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امللخص

منظور  من  و�ضوابطها  احلزبية  )التعددية  معا�رصة  فقهية  م�ضاألة  البحث  عالج 
بهدف  الإ�ضالم؛  مع  تتناق�ض  ل  التي  الأحزاب  تكوين  م�رصوعية  يف  تكمن  اإذ  اإ�ضالمي( 
التناف�ض بينها للو�ضول اإىل احلكم، وانبنى هذا البحث من ثالثة مباحث، فناق�ض املبحث 
املطلب  ويف  النا�ض،  بني  الختالف  بيان  يف  القراآنية  املرجعية  الأول  مطلبه  يف  الأول 
مطلبه  يف  ذكر  فقد  الثاين  املبحث  اأما  لالختالف،  النبوي  التاأ�ضيل  الباحث  ذكر  الثاين 
وبنينّ  ال�ضطالحية،  املعاين  الباحث  ا�ضتقراأ  الثاين  املطلب  ويف  لغة،  احلزب  معنى  الأول 
ويف  احلزب،  لفظ  ت�ضمنت  التي  النبوية  والأحاديث  القراآنية  الآيات  الثالث  املطلب  يف 
املبحث الثالث ناق�ض الباحث م�رصوعية تكوين الأحزاب، ففي املطلب الأول ذكر اختالف 
العلماء يف وجود الأحزاب من الناحية التاريخية، ويف املطلب الثاين بنينّ الباحث الجتاه 
ال�ضيا�ضي لوجود الأحزاب، ويف املطلب الثالث ح�رص الباحث اأقوال الأ�ضوليني يف تكوين 
م�رصوعية  يف  املعا�رصين  الفقهاء  اأقوال  الباحث  ذكر  فقد  الرابع  املطلب  اأما  الأحزاب، 
املطلب  ويف  الأحزاب،  تكوين  جواز  الباحث  ح  ورجنّ وناق�ضها،  واأدلتهم  الأحزاب  تاأ�ضي�ض 

اخلام�ض ح�رصت �ضوابط تكوين الأحزاب.
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Multi- party system and controls from an Islamic perspective

Abstract
This study has tackled a contemporary juristic issue ( (Multi- party system 

and controls from an Islamic perspective) that is linked in the legality of 
forming parties that do not contradict Islam, and compete to attain reign over 
that state. The study is based on three sections: the first section discussed in 
the first point the Quranic reference of the difference between people, and the 
second point the researcher the prophet approach in knowing the originsof 
this difference. The second section discusses firstly the meaning of the word 
“party”, while secondly the researcher supported the word by idiomatic 
meaning, while thirdly, he presented the Quranic verses and prophetic 
sayings that included the wor “party”. In the third section, the researcher 
discussed the legality of forming parties, as in the first area of his discussion, 
he indicated the scholars disagreement of whether parties existed from a 
historic point of view, in the second area of his discussion, the researcher 
stated the political causes of having parties, in the third area of discussion, 
the researcher limited the points of view of fundamentalists in forming parties, 
while in the forth area of discussion, the researcher mentioned the points 
of view of Fiqh people with respect to the legality of the forming parties, 
their evidences, and he discussed them. The researcher suggested that it is 
permissible to establish parties, and finally in the fifth area of discussion, the 
researcher limited the controls of establishing parties. 
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املقدمة
�ضيدنا  املر�ضلني،  و�ضيد  اخللق  اأ�رصف  على  وال�ضالم  وال�ضالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

حممد بن عبد اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم، وبعد: 
اإن مبداأ الختالف الفكري بني بني الب�رص قدمي قدم الإن�ضان على الأر�ض، واأكد ذلك 
َيَزاُلوَن  ًة َواِحَدًة َوَل  اأُمَّ ا�َس  َعَل النَّ َك َلَ {َوَلْو �َصاَء َربُّ القراآن الكرمي يف قول اهلل تعاىل: 
النا�ض يف طباعهم وم�ضاحلهم يفر�ض علينا ت�ضحيح نظرتنا  َتِلِفنَي} )1( ، فاختالف  ُمْ
اإىل حقيقة الختالف، والإقرار باأنه من اآيات اهلل �ضبحانه يف الآفاق، فاإذا كان من البدهي 

الختالف، ومن الطبيعي تنوع وجهات النظر، تاأتي هذه الدرا�صة املو�صومة بـ: 
»التعددية احلزبية و�صوابطها من منظور اإ�صالمي»

لتجيب عن الت�ضاوؤل الآتي« هل يت�ضع الإ�ضالم لتعدد الأحزاب ال�ضيا�ضية وما هي �ضوابط 
التعددية«.

منهج الدرا�صة: اتبعت يف درا�ضتي املنهج الو�ضفي للو�ضول اإىل ما ق�ضدته من �ضرب 
اأغوار هذا املو�ضوع الفكري املعا�رص.

ال�صابقة: من خالل جولتي على مظاننّ مو�ضوع البحث وقع ناظري على  الدرا�صات 
درا�ضة بعنوان« التعددية ال�ضيا�ضية واحلزبية من منظور اإ�ضالمي )درا�ضة( للدكتور الفاحت عبد 
اهلل عبد ال�ضالم، وكتاب- فتحي يكن، اأبجديات الت�ضور احلركي للعمل الإ�ضالمي، موؤ�ض�ضة 
الر�ضالة، بريوت، 1981م، وكتاب فاروق عبد ال�ضالم: الإ�ضالم والأحزاب ال�ضيا�ضية، مكتبة 

قليوب، القاهرة، 1987م.
ومل تاأت هذه الدرا�ضات على ال�ضوابط الواجب اتباعها عند القول بالتعددية احلزبية، 
يف  احلزبية  للتعددية  توؤ�ض�ض  التي  ال�ضوابط  ا�ضتق�ضاء  الباحث  حاول  الدرا�ضة  هذه  ويف 
ال�ضيا�ضة املعا�رصة؛ لتكون يف دائرة الإ�ضالم، بحيث ت�ضبح التعددية من الختالف املحمود، 

وينتج عنها نظامًا �ضيا�ضيًا ل يت�ضادم مع الإ�ضالم.
اخلطة التف�صيلية: اقت�ضت طبيعة البحث اأن تكون خطته التف�ضيلية على النحو الآتي: 

املبحث الأول: احلزب لغة وا�ضطالحًا، ومظاننّ كلمة احلزب يف القراآن الكرمي، وفيه  ♦
املطالب الآتية: 

املطلب الأول: معنى احلزب لغة. �
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املطلب الثاين: معنى احلزب ا�ضطالحًا. �
املبحث الثاين: املرجعية الإ�ضالمية لالختالف، ويتكون من ثالثة مطالب:  ♦
احلزب  � لفظ  ت�ضمنت  التي  النبوية  والأحاديث  القراآنية  الآيات  الأول:  املطلب 

ومعانيها.
املطلب الثاين: الأ�ضا�ض القراآين لالختالف. �
املطلب الثالث: الأ�ضا�ض النبوي لالختالف. �
املبحث الثالث: م�رصوعية الأحزاب و�ضوابطها، وي�ضمل املطالب الآتية:  ♦
املطلب الأول: الجتاه التاريخي لوجود الأحزاب. �
املطلب الثاين: الجتاه ال�ضيا�ضي لوجود الأحزاب. �
املطلب الثالث: الجتاه الأ�ضويل لوجود الأحزاب. �
املطلب الرابع: الجتاه الفقهي لوجود الأحزاب. �
املطلب اخلام�ض: �ضوابط الختالف. �
اخلامتة والتو�ضيات. ♦

املبحث األول: احلزب لغة واصطالحاً، ومظاّن كلمة احلزب يف القرآن الكريم 
والسنة النبوية.

املطلب األول: معنى احلزب لغة.

حتتمل كلمة احلزب معاين متعددة على النحو الآتي: 
احلزب: هو اجلماعة من النا�ض، واجلمع اأحزاب« جنود الكفار الذين تاألبوا وتظاهروا . 1

على الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم » )2( .
يعني احلزب جتميع ال�ضيء، فمن ذلك اجلماعة من النا�ض، قال تعاىل: « ُكلُّ ِحْزٍب . 2

ا َلَدْيِهْم َفِرُحوَن« )3( . ِبَ
من . 3 جمموعة  يعني  القراآن  من  حزبه  قراأ  كقولنا:  �ضيء،  كل  من  الطائفة  وكذلك   

الآيات )4( . 
احلزب: الن�ضيب من املال. )5( . 4
تعني كلمة احلزب اأي�ضًا الأر�ض الغليظة ال�ضديدة )6( .. 5
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ُيق�ضد باحلزب اأي�ضًا النوبة يف ورود املاء )7( .. 6
ُيطلق احلزب وُيراد به مذهب �ضيا�ضي عقائدي واحد. )8( . 7

املطلب الثاني: معنى احلزب اصطالحاً.

ال�ضيا�ضية جند باأن هذا املعنى له مدلولت  اأن لفظ احلزب قد �ضاع يف الأو�ضاط  با 
خمتلفة يف الكلمات، لكنها متقاربة يف امل�صمون فمثالً: 

جند فرن�ضوا غوغيل قد عرنّفه باأنه: « جمموعة منظمة للم�ضاركة يف العلوم ال�ضيا�ضية . 1
بهدف ال�ضيطرة كليًا اأو جزئيًا على ال�ضلطة دفاعًا عن اأفكار وم�ضالح حمازبيها« )9( .

الأ�ضخا�ض . 2 من  جمموعة  ”احتاد  باأنه  الفرن�ضي-  املفكر  بريك-  اأدموند  وعرنّفه   
بهدف العمل مًعا لتحقيق ال�ضالح العام وفق مبادئ معينة” )10( .

بختلف . 3 تعمل  الأفراد،  من  متحدة  جمموعة  “باأنه  الطماوي:  �ضليمان  وعرفه 
الو�ضائل الدميقراطية للفوز باحلكم، بق�ضد تنفيذ برنامج �ضيا�ضي معني” )11( ، وقد ح�رص 
هذا التعريف العمل بالو�ضائل الدميقراطية، مع اأن من الأحزاب من ل توؤمن بالدميقراطية، 

ول تعرتف بها كاأ�ضلوب للعمل.
�ضيا�ضية . 4 باأهداف  يوؤمنون  املواطنني  من  ”جمموعة  باأنه:  رفعت  يا�رص  وعرنّفه 

واأيدلوجية م�ضرتكة، وينظمون اأنف�ضهم بهدف الو�ضول اإىل ال�ضلطة وحتقيق براجمهم” )12( .
اأ�ضا�ض من النظريات . 5 ”منظمة تقوم على  عرنّفه �ضفي الرحمن املباركفوري باأنه: 

لتنظيم  احرتامها  وجوب  على  ال�ضيا�ضيني  من  جمموعة  ت�ضطلح  التي  ال�ضيا�ضية  واملواقف 
احلياة ال�ضيا�ضية والجتماعية يف البالد” )13( 

ومن املعا�رصين من جعل تعريف احلزب مرتبط بدلوله التنظيمي اأو وفقًا لأهدافه . 6
وو�ضائله )14( ، ومنهم من عرنّف احلزب بقوله: « جمموعة منظمة اجتمعت على ما اأمر اهلل 
م�ضالح  ورعاية  والعدل،  احلق  اإقامة  بهدف  ال�ضيا�ضية،  احلياة  يف  للم�ضاركة  ور�ضوله،  به 
الأمة)15( «، واإىل هذا مييل الباحث لوجود �ضابط الجتماع على تنفيذ اأوامر اهلل تعاىل، ومن 

خالل ما �صبق نرى اأن احلزب ال�صيا�صي يقوم على ركائز اأ�صا�صية هي: 
وجود الهيكلية اخلا�ضة باحلزب.. 1
هدف الأحزاب الو�ضول اإىل احلكم لإحداث التغيري اأو التاأثري.. 2
كل حزب ينتمي له اأع�ضاء من ال�ضعب يدافعون عنه ويحملون اأفكاره وين�رصونها، . 3

لكن غالبية التعاريف ال�صالفة تت�صمن ما هو مالف لل�رشيعة الإ�صالمية منها: 
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احلزب يف الإ�ضالم له اأهداف �رصعية مغايرة ملا تتبعها الأحزاب غري الإ�ضالمية.. 1
الو�ضول للحكم ينبغي اأن يكون و�ضيلة لتحقيق غاية ولي�ض غاية يف حدنّ ذاته.. 2
يعتمد الإ�ضالم على و�ضائل م�رصوعة يف دين اهلل تعاىل، ويف ذلك يقول ابن تيمية » . 3

واأما راأ�ض احلزب فاإنه راأ�ض الطائفة التي تتحزنّب اأي ت�ضري حزبًا فاإن كانوا جمتمعني على 
ما اأمر اهلل به ور�ضوله فهم موؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، واإن كانوا قد زادوا يف 
ذلك ونق�ضوا مثل التع�ضب ملن دخل يف حزبهم باحلق والباطل والإعرا�ض عمن مل يدخل يف 

ه اهلل تعاىل ور�ضوله )16( » حزبهم، �ضواء كان على احلق والباطل، فهذا من التفرنّق الذي ذمنّ

املبحث الثاني: املرجعية اإلسالمية لالختالف.

املطلب األول: اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت تضمنت لفظ احلزب ومعانيها.

من خالل ا�ضتقراء الآيات القراآنية وبع�ضًا من امل�ضادر احلديثية جند اأن كلمة حزب 
وردت ب�ضيغة املفرد واجلمع والتثنية يف القراآن الكرمي ع�رصين مرة، توزعت يف ثالث ع�رصة 
�ضورة، فوردت ثماين مرات ب�ضيغة املفرد )17( ، وجاءت مرة واحدة ب�ضيغة املثنى )18( ، وقد 
وردت اإحدى ع�رصة مرة ب�ضيغة اجلمع )19( ، وجاءت �ضورة حتمل لفظ الأحزاب ا�ضمًا لها، 
وبا�ضتقراء موا�ضع ورود اللفظ بحالته الثالث جند اأننّ كلمة« حزب اأو احلزبني اأو الأحزاب« 

ل تخرج عن ثالثة معاٍن: 
♦  َ اأوًل: فقد تكون كلمة احلزب بعنى املدح، كما يف قوله تعاىل: {َوَمْن َيَتَولَّ اللَّ

القرطبي يف  ويف ذلك قال   )20( اْلَغاِلُبوَن}  ُهُم   ِ اللَّ ِحْزَب  نَّ  َفاإِ اآَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ َوَر�ُصوَلُه 
تف�ضريه »حزب اهلل جند اهلل. وقيل: اأن�ضار اهلل« )21( ، كما ورد يف قوله تعاىل: {اأُوَلِئَك ِحْزُب 

ِ ُهُم امْلُْفِلُحوَن} )22( بعنى اأولئك الذين هذه �ضفتهم جند اهلل )23( . ِ اأََل اإِنَّ ِحْزَب اللَّ اللَّ
ثانيًا: تكون كلمة حزب اأو الأحزاب بعنى الذم، كما يف قوله تعاىل: {َفاْخَتَلَف  ♦

اْلأَْحَزاُب ِمْن َبْيِنِهْم َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َظَلُموا ِمْن َعَذاِب َيْوٍم اأَِليٍم} )24( فكلمة الأحزاب ُيحتمل 
اأن تعني اأهل الكتاب من اليهود والن�ضارى، اأو تعني فرق الن�ضارى من الن�ضطورية وامللكية 
ْيَطاِن اأََل اإِنَّ  واليعاقبة )25( وكال املعنيني مذموم، وكذلك يف قوله تعاىل: {اأُوَلِئَك ِحْزُب ال�صَّ
ا�رِشُوَن} )26( وهذا يعني اأن جند ال�ضيطان واأتباعه هم الهالكون  ْيَطاِن ُهُم اخْلَ ِحْزَب ال�صَّ
املغبونون يف �ضفتهم )27( ، وُيجاب على ذلك بالقول: اإننّ املق�ضود بالأحزاب املذمومة هي 
الع�ضبيات اجلاهلية  التي تقوم على تكتالت ع�ضائرية وقبلية جتتمع على  تلك اجلماعات 

املرفو�ضة، وتلتقي على الكيد لالإ�ضالم واأهله.
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ثالثًا: حتتمل مفرد كلمة احلزب اأو املثنى اأو اجلمع منها العموم كما يف قوله تعاىل:  ♦
َك َوَلِكنَّ  قُّ ِمْن َربِّ ُه احْلَ اُر َمْوِعُدُه َفال َتُك يِف ِمْرَيٍة ِمْنُه اإِنَّ {َمْن َيْكُفْر ِبِه ِمَن الأَْحَزاِب َفالنَّ
ا�ِس ل ُيوؤِْمُنوَن} )28( اأي �صائر طوائف اأهل الأر�س )29( ، ومن خالل ا�صتعرا�س  اأَْكَثَ النَّ

الآيات التي وردت فيها لفظ احلزب مفرداً اأو مثنى اأو جمعاً نالحظ ما يلي: 
اإننّ لفظ احلزب ب�ضتقاته كان يف الذم اأكرث منه يف املدح.. 1
اإننّ كلمة الأحزاب – قدميًا- » باجلمع« تعني الذم.. 2
ما ورد املدح اإل ب�ضيغة املفرد« حزب«.. 3
اإن م�ضطلح احلزب يف القراآن الكرمي ل ُيعرب عن املعنى املعا�رص- �ضيا�ضيًا- .. 4

عن  تخرج يف جمملها  ل  متعددة  احلزب بعاٍن  لفظ  ورد  فقد  النبوية  ال�ضنة  اأما يف 
املعاين اللغوية، حيث دلنّت على معنى الورد اليومي لقول الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم: « طراأ 
علينّ حزب من القراآن فاأحببت اأن ل اأخرج حتى اأق�ضيه )30( «، كما ورد لفظ الأحزاب بعنى 
الطوائف يف قول الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم: « اللهم منزل الكتاب �رصيع احل�ضاب اللهم 
اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم )31( « واأ�ضل احلزب القطعة املجتمعة من النا�ض )32( ، 
ولقول الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم : « يقدم عليكم اأقوام اأرق منكم اأفئدة، فقدم الأ�ضعريون 

فيهم اأبا مو�ضى، فجعلوا ملا قدموا املدينة يرجتزون: غداً نلقى الأحبة حممداً وحزبه )33( .
وقد جاءت كلمة احلزب ب�ضيغة الفعل » حزبه« حيث كان النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
اإذا حزبه اأمر قال: « ل اإله اإل اهلل احلليم العظيم ثم يدعوه« )34( ، وجدير بالذكر اأن الأحزاب 
ال�ضيا�ضية يف الإ�ضالم بداأت الظهور عند ن�ضاأة الختالف على ال�ضلطة بني علي بن اأبي طالب 

ومعاوية بن اأبي �ضفيان ر�ضي اهلل عنهما. 

املطلب الثاني: األساس القرآني لالختالف.

{اْدُع  اأر�ضى عليها العلماء اخلالف، منها قول اهلل تعاىل:  جاء القراآن الكرمي بركائز 
ِتي ِهَي اأَْح�َصُن} )35( ، ومو�ضع  �َصَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَّ ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ اإَِل �َصِبيِل َربِّ
ال�ضتدلل من الآية اأن اهلل تعاىل مل يكتف بالبيان بوجود اختالفات بني النا�ض، واإمنا قدنّم 

النماذج التطبيقية لإدارة الختالف والتعاي�ض معه، منها مثالً: 
ال�ضليمة،  ♦ اأ�ضا�ض املحاورة  اإبلي�ض  اهلل  لإبلي�ض، حيث منح  اهلل تعاىل  اأوًل: حماورة 

وكفل له الوجود يف احلوار بالرغم من التناق�ض الكبري بني املنهجني فاأعطاه حق التحاور 
اأوًل، ثم اأتاح له املجال لعر�ض حججه.
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ثانيًا: ا�ضتعمل نوح عليه ال�ضالم اأ�ضاليب اجلدال مع قومه حتى �ضاموا من احلوار،  ♦
فجعلوا اأ�ضابعهم يف اآذانهم، فقال اهلل تعاىل: {َقاُلوا َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتَنا َفاأَْكَثَْت ِجَداَلَنا 
اِدِقنَي} )36( قال ابن عطية: « معناه قد طال منك اجلدال،  َفاأِْتَنا ِبَا َتِعُدَنا اإِْن ُكْنَت ِمَن ال�صَّ

وهو املراجعة يف احلجة واملخا�ضمة بالأقوال حتى تقع الغلبة« )37( .
ِذي  ♦ الَّ اإَِل  َتَر  {اأََلْ  تعاىل:  قوله  يف  النمرود  ال�ضالم  عليه  اإبراهيم  ناظر  ثالثًا: 

يُت َقاَل  ِذي ُيْحِيي َوُيِ َي الَّ ُ امْلُْلَك اإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َربِّ ِه اأَْن اآَتاُه اللَّ َحاجَّ اإِْبَراِهيَم يِف َربِّ
اأََنا اأُْحِيي َواأُِميُت} )38( اإذ قال ابن حزم: « وقد اأمرنا اهلل تعاىل يف ن�ضنّ القراآن اتباع ملة 
اإبراهيم املحاجة واملناظرة، فمرة للملك  اأن من ملة  نا تعاىل  اإبراهيم عليه ال�ضالم وخربنّ

ومرة لقومه، )39( «.

املطلب الثالث: األساس النبوي لالختالف.

تاأ�ضي�ض  مرحلة  واملدين-  – املكي  ب�ضقيها  النبوة  مرحلة  وحديثًا  قدميًا  العلماء  عد 
اإر�ضاء كل ما هو  تركز على  املرحلة  الإ�ضالمي، وكانت هذه  الإ�ضالمية واملجتمع  للثقافة 
اإ�ضالمي، ويف الوقت نف�ضه حماربة كل ما هو دخيل ويتناق�ض مع املنهج الإ�ضالمي، فال 
وممكن  واحل�ضاري  الوا�ضح  النبوي  املنهج  املباركة  املرحلة  هذه  يف  وجدنا  اإذا  نعجب 
التطبيق يف اإدارة اخلالف وتهذيبه مع الآخر باأنواعه، فقد بداأ الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
احلوار مع املجتمع املحيط به، كون احلوار ل يكون اإل مع وجود اختالف، فتنوعت اأ�ضاليب 

الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف احلوار بتنوع الطرف املحاَور، فمثاًل: 
وهو  اأجله؛  من  جاء  هدف  اأهم  يف  ال�رصك  اأهل  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  جادل 
اإقناعهم بالإقالع عن ال�رصك الذي ل يليق بالإن�ضان من حيث كرامته، وكونه يحمل عقاًل 
اأكرمه اهلل به، فقد اجتمع بهم الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم فرادى وجماعات، فاقبلوا اإليه 
بوفود ر�ضمية ملحاورته ومناق�ضته، فكانوا يعر�ضون عليه اأدلة باطلة مردودة من قبله، وهو 
بهدوء الواثق يردنّ عليهم باإجابات تخر�ض األ�ضنتهم، فما كان منهم اإل اأن قاطعوه وامتنعوا 
ِلَهَذا  َت�ْصَمُعوا  َل  َكَفرُوا  ِذيَن  الَّ ل�ضانهم: {َوَقاَل  الكرمي ذلك على  القراآن  عن احلوار، فذكر 
ُكْم َتْغِلُبوَن} )40( اأما اأهل الكتاب من اليهود والن�ضارى فقد �ضملهم  اْلُقْراآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَّ
لَّ  اِدُلوا اأَْهَل اْلِكَتاِب اإِ اهلل تعاىل بقاعدته يف النقا�ض واجلدال، حينما قال تعاىل: {َوَل ُتَ
اإَِلْيُكْم  َواأُْنِزَل  اإَِلْيَنا  اأُْنِزَل  ِذي  ِبالَّ ا  اآَمنَّ َوُقوُلوا  ِمْنُهْم  َظَلُموا  ِذيَن  الَّ اإِلَّ  اأَْح�َصُن  ِهَي  ِتي  ِبالَّ
َلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُم�ْصِلُموَن} )41( ويف تف�ضري هذه الآية قال الطربي: « ول  َواإَِلُهَنا َواإِ
بالتي هي  اإل  الكتاب  اأهل  والن�ضارى، وهم  اليهود  املوؤمنون باهلل وبر�ضوله  اأيها  جتادلوا 
اأح�ضن يقول: اإل باجلميل من القول، وهو الدعاء اإىل اهلل باآياته، والتنبيه على حججه« )42( 
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، مع اأن الإمام ابن كثري قال بن�ضخ هذه الآية وذلك باآية ال�ضيف ومل يبق معهم اإل املجادلة، 
– ويرى الباحث واهلل اأعلم- اأن ذلك مرجوح بفعل الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم حيث جادل 

اليهود والن�ضارى، فاأ�ضلم على يديه البع�ض، ومنهم النجا�ضي.
اأما امل�ضلمون فقد �ضاق اهلل تعاىل �ضورة خا�ضة – �ضورة املجادلة- حتكي املناق�ضة 
واحلوار الذي دار بني الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم من جهة مع خولة بنت ثعلبة من جهة 
اأخرى، حينما ظاهر منها زوجها اأو�ض بن ال�ضامت ر�ضي اهلل عنهم، فكانت املجادلة بالفتح 
والك�رص تعني املناظرة املخا�ضمة )43( ، وقد جتلنّى اأدب ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف 
حماورته لعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يف �ضلح احلديبية حماوًل اإقناعه باملوافقة، وقد 

متت بتدخل اأبي بكر ر�ضي اهلل عنه.

املبحث الثالث: مشروعية األحزاب وضوابطها.

املطلب األول: االجتاه التارخيي لوجود األحزاب.

اعتماداً  بالتاريخ،  املعا�رصة  الأحزاب  ربط  امل�ضلمني من حاول  علماء  لقد وجد من 
على م�رصوعية الأحزاب، وقد ُوجد يف ال�رشد التاريخي اتاهان: 

الجتاه الأول: وهو من اأنكر وجود الأحزاب باملعنى املعا�رص لها، وكان ذلك بناًء  ♦
على اأننّ روح ال�رصيعة الإ�ضالمية ترف�ض احلزبية، وهذا ا�ضتدلل كل من حرنّم تكوين الأحزاب 

ك�ضفي الدين املباركفوري )44( .
الجتاه الثاين: ويرى اأ�ضحاب هذا الجتاه وجود �ضوابق تاريخية تدل على وجود  ♦

الأحزاب باملعنى املعا�رص، ومن اأن�ضار هذا القول يف الع�رص احلايل الدكتور حممد عمارة، 
حيث �ضاق جمموعة من الوقائع التي تدعم قوله منها ق�ضة النقباء الإثني ع�رص الذين التقوا 
الإ�ضالمية،  الدولة  تاأ�ضي�ض  على  معه  واتفقوا  العقبة،  و�ضلم يف  عليه  اهلل  اهلل �ضلى  بر�ضول 
وكذلك حادثة ال�ضقيفة بعد وفاة الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم ووجود راأي للمهاجرين واآخر 
لالأن�ضار خمالف لهم )45( ، ول بدنّ من التفريق بني الثوابت واملتغريات يف �ضوء ال�رصيعة 

الإ�ضالمية، فمن الثوابت املهمة يف ال�رصيعة الإ�ضالمية �ضيادة ال�رصيعة وال�ضورى.

املطلب الثاني: االجتاه السياسي لوجود األحزاب.

وُيق�صد بهذا التاه اأن للتعددية احلزبية قواعد �صيا�صية تقوم عليها، منها: 
اأوًل: العرتاف بالآخر وحق املعار�ضة املن�ضبطة، اإذ تنطلق املعار�ضة يف حتركها  ♦

من )نظرية احلرية يف الإ�ضالم( ، ومن اختيار الإن�ضان وم�ضوؤوليته ال�رصعية، على اأن ل يوؤدي 
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ويرتاوح  للخطر،  ال�ضيا�ضي  الكيان  تعري�ض  اأو  الإ�ضالمية،  الثوابت  جتاوز  اإىل  التحرك  هذا 
دائمًا بني مبداأ » الأمر باملعروف والنهي عن املنكر« وبني م�رصوعية قيام املعار�ضة يف 

الدولة الإ�ضالمية، فالإ�ضالم يجعل م�ضوؤولية على اأفراد الأمة لتغيري املنكر. 
ثانيًا: اأن تكون التعددية احلزبية على قاعدة من القوا�ضم امل�ضرتكة التي تلتقي على  ♦

الأ�ضول الإ�ضالمية.
ثالثًا: اأن التعددية احلزبية هي تعددية يف الربامج والو�ضائل التي تخدم املجتمع،  ♦

ويف هذا ال�ضابط جند اأحزابًا جتعل اهتمامها بامل�ضائل الجتماعية، وقد جند جمموعة اأخرى 
ثالثة تويل عناية  بينما جند جمموعة  للمجتمع،  ال�ضيا�ضي  الواقع  بتطوير  اهتمامها  ُتويل 
اأو و�ضع الأقليات،  اأو املراأة،  اأو التعليم،  اأو ق�ضايا العمل،  خا�ضة لق�ضايا حقوق الإن�ضان، 

والتعددية بهذه ال�ضيغة هي من قبيل التكامل. 
وبناًء على ما �ضبق جند اأن الجتاه الأول هو من يعد الأحزاب ال�ضيا�ضية توؤدي دوراً 
ال�ضعوب  م�ضاكل  بحث  على  العمل  وبالتايل  ملنت�ضبيها،  ال�ضيا�ضي  الوعي  تر�ضيخ  يف  هامًا 
واكت�ضاف اأ�ضبابها والعمل على و�ضع الو�ضائل التي ت�ضهم يف حلنّها، ثم تعمل هذه الأحزاب 
على تكوين جمموعة ممتازة من ال�ضا�ضة الذين �ضُي�ضند اإليهم احلكم يف حالة و�ضول حزبهم 
للحكم، كما اأن التعددية ال�ضيا�ضية واحلزبية تعد عاماًل ل�ضتقرار املجتمع؛ نظراً لأنها تنتج 

معار�ضة علنية وتعمل على اإلغاء املعار�ضة ال�رصية التي تهدد ا�ضتقرار املجتمع.
اأما التاه الثاين فريى باأنه ل حاجة �صيا�صية لإن�صاء الأحزاب مل�صاحبة ذلك 

جمموعة من ال�صلبيات منها: 
لالآخر  ♦ حزب  كل  مهاجمة  عنه  ينتج  والذي  بالأمة،  يلحق  الذي  الت�رصذم  الأوىل: 

بهدف اإ�ضعافه، وبالتايل ينتج النزاع وال�ضقاق، ولي�ض العيب هنا يف تعدد الأحزاب، واإمنا 
يف طريقة دفاع ال�ضخ�ض عن حزبه واأفكاره.

فريق  ♦ وكل  ومعار�ضني،  موؤيدين  اإىل  �ضتنق�ضم  كونها  الدولة  جهود  تبديد  الثانية: 
يعمل بجهد خال�ض للرتب�ض بالفريق الآخر، وهو ما �ضينعك�ض �ضلبًا على الأجهزة واملوؤ�ض�ضات 
الر�ضمية، وُيجاب على ذلك بالقول اإننّ الأمة الإ�ضالمية عرفت التعدد يف املذاهب الفقهية، ومل 
يعد ذلك ت�رصذمًا فمن باب اأوىل القبول بالتعدد ال�ضيا�ضي مل�ضلحة الأمة ل �ضينّما واأننّ التعدد 

ال�ضيا�ضي ُيخفف من الحتقان ال�ضيا�ضي.
والعمل على  ♦ الإبداع  تقليدية، وطم�ض  اأنظمة  اإىل  ال�ضيا�ضية  الثالثة: حتويل احلياة 

اإلزام كل حزب جميع اأع�ضائه يف الربملان با ينتج وي�ضدر عن املوؤ�ض�ضة احلزبية، وهو ما 
قد يكون على خالف قناعات الع�ضو الربملاين.
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 املطلب الثالث: االجتاه األصولي لوجود األحزاب.

بحث الأ�ضوليون م�ضاألة وجود الأحزاب حتت عنوان » هل احلق واحد اأم متعدد« وهذه 
امل�ضاألة ل�ضيقة ب�ضاألة الجتهاد وم�ضوغاته، ونق�ضد هنا الجتهاد يف الفروع، اأما الجتهاد 
يف الأ�ضول العقدية فهو خارج حمل النزاع، فال يجوز اخلطاأ يف اجتهاد العقائد، وانق�ضم 

علماء اأ�ضول الفقه حول هذه امل�ضاألة اإىل قولني: 
القول الأول: يعد اأ�ضحاب هذا القول باأن احلق واحد ل يتعدد، فهم ينفون م�رصوعية 
اأبو حنيفة والإمام مالك والليث بن �ضعد والإمام  اأن�ضار هذا القول الإمام  الجتهاد، ومن 

ال�ضافعي )46( - » املخطئة«.- 
القول الثاين: قال املزين والأ�ضعري والقا�ضي الباقالين وجمهور الأ�ضاعرة واملعتزلة 
بة«، ولكال القولني  وا » امل�ضونّ وُن�ضب اإىل الإمام مالك اأن احلق يف الظنيات يتعدد، حيث �ُضمنّ
اأدلة ي�ضيق املقام بذكرها، وبناء على ما �ضبق فاإننّ اإقرار الفقهاء بوجود الِفرق الإ�ضالمية 
هو يف حقيقته اإقرار بحق الجتهاد، ومن يقول بتعددية املذاهب الإ�ضالمية من باب اأوىل 
اأننّ فقه العبادات  اأن يقول بالتعددية ال�ضيا�ضية، وعلى ذلك ارتكز الكثري من الفقهاء، فكما 
اأ�ضحاب  ويزيد  ال�ضيا�ضي،  الفقه  تعدد  الفقهاء  الفريق من  هذا  يرى  يتعدد،  قد  واملعامالت 
هذا القول باأننّ الأمة منذ البداية قد ارت�ضت اخلالف يف الفروع ومل تقبله يف الأ�ضول، واأن 
قال  من  اأغلب  اأننّ  جند  وعمليًا  الفروع،  يف  الختالف  اإطار  يف  تدخل  ال�ضيا�ضية  التعددية 
بالتعددية احلزبية من منظور اإ�ضالمي قد انطلق من اعتبارها نوعًا من الختالف يف الفروع 

وهو اأمر جائز يف الت�رصيع الإ�ضالمي )47( .

املطلب الرابع: االجتاه الفقهي لوجود األحزاب.

حترير حمل النزاع: ل خالف بني فقهاء امل�ضلمني يف اأنه َيحُرم على امل�ضلمني تكوين 
اأحزاب �ضيا�ضية تخالف اأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية يف اأهدافها وو�ضائلها ولوائحها الداخلية، 
من  الإ�ضالمية  ال�رصيعة  لتمكني  �ضيا�ضية  جماعات  تكوين  م�رصوعية  يف  اأي�ضًا  خالف  ول 
هذه  لتكونّن  �ضيا�ضية  اأحزاب  تكوين  م�رصوعية  يف  املعا�رصون  الفقهاء  واختلف  النت�ضار، 
ومعياراً  منهجًا  الإ�ضالم  من  الأحزاب  هذه  بع�ض  تتخذ  حيث  �ضيا�ضيًا،  كيانًا  الأحزاب 

لتكوينها، يف حني تكون بع�ض هذه الأحزاب م�ضادمة لل�رصيعة الإ�ضالمية يف مكوناتها.
من  للو�صول  ال�صيا�صية  الأحزاب  تكوين  م�رشوعية  الفقهاء يف  اختالف  و�صبب 

خاللها للحكم على النحو الآتي: 
اختالف الفقهاء يف م�رصوعية طلب الإمارة واخلروج على احلاكم.. 1
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هو . 2 اأم  البدعة  حتت  ينطوي  وهل  لالأحزاب،  الفقهي  التكييف  يف  الفقهاء  اختالف 
التجديد امل�ضتحب؟ 

ال�ضيا�ضية، . 3 الأحزاب  تكوين  من  املرجوة  امل�ضالح  حجم  يف  الفقهاء  اآراء  تباين 
واملفا�ضد املتوقع دروؤها. )48( وميكن اإجمال اأقوال الفقهاء املعا�رصين على النحو الآتي: 

Ú  ،القول الأول: اجلواز املطلق، وقال بذلك كٌل من )يو�ضف القر�ضاوي، حممد عمارة
حممد �ضليم العوا، فهمي هويدي، را�ضد الغنو�ضي( ويرى هوؤلء جواز تكوين الأحزاب ال�ضيا�ضية 

مطلقًا، وا�ضتدلوا على ذلك با يلي: 
1 . )49( َعِليٌم}  َحِفيٌظ  اإِينِّ  الأَْر�ِس  َخَزاآِئِن  َعَلى  اْجَعْلِني  {َقاَل  تعاىل:  اهلل  قول 

ومو�ضع ال�ضتدلل اأن طلب الإمارة ل يتعار�ض مع مقا�ضد ال�رصيعة يف نظام احلكم، بل اإن 
طلبها يتفق مع الن�ضو�ض ال�رصعية والآية ال�ضابقة، ويف ذلك قال ابن كثري عند تف�ضريه لهذه 
الآية: « يجوز للرجل مدح نف�ضه اإذا ُجهل اأمره للحاجة، وذكر اأنه حفيظ، اأي خازن اأمني، اأي 

ذو علم وب�ضرية با يتوله« )50( .
الدِّيِن . 2 يِف  ُهواْ  َيَتَفقَّ لِّ َطاآِئَفٌة  ْنُهْم  مِّ ِفْرَقٍة  ُكلِّ  ِمن  َنَفَر  {َفَلْولَ  تعاىل:  اهلل  قول 

ُهْم َيْحَذُروَن} )51( ، ومو�ضع ال�ضتدلل اأننّ يف الآية  َوِلُينِذُرواْ َقْوَمُهْم اإَِذا َرَجُعواْ اإَِلْيِهْم َلَعلَّ
م�رصوعية تق�ضيم اجلماعة ِلِفرق تناف�ضية للو�ضول للحكم.

اإننّ البيعة لالإمام هي عبارة عن عقد على الإمارة، والعقد ُيقينّد بال�رصط، لقول اهلل . 3
ولً} )52( وكذلك قول الر�ضول �ضلى اهلل عليه  تعاىل: {َواأَْوُفواْ ِباْلَعْهِد اإِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َم�ْصوؤُ

و�ضلم : « امل�ضلمون عند �رصوطهم« )53( .
تعد التعددية احلزبية ال�ضيا�ضية من التجديد امل�ضتحب، ولي�ض من البدع امل�ضتحدثة . 4

املنكرة، فلم يرد ب�ضاأنها ن�ض مانع، فتبقى على اأ�ضل الإباحة، ويف تكوينها خدمة للدين 
الإ�ضالمي ومقا�ضده، لقول الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم: « اإن اهلل يبعث لهذه الأمة على راأ�ض 

كل مئة �ضنة من يجدد لها دينها« )54( والتعددية متنع النفراد باحلكم.
ما يرتتب على التعددية احلزبية من م�ضالح، حيث ت�ضتعل املناف�ضة بني الأحزاب . 5

ه اإىل  بهدف تقدمي اأف�ضل الربامج لل�ضعوب، وتبقى كذلك يف حالة مراقبة للحزب احلاكم تردُّ
جادة ال�ضواب كلما انحرف عنها.

كثرية . 6 اأموٌر  طراأت  فقد  ال�رصعية،  ال�ضيا�ضة  من  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  تكوين  اعتبار 
الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم براأي، وميكن عد  ال�ضلف، ومل يقل فيها  مل تكن معلومة لدى 
الأحزاب ال�ضيا�ضية جزءاً منها، فال ُي�ضرتط فيها اأن تكون على مثال �ضابق، بل الذي ُي�ضرتط 
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هو األ تخرج عن قوانني ال�رصيعة وحتقق امل�ضلحة.
الأ�ضل يف العقود واملعامالت الإباحة حتى ياأتي ما يدل على التحرمي، والأ�ضل اأن . 7

ياأتي مدنّعي املنع بالدليل ال�رصيح ال�ضحيح على املنع.
قاعدة »الذرائع والنظر اإىل املاآلت« فالتعددية احلزبية ال�ضيا�ضية ُت�ضتخدم كذريعة . 8

ملنع ال�ضتبداد من ناحية، واإىل منع ال�ضطراب والثورات امل�ضلحة من ناحية اأخرى )55( . 
Ú  الأحزاب تكوين  حترمي  القول  هذا  اأ�ضحاب  ويرى  املطلق،  املنع  الثاين:  القول 

ال�ضيا�ضية مطلقًا، وبذلك قال كٌل من )بكر اأبو زيد )56( ، �ضفي الرحمن املباركفوري )57( ، 
فتحي يكن )58( ، وحيد الدين خان )59(( وقد ا�ضتدلوا بالأدلة الآتية: 

ما ورد يف النهي عن طلب الأمارة، فقد اأخرج ال�ضيخان عن اأبي مو�ضى الأ�ضعري . 1
t قال: " دخلت على النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأنا ورجالن من قومي، فقال اأحد الرجلني: 
ا ل نويلنّ هذا من  رنا يا ر�ضول اهلل، وقال الآخر مثله، فقال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: " اإننّ اأمنّ

�ضاأله، ول من حر�ض عليه" )60( .
2 . » النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال:  اأن  الرحمن بن �ضمرة  البخاري عن عبد  اأخرج 

لت اإليها، واإن اأُعطيتها من غري م�ضاألة اأُعنت  ول ت�ضاأل الإمارة، فاإن اأُعطيتها عن م�ضاألة وكنّ
عليها« )61( .

فيها  الوارد  املنع  يقيِّد  اأن  ميكن  فيهما  املتاأمل  باأننّ  الدليلني  هذين  مناق�ضة  وميكن 
الدين وحتقيق ما ي�ضلح  اإقامة  اأما من طلبها مل�ضلحة  بن طلب ذلك مل�ضلحة �ضخ�ضية، 
حال امل�ضلمني مع كونه اأهاًل لها وقا�ضداً اإىل احلق والعدل فهو خارٌج عن دائرة النهي، ويف 
ذلك يقول الإمام النووي يف �رصحه على �ضحيح م�ضلم: « هذا احلديث )احلديث الثاين( اأ�ضل 
عظيم يف اجتناب الوليات ل �ضينّما ملن كان فيه �ضعف على القيام بوظائف تلك الولية، 
واأما اخلزي والندامة فهو يف حق من مل يكن اأهاًل لها، اأو كان اأهاًل ومل يعدل فيها فيخزيه 
اهلل تعاىل يوم القيامة، ويف�ضحه ويندم على ما فرنّط« )62( ، وُيعقنّب �ضالح ال�ضاوي بقوله: 

«وي�ضتثنى من ذلك من يتعنينّ عليه الإمارة، كمن يقوم بالأمر عند خ�ضية ال�ضياع« )63( .
النهي عن منازعة احلاكم كقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: «ا�ضمعوا واأطيعوا واإن ا�ضتعمل . 3

عليكم عبد حب�ضي كاأن راأ�ضه زبيبة« )64( 
النهي عن تق�ضيم الأمة اإىل جماعات تناف�ضية من اأجل الو�ضول للحكم، كما يف قوله . 4

 ِ ا اأَْمرُُهْم اإَِل اللرّ َ �ْصَت ِمْنُهْم يِف �َصْيٍء اإِنَّ ِذيَن َفرَُّقواْ ِديَنُهْم َوَكاُنواْ �ِصَيعاً لَّ تعاىل: {اإِنَّ الَّ
ُئُهم ِبَا َكاُنواْ َيْفَعلُوَن} )65( . ُثمَّ ُيَنبِّ
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اإل مقرتنة . 5 اإننّ الأحزاب مل ُتذكر يف القراآن الكرمي وال�ضنة ال�رصيفة يف غالب الأمر 
بالذم والوعيد، واقت�رص ا�ضتخدام هذا املفهوم يف معر�ض الإ�ضارة اإىل اأعداء الدين، والإ�ضالم 
ل يت�ضع اإل حلزب واحد هو حزب اهلل. اأما الأحزاب فتعبري متمدد يت�ضع لكل اجلماعات خارج 
اأمر �رصيح بلزوم  النبوية فيها  العديد من الأحاديث  اأي�ضًا وردت  دائرة اجلماعة امل�ضلمة، 
احلديث  املفهوم  اإننّ  بالقول  ال�ضتدلل  هذا  وُيناق�ض  الُفرقة،  عن  �رصيح  ونهي  اجلماعة، 
للحزب ال�ضيا�ضي يختلف عن املفهوم القدمي للحزب الذي ورد ذكره يف القراآن الكرمي على 
وحدة  بينهم  يجمع  النا�ض  من  جمموعة  يعني«  للحزب  املعا�رص  املراد  اإن  اإذ  الذم؛  �ضبيل 
باملفهوم  الأحزاب  بينما  القدمي،  الفقهي  باملذهب  يكون  ما  اأ�ضبه  فهو  ال�ضيا�ضي«  الجتاه 
القدمي تعني« تكتالت ع�ضائرية اأو قبلية توؤلف بينها الع�ضبية اجلاهلية ملحاربة الإ�ضالم »، 

لذلك جاء ذم القراآن الكرمي لها.
التي . 6 الأدلة  ومن  الآخرين،  يف  والطعن  النف�ض  تزكية  على  الأحزاب  نظام  يقوم 

َقى} )66( ،  اأَْعَلُم ِبَِن اتَّ اأَْنُف�َصُكْم ُهَو  وا  ُتَزكُّ {َفاَل  ي�ضوقونها ناهية عن ذلك قوله تعاىل: 
وُيجاب على هذا ال�ضتدلل باأنه ي�ضتثنى من النهي ما دعت اإليه احلاجة، حيث قال يو�ضف 
ينِّ  اإِ ْر�ِس  اْلأَ َخَزاِئِن  َعَلى  {اْجَعْلِني  عليه ال�ضالم لعزيز م�رص كما ورد يف �ضورة يو�ضف: 
اأن ي�ضف نف�ضه  )67( وقال القرطبي يف تف�ضريه لالآية »اإنه يجوز لالإن�ضان  َعِليٌم}  َحِفيٌظ 
�ضمن  ال�ضيا�ضية  لالأحزاب  النتخابية  الدعاية  بقيت  فاإذا   ،  )68( وف�ضل«  علم  من  فيه  با 
امل�ضموح به �رصعًا ومل ت�ضل الأمور اإىل الكذب على الآخرين والت�ضهري بهم فهي مما ت�ضعه 

قواعد ال�ضيا�ضة ال�رصعية.
لكل . 7 تتنكر  فالأحزاب  الإ�ضالمية،  الدول  اأغلب  يف  احلزبية  التعددية  جتارب  ف�ضل 

هذا  ولكن  لل�ضلطة،  و�ضولها  حال  باأ�ضواتهم  الفوز  لقاء  للناخبني  تقطعها  التي  التعهدات 
لي�ض على اإطالقه، فقد يكون ال�ضتدلل بهذا الكالم لقلة التجارب الناجحة، فاإذا ما متكن 

اأحد الأحزاب الإ�ضالمية فاإنه حتمًا �ضيفي بوعوده؛ لأنه يعد الوفاء بالوعود اأمراً دينيًا.
القول الثالث: التف�ضيل، فريى اأ�ضحاب هذا القول اأننّ التعددية احلزبية م�رصوعة  ♦

حال كون اإطارها اإ�ضالمي، فاإذا كانت هذه الأحزاب ملتزمة بال�رصيعة الإ�ضالمية من حيث 
القوانني واللوائح والو�ضائل واملقا�ضد فهي م�رصوعة، والعك�ض �ضحيح، وبذلك قال الدكتور 
وقد   ،  )71( هويدي  فهمي  والأ�ضتاذ   ،  )70( ال�ضاوي  �ضالح  والدكتور   ،  )69( الفنجري  اأحمد 

ا�ضتدلوا على قولهم با ياأتي: 
اجلمع بني اأدلة الفريقني ال�ضابقني؛ لأن اجلمع بني الأدلة مقدنّم على اإهمالها.. 1
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الواقع . 2 الت�رصيف فهو  اأجل  اأما طلبها من  اأجل اخلدمة جائز،  الإمارة من  اإن طلب 
حتت النهي النبوي.

اإن ولية احلاكم بالبيعة لي�ضت موؤبدة، واإمنا يجوز تقييدها ب�رصوط معينة، كاأن . 3
تكون لأربع �ضنوات.

التناف�ض يف الأمور امل�رصوعة مظهر طبيعي، لقول اهلل تعاىل: {َويِف َذِلَك َفْلَيَتَناَف�ِس . 4
امْلَُتَناِف�ُصوَن} )72( .

ام.. 5 البديل عن التعددية احلزبية هو الت�ضلنّط وتاأبيد احلكنّ
وجود  اإل  ُي�صري  فيها  النظر  واإمعان  ال�صابقة  الأقوال  ا�صتقراء  اأن  واخلال�صة 

اإ�صكالني من الناحية الفقهية هما: 
اإننّ القولني الأول والثالث ي�ضمحان لالأحزاب الي�ضارية والعلمانية بالو�ضول للحكم . 1

يف البالد الإ�ضالمية.
اإن القولني الأول والثالث يجعالن الأمة جماعات متعددة متناف�ضة بينها، مع اأننّ . 2

الأ�ضل اأن تكون واحدة.
وميكن التغلنّب على الإ�ضكال الأول من خالل اتفاق امل�ضلمني واجتماع كلمتهم يف البلد 
الواحد على منع و�ضول الأحزاب الي�ضارية والعلمانية للحكم، وحتى لو تغلنّبت الأحزاب غري 
الإ�ضالمية فاإنها ل ت�ضتطيع التاأثري على عقيدة امل�ضلمني؛ لأن نظام الأحزاب مينع احلزب 

احلاكم من امل�ضا�ض بامل�ضاعر الدينية لبقية الأحزاب.
اأما الإ�ضكال الثاين فيمكن التغلنّب عليه من خالل قيا�ض التعددية احلزبية على التعددية 
اإمنا يفيد املناف�ضة املو�ضوعية، دون منازعة �ضخ�ضية،  التعدد  النوعني من  الفقهية، فكال 
وحتى لو ُوِجدت املنازعة ال�ضخ�ضية فذلك راجع للتجربة احلديثة يف التطبيق، ون�ضري هنا 
اأن قيا�ض الأحزاب ال�ضيا�ضية على املذاهب الفقهية غري ُم�ضلنّم به من علماء الع�رص، اإذ ح�رش 

بع�صهم اأهم الختالفات بني التعددية احلزبية الفقهية على النحو الآتي: 
اأربابها من ذوي الجتهاد املطلق يحق لهم الجتهاد والغو�ض أ.  الفقهية  املذاهب 

يف الن�ضو�ض وا�ضتنباط الأحكام وامل�ضائل منها. بينما اأرباب الأحزاب ال�ضيا�ضية – كما هو 
م�ضاهد – من ذوي اجلهل املطلق.

كلمة ب.  تفرنّق  واأحزاب  جتمعات  يف  النا�ض  تكتيل  لغر�ض  الفقهية  املذاهب  تن�ضاأ  مل 
الأمة. بينما الأحزاب تقوم على التكتل والتحزب والع�ضبية.
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الأحزاب 	.  ال�ضحابة، بينما مرجعية  الكتاب وال�ضنة وفهم  الفقهي  مرجعية املذهب 
ال�ضيا�ضية اأهواء وعقول ونزوات وم�ضالح اأرباب الأحزاب من الرجال والن�ضاء.

للبالد، 	.  ال�ضيا�ضي  النظام  ي�ضتهدف تغيري  الفقهية نف�ضها كتكتل  مل تطرح املذاهب 
بينما الأحزاب ال�ضيا�ضية تطرح نف�ضها بهدف تغيري النظام ال�ضيا�ضي والعقيدي للبالد، وفق 

قانون التناوب على ال�ضلطة.
عمل املذهب الفقهي هو ا�ضتنباط الأحكام الفقهية، بينما عمل احلزب ال�ضيا�ضي هو 	. 

الو�ضول اإىل ال�ضلطة.
املذاهب الفقهية هي عبارة عن جمموعة اجتهادات فقهية ترثي الفقه الإ�ضالمي، 	. 

بينما الأحزاب ال�ضيا�ضية هي عبارة عن جمموعة من ال�ضبهات والآراء ال�ضاذة الباطلة.
املذاهب الفقهية ل تعرف ولًء غري الولء يف الدين، بينما الأحزاب تقدم الولء على 	. 

اأ�ضا�ض التحزب.
الغاية عند املذاهب الفقهية ل ُتربر الو�ضيلة، كما هو احلال عند كثري من الأحزاب.د. 
ها كيف تعلي 	.  هدف املذاهب الفقهية اإظهار واإعالء كلمة ال�رصع، بينما الأحزاب همنّ

كلمة احلزب.
اخلالفات بني املذاهب الفقهية ل تتجاوز امل�ضائل الفقهية الفرعية، وهي خالفات ر. 

– يف الغالب – حتتملها الن�ضو�ض ال�رصعية، بينما اخلالفات بني الأحزاب ال�ضيا�ضية ترقى 
اإىل درجة اخلالف يف العقائد.

املذاهب الفقهية متفقة فيما بينها على اأننّ احلكم فيما ح�ضل فيه اخلالف هو الكتاب 	. 
وال�ضنة، بينما الأحزاب ال�ضيا�ضية متفقة فيما بينها على اأن احلكم فيما مت فيه اخلالف هو 

ال�ضعب ولي�ض اأحٌد غري ال�ضعب.
مذاهبهم 	.  وا  ُي�ضمنّ مل  علمائها  يف  ممثلة  الفقهية  املذاهب  فاإن  تقدم  ما  اإىل  اإ�ضافًة 

قيا�ض  فاإن  وعليه  الكثرية،  الأوجه  ال  حمنّ امل�ضمى  هذا  لأنف�ضهم  يرت�ضوا  مل  وهم  اأحزابًا، 
الأحزاب ال�ضيا�ضية على املذاهب الفقهية هو قيا�ض باطل ومردود لوجود الفارق الكبري بني 
املقي�ض واملقي�ض عليه، ولوجود الن�ضو�ض ال�رصعية املحكمة التي تبطل �ضحة هذا القيا�ض 

اأو اللجوء اإليه.  )73( ويرى الباحث اأن القول الأول هو الراجح– والل اأعلم� ملا يلي: 
قوة اأدلة القائلني به. �
لختيار  � القوية  باحلجة  النا�ض  دعوة  يف  م�ضوؤوليتهم  امل�ضلمون  يتحمل  حتى 

ال�رصيعة الإ�ضالمية.
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اإن فيه اعتبارا لالآخر واإعطائه ف�ضحة من العمل، ليتعرنّف النا�ض على الراأي الآخر  �
ويقارنوا بينه وبني املنهج الإ�ضالمي.

املطلب الرابع: ضوابط االختالف احلزبي.

اجلماعات  و  لالأحزاب  التع�ضب  عالج  حول  ال�ضوابط  من  جمموعة  الباحثون  و�ضع 
)التي ل تخالف ال�رصيعة الإ�ضالمية( ، وكانت هذه ال�صوابط على النحو التايل: 

اأن يكون هذا احلزب قائمًا على الكتاب وال�ضنة.. 1
الألباين: . 2 ال�ضيخ  العلماء، ويف ذلك يقول  الأحزاب جمموعة من  اأن يقوم على هذه 

اأو  واحد  يكفي  فال  الكثريين،  للعلماء  فقدهم  هو  الإ�ضالمي  العامل  يف  تكتل  اأي  “م�ضكلة 
اثنان اأو ثالثة اأو خم�ضة اأو ع�رصة، و اإمنا يجب اأن يكون هناك الع�رصات من العلماء و ذوي 
العلوم  من  حظًا  اأوتوا  قد  اأنا�ض  اإىل  يحتاج  )احلزب(  فالتكتل  املختلفة”.  الخت�ضا�ضات 

ال�رصورية، فهو )التكتل( يحتاج اإىل اأفراد خمتلفني من الخت�ضا�ضات كافًة )74( . 
التكتل . 3 ذلك  يكون يف  اأن  مانع  فال  لالأفراد،  العلمية  احلرية  التكتل  هذا  يعطي  اأن 

الإ�ضالمي �ضخ�ضان اأحدهما يخالف الآخر، لأننا نعتقد )اأن كلنّ خري يف اتباع من �ضلف، و 
كل �رص يف ابتداع من خلف( )75( .

اأن يفهم اأفراد الأحزاب الإ�ضالم فهمًا �ضحيحًا و يرتبوا عليه.. 4
الهتمام الأكرب بالنوع ل بالعدد، فلي�ض العربة بالأن�ضار بقدر الهتمام بنوعية . 5

الأن�ضار واأفكارهم واإ�ضهامهم يف خدمة املجتمعات.
اأن يكون اجتهاد احلزب من�ضبطًا ب�رصائع الإ�ضالم واأحكامه؛ وذلك لأننّ احلاكمية يف . 6

ُم َوَلـِكنَّ  اُه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيِّ ِ اأََمَر اأَلَّ َتْعُبُدواْ اإِلَّ اإِيَّ ْكُم اإِلَّ لِلرّ الإ�ضالم هلل تعاىل لقوله: {اإِِن احْلُ
ا�ِس لَ َيْعَلُموَن} )76( . اأَْكَثَ النَّ

وعدم . 7 اهلل  بحبل  والعت�ضام  بالوحدة  الآمرة  الت�رصيع  بقواعد  احلزب  يلتزم  اأن 
التفرق، واأن يغر�ض يف نفو�ض منت�ضبيه اأنه ل يجوز لهم اأن يحملوا حقداً اأو �ضغينة اأو كرهًا 

لغريهم من الأحزاب الأخرى.
األ يكون همنّ احلزب هو جمرد ال�رصاع على ال�ضلطة كما هو حال الأحزاب ال�ضيا�ضية . 8

اليوم؛ بل اإن وظيفة احلزب الرئي�ضة ينبغي اأن تكون الجتهاد من اأجل حتقيق م�ضلحة الأمة 
فقط، �ضواء كان هذا احلزب يف ال�ضلطة اأم خارجها. )77( 

من . 9 بدين  ي�ضتخف  واأل  ال�رصيعة،  وقطعيات  الأمة  ثوابت  احلزب  هذا  يحرتم  اأن 
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الأديان.
اأن يعمل هذا احلزب ل�ضالح الأمة، ول يكون عميال لأي جهة خارجية، اأو امتداداً . 10

اإىل حزب خارجي.
احلزبي . 11 اللتزام  البديل عن  هو  لالأمة  العامة  وامل�ضالح  باحلق  اللتزام  يكون  اأن 

الذي تقرره الأحزاب العلمانية، فالذي يحكم القرار والختيار هو احلق وامل�ضلحة، ولي�ض 
جمرد النتماء اإىل احلزب.

اأن تنهج الأحزاب اأ�ضلوب التنا�ضح، فالتعدد ل يعني التفرنّق، بل هو تعدد تنوع ل . 12
تعدد تعار�ض. )78( 

اأن منينّز بني الختالف الذي ُيقبل �رصعًا وبني من لي�ض له قائمة ليقوم عليها.. 13
ول . 14 اخلالق،  وجود  يف  اختالف  فال  خالف؛  حمل  الإ�ضالمية  العقيدة  تكون  ل  اأن 

اإما  فامل�ضاألة  م�ضاومة،  العقيدة حمل  تكون  اأن  تعاىل، ول يجوز  اهلل  اختالف يف حاكمية 
اإميان اأو كفر، ل �ضبيل لثالث بينهما. )79( 

البعد عن احتكار الدين، وذلك باعتبار فئة معينة جماعة امل�ضلمني ولي�ضت جماعة . 15
من امل�ضلمني، وهذا الفهم ما يخالف اإقرار الإ�ضالم للتعدد والختالف على م�ضتوى الفروع.

البعد عن تكفري الأ�ضخا�ض والقادة.. 16
ل يجوز ادعاء الع�ضمة، اإذ ل ع�ضمه لأحد بعد الأنبياء. )80( . 17
احرتام ظاهرة الختالف يف الراأي للتو�ضل اإىل ال�ضواب.. 18
مواكبة كل ما تقت�ضيه متطلبات احل�ضارة الإن�ضانية يف كل ع�رص وزمان.. 19
عدم ترك املجاهرة باحلق خ�ضية النا�ض على ح�ضاب احلقيقة.. 20
التاأ�ضي باملنهج النبوي، حيث الأخذ بنظام ال�ضورى، و�ضماع الن�ضيحة، ثم الأخذ . 21

با هو خري وم�ضلحة.
اأح�ضنت . 22 "اإن  عنه:  اهلل  ر�ضي  بكر  لأبي  خطبة  اأول  يف  جاء  كما  النقد  حق  اإقرار 

فاأعينوين، واإن اأ�ضاأت فقونّموين )81( «.
اإف�ضاح املجال لراأي املعار�ضة والإ�ضغاء لأربابها، مع حماولة اإقناعهم.. 23
التو�ضط يف حل امل�ضكالت الطارئة غري املن�ضو�ض على حكمها يف �ضوء مقا�ضد . 24

ال�رصيعة العامة، والن�ضباط ب�ضيا�ضتها وحكمتها القائمة على الو�ضطية والعتدال والرحمة 
وحب اخلري جلميع النا�ض. )82( 
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اخلامتة
اأحمد اهلل تعاىل اأن مننّ علينّ بامتام هذا العمل، واأ�ضاأله اأن يجعله خال�ضًا لوجهه الكرمي، 
لعدة  وقد خل�صت  القيامة،  الكرمي يف ميزان ح�ضناتنا يوم  والقارئ  اأجده  اأن  اهلل  واأ�ضاأل 

نتائج اأهمها: 
جاء القراآن الكرمي ليقدم للم�ضلمني منهجًا متكاماًل، وقدنّم مناذج تطبيقية لإدارة . 1

الختالف والتعاي�ض معه.
عن . 2 بالإقالع  اإقناعهم  ااأجل  من  ال�رصك  اأهل  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  جادل 
ال�رصك.
حتتمل كلمة احلزب معاين متعددة ح�رص الباحث منها �ضبعة.. 3
اأمر اهلل به . 4 الباحث لتعريف احلزب باأنه »جمموعة منظمة اجتمعت على ما  مييل 

ور�ضوله، للم�ضاركة يف احلياة ال�ضيا�ضية، بهدف اإقامة احلق والعدل، ورعاية م�ضالح الأمة«.
وردت كلمة حزب ب�ضيغة املفرد واجلمع والتثنية يف القراآن ع�رصين مرة، يف ثالث . 5

ع�رصة �ضورة.
عن . 6 جمملها  يف  تخرج  ل  متعددة  بعاٍن  النبوية  ال�ضنة  يف  احلزب  لفظ  ورد 

املعاين اللغوية.
ربط بع�ض علماء امل�ضلمني الأحزاب املعا�رصة بالتاريخ، ومنهم من اأنكر وجودها.. 7
بحث الأ�ضوليون م�ضاألة وجود الأحزاب حتت عنوان “هل احلق واحد اأم متعدد”.. 8
من الناحية الفقهية ميكن اإجمال اأقوال الفقهاء املعا�رصين يف ثالثة اأقوال )اجلواز . 9

املطلق، املنع املطلق، التف�ضيل( وقد اطماأنت نف�ض الباحث للقول الأول.
و�ضع الباحثون جمموعة من ال�ضوابط حول عالج التع�ضب لالأحزاب و اجلماعات . 10

)التي ل تخالف ال�رصيعة الإ�ضالمية( ، ذكر الباحث منها اأربعة وع�رصين، ويو�ضي الباحث 
الختالف  �ضوابط  وتعزيز  بن�رص  يو�ضي  كما  قًا،  معمنّ بحثًا  امل�ضاألة  هذه  بحث  بوا�ضلة 

احلزبي بني امل�ضلمني.



31

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد األربعون (2) - كانون 

اهلوامش
�ضورة هود اآية رقم 118.. 1
ابن منظور، حممد بن مكرم، ل�ضان العرب، ج1، �ض308، ط1، دار �ضادر، بريوت.. 2
�ضورة املوؤمنون اآية رقم 53.. 3
ابن فار�ض، اأحمد، معجم مقايي�ض اللغة، حتقيق عبد ال�ضالم هارون، ج2، �ض55، 197م، . 4

دار الفكر، بريوت.
ال، ج3، �ض459، ط1، دار اإحياء الرتاث . 5 ابن �ضيده، علي، املخ�ض�ض، حتقيق خليل جفنّ

العربي، بريوت.
�ض146، . 6 ج1،  الغامدي،  �ضعد  حتقيق  الكالم،  بتثليث  الأعالم  اإكمال  حممد،  اجلياين، 

اأم القرى. 1984م، جامعة 
ج2، . 7 املحققني،  من  جمموعة  القامو�ض،  جواهر  من  العرو�ض  تاج  د،  حممنّ الزَّبيدي، 

�ض261، دار الهداية.
الب�ضتاين، بطر�ض، قطر املحيط، ج1، �ض 293، مكتبة لبنان، بريوت.. 8
الهيئة . 9 الإ�ضالم، �ض80، ط1، مطابع  الد�ضتوري يف  ال�ضيا�ضي  الفقه  الوحيدي، فتحي، 

اخلريية، غزة.
عداون، عاطف، جذور علم ال�ضيا�ضة، �ض80، دار الب�ضري للطباعة والن�رص والتوزيع، غزه . 10

١٩٩٧م.
الإعالم . 11 دار  ط1،   ،4 �ض  الإ�ضالمية،  الدولة  يف  ال�ضيا�ضية  التعددية  �ضالح،  ال�ضاوي، 

الدويل.
12 .http:// al7our.maktoob� اأمتنا« على الرابط  اا�رص رفعت »ال�ضيا�ضة همنّ وفن، م�ضري 

blog.com. علي �ضمب�ض، العلوم ال�ضيا�ضية، �ض80، مطبعة الدار اجلماهريية، بنغازي.

�ضبيل . 13 دار  �ض13،  الإ�ضالم،  يف  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  الرحمن،  �ضفي  املباركفوري، 
املوؤمنني، القاهرة.

العربي، . 14 الفكر  دار  �ض71،  املعا�رص،  العامل  يف  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  احلليم،  عبد  نبيلة 
القاهرة، م�رص.

م�ضري عمر احلبل، امل�ضاركة يف احلياة ال�ضيا�ضية يف ظل اأنظمة احلكم املعا�رصة )درا�ضة . 15
فقهية مقارنة( ، ر�ضالة ماج�ضتري، اإ�رصاف مازن هنية، الرابط

http:// www.drmazen.ps/ sub_index.php



32

أ. سمير محمد عواودةالتعددية احلزبية وضوابطها من منظور إسالمي

ابن تيمية، اأحمد، جمموعة الر�ضائل، علنّق عليه حممد ر�ضا، ج1، �ض 153، جلنة الرتاث . 16
العربي.

�ضورة املائدة اآية رقم 5، �ضورة املوؤمنون اآية رقم 53، �ضورة الروم اآية رقم 32، �ضورة . 17
 22 رقم  اآية  املجادلة  �ضورة  مرتني،   19 رقم  اآية  املجادلة  �ضورة   ،6 اآية رقم  فاطر 

مرتني.
�ضورة الكهف اآية رقم 12.. 18
�ضورة هود اآية رقم 17، �ضورة الرعد اآية رقم 36، �ضورة مرمي اآية رقم 37، �ضورة الأحزاب . 19

�ضورة   ،30 و   5 الآيات  غافر  �ضورة   ،22 رقم  اآية  الأحزاب  �ضورة  20 مرتني،  رقم  اآية 
الزخرف اآية رقم 65، �ضورة �ض الآيات 11و 13.

�ضورة املائدة اآية رقم 56.. 20
واإبراهيم . 21 الربدوين  اأحمد  حتقيق  القراآن،  لأحكام  اجلامع  اأحمد،  بن  حممد  القرطبي، 

اأطفي�ض، ج6، �ض222، ط2، دار الكتب امل�رصية – القاهرة.
�ضورة املجادلة اآية رقم 22.. 22
الطربي، جامع البيان يف تاأويل القراآن، ج23، �ض256.. 23
�ضورة الزخرف اآية رقم 65.. 24
القرطبي، تف�ضري القراآن، ج16، �ض109.. 25
�ضورة املجادلة اآية رقم 19.. 26
الطربي، تف�ضري القراآن، ج23، �ض255.. 27
�ضورة هود اآية رقم 17.. 28
ال�ضعدي، عبد الرحمن بن نا�رص، تي�ضري الكرمي الرحمن يف تف�ضري كالم املنان، حتقيق . 29

عبد الرحمن اللويحق، ج1، �ض 379، ط1، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت.
اإ�ضناده �ضعيف، . 30 باأن  الأرنوؤوط  امل�ضند، ج4، �ض9، حكم عليه �ضعيب  اأحمد بن حنبل، 

موؤ�ض�ضة قرطبة، القاهرة..
برقم . 31 �ض44،  ج4،  ط1،  النا�رص،  حممد  حتقيق  ال�ضحيح،  اجلامع  حممد،  البخاري، 

2933، دار طوق النجاة.
الكتب . 32 دار  �ض522،  ج2،  مالك،  الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �رصح  حممد،  الزرقاين، 

العلمية، بريوت.



33

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد األربعون (2) - كانون 

اأحمد بن حنبل، امل�ضند ج3، �ض105، علنّق �ضعيب الأرنوؤوط: اإ�ضناده �ضحيح على �رصط . 33
ال�ضيخني.

اأخرجه اأحمد بن حنبل يف م�ضنده، ج1، �ض280، برقم 2531، وحكم عليه ال�ضيخ �ضعيب . 34
الأرنوؤوط باأنه �ضحيح على �رصط م�ضلم.

�ضورة النحل اآية رقم 125.. 35
�ضورة هود اآية رقم 32.. 36
ابن عطية، عبد احلق، املحرر الوجيز يف تف�ضري الكتاب العزيز، ج3، �ض165، ط1، دار . 37

الكتب العلمية، بريوت
�ضورة البقرة اآية رقم 258.. 38
�ضاكر، ج1، �ض21، . 39 اأحمد حممد  الأحكام، حتقيق  اأ�ضول  الإحكام يف  ابن حزم، علي، 

ط1، دار الآفاق اجلديدة، بريوت.
�ضورة ف�ضلت اآية رقم 26.. 40
�ضورة العنكبوت اآية رقم 46.. 41
الطربي، حممد بن جرير، تف�ضري الطربي )جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن( حتقيق عبد . 42

اهلل الرتكي، ط1، ج18، �ض417، ط1، دار هجر، م�رص.
513، ط3، مكتبة . 43 اآيات الأحكام، ج2، �ض  ال�ضابوين، حممد، روائع البيان يف تف�ضري 

الغزايل، دم�ضق.
ال�ضاوي، �ضالح، التعددية ال�ضيا�ضية يف الدولة الإ�ضالمية، �ض47.. 44
عمارة، حممد، الإ�ضالم وفل�ضفة احلكم، �ض59، دار ال�رصوق، القاهرة. ومن اأن�ضار هذا . 45

القول اأي�ضًا ال�ضيخ م�ضطفى الزرقا، عدنان �ضعد الدين » مراقب الإخوان يف �ضوريا �ضنة 
اأبو ال�ضعود، تقي الدين النبهاين، الإمام ح�ضن البنا موؤ�ض�ض جماعة  1975م«، حممود 

الإخوان امل�ضلمني، ال�ضيخ �ضعيد حوى.
ج1، . 46 احلميد،  عبد  حممد  حتقيق  الفقه،  اأ�ضول  يف  امل�ضودة  ال�ضالم،  عبد  تيمية،  ابن 

�ض477، املدين – القاهرة. الإ�ضنوي، جمال الدين، نهاية ال�ضول �رصح منهاج الو�ضول، 
ج2، �ض318، ط1، دار الكتب العلمية، لبنان. ال�ضريازي، اإبراهيم، اللمع يف اأ�ضول الفقه، 

ج1، �ض72، ط1، دار الكتب العلمية بريوت.
على . 47 ال�ضالم،  عبد  اهلل  عبد  اإ�ضالمي«  منظور  من  واحلزبية  ال�ضيا�ضية  درا�ضة«التعددية 
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 http:// www.islameiat.com/ Pages/ Subjects/ الرابط
على . 48 الإ�ضالمية، مقال  الدول  احلزبي يف  بالنظام  ال�ضيا�ضي  العمل  الدين،  �ضعد  هاليل، 

http:// www.saadhelaly.com موقع الدكتور اللكرتوين على الرابط
�ضورة يو�ضف اآية 55.. 49
ابن كثري، اإ�ضماعيل، تف�ضري القراآن العظيم، ط1، ج4، 339، دار الكتب العلمية، بريوت. 50
�ضورة التوبة، اآية رقم 122.. 51
�ضورة الإ�رصاء، اآية رقم 34.. 52
البخاري، �ضحيح البخاري، ج3، �ض92، برقم 2273.. 53
اأبو داود، �ضليمان بن الأ�ضعث، �ضنن اأبي داود، حتقيق �ضعيب الأرنوؤوط وحكم عليه بان . 54

اإ�ضناده �ضحيح، ط1، ج6، �ض349، برقم 4291، دار الر�ضالة، بريوت.
درا�ضة بعنوان التعددية ال�ضيا�ضية واحلزبية من منظور اإ�ضالمي، الفاحت عبد ال�ضالم على . 55

الرابط: 
http:// www.islameiat.com/ Pages/ Subjects/ Default.aspx?id=13856&cat_
id=10 

اأبو زيد، بكر، حكم النتماء اإىل الفرق والأحزاب واجلماعات الإ�ضالمية، ط1، �ض110، . 56
داراحلرمني، القاهرة

املباركفوري، �ضفي الرحمن، الأحزاب ال�ضيا�ضية، �ض35.. 57
يف كتابه اأبجديات الت�ضور الإ�ضالمي �ض 74.. 58
يف كتابه الإ�ضالم والع�رص احلديث �ض 45.. 59
�ضحيح . 60 احلجاج،  بن  م�ضلم   .7149 برقم  �ض64،  ج9،  البخاري،  �ضحيح  البخاري، 

م�ضلم، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، ج3، �ض1456، برقم 1733، دار اإحياء الرتاث 
العربي، بريوت.

البخاري، �ضحيح البخاري، ج8، �ض178، برقم 6622.. 61
العربي، . 62 الرتاث  اإحياء  دار  م�ضلم، ط2، ج12، �ض210،  النووي، يحيى، �رصح �ضحيح 

بريوت.
ال�ضاوي، التعددية ال�ضيا�ضية يف الدولة الإ�ضالمية، �ض 56.. 63
البخاري، �ضحيح البخاري، ج9، �ض62، برقم 7142.. 64
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باأمريكا �ضنة 2006م، على الرابط
http:// hishamadvocate2.blogspot.com/ 2011/ 06/ blog� post_3485.html

بحث الإ�ضالم والدميقراطية، �ض 84.. 71
�ضورة املطففني، اآية رقم 26.. 72
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الألباين، �ضل�ضلة الهدى والنور، 1/ 320.. 74
املرجع ال�ضابق. 75
�ضورة يو�ضف، اآية رقم 40.. 76
ال�ضو�ضي، ماهر، العمل احلزبي يف ميزان الإ�ضالم على الرابط. 77

http:// site.iugaza.edu.ps/ msousi

عودة، مراد، التعددية ال�ضيا�ضية يف املجتمع الإ�ضالمي بني الختالف امل�رصوع والتفرق . 78
املمنوع، جامعة اجلوف، اململكة العربية ال�ضعودية 2012.

مقال بعنوان اخلالف والختالف �ضوابط وخطوط حمراء، على الرابط. 79
http:// www.naqed.info/ naqed/ thought/ 

�ضربي حممد خليل، اأ�ضتاذ بجامعه اخلرطوم على الرابط. 80
https:// drsabrikhalil.wordpress.com

الطربي، حممد، تاريخ الر�ضل وامللوك، ط2، ج3، �ض210، دار الرتاث، بريوت.. 81
نورالدين بوكرديد، حرية التعبري يف الإ�ضالم حقيقتها و�ضوابطها، على الرابط. 82

http:// www.albayan.co.uk/ Articl.
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قائمة املراجع واملصادر

القراآن الكرمي ●
اأحمد بن حنبل، امل�ضند، موؤ�ض�ضة قرطبة، القاهرة.. 1
العلمية، . 2 الكتب  دار  ط1،  الو�ضول،  منهاج  �رصح  ال�ضول  نهاية  الدين،  جمال  الإ�ضنوي، 

لبنان.
البخاري، حممد، اجلامع ال�ضحيح، حتقيق حممد النا�رص، ط1، دار طوق النجاة.. 3
الب�ضتاين، بطر�ض، قطر املحيط، مكتبة لبنان، بريوت.. 4
ابن تيمية، اأحمد، جمموعة الر�ضائل، علنّق عليه حممد ر�ضا، جلنة الرتاث العربي.. 5
6 . – اأ�ضول الفقه، حتقيق حممد عبد احلميد، املدين  ابن تيمية، عبد ال�ضالم، امل�ضودة يف 

القاهرة. 
اجلياين، حممد، اإكمال الأعالم بتثليث الكالم، حتقيق �ضعد الغامدي، جامعة اأم القرى.. 7
ابن حزم، علي، الإحكام يف اأ�ضول الأحكام، حتقيق اأحمد حممد �ضاكر، ط1، دار الآفاق . 8

اجلديدة، بريوت.
اأبو داود، �ضليمان بن الأ�ضعث، �ضنن اأبي داود، حتقيق �ضعيب الأرنوؤوط، ط1، دار الر�ضالة، . 9

بريوت.
ابن فار�ض، اأحمد، معجم مقايي�ض اللغة، حتقيق عبد ال�ضالم هارون، دار الفكر، بريوت.. 10
ال، ط1، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.. 11 ابن �ضيده، علي، املخ�ض�ض، حتقيق خليل جفنّ
د، تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، جمموعة من املحققني، دار الهداية.. 12 الزَّبيدي، حممنّ
الزرقاين، حممد، �رصح الزرقاين على موطاأ الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بريوت.. 13
دار . 14 ط1،  الإ�ضالمية،  واجلماعات  والأحزاب  الفرق  اإىل  النتماء  حكم  بكر،  زيد،  اأبو 

احلرمني، القاهرة
ال�ضعدي، عبد الرحمن بن نا�رص، تي�ضري الكرمي الرحمن يف تف�ضري كالم املنان، حتقيق . 15

عبد الرحمن اللويحق، ط1، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت.
ال�ضو�ضي، ماهر، العمل احلزبي يف ميزان الإ�ضالم على الرابط. 16

http:// site.iugaza.edu.ps/ msousi
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https:// drsabrikhalil.wordpress.com

الطربي، حممد بن جرير، تف�ضري الطربي )جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن( حتقيق عبد . 21
اهلل الرتكي، ط1، دار هجر، م�رص.

الطربي، حممد، تاريخ الر�ضل وامللوك، ط2، دار الرتاث، بريوت.. 22
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غزة.
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 )عبد املنعم حليمة( اأبو ب�ضري الطرطو�ضي، . 25
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ابن عطية، عبد احلق، املحرر الوجيز يف تف�ضري الكتاب العزيز، ط1، دار الكتب العلمية، . 27

بريوت
علي �ضمب�ض، العلوم ال�ضيا�ضية، مطبعة الدار اجلماهريية، بنغازي.. 28
عمارة، حممد، الإ�ضالم وفل�ضفة احلكم، دار ال�رصوق، القاهرة.. 29
عودة، مراد، التعددية ال�ضيا�ضية يف املجتمع الإ�ضالمي بني الختالف امل�رصوع والتفرق . 30

املمنوع، جامعة اجلوف، اململكة العربية ال�ضعودية 2012م.
الفاحت عبد ال�ضالم، درا�ضة بعنوان التعددية ال�ضيا�ضية واحلزبية من منظور اإ�ضالمي، على . 31

الرابط: 
http:// www.islameiat.com/ Pages/ Subjects/ Default.aspx?id=13856&cat_
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الفنجري، اأحمد، احلرية ال�ضيا�ضية يف الإ�ضالم، ط2، دار القلم.. 32
القرطبي، حممد، اجلامع لأحكام القراآن، حتقيق اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ض، ط2، . 33
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دار الكتب امل�رصية – القاهرة.
ابن كثري، اإ�ضماعيل، تف�ضري القراآن العظيم، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت. 34
املوؤمنني، . 35 �ضبيل  دار  الإ�ضالم،  يف  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  الرحمن،  �ضفي  املباركفوري، 

القاهرة.
بحث . 36 الإ�ضالم(  يف  ال�ضيا�ضية  )التعددية  بعنوان  بحث  باأمريكا  ال�رصيعة  فقهاء  جممع 

مقدم �ضنة 2006م، على الرابط
http:// hishamadvocate2.blogspot.com/ 2011/ 06/ blog� post_3485.html
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فقهية مقارنة( ، ر�ضالة ماج�ضتري، اإ�رصاف مازن هنية، الرابط

http:// www.drmazen.ps/ sub_index.php

الرتاث . 38 اإحياء  دار  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق  م�ضلم،  �ضحيح  احلجاج،  بن  م�ضلم 
العربي، بريوت.

ابن منظور، حممد بن مكرم، ل�ضان العرب، ط1، دار �ضادر، بريوت.. 39
القاهرة، . 40 العربي،  الفكر  دار  املعا�رص،  العامل  ال�ضيا�ضية يف  الأحزاب  احلليم،  نبيلة عبد 

م�رص.
نورالدين بوكرديد، حرية التعبري يف الإ�ضالم حقيقتها و�ضوابطه على الرابط. 41

http:// www.albayan.co.uk/ Articl.

النووي، يحيى، �رصح �ضحيح م�ضلم، ط2، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.. 42
على . 43 الإ�ضالمية، مقال  الدول  احلزبي يف  بالنظام  ال�ضيا�ضي  العمل  الدين،  �ضعد  هاليل، 

http:// www.saadhelaly.com موقع الدكتور اللكرتوين على الرابط
يا�رص رفعت »ال�ضيا�ضة همنّ وفن، م�ضري اأمتنا« على الرابط. 44

http:// al7our.maktoobblog.com.


