػػـ  .2

 ػػادر  ،بذاتػػوىػػك عػػالـ  :فقػػالكا أصػػالن،ات القديمػػة كنفػػكا الصػػف ،ذاتػػول خػػص كصػػؼو أـ دى كالًقػػ ، ػػديـه 

لػػك شػػاركتو  ألنػػو ،صػػفات  ديمػػة كمعػػاف  ائمػػة بػػو ىػػي ،هلل بعمػػـ ك ػػدرة كحيػػاة ،بذاتػػو حػػي   ،بذاتػػو

لشاركتو في اإلليية، كاتفقكا عمم أف كالمػو محػدث  ىك اخص الكصؼ الذمالقدـ  يالصفات ف

 .2احؼ حكايات عنومخمكؽ في محؿ، كىك حرؼ كصكت كتب أمثالو في المص

أصػػػؿ الكعػػػد كالكعيػػػد: يعتقػػػد المعتزلػػػة أف الكعػػػد كالكعيػػػد نػػػازهللف هلل محالػػػة، فكعػػػد اهلل بػػػالثكاب  .3

عػذابا  ةكا  ، ككعيده بالعقاب كا  ، كمف أحسف يجازل باإلحساف، كمػف أسػاء يجػازل باإلسػاء

 .3أليمان، فال عفك عف كبيرة مف ةير تكبة، كهلل حرماف مف ثكاب لمف عمؿ خيران 

المميػػز لممعتزلػػة، حيػػث يعتقػػد المعتزلػػة أف مرتكػػب تيف: ىػػك األصػػؿ أصػػؿ المنزلػػة بػػيف المػػزل .4

سػػان بتسػػمية صػػاحب الكبيػػرة مسػػممان فػػي الػػدنيا لتميػػزه لػػيس بمػػؤمف كهلل كػػافر، كهلل يػػركف بأ الكبيػػرة

عف الذمييف هلل مدحان كهلل تكريمان، فإذا مات صػاحب الكبيػرة كلػـ يتػب منيػا فيػك مػف أىػؿ النػار 

، كيعمػػؽ د. محمػػد 4دان فييػػا، فمػػيس بػػاآلخرة إهلل فريقػػاف، أصػػحاب الجنػػة، كأصػػحاب السػػعيرخالػػ

العكا عمم ىذا األصؿ بأف الداف  إليو ىك داف  سياسي بحػت، كىػك كضػ  معيػار الحكػـ عمػم 

ما كاف بيف الصحابة مف اهللختالؼ فػي األمػكر السياسػية، كمػا ك ػ  بيػنيـ مػف حػركب كفػتف، 

                                                 
 .249، المرج  السابؽ 1

 .1/44 الممل والنحل، الشيرستاني: 2
 .253، الخالفة ونشأة األحزاب اإلسالمية . عماره:128، تاريخ المذاىب اإلسالمية أبك زىرة: 3

دار  :بيػػركت .لفــرق بــين الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــةا :عبػػد القػػاىر بػػف طػػاىر بػػف محمػػد ر،أبػػك منصػػك  ،البغػػدادمانظػػر:  4
 .128، تاريخ المذاىب اإلسالمية . أبك زىرة:94. ـ1977 .اآلفاؽ الجديدة
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سػمميف مػذىب مػف المسػألة، فأكجػد المعتزلػة ىػذا األصػؿ لبيػاف مػك فيـ فكاف لكػؿ فر ػة مػف الم

 . 1مف ىذه الحركب كالفتف بيف الصحابة

ر بػػالمعركؼ كالنيػػي المنكػػر: يػػرل المعتزلػػة بكجػػكب األمػػأصػػؿ األمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف  .5

 عف المنكر بشتم الكسائؿ بالسيؼ كاليد كالقمػب، فيػركف الخػركج عمػم أئمػة الجػكر متػم  ػدركا

 .2عمم ذلؾ

 

اإلمامػة كاجبػة: يػرل المعتزلػة بكجػكب إ امػة خميفػة عمػم األمػة، يتػكلم مصػالحيا كيحفػظ أمػػر  .6

 .3دينيا

اإلمامة باهللختيار: يرل المعتزلة أف طريؽ اإلمامة ىك اهللختيار الحر كليس الػنص، فاإلمامػة  .7

 .4يفيتككف باختيار األمة هلل بالنص كالتع

ضؿ كبير في الدفاع عف اإلسالـ، في فتػرة انتشػرت فييػا يذكر أف المعتزلة كاف ليـ باع كف

أفكػػػػػار ىدامػػػػػة داخػػػػػؿ الدكلػػػػػة اإلسػػػػػالمية، فتصػػػػػدل المعتزلػػػػػة بػػػػػالرد كالمنػػػػػاظرة لمثػػػػػؿ ىػػػػػذه األفكػػػػػار 

 .5كالجماعات فأحسنكا بالرد كأبدعكا

ن التاسـع نيْ صر في القر : األحزاب السياسية اإلسالمية بمفيوميا المعاالرابعالمطمب 

 ن:عشر والعشري

                                                 
 .118، النظام السياسي لمدولة اإلسالمية في العكا: 1
 .388، التعددية الحزبية في ظل الدولة اإلسالمية الشاركد: .119، في النظام السياسي لمدولة اإلسالمية العكا: 2
 .386، التعددية الحزبية في ظل الدولة اإلسالمية الشاركد: 3
 .387، المرج  السابؽ 4
 .131، الميةتاريخ المذاىب اإلس أبك زىرة: 5
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لقػػد اسػػتحدثت ىػػذا المطمػػب لنػػرل مك ػػؼ المسػػمميف مػػف األحػػزاب السياسػػية عقػػب ظيكرىػػا 

تنػاكؿ الفػػرع األكؿ األحػزاب السياسػػية  ،بمفيكميػا كشػكميا الحػػالي، ك سػمت ىػػذا المطمػب إلػم فػػرعيف

فػػي أكاخػػر القػػرف التاسػػ  عشػػر، بينمػػا تنػػاكؿ الفػػرع الثػػاني األحػػزاب السياسػػية اإلسػػالمية فػػي مطمػػ  

 العشريف.القرف 

 

 

 الفرع األول: األحزاب السياسية في أواخر القرن التاسع عشر

عنػػد الحػػديث عػػف ىػػذه المرحمػػة مػػف التػػاريخ اإلسػػالمي، فإننػػا نتحػػدث عػػف مرحمػػة النيضػػة 

كاإلصػػالح، كينصػػرؼ النظػػر مباشػػرة إلػػم أعػػالـ أفػػذاذ مػػف ركاد ىػػذا اإلصػػالح أمثػػاؿ: جمػػاؿ الػػديف 

، كلنػػرل مػػا مك ػػؼ ىػػػذه 4الكػػكاكبي ف، كعبػػد الػػرحم3الطيطػػاكم ، كرفاعػػة2، كمحمػػد عبػػده1األفغػػاني

الشخصػػػيات اإلسػػػالمية مػػػف األحػػػزاب السياسػػػية، عممػػػان أف فتػػػرتيـ كانػػػت فػػػي ك ػػػت  ػػػد اشػػػرأبت فيػػػو 
                                                 

ـ(، فيمسػػكؼ اإلسػػالـ فػػي عصػػره، أحػػد ركاد النيضػػة فػػي الشػػرؽ، كلػػد فػػي 1897 -1838ىػػك محمػػد بػػف صػػفدر الحسػػيني، ) 1
مدينػػة أسػػعد آبػػاد فػػي أفغانسػػتاف، ارتحػػؿ إلػػم عػػدة دكؿ كمنيػػا مصػػر، أنشػػأ مػػ  تمميػػذه محمػػد عبػػده جريػػدة العػػركة الػػكثقم فػػي 

اف. انظر: الزركمي، رفاتو إلم أفغانست س لو، تكفي باآلستانة كنقؿب سـ  د دي بسب وباريس، مات إثر مرض سرطاف كيقاؿ أن
دار العمػـ  :بيػركت . 4. طاألعالم قاموس تراجم ألشير الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشـرقين خير الػديف:

 .6/169ـ. 1979 .لممالييف

نرا فػي مصػر، ارتحػؿ إلػػم بػاريس كأسػس مػ  شػيخو جمػػاؿ ـ(، كلػػد فػي شػ1905 -1849ىػك محمػد عبػده حسػف خيػر اهلل، ) 2
، األعــالم في فػػي اإلسػػكندرية. انظػػر: الزركمػػي:الػػديف األفغػػاني جريػػدة العػػركة الػػكثقم، تػػكلم منصػػب القضػػاء فػػي مصػػر، تػػك 

6/252. 
ي ا فػػ(، مػػف ركاد النيضػػة اإلسػػالمية، كلػػد فػػي طيطػػـ1873 -1801ىػػك رفاعػػة بػػف رافػػ  بػػف بػػدكم بػػف عمػػي الطيطػػاكم، ) 3

نسػية إلػم العربيػة. مػف الكتػب الفر ان ، تعمػـ الفرنسػية كأتقنيػا، أنشػأ جريػدة الك ػائ  المصػرية، تػرجـ عػددمصر، انتقؿ إلم أكركبا
 .3/29، األعالم انظر: الزركمي:

ـ(، مػػف رجػػاؿ اإلصػػالح اإلسػػالمي، كلػػد فػػي حمػػب، أنشػػأ جريػػدة 1902 -1849عبػػد الػػرحمف بػػف مسػػعكد الكػػكاكبي، )ىػػك  4
 طبػػائ  اهللسػػتبداد. انظػػر: الزركمػػي: ـ جريػػدة اهللعتػػداؿ، رحػػؿ إلػػم مصػػر كتػػكفي فييػػا، مػػف أشػػير مػػا كتبػػو كتػػابالشػػيباء ثػػ

 .3/298، األعالم
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الحمػػالت اهللسػػتعمارية عمػػم الػػبالد اإلسػػالمية بشػػتم كسػػائميا العسػػكرية كالثقافيػػة، كمحاكلػػة إظيػػار 

ميتػػػرئ كالػػػدكتاتكرم، فتصػػػدل ىػػػؤهللء الػػػركاد ليجمػػػات الغػػػرب الحكػػػـ اإلسػػػالمي بػػػالحكـ المسػػػتبد كال

 كأعداء األمة، كأخذكا يقدمكف المبادئ اإلسالمية العظيمة، كيؤصػمكف ليػا مػف شػكرل كحريػة كعدالػة

فشػػاىدكىا كأبػػدكا مك فػػان  ،كبيػػاف مكانػػة اإلنسػػاف، كلػػـ يككنػػكا معػػزكليف عػػف المنظكمػػة الحزبيػػة الغربيػػة

 . 1العمؿ في مياديف السياسية ايجابيان منيا، بؿ كباشركا

إنكػػػـ سػػػتركف عمػػػا  ريػػػب إذا تشػػػكؿ المجمػػػس النيػػػابي يقػػػكؿ: "فيػػذا جمػػػاؿ الػػػديف األفغػػػاني 

المصرم، أنو سيككف بييكمية الظاىر مشابيا لممجػالس النيابيػة األكربيػة، بمعنػم أف أ ػؿ مػا سػيكجد 

 .2"فيو مف األحزاب حزب لمشماؿ كحزب لميميف

عب في اختيار مف يمػثميـ، كيظيػر دعمػو لمنظػاـ النيػابي المنتخػب كتراه يداف  عف حؽ الش

مف الشعب )إف القكة النيابية ألم أمة كانت هلل يمكف أف تحكز المعنم الحقيقي إهلل إذا كانت منبثقة 

مف نفس الشعب، كأم مجمس نيابي يأمر بتشكيمو ممؾ أك أمير أك  كة أجنبيػة، فػإف حيػاة تمػؾ القػكة 

 .3مك كفة عمم إرادة مف أحدثيا( -التي هلل تستند إلم الشعب- النيابية المكىكمة

 . 4كاعتبر راشد الغنكشي أف األفغاني مف أشد المتحمسيف لمنظاـ البرلماني كتعدد األحزاب

                                                 
النظـــام الحزبــي فــي ضـــوء أحكــام الشـــريعة  انظػػر: المصػػرم: .251، الحريــات العامـــة فــي الدولــة اإلســـالمية :الغنكشػػي 1

 .61، اإلسالمية
 .252، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ف الغنكشي:. نقالن ع28 ،ألحزاب السياسيةاإلسالم وا النبياف، فاركؽ: 2

تحقيػؽ:  ـ.1993دار العػرب.  :القاىرة. 3ط. العروة الوثقط والثورة التحريرية الكبرى كمحمد عبده: ،جماؿ الديف ،األفغاني 3
 .5 صالح الديف البستاني.

 .252، سالميةالحريات العامة في الدولة اإل الغنكشي: 4
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كيممػػػػح لدعمػػػػو لمتعدديػػػػة الحزبيػػػػة  ،يػػػػداف  عػػػػف الحريػػػػة السياسػػػػية الطيطػػػػاكم كىػػػػذا رفاعػػػػة

 الحريػة الدينيػة ىػي حريػة العقيػدةفيا التاريخ اإلسالمي "ية التي عر المعاصرة، كيقارنيا بالفرؽ الكالم

مػػػذاىب ء األشػػػاعرة كالماتريديػػػة، كآراء كالػػػرأم كالمػػػذىب، بشػػػرط أهلل تخػػػرج عػػػف أصػػػؿ الػػػديف، كػػػآرا

 .1"المجتيديف في الفركع، كمثؿ ذلؾ حرية المذاىب السياسية

خشػية  فيػك هلل يػرلتعدديػة السياسػية، يرل الغنكشي أف اإلماـ محمد عبده داف  بشػدة عػف ال

األحػػزاب عمػػم كحػػدة األمػػة، ذلػػؾ بػػأف األمػػـ األكربيػػة لػػـ تفر يػػا التعدديػػة السياسػػية أ سػػامان  كجػػكد مػػف

 .2كأحزابان، ككذلؾ األمر في المجتم  اإلسالمي

فإنػو الح اتجػاه التعدديػة السياسػية، رأينا مك ؼ الجيؿ األكؿ مف ركاد النيضة كإلصػأف بعد 

لكجػػكد المنػػاخ العػػاـ لتقبػػؿ النظػػاـ الحزبػػي فػػي الػػبالد اإلسػػالمية، مػػ  ككنػػو  المييئػػيف يمكػػف اعتبػػارىـ

إهلل أف فكػرىـ  مػف الغػرب، ان مسػتكرد ان امػككؾ لككنػو نظبضاعة ةربية، كيينظر إليػو بنظػرة الريبػة كالشػ

، جعؿ األرض خصبة فيما كفؽ األصكؿ الشرعية كتغنييـ بالتجديد كالحرية ،اإلصالحي كالنيضكم

 تقبؿ نظاـ التعددية الحزبية.  ،ا  امة أحزاب ذات مسمم كنيج إسالميبعد إلنشاء ك 

 الفرع الثاني: األحزاب السياسية اإلسالمية في مطمع القرن العشرين

ـ كػػاف سػػببان رئيسػػان فػػي 1924 يػػرل بعػػض البػػاحثيف أف سػػقكط دكلػػة الخالفػػة العثمانيػػة عػػاـ

 ث دفػػػ  ىػػػذا األمػػػر إلػػػم اجتيػػػاداتحيػػػ ظيػػػكر الحركػػػات اإلسػػػالمية المعاصػػػرة فػػػي العػػػالـ العربػػػي،

                                                 
 .251، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية . نقالن عف الغنكشي:27، اإلسالم واألحزاب السياسية النبياف: 1

 .252، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية الغنكشي: 2
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عػادة النيضػة اإلسػالمية  ،شخصية كجماعية لتشكيؿ أحزاب، تيػدؼ إلػم اسػتعادة المكانػة المنػدثرة كا 

 .1الضائعة

كنػػذكر منيػػا فػػي ىػػذا المقػػاـ جماعػػة األخػػكاف المسػػمميف، كحػػزب التحريػػر اإلسػػالمي، كذلػػؾ  

 لتقدميما زمنيا كبقائيما حتم اآلف.

 :في مصر ان المسمميناعة اإلخو : جمأوالً 

التػي  بؿ البدء ببياف نشأة جماعة اإلخكاف المسمميف، ننظػر إلػم الظػركؼ كالبيئػة المتزامنػة 

نشػاء البػػذكر األكلػم لجماعػة اإلخػػكاف، فقػد ىػػدمت دكلػة الخالفػة، كانتشػػرت الػدعكة العممانيػػة إ رافقػت

مػف أفكػار كمػذاىب جديػدة  لفصؿ الديف عف الدكلػة، عػدا عػف الحمػؿ الثقيػؿ الػذم أكجػده اهللسػتعمار

 يػة فقػط، كظيػكر تيػارات كبيػرة تػدعكمف حصر اإلسػالـ فػي الشػعائر الدين ،عمم اإلسالـ كالمسمميف

إلم تبني الحضارة الغربية، كما صػاحبيا مػف انتمػاء الحككمػات لممسػتعمر كأعكانػو، كػؿ ذلػؾ سػاعد 

عػػػ ة النيضػػػة اإلسػػػالمية ادعمػػػم كجػػػكد جماعػػػة اإلخػػػكاف المسػػػمميف لتصػػػحيح المفػػػاىيـ كاألفكػػػار، كا 

 .2حسب تنظير جماعة اإلخكاف الجديدة،

فػػي  ،ـ1928: يرجػػ  تػػاريخ نشػػأة جماعػػة اإلخػػكاف إلػػم شػػير مػػارس عػػاـ والتســمية النشــأة

، حيػػث كػػاف اإلمػػاـ حسػػف البنػػا يعقػػد النػػدكات كالمحاضػػرات الدينيػػة، كيجػػكب ةاإلسػػماعيمي محافظػػة

ي ىػػػػذا التػػػػاريخ عقػػػػد اإلمػػػػاـ نػػػػدكة مػػػػ  أىػػػػالي محافظػػػػات مصػػػػر داعيػػػػان إلػػػػم العػػػػكدة إلػػػػم الػػػػديف كفػػػػ
                                                 

ت اإلسػػػتراتيجية. كػػػز العربػػػي لمدراسػػػاالمر  .2. طاألحـــزاب والحركـــات والجماعـــات اإلســـالمية فيصػػػؿ دراج، كجمػػػاؿ بػػػاركت: 1
 .مركػز المحركسػة :القػاىرة .1. طاإلخوان المسممون مـن حسـن البنـا إلـط ميـدي عـاكف عمي، عبد الػرحيـ: .13. ـ2000
 .20 ـ.2007

 .  الػكاعي:25ـ. 1993. الييئة المصرية العامة لمكتػابمصر:  .2. طاإلخوان المسممون والتنظيم السري انظر: رمضاف: 2
 .20، عة اإلخوان المسممينالفكر السياسي عند جما



 57 

ة أشخاص كانكا فيما بعد النكاة األكلم لجماعة اإلخكاف المسمميف كىػـ: خمس، فتأثر بو ةاإلسماعيمي

سػماعيؿ عػز، فحػدثكه  حافظ إبراىيـ، كاحمد الحصػرم، كزكػي المغربػي، كعبػد الػرحمف حسػب اهلل، كا 

سػالـ، كعرضػكا عميػو مػا يممكػكف مػف مػاؿ بسػيط، بشأف الطريػؽ العممػي الػذم يجػب سػمككو لعػزة اإل

كبػػايعكه مسػػئكهللن عػػنيـ، كتشػػاكركا فػػي تسػػمية جمعيػػـ ىػػذا، فقػػاؿ اإلمػػاـ البنػػا: نحػػف أخػػكة فػػي خدمػػة 

 .1اإلسالـ، فنحف إذف "اإلخكاف المسممكف" فمف ىنا جاءت التسمية

نػػػة البنػػػا، كلػػػد بمدي فالمؤسػػػس لجماعػػػة اإلخػػػكاف ىػػػك حسػػػف احمػػػد عبػػػد الػػػرحم: المؤســـس

، اسػتغؿ عممػو ىػذا فػي ةعمػؿ مدرسػان لالبتدائيػة فػي اإلسػماعيمي،2ـ1906المحمكدية في مصر عػاـ 

 ىػػػتـانشػػػر الػػػدعكة كاألمػػػر بػػػالمعركؼ كالنيػػػي عػػػف المنكػػػر، ككػػػاف لػػػو تػػػأثير خػػػاص بعامػػػة النػػػاس، 

يػػة بالجانػػب الػػدعكم كالتربػػكم، تفػػرغ البنػػا لدعكتػػو بعػػد انتقالػػو إلػػم القػػاىرة، ككػػاف جػػؿ اىتمامػػو بترب

الشػػباب اإلخػػكاني فكريػػان كركحيػػان كرياضػػيان كانضػػباطان، كأخػػذ ينشػػر دعكتػػو بػػيف فئػػات الشػػعب عامػػة، 

كبعػػػد عشػػػر سػػػنكات عمػػػم التأسػػػيس اكتمػػػؿ الشػػػكؿ التنظيمػػػي لمجماعػػػة، كحػػػددت رأييػػػا فػػػي القضػػػايا 

ـ، اةتيػػؿ فػػي عيػػد الممػػؾ فػػاركؽ، 1949رشػػح نفسػػو هللنتخابػػات عػػاـ F ،3السياسػػية المعاصػػرة آنػػذاؾ

  .4ـ كرد عمم اتياـ اإلخكاف باةتياؿ رئيس الكزراء محمكد فيمي النقراشي12/2/1949اريخ بت

أـ سياسػػية؟ مػػف المعمػػـك أف جػػؿ  ة: ىػػؿ جماعػػة اإلخػػكاف دينيػػالجماعــة دينيــة أم سياســية

يػػػة تشػػػكيمو لمجماعػػػة ىػػػك الجانػػػب الػػػدعكم كالتربػػػكم، كحػػػاكؿ إظيػػػار الجماعػػػة ااىتمػػػاـ البنػػػا فػػػي بد

                                                 
، اإلخـوان المسـممون أوراق تاريخيـة .  زىمػكؿ، إبػراىيـ:26، اإلخوان المسممون من حسن البنـا إلـط ميـدي عـاكف عمي: 1

5. 

 .5 ـ.1992 .مكتبة اإليماف :المنصكرة. مجموعة رسائل اإلمام الشييد حسن البنا انظر: البنا، حسف: 2
ــا :الحسػػف، محمػػد 3  عمػػي: .141 .ـ1986 .دار الثقافػػة :الدكحػػة .1. طر المعاصــرة فــي التصــور اإلســالميالمــذاىب واألفك

 .27، اإلخوان المسممون من حسن البنا إلط ميدي عاكف
 .49ك27. اإلخوان المسممون من حسن البنا إلط ميدي عاكف عمي: 4
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ـ حػدث تطػكر فػي فكػر الجماعػة، فػأيعمف 1939ـ ك1938ة دعكيػة، كلكػف فػي عػاـ باعتبارىػا جمعيػ

أف الجماعة عبارة عف ىيئة سياسية، كأصبح ليا مكا فيا السياسية، كصرح اإلمػاـ البنػا أف اإلخػكاف 

"حزب سياسي نظيؼ" كما أصدرت الجماعة في تمؾ الفترة مجمة النذير األسبكعية التي يطػرح فييػا 

، كممػػػا هلل جػػػداؿ فيػػػو أف الجماعػػػة  ػػػد طػػػكرت مفاىيميػػػا السياسػػػية منػػػذ 1ـ السياسػػػيةاإلخػػػكاف أفكػػػارى

نشأتيا حتم اآلف، كاعتبرت نفسيا ر مان سياسيان حاضران كبقكة في المنظكمة السياسية المصػرية، كلػـ 

ينػػػػاير  25تغفػػػؿ الجانػػػب الػػػػدعكم كاهللجتمػػػاعي، كيظيػػػػر ذلػػػؾ مػػػؤخران حيػػػػث شػػػارؾ اإلخػػػػكاف بثػػػكرة 

يـ دكر فاعؿ ك كم في المشاركة بالتظاىرات التي أدت إلم سقكط النظػاـ الرسػمي ككاف ل ،ـ2011

في مصر، كما  امت جماعة اإلخكاف مؤخرا بإنشاء حػزب سياسػي بيػدؼ المشػاركة الفاعمػة بالحيػاة 

كيمكػػف الخمػػكص بػػأف حسػػف البنػػا أنشػػػأ . 2"العدالػػة كالحريػػة"السياسػػية كالنيابيػػة كأطمقػػكا عميػػو حػػزب 

ف المسػػمميف لتكػػكف جماعػػة دعكيػػة اجتماعيػػة، كلكػػف مػػ  مػػركر الك ػػت كاتسػػاع نطػػاؽ جماعػػة اإلخػػكا

الجماعػػة مقاطعػػػة العمػػؿ السياسػػي، فعمػػدت إلػػػم الجمػػ  بػػيف العمػػؿ السياسػػػي   الجماعػػة لػػـ تسػػتط

كالجانػػب الػػدعكم فػػي فتػػرة اإلمػػاـ حسػػف البنػػا، كدليػػؿ ذلػػؾ ترشػػيح نفسػػو لالنتخابػػات البرلمانيػػة، كمػػف 

السياسػية فػي جممػة عريضػة مػف  ؼخكاف السياسػي  ػد أخػذ بػالتطكر كتبنػي المكا ػالمؤكد أف فكر اإل

 األمكر عبر عمر الجماعة.

                                                 
. عمػػػي: 121ـ. 1989العربػػي.  . الزىػػراء لإلعػػػالـ2. طاإلخــوان المســـممون والنقـــاط فــوق الحـــروف كمػػاؿ، أحمػػد عػػػادؿ: 1

 .  دراج:30، اإلخـوان المسـممون والتنظـيم السـري :رمضػاف. 32، اإلخوان المسممون مـن حسـن البنـا إلـط ميـدي عـاكف
 .66، األحزاب والحركات والجماعات اإلسالمية

2 Hhttp://www.almasryalyoum.com/node/413059H  أنظػػػر إلػػػم العػػػدد الصػػػادر بتػػػػاريخ " صػػػحيفة "المصػػػرم اليػػػـك
 ـ.10/5/2011ـ، ك25/4/2011

http://www.almasryalyoum.com/node/413059
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تراكحت عال ة اإلخكاف المسمميف بالحككمة بيف المد كالجزر، فتعرضت في عدة فترات مف 

تاريخيػػا إلػػم الحظػػر كالمنػػ ، كىػػي الفتػػرة األكبػػر فػػي تػػاريخ الجماعػػة، كمػػا تعػػرض عػػدد كبيػػر مػػف  

 .1مف  بؿ السمطات الحاكمة في مصر كالحكـ باإلعداـ  ياداتيا كأعضائيا لالعتقاؿ السياسي

جماعػة اإلخػكاف المسػمميف" يذكر أف ىناؾ عدة جماعات فػي الػكطف العربػي تحػت مسػمم "

فكػػر حسػػف البنػػا، كمػػا أف إلخػػكاف مصػػر فضػػؿ فػػي كجكدىػػا حيػػث ىػػاجر عػػدد مػػف  يػػادات ب تػػأثرت

كأخػػذكا بنشػػر الفكػػر اإلخػػكاني، ممػػا سػػاعد عمػػم كهللدة ىػػذه الجماعػػات، اإلخػػكاف إلػػم خػػارج مصػػر، 

شراؼ مباشر في إنشاء ىذه الفػركع اإلخكانيػة، كىػذا  كترل بعض الدراسات أف إلخكاف مصر دكر كا 

متفػػؽ مػػ  فكػػر جماعػػة اإلخػػكاف المصػػرية، فيعتبػػركف دعػػكتيـ دعػػكة عالميػػة ةيػػر محصػػكرة فػػي بمػػد 

، كمػػػا كػػػاف لجماعػػػة 2األردف، ككػػػذلؾ فػػػي سػػػكريا، كفػػػي لبنػػػافمعػػػيف، فينػػػاؾ جماعػػػة اإلخػػػكاف فػػػي 

اإلخػكاف تػػأثير عمػم إيجػػاد حركػػات إسػالمية فػػي الػػكطف العربػي، كمنيػػا حركػػة حمػاس فػػي فمسػػطيف، 

 .3المصرية فاألخيرة تعتبر نفسيا امتدادان لجماعة اإلخكاف المسمميف

 :أىم األفكار السياسية لجماعة اإلخوان المسممين

مية: يػػرل اإلخػػكاف أف اإلسػػالـ عقيػػدة تحكػػـ تكجيػػات المسػػمميف، كمنيجػػان شػػامالن العقيػػدة اإلسػػال .1

رسػػاء  كاعػػد بنػػاء األمػػة كالدكلػػة كفػػؽ  لكػػؿ منػػاحي الحيػػاة، كيطػػالبكف بتحكػػيـ شػػرع اهلل تعػػالم، كا 

                                                 
اإلخـوان المسـممون مـن  . عمػي:1/199، الموسـوعة الميسـرة فـي األديـان والمـذاىب واألحـزاب المعاصـرة انظر: الجيينػي: 1

 .336، حسن البنا إلط ميدي عاكف

الموسـوعة الميسـرة فـي األديـان والمـذاىب  . الجيينػي:191، البنا إلـط ميـدي عـاكفاإلخوان المسممون من حسن  عمػي: 2
 .89، األحزاب والحركات والجماعات اإلسالمية . دراج:1/200، واألحزاب المعاصرة

دراسـة فـي الفكـر السياسـي لحركـة المقاومـة  . البرةػكثي:184، الحركات األصولية اإلسالمية فـي العـالم العربـي الشيباني: 3
 .30، اإلسالمية حماس
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منيج اإلسالـ، كيعتمد اإلخكاف لتحقيؽ ذلؾ عمم الجانب الدعكم بشتم كسائمو، كعمػم الجانػب 

نشاء  .1مؤسسات تربكية كاجتماعية كثقافية كا تصادية ... التربكم، كا 

 .2عالمية الدعكة: حرص اإلخكاف منذ النشأة عمم تأكيد عالمية الدعكة اإلخكانية .2

التعدديػػة السياسػػية: تعتػػرؼ الجماعػػة بالتعدديػػة فػػي النظػػاـ السياسػػي اإلسػػالمي، بشػػرط مكافقتيػػا  .3

 .3أ تداكؿ السمطةمبد الجماعة قبؿلقكاعد النظاـ العاـ اإلسالمي، كتى 

كأف  ،السمطة القائمة: إف نظرة اإلخكاف لمحككمات القائمة أنيػا مقصػرة فػي تنفيػذ أحكػاـ اإلسػالـ .4

 .4الجماعة مكمفة بتقديـ النصيحة ليا

 .5اهللنتخابات: هلل يكجد مان  مف خكض اهللنتخابات البرلمانية، كعدتو منبران جديدان لمدعكة .5

كة فػي الحككمػة فػي أنظمػة الحكػـ المعاصػرة، إف كػاف فػي المشاركة في الحككمة: يجكز المشػار  .6

 .6ذلؾ مصمحة حقيقية لإلسالـ كأىمو

المػػػرأة كاهللنتخابػػػات: هلل يكجػػػد مػػػا يمنػػػ  مػػػف مشػػػاركة المػػػرأة فػػػي المجػػػالس النيابيػػػة، كفػػػي تػػػكلي  .7

 .7الكظائؼ العامة

 

 

                                                 
اإلخــوان المســممون مــن حســن البنــا إلــط ميــدي  عمػػي:. 233، الفكــر السياســي عنــد جماعــة اإلخــوان المســممين الػكاعي: 1

 .345، عاكف

 .191، اإلخوان المسممون من حسن البنا إلط ميدي عاكف عمي: 2

هللتفاؽ عميو مف  بػؿ  يػادات اإلخػكاف أثنػاء عقػد نػدكة . ىذا المبدأ تـ ا263، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية الغنكشي: 3
 حكؿ مكضكع التعددية.

 .233، الفكر السياسي عند جماعة اإلخوان المسممين الكاعي: 4

 .134، المرج  السابؽ 5

 .239، الفكر السياسي عند جماعة اإلخوان المسممين الكاعي: 6

 .253، المرج  السابؽ 7
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ة مف كسائؿ الخركج عمم السمطة الحاكمة: الجماعة ترفض اهللعتماد عمم القكة المسمحة ككسيم .8

 .1ير، كترفض أعماؿ العنؼ داخؿ البمد اإلسالمي ألم ةرض كافيالتغ

 : حزب التحرير اإلسالمي ثانياً 

ـ في القدس، عمم يد تقػي 14/3/1953تأسس حزب التحرير اإلسالمي في تاريخ  :النشأة

 ياسػػيحػػزب س د، كيػػذكر الحػػزب أف نشػػأتو جػػاءت اسػػتجابة ألمػػر اهلل تعػػالم بإيجػػا2الػػديف النبيػػاني

تخميصػػيا مػػف اهللنحػػدار الشػػديد الػػذم أصػػابيا، كتحريرىػػا مػػف ك  إسػػالمي، يعمػػؿ عمػػم إنيػػاض األمػػة

 .3أفكار الكفر كاألنظمة الحاكمة، كالعمؿ عمم إعادة الخالفة اإلسالمية

ىػػػػك إخفػػػػاؽ الحركػػػػات اإلسػػػػالمية فػػػػي  -حسػػػػب أدبيػػػػاتيـ- إلػػػػم تشػػػػكيؿ الحػػػػزب كممػػػا دعػػػػا

 .4كر السميـ إلنياض األمةالنيكض بالمسمميف، لعدـ فيميـ لمف

 ان، كىػكعالميػ ان فػيمكف اعتبػاره حزبػ ،ذكر أف حزب التحرير منتشر في كثير مف دكؿ العػالـيي 

 ]اإلسػالـ هلل بد أف يدعم لػو كتابيـ عف مكاف عمؿ حزب التحرير "جاء في  ،ما يركز عميو الحزب

 .5"ف صالح لمدعكة اإلسالميةكأف يجعؿ مجاؿ العمؿ لو في كؿ  طر... إف العالـ كمو مكا ،عالميان 

 .5"اإلسالمية

 

                                                 
 .310، ماعة اإلخوان المسممينالفكر السياسي عند ج الكاعي: 1

موســـوعة الفـــرق والجماعـــات والمـــذاىب  :الحنفػػػي، عبػػػد المػػػنعـ. 21. ـ2010. دار األمػػػة . بيػػػركت:2ط :حـــزب التحريـــر 2
 .272 ـ.1999 : مكتبة مدبكلي.مصر. 2. طواألحزاب والحركات اإلسالمية

 .5، حزب التحرير. 14. ـ2009. دار األمة :بيركت. 2. طيريمنيج حزب التحرير في التغ حزب التحرير: 3

 .15، حزب التحرير 4
 .28، المرج  السابؽ 5
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زعػػػيـ الحػػػزب يسػػػمم أميػػػران، كاألميػػػر الحػػػالي لمحػػػزب ىػػػك: المينػػػدس عطػػػاء بػػػف خميػػػؿ أبػػػك 

 .1ـ2003ـ، مف سكاف مدينة الخميؿ في فمسطيف، تكلم إمارة الحزب عاـ 1943 ، مكاليدالرشتو

 لحزب التحرير اإلسالمي السياسية أىم األفكار

 .2أساسياكىي  ،ية ىي ما يجب أف تقكـ عميو الدكلةالعقيدة اإلسالم أساس الدكلة: .1

إ امة الخالفػة: يعتبػر المميػز األساسػي لحػزب التحريػر، كأكثػر مػا يػتـ طرحػو كالتنظيػر لػو فػي  .2

ىػػػك إ امػػػة الخالفػػػة اإلسػػػالمية، حيػػػث يعتبػػػر الحػػػزب أف أىػػػـ  ،أدبيػػػات ككتػػػب حػػػزب التحريػػػر

فػػػة، فػػػال يتػػػأتم اسػػػتئناؼ الحيػػػاة األمػػػكر التػػػي يجػػػب العمػػػؿ عمييػػػا كتحقيقيػػػا ىػػػك إ امػػػة الخال

اإلسػػالمية إهلل بإ امػػة الخالفػػة كنصػػب خميفػػة لممسػػمميف، يبػػاي  عمػػم السػػم  كالطاعػػة، كيعتبػػر 

الحػػزب أف بالخالفػػة حػػؿ لمشػػاكؿ األمػػة كالنيػػكض بيػػا، كيعتبػػر الحػػزب أف شػػكؿ الحكػػـ فػػي 

 .3اإلسالـ ليس ممكيان أك جميكريان كليس اتحاديان إنما ىك الخالفة فحسب

 :4نظاـ الحكـ: يقـك نظاـ الحكـ عمم أربعة  كاعد .3

 السيادة لمشرع. . أ

 السمطاف لزمة. . ب

 نصب خميفة كاحد فرض عمم المسمميف. . ت

 الخميفة كحده الذم يسف الدستكر كسائر القكانيف. . ث

                                                 
1 http://hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/nubthah/  ،المك   الرسمي لحزب التحرير اإلسالمي

 ـ.9/2011/ 15تاريخ المشاىدة 
 .17 ـ.1990زب التحرير. . منشكرات ح3. طنظام الحكم في اإلسالم النبياني، تقي الديف: 2
 .14، منيج حزب التحرير في التغير حزب التحرير: .26، نظام الحكم في اإلسالم النبياني: 3
 .38، نظام الحكم في اإلسالم النبياني: .83ـ. 2001. 6. طنظام اإلسالم النبياني: 4



 63 

العمؿ السياسي: يكلي حزب التحرير السياسة أىميػة كبػرل، كيػرل أف إعػادة الخالفػة هلل تكػكف  .4

جماعػػة، كيجػػب أف يكػػكف عمػػؿ ىػػذا الحػػزب عمػػال سياسػػيان، كهلل يجػػكز إهلل مػػف خػػالؿ حػػزب أك 

أف يككف ةير سياسي، كيرل أف الجماعات اإلسالمية ةير السياسية لػيس ليػا عال ػة بقضػية 

 .1المسمميف، كهلل يمكف أف تحقؽ ما يرجكه المسممكف

سػػػبة األحػػػزاب السياسػػػية: يعتبػػػر الحػػػزب أف لممسػػػمميف الحػػػؽ فػػػي إ امػػػة أحػػػزاب سياسػػػية لمحا .5

الحػػاكـ أك الكصػػكؿ لمحكػػـ، بشػػػرط أف يكػػكف أساسػػيا العقيػػػدة اإلسػػالمية، كأف تتبنػػم األحكػػػاـ 

 .2الشرعية، كما هلل يحتاج إنشاء الحزب إلم ترخيص

الخركج عمػم الحػاكـ: يحػـر الخػركج عمػم الحػاكـ المسػمـ الػذم يحكػـ باإلسػالـ حتػم كلػك كػاف  .6

 .3لبكاح الذم هلل شؾ بككنو كفران بدليؿ  اط ظالمان، فال يجكز مقاتمتو إهلل إذا حكـ بالكفر ا

النظػػاـ اهلل تصػػادم: يػػرفض حػػزب التحريػػر جميػػ  النظريػػات اهلل تصػػادية الحديثػػة، كمػػا يػػرفض  .7

ظػػػاـ اهلل تصػػػادم اإلسػػػالمي، فمػػػثالن صػػػكران عديػػػدة لممعػػػامالت الماليػػػة المعاصػػػرة، لمخالفتيػػػا الن

 .4ـ شركة المساىمةرٌ حى يي 

األحػػزاب كانػػت مكجػػكدة عمػػم مػػدار  مػػف ىػػذا المبحػػث، أف كأخيػػرا فػػإف الحقيقػػة المسػػتكحاة

ف لػػػػـ يكػػػف بػػػنفس المفيػػػكـ اهللصػػػػطالحي المعاصػػػر، مػػػ  مالحظػػػػة أف  تػػػاريخ الدكلػػػة اإلسػػػالمية، كا 

 األحزاب السياسية اإلسالمية بمفيكميا المعاصر،  د كلدت في بداية القرف العشريف.

                                                 
 .15، منيج حزب التحرير في التغير حزب التحرير: 1

 .86، حزب التحرير. 83، نظام اإلسالم النبياني: 2

 .88، حزب التحرير 3

 .90، المرج  السابؽ 4
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 ألولالمبحث ا

 األقوال في مشروعية األحزاب السياسية

لػػـ يتطػػرؽ لػػو الفقيػػاء القػػدامم كهلل  ،نسػػبيان  ان حػػديث ان مكضػػكع األحػػزاب السياسػػية مكضػػكعيعػػد 

ف تحػػدثكا عػػف األحػػزاب فيػػك  ضػػمف مػػا دارت عميػػو اآليػػات مػػف يكجػػد فػػي كتػػبيـ مػػا يػػكحي بػػذلؾ، كا 

ا المعاصػػػر، يقػػػكؿ الغنكشػػػي: )إف مسػػػألة األحػػػزاب لػػػـ تكػػػف كهلل يقصػػػدكف األحػػػزاب بمفيكميػػػ معػػػاف،

ف عػػرؼ المجتمػػ  اإلسػػالمي اهللنقسػػامات كالتعدديػػة  ،مطركحػػة عمػػم بسػػاط الفكػػر اإلسػػالمي  ػػديمان  كا 

 .1السياسية(

ففكػػػرة األحػػػزاب كتعػػػددىا فػػػي الػػػنظـ السياسػػػية فكػػػرة حديثػػػة ارتبطػػػت بتطػػػكر الفكػػػر الغربػػػي 

 .2لمنقاش مف جانب عمماء المسمميف القدامم الحديث، كعميو فإف القضية لـ تطرح

التعدديػة الحزبيػة عمػم  مشػركعية أما في الفكػر اإلسػالمي الحػديث فقػد تراكحػت اآلراء حػكؿ

 ثالثة اتجاىات: 

 . ف إل امة األحزاب مطمقان المانعي .1

 ف إل امة األحزاب بضابط أف تككف ضمف األصكؿ اإلسالمية.المجيزي .2

 طالؽ.ف إل امة األحزاب بإالمجيزي .3

مػ  بيػاف أنصػار ىػذه اهللتجاىػات مػػف   نشػأة ىػذه اهللتجاىػات كػال عمػػم حػدة،كسػنعرض ىنػا 

 كذكر محكر أدلة كؿ فريؽ بشكؿ مكجز. ،فجماعات ك مفكريف إسالميي

                                                 
 .250، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية الغنكشي: 1

التعدديــة الحزبيـة فــي  . نقػالن عػف الدكسػكي:108حــوار مـع العممانيــة. -ياسـي اإلسـالميالنظــام الس حسػف حمػداف العمكػيـ: 2
 .95، الفكر اإلسالمي الحديث
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 األحزاب بإطالق: إلقامةالمطمب األول: المانعون 

 :1من أنصار ىذا الفريق

مػف تحػريـ التفػرؽ  ،الكتػاب كالسػنة الصػحيحة السمفيكف يقرركف دعكتيـ ما جػاء فػي: "2السمفيكف .1

كأنػػػو يجػػػب أف يكػػػكف المسػػػممكف جماعػػػة كاحػػػدة هلل جماعػػػات... لػػػذا فيػػػـ يحػػػذركف أشػػػد  ،كالتحػػػزب

 .3"التي ترف  شعار اإلسالـ ، كخاصةالتحذير مف الحزبية

بػػان يمعػػف هلل يجػػكز أف يتفػػرؽ المسػػممكف فػػي ديػػنيـ شػػيعان كأحزا": Fالمجنػػة الدائمػػة لإلفتػػاء بالسػػعكدية .2

كذـ مػف أحدثػو  ،كيضرب بعضػيـ ر ػاب بعػض، فػإف ىػذا التفػرؽ ممػا نيػم اهلل عنػو ،بعضيـ بعضان 

 .4"...كتكعد فاعميو بالعذاب العظيـ ،أك تاب  أىمو

 

                                                 
 ـ أيضا:كمني 1
دار الحػػرميف.  :مصػػر .1. طإلــط الفــرق األحــزاب والجماعــات اإلســالمية حكــم االنتمــاء أبػػك زيػػد: الشػػيخ بكػػر بػػف عبػػد اهلل -

 .96 ـ.2006المنصكرة. 
 . رابطػػة الجامعػػات اإلسػػالمية. مطبعػػة المدينػػة.1. طاألحــزاب السياســية فــي اإلســالم الشػػيخ صػػفي الػػرحمف المبػػاركفكرم: -

 .84 ـ.1987
 .287، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية :صبحي عبده سعيد، ، انظر: الغنكشي .د -
 .288، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية انظر: الغنكشي: -إسالمي باكستاني مفكر-كميـ صديقي -
السنة بما كاف عميو السمؼ يسمكف أنفسيـ السمفييف أك أصحاب الدعكة السمفية، سمكا أنفسيـ بذلؾ نسبة إلم فيميـ لمكتاب ك  2

(، كمف 1791-1703الصالح فيما كعممان كعمالن، كيطمؽ عمييا اسـ الكىابية نسبة لمؤسسيا محمد بف عبد الكىاب النجدم )
ف جػاركا، كيػػركف أف الجيػػاد المطمػػكب حاليػػان ىػػك  أدبياتيػا السػػم  كالطاعػػة لػػكهللة أمػػر المسػمميف كالنصػػح ليػػـ كالصػػبر عمػػييـ كا 

داكم، رائػد  الجياد بالنفس، كيعدكف أنفسيـ أعمـ الناس بالبدع كالمحدثات فيحاربكنيا بشػكؿ كبيػر. انظػر: الميػجياد النفس هلل
.  109ىػػ. منشػكرات الػدعكة السػمفية. نشػرة ر ػـ 1428 :فمسػطيف، تعريـف عـام بالـدعوة السـمفية بف عبد الجبار بػف خضػر:

 .2/1072، اصرةالموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب المعالجييني: 

 .19، تعريف عام بالدعوة السمفية الميداكم: 3

4 Hhttp://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10753 H ،تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىدة .
 اهللنتماء إلييا.حكـ ك  السياسية بليـ حكؿ حكـ األحزا جاء رد المجنة عمم سؤاؿ كجو ـ.5/8/2011

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10753
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حزبيػة  فػال ...تجػكز إف  األحػزاب فػي بػالد اإلسػالـ حقػان هلل"الشػيخ محمػد ناصػر الػديف األلبػاني:  .3

 .1ـ"في اإلسال

الدكلػػػة اإلسػػػالمية ميمػػػا كانػػػت حرمػػػة إ امػػػة أحػػػزاب أك جماعػػػات داخػػػؿ يػػػؽ ر يػػػرل ىػػػذا الف

 كذلؾ لمخالفتيا األحكاـ الشػرعية اإلسػالمية ، إسالمية كانت أـ ةير إسالمية؛ىا أك معتقداتياأسماؤ 

النظػاـ الحزبػي  ؽ، كتأتي نشػأة ىػذا اهللتجػاه بعػد منػاداة الفقيػاء المحػدثيف بضػركرة تطبيػحسب  كليـ

كتقميػد  ، فػؿ بػاب اهللجتيػاد ،اإلسالمية المعاصرة، كمما ساعد عمم كجكد ىذا الفكػرفي المجتمعات 

الفقياء لكتابات األ دميف، كعدـ عثكرىـ عمم ما يؤيد شػرعية األحػزاب فػي كتابػات الفقيػاء األكلػيف، 

 .2فأفتكا بعدـ شرعية التعددية الحزبية

: اإلسػػالميكف المتشػػددكف، األكلػػم ،المصػػرم أف أنصػػار ىػػذا اهللتجػػاه ثػػالث فئػػات كتػػرل د.

كالثانية: ةيػر المطمعػيف عمػم حقيقػة األحػزاب كدكرىػا بشػكؿ صػحيح، كالثالثػة: فقيػاء كرسػكا عمميػـ 

 .3يطكعكف النصكص لخدمة الحاكـحيث  ،لخدمة السمطاف كلرةباتو

استدؿ ىذا الفريؽ بأدلة مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية كالمعقكؿ، كتمحػكر اسػتدهللليـ بيػذه 

ألمكر عمم ذـ التحٌزب كاهللختالؼ كالفر ة في القػرآف الكػريـ كالسػنة النبكيػة، كعمػم بدعيػة األحػزاب ا

كسمبياتيا، كاعتبركا أف اإلسالـ هلل يقر إهلل كجػكد جماعػة كاحػدة ىػي جماعػة المسػمميف، كأنيػا الفر ػة 

انعيف الناجيػػة كمػػا تفػػرؽ عنيػػا كمػػو فػػي ضػػالؿ كمتنكػػب عػػف طريػػؽ الحػػؽ، كسػػاؽ كػػؿ فريػػؽ مػػف المػػ

القرضػػػاكم يقػػػكؿ د. لحػػػؽ.أدلػػػة كشػػػكاىد عمػػػم ككنػػػو الفر ػػػة الناجيػػػة كأف مػػػا عميػػػو مػػػف أفكػػػار ىػػػك ا
                                                 

 
1
http://www.muslm.net/vb/showthread.php 2011/ 8/ 5. تاريخ المشاىدةH.ـ 

 المكتػب الجػامعي الحػديث. :اإلسػكندرية .شـريعة اإلسـالميةالنظـام الحزبـي فـي ضـوء أحكـام ال المصرم، صباح مصػطفم: 2
 .250، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية كانظر: الغنكشي: .55 .ـ2005

 .55، النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية :المصرم 3

http://www.muslm.net/vb/showthread.php.%20تاريخ%20المشاهدة%205/%208/%202011
http://www.muslm.net/vb/showthread.php.%20تاريخ%20المشاهدة%205/%208/%202011
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تحصػػػر ىػػػذه الفريضػػػة فػػػي جماعػػػة معينػػػة تػػػرل أنيػػػا كحػػػدىا تمثػػػؿ الحػػػؽ " :اهللتجػػػاهىػػػذا مشخصػػػان 

الخالص كما سكاىا الباطؿ... كبعبارة أخرل تصؼ ىذه الفئة نفسيا بأنيا جماعة المسمميف كليسػت 

 ،فكػؿ مػف فار يػا فقػد فػارؽ الجماعػة ،د جماعة مف المسمميف، كما دامت ىي جماعة المسػمميفمجر 

 .1"ككؿ مف لـ يدخؿ فييا فميس في جماعة المسمميف

كمػف األمثمػة عمػم ذلػؾ مػا يػردده أصػحاب الػدعكة السػمفية مػف أنيػـ الفر ػة الناجيػة كالطائفػة 

اهلل عميو كسمـ كأصػحابو عممػان كعمػالن كفقيػان، ألنيـ متمسككف بما كاف عميو النبي صمم  ،المنصكرة

فالسمفيكف أكلم بيػذه السػمة كىػذا الشػرؼ، " ،كالطائفة المنصكرة ىـ أىؿ الحديث كمف يعتقد مذىبيـ

ألنيػػػـ أىػػػؿ الحػػػديث عممػػػان كعمػػػالن  ،ىػػػـ أكلػػػم النػػػاس بػػػأف يككنػػػكا الفر ػػػة الناجيػػػة كالطائفػػػة المنصػػػكرة

 .2"السنة بالفيـ الذم كاف عميو سمؼ األمةكاعتقادان كنسبةن، كىـ أىؿ الكتاب ك 

كالكا ػ  العممػي يشػيد  ،أف ىذا الفكر كاهللتجاه أخذ بالتىغيير كالجنكح نحك  بكؿ األحزاب كأرل

إهلل أف  ،فكثير مف أصحاب ىذا اهللتجاه  د جنحكا عف ىذا القكؿ كاف كػاف بتبريػرات عػدة ،عمم ذلؾ

متغيػػرات فػػي الكا ػػ  المعاصػػر  ػػد حٌتمػػت تغيػػر ىػػذا التفسػػير الكحيػػد الػػذم هلل خػػالؼ عميػػو، ىػػك أف ال

 فالػػدعكة السػػمفية فػػي مصػػر كانػػت مػػف أشػػد النػػا ميف عمػػم األحػػزاب ،القػػكؿ بمػػا يتماشػػم مػػ  الكا ػػ 

سػارع السػػمفيكف إلػم تشػػكيؿ كدعػـ حػػزب  ،كتنحيػػة حسػني مبػػارؾ ،كلكػف بعػػد الثػكرة كالنظػاـ الحزبػػي،

النػاطؽ باسػـ  ذكػر، ك يضػان أ كب عمػم التيػار السػمفيبؿ كأتبعكه بحزب الفضيمة المحسػ ،النكر السمفي

 -"المصػريكف"مقابمػة لػو مػ  صػحيفة  فػي- الدعكة السمفية في مصر المينػدس عبػد المػنعـ الشػٌحات

سػػمفية، كأف األحػػزاب اإلسػػالمية تعػػد نكعػػان  ان إهلل أنيػػا سػػتدعـ أحزابػػ ان أف الػػدعكة السػػمفية لػػف تكػػكف حزبػػ

                                                 
 .159 ـ.1997دار الشركؽ.  :القاىرة .1. طمن فقو الدولة في اإلسالم القرضاكم، يكسؼ: 1

 .21، تعريف عام بالدعوة السمفية الميداكم: 2
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ر، يقكؿ الشػحات: إف المشػاركة بالحيػاة السياسػية كسػيمة مػف مف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنك

كسائؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر فػي  طاعػات كبيػرة ذات تػأثير عمػم المجتمػ ، كىػي إف 

فػإف ذلػؾ سػيككف باختيارىػا األصػمح مػف الجماعػات السػمفية إف  ،كانت ستشارؾ في العمؿ السياسي

 "الفضػػيمة"معػػو كػػاف  بػػؿ المكافقػػة عمػػم طمػػب حػػزب "النػػكر" كذلػػؾ بػػأف عقػػد المقابمػػة  ،نجػػح تككينيػػا

 .1السمفييف مف  بؿ السمطات المصرية المختصة

مػ   لمتغييػر تماشػيان  بؿ  ابالن  ،يتضح مف خالؿ ما سبؽ أف ىذا اهللتجاه ليس ثابتا عمم رأيو

كػانكا  مصػر بعػد أف حيػث أف سػمفيي ،عمػم ذلػؾ الكا   المعاصر، كالػدعكة السػمفية فػي مصػر مثػاهللن 

ف المشاركة باهللنتخابػات، فيػذا ك كينك  ان،بؿ أحزاب ان نراىـ اليـك يشكمكف حزب ،يمنعكف تسمية لفظ حزب

فكػرىـ  الكا ػ  فػي المسػتقبؿ يجعميػـ يطػكركفف يػدرم لعػؿ يعٌد تطكران ميما في فكر ىػذا اهللتجػاه، كمىػ

 لقبكؿ تعددية تشمؿ جمي  التيارات بشتم مسمياتيا.  

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Hhttp://www.almesryoon.com/news.aspx?id=53079H  . صػػػػػػػػػحيفة "المصػػػػػػػػػريكف" المصػػػػػػػػػرية، تػػػػػػػػػاريخ النشػػػػػػػػػر

  ـ.13/8/2011العدد الصادر بتاريخ كانظر  ـ2/4/2011

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=53079
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 :ضمن األصول اإلسالمية السياسيةني: المجيزون إلقامة األحزاب المطمب الثا
 :1ومن أنصار ىذا الفريق

 
إننػػا نػػؤمف بتعػػدد األحػػزاب فػػي المجتمػػ  اإلسػػالمي ... مػػا دامػػت جماعػػة اإلخػػكاف المسػػمميف: " .1

 .2"الشريعة اإلسالمية ىي الدستكر األسمم

ياسػػػػية لمحاسػػػػبة الحكػػػػاـ أك لممسػػػػمميف الحػػػػؽ فػػػػي إ امػػػػة أحػػػػزاب س"حػػػػزب التحريػػػػر اإلسػػػػالمي:  .2

الكصػػكؿ لمحكػػـ عػػف طريػػؽ األمػػة، عمػػم شػػرط أف يكػػكف أساسػػيا العقيػػدة اإلسػػالمية كأف تكػػكف 

األحكػػاـ التػػي تتبناىػػا أحكامػػان شػػرعية، هلل يحتػػاج الحػػزب ألم تػػرخيص، كيمنػػ  تكتػػؿ يقػػكـ عمػػم 

 .3"أساس ةير اإلسالـ

ب سياسػػي داخػػؿ الدكلػػة حػػز  هلل يكجػػد مػػان  شػػرعي مػػف كجػػكد أكثػػر مػػفيكسػػؼ القرضػػاكم: " د. .3

ككػؿ مػا يشػترط لتكسػب ىػذه األحػزاب شػرعية كجكدىػا أمػراف أساسػياف: أف تعتػرؼ  اإلسالمية..

 .4"باإلسالـ عقيدة كشريعة.. كأهلل تعمؿ لحساب جية معادية
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إجػػازة التعدديػػة الحزبيػػة داخػػؿ الدكلػػة اإلسػػالمية بشػػرط مكافقتيػػا لزصػػكؿ يػػرل ىػػذا الفريػػؽ 

تجاه ىك المنتشر بيف أةمػب مفكػرم العصػر الحػديث مػف المسػمميف، لمػا لػو مػف اإلسالمية، كىذا اهلل

 .1دكر في التنمية السياسية كحماية الحرية كالناس مف الجكر كاهللستبداد حسب  كليـ

لقد تزامف ظيكر ىذا الفكر م  ظيكر حركة اإلصالح في القرف التاس  عشر كبدايػة القػرف 

كالكػكاكبي، فيػي هلل تػرل ةضاضػة مػف  ،كرشيد رضػا ،حمد عبدهكم ،العشريف بقيادة جماؿ األفغاني

اهللسػػػتفادة بمػػػا كصػػػؿ إليػػػو الغػػػرب خاصػػػة فػػػي نظػػػاـ الحكػػػـ، ك ػػػاـ ىػػػؤهللء بمشػػػاركة كاضػػػحة بالعمػػػؿ 

السياسي مف خالؿ إنشاء األحزاب السياسية، كمما ساعد عمم انتشػار ىػذا اهللتجػاه: نجػاح األنظمػة 

فسػػػاد األنظمػػػة السياسػػػية فػػػي الػػػدكؿ اإلسػػػالمية، كضػػػياع الحزبيػػػة فػػػي كثيػػػر مػػػف الػػػدكؿ المتقدمػػػة، ك 

Fكتفرد الحاكـ بالسمطة ،الحقكؽ كالحريات

2
F. 

؟ كىػػػؿ ىػػػذه األصػػػكؿ كاضػػػحة ركح ىنػػػا، مػػػا ىػػػي األصػػػكؿ اإلسػػػالميةكلكػػف السػػػؤاؿ المطػػػ  

 كمتفؽ عمييا عند ىذا الفريؽ؟ 

فقػد اتفقػكا عمػم  لـ يتضح المقصػكد باألصػكؿ كالمبػادئ اإلسػالمية العامػة عنػد ىػذا الفريػؽ،

أف تكػػكف اإلجػػازة مشػػركطة بػػالتزاـ األصػػكؿ كالمبػػادئ اإلسػػالمية العامػػة، كلكػػنيـ لػػـ  يبينػػكا مػػا ىػػي 

كتجده متضاربان م  مفكر  ،األصكؿ كما المعيار في ككف األمر أصالن، فقد نجد مف يفصؿ في ذلؾ

ؿ هللتجػاه كلػـ يتضػح كييفٌصػآخر مف نفس ىذا اهللتجاه، كأعتقد أف األمكر ما زالت رماديػة عنػد ىػذا ا

 ضابطيـ بشكؿ يزيؿ الغمكض.
                                                 

 ،النظـام الحزبـي فـي ضـوء أحكـام الشـريعة اإلســالمية المصػرم: .290، الحريـات العامـة فـي الدولـة اإلسـالمية الغنكشػي: 1
62. 

 251، الحريات العامة في الدولة اإلسـالمية :الغنكشي .61، النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية المصرم: 2
 .288ك
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المصرم: لقد ك   أصحاب ىذا اهللتجاه بخطأ بأنيـ اشترطكا شركطان عامة لمحزب  تقكؿ د.

"أهلل  :كلكػػنيـ لػػـ يكضػػحكا تمػػؾ الشػػركط بشػػكؿ كاؼ، فػػاكتفكا بمقكلػػة مجممػػة ةيػػر مفسػػرة ،السياسػػي

 .1ية" دكف تكضيح أك تفصيؿيخالؼ الحزب المبادئ األساسية لمشريعة اإلسالم

ىػك تكفيػؽ الشػادم، ك  ليذه األصكؿ د.بؿ كيؤكد ىذا األمر مف عدـ اتضاح الرؤية بالنسبة 

األصؿ أف كؿ ما يخض  لمفكر كاهللجتياد فيو مجاؿ لمتعدد، كلكننػا مف أنصار ىذا اهللتجاه فيقكؿ: "

 .2"اهللختالؼ فييا ينبغي أف نقر بأنو ليس لدينا رأم مستقر حكؿ الثكابت التي هلل يجكز

عػػرض ىنػػا كالمػػان ألنصػػار ىػػذا اهللتجػػاه بينػػكا مػػف خاللػػو المقصػػكد باألصػػكؿ كالمبػػادئ كأ 

 العامة حتم يتضح لنا مدل الفجكة ببينيـ في تحديد ىذه األصكؿ كالمبادئ:

فكؿ ما يشترط لتكتسب ىذه األحػزاب شػرعية كجكدىػا أمػراف أساسػياف القرضاكم: " يقكؿ د.

ف كػاف ليػا اجتيػاد خػاص فػي  األكؿ: أف تعترؼ باإلسالـ عقيدة كشريعة كهلل تعاديػو أك تتنكػر لػو، كا 

 فيمو في ضكء األصكؿ العممية المقررة، كالثاني: أهلل تعمؿ لحساب جية معادية لإلسػالـ كألمتػو أيػان 

 .3"كاف اسميا أك مك عيا

م ىػػذه القرضػػاكم كردت عميػػو، فمػػـ تشػػترط عمػػ كلكػػف جماعػػة اإلخػػكاف المسػػمميف خالفػػت د.

األحزاب اهللعتراؼ بعقيدة اإلسالـ، كاكتفت بشرط كحيد، كىك أف يتضمف منياجيا اهلللتػزاـ باإلسػالـ 

                                                 
 .63، النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية المصرم: 1
 .83 ـ.1993مركز األىراـ لمترجمة كالنشر.  :القاىرة. 1. طاإلسالم والديمقراطية :ىكيدم 2
 .147، من فقو الدولة في اإلسالم القرضاكم: 3
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باعتبػػػاره المصػػػدر الرئيسػػػي لمتشػػػري ، كذلػػػؾ بػػػأف تكػػػكف التعدديػػػة فػػػي ظػػػؿ دسػػػتكر يػػػنص عمػػػم أف 

 .1الشريعة اإلسالمية ىي المصدر الرئيسي لمتشري 

مػػػ  مبػػػادئ اإلسػػػالـ، فػػػال يسػػػمح بقيػػػاـ حػػػزب  الفنجػػػرم بكجػػػكب اتفػػػاؽ األحػػػزاب يػػػرل د.ك 

رأسػػػمالي أك حػػػزب يمثػػػؿ نكعػػػان مػػػف الطبقيػػػة، كالمقصػػػكد بػػػاألحزاب ىػػػك صػػػيانة الحػػػاكـ المسػػػمـ مػػػف 

 .2مف أجؿ صيانة سمعة اإلسالـ واهللنحراؼ كمرا بت

يػػػرل أف هلل يػػػنص الحػػػزب فػػػي يػػػك ليػػػذه المبػػػادئ، ف آخػػػركنػػػرل عنػػػد محمػػػد الحسػػػف تحديػػػدان 

ف هلل ـ، كأف هلل يقػكـ بػأم تػركيج ألم مبػدأ يخػالؼ اإلسػالة تعػارض اإلسػالـ، كأره عمم أم مػاددستك 

 واتكنشػػاط خضػػ  مػػكاردهتكأف  ،مػػف جيػػكب األعضػػاءلدكلػػة أجنبيػػة، كأف يكػػكف تمكيمػػو  هيكػػكف كهللؤ 

 .3لر ابة الدكلة ...

جابر  محية، فضرب أمثمة بالمباح  د. ،ككاف صريحان  ،ىذه المبادئكرأيت أكثر مف كضح 

 ظكر في منظكمة التعددية السياسية كمنيا:كالمح

ىػدـ ك يسمح بقياـ حزب يككف في برنامجو احتراـ األدياف، كيحظر حزب يدعك إلم اإللحاد 

ربيػػػػة ك يميػػػػا عيتػػػػو األساسػػػػية تتمثػػػػؿ بالحضػػػػارة العالقػػػػيـ األخال يػػػػة، كيسػػػػمح بقيػػػػاـ حػػػػزب يػػػػرل مرج

حريػة يػدعك إلػم ة العربيػة كالكطنيػة ك السياسية كالثقافيػة، كيحظػر حػزب يػدعك إلػم التحمػؿ مػف اليكيػ

                                                 
 .124، ي عند اإلخوان المسممينالفكر السياس الكاعي: 1

 .274، الحرية السياسية في اإلسالم الفنجرم: 2

 .22 ـ.1986دار الثقافة.  :الدكحة .1. طالمذاىب واألفكار المعاصرة في التصور اإلسالمي الحسف، محمد: 3
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الجنس كالشذكذ، كيسمح بحزب يدعك إلم التسامح الديني كالتعاكف بيف البشر، كيحظر حزب يدعك 

 .1إلم تكحيد األدياف السماكية في ديف كاحد

لقػػػػد اسػػػػتدؿ أصػػػػحاب ىػػػػذا اهللتجػػػػاه بأدلػػػػة مػػػػف القػػػػرآف، كالسػػػػنة، كالقكاعػػػػد الشػػػػرعية العامػػػػة، 

أف اسػتدهللليـ  ػد ةمػب عميػو طػاب  النظػرة لمكا ػ  المعاصػر، كأف األحػزاب ىػي  كالمعقكؿ، كالمالحػظ

البديؿ عف الظمـ كاهللستبداد كمصادرة الحريات كالتفرد بالسمطة، كىي األ در عمػم تحقيػؽ اهللسػتقرار 

 كالحرية كنصح أكلي األمر كنيييـ عف المنكر، فكانت أةمب أدلتيـ تتمحكر حكؿ ىذه المفاىيـ.  

يػػكحي بإباحػػة األحػػزاب  يف بػػأف بعػػض أصػػحاب ىػػذا اهللتجػػاه  ػػد يكجػػد ليػػـ كػػالـه بقػػي أف نبػػ

ةير اإلسالمية، كذلؾ لككف بعضيـ يفرؽ بيف مرحمة ما  بؿ  ياـ الدكلة اإلسالمية كما بعد  ياميا، 

األمػر " مصػطفم مشػيكر: كالثانيػة مرحمػة التمكػيف كفػي ذلػؾ يقػكؿ د. ،فيسمي األكلم مرحمة الدعكة

ر ة بيف مرحمة الدعكة حيث ىناؾ أكضػاع مفركضػة كهلل خيػار لإلسػالمييف فييػا، كبػيف يحتاج إلم تف

نمكذج الدكلة التي يتصكرىا اإلسالميكف، كأنا هلل أرل محالن في الكا ػ  اإلسػالمي لفػتح األبػكاب أمػاـ 

 .2"المخالفيف لإلسالـ

بقبكؿ التعددية اإلسالمية العاممة اليكـ تصرح  ةأف معظـ األحزاب كالجماعات السياسي أرل

كالقبكؿ بما تفرزه العممية اهللنتخابية، ككالميـ ىذا  د يحمؿ عمم التفريؽ ما بيف  بؿ  ياـ  ،السياسية

فػػي  ان الدكلػػة اإلسػػالمية كمػػا بعػػدىا، أك أنػػو نػػاجـ عػػف عػػدـ الجػػـز بمػػا أخػػذكا بػػو، فنػػرل أحيانػػان تنا ضػػ

و في اتساؽ كؿ حزب  امت مبادئتو يقكؿ: "كتابامحمد سميـ العكا، فنراه في أحد  ، كمثالو د.ؿاأل كا

                                                 
 .148، المعارضة في اإلسالم بين النظرية والتطبيق : محية 1

 .84 ،اإلسالم والديمقراطية ىكيدم: 2
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اإلسػالمية، ككػؿ حػزب تنا ضػت  فميس ثمة ما يمن  تككينػو فػي الدكلػة ،أك كفاؽ م  مبادئ اإلسالـ

 .1"فإف األصؿ ىك منعو ،و م  مبادئ اإلسالـ أك تعارضت معيامبادئ

عقػػدت فػػي ىكيػػدم كالمػػان ينػػا ض الكػػالـ السػػابؽ أثنػػاء حديثػػو فػػي نػػدكة  بينمػػا ينقػػؿ عنػػو د.

كػاف أـ ماركسػيان  كذلؾ فال يجكز أف نمنػ  تيػاران سياسػيان  ائمػان فػي زماننػا عممانيػان يقكؿ فييا: " 2مصر

نمػػا لنػػا أف نمػػنعيـ فقػػط مػػف ىػػدـ  لمجػرد أنػػو يتعػػارض مػػ  مػػا يتصػػكره الػػبعض لإلطػار اإلسػػالمي، كا 

يكف صػػػػندكؽ ثػػػػـ هلل نحجػػػػر عمػػػػم حريػػػػة أم مػػػػنيـ فػػػػي اهللخػػػػتالؼ كالػػػػدعكة، كلػػػػ ،النظػػػػاـ اإلسػػػػالمي

اهللنتخابػػػػػات ىػػػػػك الحكػػػػػـ بيننػػػػػا... فػػػػػإذا فشػػػػػؿ اإلسػػػػػالميكف فيػػػػػذا يعنػػػػػي فشػػػػػميـ فػػػػػي إ نػػػػػاع النػػػػػاس 

 .3"بمشركعيـ

ممػػف  ػػالكا بػػو، كأف األمػػر  ابػػؿ  عػػدـ الجػػٌزـ بيػػذا الػػرأم عنػػد كثيػػرإف ىػػذا الكػػالـ يػػدؿ عمػػم 

 لالجتياد لككنو مف أمكر السياسية الشرعية هلل لمعقدية الثابتة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .83، في النظام السياسي في اإلسالم العكا: 1

ـ، دعػا إلييػا مركػز الدراسػات الحضػرية، تحػت عنػكاف " ضػية 1992ىذه ندكة عقدت في القاىرة في شير أةسطس مف عاـ  2
 .78، اإلسالم والديمقراطية كشارؾ فييا ثالثكف مفكران. انظر: ىكيدم:التعددية السياسية" 

 .80، يمقراطيةاإلسالم والد ىكيدم: 3
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 :طمب الثالث: المجيزون إلقامة األحزاب بإطالقالم

 :1ومن أنصار ىذا الفريق

لما يتضػمنو مػف إعػداـ إلرادة  ،رفض مبدأ اإلنفراد بالسمطة األحادية" :2حركة اهللتجاه اإلسالمي .1

مػػ  إ ػػرار حػػؽ كػػؿ القػػكل  ،اإلنسػػاف كتعطيػػؿ لطا ػػات الشػػعب، كدفػػ  الػػبالد فػػي طريػػؽ العنػػؼ

لتعبيػر كالتجمػ  كسػائر الحقػكؽ الشػرعية، كالتعػاكف فػي ذلػؾ مػ  كػؿ الشعبية في ممارسة حرية ا

 .3"القكل الكطنية

إف تمػػػؾ الشػػػرائح المخالفػػػة تمثػػػؿ حقيقػػػة  ائمػػػة فػػػي الكا ػػػ  السياسػػػي، كيػػػؼ "فيمػػػي ىكيػػػدم:  د.  .2

ننػػي  يتصػػكر أم مشػػتغؿ بالعمػػؿ السياسػػي أنػػو يمكػػف أف يتجاىميػػا أك يحػػذفيا مػػف شػػركعو... كا 

ممانيػػػة المختمفػػػػة بمػػػا فػػػػي ذلػػػؾ الماركسػػػػيكف، ينبغػػػي أف يعتػػػػرؼ بيػػػـ فػػػػي أ ػػػكؿ أف التيػػػػارات الع

المشػػػػركع السياسػػػػي اإلسػػػػالمي كينبغػػػػي إف نفػػػػرؽ بػػػػيف عممانيػػػػة متصػػػػالحة مػػػػ  الػػػػديف كأخػػػػرل 

 . 4"مخاصمة لو

                                                 
فمسػطيف  يتبنػكف  -نػابمس –اإلسالمية في جامعة النجاح الكطنية ةتجدر اإلشارة أف عددا مف  ابمتيـ مف أساتذة كمية الشريع 1

 ىذا اهللتجاه كأذكر منيـ:
ككزيػر  كنائػب رئػيس الػكزراء فمسػطيف. –نػابمس –د. ناصر الديف الشاعر، أستاذ الفقو كالتشري  في جامعػة النجػاح الكطنيػة - 

 التربية كالتعميـ العالي الفمسطيني األسبؽ.

 فمسطيف. –نابمس –د. أيمف مصطفم الدباغ، أستاذ الفقو كالتشري  في جامعة النجاح الكطنية - 
  فمسطيف. –نابمس –د. عالء الديف مصمح، أستاذ الفقو كالتشري  في جامعة النجاح الكطنية - 

ـ،  امػت عمػم فكػر اإلخػكاف المسػمميف، ةيػرت 1981عػاـشػي كعبػد الفتػاح مػكرك غنك ىي حركة تكنسية أسسيا الشيخ راشد ال 2
ـ لنيؿ تصريح لمحزب، فالقانكف التكنسي يرفض أم حزب ذا مسمم ديني، تعرضت إلم 1989اسميا إلم حزب النيضة عاـ

يتػػرأس الحػػزب حاليػػان الشػػيخ الحظػر كالمنػػ  كالمالحقػػة مػػف  بػػؿ السػمطات التكنسػػية، اىتمػػت الحركػػة بمسػػألتي الحريػة كالثقافػػة، 
، الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب المعاصرة زب حمادم الجبالي. انظر: الجييني:راشد الغنكشي، كاألميف العاـ لمح

 .157، الحركات األصولية اإلسالمية في العالم العربي .  الشيباني: 1/214

الموســوعة الميســرة فــي األديــان والمــذاىب  ثا يػػا انظػػر: الجيينػػي:سػػالمي المعمنػػة فػػي ميىػػذا أحػػد مبػػادئ حركػػة اهللتجػػاه اإل 3
 .271 الحريات العامة في الدولة اإلسالمية،: كانظر: الغنكشي . 1/217، المعاصرة

 .82 والديمقراطية، ماإلسالدم: ىكي 4
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أف تنشػػأ فػػي  ،يمكػػف لزحػػزاب عمػػم اخػػتالؼ تكجياتيػػا ةيػػر اإلسػػالمية"الشػػيخ راشػػد الغنكشػػي:  .3

ء لمدكلػػػة اإلسػػػالمية، لتسػػػاىـ فػػػي مشػػػركع التعػػػارؼ بػػػيف الشػػػعكب الدكلػػػة اإلسػػػالمية بشػػػرط الػػػكهلل

 .    1"كاألمـ كالديانات كالمذاىب في مشركع الحضارة اإلسالمية

 ،حيث جاء فػي معػرض رده عمػم سػؤاؿ -2زعيـ حركة حماس الجزائرية-الشيخ محفكظ نحناح  .4

كمف  ػاؿ بغيػر ىػذا؟ "خ: ىؿ يقبؿ اإلسالـ بكجكد أحزاب عممانية أك شيكعية أك  كمية؟ رٌد الشي

راء كد عمم أصحابو كدعاتو، نحػف نحتػـر آمف  اؿ أف اإلسالـ يرفض الغير؟... ىذا القكؿ مرد

ذا اسػػػتطاع التػػػاريخ اإلسػػػالمي أف يعطينػػػا درسػػػان لكػػػي يسػػػتكعب الػػػديانات تحػػػت  اآلخػػػريف... كا 

ألخػػرل سػػكاء ات االمظمػػة اإلسػػالمية، فممػػاذا هلل تسػػتكعب الحركػػة اإلسػػالمية ةيرىػػا مػػف النظريػػ

 .3"ضة لمزكاؿ؟البائدة أك المعر 

يػػػػرل أصػػػػحاب ىػػػػذا اهللتجػػػػاه القبػػػػكؿ بالتعدديػػػػة الحزبيػػػػة ميمػػػػا كانػػػػت مسػػػػمياتيا عممانيػػػػة أـ 

فػػػال مػػػان  مػػػف كجػػػكد مثػػػؿ ىػػػذه األحػػػزاب داخػػػؿ الدكلػػػة اإلسػػػالمية، كاسػػػتدؿ ىػػػذا  ،شػػػيكعية أـ  كميػػػة

ف كػػاف ةمػػب عمػػم اسػػتدهللليـ كال ،كالمنطػػؽ ،كالسػػنة النبكيػػة ،الفريػػؽ بػػركح الػػنص القرآنػػي معقػػكؿ، كا 

النزعة المنطقية كالعقمية، كما أف لمكا   المعاصر حظان لمػا ذىبػكا إليػو، بيػد أف بعػض أصػحاب ىػذا 

 ،معػو كةيػر المتصػالحة ،اهللتجاه  د كض  تفريقان بيف األحزاب ةير اإلسالمية المتصالحة م  الديف

فػاعتبر أف التيػارات العممانيػة المختمفػة بمػا  ،ىكيدم د.فأجاز األكلم كمن  الثانية،  اؿ بيذا التفريؽ 

في ذلؾ الماركسيكف، ينبغي أف ييعترؼ بيا في المشركع السياسي اإلسػالمي، كينبغػي إف نفػرؽ بػيف 

                                                 
 .293، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية الغنكشي: 1

ض  ادتيػا تعػر إلخػكاف المسػمميف بشػكؿ كبيػر جػدان، ـ، تػأثرت بفكػر ا1976اح سػنة حركة إسالمية أسسيا الشيخ محفػكظ نحنػ 2
 .267، موسوعة الفرق والجماعات والمذاىب واألحزاب والحركات اإلسالمية لمسجف كالمالحقة. انظر: الحنفي:

 .168، إلسالمي الحديثالتعددية الحزبية في الفكر ا . نقالن عف الدكسكي:159، الخطاب اإلسالمي المعاصر تاجا، كحيد: 3
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عممانية متصالحة م  الديف كأخرل مخاصمة لو، كمعيار التصالح م  الديف ىك العقيدة اإلسالمية، 

ليسكا ضٌد الديف، فيػؤهللء يجػب أف نعتػرؼ بكجػكدىـ،  فمف الماركسييك مة  فكيرل أف أكثر العممانيي

 ،كأما مف يخاصمكف الديف كالعقيدة كيدعكف إلم ىدـ األساس الذم تقػـك عميػو الدكلػة فيجػب مػنعيـ

 . 1ان شرعي ان كعده كاجب

مف الشخصػيات كاألحػزاب اإلسػالمية فػي الفتػرة األخيػرة أصػبحت تؤكػد عمػم  ان أف كثير  كأرل

بعد  امؤخران، سي م الصكت يعمك ميما كانت مسمياتيا، كأصبح ىذا ،التعددية السياسية كبشدة بكليا ب

األحداث التي مٌر كيمٌر بيا الكطف العربي، مف ثكرات شعبية كتنحية رؤساء، كما صاحب ذلؾ مف 

سػية التيارات كاألحزاب اإلسالمية، فكثير مف التصريحات ألحػزاب سيا مف ةتخكؼ األحزاب الميبرالي

إسالمية، طمأنػت األحػزاب المبراليػة كةيػر المسػمميف بقبكليػا لمتعدديػة السياسػية، كاهللحتكػاـ لصػندكؽ 

ميما كانت النتائج، كمف ذلؾ ما  الو مػؤخران مرشػد  اهللنتخابيةاهللنتخاب، كالقبكؿ بما ستفرزه العممية 

، حيػػث أعمػػف ةلكتركنيػػبمػػة لػػو مػػ  صػػحيفة الشػػرؽ العربػػي اإلاإلخػػكاف المسػػمميف فػػي سػػكريا أثنػػاء مقا

 .2 بكلو لمتعددية السياسية بكافة أشكاليا بؿ كطالب بيا، كاعتبرىا السبيؿ لقم  اهللستبداد كالظمـ

 
 
 

 

 

 

                                                 
  .82، اإلسالم والديمقراطية ىكيدم: 1
2 Hhttp://www.asharqalarabi.org.uk/paper/s-akhbar-ba.htmH :ـ.10/9/2011. تاريخ المشاىدة 

http://www.asharqalarabi.org.uk/paper/s-akhbar-ba.htm
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 ثانيالمبحث ال

 ومناقشتياإلقامة األحزاب بإطالق  أدلة المانعين
 

 :المطمب األول: أدلة المانعين إلقامة األحزاب بإطالق

مػػػة إنشػػػاء األحػػػزاب أك اهللنتمػػػاء إلييػػػا مطمقنػػػا ميمػػػا كانػػػت حر يػػػرل أصػػػحاب ىػػػذا اهللتجػػػاه  

اتجاىاتيػػا أك مسػػمياتيا، كاسػػتندكا عمػػم  ػػكليـ ىػػذا بأدلػػة مػػف المنقػػكؿ كالمنطػػؽ كالمعقػػكؿ، كأعػػرض 

ف كػان ، كالتػي رأيػتجممة مف ىذه األدلة التػي اسػتندكا إلييػا  ػد ذكػركا  كاأنيػا أصػؿ األدلػة عنػدىـ، كا 

 ىذه األدلة. فيتيا فركعان داخمة ضمنان ني رأين، لكاستدهللهللت أخرل

 األدلة من المنقول:

 أواًل: أدلتيم من القرآن الكريم

 .1إف لفظ الحزب لـ يرد في القرآف الكريـ إهلل في مكض  الذـ كالكعيد .1

نػػكاف لفػػظ الحػػزب لقػػد أكردنػػا فػػي المبحػػث الثػػاني مػػف الفصػػؿ األكؿ فػػي ىػػذا البحػػث تحػػت ع

ذكػر فػي مكضػ  الػذـ،  ان لفظػ ة عشػرف ىذا المفظ ذكر عشريف مرة، سػتف الكريـ، أكمشتقاتو في القرآ

 . 2بمعنم جم  مف الناس ان كاحد ان كمكضع في مكض  المدح، ةكثالث

مكضػػ  الػػػذـ رآف الكػػريـ مػػا ذكػػر الحػػػزب إهلل فػػي لقػػد اسػػتدؿ أصػػحاب ىػػػذا اهللتجػػاه بػػأف القػػػ

المػػدح أتػػت بصػػيغة بمكضػػ   كالتػػي جػػاءتأتػػت بصػػيغة الجمػػ ،  ان كالكعيػػد، ففػػي سػػتة عشػػر مكضػػع
                                                 

. 108، التعددية الحزبية في الفكر اإلسالمي الحـديث . الدكسػكي: 42، سالميةالتعددية السياسية في الدولة اإل الصاكم: 1
 .7، النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة المصرم:

 .مف ىذه الدراسة 12انظر:  2
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المفػػرد، فػػدؿ ذلػػؾ عمػػم أف المذىبيػػة اإلسػػالمية هلل تتسػػ  إهلل لحػػزب كاحػػد فقػػط كىػػك حػػزب اهلل، أمػػا 

 .1األحزاب فيي تعبير يتس  لجمي  الفرؽ الخارجة عف جماعة المسمميف

كهلل يقصػػدكف بقػػكليـ حػػزب اهلل إباحػػة إ امػػة حػػزب، إنمػػا  صػػدكا جماعػػة المسػػمميف، أم أف 

المتمسػكة بكتػاب  ،في ضالؿ كمػدعاة هللسػتحقاؽ الػذـ كالكعيػد إهلل جماعػة المسػمميف األحزاب جميعان 

كبػػػيف عقيػػػدة التكحيػػػد  ،المتمثمػػػة بػػػاألحزابك اهلل كسػػػنة رسػػػكلو، ككػػػأنيـ يقػػػابمكف بػػػيف مػػػا ىػػػك ضػػػالؿ 

 .2المتمثمة بجماعة المسمميفك كاإليماف 

األحػػزاب المذمكمػػة  فػػإف" ، يقػػكؿ:كيمخػػص ىػػذه الفكػػرة عمػػم لسػػاف المػػانعيف الشػػيخ الغنكشػػي

" ػػكفى ٍفًمحي ـي اٍلمي  ابميػا حػزب اهلل "أىهللى ًإف  ًحػػٍزبى الم ػًو ىيػ
ككػأف التقابػػؿ بػيف الكحػدة كالشػػرؾ، كبػيف عقيػػدة ، 3

 .4"التكحيد كما تقتضيو مف كحدة الصؼ، كبيف الكفر كما يتبعو مف تفرؽ الكممة

 كتأمر باهللجتماع كالكحدة. اآليات الكثيرة التي تذـ التفرؽ كتنيم األمة اإلسالمية عنو .2

يقكؿ أصحاب ىذا اهللتجاه أف دليميـ الثػاني مػف القػرآف الكػريـ، ىػك الكػـ الكبيػر مػف اآليػات 

كذمتيػػا كنيػػت عنيػػا، كنزعػػت صػػفة اإليمػػاف عػػف أصػػحابيا،  إهللالتػػي مػػا ذكػػرت الفر ػػة كاهللخػػتالؼ 

 كأمرت بالكحدة كدعت إلييا، كجعمتيا صفة لصيقة بالمؤمنيف.

 

                                                 
 .7، النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة المصرم: . 42، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 1
 دار المنصػكرة.  مصػر: .1. طإلـط الفـرق األحـزاب والجماعـات اإلسـالمية حكم االنتمـاء :زيد، بكر بف عبػد اهلل انظر: أبك 2

 .98 ـ.2006الحرميف. 
 .22سكرة المجادلة: اآلية 3

 
 .257، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية الغنكشي:4
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 آليات:ومن ىذه ا

  وئ  وئ  وئ  وئ  یڈ  ڈ  ی   وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئ   وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  چ كلو تعالم:  . أ

Fچوئ  وئ
1. 

كجو اهللستدهللؿ: أف لفظ الحزب كرد ليدؿ عمم التفرؽ كالتحزب كاهللنقساـ المػذمكـ، بػؿ إنيػا 

دليػػؿ صػػفة لصػػيقة بالمشػػركيف كأىػػؿ الضػػالؿ، كمػػا بينػػت اآليػػة أف الحػػزب مػػف لػػكاـز الفر ػػة، فيػػذا 

 .2ألنيا هلل تحكم إهلل الفر ة كالتفرؽ ؛كاضح عمم من  إ امة األحزاب

كمعنػػم صػػاركا " ، يقػػكؿ:مػػف خػػالؿ ىػػذه اآليػػة بكاسػػتدؿ بكػػر أبػػك زيػػد عمػػم حرمػػة األحػػزا 

، ليسك عمم تػآلؼ كهلل تعاضػد كهلل تناصػر بػؿ عمػم ضػٌد ماعات بعضيـ  د فارؽ البعضشيعان أم ج

فا تضػػػم أف يكػػػػكف حكمػػػو عمػػػػم اهللئػػػتالؼ التػػػػاـ هلل عمػػػػم  ،حػػػػدكأمػػػره كا ،ذلػػػؾ، فػػػػاف اإلسػػػالـ كاحػػػػد

 .3"اهللختالؼ

چڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ          ڑ   ڑ    ڎڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڎچ تعالم:  كلو  . ب
4. 

-قة، رأيػػت أف أنقػػؿ تفسػػير سػػيد  طػػبك بػػؿ أف أعػػرض كجػػو اسػػتالؿ المػػانعيف باآليػػة السػػاب

صػػمم اهلل عميػػو -إنػػو مفتػػرؽ طػػرؽ بػػيف الرسػػكؿ "، فجػػاء فػػي الظػػالؿ: ليػػذه اآليػػة -رحمػػو اهلل تعػػالم

كدينو كشريعتو كمنيجو كمو كبيف سائر الممؿ كالنحؿ، سكاء كاف مف المشػركيف الػذيف كانػت  -كسمـ

                                                 
: اآلية سكرة 1  .32_31 الرـك
.  179، التعدديــة الحزبيــة فــي ظــل الدولــة اإلســالمية الشػػاركد: . 42، لدولــة اإلســالميةالتعدديــة السياســية فــي ا الصػاكم: 2

 .109، التعددية الحزبية في الفكر اإلسالمي الحديثالدكسكي: 
 .98، إلط الفرق األحزاب والجماعات اإلسالمية حكم االنتماء أبك زيد: 3
 .159 سكرة األنعاـ: اآلية 4
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تمز يـ أكىاـ الجاىمية كتقاليدىا كعاداتيا كثاراتيا شيعان كفر ان ك بائؿ كعشائر كبطكف، أك مف الييػكد 

 سمتيـ الخالفات المذىبيػة ممػالن كنحػالن كمعسػكرات كدكهللن، أك مػف ةيػرىـ مٌمػف كػاف  كالنصارل مٌمف

... إف  رسػػكؿ اهلل لػػيس ت كمعتقػػدات كأنظمػػة إلػم يػػـك الػديفكسػيككف مػػف مػذاىب كنظريػػات كتصػكرا

 .1"مف ىؤهللء كميـ في شيء

هلل تعػالم بػر أ استدؿ المانعكف بأف اآلية دلت دهلللة صريحة عمػم ذـ الفر ػة كالتفػرؽ، كأف ا  

يقػكؿ  النبي عميو الصالة كالسالـ مف تفر يـ، كأف التفرؽ ىك ديدف األمـ السابقة التػي ناليػا الكعيػد،

إف اهلل تعػػػالم كصػػػؼ المشػػػركيف بػػػالتفرؽ فػػػي الػػػديف، كنيػػػم "الشػػػيخ صػػػفي الػػػرحمف المبػػػاركفكرم: 

ىػذه اآليػة ] تفػرؽ فػي اآليتػيفالمؤمنيف كبر أ رسكلو ممف يفعؿ ذلؾ، فػدؿ ذلػؾ عمػم النيػي لمتحػريـ كال

أـ  ،أـ الفقػػػو ،يشػػػمؿ كػػػؿ تفػػػرؽ سػػػكاء أكػػػاف ذلػػػؾ التفػػػرؽ كاهللخػػػتالؼ فػػػي العقيػػػدةك  ، كاآليػػػة السػػػابقة

 .2"فتككف األحزاب السياسية محرمة ألنيا مف أىـ مظاىر التفرؽ السياسة...

ۋ    ۋ       ٴۇې  ې ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ   چ الم:  كلػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػ . ت

Fچۅ  ۅ  ى  ى  ې   
3. 

كجو الدهلللػة: أف اهلل تعػالم جعػؿ التشػي  كىػك اهللنقسػاـ كالتشػتت عقكبػة جػاءت فػي معػرض 

Fالتيديػػد كالكعيػػد لمخػػارجيف عػػف تعاليمػػو

4
F فػػإذا  منػػا بإ امػػة األحػػزاب أك التحقنػػا بػػأم منيػػا ففػػي ىػػذا ،

يذا الفريؽ مف الناس، كىذا دليػؿ كاضػح عمػم حرمػة إلقاء باألنفس إلم التيمكة المحتكمة المكعكدة ل

 األحزاب.
                                                 

 .3/1239 ـ.1979 دار الشركؽ. :بيركت كالقاىرة .8ط .في ظالل القرآن  طب، سيد: 1
 .35، األحزاب السياسية في اإلسالم المباركفكرم: 2
 .65سكرة األنعاـ: اآلية 3
 .110، التعددية الحزبية في الفكر اإلسالمي الحديث الدكسكي: . 42، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 4
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  ڌڑ  ڑ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  چ  كلػػػػػػو تعػػػػػػالم:  . ث

چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ    ڳڌ   ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ
1. 

بػػػراىي اآليػػػة أف اهلل تعػػػالم أمػػػر أنبيػػػاءه تبػػػيف ىػػػذه عمػػػييـ -ـ كمكسػػػم كعيسػػػمنػػػكح كمحمػػػد كا 

بالكحػػدة كعػػدـ التفػػرؽ كىػػذا أمػػر لممسػػمميف عامػػة، كمػػا األحػػزاب إهلل طريػػؽ محتػػـك لمتفػػرؽ  -السػػالـ

 .2كالتشرذـ، فإ امة األحزاب مخالفة جمية ألمر اهلل تعالم، فكجب القكؿ بحرمتيا

ۅ  ى  ى        ۋ  ۅ        ۋے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې      ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇچ  كلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالم:  . ج

Fچ
3. 

تفيػػػد اآليػػػة أف اهللنقسػػػاـ يػػػؤدم إلػػػم فقػػػداف القػػػكة كمػػػا يتبػػػ  ذلػػػؾ مػػػف تعػػػريض النػػػاس إلػػػم 

، فػػػاألحزاب تفضػػػي إلػػػم تشػػػتت القػػػكة 4، كىػػػي خطػػػة فرعػػػكف فػػػي تفريػػػؽ  كمػػػو إلػػػم شػػػي دلالسػػػتعبا

رائ  حتم كاهللستعباد لمطاةيف كأعداء األمة، فكجب عمينا القكؿ بحرمة األحزاب عمال بقاعدة سد الذ

 هلل تذىب ريحنا كنبقم مكالي تابعيف ألعداء األمة.

إف التحػػزب ىػػك سػػنة فرعػػكف القػػػدكة آليػػة يقػػكؿ بكػػر أبػػػك زيػػد مسػػتدهللن: "كتعقيبػػا عمػػم ىػػذه ا

السػػيئة فػػي اهللسػػتبداد، كالمثػػؿ الكاضػػح التػػي يمجػػأ إلييػػا الغاصػػب فػػي تثبيػػت  دمػػو كتمكػػيف سياسػػتو 

 .5"ان بخمؽ مف األمة أحزاب

                                                 
 .13 الشكرل: اآلية سكرة 1

 .42، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 2
 . 4 سكرة القصص: اآلية 3

 .310 ـ.1988 . الزىراء لإلعالـ العربي.1. طأزمة الحريات السياسية في الوطن العربي صالح، حسف سمي : 4

 .100، حكم االنتماء إلط الفرق األحزاب والجماعات اإلسالمية زيد: أبك 5
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چٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ٹٹ   پٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پچ  : كلو تعالم . ح
1. 

تدؿ ىذه اآلية عمػم كجػكب الكحػدة كرد التنػازع كالفر ػة كاهللخػتالؼ، هللف التنػازع كاهللخػتالؼ  

 .2مدعاة لمفشؿ كذىاب الريح أم ذىاب القكة

إف اهلل نيػػم عػػف مطمػػؽ التنػػازع فقػػاؿ : )يعقػػب الشػػيخ المبػػاركفكرم عمػػم ىػػذه اآليػػة مسػػتدهللن 

ـٍ كىأىًطيعيكا الم وى كىرىسيكلىوي كىهللى تىنىازىعيكا فى " كي تىٍذىىبى ًريحي ميكا كى " فتككف األحػزاب السياسػية محرمػة ألنيػا مػف تىٍفشى

 .3مظاىر التفرؽ(

كخالصػػػة اهللسػػػتدهللؿ بيػػػذه اآليػػػة أف األحػػػزاب مػػػدعاة لمفر ػػػة كاهللخػػػتالؼ، كىػػػذا منيػػػي عنػػػو 

ألمػػػكر العقديػػػة، إنمػػػا تشػػػمؿ جميػػػ  أنػػػكاع التنػػػازع بػػػنص اآليػػػة الكريمػػػة، كلػػػـ تحصػػػر التنػػػازع فػػػي ا

كاهللختالؼ، كيػدخؿ ضػمنان فػي ىػذا الكصػؼ األحػزاب، فكجػب القػكؿ بحرمتيػا عمػال بمقتضػم اآليػة 

 الكريمة.

Fچڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڎ  ڎ  ڌ    ڃڦ  چ  چ  چ  چ  ڃچ  كلو تعالم:  . خ
4. 

دة لجميػ  المسػمميف، كأف تكػكف كحػدتيـ لقد دلت ىذه اآلية دهلللة كاضحة عمػم كجػكب الكحػ

عمم منيج اهلل تعالم، كنيت عف التفرؽ كاهللختالؼ، كاألحػزاب مػا ىػي إهلل اعتصػاـ بأفكػار الحػزب 

                                                 
 .46 ؿ: اآليةسكرة األنفا 1

 . االصػاكم:2/317 ق.1401. دار الفكر :بيركت. تفسير القرآن العظيم :بف عمر الدمشقي إسماعيؿ أبك الفداء ابف كثير، 2
 .110، حكم االنتماء إلط الفرق األحزاب والجماعات اإلسالمية أبك زيد: .42، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية

 .36، سياسية في اإلسالماألحزاب ال المباركفكرم: 3
 .103 سكرة آؿ عمراف: اآلية 4
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كالخػػػركج عػػػف جماعػػػة  ؼكالكحػػػدة عمػػػم منيجػػػو، عػػػدا عػػػف ككنيػػػا مػػػدعاة لمتفػػػرؽ كالتشػػػتت كاهللخػػػتال

 المسمميف.

كأمػػرىـ بالجماعػػة  بعيػػد اهلل ككتابػػو...أم اعتصػػمكا ء فػػي تفسػػير ابػػف كثيػػر ليػػذه اآليػػة "جػػا

 .1"كنياىـ عف الفر ة

كاسػػػػػتدؿ بيػػػػػا الشػػػػػيخ المبػػػػػاركفكرم )إف اهلل تعػػػػػالم اكجػػػػػب عمػػػػػم المسػػػػػمميف الكحػػػػػدة كلػػػػػزـك 

 .2الجماعة، كاجتناب ما يؤدم إلم اهللختالؼ، كاألحزاب تؤدم إلم اهللختالؼ فيي محرمة(

عػالم نيػم عػف التفػرؽ فػي الػديف كالتنػازع كخالصة اهللستدهللؿ بيذه اآليػات السػابقة أف اهلل ت

المفضي إلم الفشؿ كذىاب الريح، كأمر باهللعتصاـ بحبؿ اهلل عػز كجػؿ، كاألحػزاب طريػؽ إلػم ىػذا 

 .3التفرؽ كالتنازع كتبديد السبيؿ إلم سبؿ فكجب القكؿ بحرمتيا

 

 : أدلتيم من السنةثانياً 

كتنيػم عػف الفر ػة  ،لػزـك الجماعػةأحاديث تأمر بالتكحد ك  استدؿ أصحاب ىذا اهللتجاه بعدة

أـ كاف بمجرد  ،أك اهللنقالب عمييا ،كالخركج عف جماعة المسمميف، سكاء كاف الخركج بالمعاداة ليا

 ،كخػػػركج عػػػف جماعتيػػػا ،ألمػػػةا، كمػػػا األحػػػزاب إهلل أداه لتشػػػرذـ اإنتػػػاج مػػػنيج مخػػػالؼ أك مغػػػاير ليػػػ

 فكجب القكؿ بحرمتيا. 

                                                 
 .1/390، تفسير القرآن العظيم ابف كثير: 1
 .38، األحزاب السياسية في اإلسالم المباركفكرم: 2
حكـــم االنتمـــاء إلـــط الفـــرق األحـــزاب والجماعـــات  أبػػػك زيػػػد: . 42، اإلســـالمية التعدديـــة السياســـية فـــي الدولـــة الصػػػاكم: 3

 .96، اإلسالمية
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 كمف ىذه األحاديث :

ةى  .1 ؿو كىاًحدو ييًريدي   اؿ: سمعت رىسيكؿى الم ًو  1عف عىٍرفىجى ًمي ه عمم رىجي ـٍ جى ـٍ كىأىٍمريكي  يقكؿ: "مف أىتىاكي

ـٍ أىٍف      اكي ـٍ فىاٍ تيميكهي يىشيؽ  عىصى تىكي مىاعى  .2"أك ييفىرِّؽى جى

اًبيىًة فقاؿ: "يا أىيُّيىا الناس إني  يٍمػتي  .2 طىبىنىا عيمىري ًباٍلجى قىػاـً رسػكؿ الم ػوً  عف ابف عيمىرى  اؿ: خى ـٍ كىمى  ًفػيكي

 ـ  يىٍفشيػك اٍلكىػًذبي حتػم يىٍحًمػ ـٍ ثيػ ـ  ال ػًذيفى يىميػكنىيي ـٍ ثيػ ـ  ال ػًذيفى يىميػكنىيي اًبي ثيػ ـٍ ًبأىٍصحى ؼى ًفينىا فقاؿ أيكًصيكي

ػػػػؿه  ف  رىجي يىٍشػػػػيىدى الش ػػػػاًىدي كهلل ييٍستىٍشػػػػيىدي أهلل هللى يىٍخميػػػػكى ػػػػؿي كهلل ييٍسػػػػتىٍحمىؼي كى ػػػػا الر جي بًػػػػاٍمرىأىةو إهلل كػػػػاف ثىاًلثىييمى

ًة الش ٍيطىافي  مىاعى ـٍ ًباٍلجى مىٍيكي ـٍ كىاٍلفيٍر ىةى فإف الش ٍيطىافى م  اٍلكىاًحًد كىػك مػف اإلثنػيف أىٍبعىػدي مػف أىرىادى عى ي اكي كىاً 

سىاءىتٍ  سىنىتيوي كى ٍتوي حى مىاعىةى مف سىر  ن ًة فيمـز اٍلجى ةى اٍلجى  .3"ذلؾ اٍلميٍؤًمفي وي سىيِّئىتيوي فبيٍحبيكحى

ب اسو عف النبي  .3 ػٍمطىاًف " : اؿ عف بف عى ػرىجى مػف السُّ مف كىًرهى مف أىًميًرًه شيئا فىٍميىٍصًبٍر فإنػو مػف خى

اًىًمي ةن   .4"ًشٍبرنا مىاتى ًميتىةن جى

ػػاًمتً  .4 بىػػادىةى بػػف الص  انىػػا النبػػي  عػػف عي مىٍينىػػا: "  ػػاؿ: دىعى ػػذى عى ػػا أىخى أىٍف بىايىعىنىػػا عمػػم فىبىايىٍعنىػػاهي فقػػاؿ ًفيمى

ًة  مىٍينىا كىأىٍف هللى نينىػاًزعى اأٍلىٍمػرى أىٍىمىػوي إهلل أىٍف الس ٍمً  كىالط اعى ييٍسًرنىا كىأىثىرىةن عى مىٍكرىًىنىا كىعيٍسًرنىا كى ٍنشىًطنىا كى في مى

ـٍ مف الم ًو فيو بيٍرىىافه  ا ًعٍندىكي  .1"ترك كيٍفرنا بىكىاحن

                                                 
تقريـب  انظر: ابف حجر: .أك ضريح األشجعي، صحابي اختمؼ في اسـ أبيو بف شريح، أك شراحيؿ، أك شريؾ، عرفجة ىك 1

 .1/389 .4555، ترجمة ر ـالتيذيب

 .3/1480. 1852حديث ر ـ  كتاب اإلمارة، باب حكـ مف فرؽ أمر المسمميف كىك مجتم . ،صحيح مسمم أخرجو مسمـ: 2

باب مػا جػاء فػي لػزـك  -فتفكتاب ال .لجامع الصحيح سنن الترمذيا :ك عيسم محمد بف عيسم السمميأب ،الترمذم أخرجو 3
 ػػػاؿ  .465/ 4. 2165حػػػديث ر ػػػـ  .تحقيػػػؽ: أحمػػػد محمػػػد شػػػاكر كآخػػػركف .دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي :بيػػػركت الجماعػػػة.

 .الترمذم: حديث حسف صًحيح ةيب مف ىذا الكجو كلو طرؽ أخرل
بػػاب  ػػكؿ النبػػي صػػمم اهلل عميػػو كسػػمـ سػػتركف بعػػدم أمػػكر  –كتػػاب الفػػتف ،الجــامع الصــحيح المختصــر :لبخػػارمأخرجػػو ا 4

باب كجػكب   –اإلمارةكتاب  ،صحيح مسمم :أخرجو مسمـ . 6/2588 .6645حديث ر ـ  .دار ابف كثير :اليمامة .تكرىكنيا
 .3/1478. 1849 حديث ر ـ مالزمة الجماعة.
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ففي األحاديث أمػر " يقكؿ: ألحاديث السابقة عند المانعيفيبيف د.الصاكم كجو الدهلللة في ا

صريح بمزكـ الجماعة كنيي صريح عف الفر ة، كتكعد صريح لممفػارؽ لمجماعػة بميتػة الجاىميػة بػؿ 

مػػػم النيػػػي عػػػف كبالقتػػػاؿ إذا ا تضػػػم األمػػػر محافظػػػو عمػػػم كحػػػده أهللمػػػو، كفػػػي كػػػؿ ذلػػػؾ مػػػا يؤكػػػد ع

 .2"متنافسة هلل يقكـ بعضيا إهلل عمم أنقاض األخر كتجعميا شيعان  مةاألحزاب التي تشرذـ األ

إف الرسػػكؿ صػػمم اهلل عميػػو كسػػمـ "يقػػكؿ: بيػػذه األحاديػػث  ؿكيػػذكر الدكسػػكي كجػػو اهللسػػتدهلل

كحػدة عدـ الرضا مف تصرفاتو، حفاظان عمػم  اعة األمير أم الحاكـ حتم في حالةيأمر باهلللتزاـ بط

 -فػي نظػر ىػذا الفريػؽ-ـ كسػعييا لمكصػكؿ إليػو ا عمػم الحكػمػو، كاألحػزاب فػي تنافسػيالمجتمػ  كاأل

 .3"خركج عف طاعة الحاكـ

اًلؾو رضي اهلل عنو أف رسكؿ الم ًو  .5 ـٍ  عف أىنىًس بف مى مىػٍيكي ٍف اٍسػتيٍعًمؿى عى  ػاؿ: "اٍسػمىعيكا كىأىًطيعيػكا كىاً 

بىًشي   ٍبده حى ًبيبىةه"عى كىأىف  رىٍأسىوي زى
4. 

ميػػػو كسػػػمـ أكجػػػب طاعػػػة األميػػػر كلػػػك عمػػػم كػػػره كجػػػو اهللسػػػتدهللؿ: إف الرسػػػكؿ صػػػمم اهلل ع

كةضاضػػة كلػػػـ يسػػمح ليػػػـ بمعصػػػيتو، كالتعدديػػة السياسػػػية  ائمػػة عمػػػم التنػػػافس فػػي طمػػػب الكهلليػػػة، 

 .5ىك الكصكؿ لمحكـ فكجب القكؿ بحرمتيا بكاألمر المشترؾ بيف األحزا

                                                                                                                                              
كسػػمـ سػػتركف بعػػدم امػػرر  بػػاب  ػػكؿ النبػػي صػػمم اهلل عميػػو –كتػػاب الفػػتف ،ح المختصــرالجــامع الصــحي :البخػػارمأخرجػػو  1

باب كجكب طاعػة األمػراء فػي ةيػر  –كتاب اإلمارة، صحيح مسمم . كأخرجو مسمـ: 6/2588. 6647حديث ر ـ  تكرىكنيا.
  .3/1470. 1709 حديث ر ـ معصية.

 .43، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 2
 .111، التعددية الحزبية في الفكر اإلسالمي الحديث الدكسكي: 3
 .بػػاب إذا  ػػاؿ اإلمػػاـ مكػػانكـ حتػػم أرجػػ  انتظػػركه –كتػػاب الجماعػػة كاإلمامػػة ،الجــامع الصــحيح المختصــر :البخػػارمأخرجػػو  4

  .1/246 .661حديث ر ـ
 .56، األحزاب السياسية في اإلسالم المباركفكرم: 5
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ػػالن  ىػػرىأى آيىػػةن سػػمعت مػػف النبػػي  .6 ٍبػػدى الم ػػًو  ػػاؿ: سػػمعت رىجي فى  عػػف عى ػػٍذتي بيػػده فىأىتىٍيػػتي بًػػًو ًخالى يىػػا فىأىخى

ػػا ميٍحًسػػفه  رىسيػػكؿى الم ػػًو  كيمى ـٍ  ،هللى تىٍختىًمفيػػكا :أىظينُّػػوي  ػػاؿ : ػػاؿ شيػػٍعبىةي  ،فقػػاؿ: "ًكالى  فػػإف مػػف كػػاف  ىػػٍبمىكي

 .1"اٍختىمىفيكا فىيىمىكيكا

لقد  أكرد كجو الدهلللة د. يكسؼ القرضاكم حاكيان ذلؾ عمم لساف المانعيف:: كجو اهللستدهللؿ

نيم الرسكؿ صمم اهلل عميػو كسػمـ عػف اهللخػتالؼ كالتفػرؽ كجعميػا سػببان فػي اليػالؾ، كمػا أنيػا سػنة 

تػػي يفرضػػيا اإلسػػالـ، السػػابقيف الػػذيف أىمكيػػـ اهلل تعػػالم، فالتعدديػػة السياسػػية تتنػػا ض مػػ  الكحػػدة ال

 .2يعتبر اهللختالؼ كالتفرؽ أخا لمكفر كالجاىميةك  ،اإلسالـ كيعتبرىا صنك

ػػاًف  ػػاؿ: كػػاف النػػاس يىٍسػػأىليكفى رىسيػػكؿى الم ػػًو عػػف حي  .7 ٍيػػرً  ذىٍيفىػػةى بػػف اٍليىمى كيٍنػػتي أىٍسػػأىليوي عػػف  ،عػػف اٍلخى كى

افىةى أىٍف ييٍدًركىًني شىػر   :فقمت ،الش رِّ مىخى اًىًمي ةو كى ٍيػرً  ،يا رىسيكؿى الم ًو ًإن ا كنا في جى اءىنىػا اهلل بيػذا اٍلخى  ،فىجى

ٍيًر مف شىرٌ فىيىٍؿ بىٍعدى ىذا الٍ  ٍيػرو  : مت ،"نعـ":  اؿ ؟و خى ًفيػًو  ،نعػـ" : ػاؿ ؟كىىىٍؿ بىٍعدى ذلؾ الش رِّ مػف خى كى

فه  نيوي  : مت ،"دىخى تيٍنًكري " : اؿ ،كما دىخى فىيىػٍؿ بىٍعػدى ذلػؾ  : مػت ،" ىٍكـه يىٍيديكفى ًبغىٍيًر ىىٍدًيي تىٍعًرؼي منيـ كى

ٍيًر مف شىر   اةه إلػم أىٍبػكى " : اؿ ،اٍلخى ـٍ ًإلىٍييىػا  ىػذىفيكهي فييػانعـ ديعى ػابىيي ـى مػف أىجى يىػن  يػا رىسيػكؿى  : مػت ،"اًب جى

ـٍ لنػػا ػػكفى ًبأىٍلًسػػنىًتنىا" :فقػػاؿ ،الم ػًو ًصػػٍفيي يىتىكىم مي ـٍ مػػف ًجٍمػػدىًتنىا كى كىنًػػي ذلػػؾ : مػػت ،"ىيػػ  ،فمػػا تىػػٍأميريًني إف أىٍدرى

ػػامىييـٍ " : ػػاؿ مى ػػةى اٍلميٍسػػًمًميفى كىاً  مىاعى ـي جى ػػاـه  :ت مػػ ،"تىٍمػػزى ػػةه كهلل ًإمى مىاعى فىػػاٍعتىًزٍؿ " : ػػاؿ ،فىػػًإٍف لػػـ يىكيػػٍف ليػػـ جى

رىةو حتم ييٍدًركىؾى اٍلمىٍكتي كىأىٍنتى عمم ذلؾ لىٍك أىٍف تىعىض  ًبأىٍصًؿ شىجى  .3"ًتٍمؾى اٍلًفرىؽى كيم يىا كى

                                                 
بػاب مػا يػذكر فػي األشػخاص كالمالزمػة كالخصػكمة بػيف  – كتاب الخصكمات ،امع الصحيح المختصرالج :البخارمأخرجو  1

  .2/849 .2279حديث ر ـ .المسمـ كالييكدم
 .153، فقو الدولة في اإلسالم منالقرضاكم:  2
 .3411حػػػديث ر ػػػـ بػػػاب عالمػػػات النبػػػكة فػػػي اإلسػػػالـ. –كتػػػاب المنا ػػػب ،الجـــامع الصـــحيح المختصـــر :البخػػػارمأخرجػػػو  3

 بػػاب كجػػكب مالزمػػة جماعػػة المسػػمميف عنػػد ظيػػكر الفػػتف. -، كتػػاب اإلمػػارةصــحيح مســمم . كمثمػػو أخرجػػو مسػػمـ:3/1319
  .3/1475 .1847حديث ر ـ
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عجػاب كػؿ ذم رأم  ،إلم جماعػات األمةكتفرؽ  ،كجو اهللستدهللؿ: في حاؿ ةياب األمير كا 

فالكاجػب اهللبتعػاد عػف جميػ  الجماعػات كالفػػرؽ المتنافسػة عمػم اإلمػارة كالسػمطة كالتػي ىػػدفيا  برأيػو،

ىك الحصكؿ عمم السػمطة كلػيس عقيػدة كاحػدة، أمػا إذا ظيػر اإلمػاـ المسػمـ العػادؿ فالكاجػب السػير 

 .1خمفو

ٍيػػرىةى أىف  رىسيػػكؿى الم ػػًو  عػػف .8 ػػٍبًعيفى ل تىفىر  ىػػٍت اٍليىييػػكدي عمػػم ًإٍحػػدى "  ػػاؿ أبػػي ىيرى سى ػػٍبًعيفى أك اٍثنىتىػػٍيًف  كى سى  كى

ثو  تىٍفتىًرؽي أيم ًتي عمم ثىالى ارىل ًمٍثؿى ذلؾ كى سىٍبًعيفى ًفٍر ىةن كىالن صى   .2ًفٍر ىةن" كى

بيف ىػذا الحػديث الشػريؼ أف اإلسػالـ كػؿه كاحػد هلل يقبػؿ التشػطير كهلل التجزئػة، كأف األصػؿ 

سػػالؿ عػػف ربقػػة الكفػػاؽ التػػي تػػؤكؿ باألمػػة إلػػم أ سػػاـ كتحػػريـ الفر ػػة كاهللن ،لػػزـك جماعػػة المسػػمميف

كشي ، كالفر ة المنشقة عف جماعة المسمميف في ضالؿ، فإذا انعزؿ فرد مف أفراد المسمميف أك فر ة 

ألف جماعة  ؛عنيـ فيذا انشقاؽ عمم المسمميف كتفريؽ لجماعتيـ، كفي ىذا انعزاؿ عف كؿ اإلسالـ

ف كػػالـ المصػػطفم عميػػو السػػالـ أ، كمػػا ؿ التشػػطير كهلل التجزئػػةالمسػػمميف عمػػم منيػػاج النبػػكة هلل تقبػػ

محمكؿ عمم الذـ، كأف ىذا األمر المذمـك  د أصاب األمـ السابقة، كسيصيبنا، فمنحظر مف الك ػكع 

 .3تحت أم جماعة ةير جماعة المسمميف

                                                 
 .48، األحزاب السياسية في اإلسالم المباركفكرم: 1
مػة،  ػاؿ الترمػذم حػديث حسػف بػاب مػا جػاء فػي افتػراؽ ىػذه األ -(، كتاب اإليمػافلجامع الصحيح سنن الترمذيا :الترمذم 2

" إال َواِحـَدًة وىـط اْلَجَماَعـةُ ُكمَُّيـا فـي النرـاِر كركل الحػديث ابػف ماجػة كةيػره بزيػادة لفػط ".  5/25. 2640حػديث ر ػـ صػحيح.
دار  :بيػػركت بػػاب افتػػراؽ األمػػـ.  -. كتػػاب الفػػتفســنن ابــن ماجــو :ك عبػػداهلل محمػػد بػػف يزيػػد القزكينػػيابػػف ماجػػو، أبػػ انظػػر:
ف ابػػف كتػػاب األلبػػاني بحػػؽ ىػػذه الزيػػادة، أجػػاء فػػي .  2/1322 .3993حػػديث ر ػػـ . تحقيػػؽ: محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػا ي. الفكػػر

بينمػػا  ،مكضػكعة إنيػػا: حػـز ابػػف  ػاؿ  ،المحػػدثيف مػف جماعػػة عفياضػالػكزير اليمنػي  ػػاؿ إنيػا زيػػادة فاسػدة، ك ػػاؿ ابػف كثيػػر: 
 اإلسػػػالـ نػػػكر مركػػػز : اإلسػػػكندرية .السمســـمة الصـــحيحة :الػػػديف رناصػػػ محمػػػد اعتبرىػػػا األلبػػػاني صػػػحيحة أنظػػػر: األلبػػػاني،

 .1/203 .204ر ـ حديث  .كالسنة القرآف ألبحاث
 .45، حكم االنتماء إلط الفرق األحزاب والجماعات اإلسالمية أبك زيد: 3
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 األدلة العقمية عمط حرمو األحزاب 

هلل عمػػػم أسػػػاس اهللخػػػتالؼ فػػػي الكتػػػاب، اهللخػػػتالؼ فػػػي الػػػديف: الفر ػػػة فػػػي اإلسػػػالـ هلل تكػػػكف إ .1

ڈ  ڈ  ی    وئوئ    وئ  وئ  وئ  وئ  وئچ كاهللختالؼ فيو ىمكة في الحؽ كشقاؽ بعيد  ػاؿ تعػالم: 

 چ   وئ    وئ  وئ  وئ  وئی  
ذا  1 الخػػالؼ  حػػدثفاإلسػػالـ شػػامؿ ككامػػؿ هلل يعػػرؼ اهللخػػتالؼ، كا 

 .2إلم أحزاب متصادمة مةاألفتتفكؾ  ،تصادمت اآلراء

راء: إف األحزاب تتنا ض م  أصؿ الكهللء كالبراء، فإف آفة األحػزاب عقػد الػكهللء أصؿ الكهللء كالب  .2

كالبػػراء عمييػػا، كفػػي ىػػذا عػػيف المشػػاٌ ة هلل كرسػػكلو، كىػػذا مػػف ضػػركب العصػػبية التػػي تكػػاثرت 

 . 3النصكص عمم نبذىا كمحكىا مف سجؿ المسمميف، فمعقد الكهللء كالبراء ىك اإلسالـ هلل ةير

  
 جكب أف يككف الكهللء كالبراء ىك اإلسالـ هلل ةير:عمم ك  األدلةكمف  

  :چڳڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎچ  كلو تعالمF
4. 

  :چ  وئ  وئ  وئ    وئ  وئ  وئ  وئ   وئ  وئ  وئ  وئې  ې  ې  چ  كلو تعالم
5. 

فمف ىذه اآليات استنتج المػانعكف أف الػكهللء كالبػراء هلل يجػكز أف يعقػد عمػم مػا دكف الكتػاب 

كالحػػزب إمػػػا أف يجعػػؿ اإلسػػالـ أسػػاس الػػػكهللء  ،ـ كتشػػقؽ أهللمػػولمػػا يػػؤدم ذلػػؾ مػػػف التشػػرذ ؛كالسػػنة

فػإف اإلسػالـ هلل يحتػاج إلػم إ امػة  ،فإف جعؿ اإلسالـ ىك األساس ،أك يجعؿ أمرا آخر ةيره ،كالبراء

ف جعػػؿ أساسػػيا أمػػرا آخػػر ةيػػر  ،حػػزب آخػػر أك تنظػػيـ جماعػػو أخػػرل بػػؿ ىػػك نفسػػو يكفػػي لػػذلؾ، كا 

                                                 
 .176 سكرة البقرة: اآلية 1
 .106، حكم االنتماء إلط الفرق األحزاب والجماعات اإلسالمية أبك زيد: 2
التعدديـــة السياســـية فـــي الدولـــة  الصػػػاكم: .106، حكـــم االنتمـــاء إلـــط الفـــرق األحـــزاب والجماعـــات اإلســـالمية أبػػػك زيػػػد: 3

 .189 التعددية الحزبية في ظل الدولة اإلسالمية،الشاركد:  . 44 اإلسالمية،

 .71 التكبة: اآلية سكرة  4

 .55 سكرة المائدة: اآلية 5
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كالػو هلل يخمػك مػف إف يكػكف مػف أمػكر الجاىميػة مػف العنصػرية اإلسالـ، فإف ىذا األمر في معظػـ أح

كالقبمية، كمعمكـ أف اإلسالـ  د نيم عف الدعكة إلييا، كاإلسالـ حيف  ضم عمم جميػ  المػكاد التػي 

 .1كانت أساس الكهللء كالبراء في الجاىمية، جعؿ اإلسالـ نفسو ىك مادة الكهللء كالبراء

 األمػػةاإلسػالمية كتتعػػارض مػ  مبػدأ كحػده  مػةتفريػؽ األم الكحػدة اإلسػالمية: األحػزاب تػؤدم إلػػ .3

 .2اإلسالمية األمةاإلسالمية، كالكحدة مف األمكر التي مييزت بيا 

إف كتػػاب اهلل كسػػنة رسػػكلو مػػا حرصػػا بعػػد التكحيػػد، حرصػػيما عمػػم تأكيػػد كحػػدة األمػػة كنبػػذ  

اهلل، تنديػدىا بػاختالؼ األمػة اهللختالؼ بيف أبنائيا، كما أف مبادئ اإلسالـ مػا نػددت بعػد اإلشػراؾ بػ

 .3كتنازعيا

بػػأف األحػػزاب أداة إلػػم فػػؾ عػػرل كحػػدة األمػػة، كنشػػر التشػػرذـ  ،احػػتج المػػانعكف عمػػم  ػػكليـ

 ،فػػؾ عقػػد األمػػة اإلسػػالميةلاألحػػزاب أداة  كبػػذلؾ تكػػكفز النعػػرة القبميػػة كالجاىميػػة، يػػكتعز  ،كالتعصػػب

ػا ـ،  اؿ عميو الصالة كالسالـ: "كنشر األفكار التعصبية المقيتة التي حاربيا اإلسال ليس ًمن ا مف دىعى

ػػًبي ةو إلػػم  لىػػٍيسى ًمن ػػا مػػف  ىاتىػػؿى عمػػم  ،عىصى ػػًبي ةو كى ػػاتى عمػػم  ،عىصى لىػػٍيسى ًمن ػػا مػػف مى ػػًبي ةو كى كسػػدان ليػػذا  4"عىصى

  اؿ أصحاب ىذا اهللتجاه بحرمة األحزاب لما تفضي إليو. ،األمر المقيت

                                                 
 .46، سياسية في اإلسالماألحزاب ال :المباركفكرم 1
السمطات الـثالث فـي الدسـاتير العربيـة  الطماكم: .104، حكم االنتماء إلط الفرق األحزاب والجماعات اإلسالميةأبك زيد:  2

 .545المعاصرة وفي الفكر السياسي اإلسالمي، 
لمعيػػػد العػػػالمي لمفكػػػر اإلسػػػالمي. ا :الكهلليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة. 5. طأدب االخـــتالف فـــي اإلســـالم العمػػػكاني، طػػػو جػػػابر: 3

 .8 ـ.1992

دار  : بيػركتبػاب فػي العصػبية.  -. كتػاب األدبسنن أبي داود :يماف بف األشعث السجسػتاني األزدمسم أخرجو أبك داكد، 4
 ػػاؿ األلبػاني: ضػػعيؼ اإلسػػناد عيػػر أف معنػػاه  .4/232 .5121حػػديث ر ػػـ .تحقيػػؽ: محمػػد محيػػي الػػديف عبػد الحميػػد ر.الفكػ

. والحــرام الحــالل أحاديــث تخـريج فــي لايـة المــرام انظػػر األلبػاني، محمػػد ناصػر الػػديف: ؤيػػد معنػاه أحاديػػث أخػرل.صػحيح ت
 .1/168 .304ر ـ حديث . ىػ1405. اإلسالمي لمكتبا :بيركت .3ط
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التنافس في طمب اإلمارة كتكٌعد مف يفعؿ ذلػؾ بالخػذهللف كسػكء  طمب اإلمارة: نيي اإلسالـ عف .4

 ،كالكصػػػكؿ إلػػػم الحكػػػـ ،العا بػػػة، كنظػػػاـ تتعػػػد األحػػػزاب  ػػػائـ عمػػػم التنػػػافس مػػػف أجػػػؿ اإلمػػػارة

 ،كمنازعػػة السػػمطة القائمػػة، كىػػك مػػا تشػػترؾ بػػو جميػػ  األحػػزاب، ككػػـ تسػػتغؿ باسػػـ ذلػػؾ حرمػػات

 .1كتتفرؽ أكاصر؟ ،كتتقط  أرحاـ

 ة الناىية عف التنافس في طمب اإلمارة:كمف األدل

  ٍمػتي عمػم النبػي ػدي  عف أبي ميكسىم رضي اهلل عنو  اؿ: دىخى ًف مػف  ىػٍكًمي فقػاؿ أىحى ػالى أنػا كىرىجي

مىٍيفً  ٍرنىػػا يػػا رىسيػػكؿى الم ػػو،الػػر جي ػػري مثمػػو فقػػاؿ: "ًإن ػػا هللى  : أىمِّ لِّي ك ػػاؿ اآٍلخى ػػأىلىوي كهلل مػػف نيػػكى ىػػذا مػػف سى

رىصى عميو  .2"حى

  ػػػميرىةى  ػػػاؿ:  ػػػاؿ لػػي النبػػػي ػػػميرىةى " :عػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػف سى ٍبػػػدى الػػرحمف بػػػف سى هللى تىٍسػػػأىٍؿ  ،يػػػا عى

مىارىةى  ًكٍمػتى ًإلىٍييىػا ،اإٍلً ٍسػأىلىةو كي ٍسػأىلىةو أيًعٍنػتى عمييػا ،فىًإن ؾى إف أيكًتيتىيىػا عػف مى ٍيػًر مى ٍف أيكًتيتىيىػا مػف ةى  ،كىاً 

مىٍفتى عمم يىًميفو فىرىأىيٍ  ذا حى ٍيرنا منياكا  ٍيرىىىا خى ٍيره  ،فىكىفٍِّر عف يىًميًنؾى  ،تى ةى  .3"كىٍأًت الذم ىك خى

فػػاألحزاب السياسػػية مػػا ىػػي إهلل كسػػيمة يتخػػذىا بػػاركفكرم عمػػم ىػػذا األمػػر بػػالقكؿ: "يعمػػؽ الم

الطػػػامعكف لمكصػػػكؿ إلػػػم الحكػػػـ، كالسػػػمطة ليسػػػت شػػػيئا يحػػػرص عميػػػو كيطمػػػ  فيػػػو، كىػػػي مسػػػئكلية 

                                                 
 لوضـعي،الفكـر اإلسـالمي والسياسـي واالمعارضـة فـي  المغبشػي: . 4، التعددية السياسية في الدولـة اإلسـالمية الصاكم: 1

215. 

       حػػػديث ر ػػػـ بػػػاب مػػػا يكػػػره مػػػف الحػػػرص عمػػػم اإلمػػػارة. –كتػػػاب األحكػػػاـ ، الجـــامع الصـــحيح المختصـــر :البخػػػارمأخرجػػػو  2
6730 .6/2614. 

صحيح  . كأخرجو مسمـ: 6/2443 .6248حديث ر ـ  .كتاب األيماف كالنذكر ،الجامع الصحيح المختصر :البخارمأخرجو  3
حػػديث ر ػػـ  .ب نػػدب مػػف حمػػؼ يمينػػان فػػرأل ةيرىػػا خيػػران منيػػا أف يػػأتي الػػذم ىػػك خيػػر كيكفػػر عنػػوبػػا -كتػػاب األيمػػاف ،مســمم

1652. 3/1273.  
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أك حػػاكؿ تحصػػيميا فينبغػػي أف  ،اكأظيػػر حرصػػو عمييػػ ،رة، فمػػف رةػػب فييػػاعظيمػػة فػػي الػػدنيا كاآلخػػ

 .1"ييمن  عنيا كييسد في كجيو بابيا

لحكػػـ، كفػػي ىػػذا تعػػارض االسػػعي لمكصػػكؿ إلػػم األحاديػػث تنيػػم عػػف طمػػب اإلمػػارة ك  فيػػذه

فيا عمػػػم مػػػا جػػػاء فػػػي تعريػػػؼ الحػػػزب باهللصػػػطالح السياسػػػي، فػػػإف جميعيػػػا تتال ػػػم فػػػي كػػػكف ىػػػد

، كفػي ىػذا تنػا ض كاضػح لمػا جػاء فػي األحاديػث السػابقة فكجػب الكصػكؿ إلػم الحكػـاألساسي ىك 

 القكؿ بحرمو األحزاب.

كخاصػػػة المنافسػػػة التػػػي يقػػػـك بيػػػا  ،عمػػػم التنػػػافس فيمػػػا بينيػػػا تزكيػػػة لمػػػنفس: إف األحػػػزاب  ائمػػػة .5

المرشػػحكف المتنافسػػكف فػػي ك ػػت اهللنتخابػػات، فيزكػػكف أنفسػػيـ كيقػػدحكف بػػاآلخريف، كىػػذا األمػػر 

كيشػٌير كيطعػف بػاألحزاب  ،مف  كاعد التنافس الحزبي، حيث يقـك كؿ حزب بعرض مزايػا حزبػو

، ك  ف كػاف بالباطػؿ فيػك بيتػاف، كتحػريـ األمػريف كا   ،ىذا الطعف إف كاف بحؽ فيك ةيبػةالخصـك

 .2مما عمـ مف الديف بالضركرة

 كاألدلة المحرمة ليذا األمر كثيرة كمنيا:  

  :چ  وئۅ  ۅ  ى  ى  ې     ې   ې  ې    ۋٴۇ  ۋ  ۉ  ۉ  ې  ېچ  كلو تعالمF
3. 

 

 

                                                 
 .84، األحزاب السياسية في اإلسالم :المباركفكرم 1
 . 48، األحزاب السياسية في اإلسالم :المباركفكرم . 252، المعارضة في الفكر السياسي واإلسالمي والوضعي المغبشي: 2

 .45، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية صاكم:ال
 .49 سكرة النساء: اآلية 3
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  :وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئوئ  وئ  وئ   وئ  وئ  وئوئ  وئ  وئ  وئ  وئی  چ  كلػػػػو تعػػػػالم   

چ
1. 

  الم وً عف عبد الم ًو أف رسكؿ :"اٍلميٍؤًمفي ًبالط ع اًف كهلل الم ع اًف كهلل اٍلفىاًحًش كهلل اٍلبىًذمًء" ليس
2. 

اهللنتخابيػػة بػػيف األحػػزاب يػػرل ىػػذا األمػػر بكضػػكح جمػػٌي مػػف اعتػػزاز  كالنػػاظر إلػػم المنافسػػة

كىذا مما منعػو كحرمػو اإلسػالـ، فسػدان لمػذرائ   ،كتزكية لمنفس، كطعف كافتراء كفضح لممنافس اآلخر

  يؿ بحرمة األحزاب.

حػػرب عمػػم اإلسػػالـ: اإلذف بإ امػػة األحػػزاب فػػي اإلسػػالـ فيػػو فػػتح بػػاب هلل يػػرٌد بػػدخكؿ أحػػزاب  .6

كىي حػرب عميػو، فيكػكف الحكػـ بإباحػة األحػزاب داخػؿ الدكلػة اإلسػالمية  ،ار اإلسالـتحمؿ شع

كىػذا أمػر خطيػر عمػم اإلسػالـ كأىمػو،  ،مدعاة إلنشاء معكؿ ىدـ داخؿ الدكلػة بػإذف مػف الدكلػة

 .3ليذا الخطر المحدؽ باألمة تالشيان  ؛فكجب القكؿ بحرمة األحزاب

فيػػي خػػرؽ سػػياج األخػػكة اإليمانيػػة العامػػة،  ،اإلسػػالمياإلخػػاء اإلسػػالمي: الحزبيػػة تبػػدد اإلخػػاء  .7

ا تشػػػتيت لزخػػػكة فػػػي حيػػػث تقػػػيـ أخػػػكة دكف أخػػػكة، تأسيسػػػان عمػػػم مبػػػادئ الحػػػزب كشػػػعاره، كىػػػذ

 .4معداء كالصراع داخؿ المجتم كبذر ل ،اإلسالـ

تربيػػػة عمػػػم اهللخػػػتالؼ: إف األحػػػزاب تػػػؤدم إلػػػم التباعػػػد بػػػيف أبنػػػاء األمػػػة اإلسػػػالمية الكاحػػػدة،   .8

 .1دم إلم تربيو األمة عمم اهللختالؼ كاهللنقساـ بدهلل مف تربيتيا عمم الكحدة كاهللتفاؽكتؤ 

                                                 
 .11 سكرة الحجرات: اآلية 1

 باب ما جاء في المعنة،  ػاؿ الترمػذم: حػديث حسػف ةريػب. -كتاب البر كالصمة ،لجامع الصحيح سنن الترمذيا الترمذم: 2
 .4/350 .1977حديث ر ـ

 .107، لفرق األحزاب والجماعات اإلسالميةحكم االنتماء إلط ا أبك زيد: 3
 .115، المرج  السابؽ 4
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لقد نيي اإلسالـ عف منازعة الحاكـ كالخركج عميػو، كلكػي يصػؿ الحػزب إلػم  منازعة الحكاـ: .9

سدة الحكـ فإنو يجتيد في منازعة الحاكـ حتم ينحيو عػف الحكػـ، كىػذه المنازعػة منيػي عنيػا فػي 

 .2اإلسالـ

 كمف أدلة النيي عف منازعة الحكـ كالخركج عميو:   

 وئ  وئ  وئ       وئ  وئ  وئ  وئ   وئ  وئ  یڈ   ڈ  ی  وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئچ :  كلػػو تعػػالم  

Fچ   وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئوئ  وئ  وئ  وئ     وئ
3. 

  اًلؾو رضي اهلل عنو أف رسكؿ الم ًو ٍف اٍسػ عف أىنىًس بف مى ـٍ  ػاؿ: "اٍسػمىعيكا كىأىًطيعيػكا كىاً  مىػٍيكي تيٍعًمؿى عى

بىًشي   ٍبده حى ًبيبىةه"عى كىأىف  رىٍأسىوي زى
4. 

 رىسيكؿى الم ًو  بف عمر رضي اهلل عنو أف عف عبد اهلل " :مىػ ى يىػدنا  اؿ ػةو لىًقػيى الم ػوى مػف خى مػف طىاعى

ةى لو ج  لىٍيسى في عينيًقًو بىٍيعىةه مىاتى ًميتى  ،يكـ اٍلًقيىامىًة هللى حي مىٍف مىاتى كى اًىًمي ةن كى  .5"ةن جى

كمعمػـك " يقػكؿ: الصاكم عمم كجو اهللستدهللؿ بيا، حاكيان ذلؾ عمػم لسػاف المػانعيف عمؽ د.

أف التعددية  ائمو عمم التنافس في طمب الكهللية، فالسعي إلي الحكـ ىك مفرؽ الطرؽ بيف األحػزاب 

ية ليػذا النظػاـ مػ   يامػو السياسية كبيف ةيرىا مف التكتالت البشرية األخرل، فأن م تتحقػؽ المشػركع

 .6"؟ابتداء عمم منا ضة ىذه النصكص

                                                                                                                                              
 .251، المعارضة في الفكر السياسي واإلسالمي والوضعي المغبشي: 1
 .195، التعددية الحزبية في ظل الدولة اإلسالمية: الشاركد .45، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية :الصاكم 2

  .59سكرة النساء: اآلية  3

 مف ىذه الدراسة. 89سبؽ تخريجو، انظر:  4
. 1851حػػديث ر ػػـ بػاب كجػػكب مالزمػػة جماعػػة المسػػمميف عنػػد ظيػػكر الفػػتف. -كتػػاب اإلمػػارة ،صــحيح مســمم أخرجػو مسػػمـ: 5

3/1478. 
 .46 التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية، الصاكم: 6
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كاألحػزاب  ،1نو هلل حمؼ في اإلسػالـحيث دلت األحاديث النبكية عمم أهلل حمؼ في اإلسالـ:  .10

إنو بك زيد عمم حرمو األحزاب فيقكؿ: "فيدخميا النيي النبكم، كيستدؿ بكر أ ،عبارة عف تحالؼ

ر السنف في الصػحيحيف كةيرىمػا التػي  طػ  اإلسػالـ بيػا هلل حمؼ في اإلسالـ، كىذا مف مشاىي

الػػكهللء  الجاىميػػة، كجعػػؿ اإلسػػالـ كحػػده مػػادةلمػػكهللء كالبػػراء فػػي  جميػػ  المػػكاد التػػي كانػػت أساسػػان 

،  رر الفقياء أنػو هلل حمػؼ فػي -كالمان عف الشيخ مصطفم كصفيكينقؿ أبك زيد  -،كالبراء ...

كرة المساكاة بيف المسمميف في ىذا العقد العػاـ هلل يجػكز اإلسالـ ككفم بعقد اإلسالـ حمفان، فمضر 

ذلػػػؾ يمٌيػػػز الحمفػػػاء عمػػػم سػػػائر  مسػػػمميف مػػػف دكف بعضػػػيـ اآلخػػػر، إذ إف  أف يتحػػػالؼ بعػػػض ال

كيجعؿ ليـ حقك ا ليست لسائرىـ... ك د بيف النبي صػمم اهلل عميػو كسػمـ ذلػؾ، فػأٌ ر  ،المسمميف

ك ػػػاؿ هلل حمػػػؼ فػػػي اإلسػػػالـ أك هلل تحػػػالؼ فػػػي مػػػا تػػػـ مػػػف أحػػػالؼ الجاىميػػػة كحمػػػؼ المطيبػػػيف، 

 .2"اإلسالـ

تعدد السػبؿ: إف اإلسػالـ مبنػي عمػم الكحدانيػة، فػالرب الخػالؽ المعبػكد كاحػد، كالرسػكؿ صػمم  .11

بسػػػػبيؿ كاحػػػػد،  الحػػػػؽ كاحػػػػد، فالػػػػدعكة إلػػػػم ذلػػػػؾ كاحػػػػدة، ك ، كالقبمػػػػة كاحػػػػدةاهلل عميػػػػو كسػػػػمـ كاحػػػػد

Fچڈ  ڈ  ڍ    ڎ   ڌ      ڌ  ڎڇ  ڇ  ڇچ كالمسػػممكف حػػزب كاحػػد 
كالطريػػؽ الجامعػػة لػػذلؾ المكصػػمة  ،3

                                                 
ـه  ػػا اسػػتدلكا بحػػديث كرد فػػي الصػػحيحيف، كىػػذا نصػػو 1 هللى  ػػاؿ " ؿ:  مػػت أًلىنىػػًس رضػػي اهلل عنػػو أىبىمىغىػػؾى أىف  النبػػي عػػف عىاًصػػ

ػالىؼى النبػي ًحٍمؼى  " فقاؿ  ػد حى ـً ٍسالى ػاًر فػي دىاًرم في اإلًٍ ٍيشو كىاأٍلىٍنصى  ،الجـامع الصـحيح المختصـر . أخرجػو البخػارم:بػيف  يػرى
كأخرجػو  . 2/803. 2172حػديث ر ػـ ."َمـاُنُكْم َفـُُتوُىْم َنِصـيَبُيْم َوالرـِذيَن عقـدت َأيْ "بػاب بىػاب  ىػٍكًؿ الم ػًو تىعىػالىم  -كتاب الكفالة

 .4/1960. 2529حديث ر ـ .بيف أصحابو رضي اهلل عنيـ باب مؤاخاة  -كتاب فضائؿ الصحابة ،صحيح مسمم مسمـ:

 .94 حكم االنتماء إلط الفرق األحزاب والجماعات اإلسالمية، أبك زيد: 2
 .22المجادلة: اآلية  سكرة 3
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كتبديػػػد  ،لعػػػرل الجماعػػػة إف تعػػػدد السػػػبؿ كتعػػػدد األحػػػزاب حػػػؿ  إلػػػم الػػػدار اآلخػػػرة ىػػػي اإلسػػػالـ، 

 .1بينيما مف اهللختالؼ كاهللضطراب ما ىك معمكـف ،السبيؿ إلم سبؿ

الكفػػاؽ التػػي  إف األصػػؿ لػػزـك الجماعػػة كتحػػريـ الفر ػػة كاهللنسػػالؿ عػػف رابطػػةلػػزـك الجماعػػة:  .12

ف الفر ػػة المنشػػقة عػػف جماعػػو المسػػمميف فػػي ضػػالؿ، كاألمػػة  تػػؤكؿ باألمػػة إلػػم أ سػػاـ كشػػي ، كا 

اإلسالمية ذات  اعدة كاحدة كشػعبية كاحػدة، يجتمػ  أفرادىػا تحػت مسػمم كاحػد كديػف كاحػد ىػي 

ؼ األىػداحتػم هلل تتعػدد  ؛كليا ىدؼ كاحػد مشػترؾ، فػال داعػي لتعػدد األحػزاب ،األمة اإلسالمية

ضعاؼ  كتيا، كفيو مخالفة لطمػب الشػارع  كالغايات كالسبؿ، كىذا بدكره يؤدم إلم تفرؽ األمة كا 

 .2الحكيـ

فػكالم  ،مػف كػاف كائنػان  مػف نصػب شخصػان كؿ اإلمػاـ ابػف تيميػة رحمػو اهلل: "الزعيـ المطاع: يق .13

ذان كعاد عمم مكافقتػو فػي القػكؿ كالفعػؿ، فيػك مػف الػذيف فر ػكا ديػنيـ ككػانكا شػيع ا تفقػو الرجػؿ ، كا 

كتػػػػأدب بطريقػػػػة  ػػػػكـ مػػػػف المػػػػؤمنيف مثػػػػؿ إتٌبػػػػاع األئمػػػػة كالمشػػػػايخ، فمػػػػيس لػػػػو أف يجعػػػػؿ  دكتػػػػو 

 .3"كأصحابو ىـ المعيار فيكالي مف كافقيـ 

كىػػػذه حػػػاؿ كثيػػػر مػػػف الجماعػػػات كاألحػػػزاب أبػػػك زيػػػد عمػػػم ىػػػذا القػػػكؿ بػػػالقكؿ: " عمػػػؽ بكػػػر

لكف أكلياؤىـ كيعادكف أعدائيـ، كيطيعكنيـ في اإلسالمية اليكـ، أنيـ ينصبكف أشخاصان  ادة ليـ فيكا

                                                 
 .96 حكم االنتماء إلط الفرق األحزاب والجماعات اإلسالمية، أبك زيد: 1
المعارضـــة فـــي الفكـــر اإلســـالمي  المغبشػػػي: .97، حكـــم االنتمـــاء إلـــط الفـــرق األحـــزاب والجماعـــات اإلســـالمية أبػػػك زيػػػد: 2

 .250، والسياسي والوضعي
 .مكتبػة ابػف تيميػة. 2. طوفتـاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـةكتب ورسائل  :أحمد عبد الحميـ الحراني ،أبك العباس ،بف تيميةا 3

 .20/8 .تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف  اسـ العاصمي النجدم



 

 98 

كؿ ما يفتكف ليـ مف دكف الرجكع إلم الكتاب كالسنة، كدكف أف يسألكىـ عف أدلتيـ فيما يقكلػكف أك 

 .1"يفتكف

أصػػكؿ بدعيػػة: إف التحػػٌزب إمػػا أف يكػػكف عمػػم أصػػكؿ كميػػو بدعيػػة تخػػالؼ األصػػكؿ الثابتػػة  .15

ف كػػاف  ػػد ك ػػ  فػػي فػػرؽ الضػػالة المتكعػػدة بالعػػذابالكتػػاب كالسػػنة كاإلجمػػاع، فيػػذا تحػػٌزب ال ب، كا 

مػا أف يكػكف عمػم اجتيػادات فركعيػة كخالفػات  فميس ىػذا دلػيالن  تاريخ األمة عمػم مشػركعيتو، كا 

ف الكاجػب أف تػرد إلػم اهلل ؛ ألالتحزب عمم مثؿ ىذه اهللجتيػاداتفقيية، فاألصؿ ىك المن  مف 

ما أف يككف تحزبان عمم أمكر تتعمؽ كرسكلو، بالحكمػة كالتػدبير ممػا تركتػو الشػريعة عفػكان، فػال  كا 

يجكز أف يتحٌزب الناس عمم أساسو كتتفػرؽ كممػتيـ بسػببو، بػؿ يتعػيف النػزكؿ فػي النيايػة عمػم 

 .2رأم الجماعة كاهلللتزاـ ليا بالطاعة

ف األحػػزاب تفػػرض  يػػكدان عمػػم سػػبيؿ الػػدعكة إلػػم اهلل تعػػالم، معك ػػات عمػػم طريػػؽ الػػدعكة: إ .16

مزاكلػة العمػؿ اإلسػالمي داخػؿ الخػط اإلسػالمي حمػؿ بطا ػة الحػزب أك اهللنتمػاء  فجعمت عنػكاف

إليو، بينما اإلسالـ يعتبر الداعية إليو كؿ مف نطؽ بالشػيادتيف، فػاألحزاب تحصػر الػدعكة بمػف 

إلػػم الحػػزب، فقمنػػا بمنعيػػا حتػػم هلل  ءحمػػؿ تصػػريحان لمزاكلػػة الػػدعكة، كىػػذا التصػػريح ىػػك اهللنتمػػا

ار الحزبيػػة الضػػيقة، كفػػي حصػػرىا مخالفػػة لمبػػدأ األمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي تنحصػػر الػػدعكة بجػػد

 .3عف المنكر

                                                 
 .93، حكم االنتماء إلط الفرق األحزاب والجماعات اإلسالمية ابك زيد: 1
 .46 التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية، الصاكم: 2
 .106، لفرق األحزاب والجماعات اإلسالميةحكم االنتماء إلط ا أبك زيد: 3
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خمك التاريخ اإلسالمي مف السكابؽ التاريخية لمنظػاـ الحزبػي: إف التػاريخ اإلسػالمي لػـ يسػجؿ  .17

لنػػا سػػكابؽ تاريخيػػة تػػدؿ عمػػم انقسػػاـ المسػػمميف إلػػم أحػػزاب كهلل حتػػم سػػابقة كاحػػدة، فكػػاف ذلػػؾ 

متكػػاتفيف  ان،كاحػػد ان حزبػػ -صػػمم اهلل عميػػو كسػػمـ-ف المسػػممكف فػػي عيػػد الرسػػكؿ كاإلجمػػاع، ككػػا

 كمتعاكنيف كسائريف في سبيؿ كاحد.

فيػػػك ظػػػكاىر مرضػػػية  ،رؽ عػػػف جماعػػػة المسػػػمميففىػػػكأمػػػا الػػػذم اعتػػػرل األمػػػة مػػػف انشػػػقاؽ ً 

مػػف  اعتػػرت الجسػػـ اإلسػػالمي فػػي فتػػرة مػػف الفتػػرات، فػػار كا فييػػا سػػبيؿ المػػؤمنيف بمػػا تحزبػػكا عميػػو

األصػػػكؿ البدعيػػػة، كفػػػي ىػػػذا تمػػػرد عمػػػم جماعػػػة المسػػػمميف، فػػػال يصػػػح دلػػػيالن عمػػػم مشػػػركعية ىػػػذا 

لػػـ  -مػػف فػػرؽ التػػاريخ اإلسػػالمي- حػػة ىػػذا التشػػرذـ، كمػػا يعتبػػر سػػكابؽالتشػػقؽ كيكػػكف منطمقػػان إلبا

ثارةماء دم إهلل إلم تمزيؽ كحدة المسمميف كسفؾ التؤدِّ   .1الفتف كا 

جعػػؿ ك حزبػػي بضػػاعة ةربيػة هلل أصػػؿ ليػا فػػي اإلسػػالـ فيػي بدعػػة، بدعػة ةربيػػة: إف التعػدد ال .18

ػػدِّرت ، كأ-يقصػػد األحػػزاب- ليػػا )بػػدعيتيا( ان بكػػر أبػػك زيػػد فػػي كتابػػو عنكانػػ نيػػا أمػػر مسػػتحدث صي

احتػػكاء لعامػػؿ التغريػػب مػػف كا ػػ   كمػػا ىػػذه الحزبيػػات إهلل: "إلػػم العػػالـ اإلسػػالمي، كيتػػاب  فيقػػكؿ

كىدفيا إشغاؿ األمة بجراحاتيا عمػم يػد أبنائيػا فػي سالسػؿ مػف الحياة المرة في أكركبا كأمريكا، 

 .2كتيفرؽ جيدىا ىدران  ،معركة، كانتصارات بغير عدك تحتكم كدران  مف رأكثحركب في 

مسػتكرد  أالقرضاكم في عرض استدهللؿ ىذا الفريؽ بيذه المسائمة )إف التعدد مبد كأجمؿ د.

أصػػيالن نابعػػان منػػا كصػػادرا عنػػا، ك ػػد نيينػػا أف نتشػػبو مػػف الديمقراطيػػة الغربيػػة، كلػػيس مبػػدأ إسػػالميان 

                                                 
، حكـم االنتمـاء إلـط الفـرق األحـزاب والجماعـات اإلسـالميةأبػك زيػد:  .6، صاألحـزاب السياسـية فـي اإلسـالم المباركفكرم: 1

 .196، التعددية الحزبية في ظل الدولة اإلسالمية الشاركد: .47
 .108، ات اإلسالميةحكم االنتماء إلط الفرق األحزاب والجماع أبك زيد: 2
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كالكاجػب أف يكػكف لنػا اسػتقاللنا الفكػرم كالسياسػي،  ،1بغيرنا كنفقد ذاتيتنا "مف تشبو بقـك فيػك مػنيـ"

 .2فال نتٌب  ةيرنا شبران بشبر كذراعان بذراع(

الد الغربيػة، كبػيف  ياس م  الفارؽ: إف  يػاـ المجيػزيف بالقيػاس بػيف األحػزاب العممانيػة فػي الػب .19

األحػػزاب داخػػؿ دكلػػة اإلسػػالـ  يػػاس هلل يصػػح، لك ػػكع الخػػالؼ بينيمػػا فػػي مجػػاهللت عػػدة، كيبػػيف 

فتعػػدد األحػػزاب الػػذم ينشػػأ فػػي المجتمػػ  اإلسػػالمي هلل يمكػػف : "بقػػكليـف كجػػو الخػػالؼ ك المػػانع

 عالمانيػة ػؼ السياسػية الافصمو عف الديف، كالمكا ؼ السياسية الممتزجة بالديف تختمػؼ عػف المك 

فػػػإف الػػػديف هلل يسػػػمح بالتيػػػاكف فػػػي المك ػػػؼ  المبنيػػػة عمػػػم مجػػػرد الػػػرأم كالمصػػػمحة، ]العممانيػػػة 

كالقياـ بنشره كالدعكة إليو  ،المبني عميو كهلل بالتنازؿ عنو، بؿ يثير نزعات التحمس كالثبات عميو

أمػػا  لخػػالؼ.كالػػدفاع عنػػو، كلػػذلؾ يتسػػارع المسػػممكف إلػػم اهلل تتػػاؿ عنػػدما يقػػ  بيػػنيـ مثػػؿ ىػػذا ا

المكا ؼ السياسية المفصػكلة عػف الػديف كمػا ىػك الحػاؿ فػي األحػزاب العممانيػة، فإنيػا تخمػكا مػف 

كمػػػػف تمػػػػؾ الغيػػػػرة التػػػػي يبعثيػػػا البعػػػػد الػػػػديني فػػػػي المكا ػػػػؼ السياسػػػػية الممتزجػػػػة  ،ىػػػذا الحمػػػػاس

القػكـ هلل بالديف... كالخالصة أف التعػدد عنػدنا هلل بػد أف يفضػي إلػم اليػرج كالفػتف، كالتعػدد عنػد 

 .3"فالقياس إذف م  الفارؽ ،يفضي إلم ذلؾ هللنعداـ الغيرة الدينية في مكا فيـ السياسية

فشػػػؿ األحػػػػزاب المعاصػػػػرة: مػػػف خػػػػالؿ التأمػػػػؿ فػػػي التجػػػػارب الحزبيػػػػة المعاصػػػرة فػػػػي البمػػػػداف  .20

اإلسالمية، يتضح لنا فشؿ ىذه المنظكمة، فال تفي بما عاىػدت عميػو  بػؿ اهللنتخابػات، كاتضػح 

                                                 
حػديث . بػاب فػي لػبس الشػيرة، ركاه عػف طريػؽ عبػد اهلل بػف عمػر رضػي اهلل عنػو -، كتاب المبػاسسنن أبي داود أبك داكد: 1

 أحاديــث تخــريج فــي المــرام لايــة :الػػديف ناصػػر محمػػد  ػػاؿ األلبػػاني: حػػديث صػػحيح، انظػػر: األلبػػاني،  .4/44. 4031ر ػػـ
 .5/42. 545ر ـ حديث  .ىـ5041 لمكتب اإلسالمي.ا :بيركت .3.  طوالحرام الحالل

 .154، من فقو الدولة في اإلسالم القرضاكم: 2
 .48، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 3
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ٌر ككباؿ عمػم األمػة، فػدبت الفر ػة داخػؿ األمػة كشػتت الشػمؿ، فيػي داء ينخػر فػي جسػد أنيا ش

ف كصػػمت ىػػذه األحػػزاب إلػػم السػػمطة، سػػامت األمػػة سػػكء العػػذاب كعممػػت لمصػػالحيا  ،األمػػة كا 

 .1دكف التفات لمصمحة الشعب، كفشميا ىذا يؤكد عمم عدـ جدكتيا

 :حزاب في اإلسالممناقشة أدلة المانعين إلقامة األ المطمب الثاني:

ف كػاف الػذيف نا شػكا  ػكؿ المػانعيف  ف ألدلػة المػانعيف،يتناكؿ ىذا المطمب منا شة المجيػزي كا 

كلكػي يسػتقيـ عػرض  ىـ أصحاب اهللتجاه الثاني القائؿ بإباحة األحزاب ضػمف األصػكؿ اإلسػالمية،

 شػػة اسػػتدهللؿ فػػي الفػػرع األكؿ: منا تىػػذا المطمػػب  مػػت بتقسػػيـ ردىػػـ إلػػم ثالثػػة فػػركع، فاستعرضػػ

المػػانعيف بػػالقراف الكػػريـ، كالفػػرع الثػػاني: منا شػػة أدلػػتيـ مػػف السػػنة النبكيػػة، كالفػػرع الثالػػث: منا شػػة 

ت مػػثالن أدلػػتيـ مػػف المعقػػكؿ، كلػػـ أتنػػاكؿ كػػؿ جزئيػػة  ػػاؿ بيػػا المػػانعكف كأىريد عمييػػا، فينػػاؾ عػػدة آيػػا

الحاجػػة إلػػم الك ػػكؼ عمػػم كػػؿ كتفي بػػالرد عمػػم كجػػو ىػػذه الدهلللػػة دكف تحمػػؿ كجػػو دهلللػػة كاحػػدة، فػػأ

فرع، كما أف ىناؾ أدلة لممانعيف سيتـ الرٌد عمييا كمنا شتيا عند عرض حجج المجيزيف، فال حاجة 

 لتكرارىا. 

 مناقشة أدلتيم من القران الكريم :الفرع األول

 ف الكريـ إهلل في مكض  الذـ كالكعيد.مانعيف: إف الحزب لـ يرد في القرآ كؿ ال .1

 ىذا اهللستدهللؿ باآلتي:نا ش المجيزكف 

                                                 
 .48، المرج  السابؽ 1
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ف الكريـ عمم مكض  الػذـ مخػالؼ لنصػكص القػرآف، فكمػا آف حصر دهلللة لفظ الحزب في القر إ . أ

يمكػػف الرجػػكع إلػػم المبحػػث ك - ،كرد لفػػظ الحػػزب لمدهلللػػة عمػػم الػػذـ فقػػد كرد أيضػػا بدهلللػػة المػػدح

تػػي كلػػيس مػػف اإلنصػػاؼ ةػػض الطػػرؼ عػػف اآليػػات ال -الثالػػث مػػف الفصػػؿ األكؿ فبيانػػو ىنػػاؾ

 .1حكت في معناىا دهلللة المدح

المفاىيـ تختمؼ، فػالمفيكـ القرآنػي لمحػزب هلل يعػدك ككنػو جماعػة مػف النػاس تجمعػت عمػم فكػرة  . ب

كىػػذا مػػا يحػػدد مػػدحيا أك ذميػػا، فػػإف تآلبػػت عمػػم اهللنتصػػاب لحػػرب اهلل كرسػػكلو  ،كعمػػؿ معػػيف

ف اجتمعػػػت عمػػػم أكامػػػر اهلل كالعمػػػؿ لصػػػالح اإل سػػػالـ كأىمػػػو فيػػػي كالمػػػؤمنيف فيػػػي مذمكمػػػة، كا 

 ،ممدكحة كمطمكبػة  فالضػابط لككنيػا ممدكحػة أك مذمكمػة ىػي الغايػات كالكسػائؿ ليػذه األحػزاب

هلل لككنيا حزبا بحد ذاتو، كاألحزاب بالمصطمح السياسػي المعاصػر تختمػؼ كػؿ اهللخػتالؼ عمػا 

ج عنػػاه المفيػػـك القرآنػػي لمحػػزب، كحمػػؿ دهلللػػة الػػذـ عمػػم األحػػزاب المعاصػػرة خػػركج عػػف المػػني

 .2العممي لالستدهللؿ، كك كؼ عند ظاىر المفظ دكف تحقيؽ أك تمحيص

إف ممػػا سػػاعد عمػػم رسػػكخ الدهلللػػة السػػمبية لزحػػزاب ىػػك حمػػؿ المفػػظ عمػػم  المصػػرم: تقػػكؿ د. . ت

المركزيػػة لمفػػظ  كمػػف ىػػذه األسػػباب: ةػػزكة الخنػػدؽ التػػي سػػميت  ةالدهلللػػة اليامشػػية  كتػػرؾ الدهلللػػ

يف عمػػػم  تػػػاؿ المسػػمميف، كمػػػا أف المسػػمميف يػػػرددكف فػػػي بغػػزكة األحػػػزاب نسػػبة لتحػػػزب المشػػرك

"كأعز جنده كىـز األحزاب كحده"، كةيرىػا مػف  تكبير العيد ما يدؿ عمم ذـ لفظ الحزب فيقكلكف

                                                 
 .99، اإلسالم وحقوق اإلنسان عماره: .57، النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية المصرم: 1

 .58 النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، المصرم: .123 ،التعددية في الفكر اإلسالمي الدكسكي: 2
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الدهلللػػة المركزيػػة،  ركانػػدثا -الجمػػ  المػػذمكـ- األسػػباب التػػي أدت إلػػم ظيػػكر الدهلللػػة اليامشػػية

 .1لمخير أك لمشر سكاء ،التي تعني الجم  الذم لو ةرض كاحد

كجكد مصطمح الحزب في عصر النبكة كلـ يكف مػذمكمان أك مػدانان  فمػيس المفػظ بحػد ذاتػو منكػران  . ث

 .2حزبان  -صمم اهلل عميو كسمـ- في كؿ األحكاؿ، فقد كرد تسمية أصحاب الرسكؿ

كىػػذه بعػػض المػػأثكرات فػػي عصػػر النبػػكة دلػػت عمػػم اسػػتخداـ الصػػحابة لمفػػظ الحػػزب دكف 

 كؿ اهلل صمم اهلل عميو كسمـ:إنكار مف رس

  عػػػػف أىنىػػػػسو أف رسػػػػكؿ الم ػػػػًو " :ـٍ  يميكبػػػػا ػػػػاؿ ـٍ أىرىؽُّ ًمػػػػٍنكي ـٍ أىٍ ػػػػكىاـه ىيػػػػ مىػػػػٍيكي ـي عى ـى  : ػػػػاؿ ،"ن يىٍقػػػػدى فىقىػػػػًد

ـٍ أبك ميكسىم األشعرم اهللشعريكف كفى يىقيكليكفى  ،ًفيًي ًدينىًة كىانيكا يىٍرتىًجزي   :فمما دىنىٍكا ًمفى اٍلمى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان نمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األ  حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان كىًحٍزبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   م  Fميحى

3
F 

 

 

  اًئشىةى رضي اهلل عنيا أىف  ًنسىاءى رسػكؿ الم ػًو ػةي كيػف  ًحػٍزبىٍيًف،  عف عى ٍفصى اًئشىػةي كىحى فىًحػٍزبه فيػو عى

ػػاًء رسػػكؿ الم ػػًو  ػػاًئري ًنسى سى ػػمىمىةى كى ػػري أيُـّ سى ػػٍكدىةي، كىاٍلًحػػٍزبي اآٍلخى سى ػػًفي ةي كى  ػػد ، ككػػاف اٍلميٍسػػًمميكفى كىصى

ػػب  رسػػكؿ الم ػػًو  ػػكا حي ًممي ـٍ ىىًدي ػػةه ييًريػػدي أىٍف ييٍيػػًديىيىا إلػػم رسػػكؿ  عى ػػًدًى اًئشىػػةى، فػػإذا كانػػت ًعٍنػػدى أىحى عى

رىىىا حتم إذا كاف رسكؿ الم ًو  الم ًو  اًحبي اٍليىًدي ػًة إلػم رسػكؿ  أىخ  اًئشىةى، بىعىثى صى في بىٍيًت عى

اًئشىػػةى، فىكى  الم ػػًو  ػػمىمىةى فىقيٍمػػفى ليػػا: كىمًِّمػػي رىسيػػكؿى الم ػػًو فػػي بىٍيػػًت عى ـى ًحػػٍزبي أيِـّ سى ـي النػػاس  م ػػ ييكىمِّػػ

                                                 
، اإلسـالم وحقـوق اإلنسـان :عماره :نفس الفكرة كانظر . 90  النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية المصرم: 1

88. 
 .97  اإلسالم وحقوق اإلنسان عماره: 2

 .3/105. 12045حديث ر ـ  .مؤسسة  رطبة :مصر .مسند اإلمام أحمد بن حنبل حنبؿ، أبكعبد اهلل، احمد بف حنبؿ:ف اب 3
 .: مكتبػػة المعػػارؼالريػػاض. السمســمة الصــحيحة المختصــرة صػػحيح، األلبػػاني، محمػػد ناصػػر الػػديف: ػػاؿ األلبػػاني: حػػديث 

  .2/61 .527ر ـحديث 
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ٍيػػػػثي كػػػػاف مػػػػف بيييػػػػكتً  فيقػػػػكؿ: مػػػػف أىرىادى أىٍف ييٍيػػػػًدمى إلػػػػم رسػػػػكؿ الم ػػػػًو   ىىًدي ػػػػةن فمييػػػػدىا إليػػػػو حى

 .1.".ًنسىاًئوً 

 الحزب، حيػث جػاء كصؼ ابف عباس رضي اهلل عنو صحابة الرسكؿ صمم اهلل عميو كسمـ بػ

مىػسى ك ػاؿ: أبشػرم يػا أيـ   في  كلو لعائشة رضي اهلل عنيما: "... ػم ـى كىجى ـ  سى ب ػاسو ثيػ ؿى ابف عى فىدىخى

تىٍمقىػػػًم  ػػػبو كى ػػػبو أك  ػػػاؿ: كىصى نىصى ٍنػػػًؾ كيػػػؿُّ أىذنل كى بىػػػٍيفى أف يىػػػٍذىىبى عى ػػػٍؤًمًنيفى فىػػػكى الم ػػػًو مػػػا بىٍينىػػػًؾ كى اٍلمي

م دان  سىدىؾً  وي ًحٍزبى وَ األىًحب ةى ميحى ًؾ جى كحي ابىوي إهلل أف تيفىاًرؽى ري F2"..أك  اؿ أىٍصحى
F. 

ـ  مإذا كانػػت المشػػكمة فػػي تسػػمية حػػزب ف . ج تنظيمػػات أك جماعػػات شػػعبية، أك ك ،بأسػػماء أخػػرل يسػػ

Fجمعيات أك ةيرىا

3
F. 

ف لفػػظ الحػػزب بػػالمفيـك القرآنػػي هلل يتعػػدل كػػكف المقصػػكد بػػو المعنػػم المغػػكم، أم أنػػو أرل أ

كطائفة مف الناس تجمعكا عمم أمر معيف كجمعيـ كصؼ مشترؾ، فإما أف يككف ممدكحا  مجمكعة

عمم حسب ما يضػاؼ إليػو الحػزب كحسػب مػا تقػكـ بػو ىػذه الجماعػة   ،أك مذمكما كرذيمة ،كفضيمة

أما حممو عمم الذـ لككف لفظ "حزب" فيذا مجانب لمصكاب، كىػك ممػا عمػؽ بأذىػاف النػاس ألسػباب 

نصاؼ حمػؿ جميػ  دهللهللت لفػظ الحػزب عمػم الػذـ، فكمػا أنيػا كردت لمػذـ كردت عدة، كليس مف اإل

، فػػالمفظ لػػيس مرفكضػػا مطمقػػان فػػي القػػرآف الكػػريـ كالسػػنة -كمػػا مػػر سػػابقا فػػي ىػػذه الدراسػػة- لممػػدح

 النبكية.

                                                 
حػػديث . بػػاب مػػف أىػػدل إلػػم صػػاحبو كتحػػرل بعػػض نسػػائو دكف بعػػض -بػػة كفضػػمياكتػػاب الي، صــحيح البخــاري البخػػارم: 1

  .2/911 .2442ر ـ

 حديث صحيح هللتصاؿ السند كعدالة الركاه. .1/349. 3262حديث ر ـ  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ابف حنبؿ: 2

 .49، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 3
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 اأمػػػػا اسػػػػتدهللليـ باآليػػػػات الذامػػػػة لمفر ػػػػة كاهللخػػػػتالؼ كاآلمػػػػرة بالكحػػػػدة كاهللجتمػػػػاع، فقػػػػد رٌد عمييػػػػ .2

 ف باآلتي:المجيزك 

إف التفػػرؽ المػػذمـك ىػػك الحاصػػؿ فػػي األصػػكؿ الكميػػة لإلسػػالـ الػػذم خالفػػت بػػو الفػػرؽ الضػػالة  . أ

جماعة المسمميف، أك عمم التعصب الناتج عف ىػذا الخػالؼ المػؤدم إلػم التيػارج كالتقاتػؿ  أمػا 

و، اهللختالؼ كالتفرؽ في المسائؿ اهللجتيادية، فال حرج في ذلؾ بػؿ ىػك سػنة اهلل تعػالم فػي خمقػ

Fكفيو سعة كرحمة عمم األمة ما داـ ضمف اإلطار اإلسالمي

1
F. 

يكػػاد  ،كعػػدـ اهللخػػتالؼ فػػي الفػػركع كالمنػػاىج كالسػػبؿ ،عمػػم رأم كاحػػد عكالقػػكؿ بكجػػكب اهللجتمػػا . ب

يكػػػكف مسػػػتحيالن، كيخػػػالؼ سػػػنة التنػػػكع كاهللخػػػتالؼ  أمػػػا المتػػػاح كالمطمػػػكب فيػػػك اهللتفػػػاؽ عمػػػم 

ما سبؽ يمكػف القػكؿ بإباحػة التعدديػة السياسػية ضػمف  األصكؿ كالغايات كالمقاصد، كبناء عمم

إطػػار األصػػكؿ اإلسػػالمية، كفػػي ىػػذا تحقيػػؽ لسػػنة اهلل تعػػالم مػػا داـ اهللخػػتالؼ فػػي الفػػركع دكف 

Fاألصكؿ

2
F. 

القرضػاكم  ليس كؿ اهللختالؼ شران، فيناؾ فرؽ بيف اختالؼ التنكع كاختالؼ التضاد  يقكؿ د.  . ت

إف التعػػػدد هلل يعنػػػي بالضػػػركرة التفػػػرؽ كمػػػا أف بعػػػض " :فػػػي معػػػرض رده عمػػػم ىػػػذا اهللسػػػتدهللؿ

، مثؿ اهللختالؼ في الػرأم نتيجػة هللخػتالؼ فػي اهللجتيػاد، كليػذا اختمػؼ اهللختالؼ ليس ممنكعان 

الصحابة في مسائؿ فركعية كلـ يضرىـ ذلؾ شيئان، بؿ اختمفكا في عصر النبي صمم اهلل عميػو 

كلػـ  عصػر فػي طػريقيـ إلػم بنػي  ريظػة...كسمـ في بعػض القضػايا مثػؿ اخػتالفيـ فػي صػالة ال

                                                 
 .42  اإلسالم والديمقراطية . ىكيدم:50، ية في الدولة اإلسالميةالتعددية السياس الصاكم: 1

 .80  اإلسالم وحقوق اإلنسانعماره:  2
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بػؿ اهللخػتالؼ بػيف  ،فمػيس كػؿ اهللخػتالؼ شػران  إلم أم مف الفريقيف... يكجو الرسكؿ الكريـ لكمان 

1""اختالؼ تنكع كاختالؼ تضاد  كاألكؿ محمكد كاألخر مذمكـ الناس  سماف:
F. 

ثػارة الب كيذكر د. غضػاء ممػا يػؤدم الخطيب بأنو ليس كؿ خالؼ يؤدم إلم إفساد المػكدة كا 

إلػػم تمػػزؽ كفكضػػم بػػدهللن مػػف الكحػػدة، فكثيػػران مػػا كانػػت الخالفػػات أسػػبابان فػػي الكصػػكؿ إلػػم الحقيقػػة 

Fالبناء هلل اليدـ ؿككشؼ األخطاء، كعمالن مف عكام

2
F. 

السمؼ الصالح اعتبركا اهللختالؼ في الفركع مف أبكاب الرحمػة، فػإف كػاف كػذلؾ فػال يمكػف أف   . ث

Fأىؿ الرحمة يككف صاحبو خارج مف  سـ

3
F. 

 كمف المأثكرات عف السمؼ بيذا الشأف:

   بػػف محمػػد فجعػػال يتػػذاكراف  عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز كالقاسػػـعػػف ضػػمرة بػػف رجػػاء  ػػاؿ: اجتمػػ

الحديث، فجعؿ عمر يجيء بالشيء يخالؼ فيػو القاسػـ، كجعػؿ القاسػـ يشػؽ ذلػؾ عميػو حتػم 

Fمر النعـ"فما يسرني باختالفيـ ح ،فقاؿ لو عمر: "هلل تفعؿ ،بيف فيو

4
F. 

  عػف القاسػـ بػػف محمػد  ػػاؿ:  لقػد أعجبنػػي  ػكؿ عمػػر بػف عبػػد العزيػز: "مػػا أحػب أف أصػػحاب

نيػـ أئمػة  ،كاحدا لكاف الناس في ضػيؽ لك كاف  كهللن  ألنوهلل يختمفكف  محمد   ،بيػـ يقتػدمكا 

F5"فمك أخذ رجؿ بقكؿ أحدىـ كاف سنة
F. 

                                                 
 .153، من فقو الدولة في اإلسالم :القرضاكم 1

 .223، األحزاب السياسية ودورىا في أنظمة الحكم المعاصرة الخطيب: 2

 .51، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية :الصاكم 3

ابػػف  .2/170 .المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرل :مصػػر. عتصــامالا :بػػف مكسػػم المخمػػي الغرنػػاطي إبػػراىيـ ،أبػػك إسػػحاؽ ،الشػػاطبي 4
 .2/80 .ىػ1398 .دار الكتب العممية :بيركت. جامع بيان العمم وفضمو :يكسؼ بف عبد اهلل النمرم ،بك عمرأ ،رعبدالب

 .2/80 ،جامع بيان العمم وفضمو ابف عبد البر: . 2/170 ،عتصامالا :الشاطبي 5
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نػػػم ىػػػذا أنيػػػـ فتحػػػكا لمنػػػاس بػػػاب كمعلشػػػاطبي عمػػػم  ػػػكؿ ابػػػف عبػػػد العزيػػػز: "يعمػػػؽ اإلمػػػاـ ا

ألف مجاؿ اهللجتياد  ،اهللجتياد كجكاز اهللختالؼ فيو، ألنيـ لك لـ يفتحكه لكاف المجتيدكف في ضيؽ

... فكسػ  اهلل عمػم األمػة بكجػكد الخػالؼ الفركعػم فػييـ، فكػاف فػتح هلل تتفؽ عادة كمجاهللت الظنكف

فػاختالفيـ فػي الفػركع  ؟ـ مف رحـ ربػؾفكيؼ هلل يدخمكف في  س ،باب لزمة لمدخكؿ في ىذه الرحمة

F1"كاتفا يـ فييا كالحمد هلل
F. 

إف األخذ بيذا اهللسػتدهللؿ يقػكد إلػم القػكؿ بحرمػة المػذاىب الفقييػة المختمفػة، كلكػف األمػة تمقتيػا  . ج

بػػالقبكؿ كأ ػػرت ألصػػحابيا باإلمامػػة فػػي الػػديف، كلػػـ يعتبػػركا اخػػتالفيـ مػػذمكما ينفػػي عػػنيـ صػػفة 

لنصػكص تنيػػم عػػف التفػرؽ الحاصػػؿ فػي أىػػؿ البػػدع الػذيف يتحزبػػكف عمػػم الجماعػة المسػػممة  فا

Fأصكؿ بدعية تخالؼ أصكؿ اإلسالـ الثابتة

2
F. 

لعبكديػة هلل كحػده إف الكحدة المطمكبة في جمي  اآليات ىي كحدة الػديف، المتمثمػة فػي إخػالص ا . ح

ليػػات القرآنيػػة معػػو  فاهللسػػتدهللؿ باآليػػات عمػػم ذـ الحزبيػػة مخالفػػة كتحميػػؿ ل كعػػدـ إشػػراؾ أحػػدو 

Fفكؽ ما تحتمؿ

3
F. 

رد  المجيػػػػزكف عمػػػػم اسػػػػتدهللؿ المػػػػانعيف بػػػػأف تقسػػػػػيـ النػػػػاس إلػػػػم أحػػػػزاب ىػػػػي خطػػػػة فرعكنيػػػػػة  . خ

هللسػػتعبادىـ  بػػأف مفيػػـك النظػػاـ الحزبػػي المعاصػػر الػػذم مػػف أىػػـ كظائفػػو مرا بػػة الحػػاكـ كنقػػده 

                                                 
 .2/171 ،عتصامالا :الشاطبي 1
 .52، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 2

النظــام الحزبــي فــي  . نقػػالن عػػف المصػػرم:50. الحــق فــي المشــاركة السياســية مــع اإلســناد لمشــريعة العػػكا  محمػػد سػػميـ: 3
 .36  اإلسالم
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نة بيف الخطػة الفرعكنيػة يختمؼ كميان عف فمسفة تفريؽ فرعكف لقكمو كاستعبادىـ، فال كجو لممقار 

Fكبيف التعددية الحزبية المعاصرة الكا فة في كجو الظمـ كاهللستبداد ،لتقسيـ الناس

1
F. 

ف اهللتفػػاؽ أمػػر مسػػتبعد إف لػػـ يكػػف مسػػتحيال، فمػػا داـ  . د إف اهللخػػتالؼ ىػػك أمػػر هلل منػػاص عنػػو كا 

نػػػزاع، فػػػاألمر فػػػالمطمكب أف هلل يجػػػٌر اهللخػػػتالؼ العػػػداكة كالبغضػػػاء كال ،اهللخػػػتالؼ حقيقػػػة  ائمػػػة

Fيفصؿ فيو يـك القيامة ،مكككؿ إلم اهلل تعالم

2
F. 

إف اآليػػػات الكريمػػػة نزلػػػت فػػػي الييػػػكد كالنصػػػارل كأىػػػؿ البػػػدع، فػػػال يجػػػكز اهللسػػػتدهللؿ بيػػػا لػػػذـ  . ذ

كبيف التعددية  ،األحزاب السياسية، فيناؾ اختالؼ بيف أىؿ البدع كاألمـ السابقة المحاربة لمحؽ

Fالحزبية المعاصرة

3
F. 

أف التفػػٌرؽ المنيػػي عنػػو فػػي اآليػػات ىػػك مػػا كػػاف فػػي أصػػكؿ الػػديف كالعقيػػدة، أمػػا  أراه كالػػذم

ٱ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  چ  :فقػػاؿ جػؿ شػػأنو ،إلييػػة أكجػدىا اهلل تعػػالم إلػم يػػـك الػديف ةاهللخػتالؼ فيػػك سػن

Fچپ  ٹ  ٹ   ٹ    پپ
4

F.  

د ظػاىر الػنص، ك كؿ المانعيف بنزع صفة اإليماف عف المختمفيف مبالغة شػديدة كك ػكؼ عنػ

مف نيػزع عػنيـ صػفة اإليمػاف هللخػتالفيـ فػي  -رضكاف اهلل عمييـ- كلك  منا بذلؾ لكاف مف الصحابة

أمكر فرعية كثيػرة، كمنيػا اخػتالفيـ فػي سػقيفة بنػي سػاعدة، كاخػتالفيـ فػي تأديػة صػالة العصػر فػي 

 مسيرىـ إلم بني  ريظة، كلـ يقؿ أحد مف أىؿ العمـ بيذا.
                                                 

 .35، ء أحكام الشريعة اإلسالميةالنظام الحزبي في ضو  المصرم: 1

أدب  العمػكاني:كنفس الفكره ذكرىا  . 51ـ. 2001دار الفكر اإلسالمي.  :القاىرة .التعددية في مجتمع إسالمي البنا  جماؿ: 2
 .11، االختالف في اإلسالم

 .35، النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية المصرم: 3

 .118سكرة ىكد: اآلية  4
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 :قشة أدلتيم من السنة: مناالفرع الثاني

هلل تعػػػدك ككنيػػػا تػػػأمر بالتكحػػػد  ،إف كجػػػو الدهلللػػػة فػػػي األحاديػػػث التػػػي اسػػػتند إلييػػػا المػػػانعكف

 كلزكـ الجماعة كتنيم عف الفر ة كالخركج عف اإلماـ  كيمكف الرد عمم ىذا اهللستدهللؿ باآلتي:

 يػػؿ فػػي منا شػػة  إف مػػا يقػػاؿ فػػي األحاديػػث اآلمػػرة بالكحػػدة كالناىيػػة عػػف التفػػرؽ، ىػػك نفسػػو مػػا .1

 اهللستدهللؿ باآليات اآلمرة بالكحدة كالناىية عف الفر ة كاهللختالؼ.

إف األحاديػػػث تػػػدعك إلػػػم لػػػزـك الجماعػػػة كتنيػػػم عػػػف مفار تيػػػا، كذمػػػت العصػػػبية كالػػػدعكة إلييػػػا  .2

كالقتػػػاؿ تحػػػت لكائيػػػا، كىػػػذا األمػػػر هلل يتنػػػا ض مػػػ  األحػػػزاب السياسػػػية المنطكيػػػة تحػػػت إطػػػار 

ؿ إف األحزاب تحقؽ ىذه األىػداؼ، فيػي تحقػؽ معػاني الجماعػة كمفار ػة األصكؿ اإلسالمية، ب

الفر ة كاهللختالؼ، كترسخ معاني األخػكة بػيف المسػمميف، كلػك اطمػ  المػانعكف عمػم حقيقػة عمػؿ  

األحػػزاب السياسػػية كاإلطػػار الػػذم تعمػػؿ داخمػػو لمػػا حكمػػكا بتحريميػػا، فػػال تنػػا ض بػػيف األحػػزاب 

Fند إلييا المانعكفالسياسية كاألحاديث التي است

1
F. 

إف األدلة التي تنيم عف منازعة األئمة كالتزاـ الطاعة ليػـ خارجػة عػف مػكرد النػزاع، ألف مػكرد  .3

النػػزاع يتمثػػؿ فػػي السػػعي إلػػم المشػػاركة فػػي الحكػػـ مػػف خػػالؿ األطػػر المشػػركعة إلنفػػاذ برنػػامج 

 بػػؿ اإلطػػار سياسػػي، فيػػي طريقػػة مشػػركعة مقػػرة مػػف  بػػؿ الجيػػات القائمػػة، كمسػػمكح بيػػا مػػف 

السياسػػي، حيػػث التػػـز األئمػػة بمقتضػػاه أف يقكمػػكا برعايػػة المعارضػػة كتػػكفير الحمايػػة ليػػا، فػػال 
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يصػػمح اهللسػػتدهللؿ بيػػا مػػف  بػػؿ المػػانعيف، فػػإذا كػػاف اإلمػػاـ ىػػك الػػذم أتػػاح لزمػػة فرصػػة العمػػؿ 

Fالحزبي ك در أف المصمحة في ذلؾ، فال يعد ىذا العمؿ خركجان عف طاعتو

1
F. 

رة عمػػم المسػػتدليف باألحاديػػث اآلمػػرة بالطاعػػة التامػػة كالكاممػػة ألكلػػي األمػػر، أف ىػػذه عمػػا رٌد د. .4

الطاعة تككف ألمير الجيش فمو طاعة متميزة عف طاعة أمراء السمـ، فالنصكص تمػـز بالطاعػة 

 اخاطئػػ اأثنػػاء القتػػاؿ، أمػػا طاعػػة اإلمػػاـ عمػػم شػػيء فيػػو معصػػية أك ظمػػـ فػػال يجػػكز، كعػػده فيمػػ

Fلزحاديث

2
F. 

األحزاب هلل تشػؽ عصػا الطاعػة عمػم الحػاكـ المسػمـ، بػؿ إنيػا تعٌضػد كتقػكم بيعتػو، كيتمثػؿ  إف .5

دكرىا في طرح البرامج السياسية كالسػعي لتنفيػذىا، كمػا أف  يػاـ األحػزاب السياسػية هلل يكػكف إهلل 

بػػإذف اإلمػػػاـ، كفػػي حػػػاؿ كػػػكف اإلمػػاـ جػػػائرا فتقتضػػي الضػػػركرة تشػػػكيؿ معارضػػة سياسػػػية تقػػػـك 

Fغييربفريضة الت

3
F. 

عميػو  فرٌد المجيػزك  ،المػانعكف اسػتدؿ بػو الػذم" إلم ثػالث كسػبعيف فر ػة تفرؽ األمة"حديث أما  .6

 :بعدة ردكد منيا

الفر ة في الديف ةير التعددية السياسية، فاألكلم مذمكمة لمنا ضتيا كحػدة الػديف كثبػات العقائػد  . أ

عيا لمتطػػكر كاهللجتيػػاد، كأمػػا كأصػػكؿ اإلسػػالـ كاكتماليػػا، كلحرمػػة القػػكؿ فييػػا بػػالرأم أك إخضػػا

                                                 
 .63ك59 ،التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 1
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التعدديػة السياسػػية فقائمػػة عمػػم شػؤكف سياسػػة األمػػة كعمػػراف المجتمعػات، كىػػذا هلل يسػػتقيـ عػػادة 

Fبكحدانية الفكر كالفردية في اهللجتياد

1
F. 

فػػي الحػػديث ناشػػال عػػف اهللخػػتالؼ فػػي األصػػكؿ الكميػػة كلػػيس مجػػرد تفػػاكت  إف التفػػرؽ المػػذمكـ . ب

Fة، فميست التعددية السياسية داخمة ضمف ىذا التفرؽ المذمكـاآلراء في المسائؿ اهللجتيادي

2
F. 

 : مناقشة األدلة العقمية لممانعين الفرع الثالث

القػػكؿ بػػأف الفر ػػة هلل تكػػكف إهلل عمػػم أسػػاس اهللخػػتالؼ فػػي الكتػػاب  رٌد عميػػو المجيػػزكف بػػأف ىػػذا  .1

تقػػـك عمػػم مخالفػػة  ، فالتعدديػػة السياسػػية ضػػمف إطػػار األصػػكؿ اإلسػػالمية هللالكػالـ لػػيس صػػكابان 

المصادر األصمية لمشريعة اإلسالمية مف نصػكص  طعيػة صػريحة، إنمػا اختالفيػا حاصػؿ فػي 

الفػػركع كالمسػػائؿ اهللجتياديػػة، فالمػػذاىب  امػػت عمػػم اخػػتالؼ فػػي فيػػـ النصػػكص كلػػـ يقػػؿ أحػػد 

كأليػػػؽ  ،أنيػػػـ اختمفػػػكا فػػػي الكتػػػاب، ككػػػذا األحػػػزاب هلل تعػػػدكا ككنيػػػا تنتصػػػر لمػػػا تػػػراه أ ػػػكل حجػػػة

كأرضػم تحقيقػػا لمصػالح المسػمميف، كتسػعم لكضػػ  ىػذه اهللجتيػادات مكضػػ   ،لمقاصػد الشػريعة

Fالتنفيذ في إطار اهلللتزاـ بالمكضكعية كالتجرد لمحؽ

3
F. 

أما القكؿ بأف األحزاب تتنػا ض مػ  أصػؿ الػكهللء كالبػراء  رٌد المجيػزكف أف كهللء المسػمـ إنمػا ىػك  .2

المسمـ إلم  بيمػة أك جمعيػة أك نقابػة أك حػزب هلل ينػافي هلل كلرسكلو كلجماعة المؤمنيف، كانتماء 

كاهللنتمػاءات مشػدكدة إلػم أصػؿ كاحػد ىػك الػكهللء هلل كلرسػكلو  تهلل تعالم، فكؿ ىذه الكهللءا كهللءه

كلممؤمنيف، كالمحظكر اتخاذ الكافريف أكلياء دكف المؤمنيف، كما أف تأييد الفرد لحزبو في مكا فو 
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ف اعتقد أنو باطؿ بيقيف،  ف اعتقد أنيا  ةكمعارضكا   عمم حؽ، فيذا ما هلل يقره أك يدعكالدكلة كا 

Fلو أحد مطمقان 

1
F. 

الصػاكم عمػم ىػذا اهللسػتدهللؿ، أف الػػكهللء كالبػراء هلل عال ػة لػو بالتعدديػة الحزبيػػة إذا  كيػرٌد د.

 جػػرت عمػػم السػػاحة اإلسػػالمية مػػاداـ أف التعػػدد فػػي إطػػار التقييػػد بسػػيادة الشػػريعة، كاهلللتػػزاـ المجمػػؿ

بأصكليا الكمية، كاهللختالؼ الحزبي  ائـ فػي بعػض المجػاهللت اهللجتياديػة أك فػي مجػاهللت الشػكرل، 

فػػػال عال ػػػػة بػػػيف عقيػػػػدة الػػػػكهللء كالبػػػراء كالتعػػػػدد الحزبػػػػي مػػػاداـ  ائمػػػػا ضػػػػمف إطػػػار األصػػػػكؿ الكميػػػػة 

Fاإلسالمية

2
F. 

 ف عدة أكجو:م لتنافس في طمب اإلمارة فييرد عميوأما القكؿ إف تعدد األحزاب  ائـ عمم ا .3

چ   چ: إف يكسؼ عميو السالـ  د طمب اإلمارة مف ممػؾ مصػر حيػث جػاء فػي التنزيػؿ الكػريـ

Fچچ     چ  چ    ڃچ  ڃ   ڃ  ڃ
  ان كلػػػيس فػػػي ىػػػذا خصػػػكص لسػػػيدنا يكسػػػؼ عميػػػو السػػػالـ لككنػػػو نبيػػػ 3

أنػو هلل يقكؿ القرطبي في معرض تفسيره ليذه اآلية: )إف يكسؼ عميو السالـ طمػب الكهلليػة ألنػو عمػـ 

أحػػد يقػػـك مقامػػو فػػي العػػدؿ كاإلصػػالح كتكصػػيؿ الفقػػراء إلػػم حقػػك يـ، فػػرأل أف ذلػػؾ فػػرض متعػػيف 

عميػػو، فإنػػو لػػـ يكػػف ىنػػاؾ ةيػػره، كىكػػذا الحكػػـ اليػػـك لػػك عمػػـ إنسػػاف مػػف  نفسػػو أنػػو يقػػكـ بػػالحؽ فػػي 

Fالقضاء كأمر الحسبة كلـ يكف ىناؾ مف يصمح كهلل يقـك مقامو لتعيف ذلؾ عميو ككجب(

4
F. 

الصاكم عمم اهللستدهللؿ باألحاديث الناىية عف طمب اإلمارة، أف المن  الكارد فييػا  كيرد د.

لمف طمب ذلؾ لمصمحة نفسو، أما مف طمبيػا لمصػمحة الػديف كتحقيػؽ األصػمح لممسػمميف مػ  ككنػو 
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أىػػال ليػػا ك اصػػدا إلػػم إ امػػة الحػػؽ كالعػػدؿ فيػػك خػػارج ىػػذه النصػػكص، كنحػػف هلل نممػػؾ شػػؽ  مػػكب 

كػػـ فػػي ذلػػؾ البرنػػامج النػػاس لػػنعم ف كانػػت تيعػػرؼ بػػالقرائف كالمالبسػػات، كالحى ـ لمػػاذا طمبػػكا الكهلليػػة، كا 

السياسي القائـ عمم اجتيادات شرعية، ففي ذلؾ دهلللة عمم أنػو ينشػد طمػب الكهلليػة لتحقيػؽ مصػالح 

Fالعامة

1
F. 

رٌد  سػالـ،كىذا مما نيػم عنػو اإل ،أف األحزاب  ائمة عمم تزكية النفس كطعف باآلخريفبكالقكؿ  .4

لم عمػػػم لسػػػاف يكسػػػؼ عميػػػو أف يكسػػػؼ عميػػػو السػػػالـ مػػػدح نفسػػػو، فقػػػاؿ تعػػػابػػػعميػػػو المجيػػػزكف 

Fچچ     چ  چ    ڃچ   چ  ڃ   ڃ  ڃچالسػػالـ: 
2

F، كأنػػػو ذك  ،فػػأخبر أنػػو حفػػيظ عمػػم خػػزائف مصػػر

و عمـ بما يتكهلله  يقكؿ ابف كثير في تفسيره: إف مدح النفس إنما يككف مذمكمان إذا  صد الرجؿ ب

 ، التطاكؿ كالتفاخر كالتكصؿ إلم ةيػر مػا يحػؿ، فأمػا عمػم ةيػر ىػذا الكجػو فػال نسػمـ أنػو محػـر

كالنيي عف تزكية النفس في حاؿ ما يعمـ ككنيػا ةيػر متزكيػة، أمػا إذا كػاف اإلنسػاف عالمػا بأنػو 

Fفيذا ةير ممنكع ،صدؽ كحؽ

3
F. 

ـ كنحػكه لمحاجػة، أمػا النيػػي جػكاز ذكػر اإلنسػاف نفسػػو بالفضػيمة كالعمػيقػكؿ اإلمػاـ النػككم: "

 كتزكيػة الػنفس عف تزكية النفس فإنما ىك لمف زكاىا كمػدحيا لغيػر حاجػة، بػؿ لمفخػر كاإلعجػاب...

F4"أك تحصيؿ مصمحة لمناس ،مف األماثؿ عند الحاجة كدف  شر
F. 
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كمػػا تبػيف مػػف طمػػب  ،فاألدلػة الناىيػػة عػف تزكيػػة الػػنفس يسػتثنم منيػػا مػا تػػدعك إليػػو الحاجػة

يو السػالـ، كالدكلػة اإلسػالمية مطالبػة أف تضػ  دسػتكران يػنظـ الدعايػة اهللنتخابيػة، كيبعػدىا يكسؼ عم

عف الكذب كالمزايدات المنكرة، كأما ما يتب  التنافس الحزبي مف طعف بػاآلخريف كالتشػيير بيػـ فيػذا 

 ممػػا يتنػػا ض مػػ  مبػػادئ النصػػيحة كالحسػػبة فػػي اإلسػػالـ، كمػػرٌد ذلػػؾ كمػػو إلػػم دسػػتكر يبػػيف حػػدكد

Fالمنافسات الحزبية كالدعايات اهللنتخابية، كفي ىذا تجنيب لنا عف المياترات السياسية

1
F. 

كالفخر أك الكبر أك التكصؿ إلم  ،فالمنيي عنو ىك تزكية النفس لغاية كمقصد ةير شريؼ

ظيار القدرة عمم اإلدارة السميمة فيذا مما يتطمبو  ،منصب عاؿ ليس لو بكؼء، كأما تزكية النفس كا 

؟ كىػػػك مػػػػا كا ػػػ  المعاصػػػر، فكيػػػػؼ سػػػيتعرؼ الناخػػػب عمػػػػم البرنػػػامج السياسػػػي كالتنمػػػػكم لممرشػػػحال

في زماننػا، كأمػا مػا يرافػؽ الدعايػة اهللنتخابيػة مػف طعػف كتشػيير لمخصػـك فيػذا ممػا هلل يقػره يستحيؿ 

 اإلسالـ، كىك أمر يمكف ضبطو بتشري   كاعد ك كانيف ضابطة لمعممية اهللنتخابية.

إجازة األحزاب في الدكلة اإلسػالمية يفػتح البػاب أمػاـ إ امػة أحػزاب تحمػؿ شػعار كأما القكؿ باف  .5

إباحػػة التعػػدد الحزبػػي مشػػركط بككنػػو ضػػمف  بػػأفاإلسػػالـ كىػػي حػػرب عميػػو، فػػيمكف الػػرد عميػػو 

األصػػكؿ اإلسػػالمية، ثػػـ إف اهللخػػتالؼ حاصػػؿ فػػي المسػػائؿ الفرعيػػة القابمػػة لالجتيػػاد، فيختمػػؼ 

الدكلػػة، أف األحػػزاب داخػػؿ الدكلػػة اإلسػػالمية سػػتككف ممتزمػػة بقػػانكف  فييػػا الفيػػـ كالتطبيػػؽ، عػػدا

Fالخكؼ مف إباحة التعددية الحزبية؟ فال مسكغ ليذا التخكؼ فإذا كاف األمر كذلؾ فمـ

2
F. 

ف مػا يػؤدم إلػم تبديػد اإلخػاء إف األحػزاب تبػدد اإلخػاء اإلسػالمي، فييػرد عميػو بػأك كؿ المػانعيف  .6

يس التعػػدد الحزبػػي، كالتعصػػب أمػػر عػػارض كظػػاىرة مرضػػية ىػػك التعصػػب المقيػػت لمحػػزب كلػػ
                                                 

 .60، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 1

 .50، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 2
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يمكػػػف عالجيػػػا بترسػػػيخ مقكلػػػة العػػػرب فػػػي الجاىميػػػة "انصػػػر أخػػػاؾ ظالمػػػا أك مظمكمػػػا"، كلكػػػف 

بمفيكميػػا النبػػكم الصػػحيح، فعندئػػذ هلل خػػكؼ عمػػم اإلخػػاء اإلسػػالمي، كمػػا إف اهللخػػتالؼ القػػائـ 

اإليمػاف عػف المخػالؼ، كمػف الممكػف  حاصؿ في المسائؿ اهللجتيادية، فال يؤدم إلم  ط  أخػكة

Fضبط ىذا األمر بدستكر أخال ي يحفظ اإلخاء بيف األمة

1
F. 

ك ػػكؿ المػػانعيف أف هلل حمػػؼ فػػي اإلسػػالـ، فيػػرد عميػػو إف التحالفػػات المحظػػكرة ىػػي التػػي تيػػدؼ  .7

F2ةاإلضرار بالمسمميف، كأما التحالفات بيدؼ المنافسػة لخدمػة اإلسػالـ كالمسػمميف فيػي مطمكبػ
F. 

Fما كرد عف رسكؿ اهلل صمم اهلل عميو كسمـ  أنو شارؾ بحمؼ المطيبيفكم

3
F كأنو أحب إليو مف ،

مر الن عـ كلك  دمت لو مقابؿ أف ينكػث الحمػؼ لمػا فعػؿ، كمػا أخبػر عميػو السػالـ تمبيتػو ألم  ،حي

 حمؼ مماثؿ إذا ما ديعي إليو في اإلسالـ.

  أف رىسيػػػكؿي الم ػػػًو فعػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عػػػكؼ ػػػًيٍدتي ةيالىمػػػان " : ػػػاؿ مػػػ  عمػػػكمتي ًحٍمػػػؼى شى

ٍمرى الن عىـً ك  ،ى اٍلميطىي ًبيف Fني أىٍنكيثيوي"أفما أيًحبُّ اف لي حي

4
F. 

  أف رسكؿ اهلل  -أيضان - عبد الرحمف بف عكؼ كعف شيدت حمؼ بني ىاشـ كزىرة " : اؿ

أف نػػأمر  عمػم ،ألجبػتكلػػك دعيػت بػو اليػػـك  ،أنػي نقضػتو كلػػي حمػر الػنعـ فمػا يسػػرني ،كتػيـ

F1"كنأخذ لممظمـك مف الظالـ ،بالمعركؼ كننيم عف المنكر
F.  

                                                 
 .15، من فقو الدولة في اإلسالمالقرضاكم:  .53، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 1

 .38، النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية المصرم: 2

ىك حمؼ كاف  بؿ البعثة النبكية بمدة، ككاف جم  مف  ريش اجتمعكا فتعا دكا عمم أف ينصركا المظمػـك كينصػفكا بػيف النػاس  3
فـتح البـاري   بك الفضؿ، أحمد بف عمي العسقالني:أ ة. انظر: ابف حجر،كنحك ذلؾ مف خالؿ الخير، كاستمر ذلؾ بعد البعث

 .10/502 .تحقيؽ: محب الديف الخطيب .المعرفةدار  .بيركت .شرح صحيح البخاري

انظػر: الحػاكـ،  ػاؿ الحػاكـ صػحيح اإلسػناد،  . 1/193 .1676، حديث ر ـ مسند اإلمام أحمد بن حنبلأخرجو ابف حنبؿ:  4
تحقيػؽ:  .ـ1990 .دار الكتػب العمميػة :بيػركت .1ط. المستدرك عمـط الصـحيحين :مد بف عبداهلل النيسابكرممح ،أبك عبداهلل

 .2/239 .مصطفم عبد القادر عطا
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كلننظر لتكممة الحديث الذم استدؿ بو المانعكف، ففييا بياف لحكـ التحالؼ لصالح اإلسالـ 

ػاًر فػي دىاًرم" إف رسكؿ الم ًو " كالمسمميف، فقكؿ أنس رضي اهلل عنو ٍيشو كىاأٍلىٍنصى الىؼى بيف  يرى  2 د حى

دليؿ عمم أف التحالؼ المحقؽ ألحسف المقاصد مطمكب كةيػر متنػا ض مػ  الشػرع، كالتحػالؼ فيذا 

المنيي عنو ىك التحالؼ عمم ةير ىٌدم اإلسالـ كاشتمالو عمم أمكر معارضة لما جاء بو اإلسالـ 

 الحنيؼ.

كيمكػف "كىذا ما بينػو ابػف حجػر مػف الجمػ  بػيف األحاديػث كبيػاف المقصػد منيػا حيػث  ػاؿ: 

بأف المنفي ما كانكا يعتبركنو في الجاىمية مف نصر الحميؼ كلك كاف ظالما، كمف أخذ الثأر الجم  

مف القبيمة بسبب  تؿ كاحد منيا كمف التكارث كنحك ذلؾ، كالمثبػت مػا عػدا ذلػؾ مػف نصػر المظمػـك 

F3"كالقياـ في أمر الديف كنحك ذلؾ مف المستحبات الشرعية كالمصاد ة كالمكاددة كحفظ العيد
F. 

كأما  كليـ الحؽ كاحد كاألحػزاب تػؤدم إلػم تعػدد السػبؿ كحػؿ لعػرل الجماعػة، نػا ش المجيػزكف  .8

ىػػػػذا اهللسػػػػتالؿ بػػػػأف تعػػػػدد األحػػػػزاب هلل يعنػػػػي تعػػػػدد الحػػػػؽ، فالتعػػػػدد الحزبػػػػي  ػػػػائـ عمػػػػم تعػػػػدد 

اهللجتيادات كالرؤية لمحؽ، فيحتمػؿ فػي كػؿ رأم الحػؽ كالصػكاب ك ػد يكػكف فيػو الخطػأ المقبػكؿ 

Fشرعان 

4
F. 

                                                                                                                                              
مكتبػة . مؤسسػة عمػـك القػرآف  .المدينػة :بيػركت .1. طارالبحر الزخّ  :بك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽأخرجو البزار، أ 1

ىػػذا الحػػديث ضػػعيؼ لضػػعؼ . 3/235. 1024. حػػديث ر ػػـتحقيػػؽ: د. محفػػكظ الػػرحمف زيػػف اهلل ق.1409 .العمػػـك كالحكػػـ
 .1. طتيـذيب التيـذيب :أحمػد بػف عمػي العسػقالني الشػافعي ،أبػك الفضػؿ ،بػف حجػرراكيو ضرار بف صػرد الكػكفي، انظػر: ا

 .4/400. 798ترجمة ر ـ ـ.1984 .دار الفكر :بيركت

 ذه الدراسة.مف ى 97نص الحديث كامالن انظر:  2
 .10/502، فتح الباري شرح صحيح البخاري ابف حجر: 3

 .135، التعددية الحزبية في الفكر اإلسالمي المعاصر الدكسكي: 4
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عمارة عمػم ىػذا القػكؿ بطػرح تسػاؤؿ: )مػاذا إذا تعػددت السػبؿ بالمسػمميف كتمػايزت  دُّ د.كير 

الفرؽ م  اهللتفاؽ عمم الغايات كاألىداؼ، فأ ػامكا أكثػر مػف جماعػة كأكثػر مػف حػزب فػي مجػتمعيـ 

 اإلسػػالمي؟ كىػػؿ مػػف حػػؽ فريػػؽ كاحػػد أف يحتكػػر لحزبػػو صػػفة الشػػرعية كيحجبيػػا عػػف اآلخػػريف؟...

ىي الغاية فال باس أف تتعػدد الػرؤل كتتنػكع السػبؿ  -مجمكع األمة- مصمحة المجمكعفطالما كانت 

Fالتي يسمكيا المسممكف لتحقيؽ المصمحة العامة لزمة جمعاء(

1
F.  

المجيػػزكف إف  اريخيػػة لمنظػػاـ الحزبػػي، رد  عميػػوك ػػكليـ بخمػػك التػػاريخ اإلسػػالمي مػػف السػػكابؽ الت .9

الشػػرعية التػػي تتقػػرر شػػرعيتيا فػػي ضػػكء المكازنػػة بػػيف األحػػزاب السياسػػية مػػف مسػػائؿ السياسػػة 

بتغيػػػر الزمػػػاف كالمكػػػاف كاألحػػػكاؿ،  –المبنيػػػة عمػػػم العػػػرؼ- المصػػػالح كالمفاسػػػد، كتتغيػػػر الفتػػػكل

كمػا إف كركدىػا هلل يعتبػر حجػة  ،كعدـ كجكدىا فػي التػاريخ اإلسػالمي لػيس حجػة عمػم بطالنيػا

، كعػدـ اصػطداميا بزمػاف كالمكػاف المناسػعمم كجكبيػا، فػالعبرة بتحقيػؽ المصػمحة لزمػة فػي ال

– م  أصكؿ الشريعة، فالقكؿ إذف بأف األصؿ فييا الجكاز ما لـ يأت دليؿ معتبر عمم الحظر

F، كعمم مدعي المن  اإلتياف بالدليؿ الصحيح الصريح المؤيد لقكلو-كىك ما لـ يكجد

2
F. 

خيػػة لمنظػػاـ الحزبػػي فػػي ف عمػػم ىػػذا اهللسػػتدهللؿ بكجػػكد سػػكابؽ تاريالمجيػػزي معنػػا ردٌ  كسػػيمر

 صكرتو األكلية عند عرض حجج المجيزيف.

بػأف الػذم  فك كؿ المانعيف بأف النظاـ الحزبي نظاـ ةربي مستكرد فيك بدعة، نا شو المجيزك  .10

ذرنا منو ىك التقميد األعمم لغيرنػا، كالمضػي عمػم أثػرىـ فػي كػؿ شػيء، كمػا كػاف  نييينا عنو كحي

ينيان كمبس الصميب لمنصارل، فيذا ىك المحظكر، أما اهلل تباس فيو تشبو لمكافريف فيما يميزىـ د
                                                 

 .100، اإلسالم وحقوق اإلنسان عماره: 1
 .68، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 2
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فيما يخص شؤكف الحياة المتطكرة فال حرج فيو، كالحكمة ضػالة المػؤمف كىػك أكلػم النػاس بيػا، 

إف  .حيػػث  يػػؿ لػػو ،كيؤيػػد ىػػذا القػػكؿ أف النبػػي صػػمم اهلل عميػػو كسػػمـ اتخػػذ خاتمػػا يخػػتـ بػػو كتبػػو

اف مختكمػػا، كحادثػػة حفػػر الخنػػدؽ حػػكؿ المدينػػة مػػ  أنيػػا مػػف الممػػكؾ هلل يقبمػػكف كتابػػا إهلل إذا كػػ

أساليب الفػرس، كا تبػاس عمػر نظػاـ الخػراج كالػدكاكيف، فيػذا يؤكػد أف هلل ةضاضػة مػف ا تبػاس 

مبػػدأ التعػػدد الحزبػػي مػػا داـ فػػي ذلػػؾ مصػػمحة حقيقيػػة لممسػػمميف، كأف نقػػـك بتعػػديؿ كتطػػكير مػػا 

Fليدنا المرعيةنقتبسو ليكافؽ شرعنا كمثمنا األخال ية كتقا

1
F. 

ما لػيس منػو كيتخػذىا فاعميػا طاعػة يىعبػد مثـ إف اهللبتداع كائف في إحداث شيء في الديف 

Fاهلل تعالم بيا

2
F إنما ىػك مػف السياسػة الشػرعية، فينظػر إلػم ذلؾ تحت ، كليس النظاـ الحزبي منطكو ،

مسػػألة بنظػػرة شػػمكلية مػػدل تحقيقػػو مصػػمحة األمػػة، كمػػا إف فقػػو الكا ػػ  يحػػتـ عمينػػا أف ننظػػر إلػػم ال

 يجابية.ا  ك 

بأف  كأما  كؿ المانعيف بفشؿ األحزاب المعاصرة في معظـ البالد اإلسالمية، نا شو المجيزكف .11

منيػػا  ػػاـ عمػػم تحكػػيـ الشػػريعة كا  امػػة الػػديف  ان األحػزاب المعاصػػرة عممانيػػة التكجػػو، هلل نعمػػـ كاحػػد

ؿ ىػذه األحػزاب عمػم فشػؿ التجربػة كالسعي إل امة الدكلة اإلسالمية المنشكدة، فكيػؼ يحػتج بمثػ

إف ىذه التعددية المنشكدة مكضػ  النػزاع لػـ تجػرب بعػد الحزبية في محيط الدكلة اإلسالمية؟ ثـ 

هلل في ماضي كهلل حاضر الدكلة اإلسالمية لغياب النمكذج المنشكد لمدكلة اإلسػالمية، فالتعدديػة 

الفقيي، كلـ تتح ليػا الفرصػة لممارسػة هلل تزاؿ في رحـ الغيب كلـ تتجاكز دائرة التنظير كالجدؿ 

                                                 
، حيػث أكرد كالمػان لمػدكتكر 81، اإلسـالم وحقـوق اإلنسـان ظر: ىكيػدم:. كان155، من فقو الدولة في اإلسالم :القرضاكم 1

 سيؼ عبد الفتاح يممح فيو إلم ىذه الفكرة.
ــي الحظــر واإلباحــة كم، خميػػؿ بػػف عبػػد القػػادر الشػػيباني:الػػنحال 2 ـ. 2005. دار ابػػف حػػـز :بيػػركت. 1. طالــدرر المباحــة ف

 .121تحقيؽ: كىبي سميماف ةاكجي. 
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عمميػػػة، فمػػػف الظمػػػـ ليػػػا أف نحاكميػػػا إلػػػم تجػػػارب  ديمػػػة مشػػػجكبة، أك إلػػػم تجػػػارب معاصػػػرة 

Fعممانية

1
F. 

 
 
 

                                                 
 .69، السياسية في الدولة اإلسالمية التعددية الصاكم: 1
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 الثالثالمبحث 

 ضمن األصول اإلسالمية ومناقشتيا أدلة المجيزين إلقامة األحزاب

 :إلسالميةأدلة المجيزين إلقامة األحزاب ضمن األصول ا المطمب األول:

العممػاء المعاصػريف  ػد ذىبػكا ني مػف ىػذا الفصػؿ أف معظػـ االمبحػث الثػلقد سبؽ كبينا فػي 

 ػد يػا، ك أف هلل تخالفألصكؿ اإلسػالمية ك أف تككف ضمف إطار اب ك يدكىاإباحة التعددية الحزبية  إلم

ماء الذيف كذكرت جممة مف العم ،كالضابط فيو اإلسالميةمقصكدىـ بمكافقة األصكؿ  حت سابقان كضٌ 

 عػرضكفػي ىػذا المطمػب أى  ،ىـكر ىػذا الفكػر عنػدأسػباب تبمٌػ إلػمككنت  د عرجػت  ،األمر الكا بيذا 

بعػػض ك  ،نبكيػػة شػػريفة كسػػنة كػػريـ بػػيف المنقػػكؿ مػػف  ػػرآف تراكحػػتحيػػث عمييػػا  كاأدلػػتيـ التػػي اعتمػػد

 كىذا تفصيؿ أدلتيـ. استدهللليـ بالمعقكؿ، كأخيرا ،الشرعيةالقكاعد كالمقاصد 

 تيم من المنقول:أدل

 أدلتيم من القرآن الكريم :أوال

كأف  ،عديدة بينت أف الكاحدية هلل تككف إهلل هلل تعالم  رآنيةف آيات : إاهللتجاهيقكؿ أصحاب ىذا  .1

طػر النػاس عمييػا، فيػي ، كأنيا الفطرة التػي في سنة اهلل تعالم أكدعيا في كؿ شيءىك  اهللختالؼ

لػو  يلػذم هلل ثػانتمعات، فاهلل تعالم ىك الكاحػد اأمر طبيعي كصحي داخؿ أم مجتم  مف المج
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 ثبػػت العمػػـ أنػػو لػػيس فػػي المكجػػكدات فػػرد أك، فقػػد أفمػػف طبيعتػػو التنػػكع -جػػؿ شػػأنو-كمػػا عػػداه 

Fيتجزأعنصر هلل 

1
F. 

إف ما تطرؽ إلم بعض األذىاف مف كجكد مجتم  " :ىذا األمر معمقان عمميقكؿ جماؿ البنا 

ف اإليمػاف بتكحيػد اهلل يسػتتب  إنما ىك لبس ككىـ، بػؿ مفار ػة، أل يديف بالتكحيد أحادم الطبيعة ألنو

ف ىذه التعددية تصبح أم يػد بيذا نجػد التكح... ك ران هللزما بحكـ الكاحدية اإللييةالتعددية فيما سكاه، كا 

F2"تعددية المنضبطة بالنسبة لممجتم الخالص بالنسبة هلل تعالم، كال
F. 

الكاحديػة عػف  كنفػي ،تعالم خمؽ كؿ شيء مف زكجيف ص عمم أف اهللكمف اآليات التي تن

 المجتم :

 چوئوئ  وئ  وئ    وئ  وئ  وئ  وئ  وئ   وئوئ  وئ   وئ  وئڈ  ڈ  ی  ی     وئ  وئچ : كلو تعالمF
3

F. 

 چہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭ چ :  كلو تعالم  F

4
F. 

 چوئ   وئڈ  ڈ  ی  ی     وئچ  : كلو تعالمF

5
F.  

                                                 
 . المصػرم:253، المعارضـة فـي الفكـر السياسـي واإلسـالمي والوضـعي المغبشي: .6، التعددية في مجتمع إسالمي البنا: 1

 .46، النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية
 .9، التعددية في مجتمع إسالمي البنا: 2
 .11 سكرة فاطر: اآلية 3
 .36 ة يس: اآليةسكر  4
 .49 اريات: اآليةذسكرة ال 5
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كبيػػذا نفػػٌي  ،عمػػم أف اهلل تعػػالم خمػػؽ كػػؿ شػػيء مػػف زكجػػيف ةيرىػػاك  فػػدلت ىػػذه النصػػكص

ف التعددية تتنا ض ، فال يصح القكؿ إكفيو إثبات لمتعددية، كأنيا أمر فطرم لمكاحدية عف المجتم ،

مػػ  كحػػدة الػػديف كاألمػػة، فالتعدديػػة مػػا ىػػي إهلل ثمػػرة ليػػذا اهللخػػتالؼ الػػذم فطػػره اهلل تعػػالم فػػي كػػؿ 

 .شيء

 .سنة الحياة اهللختالؼأف عمم اآليات التي تدؿ  .2

عيػػػا اهلل تعػػالم فػػي كػػػؿ أكد إلييػػةاهللخػػتالؼ كالتنػػػكع سػػنة  فاهللتجػػاه: إىػػػذا  أصػػحابيقػػكؿ 

فمػػف الطبيعػػي ظيػػكر جماعػػات متعػػددة  ،ييػػةاإللليػػذه السػػنة  ، فتبعػػان كشػػجر كجمػػادشػػيء مػػف بشػػر 

 و استدهللليـ بيا.بكج كأعقبيامف ىذه اآليات  كىنا أذكر بعضان  ،تحمؿ مبادئ كنظريات متباينة

 چہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ہں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہچ  :تعالم  كلوF
1

F. 

 چڈ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ    ڈڇ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڇچ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  :تعالم  كلوF

2
F. 

 ې  ۉ   ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ې   ےھ  ھ  ھڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھچ  : كلػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػالم

Fچ

3
F. 

                                                 
1  :  .22 آليةاسكرة الرـك
 .13 سكرة الحجرات: اآلية 2
 .48 يةاآل: المائدةسكرة  3
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كاآليػة الثانيػة  ،لقد بينت اآلية األكلم كجو اهللختالؼ الكػائف فػي األشػكاؿ كاأللػكاف كاأللسػنة

أمػػػا اآليػػػة األخيػػػرة بينػػػت اهللخػػػتالؼ فػػػي اآلراء كاألفكػػػار  ،بينػػػت اهللخػػػتالؼ الحاصػػػؿ فػػػي األجنػػػاس

 مػػٌكفلاعػػض فػػي كسػػيبقكف مختمفػػيف يتميػػز بعضػػيـ عػػف ب ،القيامػػةكالمعتقػػدات، كأنػػو كػػائف إلػػم يػػـك 

Fكالمغػػة كالعقائػػد كاهللنتمػػاءات

1
F، ة داخمػػة ضػػمف ىػػذه كالتعدديػػة الحزبيػػة فػػي إطػػار األصػػكؿ اإلسػػالمي

  .اإللييةالسنة كالحقيقة 

أم كهلل يػػػزاؿ الخػػػالؼ بػػػيف النػػػاس فػػػي أديػػػانيـ " :الثالثػػػة لليػػػةكجػػػاء فػػػي تفسػػػير ابػػػف كثيػػػر 

الحسػػف البصػػرم فػػي ركايػػة عنػػو كلالخػػتالؼ  ػػاؿ  ...رائيػػـاداتيـ كممميػػـ كنحميػػـ كمػػذاىبيـ كآكاعتقػػ

F2"خمقيـ
F. 

حقيقػػػة  اآلراءاهللخػػػتالؼ كمنػػػو اخػػػتالؼ  فإ خالصػػػة اهللسػػػتدهللؿ بسػػػنة اهللخػػػتالؼ كالتنػػػكع:

تجتمػ  عمػم  اإلسػالمية األمػةمػف الطبيعػي ظيػكر مػدارس مختمفػة داخػؿ ، ك اإلنسانيةمالزمة لمحياة 

Fالعامػة سػالميةاإلمعينػة مػ  عػدـ معارضػتيا لممبػادئ  كنظرياتمبادئ 

3
F، ىػي مظيػر مػف  كاألحػزاب

 حػػػد أف ينكػػره أك يمنعػػػو،إلػػم  يػػػاـ السػػاعة، فػػػال يسػػتطي  أمظػػاىر ىػػذا التنػػػكع كاهللخػػتالؼ المكجػػػكد 

كبنػػاء عمػػم ذلػػؾ  ػػالكا بإباحػػة التعدديػػة الحزبيػػة  ،كيمكػػف تيذيبػػو بمكافقتػػو لزصػػكؿ اإلسػػالمية العامػػة

 .ضمف إطار األصكؿ اإلسالمية العامة

 

                                                 
 .11، التعددية في مجتمع إسالمي البنا: 1

 .2/466، تفسير القرآن العظيم ابف كثير: 2
 .47، ةالنظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمي انظر:المصرم: 3
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 .اإلرادم اهللختالؼت التي تقر اآليا .3

فيػي  اإلسػالـتكػره أحػد عمػم دخػكؿ  كهلل ،حريػة اهللعتقػاد عدة آيات تقػرٌ  أفيقكؿ ىذا الفريؽ 

 :اآلياتكمف ىذه  ،بذلؾ تقر التعددية

 وئ  وئ   وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئوئ  وئ    وئ  وئ  وئ  وئوئ  وئ    وئی  چ  : كلػػػػػػػو تعػػػػػػػالم  

Fچ وئ  وئ  وئ  وئوئ  وئ  وئ  وئ
1

F. 

 چ  چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ڃچ  چ  چ  چچ  : كلو تعالمF

2
F. 

 چڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ   ڑ  ڇ  ڈڎ  ڎ  ڌ  ڌ      ڈ  ڇڇ  ڇ  ڇچ  : كلو تعالم F

3
F. 

 ،الظػالؿ سػيد  طػب فػيل مػان كال دهللؿ ىذا الفريػؽ بيػذه اآليػات أعػرضنقؿ كجو استأ أف بؿ 

يف فػي ىػذا المبػدأ يتجمػم فػي الػد إكػراههلل " :فػي الػديف إكػراههلل  في معرض حديثو عف آيةجاء حيث 

تبعػػة عممػػو كحسػػاب  تحميمػػوك  ،كتػػرؾ أمػػره لنفسػػو ،كفكػػره كمشػػاعره إرادتػػوكاحتػػراـ  لإلنسػػافتكػػريـ اهلل 

F4"اإلنسانيكىذه ىي أخص خصائص التحرر  ،نفسو
F. 

 إف" :قػػكؿو عمػػم ىػذه اآليػػات فيبػػيعقت خػالؿؿ ىػػذا الفريػػؽ يبينػو جمػػاؿ البنػػا كجػػو اسػتدهلل أمػا

أعظػـ دليػؿ عمػم تقريػر التعدديػة فػي  المبػدأكلعؿ تقرير القرآف ليذا  اهللعتقادحرية  تقرر مبدأ اآليات

F5" األديافصمب  مبدأ
F. اإلسالـخكؿ في دعمم ال اإلكراهمبدأ حرية اهللعتقاد كعدـ  اإلسالـأ ر  ففمئ 

                                                 
 .256 سكرة البقرة: اآلية 1
 .29 سكرة الكيؼ: اآلية 2
 .92 سكرة النمؿ: اآلية 3
 .1/291 ـ.1979 دار الشركؽ. :القاىرة .بيركت. في ظالل القرآن  طب، سيد: 4
 .15، التعددية في مجتمع إسالمي البنا: 5
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ئ كالمبػػػاد األصػػػكؿلمتعدديػػػة الحزبيػػػة المسػػػتظمة بإطػػػار  إ ػػػراره أكلػػػمفمػػػف بػػػاب  ،كالبقػػػاء عمػػػم الكفػػػر

 .العامة اإلسالمية

  .نيي عف المنكرلبالمعركؼ كا األمر حضت عمماآليات التي  .4

حتػم ةػدا  ،األمر امف خالؿ تتب  كالـ أصحاب ىذا القكؿ كجدتيـ يكثركف باهللستدهللؿ بيذ

 األمػػةالنزعػػة الجماعيػػة فػػي تكميػػؼ  إلػػمبجػػالء  أشػػارتآليػػات ا فأ يػػركفف ،عنػػدىـ األدلػػة  ػػكلأمػػف 

 .بالمعركؼ كالنيي عف المنكر باألمر اآلمرةكمف ىذه اآليات  ،األمرلمقياـ بيذا 

  چٹ  ٹ  ۀ  ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻچ  :تعالم كلوF
1

F. 

 چڤڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹچ :  كلو تعالمF

2
F. 

 چ  چ  ڇ  ڇ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   چ  چچ  : كلػػػػو تعػػػػالم

Fچڎ   ڌ  ڌ  ڈ  ڎڇ  ڇ

3
F. 

  ہ    ہۀ  ۀ  ہ  ٹڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ڳڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎچ  :تعػػػػػالم كلػػػػػو

Fچہ  ھ  ھ

4
F. 

)أم كلػػتكف مػػنكـ أمػػة منصػػبة لمقيػػاـ بػػأمر اهلل فػػي  :األكلػػم جػػاء فػػي تفسػػير ابػػف كثيػػر لليػػة   

تكػكف فر ػة  أفلنيي عػف المنكػر... كالمقصػكد مػف ىػذه اآليػة بالمعركؼ كا كاألمرالخير  إلمالدعكة 

Fمتصدية ليذا الشأف( األمةمف ىذه 

5
F. 

                                                 
 .104 سكرة آؿ عمراف: اآلية 1
 .110 آؿ عمراف: اآليةسكرة  2
 .79-78 ائدة: اآليةسكرة الم 3
 .71سكرة التكبة: اآلية 4
 .4/38، جامع البيان والتأويل نحكه ذكر الطبرم:. ك  1/391، تفسير القرآن العظيم ابف كثير: 5
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فػال بػد مػف جماعػة تتال ػم عمػم " :األكلػم اآليػةكجاء في الظالؿ في معػرض الحػديث عػف 

لتقػكل كا اإليمػافالعسػير الشػاؽ بقػكة  األمػرفي اهلل لتقـك بيذا  كاألخكةباهلل  اإليماف ،فالركيزتيىاتيف 

 إف ...اهلل بالجماعػة المسػممة أناطػوككمتاىما ضركرة مػف ضػركرات ىػذا الػدكر الػذم  ،ثـ بقكة الحب

فيذه الجماعة ىي الكسط الذم يتنفس  ،ذاتو اإلليي ياـ ىذه الجماعة ضركرة مف ضركرات المنيج 

F1"فيو ىذا المنيج كيتحقؽ في صكرتو الكا عية
F. 

لمكجػكب  كاألمػربػالمعركؼ كالنيػي عػف المنكػر،  بػاألمرر اهلل تعالم أم فإ: و اهللستدهللؿكج

، كاتضػح مػف اآليػات أف ىػذا األمػر يكػكف األمػرحيث استخدـ صيغة الفعؿ المضارع المقركف بالـ 

ػػةه" كالطريقػػة الجماعيػػة ىػػي  بطريقػػة جماعيػػة كيسػػتفاد ىػػذا مػػف  كلػػو تعػػالم ـٍ أيم  ٍلػػتىكيٍف ًمػػٍنكي  األ ػػرب"كى

تيػػاف األ Fلمقيػػاـ بيػػذه الفريضػػة األنجػػ كىػػي السػػبيؿ  ،كػػؿلتحقيػػؽ المنشػػكد كا 

2
F،  ففػػي تجمعيػػا يصػػعب

خمػػادحيػػث يسػػيؿ القضػػاء عمييػػا  ،كانػػت فرديػػة إذاعمػػم العكػػس مػػا  ،شػػأفتيا كا ػػتالعمحاربتاىػػا   كا 

بالحيمة عمم فػرد  أكالسمطة  د تتغمب بالقير  إف": القرضاكم فيقكؿ كيكضح ىذه الفكرة د. ،صكتيا

تقيػػر جماعػػات كبيػػرة ضػػخمة ليػػا امتػػدادىا  أفكلكنيػػا يصػػعب عمييػػا  ،إلفػػرادامجمكعػة  ميمػػة مػػف  أك

ذافي الحياة كتغمغميا في الشعب كليا منابرىا...  بالمعركؼ كالنيػي  األمريككف لفريضة  أف أردنا كا 

... كمػا هلل يػتـ األثػرتظػؿ فرديػة محػدكدة  أفعصرنا فال يكفػي في  كأثرىاعف المنكر معناىا ك كتيا 

3""بو فيك كاجب إهللالكاجب 
F. 

                                                 
 .1/444، في ظالل القرآن : طب 1
الحريــة  الفنجػػرم: . 129 .ـ1994. دار األمػػة :بيػػركت .أفكــار سياســية لحــزب التحريــر :انظػػر: منشػػكرات حػػزب التحريػػر 2

 .47، النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية المصرم: . 268، السياسية في اإلسالم
 .149، من فقو الدولة في اإلسالم :القرضاكم 3
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 اإلسالمية األصكؿضمف  األحزاب إباحةبعد مف ذىابو أ إلمالقرضاكم  كالـ د. مف كيفيـ

ف ا  ك  ،األفػػرادمػػف الصػػعكبة بمكػػاف  ياميػػا مػػف  بػػؿ  أصػػبحالتػػي  ،كجكبيػػا لمقيػػاـ بيػػذه الفريضػػة إلػػم

 ػؿ بالمقارنػة تيػا أف نجاعأك  ،فيي هلل تستطي  مجابية استبداد الحػاكـ كطغيانػو األفراد امت مف  بؿ 

 .خاصة م  تعقيدات الحياة المعاصرة ،م  الجماعة

 أحػزابمػف كجػكب  يػاـ  إليػو اذىبػك مػا يؤيػد  اإلسػالمي نقؿ كالما لحزب التحريػرأ أفكرأيت 

ـٍ أيم ةه" يةآل فيميـ ؿمف خال ،إسالمية ٍلتىكيٍف ًمٍنكي  يا صػفحات عديػدة فػي كتػبيـ تؤيػدفردكا لحيث أ ،"كى

 "أمة كلتكف منكـ" :جاء في نظرتيـ لقكلو تعالمف ،أطيؿلخص كالميـ حتم هلل كىنا أ ،إليوما ذىبكا 

نيػم عػػف بػالمعركؼ كال بػاألمرليػا كصػػؼ الجماعػة تقػـك  ،المسػممكف جماعػة مػنكـ أييػالتكجػدكا أم 

لطمػػػب اهلل تعػػػالم مػػػف  1هلل الفػػػرض العينػػػي ئيكىػػػذا طمػػػب جػػػاـز يحمػػػؿ عمػػػم فػػػرض الكفػػػا ،نكػػػرمال

كمػنكـ أم  ،"كلػتكف مػنكـ" :يقكمكا كميـ بذلؾ لقكلو تعالم أفكلـ يطمب  ،األمربيذا قياـ المسمميف ال

كمػف ةيػر  ،ىاأعضػاءكالذم يجعميا جماعة ىك كجكد رابطة تربط  ،فيي فرض كفائي ،مف بعضكـ

 .لياأمير كالذم يبقييا جماعة كىي تعمؿ ىك كجكد  ،كجكد ىذه الرابطة هلل تكجد جماعة

فػػذلؾ مػػف كػػكف اآليػػة  ،سياسػػية أحػػزاب بإ امػػة أمػػرجماعػػة ىػػك  إيجػػادب اآليػػةفػػي  األمػػر كأمػػا

 فػػالمفظ ،بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر كاألمػػر اإلسػػالـ إلػػمكىػػك الػػدعكة  ،تبػػيف عمػػؿ ىػػذه الجماعػػة

كمحاسػػػبة الحكػػػاـ عمػػػؿ سياسػػػي تقػػػكـ بػػػو  ،ممػػػا يعنػػػي كجػػػكب محاسػػػبتيـاـ الحٌكػػػ أمػػػرعػػػاـ يشػػػمؿ 

                                                 
الكاجب العيني: ما طمبو الشارع عمم كجو اإللزاـ لكؿ مكمؼ، بحيث يثاب فاعمو كيعا ػب تاركػو، كفػرؽ الحنفيػة بػيف الكاجػب  1

الكاجب ما ثبت بدليؿ ظني، كالفرض ما ثبػت بػدليؿ  طعػي، كالكاجػب الكفػائي: ىػك مػا طمػب الشػارع حصػكلو مػف كالفرض، ف
بػػدر  ،لزركشػيا انظػر:كصػالة الجنػػازة.  جماعػة المسػمميف هلل مػف كػػؿ فػرد مػنيـ، فػإذا  ػػاـ بػو الػبعض سػقط اإلثػػـ عػف البػا يف

 يػػؽ:تحق .ـ2000 .دار الكتػػب العمميػػة :لبنػػاف .1. طلفقــوالمحــيط فــي أصــول االبحــر  :الػػديف محمػػد بػػف بيػػادر بػػف عبػػد اهلل
 مؤسسػة الرسػالة ناشػركف. :بيػركت .1. طالوجيز فـي أصـول الفقـو :كانظر زيداف، عبد الكػريـ . 1/141. محمد محمد تامر

 .188 ـ.2006
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تكػكف  أفيجػب  األحػزابىػذه  أف تػدؿ عمػم كاآليػة ،األحزاب أعماؿ أىـالسياسية كىك مف  األحزاب

 .1عةالشري أحكاـكتتبنم  اإلسالميةتقـك عمم العقيدة  إسالمية أحزابان 

 اإلسػػالمية األصػػكؿ إطػػاريػػة السياسػػية ضػػمف دلقػػد تبػػيف لنػػا كيػػؼ اسػػتدؿ المجيػػزكف لمتعد

منيػا كجػكد النزعػة الجماعيػة ككيػؼ اسػتنبطكا  ،نكػرمف المر بالمعركؼ كالنيي عػت اآلمرة باألباآليا

تػأثيرا فػي تحقيػؽ ىػذه  أكثػرالجماعػات  أفكدعمكا استدهللليـ بالكا   الذم يفيػد  ،لمقياـ بيذه الفريضة

 .األفرادالفريضة مف 

 .الحزبي دعدإباحة التتدؿ عمم  إشاراتآيات تحكم  .5

ڇ    ڇچ  چ  چ  چ  ڃٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ   ڃچ  : كلػو تعػالمكمنيا  . أ

Fچڇ  ڇ   ڎ  ڎ  
2

F. 

كجؿ يػدف   الخالؽ عز فإ ،عمم كجو اهللستالؿ بيذه اآلية صباح المصرم تعقيبان  ذكرت د.

السياسػية باعتبارىػا ر يبػة  األحػزاب أفكمعنم ذلػؾ  ،المفاسد في األرض الناس بعضيـ ببعض لدرء

مػف تسػمطيـ  فيػي بػذلؾ تحػدٌ  ،صػرفاتيـالمرا بػة عمػم ت أنػكاععمم الحككمات القائمة تمثؿ نكعا مف 

Fالمفاسد بعض لدرءف دف  اهلل الناس بعضيـ بم كىذا نكع ،كفسادىـ

3
F. 

    وئ  وئوئ   وئ  وئ  وئ    وئ  وئۉ    ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ى  ى   ې  ې  ې  ې  چ  : كلػػو تعػػالم . ب

Fچ  وئ  وئ   وئ           وئ  وئ

4
F. 

                                                 
 .129، أفكار سياسية لحزب التحرير نشكرات حزب التحرير:م 1

 .40 سكرة الحج: اآلية 2
 .46، لنظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالميةا المصرم: 3

 .58 سكرة النساء: اآلية 4
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 إلػمينيبػكا السػمطة  أف كأعظميػا ،أىميػا إلػم ماناتاأل بأداء أمرت اآلية فإ كجو اهللستدهللؿ:

 إلػػػم ػػػرب بػػػو كىػػػك مػػػف الجماعػػػات أ األفػػػرادمػػػف الصػػػعكبة بمكػػػاف  يػػػاـ  األمػػػركىػػػذا  ،أىميػػػامػػػف ىػػػـ 

 األمانة أداءمف  األمرفي تحقيؽ ىذا  األمةفتنكب عف  ،كالتأثيرالتحقيؽ بفعؿ ما تمتمكو مف القكل 

Fأىمو إلم

1
F. 

Fچپ  پ  پ  پ   ٹ  ٹ    ڦڦٱ  ڦ  ڦ  چ :  كلو تعالم . ت

2
F ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ    چ  :ك كلو تعالم

Fچڦ  ڦ   ڦ   ڦ  چ   چ  چ  چ    ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ڤ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ
3

F. 

 كجػكدكبالتػالي  ،تقر مبدأ الدرجات بما يتضػمنو مػف تفػاكت اآلياتىذه  فإ كجو اهللستدهللؿ:

 "منيفمف المؤ "ذكر  كالنص ىنا ،ىذا المبدأتقر  كاآلياتتفاكت الدرجات يككف بيف فئتيف ف ،التعددية

Fيتفؽ م  ىذا المبدأ القرآني اإلسالمية األصكؿضمف  األحزابكتعدد 

4
F. 

                                                 
 .203، التعددية الحزبية في ظل الدولة اإلسالمية الشاركد: 1

 .132 آليةاة األنعاـ: سكر  2
 .95 سكرة النساء: اآلية 3
 .12، التعددية في مجتمع إسالمي البنا: بتصرؼ: 4
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  النبوية من السنة أدلتيم ثانيًا:

 ،-ـحسػب  ػكلي– إليػومؤيػدة لمػا ذىبػكا  كاآلثػار األحاديػثاسػتدؿ ىػذا الفريػؽ بمجمكعػة مػف 

 ،ؿكجػػػو اهللسػػػتدهللب التػػػي تشػػػترؾ األحاديػػػثففػػػي كػػػؿ  سػػػـ كضػػػعت  ،اجعميػػػا فػػػي  سػػػميف أفكرأيػػػت 

 .ياذكر كجو الدهلللة فيفأكردىا ثـ أ

عػػػػف المنكػػػػر فػػػػي حػػػػؽ الفػػػػرد  بػػػػالمعركؼ كالنيػػػػي األمػػػػرجمكعػػػػة األحاديػػػػث المؤكػػػػدة لفريضػػػػة م .1

 :األحاديثكمف ىذه  ،كالجماعة

  ذىٍيفىةى بف اٍليىمىاًف عف النبػي كؼً  ،كىال ػًذم نىٍفًسػي بيػده" : ػاؿ عف حي ف  عػف  ،لىتىػٍأميريف  بًػاٍلمىٍعري لىتىٍنيىػكي كى

ـٍ ًعقىابنا منو ،اٍلميٍنكىرً  مىٍيكي ـٍ  ،أك لىييكًشكىف  اهلل أىٍف يىٍبعىثى عى ابي لىكي F1"ثيـ  تىٍدعيكنىوي فال ييٍستىجى
F. 

 دِّي عف ـى الناس إذا رىأىٍكا  ًإف   اؿ: " رىسيكؿى الم ًو  ًؽ عفأبي بىٍكرو الصِّ ٍيػوً الظ اًل ػذيكا عمػم يىدى  ،فمـ يىٍأخي

ـٍ اهلل ًبًعقىابو منو F2"أىٍكشىؾى أىٍف يىعيم يي
F. 

  عف النٍُّعمىافى بف بىًشيرو رضي اهلل عنيما عف النبي ثىػؿي اٍلقىػاًئـً عمػم  : اؿ ػديكًد الم ػًو "مى كىاٍلكىاً ػً  حي

ثىًؿ  ىٍكـو اٍستىيىميكا عم ـٍ أىٍسػفىمىيىا ،م سىًفينىةو فييا كىمى ػيي بىٍعضي ىىػا كى ـٍ أىٍعالى يي ابى بىٍعضي فىكىػافى ال ػًذيفى فػي  ،فىأىصى

كا عمم مف فىٍك ىييـٍ  اًء مىرُّ ٍر نػا كلػـ نيػٍؤًذ  :فىقىاليكا ،أىٍسفىًميىا إذا اٍستىقىٍكا مف اٍلمى ٍ نىػا فػي نىًصػيًبنىا خى رى لك أىن ا خى

ٍكا جميعا" ،كما أىرىاديكا ىىمىكيكا جميعا فىًإٍف يىٍتريكيكىيـٍ  ،مف فىٍك ىنىا نىجى ٍكا كى ـٍ نىجى ذيكا عمم أىٍيًديًي ٍف أىخى Fكىاً 

3
F. 

                                                 
باب ما جاء في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر،  ػاؿ الترمػذم حػديث  -كتاب الفتف .حيحالجامع الص :أخرجو الترمذم 1

  .4/468 .2169حديث ر ـ  حسف.
بػاب مػا جػاء فػي نػزكؿ العػذاب إذا لػـ يغيػر المنكػر،  ػاؿ الترمػذم حػديث  -كتػاب الفػتف ،الجـامع الصـحيح :أخرجو الترمذم 2

  .4/468. 2169حديث ر ـ  صحيح.
 .2361حديث ر ـ  باب ىؿ يقرع في القسمة؟ كاإلستياـ فيو. - ، كتاب الشركةالجامع الصحيح المختصر خارم:أخرجو الب 3

2/882.  
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بالمعركؼ كالنيي عف  األمرعمم كجكب مجمكعة األحاديث السابقة دلت لقد  كجو الدهلللة: 

كيتضػػح ىػػذا  ،ف ىػػـ لػػـ يفعمػػكا فسػػيناليـ العقػػاب مػػف اهلل تعػػالم، كا  المنكػػر مػػف خػػالؿ عمػػؿ جمػػاعي

لػك ك  ،خذ عمم يػد المخطػال ففػي ذلػؾ ىػالؾ لمجميػ ؤ لـ يي  فإحيث  ،بجالء في الحديث الثالث األمر

ف صػػمحت نكايػػا كمقاصػػد  ،خػػذ عمػػم أيػػدييـ ليمػػؾ المجتمػػ  بأسػػرهتػػرؾ المسػػئكلكف الظػػالميف كلػػـ يؤ  كا 

اسػية تقػاء الكػكارث السيالقائميف بيذه األعمػاؿ، كمػا أف المعارضػة الجماعيػة ىػي الكسػيمة الفاعمػة هلل

Fفاألحزاب ىي األكثر صالحا لمقياـ بيذه الفريضة ،شكاليا اهللجتماعية منيا كاهلل تصاديةبشتم أ

1
F. 

ضػعؼ المعارضػة  مقابػؿالقرضاكم مدل فعالية كنجاعة المعارضة الجماعية في  كيبيف د.

حيػث بػالمعركؼ كالنيػي عػف المنكػر  األمػر ػرب لتحقيػؽ المقصػكد بالقيػاـ بفريضػة األنيا كأ ،الفردية

ناىػػا ك كتيػػا كأثرىػػا فػػي مػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر معإذا أردنػػا أف يكػػكف لفريضػػة األ" :يقػػكؿ

كهلل بػد مػف تطػكير صػكرتيا  ،فال يكفي أف تظؿ فريضة فردية محدكدة األثػر محػدكدة القػدر ،عصرنا

عمػػم  كأف تؤلػػب القػػكل السياسػػية بحيػػث تقػػـك بيػػا  ػػكة تقػػدر عمػػم أف تػػأمر كتنيػػم كتنػػذر كتحػػذر...

F2"السمطة إذا طغت فتسقطيا بغير عنؼ
F. 

 ،الحاثػة عمػم األمػر بػالمعركؼ كالنيػي عػف المنكػر باألحاديػث ـاسػتدهللهللتيمف خػالؿ تتبػ  

كفي عصرنا كم  تعقيدات الحياة السياسية  ،األمر شمؿ الفرد كالجماعة فيرل أصحاب ىذا القكؿ أ

التأثير بالسمطة القائمة بتقديـ   فتستطي ،باألفرادتظير فعالية األحزاب لما تتمت  بو مف  كة كمقارنة 

 لمقياـ بيذه الفريضة الميمة. لمتصدلفاألكلكية تككف لزحزاب  ،النصح ليـ

 .أم كالجير بور مجمكعة األحاديث الحاثة عمم إبداء ال .2
                                                 

 .318، أزمة الحريات السياسية في الوطن العربي صالح: 1
 .149، من فقو الدولة في اإلسالم القرضاكم: 2
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 كمف جممة ىذه األحاديث:

  ػػػٍدًرمِّ أىف  النبػػػي ػػػًعيدو اٍلخي ػػػٍمطىافو اٍلًجيىػػػاًد  أىٍعظىػػػـً ًإف  مػػػف : " ػػػاؿ عػػػف أبػػػي سى ػػػٍدؿو ًعٍنػػػدى سي ػػػةى عى كىًممى

" اًئرو Fجى

1
F. 

  عف النبي  بف عبد اهلل عف جابر كرجػؿ  ػاؿ  ،حمػزة بػف عبػد المطمػبسػيد الشػيداء " : اؿ

F2"إلم إماـ جائر فأمره كنياه فقتمو
F.  

 ػػدِّيًؽ عػػف عػػف ـى الظ ػػًإف  النػػاس إذا رىأىٍكا  ػػاؿ: " رىسيػػكؿى الم ػػًو  أبػػي بىٍكػػرو الصِّ ػػذيكا عمػػم اًل فمػػـ يىٍأخي

ـٍ اهلل ًبًعقىابو منو" ،يىدىٍيوً  Fأىٍكشىؾى أىٍف يىعيم يي

3
F. 

م فػػي األحاديػػث حثػػت عمػػم الجيػػر بػػالرأ أف اهللتجػػاهىػػذا  أصػػحابهللؿ: يقػػكؿ دكجػػو اهللسػػت

 ،الجياد أنكاعكعدتو مف أعظـ  ،المسمميف أمر كهللةاألمكر الظالمة كالمجانبة لمصكاب الصادرة عف 

كاألحػزاب تقػـك بيػذا الػدكر مػف خػالؿ جرأتيػا  ،في منزلػة سػيد الشػيداء حمػزة رضػي اهلل عنػو كجعمتو

 ،مػف األفػراديبػيف أنيػا األ ػدر عمػم ىػذا األمػر  كالكا ػ  ،في أبداء الرأم إذا مػا ظمػـ الحػاكـ أك اسػتبد

 .فيحسب ليا الحاكـ المستبد ألؼ حساب ،لما ليا مف  كة كعطاء جماىيرم يحمييا كيناصرىا

ف األحاديػػػث حثػػػت عمػػػم العمػػػػؿ : إصػػػالح سػػػمي  عمػػػم ىػػػذه األحاديػػػػث بػػػالقكؿ كيعقػػػب د.

ذا ما  ،كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،كمن  الظالـ مف ظممو ،كعمم إبداء الرأم ،الجماعي كا 

Fفسيناليـ عقاب مف عند اهلل تعالم ،فكا عف ىذا األمرتخمٌ 

1
F. 

                                                 
الجيػػاد كممػػة حػػؽ عنػد سػػمطاف جػػائر  ػػاؿ الترمػػذم،  ؿضػػبػػاب مػػا جػاء أف -، كتػػاب الفػػتفالجــامع الصــحيح أخرجػو الترمػػذم: 1

  .4/471. 2174حديث ر ـ  حديث حسف ةريب.
كتاب معرفة الصحابة، ذكر إسالـ حمزة بف عبد المطمب،  ػاؿ الحػاكـ صػحيح  ،مستدرك عمط الصحيحينال :الحاكـأخرجو  2

 :الػػديف ناصػػر محمػػد ،األلبػػاني صػػحيح، ػػاؿ الشػػيخ األلبػػاني: حػػديث .  3/215. 4884حػػديث ر ػػـ  .كلػػـ يخرجػػو الشػػيخاف
 .2/215 .2308حديث ر ـ .المعارؼ مكتبة :الرياض. 5. طوالترىيب الترليب صحيح

 مف ىذه الدراسة. 132سبؽ تخريجو انظر  3
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 2ثالثًا: استدالليم بالقواعد الشرعية

تدؿ المجيػػػزكف لمتعدديػػػة الحزبيػػػة ضػػػمف األصػػػكؿ اإلسػػػالمية بمكافقػػػة التعدديػػػة الحزبيػػػة اسػػػ

Fلمجمكعة مف القكاعد الشرعية المستنبطة مف التشري  اإلسالمي

3
F. 

 

 

 كالقكاعد التي استدؿ بيا ىذا الفريؽ في حقيقتيا  كاعد أصكلية كىي:

Fليؿ عمم التحريـ""األصؿ في األشياء اإلباحة حتم يدؿ الدالقاعدة األولط: 

4
F. 

يقػػػكؿ المسػػػتدلكف بيػػػذه القاعػػػدة إف ىػػػذه  اعػػػدة كميػػػة تػػػنص عمػػػم أف األصػػػؿ فػػػي األشػػػياء 

إلػػم  -اإلباحػػة- كالتصػػرفات ىػػك الحػػؿ مػػا لػػـ يػػرد دليػػؿ معتبػػر ينقػػؿ ىػػذا األمػػر مػػف دائرتػػو األصػػمية

                                                                                                                                              
 .319، يأزمة الحريات في الوطن العرب صالح: 1
تعػػرؼ  ضػػية كميػػة  ىػػي كالقاعػػدة األصػػكليةعمػػم جميػػ  جزيئاتيػػا، ، كاصػػطالحان:  ضػػية كميػػة منطبقػػة القاعػػدة لغػػةن: األسػػاس 2

أحكػػاـ جزيئػػات مكضػػكعيا، نحػػك  كلػػؾ ىنػػا األمػػر لمكجػػكب مػػثالن، فإنػػو يػػدخؿ تحتػػو جزيئػػات تعػػرؼ منػػو أحكاميػػا، كالقاعػػدة 
الفقييػػة: ىػػي أصػػؿ فقيػػي كمػػي يتضػػمف أحكػػاـ تشػػريعية عامػػة مػػف أبػػكاب متعػػددة فػػي القضػػايا التػػي تػػدخؿ تحػػت مكضػػكعو. 

 . 1/420 .ـ1986. الصػػػػدؼ ببمشػػػػرز :كراتشػػػػي .1. طقواعــــد الفقــــو :مػػػػد عمػػػػيـ اإلحسػػػػاف المجػػػػددممح ،البركتػػػػي انظػػػػر:
ــة الســائل شــرح بغيــة اآلمــلأ :محمػػد بػػف إسػػماعيؿ األميػػر ،الصػػنعاني  مؤسسػػة :بيػػركت .1ط .صــول الفقــو المســمط إجاب

النػدكم، عمػي  . 1/25. ىػدؿالسػياةي كالػدكتكر حسػف محمػد مقبػكلي األ تحقيؽ: القاضي حسيف بػف أحمػد .ـ1986 .الرسالة
 .7 .ـ2000 دار القمـ. :دمشؽ .5. طالقواعد الفقيية أحمد:

 .206، التعددية الحزبية في ظل الدولة اإلسالمية الشادكر. 3
ىذه  اعدة أصكلية ليست محؿ اتفاؽ، ك اؿ بعضيـ أف ألصؿ في األشػياء التك ػؼ حتػم يػدؿ الػدليؿ عمػم الحكػـ،  كىػذا مػا  4

نيفة، كأخذ الجميكر بالقاعدة، كتنص القاعدة أنػو إذا ك ػ  الخػالؼ فػي حكػـ  شػيء فػي الشػرع ىػؿ ىػك عمػم ذىب إليو أبك ح
دار  : بيػركت. 1ط .ألشباه والنظائر :عبد الرحمف بف أبي بكػر، السيكطي اإلباحة أـ النيي؟ حكـ بأنو عمم اإلباحة. انظر:

 .4/322، في أصول الفقولبحر المحيط ا :الزركشيك  . 1/60 ىػ.1403. الكتب العممية
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األحػزاب دائرة أخرل، كالذم يدعي عمػم خػالؼ األصػؿ ىػك المطالػب بالػدليؿ لبيػاف صػدؽ دعػكاه، ك 

 ظاىرة لـ يرد فييا نص شرعي يحرميا أك يمنعيا، فتبقم عمم أصميا كىي اإلباحة.

كالعقكد كاف األصػؿ فيػو الحػؿ حتػم يػأتي مػا " عمم ىذا اهللستدهللؿ: الصاكم معمقان يقكؿ د. 

 ،كتفػػػي بالحاجػػػة ،يػػدؿ عمػػػم التحػػريـ، فػػػإذا مػػػا استخمصػػنا صػػػياةة لتعدديػػة حزبيػػػة تحقػػػؽ المصػػمحة

دـ كلـ تصػط كتحفظ لو حقك يا في الر ابة كالمحاسبة... ،مف جكر الحكاـ المستبديفكتصكف األمة 

سػػكاء أكػػاف نصػػا جزئيػػان أك  اعػػدة كميػػة، فػػإف األصػػؿ فيػػو الحػػؿ ىػػذه الصػػياةة بمحكػػـ فػػي الشػػريعة، 

 .1F"كعمم مدعي المن  إ امة الدليؿ

 ، يقػكؿ:الحظػرالقرضاكم أنو هلل يكجد نص شرعي يخرج األحزاب مف الحػؿ إلػم كيؤكد د. 

المنػ  الشػرعي إذ  ،هلل يكجد مان  شرعي مف كجػكد أكثػر مػف حػزب سياسػي داخػؿ الدكلػة اإلسػالمية"

2يحتاج إلم نص كهلل ف"
F،  كيتاب  فيػرد عمػم مػا سػماه فتػاكل جريئػة بتحػريـ تكػكيف الجماعػات لنصػرة

 ،الشػػرع بغيػػر بينػػةكتيجػػـ عمػػم  ،كىػػذه جػػرأة ةريبػػة عمػػم ديػػف اهلل" :فػػي الػػديف كأنيػػا ابتػػداعاإلسػػالـ 

حػػػػؿ اهلل بغيػػػػر سػػػػمطاف، فاألصػػػػؿ فػػػػي األشػػػػياء كالتصػػػػرفات المتعمقػػػػة بعػػػػادات النػػػػاس كتحػػػػريـ لمػػػػا أ

F3"كمعامالتيـ اإلباحة، كتككيف الجماعات العاممة لإلسالـ منيا
F. 

                                                 
 .75، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 1

 .84، في النظام السياسي لمدولة اإلسالميةكانظر نفس الفكرة عند العكا:  .147، من فقو لدولة في اإلسالم القرضاكم: 2

 .158، من فقو لدولة في اإلسالم القرضاكم: 3
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 اإلباحػة األشػياءفػي  األصػؿ اعػدة  إلػمالمنطػؽ السػميـ المسػتند  أففيمػي ىكيػدم  د. كيرل

 األمػكرالسػنة ىػك مػف  أكف ان عنػو فػي القػرآلػيس منييػ أمػركػؿ  أف ،مير مطمػئفيقػرر بضػ أفتدعكه 

Fحتم كلك لـ يكف معمكهلل بو في زمف النبكة ،المباحة

1
F. 

اإلباحة إهلل ما  تبيذه القاعدة: إف القاعدة بينت أف األصؿ في التصرفا ؿخالصة اهللستدهلل

يدؿ  يح هلل مف الكتاب كهلل مف السنةصر  كهلل يكجد نص شرعي ،كرد فيو نص ينقمو مف دائرة اإلباحة

أمػػػر  فيػػػي كمػػػا ىػػػك معمػػػكـك  ،عمػػػم تحػػػريـ تكػػػكيف الجماعػػػات السياسػػػية كاألحػػػزاب بمفيكميػػػا الحػػػالي

كلػـ يكجػد فػي  ،المسممكف في السابؽ كلـ يعرفو بمفيكمو المعاصر،  بؿ ذلؾ ان عركفلـ يكف م محدث

م إشػػارة مػػنيـ تػػدؿ عمػػم رفضػػيـ ليػػذه كتابػػات الفقيػػاء القػػدامم مػػا يػػدؿ عمػػم تحػػريـ أك إباحػػة أك حتػػ

Fعمم اإلباحة األصمية إ امة األحزابفيبقم حكـ  ،األحزاب

2
F. 

 F3""ما هلل يتـ الكاجب إهلل بو فيك كاجب :القاعدة الثانية

كهلل يمكػف تحقيقػو إهلل  ،إذا تكجب أمر كتعيف تحقيقوأنو  تنص القاعدة عمم كجو اهللستدهللؿ:

كتعػػيف فعمػػو لتك ػػؼ تحقيػػؽ  ،أصػػبح ىػػذا األمػػر كاجػػب ،الكجػػكب رمػػف خػػالؿ أمػػر حكمػػو عمػػم ةيػػ

المحافظػة  إلػممػف األمػكر التػي دعػا اإلسػالـ  ىنػاؾ كثيػران فػإف  ،فإذا كاف األمر كذلؾ ،الكاجب عميو

 ،كالحفػػػاظ عمػػػم كيػػػاف األمػػػة ،الشػػػكرل :لممجتمػػػ  اإلسػػػالمي كمنيػػػا أساسػػػان كجعميػػػا  ،عمييػػػا كرعايتيػػػا

                                                 
 .64، اإلسالم والديمقراطية ىكيدم: 1
 .206، التعددية الحزبية في ظل الدولة اإلسالمية الشادكر: 2
 اعدة أصكلية ك   الخالؼ حكليا بيف المذاىب الفقييػة، ككصػؿ الخػالؼ داخػؿ المػذىب الكاحػد، ككثػر بيػا التفصػيؿ كالتقيػد  3

 ق.1404 .ب العربػػيدار الكتػػا :بيػػركت .1. طإلحكــام فــي أصــول األحكــاما :عمػػي بػػف محمػػد، أبػػك الحسػػف ،اآلمػػدمأنظػػر: 
الموافقـات فـي أصـول  خمي الغرنػاطي المػالكي:أبك إسحاؽ، إبراىيـ بف مكسم الم الشاطبي، .1/153. سيد الجميمي تحقيؽ:
لقواعـــد والفوائـــد ا :عمػػػي بػػػف عبػػػاس الحنبمػػػي ،البعمػػػي .1/125. تحقيػػػؽ: الشػػػيخ عبػػػداهلل دراز دار المعرفػػػة. :بيػػػركت. الفقـــو

 .1/94 .تحقيؽ: محمد حامد الفقي .ـ1956 .مطبعة السنة المحمدية :القاىرة .األحكاماألصولية وما يتعمق بيا من 
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فيػػذه األمػػكر ىػػي عمػػدة النظػػاـ  ،معركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػركاألمػػر بػػال ،كالنصػػح كالتقػػكيـ لمحػػاكـ

إهلل ألمكر هلل تتحقؽ كىذه ا ،بدهلللة نصكص عديدة كىي متكجبة عمم المسمميف ،السياسي اإلسالمي

فػػإذا كانػػت ىػػذه األمػػكر كاجبػػة كهلل  ،مػػف خػػالؿ عمػػؿ جمػػاعي مػػنظـ حتػػم تػػؤتي أكميػػا عمػػم المجتمػػ 

Fب كاجبة ألنو هلل يتحقؽ الكاجب إهلل بياأصبحت األحزا ،إهلل بقياـ األحزاب ؽتتحق

1
F. 

يقتضػي  يػاـ تكػتالت شػعبية  ،أف إ امة ىػذا الكاجػب عمػم كجيػو هلل شؾ": الصاكم يقكؿ د.

السػػمطاف كاسػػتطالتيـ عمػػم  أصػػحابما ك ػػد أثبتػػت ك ػػائ  التػػاريخ تسػػمط هلل سػػيٌ  ،تتػػكلم ىػػذه الميمػػة

ك ػػد  ،دكل ليػػا أمػػاـ جبػػركت الطغػػاةفالمعارضػػة السياسػػية هلل جػػ ،الػػذيف يػػأمركف بالقسػػط مػػف النػػاس

F2"الحزب أكثر فعالية كأعمؽ أثرا أفانتيت التجارب السياسية المعاصرة 
F. 

حرمػة ف ،هلل يػتـ الكاجػب إهلل بػو فيػك كاجػبا نػو مػعمم نفس الفكرة مف أالقرضاكم  د. كيؤكد

 ،ينظـ الصػؼبؿ يحتاج إلم جيد جماعي  ،عمم كيانو هلل يتـ بجيكد فردية متفر ةاإلسالـ كالحفاظ 

هلل كيػػؼ نكاجػػو ىػػذه القػػكل؟ كيطػػرح تسػػاؤ  ،تعمػػؿ بصػػكرة كتػػؿ  كيػػة لإلسػػالـما أف القػػكل المعاديػػة سػػيٌ 

عػػالء كممتػػو ،كتحريػػر أرضػػو ،اإلسػػالـف العمػػؿ الجمػػاعي لنصػػرة : إكينيػػي فكرتػػو بػػالقكؿ فريضػػة  ،كا 

Fذا الكاجبتقـك بي كأحزابتككيف جماعات  كطريؽ ذلؾ ،كضركرة يكجبيا الديف كيحتميا الكا  

3
F. 

كيطػرح  ،طبيمػة أف األحػزاب كاجبػة لغيرىػا لتك ػؼ تحقيػؽ أمػكر كاجبػة عمييػا يؤكد د. كأخيران 

ـ يػػػتهلل مػػػا  إفٌ كالقاعػػػدة الشػػػرعية  ،اذ  ػػػرارات تػػػؤثر عمػػػم المجمػػػكعبػػػأم حػػػؽ يسػػػتبد فػػػرد باتخػػػ :سػػػؤاهللن 

                                                 
 .159، من فقو الدولة في اإلسالم القرضاكم: .8، صالتعددية السياسية في الدولة اإلسالمية :الصاكم 1
 .80، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 2
 .159، سالممن فقو الدولة في اإل :القرضاكم 3
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كىػي كاجبػة هلل تػتـ فػإذا كانػت الشػكرل  ،تب  كالمو بمثاؿ يكضح الفكػرةكيي  ؟الكاجب إهلل بو ىك كاجب

Fفقياميا كاجب ،إهلل بقياـ المعارضة كتعدد األحزاب

1
F. 

تحقيػػؽ  إلػػمكالسػػبيؿ  ،كاجبػػة يػػأثـ تاركيػػا ان ف ىنػػاؾ أمػػكر إخالصػػة اهللسػػتدهللؿ بيػػذه القاعػػدة: 

 ، فأضػحتكتسػعم لتحقيػؽ ىػذه الكاجبػات ،ىذه الكاجبػات ىػك إنشػاء جماعػات تعمػؿ بصػكرة منظمػة

 . يتـ الكاجب إهلل بياألنو هلل ؛بحكـ الكاجب لغيرىا

 

 

 

 2""المصالح المرسمة: الثالثة القاعدة

ىناؾ مصالح لـ يرد الشػرع بػدليؿ عمػم اعتبارىػا أك  فإ :بالمصالح المرسمة اهللستدهللؿكجو 

خاصػة مػ  تعقيػدات  ،كمنيا التعددية الحزبية فيي كفيمة لتحقيػؽ جػزء مػف مصػالح المجتمػ  ،إلغائيا

 .معاصرالشؤكف السياسية في ك تنا ال

                                                 
 .349، اإلسالم وحقوق اإلنسان طبيمة: 1
المصمحة: ىي جمب المنفعة كدف  المضػرة أم المفسػدة، كتنقسػـ  المصػمحة إلػم ثػالث أ سػاـ: المصػمحة المعتبػرة كىػي التػي  2

 باهللعتبار، شيد ليا الشرع باهللعتبار، كمصمحة ممغاة شيد الشرع ببطالنيا، كمصمحة مرسمة لـ يشيد الشرع ليا بالبطالف كهلل
كمػػف األمثمػػة عمػػم المصػػالح المرسػػمة جمػػ  القػػرآف، كتػػدكيف الػػدكاكيف، كتضػػميف الصػػناع  ػػاؿ بيػػا المالكيػػة كالحنابمػػة كنسػػب 

أبػك  ،الغزالػيانظػر: ىبيف اجتيػادات بنيػت عمػم المصػمحة. نػو كجػد فػي فقػو المػذلحنفيػة إنكارىػا مػ  بيػاف العممػاء أمشافعية كال
تحقيػؽ: محمػد عبػد السػالـ  ق.1413 الكتػب العمميػة :بيػركت .1. طي عمـم األصـولفـ تصـفطلمسا :محمػد بػف محمػد، حامد

 .188، الوجيز في أصول الفقو زيداف: .1/173 .عبد الشافي



 

 138 

ف إ" يقػكؿ: ح فػي زمػف كثػرت تعقيداتػوالنظػر فػي بػاب المصػال ضػركرةعمػارة عمػم  يؤكد د.

ككػػػذلؾ  ،الشػػػكرل الجماعيػػػة كػػػـ لممجتمعػػػات المعاصػػػرة  ػػػد اسػػػتمـزتعقػػػد شػػػؤكف السياسػػػة لمنػػػاس كالح

 د ةدا صعب المناؿ مػا  اهلل تصادفي السياسة أك في  إماالعدؿ  إف... مةالمعارضة الجمعية المنظ

كالنصػػح فػػي جماعػػات كأحػػزاب  اهللنتظػػاـتػػتح ألصػػحاب المصػػمحة فيػػو مػػف جميػػكر األمػػة فػػرص  لػػـ

1تحقيؽ ىذا العدؿ المنشك" إلمسياسية تسعم عبر الطرؽ المتميزة 
F. 

يبػػػيف نظرتػػػو فػػػي  ،عمػػػم لسػػػاف الشػػػيخ عبػػػد الػػػرحمف عبػػػد الخػػػالؽ ىكيػػػدم كالمػػػان  كرد د.كييػػػ

لمؤسسػػات كالكسػػائؿ "األحػػزاب كالجمعيػػات" ليسػػت ف ىػػذه ا: إكمػػف جممػػة مػػا  ػػاؿ ،التعدديػػة الحزبيػػة

ثمان  حرامان  Fبؿ ىي مصالح مرسمة لـ يأت نص شرعي بإلغائيا ،بذاتيا كا 

2
F. 

 

 :مصمحة اعتبارىاكمف األمكر التي تحققيا األحزاب في  ،فاألحزاب مصمحة مرسمة

األحػػزاب كاسػػتطاعت  ،ف األمػػة اإلسػػالمية كانػػت ميػػددة فػػي دنياىػػا كدينيػػا مػػف  بػػؿ المعتػػديفإ . أ

 ،تحرر الشعكب اإلسالمية فأالسياسية عف طريؽ استقطاب المشاعر كتنظيـ حركة المكاطنيف 

Fفكانت األحزاب مصمحة عممت عمم تحرير الشعكب

3
F. 

 ،كتجنػػب النػػاس الك ػػكع بػػالحرج ،حيػػث تمثػػؿ انتقػػاؿ السػػمطة بطريقػػة سػػممية ،األحػػزاب مصػػمحة . ب

Fكىذه مصمحة ظاىرة جمية

4
F. 

                                                 
 .349، اإلسالم وحقوق اإلنسان عمارة: 1
 .74، اإلسالم والديمقراطية ىكيدم: 2
 .208، التعددية الحزبية في ظل الدولة اإلسالمية الشادكر: 3

 
 .208المرج  السابؽ، 4
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التي بدكنيا يفكت عمم  األمة تحقؽ مصالح ،مف المصالح المرسمة نكعية السياس فاألحزاب 

 . عديدة األمة حقكؽ كمصالح
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F"سد الذرائ : القاعدة الرابعة

1
F كالنظر لممآهللتF

2
F". 

مػػف كتػػاب  أنقػػؿ كالمػػان  أف أكد ،فػػي بيػػاف كجػػو اسػػتدهللؿ ىػػذا الفريػػؽ بيػػذه القاعػػدة البػػدء بػػؿ 

عنػكاف سػد  أكرد أفبعػد  صاحبو يقكؿ ،يبيف حقيقة سد الذرائ  ،يأصكلكىك كتاب  ،المك عيف إعالـ

طيريؽو ": الذرائ  ؿي إلىٍييىا إهلل  ًبأىٍسبىابو كى قىاًصدي هللى ييتىكىص  كانت طيري ييىا كىأىٍسبىابييىا  ،إلىٍييىا تفضيلىم ا كانت اٍلمى

ػاًت كىاٍلمى  ،تىاًبعىةن ليا ميٍعتىبىػرىةن بيػا ر مى سىػاًئؿي اٍلميحى ػاًئيىا إلىػم فىكى سىػًب إٍفضى ٍنػً  منيػا ًبحى عىاًصػي فػي كىرىاىىًتيىػا كىاٍلمى

ايىاًتيىػػا كىاٍرًتبىاطىاًتيىػػا بيػػا ػػاًئيىا إلىػػم  ،ةى سىػػًب إٍفضى ٍذًف فييػػا ًبحى ب ًتيىػػا كىاإٍلً بىػػاًت فػػي مىحى ػػاًت كىاٍلقيري ػػاًئؿي الط اعى سى كىكى

ايىًتيىػػا قٍ  ،ةى ػػػكًد تىاًبعىػػةه ًلٍممى ًسػػيمىةي اٍلمىٍقصي ػػكدً فىكى ػػكده  ،صي ػػػا مىٍقصي ىيمى ًكالى ػػػكده  ىٍصػػدى اٍلغىايىػػاتً  ،كى كىًىػػػيى  ،لىًكن ػػوي مىٍقصي

ػػاًئؿً  سى ػػكدىةه  ىٍصػػدى اٍلكى ػػاًئؿي تيٍفًضػػي إلىٍيػػوً  ،مىٍقصي سى لىػػوي طيػػريؽه كىكى ـى الػػر بُّ تىعىػػالىم شػػيئا كى ػػر  رِّمييىػػا  ،فػػإذا حى فإنػػو ييحى

تىٍثبً  يىٍمنى ي منيا تىٍحًقيقنا ًلتىٍحًريًمًو كى اهي كى ٍنعنا أىٍف ييٍقرىبى ًحمى مى سىاًئؿى كىالذ رىاًئ ى اٍلميٍفًضيىةى إلىٍيًو  ،يتنا لو كى لىٍك أىبىاحى اٍلكى كى

ا ًلمت ٍحًريـً  ٍةرىاءن ًلمنُّفيكًس ًبوً  ،لىكىافى ذلؾ نىٍقضن بىاءً  ،كىاً  تيوي تىعىالىم كىًعٍمميوي يأبي ذلؾ كيؿ  اإٍلً F3"كىًحٍكمى
F. 

 

                                                 
منػػ  األمػػر الػػذم  :الػػذرائ  ىػػي الكسػػائؿ، كالذريعػػة ىػػي الكسػػيمة كالطريػػؽ إلػػم الشػػيء سػػكاء مصػػمحة أك مفسػػدة، كسػػد الػػذرائ  1

كتكػكف المصػػمحة فيػػو  ،مػػا يفضػي إلػػم مفسػدة نػػادرا :أنػكاع ةظػاىره الجػػكاز إذا أفضػم إلػػم مفسػدة أك ممنػػكع، كىػي عمػػم ثالثػػ
ب ففيػو مفسػدة مرجكحػة باتخػاذه خمػران، كىػذا النػكع لػـ يعتبػره الشػرع لككنيػا مفسػدة مرجكحػة، كالثانيػة: مػا راجحة، كزراعة العن

فمفسدتو أرجػح مػف مصػمحتو كبيػ  السػالح فػي ك ػت الفػتف، كالثالثػة: المفسػدة الناتجػة عػف اسػتعماؿ  ،يفضي إلم مفسدة كثيرا
كع فػي النػ الربا، كك   الخالؼ بيف المذاىب بي  لمكصكؿ إلمكمف يتكسؿ بال ،المكمؼ ألمر ةير ما كض  لو فتحصؿ مفسدة

ؿ اآلخػركف هلل تمنػ . انظػر: أتمن  إلفضائيا إلم مفسدة أـ هلل؟ فذىب الحنابمة كالمالكية بػالمن  سػدا لذريعػة ك ػا الثاني كالثالث
دار  :شػػؽدم .1طمعجــم مصــطمحات أصــول الفقــو.   طػػب، مصػػطفم سػػانك:  .195، صالــوجيز فــي أصــول الفقــو زيػػداف:
 .132-213ـ. 2002الفكر. 

إلػم  رإليو الفعػؿ مشػركعا لمصػمحة فيػو تسػتجمب أك لمفسػدة تػدرأ فتبنػم عميػو اإلحكػاـ بػالنظلم ما يؤكؿ كيفضي ىك النظر إ 2
 .4/194 ،الموافقات في أصول الفقو :انظر: الشاطبي مآلو.

 .عـالم المـوقعين عـن رب العـالمينإ :سػعد الدمشػقيشػمس الػديف محمػد بػف أبػي بكػر بػف أيػكب بػف   ،أبػك عبػد اهلل ،الزرعػي 3
 .3/135 .تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد ـ.1973. دار الجيؿ :بيركت
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، اهللتجػاه بسػد الػذرائ ىػذا  أصػحابحتم يتجمػم لنػا كيػؼ اسػتدؿ  بقان سا ذكرت كالـ الزرعي

مبػاح  إلػمكالطريؽ  ،حراـ حراـ إلمفالطريؽ  ،لمحـر فتأخذ حكمو أكتككف كسيمة لمحمؿ   د الذرائ ف

فكمػػا أف  ،فػػإف الذريعػػة ىػي الكسػػيمة" :يقػكؿ اإلمػػاـ القرافػي ،الكسػػائؿ تأخػذ حكػػـ المقاصػػد فكأ ،مبػاح

كىػػػي  :مقاصػػػد :... كمػػػكارد األحكػػػاـ عمػػػم  سػػػميففكسػػػيمة الكاجػػػب كاجبػػػة ،مػػػةكسػػػيمة المحػػػـر محر 

كحكميػػا حكػػـ مػػا  ،كىػػي الطػػرؽ المفضػػية إلييػػا :ككسػػائؿ ،المتضػػمنة لممصػػالح كالمفاسػػد فػػي أنفسػػيا

كالكسػػيمة إلػػم  ،ةيػػر أنيػػا أخفػػض رتبػػة مػػف المقاصػػد فػػي حكميػػا ،أفضػػت إليػػو مػػف تحػػريـ كتحميػػؿ

لم أ بح المقاصد أ بح الكسائؿك  ،أفضؿ الكسائؿأفضؿ المقاصد  لم ما يتكسط متكسطة ،ا  F1"كا 
F. 

األحػػػزاب  اعتبػػػار باإلمكػػػاف"بقكلػػػو: اسػػػتدهللليـ بقاعػػػدة سػػػد الػػػذرائ  يكجزىػػػا الدكسػػػكي  جػػػوكك 

األمػف  إشػاعة إلػمفتػؤدم  ،كطغياف السمطة الحاكمة اهللستبدادكالتعددية الحزبية كسيمة كذريعة لمن  

العنػػؼ بسػػبب مػػا  إلػػمكالمجػػكء  ،كالتػػكترات المسػػمحة اهللضػػطرابات السياسػػي كمنػػ  ك ػػكع كاهللسػػتقرار

كمػػػا تمنحػػػو مػػػف فػػػرص متكافئػػػة لمقػػػكل المعارضػػػة فػػػي  ،تػػػكفره مػػػف حريػػػة التفكيػػػر كالتعبيػػػر كالتنظػػػيـ

F2"المشاركة كالمنافسة السممية في إدارة شؤكف الدكلة كالمجتم 
F. 

األفعػػاؿ  مػػآهللتالنظػػر فػػم " :يقػػكؿ اإلمػػاـ الشػػاطبيفكأمػػا عػػف اعتبػػار النظػػر فػػي المػػآهللت 

كذلػػؾ أف المجتيػػد هلل يحكػػـ عمػػم فعػػؿ مػػف  ،كانػػت األفعػػاؿ مكافقػػة أك مخالفػػة معتبػػر مقصػػكد شػػرعان 

                                                 

 
ــواء الفــروقا :أحمػػد بػػف إدريػػس الصػػنياجي ،أبػػك العبػػاس ،القرافػػي1 ــوار البــروق فــي أن . 1". طمــع اليــوامش "لفــروق أو أن

 .2/61 .كرتحقيؽ: خميؿ المنص .ـ1998 .دار الكتب العممية :تبيرك 

 .163، التعددية الحزبية في الفكر اإلسالمي الحديث الدكسكي: 2
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 ،إهلل بعػػد نظػػره إلػػم مػػا يػػؤكؿ إليػػو ذلػػؾ الفعػػؿ ،األفعػػاؿ الصػػادرة عػػف المكمفػػيف باإل ػػداـ أك باإلحجػػاـ

F1"مشركعا لمصمحة فيو تستجمب أك لمفسدة تدرأ
F. 

ممػػا يجػػب  ،ممػػآهللت فػػي األمػػكر كمػػا تفضػػي إليػػوالنظػػر ل إف :ىػػذا اهللتجػػاه أصػػحابيقػػكؿ 

ك ػػد يكػػكف ةيػػر  ،مآلػػو باعتبػػاركلكػػف يمنػػ   مشػػركعان  األمػػر فقػػد يكػػكف ،األحكػػاـ بػػؿ إجػػراء  اعتبػػاره

Fمآلو باعتبارمشركع كيترخص فيو 

2
F. 

صػد الشػريعة مػف مقا أف ما  الكه ،ىذا الفريؽ عمم ىذه القاعدة أكردىاكمف التطبيقات التي 

بالصػبر عمػم الحػاكـ الظػالـ بدهلللػة  األمػرك  ،كمن  الخركج المسمح عمػم الحػاكـ ،اهللستقرار السياسي

 :الشكاىد التالية

  ٍبدى الم ًو ـٍ ":  اؿ رسكؿ الم ًو  أفعف عى ٍكفى ًإن كي نىػا سىتىرى كنىيىػا  ػالكا فمػا تىٍأميري بىٍعًدم أىثىرىةن كىأيميكرنا تيٍنًكري

ق  يا رىسيكؿى  ـٍ حى ق كيـالم ًو  اؿ أىدُّكا ًإلىٍيًي ميكا الم وى حى سى ـٍ كى F3"ٍ يي
F. 

 ػػاًف  ػػاؿ ذىٍيفىػػةى بػػف اٍليىمى كيٍنػػتي أىٍسػػأىليوي عػػف  كػاف النػػاس يىٍسػػأىليكفى رىسيػػكؿى الم ػػًو  :عػف حي ٍيػػًر كى عػف اٍلخى

افىةى أىٍف ييٍدًركىًني فقمت ٍيػًر  يا رىسيكؿى الم ػًو ًإن ػا كنػا فػي :الش رِّ مىخى اءىنىػا اهلل بيػذا اٍلخى شىػر  فىجى اًىًمي ػةو كى جى

ٍيًر شىر   اؿ ٍيػرو  ػاؿ :"نعـ" فقمت: فىيىٍؿ بىٍعدى ىذا اٍلخى " : ىؿ بىٍعدى ذلؾ الش رِّ مف خى ػفه ًفيػًو دىخى "نعػـ كى

نيوي  اؿ : مت يىٍيديكفى ًبغىٍيًر ىىٍدًيي تى يىٍستىنُّكفى  ىٍكـه : "كما دىخى " فقمتًبغىٍيًر سين ًتي كى تيٍنًكري  :ٍعًرؼي منيـ كى

ٍيػػًر مػػف شىػػر   ػػاؿ ـى مػػف :ىػػؿ بىٍعػػدى ذلػػؾ اٍلخى يىػػن  ػػاةه عمػػم أىٍبػػكىاًب جى ـٍ ًإلىٍييىػػا  ىػػذىفيكهي "نعػػـ ديعى ػػابىيي فييػػا  "أىجى

                                                 
 .4/194 ،الموافقات في أصول الفقو الشاطبي: 1
 .81، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 2
حػديث ر ػػـ . اسػتركف بعػػدم أمػكر تنكركنيػ بػػاب  ػكؿ النبػي  -كتػاب الفػتف ،الجـامع الصــحيح المختصـر أخرجػو البخػارم: 3

حديث  باب كجكب الكفاء ببيعة الخمفاء األكؿ فاألكؿ. -كتاب اإلمارة ،صحيح مسمم . كنحكه أخرجو مسمـ: 6/2588. 664
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ـٍ لنػا  ػاؿ :فقمت يىتىكىم ميػكفى ًبأىٍلًسػنىًتنىا"  مػت: يا رىسيكؿى الم ًو ًصػٍفيي رىسيػكؿى  يػا :"نعػـ  ىػٍكـه مػف ًجٍمػدىًتنىا كى

كىنًػػي ذلػػؾ  ػاؿ " فقمػت :الم ػًو فمػػا تىػرىل إف أىٍدرى ـٍ ػػامىيي مى ػةى اٍلميٍسػػًمًميفى كىاً  مىاعى ـي جى فىػػًإٍف لػـ تىكيػػٍف ليػػـ  :"تىٍمػػزى

اـه  اؿ مىاعىةه كهلل ًإمى رىةو حتػم ييػٍدًركىؾى : جى لىػٍك أىٍف تىعىػض  عمػم أىٍصػًؿ شىػجى "فىػاٍعتىًزٍؿ ًتٍمػؾى اٍلًفػرىؽى كيم يىػا كى

F1"تي كىأىٍنتى عمم ذلؾاٍلمىكٍ 
F. 

ف فيػو فػتح كأ ،اإلمػاـيتبػيف فشػؿ الخػركج المسػمح عمػم  اإلسالميريخ تامف خالؿ استقراء ال

را ػػة الػػدماءة بػػاب الفتنػػل  اإلسػػالميكأمكػػف لمفكػػر  ،كالتعدديػػة أمػػر  ػػائـ ،كػػاف الخػػالؼ حقيقػػة فػػإذا ،كا 

ؽ مقصػكد الشػػارع الحكػػيـ ف فػي ذلػػؾ تحقيػػ، فػػإالفتنػػة فكتػأميكضػ  صػػيغة تسػتكعب ىػػذه المعارضػػة 

ا ػؿ  فإنيػايػة مفسػدة ف كػاف فػي التعددكا   ،إشػاعة اهللسػتقرارمؿ عمم كالع ،الفتف إلمفي  ط  الذريعة 

فسدة كالم ،التي سرعاف ما تنفجر عمم شكؿ ثكرات كانقالبات مسمحة ،المعارضة السرية أماـمفسدة 

Fة مقابؿ المصالح المحققةفي التعددية ىي مفسدة متكىم

2
F. 

منػػػ   إلػػػمالتعدديػػػة ذريعػػػة  إف": الصػػػاكم حيػػػث يقػػػكؿ بيػػػذه القاعػػػدة د. اهللسػػػتدهللؿخػػػص يم

بمػػا تشػػيعو مػػف  ،أخػػرلكالثػػكرات المسػػمحة مػػف ناحيػػة  اهللضػػطراباتلػػم منػػ  كا   ،مػػف ناحيػػة اهللسػػتبداد

ضػػػة مػػػف المشػػػاركة فػػػي السػػػمطة... كبمػػػا تتيحػػػو لممعار  ،النسػػػبي فػػػي األكضػػػاع السياسػػػية اهللسػػػتقرار

F3"رائ  تأخذ حكـ المقاصد كالغايات حال كحرمةالذ أككالكسائؿ 
F. 

                                                 
 مف ىذه الدراسة. 90سبؽ تخريجو، انظر:  1
 .80، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 2
 .85المرج  السابؽ،  3
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 :من المعقولأدلتيم رابعًا: 

 اهللسػتدهللهللتضمف إطػار األصػكؿ اإلسػالمية بجممػة مػف  األحزاباستدؿ المجيزكف إل امة 

 :العقمية األدلةىذه  فكم ،كجو اهللستدهللؿ بيا اكبينك  ،العقمية

Fالتعددية الحزبية كتعدد المذاىب الفقيية .1

1 

و شػيخ ذىب لػمػفال ،أف التعددية الحزبيػة شػبيية بالمػذاىب الفقييػة اهللتجاهصحاب ىذا يرل أ

ككجػػػػد  ،المجػػػاهللتفػػػػي شػػػتم  كاهللجتيػػػاداتيقػػػدـ الحمػػػكؿ كاألحكػػػػاـ كالفتػػػاكل  كىػػػػك ،كتالميػػػذ كأتبػػػاع

فقػػػد  ،فيػػػي بػػػذلؾ تشػػػبو األحػػػزاب السياسػػػية ،ىػػػـأراؤ كتباينػػػت  ،اهللخػػػتالؼ بػػػيف تمػػػؾ المػػػدارس الفقييػػػة

أف يتبنػػم حػػزب أف الشػػكرل كػػ ،فيمػػا بينيػػا كتتبنػػم فكػػرة معينػػة تػػرل أنيػػا الصػػكاب زاباألحػػتختمػػؼ 

 أفكػػػاربينمػػػا يتبنػػػم حػػػزب آخػػػر  ،كأف الرئاسػػػة مقيػػػدة بمػػػدة معينػػػة ،كأنػػػو يحػػػؽ لممػػػرأة العمػػػؿ ،ممزمػػػة

كأف مػدة الرئاسػة مػدل  ،نو هلل يحػؽ لممػرأة العمػؿ، كأممة كليست ممزمةفيرل أف الشكرل معٌ  ،ضة منا

 ،فمػف يقتنػ  مػف النػاس بأفكػاره ينتخبػكه لمحكػـ ،ك د يكجد حزب يتكسط بيف الفكريف السابقيف ،الحياة

 بمػػذىب دكف اآلخػػر باألخػػذحيػػث يتفػػاكت النػػاس  ،فيػػي بػػذلؾ تتشػػابو مػػ  تعػػدد المػػذاىب اإلسػػالمية

Fالصكاب إلم رب نو أأحسب نظرتو 

2
F. 

                                                 
ىب الفقييػػة عديػػدة كلكنيػػا ذىبػػت بػػذىاب أمتيػػا كعػػدـ تػػدكيف تالميػػذىـ، كبقػػي منيػػا أربػػ ، لكػػؿ منيػػا مػػنيج أصػػكلي فػػي المػػذا 1

مامو أبك حنيفة، النعماف بف ثابت الككفي، )  -ػىػ80استنباط اإلحكاـ  د تتفؽ أك تختمؼ فيما بينيا، كىي: المذىب الحنفي، كا 
مػىػػ150 (، تػػكفي بالمدينػػة، كالمػػذىب ػىػػ179 -ػىػػ93امػػو مالػػؾ بػػف أنػػس األصػػبحي، ) (، كتػػكفي بغػػداد، كالمػػذىب المػػالكي، كا 

مامو محمد بف إدريػس الشػافعي، ) مامػو أبػك عبػد اهلل، ػىػ204 -ػىػ150الشافعي، كا  (، تػكفي فػي مصػر، كالمػذىب الحنبمػي، كا 
الفقييـــة األربعـــة المـــذاىب  ي بغػػػداد. انظػػػر: تيمػػػكر، أحمػػػد باشػػػا:(، تػػػكفي فػػػػىػػػ241 -ػىػػػ164أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ الشػػػيباني، )

 تحقيؽ: محمد أبك زىرة. ـ.1969لجنة نشر المؤلفات التيمكرية.  :القاىرة .وانتشارىا عند جميور المسممين
 دار الشػركؽ. :القػاىرة .2؟. طىـل اإلسـالم ىـو الحـل لمـاذا وكيـف عمػاره: . 151، من فقو الدولة في اإلسالمالقرضػاكم:  2

 .86 ـ.1998
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شػيء  أشػبوتعػدد األحػزاب  إف" :فقػو الدكلػةمػف  كم في كتابػواالقرض كيكضح كجو الشبو د.

الفقيي ىك مدرسة فكريػة ليػا أصػكليا الخاصػة فػي فيػـ إف المذىب  ،بتعدد المذاىب في مجاؿ الفقو

 إلػميؤمنػكف أنيػا أدنػم  ،المذىب ىـ فػي األصػؿ تالميػذ ىػذه المدرسػة كأتباع... كاهللستنباطالشريعة 

 ،بو عمػػػم ىػػػذه األصػػػكؿفيػػػـ أشػػػبو بحػػػزب فكػػػرم التقػػػم أصػػػحا ،سػػػبيال كأىػػػدلالصػػػكاب مػػػف ةيرىػػػا 

لػػو فمسػػفتو كأصػػكلو  ،كمثػػؿ ذلػػؾ الحػػزب مػػذىب فػػي السياسػػة ،أرجػػحكنصػػركىا بحكػػـ اعتقػػادىـ أنيػػا 

كأعضػػاء الحػػزب أشػػبو بأتبػػاع المػػذىب الفقيػػي كػػؿ  ،الػػرحيـمػػف اإلسػػالـ  كمناىجػػو المسػػتمدة أساسػػان 

F1"يؤيد ما رآه أكلم بالصكاب كأحؽ بالترجيح
F. 

 ثالثػػكفشػػارؾ فييػػا  ،تحػػدثت عػػف التعدديػػة نػػدكة فػػي القػػاىرةنػػو تػػـ عقػػد ىكيػػدم أ كيػػذكر د.

Fالمذاىب أحزاب في الفقوأف أف األحزاب مذاىب في السياسة كما  إلمخمصت  ،مفكران 

2
F. 

 ،فمف باب أكلػم إجػازة التعػدد الحزبػي ،المذاىب الفقيية زناإذا أج نوأإلم  ىكيدم كذىب د. 

الػػذم تفاكتػػت فيػػو  النحػػكفػػي أمػػكر الػػديف عمػػم  تالفػػان اخأف تحتمػػؿ  لزمػػةأنػػو إذا جػػاز  ،كيعمػػؿ  كلػػو

فػي أمػكر الػدنيا التػي هلل تتعػدل ككنيػا حمػكهلل  ف تقبػؿ اختالفػان فأكلم بيا أ ،حصر لو هلل فيماالمذاىب 

Fكاهللجتماعيةالسياسية كاهلل تصادية  لممشكالت

3
F. 

                                                 
 .151، مة في اإلسالمن فقو الدول القرضاكم: 1

 .78، اإلسالم والديمقراطية ىكيدم: 2
 .76المرج  السابؽ،  3
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 والتعددية الحزبية من ىذا التنوع:االختالف والتنوع سنة إليية  .2

اهللختالؼ كالتنكع ىك مف الطبيعة البشرية التي فطر اهلل الناس  أفىذا القكؿ يرل أصحاب 

Fفتنػػكع النػػاس كاخػػتالفيـ ىػػك أمػػر حتمػػي أكػػده القػػرآف الكػػريـ ،عمييػػا

1
F كيعطػػي مػػا " :يقػػكؿ جمػػاؿ البنػػا

ألنيػػػا تػػػرل  ،دهللهللت ثمينػػػة تنػػػا ض اهللنطبػػػاع السػػػائد ،جػػػاء فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ تحػػػت مػػػادة اختمػػػؼ

كرأم القراف الكريـ أف اهللختالؼ فػي  ىرة طبيعية يقكـ عمييا الككف كالمجتم  كالفرد...اهللختالؼ ظا

ف لـ يكف مستحيال ،المجتم  ىك أمر هلل مناص عنو ف محاكلة فرض  ،كأف اهللتفاؽ أمر مستبعد كا  كا 

F2"رأم عمم اآلخريف يثير العناد كالتمسؾ بالرأم... كاهلل سبحانو ىك الذم يفصؿ فيو يـك القيامة
F. 

كاختالفيـ فػي أحػزاب ضػمف  ،القرضاكم إلم أف اختالؼ البشر ىك في طبيعتيـ كذىب د.

فميس كؿ  ،بؿ ىك ظاىرة صحية ،األصكؿ اإلسالمية ىك اختالؼ تنكع هلل يؤدم إلم الفر ة كالتنازع

ما أف يككف  ،فإما أف يككف اختالؼ تنكع فيك محمكد ،اختالؼ شران   ،اختالؼ تضاد كىك المػذمكـكا 

Fالرحمة ب بالقكؿ إلم أف اهللختالؼ بالرأم نتيجة اهللجتياد مف بابكذى

3
F كالتكسي  عمم األمةF

4
F. 

 

                                                 
 .80، اإلسالم والديمقراطية ىكيدم: . 222، األحزاب السياسية ودورىا في أنظمة الحكم المعاصرة الخطيب: 1
 .51، التعددية في مجتمع إسالمي البنا: 2

 
كمػف خػالؿ تتبعػي لكتػب السػنة األصػمية لػـ اعثػر  رحمػة""اخػتالؼ أمتػي ىناؾ حديث يبيف أف اختالؼ األمػة رحمػة كنصػو: 3

أ ػكاؿ أىػؿ الحػديث  كلكف يينبغي اإلشارة عمم أنو  كؿ العديد مف العمماء حتػم اشػتير عمػم ألسػنتيـ. كىنػا أنقػؿ عميو مطمقا،
نمػ ،لـ أر مػف خرجػو مرفكعػان بعػد البحػث الشػديد عنػو فيو: فقاؿ صاحب كتاب تذكرة المحتاج: ا نقمػو ابػف األثيػر فػي مقدمػة كا 

 :ابػف الممقػػف . يكفقػكا فمػـ سػند عمػم لػػو يقفػكا أف فػي المحػدثكف جيػد كلقػد لػو أصػػؿ هللك ػاؿ األلبػاني: جامعػو مػف  ػكؿ مالػؾ، 
. تحقيػػؽ: حمػػدم عبػػد المجيػػد السػػمفي. ـ1994. المكتػػب اإلسػػالمي :بيػػركت .1. طذكرة المحتــاج إلــط أحاديــث المنيــاجتــ
  .5/505 .13ر ـحديث  المعارؼ مكتبة :الرياض .الضعيفة السمسمة :الديف ناصر مدمح ،األلباني . 1/71

 .153، من فقو الدولة في اإلسالم القرضاكم: 4
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كىػػذا أمػػر صػػحي  ،ف اهلل تعػػالم فطػػر البشػػر عمػػم التنػػكع كاهللخػػتالؼإ :خالصػػة اهللسػػتدهللؿ

مػػف ىػػذا  اكاألحػػزاب السياسػػية القائمػػة ضػػمف إطػػار األصػػكؿ اإلسػػالمية تمثػػؿ جػػزء ،داخػػؿ المجتمػػ 

كتجعمػو فػي بكتقػة مقبكلػة  ،كاألحػزاب تػنظـ ىػذا اهللخػتالؼ ،فطرم المجبكؿ عميو بني البشرالتنكع ال

 .كتجعمو اختالؼ تنكع مقبكؿ ،تحقؽ مصالح المجتم 

 :األحزاب السياسية ضرورة ممحة في المجتمع اإلسالمي .3

 ،يستدؿ أصحاب ىػذا اهللتجػاه أف األحػزاب ضػركرة ممحػة فػي المجتمػ  اإلسػالمي المعاصػر

األحػػػزاب فػػػي منزلػػػة  جعػػػؿالضػػػركرة  تتضػػػ فا ،  تعقيػػػدات الحيػػػاة السياسػػػية كالمجتمعيػػػةخاصػػػة مػػػ

 .الضركرة

 :السياسية تبيف ضركرة األحزابكمف األمكر التي ذكركىا 

 .إف األحزاب ضركرة لمحاسبة الحاكـ كمن  استبداد السمطة القائمة . أ

Fف األحػػزاب ضػػركرة إسػػالمية شػػرعيةإ

1
F   اسػػتبداد الحػػاكـ أك الحػػد لككنيػػا الػػدكاء النػػاج  لمنػػ

 ،اهللسػتبداد مػف األفػراد مػر أ ػكل كأ ػدر عمػم الك ػكؼ فػي كجػوكىػي فػي ىػذا األ ،مف طغيانػو كظممػو

 فيػذا ،ـ كمػرا بتيـكػاا في محاسبة الححيث أصبح مف الصعكبة أف تحقؽ المعارضة الفردية ةرضي

Fما لدييا مف إمكانيات ككسائؿهلل يتـ إهلل مف خالؿ األحزاب، ل

2
F إف التعػدد  ػد " :القرضػاكم ؿ د.. يقك

كتسػمطيا  ،ألنو يمثؿ صماـ أمػاف مػف اسػتبداد فػرد أك فئػة معينػة بػالحكـ ،يككف ضركرة ىذا العصر

                                                 
 .90، اإلسالم وحقوق اإلنسان عماره: 1

ي المعارضــة فــ المغبشػػي: . 375دار الفكػػر.  :مصػػر .ةالشــورى وأثرىــا فــي الديمقراطيــ األنصػػارم، عبػػد الحميػػد إسػػماعيؿ: 2
 .268، في اإلسالم ةالحرية السياسي . الفنجرم: 255، الفكر السياسي واإلسالمي والوضعي
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كاسػػػػتقراء  ،كتمكنيػػػا مػػػف ر ػػػاب اآلخػػػريف... كمػػػا دؿ عمػػػم ذلػػػؾ  ػػػراءة التػػػاريخ ،عمػػػم سػػػائر النػػػاس

F1"الكا  
F. 

 .سية في الدكلةإف األحزاب السياسية ضركرة هللستقرار الحياة السيا . ب

نما تحتػاج إلػم تضػافر الجيػكد كالعمػؿ  ،إف الحياة السياسية هلل يكفي فييا جيكد فرد كاحد كا 

قيػؽ أىػداؼ يعجػز عػف كبػال كمػؿ لتح ركاألحػزاب ىػي التػي تعمػؿ باسػتمرا ،باستمرار لتحقيؽ اليػدؼ

 ،ة فػػرد بعينػػوفػػإذا كصػػؿ الحػػزب إلػػم مقاعػػد الحكػػـ لػػـ يتحمػػؿ المسػػؤكلي ،فػػراد  الئػػؿتحقيقيػػا جيػػكد أ

نما يتحمميا الحػزب فػي مجمكعػو  ،كىػذا األمػر يػؤدم إلػم اسػتقرار الكضػ  السياسػي داخػؿ الدكلػة ،كا 

Fألحزاب ضركرة لتحقيؽ اهللستقراراف

2
F. 

 .األحزاب السياسية ضركرة لحقف الدماء كنقؿ السمطة بدكف عنؼ . ت

ة تمػػػنح حيػػػث يػػػرل أف األحػػػزاب السياسػػػي ،صػػػالح سػػػمي  كضػػػح ىػػػذه الضػػػركرة لزحػػػزاب د.

فيي بذلؾ كسيمة حضارية هللنتقػاؿ السػمطة  ،ير النظاـ السائد في البالد إذا لـ ترض عنويالشعب تغ

السػمطة  زاب إذان ضػركرة لحقػف الػدماء كانتقػاؿفاألح ،دكف عنؼ كسفؾ دماء، كتداكليا بصكرة سممية

Fبشكؿ سممي كسمس

3
F. 

 

 
                                                 

 .147، من فقو الدولة في اإلسالم القرضاكم: 1
 .274 ،في اإلسالم ةالحرية السياسي . الفنجرم:5548 السمطات الثالث، الطماكم: 2
، السياسية في الدولة اإلسـالمية ةالتعددي انظر: الصػاكم: . كفي نفس المعنم321، أزمة الحريات بالوطن العربي صالح: 3

85. 
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 :ة الفرديةالمعارضة الجماعية أقدر عمط تحقيق األىداف من المعارض .5

ف كانػػػت تجػػػدم نفعػػػان  الحيػػػاة فمػػػ  تعقيػػػدات  ،فػػػي العصػػػكر السػػػابقة إف المعارضػػػة الفرديػػػة كا 

ب ىػػػي األ ػػػدر عمػػػم كفػػػي مقابػػػؿ ىػػػذا فػػػاألحزا ،دكف جػػػدكل أك تػػػأثيرالسياسػػػية المعاصػػػرة أصػػػبحت 

ككسػػائؿ تحسػػب ليػػا السػػمطة القائمػػة لمػػا ليػػا مػػف إمكانيػػات  ؛داد كالظمػػـاهللسػػتبضػػٌد  تحقيػػؽ األىػػداؼ

Fأيما حساب

1
F. 

فيػػك  ،الفنجػػرم أف الجيػػاز الحزبػػي لػػو فػػي العػػادة مراجعػػو كلجانػػو العمميػػة كالفنيػػة كيػػذكر د.

بػػػداء الػػػرأم فييػػػا ـ أ ػػػكل عمػػػم فػػػالحزب المػػػنظٌ  ،أ ػػػدر مػػػف األفػػػراد عمػػػم دراسػػػة المشػػػاكؿ المعقػػػدة كا 

ل الحػاكـ مػف مػف ىيبػة لػد المػا ليػ ،كأ ػدر عمػم إيقػاؼ الظمػـ ،المعارضة مف الجيد الفػردم المبعثػر

Fاألفراد

2
F. 

)إف السػػمطة  ػػد تتغمػػب بػػالقير كبالحيمػػة عمػػم فػػرد أك  :القرضػػاكم د. يعمػػؽنفػػس الفكػػرة  فػيك 

كلكنيػا يصػعب عمييػا أف تقيػر جماعػات كبيػرة منظمػة ليػا امتػدادىا فػي  ،مجمكعة  ميمػة مػف األفػراد

Fكالتأثير(كليا منابرىا كصحفيا كأدكاتيا في التعبير  ،الحياة كتغمغميا في الشعب

3
F. 

 

 

                                                 
 . المغبشػي:87، اإلسالم وحقـوق اإلنسـان . عماره:667، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في اإلسالم العيمي: 1

مـــة الحكـــم األحـــزاب السياســـية ودورىــا فـــي أنظ . الخطيػػب:255، واإلســـالمي والوضـــعي يالمعارضــة فـــي الفكـــر السياســ
 .223، المعاصرة

 .268، الحرية السياسية في اإلسالم الفنجرم: 2
 .149، من فقو الدولة في اإلسالم القرضاكم: 3
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 :األحزاب طريق لضمان الحقوق والحريات العامة .6

ككػػؿ مػػا يػػؤدم  ،فيجػػب الحفػػاظ عمييػػا ،إف الحقػػكؽ كالحريػػات ليػػا مكانػػة عاليػػة فػػي اإلسػػالـ

)إف حقػػػكؽ  فيقػػػكؿ: ف الغنكشػػػي مكانػػػة حقػػػكؽ اإلنسػػػاف فػػػي اإلسػػػالـيكيبػػػ ،لمحفػػػاظ عمييػػػا مطمػػػكب

، إلييػػان أف اإلنسػػاف يحمػػؿ فػػي ذاتػػو تكريمػػا  :دم أساسػػياإلنسػػاف فػػي اإلسػػالـ انتقمػػت مػػف مبػػدأ اعتقػػا

Fحد عمييا(مر الذم يخكلو حقك ا هلل سمطاف ألاأل ،نو مستخمؼ عف اهلل في الككفكأ

1
F. 

فكجػب أف نػػكفر  ،ـؽ كالحريػات بيػذه المنزلػػة فػي اإلسػالفػإذا تبػيف أف ضػماف كصػػكف الحقػك 

بية تحمػػي الفػػرد مػػف تعسػػؼ كػػتالت شػػعكهلل يمكػػف تحقيػػؽ ىػػذا المقصػػد إهلل بإنشػػاء ت ،كػػؿ مػػا يصػػكنيا

Fفتضمف لو ممارسة حؽ النقد كالتعبير عف الرأم كمحاسبة الحاكـ ،كجكر الحكاـالسمطة 

2
F. 

ثػػـ يطػػرح  ،نػػو الدكتاتكريػػة: إعػػف الحريػػة السياسػػية؟ فيجيػػب يؿلبػػدا الفنجػػرم مػػا د. يتسػػاءؿ

Fكالفساد اهللنحراؼإنو  :ما البديؿ عف المعارضة كاألحزاب؟ فيجيب :آخر سؤاهللن 

3
F. 

كضػمانة لحفػظ  ،الغنكشي ضمانة مف ضمانات عدـ الجكر في الدكلة اإلسالميةكما عدىا 

Fالحقكؽ كالحريات

4
F. 

كىػػي  ،ممارسػػة حقػػك يـ كحريػػاتيـ األفػػرادفالتعدديػػة الحزبيػػة ىػػي المكنػػة الفاعمػػة التػػي تمػػنح 

ىػي الكسػيمة العمميػة  ضػحتفأ ،ؽ المػكاطنيفالتعدم عمػم حقػك  أكالمني  في مكاجية اهللستبداد  السدٌ 

Fلصيانة الحريات

5
F. 

                                                 
 .320، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية الغنكشي: 1
 .85، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 2

 .271، الحرية السياسية في اإلسالم الفنجرم: 3
 .326، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية الغنكشي: 4
 .86، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية انظر: الصاكم: 5
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 :تقر وجود التعددية الحزبية ةالتاريخيالسوابق  .7

 .في عصر النبكة السياسية : استدهللليـ بالسكابؽ التاريخية لمتعدديةأوالً 

التعدديػة السياسػػية كانػت مكجػػكدة فػي صػػكرىا  أف عمػػم اهللتجػاهبعػػض أصػحاب ىػػذا  اسػتدؿ

لػػـ ركعية التعدديػػة السياسػػية فػػي اإلسػػالـ إف األدلػػة عمػػم مشػػ": عمػػاره األكليػػة زمػػف النبػػكة يقػػكؿ د.

ب بسػيطة فػي الحيػاة السياسػية كتجار  ،جنينية كصكران  ،ةكليأما تجد ليا شكاىد دعن ،تتجاكز كؿ ذلؾ

F1"لمجتم  النبكة في صدر اإلسالـ كاهللجتماعية
F. 

 ،المعارضػػة ألػػكافالشػػكرل فػػي شػػؤكف الػػدنيا كانػػت مػػف  أفىػػذا اهللسػػتدهللؿ أصػػحاب  كيػػرل

فػإف كػاف مػف المشػكرة  ،ف الصحابة يسألكف الرسكؿ صمم اهلل عميو كسمـ أىك الػكحي أـ المشػكرةاكف

فقػػد يتفقػػكف ك ػػد يعارضػػكف دكنمػػا حػػرج مػػف معارضػػػتيـ  ،فيػػك  ابػػؿ لمػػرأم كالنقػػد كاهللخػػتالؼ حكلػػو

Fفي ىذا الشأف لمرسكؿ عميو السالـ

2
F. 

 :في عصر النبكة الشريفةممعارضة لصكر  . أ

لو ككاف بيف المسمميف مف  ،بئر بدرتمركز المسممكف بالقرب مف حيث ما حدث في ةزكة بدر  .1

رضػي اهلل عػنيـ - ىػؤهللء الصػحابة باسػـ فتكجو الحباب بف المنذر ،رأم آخر في مكاف التمركز

 ىػؿ ىػك كحػيٌ  ،كػزه فػي ىػذا المكػافالرسكؿ عميو الصالة كالسػالـ كسػألو عػف تمر  إلم -أجمعيف

 ،ةيػر مناسػب النػزكؿ أف مكػافب فأخبره ،ميف انو الرأمفأخبره الصادؽ األ ؟أمر ىك ال أـمف اهلل 

                                                 
 .90، االسالم وحقوق اإلنسان عماره: 1
 .90المرج  السابؽ:  2
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الرسػػكؿ  أفف مػػف ىػػذا األمػػر يكيتبػػ ،اخػػذ الرسػػكؿ عميػػو السػػالـ بقكلػػوكأشػػار عميػػو بمكػػاف آخػػر، ف

Fميا السبيؿأماصمم اهلل عميو كسمـ شج  عمم الشكرل كالمعارضة كفتح 

1
F. 

Fاىػػػػدة مػػػػ  ةطفػػػػافعمػػػػم مشػػػػركع المع األنصػػػػاراعتػػػػراض  .2

2
F،  كنػػػػزؿ الرسػػػػكؿ عمػػػػم رأم جماعػػػػة

لقد  امػت ىػذه الكا عػة " :الحادثة عمارة عمم ىذه د.يعقب  ،يو بالمعاىدةعف رأ ؿكعد ،األنصار

F3"بؿ عمم ضركرتيا ،عمم مشركعية المعارضة التاريخية كتقكـ شاىدان 
F. 

عػػارض  ،يف ك ػػريشبعػػد اهللتفػػاؽ عمػػم بنػػكد الصػػمح بػػيف المسػػمم 4مػػا حػػدث فػػي صػػمح الحديبيػػة .3

 كامػا كػػانلً  ،عمػر بػف الخطػػاب رضػي اهلل عنػو كمػنيـ ة،جماعػة مػف المسػمميف بنػكد ىػػذه المعاىػد

ىػذا  إف :يقػكؿ عبػد الحكػيـ المغبشػي بعػد سػرد الحادثػة ،ان شػكرم كلػيس كحٌيػ أمرنو و مف أنيظنك 

Fسياسي ميـ أمرمك ؼ معارض كاضح مف 

5
F. 

ف لػـ تكػف عمػم شػكؿ ، كا  لممعارضػة صػكرابقة السػ األمثمػة أفىذا اهللستدهللؿ  أصحابيرل 

د شػػؤكف السياسػػة لمنػػاس كالحكػػـ لممجتمعػػات فتعقيػػ ،جمعيػػات منظمػػة لبسػػاطة الكضػػ  فػػي ذلػػؾ الػػزمف

ف ا تضػػػاء المصػػػمحة ليػػػذا التطػػػكر تمنحػػػو ، كا  المنظمػػػة ػػػد اسػػػتمـز الشػػػكرل كالمعارضػػػة  ،عاصػػػرةالم
                                                 

 .263، لوضعيالمعارضة في الفكر السياسي واإلسالمي وا المغبشي: . 91، اإلسالم وحقوق اإلنسان عماره: 1
حػػدث ذلػػؾ فػػي ةػػزكة األحػػزاب عنػػدما طػػاؿ حصػػار  ػػريش لممسػػمميف فػػي المدينػػة، فاستشػػار الرسػػكؿ صػػمم اهلل عميػػو كسػػمـ  2

أصحابو في مصالحة  بيمة ةطفاف، بأف يعطػييـ ثمػث ثمػار المدينػة مقابػؿ أف يتخمػكا عػف حمػؼ  ػريش كيعػكدا إلػم أدراجيػـ، 
ما عممػا أنيػا ه المعاىػدة بعػدلقتاؿ، فرفض سػعد بػف معػاذ كسػعد بػف عبػادة ىػذحيث كانت ةطفاف مف حمؼ  ريش المشارؾ با

عبػػد الممػػؾ بػػف ىشػػاـ بػػف أيػػكب أبػػك محمػػد،  ليسػػت مػػف  بيػػؿ الػػكحي، ك ػػاهلل: كاهلل هلل نعطييمػػا إهلل السػػيؼ. انظػػر: ابػػف ىشػػاـ،
 .و عبػػػد الػػػرءكؼ سػػػعدتحقيػػػؽ: طػػػ ىػػػػ.1411 .دار الجيػػػؿ :بيػػػركت .1. طالســـيرة النبويـــة البـــن ىشـــام :الحميػػػرم المعػػػافرم

4/180. 

 .93، اإلسالم وحقوق اإلنسان عماره: 3
بػػاب  -، كتػػاب الشػػركطالجــامع الصــحيح المختصــر يػػة كىػػك حػػديث طكيػػؿ، أخرجػػو البخػػارم:انظػػر إلػػم حػػديث صػػمح الحديب 4

. 2/974 .2581 حػديث ر ػـ .الشرط في الجياد كالمصالحة في أىؿ الحرب ككتابة الشركط، عف طريؽ المسكر بف مخرمػة
حػػػديث  بػػػاب صػػػمح الحديبيػػػة، ركاه عػػػف طريػػػؽ سػػػيؿ بػػػف أحنػػػؼ. -كتػػػاب الجيػػػاد كالسػػػير ،صـــحيح مســـمم أخرجػػػو مسػػػمـ:

 .3/1411 .1785ر ـ
 .264، المعارضة في الفكر السياسي واإلسالمي والوضعي المغبشي: 5
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الػرأم  إبػداءف أ بذلؾ يتضػح" :ستدهللؿالمصرم عمم ىذا اهلل صباح تعقب د. ،المشركعية اإلسالمية

مػف منػابر حريػة الػرأم  كمػا األحػزاب السياسػية إهلل منبػره ن  ،كاجب عمم كؿ مسػمـ  بػؿ أف يكػكف حقػان 

F1"كمشاركة لمحاكـ في الحكـ
F. 

 .عصر النبكة داهللستدهللؿ بالسكابؽ التاريخية بع . ب

بػػدأ  اب السياسػػية،عػػددا مػػف األحػػز  ـك ػػد عػػرؼ تػػاريخ اإلسػػال"محمػػد سػػميـ العػػكا:  يقػػكؿ د.

 ،سياسػية كلػـ يعػرض أحػد مػنيـ لنقػدىا ككنيػا أحزابػان  ،ظيكرىا في عيد الصحابة رضػكاف اهلل عمػييـ

مػا لػـ يكػف فػي عمميػـ فسػاد فػي األرض أك  ،بؿ لقد خمم بيف أنصارىا كبيف الدعكة إلػم مػا يريػدكف

F2"عدكاف عمم الناس
F. 

 

 

 :فريؽكمف السكابؽ التاريخية التي استدؿ بيا ىذا ال

F3"ىيئػػة الميػػاجريف األكلػػيف" .1
F  لقػػد كانػػت ىػػذه جماعػػة ليػػا ىيئػػة مػػف  اهللتجػػاه:ىػػذا  أصػػحابيقػػكؿ

 ،ىػا جمػاىيرفكانت  يادة كراء ،مياجرة  ريش إحياءمف  يقكد كؿ كاحد منيـ حيان  كبار الصحابة

                                                 
 .50، النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية :المصرم 1
 .84، سياسي لمدولة اإلسالميةفي النظام ال :العكا 2
تككنت ىذه الييئة مػف عشػرة مػف كبػار الصػحابة ىػـ: أبػك بكػر الصػديؽ، كعمػر بػف الخطػاب، كعثمػاف بػف عفػاف، كعمػي بػف  3

أبي طالب، كطمحة بف عبيد اهلل، كالزبير بف العكاـ، كعبد الرحمف بف عكؼ، كسعد بف أبي ك اص، كسعيد بف زيد بػف نفيػؿ، 
جراح، رضٌي اهلل عنيـ، كلقد ظمت سمطة دكلة الخالفة الراشدة في ىػذه الييئػة حتػم انتيػت ىػذه الدكلػة كزاؿ كأبك عبيدة بف ال

نظاميا بانتقاؿ األمر إلم معاكية بػف أبػي سػفياف. ىػذا مػا  الػو د.محمػد عمػاره فػي عػدة كتابػات لػو كلكنػي لػـ أعثػر فػي كتػب 
د.عماره، كأعتقد أنو تكصؿ إلػم كجػكد ىػذه الييئػة مػف خػالؿ مػا جػرل  السيرة عمم كجكد لمثؿ ىذه الييئة بالصكرة التي نقميا
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مػػا حػػدث عنػػد بيعػػة ك ،يكمارسػػت المعارضػػة كمػػا يمارسػػيا الحػػزب السياسػػ ،ككػػاف ليػػا مك فيػػا

ببيػػػاف  أشػػػبوفيػػػك  ،مك فيػػػا منيػػػا كأصػػػدرترفضػػػت ىػػػذه البيعػػػة  حيػػػث رضػػػي اهلل عنػػػو، عثمػػػاف

Fىيئة سياسية أصدرتوسياسي 

1
F. 

تمػؾ  ،األكلػيفيػاجريف عػرؼ ىيئػة المعصر النبكة كالخالفة الراشػدة  ػد  إف": عمارة يقكؿ د.

التػػػػػي مارسػػػػػت كػػػػػؿ مػػػػػا يمارسػػػػػو التنظػػػػػيـ السياسػػػػػي فػػػػػي مثػػػػػؿ مجتمػػػػػ  المدينػػػػػة مػػػػػف اختصاصػػػػػات 

F2"ىتماماتكا
F. 

 

 

 

F3"عشػر أهللثنػي النقباء ىيئة" .2
F الػذيف عقػدكا مػ   األنصػارباهللختيػار مػف  ىػذه الييئػة تككنػت حيػث

كانػػت ف ،الثانيػػة فػػي بيعػػة العقبػػة اإلسػػالميةالدكلػػة  تأسػػيسرسػػكؿ اهلل صػػمم اهلل عميػػو كسػػمـ عقػػد 

Fاإلسالميةىيئة ذات اختصاصات دستكرية في حياة الدكلة 

1
F. 

                                                                                                                                              

الخالفـة ونشـأة  : عمػاره:في  سقيفة بني ساعدة، كتجم  المياجريف حكؿ أبػك بكػر الصػديؽ هللختيػاره خميفػة لممسػمميف. انظػر
 .95، اإلسالم وحقوق اإلنسان . عماره:54، األحزاب

 .95، اإلسالم وحقوق اإلنسان . عماره: 60_54، حزابالخالفة ونشأة األ لمتكس ، انظر: عماره: 1
 .95، اإلسالم وحقوق اإلنسان عماره: 2
لمبعثػة الشػريفة، فبػايعكه عمػم أف يمنعػكه مػف  13فػي السػنة ىـ مف بايعكا الرسكؿ صمم اهلل عميو كسمـ في بيعة العقبػة الثانيػة 3

عشػػر نقيبػػا ليككنػػكا عمػػم  ػػكميـ بمػػا الـ أخرجػػكا إلػػي مػػنكـ اثنػػي ميػػو السػػمخالفيػػو ممػػا يمنعػػكا بػػو نسػػائيـ كأكهللدىػػـ، فقػػاؿ ليػػـ ع
، كالتسػعة مػف الخػزرج ىػػـ: أبػك أمامػو أسػعد بػػف فػييـ، فػأخرجكا مػنيـ اثنػي عشػػر نقيبػان، تسػعة مػف الخػزرج كثالثػػة مػف األكس

عػػركر بػػف صػػخر بػػف ، كرافػػ  بػػف مالػػؾ بػػف العجػػالف، كالبػػراء بػػف مزرارة بػػف، كسػػعد بػػف الربيػػ  بػػف عمػػرك، كعبػػداهلل بػػف ركاحػػو
، كسعد بف عبادة بف دليـ، كالمنذر بػف عمػرك بػف خنػيس، خنساء، كعبد اهلل بف عمرك بف حراـ، كعبادة بف الصامت بف  يس
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رضػي اهلل - كفػييـ كبػار الصػحابة لسياسػة عمػر بػف الخطػاب كبير مف الجنػدمعارضة جميكر  .3

عمػػػػر ب األمػػػػرحتػػػػم كصػػػػؿ  ،المفتكحػػػػة مػػػػف سػػػػكاد العػػػػراؽ األرضالجديػػػػدة فػػػػي  -عػػػػنيـ جميعػػػػان 

حسػػػـ الخػػػالؼ عػػػف طريػػػؽ  أف إلػػػم ،رضػػػة ك سػػػكتيا عميػػػوامػػػف شػػػر المع تعػػػالم بػػػاهلل اسػػػتجارتو

Fالشكرل

2
F، ضاهللعترافي السياسي قيا ككاف ىذا عبارة عف جماعة مارست حF

3
F. 

لقػػػػػد عرفػػػػػت التجربػػػػػة السياسػػػػػية " :عمػػػػػارة األحػػػػػداث يعمػػػػػؽ د.كفػػػػػي ختػػػػػاـ اسػػػػػتدهللليـ بيػػػػػذه 

بػؿ كعرفػت  ،اهللستقرائية عمم عصر النبػكة كالخالفػة الراشػدة مبػدأ التنظػيـ كالجماعػات شػبو المنظمػة

F4" يادة سياسية منظمة األكليفىيئة المياجريف 
F. 

 .لمتعددية السياسية رصك  اإلسالميةالفرؽ  . ت

 لزحػزابكىػي شػبيية بالتعػدد السياسػي  اإلسػالميةلمفػرؽ  صكران  اإلسالمي خالتاريعرؼ  لقد

شػيد ىػذه التعدديػة فػي صػكر  اإلسػالميالتػاريخ " :الصػاكم يذكر كجو الشبو د.، فيكـ المعاصربالم

تحزبػت  ،ية فػي األصػؿكنحػكىـ مػف تكػتالت سياسػ ،كالشيعة ،كالمعتزلة ،كالخكارج ،اإلسالميةالفرؽ 

ف كانػػػت  ػػػد كسػػػت تحزبيػػػا السياسػػػي لبػػػؤس اهللخػػػتالؼ العقػػػدم كا   ،حػػػكؿ اختيػػػارات كبػػػرامج سياسػػػية

F5"كالمكا ؼ الدينية
F. 

                                                                                                                                              

كالثالثػة مػف األكس أسػػيد بػف حضػػير بػف سػماؾ، كرفاعػػة بػف عبػػد المنػذر بػػف زنبػر، كسػعد بػػف خيثمػة بػػف الحػارث رضػػي اهلل 
 :بيركت .فقو السيرة البكطي، محمد سعيد رمضاف: . 2/293 ،سيرة النبوية البن ىشامال :عنيـ أجمعيف. انظر: ابف ىشاـ

 107 ـ.1994 دار الفكر.

 .97، الفكر السياسي عند اإلخوان المسممين الكاعي: 1
 .2/196، اريخ مدينة دمشقت :القاسـ كأبأنظر:  2
 .88، اإلسالم والديمقراطية ىكيدم: 3
 .97، اناإلسالم وحقوق اإلنس عماره: 4
 .87، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية الصاكم: 5
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لقػػػػد كانػػػػت الفػػػػرؽ الكالميػػػػة تنظيمػػػػات سياسػػػػية تميػػػػزت فػػػػي النظريػػػػات كفػػػػي الكسػػػػائؿ كفػػػػي 

Fمغاليػة كمعتدلػة أفكػارالممارسة كالتطبيؽ بيف 

1
F،  عمػم تغيػر معتقػداتيـ  ـتقيػرىهلل  يةاإلسػالمكالدكلػة

Fاإلسالمية بالدكلة اإل امةالفاسدة كهلل تحرميـ مف 

2
F. 

Fبكجكد حزب الخكارج عمي يقر اإلماـ . ث

3
F. 

فػػإف كػػاف األمػػر كػػذلؾ  ،عمييػػا بالنكاجػػذ ضنعػػف كأ ،فالراشػػديبتتبػػ  سػػنة الخمفػػاء  أيمرنػػالقػػد 

 الؼ لػػػو فػػػي السياسػػػة كالمػػػنيجالمػػػؤمنيف عمػػػي كػػػـر اهلل كجيػػػو سػػػمح بكجػػػكد حػػػزب مخػػػ أميػػػرفيػػػذا 

 كأعمنػكا ،بؿ ك امكا بالخركج المسػمح عميػو ،الخميفة بالكفر يـاتيام إلمحتم كصؿ األمر  "الخكارج"،

نػػػو هلل حكػػػـ إهلل هلل بػػػنص ا  ك  كيػػػؼ يحكػػػـ الرجػػػاؿ فػػػي ديػػػف اهلل؟ ، بقػػػكليـالحػػػرب عميػػػو بػػػدعكل باطمػػػة

 أمػػػر أك ،طػػػردىـ أك ،مػػػف الكجػػػكد ألغػػػاىـىػػػؿ  ،رضػػػي اهلل عنػػػو عمػػػييـمػػػاذا كػػػاف رد عمػػػي  ،القػػػراف

هلل أ :عمينػػا ثػػالث بيػػا باطػػؿ" لكػػـ أريػػد"كممػػة حػػؽ  :؟ كػػال بػػؿ  ػػاؿأفػػكاىيـبتكمػػيـ  كأمػػرتيـ قػػبمالح

Fكهلل نبدأكـ بالقتاؿ ،أيدينافي  أيديكـنحرمكـ مف الفيء مادامت  كهلل ،نمنعكـ مساجد اهلل

4
F. 

                                                 
 .98، الفكر السياسي عند اإلخوان المسممين الكاعي: 1
 .92، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية كم:الصا 2
 .157، من فقو الدولة في اإلسالم القرضاكم: 3
 ػاؿ  .  8/184 .16540حػديث ر ػـ الخػكارج يظيػركف رأييػـ.بػاب  -يكتػاب  تػاؿ أىػؿ البغػ ،السنن الكبرى انظر: البييقي: 4

ــار الســبيلاأللبػػاني: حػػديث ضػػعيؼ انظػػر: األلبػػاني، ناصػػر الػػديف،  ــث من ــي تخــريج أحادي ــل ف  .1. طمختصــر إرواء الغمي
 .491. 2467حديث ر ـ  ـ.1985 بيركت: المكتب اإلسالمي.
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ف يمثمػػػكف المعارضػػػة حتػػػم مػػػ  مػػػ المعارضػػػة ػػػكؿ عمػػػي كػػػـر اهلل كجيػػػو ترسػػػيخ لمبػػػدأ  إف

الطرؽ السػممية كهلل تعتمػد تبػدم رأييػا بػ أحػزابفكيؼ هلل نقػكؿ بإباحػة كجػكد  ،المسمحة كالقكة المتيكرة

Fإ رارىا كالسماح بكجكدىا داخؿ المجتم  المسمـفمف باب أكلم  ،القكة المسمحة في طرح أفكارىا

1
F. 

 ىا الواقع لنظام التعدد الحزبي.قرّ يجابيات التي ياإل .7

 كاهللجتماعيػػػػػةمػػػػػ  تعقيػػػػػدات الحيػػػػػاة السياسػػػػػية ك  السياسػػػػػية األحػػػػػزاب إفىػػػػػذا الفريػػػػػؽ  يقػػػػػكؿ

 :تيجابيااإلكمف ىذه  ،اإلسالـيجابي يتفؽ م  ركح ـك بدكر إتق ،المعاصرة

فيػػي تعمػػؿ بكسػػائميا عمػػم تكضػػيح مشػػاكؿ الشػػعكب كا تػػراح كسػػائؿ  :مػػدارس الشػػعكب األحػػزاب . أ

افػة سياسػية تمكػنيـ مػف المشػاركة فػي المسػائؿ العامػة كنتيجة لذلؾ تتككف لدل األفراد ثق ،لحميا

Fكالحكـ عمييا

2
F. 

 

 

أف  فعمػػم أف األفػػػراد متفػػر يف هلل يسػػػتطيعك  اسػػتقراء التجػػػارب دؿٌ : إف رأم عػػاـ مسػػػتنيرتكػػكيف  . ب

 ،كصػػػياةة المبػػػادئ العامػػػة ،بتركيػػػز األفكػػػار األحػػػزابفتقػػػـك  ،عامػػػان  عامػػػة أك رأيػػػان  إرادةيككنػػػكا 

Fمةاعممية لمختمؼ المشاكؿ الع فتضمف حمكهللن  ،كتنشرىا في برنامجيا

3
F. 

                                                 
 .157، ، من فقو الدولة في اإلسالمبتصرؼ: القرضاكم 1
 .547، السمطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي اإلسالمي الطماكم: 2
ية المؤسسػة الصػحف :عمػاف .فـي الديمقراطيـة الحزبيـة . أبك نػكار، معػف:373، الشورى وأثرىا عمط الديمقراطية األنصارم: 3

 .122 ـ.1992األردنية. 
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مػا خػرج عػف  إذالمحاكـ بالمرصػاد  تقؼ المعارضة األحزابإف  :الحيمكلة دكف استبداد الحككمة . ت

يكػكف دائمػػا  أففيتحػرل الحػاكـ  ،الػرأم العػاـ أمػػاـ إحراجػوفتنػدد بأعمالػو بقصػد  ،القػانكف كاسػتبد

Fالحككمة كاهللستبدادفاألحزاب تحكؿ بيف  ،عمم حذر فال يستبد

1
F. 

 كاآلداب دالتقاليػػػكلبنػػػاء  ،فالسياسػػػييمعاىػػػد لتػػػدريب القػػػادة  األحػػػزابمعاىػػػد لتخػػػريج القػػػادة: إف  . ث

أكسػػػاطيا يبػػػرز  ػػػادة المسػػػتقبؿ المعػػػكؿ عمػػػييـ فػػػي البنػػػاء كالتحػػػديث  كمػػػف ،كاألعػػػراؼ السياسػػػية

Fكالتجديد

2
F.   

 ؟ما ىو البديل عن التعددية .8

مػا ىػك البػديؿ عػف التعدديػة  ،ؿتسػاؤ مػف خػالؿ طػرح  إليػوذىػب  يستدؿ ىذا الفريؽ عمم مػا

األنظمػة المسػتبدة التػي صػادرت الحريػات ككممػت األفػكاه كلػـ  إنيػاظمة المعاصػرة؟ الجػكاب في األن

يػػة فالبػػديؿ ىػػك الحػػزب الكاحػػد الػػذم يممػػؾ فػػاف لػػـ نقبػػؿ بالتعدد ،إهلل الػػدمار كالػػكيالت لزمػػةتجمػػب 

البػػػػديؿ عػػػػف التعدديػػػػة ىػػػػك ف ،ىد عمػػػػم ذلػػػػؾاكالكا ػػػػ  شػػػػ ،ر يػػػػبدكف محاسػػػػبة كهلل  دكيحكػػػػـ كيضػػػػطي

 ،كمػػػف يعارضػػػو مػػػف األفػػػراد فمصػػػيره  ػػػي ةياىػػػب السػػػجكف ،القائػػػد المميػػػـ كالقائػػػد الكحيػػػد ةدكتاتكريػػػ

كتتػداكؿ األحػزاب الحكػـ  ،كلننظر إلم العػالـ الغربػي الػذم عػرؼ التعدديػة كيػؼ تصػاف بػو الحريػات

F3؟ة التعددية المضبكطة المتفقة م  الفكر اإلسالميفما ىك البديؿ ةير إباح ؟بكؿ سالسة
F. 

                                                 
 .373، الشورى وأثرىا عمط الديمقراطية األنصارم: . 340، ي والسياسيفي النظام الدستور  مينا، محمد نصر: 1
. عمـم السياسـة تجديـد مـن وجيـة نظـر إسـالمية . القػابنجي، السػيد صػدر الػديف:122، فـي الديمقراطيـة الحزبيـة أبك نكار: 2

 .203 ـ.1997 لمكتاب. الشركة العالمية :بيركت
 .93، لة اإلسالميةالتعددية السياسية في الدو  :بتصرؼ، الصاكم 3
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مػا ىػك البػديؿ " :البػديؿ مػف خػالؿ طػرح عػدة تسػاؤهللت كيتبعيػا باإلجابػةالفنجرم  ح د.يكض

لمديمقراطيػػػػة كالحريػػػػة السياسػػػػية؟ انػػػػو كممػػػػة كاحػػػػدة الدكتاتكريػػػػة البغيضػػػػة، كمػػػػا ىػػػػك البػػػػديؿ لكجػػػػكد 

F1"ادكاهللستبد اهللنحراؼالمعارضة كاألحزاب؟ إنو 
F. 

السياسػػية فتصػػاف  ةالخيػػار لنػػا إمػػا أف نقبػػؿ بالتعدديػػ: ككػػأف لسػػاف حػػاؿ ىػػذا الفريػػؽ يقػػكؿ 

مػػا أف نقبػػؿ بالػػذؿ كاهللسػػتعباد كنسػػبح بحمػػد الحػػاكـ  ،كنقػػكؿ لمحػػاكـ الظػػالـ كفػػم ،الحريػػات كتكفػػؿ كا 

 فالخيار لنا. ،في  مكبنا أفعالوكننكر  ،صباح مساء

 

                                                 
 .271، اإلسالم يالحرية السياسية ف الفنجرم: 1
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 :ضمن األصول اإلسالمية جيزينالمطمب الثاني: مناقشة أدلة الم

 مناقشة أدلتيم من القرآن الكريم :الفرع األول

، شػيء أف سنة اهللختالؼ كالتنكع ىي سنة إليية أكدعيا اهلل تعالم في كػؿفقكؿ المجيزيف: 

 ، فمف الطبيعي ظيكر جماعات متعددة تحمؿ مبادئ كنظريات متباينة.اإلليية فتبعان ليذه السنة

Fرٌد المػػانعكف

1
F الػػداؿ عمػػم عظمػػة ك ػػدرة الخػػالؽ  أف اهللسػػتدهللؿ بػػاختالؼ التنػػكع فػػي الخمػػؽبػػ

اهللخػتالؼ فػي الػديف كالمنػاىج كاليػدل الػداؿ  سبحانو كتعالم، هلل يجكز أف ييقحـ كدليؿ عمػم شػرعية

 لم.عمم سخط اهلل تعا

يػػاء ككنػان ألىػؿ الممػؿ كاألديػاف الباطمػة لتنكبيػا طريػؽ األنب ككػذلؾ فػإف اهلل تعػالم  ػدر كأراد

اهلل تعػالم يريػد التفػرؽ كأف تككف أحزابػان كشػيعان، كلكػف ىػذا هلل يعنػي أف  ،ؼأف تتفرؽ كتختم ،كالرسؿ

كككنػػان  شػػرعان كدينػػان، يجػػزم العبػػاد خيػػران عمػػم الػػدخكؿ فيػػو كالتزامػػو، فكجػػكد الشػػيء  ػػدران ؼ كاهللخػػتال

رادتو شرعان كدينان كالرضم بو شيء آخر، كهلل يخمط بينيما ذك عقؿ  .ديفو صحيح أك شيء، كا 

الفر ػػة الناجيػػة -أف اهلل تعػػالم خمػػؽ المػػؤمنيف  :فتأكيميػػا "كهلل يزالػػكف مختمفػػيف" :ك كلػػو تعػػالم

 بخػػػالؼ بقيػػة الفػػرؽ ،ليػػرحميـ باهللعتصػػاـ كالجماعػػة، كىػػدايتيـ إلػػم عبادتػػو كتكحيػػده -المرحكمػػة

 .الضالة

                                                 
1 Hhttp://www.altartosi.com/book/book01/sec054.html H نقمػػت رد المػػانعيف عػػف 5/8/2011. تػػاريخ المشػػاىدة .

عػػدـ عثػػكرم عمػػم رٌد ليػػذا الػػدليؿ مػػف كتػػب المػػانعيف، أك لعػػدـ كضػػكح الػػرد فػػي كتػػبيـ، طريػػؽ المتصػػفح الكتركنػػي، كذلػػؾ ل
ةير المقبكلة، مػف تيجػـ عمػم أصػحاب  تفارتأيت نقمو مف ىذا المك  ، م  اإلشارة أف ردىـ  ٌد حكل بعض الكممات كالعبارا

 ىذا الدليؿ، كنعتيـ بصفات هلل تميؽ بصاحب عمـ، فخال ردىـ مف أدب اهللختالؼ . 

http://www.altartosi.com/book/book01/sec054.html
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كىػػػك مػػػف  ،عية هلل يجػػكزبالقػػدر الكػػػكني كالمشػػيئة العامػػػة عمػػم اإلرادة الشػػػر  لػػذا فاهللستشػػػياد

تبػاع يردكف بيا طريؽ اليداية كالطاعة التي كانكا ،"كالزناد ةر الكفا"مؽ خي  كمػا  ػاؿ تعػالم  ،الرسػؿ كا 

Fچ ڃڦ  ڦ       ڦ  ڦ  چ    چ  چ  چ   ڤڤ  ڤ  ڤ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  عنيـ:
1

F.  

ات اآلمرة باألمر بالمعركؼ كالنيي عف كأما   كؿ المجزيف بكجكد النزعة الجماعية في اآلي

نمػا  المنكر، فرٌد عميو المانعكف باف المقصكد بأمة في  كلو تعالم "كلتكف منكـ أمة" ليس الحػزب، كا 

باعتبػػػار أنيػػػـ رجػػػاؿ اتفقػػػت أعمػػػاليـ عمػػػم الطاعػػػة مػػػف ةيػػػر  صػػػد أك تنظػػػيـ، كعمػػػم فػػػرض كػػػكف 

ف عمػػم خػػالؼ ذلػػؾ، أم دكلػػة اإلسػػالمية تكػػك ، فيػػذا يعنػػي أف المعارضػػان  القػػائميف بيػػذه الػػدعكة حزبػػان 

إلػػم الخيػػر كهلل تػػأمر بػػالمعركؼ كهلل تنيػػم عػػف المنكػػر حتػػم تسػػتحؽ  معارضػػة الػػدعاة  أنيػػا هلل تػػدعك

فمػػيس المقصػػكد إيجػػاد  ،كتحػػزبيـ ضػػدىا، كعمػػم فػػرض اسػػتخراج حكػػـ التنظػػيـ لمقيػػاـ بيػػذه الفريضػػة

ا تأمر بالمعركؼ كتنيم عػف المنكػر دكف ككني ازع الحاكـ اإلسالمي، بؿ هلل تعدكمنظمة سياسية تن

Fأم ةرض شخصي أك حزبي

2
F. 

كرٌد بكػػر أبػػك زيػػد ىػػذا اهللسػػتدهللؿ، بػػأف اهلل تعػػالم أعقػػب اآليػػة التػػي اسػػتدؿ بيػػا المجيػػزكف 

Fچۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ بقكلػػػو تعػػػالم: 
3

F  كىػػػذه إشػػػارة مػػػف اهلل تعػػػالم

فكػأف ىػاتيف اآليتػيف تشػيراف  مػر بػالمعركؼ كالنيػي عػف المنكػر كاهللفتػراؽ،عمم الربط بيف كاجب األ

نػػػو هلل يمكػػػف لزمػػػة أف تقػػػـك بيػػػذا الكاجػػػب إهلل إذا كانػػػت متحػػػدة متعاضػػػدة متماسػػػكة، أمػػػا إذا إلػػػم أ

                                                 
 . 148اآلية  ألنعاـ:سكرة  1

 .122، األحزاب السياسية في اإلسالم المباركفكرم: 2
 .105 سكرة آؿ عمراف: اآلية 3
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فال يمكف ليا القياـ بفريضة األمر بالمعركؼ كالنيي  ،فيي عاجزة بنفسيا ،افتر ت إلم فرؽ كأحزاب

Fكىذا عمم خالؼ ما  الو المجيزكف ،ةيرىا عف المنكر نحك

1
F. 

كأما  كؿ المجيػزيف: أف األحػزاب ىػي األ ػدر عمػم القيػاـ بفريضػة األمػر بػالمعركؼ كالنيػي 

كالك كؼ في كجو استبداد كظمـ الحاكـ، رٌد عميو الشيخ المباركفكرم: بأف الطريؽ لقياـ  ،عف المنكر

ئـ ىػػك الصػػبر كالمثػػابرة عمػػم الػػدعكة إلػػم اهلل، كتكجيػػو الحيػػاة اإلسػػالمية فػػي ظػػؿ الظمػػـ كالفسػػاد القػػا

الحاكـ كعامة النػاس إلػم الػنيج القػكيـ مػ  انتظػار الفػرج كالرحمػة مػف اهلل تعػالم، كمصػادمة الحػاكـ 

الظػػالـ الفاسػػد مػػف خػػالؿ المعارضػػة الجماعيػػة لزحػػزاب سػػيؤدم إلػػم مفاسػػد أعظػػـ، فػػال يقػػاؿ أنيػػا 

Fاأل در عمم القياـ بيذه األمكر

2
F . 

بػؿ إف مػا يقػكـ بػو داعيػة مػف خطبػة أك  ،كما أف العمؿ كالنصح الفردم لو أثػره عمػم الغيػر

تعممػو ىػذه األحػزاب مجتمعػة، فػال يصػح  ػكليـ بككنيػا األ ػدر عمػم القيػاـ هلل اتقديـ نصيحة يعمػؿ مػ

F كؼ في كجو الظمـالك أك ك  ،منكرالنيي عف الأك  ،معركؼالمر بباأل

3
F. 

ت التػػػي حػػػكت إشػػػارات عمػػػم إباحػػػة التعػػػدد، فػػػاف ىػػػذا التأكيػػػؿ تعنػػػت كتكمػػػؼ اسػػػتدهللليـ باآليػػػاأمػػػا ك 

Fلخدمة نظرية معينو، كىذا مما هلل يصح كلة لميِّ أعناؽ النصكص كتطكيعيايرفضيا العقؿ، كمحا

4
F. 

                                                 
 .101، حكم االنتماء إلط الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية أبك زيد: 1
خ صـفي الـرحمن المبـاركفوري جيود الشـي : فػدكل:نقالن عف . مخطكط.133، الحكم اإلسالمي وتعدد األحزاب لمباركفكرم:ا 2

 .159، في تقرير العقيدة والدفاع عنيا
 .123، حكم االنتماء إلط الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية أبك زيد: انظر: 3
 محيػة مػف المجيػزيف لزحػزاب ضػمف إطػار  ييذكر أف د. .55، المعارضة في اإلسالم بين النظرية والتطبيق انظر:  محية: 4

مية، كلكف في كتابو ىذا رفض ما  يؿ عف كجكد سكابؽ تاريخية لمتعدد الحزبي في عصر النبكة، كنقػد جميػ  األصكؿ اإلسال
اهللستدهللهللت بيذا المكضكع، ككذلؾ أخذ عمػييـ تحميػؿ اآليػات أكثػر ممػا تحتمػؿ لػدعـ  ػكليـ، كيػرل أنػو لػيس مػف المفػركض 

باألصػكؿ اإلسػالمية كهلل يكجػد مػا يحػـر  ـالتعددية بضابط اهلللتزا إلباحة شي كجكد سكابؽ لو فالكا   الحالي يتطمب منا إباحة
 ذلؾ.
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 :مناقشة أدلتيم من السنة :الفرع الثاني

ي حػؽ الفػرد  كليـ بكركد أحاديث عديدة تحث عمم األمر بػالمعركؼ كالنيػي عػف المنكػر فػ

باآليات اآلمرة بالمعركؼ كالناىيػة عمم استدهللليـ  كالجماعة، فىييرٌد عمم ىذا القكؿ كما تـ الرٌد سابقان 

عف المنكر، كيضاؼ إلييا ما ذكػره بكػر أبػك زيػد بأنػو لػيس بالشػرط أف العمػؿ الجمػاعي ىػك المػؤثر 

كبقػكؿ عػالـ معتبػر  ،ب الجمعػةعمم اآلخريف، فتغيػر المنكػر بالمسػاف كالقمػـ كتقػديـ المناصػحة كخطػ

Fيتحقؽ بيا ىذه الفريضة، كتعمؿ ما هلل تعممو األحزاب في عقكد

1
F. 

كاستدهللليـ بمجمكعة األحاديث الحاثة عمػم الجيػر بػالرأم، كأف األحػزاب ىػي األ ػدر لمقيػاـ 

اب حصػره بػاألحز  ـى بأف الجير بالحؽ ىك أمر مطمكب فػي اإلسػالـ، كلكػف ًلػ :بيذا األمر، فيرٌد عميو

هلل يسػػػتطي  األفػػػراد إبػػػداء رأييػػػـ كالصػػػدع بػػػالحؽ إهلل مػػػف خػػػالؿ أحػػػزاب؟ ثػػػـ إف  أك الجماعػػػات؟ أكى 

ف   "سػػيد الشػػيداء حمػػزة فمػػثالن  ،األحاديػػث خاطبػػت بصػػيغة المفػػرد كلػػيس الجمػػ  جعػػؿ ىػػذا  كرجػػؿ"، كا 

كخػركج عمػم اإلمػاـ كتخريػب  تاألمر مف خالؿ جماعػة منظمػة سيفضػي إلػم مفاسػد كفػتف كانقالبػا

زمف المجتمعي، كىذا مما نيانا عنو الشرع كأمرنػا بالطاعػة كالصػبر، كالقػكؿ بػالجير بػالحؽ يكػكف ل

بالدعكة إلم اهلل كبعمؿ فردم، يقكؿ الشيخ المباركفكرم: إف الطريؽ لقياـ الحيػاة اإلسػالمية فػي ظػؿ 

كـ  كعامػػة ىػػذه األنظمػػة الفاسػػدة ىػػك الصػػبر كالمثػػابرة عمػػم الػػدعكة إلػػم اهلل، كمحاكلػػة صػػرؼ الحػػا

المسػػمميف عػػف مػػنيجيـ األعػػكج إلػػم المػػنيج اإلسػػالمي القػػكيـ، مػػ  انتظػػار الفػػرج كالرحمػػة مػػف اهلل 

Fتعالم

2
F. 
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ب ػػاسو عػػف النبػي افعػػف  ،كنبينػا الرسػػكؿ صػمم اهلل عميػػو كسػػمـ ليػذا األمػػر مػػف "  ػػاؿ بػف عى

رىجى مف السٍُّمطىاًف  اًىًمي ةن كىًرهى مف أىًميًرًه شيئا فىٍميىٍصًبٍر فإنو مف خى F1"ًشٍبرنا مىاتى ًميتىةن جى
F. 

كمػػا يشػػيد التػػاريخ اإلسػػالمي أف ممػػف شيػػيد ليػػـ باإلمامػػة كالصػػالح  كػػانكا ينكػػركف المنكػػر 

لتأيػػد رأييػػـ، كىػػك مػػا كػػاف بمقػػدكرىـ  ان كيتصػػدكف لمفسػػاد بشػػكؿ انفػػرادم، كلػػـ يشػػكمكا جماعػػات كأحزابػػ

ك ػػػد عممػػػت "ك األطػػػر، يقػػػكؿ المغبشػػػي: عممػػو، كلكػػػف جيػػػركا بػػػالحؽ دكف تشػػػكيؿ ىػػػذه الجماعػػات أ

مجمكعة مف اهللعتبارات كالعكامؿ في العصكر التاريخيػة المختمفػة، خاصػة فيمػا بعػد عصػر الخمفػاء 

F2"معارضة ىؤهللء الفقياء لمخالفة األمكية كالعباسية...ف، عمم بركز النزعة الفردية في الراشدي
F  كمف

األمثمػػة عمػػم ذلػػؾ سػػعيد بػػف جبيػػر فػػي معارضػػتو لمحجػػاج، ك اإلمػػاـ أبػػك حنيفػػة كمعارضػػتو لتػػكلي 

القضاء، كالعز بف عبد السالـ في معارضتو لمممؾ أيكب، فيؤهللء كةيرىـ م  معارضتيـ لكهللة األمر 

 حنيفػة لـ يجمعكا الناس مف حكليـ كشكمكا جماعات لمناىضة الدكلة، ك د أثر  ػكؿ عػف اإلمػاـ أبػي

 ،كيتبعػو أنػاس ،كينيم عف المنكػر ،أف مف يأمر بالمعركؼ" كبالرةـ مف تعرضو ألصناؼ العذاب:

مػف سػفؾ الػدماء كاسػتحالؿ  ،فال يجكز أف يخرج عف الجماعة، ألف ما يفسدكف أكثر مما يصػمحكف

F3"الحراـ
F. 

 

 

                                                 
 مف ىذه الدراسة. 88سبؽ تخريجو، أنظر:  1

 .269، المعارضة في الفكر السياسي واإلسالمي والوضعي المغبشي: 2

المعارضــة فــي الفكــر السياســي واإلســالمي  ء الفقيػػاء كةيػػرىـ، أنظػػر: الغبشػػي:لمنظػػر فػػي تفاصػػيؿ المعارضػػة الفرديػػة ليػػؤهلل 3
 .268 والوضعي،



 

 165 

 :: مناقشة أدلتيم بالقواعد الشرعية العامةالفرع الثالث

بأف ىػذه القكاعػد ىػي  كاعػد اجتياديػة  المجيزيف بالقكاعد العامة، ستدهللؿم ارٌد المانعكف عم

طبػؽ عمػم أمػكر لػـ يػرد بيػا نػص ن، ثػـ إف ىػذه القكاعػد تكراك د اختمؼ فييا أىؿ العمـ اختالفػان مشػي

Fشرعي، كاألحزاب السياسية مٌما دٌؿ عمم حرمتو نصكص صريحة

1
F.  

سػتند إلييػا المجيػزكف لكجػدنا مجػانبتيـ الصػكاب فػي لك تتبعنػا القكاعػد التػي ا لمانعكفيقكؿ ا

اهللسػػػتدهللؿ بيػػػا، فقاعػػػدة "األصػػػؿ فػػػي األشػػػياء اإلباحػػػة" ىػػػذه القاعػػػدة ليػػػا  يػػػد يقيػػػدىا فميسػػػت عمػػػم 

إطال يا، كىك "ما لـ يػدؿ الػدليؿ عمػم التحػريـ" كىػذا القيػد كفيػؿ بػالقكؿ بػالتحريـ، ألف األحػزاب ممػا 

فاهللسػتدهللؿ بيػػذه القاعػدة هلل يصػػح لصػريحة أك كالصػػريحة، صػكص الشػػرعية ادلػت عمػم تحريمػػو الن

Fفي ىذا المقاـ

2
F. 

الشػػػػيخ  عمػػػػم اهللسػػػػتدهللؿ بيػػػػا فقػػػػد ردٌ  كاجػػػػب""مػػػػا هلل يػػػػتـ الكاجػػػػب إهلل بػػػػو فيػػػػك  كأمػػػػا  اعػػػػدة

كردت نصػػػػكص معتبػػػػرة عمػػػػم تحريميػػػػا، حيػػػػث  ،المبػػػػاركفكرم، بػػػػأف األحػػػػزاب فػػػػي أصػػػػميا محرمػػػػة

هللحتمػػػاهللت حتػػػم كصػػػمت إلػػػم درجػػػة اهللسػػػتحباب أك كيػػػؼ تػػػرجح ىػػػذه ا: كيضػػػيؼ بطػػػرح تسػػػاؤليف

بينمػػا النصػػكص الشػػرعية تفتػػي بػػالنيي عنػػو كالقضػػاء عميػػو؟ ثػػـ كيػػؼ خفػػي ىػػذا الكجػػكب  ،الكجػػكب

؟ ك ػد أكمػؿ اهلل ده تمػؾ المصػالح حتػم يبينيػا لزمػةر بخمػدي كلػـ يىػ الرسكؿ عميو الصالة كالسػالـعمم 

Fتعالم عميو الديف  بؿ أف يرتحؿ مف الدنيا

3
F. 
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ف ىػػػذا مػػػف بػػػاب التمحػػػؿ هلل يتحصػػػؿ إهلل بػػػاألحزاب كحػػػدىا، فػػػإ ان بػػػكمػػػا عػػػده المجيػػػزكف كاج

هلل يػػػتـ  ان كتطكيػػػ  األمػػػر لمصػػػمحة نظػػػرة معينػػػة، فعمػػػم سػػػبيؿ المثػػػاؿ عػػػد المجيػػػزكف الشػػػكرل كاجبػػػ

أف التعدديػػة ىػػي صػػكرة مػػف صػػكر الشػػكرل، كىنػػاؾ عشػػرات  عممػػان  ،تحصػػيميا إهلل بالتعدديػػة الحزبيػػة

تحقػؽ بيػػا الشػكرل دكف المجػكء إلػػم التعدديػة، كدليػؿ ذلػػؾ أف األمػة عبػر تاريخيػػا الصػكر يمكػف أف 

كلػػػـ تكػػػف  ضػػػية التعدديػػػة  ػػػد طرحػػػت عمػػػم بسػػػاط الفكػػػر  ،كانػػػت تطبػػػؽ الشػػػكرل بػػػدرجات متفاكتػػػة

Fالسياسػػي

1
F، فػػاألمر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر ،كمػػا ينطبػػؽ عمػػم الشػػكرل ينطبػػؽ عمػػم ةيرىػػا، 

بػؿ ك ػد تحقػؽ نتػائج أفضػؿ مػف األحػزاب، فػال  ،كظممو تػتـ بالعمػؿ الفػردمكالنيي عف فساد الحاكـ 

فػػال يسػػتقيـ  ػػكليـ عػػف طريقيػػا،  يقػػاؿ إف األحػػزاب ىػػي الطريػػؽ لتحصػػيؿ أمػػكر كاجبػػة هلل تتحقػػؽ إهلل

 كىذه القاعدة.

كأما استدهللليـ بالمصػالح المرسػمة كسػد الػذرائ  كالنظػر إلػم المػآهللت، فػرٌد عمػييـ المػانعكف  

زاب  د تحكم عمم مصالح كلكف المفاسد المنطكية عمييا أكثر بكثير، فمفاسدىا أعظـ مف بأف األح

Fمصالحيا

2
F، فإذا تعارضت مفسػدة كمصػمحة  ،"درء المفاسد أكلم مف جمب المصالح" :كالقاعدة تقكؿ

Fألف اعتنػػاء الشػػارع بالمنييػػات أشػػد مػػف اعتنائػػو بالمػػأمكرات ، ػػدـ دفػػ  المفسػػدة ةالبػػان 

3
F .ف كيعمػػؽ ابػػ

كالمفاسػػد كالحسػػنات كالسػػػيئات أك تزاحمػػت، فانػػػو  المصػػػالحإذا تعارضػػت "تيميػػة عمػػم ىػػػذه القاعػػدة 

كالمفاسػد، فػاف  المصػالحكالمفاسػد كتعارضػت  المصػالحيجػب تػرجيح الػراجح منيػا فيمػا إذا ازدحمػت 

ف كاف متضػمنان لتحصػيؿ مصػمحة كدفػ  مفسػدة فينظػر فػم المعػارض لػو، فػاف كػاف  األمر كالنيم كا 

ذم يفكت مف المصالح أك يحصؿ مف المفاسد أكثر لـ يكف مأمكرا بػو بػؿ يكػكف محرمػا إذا كانػت ال
                                                 

 .78، التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية :الصاكم 1

 .123، األحزاب السياسية في اإلسالم المباركفكرم: 2
 .1/87 .ق1403 .ار الكتب العمميةد :بيركت .1. طاألشباه والنظائر :الرحمف بف أبي بكر عبد ،السيكطي 3



 

 167 

الشػريعة، فمتػم  ػدر  كالمفاسػد ىػك بميػزاف المصػالحمفسدتو أكثر مف مصمحتو، لكف اعتبػار مقػادير 

هلل اجتيد برأيو لمعرفة األشباه كالنظائراإلنساف عمم ا F1"تباع النصكص لـ يعدؿ عنيا كا 
F . 

ف أمكػػف تحصػػيؿ المصػػالح إذا اجتمعػػت مصػػالح كمفاسػػد فػػإ"الـ: قػػكؿ العػػز بػػف عبػػد السػػكي

Fچہ  ہ  ہ  ھچ :كدرء المفاسػػػد فعمنػػػا ذلػػػؾ امتثػػػاهلل ألمػػػر اهلل تعػػػالم فييمػػػا لقكلػػػو سػػػبحانو كتعػػػالم
2

F  ف كا 

ف كانػػػت المفسػػػدة أعظػػػـ مػػػف المصػػػمحة درأنػػػا المفسػػػدة كهلل نبػػػالي بفػػػكات تعػػػذر الػػػدرء كالتحصػػػيؿ، فػػػإ

F3"ةالمصمح
F. 

فا ػت بكثيػر مػا ييػدعم بأنػو  ،كلك نظرنا إلم كا   األمة لرأينا مػا تحكيػو األحػزاب مػف مفاسػد

نستاف مػف  تػاؿ مف  تاؿ كسفؾ لمدماء كصراع عمم السمطة، كمثاؿ ذلؾ ما حدث في أفغا ،مصالح

نمػا حصػؿ ا ،في األصكؿ كهلل في الفركع كهلل فػي المػنيج بينيا هلل خالؼ بيف أحزاب إسالمية لقتػاؿ كا 

فػػػأم مصػػػالح مقارنػػػة مػػػ  سػػػفؾ الػػػدـ  ،مػػف اجػػػؿ كرسػػػي الحكػػػـ، كىػػػؿ بعػػػد ىػػػذه المفسػػػدة مػػػف مفسػػػدة

Fالمسمـ

4
F. 

كيبػػيف الشػػيخ المبػػاركفكرم حقيقػػة المصػػالح كالمفاسػػد فػػي التعدديػػة الحزبيػػة ككجػػكب المكازنػػة 

ريعة تنػيط ما إذا اشتمؿ عمم مفسدة كمصمحة فالش كمف محاسف الشريعة اإلسالمية أف شيئان " :بينيا

الحكػػـ بػػاأل كل منيمػػا، فػػإذا كػػاف الغالػػب ىػػك المفسػػدة فيػػي تػػرجح جانػػب المنػػ  عمػػم جانػػب الجػػكاز، 
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ذا كاف الغالب ىك المصمحة فيي ترجح جانب الجكاز عمم جانب المن ... كمقتضم ىذه القاعدة  كا 

فيػو مصػمحة أف هلل يسػمح بتشػكيؿ األحػزاب السياسػية فػي المجتمػ  اإلسػالمي إهلل إذا كػاف  ،العظيمة

F1"راجحة هلل يشؾ في رجحانيا، كأمنت األمة مف الك كع في فتنة اهللفتراؽ كالتحاسد كالتباةض
F. 

كالكا ػػ  المعاصػػر يػػرٌجح جانػػب المفسػػدة عمػػم المصػػمحة، فػػاألحزاب طريػػؽ لمفتنػػة كالتحاسػػد 

تمػ  كالتقاتؿ كالم ةير ذلؾ مػف المفاسػد، كرجحػاف جانػب المفسػدة يقتضػي تحػريـ األحػزاب فػي المج

Fاإلسالمي دكف التفات إلم المصالح المتكىمة لزحزاب

2
F. 

هلل يعػػػدكا  ػػػكليـ أف األحػػػزاب كسػػػيمة لمنػػػ   ،المجيػػػزيف بسػػػد الػػػذرائ  كالنظػػػر لممػػػآؿ ؿكاسػػػتدهلل

اهللسػػتبداد كالطغيػػاف كنشػػر األمػػف، ككػػأنيـ ييغفمػػكف العمػػؿ الفػػردم لتحقيػػؽ ىػػذه األمػػكر كيحصػػركنيا 

بػؿ أدل إلػم إرا ػة  ،إلػم ك ػؼ اهللسػتبداد أك الظمػـ األحزاب لػـ يػؤدً  باألحزاب، كالتاريخ يشيد أف  ياـ

أنما ىػي عنصػر فتنػة  ،الدماء كالقتؿ، كفي زماننا ما يشيد أف األحزاب ليست عنصر أمف كاستقرار

Fكدمار كتجيش لمشعب لمخركج عمم اإلماـ، فتكدم ما تؤدم مف المفاسد

3
F . 

كبػػيف لنػػا كيفيػػة التعامػػؿ  ،كا ػػب ىػػذه األمػػكرمػػف ع كؿ اهلل صػػمم اهلل عميػػو كسػػمـ حػػذرناكرسػػ

 معيا:

  ب اسو عف النبي ػٍمطىاًف ":  اؿ عف بف عى ػرىجى مػف السُّ مف كىًرهى مف أىًميًرًه شيئا فىٍميىٍصًبٍر فإنػو مػف خى

اًىًمي ةن  F4"ًشٍبرنا مىاتى ًميتىةن جى
F. 

                                                 
 .74، األحزاب السياسية في اإلسالم المباركفكرم: 1
 .148، جيود الشيخ صفي الرحمن المبركفوري في تقرير العقيدة والدفاع عنيا فدكل: 2

 .96، األحزاب السياسية في اإلسالم صر كما أحدثتو مف مفاسد في كتابو:ذكر الشيخ المباركفكرم كا   األحزاب المعا 3
 مف ىذه الدراسة. 88سبؽ تخريجو، انظر:  4
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  ػػاًمًت بىػػادىةى بػػف الص  انىػػا النبػػي  : ػػاؿعػػف عي مىٍينىػػا "أىٍف بىايىعىنىػػا عمػػم  :اؿفىبىايىٍعنىػػاهي فقػػ دىعى ػػذى عى ػػا أىخى ًفيمى

ًة  مىٍينىاالس ٍمً  كىالط اعى ييٍسًرنىا كىأىثىرىةن عى مىٍكرىًىنىا كىعيٍسًرنىا كى ٍنشىًطنىا كى كىأىٍف هللى نينىاًزعى اأٍلىٍمرى أىٍىمىوي إهلل أىٍف  ،في مى

ـٍ مف الم ًو فيو بيٍرىىافه  اترك  ا ًعٍندىكي F1"كيٍفرنا بىكىاحن
F. 

 : مناقشة أدلتيم من المعقولالفرع الرابع

 عنػػد عػػرض أدلػػة المػػانعيفكالػػرٌد عمييػػا إف بعػػض األدلػػة العقميػػة لممجيػػزيف  ػػد تػػـ منا شػػتيا 

 المانعيف عمييا. لتيـ العقمية كردٌ د، كسنعرض ىنا بعضان مف أكمنا شة أدلة المجيزيف فيما سبؽ

  رٌد عميو المانعيف بعدة ردكد:فقكؿ المجيزيف: إف تعدد األحزاب كتعدد المذاىب 

بػؿ ىػذا  ،فمعمـك أنػو لػيس بػدليؿ شػرعي ةكجكد الطكائؼ الفقيي" الشيخ المباركفكرم بأففرٌد ٌ 

الكجػػػكد نفسػػػو يحتػػػاج إلػػػم الػػػدليؿ الشػػػرعي، كفػػػي بعػػػض األحاديػػػث إشػػػارة كاضػػػحة إلػػػم كجػػػكد ىػػػذه 

F2"احة كالجكاز؟الطكائؼ م  المذمة كالتحذير منيا، فكيؼ يككف كجكدىا دليال عمم اإلب
F . 

 ليس معناه  طعان  ،ف اختالؼ السمؼ في بعض المسائؿ اهللجتياديةإ كيضيؼ المباركفكرم 

إباحة تشكيؿ الطكائؼ عمم أساس ىػذا اهللخػتالؼ، إنمػا معنػاه التكسػي  عمػم األمػة كتخيرىػا باألخػذ 

هللجتيػاد كتأسػيس مف ةير تأسيس الفر ة فيما بينيما، كمػف الظمػـ أف يجعػؿ اخػتالؼ ا ،بيذا أك ذاؾ

Fكاحدان  الطكائؼ كاألحزاب عمم ىذا اهللختالؼ شيئان 

3
F. 

                                                 
 مف ىذه الدراسة. 88سبؽ تخريجو، انظر:  1
جيـود الشـيخ صـفي الـرحمن المبـاركفوري  . مخطػكط. نقػالن عػف: فػدكل:80، الحكم اإلسالمي وتعدد األحـزاب المباركفكرم: 2

 .155، ير العقيدة والدفاع عنيافي تقر 

جيـود الشـيخ صـفي الـرحمن المبـاركفوري  . مخطػكط. نقػالن عػف: فػدكل.81، الحكم اإلسالمي وتعدد األحـزاب المباركفكرم: 3
 .155عنيا،  في تقرير العقيدة والدفاع
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كرٌد بكر أبك زيد عمم ىػذا اهللسػتدهللؿ بػأف األئمػة الفقيػاء األربعػة كةيػرىـ اختمفػكا فػي جممػة 

أك ألف اخػتالفيـ لػـ يكػف  ،مف أحكاـ الديف كلـ يتفر ػكا، ألنيػـ اختمفػكا فيمػا أذف ليػـ مػف اجتيػاد فيػو

ر، فػاختالؼ المػػذاىب الفقييػة هلل يعػػد فر ػػة، فػإذا أثػػار تػدابران صػػار التقػاط  كالتػػدابر فػػي داعيػة لمتػػداب

تبديػػػػد فييػػػػا ذلػػػػؾ بدعػػػػة إضػػػػافية، كمػػػػف المسػػػػٌمـ أف األحػػػػزاب تحػػػػدث الفر ػػػػة كالتقػػػػاط  كالتعصػػػػب ك 

Fعف المذاىب الفقيية كميان  اختالفان  تلإلخاء...الخ فاختمف

1
F. 

جتمػػ  اإلسػػالمي فيػػي األ ػػدر عمػػم تحقيػػؽ مصػػالح كأمػػا  ػػكليـ إف األحػػزاب ضػػركرة فػػي الم

حصػػركا اإلصػػالح بػػاألحزاب كاةفمػػكا العمػػؿ  فػػالمجيزيف ،عمػػم ىػػذا اهللسػػتدهللؿ األمػػة، فقػػد سػػبؽ الػػردٌ 

أف الفػػػرد الكاحػػػد  ػػػد يحػػػدث مػػػا هلل يحدثػػػو مجمكعػػػة األحػػػزاب مجتمعػػػة، فممػػػا  الفػػػردم كىمشػػػكه، عممػػػان 

 مراض األمة ىك األحزاب.الحصر باألحزاب؟ ككأف الحؿ الشافي كالسري  أل

ثػػػـ إذا كانػػػت األحػػػزاب ضػػػركرة فػػػي نظػػػر المجيػػػزيف فإنيػػػا تحػػػكم عمػػػم مفاسػػػد كبيػػػرة تفػػػكؽ 

المصالح المزعكمة مف إثارة لمفتنة كالنزاعات، حتم كصؿ األمر إلم إرا ة الدماء مف أجؿ الكصكؿ 

ان بغمػؽ البػاب الػذم هلل فػالقكؿ إذ ،إلم السمطة، كالقاعدة تقكؿ "درء المفاسد أكلم مف جمب المصػالح"

ثػارة الفتنػة كا  لعنػؼ، ككػؿ ىػذه األمػكر منيػي عنيػا،ييدخؿ إهلل الفر ة كالتنػازع كالخػركج عمػم اإلمػاـ كا 

 فأم ضركرة يتحدث المجيزكف.

كالتػػػاريخ اإلسػػػالمي يػػػذكر أف إبػػػداء الػػػرأم كتغيػػػر المنكػػػر حاصػػػؿ مػػػف األفػػػراد كلػػػيس مػػػف 

التقاتؿ كسفؾ الدماء كالخػكارج شػاىٌد عمػم ذلػؾ، ثػـ الجماعات، كعندما تشكمت الجماعات أدت إلم 

                                                 
 .100، حكم االنتماء إلط الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية أبك زيد: 1



 

 171 

لمنظػػر إلػػم العممػػاء كالفقيػػاء المشػػيكد ليػػـ باإلمامػػة كالصػػالح كيػػؼ أبػػدكا رأييػػـ كحتػػم معارضػػتيـ 

Fلمخمفاء، ىؿ كانكا يجمعكف الناس مف حكليـ كيشكمكف جماعات لمناىضة الدكلة؟ الجكاب كال

1
F. 

يػػاة السياسػػية، فيػػذا ممػػا ينافيػػو الكا ػػ  المعاصػػر، كالقػػكؿ أف األحػػزاب ضػػركرة هللسػػتقرار الح 

فنرل الصراعات كسفؾ الدماء مف أجؿ كصكؿ الحػزب إلػم كرسػي الحكػـ، عػدا مػا تسػببو مػف نشػر 

فػػأم  ،لمبغضػػاء كالكراىيػػة بػػيف األحػػزاب الخصػػكـ، ك ػػد يصػػؿ ىػػذا النػػزاع إلػػم تقسػػيـ األرض كالبشػػر

 استقرار سياسي تحدثو األحزاب.

 لسكابؽ التاريخية في عصر النبكة كالخالفة الراشدة.أما استدهللليـ با 

جػابر  محيػة، مػ  أنػو مػف القػائميف بجػكاز  اهللستدهللؿ كأسيب فػي الػرد عميػو د.رٌد عمم ىذا 

نػػو رفػػض ىػػذا اهللسػػتدهللؿ كاعتبػػره تمحػػالن كمحاكلػػة حػػزاب ضػػمف األصػػكؿ اإلسػػالمية، إهلل أإ امػػة األ

ا نسػػتطي  أف نممػػح فػػي عصػػر النبػػكة مالمػػح كلػػك لػػيس فػػي مكضػػعيا، كأنػػو مػػف اإلسػػراؼ القػػكؿ بأننػػ

Fجينية ألم شكؿ مف أشكاؿ األحزاب

2
F. 

إف األحداث التي ذكرىا المجيزكف مف إبداء لمرأم في ةزكة بدر كصمح الحديبية كةيرىا هلل 

لمرأم فيما يجكز مف إلم كجكد معارضة جماعية أك منظمة، إنما ىي إبداء  يستفاد منيا كلك تمميحان 

كمػػا ىػػي إهلل تطبيػػؽ لمشػكرل، فػػال يسػػتدؿ بيػػا عمػػم  ،مػػاـ الرسػػكؿ صػػمم اهلل عميػو كسػػمـنيا أأمػكر الػػد

 عماره. كجكد مالمح جينية لممعارضة الجماعية كما اعتبرىا كسا يا ضمف أدلة المجيزيف د.

                                                 
 ىذه الدراسة.مف  162انظر:  1

 .57، المعارضة في اإلسالم بين النظرية والتطبيق  محية: 2
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كاهللستدهللؿ بييئة المياجريف األكليف كأنيا مارست ما يمارسو التنظػيـ السياسػي مػف إصػدار 

أنػػو  ػػد ثبػػت عمػػم كجػػو التحقيػػؽ أف ىػػذه الكتػػب مػػف  محيػػة  رٌد عمػػم ىػػذا ألمػػر د.كتػػب كبيانػػات، 

Fالمزعكمة كانت منحكلة كمزكرة كأف الصحابة منيا أبرياء، فال يصح اهللستدهللؿ بيا

1
F. 

 عمػػػػػم ىػػػػػذا اهللسػػػػػتدهللؿ الشػػػػػيخ  ردٌ فقػػػػػد صػػػػػكر لمتعدديػػػػػة،  ابػػػػػالفرؽ اإلسػػػػػالمية كأنيػػػػػ ـكاسػػػػػتدهلللي

اريخيػػة كانػػت نتيجتيػػا تمزيػػؽ األمػػة اإلسػػالمية كفسػػادىا فػػي بػػالد المبػػاركفكرم، بػػأف السػػكابؽ الت

المسػػمميف، حيػػث كػػاف المسػػممكف حزبػػان كاحػػدان عمػػم عيػػد الرسػػكؿ صػػمم اهلل عميػػو كسػػمـ كاسػػتمر 

خالفػػػة عثمػػػاف رضػػػي اهلل عنػػػو، حيػػػث تحػػػزب ضػػػده مػػػف أراد  تمػػػو كطػػػالبكه  ركػػػذلؾ إلػػػم أكاخػػػ

ككػػاف ىػػذا سػػببان لحػػدكث معارضػػة أسػػفرت عػػف  بالتنػػازؿ عػػف الخالفػػة، ثػػـ نصػػبكا عميػػان خميفػػة،

القتاؿ الدامي بيف المسمميف، ككذلؾ الخكارج كالفساد الذم راح ضحيتو ىـ أنفسيـ، كىكذا بدأت 

األحػػػزاب السياسػػػية تطالػػػب بػػػبعض الحقػػػكؽ إهلل أنيػػػا كميػػػا بػػػاءت بالفشػػػؿ كتسػػػببت فػػػي الػػػدمار 

ؽ عمػم جػكاز األحػزاب، فميسػت دلػيالن كاليالؾ لزمػة كىػذا يكفػي لالعتبػار، كهلل يسػتدؿ بيػذه الفػر 

شػػرعيان يصػػمح لالسػػتدهللؿ، بػػؿ ىػػي عػػارض مرضػػيُّ أصػػاب األمػػة ككػػاف سػػببا فػػي سػػفؾ الػػدماء 

حداث الفتف Fكا 

2
F . 

كيطػػرح الشػػيخ المبػػاركفكرم عػػدة أسػػئمة يػػرد بفحكاىػػا عمػػم ىػػذا اهللسػػتدهللؿ، مػػاذا أفػػاد الػػذيف 

؟ ىؿ كػاف -رضي اهلل عنو-خرجكا عمم عمي أرادكا تقكيـ عثماف رضي اهلل عنو؟ ماذا صن  الذيف 

ذا كانػت ىػذه حصػيمة األحػزاب السياسػية فػي  المعارضكف لدكلة السمطاف عبد الحميد خيران  لتركيػا؟ كا 

                                                 
 .59، المعارضة في اإلسالم بين النظرية والتطبيق  محية: 1

 .63، األحزاب السياسية في اإلسالم المباركفكرم: 2
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تاريخينا اإلسالمي في أياـ ازدىارىا فيؿ هلل يكفي ىذا لالعتبار؟ كىؿ يرضم مسمـ يحب أف تصمح 

Fلجحر مرة أخرل؟مف ىذا ا األمة بما صمح بو أكليا أف يمدغ ىذه

1
F. 

إف " :المجيػػزكف عمػػم األمػػة اإلسػػالمية يقػػكؿ بكػػر أبػػك زيػػد مبينػػا أثػػر الفػػرؽ التػػي اسػػتدؿ بيػػا

الفػػرؽ أثػػارت فػػي األمػػة سىػػكىرىة التػػكتر كالصػػراع كالتعصػػب الحزبػػي كالتػػاريخ عمػػم ىػػذا شػػييد، فممػػاذا 

F2"تنشؽ مف جديد؟
F  . 

مجيػزيف بػالفرؽ مػف خػكارج كشػيعة، ذلػؾ كما استيجف كأنكػر الشػيخ المبػاركفكرم اسػتدهللؿ ال

كأظير عزمو عمم  ػتميـ  -حسب  كلو- بأف الرسكؿ صمم اهلل عميو كسمـ أخبر أنيـ مف أىؿ النار

F تؿ عاد كثمكد، ك اؿ في  تالىـ: أنيـ كالب النار

3
F ، ،كيؼ يجعمو المجيزكف دلػيالن كيضيؼ الشيخ 

Fعمم تشكيؿ األحزاب السياسية في اإلسالـ؟

4
F. 

  كـر اهلل كجيو أ ٌر الخكارج، فيدؿ ىذا عمم إ رار مبدأ التعددية الحزبية. ف عميان كؿ أالقك 
                                                 

في الـرحمن المبـاركفوري جيود الشـيخ صـ . مخطكط. نقالن عف: فػدكل:107، الحكم اإلسالمي وتعدد األحزاب المباركفكرم: 1
 .154، في تقرير العقيدة والدفاع عنيا

 .114، حكم االنتماء إلط الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية أبك زيد: 2
الحػػديث الػػذم اسػػتند إليػػو الشػػيخ فػػي  كلػػو ىػػك حػػديث أبػػك سػػعيد رضػػي اهلل عنػػو كلػػـ أطمػػ  عمػػم  حػػديث يخبػػر بكجػػكب  تػػاؿ  3

ًمػي  رضػي اهلل عنػو إلػم النبػي  ص الحديث عفالركافض حسب  كؿ الشيخ، كن أبي سىًعيدو الخدرم رضي اهلل عنو  اؿ بىعىػثى عى
  اًشػػًعيِّ كىعييىٍينىػةى بػػف بىػٍدرو ـ  اٍلميجى ٍنظىًمػػيِّ ثيػ ػاًبسو اٍلحى ـ  أى  ًبذيىىٍيبىػةو فىقىسىػمىيىا بػػيف اأٍلىٍربىعىػًة اأٍلىٍ ػػرىًع بػف حى ٍيػػدو الط ػاًئيِّ ثيػػ ػًد بىًنػػي اٍلفىػزىاًرمِّ كىزى حى

اري  الكا ييٍعًطي ٍيشه كىاأٍلىٍنصى بو فىغىًضبىٍت  يرى ًد بىًني ًكالى ثىةى اٍلعىاًمًرمِّ ثيـ  أىحى ٍمقىمىةى بف عيالى يىػدىعينىا  ػاؿ إنمػا  نىٍبيىافى كىعى نىاًديدى أىٍىًؿ نىٍجػدو كى صى
ؿه ةىاًئري اٍلعىٍينىٍيًف ميٍشًرؼي اٍلكىجٍ  ـٍ فىأىٍ بىؿى رىجي ًبيًف كىثُّ المٍِّحيىًة مىٍحميكؽه فقاؿ ات ًؽ الم ػوى يػا محمػد فقػاؿ مػف ييًطػٍ  الم ػوى أىتىأىل فييي نىتىٍيًف نىاًتالي اٍلجى

ًليػًد فىمى  اًلػدى بػف اٍلكى ؿه  ىٍتمىوي أىٍحًسبيوي خى ٍيتي أىيىٍأمىنيًني اهلل عمم أىٍىًؿ األرض فال تأمنكنني فىسىأىلىوي رىجي ف  مػف إً " نىعىػوي فممػا كلػي  ػاؿإذا عىصى
ـٍ ًضٍئًضاًل ىذا أك في عىًقًب ىذا  ـك يقرؤكف اٍلقيٍرآفى  نىاًجرىىي اًكزي حى ًمي ػًة يىٍقتيميػكفى أىٍىػؿى هللى ييجى ػٍيـً مػف الر  كؽى الس  يىٍمري يكفى مػف الػدِّيًف ميػري

ـٍ  ىتٍ  ىٍ تيمىن يي ٍكتيييـٍ ألى يىدىعيكفى أىٍىؿى اأٍلىٍكثىاًف لىًئٍف أنا أىٍدرى ـً كى ٍسالى  كتاب األنبياء ،الجامع الصحيح المختصر ". أخرجو البخارم:ؿى عىادو اإلًٍ
، كتػػػاب صـــحيح مســـمم . كأخرجػػػو مسػػػمـ بنحػػػكه:3/1219. 3166حػػػديث ر ػػػـ  . چوئ  وئې   ې  ې  ې  چ  بػػػاب  كلػػػو تعػػػالم -

 .2/742. 1064حديث ر ـ .باب ذكر الخكارج كصفاتيـ -الزكاة
جيود الشـيخ صـفي الـرحمن المبـاركفوري  . مخطكط. نقالن عف: فػدكل:109، زابالحكم اإلسالمي وتعدد األح المباركفكرم: 4

 .156، في تقرير العقيدة والدفاع عنيا
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بػالفرؽ اإلسػالمية، كمػا أكرده  القكؿ كما تػـ الػرد عمػم دلػيميـ السػابؽ المسػتدؿييرد عمم ىذا 

 مف  كؿ الرسكؿ صمم اهلل عميو كسمـ بحؽ الخكارج، كخمص بالقكؿ أنو هلل سابقان  الشيخ المباركفكرم

 يصح جعؿ الخكارج دليالن عمم صحة تشكيؿ األحزاب السياسية في اإلسالـ. 

بصفتو خميفػة المسػمميف، كعمػؿ  أنو ربما  اـ بذلؾ ،كيمكف منا شة فعؿ عمي كـر اهلل كجيو  

اإلسالمية مف فتف كتفرؽ ك تاؿ بػيف المسػمميف، كالكػؿ يعمػـ  كض  الدكلةىذا ألسباب عدة ا تضاىا 

لكجػػكدىـ، إنمػػا ىػػك اسػػتثناء لفتػػرة  سػػالمية آنػػذاؾ، كلػػيس فػػي ذلػػؾ إ ػػراره دكلػػة اإلمػػا كانػػت تمػػر بػػو ال

 محدكدة حتم تستقر الدكلة كالخالفة.

يجابيػػات إيجابيػػات عػػدة، رٌد المػػانعكف بػػأف مػػا عػػٌده المجيػػزكف حزبيػػة إكالقػػكؿ أف لمتعدديػػة ال

لمصػػػالح التػػػي ذكرىػػػا يجابيػػػات كاكػػػف تجاىػػػؿ مخاطرىػػػا عمػػػم األمػػػة، كاإليقابمػػػو مفاسػػػد كبيػػػرة هلل يم

"إذا اجتمعػػت  :المجيػػزكف ىػػي مصػػالح متكىمػػة، تتيػػاكل مػػ  مػػا يقابميػػا مػػف مفاسػػد، كالقاعػػدة تقػػكؿ

Fمفسدة كمصمحة فالشريعة تنيط الحكـ باأل كل منيما"

1
F. 

الشػيء  مف السمبيات عمم األمػة اإلسػالميةبمغت حيث  ،كمفاسد األحزاب مما هلل ينكره أحد

Fالكثير

2
F. 

                                                 
 .74، األحزاب السياسية في اإلسالم مباركفكرم:ال 1
ألحـزاب حكـم االنتمـاء إلـط الفـرق وا زحزاب عمم األمة، انظر في كتابػو:عدد بكر أبك زيد أكثر مف أربعيف مفسدة كسمبية ل 2

 .119_105، والجماعات اإلسالمية
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 ابعالر المبحث 

 ومناقشتياإلقامة األحزاب بإطالق  أدلة المجيزين

 األحزاب بإطالق: إلقامةالمطمب األول: أدلة المجيزين 

عرضنا سابقا رؤية ىذا الفريؽ لمتعددية الحزبية في الدكلة اإلسالمية، فيك يرل إباحة أ امو 

ف كػػػػاف بعضػػػػيـ  يقيػػػػد بككنيػػػػا األحػػػػزاب بػػػػإطالؽ سػػػػكاء أكانػػػػت عممانيػػػػو أـ ماركسػػػػيو أك ةيرىػػػػا، كا 

عميػػو  أكرد األدلػػو التػػي بنػػمذا المبحػػث فػػي ىػػك  ىكيػػدم  متصػػالحة مػػ  الػػديف اإلسػػالمي كمػػا يػػرل د.

 ،كالسػػػنة النبكيػػػة، كالمنطػػػؽ ،ىػػػذا الفريػػػؽ  كلػػػو، كىػػػي هلل تعػػػدك ككنيػػػا أدلػػػو مػػػف ركح الػػػنص القرآنػػػي

 كالمعقكؿ، كىي كاآلتي:

F"دعػػاة هلل  ضػػاة" .1

1
Fيـ، كاإلسػػالـ مشػػركع رسػػالة  بػػؿ ككنػػو : إف المسػػمميف مخػػاطبكف بتبميػػ  رسػػالت

 كنشػر الػدعكة، كمحاسػبة النػاس عمػم مشركعا سياسيان أك سمطة سياسية، فاألخيرة كسيمة لمتبميػ 

أفكارىـ كمعتقداتيـ مكككلة هلل تعالم ىك مف يحاسب الناس، كلػيس مػف كظيفتنػا منػ  النػاس أك 

باحػػػة األحػػػزاب بكافػػػة أشػػػكاليا أكػػػراىـ عمػػػم تػػػرؾ أك تبنػػػي فكػػػر معػػػيف، كىػػػذا األمػػػر متفػػػؽ مػػػ  إ

Fكأفكارىا

2
F. 

 عمم ذلؾ: األدلةكمف 

  :چۋ  ۅ    ۅ  ى  ى  ې  ې   ې    ې  چ  كلو تعالم  كلوF
3

F.  

                                                 
 .حسف اليضيبي ب لمرشد اإلخكاف المسمميف األسبؽ.مقتبس مف عنكاف كتا 1

 .167، والديمقراطية ماإلسال ىكيدم: 2
 .22ك 21سكرة الغاشية: اآلية 3
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  :چپ  پ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ    پٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پچ  كلو تعالمF
1

F. 

  :چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  چ  كلو تعالمF
2

F. 

  :چڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ٹ  ٹچ ك كلو تعالمF
3

F. 

إف بعػػػػض الفصػػػػائؿ المكجػػػػكدة فػػػػي السػػػػاحة  :ىكيػػػػدم تعقيبػػػػا عمػػػػم ىػػػػذه اآليػػػػات يقػػػػكؿ د.

 ،اإلسػػالمية يغيػػػب عنيػػا أف ميمتيػػػا ىػػػك الشػػؽ اإليمػػػاني، كهلل ينبغػػػي أف تتجػػاكز التبميػػػ  أك التبشػػػير

اإلحالة إلم اآلخرة في حسـ أم خالؼ ينشػأ فػي  كالمد ؽ في لغة الخطاب القرآني، يالحظ أنو دائـ

فػػإف  ،أم بمػػ  أييػػا النبػػي" بقكلػػو: ىكيػػدم مػػف ىػػذه اآليػػات اإلعػػراض كعػػدـ اهللسػػتجابة، كيخميػػص د.

أعػػػرض عنػػػؾ نفػػػر مػػػف النػػػػاس فػػػدع شػػػأنيـ هلل سػػػبحانو كتعػػػالم، كىػػػػك كفيػػػؿ بحسػػػابيـ يػػػـك الػػػػديف 

ذا انطبػػػؽ ذلػػػؾ عمػػػم شػػػأف اإليمػػػاف كالكفػػػر "كالحسػػػاب كلم أف ينطبػػػؽ عمػػػم شػػػؤكف السياسػػػة فػػػأ ،كا 

F4حكمناىج اهللصطال
F. 

كلػػة اإلسػػالمية، كأننػػا يسػػتفاد مػػف الكػػالـ السػػابؽ أف األفكػػار ةيػػر اإلسػػالمية مكجػػكدة فػػي الد

نمػػا عمينػػا أف نػػدعك لسػػنا مطػػالبي ف بإجبػػار أصػػحاب الفكػػر اآلخػػر لتػػرؾ فكػػره أك منعػػو مػػف طرحػػو، كا 

 فحسػابو عمػم اهلل، كلػيس مػف كاجبنػا أف ، كمػف لػـ يشػأنػ إلم الفكر اإلسالمي كنبمغو، فمػف شػاء ا ت

نمنعو كنمغيػو مػف الكجػكد، ىػذا مػا فيػـ مػف اآليػات القرآنيػة، كبنػاء عمػم ذلػؾ فمػتقـ التعدديػة الحزبيػة 

 سكاء كانت إسالميو أك ةير إسالميو.

                                                 
 .80 سكرة النساء: اآلية 1
 .124ية سكرة النحؿ: اآل 2
 .99 سكرة يكنس: اآلية 3

 .166، والديمقراطية ماإلسال ىكيدم: 4
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ا خكؼ هلل مبرر لو: هلل خكؼ مف كجكد أحزاب ةير إسػالمية فػي الدكلػة اإلسػالمية، فػال أثػر ليػ .2

عمم صعيد الكا  ، فجممة األحزاب العممانية في زماننا المعاصر تعمػف انتماءىػا لإلسػالـ، كفػي 

حاؿ تمردىا عميو تعرضت لمعزلة كالتيميش مف الشعب، فكجكدىا عمم السػطح أ ػؿ ضػرران مػف 

عمميػػػا فػػػي السػػػر كالخفػػػاء، كلػػػف يكػػػكف حاليػػػا بأفضػػػؿ مػػػف حػػػاؿ حػػػزب شػػػيكعي فػػػي انجمتػػػرا أك 

فػػػرض  ياميػػػا داخػػػؿ الدكلػػػة اإلسػػػالمية فمػػػف تكػػػكف إهلل جماعػػػات ىامشػػػية، مثػػػؿ أمريكيػػػا، كعمػػػم 

جماعػػػػة أ صػػػػم اليسػػػػار فػػػػي المجتمعػػػػات الرأسػػػػمالية، ككنيػػػػا خارجػػػػة عػػػػف األرضػػػػية المشػػػػتركة 

لممجتم ، كبكعي األمة اإلسالمية يمكف حسـ كجكدىا هلل بإجراءات  معيو، فال خكؼ منيػا ألف 

Fالؼ األسس كالمعتقدات اإلسالميةالمجتم  المسمـ لف يختار مشركعا يخ

1
F. 

حمفػػػاء اليػػػـك أعػػػداء الغػػػد: ىػػػؿ مػػػف المنطػػػؽ إباحػػػة التحػػػالؼ مػػػ  األحػػػزاب كالتيػػػارات العممانيػػػة  .3

لغػائيـ إذا مػا  امػت دكلػة اإلسػالـ، ىػذا الكالشيكعية  بؿ  يػاـ  دكلػة اإلسػالمية، كالقػكؿ بمػنعيـ كا 

اف المسمميف في مصر، دافعت فييا عف ما ذكره الشيخ الغنكشي خالؿ تعقيبو عمم كثيقة لإلخك 

، فػي مرحمػو السػعي فكالشػيكعيي فخيار التعدديػة بشػتم أشػكاليا، كأباحػت التحػالؼ مػ  العممػانيي

لمحكػػػـ  بػػػؿ  يػػػاـ الدكلػػػة اإلسػػػالمية، كفػػػي المقابػػػؿ تػػػرفض التعدديػػػة ةيػػػر اإلسػػػالمية فػػػي الدكلػػػة 

كالمفاسػػد كمػػكازيف القػػكل أجػػاز  فمنطػػؽ الكا ػػ  كمنطػػؽ المصػػالح .ان اإلسػػالمية، فعػػٌد ىػػذا تنا ضػػ

التحالؼ م  األحػزاب العممانيػة إليجػاد نظػاـ حكػـ ةيػر إسػالمي، كلكنػو ديمقراطػي يتػيح الحريػة 

 لكافة األيدلكجيات بما فييا اإلسالـ، ففسح ليـ أف يصدعكا بكممو الحؽ بعد أف كانت مصادره.

يف تحالؼ اإلسالمييف اليػـك كلكف الكثيقة هلل تشعر بالتنا ض ب"ثـ يخميص الغنكشي بالقكؿ: 

عمػم األةمبيػة  فادرة الحػؽ ةػدان إذا حصػؿ اإلسػالميك إل رار الحرية لمجمي ، كبيف مصػ فم  عممانيي
                                                 

 .294، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية الغنكشي: 1
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فأ ػػػامكا حكػػػـ اإلسػػػالـ، بمػػػاذا يمكػػػف تبريػػػر ىػػػذا اهللزدكاج فػػػي المك ػػػؼ؟ أليسػػػت القاعػػػدة كمػػػا تػػػديف 

F1"تداف؟
F. 

لتػػداكؿ السػػمطة مػػ  ةيػػر  فسػػالمييعػػدـ  بػػكؿ اإل دىكيػػدم كعػػ كتطػػرؽ إلػػم نفػػس الفكػػرة د.

 -ىذا عمم فػرض السػماح بقيػاـ أحػزاب ةيػر إسػالمية-في حاؿ فكزىـ "سقطة أخال ية"  فاإلسالميي

إف أسػػكأ مػػا فػػي األمػػر أف يقبػػؿ اإلسػػالميكف بالديمقراطيػػة كالتعدديػػة حتػػم يصػػمكا إلػػم "حيػػث  ػػاؿ: 

فمثػػؿ ذلػػؾ السػػمكؾ هلل يمثػػؿ خطيئػػة السػػمطة، ثػػـ ينقمبػػكا عمػػم اهللثنتػػيف كبعػػد ذلػػؾ يرفضػػكف تػػداكليا، 

سياسػػػية فقػػػط كلكنػػػو أيضػػػا بمثابػػػة سػػػقطة أخال يػػػة، ينبغػػػي أف يتػػػكرع عنيػػػا كػػػؿ المشػػػتغميف بالعمػػػؿ 

F2"السياسي كحممة الرساهللت منيـ خاصة
F. 

Fالدستكر األكؿ كا  راره لممخالفيف: استدؿ ىػذا الفريػؽ بالصػحيفة .4

3
F  التػي كضػعيا رسػكؿ اهلل صػمم

المسػػػمميف كالييػػػكد فػػػي المدينػػػة، فكػػػاف ىػػػذا دلػػػيالن عمػػػم اسػػػتيعاب المجتمػػػ   اهلل عميػػػو كسػػػمـ بػػػيف

إف المذىبيػة اإلسػالمية التػي اسػتكعبت "اإلسالمي لممخالفيف لػو بالػديف، يقػكؿ الشػيخ الغنكشػي: 

 ففػػػي داخميػػػا الييػػػكد كالنصػػػارل، ليػػػي مػػػف المركنػػػة بحيػػػث تسػػػتكعب داخػػػؿ إطارىػػػا الشػػػيكعيي

فػػر مػػف الييػػكد كالنصػػارل، كفػػي الصػػحيفة التػػي عقػػدىا رسػػكؿ اهلل ، إذ لػػـ يككنػػكا أكفكالعممػػانيي

 يف كالييػػػكد كمػػػف دخػػػؿ فػػػي عيػػػدىـ عبػػػرةصػػػمم اهلل عميػػػو كسػػػمـ مػػػ  أىػػػؿ المدينػػػة مػػػف المسػػػمم

                                                 
 .260، العامة في الدولة اإلسالمية الحريات الغنكشي: 1
 .166، والديمقراطية مإلسالا ىكيدم: 2
ت المدينػة المختمفػة، ىي الصحيفة التي كتبيا الرسكؿ صمم اهلل عميو كسمـ بعد ىجرتو إلم المدينة، تنظـ العال ػة بػيف مككنػا 3

كلمنظر إلم  . 3/31، السيرة النبوية ص الكثيقة كامالن انظر: ابف ىشاـ:مف مياجريف كأنصار كييكد كةيرىـ. لمنظر حكؿ ن
ــة الراشــدة دىػػا مرتبػػة أنظػػر: حميػػد اهلل، محمػػد:بنك  ــوي والخالف ــائق السياســية لمعيــد النب  .ـ1969 . بيػػركت:مجموعــة الوث
39_47. 



 

 179 

كمنيػػاج، كسػػابقة ليػػا دهلللتيػػا الحضػػارية التػػي تشػػيد عمػػم مركنػػة اإلطػػار السياسػػي فػػي الدكلػػة 

F1"اإلسالمية
F. 

إف كجػػكد أحػػزاب ةيػػر إسػػالمية داخػػؿ الدكلػػة اإلسػػالمية  ىكيػػدم ىػػذه الفكػػرة ذكػػر د. كحػػكؿ

كػـ لكػؿ ىػذه الفػرؽ ىػك الدسػتكر، كمػا  سكاء أكانت عممانية أـ اشتراكية، ىػك تعػدد مقبػكؿ مػا داـ الحى

كـ مف الفركع، كدليػؿ ذلػؾ تجربػو  داـ الخالؼ في الفركع كليس في األصكؿ اإلسالمية، كمسألة الحي

اإلسػالـ، كبيػذا  فيي دستكر مكتكب فػي ،عميو كسمـ بعد اليجرة الرسكؿ صممالصحيفة التي كتبيا 

فال يجكز ألحد نقػض الدسػتكر  ،مة اإلسالـ بكافة ممميا كفصائميا الفكرية كالسياسيةالعيد تمتـز بو أ

 أك العمؿ عمم ىدمو.

لقػػد كانػػت الصػػحيفة عيػػدان بػػيف المسػػمميف كةيػػر المسػػمميف، لكننػػا نقتػػبس "كيىخميػػص بػػالقكؿ: 

الزمف المبكر مف التاريخ يكف ىناؾ كجكد لفرؽ أخرل في ذلؾ كنقيس عمييا، مذكريف بأنو لـ الفكرة 

F2"اإلسالمي
F. 

ىكيػػدم بػػأف اإلسػػالـ لػػـ يخػػٌكؿ أحػػدان أك جماعػػة مػػف النػػاس حػػؽ  هلل كصػػاية عمػػم أحػػد: يػػذكر د. .5

 الكصاية عمػم الخمػؽ فػي تكجيػو خيػاراتيـ أك  نػاعتيـ، كعمػم فػرض أف اإلسػالمييف  صػركا فػي

التبميػػ  كالشػػعب أعطػػم صػػكتو لمػػف عػػداىـ، فػػال يجػػكز لإلسػػالمييف أف يبقػػكا فػػي السػػمطة رةػػـ 

أنػػكؼ الشػػعب، ألف ذلػػؾ فػػي أسػػكء فركضػػو كأبعػػدىا، كىػػك مػػف  بيػػؿ اإلعػػراض الػػذم يحاسػػبيـ 

 عميو اهلل تعالم يـك القيامة.
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كف إلػػم ىكيػػدم إجابػػة القرضػػاكم عمػػم سػػؤاؿ سػػألو إيػػاه، مػػاذا إذا كصػػؿ اإلسػػالمي كينقػػؿ د.

 فػيالسمطة ثـ فقدكا تمؾ األصكات في اهللنتخابات القادمة؟ فأجاب ىػذا يعنػي أف ثمػة  صػكران شػديدان 

ف يتركػػػكا السػػػمطة لغيػػػرىـ ممػػػف أكهللىػػػـ النػػػاس الثقػػػة بغػػػي أف يتحممػػػكا المسػػػؤكلية عنػػػو، كأكين ،أدائيػػػـ

Fكعمييـ أف يعكدكا إلم مرحمة الدعكة التي تسبؽ مرحمة الدكلة

1
F. 

كؿ السػمطة إذا مػا القرضػاكم إ ػراره كجػكد أحػزاب ةيػر إسػالمية لقكلػو بتػدا الـ د.يفيـ مف ك

القرضػػاكم مػػف القػػائميف بػػالتفريؽ بػػيف مرحمػػة مػػا  بػػؿ  يػػاـ الدكلػػة  كأعتقػػد أف د. فشػػؿ اإلسػػالميكف.

بعػد  ياميػا، فكػاف جكابػو ذلػؾ ىذه األحزاب  بػؿ  ياميػا كمنػ   بعد  ياميا، فأجاز  ياـ اإلسالمية كما

كهللن عمم ما  بؿ  ياـ الدكلة اإلسالمية، لما عممنا سابقان مف مك فو مػف األحػزاب ةيػر اإلسػالمية محم

Fفي الدكلة اإلسالمية

2
F. 

كبصكرة مختمفة يؤكد الشػيخ الغنكشػي عمػم نفػس الفكػرة، فيطػرح تسػاؤهللن مػاذا يفعػؿ الحػزب  

 يػػة فػػي انتخابػػات حػػرةفشػػؿ فػػي المحافظػػة عمػػم األةمبسػػالمي فػػي حػػاؿ كصػػكلو إلػػم السػػمطة ثػػـ اإل

  .؟هللحقة

ثػػـ أعقػػب ىػػذا التسػػاؤؿ بعػػدة خيػػارات، ىػػؿ عميػػو حمػػؿ السػػالح لفػػرض مشػػركعة بػػالقكة؟ أـ 

 يعتزؿ السياسة؟ أـ يصمح في حالو كيستأنؼ مشركعو في إ ناع الشعب بمشركعو؟.

أك حتػػػم  ،ىػػػؿ عمػػػم المسػػمميف أف يشػػػيركا السػػػيؼ فػػي كجػػػو أةمبيػػػة ةيػػر إسػػػالميوكيتػػاب ، 
 عمم مدار الك ت؟.إسالمية 
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مف أيف يستمد اإلسالميكف مشػركعية حكميػـ؟ ىػؿ مػف صػفتيـ اإلسػالمية "كخميص بالقكؿ: 

أـ مػػػف اختيػػػار  ،ذاتيػػػا؟ فيػػػذه عقميػػػو الكصػػػاية أك الكصػػػية الشػػػيعية التػػػي تخمصػػػكا منيػػػا ىػػػـ أنفسػػػيـ

سػػالمية الشػػعب ليػػـ... مػػا ىػػك مصػػدر شػػرعيو الدكلػػة؟ إذا  منػػا الشػػعب فقػػد كضػػعنا أنفسػػنا كػػأحزاب إ

ذا كاف شيئا آ ،عمم  دـ المساكاة م  كؿ أفراده كتياراتو F1"خر عمينا أف نحددهكا 
F. 

ديػػف - الػػكهللء لمدكلػػة: إف اإل ػػرار بكجػػكد أحػػزاب ةيػػر إسػػالمية بشػػرط أف تعتػػرؼ بحػػؽ اإلسػػالـ .6

فػػي تنظػػيـ الحيػػاة العامػػة، هلل يخكلنػػا منعػػو مػػف الػػدعكة إلػػم مذىبػػو خػػكؼ فتنػػة المسػػمـ  -األةمبيػػة

نػػػو، بشػػػرط التػػػزاـ اآلداب العامػػػة لمحػػػكار، ألف إ ػػػرار احػػػد عمػػػم مذىبػػػو يقتضػػػي ضػػػركرة عػػػف دي

اهللعتػػراؼ لػػو بحػػؽ الػػدفاع عنػػو إلظيػػار محاسػػنو كمسػػاكئ مػػف يخالفػػو، كهلل خػػكؼ عمػػم ديػػف اهلل 

ف كانػػت عمػػم مػػز مػػف النػػاس، يقػػكؿ  مػػف خػػكض تمػػؾ المعػػارؾ مػػ  مختمػػؼ التيػػارات الفاسػػدة، كا 

ذا كاف"الشيخ الغنكشي:  ، كخصػكمو  ٌدر أف يداف  عف نفسو كأىمو  مة مستضػعفة اإلسالـ  د كا 

كأسػػػاس  ،يممكػػػكف أجيػػػزة الدكلػػػة، فكيػػػؼ ييخشػػػم عميػػػو ك ػػػد ةػػػدا المػػػذىب المكجػػػو لمحيػػػاة العامػػػة

F2"التربية كالتشري ، فالميـ ىك أف يتكفر بيذه األحزاب الكهللء لمدكلة اإلسالمية
F. 

النػػاس أمػػر  ػػدره اهلل تعػػالم كىػػك سػػنة مػػف سػػنف اهلل فػػي  التػػزاـ بالنظػػاـ العػػاـ: إف اهللخػػتالؼ بػػيف .7

الكػػكف، كاهللعتػػراؼ بػػاهللختالؼ لػػو أصػػؿ شػػرعي، كالتعدديػػة فػػي ظػػؿ النظػػاـ السياسػػي اإلسػػالمي 

كاجبة، كضابطيا اهلللتزاـ بالنظاـ العاـ لمدكلػة اإلسػالمية مػف حيػث احتػراـ الجميػ  لقػيـ اإلسػالـ 

نػػ  تيػػاران سياسػػػيان  ائمػػان فػػي زماننػػػا عممانيػػان كػػػاف أـ األساسػػية، فػػإف كػػػاف كػػذلؾ فػػال يجػػػكز أف نم

نمػا نمػنعيـ فقػط مػف  ماركسيان لمجرد أنو يتعارض مػ  مػا يتصػكره الػبعض لإلطػار اإلسػالمي، كا 
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كهلل نحجػر عمػم حريػة أم مػنيـ فػي اهللخػتالؼ كالػدعكة، كيبقػم صػندكؽ  ،ىدـ النظاـ اإلسػالمي

ذا يعنػػي فشػػميـ فػػي إ نػػاع النػػاس بمشػػركعيـ، فػػإذا فشػػؿ اإلسػػالميكف فيػػ ،اهللنتخابػػات ىػػك الحكػػـ

فسػاح المجػاؿ لمػف نػاؿ ثقػ ة النػاس، كأف يراجعػكا طػريقيـ كعمييـ أف يحيمكا المسػؤكلية لغيػرىـ، كا 

 كا لرسـ طريؽ جديد لتكصيؿ مشركعيـ اإلسالمي بطريقة صحيحة، فالخمؿ حاصؿ منيـ.كيبدؤ 

كالمعػػادكف لمنظػػاـ  ،ميػػة الدكلػػةأمػػا المعػػادكف الػػذيف يػػدعكف إلػػم ىػػدـ األسػػاس الػػذم تقػػـك ع

العاـ فال مكاف ليـ، كمنعيـ عف ذلؾ كاجب شرعي كسياسي، فال يكجد نظاـ سياسي يعطي شرعية 

ليدمة كتقكيضو، فالدستكر ىك الحاكـ الذم ترتضيو األمة كيجب أف يككف مكض  إلزاـ كاحتراـ مف 

Fالجمي 

1
F. 

مييف ممف ينكركف عمم ةير اإلسالمييف ىكيدم عمم مف سماىـ اإلسال للخر شرعيتو: يرٌد د. .8

 ،ةإف ىػػذا مفيػػكـ خػػاطال مػػف أكجػػو ثالثػػ"كجػػكدىـ بحجػػة أنيػػـ مخػػالفكف لإلسػػالـ، فػػرٌد بػػالقكؿ: 

شػػػرعيو كرسػػػالية كسياسػػػية، فػػػاآلخر لػػػو شػػػرعيتو التػػػي اكتسػػػبيا مػػػف إ ػػػرار القػػػرآف لمبػػػدأ اخػػػتالؼ 

انو كتعػػػػالم، كفػػػػي الناحيػػػػة كحػػػػذؼ اآلخػػػػر بمثابػػػػة إىػػػػدار لسػػػػنة ككنيػػػػة أرادىػػػػا اهلل سػػػػبح ،النػػػػاس

منذ اعتبر أىؿ  ،فزف المشركع اإلسالمي كاف  ائما عمم استيعاب اآلخر عمم الدكاـ ،الرسالية

كضـ إلييـ في ك ت هللحػؽ المجػكس كالصػابئة، فضػالن عػف أنػو إذا تػـ حػذؼ  ،الكتاب أىؿ ذمة

فػإف تمػؾ الشػرائح  اآلخر فم  مف سػيجرم الحػكار كالػم مػف سػيتكجو اإلسػالميكف بػالتبمي ؟ أخيػران 

المخالفة تمثؿ حقيقة  ائمة في الكا   السياسػي، كيػؼ يتصػكر أم مشػتغؿ بالعمػؿ السياسػي أنػو 

 "يمكػػف أف يتجاىمػػو أك يحػػذفيا مػػف مشػػركعو؟ كمػػاذا يمكػػف أف يحدثػػو ذلػػؾ فػػي الػػداخؿ كالخػػارج؟

                                                 
 .79، والديمقراطية ماإلسال . انظر: ىكيدم:-سبؽ التعريؼ بيا - اىرةمحمد العكا ألقاه في ندكة عقدت في الق كالـ د. 1
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كأخرل مخاصمة  ،كينبغي عمينا التفريؽ بيف التيارات العممانية كالماركسية المتصالحة م  الديف

Fلو، فاألكلم ينبغي أف نعترؼ بيا في المشركع السياسي اإلسالمي

1
F      . 

 األحزاب بإطالق: إلقامةالمطمب الثاني: مناقشة أدلة المجيزين 

، كلػػـ ييعػػرض  ػػكليـ فػػي فلػػـ يػػتـ منا شػػة ىػػذا اهللتجػػاه بشػػكؿ كاسػػ  بػػيف المفكػػريف اإلسػػالميي

ف عػػرض فيػػك بػػالتمميح إلػػم كجػػكد ىػػذا الكتػػب التػػي تحػػدثت عػػف التعدديػػة السيا سػػية فػػي اإلسػػالـ، كا 

Fاهللتجاه م  التصريح إلم إىمالو كعدـ اعتباره

2
F كأظػف أف سػبب ذلػؾ ىػك الػرفض المسػبؽ كالمطمػؽ ،

كأنػػو مػػف المحظػػكرات التػػي هلل  ،ليػػذا التكجػػو، كاعتبػػاره منا ضػػان ألساسػػيات الػػديف فػػي نظػػر األةمػػب

الصػػاكم فػػي كتابػػو التعدديػػة السياسػػية فػػي   ػػكليـ ةيػػر د. يجػػكز الحػػديث عنيػػا، كلػػـ أجػػد مػػف نػػا ش

متسمسػػؿ مػػف ةيػػر  كعرضػػتيا بشػػكؿ ،منا شػػتو ليػػذا اهللتجػػاه الدكلػػة اإلسػػالمية، ك ػػد  مػػت باختصػػار

Fإفراط أك تفريط

3
F. 

أثر مػف آثػار الكافػد الغربػي الػذم ىك  الصاكم أف القكؿ بإجازة األحزاب باإلطالؽ يعتبر د.

 كيػرد عمػم ،كالغزك الثقػافي لزمػة الكثيريف في أعقاب عصر اهللستعمار ىيمف عمم عقكؿ كمشاعر

ألنيا كانت أشبو ما يكػكف بالنسػبة  ،استدهللؿ خارج عف محؿ النػزاع بأنوبصحيفة المدينة  ليـاستدهلل

لمييػػػكد بعقػػػد الذمػػػة التػػػي تجعميػػػـ يػػػأمنكف عمػػػم أنفسػػػيـ فػػػي إ ػػػامتيـ بػػػيف المسػػػمميف، كلكػػػف السػػػيادة 

في صمب الصحيفة فػي نػص هلل يحتمػؿ التػأكؿ أك  ان ـ إلم اهلل كرسكلو، جاء ىذا جميٌ لمشريعة كالتحاك

                                                 
 .82، اإلسالم والديمقراطية :ىكيدم 1

 .3، النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية مثالو انظر: المصرم: 2
 -سػب إطالعػي كبحثػيح -لعػدـ كجػكد مراجػ  -عػدا مػا بينتػو فػي اليػامش- ما سيمي مف منا شػة جميعػو مػف رٌد د.الصػاكم 3

التعدديـة  مػي مػف منا شػة ىػك مػف كتػاب، الصػاكم:تحكم منا شة ىذا القكؿ كبالشكؿ المباشر كما فعؿ د.الصػاكم، فكػؿ مػا ي
 .109-100، السياسية في الدولة اإلسالمية
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لػم محمػد صػمم اهلل عميػو " التمحؿ نكـ ميما اختمفتـ فيػو مػف شػيء فػإف مػرده إلػم اهلل عػز كجػؿ كا  كا 

F1"كسػػمـ
F ، ػػا عمػػم المسػػمميف فػػي المدينػػة؟ أك فيػػؿ كانػػت ىػػذه الصػػحيفة تجيػػز لمييػػكد أف يككنػػكا حكامن

ػػأ ػػرت من ا يمكػػف أف ينتيػػي بيػػـ إلػػم شػػيء مػػف ذلػػؾ فػػي مسػػتقبؿ األيػػاـ؟ ىػػذا باإلضػػافة إلػػم أف يجن

Fثبكت ىذه الصحيفة مف األساس مكض  نظر

2
F. 

إف محػػؿ التنػػازع فػػي التعدديػػة السياسػػية التػػي تتػػيح لكػػؿ تكتػػؿ سياسػػي أف يعمػػؿ مػػف خػػالؿ 

دعايػػػة كعػػػرض كتػػػركيج  مػػػف ،سياسػػػيال ولمكصػػػكؿ إلػػػم الحكػػػـ لتنفيػػػذ برنامجػػػ الديمقراطيػػػةالكسػػػائؿ 

فمعنػم ذلػؾ أف  ،فإذا لـ تقيد ىذه التعددية باهلللتزاـ بسػيادة الشػريعة كالتقيػد بأصػكليا الثابتػة ،لزفكار

الػػكثني كالشػػيكعي الممحػػد يسػػتطي  أف يصػػؿ مػػف خالليػػا إلػػم الحكػػـ ليضػػ  برامجػػو مكضػػ  التنفيػػذ، 

دل ىذا اهللتجاه ألف يتبكأ مقاليد الحكػـ عمم المسمميف. فيؿ تتس  المذىبية اإلسالمية ل ان كيصبح كليٌ 

 في بالد المسمميف كثني أك ممحد أك ييكدم أك نصراني؟ 

                                                 
ية لمعيــد النبــوي مجموعــة الوثــائق السياســ صػػحيفة المدينػػة. انظػػر: حميػػد اهلل: لمنظػػر إلػػم ىػػذا البنػػد كةيػػره مػػف البنػػكد فػػي 1

 كما بعدىا.39، والخالفة الراشدة
كالىما عف ابػف اسػحؽ  .3/224، البداية والنياية . كابف كثير:3/31، السيرة النبوية ابف ىشاـ: نقؿ نص الصحيفة كامالن  2

ؽ بػػدكف دكف ذكػػر السػػند. يقػػكؿ الشػػيخ األلبػػاني: ىػػذا ممػػا هلل يعػػرؼ صػػحتو فػػإف ابػػف ىشػػاـ كابػػف كثيػػر  ػػد نقمػػو عػػف ابػػف اسػػح
: دفاعًا عـن الحـديث النبـوي لسيرة كاألسانيد. انظر: األلبانيإسناد، فيك معضؿ كىك ليس مشيكر عند أىؿ العمـ كالمعرفة با

، بػاب سـنن البييقـي الكبـرى ف ىشػاـ كابػف كثيػر، انظػر: البييقػي:كأخرجو البييقي مسندان عمم نحك ما ذكره اب. 79، والسيرة
كبعػػد دراسػػة السػػند فقػػد كجػػد فيػػو أحمػػد بػػف عبػػد الجبػػار العطػػارم، ك يػػكنس بػػف بكيػػر . 8/106. 16147حػػديث ر ػػـالعا مػػة، 

كلكػػف ىنػػاؾ العديػػد مػػف األحاديػػث ذم أخرجػػو البييقػػي ضػػعيؼ لضػػعفيما. الشػػيباني الكػػكفي، ككالىمػػا  ػػد ٌضػػعؼ فالحػػديث الػػ
كىنػػا أشػػير لبعضػػيا. ة، تػػب الحديثػػالصػػحيفة متفر ػػة بػػيف الكالتػػي تشػػيد ألصػػؿ الكثيقػػة كتؤكػػد كجكدىػػا، فقػػد كردت أجػػزاء مػػف 

 أخرجػػو مسػػمـ:ك . 1/53 .111 حػػديث ر ػػـ .بػػاب كتابػػة العمػػـ -، كتػػاب العمػػـالجــامع الصــحيح المختصــر انظػػر: البخػػارم:
الجــامع الصــحيح  أخرجػػو الترمػػذم:ك . 2/1146. 1507حػػديث ر ػػـ بػػاب تػػكلي العتيػػؽ مكاليػػو -كتػػاب العتػػؽ ،صــحيح مســمم
مســند اإلمــام  أخرجػػو أحمػد:ك . 4/24. 1412حػػديث ر ػـ .ب مػػا جػاء هلل يقتػػؿ مسػمـ بكػافربػا -كتػاب الػػديات ،سـنن الترمــذي

 .3/349. 14802حديث ر ـ .عف طريؽ جابر بف عبد اهلل ،أحمد
ف لـ تثبت إهلل أف أصؿ الكثيقة مما ىك ثابت معمـك كمقطكع بو.   فالكثيقة بنصيا الكامؿ كا 
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تقبػػػؿ أف ىػػػؿ ىػػؿ تقبػػػؿ الدكلػػػة اإلسػػػالمية بكهلليػػػة الييػػػكد كالنصػػػارل كالمالحػػػدة كالػػػكثنييف؟ ك  

 .تككف مناىجيـ ىي الحاكمة في بالد المسمميف؟

ۉ  ې  ې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  چ ا: إف ىػػذا مخػػالؼ لجممػػة مػػف اآليػػات المحكمػػات كمنيػػ

ڈ  ڈ    وئ  وئ       وئ  وئ  وئوئ    وئ   وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئوئ  وئ  وئ  وئې  ې   ې  

Fچ
1

F.   

كالحكػـ باإلسػالـ فػي اإلمامػة العظمػم،  ،اشػتراط اإلسػالـكمف المجمػ  عميػو بػيف المسػمميف 

 .زكؿ هلل محالةف مف ارتد عف اإلسالـ أك حكـ بغير اإلسالـ فيك معأك 

أف الكػافر هلل كهلليػة  ،أجم  كؿ مف يحفظ عنو مػف أىػؿ العمػـ"ابف المنذر:  فقد نقؿ اإلجماع

F2"لو عمم المسمـ بحاؿ
F. 

لػػو عمػػم المسػػمـ فػػي  ػػكؿ عامػػة العممػػاء  هلل كهلليػػة الكػػافرإذ "ك ػػاؿ صػػاحب كتػػاب المبػػدع:   

Fچڳڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎچ لقكلو تعالم: 
3

F..."F4
F. 

م كعػي األمػة كحسػف إسػالميا فػي كشػؼ ىػذه التكػتالت العممانيػة كىزيمتيػػا أمػا التعكيػؿ عمػ

بػؿ كالغيبػة عػف  ،عمم  در كبير مػف التفػاؤؿ كحسػف الظػف مفيك  كؿ ينطك  ،في المعارؾ اهللنتخابية

 .الكا   أك التجاىؿ لمعطياتو

                                                 
 .49 : اآليةالمائدةسكرة  1
 .1. طأحكــام أىــل الذمــة :سػػعد الزرعػػي الدمشػػقيشػػمس الػػديف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف  ،د اهللأبػػك عبػػ ابػػف القػػيـ، 2

 .2/787 .شاكر تكفيؽ العاركرمك تحقيؽ: يكسؼ أحمد البكرم  .ـ1997. دار ابف حـز .مادل لمنشرر  :ـالدما .بيركت
 .71 سكرة التكبة: اآلية 3

 .كتػػب اإلسػػالميالم :بيػػركت .فــي شــرح المقنــع المبــدع :اهلل الحنبمػػي إبػػراىيـ بػػف محمػػد بػػف عبػػد ،أبػػك إسػػحؽابػػف مفمػػح،  4
 .ق1400
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ذا ك البػة لمحقػػائؽ؟  أف أجيػزة اإلعػالـ خالبػة لمعقػكؿ مذىمػة لزلبػابىػذا الفريػؽ ىػؿ نسػي  كا 

بػؿ كركاج فػي بػالد  ،كأصػبح ليػا كجػكد الشػيكعية فمماذا فازت األحزاب ،كاف كعي األمة كحده كافيان 

 المسمميف؟

أف نتػػيح لجميػػ  األطػػراؼ فرصػػة متكافئػػة فػػي اإلعػػالـ يػػدعكف  يإف اإل ػػرار بالتعدديػػة يعنػػ

م مػا يفسػد عمييػا لبرامجيـ كيقدمكف أنفسيـ إلم األمة، كيركجكف إلحادىـ كردتيـ، كيدعكف األمة إل

 ا في إطار فاتف خالب!معن  الديف كالدنيا

ماذا يككف العمؿ لػك اسػتطاع ىػؤهللء أف يشػتركا الػذمـ، كأف يزيفػكا األصػكات، كأف يخػادعكا  

الجماىير، كيتسممكا إلم الحكػـ ليصػبحكا كهللة األمػر فػي بػالد المسػمميف زاعمػيف أنيػـ  ػد كصػمكا إلػم 

دستكرية، كأنيـ نػكاب األمػة يتحػدثكف نيابػة عنيػا كيفرضػكف كفػرىـ ىذه المكا   مف خالؿ الشرعية ال

عمػػػم النػػػاس باسػػػميا؟ ألػػػيس فػػػي ىػػػذا مجازفػػػة بأمانػػػة الحكػػػـ، كتغريػػػر بالكهلليػػػات العامػػػة فػػػي األمػػػة، 

 كمقامرة بمستقبؿ البالد كالعباد؟ 

ة الحريػات، لقد كاف مف أدلتنا لمقبكؿ بالتعددية ابتداء  اعدة الذرائ ، ك منا إنيا ذريعة لصػيان

 ،يػاـ بكاجبيػا فػي الر ابػة، كالحسػبةكمن  التسمط، كتمكيف األمة مػف مباشػرة حقك يػا فػي السػمطة، كالق

كحرمػة، كعمػم ىػذا فإننػا كبػنفس المنطػؽ نػرفض التعدديػة التػي  ألف الذرائ  تأخذ حكـ المقاصد حػالا 

ألف الذريعػة  ،بالد المسػمميف تككف ذريعة لكهللية المرتديف كالكثنييف كالشيكعييف كتحكيـ مناىجيـ في

  .إلم الحراـ محرمة كما أف الذريعة إلم الكاجب كاجبة
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كهلل فػي الػدكؿ  ،هلل في الدكلة اإلسػالمية ،ا فإف التعددية المطمقة هلل كجكد ليا في الكا  كأخيرن 

لعػاـ ألنو ما مف دكلة مف الػدكؿ إهلل كتقيػد الحريػات السياسػية كةيرىػا بمػا يسػمم بالنظػاـ ا ،العممانية

 الصاكم. . انتيم رٌد د.كاآلداب

لػػك سػػمح بالتعدديػػة الحزبيػػة  إذ ،أصػػحاب ىػػذا اهللتجػػاه ممػػع أخػػررٌد إضػػافة أنػػو يمكػػف كأرل 

 ،أحػزاب الحاديػة، كىػي بػالطب  سػتدعك إلػم أفكارىػا ارىا داخؿ الدكلة اإلسػالمية، فسػتظيربشتم أفك

كىػك القتػؿ بعػد نفػاذ مػدة اهللسػتتابة،  ،كستستقطب عددان مف المسمميف، عندىا كجب تطبيؽ حٌد الردة

ىػػذا تنػػا ض ففػػي  ؿ عمػػم كػػؿ مػػف يعتنقيػػا مػػف المسػػمميف؟فكيػػؼ سػػنبيح ىػػذه التكػػتالت كنعا ػػب بالقتػػ

Fإمػػا أف نمغػػي حػػدان مػػف حػػدكد اهلل الثابػػت بالسػػنة الصػػحيحة :فكاضػح، فنبقػػم أمػػاـ خيػػاري

1
F مػػف أجػػؿ ،

كنحافظ عمم حػدكد اهلل،  الت اإللحادية مسبقان أك أف نمن   ياـ مثؿ ىذه التكت ،الحفاظ عمم التعددية

 أمامنا إهلل من  مثؿ ىذه التكتالت في األصؿ. ، فمـ يبؽكالخيار األكؿ مرفكض جممة كتفصيالن 

 
 

                                                 
ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو يىٍشػيىدي أىٍف هللى يىًحؿُّ "   اؿ: عف عبد الم ًو بف مسعكد أف رسكؿ الم ًو  كاألحاديث المبينة لذلؾ مستفيضة، كمنيا 1 دى

ػػػةً هللى ًإلىػػػوى إهلل اهلل كىأىنِّػػػي رسػػػكؿ الم ػػػًو إهلل ًبًإٍحػػػ مىاعى ثو الػػػن ٍفسي ًبػػػالن ٍفًس كىالث يِّػػػبي الز اًنػػػي كالمفػػػارؽ لدينػػػو الت ػػػاًرؾي ًلٍمجى "  أخرجػػػو دىل ثىػػػالى
. كمثمػو 6/2521 .6484حػديث ر ػـ .چۓ  ڭ  ڭ چ باب  كلػو تعػالم  -كتاب الديات ،الجامع الصحيح المختصر البخارم:

 .3/1302. 1676حديث ر ـ باب ما يباح بو دـ المسمـ. -لديات، كتاب القسامة كالمحاربيف كاصحيح مسمم أخرجو مسمـ:
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 الفصل الرابع

 ظرة المقاصدية والواقعية لألحزابرأي الدراسة بالمسألة والن

 

 

 رأي الدراسة بالمسألة.المبحث األول: 

 

     ي: النظـرة المقاصـدية والواقعيـة مـن وجـود األحـزاب فـي الدولـة المبحث الثان

 اإلسالمية.
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 المبحث األول

 رأي الدراسة بالمسألة 
 

 :المطمب األول: مفاىيم يجب أن توضح

ببياف مك ؼ الدراسة مف مشركعية األحزاب في اإلسالـ، أكد التك ػؼ عنػد بعػض   بؿ البدء

 مييا ترجيحنا لممسألة.النقاط الميمة، حيث ينبني ع

 ؟المسائل االجتياديةأم  عتقاديةاال أواًل: ىل منظومة الحكم واإلمامة في اإلسالم من األصول

هللعتقػادات يأتي ىذا السػؤاؿ لبيػاف حقيقػة الحكػـ كاإلمامػة فػي اإلسػالـ، ىػؿ ىػي مػف أمػكر ا

كىػػػؿ شػػػكؿ النظػػػاـ  ر فػػػي شػػػكؿ مػػػا كانػػػت عميػػػو فػػػي زمػػػف النبػػػكة،يػػػأك التغي التػػػي هلل يجػػػكز مخالفتيػػػا

السياسػػػي ىػػػك شػػػكؿ الخالفػػػة فػػػي العيػػػد الراشػػػدم؟ عنػػػدىا هلل مجػػػاؿ لالجتيػػػاد أك التفكيػػػر بالمسػػػألة، 

كلػػػػيس عمينػػػػػا إهلل استنسػػػػاخ المنظكمػػػػػة السياسػػػػية لػػػػػزمف النبػػػػكة كالخالفػػػػػة الراشػػػػدة، أـ أف المنظكمػػػػػة 

تغييػػر بمػػا يػػتالئـ مػػػ  السياسػػية لمحكػػـ مػػف الفػػركع، كمػػف  بيػػؿ السياسػػة الشػػرعية القابمػػة لمتطػػكر كال

مػ  الحفػاظ عمػم  ،تطكرات العصر، فنطػكر فػي أشػكاليا، كنقتػبس مػف ةيرنػا بمػا فيػو الخيػر كالفائػدة

 األسس كالقكاعد اإلسالمية العامة ليذه المنظكمة اإلسالمية. 

كلػيس  أٌف النظر في اإلمامة أيضان ليس مف الميمات، اعمـ"يقكؿ اإلماـ أبك حامد الغزالي: 

ٍعػػػػػػػػًرض المعقػػػػػػػػكهللتفػػػػػػػػٌف  أيضػػػػػػػػان مػػػػػػػػف ـٌ إٌنيػػػػػػػػا مثػػػػػػػػار لمتعصػػػػػػػػبات، كالمي  ، بػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف الفقييػػػػػػػػات، ثػػػػػػػػ

ف أصػػاب، فكيػػػؼ  لخػػكض فييػػػا، أسػػمـ مػػػف الخػػائض فييػػػاعػػف ا أخطػػأ؟ كلكػػػف إذ جػػرل الرسػػػـ  إذاكا 
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فطػػاـ القمػػػكب عػػف المػػنيج المخػػػالؼ فػػإٌف  ،باختتػػاـ المعتقػػدات بيػػا، أردنػػػا أف نسػػمؾ المػػنيج المعتػػػاد

 .1F"شديد النِّفار لممألكؼ

كيبػػيف سػػبب بحثيػػا فػػي كتػػب األصػػكؿ:  المسػػائؿ اهللجتياديػػةكيؤكػػد اآلمػػدم عمػػم أنيػػا مػػف 

 بحيػػث هلل يسػػ  الالبػػدِّي اتلػػيس مػػف أصػػكؿ الػػديانات، كهلل مػػف األمػػكر  اإلمامػػةكاعمػػـ أف الكػػالـ فػػي "

... لكػػف لمػػا جػػرت العػػادة بػػذكرىا فػػي أكاخػػر كتػػب المتكممػػيف، المكمػػؼ اإلعػػراض عنيػػا كالجيػػؿ بيػػا

إلبانة عف تحقيقيا فػي عامػة مصػنفات األصػكلييف، لػـ نػر مػف الصػكاب خػرؽ العػادة بتػرؾ ذكرىػا كا

F2"في ىذا الكتاب، مكافقة لممألكؼ مف الصفات، كجريان عمم مقتضم العادات
F. 

كيبػػيف الشػػيرازم أف اإلمامػػة مػػف مسػػائؿ اهللجتيػػادات، كذلػػؾ فػػي معػػرض رده عمػػم الشػػيعة، 

... ]يقصػد الشػيعة  كيخالؼ ىذا ما ذكركه مػف جيػة اإلمامػة"الديف: الذيف يركف اإلمامة مف أصكؿ 

F3"كليس كذلؾ ىاىنا فإنو مف مسائؿ اهللجتياد
F. 

المسػػػػػائؿ أكػػػػػد البػػػػػاحثكف المعاصػػػػػركف عمػػػػػم أف الحكػػػػػـ كاإلمامػػػػػة فػػػػػي اإلسػػػػػالـ مػػػػػف كمػػػػػا 

، كأنيػػػػا  ابمػػػػة لمتطػػػػكر الػػػػذم يكاكػػػػب المسػػػػتجدات كالمصػػػػالح مػػػػ  الحفػػػػاظ عمػػػػم األسػػػػس اهللجتياديػػػػة

 كانقؿ ىنا عددان مف ىذه األ كاؿ: اإلسالمية العامة،

إذا كػػاف اإلسػػالـ  ػػد اكتفػػم فػػي مسػػألة تنظػػيـ الدكلػػة بتقعيػػد جممػػة مػػف القكاعػػد، " الغنكشػػي: 

تقنػػيف التفصػػيمي إهلل فػػي نطػػاؽ ضػػيؽ، تاركػػان الكالتأكيػػد عمػػم جممػػة مػػف المقاصػػد، ةيػػر عامػػد إلػػم 
                                                 

 .147 ـ.1983 .دار الكتب العممية :بيركت .1. طاالقتصاد في االعتقاد :محمد بف محمدالغزالي، أبك حامد،  1
. سػالميةالمجمػس األعمػم لمشػئكف اإل :القػاىرة. لايـة المـرام فـي عمـم الكـالم :عمي بف أبي عمي بف محمػد بػف سػالـاآلمدم،  2

 .1/363 .تحقيؽ: حسف محمكد عبد المطيؼ ق.1391
 .لفكػػردار ا :دمشػػؽ .1. طلتبصــرة فــي أصــول الفقــوا :إبػػراىيـ بػػف عمػػي بػػف يكسػػؼ الفيركزآبػػادم ،أبػػك إسػػحاؽ ،الشػػيرازم 3

 .1/315 .محمد حسف ىيتك تحقيؽ: ق.1403
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الؼ كتنكع ظػركؼ الزمػاف كالمكػاف، األمػر الػذم ينػتج لمعقؿ المسمـ مجاهللت كاسعة لمتفاعؿ م  اخت

 .F1"منو تنكع في صكر الحكـ

كيؤكد الغنكشي عمم كجكب التفريؽ بيف التجربة التاريخية لمحكـ، كبيف األصكؿ الثابتة في 

القػػرآف الكػػريـ بشػػكؿ كاضػػح هلل التبػػاس فيػػو، كاألحكػػاـ الػػكاردة فػػي السػػنة بنصػػكص كاضػػحة  طعيػػة، 

Fمف  يمة ةير اهللعتبار كاهللستئناس ااريخية لمحكـ بمجمميا فميس ليكأما التجارب الت

2
F. 

كيؤكػػد رشػػيد رضػػا عمػػم أف الحكػػـ كشػػكمو لػػيس مػػف األصػػكؿ، كهلل يكجػػد مػػا يمنػػ  أخػػذ نمػػط 

Fةربػػي فػػي الحكػػـ إف كػػاف هلل يخػػالؼ ديننػػا

3
F: " هلل تقػػؿ أييػػا المسػػمـ إف الحكػػـ ىػػك أصػػؿ مػػف أصػػكؿ

، فهلل مػػف معاشػػر األكربيػػي فب المبػػيف كمػػف سػػيرة الخمفػػاء الراشػػديديننػػا، فػػنحف  ػػد اسػػتفدناه مػػف الكتػػا

كالك كؼ عمم حاؿ الغربييف، فإنو لكهلل اهللعتبار بحاؿ ىؤهللء الناس لما فكرت أنػت كأمثالػؾ بػأف ىػذا 

F4"إنني هلل أنكر أف ديننا يفيدنا ذلؾ ...مف اإلسالـ
F. 

هلل األصػكؿ، فػذكر  اهللجتياديػة المسائؿعماره مبينان أمر الحكـ، كمفصالن ككنو مف  يقكؿ د.

أف تصػػنيؼ الحكػػػـ كالدكلػػػة مػػػف الفػػػركع هلل يقمػػػؿ مػػػف أىميتيػػػا، كأنػػػو هلل يفػػػتح البػػػاب أمػػػاـ عممانيتيػػػا، 

لالجتيػػاد كلمتطػػكر الػػذم  ليفػػتح فييػػا مجػػاهللن  ،كأضػػاؼ أف نظػػاـ الحكػػـ هلل بػػد كأف يكػػكف مػػف الفػػركع

فنظاـ الحكػـ يقبػؿ اهللجتيػادات الفقييػة، يكاكب المستجدات كالمصالح المتغيرة عبر الزماف كالمكاف، 

بإطػار تحقيػؽ مقاصػد الشػرع كمبػادئ الػديف فػي الشػكرل  ان كىك بطبيعة الحاؿ إسالمي لككنو محككمػ

                                                 
 .25، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية الغنكشي: 1
 .25ؽ، المرج  الساب 2
جػػاء كػػالـ رشػػيد رضػػا ردان عمػػم رسػػالة بعػػث بيػػا أحػػد القػػراء إلػػم مجمػػة المنػػار، يؤكػػد فييػػا عمػػم مرجعيػػة اإلسػػالـ كحػػده فػػي  3

 اإلصالح.

 .23 تحقيؽ: كجيو ككثراني. ـ.1980دار الطميعة.  :بيركت .مختارات سياسية من مجمة المنار رضا، محمد رشيد: 4
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ذلػػؾ فػإف الحكػػـ اإلسػػالمي فريضػػة لككنػػو   كالعػدؿ، فنقبػػؿ أم نظػػاـ يحقػػؽ ىػذه المبػػادئ الثابتػػة، كمػػ

Fالشرط الضركرم إل امة عقائد الديف

1
F. 

 :يأتيككف اإلمامة مف  بيؿ الفركع هلل األصكؿ ما ينبني عمم 

ثابتػة بػالنص كالكصػية مػف محمػد صػمم اهلل عميػو كسػمـ  أنياف اإلمامة ليس كما يعتقد الشيعة إ .1

كلػػػػيس ألحػػػػد أف يتطػػػػاكؿ عمػػػػم ىػػػػذا األمػػػػر  ،كنسػػػػمو مػػػػف بعػػػػده -رضػػػػي اهلل عنػػػػو– عمػػػػي إلػػػػم

 .جاؿ بحثوةير صحيح كليس ىنا م -في نظرنا- فيذا كالـ ،المنصكص عميو

 ،زمػافكلكف تفصيالتيا  ابمة لمتطكر حسػب الظػركؼ كاأل ،ف اإلمامة مف األمكر الثابتة بالديفإ .2

 القطعية الصحيحة الصريحة. العامة اإلسالمية م  الحفاظ عمم المبادئ

 ،في الديف اليامةإهلل أف مبدأ اإلمامة ىك مف األمكر  ،م  أف اإلمامة مف الفركع في تفصيالتيا .3

مف ةيػر أف يعنػي ذلػؾ  ،م  الصحابة عمم ضركرة كجكدىا لحفظ الديف كسياسة الدنياكالتي أج

 .الحكـ كأشكالو التي أفرزتيا الظركؼ كاألزماف السابقة آليات في دالجمك 

 النظام الحاكم شرعيتو في اإلسالم؟ثانيا: من أين يكتسب 

كشػريعتو، كلكػف أمػر  سػمطة اهلل تعػالمفػكؽ  عمم أنو هلل سمطة كهلل سػيادة تعمػك يتفؽ الجمي 

بػػػػػيف الحػػػػػاكميف  ان اختيػػػػار الحػػػػػاكـ فػػػػي اإلسػػػػػالـ تكػػػػكف السػػػػػيادة فيػػػػو لمشػػػػػعب، فاإلمامػػػػة تمثػػػػػؿ عقػػػػد

Fكالمحكػػكميف، يسػػمم بعقػػد البيعػػة، يقػػـك فييػػا تنصػػيب الحػػاكـ عمػػم اختيػػار األمػػة

2
F فيػػـ باعتبػػارىـ ،

                                                 
 .100 ـ.2007. نيضة مصر :مصر 1. طة التحدياتاإلسالم في مواجي عماره، محمد: 1

ـ، 26/9/2011برنػامج الشػريعة كالحيػاة، فضػائية الجزيػرة، بتػاريخ  نفس الفكرة ذكرىا د.يحيم بف سعيد بػف سػعيد العمػكم فػي 2
 ـ بتك يت فمسطيف.2الساعة: 
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حػػادكا  العامػػة، فػػإف نيـ، كرعايػػة مصػػالحيـأ ػػامكىـ مقػػاـ أنفسػػيـ فػػي إدارة شػػؤك  ،ككػػالء عػػف الشػػعب

 عف ىذا الطريؽ كظممكا أك فسدكا، كاف مف حقيـ حؿ ىذا العقد كعزليـ.

ڤ  ڦ  چ يقػػكؿ المػػكدكدم: إف مبػػدأ سػػيادة األمػػة الػػذم نػػص عميػػو اإلسػػالـ فػػي  كلػػو تعػػالم 

Fچڦڦ
ىػػك المبػػدأ الػػذم كصػػمت اإلنسػػانية إلػػم إ ػػراره بعػػد كفػػاح طكيػػؿ، كلػػذلؾ يجػػب أف يسػػتمر ىػػذا  1

Fظؿ الدكلة اإلسالميةالمبدأ في 

2
F. 

 -أم دينية- كيؤكد عفيؼ طبارة عمم أف حككمة الدكلة اإلسالمية ليست حككمة تيك راطية

 ،ف ذلػػؾ مػػف خطػػاب اهلل تعػػالم لممسػػمميف كافػػةيكيتبػػ فييػػا، أف الشػػعب ىػػك مصػػدر السػػمطاتيػػذكر ك 

Fچڤ  ڤ  ڤ   ٿچ : عنػػدما يػػأمرىـ بتنفيػػذ أحكامػػو بقكلػػو تعػػالم
3

F  :ڍ  ڇ  ڇ  ڑ           ڑ  چك كلػػو تعػػالم

Fچڍڇ  ڇ  ڍ
4

F، ىػـ أنفسػيـ برضػم دكف  ويختاركنػ ،م  تأكيده عمم كجػكب تنصػيب إمػاـ لممسػمميف

Fإكراه أك إجبار

5
F. 

ٱ  چ  إف مبػدأ التعا ػػد بػػيف الحػػاكـ كالمحكػػـك لػػو أصػؿ أصػػيؿ فػػي القػػرآف الكػػريـ، فقػػاؿ تعػػالم:

Fچٹڦ    ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ
6

F ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ    پ  پ  پ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   چ  :ك ػػػػػاؿ جػػػػػؿ شػػػػػأنو

چ   ڃ  ڃ   ڃ     ڃ    چڦ  ڦ  چ  چ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦ

Fچ
7

F، لقد تقدـ  ياـ الدكلة اإلسالمية بيعات، ك امت الخالفة عمم البيعةF

8
F،  كىذا يقكد إلػم أف الشػعب

                                                 
 .159 : اآليةآؿ عمرافسكرة  1

 .132 .ق1373 المطبعة السمفية. :اىرةالق .نحو الدستور اإلسالمي المكدكدم، أبك األعمم: 2

 .38 سكرة المائدة: اآلية 3
 .178 سكرة البقرة: اآلية 4
 .292 ـ.1985دار العمـ لممالييف.  :بيركت .25ط .روح الدين اإلسالمي طباره، عفيؼ عبد الفتاح: 5

 .10 سكرة الفتح: اآلية 6

 .12 سكرة الممتحنة: اآلية 7

 .224، الدولة اإلسالمية الحريات العامة في الغنكشي: 8



 

 194 

 ان اختيار مف يمثمو لمقياـ برعاية شؤكف مصالحو، كما داـ األمػر  ائمػ الشعب لو السمطة كالسيادة في

عمػػم تعا ػػػد، فقػػد يجػػػدد الشػػعب تعا ػػػده مػػ  مػػػف يمثمػػو أك يمغػػػي ىػػذا التعا ػػػد، فنػػتج عػػػف ذلػػؾ تبػػػادؿ 

السمطة بالمفيكـ المعاصر، كاحتراـ اختيار الشعب ما داـ ىك صاحب السػيادة فػي اختيػار الممثمػيف 

 .ذا ما تكفرت بيـ الشركط المطمكبةعنو إلدارة الدكلة إ

حسف الترابي كيفية التنافس المشػركع بػيف التيػارات السياسػية، كأف الحػاكـ يسػتمد  يكضح د.

تمػؾ القػكل السياسػية يمزميػا فػي مػا بػو "، فيقػكؿ: شرعية حكمو مف الشػعب، عػف طريػؽ عقػد الككالػة

كيتسابقكف في ميداف الثقة الشعبية،  ،مكفتنافس أف تتقي المعانقة باستعماؿ القكة، كيتجادلكف هلل يقتت

فػػاألكثر كسػػبان ىػػك السػػابؽ الفػػائز بتػػكلي ككالػػة الشػػعب فػػي السػػمطة، كلػػيس ىػػك األةمػػب  ػػكة كصػػرعان 

F1"خر كاستالبان لمسمطةلل
F. 
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 :المطمب الثاني: مُخذ عمط االتجاىات الثالث

 اً طالقمط الرأي القائل بحرمة األحزاب مأواًل: المُخذ ع

Fالمصرم في حصر فئات المؤيديف ليذا اهللتجاه بثالث فئات ؽ م  د.اتف

1
F. 

إسػالميان  ان الفئة األكلم: المتشددكف الذيف يتخذكف مف عصر النبكة كالخمفاء الراشديف نمكذجػ

تبػػادؿ  ينبغػػي أف يستنسػػخ فػػي المجتمعػػات المعاصػػرة، كالػػذيف يػػركف أف النظػػاـ الحزبػػي القػػائـ عمػػم

 ،ؽ دائػرة المبػاحيييدـ نظاـ الخالفػة المػرتبط فػي أذىػانيـ، فيػـ مػ  تضػي حكـالسمطة كتك يت فترة ال

تخػػذكا ألنفسػػيـ  اعػػدة فسػػركىا حسػػب اكتغميػػب دائػػرة التحػػريـ فػػي األمػػكر التػػي لػػـ يػػرد فييػػا نػػص، ك 

عػػدا اعتبػػارىـ أف النظػػاـ الحزبػػي بضػػػاعة  ،ـ "هلل يصػػمح أمػػر ىػػذه األمػػة إهلل بمػػا صػػػمح أكليػػا"ىفكػػر 

 مطمقان. ةربية يجب أف ترفض

يجابيػات التػي تقػدميا نػدىـ حقيقػة األحػزاب، كالميػاـ كاإلتضػح عتالفئة الثانية: ىـ الذيف لـ 

يفتحكا أعينيـ إهلل عمم الجانب السمبي لزحػزاب، كخمطػكا بػيف  ، كلـةاألحزاب في المنظكمة السياسي

 حقيقة الحزب كالحركة.

كلكػػنيـ كظفػػكا  ،لإلسػػالـ نصػػان كركحػػان ف الفئػػة الثالثػػة: العػػارفكف بحقيقػػة األحػػزاب، كالمتفيمػػك 

 بكلػو كرضػاه، ففرضػكا  اأنفسيـ عمماء سالطيف، فيػـ يطكعػكف النصػكص لخدمػة الحػاكـ حتػم ينػالك 

عمم الشعب طاعة الحاكـ بدكف ر يػب أك حسػيب، بػدعكل أف األحػزاب تمثػؿ خركجػان عمػم الحػاكـ، 
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فسػػػاد بغطػػاء دينػػي "اسػػتبداد بغطػػػاء لة، فيدفعػػو ذلػػؾ لالسػػتبداد كالالمسػػػاءكىػػذا بػػدكره يجنػػب الحػػاكـ 

 الديف".

المتتبػػ  لممػػانعيف يػػرل أف أةمػػبيـ يتبعػػكف نفػػس المدرسػػة، كأنيػػـ تتممػػذكا عمػػم تيػػار فكػػرم ك 

1السمفي الدعكمكاحد، ىك التيار 
F،  ،فإف أةمب المانعيف مف المممكة السػعكدية، أك ممػف درسػكا فييػا

مف ىنػاؾ، كمػف أدبيػات ىػذا التيػار عػدـ الخػركج ىك المسػيطر كالميػي المعمكـ أف التيار السمفيكمف 

 ،كسػػيمة كانػػت، أضػػؼ إلػػم ذلػػؾ فيميػػـ لمنصػػكص بعيػػدان عػػف الكا ػػ  كالمعاصػػرة ةعمػػم الحػػاكـ بأيػػ

 فيقكلكف أف فيميـ لمنصكص كفؽ ما  اؿ بو سمؼ األمة.

 مالحظات عمط ىذا االتجاه:

يػػات القرآنيػػة التػػي ذكػػرت أخػػذىـ بحرفيػػة التفسػػير، حيػػث حمػػؿ ىػػذا الفريػػؽ جممػػة األحاديػػث كاآل .1

كمػػا مػػر - األحػػزاب عمػػم مكضػػ  الػػذـ، مػػ  كجػػكد لفػػظ الحػػزب فػػي ىػػذه المصػػادر بدهلللػػة المػػدح

عػػػػدا أف األحػػػػزاب المذمكمػػػػة حممػػػػت صػػػػفة العػػػػداء كالمحاربػػػػة هلل كرسػػػػمو، فػػػػال يصػػػػػح  -سػػػػابقان 

ؿ بقان أف المػدلك اهللستدهللؿ بمثؿ ىذه النصكص، كىػك ك ػكؼ عنػد حرفيػة النصػكص، فقػد بينػا سػا

ككنػػو نفػػس المػػدلكؿ المغػػكم لمحػػزب، كىػػك أم جماعػػة تجمعػػت عمػػم أمػػر إمػػا  القرآنػػي هلل يعػػدك

 حسنان فيحمد الحزب، أك مذمكمان فيذـ، كليس الذـ لذات المفظ.
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ىػذا الفريػؽ أسػباب النػزكؿ أىميػة، كمنيػا اسػتدهللليـ باآليػات القرآنيػة المحػذرة مػف نتيجػة  لـ يػكؿً  .2

اهللختالؼ في الرأم بيف البشر مف سنف اهلل تعػالم التػي أكدعيػا  اهللفتراؽ في الديف، كتناسكا أف

Fفييـ

1
F. 

عػػػػدـ اإلطػػػػالع الكاسػػػػ  عمػػػػم حقيقػػػػة الحػػػػزب السياسػػػػي، كعػػػػدـ تحديػػػػد كاضػػػػح لمفيػػػػـك الحػػػػزب  .3

السياسي، فالمرتبط في أذىانيـ الجماعات المجتمعػة عمػم حػرب اإلسػالـ كالرسػؿ، كيتضػح مػف 

كا عمػم إيجػاد ىـ، ككأنيـ تبنكا حرمتيػا مسػبقان، ثػـ عممػالمسألة عند استجالءخالؿ كالميـ عدـ 

األدلػػػة المحرمػػػة ليػػػا، مثػػػاؿ ذلػػػؾ اسػػػتدهللليـ عمػػػم حرمػػػة األحػػػزاب باهلل تتػػػاؿ الػػػذم حصػػػؿ بػػػيف 

نسػتاف بعػد دحػر الغػزك السػكفيتي عنيػا، مػ  أف ىػذه الجماعػات أبعػد اجماعات إسالمية فػي أفغ

فػػي جنػػكح ىػػذا  كضػػكح المصػػطمح عػػامالن عػػدـ الحػػزب السياسػػي كمػػا بينػػاه، فكػػاف  مػػا يكػػكف عػػف

 الفريؽ نحك التحريـ.

كػؿ أمػر  ػادـ مػف الغػرب  ؽ مػف كػؿ أمػر ةربػي، فتػراىـ يعتبػركفالتحفظ الذم ك   بو ىذا الفري .4

مؤامرة، ييدؼ مف خالليا إلم شف الحرب عمم اإلسػالـ كأىمػو حتػم هلل تقػـك لػو  ائمػة، فكػؿ مػا 

 ىك إيجابي فيقبؿ أـ سمبي فيرفض.ىك ةربي مرفكض، حتم  بؿ استطالع حقيقتو أ

تخمػػي ىػػذا الفريػػؽ عػػف النظػػرة المعاصػػرة كالكا عيػػة، فحشػػركا أنفسػػيـ بمفػػاىيـ كمصػػطمحات مػػف  .5

دكف النظر إلم كا   الحاؿ كأسػباب التخمػؼ السياسػي كالحقػك ي الػذم تعػاني  ،التراث اإلسالمي

سياسػػية كالحقك يػػة الغربيػػة، منػػو المجتمعػػات اإلسػػالمية، بمقابػػؿ التقػػدـ كالتطػػكر فػػي المنظكمػػة ال

ةفاليـ عف النظر في فقو المآهللت.  كا 
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عػػػدـ إيجػػػاد البػػػديؿ لزحػػػزاب اإلسػػػالمية، فيػػػذا الفريػػػؽ رفػػػض النظػػػاـ الحزبػػػي فػػػي المجتمعػػػات  .6

بالبديؿ عف األحزاب السياسية يضمف لممسمميف ممارسة الحقكؽ كالحريػات  اإلسالمية، كلـ يأتً 

ىػػذا -تبداد الحػػاكـ كظممػػو كفسػػاده، إهلل فػػي حالػػة افتػػراضالتػػي أ رىػػا اإلسػػالـ، كيضػػمف عػػدـ اسػػ

ت عػدـ كتفصيال، كثبػعدالة جمي  الحكاـ كالكهللة، كىذا ما نفاه التاريخ اإلسالمي جممة  -الفريؽ

ف ك ػػػ  فػػػي فتػػػرة الخالفػػػة الراشػػػدة فمػػػيس ىػػػذا ممػػػا يقػػػاس عميػػػو، هللخػػػتالؼ الظػػػركؼ  صػػػحتو، كا 

Fكاألحكاؿ

1
F. 

 ائل بإباحة األحزاب ضمن األصول اإلسالميةثانيًا: المُخذ عمط الرأي الق

اعتقػػػد أف أنصػػػار ىػػػذا الفريػػػؽ ممػػػف يؤمنػػػكف بكجػػػكب تجديػػػد النظػػػر فػػػي منظكمػػػة اإلسػػػالـ 

السياسػػػي، كييعتبػػػركف مػػػف تيػػػار المعاصػػػرة الػػػذم يػػػكلي الكا ػػػ  جانبػػػان ميمػػػان فػػػي بنػػػاء األحكػػػاـ، مػػػ  

كىػػـ هلل يرفضػػكف كػػؿ كافػػد  ،-األسػػس اإلسػػالمية الثابتػػة صػػراحة ك طعػػان - محػػافظتيـ عمػػم األصػػكؿ

ةربي، كهلل يقبمكنو دكف تحقيؽ أك تمحيص، م  سعييـ لصقؿ ىذه المفاىيـ كالمصطمحات بما يتفؽ 

مػ  األصػكؿ اإلسػالمية، كأرل أف أةمػب أنصػار ىػذا الفريػػؽ ممػف عػانكا مػف كضػ  سياسػي مسػػتبد، 

 .من  فيو الحريات كتصادر، كتعرضكا ألصناؼ شتم مف اهللضطياد كاإلبعادتي 

 ىذا االتجاه: عمطالمالحظات 

 ػد يشػد  ان مطاطػ ان لفظػ اعدـ كضكح القيػكد التػي كضػعيا ىػذا الفريػؽ إلباحػة األحػزاب، فاسػتخدمك  .1

أك يرخم، كىك "مكافقة األصػكؿ العامػة"، مػا طبيعػة ىػذه األصػكؿ؟ كمػا ىػك المعيػار لعػد األمػر 

 أصال أـ هلل؟ كما ىك مستندىـ لكض  ىذه القيد؟
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نيائي لبعض أنصار ىػذا الفريػؽ، فتػراىـ يبيحػكف األحػزاب ضػمف األصػكؿ عدـ كضكح الرأم ال .2

مػ  الػرأم  تجػدىـ هلل يختمفػكفاإلسالمية، بينما في مكض  آخػر تػراىـ يقممػكف ىػذه القيػكد، حتػم 

مػػف أنصػػار ىػػذا اهللتجػػاه يكلػػكف العامػػة  ان أف كثيػػر  إلػػم كأرجػػ  ىػػذا األمػػر القائػػؿ باإلباحػػة بػػإطالؽ

ثرثػرة العامػة  عنػد طػرح رأييػـ بالمسػألة، فيتجنبػكفالعمـ حيزان كبيػران  مف الناس كالخاصة مف أىؿ

Fكىك إباحتيا ضمف األصكؿ ،كىجـك الخاصة، فيقكلكف بقكؿ كسط

1
F . 

التكمؼ الكاضح مف  بؿ ىذا الفريؽ في إثبات كجكب أك إباحة إ امة األحزاب مف خػالؿ القػرآف  .3

م ذلػػػؾ، فػػػال نػػػص ينفػػػي أك يبطػػػؿ الحزبيػػػة الكػػػريـ كالسػػػنة النبكيػػػة، مػػػ  أف األمػػػر هلل يحتػػػاج إلػػػ

بمفيكميػػػا الحػػػالي، فتبقػػػم عمػػػم أصػػػؿ اإلباحػػػة مػػػا لػػػـ يكجػػػد مػػػا يمنعيػػػا مػػػف سػػػمبيات محضػػػة 

 تتعارض م  أصكؿ كمقاصد الشرع.

 بإطالق األحزاب ثالثًا: المُخذ عمط الرأي القائل بإباحة

دلة، كلـ ييحمؿ ىػذا الػرأم إف ىذا الرأم لـ يمؽ العناية البالغة مف البحث كالتحقيؽ كتتب  األ

بػػيف العػػامميف كالبػػاحثيف فػػي حقػػؿ الػػدعكة  م التيمػػيش منػػذ البدايػػة كخاصػػةن عمػػم محمػػؿ الجػػد، فال ػػ

، كانتشػػار التيػػار لػػرأم لػػـ يقػػؿ بػػو إهلل القميػػؿأف ىػػذا ا ، منيػػااإلسػػالمية، ك ػػد يعػػكد ذلػػؾ لعػػدة أسػػباب

مػػا عػػداؾ بػدكنيـ مػػف عامػػة ، فالمػتحفظ عمػػم مثػػؿ ىػذه الطركحػػات بػػيف المختصػيف فػػي فػػف الشػريعة

ف تنا مكىا فمف باب نليا صدل بيف الدعاة، كهلل يتنا مك  م، فمثؿ ىذه األفكار هلل تمقالناس يا بينيـ، كا 
                                                 

كم حادثػة حصػمت مػ  بح بعض عمماء اإلسالـ بآرائيـ الفقيية خشػية ثرثػرة العامػة كىجػـك الخاصػة، كينقػؿ لنػا د.القرضػالـ يي  1
ففػي مػؤتمر التشػري   -حيػث أنكػر ىػذا الحػد -يػي فػي مسػألة الػرجـ لمزانػي المحصػفأيػو الفقزىرة، فقد كتـ ر  اإلماـ محمد أبي

ـ،  ػاؿ أبػك زىػرة: "إنػي كتمػت رأيػا فقييػا فػي نفسػي عشػريف سػنة ... كآف لػي أف أبػكح 1972اإلسالمي المنعقد في ليبيا سػنة 
لػـ تنبػو النػاس؟" ىػذا مػا ذكػره د.يكسػؼ القرضػاكم بما كتمتو  بؿ أف ألقم اهلل تعالم كيسألني، لماذا كتمت ما لديؾ مف عمـ ك 

. تػػاريخ Hwww.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhathHانظػػر:  -فضػػائية الجزيػػرة -ة كالحيػػاةفػػي برنػػامج الشػػريع
 ـ.15/2/2011المشاىدة: 
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التغمػػيظ كالتعنيػػؼ عمػػم أصػػحابيا، أضػػؼ إلػػم ذلػػؾ عػػدـ طػػرح أنصػػار ىػػذا الفريػػؽ رأييػػـ بقػػكة فػػي 

 المحافؿ الدعكية، كعرضو لمنقاش.

 مالحظات عمط ىذا االتجاه

ك ػػػ  ىػػػذا الفريػػػؽ بمػػػا ك ػػػ  بػػػو أنصػػػار الفريػػػؽ الثػػػاني، فتػػػرل أنيػػػـ بالمجمػػػؿ يبيحػػػكف األحػػػزاب  .1

بإطال يا، كتراىـ في مكضػ  آخػر يقيػدكنيا بقيػكد، فمػـ يسػتقر ىػذا الػرأم عمػم  ػكؿ كاحػد فصػؿ 

في المسألة، ك يكدىـ التي كضعيا بعضيـ  يكد ىالمية ةير مضبكطة، فما معنم تفريقيـ بيف 

الحػزب  اعتبػارما ىك الضػابط كالمعيػار فػي ك تصالحة م  الديف كةير المتصالحة؟ األحزاب الم

 كةير متصالح؟ ان متصالح

فمـ تسػد جميػ  الثغػرات التػي  ػد يطعػف مػف خالليػا بػو، ىػذا األمػر الػذم  ،عدـ إحكاـ ىذا الرأم .2

عػرض أتاح لكثيريف طرح كثير مف التساؤهللت حكؿ ىذا الرأم، فأصحاب ىذا الرأم لـ يتطر ػكا ل

كأسػئمة ىائمػة،  ان أنػو مػف المعمػكـ مسػبقان أنػو سػيال ي ىجكمػك رأييـ بصكرة شػاممة ككافيػة، خاصػة 

فال ترل في كتبيـ ما يجيب مسبقان عف ىذه التساؤهللت، كمثاؿ ذلؾ ما أكردناه في مكضػعو عػف 

 .حد الردة

ـ أجػد ةيػر عدـ  كة الطرح عند ىذا الفريؽ، فمف خالؿ تتبعي الشخصي لكتابات ىذا الفريؽ لػ  .3

التمفزيكنيػػة، كىػػذا هلل يكفػػي  يطرحػػو ىػػذا الفريػػؽ فػػي بعػػض البػػرامجمػػا نقمتػػو، أضػػؼ إلػػم ذلػػؾ مػػا 

عػف ىػذه  الم ػبسلكػي يػزكؿ  ،لإلجابة عف كثير مف التساؤهللت التي ىي بحاجػة إلػم ردكد شػافية

 اإلشكاهللت.
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 :الترجيح والرأي المختارالمطمب الثالث: 

أف ىػػػذا القػػػكؿ مرجػػػكح، كذلػػػؾ يػػػرل الباحػػػث  زاب بػػػإطالؽ،القائػػػؿ بمنػػػ  األحػػػ الـــرأي األول:

 :اآلتيةلزسباب 

حقيقػػة األحػػػزاب ككظائفيػػا، فػػػالحكـ عمػػم الشػػػيء جػػزء مػػػف تصػػػكره،  ؿً إف ىػػذا الفريػػػؽ لػػـ يسػػػتجٍ  .1

ىـ يخمطػكف بينيػا كبػيف احقيقػة األحػزاب بمفيكميػا المعاصػر، فتػر  يتضح أف ىذا الفريػؽ لػـ يػ ً ك 

حػػزاب مػػف ميػػاـ عمػػم صػػعيد النظػػاـ السياسػػي لمدكلػػة، كعػػدـ الحركػػات، كيجيمػػكف مػػا تقدمػػو األ

 كجكد ما يخالؼ المنظكمة اإلسالمية العامة إذا ما عممنا حقيقة األحزاب. 

إسػػيابيـ باهللسػػتدهللؿ باألدلػػة النقميػػة كالك ػػكؼ عمػػم حرفيتيػػا دكف الرجػػكع إلػػم أسػػباب نزكليػػا أك  .2

كص، فنقمػكا اآليػات كاألحاديػث الذامػة ظركؼ ذكرىا، كنظرتيـ الجزئية هلل الشمكلية لجممة النص

عػػػدا عػػػف عػػػدـ ت كاألحاديػػػث المادحػػػة لمفػػػظ الحػػػزب، كا الطػػػرؼ عػػػف اآليػػػا، كةضػػػلمفػػػظ الحػػػزب

ك ػػكفيـ عمػػم تغػػاير المػػدلكؿ بػػيف اهللصػػطالح القرآنػػي كالمعنػػم المعاصػػر لمحػػزب، فػػالحزب فػػي 

مػدح الجماعػة أك المدلكؿ القرآني هلل يدؿ إهلل عمم جماعة مف الناس تجمعػت عمػم أمػر كاحػد، ف

ذميا مرتبط بما تضاؼ إليو ىذه الجماعة، فقد تككف حزب اهلل أك حزب الشػيطاف، كبحػثيـ فػي 

المدلكؿ القرآنػي  ؼالمدلكؿ القرآني لمحزب هلل يخدـ ما  الكا، فيك خارج عف مدار البحث هللختال

 عف المعنم اهللصطالحي المعاصر لمحزب.

حاصػرة الحريػات التػي ىػي مكفكلػة بنصػكص الشػريعة، إف ىذا القكؿ يرسخ اهللسػتبداد كالقمػ  كم .3

ىػذا " يشػرعنكف"ظمػـ الحػاكـ كفسػاده، كاألدىػم فػي ذلػؾ أنيػـ  -بغيػر  صػد- فيـ بػذلؾ يشػرعكف

 األمر بكسائو بالغطاء الديني، كىذا ما عبر عنو الككاكبي "باهللستبداد بغطاء الديف".
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كػكف لفقػو عمػم "المحػدثات" يجػب أف ي إةفاؿ ىذا الفريػؽ النظػرة لمكا ػ  كمػآهللت األمػكر، فػالحكـ .4

فػػي ابتنػػاء الحكػػـ عمييػػا، ك ػػكليـ بػػالمن  يػػكحي بعػػدـ ارتبػػاطيـ بػػالكا    الكا ػػ  كفقػػو المػػآؿ حيػػز

إلػػم النصػػكص كطكعكىػػا خدمػػة لقػػكليـ، دكف أف يكػػكف لفقػػو الكا ػػ   االمعاصػػر مطمقػػان، فانصػػرفك 

 كالمآهللت كالمقاصد اعتبار في  حكميـ. 

فترل الدراسػة أف ىػذا القػكؿ أرجػح  ،ؿ بإباحتيا ضمف األصكؿ اإلسالمية: القائالرأي الثاني

 : اآلتيةمف القكؿ األكؿ كذلؾ لزسباب 

 ػػػكة األدلػػػة التػػػي اسػػػتند إلييػػػا ىػػػذا الفريػػػؽ، كخصكصػػػان األدلػػػة المسػػػتندة إلػػػم المقاصػػػد الشػػػرعية  .1

 كالنظرة الكا عية المعاصرة. 

منعيػا، كاألحػزاب مػف المباحػات، كلػـ يػأت نػص ألف األصؿ في األشياء اإلباحة ما لـ يػرد مػا ي .2

 صريح صحيح يدؿ عمم حرمتيا، فتبقم عمم إباحتيا األصمية.

لقمػ  اهللسػػتبداد  الكا ػ  المعاصػر يحػػتـ عمينػا القػكؿ بإباحتيػػا بػؿ بكجكبيػا، لككنيػػا اإلرادة الفاعمػة .3

ي الحصػػف كاألحػػزاب ىػػكاجػػب كحػػؽ،  فػػدف  الظمػػـ كاهللسػػتبداد كاجػػب، كالحريػػةكالظمػػـ السػػمطكم، 

كالمطالبػػة الفرديػػة هلل تغنػػي كهلل تسػػمف مػػف جػػكع  المنيػػ  لممحافظػػة عمػػم ىػػذه الحقػػكؽ كالكاجبػػات،

فػػي ك تنػػػا المعاصػػػر، فكجػػػب القػػػكؿ بإباحػػػة األحػػزاب ضػػػمف األصػػػكؿ اإلسػػػالمية لتقػػػـك بكظيفػػػة 

كىذا ما ذكػره كأسػيب  األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كالك كؼ في كجو الظمـ كاهللستبداد،

 ي بيانو أصحاب ىذا اهللتجاه.ف

ف لمشؾ كجكد أحزاب  ما هلل يدع مجاهللن مف خالؿ استقراء التاريخ اإلسالمي يتضح ب .4 سياسية، كا 

المسمحة  لـ تكف بالصكرة التي عمييا األحزاب المعاصرة، فاستخدمت بعض ىذه األحزاب القكة

الفم ما ك عت بو بينما أصبحت األحزاب اليـك مقننة، بحيث نتفي كجو النظاـ الحاكـ، 
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استخداـ لمقكة كالخركج المسمح هلل السممي عمم عمم مدار التاريخ اإلسالمي، مف األحزاب 

الدكلة اإلسالمية ما داـ  د  السمطة الحاكمة، فما المان  مف كجكد مثؿ ىذه األحزاب داخؿ

 كاشتيرط ليذه األحزاب الخضكع لزصكؿ كالمبادئ اإلسالمية.أمنت الفتنة، 

الدراسػػة أف ىػػذا الػػرأم ىػػك أرجػػح مػػف الػػرأم السػػابؽ كلكػػف لػػيس ىػػك األرجػػح فػػي  لقػػد كجػػدت

 المسألة كميا.

 القائػػػؿ بإباحتيػػػا بػػػإطالؽ، تػػػرجح الدراسػػػة ىػػػذا اهللتجػػػاه، فتػػػرل إباحػػػة األحػػػزاب الثالـــث: الـــرأي . أ

ح بإ امة أم حزب ميما كػاف تكجيػو أك مسػماه بشػرط مى سٍ ، فيي بإطال يا إسالمية أـ ةير إسالمية

الدسػػػتكر العػػػاـ لمدكلػػػة اإلسػػػالمية، فيكػػػكف الجميػػػ  تحػػػت مظمػػػة القػػػانكف الدسػػػتكرم العػػػاـ  ـااحتػػػر 

ف ديف الدكلة اإلسالـ، كالشريعة ىػي مصػدر الحاؿ ما دامت الدكلة إسالمية فإ لمدكلة، كبطبيعة

 ا.التشري  فيي

 أدلة ترجيح ىذا القول:

لحيػاة ىػك اهللختبػار، يقػكؿ إف كجكدنا عمم األرض ىك محض ابتالء، فجكىر كجكدنا فػي ىػذه ا .1

Fچٿ       ٿ       ٹ    ٹ     ٿٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ڤ    ٿچ تعػالم: 
1

F  :ڦ   ڦ  چ  چ  چ ك ػػاؿ تعػػالم

Fچچ  چ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چ  
2

Fكىك اهللختيار في الحياة  ان ضركري ان ، كاهللختبار ىذا يتطمب شرط

ٹ  چ يػا دار اختيػار هلل دار إجبػار،  ػاؿ تعػالم: أن مالدنيا، فاإلسالـ ينظر إلػم الحيػاة الػدنيا عمػ

F3، چڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ    ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ
F :ٱ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  چ ك ػػػػػػاؿ جػػػػػػؿ شػػػػػػأنو

                                                 
 .2 سكرة الممؾ: اآلية 1

 .7 سكرة الكيؼ: اآلية 2

 .99 سكرة يكنس: اآلية 3
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Fچپ  ٹ  ٹ   ٹ    پپ
1

Fشػػػاء  ، فالمسػػممكف مكمفػػكف بمخاطبػػة النػػاس كدعػػكتيـ إلػػم اإلسػػالـ، فمػػف

ف كذلػؾ بػإ رار األحػزاب اإلسػالمية - اختيار النػاسنحف تدخمنا في  فميؤمف كمف شاء فميكفر، كا 

سػػنة إلييػػة مكجػػكدة،  ؼفيػػذا يخػػالؼ سػػنة اهللبػػتالء، فػػاهللختال -كحظػػر مػػا عػػداىا مػػف األحػػزاب

كيبقػػم ىنػػا كظيفػػة الدكلػػة مػػف أجػػؿ كضػػ  القػػكانيف لتنظػػيـ ىػػذا اهللخػػتالؼ، بحيػػث هلل يمػػس أمػػف 

مف ككافر كحسػابيـ عمػم اهلل، فكظيفػة األفراد أك كياف الدكلة، كعدا ذلؾ فميختمؼ الناس بيف مؤ 

 المسمميف الدعكة إلم اإلسالـ فيـ "دعاة هلل  ضاة".

 داخؿ الدكلة األكلم لممسمميف.ضمف جماعة لقد أ ر النبي صمم اهلل عميو كسمـ كجكد الييكد  .2

كجػكدىـ ضػمف جماعػة أنػو أ ػر  يرلإف الناظر لتعامؿ النبي عميو السالـ م  ييكد المدينة 

كىػػذا التجمػػ  لػػـ يكػػف  ،كلػػـ يمنػػ  تجمعيػػـ أك يػػأمر بتفكيكػػو ،يػػا عقيػػدة كأيدلكجيػػة كاحػػدةمتحػػدة تجمع

فكػػػاف ليػػػـ سػػػك يـ المسػػػيطر عمػػػم  ،بػػػؿ ىػػػك تجمػػػ  ذك ثقػػػؿ ا تصػػػادم كبيػػػر ،فحسػػػب ان عقػػػدي ان تجمعػػػ

إنمػػا  ػػاـ بإنشػػاء سػػكؽ لممسػػمميف  ،كلكػػف الرسػػكؿ الكػػريـ لػػـ يمنػػ  ىػػذا التجمػػ  اهلل تصػػادم ،المدينػػة

رأييػػـ  ءإبػػدايحظػػر كجػػكدىـ أك يمػػنعيـ مػف الحريػػة فػػي  لػػـفالرسػػكؿ عميػػو السػالـ  ،تيـلممارسػة تجػػار 

 ،لحظػػرىـ أك مػػنعيـ ان كلكػػف لػػـ يكػػف ىػػذا سػػبب ،بػػؿ كفػػي نبكتػػو ،شػػكككا كطعنػػكا فػػي دينػػو أنيػػـ  ػػد  مػػ

عمػػم  تػػؿ  لتػػآمرىـ أك ،العقػػاب عنػػدما حػػاكلكا الخػػركج عمػػم النظػػاـ السياسػػي العػػاـ لمدكلػػة كػػافبينمػػا 

فكاف ىذا  ،عمييالمقضاء ية مدكلة اإلسالملم  األعداء الخارجييف  لتعاكنيـ كأ ،عميو السالـ الرسكؿ

Fإللحاؽ العقاب بيـمسكةان طبيعيا 

2
F. 

                                                 
 .118 سكرة ىكد: اآلية 1

إلقػػاء لقػػد كػػاف لكػػؿ  بيمػػة ييكديػػة سػػبب فػػي إيقػػاع العقكبػػة عمييػػا، فيػػذه بنػػك النضػػير تػػآمركا عمػػم  تػػؿ الرسػػكؿ عميػػو السػػالـ ب 2
 لداتيـ لمدكلػة كأنيػـ سػيمحقكف األذكىػذه بنػك  ينقػاع صػرحكا بمعػا . 3/101 ،السيرة النبوية صخرة عميو، انظر: ابف ىشػاـ:

، السـيرة النبويـة ان، انظػر: ابػف ىشػاـ:مسػمم ان بيا إذا ما حاربكىا، عدا عف اعتدائيـ عمػم امػرأة مسػممة، ك ػتميـ مجتمعػيف شػاب
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كلكػػػػف يمكػػػػف  ،إف تجمػػػػ  الييػػػػكد لػػػػيس حزبػػػػان سياسػػػػيان كمػػػػا ىػػػػك الحػػػػاؿ بمفيكمنػػػػا المعاصػػػػر

 :جواألمر مف عدة أك  اهللستدهللؿ بيذا

 .الؼ لمرأم كالعقيدة كتتيح لو التنظير لرأيوإف دكلة اإلسالـ تقبؿ المخ . أ

كىػػػػي جماعػػػػة ليػػػػا ثقميػػػػا  ،كاحػػػػدة كأيدلكجيػػػػةإف الييػػػػكد مثمػػػػكا جماعػػػػة منظمػػػػة يجمعيػػػػا عقيػػػػدة  . ب

خطػر مػف الثقػػؿ كبػر كأأ اهلل تصػادممعمػػـك أف التػأثير المػف ك  ،اهلل تصػادم فػي الدكلػة اإلسػالمية

 .كم  ذلؾ لـ يحظر الرسكؿ الكريـ تجمعيـ ،السياسي

ىػك المسػكغ لحظػر  ،كالتآمر عمم كيانيا كمنظكمتيا كأمنيػا بػأم كسػيمة ،لخركج عمم الدكلةإف ا . ت

يقاعأم جماعة   .ةيرىا ـسكاء أكانت جماعة إسالمية أ ،العقكبة عمييا كا 

فإنيا تتيح لزحزاب المخالفة بالكجكد كطرح برنامجيػا  ،كىذا ما ينطبؽ عمم دكلتنا المنتظرة

 الدكلة اإلسالمية. أمف عمم حقيقيان  لـ تشكؿ تيديدا السياسي ما

 أـ المنافؽ؟ بإلحادهمف ىك األخطر عمم الدكلة اإلسالمية أىؿ الكتاب كالمصرح  .3

حيػث يطعنػكف بالػديف كيحػاربكف اهلل  ،خطػر عمػم المسػمميفإف المنافقيف كبكؿ تأكيػد ىػـ األ

بصػػػػراحة رح فكػػػػره مكف بمػػػػف يطػػػػفيػػػػؤهللء هلل يقػػػػابى  ،كىػػػػـ متسػػػػتركف بغطػػػػاء الػػػػديف ،كرسػػػػكلو كالمػػػػؤمنيف

دمنا نعتقد أف اإلسالـ ، كما كيمكف إبطاؿ فساد معتقده بالمناظرة ،أ ؿ عندئذ فيككف خطره ،ككضكح

 .ىك الديف الحؽ كأنو ديف الحجة البالغة

                                                                                                                                              

كالغػػدر  كالقبائػؿ العربيػة عمػم ةػزك المدينػة، كتحػػالفكا معيػـ عمػم إتمػاـ ىػذا األمػر، ان  ريشػػ اة فقػد أل بػك أمػا بنػك  ريظػ . 3/314
 .3/314، السيرة النبوية ف ىشاـ:بالمسمميف، انظر: اب
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فإذا كػاف األمػر كػذلؾ فقػد كجػدت جماعػة المنػافقيف داخػؿ الدكلػة اإلسػالمية فػي زمػف النبػكة 

صػمم اهلل – ، فممػا كػاف الرسػكؿباهللسػـم  عممو إياىـ  ،ع بقتاليـكلـ يرد أف الرسكؿ  د شر  ،الشريفة

ث األفكػار األخػرل انػ  كاجتثػم، فممػاذا نسػكغ نحػف حظػر ك لـ يحظرىـ م  شدة خطػرىـ -عميو كسمـ

 ؟!المطركحة عمنان 

كازعـ  ،ىما العدالة كالحرية ،فتيف أساسيتيلة اإلسالمية أنيا تقكـ عمم ركيز إف أىـ ما يميز الدك  .4

Fكلة إذا لػـ تتػكفر بيػا ىاتػاف الركيزتػافالد أف

1
F فمػا ، فيػي أبعػد مػا يكػكف عػف كصػفيا باإلسػالمية

كالسػماح لػو بعػرض أفكػاره كبرنامجػػو  ،حتػػراـ اآلخػرفالكاجػب ا -حسػب زعمنػا- داـ األمػر كػذلؾ

كمػػػا دمنػػػا  ػػػد اشػػػترطنا عمػػػم أم حػػػزب أف يحتػػػـر  ،السياسػػػي كاهلل تصػػػادم اإلصػػػالحي لمدكلػػػة

ـى  ،لةك الدستكر العاـ لمد  ،ترسػيخ الدكتاتكريػة سػكل ؟ لػيس ىنػاؾ مبػرركمػا المبػرر لػذلؾ ؟منعو فًم

 الحفاظ عمم بيضة اإلسالـ. :كلكنشر الظمـ بدع ،كمن  الحريات

سػيأتي الحػديث عنيػا فػي المبحػث  -إذا ما عممنا أف مف مقاصد الشريعة الضركرية ىػك الحريػة .5

، فعندئذ هلل نستطي  أف ننظر بعيف كاحػدة، كأنيا حؽ مكفكؿ مف  بؿ الشريعة اإلسالمية -القادـ

تعبيػػػر عػػػف الػػػرأم، كحريػػػة التجمػػػ ، كحريػػػة الفالحريػػػة ىػػػي الحريػػػة كمنيػػػا حريػػػة العقيػػػدة، كحريػػػة 

المطالبػػة بػػالحقكؽ، كحريػػة انتخػػاب مػػف يمثػػؿ األشػػخاص فػػي المطالبػػة بيػػذه الحقػػكؽ، فيػػذه مػػف 

يضػػػمف عػػػدـ اسػػػتغالؿ ىػػػذه جممػػػة الحريػػػات المكفكلػػػة شػػػرعان، كيمكػػػف ضػػػبط ىػػػذه الحريػػػات بمػػػا 

                                                 
معػػرض تقديمػػو تحػػدث أد. محمػػد تكفيػػؽ الشػػاكم عػػف ىػػاتيف الركيػػزتيف كأف مػػدار األحكػػاـ جميعيػػا مبنػػي عمييمػػا، كذلػػؾ فػػي  1

العػالمي لمفكػر المعيػد  :فيرجينيػا .2ط .حقوق لير المسمم فـي المجتمـع اإلسـالمي حقوق المواطنة لكتاب الغنكشي، راشػد:
 .25 ـ.1993 اإلسالمي.
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ثارة الفتف داخميا، أك تحكليا إلم جماعات مسمحة تثير القال ؿ داخؿ  الحريات لتخريب الدكلة كا 

 الدكلة، مف خالؿ خضكع الجمي  لقانكف الدكلة.

ذا مػا عممنػا أف اهللسػتقرار السياسػػي كاألمنػي ىػك أحػد مقاصػػد الشػريعة .6 سػيأتي الحػديث عنيػػا - كا 

و يدعكنا لقبكؿ التعددية الحزبية بإطال يا إذا ما احترمت دستكر الدكلة، فإن -في المبحث القادـ

فالنظرة لمكا ػ  المعاصػر يثبػت أف البمػداف التػي اعتنقػت مبػدأ التعػدد الحزبػي أكثػر أمنػان كاسػتقراران 

الحػزب الكاحػد كالقائػد األكحػد، كلػيس آكػد عمػم ذلػؾ مػا ىػك مكجػكد فػي  تمف ةيرىا التي اعتنق

األكركبيػػة، فنراىػػا تػػنعـ باهللسػػتقرار بشػػتم مجاهللتػػو، بينمػػا نػػرل تمػػؾ البمػػداف التػػي معظػػـ البمػػداف 

 شر بيا القال ؿ كالثكرات كالفتف كالقتؿ كالتقتيؿ. تنييحكميا الحزب الكاحد 

كمن  كحظر  ،-أحزاب إسالمية- إف القكؿ بإباحة األحزاب ضمف األصكؿ كالمبادئ اإلسالمية .7

سػيقكد إلػم أف تعمػؿ ىػذه الجماعػػات  ،-حسػب القػكؿ الثػػاني- األحػزاب ذات التكجيػات األخػرل

إلػػم جماعػػات متطرفػػة تسػػتخدـ العنػػؼ المػػنظـ ضػػد الدكلػػة، فػػإف العمػػؿ  ،بسػػرية، كسػػيحكليا ىػػذا

السرم ةالبان ما يقكد إلػم انتيػاج العمػؿ العنفػي ضػد الدكلػة الحػاظرة ليػذه الجماعػة، أضػؼ إلػم 

ي بعد الحظر، ألف العامة ةالبان ما يتعاطفكف مػ  ذلؾ ما ستنعـ بو ىذه الجماعة مف تأييد شعب

الجماعات المحظكرة، بينما لك سمح بكجكد مثػؿ ىػذه األحػزاب داخػؿ الدكلػة اإلسػالمية فسػييؤمف 

انتياجيا العمؿ العنفي، ككذلؾ لف تحظم بتعػاطؼ العامػة الػذم كانػت سػتحظم بػو لػك حيظػرت 

ي ضػػد الدكلػػة بعػػدما أ ػػرت بػػالكجكد، كمينعػػت، كعمػػم فػػرض انتيجػػت ىػػذه الجماعػػة العمػػؿ العنفػػ

فعنػدىا تقػػديـ الدكلػػة عمػػم لجػػـ ىػػذه الجماعػػة بكػؿ  ػػكة كتأييػػد شػػعبي كاسػػ ، فيػػؤمف جانػػب الفػػتف، 

 فالنتيجة أف خطكرة ىذه األحزاب في حاؿ حظرىا أكبر بكثير منو في حاؿ إ رارىا.
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مػػػـ يػػػتـ  ػػػتميـ أك فلقػػػد كجػػػد فػػػي التػػػاريخ اإلسػػػالمي جماعػػػات ممحػػػدة منكػػػرة لكجػػػكد اهلل تعػػػالم،  .8

حظػػػرىـ، إنمػػػا أكتيفػػػيى بالمنػػػاظرة بػػػيف عممػػػاء المسػػػمميف كىػػػذه الجماعػػػات، حتػػػم أف بعػػػض ىػػػذه 

حنيفػة يجػادليـ كينػاظرىـ كيبػيف  أحيانان، كم  ذلؾ نػرل اإلمػاـ أبػا الجماعات مف استخدـ العنؼ

مػػػا لػػػك  بطػػػالف  ػػػكليـ، كلقػػػد بػػػيف لنػػػا التػػػاريخ جػػػدكل ىػػػذه المنػػػاظرات، بينمػػػا هلل نعػػػرؼ العكا ػػػب

ستتمسػؾ مثػؿ ىػذه الجماعػات  أفى رل حظر بحقيػـ، كيػؼ سػتككف النتيجػة؟ كأاستخدمت القكة كال

برأييا، كستقاـك الدكلة بشتم الكسائؿ، كسيتعاظـ ثقميػـ داخػؿ الدكلػة، ينقػؿ لنػا ابػف كثيػر حادثػة 

إذ ىجـ عميو جماعة بسػيكؼ مسػمكلة حصمت م  أبي حنيفة كمناظرتو لجماعة دىرية ممحدة: )

ىمكا بقتمو فقاؿ ليـ: أجيبكني عف مسألة ثـ افعمكا ما شئتـ، فقالكا لو: ىػات، فقػاؿ: مػا تقكلػكف ك 

مشػحكنة باألحمػاؿ، مممػكءة مػف األثقػاؿ،  ػد احتكشػيا فػي رأيػت سػفينة في رجؿ يقكؿ لكػـ، إنػي 

لجة البحر أمكاج متالطمة كرياح مختمفة، كىي مف بينيا تجرم مستكية ليس ليا مالح يجرييا، 

هلل متعيػػػد يػػػدفعيا، ىػػػؿ يجػػػكز ذلػػػؾ فػػػي العقػػػؿ؟  ػػػالكا: هلل ىػػػذا شػػػيء هلل يقبمػػػو العقػػػؿ، فقػػػاؿ أبػػػك ك 

حنيفة: يا سبحاف اهلل إذا لـ يجز في العقؿ سفينة تجرم في البحػر مسػتكية مػف ةيػر متعيػد كهلل 

مجرم، فكيؼ يجكز  ياـ ىذه الدنيا عمم اختالؼ أحكاليا كتغير أعماليػا كسػعة أطرافيػا كتبػايف 

F1(كأةمدكا سيكفيـ كتابكا ،صد ت :ك الكا ،فيا مف ةير صان  كحافظ؟ فبككا جميعان أكنا
F. 

كىذا اإلماـ الشافعي تسألو جماعة مف الممحديف عف كجكد اهلل، فانظر كيؼ عامميـ، كما   

الشػافعي رضػي اهلل عنػو، مػا الػدليؿ عمػم  سػألكا"كانت النتيجػة، ينقػؿ ابػف كثيػر ىػذه الكا عػة فيقػكؿ: 

لصان ؟ فقػاؿ: كر ػة الفرصػاد طعميػا كلكنيػا كريحيػا كطبعيػا كاحػد عنػدكـ،  ػالكا: نعػـ،  ػاؿ: كجكد ا

                                                 
أنوار البروق في أنواء  :أحمد بف إدريس الصنياجي ،أبك العباس، القرافيكانظر:  .2/19، تفسير القرآن العظيم :ابف كثير 1

 .3/49 .تحقيؽ: خميؿ المنصكر .ـ1998 .دار الكتب العممية :بيركت .1. طمع اليوامش الفروق
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فيخػػػرج منيػػػا البعػػػر  ، كالشػػػاةفيخػػػرج منيػػػا العسػػػؿ ، كالنحػػػؿفتأكميػػػا دكدة القػػػز فيخػػػرج منيػػػا اإلبريسػػػـ

؟ فينعقد في نكافجيا المسؾ، فمف الػذم جعػؿ ىػذه األشػياء كػذلؾ مػ  أف الطبػ  كاحػد كيأكميا الظباء

1"كأسممكا عمم يده ككاف عددىـ سبعة عشر ،فاستحسنكا منو ذلؾ
F. 

 :يأتيما  مٌما سبؽنستنتج 

أفكارىػػا كدعػػت ليػػا، كلػػـ بممحػػدة تشػػبثت  تكػػتالت صػػغيرةإف الدكلػػة اإلسػػالمية  ػػد عرفػػت كجػػكد  . أ

نسم  أف الدكلة أك أئمة الديف  د أمركا بقتاليـ، أك حظر كجكدىـ، كىذا ما نقػكؿ بػو، فػال يمنػ  

، مػػا دامػػت ةيػر إسػػالميةأحػػزاب حتػػم لػك كانػػت يػاـ أحػػزاب داخػػؿ الدكلػة اإلسػػالمية "المنتظػػرة"  

 تحتـر الدستكر العاـ لمدكلة اإلسالمية.

ما  اـ بو األئمة الكبار مف مناظرة ليذه الجماعات، بيػاف لمطريػؽ الكحيػد الػذم كضػعو اإلسػالـ  . ب

المنػ ، كرأينػا النتػائج التػي تمخضػت طريػؽ القتػاؿ أك الحظػر ك عف متعامؿ م  المخالؼ، كليس ل

عنيا ىذه المنػاظرات، فأسػمـ معظػـ مػف سػم  ىػذه المنػاظرات مػف جماعػة المالحػدة، كاعتقػد أف 

أةمب الجماعات الشيكعية كالعممانيػة المكجػكدة فػي السػاحة العربيػة كاإلسػالمية، ىػي متصػالحة 

داريػػةظريػػات كسياسػػيمػػ  الػػديف فػػال تنكػػر كجػػكد الخػػالؽ، إنمػػا ىػػي تتبنػػم ن تػػرل  ات ا تصػػادية كا 

التػي ناظرىػا  أنيا األصمح لحػاؿ الدكلػة، فػالخطر المصػاحب ليػا أ ػؿ بقميػؿ مػف تمػؾ الجماعػات

تؤكػد  ،فػي ك تنػا المعاصػر سػالميةاإلةيػر الرمػكز السياسػية  بعض أبك حنيفة كالشافعي، بؿ أف

السياسية، نظكمة اإلسالـ في الم أىميةد عمم ككتؤ  ،لحفاظ عمم التراث اإلسالميعمم كجكب ا

تػػراه  ،مسػػيحي الديانػػة ،كي المػػذىباعزمػػي بشػػاره كىػػك اشػػتر  د.كمػػنيـ المفكػػر السياسػػي العربػػي 

كػؿ عممػاني عربػي ىػك جاىػؿ عنػدما يقػكؿ أنػو يريػد أف يتنػازؿ عػف إرث "ندكاتػو:  يقكؿ في أحػد

                                                 
 .2/19، العظيم تفسير القرآن ابف كثير: 1
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غربػػي هلل بتػػاريخ أمتػػو... العممػػاني ال فقػػط، بػػؿ جػػاىالن  الشػػريعة اإلسػػالمية العظػػيـ، لػػيس جاىػػؿه 

يقػػػكؿ ذلػػػؾ... فالقػػػانكف الغربػػػي  ػػػائـ عمػػػم التشػػػري  الركمػػػاني، كالقػػػانكف اإلسػػػرائيمي  ػػػائـ عمػػػم 

F"الشريعة الييكدية...

1
F.  

 :وردود تساؤالت

 .كىنا أطرح بعضا منيا م  الرد عمييا ، د يثار حكؿ ىذا القكؿ تساؤهللت

 ىؿ يسمح اإلسالـ بتكلي ةير المسمـ كهللية أمر المسمميف؟ .1

اشػترطنا احتراميػا عنػدما سػمحنا بإ امػة األحػزاب بشػتم أشػكاليا داخػؿ الدكلػة اإلسػالمية،  إننػا . أ

مدكلة اإلسالمية، كمف الطبيعي أف يحكم دستكر الدكلػة اإلسػالمية عمػم شػرط ل لمدستكر العاـ

أخػرل مػأخكذة مػف النصػكص القطعيػة  تكضػ  شػركط، ك ػد ان ككف المرشح لرئيس الدكلة مسمم

كليس ىناؾ ما يمن  ترشح ةير المسمميف لتكلي كظائؼ عمكمية ميمة  الصحيحة الصريحة،

داخػؿ الدكلػة اإلسػالمية مػا داـ المعيػار العػاـ لػذلؾ ىػك المكاطنػة، ك ػد  -ةير اإلمامة- أخرل

شػػػػيد لنػػػػػا التػػػػاريخ اإلسػػػػػالمي بتػػػػكلي ةيػػػػػر المسػػػػػمميف مناصػػػػب إداريػػػػػة ميمػػػػة داخػػػػػؿ الدكلػػػػػة 

Fاإلسالمية

2
Fيقػاؿ أف فػي تقييػد رئػيس الدكلػة بككنػو مسػممان، أك تقيػده  ، فيذه الشبية مردكدة، كهلل

األنظمػة الديمقراطيػة، تضػ   فمػ ان لمحريػة، فكثيػر  ان ببعض الشركط يراىا أىػؿ اهللختصػاص تقيػد

عمػػم مػػف يتػػكلم رئاسػػة الدكلػػة، فتشػػترط بعضػػيا أف ينتمػػي إلػػم مػػذىب نصػػراني معػػيف،  ان  يػػكد

لػػبالد ايرىا عمػػم ديانػػة كمػػذىب رئػػيس حيػػث بمغػػت عػػدد الػػدكؿ الغربيػػة التػػي تػػنص فػػي دسػػات
                                                 

1 Hwww.tubey.net/viewNUJuosediUo.htmlH ـ.10/10/2011. تاريخ المشاىدة 

حقـوق ليـر المسـمم  حقـوق المواطنـة الدكلة اإلسالمية. انظػر: الغنكشػي:لمتكس  حكؿ حؽ تكلي ةير المسمـ لمكظائؼ في  2
 .88_77، مع اإلسالميفي المجت

http://www.tubey.net/viewNUJuosediUo.html
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كتض  اليكية المسيحية لمدكلة، عشرة بمداف، كمنيا الػدنمارؾ حيػث جػاء فػي القسػـ الرابػ  مػف 

: "إف الكنيسػػة اإلنجيميػػة المكثريػػة ىػػي الكنيسػػة المعتػػرؼ بيػػا مػػف  بػػؿ دكلػػة الػػدنماركي الدسػػتكر

سػػػػتكر فػػػي المػػػػادة الثانيػػػػة: الػػػدنمارؾ كعميػػػػو سػػػتتكلم الدكلػػػػة دعميػػػا"، كفػػػػي النػػػػركيج نػػػص الد

ـ السػػكاف المعتنقػػكف ليػػا بتنشػػئة أكهللدىػػـ مػػزى "اإلنجيميػػة المكثريػػة سػػتظؿ الػػديف الرسػػمي لمدكلػػة كيي 

بمكجبيا"، كفػي انجمتػرا أ ػر البرلمػاف اإلنجميػزم أف كنيسػة انجمتػرا ىػي الكنيسػة المعتػرؼ بيػا، 

F1اتر كأف العاىؿ اإلنجميزم بحكـ منصبو الحاكـ األعمم لكنيسة انجم
F . 

األرئيتيػػػػة ؿ يػػػنػػػو مػػػف  بظثػػػـ إف ىػػػذا اهللحتمػػػاؿ يسػػػتحيؿ ك كعػػػو فػػػي المجتمػػػ  اإلسػػػالمي، كأ . ب

، فكيػؼ سيصػؿ شػخص ةيػر مسػمـ إلػم سػدة الحكػـ فػي مجتمػ  البعيػد" اهللفتػراض" المستحيمة

 كأظػػف أف ىػػذا األمػػر ةيػػر مقبػػكؿ حتػم عنػػد الجماعػػات ذات الػػنيج ةيػػر اإلسػػالمي ؟إسػالمي

 ما  امت دكلة اإلسالـ، فيذا أمر مستحيؿ بطبيعة الحاؿ.   فكيؼ إذا ،في زماننا

إذا مػػا سػػمحت الدكلػػة اإلسػػالمية بإ امػػة أحػػزاب ةيػػر اإلسػػالمية، فمػػف الممكػػف كجػػكد أحػػزاب هلل  .2

كمػف الممكػف إف تسػتقطب ىػذه  أك أحػزاب تكػكف مرجعيتيػا نصػرانية، دينية تنكر كجػكد الخػالؽ،

Fفعنػػدىا يكػػكف بحكػػـ المرتػػداألحػػزاب بعػػض أفػػراد الدكلػػة مػػف المسػػمميف، 

2
F ؟ بحقػػو، فمػػاذا سيػػيفعؿ

مػػػ  ىػػػذا الػػػرأم، أـ نعا بػػػو بالحػػػد، كىػػػك القتػػػؿ بعػػػد اهللسػػػتتابة، عنػػػدىا  أنعطػػػؿ حػػػد الػػػردة تماشػػػيان 

 سيككف ىناؾ تنا ض، تسمح لو الدكلة ثـ تعا بو بالقتؿ عمم أمر ةير محظكر!

                                                 
قػػاؿ د.محمػػد عمػػاره، جريػػدة كم ـ .21/8/2011 . األردف.انظػػر: مقػػاؿ لإلعالمػػي د.فيصػػؿ القاسػػـ، جريػػدة األسػػبكع األردنيػػة 1

 ـ.29/6/2011تاريخ اإلصدار:  األىراـ. مصر.
 :بػف يػكنس بػف إدريػس منصػكر، البيػكتيكفػؽ شػركط معينػة. انظػر:  بنطػؽ أك فعػؿ المرتد ىك الذم يكفر بعد إسالمو طكعان  2

 .3/338 .ق1390 .مكتبة الرياض الحديثة :الرياض .شرح زاد المستقنعالروض المربع 
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Fيجب ىنا بياف حقيقة عقكبة الردة ىػؿ ىػي حػد

1
F فػال يجػكز النقػاش حكليػا أـ  مػف حػدكد اهلل

Fىػػػي مػػػف بػػػاب العقكبػػػات التعزيريػػػة

2
F  إلمػػػاـ؟ كىػػػؿ مجػػػرد أف ةيػػػر المسػػػمـ ديانتػػػو أصػػػبح لالمكككلػػػة

 مستكجب القتؿ؟

ف المػػذاىب كالحقيقػػة ألة جانبػػان كبيػػران مػػف بحػػث المختصػػيف المحػػدثيف، لقػػد نالػػت ىػػذه المسػػأ

كاختمفػػكا فػػي كجػػكب اهللسػػتتابة  ،م  تػػؿ المرتػػد ػػد اتفقػػكا عمػػاألربػػ  تعتبػػر الػػردة مػػف الحػػدكد، ك الفقييػػة 

Fكمدتيا

3
F كفػي العقػكد األخيػرة الماضػية أثيػرت ىػذه المسػألة مػف جديػد، حيػث تبنػم عػدد هلل بػأس بػو ،

Fمف المحدثيف

4
F.عبػد الحكػيـ  بأف الردة ليسػت مػف الحػدكد، إنمػا ىػي مػف العقكبػات التعزيريػة، يقػكؿ د

كأف  ،في النظـ األخرل جريمة الخيانة العظمم لنظاـ الدكلةإف الردة جريمة سياسية تقابؿ "العيمي: 

F"عقكبػػة الػػردة ىػػي التعزيػػر مػػف كلػػي األمػػر

5
F:إف عمػػة  تػػؿ المرتػػد ليسػػت تغييػػر  "، كيقػػكؿ الغنكشػػي

نمػػػا تيديػػػد النظػػػاـ العػػػاـ، كلػػػذلؾ يتػػػرؾ أمػػػر تحديػػػد العقكبػػػة لزمػػػاـ عمػػػم ضػػػكء مػػػا تشػػػكمو  الػػػديف، كا 

كيضػيؼ أف عقكبػة الػردة ىػي جريمػة سياسػية تقابػؿ  "ياسي لزمةالظاىرة مف خطر عمم الكياف الس

األمػػف كاهللسػػتقرار  ةفػػي األنظمػػة األخػػرل جريمػػة الخػػركج  بػػالقكة عمػػم نظػػاـ الدكلػػة، كمحاكلػػة زعزعػػ
                                                 

عػالء  ،الكاسػاني ىك عقكبة مقدرة شرعان عمم معصية هلل يجكز الزيادة عمييا أك النقصاف منيا، كجبت حقػا هلل تعػالم. انظػر: 1
 .7/33 ـ.1982 .دار الكتاب العربي :بيركت .2. طدائع الصنائع في ترتيب الشرائعب :الديف

ئػػـ ليػػذه الجريمػػة. انظػػر: ىػػي عقكبػػة ليسػػت مقػػدرة شػػرعان فقػػد تكػػكف بالضػػرب أك الحػػبس، كلػػكلي األمػػر تقػػدير العقػػاب المال 2
 .7/33، دائع الصنائع في ترتيب الشرائعب الكاساني:

حاشـية الدسـوقي عمـط  :محمػد عرفػو ،سك يالد . 10/99. دار المعرفة :بيركت .مبسوطال :شمس الديف ،السرخسيانظر:  3
إبػػراىيـ بػػف عمػػي بػػف يكسػػؼ  ،أبػػك إسػػحؽ ،الشػػيرازم .4/298. تحقيػػؽ: محمػػد عمػػيش .دار الفكػػر :بيػػركت .الكبيــرالشــرح 

 .1/218. تحقيػؽ: عمػاد الػديف أحمػد حيػدر ق.1403. عػالـ الكتػب :بيػركت .1. طلتنبيو في الفقو الشـافعيا :الفيركزأبػادم
. اإلسػػالميالمكتػػب  :بيػػركت .فــي فقــو اإلمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل الكــافي :عبػػد اهلل المقدسػػي، محمػػدأبػػك  ،بػػف  دامػػةا

4/161. 

ذكػر الغنكشػي عػدد مػف أصػحاب ىػذا اهللتجػاه كمػنيـ: اإلمػاـ محمػد عبػده، الشػيخ عبػد المتعػاؿ الصػعيدم، اإلمػاـ محمػد أبػػك  4
الحريـات العامـة فــي  لي، د.فتحػي عثمػاف. انظػر: الغنكشػػي:تػػك زىػرة، عبػد الكىػاب خػالؼ، د.حسػػف الترابػي، د.عبػد الحميػد م

 .50، الدولة اإلسالمية

 .427،  الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في اإلسالم العيمي: 5
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داخػػؿ الدكلػػة، فيعا ػػب المرتػػد إذا مػػا كػػاف مػػف كراء ردتػػو مخطػػط لالنقضػػاض المسػػمح لتغييػػر نظػػاـ 

Fالدكلة

1
F. 

طػالع عمػم أدلػة الفريػؽ القائػؿ إلم مزيد بحث كتمحيص، كلكػف بعػد ا إف ىذا األمر بحاجة

لمجػرد خركجػو  ان لزخذ بيا، فاإلسػالـ هلل يعا ػب أحػد بمكاف بككف الردة ليست حدان، كجدتيا مف القكة

Fچ  وئوئ  وئ    وئ  وئ  وئ  وئوئ  وئ    وئی  چ مف اإلسالـ،  اؿ تعالم: 
2

F  :چ  چ  چ ك اؿ جؿ شأنو

Fچچچ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ڃچ  چ
3

F الخػارج ختيار المحض، كىك يعا ب "تعزيػران فاإلسالـ يقكـ عمم اهلل "

أك أم شػخص أخػر إذا مػا عمػؿ عمػم محاربػة المنظكمػة السياسػية لمدكلػة، أك اسػتغؿ  ،عف اإلسػالـ

ثارة الفتف أك التعاكف م  دكلة معادي ة، كليس لككنو ةير ىذا األمر في حمؿ السالح عمم الدكلة، كا 

كأرل فػػي  ،-كىػػذا ينطبػػؽ عمػػم األحػػزاب بشػػتم ألكانيػػا العممانيػػة منيػػا كاإلسػػالمية- ،يدينػػو اإلسػػالم

ة عمم ييف اإلسالمي، مف إ رار حرية اهللعتقاد ما لـ يقد ذلؾ إلم مضار حقيقدىذا اتفاؽ م  ركح ال

Fامةالنظاـ السياسي لمدكلة، كأما اهللنحرافات العقدية كالفكرية فإف حسابيا إلم اهلل تعالم يـك القي

4
F. 

كىنا اطرح سؤاهللن كـ عدد الذيف ارتدكا عف دينيـ في الدكؿ العربيػة خػالؿ العقػكد الماضػية؟ 

، كىػذه فمسػطيف مطمقػان  ا نسػبة هلل تكػاد تػذكرأنيػ ،كلكف المالحظ لمجميػ  ،لـ أجد إحصائية تبيف ذلؾ

ديػنيـ خػالؿ ـ عدد الذيف ةيػركا ك ،جانب المسمميف النصارل إلميتكاجد بيا حيث  مثاؿ عمم ذلؾ،

 ػػرف مػػف الزمػػاف؟ كفػػي مصػػر مثػػاؿ أكضػػح عمػػم ذلػػؾ، حيػػث يكجػػد إلػػم جانػػب المسػػمميف النصػػارل 

                                                 
 .49، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية: الغنكشي 1
 .256 سكرة البقرة: اآلية 2

 .29 سكرة الكيؼ: اآلية 3
الحريـات العامـة  ذا الفريػؽ أحيػؿ إلػم كتػاب، العيمػي:ي عرض أدلة ىذا الفريؽ خشية اإلطالة، لمتكس  في أدلة ىػلـ أتكس  ف 4

 .51_48، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية الغنكشي: . 432، في الفكر والنظام السياسي في اإلسالم
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 ، كلكػف مػا عػددىا بالنسػبة لمػكاطنياأل باط، كـ عدد الذيف ةيركا دينيـ؟ لقد كجدت بعض الحػاهللت

و مصر؟ بعد ىذه التساؤهللت أظػف أف ىػذه األمػر هلل خػكؼ منػو كهلل مبػرر لػو، فػإف كػاف هلل خػكؼ منػ

 لمخكؼ منو بعد  ياميا؟. كلة اإلسالـ، فيؿ يبقم ىناؾ مبررم  عدـ  ياـ د

Fالقكؿبياف ما سبؽ نكجز الرد عمم ىذه  بعد

1
F  صػح إذا مػا عرفنػا حقيقػة األحػزابهلل تبأنيا ،

يمتػػػؼ حكلػػػو مجمكعػػػة مػػػف المػػػكاطنيف إذا مػػػا رأت فيػػػو أنػػػو األصػػػمح  ان سياسػػػي ان قػػػدـ برنامجػػػفػػػالحزب ي

رنػػامج السياسػػي لمحػػزب هلل اهللعتقػػادم، فقػػد ىػػك الب الػػذم يجمػػ  أعضػػاء الحػػزب، فالجػػام  كاألفضػػؿ

 ان بػػؿ يعػػػرض برنامجػػػ ،اعتنػػاؽ ديػػػف إلػػػمفيػػك هلل يػػػدعك  ،أعضػػاء مػػػف أكثػػػر مػػف ديانػػػة يضػػـ الحػػػزب

كيػػرفض مػػف يػػرفض، كدليػػؿ ذلػػؾ مػػف كا عنػػا حػػزب العدالػػة كالحريػػة الػػذم  ،مػػف يقبػػؿيقبػػؿ  ،ان سياسػػي

مػػؤخران، شػػارؾ فيػػو كأعضػػاء تأسػػيس أكثػػر مػػف ألػػؼ  ف فػػي مصػػرأنشػػأتو جماعػػة اإلخػػكاف المسػػممي

F بطػػػي

2
Fاألحػػػزاب  ككػػػذلؾ برنػػػامج السياسػػػي الػػػذم يطرحػػػو الحػػػزب.، فالػػػذم جمعيػػػـ ىػػػك إيمػػػانيـ بال

ه البرامج، د الشعبي ليذيتسعم لجم  التأي ان كا تصادي ان سياسي ان فإنيا تقدـ برنامجالعممانية كاهللشتراكية 

 .بأدنم تأمؿ األ كاؿإذا ما عممنا حقيقة األحزاب رددنا مثؿ ىذه ، ففما عال ة ذلؾ بالردة

                                                 
نالقػكؿ لقد اعتبرت ما تقدـ عف بيػاف الػردة لػيس بػرد عمػم ىػذه 1 ، ك ػد ذكػرت الكػالـ السػابؽ عمػم ومػا مػا يمػي ىػك الػرد عميػ، كا 

الفىػرض، فػالرد التػالي ىػك الػرد المعتمػد عمػم  فيككف ما سبؽ ردان استبا يان ليػذافرض كجكد  ارئ لـ يقتن  بالرد الذم اعتمدتو، 
 الشبية السابقة.

2 Hhttp://www.almasryalyoum.com/node/413059H :أنظػػػر إلػػػم العػػػدد الصػػػادر بتػػػاريخ "  صػػػحيفة "المصػػػرم اليػػػـك
 ـ.10/5/2011

 

http://www.almasryalyoum.com/node/413059
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 الثانيالمبحث 

 لدولة اإلسالميةالنظرة المقاصدية والواقعية من وجود األحزاب في ا

بعػػػدما تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػم أف  خاصػػػةلقػػػد رأيػػػت أف ىػػػذا المبحػػػث مػػػف األىميػػػة بمكػػػاف، 

مػػكر العقيػػدة، فإباحتنػػا أكمنعنػػا ليػػا مربػػكط بمػػا األحػػزاب مػػف أمػػكر السياسػػية الشػػرعية، كليسػػت مػػف أ

 يجابيات كمصالح، أك سمبيات كمفاسد.إتقدمو األحزاب مف 

ة الشػػرعية لزحػػزاب فػػي الدكلػػة اإلسػػالمية، يالنظػػرة التأصػػيم فػػي الفصػػؿ السػػابؽبعػػد أف بينػػا 

يعة بقػػي أف نبػػيف النظػػرة المقاصػػدية لزحػػزاب، كنػػرل ىػػؿ األحػػزاب تحقػػؽ بعضػػان مػػف مقاصػػد الشػػر 

 يجابيات في كا عنا المعاصر؟ ا  الغراء؟ كما الذم تقدمو األحزاب لممجتم  مف فكائد ك 

Fأواًل: مفيوم المقاصد الشرعية وأقساميا

1 

، كالمعػاني التػي أتػت بيػا العامػة األىػداؼك  الغايػات عمػم ييطمؽ مصطمح المقاصػد الشػرعية

يجادىتحقيقيا إلم كسىعىت الشريعة، Fكؿ زماف كمكاف ، كالكصكؿ إلييا فيا، كا 

2
F.  

Fمقاصد الشريعة تنقسـ إلم ثالث مراتب

3
F: 

ذا فقػػػدت تفسػػػد الحيػػػاة  .1 الضػػػركريات: كىػػػي التػػػي هلل بػػػد منيػػػا فػػػي  يػػػاـ مصػػػالح الػػػديف كالػػػدنيا، كا 

 كتفكت، فتستحيؿ بدكنيا الحياة.

 : حفظ الديف، كحفظ النفس، كحفظ النسؿ، كحفظ الماؿ، كحفظ العقؿ.كالضركريات خمس

                                                 
 .25_2/8، الموافقات في أصول الشريعة لمتكس  أنظر: الشاطبي: 1
 .1 ،مقاصد الشريعة :الزحيمي، محمد مصطفم 2

 .2/8، الموافقات في أصول الشريعة الشاطبي: 3
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ىػي التػي إذا فقػدت ك ػ  النػاس فػي المشػقة كالضػيؽ كالحػرج، كلكػف هلل تفػكت الحيػاة الحاجيػات:  .2

 بدكنيا، كمثاليا الرخص في العبادات.

التحسينات: ىػي األخػذ بمحاسػف العػادات كمكػاـر األخػالؽ، كفقػدانيا لػيس مخػؿ بػأمر ضػركرم  .3

نما ىك مف باب التكميؿ كالتزيف.  كهلل حاجي، كا 

 اي تعمل األحزاب عمط تحقيقيثانيًا: المقاصد الشرعية الت

  المقصد األول: الحرية

Fالحرية ىي عػدـ اسػتبداد الحػاكميف بػالمحككميف

1
F ىػي انعتػاؽ اإلنسػاف مػف تسػمط كعبكديػة ،

أخيو اإلنساف، الحرية ذلؾ المصطمح الجميؿ، الذم يقابمو أبشػ  األكصػاؼ، مػف الػرؽِّ، كاهللسػتعباد، 

الفطػػرم الػػداخؿ فػػي تكػػكيف اإلنسػػاف، كاألصػػؿ األصػػيؿ فػػي كاهللسػػتبداد، كالقمػػ ، الحريػػة ذلػػؾ األمػػر 

Fاهللجتماع البشرم

2
Fكبصكنيا تنبت الفضائؿ، كالشػجاعة، بتنمم القكل، كتنطمؽ المكاى) ، فبالحرية ،

Fكتتال ح األفكار( -األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر- كالنصيحة بصراحة

3
F . 

يات، كأنيػا مػف الكاجبػات هلل الحقػػكؽ، لقػد عػد كثيػر مػف عممػاء اإلسػالـ الحريػػة مػف الضػركر 

Fفيي كاجب يأخذ، هلل حؽ ييمف بػو

4
F.كالحريػة اإلنسػانية" عمػاره  يمػة الحريػة كضػركرتيا: ، يػذكر د -

في عرؼ اإلسالـ كاحػدة مػف أىػـ الضػركرات، كلػيس فقػط  -بالمعنم الفردم كالجماعي كاهللجتماعي

نغػػالي إذا  منػػا: إف اإلسػػالـ يػػرل فػػي الحريػػة لتحقيػػؽ إنسػػانية اإلنسػػاف، بػػؿ إننػػا هلل  ةالحقػػكؽ الالزمػػ
                                                 

 .221، السياسي لمدولة اإلسالمية في النظام العكا: 1

 .222المرج  السابؽ،  2

 .163 ـ.1985التكنسية لمتكزي . الشركة  :تكنس .أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ابف عاشكر، محمد الطاىر: 3

.  228، يةفـي النظـام السياسـي لمدولـة اإلسـالم . العػكا: 348، اإلسالم وحقوق اإلنسـان عمم سبيؿ المثاؿ انظر: طبيمو: 4
 .17، اإلسالم وحقوق اإلنسان عماره:
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الشيء الذم يحقؽ معنم الحياة لإلنساف، فييا حياتو الحقيقية، كبفقػدىا يمػكت حتػم لػك عػاش يأكػؿ 

F1"كيشرب كيسعم في األرض كما ىك حاؿ الدكاب كاألنعاـ
F. 

ا حاطتيػػػا  كصػػػكنيا، ك   -الشخصػػػية، كالدينيػػػة، كالسياسػػػية،...- إف حمايػػػة الحريػػػات العامػػػة

Fبسياج يحمي مف مصادرتيا، ىك مف المقاصد األصمية الميمة في الشريعة اإلسالمية

2
F. 

Fيقكؿ فػي ذلػؾ الطػاىر بػف عاشػكر 

3
F :"لشػارع متشػكؼ لمحريػة"، فػذلؾ كمػف  كاعػد الفقيػاء "ا

F4"ه مف تصرفات الشريعة، التي دلت عمم أف أىـ مقاصدىا إبطاؿ العبكدية، كتعميـ الحريةءي استقر 
F. 

يػػة التػػػي ىػػػي مػػف مقاصػػػد الشػػػريعة، متعمقػػة بأصػػػكؿ النػػػاس فػػي معتقػػػداتيـ، كأ ػػػكاليـ، كالحر 

كأعمػػػاليـ، متصػػػرفيف فػػػي أحػػػكاليـ التػػػي يخػػػكليـ الشػػػرع التصػػػرؼ فييػػػا، مػػػف ةيػػػر خػػػكؼ أك كجػػػؿ، 

Fكاهللعتداء عمم الحرية نكع مف أكبر الظمـ

5
F . 

 

 

 

                                                 
 .17، اإلسالم وحقوق اإلنسان عماره: 1

مقاصــد  رع أنظػػر: ابػػف عاشػػكر، محمػػد الطػػاىر:لإلطػػالع عمػػم أدلػػة كػػكف الحريػػة بشػػتم أنكاعيػػا مقصػػدا مػػف مقاصػػد الشػػ 2
 .400 -390ص كم.تحقيؽ: محمد الطاىر الميسا ـ.2001دار النفائس.  :األردف .2. طالشريعة اإلسالمية

ـ( تكنسي، شيخ جام  الزيتكنو، صاحب دعكة إصػالحية، مػف ابػرز الػداعيف 1973ـ/ 1879) ىك محمد الطاىر بف عاشكر 3
إلم إصالح التعميـ اإلسالمي، يعتبر شيخ عمـ المقاصد الثاني بعد اإلماـ الشاطبي صاحب المكافقات، لو عدة مؤلفػات منيػا 

مقاصـد  ريعة اإلسالمية، انظر: ابف عاشػكر:ـ اهللجتماعي في اإلسالـ، كأىميا مقاصد الشأليس الصبح بقريب، أصكؿ النظا
 حيث أكرد المحقؽ محمد الميساكم ممخصان عف حياة كجيكد الشيخ ابف عاشكر. كما بعدىا.7، الشريعة اإلسالمية

 .391، مقاصد الشريعة اإلسالمية ابف عاشكر: 4

 .399، سالميةمقاصد الشريعة اإل انظر: ابف عاشكر: 5
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 :عالقة التعدد الحزبي بالحرية

األحزاب بالحرية؟ ككيؼ تعمؿ األحزاب عمم تحقيؽ مقصد ـ ىك، ما عال ة ايالسؤاؿ ال إف

 الشرع بالحرية؟

حػػزب كاحػػد  إف القػػكؿ بمنػػ  األحػػزاب كحظرىػػا داخػػؿ الدكلػػة، يعنػػي كجػػكد شػػخص كاحػػد أك

يػأمر كينيػم مػف ةيػر ر يػب كهلل حسػيب، مػف ةيػر حضػكر أك كجػكد لممعارضػة يقكد البالد كالعباد، 

طغياف، فيفٌصؿ القػكانيف بمػا   مركر الك ت إلم اهللستبداد كالالمنظمة، فيقكده ذلؾ بطبيعة الحاؿ كم

كعمم فرض أف نكايا  ،ـ م  حضرتو كحاشيتو، فيككف حالو حاؿ "القائد المميـ" ك"القائد األكحد"يتالء

فػػإف خمػػكا السػػاحة أمامػػو مػػف المعارضػػة القكيػػة كالمنظمػػة،  ،-فػػي بدايػػة األمػػر- ىػػذا الحػػاكـ سػػميمة

نحك الظمـ كاهللسػتبداد مػف أجػؿ البقػاء عمػم سػدة الحكػـ، فػتقمص الحريػات إلػم  تقكده فطريان كبالجبمة

أبعػػد الحػػدكد، كيمنػػ  النػػاس مػػف البػػكح بػػآرائيـ المخالفػػة لمقائػػد "المميػػـ"، أك المخالفػػة لسياسػػة الحػػزب 

الكاحػػػد، فتنتقػػػؿ الػػػبالد إلػػػم نظػػػاـ شػػػمكلي دكتػػػاتكرم اسػػػتبدادم، هلل صػػػكت يعمػػػك فيػػػو عمػػػم صػػػكت 

المسػػػمكح بػػػو مػػػف  بػػػؿ الشػػػعب "الحمػػػد اهلل أف بعػػػث لنػػػا ىػػػذا القائػػػد المخمػػػص"،  الحػػػاكـ، كالصػػػكت

فاألنظمة اهللستبدادية شرعت لنفسيا محاربة المخالؼ، كالقضاء عميو بشتم الكسائؿ، فال شرعية إهلل 

ليا، كهلل حرية إهلل لمف ينظر بعدستيا المفصمة عمم مقياس النظػاـ، فػأيف الحريػات التػي ىػي مقصػد 

 عة اإلسالمية؟ضركرم لمشري

يصػػؼ مػػا نحػػف بصػػدده كىػػك "مػػف الػػذم  الشػػعبي الػػذم المثػػؿأرل أنػػو مػػف المالئػػـ ا تبػػاس 

أحد يردني"، كىػذا األمػر يحصػؿ عنػد خمػك السػاحة مػف المعارضػة  كجدتفرعنؾ يا فرعكف  اؿ: ما 
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ء مػف اسػتعباد النػاس كاستضػعافيـ، حيػث جػا ،مة المتمثمة باألحزاب، فيقكده ذلؾ لفعؿ فرعػكفظالمن

 في الكتاب العزيز:

  :چڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ چ  كلو تعالمF
1

F. 

  :چۋ  ۅ      ۅ  ى  ۋے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې      ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇچ  كلو تعالمF
2

F. 

متفػػػر يف، هلل حػػػكؿ ليػػػـ كهلل  ػػػكة، هلل  ان ففرعػػػكف أفػػػرغ السػػػاحة مػػػف المعارضػػػيف، كجعميػػػـ أفػػػراد

 ان ليػب نفسػو إينصػتة أمامػو تمػادل فرعػكف، ك "هلل"، فمػ  مػركر الػزمف كفػراغ السػاحيقدركف عمم  ػكؿ 

قكة تقؼ لو بالمرصاد، فسرعاف ب يجابوأف ىذه حقيقة ككنية، بأف الظالـ إذا لـ  مف دكف اهلل، كأعتقدي 

 كيتمادل بالظمـ كالطغياف كاهللستبداد.  ،ما يغتر بنفسو

اه يتمػػادل بػػالظمـ كالطغيػػاف، كىنػػا نخمػػص إلػػم تػػر  ،فالظػػالـ إذا لػػـ يجػػد مػػف يمنعػػو كيصػػكبو 

  هلل حريػػة إهلل مػػ)حيػػث هلل تكجػػد معارضػػة هلل تكجػػد حريػػة، كبعبػػارة أخػػرل  :طبيمػػة نتيجػػة  ػػاؿ بيػػا د.

F3(هلل حرية م  نظاـ الحزب الكاحدتعدد األحزاب، كبعبارة ثالثة 
F. 

 ػػدر عمػػم إف األحػػزاب ىػػي الحػػامي المنيػػ  كالسػػياج الحصػػيف لحريػػات الشػػعب، لككنيػػا األ

فضػػح سياسػػات القيػػر كاهللسػػتبداد التػػي تمارسػػيا السػػمطات الشػػمكلية، فػػاألفراد ميمػػا بمغػػكا مػػف الجػػرأة 

حتػم كلػك مػف  بيػؿ األمػر - يصعب عمييـ التحػدث بحريػة عػف سياسػات الدكلػة، كاهللعتػراض عمييػا

د، بينمػا فإف أعربػكا عػف رأييػـ كػاف السػجف كالتعػذيب ليػـ بالمرصػا ،-بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

عالميا، فتحسب ليػا السػمطات أيمػا حسػاب، فتصػاف الحريػات  األحزاب ليا أنصارىا، كجماىيرىا، كا 
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إف السمطة  د تتغمب بالقير أك بالحيمة عمم فرد أك مجمكعة " القرضاكم: كتحفظ، يقكؿ في ذلؾ د.

ا فػػي الحيػػاة  ميمػػة مػػف اإلفػػراد، كلكنيػػا يصػػعب عمييػػا أف تقيػػر جماعػػات كبيػػرة ضػػخمة، ليػػا امتػػدادى

ذا أردنػػػا أف يكػػػكف  كتغمغميػػػا فػػػي الشػػػعب، كليػػػا منابرىػػػا كصػػػحفيا كأدكاتيػػػا فػػػي التعبيػػػر كالتػػػأثير، كا 

لفريضة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر معناىػا ك كتيػا كأثرىػا فػي عصػرنا، فػال يكفػي أف تظػؿ 

سياسػػية أصػػػبحت فرديػػة محػػدكدة األثػػر محػػػدكدة القػػدر... إف تكػػكيف ىػػذه األحػػػزاب أك الجماعػػات ال

كسيمة هللزمة لمقاكمة طغياف السمطات الحاكمة، كمحاسبتيا، كردىا إلم سكاء الصراط، أك إسػقاطيا 

ليحؿ ةيرىا محميا، كىي التي يمكف بيا اهللحتساب عمم الحككمة، كالقياـ بكاجػب النصػيحة كاألمػر 

F1"بالمعركؼ، كما هلل يتـ الكاجب إهلل بو فيك كاجب
F  . 

ف   كتكصيؼ األنظمػة "الفرديػة" بالدكتاتكريػة هلل مبالغػة فيػو، بػؿ ىػك ميجم ػؿ  ،بؽالكالـ السا كا 

كبصػػػكرة مخففػػػة، كدليػػػؿ ذلػػػؾ كا عنػػػا العربػػػي، كمػػػا عاشػػػتو كثيػػػر مػػػف الػػػدكؿ العربيػػػة خػػػالؿ العقػػػديف 

Fالماضييف عمم أ ؿ تقدير

2
F مؽ الحزب الػذم هلل األكحػد جػد الػرئيس القائػد ، كك الكاحػدالحاكـ ، حيث خي

د إهلل بػو، كالحػاكـ لمػدل الحيػاة يػكرث الحكػـ إلػم سػاللتو المجيػدة، كرصػيده الشػعبي فػي تصمح الػبال

كتسعة بالعشػرة، كيصػادر الحريػات مػف تعبيػر عػف الػرأم كاهللجتمػاع ...الػخ، كلػـ  %99اهللنتخابات 

الحقيقػػػة،  -األحػػػزاب- غيػػػاب تػػػاـ لممعارضػػػة المنظمػػػةب يبػػػؽ إهلل أف يعػػػد أنفػػػاس الشػػػعب، كىػػػذا كمػػػو
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ذلؾ أف ةياب المعارضة الحقيقية، تشعر الحاكـ ككػأف كرسػي الحكػـ ممنػكح لػو بصػؾ  كاألدىم مف

Fرباني، هلل يجكز أف يتنازؿ عنو حتم كلك  ضم عمم شعبو، ككمفو ذلؾ دماء اآلهللؼ مف الشعب

1
F. 

 د يقكؿ  ائؿ ىذا الكالـ جميؿ كصحيح، كلكنو ينطبؽ عمم األنظمة المعاصرة، كلػيس فػي 

تي يحكميا اإلماـ المسمـ العادؿ، فال  م ، كهلل استبداد، كالحريػة فييػا مصػانة إذا الدكلة اإلسالمية ال

 كانت ضمف إطارىا؟

أرل أف  نظرة بعض اإلسالمييف لمدكلة اإلسالمية فيو مبالغػة بعػض الشػيء، فتصػكر ىػؤهللء 

يكػكف  ، دكلة يسكدىا العدؿ المطمػؽ، دكلػةتأف الدكلة اإلسالمية ستككف دكلة خالية مف اهللضطرابا

 .اهلل تصػادم سػيككف بأفضػؿ أحكالػو..فييا الحاكـ عادهللن كما لك كاف عمػر بػف عبػد العزيػز، النظػاـ 

إٌف نظرة ىؤهللء لمحاكـ المسمـ في دكلة اإلسالـ ككأنو "ظؿ اهلل في أرضو" نظرة بعيدة كةير كا عيػة، 

تػػأمره بػػالمعركؼ فػػالنفس ىػػي الػػنفس، كحػػب السػػمطة مػػزركع بيػػا، فػػإذا لػػـ يجػػد  ػػكة منظمػػة ترا بػػو ك 

و في عمػػم حكمػػضػػكتنيػػاه عػػف المنكػػر، فسػػرعاف مػػا يتعمػػؽ بالسػػمطة كبػػالحكـ، كألدىػػم مػػف ذلػػؾ أف ي

و فػػي السػػمطة الغطػػاء الػػديني، فيقمػػ  كيسػػتبد كيصػػادر الحريػػات بغطػػاء الػػديف، كىدفػػو األسػػاس كبقائػػ

باسػػـ الػػديف،  البقػػاء عمػػم كرسػػي الحكػػـ، فترتكػػز الدكلػػة عمػػم القػػرار الفػػردم هلل الشػػكرم، ككػػؿ ذلػػؾ

Fفي الفقو" ان كسمم الككاكبي ىذا األمر "باهللستبداد الديني" كعده رشيد رضا "انحراف

2
F.  

ا كانػت لٌمػ"نو مكجكد فػي الفطػرة اإلنسػانية فيقػكؿ: ، كأكيصؼ ابف خمدكف حقيقة حب الممؾ

الغضػب  حقيقة الممؾ أنو اهللجتماع الضركرم لمبشر، كمقتضػاه التغمػب كالقيػر المػذاف ىمػا مػف آثػار
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كالحيكانية، كانت أحكاـ صاحبو في الغالب جائرة عف الحؽ، مجحفة بمف تحت يػده مػف الخمػؽ فػي 

أحػػكاؿ دنيػػاىـ، لحممػػو إيػػاىـ فػػي الغالػػب عمػػم مػػا لػػيس فػػي طػػك يـ مػػف أةراضػػو كشػػيكاتو، كيختمػػؼ 

ذلؾ باختالؼ المقاصد مف الخمؼ كالسمؼ مػنيـ، فتعسػر طاعتػو لػذلؾ، كتجػيء العصػبية المفضػية 

F1"لم اليرج كالقتؿ، فكجب أف يرج  في ذلؾ إلم  كانيف سياسية مفركضةإ
F. 

نيػػا  ػػد جعمػػت السػػمطة كلمنظػػر إلػػم الدكلػػة األمكيػػة مػػ  كػػؿ مػػا حققتػػو مػػف إيجابيػػات، إهلل أ

Fكراثيان، ينتقؿ مف األب إلػم اهللبػف كالحكـ ممكان 

2
F فػإف كػاف ىػذا حػاؿ الدكلػة األمكيػة التػي ىػي أ ػرب ،

عمقت الدنيا في زماننا ك د كثرت المغريات، ك  نبكة كالصحابة الكراـ، فكيؼ الحاؿزمانان إلم عصر ال

 في  مكب الناس؟.

 :المقصد الثاني: االستقرار السياسي والمجتمعي في الدولة اإلسالمية

إف المتتب  لمنصكص الشرعية، يستخمص أف مف مقاصد الشريعة اإلسػالمية كجػكد اسػتقرار 

داخػػؿ الدكلػػة اإلسػػالمية، كمػػف ىػػذه النصػػكص الدالػػة  –...ان كمجتمعيػػ ان منيػػكأ ان سياسػػي- ،بشػػتم إشػػكالو

 عمم ىذا المقصد: 

ے    ےڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ  كلػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػالم:  . أ

Fچې  ې  ۉ  ۉ   ې  ڭۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
3

F.  
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اؿ بػػيف فئتػػيف مػػف المسػػمميف، فػػأمرت بينػػت كاجػػب المسػػمميف عنػػد حػػدكث فتنػػة كا تتػػ فاآليػػة

ف لػػـ  اإلصػػالح، فكجػػب نصػػرة الفئػػة المظمكمػػة عمػػم الفئػػة  دً ٍجػػيي بالمسػػارعة إلػػم اإلصػػالح بينيمػػا، كا 

الباةيػػة، كمػػا ذلػػؾ إهلل مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػم األمػػف كاهللسػػتقرار داخػػؿ المجتمػػ  اإلسػػالمي، حتػػم هلل 

اإلسػػػػالـ تػػػػكفير اهللسػػػػتقرار كاألمػػػػف تشػػػػي  الفكضػػػػم كاهللضػػػػطرابات، فنسػػػػتنتج ممػػػػا سػػػػبؽ، أف ةايػػػػة 

السياسي كالمجتمعي داخؿ الدكلة كالمجتم ، كالعمػؿ بشػتم الكسػائؿ لتحقيػؽ ىػذه الغايػة، فاهللسػتقرار 

 .إذان مف مقاصد الشريعة

Fچڤپ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤچ  كلو تعالم:  . ب
1

F.  

ريمة القتؿ كاإلفساد في األرض، فجعمت  تؿ نفس كأنو لقد بينت ىذه اآلية فظاعة كعظـ ج

 تؿ لمناس جميعان، ككذلؾ اإلفساد، كبالمقابػؿ بينػت اآليػة فضػؿ مػف يسػاعد اآلخػريف، كيشػي  األمػف 

ف كانػت تتحػدث عػف بنػي إسػرائيؿ فساد، كعدتو إحياء لمناس جميعان. كيحارب الفساد كاإل إف اآليػة كا 

بعيػػدان عػػف  -مػػف اهللسػػتقرار كاألمػػف جػػاد منػػاخيػػة دعػػكة إلػػم إيفيػػك أيضػػا خطػػاب لنػػا، فقػػد حػػكت اآل

كحضػػػت عميػػػو كرةبػػػت فيػػػو، فكػػػاف اهللسػػػتقرار كاألمػػػف ةايػػػة كمقصػػػد مػػػف مقاصػػػد الشػػػرع  -الفسػػػاد

 الحنيؼ.

إف النظػػػرة المكضػػػكعية كالمتجػػػردة لنظػػػاـ التعػػػدد الحزبػػػي، تقكدنػػػا إلػػػم القػػػكؿ بػػػأف األحػػػزاب 

األمنػػػػي داخػػػػؿ شػػػػتم المجتمعػػػػات، كمنيػػػػا المجتمػػػػ  عامػػػػؿ ميػػػػـ فػػػػي تحقيػػػػؽ اهللسػػػػتقرار السياسػػػػي ك 

 مف مقاصد الشرع، كىك تحقيؽ اهللستقرار السياسي كاألمني. ان اإلسالمي، فيي بذلؾ تحقؽ مقصد
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إلم أنظمة الحزب الكاحد كالقائد األكحد، ماذا نتج عنيا  كخاصةفمننظر إلم الكا   العربي، 

كةيػاب لزمػف  كتضػرر  ،مػدماءمػف إرا ػة لفقيا را ماك  ،عندما استيقظت الشعكب فثارت عمم الحٌكاـ

لال تصػػاد؟. السػػؤاؿ المطػػركح ىنػػا لمػػاذا نسػػمح بالكصػػكؿ إلػػم ىػػذا األمػػر ابتػػداء؟ مػػاذا لػػك شػػرع فػػي 

البدايػػة نظػػاـ التعػػدد الحزبػػي القػػائـ عمػػم احتػػراـ تبػػادؿ السػػمطة؟ إف األنظمػػة السياسػػية التػػي حصػػمت 

ف سمح بعضيا فيك بصكرة صػكرية هلل يعػدك  حزاب،كانت ترفض مبدأ تعدد األثكرات شعبية  فييا كا 

عػػدا عمػػا يعػػرؼ بقػػانكف الطػػكارئ المقيػػد لمحريػػات كالتجمعػػات،  ،ككنػػو "صػػناعة معارضػػة كرتكنيػػة"

مػػف  عػػامالن  عندئػػذو  األحػػزاب تمػػاذا كانػػت النتيجػػة؟ ثػػكرات، دمػػاء، فكضػػم، ا تصػػاد متػػدىكر، أليسػػك 

ت ثكرة عمم دكف استبداد السمطة الحاكمة فحدثؿ قرار؟ كعمم فرض أف األحزاب لـ تحعكامؿ اهللست

اهللستقرار، لككف األحزاب أكثر مقدرة  خمؽعندىا تمعب األحزاب دكران ميمان في ىذا النظاـ المستبد، 

عادة اهللستقرار إلم البالد، كتحقيؽ المرجك مف اإلصػالحات فػي أسػرع ك ػت،  عمم ضبط الشارع، كا 

لح، فيػػي األ ػػدر كبكػػؿ تأكيػػد لمػػا ليػػا مػػف تػػأثير عمػػم كالعمػػؿ عمػػم إعػػادة بنػػاء نظػػاـ تشػػاكرم صػػا

 أنصارىا، فتككف مكجية لمشارع النا ـ بصكرة إيجابية. 

إف الكا ػػ  الحػػالي يبػػيف لنػػا حقيقػػة الكػػالـ السػػابؽ، فنجػػد مػػثالن الثػػكرة المصػػرية التػػي أطاحػػت 

رة شػعبية مارسػيا بالنظاـ السياسي، الذم استمر في احتكاره لمسمطة ما يقارب ثالثة عقػكد نتيجػة ثػك 

ألفراد بشكؿ أساسي، كبعد إسقاط النظػاـ كجػدنا عػدـ اسػتقرار، كفكضػم، كتضػارب المطالػب، بينمػا 

ثػػكرة باألسػػاس، كلػػك حػػدثت ألمكػػف للػػك سػػمح بتعػػدد األحػػزاب، كشػػرعت مػػف  بػػؿ لمػػا كصػػؿ األمػػر 

رة، كألمكػػف  يادتيػػا مػػف  بػػؿ المنظكمػػة الحزبيػػة، كألدل ذلػػؾ إلػػم تخفيػػؼ األضػػرار الناجمػػة عػػف الثػػك 

 إعادة بناء النظاـ بشكؿ أسرع.
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إف أكبػػر دليػػؿ عمػػم أف األحػػزاب تحقػػؽ مقصػػد اهللسػػتقرار السياسػػي، ىػػك حػػاؿ معظػػـ الػػدكؿ 

منظاـ الحزبي، فنرل في بالدىـ اهللستقرار السياسي، كالتبػادؿ السػمس لمسػمطة، فػال لالغربية المعتمدة 

 كجدىا أخذ بيا. المؤمف أن م دتنا أف الحكمة ضالةصراعات دمكية عمم السمطة، ك اع

كفػػي ختػػاـ ىػػذا المبحػػث نشػػير إلػػم أف المنظكمػػة الحزبيػػة ليسػػت الػػدكاء الشػػافي، أك العصػػاة 

أف السػػػحرية لكػػػؿ المشػػػاكؿ التػػػي تعػػػاني منيػػػا المجتمعػػػات، كلكػػػف اسػػػتقراء الكضػػػ  العػػػاـ دٌؿ عمػػػم 

ياسػي، مػ  اإل ػرار بكجػكد األحزاب عامؿ ميـ مف عكامؿ النيضة، كاحتراـ الحريات، كاهللسػتقرار الس

بعض الحاهللت التي تككف بيػا األحػزاب عامػؿ تػكتر كاحتػداـ داخػؿ الدكلػة، فيػذا األمػر شػاذ، كلػيس 

 ىك األصؿ، كالعبرة عندنا "لمغالب الشائ  هلل لمقميؿ النادر".  

 "كالحمد هلل رب العالميف"
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 الخاتمة

كالمنػػػػة،  ؿالدراسػػػػة، فمػػػػؾ يػػػػا رب الفضػػػػ الحمػػػػد هلل رب العػػػػالميف الػػػػذم كفقنػػػػي إلتمػػػػاـ ىػػػػذه

 كالصالة كالسالـ عمم سيدنا محمد كعمم آؿ بيتو الطاىريف كصحبو أجمعيف.

بعػػد اهللنتيػػاء مػػف كتابػػة ىػػذا البحػػث فػػإني أذكػػر أىػػـ النتػػائج التػػي تكصػػمت إلييػػا، كأعقبيػػا   
 :يأتيبتكصيات أكجزىا فيما 

 

 أواًل: نتائج البحث

اهللتفػاؽ حػكؿ برنػامج يجم  بينيا  ،مجمكعة كبيرة مف األفرادمؤسسة تضـ  الحزب السياسي ىك .1

، ممكػف مػف النػاس دسعم إلػم اجتػذاب أكبػر عػدكفنية معينة، ي ىيكمية إدارية سياسي معيف، لو

 كمبادئػو مػ  أىدافػو أك التػأثير فػي القػرار السياسػي تماشػيان  ،األساسي الكصكؿ إلم الحكـ كىدفو

 تبعان لسياسيات الحزب.

نمػا حسػب مػا يضػاؼ لفظ الحزب  .2 فػي القػرآف الكػريـ كالسػنة النبكيػة هلل يػدؿ عمػم مػدح كهلل ذـ، كا 

إليو الحزب، كهلل يعدك مدلكلػو القرآنػي مدلكلػو المغػكم، أم جماعػة مػف النػاس تجمعػت عمػم أمػر 

ف شران فشر. ،إف خيران فخير ،معيف  كا 

 لو مدلكلو. يختمؼ مدلكؿ الحزب السياسي عف مدلكؿ الطائفة كالحركة كالنقابة، فكؿه  .3

 ان النظػػػاـ العػػػاـ لمدكلػػػة، إنمػػػا يطػػػرح برنامجػػػ تغييػػػر إلػػػم الحػػػزب السياسػػػي هلل يسػػػعم لالنقػػػالب أك .4

 نو األصمح لقيادة البالد.أيرل  ان سياسي
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لـ يتجاكز عمره  ،األحزاب السياسية بمسماىا كبمفيكميا المعاصر مصطمح ةربي حديث نسبيان  .5

 القرف كالنصؼ مف الزماف.

كيمكػف اعتبػار مرحمػة مػا بعػد كفػاة الرسػكؿ  ،النبكم ظاىرة األحزاب السياسيةلـ يعرؼ المجتم   .6

ف لػـ تكػف بػنفس  ،صمم اهلل عميو كسمـ مرحمة ظيكر صكر أكلية كبسيطة لزحػزاب السياسػية كا 

 . إهلل أنيا تتفؽ معيا مف حيث اليدؼ ،عميو اليكـ ذم ىيالشكؿ كالتنظيـ ال

، حيػػػػث تمتقػػػػي مػػػػ  األحػػػػزاب السياسػػػػية اإلسػػػػالميةالفػػػػرؽ  ظػػػػاىرة لقػػػػد عػػػػرؼ التػػػػاريخ اإلسػػػػالمي .7

 بمفيكميا المعاصر مف حيث اليدؼ، كلكف م  كجكد اختالؼ بالشكؿ كالتنظيـ.

ف مقػا،ن كالمبيحػيف لزحػزاب مطالسياسػي بثالثػة اتجاىػات: المػانعي انحصرت أ كاؿ فقياء اإلسالـ .8

 ف ليا بإطالؽ.، كالمبيحياإلسالميةليا ضمف األصكؿ 

األحزاب مطمقػان لػـ يمػؽ اهللىتمػاـ مػف  بػؿ الدارسػيف، كتػـ تجاىمػو كعػدـ أخػذه عمػم القكؿ بإباحة  .9

 محمؿ الجد، كهلل م الرفض المسبؽ لو.

هلل يكجػػد رأم ثابػػت أك مسػػتقر عنػػػد أصػػحاب ىػػذه اهللتجاىػػات، فيػػػي آخػػذة بتغييػػر أرائيػػا مػػػ   .10

ي فرضػػيا كػػؿ لقيػػكد التػػسػػ ، كتقميػػؿ امػػركر الك ػػت، كالتغييػػر ىػػذا آخػػذ باتجػػاه إباحتيػػا بشػػكؿ أك 

 فريؽ.

األحػػػزاب تحقػػػؽ بعضػػػان مػػػف مقاصػػػد الشػػػريعة اإلسػػػالمية المتمثمػػػة بالحريػػػة كاهللسػػػتقرار األمنػػػي  .11

 كالسياسي.

إ ػرار الحريػة العمػؿ عمػم األحزاب السياسية عامؿ ميػـ فػي  مػ  الفسػاد كالظمػـ كالدكتاتكريػة، ك  .12

 كالعدالة المجتمعية.

 جم  بشرط احتراـ الدستكر العاـ لمدكلة.اإلسالـ كفؿ لمجمي  حرية الرأم كالتعبير كالت .13
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 تباح التعددية الحزبية بشتم أشكاليا ما دامت تحتـر الدستكر العاـ لمدكلة اإلسالمية. .14

 ثانيًا: التوصيات

العمػػػؿ عمػػػم عقػػػد مػػػؤتمر عػػػالمي يػػػتـ مػػػف خاللػػػو دعػػػكة بػػػاحثيف إسػػػالمييف كفقيػػػاء  ػػػانكف 

ؼ اإلسػػػالـ منػػػو، كعػػػرض أدلػػػة كػػػؿ فريػػػؽ كسياسػػػييف لمنا شػػػة مسػػػألة النظػػػاـ الحزبػػػي، كبيػػػاف مك ػػػ

المػؤتمر تػتال ح  كمػف خػالؿ ىػذادكف حظر أك تيمػيش مسػبؽ ألم رأم، كمنا شتيا بكؿ مكضكعية 

 كنحاكؿ الكصكؿ إلم رأم متفؽ عميو نسبيان. ،األفكار

ف كاف ةيػر ذلػؾ فمػف نفسػي   كفي الختاـ ىذا جيد المقؿ، فإف كنت  د أصبت فمف اهلل، كا 

        كمف الشيطاف.

 .كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف
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 مسرد اآليات القرآنية
 اآلية الرقم

 
رقم  اسم السورة

 السورة
رقم 
 اآلية

 الصفحة

ؽِّ" 1  91 176 2 البقرة "ذىًلؾى ًبأىف  الم وى نىز ؿى اٍلًكتىابى ًباٍلحى
ـي اٍلقً  2 مىٍيكي نيكا كيًتبى عى ""أىيُّيىا ال ًذيفى آىمى اصي  193 178 2 البقرة صى
3 "  213 ،126 256 2 البقرة "هللى ًإٍكرىاهى ًفي الدِّيًف  ىٍد تىبىي فى الرٍُّشدي ًمفى اٍلغىيِّ
ًميعنا كىهللى تىفىر  يكا" 4 ٍبًؿ الم ًو جى  86 103 3 آؿ عمراف "كىاٍعتىًصميكا ًبحى
ٍيًر  5 ـٍ أيم ةه يىٍدعيكفى ًإلىم اٍلخى ٍلتىكيٍف ًمٍنكي ""كى كفى يىٍأميري  127 104 3 آؿ عمراف كى
ػػا  6 "كىهللى تىكيكنيػػكا كىال ػػًذيفى تىفىر  يػػكا كىاٍختىمىفيػػكا ًمػػٍف بىٍعػػًد مى

ـي اٍلبىيِّنىاتي  اءىىي  "جى
 161 105 3 آؿ عمراف

كفى  7 ػػػػػػػٍت ًلمن ػػػػػػػاًس تىػػػػػػػٍأميري ػػػػػػػةو أيٍخًرجى ٍيػػػػػػػرى أيم  ٍنػػػػػػػتيـٍ خى كي
كؼً   "ًباٍلمىٍعري

 127 110 3 آؿ عمراف

شىا 8 ـٍ ًفي اأٍلىٍمر""كى  193 159 3 آؿ عمراف ًكٍرىي
ـٍ بىًؿ الم وي ييزىكِّػي  9 ـٍ تىرى ًإلىم ال ًذيفى ييزىكُّكفى أىٍنفيسىيي "ألى

ٍف يىشىاءي"  مى
 95 49 4 النساء

ـٍ أىٍف تيؤىدُّك  10 انىاًت ًإلىم أىٍىًميىا"ًإف  الم وى يىٍأميريكي  131 58 4 النساء "ا اأٍلىمى
نيػػػػػكا أىًطيعيػػػػػكا الم ػػػػػوى كىأىًطيعيػػػػػكا "يىػػػػػا أىيُّ  11 يىػػػػػا ال ػػػػػًذيفى آىمى

" ـٍ  الر سيكؿى كىأيكًلي اأٍلىٍمًر ًمٍنكي
 97 59 4 النساء

ٍف ييًطً  الر سيكؿى فىقىٍد أىطىاعى الم وى " 12  176 80 4 النساء "مى
بُّػؾى ًبغىاًفػؿو عىم ػا  13 ػا رى مى ًمميػكا كى اته ًمم ا عى ًلكيؿ  دىرىجى "كى

مي   كف"يىٍعمى
 131 95 4 النساء

ٍف  ىتىؿى نىٍفسنا ًبغىٍيػًر نىٍفػسو أىٍك فىسىػادو ًفػي اأٍلىٍرًض  14 "مى
ًميعنا" ا  ىتىؿى الن اسى جى  فىكىأىن مى

 223 32 5 المائدة

ا" 15  193 38 5 المائدة "كىالس اًرؽي كىالس اًر ىةي فىاٍ طىعيكا أىٍيًديىييمى
 124 48 5 المائدة ""كلك شاء اهلل لجعمكـ أمة كاحدة 16
ػػػػػػػا أىٍنػػػػػػزىؿى الم ػػػػػػػوي كىهللى تىت بًػػػػػػػٍ  " 17 ـٍ ًبمى ـٍ بىٍيػػػػػػػنىيي كىأىًف اٍحكيػػػػػػ

 "أىٍىكىاءىىيـٍ 
 185 49 5 المائدة

نيكا" 18 ـي الم وي كىرىسيكليوي كىال ًذيفى آىمى ًليُّكي  92 55 5 المائدة "كى



 

 230 

مىم 19 كا ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى عى ، 78 5 المائدة ًلسىاف" "ليًعفى ال ًذيفى كىفىري
79 

127 

ـٍ عىذىابنا ًمٍف  20 مىٍيكي مىم أىٍف يىٍبعىثى عى " يٍؿ ىيكى اٍلقىاًدري عى
" ـٍ  فىٍكً كي

 83 65 6 ـاألنعا

ٍيػػري أيكًلػػي  21 ػػٍؤًمًنيفى ةى "هللى يىٍسػػتىًكم اٍلقىاًعػػديكفى ًمػػفى اٍلمي
" اًىديكفى ًر كىاٍلميجى رى  الض 

 131 132 6 األنعاـ

ـٍ "إف  ال   22 كىػانيكا ًشػيىعنا لىٍسػتى ًمػٍنيي ـٍ كى ًذيفى فىر  يػكا ًديػنىيي
"  ًفي شىٍيءو

 82 159 6 األنعاـ

ػػػػػػػميكا  23 "كىأىًطيعيػػػػػػػكا الم ػػػػػػػوى كىرىسيػػػػػػػكلىوي كىهللى تىنىػػػػػػػازىعيكا فىتىٍفشى
" ـٍ كي تىٍذىىبى ًريحي  كى

 85 46 8 األنفاؿ

ـٍ أىٍكًليىاءي  24 يي " "كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي   127 ،92 71 9 التكبة بىٍعضو
ـٍ  25 ػػػػٍف ًفػػػػي اأٍلىٍرًض كيمُّييػػػػ ػػػػفى مى ىمى بُّػػػػؾى آلى ػػػػاءى رى "لىػػػػٍك شى

ًميعنا"  جى
 204، 176 99 10 يكنس

ػػػػةن كىاًحػػػػدىةن كىهللى  26 ػػػػؿى الن ػػػػاسى أيم  عى بُّػػػػؾى لىجى ػػػػاءى رى لىػػػػٍك شى "كى
"  يىزىاليكفى ميٍختىًمًفيفى

 204، 110 118 11 ىكد

ًفػػيظه " ىػػاؿى اٍجعىٍمنًػػ 27 ػػزىاًئًف اأٍلىٍرًض ًإنِّػػي حى مىػػم خى ي عى
ًميـ"  عى

 115، 114 55 12 يكسؼ

ػػانيكا  28 ػػا كى ػػًة ًفيمى ـٍ يىػػٍكـى اٍلًقيىامى ـي بىٍيػػنىيي ب ػػؾى لىػػيىٍحكي ف  رى "كىاً 
"  ًفيًو يىٍختىًمفيكفى

 176 124 16 النحؿ

مىػػػم اأٍلىٍرًض ًزينىػػػةن لىيىػػػا ًلنىٍبميػػػكىىي  29 ػػػا عى عىٍمنىػػػا مى ـٍ "ًإن ػػػا جى
" ـٍ أىٍحسىفي عىمىالن  أىيُّيي

 203 7 18 الكيؼ

ػػٍف  30 مى ػػاءى فىٍمييػػٍؤًمٍف كى ػػٍف شى ـٍ فىمى بِّكيػػ ػػؽُّ ًمػػٍف رى "كى يػػًؿ اٍلحى
 شىاءى فىٍميىٍكفيٍر"

 213، 126 29 18 الكيؼ

ـٍ بًػػبىٍعضو لىييػػدِّمىٍت  31 ػػيي لىػػٍكهللى دىٍفػػ ي الم ػػًو الن ػػاسى بىٍعضى "كى
مىكىاته  ًبيى ه كىصى كىاًم ي كى  "صى

 130 40 22 الحج

ػػػػػا يىٍيتىػػػػػًدم  32 ػػػػػًف اٍىتىػػػػػدىل فىًإن مى "كىأىٍف أىٍتميػػػػػكى اٍلقيػػػػػٍرآىفى فىمى
 ًلنىٍفًسًو"

 

 126 92 27 النمؿ
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ػػػػػػؿى أىٍىمىيىػػػػػػا  33 عى ػػػػػػالى ًفػػػػػػي اأٍلىٍرًض كىجى ػػػػػػٍكفى عى "إف  ًفٍرعى
 ًشيىعنا"

 219، 84 4 28 القصص

ػػا  34 ي مى ػٍكفي يىػػا أىيُّيىػا اٍلمىػزى ـٍ ًمػػٍف "كى ىػاؿى ًفٍرعى ًمٍمػتي لىكيػ عى
ٍيًرم"  ًإلىوو ةى

 219 38 28 القصص

ؼي  35 ٍمػؽي الس ػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخػًتالى ًمٍف آىيىاتًػًو خى "كى
ـٍ " ـٍ كىأىٍلكىاًنكي  أىٍلًسنىًتكي

 124 22 30 الرـك

ٍشػػػػًرًكيفى  ًمػػػػفى ال ػػػػًذيفى فىر  يػػػػكا  36 "كىهللى تىكيكنيػػػػكا ًمػػػػفى اٍلمي
كىانيكا ـٍ كى  ًشيىعنا" ًدينىيي

 31 30 الرـك
 32ك

82 

ـٍ  37 عىمىكيػ ـ  جى ـ  ًمػٍف نيٍطفىػةو ثيػ ـٍ ًمٍف تيػرىابو ثيػ مىقىكي "كىالم وي خى
ا"  أىٍزكىاجن

 123 11 35 فاطر

ػػػا تيٍنبًػػػتي  38 مىػػػؽى اأٍلىٍزكىاجى كيم يىػػػا ًمم  افى ال ػػػًذم خى "سيػػػٍبحى
"  اأٍلىٍرضي

 123 36 36 يس

ـٍ ًمفى الدِّيفً  39 ا" "شىرىعى لىكي م ًبًو نيكحن  84 13 42 الشكرل مىا كىص 
ا ييبىاًيعيكفى الم وى" 40  193 10 48 الفتح "ًإف  ال ًذيفى ييبىاًيعيكنىؾى ًإن مى
كا  41 ػػػػٍؤًمًنيفى اٍ تىتىميػػػػكا فىأىٍصػػػػًمحي ٍف طىاًئفىتىػػػاًف ًمػػػػفى اٍلمي "كىاً 

ا "  بىٍينىييمى
 222 9 49 الحجرات

كا أىٍنفيسىكي  42 كا ًباأٍلىٍلقىاًب""كىهللى تىٍمًمزي  95 11 49 الحجرات ـٍ كىهللى تىنىابىزي
ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىم " 43 مىٍقنىاكي  124 13 49 الحجرات "يىا أىيُّيىا الن اسي ًإن ا خى
44 " كفى ـٍ تىذىك ري ٍيًف لىعىم كي ٍكجى مىٍقنىا زى ًمٍف كيؿِّ شىٍيءو خى  123 49 51 الذاريات "كى
ـي  "أيكلىئًػػػػػػػؾى ًحػػػػػػػٍزبي  45 الم ػػػػػػػًو أىهللى ًإف  ًحػػػػػػػٍزبى الم ػػػػػػػًو ىيػػػػػػػ

" كفى ٍفًمحي  اٍلمي
 98، 81 22 58 المجادلة

46 " اءىؾى اٍلميٍؤًمنىاتي ييبىاًيٍعنىؾى  194 2 60 الممتحنة "يىا أىيُّيىا الن ًبيُّ ًإذىا جى
ـٍ أىٍحسىػفي  47 ـٍ أىيُّكيػ كي يىػاةى ًليىٍبميػكى مىؽى اٍلمىٍكتى كىاٍلحى "ال ًذم خى

"  عىمىالن
 203 2 67 الممؾ

ـٍ ًبميسىٍيًطر" 48 مىٍيًي *لىٍستى عى ا أىٍنتى ميذىكِّره ك21 88 الغاشية "فىذىكٍِّر ًإن مى
22 

175 
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 مسرد األحاديث النبوية الشريفة
 الصفحة الحديث الرقم
 36 "شاكر حيف بمغو إ باؿ أبي سفياف إف رسكؿ اهلل " 1
 38 "إليؾإني كافدة النساء " 2
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 قائمة المصادر والمراجع

 دار الكتػاب  :بيػركت .1ط .اإلحكـام فـي أصـول األحكـام :بػف محمػد بك الحسف، عمػياآلمدم، أ

 سيد الجميمي.  تحقيؽ: .ىػ1404 .العربي

 تحقيؽ: مجم  المغة العربية .دار الدعكة .المعجم الوسيط :مصطفم كآخركف ،إبراىيـ. 

 2ط .مقـــاالت اإلســـالميين واخـــتالف المصـــمين :شػػػعرم، أبػػػك الحسػػػف، عمػػػي بػػػف إسػػػماعيؿاأل. 

 .تحقيؽ: ىممكت ريتر .إحياء التراث العربي دار :بيركت
 :القػػاىرة .3. طالعــروة الــوثقط والثــورة التحريريــة الكبــرى كمحمػػد عبػػده: ،جمػػاؿ الػػديف ،األفغػػاني -

 تحقيؽ: صالح الديف البستاني.  ـ.1993دار العرب. 

 األلباني، محمد ناصر الديف: 

 كالسنة القرآف ألبحاث اإلسالـ نكر مركز :اإلسكندرية .السمسمة الصحيحة-. 

 مكتبة المعارؼ :الرياض .السمسمة الصحيحة المختصرة. 

 المعارؼ مكتبة :الرياض .الضعيفة السمسمة. 

 المعارؼ مكتبة :الرياض .5. طوالترىيب الترليب صحيح. 

 تحقيؽ: محمد عكامة مكتبة المعارؼ. :الرياض .ضعيف الترليب والترىيب. 

 المكتػػب اإلسػػالمي.  :بيػػركت .3ط .والحــرام الحــالل أحاديــث تخــريج فــي المــرام لايــة

 .ق1405

 .دار الفكر :مصر .الشورى وأثرىا في الديمقراطية :األنصارم، عبد الحميد إسماعيؿ -

 :بيػركت .3. طلجـامع الصـحيح المختصـرا :الجعفػي محمد بف إسماعيؿ ،أبك عبداهللالبخارم،  -

 .تحقيؽ: مصطفم ديب البغا ـ.1987 ر.دار ابف كثي
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 ـ.  1997 دار العمـ لممالييف. :بيركت .مذاىب اإلسالميين الرحمف: بدكم، عبد -

 .3. طدراسة في الفكر السياسي لحركـة المقاومـة اإلسـالمية حمـاس البرةكثي، إياد كآخػركف: -

 ـ.1999 مركز دراسات الشرؽ األكسط. :عماف

 .الصػػػدؼ ببمشػػػرز :كراتشػػػي .1. طقواعـــد الفقـــو :محمػػػد عمػػػيـ اإلحسػػػاف المجػػػددم ،البركتػػػي -

 ـ.1986

مؤسسػة  :المدينػة .بيػركت .1. طارالبحر الزخّ  :بك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽالبزار، أ -

 . تحقيؽ: د. محفكظ الرحمف زيف اهلل .ق1409. مكتبة العمـك كالحكـ .عمـك القرآف

 ـ.1985 الـ الكتب.ع :القاىرة .1. طالدولة ونظام الحكم في اإلسالم :بسيكني، حسف السيد -

ــق بيــا مــن األحكــاما :عمػػي بػػف عبػػاس الحنبمػػي ،يالبعمػػ - ــد األصــولية ومــا يتعم  ،لقواعــد والفوائ

 .تحقيؽ: محمد حامد الفقي .ـ1956 .مطبعة السنة المحمدية :القاىرة

ــين الفــرق وبيــان الفرقــة ا :عبػػد القػػاىر بػػف طػػاىر بػػف محمػػد ر،أبػػك منصػػك  ،البغػػدادم - لفــرق ب

 ـ .1977 .دار اآلفاؽ الجديدة :بيركت .الناجية

 ـ. 2001دار الفكر اإلسالمي.  :القاىرة .التعددية في مجتمع إسالمي البنا  جماؿ: -

 ـ1992 .مكتبة اإليماف :المنصكرة .مجموعة رسائل اإلمام الشييد حسن البنا البنا، حسف: -

مكتبػة  :الريػاض .شـرح زاد المسـتقنعالـروض المربـع  :منصكر بػف يػكنس بػف إدريػس، البيكتي -

 .ق1390 .الرياض الحديثة

 ـ.1994دار الفكر.  :بيركت .فقو السيرة :البكطي، محمد سعيد رمضاف -

. دار الكتػػػب العمميػػػة :بيػػػركت .1ط .شـــعب اإليمـــان :البييقػػػي، أبػػػك بكػػػر، أحمػػػد بػػػف الحسػػػيف -

 تحقيؽ: محمد السعيد بسيكني زةمكؿ.  .ق1410
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 :بيػركت .1. طالسياسـة والحكـم الـنظم السـمطانية بـين األصـول وسـنن الواقـع الترابي، حسف: -

 ـ.2003 دار السا ي.

دار  :بيػركت .لجـامع الصـحيح سـنن الترمـذيا :أبك عيسم محمد بػف عيسػم السػممي ،الترمذم -

 .تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كآخركف .إحياء التراث العربي

لجنػة  :القػاىرة .المذاىب الفقيية األربعة وانتشارىا عند جميـور المسـممين تيمكر، أحمد باشا: -

 تحقيؽ: محمد أبك زىرة. ـ.1969التيمكرية. نشر المؤلفات 

كتــب ورســائل وفتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن  :أحمػػد عبػػد الحمػػيـ الحرانػػي ابػػف تيميػػة، أبػػك العبػػاس، -

 .تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف  اسـ العاصمي النجدم .مكتبة ابف تيمية .2. طتيمية

 ـ.1984بية لممكسكعات. الدار العر  :بيركت .1. طنشأة األحزاب السياسية جميؿ، حسيف: -

 :بيػركت  .1ط .المستدرك عمط الصـحيحين :محمد بف عبداهلل النيسػابكرم ،أبك عبداهلل، الحاكـ -

 .تحقيؽ: مصطفم عبد القادر عطا. ـ1990. دار الكتب العممية

 :أحمد بف عمي العسقالني الشافعي ،أبك الفضؿ ،بف حجرا -

  ـ.1984 .دار الفكر :بيركت. 1. طتيذيب التيذيب 

 تحقيػػػػؽ: محػػػػب الػػػػديف  .دار المعرفػػػػة :بيػػػػركت .فــــتح البــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري

 .الخطيب

 ـ.2010. دار األمة :بيركت .2. طحزب التحرير -

 ـ.2009دار األمة.  :بيركت .2. طمنيج حزب التحرير في التغير حزب التحرير: -

 دار الثقافػة. :الدكحػة .1. طالمذاىب واألفكار المعاصرة في التصور اإلسالمي الحسف، محمد: -

 ـ.1986
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 ـ.1964 دار الفكر العربي. :مصر .المبادئ الدستورية العامة حممي، محمكد: -

ـــائق السياســـية لمعيـــد النبـــوي والخالفـــة الراشـــدة :حميػػػد اهلل، محمػػػد -  . بيػػػركت:مجموعـــة الوث

 .ـ1969

 . مؤسسة  رطبة :مصر .مسند اإلمام أحمد بن حنبل حنبؿ، أبكعبد اهلل، احمد بف حنبؿ:ابف  -

 ـ.1988 دار النيضة العربية. :القاىرة .دور النقابات في الحياة الدستورية :حنفي، عبداهلل -

. موســوعة الفــرق والجماعــات والمــذاىب واألحــزاب والحركــات اإلســالمية :الحنفػي، عبػػد المػنعـ -

 ـ.1999 كتبة مدبكلي.م :مصر .2ط

جامعػة  :األردف .م المعاصرةاألحزاب السياسية ودورىا في أنظمة الحك الخطيب، نعماف أحمد: -

 ـ.1994 مؤتة.

 .دار القمػـ :بيػركت .5. طمقدمـة ابـن خمـدون :عبد الػرحمف بػف محمػد الحضػرمي ،بف خمدكفا -

 ـ.1984

 ـ.1988. دار عمار لمنشر كالتكزي  .الحكومة اإلسالمية :الخميني -

 ر.فكػػػػدار ال :بيػػػػركت .ســــنن أبــــي داود :يماف بػػػػف األشػػػػعث السجسػػػػتاني األزدمسػػػػم أبػػػػك داكد، -

 .تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد

ــط الشــرح  :محمػػد عرفػػو ،سػػك يدال - ــرحاشــية الدســوقي عم تحقيػػؽ:  .دار الفكػػر :بيػػركت .الكبي

 .محمد عميش

ــر اإلســالمي الحــديث :الدكسػػكي، دينػػدار شػػفيؽ - ــي الفك ــة ف ــة الحزبي دار  :سػػكريا .1. طالتعددي

 ـ.2009 الزماف.
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ـ. متػرجـ إلػم العربيػة 1977دار النيػار.  :بيػركت .2ط .األحـزاب السياسـية ديفرجيو، مكريس: -

 عف الطبعة السادسة بالمغة الفرنسية. ترجمة: عمي مقمد كعبد الحسف سعد.

 ـ.1994 دار الكطف. :الككيت .موسوعة العموم السياسية :كآخركف ربي ، محمد محمكد -

 ـ.1980. طميعػػػةدار ال :بيػػػركت .مختـــارات سياســـية مـــن مجمـــة المنـــار رضػػػا، محمػػػد رشػػػيد: -

 تحقيؽ: كجيو ككثراني.

 ـ. 1993 . الييئة المصرية العامة لمكتاب.2. طاإلخوان المسممون والتنظيم السري رمضاف: -

 .ـ1967 .المعارؼ دار :القاىرة .4. طاإلسالمية السياسية النظريات :محمد ،الريس -

ك صػػػفحة، مػػػف دكف دار نشػػػر أ 18كتيػػػب مػػػف  .مقاصـــد الشـــريعة :الزحيمػػػي، محمػػػد مصػػػطفم -

 طبعة.

عــالم إ :شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػعد الدمشػػقي ،أبػػك عبػػد اهلل ،الزرعػػي -

 .تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد .ـ1973. دار الجيؿ :بيركت .الموقعين عن رب العالمين

ــوالبحــر  :بػػدر الػػديف محمػػد بػػف بيػػادر بػػف عبػػد اهلل ،لزركشػػيا -  .1. طالمحــيط فــي أصــول الفق

 .د. محمد محمد تامر يؽ:تحق .ـ2000. العممية دار الكتب :بيركت

األعالم قـاموس تـراجم ألشـير الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربين  الزركمي، خير الديف: -

 ـ.1979دار العمـ لممالييف. :بيركت .4. طوالمستشرقين

 ر لمنشر كالتكزي . دار الفك . بيركت:تاريخ المذاىب االسالمية أبك زىرة، محمد: -

 دكف ذكر طبعة أك دار النشر. .اإلخوان المسممون أوراق تاريخية إبراىيـ: زىمكؿ، -

 ـ.2002 .مؤسسة الرسالة ناشركف :بيركت .1ط .الوجيز في أصول الفقو :زيداف، عبد الكريـ -
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 .1. طإلــط الفــرق األحــزاب والجماعــات اإلســالمية حكــم االنتمــاء .أبػػك زيػػد، بكػػر بػػف عبػػد اهلل -

 ـ.2006 رة.دار الحرميف. المنصك  :مصر

مركػػز الدراسػػات  .جامعػػة القػػاىرة .الحركــات اإلســالمية فــي آســيا أبػػك زيػػد، عػػالء عبػػد العزيػػز: -

 ـ.1998 اآلسيكية.

 دار المعرفةر دا :بيركت .مبسوطال :محمد بف أحمد بف أبي سيؿ ،شمس الديف ،السرخسي. 

 .المػػػدرس كمكتبػػػةدار الكتػػػاب المبنػػاني  :بيػػػركت .الثقافـــة والثقافـــة اإلســـالميةالػػػزيف،  ،سػػميح -

 .ـ1983

 ـ.1984 دار التنكير. :بيركت .1. طمفاىيم الجماعات في اإلسالم السيد، رضكاف: -

 .دار الكتػػػب العمميػػػة :بيػػػركت .1. طألشـــباه والنظـــائر :عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر، السػػػيكطي -

 .ق1403

 دار  :ندريةاإلسػك .1. طالتعددية الحزبية في ظل الدولـة اإلسـالمية مي جابر العبد:الشاركد، ع

 ـ .2011 السالـ.

الموافقــات فــي أصــول  بػػف مكسػػم المخمػػي الغرنػػاطي المػػالكي:الشػػاطبي، أبػػك إسػػحاؽ، إبػػراىيـ  -

 تحقيؽ: الشيخ عبداهلل دراز. دار المعرفة. :بيركت .الفقو

يتػراؾ لمنشػر  :مصػر .1. طمبادئ القانون الدستوري والنظم السياسـية :الشكرم، عمي يكسؼ -

 ـ.2004 كالتكزي .

 ـ.2004. الدار المصرية المبنانية :القاىرة .إسالم بال مذاىب الشكعة، مصطفم: -

دار المعرفػػة.  :لبنػػاف .الممــل والنحــل :محمػػد بػػف عبػػد الكػػريـ بػػف أبػػي بكػػر أحمػػدالشيرسػػتاني،  -

 .تحقيؽ: محمد سيد كيالني .ىػ1404
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مكتبػة  :القػاىرة .2. طالحركات األصولية اإلسالمية في العالم العربـي الشيباني، أحمد شمساف: -

 ـ.2006مدبكلي. 

 :إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الفيركزآبادم ،أبك إسحاؽ ،الشيرازم -

  محمػد حسػف  تحقيػؽ: .ق1403. دار الفكػر :دمشػؽ .1. طلتبصرة فـي أصـول الفقـوا

 .ىيتك

 تحقيػؽ: عمػاد الػديف  .ق1403. عػالـ الكتػب :بيركت .1. طلتنبيو في الفقو الشافعيا

 .أحمد حيدر

تحقيػػػؽ كتعميػػػؽ: حسػػػيف  .ـ1999 :بيػػػركت .1. طليـــالي بيشـــاور، م، محمػػػد المكسػػػكمالشػػػيراز  -

 .المكسكم

الزىػػػراء لإلعػػػالـ  .1ط .أزمـــة الحريـــات السياســـية فـــي الـــوطن العربـــي :صػػػالح، حسػػػف سػػػمي  -

 ـ.1988 العربي.

دار اإلعالـ الدكلي.  :القاىرة .1. طالسياسية في الدولة اإلسالمية التعددية الح:الصاكم، ص -

 ـ.1992

. صول الفقو المسمط إجابة السائل شرح بغيـة اآلمـلأ :محمد بف إسماعيؿ األمير ،الصنعاني -

كالػدكتكر  ،السػياةي تحقيؽ: القاضػي حسػيف بػف أحمػد .ـ1986 .الرسالة مؤسسة :بيركت .1ط

 .حسف محمد مقبكلي األىدؿ

 ـ. 1985الييف. دار العمـ لمم :بيركت .25. طروح الدين اإلسالمي طباره، عفيؼ عبد الفتاح: -

 ،مكتبػػػة  :المكصػػػؿ .2ط .المعجـــم الكبيـــر :سػػػميماف بػػػف أحمػػػد بػػػف أيػػػكب ،أبػػػك القاسػػػـ الطبرانػػػي

 .تحقيؽ: حمدم بف عبدالمجيد السمفي .ـ1983 .الزىراء



 

 242 

 بف يزيد بف خالد محمد بف جرير ،جعفر ، أبكالطبرم: 

  دار الكتب العممية :بيركت .اريخ الطبريت. 

  ق1405 دار الفكر. :بيركت .القرآنجامع البيان في تأويل آي. 

 :القػاىرة .السمطات الثالث في الدساتير العربية والفكر السياسي اإلسـالمي الطماكم، سميماف: 

 ـ.1996 دار الفكر العربي.

 :ابف عاشكر، محمد الطاىر -

  ـ1985 الشركة التكنسية لمتكزي . :تكنس .أصول النظام االجتماعي في اإلسالم. 

 تحقيػػػػؽ: محمػػػػد  ـ.2001 دار النفػػػػائس. :األردف .2. طإلســــالميةمقاصــــد الشــــريعة ا

 .الطاىر الميساكم

دار  :بيػػركت .جــامع بيــان العمــم وفضــمو :يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل النمػػرم ،بػػك عمػػرأ ،رابػػف عبػػدالب -

 .ق1398 .الكتب العممية

واعـد األحكــام فــي مصــالح ق :العػز بػف عبػػد السػالـ، أبػػك محمػد، عػػز الػديف عبػػد العزيػز السػػممي -

 .دار الكتب العممية :بيركت ،ـألناا

المعيػػػد  :الكهلليػػات المتحػػدة األمريكيػػة .5. طأدب االخــتالف فــي اإلســالم العمػػكاني، طػػو جػػابر: -

 .ـ1992العالمي لمفكر اإلسالمي.

مركػز  :القػاىرة .1. طاإلخوان المسممون من حسن البنا إلط ميدي عـاكف عمي، عبد الػرحيـ: -

 ـ.2007 المحركسة.

 :عماره، محمد -

  ـ.2007 نيضة مصر. :مصر .1. طاإلسالم في مواجية التحديات 
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 ـ.1721 .الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلدابالمجمس  :الككيت .اإلسالم وحقوق اإلنسان 

 ـ.2002 .ؽدار الشرك  :القاىرة .2ط .تيارات الفكر اإلسالمي 
 ـ.1977 المؤسسة العربية. :بيركت .1. طالخالفة ونشأة األحزاب 

  ـ.1771. دار الشركؽ :القاىرة .2ط .؟ىو الحل لماذا وكيفىل اإلسالم 
 نيضة مصر لمطباعة كالنشر :القاىرة .الوسيط في المذاىب والمصطمحات اإلسالمية. 

 ـ.2000
ــة اإلســالمية :محمػػد سػػميـ، العػػكا -  . المكتػػب العربػػي الحػػديث.6. طفــي النظــام السياســي لمدول

 ـ.1983

 ـ.1992 .1. طاإلسالم حتط سقوط الدولة األموية الحرية السياسية منذ قيام عيس، رياض: -

 :الككيػت .الحريات العامة في الفكر والنظام السياسـي فـي اإلسـالم العيمي، عبد الحكيـ حسف: -

 دار الفكر.

 :محمد بف محمدالغزالي، أبك حامد،  -

  .ـ.1713 دار الكتب العممية. :بيركت االقتصاد في االعتقاد 

 تحقيػؽ: محمػد  .ق1413. الكتػب العمميػة :بيػركت .1. طي عمم األصولف لمستصفطا

 .عبد السالـ عبد الشافي

 :الغنكشي، راشد -

  مركػز دراسػات الكحػدة العربيػة :بيػركت .1ط .الحريات العامة فـي الدولـة اإلسـالمية. 

 ـ.1773
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 المعيػد  :فيرجينيػا .2ط ليـر المسـمم فـي المجتمـع اإلسـالمي. حقوق المواطنة حقـوق

 ـ1773ي. مالعالمي لمفكر اإلسال

 ة.مؤسسة الرسال :بيركت .القاموس المحيط :محمد بف يعقكب ،الفيركزآبادم -

المركػػز العربػػي  .2. طاألحــزاب والحركــات والجماعــات اإلســالمية فيصػؿ دراج، كجمػػاؿ بػاركت: -

 ـ. 2000 راسات اإلستراتيجية.لمد

الشػركة  :كتبيػر  .عمم السياسة تجديد مـن وجيـة نظـر إسـالمية القابنجي، السيد صدر الػديف: -

 ـ. 1997 العالمية لمكتاب.

ــ :ىبػػة اهلل بػػف عبػػد اهلل الشػػافعي ابػػفعمػػي بػػف الحسػػف ، القاسػػـ كأبػػ - اريخ مدينــة دمشــق وذكــر ت

تحقيػؽ: محػب الػديف أبػي  .ـ1995 .ر الفكػردا :بيركت .فضميا وتسمية من حميا من األماثل

 .سعيد عمر بف ةرامة العمرم

 .فــي فقــو اإلمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل الكــافي :دسػػيعبػػد اهلل المق، أبػػك محمػػد ،بػػف  دامػػةا -

 اإلسالمي.المكتب  :بيركت

 "لفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروقا :أحمد بف إدريس الصنياجي ،أبك العباس ،القرافي -

 .تحقيؽ: خميؿ المنصكر .ـ1998 .دار الكتب العممية :تبيرك . 1". طمع اليوامش

 ـ.1997 دار الشركؽ. :القاىرة .1. طفي اإلسالم من فقو الدولة القرضاكم، يكسؼ: -

 .دار الشعب :القاىرة .الجامع ألحكام القرآن محمد بف احمد األنصارم: القرطبي، أبك عبداهلل -

 ـ.1979دار الشركؽ.  :القاىرةبيركت.  .8. طفي ظالل القرآن  طب، سيد: -

 ـ.1976ر العربي.. دار الفك1. طاإلسالم وحقوق اإلنسان القطب، محمد القطب طبيمة: -

 ـ.2002دار الفكر.  :دمشؽ .1ط .معجم مصطمحات أصول الفقو  طب، مصطفم سانك: -
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الػػدار المصػػرية  :القػػاىرة .1. طالمعارضــة فــي اإلســالم بــين النظريــة والتطبيــق  محيػػة، جػػابر: -

 ـ.1998 المبنانية.

 :عػي الدمشػقير بػف أيػكب بػف سػعد الزر شػمس الػديف محمػد بػف أبػي بكػ ،أبك عبد اهلل ابف القيـ، -

تحقيؽ: يكسؼ  .ـ1997. دار ابف حـز .مادل لمنشرر  :ـالدما .بيركت .1. طأحكام أىل الذمة

 .شاكر تكفيؽ العاركرمك أحمد البكرم 

 .دار الكتػاب العربػي :بيػركت .2. طدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائعب :عالء الػديف ،الكاساني -

 ـ.1982

 :دمشقيبف عمر ال إسماعيؿ أبك الفداء ابف كثير، -

  مكتبة المعارؼ :بيركت .البداية والنياية. 

 ىػ1401. دار الفكر :بيركت .تفسير القرآن العظيم . 

 الزىػراء لإلعػالـ العربػي. .2. طاإلخوان المسممون والنقـاط فـوق الحـروف كماؿ، أحمد عادؿ: -

 ـ.1989

 :بيػركت .1. طالحركات اإلسالمية والديمقراطية دراسات في الفكر والممارسـة ككثراني، كجيو: -

 ـ.1999 مركز دراسات الكحدة العربية.

 المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر. :بيركت. موسوعة السياسة كيالي، عبدالكىاب كآخركف: -

تحقيػؽ:  .دار الفكػر :بيػركت .سنن ابن ماجـو :محمد بف يزيد القزكيني ،أبك عبداهللابف ماجو،  -

 .محمد فؤاد عبد البا ي

. رابطة الجامعات اإلسالمية. 1. طاألحزاب السياسية في اإلسالم حمف:المباركفكرم، صفي الر  -

 ـ.1987 مطبعة المدينة.
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أركان حقوق اإلنسـان بحـث مقـارن فـي الشـريعة اإلسـالمية والقـوانين  المحمصاني، صبحي. -

 ـ.1979 دار العمـ لمماليف. :بيركت .1. طالحديثة

دار إحيػاء  :بيػركت .صـحيح مسـمم :بكرممسمـ بف الحجاج القشيرم النيسػا ،أبك الحسيفمسمـ،  -

 .تحقيؽ: محمد فؤاد عبد البا ي .التراث العربي

 :مصػر .1. طالتبيان في تفسير لريب القـران :شياب الديف أحمد بف محمد اليائـ ، المصرم -

 .تحقيؽ: فتحي أنكر الدابمكم .ـ1992 .دار الصحابة لمتراث بطنطا

 :اإلسػكندرية .وء أحكـام الشـريعة اإلسـالميةالنظام الحزبي في ضـ المصرم، صباح مصػطفم: -

 ـ.2005 المكتب الجامعي الحديث.

. دار الفر ػػاف :عمػػاف .دراســات إنســانية ثقافــة إســالمية عماليــة المصػػرم، محمػػد عبػػد الغنػػي: -

 ـ.1983

المعارضـــة فـــي الفكـــر السياســـي اإلســـالمي  :المغبشػػػي، عبػػػد الحكػػػيـ عبػػػد الجميػػػؿ محمػػػد  ايػػػد -

 ـ.2006 المكتب الجامعي الحديث. :اإلسكندرية .ا واقعياوالوضعي مفيوميا أىميتي

 ـ.1995مكتبة كىبة.  :القاىرة .الفرق الكالمية اإلسالمية المغربي، عمي: -

 .مكتبة الثقافة الدينية :بكرسعيد .لبدء والتاريخا :المطير بف طاىر، المقدسي -

 .رح الكبيـر لمرافعـيلمصباح المنير في لريـب الشـا :رم، أحمد بف محمد بف عمي الفيكميالمق -

 .المكتبة العممية :بيركت

 .ـ1994. المكتػب اإلسػالمي :بيػركت .1. طذكرة المحتاج إلـط أحاديـث المنيـاجت :بف الممقػفا -

 .تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي

 ـ.1994 .دار األمة :بيركت .أفكار سياسية لحزب التحرير :منشكرات حزب التحرير -
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 . دار صادر :بيركت .1. طلسان العرب :ريقي المصرمبف منظكر، محمد بف مكـر األفا -

ـــة :المنػػػكفي، كمػػػاؿ - ـــنظم السياســـية والدســـتورية المقارن الربيعػػػاف لمنشػػػر  :الككيػػػت .أصـــول ال

 ـ.1971 كالتكزي .
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ABSTRSCT 

This study aims at demonstrating the legitimacy of political parties in the 

Islamic state, and reviewing the words in the judgement on this issue 

supported by evidence, these words focused on three trends: Inhibitors by 

no means, those who permit within the Islamic rules, and those who permit 

by no means. 

I divided this research into an introduction, four chapters and a conclusion. 

The first chapter demonstrates the concept and the fact of parties and their 

relationship with some other concepts, the second chapter deals with the 

historical emergence of political parties, and the third chapter reviews the 

three statements concerning judgment of the establishment of political 

parties in Islam, accompanied by the evidences which will be discussed 

later, and in the fourth and final chapter I displayed the intended aim of the 

parties concerning the issue and the strong opinion. 

In the conclusion, I showed the most important findings of the study, 

which can be summarized in the legalization of political parties in various 

forms as long as they respect the Constitution of the Nation of Islam taking 

into consideration that the external debater, D. Mohammad Metlaq Assaf, 

has reserved on this opinion. 

 

 

 

 




