


حكـم التعدديـة الحزبيـة 
اإلسـالم فـي  السياسيـة 

سلسلة طباعة الكتب السلفية )44(

إعــداد:

أ.د: حمد بن محمد الهاجري

رئيس قسم الفقه املقارن والسياسة الرشعية
 كلية الرشيعة - جامعة الكويت



x



حكم التعددية الحزبية السياسية في اإلسالم

-3-

الرشائع  أفضل  نلا  ورشع  اإلسالم،  دلين  هدانا  اذلي  هلل  احلمد 
ومن  للظالم،  املبّدد  انلور  إىل  هدي  رشائعه  احتذى  من  واألحاكم، 

تنكب رشيعته اعش ف حرية َيْعَمُه ِف َريِْبِه ىلع ادلوام.

والصالة والسالم ىلع انليب اإلمام، اذلي ختم اهلل به الرسالة وانلبوة 
صىل  واألعوام،  ادلهور  مر  ىلع  واخلري  اهلدى  هو  فرشعه  األنام،  ف 
إىل بإحساٍن  تبعهم  ومن  األعالم،  األئمة  وصحبه  آهل  وىلع  عليه   اهلل 

يوم ادلين.

أما بعد: 

يبينوا  أن  وابلصرية  العلم  أويل  ىلع  العهد  أخذ  قد  تعاىل  اهلل  فإّن 
هذا  كتم  من  وتوّعد  واحلكمة،  اآليات  من  إيلهم  اهلل  نزل  ما  للناس 

اهلدى بالوعيد الشديد، ونىه عنه انليه األكيد.

اعفية  ف  األوىل  عصورها  ف  املحمدية  األمة  هذه  اعشت  وقد 
واتلحاكم  والسنة،  القرآن  إىل  احلكم  ف  فيها  املرجع  واكن  وأمان، 

E
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األمة، فسلكوا مسالك األمم السابقة الضالة، ف اتلنكر لرشيعة رب 
الوضعية،  والقوانني  البرشية،  بادلساتري  عنها  واالعتياض  العاملني، 

وهذا أمر خطري ال ختىف خطورته ىلع من عنده أدىن إملام بالرشيعة.

عباد  ف  اهلل  رشيعة  تطبيق  عن  اخلارجة  األنظمة  هذه  ظل  ويف 
ولم  وجبرها،  بعجرها  الغربية  انلظم  اإلسالمية  األمة  استوردت  اهلل، 
بالكنيسة  كفرت  الغربية  فاألمة  ادلينية،  الفروق  ذلك  ف  تُراع 
الوسطى، العصور  ف  انلاس  صدور  ىلع  جثوا  اذلين   ورجاالتها 
اثلورة  فقامت  صورها،  بكّل  واحلضارة  للتقدم  اعئق  أكرب  واكنوا 
للعباد  العباد  استعبدت  اليت  املقيتة،  اثليوقراطية  هذه  ىلع  الفرنسية 

وليس لرب العباد.

الغربية  ادلول  تقدلت  حىت  الفرنسية  اثلورة  هذه  جنحت  إن  وما 
وإقصاء  املحرفة،  باألناجيل  الكفر  ف  الفرنيس  انلموذج  األخرى 
ادلين عن احلياة السياسية واالجتماعية، وحرص ادلين ف عالقة الفرد 

بربه، وإعطاء احلريات للناس بال قيد دين وال مشاعر مجاعة.

اليت  السياسية  احلزبية  اتلعددية  قامت  الليربايلة)))  هذه  ظل  ويف 

)1(   الليربايلة عبارة عن مذهب رأسمايل حيمل أفاكر ومبادئ أهمها ادلعوة إىل احلرية املطلقة ف 
امليدان السيايس خباصة، وأيضا اإلقتصادي. ينظر: موسوعة السياسة، عبد الوهاب الكيايل)566/5(.

هذه  ىلع  العهد  طال  حىت  والسنة،  الكتاب  به  جاء  ما  ىلع  واتلقايض 
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املعارضات  وتكوين  ادلولة،  داخل  األحزاب  تكوين  للناس  جتزي 
السياسية. واتلحالفات 

ثم قامت ادلول االستعمارية بالرتويج هلذه األفاكر اهلدامة املخالفة 

لإلسالم رصاحة، وخدعوا املسلمني وغريهم بشعارات فضفاضة براقة، 

ختلب أبلاب ادلهماء من انلاس، بسبب جهلهم بأصول ادلين وفروعه، 

ىلع  رواجا  فلقيت  اإلسالم،  ديار  إىل  األنظمة  هذه  الغربيون  وصدر 

حني غفلة من املسلمني.

واألدىه من ذلك واألمر: أّن بعض العرصيني من العقالنيني حاولوا 

إضفاء صفة الرشعية ىلع هذه األنظمة، وتلمسوا شبهات تلربير هذا 

األنظمة  هذه  يعارض  ال  اإلسالم  بأّن  بالعوام  مغررين  املشني،  العمل 

املستوردة، بل جعلها بعضهم صميم اإلسالم، وروح ادلين، متنّكرين 

أهل  ىلع  لزاما  فاكن  والسياسة،  احلكم  ف  املاضني  السلف  ملنهج 

من  األهواء  أهل  ورد شبهات  للناس،  احلقيقة  ببيان  يقوموا  أن  العلم 

العرصيني اذلين ال يقيمون للنصوص وزنا، وال ملنهج السلف الصالح 

عند  الالزم  باللسان،  اهلل  سبيل  ف  اجلهاد  من  وهذا  قيمًة،   

اتلياث الظلم لغياث األمم))). 

)1(   ينظر: املشاراكت السياسية املعارصة، حممد يرسي إبراهيم )ص65(.
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ذلا، حاولت تبيني احلق والصواب ف هذه املسألة اخلطرية، متسلّحا 
ادلين،  ف  القدوة  هم  اذلين  الربانيني،  العلماء  وأقوال  الوحيني،  بأدلة 
املخالفة  األقوال  زيف  بيان  مع  الالحقني،  من  دربهم  ىلع  هم  ومن 
لقوهلم، ورّد شبهاتهم الاليت راموا اتلعلق بها، فأكون بذلك قد دعوت 
هذه  من  الصحيح  اإلسالم  موقف  معرفة  رضورة  إىل  الكتاب  بهذا 
تطلق ىلع  فال  الوافدة  املفاهيم  هذه  ملثل  والقيود  والضوابط  اتلعددية 
عالتها ، ولعله أن يكون بلنة مهمة تلحريك اهلمم واستنفار العزائم 
لصياغة رد إساليم متني ىلع املرشوع الغريب اذلي يُكاد به لإلسالم 

واملسلمني منذ قرون.

والرشاد،  للصواب  ابلحث  هذا  ف  يوفقين  أن  املسؤول  تعاىل  واهلل 
وأن جيعله يل ذخراً يلوم املعاد.

 خطة البحث:

وهذا ابلحث يتكون من مقدمة، وتمهيد، ومبحثني وخاتمة.

أما املقدمة، ففيها االفتتاحية، وبيان خطورة هذه انلازلة، مع بيان 
السبب ادلايع إىل الكتابة فيها، وخطة ابلحث ومنهجه.
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ونشأة  اإلساليم،  انلظام  ف  احلكم  أصول  بيان  ففيه  اتلمهيد،  أما 
اتلعددية احلزبية السياسية ف الغرب واإلسالم، وفيه أربعة مطالب: 

املطلب األول: أصول احلكم ف انلظام السيايس اإلساليم.

املطلب اثلاين: تعريف اتلعددية احلزبية السياسية ف اللغة واالصطالح.

املطلب اثلالث: نشأة اتلعددية احلزبية السياسية ف الغرب.

املطلب الرابع: نشأة اتلعددية احلزبية السياسية ف ادلولة اإلسالمية.

وإقامة  السياسية  احلزبية  اتلعّددية  فيف حكم  األول:  املبحث  أما 
األحزاب ف ادلولة اإلسالمية واالنتماء إيلها، وفيه مطلبان:

املطلب األول: موقف العلماء الربانيني ف ذلك. 

املطلب اثلاين: موقف أصحاب االجتاه العقالين املعارص و املتأثرين 
به ومناقشتهم. 

املبحث اثلاين: اتلحالف مع األحزاب، وفيه مطلبان:

املطلب األول: معىن اتلحالف لغة واصطالحاً.

املطلب اثلاين:حكم اتلحالف مع األحزاب.

أما اخلاتمة، ففيها أهم انلتائج اليت توصلت إيلها.
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 منهج البحث: 

ىلع  معتمداً  واالستنبايط،  االستقرايئ  املنهج  ابلحث  ف  اتبعت 
انلصوص املتعلقة بموضواعت ابلحث، كما استأنست بكالم العلماء 
السابقني واملعارصين مع االلزتام بعباراتهم عند احلاجة، وألفت بينها 

تلقرير أحاكم املسائل.

املنهج  ذلك  ف  متبعاً  الفقهاء  ومذاهب  العلماء  أقوال  بني  وازنت   -1
العليم ف توثيق انلقول.

2- عزوت اآليات وأجزاَءها إىل سورها ف املصحف الرشيف مع ذكر 
رقم اآلية.

3-خّرجت األحاديث ف كتب السنة مع احلكم عليها صحًة وضعفاً، 
إال أن يكون احلديث ف الصحيحني أو أحدهما، فإنين أكتيف عندئذ 

منهما. بتخرجيه 

4- رشحت اللكمات الغريبة واملصطلحات العلمية.

5- ختمت ابلحث بذكر نتاجئه.

6- ذيلت ابلحث بثبت للمصادر واملراجع، وبفهرس للموضواعت.

واهلل  تعاىل أسأل اتلوفيق والسداد، واهلدي إىل الرشاد، وصىل اهلل 
ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم.
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التمهيد في بيان أصول الحكم في النظام اإلسالمي، 

ونشأة التعددية الحزبية السياسية في الغرب واإلسالم.

وفيه  أربعة مطالب: 

المطلب األول

 أصول الحكم في النظام السياسي اإلسالمي.

الشارع  أرىس  قد  متاكمل،  أصيل  نظام  اإلسالم  ف  السياسة  نظام 
مزّيته  رفيعة،  أسس  ىلع  يقوم  فهو  قوائمه،  وثّبت  داعئمه،  احلكيم 
احلكم  سياسات  أن  كما  البرشية،  األنظمة  عن  الزمان  أطوار  عرب 
القرآن  وتعاىل ىف  اهلل سبحانه  نابعة من كالم  اإلسالم  وترشيعاته ىف 
ينطق  الكريم حممد -- اذلى ال  الكريم وأحاديث رسوهل 
عن اهلوى إن هو إال وىح يوىح، جند أن انلظام اإلسالىم ظهر ىف أوآخر 

القرن السادس ميالدى وبداية القرن السابع امليالدى.

اإلسالم،  ىف  احلكم  كيفية  َبنيَّ  شامل  نظام  اإلسالىم  فانلظام     
تنظيم  وكيفية  اإلجتماعية،  العالقات  وطبيعة  املايلة  والسياسات 
واملساواة، والعدل  والعمل  الشورى  ىلع  ويعتمد  األرسية،   احلياة 
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بما يضمن صالح املجتمع اإلسالىم ىف دنياه وآخرته، ))).

وفيما يأيت بيان أهم األسس واألصول بإجياز:

  األصل األول: السيادة للشرع:

واحلاكمية هلل  السيادة  أن  اإلسالم ىلع  احلكم ف  نظام  يقوم       
سبحانه وتعاىل، وأن اخلليفة أو األمري ونوابهم إنما هم أمناء وراعون 
يقول  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  أوامر  تنفيذ  ذلك  ىف  يلزتمون  لشعوبهم 

:زب ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  گ   اهلل سبحانه 

ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  رب))) ، وقال تعاىل:زب ې   ى  ى  

ڌ         ڌ   زب  سبحانه:  وقوهل  رب)))،  وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

أن  ىلع  نستدل  الكريمة  اآليات  هذه  ومن  رب)))،  کگ    ک   ک  
السلطة ف شخص  وتعاىل وضع  وأنه سبحانه  السلطان،  هل  اهلل وحده 
احلاكم يلحكم برشع اهلل وحكِمِه،  وهو املعيار اذلى يرتكز عليه 
نظام ادلولة ىف اإلسالم، ويتأكد هذا املفهوم ىف لكمة الصحاىب اجلليل 
)1(   ينظر: انلظام السيايس ف االسالم، نعمان عبد الرزاق السامرايئ )ص14(، وانلظم السياسية، 

ثروت ابلدوي )10/1(، والوجزي ف انلظم السياسية، نعمان أمحد اخلطيب )ص144( .
)2(   سورة يوسف ]اآلية:40[.
)3(   سورة املائدة ]اآلية:45[.
)4(   سورة احلـج ]اآلية:41[.
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وفاة  بعد  املسلمني  خليفة  بويع  عندما    الصديق  أبوبكر 
حيث  أمجعني  اخللق  أفضل   -- حممد  الكريم  اهلل  رسول 
خبريكم،  ولست  عليكم  ويلت  وقال:»لقد  املسلمني  مجع  ىف  خطب 
اهلل  أطعت  ما  فقوموىن،أطيعوىن  أسأت  وإن  فأعينوىن،  أحسنت  فإن 

فيكم، فإن عصيته فال طاعة ىل عليكم«)))، وعليه فإن أمة اإلسالم 
إدارة ىف  هلا  راع  إال  اخلليفة  وما  وتفصيال،  مجلة  للرشع   خاضعة 

أمور الرعية والعباد))).  

  األصل الثاين: الوالء والرباء هلل ثم للمسلمني:

وحده  وتعاىل  سبحانه  هلل  الوالء  فيها  يتوحد  دولة  اإلسالم  دولة 

جيعل  اإلسالم  دولة  ىف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وتوحيد  األحد،  الواحد 

واتلضاد  الفرقة  ختلق  الىت  األخرى  الوالءات  من  حمررين  انلاس 

اإلسالم  أمة  بني  الوحدة  خيلق  اهلل  توحيد  إّن  حيث  انلاس  بني 

اجلاهلية  العصبيات  مجيع  فتتالىش  األخرى،  الوالءات  ويسقط 

العظيم. األصل  هذا  أمام  الشخصية  واتلقديسات  القبلية   واحلميات 

)1(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية، هشام آل برغش)ص138(.
احلل  وحتمية  السامرايئ)ص16(،  الرزاق  عبد  نعمان  االسالم،  ف  السيايس  انلظام  ينظر:     )2(
ابلدوي  ثروت  السياسية،  الفتوح)ص61(، وانلظم  أبو  املعايط  أبو  السيايس،  انلظام  اإلساليم ف 

)ص36(.
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تعاىل: اهلل  قال  والرباء،  هلل  الوالء  ظّل  ف  اإليمانية  األخوة   وتسود 
زب ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  رب))).

  األصل الثالث: الشورى منهج احلكم:

بين  اليت  السلطنة  وأسس  احلكم  قواعد  من  الشورى)))  تعترب 

ُمَشاوَرة 
ْ
عليها نظاُم احلكم السيايس ف اإلسالم، فينبيغ ىلع اإِلَمام ال

و 
َ
 إِمْجَااًع َصِحيحا حيْتَج بِِه، أ

َ
ِف لك َماال نَص ِفيِه َعن اهلل َورَُسوهل، َوال

َرب 
ْ
َواحل السياسة  ُمور 

ُ
أ ِسيَما ف   

َ
، َوال َقْطِعّ ِفيِه نَص اجتهادي غري  َما 

ة، َوَكَذا طرق َتنِْفيذ انلُُّصوص ِف َهِذه  َعامَّ
ْ
املبنية ىلع أساس املْصلَحة ال

َحاكما  لَيَْس  َفُهَو   ، َماَكن 
ْ
َوال َمان  الزَّ باْختاَلف  ختْتَلف  ِهَ  إِْذ  ُمور 

ُ ْ
األ

وسرية  َوالّسنة  كتاب 
ْ
ال بأدلة  ُمَقّيد  بل  الكثريون  م  يتََوهَّ َكَما  ُمطلًقا 

ُمْؤِمنني 
ْ
لل  وصف 

َّ
إِال الشورى  لم يرد ف  َولَو  ة،  َعامَّ

ْ
ال اِشدين  الرَّ ُلََفاء 

ْ
اخل

:  -- لَرُسوهل  َوقَوهل  رب)))،  ڻ   ں   ں   :زب 
َ

َتَعاىل  بقوهل 

)1(   سورة آل عمران ]اآلية:118[.
)2(   املراد بالشورى: طلب الرأي من أهله، وإجالة انلظر فيه، وصواًل إىل الرأي املوافق للصواب. 
ينظر: القاموس السيايس، )ص694(، والشورى ف الرشيعة اإلسالمية ، حسني بن حممد املهدي 

)ص28(.
)3(   سورة الشورى ]اآلية:38[.
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ْخبَار واآلْثَار 
َْ

زب ڤ  ڦ  ڦڦ  رب)))، لكىف، فَكيف َوقد ثبتَْت ِف األ
ِف  باملشاورة   -- للرسول  مر 

َ ْ
األ َهَذا  وَسبب  وََعمال،  قوال 

املَْصالح َهِذه  إِن 
فَ ة،  َعامَّ

ْ
ال ملصاحلها  ِعيَّة  رَشْ قَاِعَدة  جعله  مة، 

ْ
األ مر 

َ
 أ

باْختاَلف  الختالفها  حتديدها،  يُمكن   
َ

َوال ُفُروع، 
ْ
َوال الّشعب  َكِثرَية 

انلَّيِب  ن 
َ
أ  

َ
إِىل الّسلف  ُعلََماء  بعض  ذهب  َوقد  َماَكن، 

ْ
َوال َمان  الزَّ

قَاِعَدًة  جعِلَها  إَِراَدُة  فلوال  ُمَشاوَرة 
ْ
ال َعن  َغِنيا  َكَن    --

مره اهلل بَها))).
َ
ِعيًَّة ملا أ رَشْ

  األصل الرابع: السمع والطاعة لويل األمر:

السمع والطاعة لوالة األمر من املسلمني ف غري معصية اهلل أصل 

جممع عليه، وإن جاروا وظلموا، وفسقوا وفجروا، فإن أمروا بمعصية 

فال طاعة.

تواترت  اليت  الواضحة  الرشعية  انلصوص  اإلمجاع مبين ىلع  وهذا 

بذلك، ومنها ما يأيت: 

1 - قول اهلل تعاىل: زب ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  

)1(   سورة آل عمران]اآلية:154[.
)2(   ينظر: اخلالفة، حممد رشيد رضا )ص38(، وانلظام السيايس ف اإلسالم، )ص.17(.
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یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  

ىت  يت  جث  مث  رب ))). 

قال ابن كثري رمحه اهلل: والظاهر واهلل أعلم أنها اعمة ف لك أويل 
األمر من األمراء والعلماء))). 

قَاَل:  أنه   -- َِّعْن انلَّيِب  ُعَمَر  ابِْن  – حديث   2
اَعُة فيما أحب وكره إال أن يُْؤَمْر بَِمْعِصيَة،  ْمُع َوالطَّ »ىلع املرء املسلم السَّ

 َطاَعَة«))).
َ

ِمَر بَِمْعِصيٍَة فَاَل َسْمَع َوال
ُ
إَِذا أ

فَ

يسمع هل مطلقاً ف لك  بمعصية فال  أمر  إذا  أنه  يفهم من ذلك  وال 
أوامره، بل يسمع هل ويطاع مطلقاً إال ف املعصية فال سمع وال طاعة.



)1(   سورة النساء ]اآلية :59[. 
)2(   تفسري القرآن العظيم )518/1(.

)3(   أخرجه ابلخاري ف كتاب اجلهاد والسري، باب السمع والطاعة لإلمام، )2612/6(، ومسلم ف 
كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة اإلمام ف غري معصية وحتريمها ف املعصية، )1469/3(.
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الثاني: المطلب 

تعريف التعددية الحزبية السياسية في اللغة واالصطالح:

لكمات  ثالث  من  مركب  السياسية«  احلزبية  »اتلعددية  مصطلح 
ىلع  وجريا  السياسية،  واثلاثلة:  احلزبية،  واثلانية:  اتلعددية،  إحداها: 
مركباً  نعرفه  ثم  حدة،  ىلع  مفردة  لك  سنعرف  فإننا  اتلعاريف  أصول 

باعتبارها َعلَما ىلع مفهوم معني، فأقول:  

احلزبي�ة  )التعددية  الوصفي  املركب  مفردات  تعريف   : أواًل 
السياسية(:

والعدد  العّد  من  مأخوذ  صنايّع  مصدر  اللغة:  يف  )-»اتلعددية« 
أي  اليشء:  وتعّدد  د،  ُمتعدِّ فهو  ًدا،  تعدُّ د،  َيتَعدَّ َد  تعدَّ يقال:  واتلعدد 
واالزدياد،  الكرثة  اتلعدد:  وأصل  واحدا،  كن  بعدما  عدد،  ذا  صار 
من  أكرث  وصارت  َكرُثت،  و  زادت  أي  املشكالُت:  َدِت  تعدَّ منه: 
واتلعّددية وازديادها،  تنوّعها  والغايات:  احلاجات  د  وتعدُّ  واحدة، 

حادية ))). 
ُ
خالف األ

وأما اتلعددية يف مصطلح السياسيني: فنجد أن األفهام اضطربت 
كفة  ىلع  للتطبيق  قابال  ولكونه  تطبيقاته  تلباين  ماهيته؛  حتديد  ف 

انلظم وامليادين، ولكن يمكننا أن نقول:

)1(   ينظر: لسان العرب)282/3( ، القاموس املحيط)ص297(.
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إن اتلعددية تنبين ىلع معنيني أساسيني وهما:

أيا  البرش  بني  واإلختالف  واتلباين  اتلنوع  بوجود  اإلقرار  األول: 
كن هذا اتلنوع واإلختالف.

اثلاين: وضع مناهج وأسس حتكم هذا اتلنوع واإلختالف، تعتمد 
ىلع لكيات جامعة حتيم املجتمعات من خماطر ومزالق اخلالفات))).  

مأخوذ  احلاء-  -بكرس  احلزب  إىل  نسبة  فيه  لغة:  )-»احلزبية« 
ويطلق   ، اليشء  جتمع  اتلحزب:  وأصل   ، حتزبا  يتحزب  حتزب  من 

زب ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ    اتلزنيل:  ويف  انلَّاس،  ِمَن  نُْف  والصِّ  ، الطائفة   ىلع 
واجلمع   ، جتمعوا  وحتزبوا   ، َواِحٌد  َهَواُهْم  َطائَِفٍة  لُكُّ  ي 

َ
أ  ، رب)))  ۅ    

أحزاب))). 

قوة  فيها  واجلماعة  الشديدة،  الغليظة  األرض  أيضاً:  واحلزب 
وصالبة، وحتزبوا وحازبوا: أي جتمعوا وتنارصوا وتعصبوا، ويف حديث 

اإلفك :»وطفقت محنة حتازب هلا«))) أي تتعصب .

)1(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية ، هشام آل برغش)ص138(.
)2(   سورة املؤمنون ]اآلية :53[.

)3(   ينظر: مقاييس اللغة )55/2(.
ف  ومسلم   ،)1517/4(  ،)3910( برقم  اإلفك  حديث  باب  صحيحه،  ف  اابلخاري  أخرجه     )4(

صحيحه، باب ف اإلفك وتوبة القاذف، برقم )2770( )2129/4(.



حكم التعددية الحزبية السياسية في اإلسالم

-17-

 ويطلق ىلع لك قوم تشالكت أهواؤهم وأعماهلم، قال ابن األعرايب:
»احلزب اجلماعة، ولك قوم تشالكت أهواؤهم«))).

ومما سبق خنلص إىل أن أصل لكمة حزب: ه الطائفة من لك يشء 
تتعصب ألمر ما إما لفكرة أو رغبة خاصة أو هوى معني أو شخص 
ما، وسواء تالىق أفراد املتحزبني أم ال و احتدت أزمانهم وأمكنتهم أم 

لم تتحد، فيكيف تشالك القلوب واألعمال))).

وأما احلزب ف االصطالح السيايس: فقد تعددت تعاريف ابلاحثني 
هل من منظور إساليم، وذلك الختالف االعتبارات العقدية والفكرية 
واثلقافية، دلى هؤالء، فمفهوم احلزب عند الليربايلني))) غري مفهومه 

عند املاركسيني)))، وهكذا.

فاحلزب عند الليربايلني عبارة عن »تنظيم دائم يتحرك ىلع مستوى 
إىل  الوصول  بهدف  شعيب  تأييد  ىلع  احلصول  أجل  من  وحميل،  وطين 

ممارسة السلطة تلحقيق سياسة معينة«))).

)1(   ينظر: لسان العرب، ابن منظور )308/1(. 
)2(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية واتلحالف مع األحزاب العلمانية، هشام آل برغش 

)ص134(.
)3(   ينظر: معركة اثلوابت بني اإلسالم والليربايلة ، عبد العزيز مصطىف كمل )ص31(.

)4(   ينظر: هذه ه املاركسية ، هرني لوفابر )ص26(.
)5(   ينظر: األحزاب السياسية ف انلظام السيايس وادلستوري احلديث وانلظام اإلساليم، مصطىف 

السيد )ص126(.
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للطبقات  السيايس  »اتلعبري  بأنه  فيعرفونه  املاركسيني  عند  وأما 
املختلفة«))). اإلجتماعية 

الفكر  مع  يتفقون  فياكد  العرب  وابلاحثني  املفكرين  عند  وأما 
إنه  قوهلم:  هل  اتلعريف  فمن  السيايس،  للحزب  نظرته  ف  الليربايل 
بلوغ  إىل  يسىع  انلاس،   من  متحدة  طائفة  حتكمه  سيايس  »تنظيم 
ف  املشاركة  خالل  من  واعدة  احلكومة،  داخل  السياسية  السلطة 

االنتخابية«))). احلمالت 

ويمكننا  من خالل ما سبق اختيار تعريف شامل للحزب السيايس 
فنقول:

تنظييم مستمر وفكري  إطار  هو »جمموعة من األشخاص جيمعهم 
ثابت، هلا هدف سيايس تسىع إيله من خالل الوسائل السياسية«))).

وسائس  اتلدبري،  لغة:  وه  السياسة  إىل  نسبة  فيه  )-»السياسية«: 
احلديث: ويف  يسوسهم،  جعلوه  القوم  وسوّسه  عليه،  يقوم  من   األمر 

)1(   ينظر: األحزاب السياسية ف انلظام السيايس وادلستوري احلديث وانلظام اإلساليم، مصطىف 
السيد )ص127(.

)2(   ينظر: األحزاب السياسية ف اإلسالم، املباركفوري )ص13(.
انلظم  ف  والوجزي  )ص152(،  برغش  آل  هشام  احلزبية،  اتلعددية  حول  دراسات  ينظر:     )3(

السياسية، ثروت بدوي )ص379(. 
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»كنت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء«))) أي تتوىل أمورهم  ، والسياسة 
القيام ىلع اليشء بما يصلحه))).

ويمكن  للسياسة)))،  اتلعاريف  عرشات  وجدت  اإلصطالح:  ويف 
إىل  بإرشادهم  اخللق  »استصالح  بأنها:  شامل  بتعريف  نعرفها  أن 

الطريق املنيج ف العاجل واآلجل وتدبري أموررهم«))).

ثاني�ًا: تعريف املركب الوصفي باعتب�اره َعَلما يدل على مفهوم 
معني:

احلزبية  »اتلعددية  للكمة  وابلاحثني  العلماء  تعاريف  تنوعت 
فقال  كثريا،  ذلك  ف  عباراتهم  واختلفت  االصطالح  ف  السياسية« 
الليربايلة احلديثة، وه وجود  تدور حوهلا  اليت  »انلظرية  بعضهم ه: 
أكرث من حركة أو حزب سيايس ف انلظام السيايس الواحد، ويتنافس 
وجوهر  أساس  ه  واتلعددية  للسلطة،  الوصول  أجل  من  اجلميع 
متماسكة  بصورة  يعمل  برملان  بها  يوجد  اليت  احلديثة  القومية  ادلولة 

)1(   أخرجه ابلخاري ف صحيحه، باب ما ذكر عن بين إرسائيل برقم )3268(،)1273/3(، ومسلم 
ف باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول، برقم )1842(،)1471/3(.

)2(   ينظر: لسان العرب، ابن منظور )108/6(.
)3(   ينظر ف ذلك: اجلوهر انلفيس ف سياسية الرئيس، ابن احلداد )ص118(، والسياسة الرشعية 

ف الشؤون ادلستورية واخلارجية واملايلة، عبد الوهاب خالف )ص6(.
)4(   ينظر: انلظام السيايس ف االسالم )ص10(. 
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ومستمرة، وتهدف إىل خلق اتلوازن واالستقرار« ))).

السياسية  واتليارات  والفصائل  األحزاب  »وجود   : آخرون  وقال 
آراءهم  قوابلها  ف  السياسيون  انلاشطون  يصب  اليت  املتعّددة، 
للوصول  منها  حزب  لك  ويسىع  تتنافس  واليت  السياسية،  ومواقفهم 
إدارة  سبيل  ف  للسلطة،  الرسمية  املراكز  وتسنُّم  احلكم  دّفة  إىل 
من اعتمده  وما  منهج،  من  تبّناه  ما  أساس  ىلع  العامة،   الشؤون 

برنامج سيايس« ))).

قائمة  السياسية  احلزبية  اتلعددية  أن  إىل  فإنا خنلص  هذا  تبني  إذا 
ىلع ثالثة أمور:

أوال: االعرتاف بـوجود عدة دوائر انتماء ف املجتمع.

ثانيا: احرتام اتلنوع واالختالف ف العقائد واملصالح والرؤى.

ثاثلا: السماح باتلعبري حبرية، بطرق سلمية، للك اتليارات السياسية، 
والسماح هلا باملشاركة السياسية الفاعلة واتلعبري عن ذاتها))).

)1(   املوسوعة امليرسة للمصطلحات السياسية )ص60(.
)2(   األحاكم الرشعية للنوازل السياسية )ص229(. وانظر: اتلعددية العقائدية وموقف اإلسالم 

منها )ص23-19(.
)3(   ينظر: اتلعددية العقائدية وموقف اإلسالم منها )ص23-19(.
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من  مزيدا  عليه  نضيف  أن  إىل  حباجة  رأيي  ف  املصطلح  وهذا 
اإليضاح، وذلك لضبط صورته وحرص مداركه، فأقول:

بانلظر إىل املعطيات السابقة، نستطيع القول بأن مصطلح »اتلعددية 
احلزبية السياسية« هل ىلع اتلحقيق معنيان رئيسان، معىن اعم، ومعىن 

خاص:

احلرية  تعين  السياسية  احلزبية  اتلعددية  أن  العام  املعىن  األول: 
اتلعبري عن  يعطى لك جتمٍع احلق ف  بأن  السيايس،  املجال  احلزبية ف 
نفسه وخماطبة الرأي العام بصورة مبارشة ، ىلع ضوء اتلناقضات اليت 
حيتويها لك جمتمع من املجتمعات السياسية ؛ يلتم من خالهل الوصول 
إىل أحسن األطر اليت تسمح بسيادة مفهوم اتلنافس السيايس للوصول 

إىل السلطة أو ىلع األقل املشاركة فيها .

، يشري إىل وجود  السياسية  للتعددية احلزبية  : املعىن اخلاص  اثلاين 
ثالثة أحزاب فأكرث لك منها قادر ىلع املنافسة السياسية ، واتلأثري ىلع 
الرأي العام من خالل تنظيم ثابت ودائم يكسبها قوة واستقرارا))).    

اتلناقضات  تعكس  احلزبية  اتلعددية  كنت  فإذا  هذا،  تقرر  إذا 
السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية، فإنها أيضا ترى أن حّل أي مشلكة 

)1(   ينظر: الوجزي ف انلظم السياسية ، نعمان أمحد خطيب )ص395(.
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ناجتة عن ذلك ال يكون إال من خالل تقابل املصالح واإليديولوجيات 
السياسية، وذلك من خالل  املنافسة  قادرة ىلع  تنظيمات  تقودها  اليت 
الوسائل ادلستورية، وبهذه الصفات يتمزي اتلعدد احلزيب عن الال وجود 

احلزيب ىلع حّد تعبريهم السيايس.

كما  الكتاب،  هذا  موضوع  وحتليله  ودراسته  املبدأ  هذا  ومناقشة 
سيأيت بيانه بمشيئة اهلل.





حكم التعددية الحزبية السياسية في اإلسالم

-23-

الثالث: المطلب 

شأة التعددية الحزبية السياسية في الغرب:

تسود  اذلي  السيايس  انلظام  ف  فعاال  تأثريا  احلزبية  اتلعددية  تؤثر 
فيه، فتطبعه بطابع خاص وتكسيه صبغة معينة.

وىلع الرغم من اإلنتقادات الالذعة املوجهة نلظرية اتلعددية احلزبية، 
إال أنها انترشت كثريا ف معظم أحناء العالم، انتشار انلار ف اهلشيم، 
وذلك طبعا سببه اتلناقضات اإليديولوجية واإلجتماعية واإلقتصادية، 
منظمة  جممواعت  بني  تدور  سياسية  خصومات  شلك  ف  تتمثل  واليت 

يضمن هلا نظام اإلنتخاب اإلستمرار ف املنافسة السياسية.

وحىت نعطي صورة واضحة عن عالقة اتلعددية احلزبية السياسية 
باألنظمة الغربية قديما وحديثا البد من الكالم عن أمرين:

األول: أصل فكرة التعددية احلزبي�ة ومولدها:

أفاكرها  وجذور  السياسية  احلزبية  اتلعّددية  تاريخ  ىلع  الوقوف  إن 
احلكم  ألّن  فيها،  الرشع  حكم  عن   ابلحث  ف  املهمة  األمور  من 
ويلدة  السياسية  اتلعددية  لكون  ونظرا  تصّوره،  عن  فرع  اليشء  ىلع 
وكيف  ادليمقراطية،  تعريف  ف  سأبدأ  فإين  هلا،  وفراع  ادليموقراطية 

نشأت اتلعّددية احلزبية ف الغرب، ثم ف اإلسالم.
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 تعريف ادليمقراطية:

أصلها  ادليمقراطية  لكمة  أّن  ىلع  العلمية  املصادر  أمجعت  لقد 
الشعب،  ومعناها  »ديموس«  لكمتني:  من  مركبة  وه  يونانية، 
و«كراتوس«، ومعناها احلكم أو السلطة، فاملعىن احلريف لدليمقراطية 

إذْن حكم الشعب، أو سلطة الشعب))).

واكن أول من مارس ادليمقراطية اإلغريق ف مدينيت أثينا وإسربطة، 
حيث كنت تقوم ف لّك من املدينتني حكومة يطلق عليها اصطالحا 
الرجال ف لّك من  أفراد الشعب من  ، واكن لّك  اسم »حكومة املدينة« 
»مجعية  هيئة  ف  فيجتمعون  املدينة،  حكم  ف  يشاركون  املدينتني 
احلاكم،  فينتخبون  احلكم،  أمور  لّك  ف  فيتشاورون   ، عمومية« 
الشعب«  »حكم  فاكن  تنفيذها،  ىلع  ويرشفون  القوانني  ويصدرون 
مطّبًقا بصورة مبارشة ف لّك من املدينتني، واكنت التسمية منطبقًة ىلع 

الواقع انطباقًا كمال))). 

وملا بعثت ادليمقراطية مّرة ثانيًة ف القرن اثلامن عرش ف أوروبا: 
كن من املتعّذر أن تكون ديمقراطية مثل ديمقراطية أثينا وإسربطة 

الاكتبة(  باآللة  الرهوان )مكتوبة  نور مصطىف  منها، ملحمد  ادليمقراطية وموقف اإلسالم     )1(
ص)17(، وحقيقة ادليمقراطية حممد شاكر الرشيف )ص4(.

)2(   األحاكم الرشعية للنوازل السياسية )ص159(. وانظر: مذاهب فكرية معارصة )ص178(.
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ولكن  اجتماعهم،  الساكن، وصعوبة  الكبري ف عدد  االزدياد  بسبب 
ممكنة  غري  الشعب  حكم  بمعىن  ادليمقراطية  إن  يقال  أْن  من   

ً
بدال

اآلن، حبث األوروبيون عن نظام آخر يتناسب مع ذلك الواقع، فتحايل 
أن  واقرتح  املبارشة،  بادليمقراطية  أثينا  ديمقراطية  فسّم  بعضهم، 
ديمقراطية  أو  مبارشة،  غري  ديمقراطية  احلديثة  ادليمقراطية  تكون 
تمثيلية، أي ديمقراطية خيتار فيها الشعب فئًة قليلًة منه تكون ممّثلة 

هل وحاكمة باسمه، واكن هذا اتلحايل رضوريا))).

القديم  ف  ادليمقراطية  تلاريخ  املوجز  الرسد  هذا  ف  اتلأّمل  وعند 
خصائص  من  خّصيصة  أعظم  أّن  يالحظ  الغرب،  بالد  ف  واحلديث 
املّرة:  احلقيقة  لكّن  للشعب(،  الشعب  )حكم  ه  ادليمقراطية 
نظام  إّن  بل  الواقع،  ف  الشائع  املعىن  بهذا  تمارس  لم  ادليمقراطية  أّن 
ادليمقراطية كن دوًما نظاًما طبقيًّا، حيث تفرض فيه طبقٌة من طبقات 
املجتمع إرادتها ومشيئتها ىلع بايق طبقات املجتمع، فيف ايلونان مثاًل 
خّصصوا االجتماع بالرّجال من الشعب ف املدينتنَي، ثم كنت الطبقة 
احلاكمة  الطبقة  ه  القوم  وأرشاف  وانلبالء،  األمراء  من  املكّونة 
وهم   – املواطنني  بقية  كنت  بينما  العليا،  اإلرادة  وصاحبة  املرشِّعة 

األغلبية – ال تملك من األمر شيئًا))).

)1(   ادليمقراطية اسم ال حقيقة هل. جملة ابليان )عدد 196-ص46(.
)2(   ينظر ف عيوب ادليموقراطية : انلظم السياسية، ثروت بدوي )ص166(.
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رؤوس  أصحاب  األغنياء  كبار  طبقة  فإّن  احلديث:  العرص  ويف 

فيه  العليا،  اإلرادة  وصاحبة  واملرشِّعة  احلاكمة  الطبقة  ه  األموال 

اليت تملك األحزاب السياسية، وتترّصف ف وسائل اإلعالم لتشكيل 

الرأي العام وصناعته حسب ما يهوون))).

ونستطيع القول بأن ادليموقراطية تقوم ىلع مبدأ اشرتاك أكرب عدد 

نلكولن:  ابراهام  قال  كما  السلطة،  استعمال  ف  األفراد  من  ممكن 

حكومة من لك الشعب وبكل الشعب وللك  الشعب، فغدت بذلك 

عمال مجاعيا يتوافر ىلع القيام به مجااعت منظمة تضم خرباء ف مجيع 

ادليموقرايط،  املعىن  هذا  مهد  ف  األحزاب  ظاهرة  فنشأت  امليادين، 

مبدأ  ىلع  لقيامها  ادليموقراطية  ملمارسة  األمثل  األسلوب  باعتبارها 

تداول السلطة بني مجااعت سياسية تعمل بمختلف الوسائل السياسية 

للفوز باحلكم، ومن َثّم تنفيذ براجمها السياسية.

ف  نبتْت  إنما  السياسية  احلزبية  اتلعّددية  أن  سبق  مما  ونستخلص 

ادلول الغربية، وقامت ىلع أساس اللربايلة، اليت تعين احلرية املطلقة، 

أي حرية لّك شخٍص ف أْن يعتقد ما يشاء، ويف أْن يفعل ما يريد، دونما 

قيٍد من ديٍن أو عرٍف أو غري ذلك.

)1(   انظر: حقيقة ادليمقراطية )ص5(.
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يبين  أن  أحٍد  للّك  حيّق  فإنه  املطلقة؛  احلّرّية  فكرة  من  وانطالقًا 
تكون  أْن  سوى  الرؤية  بهذه  لالعرتاف  يلزم  وال  به،  اخلاّص  اعمله 
بإرادته من غري إجباٍر، كما يقوم إقرارها ف املجتمع كنظاٍم ىلع كرثة 
السياسية ف  األحزاب  قامْت عليها  اليت  األوىل  انلواة  فهذه  املؤّيدين، 
الغرب  جللب املؤّيدين واملنارصين، وذلك عرب الوسائل السلمية، فيقوم 
خيلق  حىت  املختلفة،  الوسائل  عرب  لفكرته  بالرتويج  الفكرة  صاحب 
وتنفيذ  احلكم،  سّدة  إىل  أساسها  ىلع  ينطلق  شعبية،  قاعدة  نلفسه 

مآربه وآرائه))).

الثاين: عالقة التعددية احلزبي�ة باألنظمة الغربي�ة:

احلديث عن عالقة اتلعددية احلزبية باألنظمة الغربية هو حديث 
عن عالقتها  بادليموقراطية، اذلي هو بدوره حديث عن عالقة ابلنت 
املبدأ  ف  الزاوية  حجر  يمثل  السياسية  األحزاب  تعدد  إّن  إذ  بأّمها؛ 
اتلعبري  حرية  تعين  ادليموقراطية  كنت  وإذا  الليبريايل،  ادليموقرايط 
وحكم الشعب نفسه بنفسه، فإن اتلعددية احلزبية السياسية ه املظهر 
إذا ذهبنا إىل أن ادليموقراطية  نبالغ  اجلوهري هلذه ادليموقراطية، وال 
لدليموقراطية  الفقري  العمود  لكونها  احلزبية،  اتلعددية  بانتفاء  تنتيف 

شاكر  بن  حممد  للشيخ  السياسية  املصطلحات  حترير  إىل  دعوة  الرشعية  السياسة  ينظر:     )1(
الرشيف ف جملة ابليان العدد: )213( )ص22(.
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والرتمجة اتلنفيذية ملعىن »حكم الشعب بالشعب «، ومن هنا جاءت 
اإلنتقادات القاسية من العلماء املحققني هلذه اتلعددية الفاشلة))).

نظام  أنواع،  ثالثة  تتعدى  ال  املعارص  العالم  ف  احلزبية  األنظمة 
نظام  أو  املتعددة  األحزاب  ونظام  احلزبني،  ونظام  الواحد،  احلزب 

اتلعدد احلزيب))).

نظم  باختالف  السلطة  صاحب  ىلع  تؤثر  األحزاب  أن  واملتقرر 
جند  وهلذا  الرئايس)))،  انلظام  عن  خيتلف  الربملاين  فانلظام  احلكم،  
أغلبية  قيام  استحالة  إىل  أدى  فرنسا  ف  وتعددها  األحزاب  كرثة 
برملانية متجانسة، مما أدى إىل فشل انلظام الربملاين وانقالبه إىل نظام 
أقرب إىل حكومة اجلمعية؛ إذ حيث توجد اتلعددية احلزبية يتعذر ىلع 
تتحول  وباتلايل  والسلطة،  بانلفوذ  اإلستقالل  الواحد  احلاكم  احلزب 
مع  تتالءم  ال  شىت  أحزابا  تضم  ائتالفية،  حكومات  إىل  احلكومات 

أصول انلظام الربملاين.

)1(   ينظر: ف نظرية ادلولة وانلظم السياسية ، دكتور حممد نرص مهنا  )ص299(.
)2(   ينظر: الوجزي ف انلظم السياسية، نعمان أمحد خطيب )ص407(، ويف نظرية ادلولة وانلظم 

السياسية، )ص287(.
)3(   يتمزي انلظام الربملاين عن الرئايس خبصائص متعددة، ومن مجلة هذه اخلصائص أّن احلكومة 
السلطة  الفعال ف  اجلهاز  الربملاين، وه  انلظام  يقوم عليه  اذلي  اذلهيب  العنرص  الوزارة ه  أي 

اتلنفيذية . ينظر: الوجزي ف انلظم السياسية، نعمان أمحد خطيب )ص400(.
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الرئايس  انلظام  ظل  ف  السياسية  احلزبية  اتلعددية  جند  بينما 
ضعيف األثر، فـرئيس اجلمهورية يستطيع أن يكتسب نفوذا وتأثريا 
الواسعة  صالحياته  إىل  باإلضافة  السياسية،  العملية  سري  ىلع  ضخما 
الربملان  فيه  الوقت اذلي يكون  الرئايس ف  انلظام  إياها  يمنحه  اليت 

ضعيفا بسبب توزيع مقاعده ىلع سائر األحزاب األخرى.

تأثرا  تأثرت  الغربية،  األنظمة  ف  احلزبية  اتلعددية  أن  واحلقيقة 
الختالف  أنواعها  اختالف  ىلع  السياسية  األحزاب  بتعدد  كبريا 
ىلع  يقوم  ما  منها  أن  فنجد  خالهلا،  من  إيلها  ينظر   اليت  اعتباراتها 
فكرة العقيدة أو ابلعد اإليديولويج، ومنها ما يقوم ىلع مذهب معني 
هل أصوهل وقواعده تفرس مبادئه واغياته، ومنها ما ال يقوم ىلع مذهب 
وال عقيدة، ولكن ىلع معاجلة مسألة ما أو بهدف كسب االنتخابات 

والوصول من بابها للسلطة دون ارتباط بمبدأ معني.

 وألن اتلعددية احلزبية السياسية تمثل نواع من اتلنافس السيايس 
السياسية  األحزاب  تعدد  بعضهم  صّنف  فقد  األطراف،  املتعدد 
الواحد، فقّسم اتلعددية إىل السائد ف املاكن   باعتبار اتلنافس احلزيب 

ثالثة أنواع))):

)1(   ينظر: الوجزي ف انلظم السياسية ، ادلكتور نعمان أمحد خطيب )ص410(.
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)-اتلعددية احلزبية القائمة ىلع تنافٍس حزيب  بال مبادئ .

)-اتلعددية احلزبية القائمة ىلع تنافٍس حزيب ذي  مبادئ ثانوية .

)-اتلعددية احلزبية القائمة ىلع تنافٍس حزيب ذي مبادئ أساسية .

قال صيف الرمحن املباركفوري :»األمور اليت ختتلف حوهلا األحزاب 
اليت  والغايات  واكألهداف  واملبادئ،  أن تكون جذرية كألسس  إما 
األمور  تلك  تكون  ال  أو  واملعنوية،  املادية  األمم  بوجودها  تتعلق 
جذرية كملنهج والسلوك واتلدبري، وعليه نقول: إن تعدد األحزاب إما 
الرشائع  أو االختالف ف  العقيدة  أن يكون مبنيا ىلع االختالف ف 
من شيئا  حيتمل  ال  واإلسالم  والسلوك،  املناهج  ف  االختالف   أو 

هذه اإلختالفات« ))).  

الغرب  ف  السياسية  احلزبية  اتلعددية  واقع  من  ذلك  ىلع  ونلمثل   
ادليموقرايط))):

القائمة ىلع أساس اتلنافس بال مبادئ، وأوضح ما  أوال: اتلعددية 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  القائمة ف  احلزبية  اتلعددية  يمثله هو 
واحلزب  ادليموقرايط  احلزب  بني  يدور  احلزيب  الرصاع  أن  حيث جند 

)1(   ينظر: األحزاب السياسية ف اإلسالم )ص20(.
)2(   ينظر: ف نظرية ادلولة وانلظم السياسية ، حممد نرص مهنا )ص301(.
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إىل  الوصول  هو  منهما  للك  انلهايئ  اهلدف  أن  اعتبار  ىلع  اجلمهوري، 

أو  أوفر،  مقاعد  لكسب  الربملان  حنو  مرشحني  بدفع  سواء  السلطة 

الحتالل ابليت األبيض.

الواليات  ف  اتلعددية  هذه  لطبيعة  املوجهة  اإلنتقادات  كرثة  ومع 

يتمكن  انلاخب  مبدأ جيعل  أي  يتبىن ف مضمونه  ال  اذلي  املتحدة، 

املبدأ مهما كن  بأن  الوضع  اعتذر هلذا  فقد  احلزبني،  اتلميزي بني  من 

وهذا  واخلصومات،  الزنااعت  إىل  ثم  التشدد،  إىل  اغبلا  يؤدي  هدفه 

يؤدي إىل العنف وتهديد احلياة السياسية ف أمريكا واذلي ربما أاعد 

الشقاقات القديمة للبالد، فاحلياة السياسية ىلع رأيه تبىق بهذا انلوع 

من اتلنافس معتدلة هادئة، األمر اذلي يضاف كمزية للنظام السيايس 

ف املجتمع األمريكي))).

 ثانيا: اتلعددية احلزبية القائمة ىلع اتلنافس ذي املبادئ اثلانوية، 

وابلالد  الغربية  وأملانيا  بريطانيا  السائد ف  الرصاع  انلوع  ويمثل هذا 

اإلنقسامات  مع  متطابقا  األحزاب  تقسيم  يأيت  حيث  اإلسكندنافية، 

وحزب  املحافظني  حزب  فمثال  ابلالد،  ف  واإلجتماعية  العقائدية 

العمال بربيطانيا يعتنقان مفهومني خمتلفني للملكية وادلخل واإلنتاج 

)1(   ينظر: الوجزي ف انلظم السياسية ، نعمان أمحد خطيب )ص411(.
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الكيان  ىلع  واحلفاظ  السيايس  العمل  أساس  ف  اتفاقهما  مع  وغريها، 
ادليموقرايط.

 منها يتبىن من 
ًّ

فاألحزاب ف هذا انلوع من اتلعدد تتمزي بأن كال
كفة  وفرض  املجتمع  تنظيم  ىلع  قادرة  يراها  اليت  وابلدائل  الربامج 
هذه  أرضها  ف  نبتت  اليت  باألسس  املساس  دون  عليه،  اتلغيريات 
األحزاب، ويتمزي هذا اتلعدد عن سابقه بإعطائه دورا عمليا للمعارضة 

وعدم تهميشها أو جعلها صورية كحلال ف الواليات املتحدة.

وهذا  األساسية،  املبادئ  ذي  اتلنافس  ىلع  القائمة  اتلعددية  ثاثلا: 
انلوع من اتلعدد ال تكون أرضه إال األنظمة اليت سمحت بمشاركة 
احلزب الشيويع بلقية األحزاب، ويأيت اعرتاف هذه األنظمة اتلعددية 
املنطق  عليها  يمليه  ما  خالل  من  الشيويع،  احلزب  مثل  بوجود 
ادليموقرايط، مع إعالنها أن دور األحزاب ليس حمصورا ىلع الوصول 
إىل السلطة كحلال ف الواليات املتحدة، أو إجراء تغيريات ثانوية كما 
الغربية  ادليموقراطية  الاكمل يلع  القضاء  بريطانيا، ولكن هدفها  ف 
بل والقضاء ىلع اتلعددية نفسها ولك معارضة ىلع غرار احلزب الواحد 
ف اإلحتاد السوفيايت، وأيضا ما أخذت به إيطايلا وأملانيا إبّان العهدين 

الفايش وانلازي.
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املعارضة  إهمال  إىل  تهدف  انلوع  هذا  ف  األحزاب  هذه  فطبيعة 
والقضاء عليها إذا علت كريس احلكم))).    



)1(   ينظر: الوجزي ف انلظم السياسية ، نعمان أمحد خطيب )ص413(.
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الرابع: المطلب 

نشأة التعددية الحزبية السياسية في الدولة اإلسالمية))):

اليت  احلزبية  إىل  يعيدنا  اإلسالمية  ادلولة  ف  احلزبية  ف  انلظر  إن 
كنت موجودًة قبل اإلسالم ف اجلزيرة العربية، وكيف تعامل اإلسالم 
معها، فقد كنت احلزبية ف األمة ف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم تقوم 
ىلع انلظام القبيل، والعصبية القبلية ف حارضتهم وباديتهم، وذلك ف 
إطار وحدة ادلم، وحلمة النسب ف جّد مشرتك، ومنه تتحّزب القبيلة ف 
مكّوناتها ومقّومات حياتها، حتت قيادة سيدها ممن تدين هل باالنتخاب 

أو االقرتاع أو الغلبة))).

فلما بزغت شمس اإلسالم واجه انليب -- هذا الواقع 
وتعّددت  اتلقوى،  ولكمة  اإليمان،  وأخوة  اإلسالم،  رحم  إىل  بانلقلة 

انلداءات:زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ذللك 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        

ڤ  ڦ  رب))) .

)1(   ينظر ف ذلك: احلياة السياسية ف ادلولة العربية اإلسالمية خالل القرنني األول واثلاين، حممد 
مجال ادلين )ص54(.

زيد  أبو  بكر  للشيخ  اإلسالمية  واجلمااعت  واألحزاب  الفرق  إىل  االنتماء  حكم  انظر:    )2(
)ص15(.

)3(   سورة النساء ]اآلية:1[.
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وقال تعاىل:زب   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  رب))) .

كما داع إىل وحدة ادلولة اإلسالمية حتت لواء اإلسالم، عليه  يعقد 
ومنعة،  شوكة  ذات  واحدة،  اعّمة  سلطة رشعية  والرباء، وحتت  الوالء 
تعقد هلا ابليعة، ويدان هلا بالسمع والطاعة، فال جيوز ملسلم أن يبيت 

يللته إال ويف رقبته ابليعة هلا.

وعليه ذابت تلك الروابط وتصّدعت العصبية القبلية، وسّد انليب 
-- املنافذ املوصلة إيلها، وبيق الرابط الوثيق، لواء اتلوحيد.

إماماً  ينصب  فيمن  اخلالف  وقع   -- انليب  تويف  فلما 
ىلع  ابليعة  هل  فتعقد   ،-- اهلل  لرسول  وخليفة  للمسلمني، 
وراعية  اإلسالم،  ألحاكم  إنفاًذا  والشوكة،  املنعة  ذات  العامة،  اإلمامة 
السقيفة،  اجتماع  فحصل  حياتهم،  ورضوريات  املسلمني  حلرمات 
 خليفة لرسول  فانعقد اإلمجاع ىلع مبايعة أيب بكر الصديق 
األمة  هذه  لفاروق  باخلالفة  بعده  من  أوىص  ثم   ،-- اهلل 
، فامتّدت رقعة اإلسالم ف عهده، واتسعت  عمر بن اخلطاب 

ادلولة اإلسالمية بكرثة الفتوحات.

)1(   سورة الشورى ]اآلية:13[.
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الكربى  الفتنة  قفل  انكرس  الوحدة حىت  هذه  األمر ىلع  زال  وما 
يد علٍج  23 ـهىلع  بمقتله شهيًدا اعم  الفتنة  فتنفست  الفاروق،  بموت 

جمويس فاجر ف دينه.

فسار   ، عفان  بن  عثمان  انلورين  ذلي  ابليعة  انعقدت  ثم 
بانلاس سرية الصاحبني أيب بكر وعمر ، لكن بدأت مالمح 
اهلل  عبد  املتمسلم  ايلهودي  العدّو  بمكر  عهده،  ف  تظهر  احلزبية 
ادلولة  ف  عمياء  فتنة  وخلق  الطاعة،  عصا  لشق  سىع  فقد  سبأ،  بن 
الوفاق  تظهر  كنت  اليت  الرسية  اتلنظيمات  فنشطت  اإلسالمية، 
تأجيج  ف  ايلهودي  السوداء  ابن  واستمر  انلفاق،  وتضمر  الظاهر،  ف 
 الفنت وانلفخ ف اآلذان، حىت تّم هل مأربه اخلبيث بمقتل أمري  املؤمنني

عثمان  شهيدا صابرا حمتسبًا اعم 35ه.

طالب  أيب  بن  يلع  السبطني  أليب  بابليعة  باألمة  اهلل  لطف  ثم 
، إال أنه واجه انقساًما حزبيًّا حقيقيًّا ف األمة، فدارت معركة 
صفني واجلمل، ولم يتم توحيد لكمة املسلمني حتت راية واحدٍة إىل أْن 

قتل مظلوماً ف رأس سنة 40هــ. 

بعد   ، أيب سفيان  بن  معاوية  املؤمنني  ابليعة خلال  تّمت  ثم 
جلمع  ومرااعة  املسلمني،  دلماء  حقنًا    يلع  بن  احلسن  تنازل 
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شمل األمة، فسيّم اعم اجلماعة))).

ادلولة ف عهد انليب -- ويف  أّن  ويستخلص مما سبق: 
راية  أّمًة واحدًة، حتت  بل كنوا مجيًعا  تعرف حتّزًبا،  لم  صدر اإلسالم 
اإلسالم  وخبثه  بمكره  سبأ  بن  اهلل  عبد  ايلهوي  كد  أن  إىل  واحدٍة، 
إمام  ىلع  اخلروج  ىلع  اهلمج  الراعع  بعض  بتحريض  واملسلمني 
عفان  بن  عثمان  اخلليفتني  مقتل  إىل  اتلحّزب  هذا  وأّدى  املسلمني، 
ويلع بن أيب طالب ، ثم اعدت ادلولة اإلسالمية إىل األمر األّول 
)))، ثم كنت دولة 

 ف اعم 40هـ، بمبايعة معاوية بن أيب سفيان
بين العباس، ثم انبثقت دويالت هنا وهناك، لكن هذا االنقسام لم 
من قبل األنظمة  يكن منظماً وال مرضّياً، لكن حالة طارئة حمارباً 

القائمة ف تلك العصور.

تأصيٍل  ىلع  يدنلا  أن  يستطيع  أحد  ال  بأنه  القول  نستطيع  وعليه 
ىلع  ديلال  جيد  أن  عن  فضال  إسالميًّا،  تأصياًل  احلزبية  للتعددية 

جوازها بإطالق))).

زيد  أبو  بكر  للشيخ  اإلسالمية  واجلمااعت  واألحزاب  الفرق  إىل  اإلنتماء  حكم  ينظر:     )1(
)ص20-25(، واألحاكم الرشعية للنوازل السياسية ص)112-106(.

نارص  ، حممد حامد  اإلسالم  مقارنة ىلع ضوء  دراسة  العرب  عند  السياسية  احلياة  ينظر:     )2(
)ص67(.

)3(   ينظر: حتمية احلل اإلساليم ف انلظام السيايس، أبو املعايط أبو الفتوح)ص61(، واخلالفة 
ونشأة األحزاب اإلسالمية )ص70(.
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 المبحث األول:
حكم التعددية الحزبية السياسية

وإقامة األحزاب في الدولة اإلسالمية واالنتماء إليها :

واقعنا-أي  ف  املعروف  انلحو  ىلع  السياسية  احلزبية  اتلعّددية 
للوصول  السياسية  بالوسائل  تعمل  سياسية  تكتالت  باعتبارها 
الصدر  ف  معروفة  تكن  لم  معني-  سيايس  برنامج  تلنفيذ  للحكم 
ويمكن  السابق،  املبحث  ف  ذلك  إىل  اإلشارة  سبقت  كما  األول، 

معرفة حكم ذلك من خالل املطلبني اآلتيني:

المطلب األول:

موقف العلماء الربانيين في حكم التعّددية الحزبية السياسية
وإقامة األحزاب في الدولة اإلسالمية واالنتماء إليها:

ونظرية  إيلها  واالنتماء  األحزاب  إقامة  أن  العلماء  هؤالء  يرى 
تعدد األحزاب السياسية غري مقبولة رشاع وال جتوز بأي حال، بل وال 
ملناقضتها  وذلك  الرشعية،  للسياسة  اإلسالمية  انلظرة  ف  إيلها  سبيل 
الرشعية  والقواعد  واملقاصد  األصول  من  وغريها  الرشعية  انلصوص 

كما سيأيت طرحه.
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مة 
ّ

عال منهم:  فحوهلم،  وكبار  العرص  علماء  عليه  نص  ما  وهذا 

العرص اإلمام عبدالعزيز بن عبد اهلل بن باز)))، وحمّدث العرص الشيخ 

صالح  بن  حممد  الشيخ  العرص  وفقيه  األبلاين)))،  ادلين  نارص  حممد 

السعودية)))،  العربية  باململكة  لإلفتاء  ادلائمة  واللجنة  العثيمني،)))، 

أبو  اهلل  عبد  بن  بكر  والشيخ  الواديع)))،  هادي  بن  مقبل  والشيخ 

أمحد  بن  حممد  والشيخ  املدخيل)))،  هادي  بن  ربيع  والشيخ  زيد)))، 

عبدالسالم  والشيخ  املباركفوري)))،  الرمحن  صيف  والشيخ  العدوي)))، 

بن برجس)1))، وغريهم.

)1(   ينظر: جمموع فتاوى ومقاالت للشيخ ابن باز )204-202/5(.
)2(   ينظر: فتاوى الشيخ األبلاين رقم الفتوى )7034(، فتاوى الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، 
مجع عاكشة بن عبد املنان الطييب، )ص106(، ومسائل عرصية ف السياسة الرشعية، منشورة ف 

جملة )األصالة( ف عددها اثلاين، الصادر بتاريخ 15 مجادى اآلخرة 1413 من )صفحة16 إىل 24(.
)3(   ينظر: الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات )ص154(.

)4(   ينظر: فتاوى اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )212-210/2(.
السياسة الرشعية، منشورة ف جملة )األصالة( ف عددها اثلاين،  )5(   ينظر: مسائل عرصية ف 

الصادر بتاريخ 15 مجادى اآلخرة 1413 من )صفحة16 إىل 24(.
)6(   ينظر: حكم االنتماء )ص17(.

)7(   ينظر: مجاعة واحدة ال مجااعت )ص 77، 96(.
)8(   ينظر: مقدمة كتابه "دعوة الرسل إىل اهلل تعاىل" ص )د(.

)9(   ينظر: األحزاب السياسية )ص45 وما بعدها(.
)10(   ينظر: األمر بلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم لعبدالسالم بن برجس )ص 87 وما بعدها(.
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وأسوق إليك بعض النقوالت عن كبار أهل العلم يف ذلك: 

اخرتنا  :»فإننا  اهلل-  -رمحه  باِديس  ابن  احلميد  عبد  الشيخ  قال 
اخلُطة ادلينية ىلع غريها عن علٍم وبصرية، ولو أردنا أن ندخل امليدان 
ولاكن  حبقوقها،  للمطابلة  لكها  األمَة  ولقدنا  جهًرا،  دلخلناه  السيايس 
أسهَل يشٍء علينا أن نسري بها ىلع ما نرسمه هلا، وأن نبلغ من نفوسها 

إىل أقىص اغيات اتلأثري عليها.

يقول ألمته:  اذلي  القائد  أن  نعلمه -وال خيىف ىلع غرينا-  مما  فإن 
إنِك مظلومٌة ف حقوقِك، وإنين أريد إيصالِك إيلها، جيُد منها ما ال جيد 
َمن يقول هلا: إنِك ضالٌة عن أصول دينِك، وإنين أريد هدايتِك؛ فذلَك 

تلبيه لكُّها، وهذا يقاومه معظُمها أو شطُرها!« ))).

وقال الشيخ حممد بن أمحد العدوي –رمحه اهلل - :»لو عرف املصلح 
حزبيتها  سبيل  ف  تتقاتل  شيعاً  وجعلها  األمة  حتزيب  أن  السيايس 
فرعون  اهلل  سنة عدو  هو  ومرافقها،  اتلحزب مصاحلها  بذلك  وتنىس 
ولو  والظلم،  الطغيان  ف  الواضح  واملثل  االستبداد  ف  السيئة  القدوة 
عرف انلاس ذلك لعلموا أن هذه الوسيلة ه اليت يلجأ إيلها الغاصب 
ف تثبيت قدمه وتمكني سياسته، خيلق ف األمة األحزاب ويغّذي فيها 

)1(   ف مقال هل بعنوان:"حول ترصحيات الوايل العام"، جريدة الرّصاط الّسوي، ف عددها اخلامس 
عرش الّصادر يوم االثنني 8 رمضان 1352 هجرّية الُموافق  25 ديسمرب 1933 للميالد.
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تتحد  أن  ذلك  بعد  منها  يطلب  ثم  الشيطانية،  بأسايلبه  احلزبية  معىن 
إذا ه طلبت إيله مصلحة من مصاحلها، فيعلقها ىلع حمال، إذ احلزبية 
فإنها  سلطانها،  باسطة  الغاصبة  األمة  دامت  ما  تزول  أن  يمكن  ال 
ففرعون  تريد،  ما  إىل  تصل  وبواسطتها  تعيش،  احلزبية  حساب  ىلع 
عمودهم  هو  بل  السنة  هذه  هلم  وسّن  للغاصبني،  ابلاب  هذا  فتح  قد 
يستبيحون  ما  الشيطاين  وحيه  من  عليهم  يميل  األىلع  وربهم  الفقري 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    وإذالهلم:زب  انلاس  إزهاق  به 
ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ            ۅ  

ۉ  رب)))« ))).

وقد أفتت اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برئاسة العالمة 
الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رمحهم اهلل – ىلع سؤال وجه إيلها، بما يأيت:

األحزاب  جتوز  وهل  األحزاب،  ف  اإلسالم  حكم  ما  السؤال: 
باإلسالم مثل حزب اتلحرير وحزب اإلخوان املسلمني؟

اإلجابة: »ال جيوز أن يتفرق املسلمون ف دينهم شيعاً وأحزاباً يلعن 
نىه  مما  اتلفرق  هذا  فإن  بعض،  رقاب  بعضهم  ويرضب  بعضاً  بعضهم 
اهلل عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم، 

)1(   سورة القصص ]اآلية :4[.
)2(   مقدمة كتابه "دعوة الرسل إىل اهلل تعاىل" ص )د(.



حكم التعددية الحزبية السياسية في اإلسالم

-42-

وقد تربأ اهلل ورسوهل-- منه،..«))).

وقال حمدث العرص الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين – رمحه اهلل -:

»ال خيىف ىلع لك مسلم اعرف بالكتاب والسنة وما كن عليه سلفنا 
املناهج  خمتلفة  مجااعت  ف  واتلكتل  اتلحزب  أن    الصالح 
واألسايلب ليس من اإلسالم ف يشء، بل ذلك مما نىه ربنا عز وجل ف 

أكرث من آية ف القرآن الكريم«))).

وقال فقيه العرص الشيخ حممد بن صالح بن عثيمني – رمحه اهلل -:

بل  واألحزاب،  اجلمااعت  تعدد  يبيح  ما  والسنة  الكتاب  ف  »ليس 
إن ف الكتاب والسنة ذماً ذللك، قال اهلل تعاىل: زب ۇ  ۆ  ۆ  
ۈۈ  ٴۇ        ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  رب ))) ، وال شك أن هذه األحزاب تناف ما 

أمر اهلل به، بل ما حث اهلل عليه ف قوهل تعاىل:زب ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  رب))) «))).    

)1(   فتاوى اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )210/2(.
)2(   فتاوى الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين مجع عاكشة بن عبد املنان الطييب، )ص 106(.

)3(   سورة املؤمنون ]اآلية :53[.
)4(   سورة األنبياء ]اآلية :92[.

لوز )ص154(. وينظر:  أبو  )5(   الصحوة اإلسالمية.. ضوابط وتوجيهات، إعداد يلع بن حسني 
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )164/20(، )422/28(.
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وقد استدل هؤالء العلماء جبملة من األدلة، أذكرها ىلع انلحو اآليت:

عن  وانلاهية  اللكمة،  باجتماع  اآلمرة  الرشعية  األدلة  أوال: 
 الفرقة، ويه آيات كثرية، وأحاديث عديدة، أكتيف ببعضها لشهرتها،

فمن ذلك:

ڄ   ڄ   ڦ   تعاىل:زب  اهلل  قول  احلكيم-  القرآن  من  1-أما 

ڄ  ڄ  ڃڃ   رب))) ، وقوهل تعاىل:  زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
تعاىل وقوهل  رب)))،  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ      ڀڀ   پپ    پ    پ  
زب ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  

یی  جئ          حئ  مئ  ىئ  يئ  رب))) .

وجه االستدالل من هذه اآليات: أّن اهلل تعاىل أوجب ىلع املسلمني 

واألحزاب  االفرتاق،  إىل  يؤّدي  ما  واجتناب  اجلماعة،  ولزوم  الوحدة 

تؤّدي إىل االفرتاق فيه حمّرمٌة))).

)1(   سورة آل عمران ]اآلية : 103[.
)2(   سورة األنفال ]اآلية :46[.

)3(   سورة الروم ]اآلية :31[.
)4(   ينظر: األحزاب السياسية ف اإلسالم للشيخ املباركفوري )ص35-36(، واألحزاب السياسية 

ف اإلسالم للجعبة ص)102(، واألحاكم الرشعية للنوازل السياسية )ص250(.
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)- ومن السنة أحاديث كثريٌة من أشهرها:

قال:  -- انليب أن    أبيه  ابن عمر عن   أ- عن 
» من أراد حببوحة اجلنة، فليلزم اجلماعة« ))). 

ب- عن حذيفة بن ايلمان  قال: »كن انلاس يسألون رسول 

اهلل -- عن اخلري وكنت أسأهل عن الرش خمافة أن يدركين 

فقلت يا رسول اهلل إنا كنا ف جاهلية ورش فجاءنا اهلل بهذا اخلري فهل 

بعد هذا اخلري رش قال نعم فقلت هل بعد ذلك الرش من خري قال نعم 

بغري  ويهدون  بغري سنيت  يستنون  قوم  قال  دخنه  وما  قلت  وفيه دخن 

هديي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك اخلري من رش قال نعم داعة 

ىلع أبواب جهنم من أجابهم إيلها قذفوه فيها فقلت يا رسول اهلل صفهم 

نلا قال نعم قوم من جدلتنا ويتلكمون بألسنتنا قلت يا رسول اهلل فما ترى 

إن أدركين ذلك قال تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم فقلت فإن لم تكن 

هلم مجاعة وال إمام قال فاعزتل تلك الفرق لكها ولو أن تعض ىلع أصل 

)1(   رواه أمحد ف مسند عمر بن اخلطاب برقم: )114(، )269/1( ط: مؤسسة الرسالة، والرتمذي ف 
كتاب الفنت، باب ما جاء ف لزوم اجلماعة، برقم: )2165(. قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غريٌب من هذا الوجه، وقد رويناه عن ابن املبارك عن حممد بن سوقة، وقد روي هذا احلديث من 
غري وجٍه عن عمر عن انليب --. وصححه ابن حبان كما ف اإلحسان برقم: )4576(، 

وصححه احلاكم ىلع رشط  الشيخني ووافقه اذلهيب كما ف املستدرك مع تلخيصه )114/1(.
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شجرة حىت يدركك املوت وأنت ىلع ذلك «. متفق عليه))).

قال الشيخ املباركفوري – رمحه اهلل -: »والسياق واضٌح أّن احلوار 
اذلي جرى بني الرسول -- وبني حذيفة كن حول 
تماما  ينطبق  األخري  والسؤال  السياسة،  جمال  ف  واالفرتاق  االجتماع 
أواخر  ف  اإلساليم  العالم  ساحة  ىلع  استجّدْت  اليت  الظروف  ىلع 
اخلالفة العثمانية وبعد إلغائها، واجلواب يوجب االلزتام بطاعة األمري 
أمري  بال  اإلمارة  انتهاء  إىل  احلال  وصل  فإذا  رايته،  إىل  واالنضمام 
وإعجاب لّك رأٍي برأيه فالواجب االبتعاد عن مجيع اجلمااعت والفرق 
السلطة،  هدفها  ولّك  والسلطة،  اإلمارة  ىلع  للحصول  تتناطح  اليت 
فالواجب  اعدٌل  مسلٌم  إماٌم  ظهر  إذا  أما  واضحٌة،  عقيدٌة  هلا  وليس 

السري خلفه«))).

:-- انليب  قال  قال:    مطعم  بن  جبري  عن   ج- 
»ال حلف يف اإلسالم«))). 

)1(   أخرجه ابلخاري ف كتاب املناقب، برقم: )3606(، مسلم ف صحيحه، ف باب وجوب مالزمة 
مجاعة املسلمني  عند ظهور الفنت ويف لّك حاٍل، وحتريم اخلروج ىلع الطاعة ومفارقة اجلماعة، 

احلديث رقم: )1847(. انظر: صحيح مسلم مع رشح انلووي- عبد ابلايق )3/ 1475(.
)2(   األحزاب السياسية ف اإلسالم )ص84(.

)3(   أخرجه مسلم ف الفضائل، باب مؤاخاة انليب -- بني أصحابه ، برقم: 
.)2530(
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وجه االستدالل: أن انليب -- جعل اإلسالم وحده مادة 
ف  والرباء  للوالء  أساسا  كنت  اليت  املواد  مجيع  وقطع  والرباء،  الوالء 

اجلاهلية))).

وقال الشيخ مصطىف وصيف – رمحه اهلل -: »ال حلف ىف االسالم: 
و من أجل هذا العقد العام _ اى عقد االسالم و االلزتام به أوامره و 
نواهيه _ قرر الفقهاء انه ال حلف ىف االسالم ، و كىف بعقد االسالم 
جيوز  ال  العام  العقد  هذا  ىف  املسلمني  بني  املساواة  فلرضورة  حلفا، 
اذ ان ذلك يمزي  ان يتحالف بعض املسلمني من دون بعضهم االخر؛ 
احللفاء ىلع سائر املسلمني، و جيعل هلم حقوقا ليست لسائرهم، هذا و 
لو لم يكن حتالف ابلعض نكاية ىف ابلعض االخر، ألن جمرد اتلميزي 
بمحالفة خاصة يضع غري احلليف ىف ماكن أدىن من احلليف.و قد بني 
انلىب -- ذلك، فأقر ما تم من أحالف ىف اجلاهلية كحلف 
املطيبني، وقال: »ال حلف ىف االسالم«، أو »ال حتالف ىف االسالم« و هو 

متفق عليه، و ىف اكرث من مناسبة«))).

)1(   حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلمااعت )ص122(.
)2(   ينظر: مصنفة انلظم االسالمية )ص 331(.
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ثانيا-األدلة اليت تنىه عن اتلنافس يف طلب اإلمارة وما فيها من 
وعيد باخلذالن وسوء العاقبة، ومن تلك األحاديث:

أ - قول انليب -- : »يا عبد الرمحن بن سمرة: ال تسأل 
أعطيتها عن  وإن  إيلها،  أعطيتها عن مسألة ولكت  إن  فإنك  اإلمارة؛ 

عنت عليها« ويف رواية: »ال يتمّننّي«))).
ُ
غري مسألة أ

اإلمارة،  ىلع  ستحرصون  :»إنكم   -- قوهل   - ب 
أي:  الفاطمة«)))  وبئست  املرضعة،  فنعم  القيامة،  يوم  ندامة  وستكون 
حمبوبة للنفس ف ادلنيا، ولكنها بئست الفاطمة بعد املوت؛ حني يصري 
وثانيها  مالمة،  »أوهلا  أخرى:  رواية  ويف  والعقاب،  للحساب  صاحبها 

ندامة، وثاثلها عذاب يوم القيامة، إال من عدل«.

 
ّ

ج - قوهل -- للرجلني الذلين سأاله اإلمارة: »إنا ال نويل
هذا َمْن سأهل، وال من حرص عليه«))).

وجه االستدالل: أن اتلعددية احلزبية قائمة ىلع أصل اتلنافس، بل 
واتلطاحن من أجل الوصول إىل سدة السلطة وكريس احلكم))).

)1(   أخرجه ابلخاري ف صحيحه)برقم6622( ، ومسلم ف صحيحه )برقم1652(.
)2(   أخرجه ابلخاري ف صحيحه)برقم7148(.
)3(   أخرجه ابلخاري ف صحيحه)برقم7149(.

)4(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية ، هشام آل برغش )ص238(.
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منازعتهم، وترك  االمور  والة  طاعة  توجب  اليت  األدلة   ثاثلا- 
وأذكر منها:

ی ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   زب  تعــاىل:   قــوهل 
 یی  رب))).

هريرة  أيب  حديث   : األمر  ويل  طاعة  ف  الواردة  األحاديث  ومن 
اهلَل،  َفَقْد َعىَص  َيْعِصيِن  َوَمْن  اهلَل،  َطاَع 

َ
أ َفَقْد  َطاَعيِن 

َ
أ َمْن   «: 

َعَصايِن«)))،  َفَقْد  ِمرَي 
َ ْ
األ َيْعِص  َوَمْن  َطاَعيِن، 

َ
أ َفَقْد  ِمرَي 

َ ْ
األ يُِطِع  َوَمْن 

َوَمنَْشِطَك  َويرُْسَِك،  ُعرْسَِك  ِف  اَعَة  َوالطَّ ْمَع  السَّ َعلَيَْك  وحديث:» 
وجوب  ىلع  ادلالة  األحاديث  من  وغريها  عليك«)))،  ثََرٍة 

َ
َوأ َوَمْكَرِهَك، 

طاعة ويل األمر .

وجه االستدالل: أن اتلعددية احلزبية قائمة ىلع منازعة ومعارضة 
والة األمور، وكشف عوارهم وإعالن مثابلهم للعامة واخلاصة. 

)1(   سورة النساء ]اآلية:59[.
)2(   أخرجه مسلم ف صحيحه )برقم1835(.
)3(   أخرجه مسلم ف صحيحه)برقم1836(.
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الرشعية  واألصول  للقواعد  احلزبية  انلظرية  هذه  خمالفة  رابعا- 
اخلاصة والعامة ، ومن هذه القواعد:

اتلعددية  أن  ومعلوم  فاسد،  فهو  فاسد  ىلع  بين  ما  أن  1-قاعدة 

اتلحزب،  أساس  ىلع  ثم  ادليموقرايط  الصنم  ىلع  أوال  قائمة  احلزبية 

وكالهما معلوم ابلطالن.

 فال يزاح ما لم يرتد، 
ّ

2-قاعدة اإلمامة الرشعية أن اإلمام إذا ويل

واتلعددية تعين تبادل السلطة بني األطراف املتنافسة، وهو ضد املعهود 

ف فقه اإلمامة العظم من أن اإلمام إذا عقدت هل ابليعة فهو باق ىلع 

منصبه ما لم يتغري))).

لاكفة  املجال  فتح  احلزبية ف أصل وضعها عبارة عن  اتلعددية   -3

األحزاب بغضِّ انلَّظر عن أفاكرها و عقائدها تلحكم املسلمني عن 

يعىل  وال  يعلو  »اإلسالم  لقاعدة  مناقض  وهذا  االنتخابات،  طريق 

عليه«؛ اليت حترم املساواة بني املسلم و غريه فضال عن أن يتوىل غري 

املسلم ىلع املسلمني ويعلو عليهم))).

)1(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية ، هشام آل برغش )ص220(.
)2(   ينظر:  اتلعددية العقائدية وموقف اإلسالم منها ، يوسف حممد القحطاين )ص54(.
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القايص  علم  وقد  املصالح،  جلب  من  أوىل  املفاسد  درء  4-قاعدة 
إىل  بانلظر  وأيضا  وتعددها،  األحزاب  هذه  مفاسد  عظم  وادلاين 
املعتربة ملصادمتها  امللغاة غري  املصالح  من  أنها  احلزبية جند  اتلعددية 

الرشعية. للنصوص 

واستباحة  ومرج،  هرج  اىل  يفيض  األحزاب  بني  اتلعدد  واقع   -5
بها  جاءت  اليت  اذلرائع  سد  قاعدة  يناقض  وهذا  واألموال،  ادلماء 

الرشيعة))).

)1(   ينظر ف مساوئ اتلعددية احلزبية وشهادات مفكري الغرب أنفسهم ىلع بطالنها وُعقمها : ف 
نظرية ادلولة وانلظم السياسية ، دكتور حممد نرص مهنا )ص291(.
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خامسا- من املعقول: استدل أصحاب هذا اإلجتاه من املعقول من 
عدة أوجه:

أسسوا  اذلين  الغربيني  إىل  يرجع  األحزاب  هذه  أصل  أّن  األول: 
دوهلم ىلع العلمانية، وفصل ادلين عن ادلولة))).

والرباء  الوالء  معقد  أن  سبق،  كما  الرشيعة   ف  املتقرر  أن  اثلاين: 
هو اإلسالم وحده، وانلاظر ف األحزاب السياسية جيدها تبين عالقتها 
أساسا ىلع نقيض هذا األصل، بل وتهدمه فتجعل املسلم يعادي أخاه 
املسلم، وجتعل معقد الوالء والرباء شخص احلزب وفكره،  ومن حاول 
أن جيعل هذه اتلعددية تعددية برامج ال مناهج أو ىلع غرار اخلالف 
ه، وألن برنامج لك حزب منبثق  املذهيب بني علماء اإلسالم، فالواقع يردُّ
من فكره، و عقيدته؛ فربنامج االشرتايك منطلق من مبادئ االشرتاكية، 

و العلماين ادليمقرايط من مبادئ ادليمقراطية.

 فالقول باتلعددية احلزبية، جيعلنا نقول: إن الوالء والرباء لإلسالم، 
فاإلسالم ال حيتاج هلذه األحزاب بل هو كف لوحده، وإن قلنا إن الوالء 

والرباء لغري اإلسالم فهذه ه اجلاهلية اليت جاء الرشع بمنعها))). 

)1(   ينظر: األحزاب السياسية ف اإلسالم للمباركفوري )ص13(.
)2(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية ، هشام آل برغش )ص245(.
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اثلالث: فشل اتلجارب احلزبية املعارصة ف أغلب العالم اإلساليم، 
وهنها  أسباب  من  كبريا  وسببا  األمة  ىلع  وبااًل  اجلملة  ف  كنت  بل 
وضعفها، فاألحزاب إن كنت ف مقعد املعارضة لم تأل جهدا ف تشقيق 
األمة وإثارة العداوات بني أبنائها، وإن كنت ف كريس احلكم سامت 

ابلالد سوء العذاب، فال خري فيها حاكمة وال حمكومة))). 



)1(   ينظر: حتمية احلل اإلساليم ف انلظام السيايس ، أبو املعايط أبو الفتوح)ص185( ، وأيضا 
)ص142(.
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الثاني: المطلب 

موقف أصحاب االتجاه العقالني المعاصر)))
و المتأثرين بهم من التعددية الحزبية السياسية
وإقامة األحزاب واالنتماء إليها، ومناقشتهم: 

وقد انقسموا يف موقفهم إىل اجتاهني:

احلزبية  اتلعددية  جواز  اإلجتاه  هذا  أصحاب  يرى  األول:  االجتاه 
السياسية بإطالق وإقامة األحزاب واالنتماء إيلها سواء كنت األحزاب 
إسالمية أو علمانية، اتفقت أصوهلا مع الرشيعة أم ال، وإىل هذا ذهب 
قميحة،  وادلكتور جابر  اهلويدي،  فهيم  وادلكتور  العوا،  ادلكتور سليم 

وراشد الغنويش، وغريهم))).

احلزبية  اتلعّددية  جواز  االجتاه  هذا  أصحاب  يرى  اثلاين:  االجتاه 
الرشعية،  األصول  إطار  ف  إيلها  واالنتماء  األحزاب  وإقامة  السياسية 

)1(   وهو اجتاه فكري حياول اتلوفيق بني العلمانية واإلسالم، ويعطي العقل اعتبارا فوق نصوص 
الويح، ويدعو إىل اتلجديد وانلظر ف اإلسالم حسب مقتضيات العرص احلديث واالكتشافات 
العلمية احلديثة. ومن أصحاب هذا االجتاه: حممد عبده وحممد الغزايل ويوسف القرضاوي وطه 
العقالنية  االجتاهات   ،)73-60 )ص  الزميع  ملاجد  املدنية  ادلولة  انظر:  العوا.  وسليم  العلواين 

احلديثة )ص 19(، االجتاه العقالين دلى املفكرين اإلسالميني املعارصين )ص 310(. 
هؤالء  من  واحٍد  لّك  عن  ذكر  وقد  )ص230(.  السياسية  للنوازل  الرشعية  األحاكم  انظر:     )2(

املذكورين مصدًرا من تآيلفهم ، دراسات حول اتلعددية ، )ص181(.
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املعارصين  ابلاحثني  وإىل هذا ذهب طائفة من  اخلروج عليها،  وعدم 
منهم: ادلكتور يوسف القرضاوي، واألستاذ مصطىف مشهور، واألستاذ 
القادر  الفنجري، وادلكتور حممد عبد  ، وادلكتور أمحد  أبوزهرة  حممد 

أبو فارس، وغريهم))).

أدلة أصحاب االجتاه األول:

استدل أصحاب هذا االجتاه باألدلة اآلتية:

ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   زب  تعاىل:  اهلل  قول  أوال:   
ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  رب))).

قال الشيخ تيق ادلين انلبهاين مؤّسس حركة اتلحرير ف االستدالل 

العمل  هو طلٌب جازٌم؛ ألّن  اجلماعة  بإقامة  الطلب  إّن   « اآلية:  بهذه 

اذلي بيّنتْه اآلية تلقوم به هذه اجلماعة هو فرض ىلع املسلمني القيام 

به...وهو فرٌض ىلع الكفاية ىلع املسلمني....ألّن اهلل طلب من املسلمني 

أْن يقيموا من بينهم مجاعًة تلقوم بادّلعوة إىل اخلري، واألمر باملعروف 

وانليه عن املنكر، ولم يطلب من املسلمني ف اآلية أن يقوموا لكّهم 

الصاوي )ص72(،  الرشيعة اإلسالمية لدلكتور صالح  السياسية ف مزيان  اتلعددية  انظر:     )1(
األحاكم الرشعية للنوازل السياسية )ص233(.

)2(   سورة آل عمران]اآلية:104[.
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بذلك....واذلي جيعلها مجاعة هو وجود رابطة تربط أعضاءها؛ يلكونوا 
جسًما واحًدا تعمل بوصفها مجاعة، واذلي يبقيها مجاعة وه تعمل هو 
الرابطة بني اجلماعة ووجود األمري  وجود أمرٍي جتب طاعته...إْن وجود 
ن ىلع أّن قوهل تعاىل: زب ڳ  ڳ  ڳ   رب. يعين 

ّ
الواجب الطاعة يدال

واجب  أمرٌي  وهلا  أعضاءها،  تربط  رابطٌة  هلا  مجاعة،  منكم  تلوجد 
أي  أو  اجلمعية،  أو  احلزب،  أو  الكتلة،  أو  اجلماعة  وهذه ه  الطاعة، 
اسم من األسماء اليت تطلق ىلع اجلماعة اليت تستويف ما جيعلها مجاعة، 
ويبقيها مجاعة، وه تعمل، وبذلك يظهر أّن اآلية أمر بإجياد أحزاٍب 

أو تكّتالت أو مجعّياٍت أو منّظمات أو ما شالك ذلك«))).

أْن نقول بأّن السلف املاضني رضوان  ويناقش: بأّن هذه اآلية إما 
لم يطبقوها ف  أنهم  أو  اآلية،  يهتدوا إىل معىن  لم  اهلل عليهم أمجعني، 
أعلم هذه    فالصحابة  بطالنهما،  السيايس، وال خيىف  واقعهم 
األمة، وأصوبها طريقة، وأقومها ف الفهوم، وأسّدها ف املذاهب، وهم 
أرسع انلاس إىل تطبيق األوامر الرشعية، واألحاكم ادلينية، وقد سبق 
أّن ادلولة اإلسالمية ف صدر اإلسالم لم تعرف اتلعّددية احلزبية، فمن 

زعم مثل هذا اتلفسري الغريب فقد أبعد انلجعة.

)1(   األحزاب السياسية ف اإلسالم للشيخ عبد احلميد اجلعبة )95-97( باختصاٍر. وقد نقل حنو 
هذا االستدالل عن غري انلبهاين ف املصدر  نفسه، كلشيخ حممد عمارة.
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 -- أن انليب  ثانيا: ما ورد عن عمرو بن العاص
قال:»إذا حكم احلاكم فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم 

فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر«))).

فيه ديلل ىلع رشعية اإلجتهاد، وأنها تدور بني  قالوا  وجه ادلاللة: 
اخلطأ والصواب، وبني األجر واألجرين، وهذا يؤكد التسامح ف جمال 
هلا  أن  ىلع  فدل  االجتهاد  أنواع  من   

ً
نواع لكونها  املطلقة؛  اتلعددية 

أصال رشعيا))).

ويناقش: بأن اإلثابة إنما تكون بسبب االجتهاد الرشيع املستند 
االجتهاد  حمل  أن  وغريهما،كما  والسنة  الكتاب  من  الرشعية  لألدلة 
وليس  رصيح،  نص  من  ختلو  اليت  املسائل  ف  االجتهاد  املقصود 
كنت مهما  آت  للك  ابلاب  يفتحون  وهؤالء  القطعية،  األصول   ف 

عقيدته وحنلته.

ثاثلا: من املعقول، وذلك من أربعة وجوه:

أما  املخلوقات،  تعّدد  أساس  ىلع  قامت  الربانية  الفطرة  أّن   -(((
اذلي ال يتعّدد فهو اهلل تعاىل، فإذا كن اتلعّدد قائًما ف خلق اهلل لكّهم، 

)1(   أخرجه ابلخاري ف صحيحه برقم:) 7352(، ومسلم ف صحيحه برقم:) 1716(.
)2(   ينظر: األحاكم الرشعية للنوازل السياسية ، ادلكتور عطية عدالن ، )ص28(.
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وال يمكن أْن ينكره أحٌد، فكيف ننكره ف املجال السيايس، مع أنه 

ف حقيقة األمر ال حيتمل إال اتلعّدد واالختالف؟))).

القدرية،  وجّل  عّز  اهلل  مشيئة  بني  خلًطا  هذا  ف  أّن  ويناقش: 

رشاًع،  جائًزا  قدًرا  اهلل  شاء  ما  لّك  فليس  الرشعية،  ومشيئته 

قدًرا، والفواحش  والرشك  الكفر  يوجد  أْن  تعاىل  اهلل  شاء   فقد 

األرض ف  الفساد  أكرث  وما   ،
ً
رشاع رب)))  ڌڌ   ڍ   ڍ    ڇ    زب 

زب ڑ   ڑ  ک  ک  رب))) . فاختالف انلاس الواقع داخٌل ف املشيئة 
القدرية، والرشع ال يقّره فضاًل عن أْن يرشِّعه!.

فال عالقة بني هذه وتلك؛ فهذا حكم رشيع؛ وتلك ظاهرة كونية؛ 

مجيعا  انلاس  بأن  القول  منه  يلزم  إذ  تماما؛  منفكة  االستدالل  فجهة 

والسنن  واحدة،  بطريقة  خلقهم  اهلل  ألن  اإلسالم؛  ف  واحد  حكمهم 

الكونية اليت حتكمهم واحدة))).

)1(   ينظر: اإلسالم وادليمقراطية حوار مع ادلكتور سليم العوا )ص28(، األحاكم الرشعية للنوازل 
السياسية )ص231(.

)2(   سورةالزمر ]اآلية:7[.
)3(   سورة ابلقرة ]اآلية:205[.

)4(   من فوائد قصة شعيب ف سورة هود. تيسري الكريم الرمحن )ضمن جمموعة مؤلفات الشيخ( 
واإلفتاء   العلمية  للبحوث  ادلائمة  اللجنة  فتاوى  وانظر:  صالح.  بن  صالح  مركز  ط:   .)457/3(

 .)384/12( ،)75/2( ،)547/1(
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املجوس  داخلها  ف  استوعبت  اليت  اإلسالمية  املذهبية  أن   -(((
من  األصنام عند كثري  داخلها عبدة  واستوعبت ف  انلار،  وهم عبدة 
حبيث  املرونة  من  ليه  وانلصارى  ايلهود  استوعبت  كما  العلم،  أهل 
أكفر  لن يكونوا  إذ  والعلمانيني؛  الشيوعيني  إطارها  تستوعب داخل 
من ايلهود وانلصارى واملجوس، ويف الصحيفة اليت عقدها رسول اهلل 
ف  دخل  ومن  وايلهود  املسلمني  من  املدينة  أهل  مع   --
عهدهم عربة ومنهاج، وسابقة هلا دالتلها احلضارية اليت تشهد بمدى 

مرونة اإلطار السيايس ف ادلولة اإلسالمية))). 

 ويناقش: أوال: بأنه ينبيغ اتلفريق بني سماحة اإلسالم مع اآلخرين 
ف حسن املعاملة، وبني السماح هلم بنفوذ جيعلهم أويلاء ىلع املسلمني.

من  املختلفة  للطوائف  اإلسالمية  ادلولة  استيعاب  بأّن  وثانيا: 
ادلولة  داخل  باتلوطن  يمتعون  أنهم  بمعىن  وحنوهم  وانلصارى  ايلهود 
اإلسالمية، وتكفل حقوقهم وهذا من اذلمة املبذولة لغري املسلمني ف 
بدل اإلسالم)))، وليس حمال للزناع؛ وإنما اتلنازع ف اتلعددية احلزبية 
للوصول  يعمل  أن  عقيدته  كنت  مهما  سيايس  تكتل  للك  تتيح  اليت 
للحكم تلنفيذ برناجمه السيايس، وهؤالء يكرسون الفروق الرشعية 

)1(   انظر: اتلعددية السياسية ف مزيان الرشيعة اإلسالمية للصاوي )ص 101 (.
)2(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية، )ص239(. 
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بني انلاس، وحيطمون احلواجز الرشعية بني املؤمنني والاكفرين.

محاية  ىلع  درجت  قد  منها-  العقائدية  –السيما  ادلول  إن  وثاثلا:   
فكرتها وعقيدتها، فادلول الشيوعية ال تسمح بقيام أحزاب تدعو إىل 
الرأسمايلة، وهكذا ادلول الرأسمايلة ال تسمح بقيام أحزاب اشرتاكية 
أو ماركسية، فلماذا حترم ادلولة اإلسالمية حقها ف منع قيام أحزاب 

مناقضة ألصوهلا وعقيدتها))). 

بينها  نفرق  فلماذا  والعقيدة،  الرأي  حرية  يقر  اإلسالم  إن   -(((
وبني حرية السياسة؟

ويناقش: من وجهني))):

األول: أن اإلسالم ال يقر حرية العقيدة، وإنما ال يكره أحدا ىلع 
ادلخول ف اإلسالم، أما السماح للك أصحاب العقائد املختلفة بإظهار 

عقائدهم وادلعوة إيلها فهذه كفرية عريضة وضاللة غربية))).

اثلاين: أن هذا القياس فاسد من وجهني:

 الوجه األول: فساد االعتبار؛ ألن احلرية السياسية اليت يقصدونها 

)1(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية، )ص239(. 
)2(   ينظر: األحاكم الرشعية للنوازل السياسية، )271/1(.

)3(   ينظر:  اتلعددية العقائدية وموقف اإلسالم منها ، يوسف حممد القحطاين )ص55(.
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ه إعطاء احلق للاكفر واملجويس وحنوهما أن يصل إىل احلكم وهذا 
ممنوع رشاع بانلصوص الكثرية.

 الوجه اثلاين: وجود الفارق حيث أن حرية االعتقاد ىلع ما تشتمل 
ىلع  بالرضر  ينعكس  ال  قارص  فردي  سلوك  ه  إنما  ضالل  من  عليه 
األمة، أما احلرية السياسية ىلع مفهومهم فيه سلوك اجتمايع متعدي 

يرتتب عليه رضر العامة.

)))- إن نظام احلكم ف اإلسالم ليس ثيو قراطيا، بل هو شوري 
ديومقرايط فالشعب هو اذلي حيكم نلا أو لغرينا، وإذا رفَعنا الشعب 

ايلوم اىل السلطة فمن حقه ان يرفع غرينا غدا؟.

نظام  القول مركب من حق وباطل فاحلق كون  بأن هذا  ويناقش: 
وابلاطل  استبداديا،  وال  ثيوقراطيا  وليس  شوري  اإلسالم  ف  احلكم 
يرفع  أن  الشعب  حق  من  ليس  ولكن  ديموقرايط،  بأنه  القول  فهو 
ىلع  واتلعويل  للرشيعة،  مناقضا  مرشواع  يتبىن  من  احلكم  سدة  إىل 
ويع األمة وحسن اسالمها ف كشف هذه اتلكتالت العلمانية وحنوها 
الغيبة عن  وهزيمتها ف املعارك اإلنتخابية ينطوي ىلع قدر واسع من 
الواقع واتلجاهل ملعطياته، حيث وسائل اإلعالم خابلة األبلاب سابلة 
اىل  طريقها  ووجدت  الشيوعية  األحزاب  وجدت  كيف  وإال  العقول، 
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بالد املسلمني، أليس ف هذا تغريرا بالواليات العامة وجمازفة بأمانة 
احلكم))). 

أدلة أصحاب االجتاه اثلاين:

 استدل أصحاب االجتاه اثلاين بما يأيت:

أوال: استدلوا من القرآن بما يأيت:

زب ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ       تعاىل:  قوهل   -(((
ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  رب))).

أخرى  جهة  ومن  باملعروف،  االمر  وجوب  ف  رصحية  اآلية  قالوا 
االجتماع  بواسطة  مجاعية  طريقة  ه  إنما  باملعروف  األمر  طريقة 
ينهض  حزب  لقيام  أصل  فاآلية  فعايلة،  أكرث  تلكون  واتلنظيم 
بمسؤويلات احلسبة؛ ومنها احلسبة السياسية؛ فاكن تشكيل األحزاب 

 وواجباً))).
ً
السياسية كوسيلة مرشواع

ويناقش: بأن اآلية ليست أصال للقول باتلعددية، وإنما فقط أصل 
للقول بأنه جيب ىلع األمة أن يكون فيها مؤسسة تقوم بواجب االمر 

)1(   ينظر: اتلعددية السياسية، الصاوي، )ص106(. 
)2(   سورة  آل عمران ]اآلية:104[.

)3(   ينظر: هل االسالم هو احلل؟ ملاذا وكيف؟ حممد عمارة  )ص93(. 
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و انليه، وأما صفاتها فال يمكن أن حنملها ىلع اآلية، ثم إن االمة لكها 

مأمورة بالقيام بواجب احلسبة بما فيها اإلمام ورعيته فحرص الصياغة 

الفعالة هلذا الواجب يعين دخول االمة لكها ف حزب املعارضة))).

ۈئ  ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   زب  تعاىل:  قوهل   -((( 

 ېئېئ  رب ))).

أفراد  اجتمع  فإذا  واتلقوى،  الرب  ىلع  باتلعاون  أمر  اآلية  ف  قالوا 

وأنشأوا حزبا ىلع أساس من الرب فال جيوز منعهم))). 

ويناقش: بأنه ال خالف ف عدم جواز منع اتلعاون ىلع الرب واتلقوى، 

ولكن هل من الرب واتلقوى تفريق صف املسلمني باتلحزب، والقيام 

أن  إثبات  إىل  أوال  حباجة  فهم  واملعارضة،  باملنازعة  األمور  والة  ىلع 

اتلحزب وتعدد األحزاب من الرب واتلقوى. 

الرأي   حرية  ىلع  ادلالة  األحاديث  ببعض  السنة  من  استدلوا  ثانيا: 

اجلهاد  »أفضُل  كحديث  باملعروف  األمر  ىلع  واحلث  عنه،  واتلعبري 

)1(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية، هشام آل برغش )ص249(، واألحاكم الرشعية للنوازل 
السياسية، حممد عمارة )273/1(.

)2(   سورة املائدة ]اآلية:2[.
)3(   ينظر: املشاركة ف احلياة السياسية ف ظل انظمة احلكم املعارصة، مشري املرصي، )ص162(. 
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لكمة عدل عند سلطان جائٍر«)))، وحديث »مثل القائم ىلع حدود اهلل 
والواقع فيها، كمثل قوم استهموا ىلع سفينة، فأصاب بعضهم أعالها، 
وبعضهم أسفلها، فاكن اذلين ف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا ىلع 
من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا ف نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن 
أيديهم جنوا، وجنوا  أرادوا هلكوا مجيعاً، وإن أخذوا ىلع  يرتكوهم وما 

مجيعاً«)))، وغريها من األحاديث.

وتدعو  عنه،  واتلعبري  الرأي  حرية  ىلع  األحاديث  هذه  حتث  قالوا 
إىل مقاومة الرأي املتطرف واألمر باملعروف، واملعارضة اجلماعية ه 
تنظيمها،  من  البد  فعالة  وتلكون  هذا،  مثل  التقاء  الفعالة  الوسيلة 
املعارضة  تلنظيم  صالحاً  األكرث  األطر  ه  السياسية  واألحزاب 

اجلماعية.

ويناقش من أربعة أوجه: 

األول: أن اعتبار املعارضة حقا طبيعيا، وأنها تدخل ف احلسبة، ال 
يسلم به للفرق بني املعارضة احلزبية وبني احلسبة، إذ احلسبة معناها 
أن انلظام السيايس االساليم ال يقف من املنكرات موقفا سلبيا، وأما 

)1(   أخرجه أبو داود ف سننه برقم )4346(، والرتمذي ف جامعه برقم )2174(، ابن ماجه ف سننه 
)برقم4011(، وصححه األبلاين ف صحيح سنن أيب داود.

)2(   أخرجه ابلخاري صحيحه ف )برقم2493(.
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باطل،  اليشء  ذلك  أن  اإلعالن  سوى  فيها  فليس  احلزبية  املعارضة 

يملكون  ال  لكنهم  اعرتاض؛  كنوع  وحنوها  مظاهرة  تنظيم  َثمَّ  ومن 

تنبيه لألغلبية ىلع أمل أن يكون هلم رصيدا ف  اتلغيري؛ فما هو إال 

القادمة))). اإلنتخابات 

أموره،  كفة  اجلادة ف  املجتمع ىلع  تسىع إلقامة  احلسبة  أن  اثلاين: 

وأما املعارضة فلك جهدها ف بلوغ السلطة. 

اثلالث: أن احلسبة تنبثق من نظام سيايس إساليم يعتمد الرشيعة 

معىن  وال  لألغلبية،  راجعة  فيها  فاحلجة  املعارضة  وأما  ايلها،  ويرجع 

للصواب عندهم اال أن يكون موافقا عليه من األغلبية، ولو كنت 

صورية أو جاهلة فاسدة فيه تتحكم ف مصري األمة.

ترصفات  ىلع  باالعرتاض  مرتبط  غري  نشاطها  احلسبة  الرابع: 

احلكومة، بل ه مع احلكومة ف اجتاه واحد، بينما املعارضة قائمة ىلع 

ملعارضة احلكومة  إال  تقم  لم  الرتبص بترصفات احلكومة فيه  أساس 

ال ملعاونتها ))).

)1(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية  )ص251(.
)2(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية )ص251( ، األحاكم الرشعية للنوازل السياسية ، حممد 

عمارة )277/1(.
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ثاثلا- استدلوا بقواعد من السياسة الرشعية:

)))- أّن الرشيعة جاءت يف باب السياسة بإباحة وسائل اإلصالح 
مما لم ينطق به الشارع.

إذا  صحيحا  يكون  الرشعية  بالسياسة  االستدالل  بأن  ويناقش: 
ينطوي ىلع  يشتمل ىلع خمالفة رشعية وال  نظام األحزاب ال  أن  ثبت 
اليت  الوسائل  ف  اتلوسع  ف  تقيض  كنت  وإن  السياسة  ألن  مفاسد؛ 
عدم  ويشرتط  للمصلحة،  خاضعة  ولكنها  الرشيعة،  بها  تنطق  لم 

مصادمتها لقواعد الرشيعة وأحاكمها.

)))- قاعدة: ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، تدل ىلع رشعية 
القول باتلعددية احلزبية. 

ويناقش: بأن اتلعددية السياسية ليست ه اآليلة الوحيدة واألداة 
ثم  والرقابة،  والشورى  احلسبة  بها  تتم  اليت  بالواجب  للقيام  الفريدة 
بالشورى  العمل  إن احلزبية ادليموقراطية ليست أرشد وال أجدى ف 
من انلظام اإلساليم اذلي كن ينيط واجب الشورى بأهل احلل، وقد 
كنت الشورى تأيت بثمارها ف العهد انلبوي والراشدي، ولم يكن ثم 
تعددية وال نظام حزيب، وال معارضات حزبية، بينما ترى الشورى ف 
لعبا  بها  يُلعب  احلزبية  اتلعدديات  الغريب ف ظل  ادليموقرايط  انلظام 
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مصالح  نقيض  ىلع  وتنفذ  تمرر  لألمة  الكربى  القرارات  نرى  حيث 
الشعوب وإرادتها ))).

وقد يقال ف مجيع القواعد اليت احتجوا بها أنه مع عدِم دالتلها ىلع 
املطلوب، فإنه اليلزم وال يتعني أن يكون سبيل إجيادها وحتقيقها هو 

اتلعددية احلزبية.

)))- أّن تعدد األحزاب كتعدد املذاهب الفقهية.

ويناقش: بأنه قياس مع الفارق؛ ألن لك مذهب من هذه املذاهب 
األحزاب  خبالف  بمقتضاه،  العمل  ىلع  انلاس  محل  رضورة  يرى  ال 
املذهب  داخل  الرؤى  إن  ثم  برناجمها،  ىلع  انلاس  حلمل  تسىع  فيه 
األحزاب  هل  تتسع  ال  ما  وهذا  آلخر،  شخص  من  ختتلف  الواحد 
املذهيب  اإلختالف  كقاعدة  األحزاب  نظام  بأن  القول  ثم  السياسية، 
 يرتتب عليه حتويل االختالف الفقيه إىل اختالف خصومة وتنازع،

وهذا ال نسلم به))).

ادلولة  سياسة  أصول  من  إّن  اإلسالم:  يف  الشورى  مبدأ   -(((
فإّن  املعارص،  واقعنا  ف  نظرنا  وإذا  الشورى،  بمبدأ  األخذ  اإلسالمية 

)1(   ينظر: ادليموقراطية اسم ال حقيقة هل ، جعفر شيخ ادريس ، جملة ابليان العدد 196، )ص46(.
)2(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية  )ص260(.
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الشورى ال تتحقق ف أرشد تطبيقاتها وأكرثها فعايلة ف واقعنا املعارص 
برشعية  القول  تأكد  فقد  السياسية؛  احلزبية  اتلعددية  خالل  من  إال 
به  إال  الواجب  يتم  ما ال  قاعدة  بناء ىلع  بوجوبها؛  بل  اتلعددية؛  هذه 

فهو واجب؛ إذ الوسائل تأخذ حكم املقاصد حال وحرمة))).

فما  الشورى،  تلطبيق  وسيلة  تتعني  لم  اتلعددية  بأن  ونوقش: 
اتلعّددية إال صورة من هذه الصور، وهناك عرشات من الصور األخرى 
وال  اتلعّددية،  هذه  إىل  اللجوء  دون  الشورى،  بها  تتحقق  أن  يمكن 
أدّل ىلع ذلك من أّن األمة عرب تارخيها كنت تطّبق الشورى بدرجاٍت 
الفكر  بساط  ىلع  طرحت  قد  اتلعّددية  قضية  تكن  ولم  متفاوتة، 

باللكية))). السيايس 

الشورى خيتلف عن نظام األحزاب  بأّن نظام  –أيضا-:    ويناقش 
اختالفًا بيِّنًا، فالشورى لألكفاء من انلاس، ذوي اخلربة واتلجربة، أويل 
العلم وابلصرية، وليس ذلك لألحزاب اليت حيكمها العلماء وادلهماء 
األعلمية  عن  انلظر  بغّض  األكرثية  إىل  فيها  واملرجع  سواٍء،  حدٍّ  ىلع 

واألفقهية واألرشدية.

واألحاكم  )ص78-76(،  للصاوي  اإلسالمية  الرشيعة  مزيان  ف  السياسية  اتلعددية  انظر:     )1(
الرشعية للنوازل السياسية )ص237-236(.

)2(   انظر: اتلعددية السياسية ف ادلولة اإلسالمية للصاوي )ص78(.
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وتعّددها من  وإقامة األحزاب  فاملعارضة  الرشعية:  السياسة   -(((

الشارع  فيها  وّسع  اليت  األبواب  من  وه  الرشعية،  السياسة  مسائل 

احلكيم تلحقيق املصالح العامة، ودفع املفاسد اليت تهّدد الشأن العام، 

فقط  يشرتط  وإنما  الرشع،  به  ينطق  أْن  سياسة  يصنع  ملا  يشرتط  وال 

أْن ال خيالف الرشع، واالجتهاد ف السياسة الرشعية يكون باإلفادة 

من جتارب غري املسلمني ف انلظم واحلكم واإلرادة واتلخطيط – إذا 

 ، كنت حتّقق العدل وحتّقق مصالح انلاس، ولم تتعارض مع نصٍّ رشيعٍّ

كما اجتهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ف تدوين ادلواوين، 

وفرض اخلراج، وإنشاء السجون وغريه))).

رشعية،  نلصوص  معارٌض  هو  ما  بني  خلٌط  هذا  بأّن  ويناقش: 

ويرتتّب عليها مفاسد رشعية، وبني ما هو مندرٌج ف املسكوت عنه، 

، فادلاوين  ن للمصلحة املحضة من غري معارضة نصٍّ رشيعٍّ أو املتضمِّ

وإنشاء السجون وحنوها لكّه داخٌل ف املصلحة املرسلة، وليس ف ذلك 

املجّوزة  السياسية  احلزبية  اتلعّددية  خبالف   ، رشيعٍّ نلصٍّ  معارضٌة 

للخروج ىلع ويّل األمر، وحتديد مّدة الرئاسة، وافرتاق لكمة املسلمني، 

مع ما ف ذلك من مفاسد رشعّية، سبق بعضها ف أدلة املانعني.

)1(   انظر: األحاكم الرشعية للنوازل السياسية )ص241(.
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احلزبية  اتلعددية  أن  املآالت:  واعتبار  اذلرائع  سّد  قاعدة   -(((
السياسية ذريعة إىل منع االستبداد من ناحية، وإىل منع االضطرابات 
واثلورات املسلحة من ناحية أخرى، بما تشيعه من االستقرار النسيب 
ف األوضاع السياسية، وبما تتيحه للمعارضة من املشاركة ف السلطة 
إلنفاذ براجمها واختياراتها السياسية، والوسائل أو اذلرائع تأخذ حكم 

املقاصد أو الغايات حالًّ وحرمة))).

اتلعّددية  بمنع  ناطٌق  املآالت  واعتبار  اذلرائع  سّد  بأّن  ويناقش: 
وتفرقهم،  املسلمني  حتّزب  إىل  منفًذا  كنت  فقد  السياسية،  احلزبية 
بينهم، وسع لّك حزٍب إىل اإلطاحة باحلزب  فيما  وتناحرهم وتقاتلهم 
والرباء، الوالء  معقد  احلزب  أصبح  بل  املختلفة،  بالوسائل   اآلخر 

واهلل املستعان.

خالصة القول: 

إّن انلاظر ف هذه األقوال، وأدتلها وما أورد عليها من اعرتاضات 
ومناقشات يلدرك  صحة القول باملنع من اتلعددية احلزبية السياسية 
مطلقا، ويقتنع بـأن مؤسسة احلل والعقد ه الوسيلة الكربى تلحقيق 
وحسبة  وحرية  عدل  من  احلزبية  باتلعددية  املنادون  إيله  يصبو  لكما 

)1(   انظر: األحاكم الرشعية للنوازل السياسية )ص242(.
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ورقابة وشورى وويع ونمو، وأما اتلعددية املنشودة من أصحاب القول 
اثلاين مع مناقضتها للنصوص والقواعد، فيه ف رحم الغيب واخليال)))؛ 

كما أنها تتضّمن خمالفات رشعية، يمكن إمجاهلا ف اآليت:

أوال: أّن من مقاصد الرشيعة: مجع لكمة املسلمني، والرشع يدعو إىل 
اتلآلف، وينىه عن اتلخالف، واتلعّددية احلزبية تفتح باب اخلالفات، 
فتعدد  واتلجادل،  اتلحارب  وسبل  اتلخاذل،  وطريق  الزنااعت،  ونافذة 
الوحيد  ها  همُّ مجعيات  »ليست   : بريدو  يقول  كما  السياسية  األحزاب 
وإنما  ابلعض،  بعضها  من  الالمباالة  موقف  والوقوف  املجرد  ابلحث 
قد  اليت  املختلفة  ابلدائل  بتبنيها  األخرى،  ومناقشة  السلطة  غرضها 
توافق وقد ال توافق اجتاهات كثرية للرأي العام«، بل ه أكرث من ذلك؛ 
إذ تعمل ىلع تقوية اخلالف ف حركتها، وإال وصفها احلزبيون أنفسهم 
بأدىن  إدراٍك بمقاصد الرشيعة، يدرك  بالشلل والعقم«)))، فَمن هل أدىن 

تأّمل أّن رّشها يغلب خريها، ومضاّرها تغّطي مساّرها.

تعدد  أن  املعروف  إذ  ادلين،  أصول  ف  والتساهل  اتلحلّل  ثانيا: 
املصالح والرشائح ادلينية داخل املجتمع الواحد، جيعل األحزاب دائما 
أمانيها وطلباتها  االجتاهات، جبميع  تسىع سعيا حثيثا السرتضاء كفة 

)1(   ينظر: اتلعددية السياسية ، الصاوي )ص69(. 
)2(   ينظر: الوجزي ف انلظم السياسية ، نعمان أمحد خطيب )ص407(.
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سواء منها ادلينية أو الفكرية أو اإلجتماعية أو اإلقتصادية وغريها))).  

الفقهية، وسّد  واألدلة  الرشعية،  القواعد  اذلرائع من  أّن سّد  ثاثلا: 
باخلالفات  بنفسها  وانشغاهلا  األمة،  وهن  إىل  املؤّدي  االختالف  باب 

ادلاخلية عن حتّمل رساتلها العاملية، من الواجبات املحّتمات.

اتلعّددية  بمنع  ناطٌق  املآالت،  واعتبار  األولويات،  فقه  أّن  رابعا: 
احلزبية، فمن نظر ف ادلول املطبِّقة للتعددية احلزبية يرى انقسامات 
تؤّدي  قد  بل  احلزب،  ىلع  مبنية  ووالءات،  وانتماءات  وتناحرات، 
الواحدة،  واجلماعة  الواحدة،  األرسة  لكمة  تفريق  إىل  أحيانا  اتلعددية 

فأصبح احلزب معقد الوالء والرباء، فإما معنا وإما ضدنا.

مهمة: مسألة 

دول  ف  يعيشون  املسلمني  من  كبرية  أعداد  هناك  أن  املعلوم  من 
وربما  بأعماهلم،  منشغلني  املدن،  ف  متفرقني  فيكونون  مسلمة،  غري 
وهضمت  ادلينية،  هويتهم  وذابت  اإلسالمية،  عقيدتهم  ضعفت 
حقوقهم، وعطلت مصاحلهم، فهنا جيوز – بل ربما كن واجبا - اجتماع 
أحزابا  وليس   - واحد  حزب  ف  الاكفرة  ابلدلان  تلك  ف  املسلمني 
إسالمية  راية  حتت  والسنة  الكتاب  ىلع  لكمتهم  به  جتتمع   - متفرقة 

)1(   ينظر: املصدر السابق )ص410(.
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لقوهل  لربايلة؛  وأحزاب  علمانية،  ألوية  بني  توزّعها  من   
ً

بدال واحدة، 
ملصاحلهم  ذلك حتقيق  ويف   ،((( زب ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  رب  تعاىل: 

ومجع للكمتهم، وتعاون ىلع الرب واتلقوى.   

املقيتة ف  احلزبية  واتلعددية  األحزاب  إقامة  قبيل  من  هذا  وليس 
شملهم  وتشتت  املسلمني  مجع  تفرق  اليت  اإلسالمية،  ادلولة  داخل 

وتضيع مصاحلهم.

 وقد ورد سؤال إىل اللجنة ادلائمة هذا نصه مع اجلواب:

وتكون  علمانية  دولة  ف  إسالمية  أحزاب  إقامة  جيوز  هل  س: 
وعملها  ذلك،  غري  اغيتها  ولكن  القانون،  ضمن  رسمية  األحزاب 

ادلعوي رسي؟

يتجمعوا  أن  كفرة  دولة  ف  باإلقامة  املبتلني  للمسلمني  يرشع  ج: 
ويرتابطوا ويتعاونوا فيما بينهم سواء كن ذلك باسم أحزاب إسالمية 

أو مجعيات إسالمية؛ ملا ف ذلك من اتلعاون ىلع الرب واتلقوى. 

الرزاق عفييف، عبد  بن غديان، عبد  اهلل  قعود، عبد  بن  اهلل  عبد 
العزيز بن عبد اهلل بن باز))).

)1(   سورة املجادلة ]اآلية:22[.
)2(   فتاوى اللجنة ادلائمة )23/ 408(.
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 – السعدي  الرمحن  عبد  الشيخ  العالمة  قاهل  ما  هذا  من  وقريب 
يعلمون  قد  كثرية،  بأسباٍب  املؤمنني  عن  يدفع  :»...اهلل   – اهلل  رمحه 
قبيلتهم،  بسبب  عنهم  دفع  وربما  منها،  شيئًا  يعلمون  ال  وقد  بعضها، 
وأهل وطنهم الكفار، كما دفع اهلل عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه، 
ال  واملسلمني،  اإلسالم  عن  ادلفع  بها  حيصل  اليت  الروابط  هذه  وأّن 
املسلمون  سىع  لو  هذا  فعىل  ذلك،  تعنّي  ربما  بل  فيها،  بالسع  بأس 
اذلين حتت والية الكفار، وعملوا ىلع جعل الوالية مجهورية، يتمّكن 
من   أوىل  لاكن  وادلنيوية،  ادّلينية  حقوقهم  من  والشعوب  األفراد  فيها 
استسالمهم دلولة تقيض ىلع حقوقهم ادلينية وادلنيوية، وحترص ىلع 
إبادتها، وجعلهم عَملًَة وَخَدَمًة هلم، نعم إْن أمكن أن تكون ادلولة 
املرتبة،  هذه  إماكن  لعدم  ولكن  املتعنّي،  فهو  احلاكم  وهم  للمسلمني 

مة، واهلل أعلم«))). فاملرتبة اليت فيها دفع ووقاية لدلين وادلنيا مقدِّ



)1(   من فوائد قصة شعيب ف سورة هود. تيسري الكريم الرمحن )ضمن جمموعة مؤلفات الشيخ( 
واإلفتاء   العلمية  للبحوث  ادلائمة  اللجنة  فتاوى  وانظر:  صالح.  بن  صالح  مركز  ط:   .)457/3(

 .)384/12( ،)75/2( ،)547/1(
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المبحث الثاني: التحالف مع األحزاب.

وفيه مطلبان:
المطلب األول:

معنى التحالف لغة واصطالحا:

املنارصة واملؤازرة والصداقة، كما  التحالف لغة: يرجع إىل معىن 
ُف: بالكرس العهد بني القوم، 

ْ
قال الفريوز آبادي – رمحه اهلل -: »احِلل

والصداقة، والصديق حيلف لصاحبه ال يغدر به«))).

وقال الفيويم – رمحه اهلل -: »واحلليف: املعاهد، يقال منه: حتالفا، 
إذا تعاهدا ىلع أْن يكون أمرهما واحًدا ف انلرصة واحلماية، وبينهما 

حلٌف وحلفٌة بالكرس أي عهٌد«))).

الطرييق  اهلل  عبد  ادلكتور  عرفه  االصطالح:  يف  التحالف  و 
ووصفه  واالتفاق،  والتساعد  اتلنارص  ىلع  واملعاهدة  »املعاقدة  بقوهل: 

بأنه سيايس هو مزيد من اإليضاح وليس قيًدا ف اتلعريف«))).

)1(   القاموس املحيط )133/3(، باب الفاء فصل احلاء، ط: دار اجليل.
)2(   املصباح املنري )ص79(، ط: املكتبة العرصية.

)3(   االستعانة بغري املسلمني ف الفقه اإلساليم. طبعة إدارة ابلحوث العلمية باململكة العربية 
السعودية. 
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الثاني: المطلب 

حكم التحالف مع األحزاب:

العالقات بني األحزاب ف ظل نظام  الصدد أن نربز  يهمنا ف هذا 
تقام هذه  السياسية، واملعيار األسايس اذلي بموجبه  تعددية األحزاب 

العالقات فأقول:

لك حزب ف اعلم السياسة يتمزي بمبادئه وبراجمه وأفاكره ، ومن هنا 
أو تسري اغبلا إىل نفقني  تتحرك  نقول إن حركة األحزاب  أن  نستطيع 

اثنني:

األول: نفُق الرصاع واتلنابذ، وسببه تباعد اإليديولوجيات واملبادئ 
اختالف  أحيانا  السبب  ويكون  األحيان،  بعض  ف  وتناقضها  بل 
متعددة  قنوات  الرصاع عرب  ويبدو هذا  واملقصد للك حزب،  املصالح 
كإلنتخابات، والربملانات وحنوها، وقد يغدو عنيفا حمتدما كإلشتباكت 
باأليدي واألسلحة من خالل اتلصفيات الرسية أو املواجهات العلنية 

أحيانا.

اتفاق  أيضا  باملقابل  وسببه  واتلحالِف،  اإلحتاد  نفُق  اثلاين: 
حمل  وهو  معينة،  املصالح  ف  اإلشرتاك  أو  تقاربها،  أو  اإليديولوجيات 
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حبثنا ف دراستنا هذه.

السياسة  جمال  ف  رئيسني  شلكني  يتخذ  فاتلحالف  هذا  تقرر  إذا 
وهما:

قبل  األحزاب  بعض  اتفاق  به  واملراد  اإلنتخايب  اتلحالف  األول: 
خمطط  وتنفيذ  بينهم  اتلنسيق  ىلع  اإلنتخابات  معركة  ف  ادلخول 
احلزب  كتفاق  العام،  الرأي  ف  واتلأثري  اإلنتخابية  احلملة  أثناء  بينهم 
انلاخبني  ودفع  واحٍد  مرشٍح  تقديم  واإلشرتايك ىلع  الفرنيس  الشيويع 

إلعطائه أصواتهم.

ىلع  أحزاب  جمموعة  اتفاق  به  واملراد  الوزاري،  اتلحالف  اثلاين: 
تأيلف حكومة معينة، ويلجأ إيله اغبلا عندما ال حيقق أي حزب منها 
األغلبية املطلوبة اليت تسمح هل بتأيلف حكومة، وتتخذ احلكومة ف 
هذا القسم شلك اإلئتالف بأن يكون هلا وزير فأكرث يمارس السلطة 

ف احلكومة))).  

القوة  أن  جند  اإلسالم،  وتمكن  اخلالفة  دولة  غياب  ظل  ويف 
أمست ألحزاب معادية لإلسالم وأحاكمه، وصارت هلا اللكمة ف أرض 
الواقع، ويف املقابل  أغلقت األبواب ىلع كثري من اجلمااعت اإلسالمية 

)1(   ينظر: ف نظرية ادلولة وانلظم السياسية، حممد نرص مهنا )ص301(.
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اليت  تزعم أنها قد سلكت مسار املمارسة السياسية تلحقيق مرشوعها 
هلذه  املانعة  القوانني  رشعت  األماكن  بعض  ويف  اإلصاليح، 
اجلمااعت من ممارسة السياسة. وملا كن هذه حقيقة ف اعلم السياسة، 
جاء السؤال املهم حول إماكنية اتلحالف رشاع ؛ حيث إّن هناك بعض 
اجلمااعت اإلسالمية قد تلجأ إىل اتلحالف مع بعض األحزاب األخرى 
طريقها تلمارس عن  أو غريها  علمانية  سواء كنت  لإلسالم   املعادية 

السيايس. مرشوعها 

درجة  ىلع  ليست  األحزاب  أن  بيان  يلزمنا  الزناع  حمل  وتلحرير 
واحدة فيه قسمان))):

مجلة  اإلسالم  ترفض  كليت  متطرفة،  اغيلة  سياسية  أحزاب   -(((
وتفصيال وحتاربه حىت ف صدور املسلمني، فهذه ال خالف وال نزاع 

ف حرمة اتلحالف معها))).

لكن  باإلسالم،  تقبل  مساملة،  متعاطفة  سياسية  أحزاب   -(((
موضع  وه  الرشعية،  املخالفات  أو  االحنرافات  بعض  عندها  يوجد 

الزناع ومورد السؤال.

اإلسالم، صيف  السياسية ف  واألحزاب  احلزبية )ص355(،  اتلعددية  دراسات حول  ينظر:     )1(
الرمحن املباركفوري )ص23(.

)2(   املصدر السابق.
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اتلميزي  من  البد  اتلحالفات  احلديث عن حكم  عند  فإنه  وعليه 
مع  اتلحالف  حكم  حتت  تندرج  األوىل  فاحلالة  احلاتلني)))،  بني 
الكفار، ومن هنا كن هذا اتلحالف خارجا عن حمل الزناع، حيث ال 
وجه لقبول هذا اتلحالف اذلي يتناىف ويتناقض مع ما تقرر من رشوط 

باملرشكني))). االستعانة 

أهل  مع  اتلحالف  بمسألة  إحلاقها  يكون  فقد  اثلانية  احلالة  وأما 
ابتدعت بتحزبها وتفرقها  الفرق قد  باعتبار كون هذه  ابلدع أقرب، 
وسلوكها مسلاك خمالفا ألصول اإلسالم، و يمكن معرفة حكم هذه 

احلالة من خالل الفرعني اآلتيني:

الفرع األول: موقف العلماء الربانيني من اتلحالف مع األحزاب: 

ذهب كبار أهل العلم املعارصين من أمثال فضيلة الشيخ عبدالعزيز 
نارص  املحدث حممد  والشيخ  العثيمني،  الفقيه حممد  والشيخ  باز،  ابن 
والشخ  واإلفتاء،  العلمية  للبحوث  ادلائمة  واللجنة  األبلاين،  ادلين 
مقبل بن هادي الواديع، والشيخ حممد اإلمام وغريهم، إىل عدم جواز 
واليساريني-،  -كلليربايلني  لإلسالم  املخالفة  األحزاب  مع  اتلحالف 

)1(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية واتلحالف مع األحزاب، هشام آل برغش ص)356(.
)2(   مثل أن يكون املستعان به مأمونا حسن الرأي ف املسلمني، وأيضا غلبة نفعه ىلع رضِر 

اإلستعانة به، وغري ذلك. ينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية )155/35(.
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واألحزاب ابلدعية))).

وإيلك بعض أقواهلم يف ذلك:

سئل العالمة الفقيه حممد بن صالح العثيمني– رمحه اهلل -: 

 هل من احلكمة العمل مع األحزاب اإلسالمية اليت تواجه العلمانية 
امة؛ أم احلكمة ترك هذه األحزاب  والشيوعية وغريها من املبادئ اهلدَّ

وترك العمل السيايس مطلًقا؛ جزاكم اهلل خرياً؟

فأجاب – رمحه اهلل -: »احلكمة ف هذه األحزاب؛ أن تعمل بما كن 
ثم  أواًل؛  أنفسنا  الصحيح ف  الطريق  الصالح من سلوك  السلف  عليه 
الفرق  مع  والعمل  األعداء،  رد  ف  كفاية  هذا  ويف  غرينا؛  إصالح  ف 
 شدة؛ 

َّ
األخرى الضالة اليت تنتسب إىل اإلسالم قد ال يزيد األعداء إال

ألنهم سوف يدخلون علينا من ابلدع الضالة؛ ويقولون: أنتم تقولون 
هذا  ف  الرضر  نلا  فيحصل  واحدة؛  طائفة  أمامهم  ألننا  وكذا؛  كذا 

ادلائمة  اللجنة  وفتاوى   ،)790/1( واإلفتاء  العلمية  للبحوث  ادلائمة  اللجنة  فتاوى  انظر:     )1(
بعنوان:  العثيمني  للعالمة حممد  وفتوى   ،)373/1( اثلانية(  )املجموعة  واإلفتاء  العلمية  للبحوث 
)هل من احلكمة العمل مع األحزاب اإلسالمية..؟( منشورة ىلع شبكة اإلنرتنت صوتيًا ومقايلًا، 
أهل  من  مجع  قبل  من  موقعة  الرشعية(،  السياسة  ف  عرصية  )مسائل  بعنوان  مجاعية  فتوى 
رمحهما   - الواديع  هادي  بن  مقبل  والعالمة  األبلاين  ادلين  نارص  حممد  العالمة  يتقدمهم  العلم 
بتاريخ 15 مجادى اآلخرة 1413 من الصادر  اثلاين،   اهلل - منشورة ف جملة )األصالة( ف عددها 

)صفحة 16 إىل24(، وتنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات االنتخابات ص )134-132(.
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وندُعو  لكننا جنانب هذا لكه،  والُسنة،  ابلدع  املشتمل ىلع  االجتماع 

من طريق واحد؛ وهو طريق السلف الصالح؛ وكىف به كفاية؛ وما هذا 

مقابلة  ف  ابلدع  وأهل  الُسنة  أهل  من  لكنا  جنتمع  يقول  اذلي  الفكر 

 كنظر من يقول: هات األحاديث الضعيفة 
َّ
األعداء؛ ما هذا انلظر إال

الرتهيب من أجل  وامجعها ف الرتغيب؛ وامجع األحاديث الضعيفة ف 

أن يرْغب انلاس ف الطاعة وأن يْرهبوا من املعصية، وهذا خطأ. وهلذا 

ال  الرتهيب؛  ف  وال  الرتغيب  ف  ال  الضعيفة  األحاديث  إيراد  نرى  ال 

األحاديث  ف  ألن  الضعف؛  ببيان  مقرونة   
َّ
إال إطالقًا؛  إيرادها  نرى 

من  اخلالص  الصالح  السلف  طريق  ف  كذلك  الكفاية.  الصحيحة 

شوائب ابلدع فيه كفاية«))).

حممد  املحدث  العالمة  عليها  وقع  وممن  مجاعية  فتوى  يف  وجاء 

الواديع هادي  بن  مقبل  الشيخ  والعالمة  األبلاين  ادلين   نارص 

و  ادليمقراطية،  اتلنسيق ىلع نرصة  و   « ما نصه:  تعاىل–  –رمحهما اهلل 

اتلعددية، و الرأي، و الرأي اآلخر، و تداول السلطة سلميا اذلي أبرمته 

العلمانية،  األحزاب  مع  إساليم  بدل  من  أكرث  ف  اإلسالمية  األحزاب 

للتجمع ايلمين لإلصالح مع حزب ابلعث  ما وقع  كن من آخر ذلك 

)1(   الفتوى موجودة ىلع شبكة اإلنرتنت صوتياً ومقايلاً.
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ىلع  تعاون  ألنه  حرام؛  اتلنسيق  و  اتلحالف  هذا  و  االشرتايك،  العريب 

اإلثم و العدوان...«))).

واستدل هؤالء العلماء بما يأيت))):

أوال: استدلوا من القرآن بما يأيت:

)))- قول اهلل تعاىل: زب ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  رب))). 

تعاوناً ىلع  املذكورين  أوئلك  مع  اتلحالف  أن ف  االستدالل:  وجه 

اإلثم والعدوان؛ ملا ينتج عن هذا اتلحالف اغبلاً من إقرار أهل ابلاطل 

ىلع باطلهم، واتلمكني هلم ف املناصب الكربى ف ادلولة، واتلنازل عن 

بعض أصول ادلين وأحاكم الرشيعة اثلابتة))).

)))- قول اهلل تعاىل: زب ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  رب))).

من  1413 اآلخرة  مجادى   15 بتاريخ  الصادر  اثلاين،  عددها  ف  األصالة  جملة  انظر:    )1( 
)صفحة 16 إىل24(.

)2(   انظر: جملة )األصالة( ف عددها اثلاين، الصادر بتاريخ 15 مجادى اآلخرة 1413 من )صفحة 
16 إىل 24(، فتوى الشيخ حممد العثيمني السابق.

)3(   سورة املائدة ]اآلية:2[.
)4(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية واتلحالف مع األحزاب، هشام آل برغش ص)356(.

)5(   سورة هود ]اآلية:113[.
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وتقرباً  الظلمة  إىل  ركوناً  معهم  اتلحالف  ف  أن  االستدالل:  وجه 

غري  وسلكوا  والرشع،  االعتقاد  ف  احلق  رصاط  تنكبوا  حيث  إيلهم 

القويم))). املسلك 

وجل:زب ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   عز  اهلل  قول   -(((

گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ  
گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ں  رب ))).

)))- قوهل تعاىل: زب ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  رب ))). 

هم، 
ّ

وجه االستدالل: أن اتلحالف مع الكفار واملبتدعة جيّر إىل تويل

وهو حمرم، وما كن وسيلة إىل حمرم فهو حمرم، ويف هذا توجيه للمسلمني 

يرفع راية  الاكملة بني صفهم وبني لك صف ال  املفاصلة  ىلع رضورة 

الركن  هلذا  تضييع  غريهم  مع  املسلمني  حتالف  ف  أن  شك  وال  اهلل، 

األكرب أال وهو الوالء والرباء))).

)1(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية واتلحالف مع األحزاب، هشام آل برغش ص)356( .
)2(   سورة آل عمران ]اآلية:118[.

)3(   سورة املائدة ]اآلية:51[.
)4(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية واتلحالف مع األحزاب ، هشام آل برغش ص)358(، 

وتنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات اإلنتخابات، حممد بن عبد اهلل االمام )ص133(.
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أىت  انليب--أنه  حبديث  السنة:  من  استدلوا  ثاني�ا: 
إىل بين اعمر بن صعصعة: فداعهم إىل اهلل، وعرض عليهم نفسه، فقال 

َبيَْحَرة بن فَِراس: واهلل، لو أين أخذت هذا الفىت من قريش أللكت به 

العرب، ثم قال : أرأيت إن حنن بايعناك ىلع أمرك، ثم أظهرك اهلل ىلع 

من خالفك أيكون نلا األمر من بعدك ؟ قال: » األمر إىل اهلل، يضعه 

حيث يشاء«، فقال هل: أَفتُْهَدُف حنورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك اهلل 

كن األمر لغرينا، ال حاجة نلا بأمرك، فأبوا عليه))).

مع  يتحالف  أن  يملك  ال  اإلساليم  االجتاه  أن  االستدالل:  وجه 

االجتاهات املخالفة ىلع إقامة بديل سيايس يكونون فيه رشاكء ألنه 

خلط بني احلق وابلاطل، وهذا السبيل إيله إال حتت مطارق الرضورات 

وبني  شأفتهم،  وتستأصل  خرضاؤهم  تُباَد  أن  بني  املسلمون  خيري  بأن 

أن يتحالفوا فهذا هل حكمه، واليت جتزي هلم بعد ذلك أن ينبذوا ايلهم 

ف  هذا  يقبل  أن  وأما  واجلهاد،  للمفاصلة  ويعدوا  سواء،  ىلع  عهدهم 

غري رضورة؛ فاألدلة متظاهرة ىلع رده))).

)1(   ينظر: سرية ابن هشام )ص245(.
)2(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية واتلحالف مع األحزاب، هشام آل برغش ص)358( .
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ثالثا: ما يرتتب على هذه التحالفات من املفاسد، ومن ذلك))):

)))- تمييع اإلسالم ونقض أصل الوالء والرباء من خالل انصهارهم 
مع هؤالء املخالفني للرشع. 

تستغل  وأنها  وكذبها،  انتهازيتها  أثبتت  قد  اتلجارب  أن   -(((
األحزاب اإلسالمية فقط مرحليا ثم تتنكب لوعودها، وتميس القضية 
بني  ويسقطون  أعدائهم،  فخ  ف  اإلسالميون  فيقع  خبيثة،  لعبة  جمرد 

أنيابهم))).

)))- ما يلزم األحزاب اإلسالمية من خمالفات رشعية وانتهاكت 
اليت كنت تكفرها  ادليموقراطية  لواء  انضوائها حتت  بسبب  رشكية، 

باألمس.

)))- أن اتلحالف مع هذه األحزاب يرتتب عليه  تنازل عن بعض 
أمور الرشيعة، وتمكني ألهل ابلاطل، وإاعنة هلم ىلع الوصول إىل بعض 
املناصب؛ اليت تمّكنهم من اإلفساد، ومساعدة من شايعهم ف مبدئهم 

وعقيدتهم، وإيذائهم ملن خيالفهم، وحرمانهم من حقوقهم املرشوعة.

)1(   ينظر: اتلعددية السياسية ف ادلولة اإلسالمية، صالح الصاوي )142(، واألحزاب السياسية 
ف اإلسالم، صيف الرمحن املباركفوري )ص11(.

)2(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية واتلحالف مع األحزاب ، هشام آل برغش ص)361(، 
واألحزاب السياسية ف اإلسالم، صيف الرمحن املباركفوري )ص83(.
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)))- ما حيققه اإلسالميون من إصالحات جزئية حمدودة ال يقارن 
بمدى الفساد املتحقق، ثم إن من املعلوم أن انلظام احلاكم ال يلبث 
حىت يمحو لك إصالح قامت به أفراد اجلمااعت اإلسالمية، ولم حيصل 
أمرا وثبت إن كن  القادة اإلسالميون  لعبة ادلبلوماسية، أن حقق  ف 

من نفس اجلهة اليت يديرها أعداؤهم))).

واملتأثرين  املعارص  العقالين  االجتاه  أصحاب  موقف  اثلاين:  الفرع 
بهم من اتلحالف مع األحزاب، ومناقشتهم: 

الراشد  أمحد  وحممد  الطحان،  ومصطىف  القرضاوي  يوسف  ذهب 
مع  اتلحالف  جواز  إىل  وغريهم  الصاوي  وصالح  الغضبان  ومنري 

األحزاب وفق ضوابط ))).

واستدلوا ىلع مذهبهم بما ييل:

وأنه  الفضول  حلف  ف   -- انليب  عن  جاء  ما   -(((
ابن  دار  ف  حرضت  »لقد  وقال:  عليه  وأثىن   -- شهده 

ًفا لو دعيُت إيله اآلن ألجبُت«))).
ْ
ُجداعن حل

)1(   ينظر : واقعنا املعارص ملحمد قطب )ص465(.
)2(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية ، هشام آل برغش )ص260(.

قال  الكربى )596/6(. وهو مرسٌل صحيٌح، وهل شواهد كما  السنن  ابليهيق ف  ينظر: سنن     )3(
األبلاين ف تعليقه ىلع فقه السرية للغزايل )ص58( ، تاريخ مكة ، األزريق )257/2(.
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اذلي  احللف  هذا  ىلع   -- ثناء  دل  االستدالل:  وجه 

شهده  من  أن  مع  بعثته  بعد  عليه  الرشعية  وإضفاء  بعثته  قبل  شهده 

كن من املرشكني، ىلع جواز اتلعاون مع املخالفني ألغراض مرشوعة.

تقم  لم  املخاِلفة  األحزاب  ألن  الفارق؛  مع  قياس  بأنه  ويناقش: 

ابتداء لرفع الظلم وإنما ألجل إعالء مبادئها الرافضة هليمنة الرشيعة، 

رضا  نليل  إعالمية  ترصحيات  فيه  اخلري  ىلع  اتلعاون  اّداعؤها  وأما 

اجلماهري واسرتضاء األحزاب لتْسحَرها بها ))).

)))- قبول انليب --  ادلخول ف محاية بعض املرشكني 

أيب  اتلحالف كنرصة عمه  نوع من  وقبوهل نرصتهم هل، وهو  وجوارهم 

طالب هل وحتالفه معه)))، وبلغ أشّده حني انضم بنو هاشم وبنو املطلب 

قبوهل  لذلود عن رسول اهلل))) --، ومثله  ف خندق واحد 

ادلخول ف جوار املطعم بن عدي بعد وفاة عبد املطلب))).

املشاركة ف   ،)360/1( الرحال  الغين  ادليموقراطية، دكتور عبد  ينظر: اإلسالميون ورساب     )1(
احلياة السياسية )ص296(. 

)2(   ينظر: ابلداية وانلهاية ، ابن كثري )208/4(.
)3(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية )ص260(.

)4(   أخرجه ابلخاري ف صحيحه )برقم3139(.
اتلعددية حول  ودراسات  الغضبان)ص19(،  منري  اإلسالم،  ف  السيايس  اتلحالف  ينظر:     

      احلزبية )ص260(.
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 -- وجه االستدالل: أن ف هذا اتلحالف بني رسول اهلل
وعمه داللة ىلع أنه من حق أي مجاعة أن تقيم حتالفا مع الىخالفني 
تلحقيق أهدافها، وكذلك دخوهل ف جوار املطعم فيه داللة ىلع رشعية 
اتلحالف من اجلماعة تلأمني نفسها، أو حىت إضفاء السياسة الرشعية 

هلا، وتغطية مشاركتها اإلنتخابية.

ما  واغية  السيايس،  اتلحالف  جنس  من  ليس  هذا  بأن  ونوقش: 
وانلظم  األعراف  من  اإلسالمية  األحزاب  استفادة  هو  منه  يستفاد 
السائدة تلوفري احلماية هلم، برشط أال حتُوَل تلك األعراف دون تبليغ 
تُلِزم  اليت  وحنوهم  العلمانيني  مع  اتلحالفات  من  هذا  فأين  اهلل،  دين 
ف تنازالت  فيها  وحيصل  احلق،  من  بكثري  تصدع  بأال   اجلمااعت 

دين اهلل))).

املدينة، ف  ايلهود  مع  معاهدة   -- انليب  إبرام   -((( 
بينهم  وأنَّ  نفقتهم،  املسلمني  وىلع  نفقتهم،  ايلهود  ىلع  »وأن   : وفيها 
انلُّصح  بينكم  وأنَّ  حيفة،  الصَّ هذه  أهل  حارب  من  ىلع  انّلرص 

وانلَّصيحة وانلَّرص للمظلوم«))).

)1(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية، هشام آل برغش )ص260(.
)2(   أخرجه أمحد ف املسند )51/2(، وابن زجنويه ف األموال )466/2(، وقال شعيب األرنؤوط ف 

تعليقه ىلع املسند: صحيح ىلع رشط الشيخني.
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اتلحالف  مرشوعية  ىلع  تدلل  الصحيفة  بنود  أن  االستدالل:  وجه 
قائماً ىلع من حارب  اتلنارص  بأن يكون  بلنود وقيود،  السيايس وفقاً 
أهل هذه الصحيفة، وأيضا نرصة املظلوم، وتبادل الطاقات والسياسات 

واتلخطيط ادلائم بني القوتني.

ومرجعيتها  ادلولة  سلطان  ألن  الفارق  مع  قياس  بأنه  ويناقش: 
 -- وإمامها ف ظل هذه الوثيقة لكه للمسلمني ولرسول اهلل
فال  ايلوم  اتلحالفات  واقع  من  هذا  فأين  العليا،  ه  املسلمني  ولكمة 

دولة ممكنة وال رشيعة حمكمة ))).

)))- حلف انليب -- مع خزاعة بعد صلح احلديبية، 
واكن ف الصلح: » من شاء أن يدخل ف عقد حممد وعهده دخل، ومن 

شاء أن يدخل ف عقد قريٍش وعهدهم دخل«))) . 

اتلحالف  رشعية  ىلع  قوية  داللة  هذا  ف  أن  االستدالل:  وجه 
السيايس مع املخالفني؛ إذا اقتضت املصلحة، وتظهر رشعية اتلحالف 
من خالل ابلنود اليت وردت ف احللف؛ و فيه: »من شاء أن يدخل ف 

عقد حممد..«.

)1(   ينظر: املشاركة السياسية ف ظل أنظمة احلكم املعارصة، ص)297(، واتلحالف السيايس ف 
اإلسالم، منري الغضبان )383(.

)2(   أخرجه ابليهيق ف السنن الكربى )16/4(، وأصله ف صحيح ابلخاري ف كتاب الرشوط، باب 
الرشوط ف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب )برقم2731(.
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ويناقش: بأن خزاعة كن أكرثها من املسلمني كما قال ابن تيمية:» 
ودخلت خزاعة ف عقده واكن أكرثهم مسلمني«)))، ثم إن الراية العليا 
أناس ضعفاء؛  وهذا خيتلف عن  للمسلمني ولم يكونوا جمرد  كنت 
مودة  لك  حتمل  كنت  خزاعة  إن  أيضا  ويقال  ايلوم،  املسلمني  واقع 
بينما   -- اهلل  رسول  رس  موضع  كنت  حيث  للمسلمني، 

حتمل عداء كبريا لقريش))).

الرب  قالوا: هذه اتلحالفات من باب اتلعاون ىلع  املعقول  )))- من 
واتلقوى. 

واملصالح  ذلك،  خالف  أثبتت  واتلجارب  الواقع  بأن  ويناقش: 
اتلحالفات  من  احلاصلة  اللكية  للمفاسد  ترىق  ال  املتوقعة  اجلزئية 

احلزبية من تمييع للحق وتلميع للباطل))).

 الــرتجيح:

إذا تقرر هذا، فإن املنع من اتلحالف مع األحزاب وعدم جوازه هو 
احلق اذلي الحميد منه، وهو املوافق ألصول الرشيعة ومقاصدها.

)1(   ينظر: الصارم املسلول، ابن تيمية )ص107(، احلياة السياسية عند العرب دراسة مقارنة ىلع 
ضوء اإلسالم، حممد حامد نارص )ص67(.

)2(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية واتلحالف مع األحزاب ، هشام آل برغش )ص384(.

)3(   ينظر: دراسات حول اتلعددية احلزبية واتلحالف مع األحزاب ، هشام آل برغش )ص369(.
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احلاالت  بعض  العلماء ف  بعض  به  يفيت  ما  اتلحالف  من  وليس   
سيرتتب  األحزاب  بعض  مع  اتلعاون  ترك  أن  علمنا  لو  كما  اخلاصة، 
احلزب  هلذا  اتلصويت  برتك  حيصل  أن  مثل  أكرب،  مفسدة  عليه 
جيوز  احلالة  هذه  مثل  فيف  منه،  أسوأ  آخر  حلزب  فوز  االنتخابات  ف 
اتلصويت للحزب األهون واألقل رشا، دفعا ألكرب الرشين, فليس هذا 
حتالفا اعما، وإنما هو ف مسألة حمدودة ف إطار خاص، وذلك جريا ىلع 

قاعدة درء املفاسد وتقليلها، وحتصيل املنافع وتكثريها.

للمجالس  اتلصويت  عن  تعاىل  اهلل  رمحه  األبلاين  العالمة  سئل   

انليابية فقال: 

املرشحني  ف  كن  إذا  املسلم  الشعب  يمنع  ما  أرى  ال  »ولكن 

خمتلفة  أحزاب  من  إسالميون  مرشحون  وفيهم  اإلسالم،  يعادي  من 

املناهج، فننصح - واحلالة هذه - لك مسلم أن ينتخب من اإلسالميني 

فقط، ومن هو أقرب إىل املنهج العليم الصحيح«))). 

كما وجه سؤال للجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، هذا نصه: 

)االنتخابات   : بـ  يسم  ما  اجلزائر  تعلمون عندنا ف  السؤال: كما 

)1(   مدارك انلظر ف السياسة )ص 309-308(.
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الترشيعية( ، هناك أحزاب تدعو إىل احلكم اإلساليم ، وهناك أخرى 

احلكم  غري  ىلع  انلاخب  حكم  فما   . اإلساليم  احلكم  تريد  ال 

اإلساليم مع أنه يصيل ؟

فأجابت اللجنة ادلائمة برئاسة العالمة الشيخ عبدالعزيز ابن باز 

-رمحه اهلل-:

»جيب ىلع املسلمني ف ابلالد اليت ال حتكم الرشيعة اإلسالمية، أن 

وأن   ، اإلسالمية  بالرشيعة  يستطيعونه ف احلكم  وما  يبذلوا جهدهم 

أنه  منه  يعرف  اذلي  احلزب  واحدة ف مساعدة  يدا  باتلاكتف  يقوموا 

سيحكم بالرشيعة اإلسالمية.

فهذا  اإلسالمية  الرشيعة  تطبيق  بعدم  ينادي  من  مساعدة  وأما   

ال جيوز، بل يؤدي بصاحبه إىل الكفر؛ لقوهل تعاىل:زب ۆ  ۈ  ۈ  

ائ   ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   

ىئ ىئ   ىئ        ېئ   ېئېئ   ۈئ     ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ائەئ  

بالرشيعة  حيكم  لم  من  كفر  اهلُل  َبنيَّ  ملا  وذللك   ، رب)))  ی     

املؤمنني  وأمر  أويلاء،  اختاذهم  أو  مساعدتهم  من  حذر  اإلسالمية، 

)1(   سورة املائدة ]اآلية:49[.
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زب ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   تعاىل:  فقال  حقا،  مؤمنني  كنوا  إن  باتلقوى 

يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت    ىت  يتجث  مث  
ىث  يث     حج              مج  رب ))))))).



)1(   سورة املائدة ]اآلية:57[.
)2(   فتاوى اللجنة ادلائمة )373/1(  الفتوى رقم ) 14676(.
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اليت  انلتائج  الكريم  للقارئ  نعرض  العلمية  الرحلة  هذه  آخر  ف 

توصل إيلها ابلحث، وه:

1-أن أصول احلكم ف انلظام السيايس اإلساليم قائمة ىلع السيادة 

الشورى،  وىلع  للسلمني،  ثم  وحده،  هلل  والرباء  والوالء  للرشع، 

والسمع والطاعة لويل األمر ف غري معصية اهلل.

حتكمه  سيايس  تنظيم  السياسية  اجلزبية  باتلعددية  املراد  2-أن 

طائفة متحدة من انلاس سعياً إىل بلوغ السلطلة داخل احلكومة.

ف  نبتت  ادليمقراطية،  ويلدة  السياسية  احلزبية  اتلعددية  3-أن 

ادلول الغربية ىلع أساس اللربايلة.

عصورها  ف  السياسية  احلزبية  اتلعددية  يعهد  لم  اإلسالم  4-أن 

بظهور  الزمن  من  فرتة  ف  سياسياً  انقساماً  عرف  وإنما  األوىل، 

دويالت خمتلفة، دون أن يكون تنظيماً مرضّياً معرتفاً، ثم استورد 

بعض املسلمني هذه اتلعددية إىل بالد املسلمني بدون ويع.

E
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مؤسسة  وأن  مطلقاً،  حمرمة  السياسية  احلزبية  اتلعددية  5-أن 

الوسيلة انلاجحة تلحقيق لكما يدعو إيله زعماء  احلل والعقد ه 

اتلعددية احلزبية من عدل وحرية ورقابة وشورى ونمو...الخ.

6-أنه جيوز اجتماع املسلمني ف ادلول غري اإلسالمية حتت حزب 

واحد تلحقيق اتلعاون ىلع الرب واتلقوى.

7-أنه ال جيوز اتلحالف مع األحزاب املخالفة لإلسالم -كلليربايلني 

واليساريني-، واألحزاب ابلدعية.

وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع عبده ورسوهل وسلم تسليما كثرياً، وآخر 

ددعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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